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چکیده

 بحرانزدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای،اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشور است که در پی مقاومسازی
 یکی از عمدهترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع.فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی کشور مطرح میشود
 بنابراین حرکت.اولیه و متکی بر فروش مواد خام است که تنها از مسیر دانش و تقویت و تحکیم پایههای دانش در کشور محقق میشود
. کشور را در تحقق این امر یاری میرساند،اساسی کشور به سوی دانشی شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمانها و نهادها
در پژوهش حاضر تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی در بانک انصار انجام گرفته و گــردآوری دادههــا از طریق یک
 نفر از خبرگان و کارکنان آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد84  سؤالی و بر مبنای پاسخهای جمعآوری شده از میان34 پرسشنامهی
 آزمون،Smart PLS ) و با استفاده از نرمافزارPLS( مقاومتی بانک انصار انجام شده و مدل ارائه گردیده با روش مدلیابی معادالت ساختاری
 مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته، نتیجهی آزمون نشان میدهد که در بانک انصار.شده و تفسیر گردیده است
.و این سازمان به نوعی با سرمایهگذاری در بخش مدیریت دانش میتواند بهطور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند
 بانک انصار، مدلیابی معادالت ساختاری، مدیریت دانش، اقتصاد مقاومتی:واژههای کلیدی

65

شمـاره دهم
پاییز و زمستان

1395

 رویکردی:مدل ترکیبی مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی
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دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

A model of knowledge management process
impact on resistive economy in Islamic
Republic of Iran
Case Study: Ansar Bank

Yasaman Eidelkhani*1 ,Peyman Akhavan2, Reza Hosnavi3

Abstract

O

ne of the most important issues that the country is faced with, is resistive economic, which seeks to retrofit 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 presented 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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مدل ترکیبی مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی :رویکردی
مناسب برای مواجهه با بحرانها در جمهوری اسالمی ایران

در سالیان اخیر و با شکست ا کثر تهاجمات دشمن در عرصههای
مختلف ،تحریمهای شدیدتر اقتصادی و محدودیتهای کسب
و کــار داخلی و ارتباطات خارجی در دستور کــار قــرار گرفته است.
مجموعه شرایط پیشآمده بــرای کشور که نظیری بــرای آن در
عرصهی بینالمللی و نظری اقتصاد نمیتوان یافت ،موجب شد که
رهبر انقالب اسالمی ادبیات و عرصهی جدیدی را برای استمرار و
اقتدار ملی و اقتصادی کشور ترسیم کنند .این عرصه که با ظهور
مفهومی بــه نــام «اقتصاد مقاومتی» 1تجلی یافته اســت ،بیانگر
مجموعه تعاریف ،شاخصها و سیاستهایی است که اقتصاد ملی
را بر اساس شرایط موجود تدوین کرده و نوعی انعطافپذیری و
اقتدار همزمان را برای این حوزه فراهم میآورد [.]1
در بیان مفهوم و اهــداف ایــن اقتصاد میتوان گفت اقتصاد
مقاومتی به دنبال راه حل مدیریت قبل از بحران است .با وجود
تدابیر اندیشیده شده در کشور ،احتمال تکرار حوادث و بحرانها
در سالهای اخیر زیاد است؛ بنابراین تفکر اقتصاد مقاومتی نه تنها
شرایط حال را مدنظر قرار میدهد بلکه به افقهای دوردست نیز
میاندیشد ،به همین دلیل سیاستهای اجرایی مرتبط با حوزهی
مدیریت بحران نیز باید از بالندگی و پویایی بــرخــوردار باشند تا
ظرفیت بازدارندگی کشور در قبال تهدیدات نوظهور افزایش یابد تا
بتواند برنامههای دشمنان را برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی
ایران با شکست روبه رو کند [.]2
از طرفی ما در حال وارد شدن به جامعهای دانشی هستیم که
در آن منابع اقتصادی اصلی ،دیگر سرمایهی بیشتر ،منابع طبیعی و
نیروی کار بیشتر و  ...نیست ،بلکه منابع اقتصادی اصلی «دانش»
خواهد بود .زیرا سرمایهگذاری در دانش میتواند ظرفیت تولیدی
سایر عوامل تولید را افزایش داده و موجب تبدیل آنها به فرایندها
و محصوالت جدید شــود [ .]3ازایـ ـنرو مدیریت صحیح دانــش
میتواند کشور را به سوی اقتصادی مبتنی بر دانش پیش برد و در
تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند.
بنابراین با توجه به اهمیت هر دو مبحث اقتصاد مقاومتی
و مدیریت دانــش در جمهوری اسالمی ایــران ،این پژوهش با در
نظر گرفتن فرایندهای مدیریت دانــش شامل تولید ،اشــتــراک و
بهکارگیری دانــش و همچنین شش مؤلفهی اقتصاد مقاومتی،
یعنی کاهش وابستگی به كشورهای بیگانه و جهش در خودكفایی،
توسعهی اقتصادی ،اقتصاد دانشبنیان ،حمایت از تولید ملی،
استفاده از ظرفیتهای دینی ،فرهنگی ،ملی و مدیریت بهینهی
منابع طبیعی ،به ارائهی یک مدل کمی و آزمون مدل با استفاده
از روش حداقل مربعات جزئی پرداخته اســت .در ایــن پژوهش
جامعهی آمــاری متشکل از کارکنان بخش ستادی بانک انصار
تهران است .بانک انصار در سال  1389بهمنزلهی یازدهمین بانک
خصوصی کشور فعالیت خود را آغاز نمود .این بانک در حال حاضر
دارای بیش از  600شعبه و  70باجه است .برخی از سیاستهای
ّ
کلی بانک انصار به شرح زیر است:
رعایت ضوابط و مقررات قانونی و شرعی ،تقویت قانونگرایی،
وجدان کاری ،خودباوری ،روحیهی کاری جمعی و تعاون ،ابتکار،

