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 چكیده

کنند تا دانش موجود در  خوبی درک کرده و تالش می های پیشرو اهمیت دانش را به امروزه سازمان
گذاری دانش یکی از  سازمان را در اختیار کلیه کارمندانی که به آن نیاز دارند قرار دهند. به اشتراک

عنوان یکی  هیم دانش در سازمان، اعتماد بهآید. در بررسی تس ها به شمار می امور حیاتی برای سازمان
گیرد. این پژوهش با هدف بررسی نقش اعتماد سازمانی در  از عواملی است که مورد توجه قرار می

 3131تسهیم دانش بین کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 
گیری  نفر از طریق فرمول نمونه 321آماری،  نفر جامعه 371منظور از بین  بدینانجام گرفت. 

. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات شدکوکران انتخاب 
های آمار توصیفی و استنباطی و رگرسیون  ها از روش وتحلیل داده منظور تجزیه پرسشنامه است. به

ست. نتایج نشان داد که بین اعتماد سازمانی )اعتماد ا شدهاستفاده  SPSSافزار  چندگانه با کمک نرم
افقی، عمودی و نهادی( و تسهیم دانش در واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه مثبت و معناداری 

که مؤلفه اعتماد افقی دارای بیشترین ضریب همبستگی و مؤلفه  شدچنین مشخص  وجود دارد. هم
 .با تسهیم دانش استاعتماد عمودی دارای کمترین ضریب همبستگی 
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 مقدمه

شدت افزایش یافته است.  ها به ها و شرکت در عصر حاضر سرعت تغییرات در سازمان
ها  ها دارد و منبع مهم و استراتژیک برای سازمان دانش نقش بسیار مهمی در سازمان

مدیریت دانش در بخش آموزش . (181ص: 3133)دخت عصمتی، .شود محسوب می
عالی کشور از اهمیت فراوانی بر خوردار است. چون رویکرد مدیریت دانایی عمالً در 

عنوان  رود که به ها انتظار می شود، از دانشگاه های توسعه کشور به کار گرفته می برنامه
 (317 ص: 3133،و همکاران کانون خلق دانش عمل کنند. )ابراهیمی

های  ها و سازمان ترین عوامل حیاتی در بسیاری از شرکت عنوان یکی از مهم اعتماد به
پذیری و اثربخشی سازمانی شده و در  شود و باعث افزایش انعطاف موفق شناخته می

 و همکاران، کند. )الوانی ها و راهبردهای دقیق کمک زیادی به سازمان می طراحی برنامه
 (131ص: 3131

عنوان پیامد  نیاز و هم به عنوان پیش های مختلفی را در تسهیم دانش هم به ماد نقشاعت
تواند هم مستقیم و هم غیرمستقیم بر تسهیم دانش از طریق  کند. اعتماد می آن ایفا می

 (342ص: 3133 ،و همکاران روابط و فرهنگ تأثیر بگذارد. )ابراهیمی
بدون اطمینان، ارتباط اشتراکی و  صورت چشمگیری مهم است ازآنجاکه اعتماد به

( اطمینان 3337) 3اسکارماتی از دید تواند حاصل شود. همکاری با دیگران نمی
دهد و عاملی محدودکننده است که  ها می کاتالیزوری است که امکان کار را به سازمان

و  های کاری دارد؛ بنابراین، رواج گروه ارتباطات تجاری و فردی ما را کنار هم نگه می
ی کارها به یکدیگر است که کارمندان را درگیر اشتراک و هماهنگی با  ماهیت وابسته

کند تا اهداف سازمانی را به انجام برسانند، درنهایت کارمندان را مستلزم  یکدیگر می
 (2133 کند که به یکدیگر اطمینان نمایند. )تان نیا لینگ، می

ها، به یک استراتژی برای افزایش سطوح اعتماد در میان تمام  ایجاد اعتماد در سازمان 
(، تأثیر افزایش اعتماد در سازمان را شامل 2113کارکنان و مدیران نیاز است. جین )

گذاری دانش، رضایت شغلی و... و  های مطلوب مانند ایجاد و به اشتراک ایجاد گرایش
امطلوب از قبیل ترک شغلی، رفتارهای تدافعی و... عنوان های ن همچنین کاهش گرایش

 .(324-317: 3133کند)کاظمی، رمضانی،  می
 بین در دانش تسهیم سطح ارتقای در مهمی نقش عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

                                                                                                                             
1. scarmati 



 00...  دانش میدر تسه ینقش اعتماد سازمان

 زمانی موضوع این .هستند تالش در آن سطح ارتقای برای و کنند ایفا می دانشجویان

 در دانش تسهیم نظام توسعه عالی، آموزش و مؤسسات ها دانشگاه که یابد می اهمیت

 امروزه .زنند پیوند دانشی محیط در این دانش تولید نظام با را دانشگاه مختلف سطوح

 و اثربخش یادگیری اساسی در مؤلفه دانش داوطلبانه و فعاالنه تسهیم که است شده ثابت 
 شود. درواقع منجر دانشجویان فردی رشد به شاید و است دانشگاه سطح در معنادار

 دانش تسهیم رو ازاین دانشگاهی است های محیط در یادگیری کننده تسهیل دانش تسهیم

 شود؛ می منجر سازمانی به اثربخشی و دارد نیز سازمانی فواید بلکه فردی، فواید تنها نه

 عملکرد بهبود و درنتیجه نوآوری و جدید دانش خلق دانش، تسهیم برآیند دیگر عبارت به

 .(152 ص:3132است)سلیمی و همکاران،  سازمان
در این تحقیق سعی شده است با بررسی این سه نوع اعتماد به تأثیر آن بر تمایل 

های خود بپردازد. با توجه به مطالعه  گذاری دانسته کارکنان به تسهیم دانش و اشتراک
گذاری دانش، بررسی چندانی در  اشتراکشده در مورد اعتماد و  ی تحقیقات انجام پیشینه

زمینه این سه نوع اعتماد وجود ندارد، لیکن با وجود اهمیت بسزایی که تسهیم دانش در 
ها و بین کارکنان در عملکرد افراد و نتیجتاً بهبود عملکرد سازمان دارد، سعی  سازمان

وان مهد عن شده است که در پژوهش پیش رو به بررسی این موضوع در دانشگاه به
دهنده افراد متخصص جامعه بپردازد. آنچه واضح است این است که  دانش و پرورش

