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Abstract

One of the most important issues that the country is faced with, is resistive economic, which seeks to retro-
fit and restoration of old and inefficient infrastructures and institutions throughout the country. One of the 

ways to achieve this plan, is to ignore the economy which is based on incomes of selling raw materials and natural 
resources. And this will be possible only through developing knowledge and technology. Thus, we need public 
attitude to knowledge-based economy and implementation of knowledge management in our organizations. In 
this study, the effect on the knowledge management processes on resistive economy has been studied in Ansar 
Bank. Data were collected through a questionnaire with 34 questions, which is asked among 84 experts and 
staff of Ansar Bank that were familiar with knowledge management and resistive economy. The model is pre-
sented by using structural equation modeling )PLS( and has been tested and interpreted by Smart PLS software. 
Test results show that knowledge management has a significant and positive impact on the resistive economy, 
and the Organization by investment in knowledge management can indirectly help the country achieves resistive 
economic.
Keywords: Resistive economy, Knowledge management, Emergency Management, partial least squares modeling, 
Ansar bank.
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چکیده
نهادهای  و  ساختارها  ترمیم  و  بحران زدایی  مقاوم سازی،  پی  در  که  است  کشور  روی  پیش  مسائل  مهم ترین  از  یکی  مقاومتی  اقتصاد 
ح می شود. یکی از عمده ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع  کشور مطر کارآمد موجود اقتصادی  فرسوده و نا
کشور محقق می شود. بنابراین حرکت  که تنها از مسیر دانش و تقویت و تحکیم پایه های دانش در  اولیه و متکی بر فروش مواد خام است 
کشور را در تحقق این امر یاری می رساند. کشور به سوی دانشی شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان ها و نهادها،  اساسی 

یک  طریق  از  داده هــا  گــردآوری  و  گرفته  انجام  انصار  بانک  در  مقاومتی  اقتصاد  بر  دانش  مدیریت  فرایندهای  تأثیر  حاضر  پژوهش  در   
کارکنان آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد  پرسشنامه ی 34 سؤالی و بر مبنای پاسخ های جمع آوری شده از میان 84 نفر از خبرگان و 
مقاومتی بانک انصار انجام شده و مدل ارائه گردیده با روش مدل یابی معادالت ساختاری )PLS( و با استفاده از نرم افزار Smart PLS، آزمون 
شده و تفسیر گردیده است. نتیجه ی آزمون نشان می دهد که در بانک انصار، مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته 
کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند. و این سازمان به نوعی با سرمایه گذاری در بخش مدیریت دانش می تواند به طور غیرمستقیم 

کلیدی: اقتصاد مقاومتی، مدیریت دانش، مدل یابی معادالت ساختاری، بانک انصار واژه های 
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مقدمه 
کثر تهاجمات دشمن در عرصه های  در سالیان اخیر و با شکست ا
کسب  محدودیت های  و  اقتصادی  شدیدتر  تحریم های  مختلف، 
است.  گرفته  قــرار  کــار  دستور  در  خارجی  ارتباطات  و  داخلی  کــار  و 
در  آن  بــرای  نظیری  که  کشور  بــرای  پیش آمده  شرایط  مجموعه 
عرصه ی بین المللی و نظری اقتصاد نمی توان یافت، موجب شد که 
برای استمرار و  را  ادبیات و عرصه ی جدیدی  انقالب اسالمی  رهبر 
با ظهور  که  این عرصه  کنند.  کشور ترسیم  اقتصادی  و  اقتدار ملی 
بیانگر  اســت،  یافته  تجلی  مقاومتی«1  »اقتصاد  نــام  بــه  مفهومی 
که اقتصاد ملی  مجموعه تعاریف، شاخص ها و سیاست هایی است 
و  انعطاف پذیری  نوعی  و  کرده  تدوین  موجود  شرایط  اساس  بر  را 

اقتدار همزمان را برای این حوزه فراهم می آورد ]1[. 
اقتصاد  گفت  میتوان  اقتصاد  ایــن  اهــداف  و  مفهوم  بیان  در 
با وجود  است.  از بحران  قبل  راه حل مدیریت  دنبال  به  مقاومتی 
بحران ها  و  حوادث  تکرار  احتمال  کشور،  در  شده  اندیشیده  تدابیر 
در سال های اخیر زیاد است؛ بنابراین تفکر اقتصاد مقاومتی نه تنها 
نیز  افق های دوردست  به  بلکه  قرار می دهد  را مدنظر  شرایط حال 
می اندیشد، به همین دلیل سیاست های اجرایی مرتبط با حوزه ی 
تا  باشند  بــرخــوردار  پویایی  و  بالندگی  از  باید  نیز  بحران  مدیریت 
کشور در قبال تهدیدات نوظهور افزایش یابد تا  ظرفیت بازدارندگی 
بتواند برنامه های دشمنان را برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی 

کند ]2[. ایران با شکست روبه رو 
که  از طرفی ما در حال وارد شدن به جامعه ای دانشی هستیم 
در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه ی بیشتر، منابع طبیعی و 
کار بیشتر و ... نیست، بلکه منابع اقتصادی اصلی »دانش«  نیروی 
تولیدی  زیرا سرمایه گذاری در دانش می تواند ظرفیت  خواهد بود. 
سایر عوامل تولید را افزایش داده و موجب تبدیل آن ها به فرایندها 
دانــش  صحیح  مدیریت  ازایـــن رو   .]3[ شــود  جدید  محصوالت  و 
کشور را به سوی اقتصادی مبتنی بر دانش پیش برد و در  می تواند 

تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند.
مقاومتی  اقتصاد  مبحث  دو  هر  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین 
در  با  پژوهش  این  ایــران،  اسالمی  جمهوری  در  دانــش  مدیریت  و 
و  ک  اشــتــرا تولید،  شامل  دانــش  مدیریت  فرایندهای  گرفتن  نظر 
مقاومتی،  اقتصاد  مؤلفه ی  شش  همچنین  و  دانــش  به کارگیری 
یعنی کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه و جهش در خودکفایی، 
ملی،  تولید  از  حمایت  دانش بنیان،  اقتصاد  اقتصادی،  توسعه ی 
بهینه ی  مدیریت  و  ملی  فرهنگی،  دینی،  ظرفیت های  از  استفاده 
با استفاده  کمی و آزمون مدل  ارائه ی یک مدل  منابع طبیعی، به 
پژوهش  ایــن  در  اســت.  پرداخته  جزئی  مربعات  حداقل  روش  از 
انصار  بانک  ستادی  بخش  کارکنان  از  متشکل  آمــاری  جامعه ی 
تهران است. بانک انصار در سال 1389 به منزله ی یازدهمین بانک 
کشور فعالیت خود را آغاز نمود. این بانک در حال حاضر  خصوصی 
از سیاست های  از 600 شعبه و 70 باجه است. برخی  دارای  بیش 

ح زیر است: کّلی بانک انصار به شر
رعایت ضوابط و مقررات قانونی و شرعی، تقویت قانون گرایی، 
کاری جمعی و تعاون، ابتکار،  کاری، خودباوری، روحیه ی  وجدان 