درستکاری ،پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقای کیفیت در خدمات
قابل ارائه در حوزههای مختلف ،کمک به تحقق اقتصاد اسالمی
و بانکداری اسالمی و سیاستهای کلی کشور در حوزهی اقتصاد،
افزایش بهرهوری .همچنین مواردی چون التزام عملی به اصول و
احكام شر ع مقدس اسالم ،رفتار مبتنی بر اقتصاد اسالمی با هدف
كسب سود مشروع برای سپردهگذاران و سهامداران ،رعایت اخالق
اسالمی و برخورد صادقانه با مشتریان با دو مؤلفهی امانتداری و
تخصص در بانكداری ،بخشی از ارزشهــای حاكم بر بانك انصار
هستند.
بانک انصار در راســتــای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی،
با استناد به بند  ۹این سیاستها ،پیادهسازی و اجــرای اقتصاد
مقاومتی در نظام پولی و بانکی و تبدیل ایــن بانک به الگوی
اقتصاد مقاومتی را سرلوحهی فعالیتهای خود قرار داده است.
همچنین ایــن بانک شــورای راهـبــردی عالی اقتصاد مقاومتی را
تشکیل داده که هدف آن بررسی مــوارد مختلف در محور ارائهی
پیشنهادات مختلف به بانک مرکزی بــرای مقاومسازی درونــی
سیستم بانکی کشور است تا بتواند از این طریق نقش کلیدی خود
را در استحکام اقتصاد کشور به درستی ایفا کند و با نوشوندگی خود
در حوزهی پولی و بانکی کشور ،نقش مقاومتی برای اقتصاد ایفا
کند .در راستای این فعالیتها ،این بانک بودجهی بسیار زیادی
را در زمینهی حمایت از تولید ملی قرار داده و همچنین طر حهای
ویــژهای برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته و
تاکنون نیز سرمایهگذاریهایی بــرای یــاری به این نوع شرکتها
انجام داده است .همچنین این بانک تمهیدات و آزمونهایی را
برای مقابل با بحران و گذر از شرایط بحرانی تدوین نموده است.
گفتنی اســت که بانک انصار در نظر دارد در راستای تبدیل
اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج این بانک ،پودمانهای آموزشی
را در خـصــوص اقـتــصــاد مقاومتی در ســراســر کـشــور و در همهی
مجموعههای بانک برگزار نماید [.]4
نمونهی آمــاری شامل  84نفر از خبرگان و کارکنان آشنا با
مباحث مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی است که به پرسشنامه
پاسخ دادند .پرسشنامه بر اساس مبانی نظری پژوهش طراحی شده
است .پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ،به صورت حضوری
بین کارکنان مورد نظر توزیع گردید .پاسخهای جمعآوری شده با
روش حداقل مربعات جزئی كه یكی از روشهــای نوین معادالت
ساختاری است و با استفاده از نرمافزار  Smart PLSنسخهی 3
مورد تحلیل عاملی قرار گرفت و سپس آزمون فرضیهی نهایی که
بررسی تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی است ،انجام شد.

اقتصاد مقاومتی
ایــران اسالمی امــروز بهمنزلهی الگوی کشورهای آزادیخــواه
و کانون اصلی مقاومت در برابر اندیشهی لیبرال ـ دموکراسی غرب
قرار دارد و این در حالی است که دنیای غرب با بحران اقتصادی
ـ اجتماعی مواجه است و در این شرایط بــرای نجات خود از این
مــشــکــات آخــریــن تـیــر تــرکــش خ ــود یعنی تـحــریــم هــوشـمـنــدانــه را
انتخاب کرده است که در دو سطح تحریم واقعی و جنگ روانی

آن را پیگیری میکند و طی آن با تحریمهای نفتی ،بانک مرکزی،
شرکتهای کشتیرانی و نفتکشها ،برخی اشخاص و در نهایت با
ایجاد فشارهای اقتصادی و سپس با بهرهگیری از رسانههای قوی
خود خواهان ایجاد شکاف بین مردم و مسئوالن هستند [.]5
اقتصاد مقاومتی مختص زمان جنگ و تحریم نیست ،بلکه
یــک چــشـمانــداز بلندمدت پیش روی اقتصاد ای ــران اســت ،زیــرا
اقتصاد ای ــران در ســایـهی تفکر جمهوری اســامــی همیشه آمــاج
حمالت دشمنان خواهد بود.
طبق بیانات مقام معظم رهبری در سال  ،1393این اقتصاد
درونزا است؛ یعنی از دل ظرفیتهای خود کشور ما و خود مردم ما

میجوشد .رشد این نهال و این درختّ ،متکی است به امکانات
کشور خودمان؛ درونزا به این معنا است .اما درعینحال درونگرا
نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی ،به این معنا نیست که ما اقتصاد
خودمان را محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور؛ نه،
درونزا است ،اما برونگرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد،
با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود [.]6
با توجه به مطالعات جامعی که در خصوص اقتصاد مقاومتی
انجام شده است ،تمامی مؤلفههای استخراج گردیده برای اقتصاد
مقاومتی در جدول  1ذکر شده است.