های اصلی این محیط علمی نقش مهمی ایفا  عنوان چرخاننده کارکنان نیز در این زمینه به
 کنند. می

 تحقیق  پیشینه

عنوان رویکردی برای به وجود  (، اعالم نمود که دانش در مفهوم، به3335) 3دراکر
آوردن و گرد هم آوردن ارزش از طریق اعمال نفوذ کردن پرشور و نشاط تجربه، 

وفن است و نیز تصمیماتی که در یک سازمان و خارج از آن قرار گرفته است.  فوت
های دیروز اطالعات امروز است که دانش فردا خواهد  (، داده2111) 2طبق نظر اسپیگلر

ها  ارزش به سمت اطالعات و دادهشد و دانش بالعکس در جهت مخالف زنجیره 
ها را نیز  اطالعات و داده بایدمنظور درک اصل اطمینان دانش، یک فرد  چرخد. به می
آسانی و  ها و اطالعات و دانش، اصطالحاتی هستند که به درستی درک کند. داده به
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هد که د بعالوه توضیح می شناسایی و تمایز نیستند. کننده قابل ویژه از منظر یک عمل به
دهی شده  های خام هستند، اطالعات مجموعه سازمان ها صرفاً واقعیت طور کل، داده به

شود. تعامل داده،  که دانش همچون اطالعات مهم درک می ها است، درحالی داده
اطالعات و دانش که با اطمینان و فرهنگ ترکیب شده است تبادل دانش را تسهیل 

عنوان یک واحد کل کمک نماید)تان  زمان آموزشی بهتواند به استقرار سا بخشد و می می
 .(2133 ،1نیا لینگ

 دهی و مدیریت منابع دانشی است)الهوامده، مدیریت دانش فرایند شناسایی، سازمان

(. مدیریت دانش شامل آفرینش، خلق، کسب، اشتراک و استفاده از دانش جهت 2111
(. تسهیم دانش 3338ساک، پشتیبانی و اصالح عملکرد فردی است)داونپورت و پرو

های  مشی ای از مدیریت دانش دارای اولویت بیشتری در خط عنوان زیرمجموعه به
تسهیم دانش یکی از  .(74 ص:3133اطالعاتی سازمانی است)سلیمانی و همکاران، 

فرایندهای حیاتی مدیریت دانش است و در چرخه حیات دانش فرایند مهمی به شمار 
ای در مدیریت دانش دارد. تسهیم دانش تنها یک هدف نیست  رود و جایگاه ویژه می

های سازمانی منجر  بلکه تسهیم دانش هم هدف و هم وسیله است و به اثربخشی تالش
دیگر برآیند تسهیم دانش خلق دانش جدید و نوآوری و درنتیجه  عبارت شود. به می

طالعاتی تسهیم نظران حوزه م بهبود عملکرد سازمان است. به اعتقاد بعضی صاحب
دانش، در این فرایند، افراد به تبادل دانش خویش با یکدیگر پرداخته و دانش جدیدی 

کنند. این فرایند شامل دو مرحله ارائه دانش و دریافت دانش است. )سلیمی و  تولید می
 گذشته سال چند در ها آن به مربوط مسائل و اعتماد مفهوم .(155ص: 3132همکاران، 

 ها سازمان در اعتماد اهمیت امروزه.است شده ها مطالعه سازمان محور ای فزاینده طور به

 نیازمند افراد میان همکارى تحقق و برقرارى ارتباطات چراکه .است شده آشکار خوبی به

 در سرعت به و شده تر سست ها گروه و افراد بین روابط که عصرى در .است اعتماد وجود

 را ها آن و حیات رشد ای گونه به است ها سازمان محورى موضوع اعتماد است؛ تغییر حال

و شناخت  درک دنبال به که مدیرانى که است دلیل این به اعتماد اهمیت کند.می تضمین
 زیرا است؛ کلیدى عامل باشند اعتماد می ها سازمان در مؤثر همکارى ایجاد چگونگى

 های برنامه زیرا گردد؛ منجر نکارکنا توانمندسازی و اطالعات تسهیم تواند به می

 انتقال براى اول قدم .هستند شکست به محکوم وجود اعتماد بدون کارکنان توانمندسازی
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و  )الوانی .است سازمانی درون اعتماد باالى وجود سازمان در سراسر و اطالعات دانش
 (132 ص:3131 همکاران،

توقعاتی که اعضای سازمانی درباره اعتماد سازمانی بیشتر به انتظارات مثبت اشخاص و 
ای بین سازمان و  صالحیت، قابلیت اطمینان و خیرخواهی دارند و نیز اعتماد موسسه

(، اعتماد سازمانی شامل هر دو نوع اعتماد 3335) 3شود. مایر و همکاران افراد اطالق می
بندی شود:  تواند در دو بعد طبقه شود. اعتماد بین فردی می ای می بین فردی و موسسه

الف( اعتماد افقی: یعنی اعتماد بین کارکنان با یکدیگر؛ ب( اعتماد عمودی: یعنی اعتماد 
شود که  ای نامیده می بین کارکنان و مدیر؛ اعتماد سازمانی غیرشخصی هم اعتماد موسسه

اعتماد اعضای سازمان به استراتژی سازمان، صالحیت فناوری آن، ساختار و 
( نیز اعتقاد دارند که 2111) 2توصیف شود. اتکینسون و بوچرهای خوب آن  پردازش

ای وجود دارد. با توجه به نظر مک نایت و  اعتماد به هر دو شکل شخصی و موسسه
ای بدین معناست که یک نفر عقیده دارد ساختارهای  ( اعتماد موسسه3338) 1همکاران
آمیز  و آینده موفقیت ای در جایگاهی هستند که شخص را قادر به محقق ساختن موسسه

به اعتماد بین کارکنان در یک  (. اعتماد افقی335: 3183کند. )فرهنگ و همکاران.  می
ها در سازمان یکی از  گردد. اعتماد بین همکاران و اعتماد بین گروه سازمان اطالق می

مدت سازمان را فراهم خواهد کرد و  های بسیار مهمی است که بقای طوالنی مؤلفه
بهتر اعضای سازمان خواهد شد. اعتماد عمودی، اعتمادی است  ضور هر چه موجب ح

اعتماد به سرپرستان را تمایل زیردستان  4که بین کارکنان و رهبران وجود دارد. تن و تن
هایش  داند که فعالیت پذیر بودن نسبت به رفتارهای سرپرست یا مدیری می به آسیب

