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Abstract 
Porpose: The present research was conducted with the purpose of providing a model 

for the development of knowledge management future research in Islamic Azad 

University of Tehran province. 

Methods: The research method was mixed or combined. In the qualitative section, 15 

experts were selected based on purposeful and theoretical sampling (snowball). The 

statistical population in the quantitative section includes all faculty members and 

teaching staff of the faculties of educational sciences of the Islamic Azad University 

of Tehran province (about 210 people) who were employed in the educational sciences 

faculties of the Islamic Azad University of Tehran province in the academic year of 

1401-1400. Karjesi and Morgan's table estimated the number of 160 people and were 

selected by random sampling. In the qualitative analysis of the findings, a paradigm 

was used, and in the quantitative analysis of the data, structural equation analysis 

method was used. 

Findings: The results showed that the development model of knowledge management 

futurology in Islamic Azad University of Tehran province includes causal conditions 

(software and hardware infrastructures); Background conditions (cultural platforms 

with a technological view of globalization of higher education, foresight and the use 

of scientific tools for future research) Intervening conditions (institutionalizing social 

activity), central category The effective methods were knowledge creation), strategies 

( institutionalization of foresight in the university's policy making system) and 

consequences (development of organizational awareness and productivity of human 

resources). 

Conclusion: The results of research findings showed that the model compiled in the 

current research had a suitable structure. 
 

Keywords: future research, knowledge management, Islamic Azad University of 

Tehran province. 
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Presenting the development model of the future study of knowledge management in the 

Islamic Azad University of Tehran province (case study: field of educational sciences) 

 

Introduction: Futurism is a systematic, interdisciplinary and comprehensive study of social and 

technological progress and other environmental trends, which is often aimed at investigating how 

people will live and work in the future. Futures research seeks to understand what is likely to happen 

and what can plausibly change. Therefore, part of this discipline seeks to make a systematic and pattern-

based understanding of the past and present, and to explore the possibility of future events and trends. 

Future research seeks to use the analysis of the existing situation, identify change mechanisms and 

define different scenarios, to predict development and improvement in probable and possible futures. 

Good decisions depend entirely on introspection, today's life is very different from the past; In this 

changing world, old traditions no longer shape our future; Rather, we ourselves must create our own 

future so that we can prepare ourselves, the organization and the society against global changes. Future 

research has a two-way relationship with the worldview, ideology and culture of nations. Paying 

attention to the future and its effects in human life is important. It is one of the topics that arouses human 

curiosity. With the emergence of experimental and rational sciences, curiosity in the future has turned 

into research in the future and has brought concepts such as future research and foresight, considering 

that future analysis is one of the environmental issues in strategic discussions and the scientific 

developments of this The topic plays a role in the scientific process of these strategic topics, the purpose 

of the future research methodology is to explore, create and test desirable and possible futures in order 

to improve decisions. 

Knowledge management is defined as the explicit and effective management of important knowledge 

and its related methods in identifying and exploiting it. Knowledge management emphasizes on 

creating, providing, strengthening, supporting appropriate knowledge environments in the organization, 

motivating and empowering people to use their knowledge sharing and creating new knowledge. 

Knowledge can be added to the toolbox of managers, consultants and other developers of the 

organization so that they can use its capacities to try to improve the work situation. Therefore, the 

present article was carried out with the aim of presenting a model for the development of knowledge 

management future research in the Islamic Azad University of Tehran province (case study: field of 

educational sciences). 

Materials and methods: The research method was mixed or combined. In the qualitative part, 15 

experts were selected based on purposeful and theoretical sampling (snowball). The validity of the 

research tool was confirmed through the methods proposed by Lincoln and Guba, and its reliability was 

confirmed through Holstein's reliability coefficient. The statistical population in the quantitative section 

includes all faculty members and teaching staff of the faculties of educational sciences of the Islamic 

Azad University of Tehran province (about 210 people) who were employed in the educational sciences 

faculties of the Islamic Azad University of Tehran province in the academic year of 1401-1400. Karjesi 

and Morgan's table estimated the number of 160 people and were selected by random sampling. The 

content validity of the questionnaire was confirmed by academic experts. The reliability of the 

questionnaire was 0.927 with Cronbach's alpha coefficient. In the qualitative analysis of the findings, a 

paradigm was used, and in the quantitative analysis of the data, the structural equation analysis method 

was used. 

Findings: The results showed the development model of knowledge management future research in 

Islamic Azad University of Tehran province including causal conditions (software and hardware 

infrastructures, technical infrastructure of knowledge management and human infrastructure of 

information technology); Background environment or conditions (cultural platforms with a 
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technological view of globalization of higher education, institutionalization of learning organizational 

culture, managers' belief in participation and collective wisdom and the establishment of meritocracy, 

foresight and the use of scientific tools for future research) intervening conditions (institutionalization) 

Social activity, the development of activities, feelings and informal interactions, the effect of political 

changes on university performance and international relations, the central category (effective methods 

of knowledge creation, knowledge sharing, knowledge application and knowledge storage), strategies. 

The transformation in the education system and the institutionalization of foresight in the university 

policy system) and the consequences (development of organizational awareness and productivity of 

human resources). 

Conclusion: Based on the findings of the research, causal conditions had a significant effect on the 

central category, intervening factors and background conditions. A central category on strategies and 

results; Intervening factors on strategies; Background conditions on strategies and outcomes with 

strategies that include attention to conditions and requirements and self-awareness and responsibility 

were influenced by causal and background conditions and interactions and processes, management and 

policy-making factors, and mediating conditions. According to the opinions of the experts, it was found 

that causal conditions, i.e. organizational structure and information technology infrastructure, can affect 

the central category, i.e. effective methods of knowledge creation, knowledge sharing, knowledge 

application and knowledge storage. In other words, management factors for Formulation of policies and 

adoption of strategies should take into account the cultural and managerial dimensions as an 

organizational factor in order to take effective steps. Also, the model compiled in the current research 

had a suitable structure. 

