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 چکیده
ت دانش گری مدیریمحور بر عملکرد نوآوری با میانجیاین پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی دانش هدف

است. برای بررسی متغیرهای پژوهش از روش  فعال در صادرات های کوچک و متوسطو سرمایه فکری در شرکت
حقیق اند. تت و متغیرهای میانجی از طریق آزمون سوبِل سنجش شدهسازی معادالت ساختاری استفاده شده اسمدل

 کوچک و متوسط شرکت 109از نظرات مدیران ها آوری دادهبرای گردحاضر از نوع کاربردی و کمی است. 
وای اند. روایی محتآوری شدهمیدانی و از طریق پرسشنامه جمع صورتبهها شده است. دادهگرفته  بهره ،صادرکننده

اعمال  دیینقش کلدهنده انجام شده است. نتایج نشان نسبت روایی محتواییو  شاخص رواییپرسشنامه از طریق 
 هایرکتش در ینوآورمدیریت دانش، سرمایه فکری و عملکرد  در ارتقاء محوردانش یمنابع انسان یریتشده توسط مد

از دیگر نتایج، مدیریت دانش و سرمایه فکری نقش میانجی تأثیرگذاری را در  .است صادرکننده کوچک و متوسط
محور و عملکرد نوآوری دارند. همچنین نقش واسط مدیریت دانش در بین رابطه بین مدیریت منابع انسانی دانش

های رکتشسطح دانش مدیریت منابع انسانی در  طورکلی با ارتقاءبه سرمایه فکری و عملکرد نوآوری معنادار بود.
 .تأثیر گذاشتاز طریق مدیریت دانش و سرمایه فکری بر بهبود عملکرد نوآوری  توان، میصادرکننده
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 مقدمه
 یتبه دست آوردن مز برای ثر، تنها راهؤم یایوه، کسب دانش و استفاده از آن به شصر حاضرعدر 

مورد  شهیهم و بوده یدانش یدبا یاست که منابع سازمان یبدان معن یندر بازار است. ا یدارپا یرقابت
 تداوم جهت در سازمان ارزشمند منابع دیدجت(. 1511، 1همکارانیرند )َمهدی و توجه و توسعه قرار گ

 مهم عامل کی عنوان به دانش یرو بر دیتأک بانیز  دیجدد رش یتئور و است یضرور سازمان اتیح
اران، )کرمی و همک است مورد توجه قرار گرفته بیشتر ،ریاخ هایسال در یاقتصاد رشد بر رگذاریثأت

در درجه  هاها و سازمانبا وجود رقابت شدید حاکم بر جامعه، نوآوری در شرکت از سوی دیگر .(1931
ا و هها و ایدهسازی طرحکه برای پیاده جهتنیازا رود.به شمار می مهم حیاتی و انسانی از مسائل اول

دیریت ها نیز به مها و شرکتآن نوآوری در سازمان تبعبهتوسعه عملکردها، منابع انسانی دخیل بوده و 
ر موضوع نیاز به دانش فراوان د ،منابع انسانی بستگی دارد. برای ایجاد و رسیدن به عملکرد نوآوری بهتر

 یم؛ زیرا رسیدن به نوآوری در گرو، شناخت ساختار آن و عوامل ارتباطی دخیل در آن را دارموردنظر
ن ادغام بی محققان منسجم است. یسرمایه ساختار وجودارتباطی قوی و  ارائه دانش جدید، سیستم

 مالحظهابلقتوسعه آن در عصر حاضر  کهاند مدیریت منابع انسانی و دانش را بسیار حیاتی بیان کرده
 یابیبازار یواحدها نیب یهماهنگهمچنین  .(1519، 9؛ اسوارت و کینی1511، 1کانگ و همکاران) است

 بتوانند یترقاب تیموقع در تا سازدیم قادر را یدیتول یهابنگاه و شده یهمکار به منجر ،یانسان منابع و
بررسی آمادگی صادرات عمدتًا (. 1931)فاریابی و همکاران،  ندابی دست در صادرات مطلوب یتیموقع به

را قبل از  هاشرکتشود؛ چراکه این مهم رفتار یمی کوچک محسوب هاشرکتامری مهم برای 
در این  ،با توجه به کمبود مطالعاتی در این زمینه (.1510، 4ا و همکاران)هِروین کندصادرات بیان می

ه بررسی ب وچک و متوسط صادرکنندههای کشرکتدر  منابع انسانیمقاله با در نظر گرفتن دانشی بودن 
ررسی ب بر نوآوری منابع انسانی مدیریت تأثیر هاییپژوهشدر . شده استپرداخته موضوع مورد مطالعه 

، 1زوبیئِلکویی و همکاراندِ؛ 1519، 1مارکوئس و مورِنولوزونگیل؛ 1515، 0پریز و دیازدیازساشده است )
 چندین مطالعه نیز به صورت تجربی رابطه بین مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش و سرمایه. (1511
؛ کیانتو و 1511، 3؛ دوناته و همکاران1519، 1و چنوانگ اند )دادهمورد بررسی قرار را  فکری

 یشافزابه منظور . (1930؛ بورقانی فراهانی و همکاران، 1930؛ رجبی فرجاد، 1511، 15همکاران
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یشتری ب لعاتنبوده و مطاجامع  یبه اندازه کافاین مطالعات ، صادرکننده یهاشرکت یدانش یندهایفرآ
 .اشدب راهگشاسازی ادبیات تحقیق تواند در افزایش این فرآیندها و غنیو این مقاله می طلبدرا می

 و دنگذاریم تأثیر شرکت مدیریت دانشهای فعالیتو  سرمایه فکریبر  یمنابع انسان یریتاقدامات مد
روابط ، کارکنان یزشمهارت و انگاستخدام، ارزشمند شرکت از جمله  یهایژگیو دهندهنشان این

ود به نوبه خ عناصر ین. ااست داده هایپایگاهاسناد و  ی،اطالعات یهایستمو دانش موجود در س یخارج
 یانش سازماند یگاهپا یشبا افزامدیریت منابع انسانی  ؛ همچنیندنگذارمیاثر  کتشر یبر عملکرد نوآور