جدول  :1مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
1

مردمی کردن اقتصاد

[]14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5

2
3

ثبات اقتصادی
ثبات و توزیع درآمد در میان مردم

[]15 ،6
[]17 ،16 ،8

4
5
6
7
8
9
10
11

وحدت کلمه در مباحث سیاسی
عزم و انسجام ملی میان مردم و مسئوالن
اصالح الگوی مصرف
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
مدیریت بهینهی واردات
قطع وابستگی به کشورهای بیگانه و جهش در خودکفایی
مصرف کاالهای داخلی برای تقویت بنیان تولید داخلی
مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز

[]18 ،6
[]1 ،10 ،7 ،6
[]20 ،19 ،13 ،12 ،11 ،9 ،7 ،10 ،8 ،6
[]12 ،11 ،10 ،6
[]21 ،10 ،8 ،6
[]6
[]20 ،12 ،9 ،6، 1
[]21 ،12

12
13
14
15

افزایش بهرهوری اقتصادی
کاهش شاخص بیکاری و افزایش اشتغال
گسترش فعالیت بخش خصوصی
تشکیل سرمایههای بزرگ

[]21 ،16 ،15 ،12 ،8 ،7 ،5
[]23 ،22 ،20 ،16 ،8 ،7
[]20 ،18 ،12 ،7
[]7

16

صرفه جویی در مواد اساسی

[]12 ،7 ،5

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

کار جهادگونه
استحکام معنویت در جامعه
پرهیز از توجه اجتماعی به مسائل حاشیهای
تأمین اقالم راهبردی (غذا و دارو)
دسترسی دولت به منابع درآمدی
حمایت از تولید ملی
سرمایهگذاری نوآورانه
مبارزه با فساد اقتصادی
نوآوری و شکوفایی
کنترل (پایش) تورم
حمایت از عوامل تولید داخلی
نرخ رشد اقتصادی باال
تأمین نیازهای اساسی از سوی دولت
پدیداری اقتصاد دانشبنیان
حدا کثرکردن استفادهی بهینه از امکانات و تجهیزات موجود در کشور
بازار دارایی فکری

[]24 ،21 ،13 ،12 ،10 ،9 ،7 ،1
[]9 ،7 ،1
[]7 ،1
[]25 ،23 ،21 ،12
[]25
[]21 ،19 ،13 ،12 ،10 ،8 ،5 ،1
[]26
[]25 ،12 ،10 ،1
[]27 ،25 ،24 ،23 ،18 ،13
[]25 ،10
[]24 ،13 ،12
[]22،17 ،16 ،8
[]7
[]28 ،21 ،18 ،13 ،12 ،11 ،10 ،5
[]18 ،13 ،12 ،11 ،5
[]26
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وحدت کلمه در مباحث سیاسی

مدیریت دانش
مديريت دانــش ،يک واژهی علمي اســت که ارائ ـهی تعريف
استاندارد از آن مشکل است (به دليل ابهامات موجود در تعريف
خود دانش) ،اما تعاريف زير تا حدودي آن را توصيف میکند:
به اعتقاد دانپورت و پروساک ،2مديريت دانــش ،يک فرايند
خاص سازماني و سيستمي براي کسب ،سازماندهی ،نگهداري،
کاربرد ،پخش و خلق دوبــارهی دانش صريح و ضمني کارکنان به
منظور افزايش عملکرد سازمان و ارزشآفريني است [.]33
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اقتصادی و کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه و جهش در
خودکفایی برای انجام گام اصلی تحقیق انتخاب گردیدند.

مديريت دانش ،شامل روشهــاي بهبود و راهکارهای عملي
است که به مديريت کمک ميکند تا در هر سطح و بخشي از سازمان
بهبود روشهاي کاري و محصوالت امکانپذیر شود [.]33
مدیریت دانش فرایندی نظاممند و سازمانیافته برای کسب،
سازماندهی و انتقال دانش ضمنی و آشکار کارکنان بهگونهای است
که دیگر کارکنان بتوانند از آن استفاده کنند تا در انجام کارشان
مؤثرتر و بهرهورتر باشند [.]35
مــدیــریــت دان ــش بــرحـســب ویــژگ ـیهــایــی کــه در یــک فرایند
ساختیافته یا چرخهی زندگی وجــود دارد ،میتواند جریان یابد
که این چرخه از مفهوم و ایجاد آن شــروع شده و تا یک وضعیت
سودمند برای به اشترا کگذاری و بهکارگیری دانش ادامه مییابد.

چندین چرخهی مختلف از مدیریت دانش وجود دارد که با توجه
به رونــد انجام تحقیقات و نظرهای خبرگان ،از میان فرایندها،
چــرخـهی نویس و هــمــکــاران ]36[ 3کــه مشتمل بــر ســه فــاز خلق
دانش ،بهکارگیری دانش و اشترا ک دانش است ،در این پژوهش
مبنا قرار گرفت که در ادامه به توضیح مختصر آنها پرداخته شده
است.
•خلق دانش
بهطور كلي دانش سازماني بايد در جهت خدمات ،فرايندها و
محصوالت سازمان به كار گرفته شود .ا گر سازماني به راحتي نتواند
شكل صحيح دانــش را در جاي مناسب آن مشخص کند ممكن
است در حفظ مزيتهاي رقابتي خود با مشكل روبهرو شود [.]38
•اشتراک دانش
اشترا ک دانش شامل تبادل ،جابهجایی و توزیع دانش مناسب
به فرد و گروه مناسب است .مفهموم اشترا ک بیشتر در رابطه با
دانــش ضمنی بــه کــار بــرده مـیشــود [ .]39پژوهشگران دیگری
نیز تسهیم دانش را بهمنزلهی مجموعهای از رفتارهایی تعریف
میکنند که شامل مبادلهی اطالعات یا کمک کــردن به دیگران
است.
حــجــم و چــگــونــگــی راب ــطـ ـهی ایـ ــن فــرایــنــدهــا ب ــا یــکــدیــگــر،
متمایزکنندهی اقتصادهای مــدرن از اقتصادهای سنتی است.
در واقع یکی از راههای اساسی جریان دانش ،جریان آن از فرایند
استفاده به فرایند تولید اســت .دانشی که در ایــن کانال جریان
مییابد دانش چگونگی و در رابطه با مسائل فرایند استفاده است.
این جریان پویایی سیستم اقتصادی و متمایزکنندهی اقتصادهای
سنتی از اقصادهای مبتنی بر دانش است [.]40