عنوان اعتماد اعضاء  یرشخصی اعتماد است و بهنوع غ اعتماد نهادی،. کنترل نیست قابل
انداز سازمان، قابلیت تجاری و فنّاورانه، فرایندها و  سازمان نسبت به استراتژی و چشم

شود. اعتماد نهادی به معنای  های منابع انسانی معرفی می ساختارهای منصفانه و سیاست
آمیز آینده وجود  یتاین است که فرد باور داشته باشد که برای تدارک تالش موفق

 (2118ساختارهای غیرشخصی ضرورت دارد.)آلونن و همکاران،
( در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش اعتماد در تسهیم 3133ابراهیمی و همکاران )

دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس با روش پیمایشی و تحقیق از نوع 
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ز کارکنان دانشگاه تربیت مدرس ای ا همبستگی و با کمک معادالت ساختاری در جامعه
گیری گروهی در مرحله اول و  نفر بودند و با روش نمونه 373تهران که حدود 

گیری تصادفی در مرحله دوم و توزیع پرسشنامه و با استفاده از روش همبستگی  نمونه
گانه اعتماد )اعتماد به  و آزمون رگرسیون به این نتیجه رسیدند که طی بررسی ابعاد سه

ها(، اعتماد سازمانی تأثیر مثبتی بر  رخواهی، اعتماد به یکپارچگی و اعتماد به قابلیتخی
 تمایل به اشتراک گذاشتن دانش در بین کارکنان دارد.

بررسی رابطه اعتماد با تسهیم دانش  ( در پژوهشی تحت عنوان3131الوانی و همکاران )
نظر هدف کاربردی و از نظر در معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه که پژوهشی از 

شود و در جامعه آماری کارکنان معاونت آموزش  روش توصیفی پیمایشی محسوب می
عنوان  نفر را به 131گیری به کمک فرمول کوکران، حدود  ناجا و مراکز تابعه و نمونه

نمونه انتخاب نمودند و با کمک ابزار پرسشنامه و با استفاده از آزمون پیرسون به این 
 درصد بین اعتماد با تسهیم دانش رابطه وجود دارد. 35جه رسیدند که به احتمال نتی

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش و میزان تأثیر 3133سلیمانی و همکاران )
ها و  فاکتورهای فردی کارکنان بر کیفیت تسهیم دانش )مطالعه موردی: اداره امور زندان

ایجان غربی( با بررسی فاکتورهای فردی که اعتماد اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذرب
ها است با تحقیق کاربردی و توصیفی و همبستگی، در جامعه آماری کارکنان  یکی از آن

نفر  232گیری تصادفی در بین  های آذربایجان غربی و روش نمونه و مدیران اداره زندان
این نتیجه رسیدند که  با ابزار پرسشنامه با کمک روش آماری رگرسیون و پیرسون به

عنوان یکی از فاکتورهای فردی تأثیر مثبتی بر تسهیم دانش دارد ولی فاکتور  اعتماد به
 آگاهی نقش مهمی در کیفیت تسهیم دانش دارد.

بررسی رابطه بین بدبینی سازمانی  ( در پژوهشی تحت عنوان3131صلواتی و همکاران )
اسالمی( که به روش توصیفی از نوع و تسهیم دانش )موردمطالعه: دانشگاه آزاد 

نفر کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، بر  181نفر از  331همبستگی بر روی 
اساس جدول مورگان انتخاب شده بودند، با استفاده از دو پرسشنامه از طیف 

نشان دادند که بین بدبینی سازمانی و تسهیم دانش رابطه منفی و  ای لیکرت،  درجه پنج
یابد، تسهیم دانش کاهش  معناداری وجود دارد؛ یعنی هرچه بدبینی سازمانی افزایش می

 یابد. می
بندی  شناسایی و رتبه»( در پژوهشی تحت عنوان: 3131طباطبائی منزائی و همکاران )

 گیری چندمعیارهتصمیمعوامل تأثیرگذار تعهد سازمانی بر تسهیم دانش با رویکرد 
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بیمه مرکزی ج.ا.ا( که به روش تحقیق در عملیات در سازمان  )مطالعه موردی: سازمان
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

بندی معیارها انجام گرفت، نشان دادند در بین عوامل  و تحلیل شبکه فازی برای اولویت
طورقطع در  به ار سازمان و عوامل شغلی عوامل معی  تعهد سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش،

سیستم تأثیر دارند. همچنین عوامل فردی و عوامل فیزیکی )رابطه صمیمانه کارمند و 
مدیر و احساس ایمنی و آسایش تأثیرگذار و محترم بودن در کار تأثیرپذیر( و عامل 

ابط علی و سیستم پاداش )از معیارهای تسهیم دانش( بینابین قرار دارند که از نظر رو
 معلولی دارای اهمیت کمتری هستند.

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش اعتماد بر تسهیم دانش 2117و همکاران ) 3ابل
های مجازی به بررسی سه فاکتور اصلی اعتماد یعنی شایستگی، صداقت و  در گروه

 های مجازی صورت گروه سال همکاری به 4 شرکت که بیش از 411خیرخواهی در بین 
ها از طریق پرسشنامه با مقیاس لیکرت و با  با هم داشتند، پرداختند و با گردآوری داده

استفاده از روش همبستگی و تحلیل آماری رگرسیون و پیرسون به این نتیجه رسیدند 
 ها دارند. ی مثبت و قوی با تسهیم دانش در همکاری که هر سه فاکتور اعتماد رابطه

گذاری دانش:  در پژوهش خود تحت عنوان به اشتراک( 2132) 2میشل ماکس ایوان
ای که روی  مطالعه تجربی در مورد اعتماد و سایر عوامل اجتماعی و سازمانی با مطالعه

استان انجام داد و با کمک ابزار پرسشنامه بین  6های حقوقی بزرگ در کانادا در  شرکت
آماری از روش همبستگی  آوری اطالعات موردنیاز و با کمک ابزار کارمند و جمع 311

های مختلف در زمینه تأثیر اعتماد و سایر عوامل اجتماعی  و بررسی فرضیه tو آزمون 
بر تسهیم دانش، نهایتاً به این نتیجه رسید که در بین عوامل مختلف تأثیرگذار بر تسهیم 

ت دانش، اعتماد سطح باالیی از تأثیرگذاری را در موفقیت تسهیم دانش در سازمان نسب
 به سایر عوامل سازمانی و اجتماعی دارد.