دِوینه ) دنکنیکمک مت دانش هستند به نوآوری یهای اصلی مدیرکه از شاخصهدانش  یجادا یکو تحر
در  ینوآورگفتنی است که  .(1930؛ بورقانی فراهانی، 1553، 1؛ لوپزکابرالِس و همکاران1515، 1و سلز

ردانش یمنابع انسان یریتمد هایروشتوسط  ها عمدتاًشرکت )اینکیِنن و  گرددمی ایجاد  9محو
 کندیرا تقویت مو با مداخله تسهیم دانش، رابطه بین سرمایه فکری و رفتار نوآورانه ( 1510، 4همکاران

های تولیدی که شرکت در از سوی دیگر (.1934فرد، صالحی و دانایی؛ 1511، 0مکدوِول و همکاران)
از تکنولوژی باالیی برخوردار هستند، شدت ارتباط بیشتری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد 

؛ 1935، و همکاران )سینایی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی وجود دارد همچنین وشرکت 
 یبرا یضرورت اساس یک یرنوآو (1511از نظر مکدووِل و همکاران ) (.1931چوپانی و همکاران، 

صورت عملکرد صنایع بزرگ بهبا توجه به اینکه . است و متوسط کوچک یکارهاوکسب یداریرشد و پا
در  ندهی صادرکنهاشرکت برایعملکرد نوآوری  مستقیم وابسته به صنایع کوچک و متوسط است و

بررسی تأثیرات مدیریت  ،پژوهشهدف اصلی  رونیازا ؛ایران از اهمیت باالیی برخوردار استر وکش
ر د فکری گری مدیریت دانش و سرمایهوآوری با میانجیبر عملکرد ن محوردانشمنابع انسانی 

 .تاسصادرکننده های کوچک و متوسط شرکت

 مبانی نظری 
این امر منجر به قرار  و گرددیمتر تیفیکبا خدمات ارائه و هاکاال دیتولباعث  کارآمد، یروین وجود

 و ییزابرون را به محصول کی یداخل اقتصاد و شودمی رقابت ریگنفس ها در دنیایگرفتن شرکت
 توسعه نهیمز تواندیم یانسان منابع یبهساز و یتخصص و مناسب عیتوز بنابراین دهد؛سوق می صادرات
هدف غایی مدیریت منابع انسانی کمک به عملکرد کل سازمان است. . کند فراهم راها شرکت صادرات

تواند به طور مستقیم در تخصیص سایر منابع سازمان نقش داشته باشد، اگرچه واحد منابع انسانی نمی
های یستمتواند با طراحی سولی با توجه به نقش منابع انسانی در تمام واحدها، مدیریت منابع انسانی می
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: 1934پور، منابع انسانی زمینه بقا، سوآوری، کارایی و توسعه سازمان را فراهم کند )قلی خشکارا و اثرب
همچنین نظر ی کوچک و متوسط است. هاشرکتبازار صادرات معموالً هدف و آرزوی تمامی (. 10ص 

همین ، اما ندشومنبع مزیت رقابتی شناخته نمی به تنهایی یمنابع انسان یریتمد هایروشاینکه  به
از منابع بسیار مهم سودآوری در رقابت سرمایه انسانی در ارتباط با دانش با هدف توسعه  هاروش

 یانسان منابع یریتهای مدشامل آن دسته از شیوه، محوردانشمدیریت منابع انسانی ها هستند. شرکت
شامل استخدام،  و دهندارتقا  سازمان یکدانش را در  یهاشده تا پروسهی طور کامل طراحکه بهاست 

مرکز ت یکطورکلی، استخدام دانشی شامل بهآموزش، ارزیابی عملکرد و جبران خسارت دانشی است. 
انتو و کی)است مرتبط با آن  یهایتو قابل یادگیریدانش،  از طریقدر انتخاب نامزدها  یحو صر یقو

توانند مناسب ی، مدانشی و توسعه آموزش یهایتفعال یو اجرا یها با طراحسازمان (.1511همکاران، 
 دانش یجادا یجه، باعثو در نت کرده یسازینهرا به آموزانموجود و دانش یهابودن دانش و مهارت

. (1511، 1)کابِلو مِدینا و همکارانشوند  یانسان یهبهبود سرماو همچنین باعث ( 1515، 1)دِوینه و ِسلز
 ارتباط اکه ب رفتار کارکنان باشد یتهدا یبرا یمناسب یاربس یسمتواند مکانیعملکرد م ارزیابی

، 9)لِپاک و اِسنِل کندعمل می هابه منظور ارتقاء آن ، معیارهای عملکرددانشمدیریت  آیندهایفر
 یدیآیندهای کلجبران خسارات دانشی، پاداش به کارکنان را بر اساس مشارکت در فر. همچنین (1551
 یریتمد هایفعالیت تأثیر یابیارز یتالش برا هرگونه (.1511همکاران، کیانتو و )سنجند می ،دانش

ه فکری سرمای یاجزا ینروابط ب وتحلیلتجزیهشامل  یدباسرمایه فکری در  محوردانش یمنابع انسان
 از ارزش جادیا یبرا سازمان که بوده یدانش و نامشهود منابع تمام مجموع ی،فکر هیسرما. نیز باشد

تواند، یک مؤسسه با سرمایه ساختاری قوی می .(1550، 4)سوبرمانیام و یوندِت کندیم استفاده آن
برداری از سرمایه انسانی خویش ایجاد کند و به سرمایه انسانی شرایط مساعدی را برای استفاده و بهره

شتری ی و مخود اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را کرده و افزایش بیشتر سرمایه نوآور
مختلف نشان  و صنایع در کشورها یتجرب همطالعچندین . (1911)الوانی و همکاران،  را موجب شود

 یگر،ارت دبه عب ؛است یو ارتباط یساختار هایسرمایهاز  یدیکل یشروپ یک یانسان یهکه سرما دهدمی
 هایسرمایهموجب توسعه  شود،را شامل می کارکنان یزشدانش، مهارت و انگکه  یانسان یهسرما

؛ چِن و 1514، 0)کاستا و همکاران گذاردمی تأثیر هاآنتوسعه  یزانو بر م شودمی یو ارتباط یساختار
باالیی بر مدیریت منابع  دهنده خدماتارائه یفکر یهسرما یبندیکرهپهمچنین،  (1511، 1همکاران