Keywords: future research, knowledge management, Islamic Azad University of Tehran province. 
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 چکیده

دانش در دانشررگاه آزاد  تیریمد یپژوه ندهیتوسررعه آ یبرا ییپژوهش حاضررر با هدا ارا ه الگو هدف:

 ( انجام شد.یتی: رشته علوم تربی)مطالعه مورد استان تهران یاسالم

نفر از خبرگان بر اسرررام نمونه  15 یفیبود. در بخش ک یبیترک ای ختهیروش پژوهش آم روش کار:

 یاعضررا هیشررامک کل ی. جامعه آماری دربخش کمدندی( انتخاب گردی)گلوله برف ینظر هدفمند و یریگ

شکده ها سیو حق التدر یعلم اتیه سالم یتیعلوم ترب یدان شگاه آزاد ا ستان تهران یدان  210)حدودأ  ا

استان تهران  یدانشگاه آزاد اسالم یتیعلوم ترب یدر دانشکده ها 1400-1401نفر( که در سال تحصیلی 

 یرینفر برآورد و به روش نمونه گ 160و مورگان تعداد  یاشتغال داشتند، که با استفاده از جدول کرجس

صادف شدند. در یت  کیداده ها روش تحل یکم کیتحل در و میپارادا کی ها از  ِافتهی یفیک کیتحل انتخاب 

 استفاده شد. یمعادالت ساختار

شان داد الگو جینتا نتایج: سعه آ ین سالم تیریمد یپژوه ندهیتو شگاه آزاد ا ستان تهران  یدانش در دان ا

 یا نهیزم طیدانش(؛ شرا تیریمد یفن رساختیز ،یسخت افزار نرم و یهارساختی)ز یعل طیشامک شرا

 ،یجمع ردبه مشارکت و خ رانی، اعتقاد مدجهانی شدن آموزش عالی با نگاه فناورانه و یفرهنگ یبسترها)

 تیکردن فعال نهینهاد) مداخله گر طی( شرررایپژوه ندهیآ یبرا یعلم یو اسررتفاده از ابزارها ینگر ندهیآ

دانش و  یریاثر بخش خلق دانش، به کارگ یها )روش یها(، مقوله محور تیتوسرررعه فعال ،یاجتماع

نظام خط  در ینگار ندهیشرردن آ نهیآموزش و نهاد سررتمی) تحول درسرر راهبردها دانش(، یسرراز رهیذخ

 ( بود. یانسان یروین یبهره ور و یسازمان یاریو پیامدها )توسعه هوش دانشگاه( یگذار یمش

 یشرده در پژوهش حاضرر دارا نیتدو یپژوهش نشران داد الگو یها افتهی یبررسر جینتا نتیجه گیری:

 بود. یساختار مناسب
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 مقدمه

که به جامعه  یاجتماع اتیدر عرصررره ح ینیدوران نو

با   ژهیممتاز و و یمشررهور اسررت آشاز شررده،  رن یاطالعات

اعصررار  ،یو تحوالت سررر  رییمنحصررر به فرد  تغ ازاتیامت

شته که زندگ سالت آموزش و   یگذ سبات آن و ر شر، منا ب

 رار  داده اسرررت. در  ریرا تحت تأث یپرورش و آموزش عال

 نیاز مهم تر یکیبه عنوان  یآموزش عال ر،یاخ یدهه ها 

کشورها در  یو حت شرفتهیدهنده جوامع، پ کیعناصر تشک

س سعه نقش ب سعه شدر ر  یاتیمهم و ح اریحال تو د و تو

ی منینموده اسرررت) فایاطالعات و ارتباطات ا یعلوم، فناور

 .                                                                                                                  (1391دوزی سرخابی 

 ست،ین ندهیآ ینیب شیپ الیع آموزش در یپژوه ندهیآ

 رییتغ جادیا حال در که اسررت ییروهاین ییشررناسررا بلکه

 است یعال آموزش یبرا آنها تیظرف یکاربر فهم و هستند

 از اسرررت عبارت یلاع آموزش در ژوهیپ ندهیآ ن،یهمچن. 

 و فرصررتها انواع یبررسرر و رییتغ یشرررانهایپ ییشررناسررا

هد گاه ،یعال آموزش یبرا دهایت  یها حوزه و ها دانشررر

 یبرا شررردن دانشرررگاه ها مادهآ یچگونگ مفه ،دیرککار

 به یعال آموزش در یپژوه می باشررد. آینده رییتغ تیریمد

 و یطراح با مطلوب ندهیآ خلق و هاالشرررچ بافتن یمعنا

ها یاجرا ها و راهبرد هان و محلی،ملی نهیزم در ا دام  یج

ها امروزه به  سررازمان.از سرروی دیگر (1393ی مهد) اسررت

 یپر چالش ر ابت یو فضررا یکنون ریتقابک با بازار متغ کیدل

 یها هیسرررما نیاز بزرگتر یکیاند،  دهیرسرر یآگاه نیبه ا

کسررر  و کار و ارتقا  یآنان در مقابک امواج پرخروش ر ابت

که از انتخاب  ،به نام دانش است یناملموس هیسرما ت،یفیک

 (.                                           1397 اخوانی و عفراست )ج افتهیبه ضرورت ارتقا 

مه حوزه ها در  ه مان  ها، ها و تخصررر برای سررراز

یک منبع اسرررتراتژیک حیاتی در نظر به عنوان  مدیریت 

ستفاده مؤثر گرفته می شود وکس  مزیت ر ابتی مستلزم ا

کاران  و مسرررتمر از دانش اسرررت (. 2022)جیوول و هم

سرررمایه گذاری در مدیریت دانش تضررمین می کند که از 

تمام دانش یک سرررازمان به خوبی اسرررتفاده می شرررود و  

به کار گرفته  هنگامی که مدیریت دانش در زمینه پایداری

می شرررود، نگرش سرررازمان تغییر می کند و مسرررئولیت 

اجتماعی و زیسررت محیطی به میزان یکسررانی برای دوام 

 (. 2021 ا تصادی داده می شود )اکرام و همکاران

استنباط شده است  نانهیوا ع ب کیبا تحل گرید یاز سو

 تیعدم  طع یدر فضررا نینو یتیریمد یسررتمهایسررکه 

ستند. آکرمن ) ییبا کژکارکردها ندهیآ  ( در1994مواجه ه

ستا س جهینت نیبه ا این را  یها ستمیس انیکه از م دهیر

شده در مد صد آنها موافق و  20دانش، فقط  تیریاجرا  در

 ییتو عات سررازمان و عدم توانا یبه خاطر سررطب باال هیبق

شده، ناموفق م ینیب شیبا مشکالت پ ییارویرو  .  شوند ین

سازمان تیریمد یساز هادیدر پ ساک  یفاه ،یدانش  و پرو

بر  یشرررگیبزرگ را تمرکز هم یخطا نی( هشرررتم1998)