کیفیت در خدمات  درستکاری، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقای 
اقتصاد اسالمی  کمک به تحقق  ارائه در حوزه های مختلف،  قابل 
کشور در حوزه ی اقتصاد،  کلی  و بانکداری اسالمی و سیاست های 
افزایش بهره وری. همچنین مواردی چون التزام عملی به اصول و 
ع مقدس اسالم، رفتار مبتنی بر اقتصاد اسالمی با هدف  احکام شر
کسب سود مشروع برای سپرده گذاران و سهامداران، رعایت اخالق 
و  امانتداری  مؤلفه ی  دو  با  مشتریان  با  صادقانه  برخورد  و  اسالمی 
انصار  بانك  بر  کم  ارزش هــای حا از  بانکداری، بخشی  تخصص در 

هستند.
مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  به  کمک  راســتــای  در  انصار  بانک 
اقتصاد  اجــرای  و  پیاده سازی  سیاست ها،  این   9 بند  به  استناد  با 
الگوی  به  بانک  ایــن  تبدیل  و  بانکی  و  پولی  نظام  در  مقاومتی 
است.  داده  قرار  خود  فعالیت های  سرلوحه ی  را  مقاومتی  اقتصاد 
را  مقاومتی  اقتصاد  عالی  راهــبــردی  شــورای  بانک  ایــن  همچنین 
ارائه ی  محور  در  مختلف  مــوارد  بررسی  آن  هدف  که  داده  تشکیل 
درونــی  مقاوم سازی  بــرای  مرکزی  بانک  به  مختلف  پیشنهادات 
کلیدی خود  کشور است تا بتواند از این طریق نقش  سیستم بانکی 
کند و با نوشوندگی خود  کشور به درستی ایفا  را در استحکام اقتصاد 
ایفا  اقتصاد  برای  مقاومتی  نقش  کشور،  بانکی  و  پولی  حوزه ی  در 
زیادی  این بانک بودجه ی بسیار  این فعالیت ها،  کند. در راستای 
ح های  را در زمینه ی حمایت از تولید ملی قرار داده و همچنین طر
و  گرفته  نظر  در  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  برای  ویــژه ای 
شرکت ها  ع  نو این  به  یــاری  بــرای  سرمایه گذاری هایی  نیز  کنون  تا
را  آزمون هایی  و  تمهیدات  بانک  این  داده است. همچنین  انجام 

گذر از شرایط بحرانی تدوین نموده است. برای مقابل با بحران و 
تبدیل  راستای  در  دارد  نظر  در  انصار  بانک  که  اســت  گفتنی 
گفتمان رایج این بانک، پودمان های آموزشی  اقتصاد مقاومتی به 
همه ی  در  و  کــشــور  ســراســر  در  مقاومتی  اقــتــصــاد  خــصــوص  در  را 

مجموعه های بانک برگزار نماید ]4[.
با  آشنا  کارکنان  و  خبرگان  از  نفر   84 شامل  آمــاری  نمونه ی 
که به پرسشنامه  اقتصاد مقاومتی است  مباحث مدیریت دانش و 
پاسخ دادند. پرسشنامه بر اساس مبانی نظری پژوهش طراحی شده 
است. پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، به صورت حضوری 
با  پاسخ های جمع آوری شده  گردید.  توزیع  کارکنان مورد نظر  بین 
معادالت  نوین  روش هــای  از  یکی  که  جزئی  مربعات  حداقل  روش 
 3 نسخه ی   Smart PLS نرم افزار  از  استفاده  با  و  است  ساختاری 
که  گرفت و سپس آزمون فرضیه ی نهایی  مورد تحلیل عاملی قرار 

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی است، انجام شد. 

اقتصاد مقاومتی

آزادی خــواه  کشورهای  الگوی  به منزله ی  امــروز  اسالمی  ایــران 
کانون اصلی مقاومت در برابر اندیشه ی لیبرال ـ دموکراسی غرب  و 
که دنیای غرب با بحران اقتصادی  قرار دارد و این در حالی است 
این  از  خود  نجات  بــرای  شرایط  این  در  و  است  مواجه  اجتماعی  ـ 
مــشــکــالت آخــریــن تــیــر تــرکــش خـــود یعنی تــحــریــم هــوشــمــنــدانــه را 
روانی  جنگ  و  واقعی  تحریم  سطح  دو  در  که  است  کرده  انتخاب 
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آن را پیگیری می کند و طی آن با تحریم های نفتی، بانک مرکزی، 
کشتیرانی و نفتکش ها، برخی اشخاص و در نهایت با  شرکت های 
ایجاد فشارهای اقتصادی و سپس با بهره گیری از رسانه های قوی 

خود خواهان ایجاد شکاف بین مردم و مسئوالن هستند ]5[. 
بلکه  نیست،  تحریم  و  جنگ  زمان  مختص  مقاومتی  اقتصاد 
زیــرا  ــت،  اس ایـــران  اقتصاد  روی  پیش  بلندمدت  چــشــم انــداز  یــک 
آمــاج  همیشه  اســالمــی  جمهوری  تفکر  ســایــه ی  در  ایـــران  اقتصاد 

حمالت دشمنان خواهد بود.
اقتصاد  این  بیانات مقام معظم رهبری در سال 1393،  طبق 
کشور ما و خود مردم ما  درونزا است؛ یعنی از دل ظرفیت های خود 

امکانات  به  است  مّتکی  درخت،  این  و  نهال  این  رشد  می جوشد. 
کشور خودمان؛ درون زا به این معنا است. اما درعین حال درون گرا 
نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد 
کشور؛ نه،  خودمان را محصور می کنیم و محدود می کنیم در خود 
درون زا است، اما برون گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، 

کشورهای دیگر با قدرت مواجه می شود ]6[. با اقتصادهای 
که در خصوص اقتصاد مقاومتی   با توجه به مطالعات جامعی 
گردیده برای اقتصاد  انجام شده است، تمامی مؤلفه های استخراج 

مقاومتی در جدول 1 ذکر شده است.

                                                                 جدول 1: مؤلفه های اقتصاد مقاومتی

مراجع مؤلفه ها

]14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5[ کردن اقتصاد مردمی  1

]15 ،6[ ثبات اقتصادی 2
]17 ،16 ،8[ ثبات و توزیع درآمد در میان مردم 3

]18 ،6[ کلمه در مباحث سیاسی وحدت  4
]1 ،10 ،7 ،6[ عزم و انسجام ملی میان مردم و مسئوالن 5

]20 ،19 ،13 ،12 ،11 ،9 ،7 ،10 ،8 ،6[ اصالح الگوی مصرف 6
]12 ،11 ،10 ،6[ کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 7
]21 ،10 ،8 ،6[ مدیریت بهینه ی واردات 8

]6[ کشورهای بیگانه و جهش در خودکفایی قطع وابستگی به  9
]20 ،12 ،9 ،6، 1[ کاالهای داخلی برای تقویت بنیان تولید داخلی مصرف  10

]21 ،12[ گاز مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و  11
]21 ،16 ،15 ،12 ،8 ،7 ،5[ افزایش بهره وری اقتصادی 12

