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 مقدمه

های کارآفرینانه در با ظهور ادبیات استراتژی، در هر دو حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و فعالیت 

تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد . سازمان ها، مقاالت پژوهشی قابل توجهی منتشر شده است

همچنین، در سال های اخیر، بعضی از . شرکت در ادبیات نظری به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است

اما . رآفرینی و اقدامات منابع انسانی مطالعه کرده و نشان داده اندمحققان روابط متقابل و معنادار میان گرایش به کا

این تحقیق بر اهمیت کارآفرینی سازمانی . در این مطالعه ما به بررسی تأثیر متغیر سومی در این رابطه پرداخته ایم

ت تمرکز کرده میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرک( به عنوان یک متغیر میانجی)در رابطه اش 

 .است

با توجه به افزایش روزافزون رقابت میان سازمان ها و در راستای توجه به تغییر و تحول سازمانی هر سازمانی 

 ترین مهم از سازمانی یکی عملکرد(. 2002کوری و همکاران، )به دنبال آن است که عملکرد مؤثرتری داشته باشد 

 شرکت در موفقیت سنجش معیار ترین مهم شک بدون و است مدیریت های پژوهش در بحث مورد های سازه

آید؛ زیرا که بسیاری از وظایف مدیریت بر اساس آن شکل می گیرد و موفقیت سازمان  می حساب به تجاری های

 اکثر در بر این اساس، همواره(. 0171صفری و همکاران، )ها را می توان در آیینه عملکردشان مشاهده نمود 

 باشند می خویش های سازمان عملکرد بهبود و ارتقا پی در سازمانی رهبران و مدیران ن،جها های سازمان

  .(0170 همکاران، و صفرزاده)

در محیط به سرعت در حال تغییر امروز، شرکت ها به طور مداوم برای تجدید خدمات و فرآیندهای کسب و 

منظور دستیابی به این هدف، شرکت ها به فعالیت  به. کارشان، در جهت انطباق با شرایط متغیر در تالش می باشند

توسعه فرایندهای . های کارآفرینانه اهمیت داده و به عنوان شرکت های با گرایش کارافرینانه شناخته شده اند

آوری  کسب و کار جدید، تولیدات و خدمات جدید، تشویق فرآیندهای تحقیق و توسعه، حمایت از ایده ها و فن

 (.2002زهیر و همکاران، )ان شاخص های کارآفرینی سازمانی هستند های جدید به عنو

امروزه کارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورها بویژه کشورهای در حال 

توسعه قلمداد می شود و این باور وجود دارد که نیل به درجات متعالی آن موجب اثرگذاری مستقیم بر عملکرد 

ن می شود؛ تا جایی که بسیاری از سازمان ها، کارآفرینی سازمانی را به عنوان یکی از رویکردهای راهبردی سازما

 (. 0175صفری و همکاران، )خود برای دستیابی به عملکرد باال و موفقیت های چشم گیر انتخاب می کنند 

ی است که قابلیت های مدیریتی و لذا در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آنِ جوامعی و سازمان های

به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند . کارآفرینی منابع انسانی و سازمانی خود رابطه معنی داری برقرار سازند

در مسیر توسعه حرکتی رو به جلو داشته باشد که با ایجاد بسترهای الزم، نظام مدیریت منابع انسانی و سازمانی 
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مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کند، تا آن ها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع خود را به دانش و 

 (.0170کیاکجوری و جعفریان، )جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت کنند 

د گیر مل متعددی قرار میترین معیار سنجش موفقیت یک سازمان است که تحت تاثیر عوا عملکرد سازمانی مهم

بقا و ادامه حرکت سازمان ها در دنیای متغیر امروزی مستلزم نوآوری و خالقیت در (.0175کفچه و همکاران، )

کارآفرینی موجب ارتقای بهره وری در سطوح مختلف فردی و  .های بشر است جهت تأمین نیازها و خواسته

کارآفرینی می (. 0170کیاکجوری و جعفریان، )ب در سازمان دارد سازمانی می شود که این امر نیاز به بستری مناس

تواند مورد توجه بسیاری از کسب و کارها بویژه کسب و کارهای بین المللی برای تولید محصوالت جدید و 

 (. 2002باسو و همکاران، )نوآورانه و بهبود عملکرد شرکت در این گونه محصوالت گردد 

حرکت های کارآفرینانه، موجب می شود تا شرکت ها تصمیم به استفاده از فرصت از لحاظ نگاه بین المللی، 