حوزه  نیگذشررته و حال شررمرده اند و معتقدند که در چن

ها ندهیبر آ یتمرکز کم ییها  یوجود دارد. در پژوهش 

ضوع ا زین گرید و  دانش تیریمد یبودن راهبردها ستایمو

مورد نقد و  یسرررازمان یایپو یآن در فضرررا یعدم کارآمد

نگرانه در  ندهیو عدم انعطاا آ  رار گرفته اسرررت یبررسررر

 لمداد کرده  نیدانش را مشررکک آفر تیریمد ،یزیبرنامه ر

 یپژوه ندهیآ یبرا یادیز یتالشها ستمیاواخر  رن ب از. اند

 یآموزش عال یو  فرصررتها دهایتهد کیو تحل ییو شررناسررا

ست. شده ا  در را دهیپد هر تیموفق زانیم که آنجا ازانجام 

 تیریمد در یپژوه ندهیآ تیموفق کنند، یم یابیارز آثارش

 گوده. سرررنجند یم اهدافش تحقق زانیم در زین را دانش

 پروژه تیموفق زانیم که دارد اعتقاد یفرانسرررو پژوه ندهیآ

ند ندهیآ تفکر با یپژوه ندهیآ نهیا  راه از توان یم را شرررا

 و ها کیتحل یسررراز مناسررر  و گروه در انعکام تیفیک

ندازه پروژه، یریگ جهینت نا در. کردی ریگ ا  نیتر ییمب

ص نیچن توان یم را تیموفق سطب، ست": کرد فیتو  یابید

 که اسرررت آن مشرررکک اما ".یپژوه ندهیآ برنامه اهداا به

عدد یها هدا ،یپژوه ندهیآ بال را یمتنوع و مت  یم دن

 آن ریفراگ راتیتأث در را یپژوه ندهیآ تیموفق یبرخ. کند

 یاجتماع ابعاد و فناورانه ابعاد دسرررته دو به که دانند یم

س  ندهیآ تیموفق معتقدند یبرخ آنکه حال شود، یم میتق

 از گیو فیتعر .شود یابیارز برنامه آثار هیپا بر دینبا یپژوه
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شد یم شرح نیبد دانش تیریمد  یعنی دانش تیریمد: با

ناسرررا یبرا الزم یندهایفرا جادیا  داده، جذب و ییشررر

 و یدرون طیمح از سررازمان ازیموردن یها دانش و اطالعات

 و سرررازمان ا دامات و ماتیتصرررم به آنها انتقال و یرونیب

ناور را جهان ندهیآ. افراد  ر م دیجد یها دانش و ها یف

هد ها از یکی. زد خوا مه یبرا یاصرررل یابزار نا  و یزیر بر

 دانش از هدفمند و مناس  استفاده نده،یآ سمت به حرکت

 در. اسررت ظهور حال در و دیجد موجود، یها یفناور و ها

 را مطلوب یا ندهیآ میتوان یم یفناور و دانش با ما وا ع،

 یفناور و دانش مناسرر  تیریمد بدون و میسرراز برآورده

  مواجه یدشوار با مطلوبمان ندهیآ به دنیرس راه در مانیها

 (.                     1399)رستگار و فرخی زاده  خواهیم شد

کاران ) بات و هم حال،  تدالل 2019در همین  ( اسررر

کنند به دنبال ابزارهایی ها تالش میکنند که سرررازمانمی

های باشررند که نیروی کار منابع دانش را برای انجام چالش

سررررازمرران در بررازار ر ررابتی و همچنین بهبود عملکرد 

کنند. پژوهشررگران مانی پشررتیبانی میکارآفرینی و سرراز

های مدیریت دانش دهند که شررریوهپیشرررین نشررران می

های تدریج به یک موضررروع مورد عال ه در تمام زمینهبه

شده اند و به دلیک آگاهی روزافزون مطالعات تجاری تبدیک 

آن در جررامعرره، نقش مهمی در موفقیررت کررارآفرینی و 

 (.2019 ان)بات و همکار کنندسازمانی ایفا می

مدیریت دانش تنها در مورد یادگیری و سرررازماندهی 

داده ها نیست. این راهی برای به حداکثر رساندن پتانسیک، 

جارت اسرررت. مدیریت دانش  افزایش بهره وری و حفظ ت

روشرری برای سررازماندهی، بازیابی، ارزیابی و به اشررتراک 

عاتی مهم اسرررت های اطال این در مورد  .گذاری دارایی 

شتراک گذاری  یافتن ضبط و به ا بهترین راه برای بازیابی، 

اطالعات است تا سازمان به راحتی به آن دسترسی داشته 

 باشررد تا مطمئن شررود همه بهترین عملکرد خود را دارند

 (.2019 )هاجریک

مدیریت  به بررسرری (1400 دمی )و  آسررمان نسرر 

 مهم از ییدانا تیریمد پرداختند. در مسررریر آینده دانایی

 است ها رسانه و ها سازمان تیریمد حوزه در مباحث نتری

 مدل چه به پژوهیندهیآ به نگاه با ییدانا تیریمد راهبرد و

 ارا ه نظرات به توجه با. .است بوده ترکینزد هایی مؤلفه و

 هایی دگیچیپ ،ییدانا تیریمد یریسوگ پژوهش، در شده

سان رفتار سان، شناخت موانع و ان  مالحظات نتری مهم ان

 ییشررناسررا پژوهی ندهیآ ندیفرآ بر ییدانا تیریمد اثرگذار

ست شده س ی ها،نبیشیپ تحقق گر،ید یسو از. ا  به دنیر

قا و نظر مورد ندهیآ نا یارت  نتری مهم ،پژوهی ندهیآ ییدا

 ییدانا تیریمد و یپژوه ندهیآ هیدوسو تعامک یدستاوردها

 جادیا نده،یآ ینبیشیپ نیهمچن .است شده داده  یتشخ

 مهم ر،ییتغ عوامک ییشررناسررا و ندهیآ در مطلوب راتییتغ

 ییدانا تیریمد بر پژوهیندهیآ ندیفرآ از یناشرر اثرات نتری

 که ایگونهبه است؛ دهیگرد  لمداد مایس و صدا سازمان در

 سب  یمل رسانه در ندهیآ به نگاه با ییدانا تیریمد کاربرد

س سازمان در ،یسازمان یریادگی شیافزا  شده مایصداو

. با توجه به مباحث مطرح شررده خال پژوهشرری در اسررت

شد و  سام  رابطه با بحث آینده پژوهی مدیریت دانش اح

ضرررورت و اهمیت بررسرری این موضرروع روشررن شررد. لذا 

 پژوهی آینده توسررعه الگوی پژوهش حاضررر با هدا ارا ه

ستان اسالمی آزاد دانشگاه در دانش مدیریت  تهران انجام ا

 شد.

