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 چکیده:

رد سازمان با بر عملک انهکارآفرین گیریجهتمحور و  تیقابل یمنابع انسان تیریمد نیرابطه ب یبررسدر این تحقیق به 

است. روش انجام تحقیق حاضر  شدهداختهپر (یاجتماع تأمینسازمان )دوجانبه گرا  یورآنو کنندگیتعدیلتوجه به نقش 

ناسان و شامل مدیران، کارشی این تحقیق جامعه آمارمیدانی صورت گرفته است.  شکلتوصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به 

 463 جدول مورگان اساس برتشکیل دادند. تعداد نمونه  را نفر 0777 جمعاً بزرگ تهرانشهر  اجتماعی تأمینسازمان ان کارکن

( 6706) ژانگ و همکاراناستاندارد اطالعات از پرسشنامه  آوریجمعتعیین گردید. برای  ایطبقهتصادفی  صورتبهکه  نفر

رسشنامه از محاسبه پایایی پ برای و است شدهاستفادهروایی پرسشنامه  برای ارزیابی و سنجش روش اعتبار صوری .شدهاقتباس

، از آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر، و انحراف هاداده وتحلیلتجزیه .گردیدهضریب آلفای کرونباخ استفاده 

 حلیلو از آزمون ت هادادهبرای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماری کولموگروف برای تعیین نرمال بودن  معیار

 یانسان منابع نشان داد که مدیریت هادادهفت. نتایج و تحلیل انجام پذیر Smart PLSو  SPSS22 افزارنرممسیر با استفاده از 

 گرا، دوجانبه ینوآور .دارد تأثیر سازمانی عملکرد بر محور انهکارآفرین گیریجهت .دارد تأثیر سازمانی عملکرد بر محور قابلیت

 گیریجهت بین روابط گرا، دوجانبه رینوآو .کندمی تعدیل را سازمانی عملکرد و محور قابلیت انسانی منابع مدیریت بین روابط

 گیریجهت افزایش منظوربهبه مدیران و کارشناسان پیشنهاداتی  درنهایت .کندمی تعدیل را سازمانی عملکرد و محور انهکارآفرین

 ندآموزش ده هاکنفرانسانه، کارمندان را در ارتقای مهارت و دانش نسبت به شغلشان با برگزاری سمینارها و کارآفرین

(P≤0.05). 

 

جانبه دو ینوآور سازمان، عملکرد انه محور،کارآفرین گیریجهت مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، کلمات کلیدی:
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Abstract 

In this research, the relationship between HR-functionality and entrepreneurial 

orientation has been investigated on the performance of the organization, with regard to the 

role of the moderatorism of the two-way innovation (Social Security Organization). The 

method of this research is descriptive and has a field survey. The statistical population of this 

study consisted of managers and experts of the Social Security Organization. The number of 

samples was 363, based on the Cochran formula. The Zhang et al (2016) questionnaire was 

adapted to collect information. Data analysis was performed using descriptive statistics such 

as mean, frequency, minimum, maximum, and standard deviation for describing the society. In 

the inferential statistics, Kolmogrov's statistical technique was used to determine the normality 

of the data and to perform the path analysis using the software of Emus accepted. Results and 

analysis of the data showed that HR-centered HRM has an impact on organizational 

performance. Entrepreneurial-based integration has an impact on organizational performance. 

-Butual innovation, moderates the relationship between HRM, capability-centered and 

organizational performance. Bilateralist innovation modifies the relationship between 



entrepreneurial orientation and organizational performance. Eventually, managers and experts 

offer suggestions to increase entrepreneurial orientation, train employees in raising their skills 

and knowledge about their work by holding seminars and conferences. 
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