مدیریت بحران
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بحران یعنی شرایطی خارج از وضعیت عادی و این به معنی
آن است که الگوهای مدیریتی عادی در این شرایط کارساز نخواهد
بود .مدیریت بحران ،از منظرهای گوناگون مورد تعریف و بررسی
دقــیــق واق ــع شــده اس ــت .گسترهی مفهومی و تعریفی ایــن واژه
بسیار گسترده و دربرگیرندهی هر تمهیدی برای پرهیز از بحران،
جستجوی اندیشمندانهی بحران و خاتمه و مهار بحران در راستای
تأمین منافع ملی و غیره است .بر این اساس در بحرانهای ملی،
یکی از وظایف مهم دولتها و سازمانهای دولتی ذیربط ،مدیریت
و ادارهی بحرانها در جوامع است [.]41

اقتصاد مقاومتی و مدیریت بحران
تشدید نابسامانی های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درطی
دهــه هــای اخیر کشور لــزوم اعمال مدیریت بحران درشیوههای
اطالعرسانی و پیادهسازی سیاستهای باالدستی و پایین دستی به
منظور کاهش هزینههای تحمیلی به جامعه و رسیدن به اهداف
اقتصاد مقاومتی را تأ کید میکند .از طرف دیگر محور قرارداد رشد
بهره وری در اقتصاد ملی با تقلیل عوامل بحران زا و ایجاد ذخایر
راهبردی ازجمله مزایای بهرهگیری از روشهای مهندسی مدیریت
بحران در برنامههای اقتصاد مقاومتی است .به بیان کلی ،اقتصاد

مقاومتی را میتوان مترادف با مجموعه سیاستهایی دانست که
با هدف رسیدن به اقتصادی مقاوم در مقابل بحرانها و افزایش
ضریب امنیت اقتصادی و نیز افزایش امکان مانور اقتصاد ملی
طراحی و به اجرا گذاشته میشود [.]42

مدیریت دانش و مدیریت بحران
هنگام مواجهه با بحران ،سازمان ها هزینه و وقــت زیــادی
صرف کرده و افراد بسیاری ،تجارب گوناگونی به دست میآورند.
تجربهی اداره کردن بحرانها و ثبت این تجارب به عنوان دانش
سبب شده سازمانها اشتباهاتشان را ببینند و آمــوزش سازمانی
وسیعی را شروع کرده تا کسب ،تقسیمبندی و رسمیسازی دانش
را تسهیل کنند .بنابراین مدیریت دانش میتواند نقش مهمی در
مدیریت بحران بازی کند .سازمانها به انواع متفاوتی دانش نیاز
دارند و استراتژیهای مدیریت دانش گوناگونی را به کار میبرند تا
در زمان بحرانها بهترین نتیجه را کسب کنند .همچنین مدیریت
بحران بــرای انطباق با تغییرات و به منظور گــذر از مشکالت و
رفــع آسیبهای ایجاد شــده در محیط با شرایط خــاص و جدید،
ً
ویــژگـیهــای خاصی را مــی طلبد کــه عموما مــدیــران بــرای پاسخ
به آنهــا با مشکالت بسیاری مواجه میشوند .یکی از مهمترین
ویژگیها که میتواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات
کمک کند مدیریت دانش است [.]43

مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی
مـحـمــدی م ـقــدم و ه ـمــکــاران [ ]14در مــقــال ـهای بــه بــررســی
رابطه بین اقتصاد مقاومتی ،گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش
پرداختهاند .جامعه آماری ایشان  100نفر از کارآفرینان و صنعتگران
یک شهرک صنعتی در شهر تبریز بوده اند .که بر اساس نتایج به
دســت آمــده ایــن تحقیق ،رابطه معنادار بین اقتصاد مقاومتی،
گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش وجود دارد .بر این اساس بین
اقتصاد مقاومتی و گرایش کارآفرینانه همبستگی باالتری مشاهده
شده .همچنین در بین ابعاد اقتصاد مقاومتی ،حمایت از تولید ملی
باالترین همبستگی و مقابله با دشمن پایینترین همبستگی را با
گرایش کارآفرینانه دارنــد و از بین ابعاد اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد
دانشبنیان باالترین و مدیریت مصرف پایینترین همبستگی را با
مدیریت دانش دارد.
در خصوص ارتباط بین مدیریت دانــش و اقتصاد مقاومتی،
آقاجانی و مجدد [ ]44نیز در مقالهای به تشریح اقتصاد مقاومتی،
گرایش کارآفرینانه ،مدیریت دانش و تعامل سازنده و بهینهی آنها
در خلق ثروت دانش بنیان پرداخته است و در نهایت نتیجهگیری
کرده است که با توسعهی نوآوری در فعالیتهای اقتصادی حرکت
به سمت گرایشهای کارآفرینانه و کسب دانش صحیح به منظور
تحقق این امر ،مسیر در راستای اقتصاد دانش بنیان ،شفافیت و
وضوح بسیار زیادی می یابد و بنابراین با توجه به اهمیت فراوان
اقتصاد مقاومتی ،گرایش هــای کارآفرینانه و مدیریت دانــش بر
توسعه اقتصادی کشور ،با تعامل این سه مهم در اقتصاد دانش
بنیان ،به کشور در راه توسعه یاری بزرگی میرساند.