توانند یم د،هستن یخود متک یشرفتهپ یهاکه بر دانش و مهارت یکارکنان زمان و رودانسانی به شمار می
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جِرینک و )مِیباال ببرند  نیز راخود وری سطح بهره همچنین وخشند برا تحقق بخود  یستگینقش شا
 (.1511، 1بونداروک

ها هر دو بر افراد تمرکز دارند و برخی از فعالیت کهییازآنجامدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی 
؛ بنابراین راهبرد مدیریت (1550، 1)اولترا گذارند، رابطه نزدیکی باهم دارندو اهداف را به اشتراک می

های مدیریت منابع انسانی در هنگام ایجاد اهداف برای سطوح تواند یک عامل کلیدی از شیوهدانش می
ه یک شرکت دارای استراتژی مدیریت دانش است، مدیریت منابع انسانی به سازمانی باشد. زمانی ک

برای این تحقیق نیز . (1519، 9)چووانگ و همکاران رودسمت یک سیستمی با کارایی باال پیش می
ها از هایی دانست که شرکتها، ابتکارات و استراتژیای از فعالیتتوان مجموعهمدیریت دانش را می

 کنندسازی، انتقال و بکارگیری دانش استفاده میمنظور ایجاد، ذخیرهبهبرای بهبود عملکردشان ها آن
های مختلف عملیات اکتشافی در اصل به دنبال ایجاد دانش جدید (. در شرکت1553، 4و همکاران کزَ)

اشتراک  قال،ی انتوسیلهیعنی به ،هدف بهبود مخازن دانش های استخراجی باکه فعالیتاست، درحالی
محمدی مهرجردی و های شاهبنا به یافته (.1510، 0دانته و دِپابلوشوند )و کاربرد دانش بکار گرفته می

انی پذیری منابع انسبر انعطاف یتوجهقابل( انتقال و یکپارچگی دانش اثرات مثبت و 1930بردبار )
بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند و  وری وها با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهرهسازماند. ندار

بخشی از این دانش جدید از  گیرد کهکه دانش جدید را به کار می ای استفعالیت پیچیده ،نوآوری
های توسعه منابع انسانی صورت گرفته در داخل سازمان نیز از طریق فعالیت بخشیعوامل خارجی و 

 یلک یهاتیموفق از یبیترک ی،نوآور عملکرد گفتنی است .(1551، 1)فسفری و تریبو آیدبه دست می
 یهاجنبه یریکارگبه و دادن بهبود ،کردن نو جهت گرفته صورت یهاتالش جهینتو  سازمان در

اند ی، به این نتیجه رسیدههایپژوهشدر  (1511، 1)گاندِی و همکاران است سازمان در ینوآور مختلف
شوند یهای مدیریت دانش موجب افزایش آموزش سازمانی مقابلیتکه اعمال مدیریت منابع انسانی در 

؛ رجبی و 1553لوپزکابراِلس و همکاران، ) ضروری است یعامل ،که برای بروز نوآوری و رقابت پایدار
به دانش از  یدسترس یبرا یاجتماع یهااز ابزار رسانه یایندهطور فزاها بهشرکت .(1930همکاران، 

ستفاده و عملکرد شرکت ا یروند نوآور یلتسه یکاربران، برا یرو سا یانمشتر یژهوبه ی،خارج یگرانباز
 یانجر ینارتباط بو  است در ارتباط یطور مثبت با نوآوردانش به ریانج ؛ بدین صورت کهکنندیم

، رکتش انسانی مدرنمدیریت منابع  یتبه اهم یو نوآور یاجتماع یهابا استفاده از رسانه یدانش خارج
 (.1511لکویی و همکاران، زوبیئِدِ) دارد بستگی
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 ،انشدانش، انتقال د ذخیرهچهار بعد کسب دانش،  ینب یروابط مثبت محوری،دانش یدگاهد یهبر پا
مدیریت دانش  سازییتظرف، بدین صورت که ها وجود داردشرکت یدانش و عملکرد نوآور کاربرد

 (.1511، 1باشد )خی و همکاران یرگذارثأت یاچند واسطه بُعدهایها از شرکت ینوآور یجبر نتا تواندمی
ی در تحقیقی که توسط وانگ و هو نوآور یهاییدانش و توانا یریتمد یهایهبر اساس نظرهمچنین، 

شترک م ینوآور یتمشترک، اشتراک دانش، قابل ینوآور یهایتفعال ینب ( انجام گرفته است،1511)
 رابطه بین مدیریت دانش و در . تحقیقات مختلفیوجود دارد یشرکت رابطه مثبت یو عملکرد نوآور

، 9؛ شجاحت و همکاران1510؛ دانته و دِپابلو، 1519، 1نوآوری صورت پذیرفته است )الی و همکاران
( صورت گرفته است، نقش پررنگ و تأثیر 1931در تحقیقی که توسط فضلی و علیشاهی ) (.1511

ی یندهای دانش سازمانفرآمثبت و معنادار مدیریت دانش بر عملکرد سازمان قابل توجه بود و بهبود 
ظریه بر اساس ن گردد.که متأثر از فرهنگ و راهبرد سازمانی است، منجر به افزایش عملکرد سازمان می

کند؛ سرمایه فکری، سرمایه ساختاری و ارتباطی رابطه بین رفتار نوآورانه و سرمایه انسانی را تقویت می
 توان فرصتی برای جذب مزیت رقابتیچراکه با افزایش رفتار نوآورانه و انباشت سرمایه انسانی می

های سرمایه فکری و ههرچه مؤلف(، 1934بنا به تحقیق رحیمی و همکاران )(. 1511، 4فراهم آورد )لیو
یش های سازمان کوانتومی نیز افزالفهابد به همان اندازه میزان تحقق مؤیند تبدیل دانش افزایش یفرآ

همچنین وجود سرمایه فکری باال به افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان در سازمان منجر کند. پیدا می
 یابد و هرچه در اینکرد سازمانی بهبود مییند عملآشود و اگر زمینه بروز خالقیت فراهم آید، فرمی

(. 1934یابد )جهانیان و حدادی، تعامل سرمایه فکری کم باشد، میزان خالقیت و نوآوری کاهش می
ار مورد بررسی قر های فکری بر نوآوری سازمانیتحلیل نقش مدیریت دانش و سرمایهپژوهشی، در 