]23 ،22 ،20 ،16 ،8 ،7[ کاهش شاخص بیکاری و افزایش اشتغال 13
]20 ،18 ،12 ،7[ گسترش فعالیت بخش خصوصی 14

]7[ تشکیل سرمایه های بزرگ 15

]12 ،7 ،5[ صرفه جویی در مواد اساسی 16

]24 ،21 ،13 ،12 ،10 ،9 ،7 ،1[ کار جهادگونه 17
]9 ،7 ،1[ استحکام معنویت در جامعه 18

]7 ،1[ پرهیز از توجه اجتماعی به مسائل حاشیه ای 19
]25 ،23 ،21 ،12[ تأمین اقالم راهبردی )غذا و دارو( 20

]25[ دسترسی دولت به منابع درآمدی 21
]21 ،19 ،13 ،12 ،10 ،8 ،5 ،1[ حمایت از تولید ملی 22

]26[ سرمایه گذاری نوآورانه 23
]25 ،12 ،10 ،1[ مبارزه با فساد اقتصادی 24

]27 ،25 ،24 ،23 ،18 ،13[ نوآوری و شکوفایی 25
]25 ،10[ کنترل )پایش( تورم 26

]24 ،13 ،12[ حمایت از عوامل تولید داخلی 27
]22،17 ،16 ،8[ نرخ رشد اقتصادی باال 28

]7[ تأمین نیازهای اساسی از سوی دولت 29
]28 ،21 ،18 ،13 ،12 ،11 ،10 ،5[ پدیداری اقتصاد دانش بنیان 30

]18 ،13 ،12 ،11 ،5[ کشور کثرکردن استفاده ی بهینه از امکانات و تجهیزات موجود در  حدا 31
]26[ بازار دارایی فکری 32
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حال با توجه به جدول 1، مؤلفه هایی که دارای مفهوم یکسانی 
کنار هم قرار داده  که بر هم منطبق اند در  هستند و به نظر می رسد 
که مؤلفه های دیگر را پوشش می دهند  شده اند و سپس مؤلفه هایی 

انتخاب شده و طبقه بندی نهایی در جدول 2 بیان شده است.

مؤلفه های  کثرت  به  توجه  با  و   2 جدول  به  توجه  با  بنابراین 
ج شده، از میان مؤلفه ها ی اقتصاد مقاومتی، شش گروه کلی  مستخر
حمایت از تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان، استفاده از ظرفیت های 
فرهنگی، دینی و ملی، مدیریت بهینه ی منابع طبیعی، توسعه ی 

                                                                ادامه جدول 1: مؤلفه های اقتصاد مقاومتی

مراجع مؤلفه ها

]25[ حفظ حداقل های پدافند اقتصادی 33
]29 ،21 ،12[ اصالح ساختار دولتی 34

]9[ کاهش آسیب های اجتماعی 35
]21[ توجه به نخبگان و استفاده از فناور  ها و تکنولوژی های نوین 36

]20 ،12 ،10[ مدیریت درست منابع ارزی 37
]30 ،9[ توجه به اهمیت و جایگاه کلی فرهنگ در اقتصاد مقاومتی 38

]9[ توجه به آرمان های مکتب اسالم 39
]9[ توجه به نقش زنان 40

]26[ اتصال شرکت های کوچک و متوسط به صنایع 41
]28[ افزایش تولید و مصرف منابع انرژی تجدیدپذیر 42
]10[ مدیریت بهینه ی منابع مالی 43

]21 ،12 ،9 ،1[ نقش پشتیبانی رسانه ها و مؤسسات فرهنگی 44
]9[ نقش آموزش و پرورش در سطوح پایه 45

]1،9[ عدالت محوری 46
]21 ،16 ،15 ،9[ تقویت و تحکیم سرمایه اجتماعی 47

]21 ،9[ سهم بری عادالنه ی عوامل 48
]23 ،18 ،9[ توجه به سرمایه های انسانی 49

]9[ بهره گیری از ابزارهای مالی اجتماعی 50
]21 ،11 ،9[ بهره گیری از ظرفیت هدفمندسازی یارانه ها 51

]31 ،23 ،17 ،10[ مدیریت بهینه ی منابع طبیعی برای رفع نیازهای کشور 52

]9[ رفع موانع حضور فعاالن مردمی در عرصه ی اقتصادی 53

]10[ بهبود فضای کسب و کار 54
]22 ،21 ،18 ،16 ،12[ حمایت همه جانبه ی هدفمند از صادرات کاالها و خدمات 55

]12 ،11 ،10[ حرکت بر اساس برنامه 56
]21 ،12[ افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور 57
]21 ،12[ استفاده ی مناسب از ذخایر نفت و گاز 58

]12[ مدل سازی یا طراحی الگوی سبک زندگی منطبق بر اقتصاد مقاومتی 59
]28[ بهینه سازی زیرساخت های انرژی 60
]28[ توجه بیشتر به منابع مشترک نفتی 61
]28[ تبدیل خام فروشی به فراورده ها 62

]23 ،21[ کشور بهینه سازی سیستم بانکی  63
]23 ،21[ اجرای مالیات بر ارزش افزوده 64

]4[ نظارت در همه ی سطوح 65
]27 ،18 ،4[ کارآفرینی 66

]31[ گردشگری توسعه ی  67

]15[ حکمرانی مطلوب 68
]13[ کشور مراقبت از توانمندی حمل و نقل  69
]9[ استفاده از ظرفیت های فرهنگی دینی و ملی 70
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در  جهش  و  بیگانه  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  و  اقتصادی 
گردیدند. گام اصلی تحقیق انتخاب  خودکفایی برای انجام 

مدیریت دانش

تعریف  ــه ی  ارائ که  اســت  علمي  واژه ی  یک  دانــش،  مدیریت 
تعریف  در  موجود  ابهامات  دلیل  )به  است  مشکل  آن  از  استاندارد 

خود دانش(، اما تعاریف زیر تا حدودي آن را توصیف می کند:
فرایند  یک  دانــش،  مدیریت  ک2،  پروسا و  دانپورت  اعتقاد  به 
کسب، سازمان دهی، نگهداري،  براي  خاص سازماني و سیستمي 
کارکنان به  کاربرد، پخش و خلق دوبــاره  ی دانش صریح و ضمني 

منظور افزایش عملکرد سازمان و ارزش آفریني است ]33[.