روش تحقیق و ابزارها

طرح پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است،
چرا که بر اساس متغیرهای پژوهش و بررسی ادبیات موجود ،الگوی
جدیدی پیشنهاد میشود و به لحاظ روش از زمــرهی تحقیقات
پیمایشی و توصیفی ـ همبستگی است .راهبرد گردآوری دادهها در
این تحقیق از نوع پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه برای این
منظور استفاده شده است .بر این اساس الگوی مفهومی پژوهش بر
اساس مطالعات کتابخانهای ،توسعه داده شده و بهمنظور بررسی
تجربی آن ،پرسشنامهای مبتنی بر بررسی ادبیات و نظر خبرگان
تدوین گردید.
بــه طــور کلی دو نــوع رویــکــرد ب ــرای بـ ــرآورد پــارامــتــرهــای یک
مدل معادالت ساختاری وجــود دارد که عبارتند از رویکرد مبتنی
بر کوواریانس و رویکرد مبتنی بر واریانس .رویکرد اول در تالش
است تا اختالف بین کوواریانسهای نمونه و آنچه که مدل نظری
پیشبینی کرده است را حداقل کند .بر خالف رویکرد اول ،رویکرد
حداقل مربعات جزئی در ابتدا با عنوان حداقل مربعات جزئی
تکراری غیرخطی  2معرفی شد که هدف از آن حدا کثر کردن واریانس
متغیرهای وابستهای است که توسط متغیرهای مستقل تعریف
میشوند .همانند سایر مدلهای معادالت ساختاری ،مدل حداقل
مربعات جزئی نیز دارای بخش ساختاری است که منعکسکنندهی
ارتباط بین متغیرهای پنهان و یک جزء اندازهگیری است .کمترین
مــجــذورات جزئی بــرای مقابله با مشکالت دادهای خــاص مانند
حجم انــدک دادهه ــا ،وجــود دادهه ــای گمشده و همخطی بین
متغیرهای مستقل طراحی شده است [.]45
در این پژوهش در نهایت دادههــای به دست آمده بر اساس
رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری ( )PLSو به کمک نرمافزار
 Smart PLSمــورد تجزیه و تحلیل و مطالعهی استنباطی قرار
گرفت.

روایی و پایایی پرسشنامه

نمونهی آماری پژوهش
پرسشنامهها در همهی واحدهای ستادی بانک انصار و در بین
خبرگان و افراد آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی
به صــورت حضوری توزیع شدند که با توجه به حجم  110تایی

جدول  :3اطالعات توصیفی نمونه

سطح

تحصیالت

سابقهی کار

سن

تعداد
توضیحات
مصاحبهشوندگان
8
کاردانی
40
کارشناسی
29
کارشناسی ارشد

درصد
9.52
47.62
34.53

دکترا

7

8.33

مجموع

84

100

زیر  5سال
 10-5سال
 15-10سال
باالی  15سال
مجموع
30-25
35-30
40-35
باالی 40
مجموع

33
7
33
11
84
23
31
15
15
84

39.29
8.33
39.29
13.09
100
27.39
36.91
17.85
17.85
100

تئوری و محاسبات
ارائهی مدل
نش ــدهی پــژوهــش را نــشــان م ـیدهــد.
تــصــویــر  1م ــدل آزم ــو 
همانطور که مشاهده میشود ،بــرای مدیریت دانــش بر اساس
مطالعات از قبل ص ــورت گــرفـتــه ،ســه فــرایـنــد تــولـیــد ،اش ـتــراک و
بهکارگیری دانش و بر همین اساس برای اقتصاد مقاومتی شش
مؤلفهی حمایت از تولید ملی ،مدیریت بهینهی منابع طبیعی،
توسعهی اقتصادی ،استفاده از ظرفیت ملی ،فرهنگی و دینی،
اقتصاد دانشبنیان و کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه در
نظر گرفته شده است و در نهایت تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد
مقاومتی از طریق پرسشهایی درخصوص این مؤلفهها و همچنین
پرسشهایی که بهطور مستقیم مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی
را مورد سنجش قرار میدهند ،با بهکارگیری روش حداقل مربعات
جزئی ،مورد سنجش قرار گرفته است.
مدلهای مبتنی بر مدلیابی معادالت ساختاری (ازجمله پی.
ال .اس) دارای دو بعد مدل اندازهگیری و مدل ساختاری هستند.
کفایت مدل اندازهگیری بر اساس سه معیار اصلی شامل پایایی هر
یک از سنجهها و معیارها ،روایی همگرا و روایی واگرا یا تشخیصی
تعیین میگردد .برای بررسی پایایی سازهها ،هاالند ]42[ 4دو مالک
را پیشنهاد میکند که شامل  .1پایایی هر یک از گویهها؛  .2پایایی
ترکیبی 5هر یک از سازهها است .در پایایی هر یک از گویهها ،بار
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با توجه به مرور پیشینه ،پرسشنامهای شامل دو بخش مبنی
بر بررسی فرایندهای مدیریت دانش و همچنین بررسی مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی طراحی گردید و روایــی آنهــا توسط گروهی از
متخصصان تأیید گردید .برای ارزیابی هر دو بخش پرسشنامه ،از
مقیاس  34گویهای دارای طیف پنج امتیازی لیکرت ( 1به معنای
خیلی کم تا  5به معنای خیلی زیاد) استفاده شده است.
بــرای ارزیــابــی پایایی پرسشنامه از آلــفــای کرونباخ استفاده
گردید .مقدار آلفا برای بخش مدیریت دانش پرسشنامه  0.928و
برای بخش اقتصاد مقاومتی  0.944و برای کل پرسشنامه 0.956
به دست آمد.