 وابطرنوآوری سازمانی  وهای فکری سرمایه ،از نتایج حاصله این بود که بین مدیریت دانش وگرفت 
در اقتصاد مبتنی بر دانش، . (1511، 1دِلگادُوِرده و همکاران؛ 1554، 0)اِگبو مثبت و معناداری وجود دارد

(. 1935اران، گذارد، سرمایه فکری است )سینایی و همکها تأثیر میعامل کلیدی که بر ارزش شرکت
 یهسرما یناز رابطه ب یبخش ینوآور انجام گرفت، (1511طی تحقیقی که توسط مکدوِول و همکاران )

 ازتوانند یم ی دارند،ثرؤکارآمد و م دهییی که سازمانهاشرکتو  است یو عملکرد سازمان یفکر
طبق نظر د. یرنکارگبه شرکت عملکرد ینبه بهتر یابیدست دررا  کارکنان ماهر و نوآورانهطریق نوآوری، 

های سرمایه فکری ارتباط مثبتی وجود دارد و جهت دستیابی ( بین مؤلفه1935رضائیان و همکاران )
زایش های محیطی بر افافزایی سرمایه ساختاری و ارتباطی تحت تأثیر قابلیتبه مزیت رقابتی، هم
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توسعه سرمایه اجتماعی در هد داشت. سرمایه فکرِی ملی، تأثیرات مثبتی خوا -های دانشیدارایی
سازمان بر توسعه فرآیند مدیریت دانش به ویژه از ابعاد خلق و انتقال دانش تأثیرگذار است )الوانی و 

شته دابین سرمایه فکری و نوآوری  نقشی واسط تواندهمچنین مدیریت دانش می(. 1911همکاران، 
 (.1930فراهانی و همکاران، ؛ بورقانی 1934، فردییداناباشد )صالحی و 

ور طتواند بهیم یمدیریت منابع انسان هایشیوه ی،دانش و نوآور یانسان یتتوجه به ماه با
، 1تروف)باوِن و اس ی شرکت تأثیر داشته باشدنوآور ییو تواناسرمایه فکری  یشافزادر توجهی قابل

 رانیدانشی، مد یندفرآ یکبه عنوان  یارتقاء نوآور ی، برای مطالعاتی که انجام شده. در راستا(1554
 سازییفارشدانش در شرکت س یجاددانش و ا یشبردپ یرا برا یسنت یمنابع انسان یریتهای مدشیوه یدبا

 ای که توسط کیانتو و همکارانبر اساس مطالعه .(1519مینبائوا، ؛ 1551، 1بائوا و همکارانن)می کنند
 مستقیم از طریق اجزایتواند به صورت غیرابع انسانی میصورت گرفته است، مدیریت من (1511)

 یریتمد میمستق تأثیروجود دارد که  ی همهایپژوهش سرمایه فکری بر عملکرد نوآوری تأثیرگذار باشد.
مارکوئس و گیل؛ 1515پریز و دیازدیاز، سا) اندرا مورد بررسی قرار داده یبر عملکرد نوآور یمنابع انسان

ه ک ییهادارند، در شرکت یو عملکرد شرکت رابطه مثبت ینوآورحال که یندرع (.1519، مورِنولوزون
خورد این اثر کمتر به چشم می، شودمیمدرن مدیریت منابع انسانی  یهایتفعال بر یکمتر یتاهم

و مدیریت منابع انسانی  هایشیوهعاتی هم بین مطال، همچنین(. 1511)دِزوبیئِلکویی و همکاران، 
مِیجِرینک و  ؛1511؛ کیانتو و همکاران، 1519)وانگ و همکاران،  انجام پذیرفته است سرمایه فکری

 (.1511بونداروک، 

 های پژوهشچارچوب مفهومی و فرضیه
ارچوب های پژوهش، چهیبا توجه به شرح بیان مسئله، مبانی نظری، پیشینه تجربی و توسعه فرض

به  محور. بدین صورت که مدیریت منابع انسانی دانشگرددپژوهش ارائه می هایو فرضیه مفهومی
عنوان متغیر مستقل، مدیریت دانش و سرمایه فکری به عنوان متغیرهای میانجی و عملکرد نوآوری 

 اند.ارائه شده در چارچوب مفهومی پژوهشبه عنوان متغیر وابسته 
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 پژوهش: چارچوب مفهومی 1شکل 

 .محور تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش داردمدیریت منابع انسانی دانش: 1فرضیه 
 محور تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه فکری دارد.مدیریت منابع انسانی دانش: 1فرضیه 
 محور تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآوری دارد.منابع انسانی دانش : مدیریت9فرضیه 
 : مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآوری دارد.4فرضیه 
 : سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش دارد.0فرضیه 
 ری دارد.سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآو: 1فرضیه 
 کند.گری میمیانجیرا  یو عملکرد نوآور سرمایه فکری میانرابطه  طور مثبتبه مدیریت دانش: 1فرضیه 
را  یو عملکرد نوآور محورمدیریت منابع انسانی دانش میانرابطه  طور مثبتبه مدیریت دانش: 1فرضیه 
 کند.گری میمیانجی
را  یو عملکرد نوآور محورمدیریت منابع انسانی دانش میانرابطه  طور مثبتبه سرمایه فکری: 3فرضیه 
 کند.گری میمیانجی

 پژوهششناسی روش
ن . ایپیمایشی است -توصیفیلحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت به صورت  حاضر از پژوهش
سازی معادالت روش مدلبه  Smart PLS 9و  SPSS 19افزارهای با استفاده از نرم پژوهش

 1های دارای متغیر میانجی از آزمون سوِبلبرای تحلیل فرضیههمچنین  .است انجام پذیرفتهساختاری 
 استان آذربایجان صادرکننده کوچک و متوسطهای شرکت ،جامعه آماری منتخب .شده است استفاده
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 سرمایه فکری

مدیریت 

 دانش

 عملکرد نوآوری
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 محوردانش
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شرکت  1301، تعداد 1رسانی صنایع کوچک و متوسط ایرانبر اساس آمار پایگاه اطالع. استشرقی 
انجام  ایطبقهبه صورت تصادفی  پژوهشگیری این نمونهفعال در استان آذربایجان شرقی وجود دارد. 