عملي  راهکارهای  و  بهبود  روش هــاي  شامل  دانش،  مدیریت 
است که به مدیریت کمک مي کند تا در هر سطح و بخشي از سازمان 

کاري و محصوالت امکان پذیر شود ]33[. بهبود روش هاي 
کسب،  مدیریت دانش فرایندی نظام مند و سازمان یافته برای 
کارکنان به گونه ای است  سازماندهی و انتقال دانش ضمنی و آشکار 
کارشان  انجام  در  تا  کنند  استفاده  آن  از  بتوانند  کارکنان  دیگر  که 

مؤثرتر و بهره ورتر باشند ]35[.
فرایند  یــک  ــه در  ک بــرحــســب ویــژگــی هــایــی  مــدیــریــت دانـــش 
یابد  جریان  می تواند  دارد،  وجــود  زندگی  چرخه ی  یا  ساخت یافته 
وضعیت  یک  تا  و  شده  شــروع  آن  ایجاد  و  مفهوم  از  چرخه  این  که 
ک گذاری و به کارگیری دانش ادامه می یابد.  سودمند برای به اشترا

جدول 2: مؤلفه های نهایی اقتصاد مقاومتی

زیرمؤلفه های اقتصاد مقاومتیمؤلفه های اقتصاد مقاومتیشماره

حمایت از تولید ملی1
کاال و خدمات مدیریت واردات و صادرات 

کاالی ایرانی مصرف 

اقتصاد دانش بنیان2

کارآفرینی
استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین

توجه به نخبگان
بازار دارایی فکری

نوآوری و شکوفایی

استفاده از ظرفیت های فرهنگی، دینی و ملی3

تقویت و تحکیم سرمایه ی اجتماعی
عدالت محوری

طراحی الگوی سبک زندگی منطبق بر اقتصاد مقاومتی
گردشگری توسعه ی 

توجه به آرمان های اسالم و استحکام معنویت در جامعه
نقش آموزش و پرورش و رسانه ها
توجه به اهمیت و جایگاه فرهنگ

مدیریت بهینه ی منابع طبیعی4

صرفه جویی در منابع و اصالح الگوی مصرف

کاهش وابستگی به درآمدهای نفت گاز و  استفاده ی مناسب از ذخایر نفت و 

بهینه سازی زیرساخت انرژی
تبدیل خام فروشی به فراورده ها

افزایش تولید و مصرف منابع انرژی تجدیدپذیر

توسعه ی اقتصادی5

افزایش بهره وری اقتصادی
کاهش بیکاری و افزایش اشتغال

پایش تورم
مبارزه با فساد اقتصادی

کاهش آسیب پذیری اقتصاد
کشور و مدیریت صحیح منابع مالی و ارزی بهینه سازی سیستم بانکی 

کشورهای بیگانه و جهش 6 کاهش وابستگی به 
در خودکفایی

تأمین نیازهای راهبردی مورد نیاز از سوی دولت
حکمرانی مطلوب

کشور استفاده ی بهینه از امکانات و تجهیزات در 
نظارت و ارزشیابی مناسب در تمام سطوح

حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از توجه به مسائل حاشیه ای
اصالح ساختار دولتی

کلمه در مباحث سیاسی وحدت 
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که با توجه  چندین چرخه ی مختلف از مدیریت دانش وجود دارد 
فرایندها،  میان  از  خبرگان،  نظرهای  و  تحقیقات  انجام  رونــد  به 
فــاز خلق  بــر ســه  کــه مشتمل   ]36[ هــمــکــاران3  و  نویس  چــرخــه ی 
این پژوهش  ک دانش است، در  دانش، به کارگیری دانش و اشترا
که در ادامه به توضیح مختصر آن ها پرداخته شده  گرفت  مبنا قرار 

است.
خلق دانش	 

کلي دانش سازماني باید در جهت خدمات، فرایندها و  به طور 
گر سازماني به  راحتي نتواند  گرفته شود. ا کار  محصوالت سازمان به  
ممکن  کند  مشخص  آن  مناسب  جاي  در  را  دانــش  صحیح  شکل 

است در حفظ مزیت هاي رقابتي خود با مشکل روبه رو شود ]38[.
ک دانش	  اشترا

ک دانش شامل تبادل، جابه جایی و توزیع دانش مناسب  اشترا
با  رابطه  در  بیشتر  ک  اشترا مفهموم  است.  مناسب  گروه  و  فرد  به 
دیگری  پژوهشگران   .]39[ مــی شــود  ــرده  ب کــار  بــه  ضمنی  دانــش 
تعریف  رفتارهایی  از  مجموعه ای  به منزله ی  را  دانش  تسهیم  نیز 
دیگران  به  کــردن  کمک  یا  اطالعات  مبادله ی  شامل  که  می کنند 

است.
ــا بـــا یــکــدیــگــر،  ــده ــن ــرای ــــن ف حــجــم و چــگــونــگــی رابـــطـــه ی ای
است.  سنتی  اقتصادهای  از  مــدرن  اقتصادهای  متمایزکننده ی 
فرایند  از  آن  اساسی جریان دانش، جریان  راه های  از  واقع یکی  در 
جریان  کانال  ایــن  در  که  دانشی  اســت.  تولید  فرایند  به  استفاده 
می یابد دانش چگونگی و در رابطه با مسائل فرایند استفاده است. 
این جریان پویایی سیستم اقتصادی و متمایز کننده ی اقتصادهای 

سنتی از اقصادهای مبتنی بر دانش است ]40[.

مدیریت بحران

از وضعیت عادی و این به معنی  ج  بحران یعنی شرایطی خار
کارساز نخواهد  که الگوهای مدیریتی عادی در این شرایط  آن است 
گون مورد تعریف و بررسی  گونا بود. مدیریت بحران، از منظرهای 
واژه  ایــن  تعریفی  و  مفهومی  گستره ی  اســـت.  شــده  واقـــع  دقــیــق 
بحران،  از  پرهیز  برای  تمهیدی  هر  دربرگیرنده ی  و  گسترده  بسیار 
جستجوی اندیشمندانه ی بحران و خاتمه و مهار بحران در راستای 
تأمین منافع ملی و غیره است. بر این اساس در بحران های ملی، 
یکی از وظایف مهم دولت ها و سازمان های دولتی ذیربط، مدیریت 

و اداره ی بحران ها در جوامع است ]41[.

اقتصاد مقاومتی و مدیریت بحران

درطی  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی  های  نابسامانی  تشدید 
درشیوه های  بحران  مدیریت  اعمال  لــزوم  کشور  اخیر  هــای  دهــه 
اطالع رسانی و پیاده سازی سیاست های باالدستی و پایین دستی به  
اهداف  به  و رسیدن  به جامعه  کاهش هزینه های تحمیلی  منظور 
از طرف دیگر محور قرارداد رشد  کید می کند.  را تأ اقتصاد مقاومتی 
بهره وری در اقتصاد ملی با تقلیل عوامل بحران زا و ایجاد ذخایر 
راهبردی ازجمله مزایای بهره گیری از روش های مهندسی مدیریت 
کلی، اقتصاد  بحران در برنامه های اقتصاد مقاومتی است. به بیان 

که  مقاومتی را می توان مترادف با مجموعه سیاست هایی دانست 
افزایش  و  اقتصادی مقاوم در مقابل بحران ها  با هدف رسیدن به 
ملی  اقتصاد  امکان  مانور  افزایش  نیز  و  اقتصادی  امنیت  ضریب 

