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 چکیده

 منظوربهنظام مدیریت دانش ابزار مهمی در فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز برای مدیران و کارکنان  ای اخیر،هدر سال

واند در تدانش به چه میزان می کارگیریبهاما این مسئله که کسب و ؛ ها بوده استهای مناسب در شرکتگیریاتخاذ تصمیم

ها بوده است. در همین راستا کند همواره مورد توجه صاحبان شرکت های استراتژیک به مدیران کمکگیریاتخاذ تصمیم

که  باشدیمدانش  یگذاراشتراکبا به  و اعتمادپنج عامل بررسی رابطه بین تعهد عاطفی  تأثیر بررسی باهدف پژوهش حاضر

د عاطفی، های اعتماد، تعهاین پژوهش در شرکت یاتاقان بوش بر روی کلیه کارکنان صورت گرفت که نتایج نشان داد که متغیر

 مؤثرند دانش یگذاراشتراکدانش بر روی رفتار  یگذاراشتراک قصدبهبا توجه  شدهدرکنگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری 

ار پرسشنامه از ابز یریگاندازهپیمایشی بوده و برای  –این تحقیق از نوع توصیفی  رگرسیون خطی این رابطه را به مانشان داد،

 ده شده است.استفا

 دانش، اعتماد، تعهد عاطفی گذاریاشتراکمدیریت دانش، : كلمات كلیدي



Abstract 

In recent years, the knowledge management system has been an important tool in 

providing the information needed for managers and employees to make the right decisions in 

companies. But the question of how much knowledge acquisition and application can help 

managers make strategic decisions has always been a concern for business owners. The purpose 

of this study was to investigate the effect of five factors on the relationship between emotional 

commitment and trust sharing with knowledge sharing. This study was carried out at Bush 

Bearing Company on all employees. Subjective norms and perceived behavioral control with 

regard to knowledge sharing intention affect knowledge sharing behavior. Linear regression 

showed this relationship. 
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