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 چکیده

دانش در شهرداری تهران پرداخته  انتقالبررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی  حاضر به پژوهش در

. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان باشند میجامعه آماری این تحقیق کارکنان شهرداری تهران شد. 

به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش نفر  878که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد نمونه  شود میاستفاده 

اطالعات  گردآوری پیمایشی است. ابزار-نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی حاضر از

محاسبه شد. پرسشنامه از  4.7، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر ار باشد میپرسشنامه  این تحقیق

 Plsنرم افزار ی تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مدل معادالت ساختاری و برا .روایی و اعتبار تایید شده برخوردار است

دانش در  انتقالاست. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها تاثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی استفاده شده 

 شهرداری تهران مورد تایید قرار داد.

 

 ، رضایت شغلیاعتماد سازمانی، انتقال دانشهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

بیشتر صدق  یافته توسعهاین امر به خصوص درباره کشورهای  کاری در سرتاسر جهان بسیار متنوع شده اند و های محیط

خود روبه رو هستند. تنوع در این مقوله  های سازمانخارجی بسیار متنوعی در  داخلی و های محیط. در نتیجه مدیران با کند می

بهره گیری از تواناییها و استعدادهای آنها  ابق و زمینه های مختلف، دارای توقعات و انتظارات گوناگون وبه جذب افرادی با سو

 (.1807برای افزایش سودآوری شرکت اشاره دارد )حیرانی، 

و به عنوان فرایندی جهت کسب مزیت  شود میامروزه دانش به منزله یک قلمرو پژوهشی مستقل در مطالعه سازمانها مطرح 

قابتی قلمداد میگردد.اندیشمندان بسیاری معتقدند تسهیم دانش مهمترین عامل موفقیت در مدیریت دانش است و آن را به ر

عنوان انتشار داوطلبانه تجارب و مهارت های به دست آمده در سازمان تعریف میکنند. تسهیم دانش به فرایندی اشاره دارد که 

 (.1802شود که از سوی دیگران فهم، جذب و استفاده گردد )کشاورزی، با استفاده از آن دانش به شکلی تبدیل 

در واقع برای توجه به خلق هرچه بیشتر دانش و فهمیدن فرایند تسهیم آن، باید فاکتورهای موثر شناسایی و برای بدست 

دراکات فردی مثبتی است که آوردن نتایج بهتر، بهبود یابند، یکی از این فاکتورها اعتماد سازمانی است، اعتماد سازمانی ا

افراددرباره محتواورفتارهای اعضای سازمان دارند و اعتماد سازمانی به توانایی تطبیق فرد با محیط اجتماعی به منظور بهره وری 

( تعاریف متعددی از مفهوم اعتماد وجود دارد که از میان آنها تعریف 1801)شیرازی،  شود میاز فرصت های سودمند نیز گفته 

( جزء پذیرفته ترین هاست اشاره کرد: از نظر آنان، اعتماد یک حالت روانشناختی است که به گرایش 1008سو و همکارانش )رو

افراد به آسیب پذیر بودن نسبت به انتظارات مثبت دیگران اشاره دارد. بدین معنا که اعتماد کننده در برابر فعالیتهای اعتماد 

ند رفتار او را کنترل کند. فرد اعتمادشونده مختار است به نفع یا زیان اعتمادکننده عمل کند شونده آسیب پذیر بوده و نمی توا

دانش مشترک و اعتماد دوطرفه مولفه هایی در ایجاد ارزش مشارکتی بوده و مدیران باید محیطی را پرورش دهند که تقسیم 

 (.2412، 1دانش و اعتماد را در کار تیمی تسهیل نماید )پین جانی

.  کند میطالعات پیشین اسناد قابل مالحظه ای را فراهم می اورند مبنی بر این که اعتماد نقش مثبتی را در تقسیم دانش ایفا م

در متون گذشته در زمینه مدیریت رابطه، اعتماد به عنوان فاکتور مهمی شناخته شده است که بر تقسیم دانش در همکاری 

بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی  حقیق حاضر به بررسیهای بین سازمانی اثر می گذارد .در ت

 می پردازیم. دانش در شهرداری تهران انتقال

 

 بیان مسئله

یکیی  فراوانیی روبیه رو شیده اسیت.      کاری، مدیریت موثر سازمانها و منابع انسانی با چالشهای های محیطدلیل تنوع گسترده  به

 آن در دانیش  تسیهیم  و میدیریت  صیحی   فرایند و سازمان نوآوری، دانش و پذیری رقابت جهت سازمان هر مهم منابع از دیگر