( در پژوهشی با عنوان اعتماد در مدیریت و تسهیم دانش: اثرات 2115) 1بریجت رنزل
های دانش اهمیت  کند که تسهیم دانش در گروه بین ترس و مستندات دانش بیان می

کار بسزایی دارد و نقش اعتماد بین فردی و اعتماد در مدیریت در تسهیم دانش آش
است. این مطالعه درک بهتری از ارتباط فیمابین ترس از دست دادن ارزش و مستندات 

دهد اعتماد در مدیریت در تسهیم دانش  کند و نشان می فرد را فراهم می دانش منحصربه
                                                                                                                             
1. Abel Usoro 
2. Michael Max Evans 
3. Brigitnrenzel 
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 مؤثر است.
( در تحقیقی تحت عنوان اعتماد و تسهیم دانش: یک ترکیب 2112) 3دانیل لوین و همکاران

محور مورد مطالعه قرار  های دانش اعتماد در تسهیم دانش را برای سازمان حیاتی، نقش
ها در تحقیق خود عواملی مانند قدرت ارتباط بین جویندگان دانش و منابع دانش  اند. آن داده

و تفاوت بین اعتماد بر مبنای صالحدید و بر مبنای خیرخواهی و انواع دانش ردوبدل شده 
نفر از سه شرکت  318شده از  آوری های جمع اند داده رار دادهرا مورد تحقیق و بررسی ق

دهد که بدون ایجاد یک حس صالحدید و اعتماد مبتنی بر خیرخواهی بین  نشان می
گیری از منابع ارزشمند سازمان و دانش  جستجوگران دانش و منابع، راه دشواری برای بهره

توجهی را برای ایجاد  توانند نقش قابل فنی کارمندان در پیش است. در این زمینه مدیران می
 شرایط در جهت گسترش و توسعه اعتماد بازی کنند.

  عنوان یک اعتماد سازمانی به ( در پژوهشی تحت عنوان2131) 2پالسکویچ و کوهانگ
گذاری دانش و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی که با روش توصیفی  پایه برای به اشتراک

شرکت برتر منتخب مجله  278مدیر ارشد و میانی در  463پیمایشی بر روی تعداد 
شرط ضروری  فوریس و با استفاده از پرسشنامه نشان دادند که اعتماد میان کارکنان پیش

سازمانی است که  برای به تسهیم دانش و یا انتقال دانش است. اعتماد ناشی از فرهنگ
عنوان دو عنصر عملکرد  یت بهدهد. نوآوری و موفق میل افراد به تسهیم دانش افزایش می

 توجهی در افزایش اعتماد سازمانی مؤثر هستند. طور قابل سازمانی به

 ( در پژوهشی تحت عنوان2134) 5و حاجی دیمیتریوس 4، اسکالونوس1راتسیوس
: موردمطالعه: چهار شرکت یونانی که با روش IJVsاعتماد، انتقال دانش و کنترل در 

دیران ارشد چهار شرکت پویا و فعال یونانی و با استفاده از توصیفی پیمایشی در میان م
شرط الزم برای انتقال هر  یافته انجام شد نشان دادند که اعتماد پیش مصاحبه نیمه ساخت

 دو دانش ضمنی و صریح است.
شده در مورد  های انجام های موردمطالعه به این نتیجه رسیدیم که بررسی با بررسی پیشینه

سازمانی و تسهیم دانش بر اساس فاکتورهایی مانند آگاهی، اعتماد به  رابطه اعتماد
ها، بدبینی سازمانی، اعتماد به  خیرخواهی، رابطه صمیمانه کارمندان، اعتماد به قابلیت

یکپارچگی، احساس ایمنی و صداقت بوده است و بر روی انواع اعتماد سازمانی از جنبه 

                                                                                                                             
1. Levin et al 
2. Palskovich&koohang 
3. Konstantinos P.Rotsios 
4. Nikolaos S.Sklavounos 
5.Yannis A.Hajidimitriou 
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م نشده است پژوهش حاضر به بررسی نقش اعتماد فردی و غیر فردی مطالعه چندانی انجا
های آن )اعتماد عمودی، اعتماد افقی و اعتماد نهادی( و نقش آن در تسهیم  سازمانی و مؤلفه

 های کلیدی در مدیریت دانش پرداخته است. عنوان یکی از مؤلفه دانش به

 مدل مفهومی تحقیق

وتحلیل اطالعات است. در  تجزیه آوری و مدل رابطه بین طرح نظری )تئوری( و کار جمع 
های  ها و عالئم هستند یعنی خصوصیات بعضی از پدیده ها شامل نشانه علوم اجتماعی مدل

طور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با یکدیگر بیان  ها( به تجربی )شامل اجزا و ارتباط آن
نیای واقعی را که با های معینی از د کننده واقعیت است و جنبه شود. بنابراین مدل منعکس می

های مزبور  سازد. روابط عمده را در میان جنبه مسئله تحت بررسی ارتباط دارند مجسم می
کند و سرانجام امکان آزمایش تجربی تئوری را با توجه به ماهیت این روابط  روشن می

های دنیای واقعی  کند. بعد از آزمایش مدل درک بهتری از بعضی از قسمت می  فراهم
که مدل دستگاهی است متشکل از مفاهیم،   طور خالصه باید گفت شود. به حاصل می

آوری اطالعات موردنیاز برای آزمون  و جمع  ها که کار انتخاب ها و شاخص فرضیه
 : برگرفته از سایت ایران ریسرچ(3132کند.)والیی ملکی،  ها را تسهیل می فرضیه

ها و در حد امکان، مثبت یا  دهنده روابط بین متغیرها، جهت آن مدل مفهومی باید نشان 
های آن  منفی بودن رابطه باشد. در تحقیق حاضر اعتماد سازمانی تغییر مستقل و مؤلفه

پژوهش است.  )اعتماد افقی، اعتماد عمودی، اعتماد نهادی( و تسهیم دانش متغیر وابسته
دهنده رابطه بین متغیر مستقل و وابسته پژوهش است که نمایانگر  مدل حاضر نشان

 ی معنادار اعتماد سازمانی بر تسهیم دانش است. رابطه

 
 (0930. مدل مفهومی )اقتباس از شیرازی و همكاران.0شكل 
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اداری بررسی نقش اعتماد سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان( بخش : »هدف اصلی
 «دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