کارآفرینی به عنوان عاملی حیاتی در زایش (. 2005اویات و مک دوگال، )های موجود در بازار خارجی بگیرند 

 ایده های جدید و همچنین پیشرو بودن شرکت ها در محصول، فناوری و نوآوری در بازار محسوب می شود

 (. 2009هاوز و مورگان، )

توسعه کارآفرینی در گروه ملی صنعتی فوالد ایران، عاملی مؤثر برای تولید محصوالت جدید خواهد بود، به 

ای که این شرکت قادر خواهد شد مواد اولیه تولیدات را بدون وابستگی به سایر شرکت ها تولید کند و  گونه

تمرکز این شرکت به تولید محصوالت جدید، . دید بیش از پیش شودهمچنین قادر به توسعه و تولید محصوالت ج

ریزی استراتژیک، تنظیم اهداف صحیح و استفاده مناسب از منابع انسانی در بستری از خالقیت،  همراه با برنامه

 (. 0175نوه ابراهیم و یوسفی، )نوآوری و کارآفرینی، توسعه عملکرد شرکت را به همراه خواهد داشت 

با این حال، توجه ها صرفا به . شرکت یک جنبه حیاتی از تحقیق در ادبیات گرایش به کارآفرینی است عملکرد

به طور . بررسی طیف وسیعی از اهداف عملکردی و مالحظات در ادبیات کارآفرینی سازمانی محدود شده است

گوپتا و )ناخته نشده است کلی، گرایشات و اساس چگونگی عملکرد در مطالعات کارآفرینی سازمانی به خوبی ش

بنابراین در این مطالعه درصدد برآمدیم تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و گرایش به کارآفرینی (. 2009والز، 

بر این اساس، سؤال اصلی تحقیق این است که . را بر عملکرد گروه صنعتی فوالد ایران را مورد بررسی قرار دهیم

 نسانی چه تأثیری بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی کارآفرینی سازمانی دارد؟مدیریت استراتژیک منابع ا

مدل تحقیق برگرفته از . با توجه به ادبیات و تئوری های تحقیق، مدل مفهومی زیر در نظر گرفته شده است

منابع انسانی بر  تأثیر مدیریت استراتژیک( 2002)در تحقیق زهیر و همکاران . است( 2002)مدل زهیر و همکاران 

نوآوری، ریسک پذیری، قدرت رقابتی و خودمختاری بر عملکرد مالی و : کارآفرینی سازمانی با چهار مؤلفه
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همچنین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی برگرفته از مدل نگو و همکاران . عملکرد کارکنان سنجیده شد

 .است( 2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2002و نگو و همکاران،  2002برگرفته از مدل زهیر و همکاران، )مدل مفهومی تحقیق  .1شکل

 روش شناسی  

پردازد و اثر  یم یمورد بررس یها دهیپد ای طیشرا فیو از آنجا که به توص بوده یهدف کاربرد بر اساس

مدیریت » .باشد یم یعلّ قاتیو از نوع تحق یفیداده ها توص یورگردآ ۀکند، بر حسب نحو یم انیرا ب رهایمتغ

 .متغیر وابسته است« عملکرد سازمانی»متغیر میانجی و « کارآفرینی سازمانی»متغیر مستقل؛ « استراتژیک منابع انسانی

در روش . مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است تحقیق این در اطالعات گردآوری روش های مهم ترین

منابع دست اول و دست دوم  از تحقیق ادبیات و نظری نیمبا زمینه در اطالعات گردآوری جهت کتابخانه ای روش

 منظور در روش میدانی نیز به. شده است کتاب ها، مقاالت، پایان نامه ها و شبکه جهانی اینترنت استفادهشامل 

 .است شده آن از پرسشنامه استفاده تحلیل و تجزیه و اطالعات و ها داده آوری جمع

 بخش دو به پرسشنامه سؤاالت. است شده استفاده بسته پرسشنامه از تحقیق متغیرهای گیری اندازه منظور به 

هایی راجع به مشخصات پاسخ دهنده  سؤاالت عمومی شامل پرسش. اند شده تقسیم تخصصی و عمومی سؤاالت

سه در قالب  زین یسؤاالت تخصص. سازمانی و مدرک تحصیلی است نظیر جنسیت، سن، سابقه کار، سمت 