 

 مواد و روش ها

بود. جامعه آماری در  آمیخته یا ترکیبی روش پژوهش

نه گیری  15بخش کیفی  گان بر اسرررام نمو نفر از خبر

 ابزار انتخاب گردیدند. روایی نظری )گلوله برفی( هدفمند و

 و گوبا و لینکن پیشرررنهادی های روش طریق از پژوهش

 تایید به 9/0 هولسررتی پایایی ضررری  طریق از آن پایایی

دربخش کمی شررامک کلیه اعضررای جامعه آماری  .رسررید

هیات علمی و حق التدریس دانشرررکده های علوم تربیتی 

 درنفر( که  210)حدودأ  دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران

علوم  دانشرررکده های در 1400-1401 تحصررریلی سرررال

شتند، دا اشتغالتربیتی دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران 

ستفاده از  که با سی و مورگان تعداد ا نفر  160جدول کرج

صادفیو  برآورد شدند. به روش نمونه گیری ت ابزار  انتخاب 
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پژوهش شامک پرسشنامه محقق ساخته بود که  در بخش 

کیفی پس از مطالعه عمیق مبانی نظری و پیشرررینه های 

شگر پس از  صاحبه تدوین و  پژوه سواالت م تحقیق ابتدا 

شررونده حضررور م در محک کار مصرراحبههای الزهماهنگی

صررروت و با کسررر  اجازه از یافته و با اسرررتفاده از ضررربط

صاحبه ضبط کرد تا کدها را م صاحبه را  شونده مکالمات م

مصررراحبه اسرررتخراج کند و البته این عمک بعد از هر بار 

ها به گرفت. در بخش کمی نیز نتایج مصررراحبه صرررورت

بی و محوری متون انتخا )کدگذاری باز، وسررریله کدگذاری

مصرراحبه( و نیز تحلیک عاملی طبقه بندی شررد. در نهایت 

پرسرررشرررنامه از دو بخش اطالعات جمعیت شرررناختی و 

گویه با  67پرسشنامه محقق ساخته تشکیک شد که شامک 

پرسررشررنامه روایی محتوایی  ای لیکرت بود. گزینه 5طیف 

توسط متخصصان دانشگاهی تایید شد. پایایی پرسشنامه 

تحلیک در بود.927/0 ضرررری  آلفای کرانبار برابر با با نیز

ها از تهِ   یاف یک کمی داده ها  پارادایم یک کیفی  ودرتحل

 .روش تحلیک معادالت ساختاری استفاده شد

 رضرررایت اخذ شرررامک اخال ی موازین پژوهش این در

. شررد رعایت رازداری و خصرروصرری حریم تضررمین آگاهانه،

 به تأکید ضرررمن ها پرسرررشرررنامه تکمیک زمان همچنین

 از خروج مورد در کنندگان شرکت ها، سؤال تمامی تکمیک

 و بودند مختار فردی اطالعات ارا ه و زمان هر در پژوهش

 و میماند محرمانه اطالعات که شرررد داده اطمینان آنها به

شررماره  با حاضررر پژوهش. شررد رعایت کامالً نیز امر این

 .شد ثبت 3051536پروپزال 

 

 یافته ها

موثر برتوسعه آینده پژوهی مدیریت دانش شرایط علّی 

ساختار سازمانی و  صلیمقوله ا دردانشگاه آزاد در دو

. ساختار سازمانی استخراج شد زیرساخت فناوری اطالعات

تدوین  طراحی فرایندها، )های نرم زیرساختدربرگیرنده 

، همراستا شدن دانشگاهها با هادستورالعمکوها نامهیینآ

شدن دانشگاه به عنوان مراکزی  ، محسوب جهانی اااهد

های سخت یرساختوز  نوآوری وکارآفرینی( و پژوهش برای

 عالی مدیریت با به ویژه عمودی ارتباطات در تسهیکاز  بیک 

 سازی در بین اعضای هیات علمی، دانشجویان فرهنگ، 

در دو  زیرساخت فناوری اطالعات مشخ  شد. کارکنانو

 فنون زیرساخت فنی مدیریت دانش)بکارگیری مقوله فرعی

برنامه ریزی،  مختلف حوزه های در ی جدید یها تکنولوژ و

زیرساختها  بسترها وشبکه های الزم برای تبادل دانش،

زیرساخت  ( وای، نرم افزارها افزارهای رایانه شامک سخت

، سازگاری فناوری و نیروی انسانی)عات الانسانی فناوری اط

عات التوانایی مدیریت مؤثر منابع فناوری اطدانش و 

 دانشگاه(تدوین شدند.

توسعه آینده پژوهی زمینه ای تأثیرگذار بر شرایط 

شامک تهران استان مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی 

بود.  بسترهای فرهنگی و ابعاد مدیریتی صلیمقوله ا دو

 یبسترهای فرهنگبازنگری بسترهای فرهنگی دربرگیرنده 

ا )ایجادشبکه ه جهانی شدن آموزش عالیوبا نگاه فناورانه 

 به افراد درون، احترام و بیرون در تردهو مخاطبین گس

دو جانبه بین افراد و  نوآوری، اعتماد و یکدیگر، خال یت

ای  سیستمها و روندهای با پایه، تبادل ایده، سازمان

 فرهنگ و نهادینه سازی  (مستحکم، آموزش مستمر

آموزش با تغییرات  منطبق بودن کیفیت یادگیرنده) سازمانی

برتر، ترویج  دانشجویان برای ویژه تسهیالت جامعه، ایجاد

م عد ،عملگرایانهوفرهنگ پذیرش ایده و طرحهای جدید

پذیرش مخاطره و  ،مقاومت در برابر تغییر و بروکراسی

مزیت ر ابتی در جذب هیات  ، استفاده ازپیامدهای احتمالی

جذب افراد بر  ،لمی بسیار خبره و دانشجویان با استعدادع

  مشخ  شد.( حیتهای دانشیالمبنای ص

توسعه تأثیرگذار بر  )مداخله گر( شرایط واسطه ای

 استانآینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی 

 نیازهای با همسویی دانشگاه صلیمقوله ا دوشامک تهران 

عالی بود.  آموزش یهای سیاستگذارجامعه و  تحولی

جامعه دربرگیرنده  تحولی نیازهای با همسویی دانشگاه

ساختار دموکراتیک در اجتماعی ) نهادینه کردن فعالیت

به  محیطی تغییرات از مدیران واساتید، استفادهبین تعامک 

 آوری راه بدست جهت راهبردی، تالش فرصتهای عنوان
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اجتماعی ، تدوین  های چالش جهت نو و خالق های حک