از نظرات  .است نمونه 991نمونه برآورد شده با استفاده از جدول مورگان شامل حجم  شده است.
سنجش روایی  تحلیل قرار گرفته است.ومورد تجزیه پرسشنامه 109 تعداد ها،مدیران این شرکت

 یریتاز نظرات اساتید مد انجام شده ونسبت روایی محتوا و شاخص روایی  پرسشنامه از طریق محتوایی
آوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش جمع بهره گرفته شده است. نیز

این  رت گرفته است. دروسیله توزیع پرسشنامه صوها به روش میدانی بهای و گردآوری دادهکتابخانه
گیری زهانداسنجش و برای سطحی لیکرت  0با طیف پژوهش از پرسشنامه ترکیبی استانداردشده 

برای مدیریت منابع  (1511کیانتو و همکاران )از  سنجه 19طورکلی به متغیرها استفاده شده است؛
 (1511لیو ) از سنجه 3؛ برای مدیریت دانش (1519الی و همکاران ) از سنجه 11؛ محورانسانی دانش

برای  (1511از کیانتو و همکاران ) سنجه 4( و 1514از زِنگ و همکاران ) سنجه 1برای سرمایه فکری؛ 
 .شده استاستفاده  عملکرد نوآوری

 پژوهشهای یافته
گیری از بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و برای بررســـی پایایی مدل اندازه: گیریارزیـابی مدل اندازه 

پایایی ترکیبی اسـتفاده شده است. بارهای عاملی، بیانگر سطح ارتباط بین متغیر آشکار و پنهان است. 
. باشد 1/5باید باالی  مناسـب مقدار بار عاملیهای عاملی تأییدی، برای تحلیلطبق نظرات محققان، 

نیز در صــورتی قابل قبول اســت که با حذف گویه دارای بار عاملی کمتر،  1/5و  4/5لی بین بار عام
، نیز برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی همچنین میانگین واریانس اســـتخراد شـــده  تغییری نکند.

ــنهاد کرده 1/5مقدار باالی  رکیبی به ت که آلفای کرونباخ به عنوان حد پایین پایایی و پایاییاند را پیش
 آمده 1جدول (. نتایج این معیارها در 1511)هیر و همکاران، شود عنوان حد باالی پایایی شناخته می

 متغیرها را دارد.و پایایی باالی  مطلوب بارهای عاملی و نشان از است
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 : نتایج تحلیل عاملی تأییدی1جدول 
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   101/5 9سؤال  191/5 1سؤال  

برای روایی همگرا از معیار میانگین  .ری شـــامل روایی همگرا و واگرا اســـتگیروایی مدل اندازه
ایم. این معیار میزان همبســـتگی یک ســـازه با ( اســـتفاده کردهAVEواریانس اســـتخراد شـــده )

برای روایی باشد.  0/5مقدار آن باید باالی  دهد و طبق نظر محققان،های خود را نشـان میشـاخص
را گیری روایی واگدر اندازه یترو دقیق ترجدیدمعیار  ایم کهاستفاده کرده 1HTMTواگرا هم از معیار 

نشان از  ،باشند 3/5. اگر اعداد موجود در ماتریس این شاخص کمتر از نسبت به معیارهای سنتی است
 رواییتأیید دهنده نشان 1جدول شماره . (1511)هیر و همکاران،  اسـتمطلوب وجود روایی واگرایی 
 .است متغیرهای تحقیق همگرا و واگرا برای

 

 گیری: ارزیابی مدل ساختاری و روایی مدل اندازه1جدول 

 2R 2Q AVE میانگین متغیر
HTMT 

1 1 9 4 

     011/5 151/5 913/5 011/9 . سرمایه فکری1

    110/5 111/5 941/5 030/5 019/9 نوآوری. عملکرد 1

. مدیریت منابع 9
 محورانسانی دانش

010/9 - - 151/5 113/5 119/5   

  001/5 113/5 110/5 013/5 114/5 411/5 014/9 . مدیریت دانش4

                                                                                                                                        
1. Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations 
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(، شاخص 2Rبرای ارزیابی مدل سـاختاری از سـه معیار ضـریب تعیین ): ارزیابی مدل سـاختاری
نشان از تأثیری دارد که یک متغیر ( استفاده شده است. ضریب تعیین 2fو اندازه تأثیر ) (2Qافزونگی )

عنوان مقادیر ضـــعیف، را به 11/5و  99/5، 13/5گذارد. ســـه مقدار زا میزا بر یک متغیر درونبرون
ــریب تعیین معرفی کرده ــط و قوی برای ض ــاخص افزونگی نیزاند. متوس مدل را  بینیقدرت پیش ،ش

یف، متوسط و قوی سه مقدار ضعزا به ترتیب برای های درونسازه آن برایکند و مقادیر مشخص می
 1(. نتایج این دو معیار در جدول 1553تعیین شــده اســت )هنســلر و همکاران،  90/5و  10/5، 51/5

( 1331ست. بنا به نظر کوهن )مطلوب مدل ابسیار بینی دهنده برازش و قدرت پیشآمده است و نشان
تعیین شده که به ترتیب دارای شدت اثر  90/5و  10/5، 51/5برای بررسی شدت تأثیر نیز، سه مقدار 

تحقیق آمده  4ثیر در جدول . نتایج اندازه تأ(1511ضــعیف، متوســط و قوی هســتند )هیر و همکاران، 
أثیر محاسبه اندازه ت است.تحقیق حاضر  برای مطلوب و قابل قبول اندازه تأثیردهنده اسـت که نشـان

، مقدار ضـریب مسـیر میان متغیر مستقل و aپذیرد که میانجام  1متغیرهای میانجی توسـط فرمول 
، مقدار ضــریب مســیر میان متغیر c، مقدار ضــریب مســیر میان متغیر میانجی و وابســته؛ bمیانجی؛ 

 مستقل و وابسته است.