، که ارائه شده استی استاندارد مدیریت استراتژیک منابع انسانی، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی  پرسشنامه

 . اند ای لیکرت درجه بندی شده بر اساس مقیاس پنج درجه

نتایج محاسبه میزان . به منظور تعیین پایایی پرسشنامه های تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است

درصد، عملکرد سازمانی . 751درصد، کارآفرینی سازمانی . 741مدیریت استراتژیک منابع انسانی )باخ آلفای کرون

در این پژوهش روایی ابزارهای اندازه . ی قابلیت اعتماد باالی ابزارهای اندازه گیری است نشان دهنده( درصد 709

 عملکرد مالی

 عملکرد کارکنان

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی کارآفرینی سازمانی

 

 عملکرد سازمانی

 نوآوری

ریسک پذیری 

قدرت رقابتی 

 خودمختاری

 انتخاب و استخدام

 آموزش

 ارزیابی عملکرد

 جبران خدمات
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وایی محتوای این پرسشنامه ها توسط استاد ر. گیری از دو طریق، روایی محتوا و روایی عاملی بررسی گردیده است

روایی عاملی ابزارهای اندازه گیری، با . باشند راهنما مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار الزم برخودار می

کلیه مدیران، رئیسان و پژوهش را  یجامعه آمار .استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفته است

و مورگان و  یبا استفاده جدول کرجس. نفر تشکیل می دهد 525لی صنعتی فوالد ایران بالغ بر کارشناسان گروه م

 .نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است 222ساده  یتصادف یریروش نمونه گ

برای بررسی  به این ترتیب که. انجام گرفته استتجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی 

در آمار استنباطی . از آمار توصیفی استفاده شده است( ویژگی های جمعیت شناختی)عمومی پرسشنامه سواالت 

برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل یابی . نیز از تحلیل عاملی تاییدی برای شناخت متغیرهای مکنون استفاده گردید

 LISRELو  SPSSنرم افزار های آماری این تحلیل ها به کمک . معادالت ساختاری و تحلیل مسیر بهره گرفته شد

 .انجام گرفت

  ها یافته

 چگونگی های پراکندگی و مرکزی برای بررسی ترین شاخص ها و اطالعات از رایج به منظور توصیف داده

کارکنان گروه ملی تحصیالت و سابقه کار  میزانسن، سمت، متغیرهایی چون جنسیت،  حیث از آماری نمونه توزیع

 .شده است استفادهصنعتی فوالد ایران 

درصد از پاسخ دهندگان را  4/70مشاهده می شود؛ ( 0)همان طور که در جدول: جنسیت پاسخ دهندگان-

 . درصد را زنان تشکیل می دهند 2/2مردان، و 

 جنسیت پاسخ دهندگانتوزیع فراوانی مربوط به  .1جدول 

 تجمعیدرصد  درصد فراوانی جنسیت

 مرد

 زن

 مجموع

201 4/70 4/70 

07 2/2 0/000 

222 0/000  

دهندگان در گروه سنی  از پاسخدرصد  7/7 ،شود مشاهده می( 2)همان طور که در جدول: سن پاسخ دهندگان-

دهندگان در  درصد از پاسخ 7/55سال، و  40تا  10دهندگان در گروه سنی  درصد از پاسخ 2/14سال،  10تا 20

 . گیرند سال و باالتر از آن جای می 40گروه سنی 
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 توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان .2جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سن

10-20 

40-10 

 سال و باالتر 40

 مجموع

22 7/7 7/7 

92 

024 

2/14 

7/55 

0/44 

0/000 

222 0/000  

درصد پاسخ دهندگان  0/47مشاهده می شود ( 1)همان طور که در جدول: دهندگان سطح تحصیالت پاسخ-

 .درصد دارای مدرک دکتری می باشند 4/0کارشناسی ارشد و  5/47. دارای مدرک کارشناسی هستند

 

  توزیع فراوانی مربوط به تحصیالت پاسخ دهندگان .جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی تحصیالت

 0/47 0/47 007 کارشناسی

 2/72 5/47 000 کارشناسی ارشد

 0/000 4/0 1 دکتری

  0/000 222 مجموع

مشاهده می شود، بیشترین تعداد پاسخ دهندگان، پاسخ ( 4)همان طور که در جدول: سابقه کار پاسخ دهندگان-