نفعان  ذی و دانشگاهیان تعامک و مشارکت چارچوب

با الگوهای جهانی  دست اندرکارانآشنایی  درجامعه، 

 ها فعالیت درحیطه علوم تربیتی( و توسعه راهبری آموزش

 زدایی، مرات  رسمی )سلسله شیر تعامالت و احساسات ،

 رشی و صمیمانه روابط دانش، ایجاد اشتراک شفافیت

 دانشجویان اساتیدو های خورد بر در بروکراتیک

بین  و ملی کنفرانسهای و ه ها جشنوار در نوآور،شرکت

عالی را می  آموزش یهای سیاستگذار مشخ  شد.المللی( 

 بر سیاسی تغییرات اثر توان دردو مقوله فرعی

 ی انها المللی )بحر بین مناسبات و روابطو  عملکرددانشگاه

 در مقررات و اجتماعی،  وانین نهادهایا تصادی، نبود 

 تغییرات عالی، شناسایی آموزش نظام و کشور سطب

 فضایی تأثیرگذارند، وجود عملکرد دانشگاه بر که سیاسی

 های ایده بتوانند راحتی به افراد آن در که بازودموکراتیک

 به المللی، توجه بین مناسبات و اظهارکنند، روابط را خود

 آموزش تحقق جهت عالی اموزش اجتماعیهای  رسالت

  جا داد. پایدار( عالی

برای توسعه آینده پژوهی مدیریت محوری  های مقوله

 چهارشامک  تهران استاندانش در دانشگاه آزاد اسالمی 

روشهای اثر بخش خلق دانش، تسهیم دانش ،  صلیمقوله ا

به کارگیری دانش وروشهای اثر بخش ذخیره سازی دانش 

بود. روشهای اثر بخش خلق دانش دربرگیرنده تجاری کردن 

تنها منبع و سرمایه  به عنوان دانشنوآوری، نگرش به 

)دوره های آموزشی  ضمنی آشکار ودانش ، تلفیق  ر ابتی

، تقاضامحور آموزشتبر بین المللی، پژوهشی با مراکز مع –

برنامه درسی با رو یکرد کارآفر ینی، آموزش ی راهبردها

آموزشی  های کارگاهرسمی و شیررسمی کارآفرینی،  های

 وآموزش یادگیرنده محوریت با دانش برای مدیریت

 نحوه به توجه با ریزی دینامیک )برنامه ریزی مجازی(برنامه

توانایی دانشجو یان با نیازها ی  دانشجویان، توسعه پیشرفت

 تدریس، روشهای محتوا، ، برنامه های درسی،جامعه 

 باشد،  بومی کردن جامعه پاسخگوی نیازهای ارزشیابی

پنهان،  دانش بر سازمان، مدیریت خارج از اکتسابی دانشهای

دانشگاه( تجربیات و دانش های ضمنی به نسک جدید انتقال 

سیستمهاوفرایندهای اطالعات تسهیم دانش داللت برایجاد

، وجود سیستمهای پاداش و دردانی برای تسهیم 

 نتایج و ها ایده مورد در بحث برای مناس  دانش)شرایط

 و دانش، جذب نشر برای سازمانی شبکه پژوهش، ایجاد

 از درم، استفاده کالم در مهمان سخنرانان از استفاده

اساتید روحیه کارآفرینانه،  بازمینه و سابقه با مدرسین

 کار و تیم های تشکیک مهارت و داشته کارآمد و انتقادی

ساتیددر دانشگاه با تیم زندگی تقویت کنند، ا را تیمی

بادانشگاههای  ،همکاریرودبکند و تدریس نه اینکه ندنک

 کارگیری دیگر، محسوب نشدن دانش  به عنوان  درت،  به

 ، بهومماهیت مشارکتی و تیمی در فناوری اطالعات ،

 دانشگاه از بخش یک سوی از شده تولید کارگیری دانش

 توسعه و پژوهش طریق از واحدها، نوآوری دیگر در

شکک  و سرمایه جذب در باید جدید، پژوهشها فرایندهای

 فناوری و پژوهش باشد، موثر جدید کارهای و کس  گیری

حصای مقیاسهای ا دانشگاه کمک کند. ماندن روز به بر

به کارگیری دانش را  مشخ  شد.( ارزیابی دانشمناس  

روشهای آموزشی مبتنی بر تفکر  می توان دردو مقوله فرعی

کاربرد،  برای دانش ، کاربردی کردن دانش )تنظیمسیستمی

اشتراک گذاشتن  دانش، به سازی درونی و آموزی تجربه

 و صنعت با ارتباطات دیگران، توسعه با ضمنی دانش

 اجرایی، کالسهای و ی علمی خال یتها و ابتکارات تجارت،

 کالسها انتفاعی، تبدیک موسسه یک مشارکت با آنالین

مسله ،  حک روشهای با کالسهایی به سخنرانی ازحالت

 و کردن برپا برای الزم مهارتهای به دانشجویان تجهیز

 و محور نیاز شخصی ، پژوهشهای کارهای و کس  توسعه

 مشاوره وتخصصی، نیازهای به د یق پاسخگویی و کاربردی

روشهای ، روشهای آموزشی مبتنی بر تفکر سیستمی

تربیت و اموزش ، آموزشی مبتنی بر توسعه یادگیری گروهی

فارغ التحصیالن دارای صالحیت و مهارت های الزم برای 

روشهای اثر بخش   رار داد. (راه اندازی کس  و کار مناس 

 ه فرعیذخیره سازی دانش را می توان دردو مقول

 پردازش و سازی، کدگذاری ذخیره برای سازوکارهای جدید
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 دانش نمودن مند دانش از طریق فناوریهای جدید )نظام

