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چکیده
اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر قطع وابستگیها و تأکید بر مزيتهای تولید در جهت تالش برای خودکفايی،
بازسازی و احیای اقتصاد ملی گام برمیدارد .دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی و ايجاد شرايط و
زمینههايی است که اگر تحقق نیابد نمیتوان امید داشت که اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گیرد .يکی از
عمدهترين راهکارهای تحقق اين اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر خام فروشی است که
تنها از مسیر دانش و تقويت و تحکیم پايههای اقتصاد دانشبنیان در کشور تحقق میيابد؛ بنابراين رويکرد
اصلی کشور بهسوی دانشمحور شدن اقتصاد و اجرای صحیح مديريت دانش در سازمانها و نهادهای
دانشبنیان ،کشور را در تحقق اين مهم ياری میرساند .پژوهش حاضر به بررسی رابطه اثربخشی نظام جامع
مديريت دانش بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در يک شرکت دانشبنیان دفاعی پرداخته است .بدين منظور
پس از انجام مطالعات کتابخانهای و بررسیهای میدانی گسترده با بهرهگیری از روش حداقل مربعات جزئی،
تدوين ،تجزيهوتحلیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با خبرگان و کارکنان آشنا با مباحث مديريت دانش و اقتصاد
مقاومتی شرکت مورد مطالعه رابطه اثربخشی نظام جامع مديريت دانش بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی بررسی
شد و مدل ارائه گرديده با روش مدل يابی معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزار  ،AMOSمورد
سنجش قرار گرفت و تفسیر گرديده است .نتیجهی آزمون نشانمی دهد که در اين شرکت دانشبنیان،
مديريت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته و اين شرکت به نوعی با سرمايهگذاری در
بخش مديريت دانش میتواند بهطور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی ياری رساند.
واژههای کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،مديريت دانش ،مدل يابی معادالت ساختاری ،اقتصاد دانشبنیان.
 1دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنايع ،گرايش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
()sheikholislam@aut.ac.ir
2

دانش آموخته کارشناسی ارشد  ،MBAگرايش عمومی ،دانشگاه پیام نور تهران ()rez.2005@yahoo.com
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 .1مقدمه
آينده جهان در هزاره سوم ،آکنده از رقابت ،عوامل محیطی نامطمئن ،رواج فنّاوریهای برتر بوده که بهصورت
وحشتناکی بر جوامع بشری چنگ انداخته و انواع مختلف نااطمینانیها را شکل داده است (معموری.)1031،
دستیابی به توسعه مبتنی بر دانش ،مستلزم تالشهای هدفمند و سازمانيافته در سطوح ملی و تعامالت
متقابل آن با سطوح بینالمللی است که در آن تمامی بخشها و نهادهای جوامع مشارکت حداکثری کنند
(نعمتی و همکاران .)1030،سازمانها نیز در دنیای متغیر امروز با توجه به تغییر و تحوالتی که در اثر
مهارتها ،توانايیها و رقبای فناوری ايجادشده ،اجازه مديريت به شکل سنتی را ندارند ( )Carter, 2013و
مجبور به جستجوی بهترين شیوهها و طرحها بهمنظور سازگاری با محیط در حال تغییر هستند ( Allen,
.)2013
در سالیان اخیر و با شکست اکثر تهاجمات دشمن در عرصههای مختلف ،تحريمهای شديدتر اقتصادی و
محدوديتهای کسبوکار داخلی و ارتباطات خارجی در دستور کار قرار گرفته است .مجموعه شرايط پیش
آمده برای کشور که نظیری برای آن در عرصهی بینالمللی و نظری اقتصاد نمیتوان يافت ،موجب شد که
رهبر انقالب اسالمی ادبیات و عرصهی جديدی را برای استمرار و اقتدار ملی و اقتصادی کشور ترسیم کنند.
اين عرصه که با ظهور مفهومی به نام «اقتصاد مقاومتی» تجلی يافته است ،بیانگر مجموعه تعاريف،
شاخصها و سیاستهايی است که اقتصاد ملی را بر اساس شرايط موجود تدوين کرده و نوعی انعطافپذيری
و اقتدار همزمان را برای اين حوزه فراهم میآورد (جهرمی و همکاران.)1032،
در بیان مفهوم و اهداف اين اقتصاد میتوان گفت اقتصاد مقاومتی به دنبال راهحل مديريت قبل از بحران
است .با وجود تدابیر انديشیده شده در کشور ،احتمال تکرار حوادث و بحرانها در سالهای اخیر زياد است؛
بنابراين تفکر اقتصاد مقاومتی نه تنها شرايط حال را مدنظر قرار میدهد بلکه به افقهای دوردست نیز
میانديشد ،به همین دلیل سیاستهای اجرايی مرتبط با حوزهی مديريت بحران نیز بايد از بالندگی و پويايی
برخوردار باشند تا ظرفیت بازدارندگی کشور در قبال تهديدات نوظهور افزايش يابد تا بتواند برنامههای دشمنان
را برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی ايران با شکست روبهرو کند (رشوند.)1033 ،
از طرفی ما در حال وارد شدن به جامعهای دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی ،ديگر سرمايهی
بیشتر ،منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و  ...نیست ،بلکه منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود؛ زيرا
سرمايهگذاری در دانش میتواند ظرفیت تولیدی ساير عوامل تولید را افزايش داده و موجب تبديل آنها به
فرايندها و محصوالت جديد شود (آشنا و همکاران .)1033 ،ازاين رو مديريت صحیح دانش میتواند کشور را
بهسوی اقتصادی مبتنی بر دانش پیش برد و در تحقق اقتصاد مقاومتی ياری رساند .بنابراين با توجه به
اهمیت هر دو مبحث اقتصاد مقاومتی و مديريت دانش در جمهوری اسالمی ايران ،اين پژوهش با در نظر
گرفتن فرايندهای مديريت دانش شامل تولید ،اشتراک و بهکارگیری دانش و همچنین شش مؤلفهی اقتصاد
مقاومتی ،يعنی قطع وابستگی به کشورهای بیگانه و جهش در خودکفايی ،رشد اقتصادی ،اقتصاد دانشبنیان،
حمايت از تولید ملی ،استفاده از ظرفیتهای دينی ،فرهنگی ،ملی و مديريت بهینهی منابع طبیعی ،به ارائهی
يک مدل کمی و آزمون مدل با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی پرداخته است.