گذاشته می شود ]42[. طراحی و به اجرا 

مدیریت دانش و مدیریت بحران 

زیــادی  وقــت  و  هزینه  ها  سازمان  بحران،  با  مواجهه  هنگام 
گونی به دست می آورند.  گونا کرده و افراد بسیاری، تجارب  صرف 
کردن بحران ها و ثبت این تجارب به عنوان دانش  تجربه ی اداره 
سازمانی  آمــوزش  و  ببینند  را  اشتباهاتشان  سازمان ها  شده  سبب 
کسب، تقسیم بندی و رسمی سازی دانش  کرده تا  وسیعی را شروع 
بنابراین مدیریت دانش می تواند نقش مهمی در  کنند.  را تسهیل 
کند. سازمان ها به انواع متفاوتی دانش نیاز  مدیریت بحران بازی 
کار می برند تا  گونی را به  گونا دارند و استراتژی های مدیریت دانش 
کنند. همچنین مدیریت  کسب  در زمان بحران ها بهترین نتیجه را 
و  مشکالت  از  گــذر  منظور  به  و  تغییرات  با  انطباق  ــرای  ب بحران 
جدید،  و  خــاص  شرایط  با  محیط  در  شــده  ایجاد  آسیب های  رفــع 
پاسخ  بــرای  مــدیــران  عمومًا  کــه  طلبد  مــی  را  خاصی  ویــژگــی هــای 
مهم ترین  از  یکی  می شوند.  مواجه  بسیاری  مشکالت  با  آن هــا  به 
که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات  ویژگی ها 

کند مدیریت دانش است ]43[. کمک 

مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی

بــررســی  بــه  مــقــالــه ای  ]14[ در  و هــمــکــاران  مــقــدم  مــحــمــدی 
دانش  و مدیریت  کارآفرینانه  گرایش  مقاومتی،  اقتصاد  بین  رابطه 
کارآفرینان و صنعتگران  پرداخته اند. جامعه آماری ایشان 100 نفر از 
به  نتایج  بر اساس  که  اند.  بوده  تبریز  یک شهرک صنعتی در شهر 
مقاومتی،  اقتصاد  بین  معنادار  رابطه  تحقیق،  ایــن  آمــده  دســت 
کارآفرینانه و مدیریت دانش وجود دارد. بر این اساس بین  گرایش 
باالتری مشاهده  کارآفرینانه همبستگی  گرایش  اقتصاد مقاومتی و 
شده. همچنین در بین ابعاد اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی 
با  را  پایین ترین همبستگی  با دشمن  مقابله  و  باالترین همبستگی 
اقتصاد  مقاومتی،  اقتصاد  ابعاد  بین  از  و  دارنــد  کارآفرینانه  گرایش 
دانش بنیان باالترین و مدیریت مصرف پایین ترین همبستگی را با 

مدیریت دانش دارد.
مقاومتی،  اقتصاد  و  دانــش  مدیریت  بین  ارتباط  خصوص  در 
آقاجانی و مجدد  ]44[ نیز در مقاله ای به تشریح اقتصاد مقاومتی، 
کارآفرینانه، مدیریت دانش و تعامل سازنده و بهینه ی آن ها  گرایش 
در خلق ثروت دانش بنیان پرداخته است و در نهایت نتیجه گیری 
که با توسعه ی نوآوری در فعالیت های اقتصادی حرکت  کرده است 
کسب دانش صحیح به منظور  کارآفرینانه و  گرایش های  به سمت 
بنیان، شفافیت و  اقتصاد دانش  راستای  امر، مسیر در  این  تحقق 
وضوح بسیار زیادی می یابد و بنابراین با توجه به اهمیت فراوان 
بر  دانــش  مدیریت  و  کارآفرینانه  هــای  گرایش  مقاومتی،  اقتصاد 
دانش  اقتصاد  در  مهم  سه  این  تعامل  با  کشور،  اقتصادی  توسعه 

کشور در راه توسعه یاری بزرگی می رساند. بنیان، به 
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آمده  دست  به  عدد  مورگان،  جدول  به  توجه  با  مذکور،  جامعه ی 
که از میان پرسشنامه های توزیع شده  برای نمونه 86 واحد است 
که 6 پرسشنامه  در جامعه ی مورد نظر، 90 پرسشنامه به دست آمد 

گرفت.  ناقص بود و در نهایت 84 پرسشنامه مورد بررسی قرار 
آمــاری  نمونه ی  توصیفی  داده هـــای  از  خــالصــه ای   3 ــدول  ج

تحقیق را ارائه می دهد:

تئوری و محاسبات
ارائه ی مدل

تــصــویــر  1 مـــدل آزمـــون شـــده ی پــژوهــش را نــشــان مــی دهــد. 
اساس  بر  دانــش  مدیریت  بــرای  می شود،  مشاهده  که  همان طور 
و  ک  اشــتــرا تــولــیــد،  فــرایــنــد  ســه  گــرفــتــه،  صـــورت  قبل  از  مطالعات 
شش  مقاومتی  اقتصاد  برای  اساس  همین  بر  و  دانش  به کارگیری 
طبیعی،  منابع  بهینه ی  مدیریت  ملی،  تولید  از  حمایت  مؤلفه ی 
دینی،  و  فرهنگی  ملی،  ظرفیت  از  استفاده  اقتصادی،  توسعه ی 
در  بیگانه  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  و  دانش بنیان  اقتصاد 
اقتصاد  بر  دانش  مدیریت  تأثیر  نهایت  در  و  است  شده  گرفته  نظر 
مقاومتی از طریق پرسش هایی درخصوص این مؤلفه ها و همچنین 
که به طور مستقیم مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی  پرسش هایی 
را مورد سنجش قرار می دهند، با به کارگیری روش حداقل مربعات 

گرفته است. جزئی، مورد سنجش قرار 
مدل های مبتنی بر مدل یابی معادالت ساختاری )ازجمله پی. 
ال. اس( دارای دو بعد مدل اندازه گیری و مدل ساختاری هستند. 
کفایت مدل اندازه گیری بر اساس سه معیار اصلی شامل پایایی هر 
گرا یا تشخیصی  یک از سنجه ها و معیارها، روایی همگرا و روایی وا
ک  تعیین می گردد. برای بررسی پایایی سازه ها، هاالند4 ]42[ دو مال
گویه ها؛ 2. پایایی  که شامل 1. پایایی هر یک از  را پیشنهاد می کند 
بار  گویه ها،  از  یک  هر  پایایی  در  است.  سازه ها  از  یک  هر  ترکیبی5 

روش تحقیق و ابزارها
ح پژوهش طر

کاربردی است،  ع تحقیقات  تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نو
چرا که بر اساس متغیرهای پژوهش و بررسی ادبیات موجود، الگوی 
تحقیقات  زمــره ی  از  روش  لحاظ  به  و  می شود  پیشنهاد  جدیدی 
گردآوری داده ها در  پیمایشی و توصیفی ـ همبستگی است. راهبرد 
این  برای  ابزار پرسشنامه  از  که  بوده  پیمایشی  ع  نو از  این تحقیق 
منظور استفاده شده است. بر این اساس الگوی مفهومی پژوهش بر 
کتابخانه ای، توسعه داده شده و به منظور بررسی  اساس مطالعات 
خبرگان  نظر  و  ادبیات  بررسی  بر  مبتنی  پرسشنامه ای  آن،  تجربی 

