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 چکیده:

 اربردک و دانش سرمایه میانجی نقش با ارزش  بر ظرفیت جذب دانش بررسی تأثیرهدف این پژوهش 

–باشد، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی می (بیمه رازی  مورد مطالعه)  دانش

ها آوری دادهباشد، به منظور جمعپیمایشی انجام گردیده است. جامعه آماری کلیه کارکنان بیمه رازی می

آنالیزهای آماری صورت  AMOSو  SPSSوزیع گردید، با استفاده از نرم افزار های پرسشنامه میان کارکنان ت

 ارزش بر ها با کمک معادالت ساختاری نشان داد که ظرفیت جذب دانشگرفت و نتایج حاصل از تحلیل داده

 شدان سرمایه بر ظرفیت جذب دانش.دارد بیمه رازی تأثیر دانش کاربرد بر ظرفیت جذب دانش.دارد تأثیر

مه رازی بی جذب بر دانش سرمایه.دارد تأثیر دانش بیمه رازی کاربرد بر دانش سرمایه.دارد بیمه رازی تأثیر

 دانش ردکارب میانجی نقش با ارزش بر دانش سرمایه.دارد تأثیر ارزش بیمه رازی بر دانش کاربرد.دارد تأثیر

 دانش ظرفیت جذب.دارد تأثیر دانش ایهسرم میانجی نقش با دانش کاربرد بر ظرفیت جذب دانش.دارد تأثیر

 .دارد تأثیر دانش کاربرد میانجی نقش با ارزش بر

 : بیمه رازی ، ظرفیت جذب دانش، کاربرد دانش، سرمایه دانش، ارزشکلمات کلیدی

 

 

 

 

 
 



 

Abstract : 

The purpose of this study was to investigate the effect of knowledge acquisition capacity 

on value through the mediating role of knowledge capital and knowledge application (Razi 

Insurance case study). The purpose of this study was applied and descriptive-survey method. 

The statistical population was all Razi Insurance staff. A questionnaire was distributed among 

the employees in order to collect the data. Statistical analysis was performed using SPSS and 

AMOS software.Knowledge absorption capacity affects Razi insurance knowledge use. 

Knowledge absorption capacity affects Razi insurance knowledge capital. Knowledge capital 

affects Razi insurance knowledge application. Knowledge capital affects Razi insurance 

attraction. Knowledge capital affects value by mediating role of knowledge use. Knowledge 

absorption capacity affects knowledge use by mediating role of knowledge capital. Knowledge 

acquisition capacity affects value by mediating role of knowledge use. 

Keywords: Razi Insurance, Knowledge acquisition capacity, Knowledge application, 

Knowledge capital, Value 
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