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال سوم ،شماره هشتم ،تابستان 9617

67

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2اقتصاد مقاومتی
در سالهای اخیر و با شدت يافتن تحريمهای يکجانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسالمی ايران
باهدف متوقف کردن برنامههای صلح آمیز هستهای ايران ،واژهی جديد «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات
اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حالوروز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.
اين واژه اولین بار در ديدار کارآفرينان با مقام معظم رهبری در شهريور سال  1033مطرح گرديد .در همین
ديدار ،رهبر معظم انقالب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرينی معرفی و برای نیاز اساسی کشور
به کارآفرينی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برايی جهش» را معرفی نمودند.
برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم ،تعاريف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبهای به
اين موضوع نگاه کردهاند .در اين میان ،تعريف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقالب
ارائه دادهاند .ايشان در ديدار با دانشجويان فرمودند«:اقتصاد مقاومتی يعنی آن اقتصادی که در شرايط فشار،
در شرايط تحريم ،در شرايط دشمنیها و خصومتهای شديد میتواند تعیین کننده رشد و شکوفايی کشور
باشد» (مقام معظم رهبری.)1033،
ايران اسالمی امروز به منزلهی الگوی کشورهای آزادی خواه و کانون اصلی مقاومت در برابر انديشهی لیبرال
دموکراسی غرب قرار دارد و اين در حالی است که دنیای غرب با بحران اقتصادی اجتماعی مواجه است و در
اين شرايط برای نجات خود از اين مشکات آخرين تیر ترکش خود يعنی تحريم هوشمندانه را انتخاب کرده
است که در دو سطح تحريم واقعی و جنگ روانی آن را پیگیری میکند و طی آن با تحريمهای نفتی ،بانک
مرکزی ،شرکتهای کشتیرانی و نفتکش ها ،برخی اشخاص و در نهايت با ايجاد فشارهای اقتصادی و سپس
با بهرهگیری از رسانههای قوی خود خواهان ايجاد شکاف بین مردم و مسئوالن هستند (مقام معظم
رهبری.)1030،
اقتصاد مقاومتی مختص زمان جنگ و تحريم نیست ،بلکه يک چشمانداز بلندمدت پیش روی اقتصاد ايران
است ،زيرا اقتصاد ايران در سايهی تفکر جمهوری اسامی همیشه آماج حمالت دشمنان خواهد بود .طبق
بیانات مقام معظم رهبری در سال  ،1030اين اقتصاد درونزا است؛ يعنی از دل ظرفیتهای خود کشور ما و
خود مردم ما میجوشد .رشد اين نهال و اين درخت ،متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درونزا به اين معنا
است؛ اما در عین حال درون گرا نیست؛ يعنی اين اقتصاد مقاومتی ،به اين معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را
محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور؛ نه درونزا است ،اما برون گرا است؛ با اقتصادهای جهانی
تعامل دارد ،با اقتصادهای کشورهای ديگر با قدرت مواجه میشود (میرمعزی.)1031،
با توجه به مطالعات جامعی که در خصوص اقتصاد مقاومتی انجام شده است ،تمامی مؤلفههای استخراج
گرديده برای اقتصاد مقاومتی در جدول ( )1ذکر شده است.
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جدول شماره ( )1مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
رديف
1
2
0
0
3
0
1
3
3
13
11
12
10
10
13
10
11
13
13
23
21
22
20
20
23
20
21
23
23
03
01
02
00
00
03

مؤلفهها
مردمیکردن اقتصاد
ثبات اقتصادی
ثبات و توزيع درآمد در میان مردم
وحدت کلمه در مباحث سیاسی
عزم و انسجام ملی میان مردم و مسئوالن
اصالح الگوی مصرف
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
مديريت بهینهی واردات
قطع وابستگی به کشورهای بیگانه و جهش در خودکفايی
مصرف کاالهای داخلی برای تقويت بنیان تولید داخلی
مقابله با ضربهپذيری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز
افزايش بهر هوری اقتصادی
کاهش شاخص بیکاری و افزايش اشتغال
گسترش فعالیت بخش خصوصی
تشکیل سرمايههای بزرگ
صرفهجويی در مواد اساسی
کار جهادگونه
استحکام معنويت در جامعه
پرهیز از توجه اجتماعی به مسائل حاشیهای
تأمین اقالم راهبردی (غذا و دارو)
دسترسی دولت به منابع درآمدی
حمايت از تولید ملی
سرمايهگذاری نوآورانه
مبارزه با فساد اقتصادی
نوآوری و شکوفايی
کنترل (پايش) تورم
حمايت از عوامل تولید داخلی
نرخ رشد اقتصادی باال
تأمین نیازهای اساسی از سوی دولت
پديداری اقتصاد دانشبنیان
حداکثرکردن استفادهی بهینه از امکانات و تجهیزات موجود در کشور
بازار دارايی فکری
حفظ حداقلهای پدافند اقتصادی
اصالح ساختار دولتی
کاهش آسیبهای اجتماعی
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رديف

مؤلفهها

00
01
03
03
03
01
02
00
00
03
00
01
03
03
33
31
32
30
30
33
30
31
33
33
03
01
02
00
00
03
00
01
03
03
13