(1) VAF =
a × b

√(a × b) + c
 

در . اردداختصاص زا درون برزا به بررسی اثرات متغیرهای برون اثرات مسـتقیم: هافرضـیهتحلیل 
 ،آن دســـته از مســـیرهایی که یک یا چند متغیر میانجی وجود دارد میانجی به بررســـیبخش اثرات 

ر باالی اگ هحاصل نتایج .ایماثرات میانجی را با اسـتفاده از آزمون سـوبِل بررسـی کرده که ایمپرداخته
ر سطح دبوده و فرضیه میانجی بین متغیرهای مستقل و وابسته متغیر نشان از معناداری  ،باشـد 31/1

گر مقدار ضـریب مسیر میان متغیر بیان aدر فرمول سـوبِل مقدار  .گرددتأیید میدرصـد  30اطمینان 
 Sa گر مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته است. مقداربیان bمستقل و میانجی و مقدار 

گر خطای استاندارد بیان Sbگر خطای استاندارد مسیر میان متغیر مستقل و میانجی بوده و مقدار بیان
 .گرددمی محاسبه 1توسط فرمول  سوبل آزمونمسیر میان متغیر میانجی و وابسته است. 

(2) Z − value =
a × b

√(b2 × Sa
2) + (a2 × Sb

2) + (Sa
2 × Sb

2)

 

 پنهان() شدت و جهت رابطه بین دو متغیر مکنون کننده وجود رابطه علی خطی،بیان ،ضریب مسیر
دهنده نشان 9برقرار است. جدول مثبت های پنهان رابطه خطی ، بین متغیرحاصلهبا توجه به نتایج  است.

که برای سنجش آزمون سوِبل از ضرایب  است کل خطاهای استانداردضریب ضرایب مسیر مستقیم و 
 .گرددخطای کل استفاده می
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 : ضرایب مسیر مستقیم و ضریب خطای استاندارد9جدول 

 کل خطای استاندارد ضرایب مسیر  متغیر وابسته متغیر مستقل
 501/5 111/5 مدیریت دانش محوردانشمدیریت منابع انسانی 

 541/5 114/5 فکریسرمایه  محورمدیریت منابع انسانی دانش

 543/5 909/5 عملکرد نوآوری محورمدیریت منابع انسانی دانش

 511/5 993/5 عملکرد نوآوری مدیریت دانش

 510/5 410/5 مدیریت دانش سرمایه فکری

 511/5 114/5 عملکرد نوآوری فکریسرمایه 

 

ها در مدل )بخش ساختاری( سازهترین معیار برای سنجش رابطه بین ابتدایی tاعداد معناداری 
ها بیشتر شود، صحت رابطه بین سازه 31/1که مقدار این اعداد از یدرصورتمانند آزمون سوِبل ؛ است

ر اعداد معناداری د. کندبیان میهای پژوهش را در سطوح اطمینان مختلف و در نتیجه تأیید فرضیه
برای به دست  .است 11/9و  01/1، 31/1درصد به ترتیب برابر با  3/33و  33، 30سطوح اطمینان 

ایج نتایم. تر استفاده کردهبرای نتایج دقیق 0555افزار از فرمان بوتسترپ در نرم tآوردن اعداد معناداری 
 قابل مشاهده است. 4 های تحقیق در جدولفرضیه

 

 هانتایج فرضیه: 4جدول 

 نتایج  t معناداری اعداد تأثیراندازه  هافرضیه

 تأیید ** 111/1 509/5 مدیریت دانش ← محور. مدیریت منابع انسانی دانش1

 تأیید *** 443/19 191/5 سرمایه فکری ← محور. مدیریت منابع انسانی دانش1

 تأیید *** 113/4 111/5 عملکرد نوآوری ← محور. مدیریت منابع انسانی دانش9

 تأیید *** 511/0 111/5 عملکرد نوآوری ← . مدیریت دانش4

 أییدت *** 919/1 194/5 مدیریت دانش ←. سرمایه فکری 0

 تأیید ** 151/9 501/5 عملکرد نوآوری ←. سرمایه فکری 1

 تأیید *** 131/9 413/5 عملکرد نوآوری ← مدیریت دانش ← . سرمایه فکری1

 تأیید ** 119/9 111/5 عملکرد نوآوری ← مدیریت دانش ← محورمنابع انسانی دانش . مدیریت1

 تأیید ** 135/1 114/5 عملکرد نوآوری ← سرمایه فکری ← محور. مدیریت منابع انسانی دانش3

 50/5در سطح معناداری *؛ 51/5در سطح معناداری **؛ 551/5در سطح معناداری ***

 گیرینتیجهبحث و 

که وینحکنند تا رشد پایداری داشته باشند، بهیمی کوچک و متوسط را تشویق هاشرکت، هادولت
ا باید منابع کافی برای امر صادرات ر هاشرکت ،را جذب کنند. عالوه بر اینمطلوب بتوانند نیروی کار 

و مؤثر  کاراصورت به باید  هاای و منابع انسانی توسط شرکتیهسرمامنابع ، رونیازاداشته باشند. 
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های . افزایش مهارت(1514، 1زانا و همکاران)اوی تا بتوان به اهداف شرکت دست پیدا کرد شودمدیریت 
به  ها است و توجههای منابع انسانی، عنصر کلیدی موفقیت شرکتویژه مهارتها، بهاصلی شرکت

می و گردد )کروکار منجر به اثربخشی شرکت میمنابع انسانی در توسعه و اجرای استراتژی کسب
 یهرمادر س یشرویپبه عنوان  سرمایه انسانی در تحقیقات پیشین نقش کلیدی(. 1551همکاران، 

ش ، همچنین نوآوری بخاستو از این طریق بر نوآوری تأثیرگذار قابل درک بوده  ارتباطیو  یساختار
رار بین این متغیرها برق یمعنادارو مهمی از سرمایه فکری و عملکرد سازمانی است و روابط مستقیم 

؛ مکدووِل و 1511، لیو و همکاران؛ 1511کیانتو و همکاران، ؛ 1511دِلگادُوِردا و همکاران، ) است
ر نیز تأثیر سرمایه فکری ب پژوهشدر این مطابق با نظرات و تحقیقات این محققان ؛ (1511همکاران، 

 یکردترش روبا گس پژوهشاین  رد نوآوری به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد تأیید قرار گرفت.کعمل
، کندمی کمکنیز  یکاستراتژ یمنابع انسان یریتمد یات، به ادبمحوردانشمدیریت منابع انسانی 

ش سرمایه فکری و مدیریت دانبر  محوردانش یمنابع انسان یریتمد هایروش تأثیردانش  ین برهمچن
مِیجِرینک  ؛1519؛ مینبائوا، 1553همکاران،  )لوپزکابراِلس و یشینپ هایپژوهشبر اساس  افزاید.می نیز