 اهداف فرعی:
 بررسی نقش اعتماد افقی بر تسهیم دانش بین کارکنانـ 
 بررسی نقش اعتماد عمودی بر تسهیم دانش بین کارکنان ـ
 بررسی نقش اعتماد نهادی بر تسهیم دانش بین کارکنان ـ

 ی معناداری دارد. انش بین کارکنان رابطه: اعتماد سازمانی با تسهیم دی اصلی فرضیه
 های فرعی: فرضیه

 ی معناداری دارد. اعتماد افقی با تسهیم دانش بین کارکنان رابطه

 ی معناداری دارد. اعتماد عمودی با تسهیم دانش بین کارکنان رابطه

 ی معناداری دارد. اعتماد نهادی با تسهیم دانش بین کارکنان رابطه

پژوهش حاضر به لحاظ شیوه اجرای تحقیق و ابزارهای  شناسی پژوهش: روش
ها، پژوهشی توصیفی و از نوع پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی  آوری داده جمع

ها از نوع توصیفی و رگرسیون چندگانه است. در  است و برحسب نحوه گردآوری داده
ینی یک متغیر ب شود هدف پیش تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده می

بین )مستقل( است. در این پژوهش نیست هدف  وابسته )مالک( از چند متغیر پیش
بین )اعتماد سازمانی و  بینی متغیر وابسته )تسهیم دانش( از چند متغیر پیش پیش
 های آن( است. مؤلفه

 ها ابزار گردآوری داده

بیات تحقیق از روش ای: برای گردآوری اطالعات مربوط به پیشینه و اد روش کتابخانه
 ای استفاده شده است. این منابع شامل، نشریات، اسناد و منابع اینترنتی است. کتابخانه

ها استفاده گردید. پرسشنامه  آوری داده روش میدانی: از ابزار پرسشنامه برای جمع 
ی تسهیم دانش آجزن )سؤاالت  سؤال است که برگرفته از سؤاالت پرسشنامه 51شامل 

ی اعتماد  دهد و پرسشنامه ( است که مؤلفه تسهیم دانش را موردسنجش قرار می33-3
-22الت مربوط به مؤلفه اعتماد افقی )سؤاالت سازمانی الونن و همکاران شامل سؤا

ها را در  ( است و این مؤلفه14-41( و نهادی )سؤاالت 21-11( و عمودی )سؤاالت 32
دهد و سؤاالت مربوط به سنجش متغیر مستقل یعنی  سازمان مورد سنجش قرار می
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 یک در پرسشنامه این گذاری ( است. نمره44-51طور مجزا )سؤاالت  اعتماد سازمانی به

 متغیر 5موافقم  کامالً تا 3 مخالفم کامالً از که شود می انجام لیکرت ای درجه 5 طیف

 .بود خواهد

 پایایی و روایی

گیری تا چه اندازه خصیصه موردنظر را  روایی یک ابزار به این معنا است که ابزار اندازه
بار مالکی و اعتبار سازه اعت -سنجد. برای تعیین اعتبار ابزار موردنظر از اعتبار محتوا می

ی آن بستگی دارد و  دهنده های تشکیل شود. اعتبار محتوای یک ابزار به سؤال استفاده می
شود و اعتبار سازه هم به معنی  گیری مربوط می اعتبار مالکی کارآمدی یک ابزار اندازه

 سنجد. این است که تا چه اندازه ابزار موردنظر سازه یا خصیصه موردنظر را می
 (338ص:3131. و همکاران )بازرگان

گیری است. مفهوم یادشده با این امر  های فنی ابزار اندازه قابلیت اعتماد یکی از ویژگی
گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست  سروکار دارد که ابزار اندازه

+ 3عدم ارتباط( تا دهد. با توجه به این امر معموالً دامنه ضریب قابلیت از صفر ) می
)ارتباط کامل( است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار 

های متغیر و موقتی وی را  های باثبات آزمودنی و یا ویژگی گیری ویژگی اندازه
کار  های مختلفی به گیری شیوه سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه می

. در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شد برای محاسبه ضریب شود برده می
های پرسشنامه )یا زیر  های هر زیرمجموعه سؤال آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره

آزمون( و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب 
 آلفا را محاسبه کرد.
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2های پرسشنامه یا آزمون.  تعداد زیرمجموعه سؤال j که در آن:

jS  واریانس زیر
دهنده عدم  واریانس کل آزمون است. مقدار صفر این ضریب نشان 2Sام.  jآزمون 

دهنده قابلیت اعتماد کامل است.)بازرگان، سرمد، حجازی.  + نشان3قابلیت اعتماد و 
3132) 
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 آماره پایایی پرسشنامه
 تعداد سؤاالت مورد آزمون آزمون آماری آلفای کرونباخ

331/1 51 

 بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه:

است و در سطح  7/1تر از  آمده بزرگ دست که مقادیر ضریب آلفای کرونباخ به ازآنجایی
کامالً مناسبی قرار دارد، بنابراین قابلیت اعتماد )پایایی( این پرسشنامه کامالً مورد تأیید 

 قبول است. و قابل
د جامعه آماری این پژوهش کارکنان بخش اداری دانشگاه آزاجامعه و نمونه آماری: 

نفر هستند که با استفاده از  371اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران است که حدوداً 
نفر محاسبه گردید و پرسشنامه بین این  321گیری کوکران تعداد نمونه  فرمول نمونه

 نفر توزیع گردید. 321
 
 n: حجم نمونه 

N: حجم جمعیت آماری 
tیا z  : قبول قابلدر صد خطای معیار ضریب اطمینان 

P  :،نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین 
 q=1-p  : ،نسبتی از جمعیت فاقد صفت معینe درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب 

آنچه در گردآوری داده از نمونه مهم است اعتبار درونی و بیرونی تحقیق است. اعتبار 
از صحت و دقت الزم  های تحقیق درونی تحقیق نمایانگر آن است که تا چه اندازه یافته

های تحقیق  برخوردار است؛ و اعتبار برونی با این امر سروکار دارد که تا چه اندازه یافته
ها و یا  تری از آزمودنی آمده است به گروه وسیع  دست که با استفاده از یک نمونه به

 (3131. و همکاران تعمیم است. )بازرگان شرایط دیگری قابل
که افراد نمونه از دانش و دیدهای متفاوتی برخوردار  به این در این پژوهش با توجه

بودند برای جلوگیری از خدشه وارد شدن به اعتبار درونی و بیرونی تحقیق سعی شد 
عوامل ایجاد این خدشه تا حد امکان از پیش روی پژوهش برداشته شود یعنی با 