توجه به نخبگان و استفاده از فناوریها و تکنولوژیهای نوين
مديريت درست منابع ارزی
توجه به اهمیت و جايگاه کلی فرهنگ در اقتصاد مقاومتی
توجه به آرمانهای مکتب اسالم
توجه به نقش زنان
اتصال شرکتهای کوچک و متوسط به صنايع
افزايش تولید و مصرف منابع انرژی تجديدپذير
مديريت بهینهی منابع مالی
نقش پشتیبانی رسانهها و مؤسسات فرهنگی
نقش آموزش و پرورش در سطوح پايه
عدالت محوری
تقويت و تحکیم سرمايه اجتماعی
سهم بری عادالنهی عوامل
توجه به سرمايههای انسانی
بهرهگیری از ابزارهای مالی اجتماعی
بهرهگیری از ظرفیت هدفمندسازی يارانهها
مديريت بهینهی منابع طبیعی برای رفع نیازهای کشور
رفع موانع حضور فعاالن مردمی در عرصهی اقتصادی
بهبود فضای کسبوکار
حمايت همه جانبهی هدفمند از صادرات کاالها و خدمات
حرکت بر اساس برنامه
افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذيری اقتصاد کشور
استفادهی مناسب از ذخاير نفت و گاز
مدلسازی يا طراحی الگوی سبک زندگی منطبق بر اقتصاد مقاومتی
بهینهسازی زيرساختهای انرژی
توجه بیشتر به منابع مشترک نفتی
تبديل خام فروشی به فراوردهها
بهینهسازی سیستم بانکی کشور
اجرای مالیات بر ارزشافزوده
نظارت در همهی سطوح
کارآفرينی
توسعهی گردشگری
حکمرانی مطلوب
مراقبت از توانمندی حملونقل کشور
استفاده از ظرفیتهای فرهنگی دينی و ملی

منبع :ايدلخانی و همکاران1033 ،
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حال با توجه به جدول ( ،)1مؤلفههايی که دارای مفهوم يکسانی هستند و به نظر میرسد که بر هم منطبقاند
در کنار هم قرار داده شدهاند و سپس مؤلفههايی که مؤلفههای ديگر را پوشش میدهند انتخاب شده و
طبقهبندی نهايی در جدول ( )2بیان شده است.
بنابراين با توجه به جدول ( )2و با توجه به کثرت مؤلفههای مستخرج شده ،از میان مؤلفههای اقتصاد
مقاومتی ،شش گروه کلی حمايت از تولید ملی ،اقتصاد دانشبنیان ،استفاده از ظرفیتهای فرهنگی ،دينی و
ملی ،مديريت بهینهی منابع طبیعی ،رشد اقتصادی و قطع وابستگی به کشورهای بیگانه و جهش در
خودکفايی برای انجام گام اصلی تحقیق انتخاب گرديدند.
جدول شماره ( )2مؤلفههای نهايی اقتصاد مقاومتی
شماره

مؤلفههای اقتصاد مقاومتی

1

حمايت از تولید ملی

2

اقتصاد دانشبنیان

0

بهرهمندی از ظرفیتهای فرهنگی،
دينی و ملی

0

مديريت بهینهی منابع طبیعی

زير مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
برنامهريزی و مديريت واردات و صادرات کاال و خدمات
ترويج مصرف کاالی ايرانی
کارآفرينی
استفاده از فناوریهای و فنّاوریهای نوين
نخبه پروری و توجه به نخبگان
بازار دارايی فکری
نوآوری ،خالقیت و شکوفايی
تقويت و تحکیم سرمايهی اجتماعی
عدالت محوری
طراحی الگوی سبک زندگی منطبق بر اقتصاد مقاومتی
توسعهی گردشگری
توجه به آرمانهای اسالم و استحکام معنويت در جامعه
نقش آموزش و پرورش و رسانهها
توجه به اهمیت و جايگاه فرهنگ
صرفهجويی در منابع و اصالح الگوی مصرف
استفادهی مناسب از ذخاير نفت و گاز و کاهش وابستگی به درآمدهای نفت
بهینهسازی زيرساخت انرژی
ايجاد ارزشافزوده و تبديل خام فروشی به فراوردهها
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مؤلفههای اقتصاد مقاومتی

3

رشد اقتصادی

0

قطع وابستگی به کشورهای بیگانه
و جهش در خودکفايی
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زير مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
افزايش تولید و مصرف منابع انرژی تجديدپذير
افزايش بهرهوری اقتصادی
کاهش بیکاری و افزايش اشتغال
پايش تورم
مبارزه با فساد اقتصادی
کاهش آسیبپذيری اقتصاد

بهینهسازی سیستم بانکی کشور و مديريت صحیح منابع مالی و ارزی
تأمین نیازهای راهبردی مورد نیاز از سوی دولت
حکمرانی مطلوب
استفادهی بهینه از امکانات و تجهیزات در کشور
نظارت و ارزشیابی مناسب در تمام سطوح
حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از توجه به مسائل حاشیهای
اصالح ساختار دولتی
وحدت کلمه در مباحث سیاسی