 درون تخصصی اطالعات و اخبار نشر و آن،  درج وپردازش

 مورد در اطالعاتی های پایگاه یا منابع ایجاد و دانشگاه، تهیه

 پست الکترونیکی، درونی،  نشریه تولیدات و خدمات

اطالعاتی، استفاده  های بانک و داده های الکترونیکی، پایگاه

 داده، بازیابی و سازی ذخیره برای اطالعات ازفناوری

  رار داد. دانش( و اطالعات

برای توسعه آینده پژوهی راهبردهای خط مشی گذاری 

مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران 

تحول درسیستم آموزش و  صلیمقوله ا دربرگیرنده دو

 گذاری مشی خط نظام در نگاری آینده شدن نهادینه

 دانشگاه بود.تحول درسیستم آموزش مبنی بربالفعک

 از هایی شبکه سازمان و ایجاد دانش در مدیریت ساختن

)به کارگیری  اطالعات  دردانشگاه بود فناوری طریق

کارآفرینانه  و خال انه ی طرحها از مالی و سازمانی حمایتهای

فارغ  علمی،دانشجویان، هیات اعضا مدیران، توسط

ها و  نامه آییندانشگاهی ؛  نهادهای و انجمنها و لتحصیالن

میزان ، آفرینی و انتقال دانش ان برای دانشبوابط پشتیض

ات و صمیماریها، ت ذمشارکت بخش آموزش در سیاستگ

 ادل تجارب،ببینی فضایی برای ت پیش، لیات سازمانیمع

ا، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، وید و ها و مهارته ایده

 همیاری، رودررو، میزهای مال ات تسهیک ها، کنفرانس

 در نگاری آینده شدن نهادینه فرد( فردبه ارتباطات بر تأکید

 خبرگان دانشگاه برتشکیک هیئت گذاری مشی خط نظام

 زدایی روبرو؛ تمرکز های چالش برای بررسی آینده نگری و

هدفمند نمودن همایشها، ساختاری داللت دارد) تحول و

سمینارها و کنفرانسها در جهت نیازهاى دانشى دانشجویان 

و اساتید، چاپ و ترجمه کتابهاى ارزشمند و جدید، حمایت 

دستورالعملها و ، تغییرهاى نو واحدهاى پژوهشى از ایده

ره خرید یا اجا، پاگیر دانشگاه  و هاى دست نامه آیین

که ، تدوین منشور سازمانی مرجع سایتهاى علمى

، دربرگیرنده ارزشهاى اساسى اعتماد و مشارکت باشد

مشو هاى مادى و سایر مشو ها براى ، روزآمد کردن دانش

کوتاه  آموزشی دوره های ، طراحیارتقاء مدیریت دانش

هیئت  اعضای برای آینده پژوهی مفهوم جهت تبیین مدت

 الزم کارمندان، ایجادزیرساختهای و علمی، دانشجویان

 تحول و زدایی محتمک، تمرکز آینده جهت،حصول

برنامه  مشارکت، تحلیک در گری تسهیک هدا با ساختاری

دانشگاههای موفق جهانی، جذب  برخی راهبردی های

 سراسر از استعداد صاح  هیئت علمی واعضای دانشجویان

 سیاستهای و اهداا چشم اندازها، اصالح و جهان، بازنگری

دانشگاه ، ارا ه یک روش کارا برای ارزشیابی،  توسعه کالن

توسعه کار گروهی، ایجاد فضای مناس  برای گفتگو ورد و 

 ( بود.فناوری و های علمپارکارزشها،  بدل کردن باورها، و...

برای توسعه آینده پژوهی پیامدهای خط مشی گذاری 

شامک تهران  استانمدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی 

 نیروی وری قوله اصلی توسعه هوشیاری سازمانی وبهرهم دو

تبدیک دانش انسانی بود. توسعه هوشیاری سازمانی مبنی بر

های ها و شبکهبه فناوری و جایابی دانشگاه در زنجیره

دستیابی به  و المللیبین و های علمیارتباطات و همکاری

 جدید های تکنولوژی مهد)دانشگاه به  بود تغییرات دلخواه

توانمند شدن مختلف تبدیک می شود،  شاخه های در

 راردادهایی با موسسات اجتماعی  زمینه بستن دانشگاه در

 همچنین امکانی برای مشغول اخذ منابع مادی و درجهت

 شدن دانشگاه به ، پاسخگوالتحصیالنکارشدن فارغ  به

 اجتماعی، افزایش نهادی عنوان به جامعه نوین نیازهای

 تأمین لزوم و مدرک ارزش نظر از ها دانشگاه بین ر ابت

دستیابی به مزیت مشترک بین المللی،  های پروژه مالی

شدن دانشگاه به دانشگاه  دیکبوری و ت تی، افزایش بهره ابر

 های مکان و ها زمان به یابی ، دست یادگیرنده و یاددهنده

 بنیادین های دانش افزایش توسعه دانش، مجازی و وا عی

 دانشجویان، دست و علمی هیات اعضای بین در کاربردی و

 های گره رفع و نوین های خال یت و ابتکارات به یابی

انسانی  نیروی وری برون سازمانی(. بهره و درون های فعالیت

مدیریت  نوآوروتمرین ریزان برنامه و مدیران بر پرورش

داشت )فعال شدن دانشجویان کارآفرینانه داللت  و دانش

 بر مبتنی ی ها مشارکت صنعت وهم در اشتغال هم جهت

 اینترنتی ارتباطات امکان و شدن ، جهانی جدید تکنولوژی
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مهم  دانشگاههای و دانشجویان بین انگلیسی جهانی زبان با

 فکری مهارتهای با و متخص  انسانی نیروی تربیت دنیا،

راه اندازی مهارت صحبت، مذاکره کردن، کار تیمی، ) باال

دانشگاه آزاد که  (،...حالل مشکالت جامعه ووکار وکس 

کارآفرین  باید به دانشگاهچرخد، حیات آن با مشتری می

بینی  پیش تا در جذب دانشجو موفق باشد.تبدیک شود، 

التحصیالن  فارغ ، پرورشآینده و ایجاد تغییرات مطلوب 

جهت  آموزشی کیفیت راهبر،  افزایش خود و کنترل خود

 تامین و بالقوه استعدادهای یادگیری مداوم، شناسایی

 ها( آن رشد شرایط و امکانات

ارا ه الگویی برای  منظوربهاعتبارسنجی مدلی  به منظور

توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی 

اجزای تشکیک  استفاده شد. پارادایم یک از شهر تهران

شرایط محیط یا  شرایط علی ؛ شامک دهنده این پارادایم

، مقوله  ای شرایط واسطهیاشرایط مداخله کننده/  ای،زمینه 

مقوله اساسی  شش .و پیامدها است راهبردهاهای محوری ،

در ال  یک مدل پارادایمی ه درمراحک  بلی استخراج شد

زش و که، تحول درسیستم آمو حول مقوله راهبردها

 گذاری مشی خط نظام در نگاری آینده شدن نهادینه

ارتباط  و ترسیم شد دانشگاه آزاد اسالمی را تبیین می کند

 مشخ  تحقیق پارادایمی مدل در دستهشش  این میان

 .تحقیق آمده است پارادایمی ادامه مدل شد در

 

 

یدانش در دانشگاه آزاد اسالم تیریمد یپژوه ندهیتوسعه آ یمیمدل پارادا .1 شکل  

Figure 1. Paradigmatic model of the development of future studies of knowledge management in 

Islamic Azad University 

 