جامعهی مذکور ،با توجه به جدول مورگان ،عدد به دست آمده
برای نمونه  86واحد است که از میان پرسشنامههای توزیع شده
در جامعهی مورد نظر 90 ،پرسشنامه به دست آمد که  6پرسشنامه
ناقص بود و در نهایت  84پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.
جــدول  3خــاصـهای از دادهه ــای توصیفی نمونهی آمــاری
تحقیق را ارائه میدهد:

جدول  :4بررسی پایایی و روایی همگرای سازههای تحقیق
متغیر

تولید دانش
اشترا ک دانش
بهکارگیری دانش
مدیریت دانش
مدیریت بهینهی منابع
طبیعی
توسعهی اقتصادی

عالمت
نشانگر
KC1
KC2
KC3
KS4
KS5
KS6
KU7
KU8
KU9
KM10
KM11
KM12
NM1
NM2
NM3
ED1
ED2
ED3

بار عاملی
0.910
0.860
0.824
0.909
0.871
0.777
0.755
0.906
0.850
0.863
0.850
0.790
0.833
0.710
0.901
0.805
0.860
0.872

AVE

Composite
reliability

متغیر

0.749

0.899

استفاده از ظرفیتهای
فرهنگی ،دینی و ملی

0.730

0.890

حمایت از تولید ملی

0.704

0.877

اقتصاد دانشبنیان

0.697

0.873

کاهش وابستگی به
کشورهای بیگانه

0.669

0.858

0.716

0.883

اقتصاد مقاومتی

عاملی  0.4و باالتر در تحلیل عاملی تأییدی نشانگر سازهی خوب
تعریف شــده اســت .همانطور که در جــدول  4آورده شــده است
تمامی بارهای عاملی این پژوهش دارای بار عاملی باالتر از 0.4
بوده و باالتر از حداقل قابل قبول است و این بدان معناست که
نشانگرهای مــدل (مانند  )KC1بــرای انــدازهگــیــری ســازهی خود

عالمت
نشانگر
VL1
VL2
VL3
NP1
NP2
NP3
KE1
KE2
KE3
DD1
DD2
DD3
RE1
RE2
RE3

0.758
0.846
0.850
0.850
0.725
0.837
0.837
0.806
0.841
0.755
0.855
0.799
0.905
0.909
0.904

RE4

0.905

بار عاملی

AVE

Composite
reliability

0.671

0.859

0.649

0.847

0.686

0.868

0.646

0.845

0.820

0.948

(مانند تولید دانش) ،بهطور مناسب انتخاب شدهاند و مورد تأیید
هستند .همانطور کــه گفته شــد بــرای بــررســی پایایی ترکیبی از
شاخص پایایی ترکیبی استفاده میشود که مقادیر قابل پذیرش
بــرای آن مقدار  0.7یا بیشتر است و طبق جــدول  ،4مقادیر تمام
 Composite reliabilityها از  0.7بیشتر بوده و این نشاندهندهی
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تصویر  :1مدل آزمونشدهی پژوهش (ضرایب مسیر و بارهای عاملی)

جدول  :5بررسی روایی وا گرای سازههای تحقیق
استفاده از
ظرفیتهای
فرهنگی ،دینی
و ملی

اشترا ک اقتصاد بکارگیری توسعه
دانش مقاومتی دانش اقتصادی

اقتصاد
تولید حمایت از
دانش
دانش تولید ملی
بنیان

کاهش
مدیریت
وابستگی به
مدیریت
بهینه منابع
کشورهای
دانش
طبیعی
بیگانه

استفاده از
ظرفیتهای فرهنگی،
دینی و ملی

0.819

اشترا ک دانش

0.35

0.85

اقتصاد مقاومتی

0.66

0.45

0.90

بهکارگیری دانش

0.30

0.72

0.41

0.83

توسعهی اقتصادی

0.69

0.36

0.70

0.35

0.84

تولید دانش

0.44

0.70

0.52

0.68

0.48

0.86

حمایت از تولید ملی

0.58

0.45

0.56

0.35

0.51

0.52

0.80

اقتصاد دانشبنیان

0.66

0.52

0.58

0.50

0.64

0.61

0.63

0.82

مدیریت دانش

0.33

0.77

0.40

0.74

0.39

0.63

0.39

0.54

0.83

0.47

0.42

0.49

0.39

0.55

0.38

0.44

0.70

0.41

0.81

0.63

0.53

0.72

0.45

0.69

0.51

0.54

0.66

0.50

0.60

مدیریت بهینهی
منابع طبیعی
کاهش وابستگی به
کشورهای بیگانه

این است که در بین پاسخدهندگان مختلف مورد مطالعه ،برداشت
یکسانی از سؤاالت وجود داشته است.
همچنین شاخص متوسط واریانس استخراج شده ()AVE
6
بهمنزلهی شاخص روای ــی همگرا ارائ ــه گــردیــده اســت کــه چین
[ ،]43مقادیر  0.5و بیشتر را توصیه میکند که تمامی این مقادیر
نیز در این پژوهش باالتر از  0.5است و این امر به معنای آن است که
هر نشانگر فقط سازهی خود را اندازهگیری میکند و ترکیب آنها به
گونهای است که تمام سازهها به خوبی از یکدیگر تفکیک شدهاند.
بنابراین مقادیر این شاخصها در جدول  4مقادیر آورده شده است
که همگی بر پایایی و روایی همگرای مناسب پژوهش داللت دارند.