 .2-2مدیریت دانش
مديريت دانش ،يک واژهی علمی است که ارائهی تعريف استاندارد از آن مشکل است (به دلیل ابهامات
موجود در تعريف خود دانش) ،اما تعاريف زير تا حدودی آن را توصیف میکند:
به اعتقاد دانپورت و پروساک ،مديريت دانش ،يک فرايند خاص سازمانی و سیستمی برای کسب ،سازماندهی،
نگهداری ،کاربرد ،پخش و خلق دوبارهی دانش صريح و ضمنی کارکنان بهمنظور افزايش عملکرد سازمان و
ارزش آفرينی است (.)Davenport,1998
مديريت دانش ،شامل روشهای بهبود و راهکارهای عملی است که به مديريت کمک میکند تا در هر سطح
و بخشی از سازمان بهبود روشهای کاری و محصوالت امکانپذير شود (.)Davenport,1998
مديريت دانش فرايندی نظاممند و سازمانيافته برای کسب ،سازماندهی و انتقال دانش ضمنی و آشکار
کارکنان بهگونهای است که ديگر کارکنان بتوانند از آن استفاده کنند تا در انجام کارشان مؤثرتر و بهرهورتر
باشند (.)Alrawi,2008
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مديريت دانش برحسب ويژگیهايی که در يک فرايند ساختيافته يا چرخهی زندگی وجود دارد ،میتواند
جريان يابد که اين چرخه از مفهوم و ايجاد آن شروع شده و تا يک وضعیت سودمند برای به اشتراکگذاری و
بهکارگیری دانش ادامه میيابد.
چندين چرخهی مختلف از مديريت دانش وجود دارد که با توجه به روند انجام تحقیقات و نظرهای خبرگان ،از
میان فرايندها ،چرخهی نويس و همکاران ( )Nevis,1995که مشتمل بر سه فاز خلق دانش ،بهکارگیری
دانش و اشتراک دانش است ،در اين پژوهش مبنا قرار گرفت که در ادامه به توضیح مختصر آنها پرداخته
شده است.
 .1-2-2خلق دانش
بهطور کلی دانش سازمانی بايد در جهت خدمات ،فرايندها و محصوالت سازمان به کار گرفته شود .اگر
سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص کند ممکن است در حفظ
مزيتهای رقابتی خود با مشکل روبهرو شود (.)Hales, 2001
 .2-2-2اشتراک دانش
اشتراک دانش شامل تبادل ،جابهجايی و توزيع دانش مناسب به فرد و گروه مناسب است .مفهوم اشتراک
بیشتر در رابطه با دانش ضمنی به کار برده میشود ( .)Davenport,1998پژوهشگران ديگری نیز تسهیم
دانش را به منزلهی مجموعهای از رفتارهايی تعريف میکنند که شامل مبادلهی اطالعات يا کمک کردن به
ديگران است.
حجم و چگونگی رابطهی اين فرايندها با يکديگر ،متمايزکنندهی اقتصادهای مدرن از اقتصادهای سنتی است.
در واقع يکی از راههای اساسی جريان دانش ،جريان آن از فرايند استفاده به فرايند تولید است .دانشی که در
اين کانال جريان میيابد دانش چگونگی و در رابطه با مسائل فرايند استفاده است .اين جريان پويايی سیستم
اقتصادی و متمايز کنندهی اقتصادهای سنتی از اقتصادهای مبتنی بر دانش است (.)Chennemanani,2006
 .3-2مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی
محمدی مقدم و همکاران ( )1032در مقالهای به بررسی رابطه بین اقتصاد مقاومتی ،گرايش کارآفرينانه و
مديريت دانش پرداختهاند .جامعه آماری ايشان  133نفر از کارآفرينان و صنعتگران يک شهرک صنعتی در
شهر تبريز بودهاند؛ که بر اساس نتايج به دست آمده اين تحقیق ،رابطه معنادار بین اقتصاد مقاومتی ،گرايش
کارآفرينانه و مديريت دانش وجود دارد .بر اين اساس بین اقتصاد مقاومتی و گرايش کارآفرينانه همبستگی
باالتری مشاهدهشده است .همچنین در بین ابعاد اقتصاد مقاومتی ،حمايت از تولید ملی باالترين همبستگی و
مقابله با دشمن پايینترين همبستگی را با گرايش کارآفرينانه دارند و از بین ابعاد اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد
دانشبنیان باالترين و مديريت مصرف پايینترين همبستگی را با مديريت دانش دارد.
در خصوص ارتباط بین مديريت دانش و اقتصاد مقاومتی ،آقاجانی و مجدد ( )1030نیز در مقالهای به تشريح
اقتصاد مقاومتی،گرايش کارآفرينانه ،مديريت دانش و تعامل سازنده و بهینهی آنها در خلق ثروت دانشبنیان
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پرداخته است و در نهايت نتیجهگیری کرده است که با توسعهی نوآوری در فعالیتهای اقتصادی حرکت به
سمت گرايشهای کارآفرينانه و کسب دانش صحیح بهمنظور تحقق اين امر ،مسیر در راستای اقتصاد
دانشبنیان ،شفافیت و وضوح بسیار زيادی میيابد و بنابراين با توجه به اهمیت فراوان اقتصاد مقاومتی،
گرايشهای کارآفرينانه و مديريت دانش بر توسعه اقتصادی کشور ،با تعامل اين سه مهم در اقتصاد
دانشبنیان ،به کشور در راه توسعه ياری بزرگی میرساند.
 .3روششناسی پژوهش
 .1-3طرح پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است ،چرا که بر اساس متغیرهای پژوهش و بررسی
ادبیات موجود ،الگوی جديدی پیشنهاد میشود و به لحاظ روش از زمرهی تحقیقات پیمايشی و توصیفی
همبستگی است .راهبرد گردآوری دادهها در اين تحقیق از نوع پیمايشی بوده که از ابزار پرسشنامه برای اين
منظور استفاده شده است .بر اين اساس الگوی مفهومی پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانهای ،توسعه داده
شده و بهمنظور بررسی تجربی آن ،پرسشنامهای مبتنی بر بررسی ادبیات و نظر خبرگان تدوين گرديد.
بهطور کلی دو نوع رويکرد برای برآورد پارامترهای يک مدل معادالت ساختاری وجود دارد که عبارتند از
رويکرد مبتنی بر کوواريانس و رويکرد مبتنی بر واريانس .رويکرد اول در تالش است تا اختالف بین
کوواريانسهای نمونه و آنچه که مدل نظری پیشبینی کرده است را حداقل کند .بر خالف رويکرد اول،
رويکرد حداقل مربعات جزئی در ابتدا با عنوان حداقل مربعات جزئی تکراری غیرخطی  2معرفی شد که هدف
از آن حداکثر کردن واريانس متغیرهای وابستهای است که توسط متغیرهای مستقل تعريف میشوند .همانند
ساير مدلهای معادالت ساختاری ،مدل حداقل مربعات جزئی نیز دارای بخش ساختاری است که منعکس
کنندهی ارتباط بین متغیرهای پنهان و يک جزء اندازهگیری است .کمترين مجذورات جزئی برای مقابله با
مشکالت دادهای خاص مانند حجم اندک دادهها ،وجود دادههای گمشده و هم خطی بین متغیرهای مستقل
طراحی شده است (سید عباس زاده و همکاران.)1031،
در اين پژوهش در نهايت دادههای به دست آمده بر اساس رويکرد مدل يابی معادالت ساختاری ( )PLSو به
کمک نرمافزار  AMOSمورد تجزيهوتحلیل و مطالعهی استنباطی قرار گرفت.
 .2-3روایی و پایایی پرسشنامه
با توجه به مرور پیشینه ،پرسشنامهای شامل دو بخش مبنی بر بررسی فرايندهای مديريت دانش و همچنین
بررسی مؤلفههای اقتصاد مقاومتی طراحی گرديد و روايی آنها توسط گروهی از متخصصان تأيید گرديد.
برای ارزيابی هر دو بخش پرسشنامه ،از مقیاس  00گويهای دارای طیف پنج امتیازی لیکرت ( 1به معنای
خیلی کم تا  3به معنای خیلی زياد) استفاده شده است.
برای ارزيابی پايايی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گرديد .مقدار آلفا برای بخش مديريت دانش
پرسشنامه 3/300و برای بخش اقتصاد مقاومتی  3/331و برای کل پرسشنامه 3/300به دست آمد.
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 .3-3جامعه و نمونهی آماری پژوهش
در اين پژوهش جامعهی آماری متشکل از کارکنان شرکت دانشبنیان دفاعی مورد مطالعه است .برخی از
سیاستهای کلی شرکت مذکور به شرح زير است:
رعايت ضوابط و مقررات قانونی و شرعی ،تقويت قانونگرايی ،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 سیاستهای کلی کشور در حوزهی اقتصاد ،افزايش
بهرهوری .همچنین مواردی چون التزام عملی به اصول و احکام شرع مقدس اسالم ،رفتار مبتنی بر اقتصاد
اسالمی ،رعايت اخالق اسالمی و برخورد صادقانه با مشتريان با دو مؤلفهی امانتداری و تخصص ،بخشی از
ارزشهای حاکم بر شرکت مذکور هستند.
شرکت مورد مطالعه در راستای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی ،با استناد به سیاستها ،پیادهسازی و اجرای
اقتصاد مقاومتی و تبديل اين شرکت به الگوی اقتصاد مقاومتی را سرلوحهی فعالیتهای خود قرار داده است.
همچنین اين شرکت تمهیدات و آزمونهايی را برای مقابل با بحران و گذر از شرايط بحرانی تدوين نموده
است.
پرسشنامهها در همهی واحدهای شرکت مورد مطالعه و در بین خبرگان و افراد آشنا با مباحث مديريت دانش
و اقتصاد مقاومتی به صورت حضوری توزيع شدند که با توجه به حجم  110تايی جامعهی مذکور ،با توجه به
جدول مورگان ،عدد به دست آمده برای نمونه  30واحد است که از میان پرسشنامههای توزيع شده در
جامعهی مورد نظر 31 ،پرسشنامه به دست آمد که  1پرسشنامه ناقص بود و در نهايت  33پرسشنامه مورد
بررسی قرار گرفت .جدول ( )0خالصهای از دادههای توصیفی نمونهی آماری پژوهش را ارائه میدهد:
جدول شماره ( )0اطالعات توصیفی نمونه
سطح