گردید. تدوین 
ــرآورد پــارامــتــرهــای یک  ــ ع رویــکــرد بـــرای ب ــو کلی دو ن بــه طــور 
مبتنی  رویکرد  از  عبارتند  که  دارد  وجــود  ساختاری  معادالت  مدل 
تالش  در  اول  رویکرد  واریانس.  بر  مبتنی  رویکرد  و  کوواریانس  بر 
که مدل نظری  کوواریانس های نمونه و آنچه  است تا اختالف بین 
کند. بر خالف رویکرد اول، رویکرد  کرده است را حداقل  پیش بینی 
جزئی  مربعات  حداقل  عنوان  با  ابتدا  در  جزئی  مربعات  حداقل 
کثر کردن واریانس  تکراری غیرخطی 2 معرفی شد که هدف از آن حدا
تعریف  مستقل  متغیرهای  توسط  که  است  وابسته ای  متغیرهای 
می شوند. همانند سایر مدل های معادالت ساختاری، مدل حداقل 
مربعات جزئی نیز دارای بخش ساختاری است که منعکس کننده ی 
کمترین  ارتباط بین متغیرهای پنهان و یک جزء اندازه گیری است. 
مانند  خــاص  داده ای  مشکالت  با  مقابله  بــرای  جزئی  مــجــذورات 
بین  هم خطی  و  گمشده  داده هـــای  ــود  وج داده هـــا،  ــدک  ان حجم 

متغیرهای مستقل طراحی شده است ]45[.
بر اساس  آمده  به دست  نهایت داده هــای  این پژوهش در  در 
نرم افزار  کمک  به  و   )PLS( ساختاری  معادالت  مدل یابی  رویکرد 
قرار  استنباطی  مطالعه ی  و  تحلیل  و  تجزیه  مــورد   Smart PLS

گرفت.

روایی و پایایی پرسشنامه

با توجه به مرور پیشینه، پرسشنامه ای شامل دو بخش مبنی 
بر بررسی فرایندهای مدیریت دانش و همچنین بررسی مؤلفه های 
از  گروهی  توسط  آن هــا  روایــی  و  گردید  طراحی  مقاومتی  اقتصاد 
گردید. برای ارزیابی هر دو بخش پرسشنامه، از  متخصصان تأیید 
گویه ای دارای طیف پنج امتیازی لیکرت )1 به معنای  مقیاس 34 

کم تا 5 به معنای خیلی زیاد( استفاده شده است. خیلی 
استفاده  کرونباخ  آلــفــای  از  پرسشنامه  پایایی  ارزیــابــی  ــرای  ب
و  آلفا برای بخش مدیریت دانش پرسشنامه 0.928  گردید. مقدار 
کل پرسشنامه 0.956  برای بخش اقتصاد مقاومتی 0.944 و برای 

به دست آمد.

 نمونه ی آماری پژوهش

پرسشنامه ها در همه ی واحدهای ستادی بانک انصار و در بین 
مقاومتی  اقتصاد  و  دانش  مدیریت  مباحث  با  آشنا  افراد  و  خبرگان 
تایی   110 حجم  به  توجه  با  که  شدند  توزیع  حضوری  صــورت  به 

جدول 3: اطالعات توصیفی نمونه

تعداد توضیحاتسطح
درصدمصاحبه شوندگان

تحصیالت

89.52کاردانی
4047.62کارشناسی

2934.53کارشناسی ارشد
78.33دکترا

84100مجموع

کار سابقه ی  

3339.29زیر 5 سال
578.33-10 سال
103339.29-15 سال

1113.09باالی 15 سال
84100مجموع

سن

30-252327.39
35-303136.91
40-351517.85
1517.85باالی 40
84100مجموع
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عاملی 0.4 و باالتر در تحلیل عاملی تأییدی نشانگر سازه ی خوب 
است  شــده  آورده   4 جــدول  در  که  همان طور  اســت.  شــده  تعریف 
 0.4 از  باالتر  عاملی  بار  دارای  پژوهش  این  عاملی  بارهای  تمامی 
که  معناست  بدان  این  و  است  قبول  قابل  حداقل  از  باالتر  و  بوده 
خود  ســازه ی  انــدازه گــیــری  بــرای   )KC1 )مانند  مــدل  نشانگرهای 

)مانند تولید دانش(، به طور مناسب انتخاب شده اند و مورد تأیید 
از  ترکیبی  پایایی  بــررســی  ــرای  ب شــد  گفته  کــه  همان طور  هستند. 
پذیرش  قابل  مقادیر  که  می شود  استفاده  ترکیبی  پایایی  شاخص 
تمام  مقادیر   ،4 جــدول  طبق  و  است  بیشتر  یا   0.7 مقدار  آن  بــرای 
Composite reliability ها از 0.7 بیشتر بوده و این نشان دهنده ی 

جدول 4: بررسی پایایی و روایی همگرای سازه های تحقیق

متغیر
عالمت 
نشانگر

AVE Compositeبار عاملی
reliabilityمتغیر

عالمت 
نشانگر

AVE Compositeبار عاملی
reliability

تولید دانش
KC10.910

استفاده از ظرفیت های 0.7490.899
فرهنگی، دینی و ملی

VL10.758
0.6710.859 KC20.860VL20.846

KC30.824VL30.850

ک دانش اشترا
KS40.909

حمایت از تولید ملی0.7300.890
NP10.850

0.6490.847 KS50.871NP20.725
KS60.777NP30.837

به کارگیری دانش
KU70.755

اقتصاد دانش بنیان0.7040.877
KE10.837

0.6860.868 KU80.906KE20.806
KU90.850KE30.841

مدیریت دانش
KM100.863

کاهش وابستگی به 0.6970.873
کشورهای بیگانه

DD10.755

0.6460.845 KM110.850DD20.855
KM120.790DD30.799

مدیریت بهینه ی منابع 
طبیعی

NM10.833
0.6690.858

اقتصاد مقاومتی

RE10.905

0.8200.948

NM20.710RE20.909
NM30.901RE30.904

توسعه ی اقتصادی
ED10.805

0.7160.883RE40.905 ED20.860
ED30.872

تصویر 1: مدل آزمون شده ی پژوهش )ضرایب مسیر و بارهای عاملی(
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که در بین پاسخ دهندگان مختلف مورد مطالعه، برداشت  این است 
یکسانی از سؤاالت وجود داشته است.

 )AVE( شده  استخراج  واریانس  متوسط  شاخص  همچنین 
چین6  کــه  اســت  گــردیــده  ارائـــه  همگرا  روایـــی  شاخص  به منزله ی 
که تمامی این مقادیر  ]43[، مقادیر 0.5 و بیشتر را توصیه می کند 
نیز در این پژوهش باالتر از 0.5 است و این امر به معنای آن است که 
هر نشانگر فقط سازه ی خود را اندازه گیری می کند و ترکیب آن ها به 
که تمام سازه ها به خوبی از یکدیگر تفکیک شده اند.  گونه ای است 
بنابراین مقادیر این شاخص ها در جدول 4 مقادیر آورده شده است 
که همگی بر پایایی و روایی همگرای مناسب پژوهش داللت دارند.