دلییل،   همین به. ورزد اجتناب آن انجام از است ممکن سازمان انسانی دانش، نیروی زیاد تسهیم اهمیت علیرغم .است سازمان

 سازمان در خود دانش تسهیم برای را کارکنان یتوانم چگونه که است این دانش صحی  مدیریت در کلیدی های چالش از یکی

 (.1801کرد )رضایی،  انگیزه ایجاد آنها در و تشویق

                                                           
1 Pinjani 
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 سیازمانی  واحیدهای  بیین  در نییز  و واحید  هر درون در دانش تبادل تسهیل برای راه هایی جستجوی در مداوم طور به مدیران

 میتوانید  و گییرد  قیرار  اسیتفاده  میورد  میثثر  طیور  به تواند نمی آن نشر عدم صورت در و است مهم بسیار مسئله این. هستند

 (2412، 2)تانگ چینگ کند مختل را سازمانی اثربخشی

 بیا  آن هیا  محیط کاری و هستند مواجه خود اطراف محیط در دگرگونی از بی نظیری جریان با یکم و بیست قرن سازمان های

 بیشیتر  امیروزه  .محیطی، توصیف می شود جریانات بودن پیشبینی بلقا غیر و تغییر، قطعیت نداشتن زیاد شتاب مانند عواملی

 پویا محیط با را خود کند آن ها کمک به تا هستند خود سازمان های برای مثثرّی راهکار به دستیابی وجوی جست در مدیران

 (.  1801کنند )فرزانه،  سازگار و متغیر حاکم، هماهنگ و

مثبت،  احساسی این حالت . است فرد تجربه یا شغلی ارزیابی پیامد که است بوعمط یا مثبت احساسی حالت یک رضایت شغلی

 سیازمانی  جیو  کننده منعکس شغلی رضایت سازمانی، سط  باالی نظر از میکند. افراد روانی و فیزیکی سالمت به زیادی کمک

 بیا  فیرد  عیاطفی  سازگاری نوعی شغلی رضایت (.2418، 8)دمیر شود می بقای کارکنان و جذب به منجر که است مطلوب بسیار

کاری است که شامل دو مولفه شناختی و رفتاری است، که جنبه شناختی، عقاید کارکنان در مورد شغل و جنبه  شرایط و شغل

رفتاری آن تمایل رفتاری فرد را نسبت به شغل را نشان میدهد. جنبه شناختی به دلیل آن که رابطه بیشتری با نگرش فرد دارد 

 (.1801بیشتری نسبت به مولفه رفتاری برخوردار است )جعفری،  از اعتبار

اعتماد در ارتباط موثر و کارتیمی موفق میان کارمندان و نیز بین کارمندان و میدیران مهیم اسیت . ارتبیاط شیفاف و مطمیئن،       

. بنابراین،  کند میل حمایت کارمندان و سازمان را در مبادله اطالعات پیرامون عالئق، تمایالت و رویکردها برای مشکالت محتم

یک سازمان ماهیت کارمندان را آموخته و کارمندان تمایالت و اهداف سازمان را می آموزنید . ایین مسیئله بیه ایجیاد فرهنیگ       

، 0نورناهیا فراهم می اورد ) "اعتماد سازمانی  "جامعیت و بازخوردهای بحرانی در صورت لزوم کمک کرده و طرحی را برای وقوع 

2412.) 

اعتمادسازمانی فرصتی رابرای همکاری افراددرسازمانهاایجادمیکندتابرمبنای آن سیرمایه گیذاری خیود را افیزایش دهنید.اعتماد      

سازمانی نقشهای مختلفی را در تسهیم دانش هم به عنوان پیش نیاز و هم به عنوان پیامد آن ایفا میکند.در واقع آنچیه در ایین   

گروههای داخل سازمان قابلیت اعتماد به یکدیگر را داشیته باشیند برخیی از پژوهشیگران     میان حائز اهمیت است این است که 

بیان داشته اند که یک راه موفق در این زمینه تعهد کارکنان است . همچنین مهارتها و توانایی که کارکنان کیه در طیول زمیان    

ر واقع هر اندازه فضای حاکم برسازمان توام بیا اعتمیاد   ( د1801بدست میاورند، میتواند مقدمه ای برای اعتماد باشد )ابراهیمی، 

و بیه تبیع آن افیراد تعهید بیشیتری       شیود  میباشد موجبات همکاری و مشارکت و بروز شایستگی و توانایی افراد سازمان فراهم 

ان و همکیاران،  نسبت به سازمان نشان میدهند و بر تمایل آنها درکسب دانش جدید و تسهیم دانش موجود تاثیر میگذارد )شاور

1808.) 