تحصیالت

سابقه کار

سن

توضیحات

تعداد مصاحبهشوندگان

کاردانی

3

13

کارشناسی

01

03/33

ارشد

01

00/00

دکتری

3

13

مجموع

33

133

زير  3سال

03

03/33

 13-3سال

3

13

 13-13سال

00

01/11

باالی  13سال

12

10/00

مجموع

33

133

 03-23سال

23

21/11
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توضیحات

تعداد مصاحبهشوندگان

 03-03سال

00

00/00

 03-03سال

10

11/11

باالی  03سال

10

11/11

مجموع

33

133

 .4یافتهها و تجزیهوتحلیل دادهها
 .1-4ارائهی مدل
شکل ( )1مدل آزمون شدهی پژوهش را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،برای مديريت دانش بر
اساس مطالعات از قبل صورت گرفته ،سه فرايند تولید ،اشتراک و بهکارگیری دانش و بر همین اساس برای
اقتصاد مقاومتی شش مؤلفهی حمايت از تولید ملی ،مديريت بهینهی منابع طبیعی ،رشد اقتصادی ،استفاده از
ظرفیت ملی ،فرهنگی و دينی ،اقتصاد دانشبنیان و قطع وابستگی به کشورهای بیگانه در نظر گرفته شده
است و در نهايت تأثیر مديريت دانش بر اقتصاد مقاومتی از طريق پرسشهايی در خصوص اين مؤلفهها و
همچنین پرسشهايی که بهطور مستقیم مديريت دانش و اقتصاد مقاومتی را مورد سنجش قرار میدهند ،با
بهکارگیری روش حداقل مربعات جزئی ،مورد سنجش قرار گرفته است.