آزمون مدل ساختاری

نسبت به سازههای دیگر مانند اقتصاد دانشبنیان ،تولید دانش و
 ...دارد .بنابراین نتایج بررسی روایی تشخیصی نشان میدهد که
مدل به دست آمده دارای روایی واگرا نیز هست.
پــس از تأیید ویــژگـیهــای مطلوب مــدل انــدازهگ ـیــری ،نتایج
آزمــون ضرایب معناداری مدل بــرای مدل ساختاری تحقیق باید
مورد بررسی قرار بگیرد .بررسی معناداری ضرایب مسیر با استفاده
از دستور بوت استراپ 7انجام میپذیرد .برای این منظور الزم است
تا مقدار  tهر مسیر نشان داده شود .مسیرهایی که دارای مقادیر
 tبیشتر از  1.96باشند در سطح معناداری  %95هستند [.]45
از همین رو از روش ازسرگیری استفاده شد که بــرای ایــن منظور
ازسرگیری ،در حالت  500نمونه شبیهسازی شد .نتایج این بررسی
در جدول  6نشان داده شده است.
ستون اول در جدول  6ضرایب مسیر را نشان میدهد .مثبت
بودن این ضرایب نشاندهندهی وجود رابطهی مثبت میان دو
ســازه است و هرچه مقدار این ضریب مسیر باالتر باشد ،رابطهی
بین آن دو سازه قویتر از سازههای دیگر است ،بنابراین در میان
مؤلفههای اقتصاد مقاومتی ،کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه
مهمترین مؤلفهی اقتصاد مقاومتی و همچنین اشتراک دانش
یشــود .همچنین
مهمترین مؤلفهی مدیریت دانــش شناخته مـ 
ضرایب ستون دوم ،پایین بودن مقادیر خطای استاندارد در مدل را
تأیید میکند .در نهایت همانطور که مشخص است تمامی مقادیر
 tکه در ستون سوم آورده شدهاند ،از  1.96باالتر هستند و این امر
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بــرای بررسی روایــی وا گ ــرای ســازههــای تحقیق ،باید میزان
همبستگی هر نشانگر با تمام سازههای دیگر مدل محاسبه شود و
مقادیر باید برای سازهی انتخابی بیشتر از سایر سازهها باشد .بدین
منظور ریشهی دوم میانگین واریانس استخراج شده را جایگزین
ماتریس همبستگی میکنیم .مــقــدار جــذر (نوشته شــده در قطر
ماتریس) باید از سایر همبستگیهای عاملهای دیگر با این سازه
بیشتر باشد [ .]44مطابق با جــدول  5مشخص است که تمامی
ضرایب قــرار گرفته در قطر ماتریس از دیگر ضرایب همسطر خود
بیشتر هستند و این یعنی هر نشانگر دارای بیشترین همبستگی
با ســازهی خود نسبت به سایر سازهها اســت ،بــرای مثال نشانگر
 np1با سازهی خود یعنی حمایت از تولید ملی همبستگی بیشتری

0.68

جدول  :6خالصهی نتایج آزمون فرضیهی پژوهش
اقتصاد مقاومتی ˂ -استفاده از ظرفیتها
اقتصاد مقاومتی ˂ -توسعهی اقتصادی
اقتصاد مقاومتی ˂ -حمایت از تولید ملی
اقتصاد مقاومتی ˂ -اقتصاد دانشبنیان
اقتصاد مقاومتی ˂ -مدیریت منابع طبیعی
اقتصاد مقاومتی ˂ -کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه
مدیریت دانش ˂ -اشتراک دانش

ضریب مسیر

خطای استاندارد

آماره t

p-value

سازه< -سازه

0.669
0.706
0.561
0.587
0.496
0.729
0.770

0.054
0.061
0.064
0.073
0.085
0.051
0.048

12.418
12.176
8.168
8.080
6.296
14.036
15.323

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

مدیریت دانش ˂ -تولید دانش

0.633

0.063

3.901

0.000

مدیریت دانش ˂ -بهکارگیری دانش

0.743
0.604

0.049
0.107

15.789
9.747

0.000
0.000

مدیریت دانش ˂ -اقتصاد مقاومتی

نشاندهندهی معناداری تمامی رابطههای مشخص شده بین
سازههای مدل است.

بحث و نتایج
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جامعهی آماری این پژوهش بانک انصار در نظر گرفته شده
است که دلیل اصلی این انتخاب ،فعالیتها و برنامهریزیهای
فــراوان این بانک بــرای تحقق اقتصاد مقاومتی و اهمیت دادن
بانک انصار به موضوع اقتصاد مقاومتی و تالش برای تحقق سریعتر
و بهتر اقتصاد مقاومتی در کشور است .پرسشنامههای جمعآوری
شده از این بانک ،مطابق با روش مدلسازی معادالت ساختاری و
با استفاده از نرمافزار  smart PLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
و همانطور که در جدولهای  5و  4مشاهده گردید ،پایایی و روایی
مدل مورد نظر تأیید شد.
در ادامه بر اساس روابط ارائه شده در جدول  6میتوان بیان
نمود که مدیریت دانش با ضریب مسیر برابر  0.604تأثیر مثبت و با
 t=9.747>1.96تأثیر معناداری بر اقتصاد مقاومتی دارد و بنابراین
فرضیهی اصلی پژوهش که بررسی تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد
مقاومتی اســت تأیید مـیشــود .همچنین تمامی ضرایب مسیر و
مقادیر  tنشان داده شده در جدول ،وجود ارتباطات مثبت و معنادار
را بین سایر مؤلفههای مشخص شده تأیید میکند .بدین معنا که
بین اقتصاد مقاومتی و هر شش مؤلفهی آن و همچنین مدیریت
دانش و سه فرایند اصلی آن رابطهی معنادار و مثبت وجود دارد.
همانطور که در تصویر  1و با توجه به ضرایب مسیر مشخص
است ،کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه و جهش در خودکفایی
و سپس با اختالف بسیار انــدک ،مؤلفهی توسعهی اقتصادی را
میتوان از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی
در نظر گرفت و شاید این بــدان معنا باشد که بانک انصار بیشتر
فعالیتهای خود را با هدف کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه
شکل داده و همچنین به دلیل نقش پررنگ توسعهی اقتصادی
ممکن است ناشی از این نکته باشد که این بانک به دلیل اینکه
نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد ،برنامههای متعددی را برای
توسعهی اقتصادی در نظر گرفته و اجرا میکند تا از این طریق بتواند
در تحقق اقتصاد مقاومتی کشور نیز نقشی را ایفا سازد .همچنین،