 هایشیوهاز  ایدسته یببه صراحت در مورد ترک پژوهش ینا، (1930فرجاد، ؛ رجبی 1511و بونداروک، 
 یجنتا و کندمیتمرکز دارد، بحث  یدانش سازمان که بر یییندهاآفر یکتحربرای  یمنابع انسان یریتمد

ن ای ینبنابرا ؛دهدمی یشرا افزا یدانش سازمان هایدارایی هاشیوه ینکه ا دهدمینشان  هاتحلیل
 یبر عملکرد نوآور غیرمستقیم تأثیر و سرمایه فکری مدیریت دانشبا واسطه قرار دادن ها شیوه
 .گذارندمی

مک ک این زمینهدر  هاپژوهش سازیغنیسرمایه فکری از طریق  یاتبه ادب پژوهشهمچنین این 
 پژوهشدر این  ،(1515سِلز، ؛ دِوینه و 1553)لوپزکابرالِس و همکاران،  یقبل یبرخالف مطالعات .کندیم

از درون  عهاین مطال ین،بنابرا ؛شده است بررسیبودن  یانجیماز دیدگاه  و مدیریت دانش فکری یهسرما
دیریت م و یارتباطات نوآورهایی در بین به عنوان واسطه و مدیریت دانش یفکر یهسرما یاناقدامات م

چراکه رسیدن به نوآوری بهتر از طریق . دهدمیارائه  ی رادرک کامل، محورمنابع انسانی دانش
بر  یهنگو فر یانسان یکردرو ینقش اصل دانشی،کارکنان  یوربهرهفرآیندهای مدیریت دانش در گرو 

با توجه به  (.1511، 1بود )شجاحت و همکارانخواهد  یستماطالعات و س یبر فناور یمبتن یکردهایرو
 ملکرد نوآوری نیز تأیید گردید.محور بر روی عانسانی دانشاثرات مثبت مدیریت منابع  نتایج،

ود ، نوآوری باعث بهبهستندهایی که بر مدیریت منابع انسانی مدرن خود اهمیت زیادی قائل شرکت
بینی شده بود که پیش طورهمان(. 1511دِزوبیئلکویی و همکاران، ) خواهد شد هاشرکتاین عملکرد 

 و وری بود که مورد پذیرش قرار گرفتمدیریت دانش بر عملکرد نوآ رتأثی پژوهشاین  هایفرضاز 
ها نشان طورمعمول، پژوهشبه .( است1511( و خی و همکاران )1511های وانگ و هو )مطابق با یافته

                                                                                                                                        
1. Uizana et al 

2. Shujahat et al 
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؛ 1515، 1)دانته و گوادمیالس های مدیریت دانش مربوط به مزایای نوآوری استداده است که شیوه
یجاد، های ابا فعالیتکارگیری دانش سازمانی در زمان مناسب که با به بساچه ،(1930فراهانی بورقانی، 

 یفناور هاییرساختز .تر شدوان به اهداف نوآوری نزدیکتب و کاربرد دانش ، انتقالسازیذخیره
 ینوآور نسبت به یدجدو  از دانش موجودبهتری  یبردارسازد تا بهرهاطالعات، شرکت را قادر می
)بِنیتِز  باشد داشته ینقش مثبت نظارت تواندی میاجتماع یهارسانه ییتوانا صورت گیرد که در این میان

نتشار و ا یسازیرهذخ یجاد،ا توانند بای میصنعت یبندبا خوشهها (. همچنین شرکت1511، 1و همکاران
و  ند )الیکن یتتقوها را شرکت یدانش درون یریتد و مدنبگذار یرثأت یدانش بر عملکرد نوآور

 (.1519همکاران، 
های صادرکننده بهبود یابد، شاهد ارتقاء عملکرد طورکلی هرچه سطح دانش منابع انسانی شرکتبه

 موفق ینوآور یریتکه مد دهدمینشان  یج، نتای نیزاز نظر عملکرد ها خواهیم بود.نوآوری این شرکت
 طورهب توانندمی صادرکننده کوچک و متوسط یهاشرکتموضوع مرتبط با انسان و دانش است.  یک
 ریقاز ط محوردانش یمنابع انسان یریتمد هایشیوه یگیریخود را با پ یبهبود نوآور توجهیقابل
رکیبی زیرا دانش ت؛ پیش ببرند ارکنانک یاندر م دانش و کاربرد ، ذخیره، انتقالیجاددانش، ا یکتحر

اشته دنقش در نوآوری ای یا افزایشی صورت ریشهبهتواند که حاصل دانش جدید یا موجود بوده، می
های شرکتدر را  ینوآور خواهندمیکه  یرانیمد ین،عالوه بر ا (.1551، 9)داروچ و مگنانتون باشد

 ی دیگراز سو .را بهبود بخشد هاشرکت یو ارتباط یساختار هایسرمایه یددهند، با یشافزاصادرکننده 
 یت. تقوهای کوچک و متوسط در امر نوآوری، توانایی صادرات استاز مزایای اصلی شرکت نیز،

 یازمانانتقال دانش به سطح س یدکل ی،و روابط خارج یاطالعات هایسیستم مانند یریتیمد هایسیستم
 .(1511)کیانتو و همکاران،  گرددمی یو نوآور جدید یدانش سازمان یجاداعث با ین،بنابرا؛ است

بع های مناگیری از قابلیتکوچک و متوسط و بهرههای همچنین به منظور افزایش کارایی شرکت
 در فرآیندهای مدیریت استراتژیکانسانی، مدیران اجرایی باید مشارکت متخصصان منابع انسانی 

از سوی دیگر، ایجاد ساختار و سازماندهی  (.1551همکاران، های خود را افزایش دهند )کرمی و شرکت
وجب تبع آن مشده و به خود های اصلیمناسب نیروی انسانی باعث حرکت کارکنان در جهت تخصص

 خواهد شد. مطالعات جدید نشان های صادر کننده کوچک و متوسطافزایش کارایی و اثربخشی شرکت
 هابر نوآوری و عملکرد شرکت تأثیر فراوانی را منابع انسانی های مدرنعالیتفکه توجه به  دهندمی
ار، کوهای جدید کسبمدرن، توسعه و اجرای استراتژی به منابع انسانیبا اهمیت نهادن د؛ لذا ندار