 اده از ابرازتر برای گروه آزمایشی و استف جلوگیری از انتخاب افراد قوی
 گیری مناسب از نظر روایی و پایایی مانع از تأثیر این عوامل درروند تحقیق شد. اندازه
 ها: وتحلیل داده تجزیه
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شده  آوری وتحلیل آماری اطالعات جمع در این قسمت به بررسی نتایج حاصل از تجزیه
ها  مناسب آن های توصیفی و نمودارهای ها، آماره پردازیم. در تحلیل توصیفی داده می

های مناسب جهت تأیید یا رد فرضیات  ارائه شده و در بخش تحلیل استنباطی، آزمون
ها با استفاده از  تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. الزم به ذکر است که تحلیل

درصد در نظر  35انجام شده است. در پژوهش حاضر، ضریب اطمینان  SPSSافزار  نرم
بینی  دیگر ضریب خطای پنج درصد در محاسبه نتایج پیش رتعبا گرفته شده است. به

 شده است.
پیش از تعیین روش آماری مناسب برای تحلیل، بررسی فرضیه نرمال بودن متغیرها: 

صورت توصیفی با استفاده از رسم نمودار احتمال  ی نرمال بودن مشاهدات به فرضیه
طی با استفاده از آماره صورت استنبا نرمال و نمودار هیستوگرام و همچنین به

که مشاهدات از توزیع نرمال  شود. درصورتی اسمیرنوف، بررسی می ـ کولموگروف
شود. با  وتحلیل آماری استفاده می منظور تجزیه های نا پارامتری به پیروی نکنند، از روش

های  کند و از روش استفاده از آزمون ذکرشده مشاهدات از توزیع نرمال پیروی می
 گردد. یک استفاده میپارامتر

 های توصیفی متغیرها آماره .0جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرهای پژوهش

 476/1 35/1 321 دانش تسهیم

 632/1 12/1 321 افقی اعتماد

 744/1 73/2 321 عمودی اعتماد

 816/1 87/2 321 نهادی اعتماد

 873/1 88/2 321 سازمانی اعتماد

 آمار استنباطی

های آماری مناسب به آزمون فرضیات این پژوهش  این بخش و با استفاده از آزمون در
خواهیم پرداخت. در ادامه نتایج این آزمون را برای فرضیات این پژوهش گزارش 

 خواهیم نمود.
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 اسمیرنفـ  نتایج آزمون كلموگروف .5جدول 

 سطح معناداری ی آزمون آماره تعداد نام متغیر

 214/1 16/3 321 دانش تسهیم

 28/1 333/1 321 افقی اعتماد

 657/1 712/1 321 عمودی اعتماد

 237/1 376/1 321 نهادی اعتماد

 10213 3017 321 سازمانی اعتماد

 
صورت زیر تعریف  های موردبررسی به اسمیرنف فرضیهـ  در آزمون کلموگروف

 شوند: می

{
مشاهدات از توزیع نرمال پیروی می کنند   

مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نمی کنند    
 

و  +36/3تا  -36/3بنابراین با توجه به اینکه آماره آزمون مربوط به تمام متغیرها بین 
است. فرضیه نرمال بودن مشاهدات )فرض صفر(  15/1سطح معنادار مربوط بیشتر از 

استفاده منظور بررسی فرضیات  های پارامتریک به شود. درنتیجه از آزمون رد نمی
 شود. می

 بررسی فرضیات

 .است مؤثر دانش تسهیم در اعتماد :اصلی فرضیه

 {
مدل برازش داده شده معنی دار نیست   

مدل برازش داده شده معنی دار است    
با استفاده از رگرسیون چندگانه آزمون 

های موردبررسی در این آزمون مانند زیر  شود. فرضیه فرضیات به شکل زیر انجام می
 شوند: تعریف می

شده در جدول، درصدی از تغییرات متغیر وابسته را نشان  همچنین ضریب تعین محاسبه
 شود. وسیله متغیرهای مستقل مفروض بیان می دهد که به می
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 بررسی معناداری مدل رگرسیونی .9جدول 

  
 ضریب تعیین
   

  آماره 
(P-value) 

ی دوربین  آماره
 واتسون

427/1 381/1 
42/6 
113/1 

87/3 

 

{
                 

      
شود مقدار  همانگونه که در جدول باال مشاهده می

P-value  مربوط به آمارهF 15/1کند )از  شده را تأیید می داری مدل برازش داده معنی 

درصد از  21دهد  است که نشان می 10381کمتر است(. مقدار ضریب تعیین برابر با 

شود. در ادامه  تغییرات متغیر تسهیم دانش توسط متغیرهای مستقل مفروض بیان می

دل موردبررسی ضرورت وجود عرض از مبدأ و هریک از متغیرهای مستقل را در م

 شوند: صورت مقابل تعریف می دهیم. فرضیات مورد آزمون در این مرحله به قرار می
مقدار آزمون فوق  -pشده و بر اساس آن،  برای هر یک از این متغیرها محاسبه Tآماره 

آمده کمتر از ضریب خطای مفروض  دست مقدار به -pکه  شود. درصورتی حاصل می
 شود. پذیرفته نمی   ( باشد فرضیه 15/1)

 بررسی ضرورت وجود متغیرها در مدل .9جدول 

 مدل
 ضرایب غیراستاندارد

ضرایب 
 استاندارد

 Tآماره 
سطح 

 معناداری
 خط شیب

انحراف 
 معیار

 بتا

 

 113/1 87/36  335/1 23/1 عرض از مبدأ

 113/1 23/4 47/1 177/1 124/1 افقی اعتماد

 113/1 -43/1 -417/1 182/1 -28/1 عمودی اعتماد

 788/1 263/1 11/1 164/1 137/1 نهادی اعتماد

 123/1 23/2 241/1 6/1 311/1 سازمانی اعتماد

 
شده  سطح معناداری آزمون فرضیات موردنظر مانند آنچه در جدول فوق نشان داده

ترتیب  این شود. به ( مقایسه می1015شده و با ضریب خطای مفروض ) است، محاسبه
معناداری متغیرهای اعتماد افقی، اعتماد عمودی و اعتماد سازمانی مورد تأیید قرار 



 39، زمستان 08مطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال سوم، شماره   38

 است(. 1015گیرد )سطح معنادری حاصل کمتر از  می
 .است مؤثر دانش اعتماد افقی در تسهیم فرعی: فرضیه