همانطور که در مدل نمایان اســت ،از میان سه فرایند مدیریت
دانش ،اشتراک دانش بهمنزلهی مهمترین فرایند مدیریت دانش
در نظر گرفته شده است و اینطور به نظر میرسد که بانک انصار
در پیادهسازی مدیریت دانش ،اغلب برنامههای خود را به اشتراک
دانش در سازمان معطوف داشته است.
بنابراین شاید بتوان اینگونه نتیجه گرفت که سازمانهای
دیگر نیز برای کمک به تحقق سریعتر اقتصاد مقاومتی ،اولین گامی
که میتوانند در این راستا بردارند ،حرکت برای کاهش وابستگی
به کشورهای بیگانه و سپس گامهایی برای توسعهی اقتصادی
سازمان خود است تا کشور را در این امر مهم یاری رسانند.
بنابراین با نتیجهی حاصل شــده در ایــن پژوهش میتوان
سازمانهای کشور را به سرمایهگذاری در مدیریت دانش تشویق
کرد تا از این طریق عالوه بر بهره بردن از فواید مدیریت دانش در
سازمان خود ،گامی مؤثر برای تحقق سریعتر اقتصاد مقاومتی نیز
برداشته باشند ،زیرا واضح است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در
کشور ،تمامی نهادها و سازمانهای آن باید با این مفهوم و اهمیت
محقق شدن آن آشنا شوند و برای کمک به تحقق آن برنامهریزی
و سپس اقدام کنند.

نتیجهگیری
امروزه اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین مباحث روز کشور است
که هر نهاد و سازمانی باید در جهت یاری رساندن به تحقق سریعتر
آن تــاش کند ،زیــرا راهــکــاری مناسب بــرای مواجهه با بحرانها
در حوزههای گوناگون امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی و مدیریت صحیح این بحرانها است.
از میان راههــای مختلف برای دستیابی به این هدف مهم،
دان ــش و تــوجــه و اهمیت بــه آن یکی از مهمترین مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی شناخته شده اســت .همانطور که مقام معظم
رهبری نیز فرمودند ،بــرای تحقق اقتصاد مقاومتی راهکار اصلی
اهــمــیــت بــه دانــایــی و عـلــم و دان ــش اس ــت .بــه همین دلــیــل در
پژوهش حاضر ،مدیریت دانش بهمنزلهی پلی برای دستیابی به
اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت تا با پیادهسازی مدیریت
دانــش در سازمانها ،عــاوه بر کمک به تولید ثــروت از دانــش در

سازم انها ،بتوان از آن در جهت کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی
یاری گرفت .بدین منظور در این پژوهش برای مدیریت دانش بر
اساس مطالعات از قبل صورت گرفته ،سه فرایند تولید ،اشترا ک و
بهکارگیری دانش و همچنین برای اقتصاد مقاومتی شش مؤلفهی
حمایت از تولید ملی ،مدیریت بهینهی منابع طبیعی ،توسعهی
اقــتــصــادی ،استفاده از ظرفیت ملی ،فرهنگی و دیــنــی ،اقتصاد
دانشبنیان و کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه و جهش در
خودکفایی در نظر گرفته شدند .همچنین ستاد مرکزی بانک انصار
تهران بهعنوان جامعهی آمــاری این پژوهش در نظر گرفته شد.
پس از بررسیهای صــورت گرفته و تجزیه و تحلیلهای انجام
شده با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری ،فرضیهی
اصلی تحقیق که تأثیر مثبت مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی
است تأیید شد .همچنین کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه
و توسعهی اقتصادی از مهمترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در
بانک انصار شناخته شدند .بنابراین از طریق مدیریت صحیح
دانش در سازمان میتوان عالوه بر برداشتن گامی مهم در تحقق
اقتصاد مقاومتی ،بحرانهای پیش رو را نیز قبل از وقوع مدیریت
کرد ،زیرا مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی هر دو رابطهای مستقیم
با مدیریت بحران دارند و بنابراین سازمانها میتوانند راهبردهای
سودمندی بر اســاس نیازهای دانشی خــود در زمــان رویــارویــی با
بــحــرانهــا بــه کــار ببرند و بــدیــن طــریــق گــامــی ب ــزرگ در مدیریت
بحرانها در سازمانها نیز برداشته شده است.
همچنین بررسی این مدل در حوزههای دیگر بانک انصار در
تمامی شهرهای ایــران ،بررسی روابــط ذکر شده در مــدل ،در سایر
بانکهای جمهوری اسالمی ایــران و دیگر ســازمــانهــای کشور،
در نظر گرفتن رابطهی بین مدیریت دانش با مؤلفههای اقتصاد
مقاومتی به صــورت مستقیم ،از پیشنهادات آتی در راستای این
پژوهش است.
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