ام گ توانهای جدید مبتنی بر فناوری اطالعات، میوری کارکنان دانشی و استفاده از رویکردهبهره
 پژوهشاین در  کننده برداشت.های صادرملکرد نوآوری و بهبود عملکرد شرکتبزرگی را در جهت ع

                                                                                                                                        
1. Donate & Guadamillas  

2. Benitez et al 
3. Darroch & McNaughton 
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ا ؛ زیرنشده استبه صورت جداگانه بررسی  محوردانش یمنابع انسان یریتمد اقدامات تأثیرات
سرمایه فکری  ،جداگانه در ارتباط بین مدیریت دانش طوربهانسانی  منابع تیریمدهای کارگیری شیوهبه

از  یبرخکرد. یکی از مشکالت اساسی این بود که ما را با مشکل مواجه می ،نوآوریو عملکرد 
، 1)جیانگ دارد وجود یمنابع انسان یریتمد هایشیوه ینب ،یکه روابط منف اندکرده یشنهادپ یسندگاننو

از طرفی  ،ودشمی یاثرات متقابل منف ینچن ی، مانع بررسیکردرواین  کارگیریبه است، یهیبد (.1511
 یهاتشرکبر تنها  این پژوهش ،درنهایت .باشد محققان آتیی برای پژوهشد توانمی ،همین محدودیت
 یهاهنیزمسایر  ها ودیگر سازمانممکن است در  یجنتا ت وز داشتمرک صادرکننده کوچک و متوسط

 متفاوت باشد. یو فرهنگ یمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
1. Jiang 
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 منابع

ی در توسعه (. نقش سرمایه اجتماع1911فراحی، محمدمهدی )الوانی، سیدمهدی؛ ناطق، تهمینه؛ 
 .15-90، 0، شماره 1، سال علوم مدیریت ایران مدیریت دانش سازمانی.

های فکری بر نوآوری (. اثر سرمایه1930بورقانی فراهانی، سهیال؛ آبدارزاده، پدرام؛ فتوت، بنفشه )
ت های مدیریپژوهش های نوشتاری.رسانهو یادگیری در گری مدیریت دانش سازمانی با میانجی

 .41-19، 1، شماره 1، دوره منابع سازمانی

ع خالقیت مناب (. بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و1934جهانیان، رمضان؛ حدادی، طاهره )
 .31-10، 1، شماره 0، دوره ابتکار و خالقیت در علوم انسانی انسانی در سازمان.

(. بررسی رابطه بین سرمایه 1931زاده، حجت )ع خلیلی، مجتبی؛ قاسمی، عقیل؛ غالمچوپانی، حیدر؛ زار
وم ابتکار و خالقیت در علسهامی بیمه توسعه(.  فکری با نوآوری سازمانی )مطالعه موردی: شرکت

 .01-11، 1، شماره 1، دوره انسانی

 تانش در ارتباط بین اقداماهای مدیریت د(. بررسی نقش میانجی قابلیت1930رجبی فرجاد، حاجیه )
 ،های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین )ع(پژوهش مدیریت منابع انسانی و نوآوری.

 .110-193(، 10)شماره پیاپی،  9، شماره 1سال 

های توسعه منابع انسانی بر (. بررسی نقش فعالیت1930رجبی، مریم؛ حسنی، محمد؛ مهاجران، بهناز )
در  ابتکار و خالقیت مدیریت دانش و یادگیری سازمانی. رکنان با آزمون نقش میانجینوآوری کا

 .111-101، 9، شماره 1، دوره علوم انسانی

(. سرمایه فکری و فرآیندهای مدیریت دانش در 1934رحیمی، حمید؛ اطهری، زینب؛ افالکیان، ندا )
 ، دورهریزی در آموزش عالیبرنامهپژوهش و سازمان کوانتومی: بررسی موردی دانشگاه کاشان. 

 .113-33، 4، شماره 11

گیری دارایی (. طراحی الگوی مغهومی اندازه1935فرد، حسن؛ زنگویی نژاد، ابوذر )رضائیان، علی؛ دانایی
 .41-10، 1، شماره انداز مدیریت دولتیچشمسرمایه فکری در سطح ملی.  -دانشی

(. بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و 1935ی، خدیجه )پور، بهمن؛ طاهرسینایی، حسنعلی؛ حاجی
 .13-11، 0، شماره 9، سال نامه مدیریت تحولپژوهشعملکرد شرکت. 

سازی (. ارائه الگوی تأثیر انتقال و یکپارچه1930محمدی مهرجردی، مرضیه؛ بردبار، غالمرضا )شاه
ین انسانی دانشگاه جامع امام حسهای مدیریت منابع پژوهشپذیری منابع انسانی. دانش بر انعطاف

 .110-193(، 19)شماره پیاپی،  1، شماره 1، سال )ع(
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های فکری (. نقش تسهیم دانش در رابطه میان اجزای سرمایه1934فرد، حسن )صالحی، علی؛ دانایی
 .111-153، 1، شماره 0، دوره های مدیریت منابع سازمانیپژوهشو رفتار نوآورانه. 

(. بررسی رابطه هماهنگی کارکردهای بازاریابی 1931فاریابی، محمد؛ رضازاده، علی؛ بازمحمدی، سعید )
مدیریت . های صادراتیمنابع انسانی با اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی در شرکت-المللیبین

 .11-10، 1، شماره 1، سالالمللیکارهای بین وکسب 

(. بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر 1931فضلی، صفر؛ علیشاهی، آیدن )
، 4ال ، سهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین )ع(پژوهشگرفتن مدیریت دانش. 

 .110-193(، 11)شماره پیاپی،  1شماره 

 .پ هشتم، انتشارات سمت. چامدیریت منابع انسانی )مفاهیم، تئوریها و کاربردها((. 1934پور، آرین )قلی

(. تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد 1931کرمی، اژدر؛ صنوبر، ناصر؛ کرمی، هادی؛ یونس پور، زهرا )
کارهای  ومدیریت کسب های کوچک و متوسط با نقش میانجی قابلیت یادگیری. صادراتی شرکت

 .11-1، 1، شماره 1، سالالمللیبین
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