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 :چکیده

در سطوح جوامع  موفقیت عنوان عامل تعیین کننده دانش به در همین راستا، ،و ثروت دانش استدانایی وز، مهمترین عامل توسعه جوامع عصر امر 

را بدان جلب  ها سازمان توجهمی دهد و  و جایگاهی ویژه دانش ارزشبه  آنچهاما  .مختلف فردی، اجتماعی، سازمانی، ملی و بین المللی مطرح شده است

 ییشناسا»این مطالعه با هدف . دانش استوار هستند اساس هایی است که برفعالیت و بهبود  مناسبگیری  تصمیم هتج اشتراک گذاری دانش، می کند

از لحاظ  حاضر مطالعه .انجام یافته است« ی اردبیلدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیه یاعضامیان دانش  گذاری رفتار اشتراک وضعیت موجود نییو تب

ر شاغل د لیاردب یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیه یاعضا یشامل تمامپژوهش،  یجامعه آمار. اظ هدف کاربردی استپیمایشی و از لح-توصیفی روش

، که در دمی باش و دانشکده بهداشت ییو ماما یدانشکده پرستار ،یدانشکده دندانپزشک ،یدانشکده داروساز ،یراپزشکیو پ یپزشک ؛یدانشکده ها

نمونه آماری که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول  .نفر(215)داشتنداشتغال  ژوهشبه امر آموزش و پ 1395-96 یلیسالتحص

 لیتحل جهت. صورت گرفتو بر اساس طیف لیکرت گردآوری اطالعات به وسیله پرسشنامه محقق ساخته نفر بود.  136 ، شاملمورگان انتخاب گردید

دانشگاه علوم  یعلم أتیه یاعضانگرش  ،بر اساس داده های حاصل از مطالعه .شداستفاده  ،یتک نمونه ا tآزمون  و اری توصیفیآم روشاز ها  داده

 مثبتمطلوب و  نسبت به اشتراک گذاری دانش با همکاران( 65وضعیت رفتار آنان)% و (87)%امکانات فناوری اطالعاتی وضعیت(، 89)%ی اردبیلپزشک

در اشتراک گذاری دانش در وضعیت متوسطی قرار  51نیز با % ی اردبیلدانشگاه علوم پزشکفرهنگ سازمانی حاصل، ین مطابق داده های عالوه بر ا .است

جهت اشتراک گذاری  امکانات فناوری اطالعاتی و نیز وضعیت اعضای هیأت علمی و رفتار مطابق یافته های حاصل از این مطالعه، وضعیت نگرش دارد.

قرار دارد. بنابراین دانشگاه علوم پزشکی باید در برنامه  نسبت به سایر مؤلفه ها اما فرهنگ سازمانی در سطح پایین تری ،ب و مطلوب استدانش مناس

 . ددانش بعمل آی از تسهیم کنندگانمادی و معنوی  های حمایت . در این راستا بایدهای استراتژیک خود، به اشتراک گذاری دانش توجه ویژه ای نماید

 

 دانش، اعضای هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. گذاری اشتراک :کلیدی کلمات
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