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 چکیده

عملکرد شغلی بر اساس سواد اطالعاتی و تسهیم دانش در بین اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد  بینی پیشهدف این پژوهش 

شیوه گردآوری،  ازنظرهدف، تحقیق کاربردی است و  ازلحاظ، کمی و رویکرد ازنظردانشگاه علوم و تحقیقات بود. پژوهش حاضر 

جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد همبستگی است.  -میدانی و شیوه اجرا نیز، این تحقیق توصیفی 

حجم نمونه  عنوان بهمرد(  71و  زن 36نفر ) 116نفر بود. تعداد  150 ها آندانشگاه علوم و تحقیقات خواهند بود که تعداد کل 

، پرسشنامه سواد اطالعاتی ها دادهابزار گرداوری در دسترس انتخاب شدند.  گیری نمونهبا استفاده جدول مورگان و به روش 

بوده است. ( 1671پاترسون )و پرسشنامه عملکرد شغلی (، 2112کونلی )(، پرسشنامه تسهیم دانش1366سیامک و داور پناه )

رسید. جهت سنجش پایایی و قابل اعتماد از ضریب آلفای کرونباخ با  نظران صاحبجمعی از  تائیدتوایی پرسشنامه به روایی مح

(، سواد 610/1محاسبه گردید، استفاده شد. ضریب آلفای متغیر عملکرد شغلی ) 1.7از  تر بیش، که Spss افزار نرماستفاده از 

 افزار نرم( بوده است. نتایج حاصل از پژوهش با 606/1ضریب کل پرسشنامه )( و 656/1(، تسهیم دانش )676/1اطالعاتی )

Smart PLS دهد که عملکرد شغلی بر اساس سواد اطالعاتی و تسهیم دانش در اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد نشان می

در نگرش  تواند میالعاتی اساتید است.وجود امکانات و تالش در جهت افزایش سواد اط بینی پیشدانشگاه علوم و تحقیقات قابل 

بهبود عملکرد شغلی اساتید مفید باشد و زمینه را جهت طراحی و حرکت به  های روشمثبت به تسهیم دانش و استفاده از 

 رسمی دانشجویان آماده نماید. های آموزشسمت اجرای نظام یادگیری در 
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