حال نظربه اهمیت اعتماد سازمانی که منجر به تقسیم اطالعات در سازمان و سهیم شدن همه افراد در سازمان می شود شواهد 

نشان میدهد که یکی از مسایل و مشکالت سازمانها عدم اعتماد بین اعضای سازمان میباشد واز آنجاییکه جلب اعتماد کارکنیان  

در برونداد یک سیستم سازمانی موثر خواهد بود لذا بررسی جایگاه اعتماد سازمانی از میواردی اسیت کیه بایید      به طور مستقیم

                                                           
2Tung-ching  
3DEMIR 
4Nur Naha  
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دانش در  انتقالمورد توجه قرار گیرد از این رو در این پژوهش به بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی 

 شهرداری تهران می پردازیم. 

 

 انجام شدهپیشینه تحقیقات 

تحلیل مسیر سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی "( پژوهشی را تحت عنوان  1807حیرانی و همکاران )-

را مورد بررسی قراردادند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل مسیر سرمایه روانشناختی و  "و غیر تربیت بدنی شهر اماره عراق

. جهت تجزیه و تحلیل داده های از ضریب باشد میغیر تربیت بدنی شهر اماره عراق  رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی و

همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. همچنین از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه 

 روانشناختی و ابعاد آن با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

تعیین روابط چندگانه میان اعتماد سازمانی، خودکارآمدی فردی و جمعی "( پژوهشی با عنوان 1808ران و همکاران )شاو_

در دانشگاه های منتخب دولتی شهر اصفهان انجام داده اند.هدف از این پژوهش بررسی روابط  "اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

هیئت علمی و خودکارآمدی جمعی اعضای هیئت علمی بوده است.نتایج  چندگانه میان متغیرهای اعتماد، خودکارآمدی عضو

این پژوهش نشان داده است که اعتماد و خودکارآمدی عضو هیئت علمی بر خودکارآمدی جمعی تاثیر دارد و میان مثلفه های 

دی عضو هیئت علمی با اعتماد و خودکارآمدی عضو هیئت علمی رابطه پنهان و میان اعتماد و خودکارآمدی جمعی و خودکارآم

 خودکارآمدی جمعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

( مقاله ای با عنوان نقش اعتماد بین فردی با تسهیم دانش در سازمان :ستاد مرکزی شرکت گاز ایران انجام 1802کشاورزی )-

شرکت گاز ایران انجام شد.داده های و این تحقیق با هدف شناسایی نقش اعتماد بین فردی با تسهیم دانش در ستاد مرکزی 

مربوط به اعتماد و تسهیم دانش جمع آوری و با روش همبستگی تجزیه تحلیل شد.یافته های تخقیق، همبستگی مثبت و 

 معنی داری بین اعتماد فردی با تسهیم دانش و مولفه های آن را تایید کرد.

تسهیم دانش و نوآوری در سازمان های خدمات مالی: بانک رفاه بررسی رابطه بین  "( پژوهشی با عنوان 1802هادیزاده ) -

اند. هدف اصلی پژوهش خود را سنجش رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری عنوان کرده اند. در این پژوهش  انجام داده "کارگران

درصد، نتایج  01اطمینان نفر از کارکنان در بانک رفاه کارگران استفاده شده است. در سط   09از ابزار پرسشنامه در میان 

نشان دهنده وجود رابطه معنادار و مثبت میان تسهیم دانش و نوآوری است. عالوه بر آن، نتایج مشابه میان متغیرهای تسهیم 

 دانش آشکار، تسهیم دانش پنهان، تسهیم دانش استراتژیک، تسهیم دانش کارشناسی با نوآوری مشاهده شد.

به بررسی نقش میانجی فرهنگ تیمی در تأثیر گذاری تسهیم دانش بر "طالعه ای با عنوان( در م2411) 1مولوز و ازودوج-

پرداختند. نتایج این تحقیق نشان دادند که با بهبود فرهنگ تیمی، تسهیم دانش تقویت شده و این امر موجب  "نوآوری خدمات

 افزایش نوآوری در خدمات می گردد.

