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 چکیده:

 گرتعدیل نقش و انشد تبادلی و تلفیقی رفتارهای میانجی نقش با عملکرد بر فکری سرمایه تأثیر بررسیدر این تحقیق به 

جذب پرداخته شده است. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته  ظرفیت

فرمول کوکران تعیین  بر اساسنفر،  053 هانمونهاست. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک آینده تشکیل دادند. تعداد 

گین، ، از آمار توصیفی نظیر میانهاداده وتحلیلتجزیهشده است.  مندبهرهت از پرسشنامه استاندارد اطالعا آوریجمعگردید. برای 

فراوانی، حداقل، حداکثر، و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماری کولموگروف برای 

نشان داد  هادادهایموس انجام پذیرفت. نتایج و تحلیل  افزارنرماده از و از آزمون تحلیل مسیر با استف هادادهتعیین نرمال بودن 

 تبادل و رکیبیت رفتارهای .دارد تأثیر دانش تبادل و ترکیبی رفتارهای بر فکری سرمایه .دارد تأثیر عملکرد بر فکری که سرمایه

 .نمایدمی یفاا عملکرد بر دانش تبادل و ترکیبی رفتارهای تأثیر در را کنندهتعدیل نقش جذب ظرفیت.دارد تأثیر عملکرد بر دانش

 .نمایدمی ایفا عملکرد بر فکری سرمایه تأثیر در را میانجی نقش دانش تبادلی و ترکیبی رفتارهای

 جذب فکری، عملکرد، ظرفیت دانش، سرمایه تبادل و ترکیبی رفتارهای کلمات کلیدی:

 

Abstract 

In this research, the effect of intellectual capital on performance has been investigated 

with the mediating role of consolidated and exchange-oriented behaviors and modulator of 

absorption capacity. The method of this research is descriptive and has been surveyed in the 

form of a field. The statistical population of this research consisted of social security staff. The 

number of samples was 350, based on the Cochran formula. A standard questionnaire has been 

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

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

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

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

analysis showed that intellectual capital had an impact on performance. Intellectual capital 

affects combined behaviors and knowledge sharing. Combined behaviors and knowledge 

sharing affect performance. Capacity absorption plays a moderating role in the effect of 

combining behaviors and knowledge sharing on performance. Combined and exchange 

behavior of knowledge plays a mediating role in the influence of intellectual capital on 

performance. 
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