 {
      
       

برای بررسی این موضوع که همبستگی بین دو متغیر به لحاظ آماری 

 کنیم. های زیر را آزمون می است یا خیر، فرضیهمعنادار 
 دهنده مقدار ضریب همبستگی میان دو متغیر موردبررسی در جامعه است. نشان 

 بررسی مقدار همبستگی )اعتماد افقی و تسهیم دانش( .2جدول 
 

 تسهیم دانش  

 اعتماد افقی
*114/1 ضریب همبستگی

 

 113/1 سطح معناداری

 321 تعداد

 
( 15/1)کمتر از  15/1با ضریب خطای  113/1آمده  دست با مقایسه سطح معناداری به

توان نتیجه گرفت بین تسهیم دانش و اعتماد افقی همبستگی معناداری وجود دارد.  می
با توجه به مثبت بودن عدد ضریب همبستگی  114/1مقدار ضریب همبستگی عبارت از 

 نشان از وجود رابطه مثبت است.
 .است مؤثر دانش اعتماد عمودی در تسهیم :2فرعی  هفرضی 

 {
      
       

برای بررسی این موضوع که همبستگی بین دو متغیر به لحاظ آماری 
 کنیم. های زیر را آزمون می معنادار است یا خیر، فرضیه

 بررسی مقدار همبستگی )اعتماد عمودی و تسهیم دانش( .6جدول 

 تسهیم دانش  

*121/1 ضریب همبستگی عمودیاعتماد 
 

 811/1 سطح معناداری

 321 تعداد

 
( 15/1)بیشتر از  15/1با ضریب خطای  113/1آمده  دست با مقایسه سطح معناداری به

 توان نتیجه گرفت بین تسهیم دانش و اعتماد عمودی همبستگی معناداری وجود ندارد. می
 .است مؤثر دانش اعتماد نهادی در تسهیم :1فرعی  فرضیه
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{
      
       

برای بررسی این موضوع که همبستگی بین دو متغیر به لحاظ آماری  
 کنیم. آزمون می های زیر را معنادار است یا خیر، فرضیه

 بررسی مقدار همبستگی )اعتماد نهادی و تسهیم دانش( .9جدول 

 تسهیم دانش  

*342/1 ضریب همبستگی اعتماد نهادی
 

 312/1 سطح معناداری

 321 تعداد

( 15/1)بیشتر از  15/1با ضریب خطای  113/1آمده  دست با مقایسه سطح معناداری به
 توان نتیجه گرفت بین تسهیم دانش و اعتماد نهادی همبستگی معناداری وجود دارد. می

 .است مؤثر دانش اعتماد سازمانی در تسهیم :4فرعی  فرضیه

{
      
       

موضوع که همبستگی بین دو متغیر به لحاظ آماری  برای بررسی این
 کنیم. های زیر را آزمون می معنادار است یا خیر، فرضیه

 بررسی مقدار همبستگی )اعتماد سازمانی و تسهیم دانش( .8جدول 

 تسهیم دانش  

 اعتماد سازمانی
*387/1 ضریب همبستگی

 

 143/1 سطح معناداری

 321 تعداد

 
( 15/1)کمتر از  15/1با ضریب خطای  113/1آمده  دست با مقایسه سطح معناداری به

توان نتیجه گرفت بین تسهیم دانش و اعتماد سازمانی همبستگی معناداری وجود  می
با توجه به مثبت بودن عدد ضریب  387/1دارد. مقدار ضریب همبستگی عبارت از 
 همبستگی نشان از وجود رابطه مثبت است.

 گیری یجهنت

ها، به اشترک گذاری دانش امری طبیعی است؛ اما در بعضی دیگر  در برخی از سازمان
عنوان اهرم قدرت برای وی است و طبعاً از به  ها دانش هر فرد به از سازمان

گذاری دانش دارای  کنند. بین عواملی که در اشتراک گذاری آن خودداری می اشتراک
ترین عوامل است. در این پژوهش عنوان  ی از کلیدیعنوان یک اهمیت است اعتماد به
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گردید که در راستای بهبود قابلیت انتقال دانش، یک اقدام راهبردی این است که اعتماد 
ها که مکانی برای  را در بین افراد ایجاد کرد و ارتقاء داد. تسهیم دانش در دانشگاه

وردار است زیرا تسهیم پرورش و تربیت نیروی انسانی هستند از اهمیت زیادی برخ
ها و کاربردهای بعدی آن است.  دانش سبب ماندگاری دانش در سازمان جهت استفاده

این پژوهش، با هدف شناسایی رابطه بین اعتماد سازمانی که شامل سه مؤلفه )اعتماد 
افقی، عمودی، نهادی( است و تسهیم دانش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 

دهد بین اعتماد سازمانی و  های پژوهش نشانی می ه است. یافتهتحقیقات انجام شد
تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه 
معناداری متغیرهای اعتماد افقی، اعتماد عمودی و اعتماد سازمانی مورد تأیید قرار 

ابطه مثبت و معناداری بین اعتماد گیرد. فرضیه فرعی اول پژوهش، مبنی بر وجود ر می
افقی در تسهیم دانش تأیید گردید. بدین معنی که وجود اعتماد بین کارکنان با یکدیگر 

گردد. آزمون فرضیه دوم پژوهش، وجود  سبب بهبود تسهیم دانش در بین کارکنان می
نی بین کند؛ یع دار بین تسهیم دانش و اعتماد عمودی را تأیید نمی رابطه مثبت و معنی

اعتماد کارکنان و مدیران با تسهیم دانش همبستگی معناداری وجود ندارد. آزمون فرضیه 
فرعی سوم پژوهش، مبنی بر وجود رابطه مثبت و معناداری بین اعتماد نهادی در تسهیم 
دانش نیز تأیید گردید. بدین معنی که وجود اعتماد بین کارکنان با استراتژی و 

های منابع انسانی سازمان  ختارها و فرآیندهای منصفانه و سیاستانداز سازمان، سا چشم
آمده  دست گردد. همچنین با توجه به ضریب همبستگی به سبب بهبود تسهیم دانش می

ی اعتماد سازمانی با ضریب  توان به این نتیجه رسید که مؤلفه ها می از آزمون فرضیه
نش است و مؤلفه اعتماد افقی )با دارای ارتباط معناداری با تسهیم دا387/1همبستگی 

( دارای بیشترین ضریب همبستگی و اعتماد عمودی )با 114/1ضریب همبستگی 
 (، دارای کمترین ضریب همبستگی را با تسهیم دانش دارند.121/1ضریب همبستگی 

( که به بررسی اعتماد سازمانی در 3133در مقایسه با پژوهش ابراهیمی و همکاران )
گانه اعتماد  توان به این نتیجه رسید که ابعاد سه مدرس پرداخته است می دانشگاه تربیت

اعتماد به انسجام سازمان و اعتماد به  های سازمان، سازمانی یعنی اعتماد به قابلیت
تأثیر مثبتی بر تمایل کارکنان به تسهیم دانش دارند ولی در پژوهش   خیرخواهی سازمان،

گانه اعتماد سازمانی )اعتماد افقی،  های سه ؤلفهها نشان داد که از م حاضر بررسی
 عمودی، نهادی(، اعتماد عمودی کمترین نقش را در تسهیم دانش بین کارکنان دارد.