شکل شماره ( )1مدل آزمون شدهی پژوهش
(ضرايب مسیر و بارهای عاملی)
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تمامی مدلهای مبتنی بر مدليابی معادالت ساختاری (ازجمله پی .ال .اس) دارای دو بعد مدل اندازهگیری و
مدل ساختاری هستند .کفايت مدل اندازهگیری بر اساس سه معیار اصلی شامل پايايی هر يک از سنجهها و
معیارها ،روايی همگرا و روايی واگرا يا تشخیصی تعیین میگردد .برای بررسی پايايی سازهها ،هاالند (رشید
ارده؛  )1030دو مالک را پیشنهاد میکند که شامل  .1پايايی هر يک از گويه ها؛  .2پايايی ترکیبی هر يک از
سازهها است .در پايايی هر يک از گويهها ،بار عاملی  3.0و باالتر در تحلیل عاملی تأيیدی نشانگر سازهی
خوب تعريف شده است .همانطور که در جدول  0آورده شده است تمامی بارهای عاملی اين پژوهش دارای
بار عاملی باالتر از  3.0بوده و باالتر از حداقل قابل قبول است و اين بدان معناست که نشانگرهای مدل (مانند
 )KCبرای اندازهگیری سازهی خود (مانند تولید دانش) ،بهطور مناسب انتخاب شدهاند و مورد تأيید هستند.
همانطور که گفته شد برای بررسی پايايی ترکیبی از شاخص پايايی ترکیبی استفاده میشود که مقادير قابل
پذيرش برای آن مقدار  3.1يا بیشتر است و طبق جدول  ،0مقادير تمام  Composite reliabilityها از
 3.1بیشتر بوده و اين نشان دهندهی اين است که در بین پاسخدهندگان مختلف مورد مطالعه ،برداشت
يکسانی از سؤاالت وجود داشته است .همچنین شاخص متوسط واريانس استخراج شده ( )AVEبه منزلهی
شاخص روايی همگرا ارائه گرديده است که چین (درويش زاده  ،)1033مقادير  3.3و بیشتر را توصیه میکند
که تمامی اين مقادير نیز در اين پژوهش باالتر از  3.3است و اين امر به معنای آن است که هر نشانگر فقط
سازهی خود را اندازهگیری میکند و ترکیب آنها بهگونهای است که تمام سازهها به خوبی از يکديگر تفکیک
شدهاند؛ بنابراين مقادير اين شاخصها در جدول ( )0مقادير آورده شده است .که همگی بر پايايی و روايی
همگرای مناسب پژوهش داللت دارند.
جدول شماره ( )0بررسی پايايی و روايی همگرای سازههای تحقیق
متغیر
تولید دانش

اشتراک دانش

بهکارگیری دانش

مديريت دانش
مديريت بهینه منابع
طبیعی

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

بار عاملی
3/330
3/00
3/333
3/330
3/333
3/101
3/103
3/333
3/300
3/301
3/300
3/110
3/311
3/030

AVE

Composite reliablity

3/3030

3/313

3/3000

3/310

3/3213

3/300

3/3130

3/333

3/1330

3/300
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متغیر

رشد اقتصادی
بهرهمندی از
ظرفیتهای فرهنگی،
دينی و ملی
حمايت از تولید ملی

اقتصاد دانشبنیان

قطع وابستگی به
کشورهای بیگانه

اقتصاد مقاومتی

عالمت نشانگر
NM3
ED1
ED2
ED3
VL1
VL2
VL3
NP1
NP2
NP3
KE1
KE2
KE3
DD1
DD2
DD3
RE1
RE2
RE3
RE4

بار عاملی
3/333
3/133
3/300
3/330
3/102
3/103
3/300
3/300
3/133
3/321
3/321
3/133
3/323
3/103
3/303
3/130
3/333
3/330
3/333
3/333

07
AVE

3/3230

Composite reliablity

3/303

3/1030

3/303

3/1333

3/300

3/3123

3/330

3/3013

3/301

3/3331

3/300

 .2-4آزمون مدل ساختاری
جهت بررسی روايی واگرای سازههای تحقیق ،بايد میزان همبستگی هر نشانگر با تمام سازههای ديگر مدل
محاسبه شود و مقادير بايد برای سازهی انتخابی بیشتر از ساير سازهها باشد .بدين منظور ريشهی دوم میانگین
واريانس استخراج شده را جايگزين ماتريس همبستگی میکنیم .مقدار جذر (نوشته شده در قطر ماتريس) بايد
از ساير همبستگیهای عاملهای ديگر با اين سازه بیشتر باشد (آقاجانی .)1030،مطابق با جدول ( )3مشخص
است که تمامی ضرايب قرار گرفته در قطر ماتريس از ديگر ضرايب هم سطر خود بیشتر هستند و اين يعنی
هر نشانگر دارای بیشترين همبستگی با سازهی خود نسبت به ساير سازهها است ،برای مثال نشانگر  npبا
سازهی خود يعنی حمايت از تولید ملی همبستگی بیشتری نسبت به سازههای ديگر مانند اقتصاد دانشبنیان،
تولید دانش و ...دارد؛ بنابراين نتايج بررسی روايی تشخیصی نشان میدهد که مدل به دست آمده دارای روايی
واگرا نیز هست.
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اشتراک دانش