دربین معلمان پرداخته ICT( درمقاله ای با عنوان بررسی رابطه عوامل سازمانی بر تقسیم دانش با استفاده از 2418) 9یاسین -

در  2418تا 2411شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه عوامل سازمانی بر تقسیم دانش بود .این پژوهش دربین سالهای 

                                                           
5Molose,  &Ezeuduji  
6Yassin  
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بین عوامل سازمانی از قبیل سیستم پاداش و تمایل رفتاری فرد بر استفاده از پراک انجام شد. نتایج حاصل از آزمون نشان داد 

ICT .در به اشتراک گذاری دانش ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد 

تشکیل قصد رفتاری در به اشتراک گذاری دانش: بررسی نقش "( در تحقیقی با عنوان 2412) 7چن، چانگ و چن پی  _

مهمترین عامل تاثیرگذار در توجه به تسهیم دانش است. هرچه یک  "نگرش "بیان میکند "سازمانیکیفیت خودکارآمدی و جو 

عامل تاثیر بیشتری روی نگرش افراد داشته باشد، بنابراین تاثیر بیشتری هم روی تسهیم دانش خواهد داشت. با توجه به اینکه 

ان خود را به طرفداری از سیستم تسهیم دانش، تشویق نمایند. نقش اساسی را خود افراد ایفا می کنند، سازمان ها باید کارکن

ابزار تکنولوژی و سیستم مدیریت دانش فقط ابزارهایی برای بهره گیری مدیران هستند، اما در واقع مدیران باید فرهنگ 

 مشارکتی و تسهیم دانشی را در سازمان خود نهادینه سازند.

 "آموزش عالی )یادگیری در سطوح باال( های سازمانتقسیم دانش در "با عنوان (در تحقیقی  2411) 8حسن دوست و پرومال _

عوامل : ساختار سازمانی، زیرساخت های تکنولوژیکی، وجود اعتماد، روحیه جمع پذیری و کارتیمی، پاداش ها وانگیزش ها، 

ناشی ازتسهیم دانش به عنوان فرضیه طرز رفتار، مشکالت امنیتی، توجه به تسهیم دانش، مهارت های کامپیوتری اعضا مزایای 

هایی موثر بر تسهیم دانش در موسسات آموزش عالی مالزی را بررسی کرده اند. محقق در نهایت نقش فاکتورهای: زیرساخت 

های تکنولوژیکی، وجود اعتماد، طرز رفتار، مهارت های کامپیوتری اعضای هیئت علمی را به عنوان عوامل موثر و برجسته 

 ر پیرامون تسهیم دانش بدست می آورد.تاثیرگذا

 

 فرضیات تحقیق

 فرضیه اصلی

 دانش در شهرداری تهران تاثیر معنی داری دارد انتقالاعتماد سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی 

 فرضیه های فرعی

 اعتماد سازمانی بر انتقال دانش تاثیر معنی داری دارد -1

 معنی داری دارد انتقال دانش بر رضایت شغلی تاثیر -2

 اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر معنی داری دارد -8

 

 روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر  پیمایشی است.-این تحقیق ازنظرهدف کاربردی است و ازنظرماهیت گردآوری داده ها توصیفی 

نفر  878اده از جدول مورگان نیز تعداد نمونه نفر میباشد که با استف 20944که تعداد آنها  باشند میکارکنان شهرداری تهران 

. ابزار گردآوری شود میو برای نمونه گیری نیز در این تحقیق از روش تصادفی ساده استفاده  به عنوان نمونه تعیین می شود

. پرسشنامه ( محاسبه شد814/4، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )باشد میاطالعات این تحقیق پرسشنامه 

از روایی و اعتبار تایید شده برخوردار است. در این تحقیق برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون مدل معادالت ساختاری 

 استفاده شده است. 

                                                           
7 chen,shiuann-shuoh; chuang 
8 Hassandoust, &Perumal 
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 ها و آزمون فرضیات تجزیه تحلیل داده

 ه است.های پژوهش از آزمون مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد در این پژوهش برای بررسی فرضیه

 های تحقیق  فرضیه T-VALUESمدل معادالت ساختاری در حالت  -1نمودار 

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه های تحقیق -2نمودار 
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 بررسی فرضیه های تحقیق

 فرضیه اصلی تحقیق:

 ر معنی داری دارد.اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی انتقال دانش در شهرداری تهران تاثی

 

 بررسی نقش میانجی متغیر انتقال دانش  -

سنجیده می شود.برای آزمون ارتباط یک متغیر میانجی، یک آزمون پر کاربرد  در این بخش نقش میانجی متغیر انتقال دانش

 رود. دیگر به کار میوجود دارد که برای معناداری تأثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر  0به نام آزمون سوبل

 نتایج حاصل از آزمون سوبل متغیر انتقال دانش -1جدول 

z-value Sb Sa b a 
8.000 4.412 4.498 4.280 4.010 

 

. لذا در باشد میکه بیانگر نقش میانجی متغیر انتقال دانش  باشد می 1.09باالتر از z-value بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار

حقیق مبنی بر اینکه اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی انتقال دانش در شهرداری تهران مجموع فرضیه اصلی ت

 تاثیر معنی داری دارد، مورد تائید قرار می گیرد. 