و  عیو ا یعلم شررناخت و آماده بودن برا یپژوه ندهیآ

سام نظریه مبنایی، تحقق مقوله  ندهیآ راتییتغ ست. بر ا ا

 ندهیشرردن آ نهیآموزش و نهاد سررتمیکانونی) تحول درسرر

دانشگاه( ناشی از شرایط  یگذار یدر نظام خط مش ینگار

وعوامررک علّی  و بررا ترراثیرپررذیری از شررررایط مررداخلرره 

زمینه ای  اسرررت. اگر مو عیت و  ایطگر)محیطی( و شرررر
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وضعیت موجود بدون مداخله، به حال خود رها شود ممکن 

شرایط علّی  شدن  صت و ظرفیت فراهم  ست هیچ گاه فر ا

شود. از اینرو،  صک ن مورد نیاز برای تحقق مقوله کانونی، حا

ند  های تغییر، فرآی یانجی مک و م به عنوان عوا ها  راهبرد

 نهیآموزش و نهاد سررتمیدرسررتحقق مقوله کانونی) تحول 

ش ینگار ندهیشدن آ شگاه( را  یگذار یدر نظام خط م دان

تسرهیک وپشرتیبانی می کنند. در عمک هر راهبرد، ناظر بر 

فعالیتها و ا دامات نظام یافته و هدفمندی اسرررت که برای 

شرردن  نهیآموزش و نهاد سررتمیتحقق پدیده تحول درسرر

ش ینگار ندهیآ ست  شگاهدان یگذار یدر نظام خط م موثرا

و باید سررریاسرررتگذاران و رهبران آموزش عالی آنرابه کار 

س  با مقوله  صول راهبردهای مؤثر متنا گیرند. پیامدها مح

کانونی و شرایط و عوامک علّی، محیطی و زمینه ی هستند. 

شرایط محیطی وزمینه  س  با  اگر راهبردهای موثری متنا

تحول  لّیای، طراحی و اجرا شررروند به طوری که عوامک ع

در نظام  ینگار ندهیشرردن آ نهیآموزش و نهاد سررتمیدرسرر

دانشگاه به وجود آید، پیامدهای مطلوب  یگذار یخط مش

مدنظر حاصرررک مشرررود. در این پژوهش، دو پیامد کلیدی 

بدست  یانسان یروین یوبهره ور یسازمان یاریتوسعه هوش

ست  آمد.الزمه تحقق این پیامدها فعلیت و تحقق راهبردها

 ییتحقق راهبردها ،شرایط محیطی است که همسو زمهو ال

 نیدانشگاه با نیازهای تحولی جامعه و سیاستگذار یهای نو

 طلبد. یآموزش عالی را م

 

 های براززندگی مدلشاخص  . 1جدول

Table 1.  Model fit indices 

شاخصهامقادیر  شاخص  ها  نتیجه حد مجاز 

/df 2 نسبت کای دو بر درجۀ آزادی   87/1 3کمتراز   خیلی خوب 

RMSEA048/0 شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل را مناسب میدانند08/0برخی دیگر کمتر از  و05/0کمتـر از    مناسب 

GFI شاخص برازندگی   94/0 90/0باالتراز   خیلی خوب 

AGFI شاخص تعدیل شده  برازندگی   90/0 90/0باالتراز   خوب 

NFI شاخص برازش هنجار شده   96/0 90/0باالتراز   خیلی خوب 

NNFI شاخص برازش هنجار نشده   97/0 90/0باالتراز   خیلی خوب 

CFI شاخص برازندگی تطبیقی   95/0 90/0باالتراز   خیلی خوب 

I FI شاخص برازش افزاینده   92/0 90/0باالتراز   خیلی خوب 

 

 

، شاخ  های برازندگی مورد  1جدول بر اسام جدول 

بررسی نشان داد، مجذور کای نرم شده برای مدل اندازه 

بود که بیان کننده برازندگی  87/1گیری در این پژوهش 

 ابک  بول مدل با داده است. شاخ  برازندگی تطبیقی 

(CFI )95/0  شاخ  نکویی برازش و(GFI)  و  94/0برابر

و  90/0( نیز AGFI)شاخ  تعدیک شده برازندگی 

ریشه خطای میانگین مجذورات شاخ   همچنین

بود. که بر اسام مقادیر  048/0با  برابر RMSEAتقری 

بدست آمده می توان گفت مدل بدست آمده برازش 

دارد. مناسبی با داده ها 
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 و نتیجه گیری بحث

به منظور ارا ه الگویی برای توسعه آینده پژوهی مدیریت 

تهران)مطالعه موردی:  استاندانش در دانشگاه آزاد اسالمی 

اجزای  شد.استفاده  پارادایم یک از ر شته علوم تربیتی(

محیط یا  ؛شرایط علی شامک تشکیک دهنده این پارادایم

 شرایط واسطهیاشرایط مداخله کننده/  ای،زمینه شرایط 

 ششپیامدها است. و  راهبردها، مقوله های محوری ،ای

در ال  یک ه درمراحک  بلی مقوله اساسی استخراج شد

که، تحول درسیستم  مدل پارادایمی حول مقوله راهبردها

 مشی خط نظام در نگاری آینده شدن آموزش و نهادینه

 و ترسیم شد دانشگاه آزاد اسالمی راتبیین می کند گذاری

 تحقیق پارادایمی مدل در دستهشش  این ارتباط میان

 .شد مشخ 

، عوامک مداخله گر  شرایط علی بر مقوله محوری

 حوریوشرایط زمینه ایی اثرمعنادارداشت. مقوله م

برراهبردها وپیامدها ؛ عوامک مداخله گر برراهبردها؛ شرایط 

زمینه ایی برراهبردها وپیامدها با راهبردها که دربرگیرنده 

توجه به شرایط وملزومات و خودآگاهی ومسئولیت پذیری 

بودتحت تأثیر شرایط علی و زمینه ای و تعامالت و فرایندها، 

واسطه بود . با  مدیریتی وخط مشی گذاری وشرایط عوامک

توجه به نظرات خبره گان مشخ  شد که، شرایط علی 

می  ساختار سازمانی و زیرساخت فناوری اطالعات یعنی

تواند مقوله محوری یعنی روشهای اثر بخش خلق دانش، 

تسهیم دانش، به کارگیری دانش و ذخیره سازی دانش 

مدیریتی برای  راتحت تأثیر  رار دهد.به عبارتی عوامک

بسترهای  یعنی تدوین خط مشی واتخاذ راهبردها باید بستر

ی سازمانرا به عنوان یک عامک  فرهنگی و ابعاد مدیریتی

مورد توجه  راردهد تا بتواند گام موثربردارد.  ابک ذکراست 

 نیازهای با مداخله یعنی همسویی دانشگاه عوامککه، 

 شعالی نیز بر رو آموزش یهای جامعه و سیاستگذار تحولی

های آینده پژوهی مدیریت دانش تأثیر دارد. تدوین خط 

مشی واتخاذ راهبردها ی مدیریتی  از سوی دیگر تحت 

دست اندرکاران ، الگوی فکری رایج، ساختار مشارکت تأثیر

 بلوغ مدیریتی و آینده پژوهی مدیریت دانش نیز  راردارد.