اقتصاد مقاومتی

بهکارگیری دانش

رشد اقتصادی

تولید دانش

حمايت از تولید ملی

اقتصاد دانشبنیان

مديريت دانش

3/333

3/000

3/300

3/000

3/000

3/330

3/230

3/130

3/030

3/310

رشد اقتصادی

3/010

3/000

3/030

3/000

3/320

تولید دانش

3/020

3/030

3/330

3/000

3/000

3/300

حمايت از
تولید ملی

3/300

3/000

3/300

3/000

3/030

3/330

3/130

اقتصاد دانش
بنیان

3/000

3/330

3/300

3/030

3/020

3/330

3/010

3/330

مديريت دانش

3/010

3/130

3/030

3/120

3/010

3/010

3/010

3/320

3/310

مديريت بهینه
منابع طبیعی

3/030

3/030

3/010

3/310

3/300

3/000

3/020

3/030

3/030

قطع وابستگی
به کشورهای
بیگانه

3/010

اقتصاد
مقاومتی
بهکارگیری
دانش

مديريت بهینه منابع
طبیعی

بهرهمندی از ظرفیتهای
فرهنگی ،دينی و ملی

بهرهمندیاز
ظرفیت
های فرهنگی،
دينی
و
ملی
اشتراک دانش

قطع وابستگی به
کشورهای بیگانه

جدول شماره ( )3بررسی روايی واگرای سازههای تحقیق

3/310

3/130

3/000

3/010

3/030

3/320

3/000

3/030

3/130

3/330

3/000

پس از تأيید ويژگیهای مطلوب مدل اندازهگیری ،نتايج آزمون ضرايب معنا داری مدل برای مدل ساختاری
تحقیق بايد مورد بررسی قرار بگیرد .بررسی معناداری ضرايب مسیر با استفاده از دستور بوت استراپ انجام
میپذيرد .برای اين منظور الزم است تا مقدار  tهر مسیر نشان داده شود .مسیرهايی که دارای مقادير  tبیشتر
از  1/30باشند در سطح معناداری  %33هستند(.سید عباس زاده )1031،از همین رو از روش ازسرگیری
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استفاده شد که برای اين منظور ازسرگیری ،در حالت  333نمونه شبیهسازی شد .نتايج اين بررسی در جدول 0
نشان داده شده است.
ستون اول در جدول ( )0ضرايب مسیر را نشان میدهد .مثبت بودن اين ضرايب نشان دهندهی وجود رابطهی
مثبت میان دو سازه است و هرچه مقدار اين ضريب مسیر باالتر باشد ،رابطهی بین آن دو سازه قویتر از
سازههای ديگر است ،بنابراين در میان مؤلفههای اقتصاد مقاومتی ،قطع وابستگی به کشورهای بیگانه
مهمترين مؤلفهی اقتصاد مقاومتی و همچنین اشتراک دانش مهمترين مؤلفهی مديريت دانش شناخته
میشود .همچنین ضرايب ستون دوم ،پايین بودن مقادير خطای استاندارد در مدل را تأيید میکند .در نهايت
همانطور که مشخص است تمامی مقادير  tکه در ستون سوم آورده شدهاند ،از 1/30باالتر هستند و اين امر
نشان دهندهی معناداری تمامی رابطههای مشخص شده بین سازههای مدل است.
جدول شماره ( )0خالصهی نتايج آزمون فرضیهی پژوهش
سازه> -سازه