آزمون مدل ساختاری

میزان  باید  تحقیق،  ســازه هــای  گـــرای  وا روایــی  بررسی  ــرای  ب
همبستگی هر نشانگر با تمام سازه های دیگر مدل محاسبه شود و 
مقادیر باید برای سازه ی انتخابی بیشتر از سایر سازه ها باشد. بدین 
جایگزین  را  شده  استخراج  واریانس  میانگین  دوم  ریشه ی  منظور 
قطر  در  شــده  )نوشته  جــذر  مــقــدار  می کنیم.  همبستگی  ماتریس 
ماتریس( باید از سایر همبستگی های عامل های دیگر با این سازه 
تمامی  که  است  مشخص   5 جــدول  با  مطابق   .]44[ باشد  بیشتر 
خود  هم سطر  ضرایب  دیگر  از  ماتریس  قطر  در  گرفته  قــرار  ضرایب 
همبستگی  بیشترین  دارای  نشانگر  هر  یعنی  این  و  هستند  بیشتر 
نشانگر  مثال  بــرای  اســت،  سازه ها  سایر  به  نسبت  خود  ســازه ی  با 
np1 با سازه ی خود یعنی حمایت از تولید ملی همبستگی بیشتری 

نسبت به سازه های دیگر مانند اقتصاد دانش بنیان، تولید دانش و 
که  ... دارد. بنابراین نتایج بررسی روایی تشخیصی نشان می دهد 

گرا نیز هست. مدل به دست آمده دارای روایی وا
نتایج  انــدازه گــیــری،  مــدل  مطلوب  ویــژگــی هــای  تأیید  از  پــس 
باید  تحقیق  ساختاری  مدل  بــرای  مدل  معنا داری  ضرایب  آزمــون 
با استفاده  مورد بررسی قرار بگیرد. بررسی معناداری ضرایب مسیر 
از دستور بوت استراپ7 انجام می پذیرد. برای این منظور الزم است 
مقادیر  دارای  که  مسیرهایی  شود.  داده  نشان  مسیر  هر   t مقدار  تا 
 .]45[ هستند   %95 معناداری  سطح  در  باشند   1.96 از  بیشتر   t
منظور  ایــن  بــرای  که  شد  استفاده  ازسرگیری  روش  از  رو  همین  از 
ازسرگیری، در حالت 500 نمونه شبیه سازی شد. نتایج این بررسی 

در جدول 6 نشان داده شده است.
ستون اول در جدول 6 ضرایب مسیر را نشان می دهد. مثبت 
دو  میان  مثبت  رابطه ی  وجود  نشان دهنده ی  ضرایب  این  بودن 
رابطه ی  باشد،  باالتر  مسیر  ضریب  این  مقدار  هرچه  و  است  ســازه 
از سازه های دیگر است، بنابراین در میان  بین آن دو سازه قوی تر 
کشورهای بیگانه  کاهش وابستگی به  مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، 
دانش  ک  اشترا همچنین  و  مقاومتی  اقتصاد  مؤلفه ی  مهم ترین 
همچنین  مــی شــود.  شناخته  دانــش  مدیریت  مؤلفه ی  مهم ترین 
ضرایب ستون دوم، پایین بودن مقادیر خطای استاندارد در مدل را 
که مشخص است تمامی مقادیر  تأیید می کند. در نهایت همان طور 
که در ستون سوم آورده شده اند، از 1.96 باالتر هستند و این امر   t

گرای سازه های تحقیق جدول 5: بررسی روایی وا

استفاده از 
ظرفیت های 

فرهنگی، دینی 
و ملی

ک  اشترا
دانش

اقتصاد 
مقاومتی

بکارگیری 
دانش

توسعه 
اقتصادی

تولید 
دانش

حمایت از 
تولید ملی

اقتصاد 
دانش 

بنیان

مدیریت 
دانش

مدیریت 
بهینه منابع 

طبیعی

کاهش 
وابستگی به 
کشورهای 

بیگانه

استفاده از 
ظرفیت های فرهنگی، 

دینی و ملی
0.819

ک دانش 0.350.85اشترا

0.660.450.90اقتصاد مقاومتی

0.300.720.410.83به کارگیری دانش

0.690.360.700.350.84توسعه ی اقتصادی

0.440.700.520.680.480.86تولید دانش

0.580.450.560.350.510.520.80حمایت از تولید ملی

0.660.520.580.500.640.610.630.82اقتصاد دانش بنیان

0.330.770.400.740.390.630.390.540.83مدیریت دانش

مدیریت بهینه ی 
0.470.420.490.390.550.380.440.700.410.81منابع طبیعی

کاهش وابستگی به 
0.630.530.720.450.690.510.540.660.500.600.68کشورهای بیگانه
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بین  شده  مشخص  رابطه های  تمامی  معناداری  نشان دهنده ی 
سازه های مدل است.

بحث و نتایج

گرفته شده  نظر  در  انصار  بانک  پژوهش  این  آماری  جامعه ی 
برنامه ریزی های  و  فعالیت ها  انتخاب،  این  اصلی  دلیل  که  است 
دادن  اهمیت  و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  بــرای  بانک  این  ــراوان  ف
ع اقتصاد مقاومتی و تالش برای تحقق سریع تر  بانک انصار به موضو
کشور است. پرسش نامه های جمع آوری  و بهتر اقتصاد مقاومتی در 
شده از این بانک، مطابق با روش مدل سازی معادالت ساختاری و 
گرفتند  با استفاده از نرم افزار smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار 
و همان طور که در جدول های 5 و 4 مشاهده گردید، پایایی و روایی 

مدل مورد نظر تأیید شد.
در ادامه بر اساس روابط ارائه شده در جدول 6 می توان بیان 
که مدیریت دانش با ضریب مسیر برابر 0.604 تأثیر مثبت و با  نمود 
t=9.747>1.96 تأثیر معنا داری بر اقتصاد مقاومتی دارد و بنابراین 

که بررسی تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد  فرضیه ی اصلی پژوهش 
و  مسیر  ضرایب  تمامی  همچنین  مــی شــود.  تأیید  اســت  مقاومتی 
مقادیر t نشان داده شده در جدول، وجود ارتباطات مثبت و معنادار 
که  را بین سایر مؤلفه های مشخص شده تأیید می کند. بدین معنا 
آن و همچنین مدیریت  و هر شش مؤلفه ی  اقتصاد مقاومتی  بین 

دانش و سه فرایند اصلی آن رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد.
که در تصویر 1 و با توجه به ضرایب مسیر مشخص  همان طور 
است، کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه و جهش در خودکفایی 
را  اقتصادی  توسعه ی  مؤلفه ی  انــدک،  بسیار  اختالف  با  سپس  و 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  از  می توان 
بیشتر  انصار  بانک  که  باشد  معنا  بــدان  این  شاید  و  گرفت  نظر  در 
کشورهای بیگانه  کاهش وابستگی به  فعالیت های خود را با هدف 
اقتصادی  توسعه ی  پررنگ  دلیل نقش  به  و همچنین  داده  شکل 
که این بانک به دلیل اینکه  از این نکته باشد  ممکن است ناشی 
برای  را  متعددی  برنامه های  دارد،  کشور  اقتصاد  در  مهمی  نقش 
توسعه ی اقتصادی در نظر گرفته و اجرا می کند تا از این طریق بتواند 
کشور نیز نقشی را ایفا سازد. همچنین،  در تحقق اقتصاد مقاومتی 