( که به بررسی تأثیر فاکتورهای 3133همچنین با توجه به پژوهش سلیمانی و همکاران )
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ودند که از بین فردی بر کیفیت تسهیم دانش پرداخته بود و به این نتیجه رسیده ب
توان گفت که  فاکتورهای فردی اعتماد از فاکتورهای تأثیرگذار بر تسهیم دانش است می

پژوهش حاضر نیز با تأیید تأثیر مثبت اعتماد فردی بر تسهیم دانش این موضوع را نیز 
 تأیید نموده است.

داتی مانند: تقویت توان با ایجاد تمهی ها می آمده از آزمون فرضیه دست با توجه به نتایج به
اعتماد و ترغیب کارکنان به شرکت در کارهای تیمی، جهت افزایش حس اعتماد و 

گیری با حضور کارکنان و مدیران  پذیری بین آنان، برقراری جلسات تصمیم مسئولیت
های صادره  سازی تصمیمات و دستورالعمل جهت افزایش حس اعتماد عمودی، شفاف

دیران از کارکنان در چارچوب قانون و مقررات جهت از مدیران، افزایش حمایت م
انداز و استراتژی  افزایش امنیت خاطر کارکنان و افزایش اعتماد به سازمان، تدوین چشم

های سازمان، ایجاد  ریزی سازمان با کمک کارکنان و یا نظرسنجی از آنان جهت برنامه
مایل افراد را در به صورت غیرمالی، ت صورت مالی و چه به های الزم چه به مشوق

گردد در  های خود در محیط کار افزود همچنین پیشنهاد می گذاری دانسته اشتراک
هایی برای سنجش اعتماد سازمانی از دیدگاه مدیران هم  های آتی، پژوهش پژوهش

های مالی و  سازمانی، مشوق های دیگر مانند فرهنگ توان مؤلفه انجام شود. همچنین می
ها را بر روی تسهیم دانش موردمطالعه  و استراتژی سازمان و تأثیر آنغیرمادی، رهبری 

 قرارداد.
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(. بررسی نقش اعتماد 3133) حاجی پور، ابراهیم. و محمدی فاتح، اصغر ؛ابراهیمی، سید عباس
پژوهشی مدیریت ـ  فصلنامه علمیدر تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس. 

 .362-315. سال دوازدهم. صص 47. شماره نظامی

(. بررسی رابطه اعتماد با تسهیم 3131عابدینی، لیال. ) و عصار، محمدتقی ؛الوانی، سید مهدی
. سال ششم. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامیدانش در معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه. 
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. چاپ روش تحقیق در علوم رفتاری(. 3131ه )حجازی، اله و سرمد، زهره ؛بازرگان، عباس
 بیست و ششم. نشر آگه تهران

(. بررسی عوامل حیاتی موفقیت 3132خنیفر، حسین. ) و مقیمی، سید محمد ؛حیدری، مهدیه
. دوره سازمانی پژوهشی مدیریت فرهنگـ فصلنامه علمی سازی مدیریت دانش.  در پیاده

 .3-15یازدهم. شماره اول. ص 

(. بررسی 3133باغ، جعفر.) برزگر قره و پاشازاده، یوسف ؛صادق فیضی، جعفر ؛محمدسلیمانی، 
نقش و میزان تأثیر فاکتورهای فردی کارکنان بر کیفیت تسهیم دانش )مطالعه موردی: اداره 

فصلنامه مدیریت توسعه و ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان غربی(.  امور زندان
 .71-83. صص 33 تحول

(. تبیین رابطه التزام دانشجویان و رفتار 3132کشاورزی، فهیمه.) و حیدری، الهام ؛سلیمی، قاسم
تحقیقات كتابداری و تسهیم دانش در دانشگاه: سهم متغیر نگرش به تسهیم دانش. 

 .153-174. ص 4. شماره 47، دوره رسانی دانشگاهی اطالع

(. تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز 3133حمد. )نعیمی، م و خداوردیان، الهام ؛شیرازی، علی
نامه  پژوهشرفتارهای شهروندی سازمانی )موردمطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی(. 

 (311-352. صص )7، سال چهارم. شماره مدیریت تحول

(. بررسی رابطه بین بدبینی سازمانی و تسهیم 3131امانی، سحر ) و انژزندی، ر ،صلواتی، عادل
، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه علوم انسانی (،)موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسالمی دانش

 تابستان.  نامه مدیریت دانش، ، ویژهدانشگاه آزاد واحد سنندج

(. شناسایی و 3131فهلیانی، سمیه ) و عسکری؛مدیری، محمود؛طباطبائی منزائی، سیدولی
)مطالعه  MCDMسهیم دانش با رویکرد بندی عوامل تأثیرگذار تعهد سازمانی بر ت رتبه

، سال پنجم، شماره دوم، مطالعات كمی در مدیریتموردی: سازمان بیمه مرکزی ج.ا.ا(، 
 تابستان.



 33...  دانش میدر تسه ینقش اعتماد سازمان

(. بررسی ساختار 3183هویدا، رضا. ) و مولوی، حسین ؛سیادت، سید علی ؛فرهنگ، ابوالقاسم
های دولتی  مانی در دانشگاههای آن با یادگیری ساز عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مؤلفه

-311. صص 55. شماره ریزی در آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامهجنوب شرق کشور. 
333. 

(. بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک 3133کاظمی، مصطفی. رمضانی، یوسف. )
نامه  هشپژوگذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستندسازی دانش. 

 .317-324. صص 8سال چهارم. شماره  .مدیریت تحول
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