 بر پدیده شرایط زمینه ای ، شرایط علی ، عوامک مداخله گر

محوری یعنی روشهای اثر بخش خلق دانش ، تسهیم دانش 

، به کارگیری دانش و ذخیره سازی دانش ودرنتیجه بر 

راهبردها وپیامدها اثر می گذارند وباید مد نظر آینده پژوهی 

مدیریت دانش  رار بگیرند. دروا ع دراین پژوهش شرایط 

زمینه ای، شرایط علی ، شرایط مداخله گر ومقوله محوری 

مه با هم درتعامک هستند وراهبردها را مشخ  می ه

کننددرنتیجه پیامدهایعنی توسعه هوشیاری سازمانی 

زاد آدانشگاه  یدرآموزش عالانسانی  نیروی وری وبهره

تحت تأثیر یک چرخه همه جانبه تأثیر  شهرتهران یاسالم

 گذاراز این عوامک است. 

 عوامک تأثیر بررسی به( 2014)همکاران و  ژانگ

 دانش اشتراک فرایند روی بر بیرونی و درونی انگیزشی

 و خودکارآمدی شامک درونی انگیزشی عوامک. پرداختند

 بیرونی انگیزشی عوامک و بود دیگران به کمک از بردن لذت

 مالی پاداشهای و متقابک عمک شهرت، کس  ادراک شامک

 نقش عنوان به فرهنگی عوامک از پژوهش این در. بود

 گروه سه روی بر پژوهش این است کرده استفاده میانجی

 نیز متفاوتی نتایج و شد انجام متفاوت فرهنگهای با متفاوت

 روی بر فرهنگی عوامک که است این نشانگر که داد ارا ه

لذا با پژوهش حاضر  .تأثیرگذارند دانش اشتراک فرایند

 همسویی داشت.

 تأثیر مدل ارا ه به( 1399) همکاران و زاده حسین

 اعضای و آموزشی مدیران پژوهی آینده بر دانش مدیریت

 میانجیگری با مازندران استان های دانشگاه علمی هیأت

 کمی راهبرد از پژوهش این در. پرداختند سازمانی هوش

 -توصیفی تحقیقات نوع از پژوهش این. شد استفاده

 روش، نظر از و کاربردی تحقیقی هدا، نظر از پیمایشی،

 این آماری جامعه. بود ساختاری معادالت نوع از همبستگی

 2940) علمی هیأت اعضای و آموزشی مدیران کلیه شامک

 از گیریبهره با که بودند مازندران استان هایدانشگاه( نفر

 برآورد نمونه حجم عنوان به نفر 334 تعداد کوکران فرمول

 تصادفی گیری-نمونه شیوه از هانمونه انتخاب برای. گردید

 از استفاده با نیاز مورد اطالعات. شد استفاده ایطبقه
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 استاندارد پرسشنامه پژوهی، آینده ساخته محقق پرسشنامه

 هوش استاندارد پرسشنامه و الوسون دانش مدیریت

 افزارهای نرم طریق از و آوریجمع آلبرخت کارل سازمانی

 تحلیک و تجزیه مورد ایموم ام، ام پی ام آماری

 مسیر تحلیک از پژوهش های سوال تحلیک برای.  رارگرفت

 پژوهش هاییافته. گردید استفاده استرپ بوت آزمون و

 مدیریت پژوهی، آینده با دانش مدیریت متغیرهای داد نشان

 پژوهی آینده با سازمانی هوش و سازمانی هوش با دانش

 در سازمانی، هوش همچنین. دارند مثبت و معنادار یرابطه

 ایفا را میانجی نقش پژوهی آینده بر دانش مدیریت تأثیر

 داشت. همسویی حاضر پژوهش با لذا .کندمی

محیط  دراین زمینه پژوهشی که متضمن شرایط علی؛

 شرایط واسطهیاشرایط مداخله کننده/  ای،زمینه شرایط یا 

و پیامدها وروابط آنها  راهبردها، مقوله های محوری ، ای

أثیرعوامک هر کدام از این باشد یافت نشد ولی از نظر ت

آسمان  شرایط شش گانه می توان گفت، نتایج پژوهشهای

 (،1399رستگار و فرخی زاده) (1400 دمی )و  نس 

و  برومند کاخکی ،(1399) و همکاران حسین زاده

و  ژانگ(، 1396(، واعظی و همکاران)1397همکاران)

(  ریبأ با این 2012)تسای و همکاران  (،2014)همکاران

ژوهش همسو بود. برای پاسخ به سوال هشتم پژوهش از پ

شاخصهای برازش استفاده گردیده است. با توجه به داده 

توان نتیجه گرفت الگوی توسعه آینده های بدست آمده می

پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی، دارای 

ساختار مناسبی است. یافته ای در خصوص تأیید یا رد این 

 افت نشد.یافته، ی

الگوی کلی توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در 

دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی استان 

 شرایط علی، شرایط زمینه ایی، مقولة تهران شامک شش

  پیامدها و شرایط مداخله گر، کنش ها وتعامالت، رهبردها

بود و این مقوله ها باهم روابط متقابک داشتند. با توجه به 

یافته های تحقیق، جهت نیک به اهداا تحقیق برمبنای 

ی، ساختار دانشگاه ازاد اسالمشود:  پیشنهاد می یعل طیشرا

زیرساخت انسانی  و سازمانی و زیرساخت فناوری اطالعات

ها نامهیینرا که برمفاهیمی مانند تدوین آعات الفناوری اط

جهانی،  ، همراستا شدن دانشگاه ها با اهدااهادستورالعمکو

 حوزه های در تکنولوژی های جدید و فنون بکارگیری

 سازگاری فناوری و نیروی انسانیبرنامه ریزی،  مختلف

 پژوهش ضعف نقاط جمله داللت دارد مد نظر رار دهد.  از

 زادآ دانشگاه به آماری جامعه بودن محدود به توان می

کرد و در همین باب پیشنهاد  اشاره استان تهران اسالمی

داد این پژوهش با همین عنوان در جوامع دیگر مورد بررسی 

 پژوهش کاربردی و جامع موضوع بروز، همچنین.  رار گیرد

 .دانست پژوهش حاضر  وت نقاط از توان می را
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