مدیریت  فرایند  سه  میان  از  اســت،  نمایان  مدل  در  که  همان طور 
ک دانش به منزله ی مهم ترین فرایند مدیریت دانش  دانش، اشترا
که بانک انصار  گرفته شده است و این طور به نظر می رسد  در نظر 
ک  در پیاده سازی مدیریت دانش، اغلب برنامه های خود را به اشترا

دانش در سازمان معطوف داشته است.
سازمان های  که  گرفت  نتیجه  این گونه  بتوان  شاید  بنابراین 
دیگر نیز برای کمک به تحقق سریع تر اقتصاد مقاومتی، اولین گامی 
وابستگی  کاهش  برای  حرکت  بردارند،  راستا  این  در  می توانند  که 
اقتصادی  توسعه ی  برای  گام هایی  سپس  و  بیگانه  کشورهای  به 

کشور را در این امر مهم یاری رسانند.  سازمان خود است تا 
می توان  پژوهش  ایــن  در  شــده  حاصل  نتیجه ی  با  بنابراین 
تشویق  دانش  مدیریت  در  سرمایه گذاری  به  را  کشور  سازمان های 
از فواید مدیریت دانش در  از این طریق عالوه بر بهره بردن  کرد تا 
نیز  اقتصاد مقاومتی  گامی مؤثر برای تحقق سریع تر  سازمان خود، 
برداشته باشند، زیرا واضح است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در 
کشور، تمامی نهادها و سازمان های آن باید با این مفهوم و اهمیت 
کمک به تحقق آن برنامه ریزی  محقق شدن آن آشنا شوند و برای 

کنند. و سپس اقدام 

نتیجه گیری

امروزه اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین مباحث روز کشور است 
که هر نهاد و سازمانی باید در جهت یاری رساندن به تحقق سریعتر 
بحران ها  با  مواجهه  بــرای  مناسب  راهــکــاری  زیــرا  کند،  تــالش  آن 
و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  امنیتی،  گون  گونا حوزه های  در 

فرهنگی و مدیریت صحیح این بحران ها است.
این هدف مهم،  به  برای دستیابی  راه هــای مختلف  از میان   
مؤلفه های  مهم ترین  از  یکی  آن  بــه  اهمیت  و  تــوجــه  و  دانـــش 
معظم  مقام  که  همان طور  اســت.  شده  شناخته  مقاومتی  اقتصاد 
اصلی  راهکار  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  بــرای  فرمودند،  نیز  رهبری 
ــه همین دلــیــل در  ــه دانــایــی و عــلــم و دانـــش اســـت. ب اهــمــیــت ب
به  دستیابی  برای  پلی  به منزله ی  دانش  مدیریت  حاضر،  پژوهش 
با پیاده سازی مدیریت  تا  گرفت  اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار 
در  دانــش  از  ثــروت  تولید  به  کمک  بر  عــالوه  در سازمان ها،  دانــش 

جدول 6: خالصه ی نتایج آزمون فرضیه ی پژوهش

p-valueآماره tخطای استانداردضریب مسیرسازه>- سازه
0.6690.05412.4180.000اقتصاد مقاومتی ˂- استفاده از ظرفیت ها
0.7060.06112.1760.000اقتصاد مقاومتی ˂- توسعه ی اقتصادی

0.5610.0648.1680.000اقتصاد مقاومتی ˂- حمایت از تولید ملی
0.5870.0738.0800.000اقتصاد مقاومتی ˂- اقتصاد دانش بنیان

0.4960.0856.2960.000اقتصاد مقاومتی ˂- مدیریت منابع طبیعی
0.7290.05114.0360.000اقتصاد مقاومتی ˂- کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه

0.7700.04815.3230.000مدیریت دانش ˂- اشتراک دانش
0.6330.0633.9010.000مدیریت دانش ˂- تولید دانش

0.7430.04915.7890.000مدیریت دانش ˂- به کارگیری دانش
0.6040.1079.7470.000مدیریت دانش ˂- اقتصاد مقاومتی
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کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی  سازما ن ها، بتوان از آن در جهت 
گرفت. بدین منظور در این پژوهش برای مدیریت دانش بر  یاری 
ک و  گرفته، سه فرایند تولید، اشترا اساس مطالعات از قبل صورت 
به کارگیری دانش و همچنین برای اقتصاد مقاومتی شش مؤلفه ی 
توسعه ی  طبیعی،  منابع  بهینه ی  مدیریت  ملی،  تولید  از  حمایت 
اقتصاد  دیــنــی،  و  فرهنگی  ملی،  ظرفیت  از  استفاده  اقــتــصــادی، 
در  جهش  و  بیگانه  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  و  دانش بنیان 
گرفته شدند. همچنین ستاد مرکزی بانک انصار  خودکفایی در نظر 
شد.  گرفته  نظر  در  پژوهش  این  آمــاری  جامعه ی  به عنوان  تهران 
انجام  تحلیل های  و  تجزیه  و  گرفته  صــورت  بررسی های  از  پس 
از روش مدل سازی معادالت ساختاری، فرضیه ی  با استفاده  شده 
مقاومتی  اقتصاد  بر  دانش  مدیریت  مثبت  تأثیر  که  تحقیق  اصلی 
بیگانه  کشورهای  به  وابستگی  کاهش  همچنین  شد.  تأیید  است 
در  مقاومتی  اقتصاد  مؤلفه های  مهم ترین  از  اقتصادی  توسعه ی  و 
صحیح  مدیریت  طریق  از  بنابراین  شدند.  شناخته  انصار  بانک 
گامی مهم در تحقق  برداشتن  بر  دانش در سازمان می توان عالوه 
ع مدیریت  اقتصاد مقاومتی، بحران های پیش رو را نیز قبل از وقو
کرد، زیرا مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی هر دو رابطه ای مستقیم 
با مدیریت بحران دارند و بنابراین سازمان ها می توانند راهبرد های 
با  رویــارویــی  زمــان  در  خــود  دانشی  نیازهای  اســاس  بر  سودمندی 
بـــزرگ در مدیریت  گــامــی  بــدیــن طــریــق  و  ببرند  ــار  ک بــه  بــحــران هــا 

بحران ها در سازمان ها نیز برداشته شده است.  
انصار در  بانک  این مدل در حوزه های دیگر  بررسی  همچنین 
در سایر  مــدل،  در  ذکر شده  روابــط  بررسی  ایــران،  تمامی شهرهای 
کشور،  ســازمــان هــای  دیگر  و  ایــران  اسالمی  جمهوری  بانک های 
اقتصاد  مؤلفه های  با  دانش  مدیریت  بین  رابطه ی  گرفتن  نظر  در 
این  راستای  در  آتی  پیشنهادات  از  مستقیم،  صــورت  به  مقاومتی 

پژوهش است.

پی نوشت
1. Resistive economy
2. Davenport and Prusak
3. Nevis et al
4. Hulland
5. Composite reliability
6. chin
7. Bootstrap
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