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 چکیده:

لبرز استان ا مهیب :موردمطالعه)با نقش تعادل فرهنگی  گرادوجانبهدر این تحقیق تأثیر ظرفیت جذب بر نوآوری 

وش از ر گیرینمونهآماری کارکنان بیمه البرز بوده و برای  جامعه . برای آزمون این فرضیات،گرددمیارائه  (قزوین

تصادفی ساده استفاده گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت، همچنین ضرایب آلفای 

مورد  وتحلیلتجزیهپرسشنامه برای  831که حاکی از پایایی پرسشنامه است و در نهایت  باشدمی 7/0بیش از  کرونباخ

ها انجام گرفت. یافته لیزرلاس پی اس اس و  افزارنرمبا کمک از روش معادالت ساختاری با  هادادهتأیید و تحلیل 

أثیر جذب بالقوه بر نوآوری انتفاع ت تیظرف تأثیر دارد. شدهدرکظرفیت جذب بالقوه بر ظرفیت جذب  دهند،نشان می

 تیرفظ بر نوآوری انتفاع تأثیر دارد. شدهدرکجذب  تیظرف آوری اکتشاف تأثیر دارد.جذب بالقوه بر نو تیظرف دارد.

 بر نوآوری اکتشاف تأثیر دارد. شدهدرکجذب 

 نوآوری اکتشاف، نوآوری انتفاع، شدهدرکظرفیت جذب بالقوه، ظرفیت جذب  کلمات کلیدی:



Abstract: 

In this study, the effect of absorption capacity on bilateral innovation with the role of 

cultural balance (Case study: Alborz Insurance in Qazvin province) is presented. To test these 

hypotheses, the statistical population was Alborz Insurance employees and simple random 

sampling method was used. The validity of the questionnaire was confirmed by content 

validity. Also, Cronbach's alpha coefficients are more than 0.7, which indicates the reliability 

of the questionnaire, and finally 138 questionnaires for valid analysis and data analysis using 

structural equation equation with soft SPSS and LISREL software were performed. Findings 

show that potential absorption capacity affects perceived absorption capacity. Potential 

absorption capacity affects profit innovation. Potential absorption capacity affects exploration 

innovation. Perceived absorption capacity affects profit innovation. Perceived absorption 

capacity affects exploration innovation. It has an effect. 

Keywords: Potential Absorption Capacity, Perceived Absorption Capacity, Exploration 

Innovation, Profit Innovatio 
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