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 چكیده

بر  یسانمنابع ان تیریمد یهاهیرو و هانظام تأثیربیشتر  یمنابع انسان تیریمد یهاپژوهش یموضوع اصل ریاخ یهادر سال

 خصوص برقدر صنایع مختلف ب ،یتوسعه منابع انسان یرقابت و گسترش راهبردها شیعملکرد سازمان و کارکنان بوده است. با افزا

 نیتا بهتر دهد شیکارکنان خود افزا نیرا در ب کارآفرینی هیروحو  ردیحفظ کارکنان مستعد به کار گ یشاهد تالش خود را برا

 کارکنان ارتباطی وج میانجی نقش با سازمانی بر عملکرد استراتژیک انسانی منابع مدیریت تأثیرپژوهش  نیعملکرد حاصل شود. در ا

 که پیمایشی-توصیفی نوع نظر از و کاربردی پژوهش، روش نظر از قیتحق مورد بررسی قرار گرفته است. کارآفرینی گرایش و

 252تحقیق  یآمار نمونه حجمکه بوده قزوین  برق نیروی توزیع یهاشرکت کارکنان نفر 252شامل  حاضر تحقیق آماری جامعه

 یهاافتهی. است شده استفاده Smart PLSو  SPSS 22افزار از نرم هاهیفرض و آزمون اطالعات لیوتحلهیتجز برای و انتخاب

 تأثیرسازمانی  بر عملکرد کارآفرینی گرایش و کارکنان ارتباطی جو استراتژیک، انسانی منابع که مدیریت دهدیمتحقیق نشان 

 یهاشرکت دعملکر بهبود جهت انسانی و ساختاری یهاهیسرما ،نانهیکارآفر گرایش به که شودیم لذا توصیه .معنادار و مثبت دارد

 اتمام ویژه شود. استان قزوین برق نیروی توزیع

 

 سازمانی عملکرد ،کارآفرینی گرایش کارکنان، ارتباطی جو استراتژیک، انسانی منابع مدیریت :دواژهیکل

 

 



Abstract 
In recent years, the main focus of HRM research has been on the impact of HRM systems 

and practices on organizational and staff performance. As competitiveness and human resource 

development strategies expand, it will see to it that efforts are made to retain talented employees 

in various industries, especially electricity, and to enhance the entrepreneurial spirit among its 

employees to achieve the best performance. In this study, the impact of strategic HRM on 

organizational performance with the mediating role of employee communication and 

entrepreneurial orientation is investigated. Qazvin was selected as the sample size of the study 

152 and was used for data analysis and hypothesis analysis using SPSS 24 and Smart PLS 

software. Research findings show that strategic HRM, staff communication atmosphere and 

entrepreneurial orientation have a significant and positive effect on organizational 

performance. Therefore, it is recommended that the entrepreneurial orientation, structural and 

human capital be completed in order to improve the performance of Qazvin Power Distribution 

Companies. 
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