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق -2جدول 

فرضیه های 

 فرعی
 فرضیات

ضریب 

 مسیر
T-

VALUE 

نتیجه پیش 

 بینی

 اول
ی بر انتقال دانش تاثیر معنی اعتماد سازمان

 داری دارد
 تائید 00٪ 9.714 4.010

 دوم
انتقال دانش بر رضایت شغلی تاثیر معنی داری 

 دارد
 تائید 00٪ 0.441 4.280

 سوم
اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر معنی 

 داری دارد
 تائید 00٪ 1.140 4.820

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

 برای هایی توانند برنامه در شهرداری تهران می انسانی منابع متخصصین، فرضیه های تحقیق دست آمده ازبا توجه به نتایج ب-

در این راستا به مدیران در  کنند طراحی کارکنان توسعه اعتماد سازمانی و رضایت شغلی و در راستای آن تقسم دانش در

دن جو انتقادپذیری در سازمان، فراهم کردن امکان مشارکت شود، فعالیت هایی مانند حاکم کر پیشنهاد می شهرداری تهران

کارکنان در تصمیم گیری ها و گسترش فرهنگ تصمیم گیری گروهی و تقویت روحیه انجام کار گروهی در کارکنان و مدیران 

یت شغلی برای با عوامل مختلف انگیزشی، تقویت روحیه نوآوری و خالقیت، به ویژه تضمین پیشرفت افراد خالق، برقراری امن

                                                           
9 Sobel Test  
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مدیران و کارکنان به افراد خالق و نوآور، همسو کردن اهداف کارکنان و مدیران با اهداف سازمان، توسعه فرهنگ تصمیم گیری 

یا مسئولیت پذیری مشترک و ایجاد اعتماد متقابل و مصالحه یا گذشت از اشتباهات را به صورت یک ارزش فرهنگی انجام 

 دهند.

 

 منابع

(، بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس، فصلنامه 1801می، عباس )ابراهی-

 .07پژوهشی مدیریت نظامی، شماره_علمی

(، نقش اعتماد بین فردی با تسهیم دانش در سازمان، مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 1800کشاورزی، حسین )-

 2شماره2دوره 

(.تحلیل ارتباط فرهنگ یادگیری سازمانی، فرهنگ 1801ادی، حسین. بهارستان، امید. محمدی صدر، محمد. )رضایی دولت آب-

  10 - 12. صص 8نوآورانه و ابداع در صنایع غذایی کرمان. ابتکار و خالقیت در علوم انسانی. دوره دوم. شماره 

، تحلیل مسیر سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی 1807خانمرادی. سعید. ;مظلوم صال  الربیعاوی. احمد ;حیرانی. علی-

پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، -معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر اماره عراق. فصلنامه علمی

 (07-147) 88: 10م

ه: معلمان حق التدریس ، بررسی رابطه بین استرس شغلی ورضایت شغلی مورد مطالع1801جعفری. سلیمان و فتانه کوگانی، -

-آموزش وپرورش شهر خرم آباد، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، رشت، شهرداری رشت 

 دانشگاه فنی و حرفه ای میرزا کوچک صومعه سرا، 

ان یادگیرنده در مدارس (. بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر توسعة سازم1801فرزانه، محمد ؛ مرادی، کیوان ؛ مالیی رباب )-

، شماره 2متوسّطة شهری.رویکردهای نوین علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال یازدهم شماره 

 20پیاپی 

( بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و 1801) .ظهورپرونده، وجیهه و قربانی، محمد -

 .المللی مدیریت سرمایه فکری-بین کنفرانس دومین مقاالت مجموعه.وآوری سازمانیقابلیت ن

ن های  سازما در نوآوری و دانش تسهیم بین رابطه بررسی(. 1802) پروین محبی. چلی، و بهروز قلی هادیزاده مقدم، اکرم؛-

 .241-222 ، صص1 ههفدهم، شمار سالران، ای در مدیریت پژوهش های .کارگران رفاه بانک: مالی خدمات

(تعیین روابط چندگانه میان اعتماد سازمانی، خودکارآمدی فردی و جمعی اعضای هیئت 1808شاروان، حمیدرضاوهمکاران )-

 ، .صص09علمی دانشگاه ها.فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی.شماره 

سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی.پژوهش نامه (.تأثیر اعتماد 1801شیرازی، علی.خداوردیان، الهام.نعیمی، محمد. )-

 .188-110.صص7مدیریت تحول.سال چهارم.شماره 

(، نقش اعتماد بین فردی با تسهیم دانش در سازمان، مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 1802کشاورزی، حسین )-

 2، شماره2دوره 
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