 0/4)سال  00-2و کمترین تعداد، پاسخ دهندگان با سابقه ( درصد 12)سال و باالتر  20دهندگان با سابقه کار 

 . را تشکیل می دهد( درصد

 کار پاسخ دهندگانتوزیع فراوانی مربوط به سابقه  .4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سابقه

 2/2 2/2 07 سال و کمتر 5

 2/02 0/4 7 سال 00تا  2

 2/19 2/25 52 سال 05تا  00

 0/22 2/10 29 سال 20تا  02

 00000 0/12 90 سال و باالتر 20

  00000 222 مجموع

به تحلیل مناسب به آزمون فرضیه های تحقیق پس از انجام تحلیل عاملی تاییدی و شناخت متغیرهای مکنون، 

در . برای آزمون فرضیه ها از مدل معادالت ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. پرداخته شده است

اجرای مدل معادالت ساختاری برای آزمون فرضیه های اصلی تحقیق ابتدا خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب 

df2/=24/2)ش یافته است بودن مدل ساختاری براز
χ 050/0؛=RMSEA74/0؛=GFI 71/0؛=AGFI 72/0؛=NFI ؛

99/0NNFI= 77/0؛=CFI).عبارت دیگر، داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی  به

 (.0نمودار )پژوهش است 
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 مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد .1نمودار 

 
 معناداری ضرایب مدل ساختاری پژوهشعداد .2نمودار 
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 نشان داده شده است پژوهشنیز معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده از مدل ساختاری ( 2) در نمودار

 .می باشند 0072که همه ی اعداد بزرگتر از 

تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی معادالت ساختاری نشان می دهد که  نتایج مدل

مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی  (.=β  /7021 t:0050)عملکرد سازمانی دارد 

 β:0021)کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد  (.=β  /01022 t:0072)سازمانی دارد 

 /00070 t=.) رآفرینی سازمانی رابطه ی میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی را متغیر کا

 .(β:0.50< β:0.96*0.63=0.6048)میانجی گری می کند 

 نتیجه گیری

نتایج حاصل آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر : 0فرضیه فرعی 

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که تدوین و اجرای استراتژی های .عملکرد سازمانی داردمثبت و معناداری بر 

منابع انسانی و مرتبط ساختن سیاست ها و روش های منابع انسانی با اهداف استراتژیک و اهداف سازمان، بهبود 

ب و هماهنگ، تحقق اهداف راهم کردن منابع انسانی مناسبه عبارت دیگر، ف. عملکرد سازمان را به همراه دارد

 .سازمان را به همراه دارد

بیانگر آن بود که اقدامات مدیریت ( 2009)همچنان که نتایج تحقیق کادهیم : همپوشانی با نتایج تحقیق

به طور مستقیم با ( استخدام و انتخاب، آموزش و توسعه و جبران خسارت و پاداش)استراتژیک منابع انسانی 

نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( 2002)نتایج تحقیق زهیر و همکاران . ط استعملکرد سازمانی مرتب

بیانگر آن بود که ( 2009)نتایج تجزیه و تحلیل داده های تحقیق کایا . بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد

 نشان دادند، اجرای( 2002)مکاران وان و ه. اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت تأثیر معنادار دارد

کفچه و همکاران  .باشد می سازمانی توسعه عملکرد به قادر اصلی انسانی استراتژیک منابع مدیریت اقدامات مؤثر

 .را تأیید کردند سازمانی عملکرد بر انسانی منابع راهبردی مدیریت تأثیردر تحقیق خود ( 0175)

فرضیه های تحقیق نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر نتایج حاصل آزمون : 2فرضیه فرعی 

توان نتیجه گرفت که اتخاذ و اجرای سیاست های  بر این اساس می. مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد

کارآفرینی را به  منابع انسانیِ کارآفرینانه و تمرکز بر اتخاذ این گونه استراتژی های منابع انسانی اثربخش، توسعه

 .همره دارد

نشان داد که مدیریت استراتژیک ( 2002)همچنان که نتایج تحقیق زهیر و همکاران : همپوشانی با نتایج تحقیق

نشان داد که ( 2000)نتایج مطالعه ی لینگ تان و ناسوردین . منابع انسانی تأثیر معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد

نتایج تجزیه و تحلیل داده های . رابطه مثبت با نوآوری دارد( آموزش و ارزیابی عملکرد)اقدامات منابع انسانی 
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 نتایج. بیانگر آن بود که اقدامات مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی شرکت تأثیر معنادار دارد( 2009)تحقیق کایا 

 بر کارآفرینی باال عملکرد انسانی منابع درصد 75 اطمینان سطح در داد که نشان( 0172)تحقیق سپهوند و لنگری 

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر سازمانی

نتایج حاصل آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری : 1فرضیه فرعی 

تولیدات و  توان نتیجه گرفت که توسعه فرایندهای کسب و کار جدید، بر این اساس می.بر عملکرد سازمانی دارد

آوری های جدید، توسعه عملکرد  خدمات جدید، تشویق فرآیندهای تحقیق و توسعه، حمایت از ایده ها وفن

 .سازمان را به همراه دارد

بیانگر آن بود ( 2005)همچنان که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های موسلیم : همپوشانی با نتایج تحقیق

نتایج . با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد( ی، فعالیت، ریسک پذیرینوآور)که گرایش به کارآفرینی 

آرمش و همکاران . نشان داد که کارآفرینی بر عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارد( 2002)تحقیق زهیر و همکاران 

 . نشان دادند که کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنادار با عملکرد سازمانی دارد( 2004)

نتایج حاصل آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر مثبت : فرضیه اصلی

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که .و معناداری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی دارد

خش قادر خواهند بود روحیه کارآفرینی کارکنان و مدیران از طریق اجرای اقدامات استراتژیک منابع انسانیِ اثرب

شایستگی های کلیدی سازمان را در جهت کارآفرینی سازمانی توسعه دهند و از این طریق بهبود و ارتقا عملکرد 

 .سازمان را تسهیل سازند

کارآفرینی  نشان داد که( 2002)همچنان که نتایج حاصله از تحقیق زهیر و همکاران : همپوشانی با نتایج تحقیق

نشان داد ( 2009)کایا . گری می کند رابطه میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت را میانجی

در ( 2005)وانگ . کارآفرینی شرکت رابطه میان مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت را میانجی گری می کند

یی لویب یفره. تکنولوژی بر اثربخشی سازمانی را تأیید کرد تحقیق خود تأثیر استراتژی های منابع انسانی و نوآوری

مالحظه  قابل طور به انسانی منابع مدیریت کارکردی تجارب و استراتژیک نشان دادند، تجارب( 0129)و همکاران 

می  تأثیر انسانی منابع استراتژیک مدیریت طریق از نوآورانه عملکرد بر بخصوص و سازمانی اثربخشی بر ای

 .گذارند
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Investigating the Impact of Human Resources Strategic 
Management on Organizational Performance with the 

Intermediate role of Organizational Entrepreneurship in Iranian 
Steel Industrial Group. 

 
Esmaeil Shabrangi1 

Ghanbar Amirnejad2* 

 

Abstract 

Objective: To investigate the impact of strategic human resource management on 

organizational performance with the role of mediator of enterprise entrepreneurship in the 

national steel industry group. Methodology: This research is based on the purpose of the 

application and according to the method of data collection is descriptive-scientific. The 

statistical population of the study consists of 525 executives, heads and experts of Iran 

National Steel Industrial Group. Using Kerjci and Morgan tables and simple random sampling 

method, 222 individuals were selected as samples. In order to collect data from the research, 

three standard questionnaires: Human Resources Strategic Management Questionnaire (with 

four components: selection and recruitment, training, performance evaluation, service 

compensation) from Ngo et al (2008), organizational entrepreneurship questionnaire (with 

four Component: Innovation, Risk-taking, Competitive Power, Autonomy) frm Zahir et al., 

2016 and organizational performance questionnaire (with two dimensions: financial 

performance and human performance) from Zahir et al. (2016). Data analysis was done at 

descriptive and inferential levels using SPSS and LISREL software. Conclusion: The results of 

the research hypothesis test indicated that strategic human resource management has a 

positive and significant effect on organizational entrepreneurship and organizational 

performance; Also, organizational entrepreneurship has a positive and significant effect on 

organizational performance and organizational entrepreneurship mediates the relationship 

between strategic HR management and organizational performance. 

Key words: Strategic Human Resource Management, Organizational Entrepreneurship, 

Organizational Performance, Iranian Steel Industrial Group 
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