ضريب مسیر

خطای استاندارد

آماره t

p-value

اقتصاد مقاومتی ˂ -بهرهمندی از ظرفیتها

3/030

3/303

11/330

3/333

اقتصاد مقاومتی ˂ -رشد اقتصادی

3/030

3/332

11/032

3/331

اقتصاد مقاومتی ˂ -حمايت از تولید ملی

3/303

3/333

1/000

3/332

اقتصاد مقاومتی ˂ -اقتصاد دانشبنیان

3/310

3/300

1/330

3/330

اقتصاد مقاومتی ˂ -مديريت منابع طبیعی

3/030

3/310

3/112

3/330

اقتصاد مقاومتی ˂ -قطع وابستگی به کشورهای
بیگانه

3/110

3/302

10/312

3/333

مديريت دانش ˂ -اشتراک دانش

3/131

3/303

10/133

3/330

مديريت دانش ˂ -تولید دانش

3/023

3/330

0/011

3/331

مديريت دانش ˂ -بهکارگیری دانش

3/103

3/303

13/203

3/333

مديريت دانش ˂ -اقتصاد مقاومتی

3/331

3/333

3/220

3/333

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
جامعهی آماری اين پژوهش يک شرکت دانشبنیان دفاعی در نظر گرفته شده است که دلیل اصلی اين
انتخاب ،فعالیتها و برنامهريزیهای فراوان اين شرکت برای تحقق اقتصاد مقاومتی و اهمیت دادن به
موضوع اقتصاد مقاومتی و تالش برای تحقق سريعتر و بهتر اقتصاد مقاومتی در کشور است .پرسشنامههای
جمعآوری شده از اين شرکت ،مطابق با روش مدلسازی معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزار
 AMOSمورد تجزيهوتحلیل قرار گرفتند و همانطور که در جدولهای ( )3و ( )0مشاهده گرديد ،پايايی و
روايی مدل مورد نظر تأيید شد.
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همچنین بر اساس روابط ارائه شده در جدول  0میتوان بیان نمود که مديريت دانش با ضريب مسیر برابر
 3/331تأثیر مثبت و با  t= 3/220 >1/30تأثیر معناداری بر اقتصاد مقاومتی دارد و بنابراين فرضیهی اصلی
پژوهش که بررسی تأثیر مديريت دانش بر اقتصاد مقاومتی است تأيید میشود .همچنین تمامی ضرايب مسیر
و مقادير  tنشان داده شده در جدول ،وجود ارتباطات مثبت و معنادار را بین ساير مؤلفههای مشخص شده
تأيید میکند .بدين معنا که بین اقتصاد مقاومتی و هر شش مؤلفهی آن و همچنین مديريت دانش و سه
فرايند اصلی آن رابطهی معنادار و مثبت وجود دارد .همانطور که در شکل ( )1و با توجه به ضرايب مسیر
مشخص است ،قطع وابستگی به کشورهای بیگانه و جهش در خودکفايی و سپس با اختالف بسیار اندک،
مؤلفهی رشد اقتصادی را میتوان از مهمترين عوامل تأثیرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت و
شايد اين بدان معنا باشد که شرکت مذکور بیشتر فعالیتهای خود را باهدف قطع وابستگی به کشورهای
بیگانه شکل داده و همچنین به دلیل نقش پررنگ رشد اقتصادی ممکن است ناشی از اين نکته باشد که اين
شرکت به دلیل اينکه نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد ،برنامههای متعددی را برای رشد و توسعه در نظر
گرفته و اجرا میکند تا از اين طريق بتواند در تحقق اقتصاد مقاومتی کشور نیز نقشی را ايفا سازد .همچنین،
همانطور که در مدل نمايان است ،از میان سه فرايند مديريت دانش ،اشتراک دانش به منزلهی مهمترين
فرايند مديريت دانش در نظر گرفته شده است و اين طور به نظر میرسد که اين شرکت در پیادهسازی
مديريت دانش ،اغلب برنامههای خود را به اشتراک دانش در سازمان معطوف داشته است.
بنابراين شايد بتوان اينگونه نتیجه گرفت که سازمانهای ديگر نیز برای کمک به تحقق سريعتر اقتصاد
مقاومتی ،اولین گامیکه میتوانند در اين راستا بردارند ،حرکت برای قطع وابستگی به کشورهای بیگانه و
سپس گامهايی برای رشد اقتصادی سازمان خود است تا کشور را در اين امر مهم ياری رسانند؛ بنابراين با
نتیجهی حاصلشده در اين پژوهش میتوان سازمانهای کشور را به سرمايهگذاری در مديريت دانش تشويق
کرد تا از اين طريق عالوه بر بهره بردن از فوايد مديريت دانش در سازمان خود ،گامی مؤثر برای تحقق
سريعتر اقتصاد مقاومتی نیز برداشته باشند ،زيرا واضح است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور ،تمامی
نهادها و سازمانهای آن بايد با اين مفهوم و اهمیت محقق شدن آن آشنا شوند و برای کمک به تحقق آن
برنامهريزی و سپس اقدام کنند.
امروزه دانش و اطالعات به عوامل تعیینکنندهای در موفقیت و قدرت رقابتپذيری سازمانها تبديل شده و
مديريت دانش بهعنوان يکی از مباحث نوين سازمانی در علم مديريت مطرح شده است .سازمانها برای
بهبود جايگاه رقابتی خود ،مجبور هستند برای نگهداری دانش موجود و نیز يادگیری دانشهای نوين ،مديريت
دانش را به کار گیرند .سازمان بايد جهت بهبود عملکرد خود در برخی موارد دانش سازمانی خود را آگاهانه
کنار بگذارند و دانش جديدی را جايگزين نمايند .اشتراک دانش باعث يادگیری جمعی میشود و همافزايی را
در گروهها افزايش میدهد و اين خود باعث بهبود سهم دانش در دسترس شرکت برای ارتقاء عملکرد
سازمانی میشود.
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امروزه اقتصاد مقاومتی يکی از مهمترين مباحث روز کشور است که هر نهاد و سازمانی بايد در جهت
ياریرساندن به تحقق سريعتر آن تالش کند ،زيرا راهکاری مناسب برای مواجهه با بحرانها در حوزههای
گوناگون امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و مديريت صحیح اين بحرانها است.
از میان راههای مختلف برای دستیابی به اين هدف مهم ،دانش و توجه و اهمیت به آن يکی از مهمترين
مؤلفههای اقتصاد مقاومتی شناخته شده است .همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند ،برای تحقق
اقتصاد مقاومتی راهکار اصلی اهمیت به دانايی و علم و دانش است .به همین دلیل در پژوهش حاضر،
مديريت دانش به منزلهی پلی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت تا با پیادهسازی
مديريت دانش در سازمانها ،عالوه بر کمک به تولید ثروت از دانش در سازمانها ،بتوان از آن در جهت
کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی ياری گرفت .بدين منظور در اين پژوهش برای مديريت دانش بر اساس
مطالعات از قبل صورت گرفته ،سه فرايند تولید ،اشتراک و بهکارگیری دانش و همچنین برای اقتصاد مقاومتی
شش مؤلفهی حمايت از تولید ملی ،مديريت بهینهی منابع طبیعی ،رشد اقتصادی ،استفاده از ظرفیت ملی،
فرهنگی و دينی ،اقتصاد دانشبنیان و قطع وابستگی به کشورهای بیگانه و جهش در خودکفايی در نظر
گرفته شدند .پس از بررسیهای صورت گرفته و تجزيهوتحلیلهای انجام شده با استفاده از روش مدلسازی
معادالت ساختاری ،فرضیهی اصلی پژوهش که تأثیر مثبت مديريت دانش بر اقتصاد مقاومتی است تأيید شد.
همچنین قطع وابستگی به کشورهای بیگانه و رشد اقتصادی از مهمترين مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در
شرکت مورد مطالعه شناخته شدند.
با توجه به نتايج پژوهش میبايست در شرکت بستری ايجاد شود که در آن تسهیم و مبادله ايدهها ،دانش و
اطالعات ارزشمند تلقی گردد .فرهنگ سازمانی مناسب و سودمند که حامی مبادله و انتقال دانش بین سطوح
مختلف سازمان باشد ،بهطوری که افراد بدون هیچگونه ترس و واهمهای ،اطالعات و دانش خود را در اختیار
همکاران خود قرار دهند و اين مسئله را بهعنوان يک نقطه ضعف تلقی ننمايند .فرهنگ تسهیم دانش
میتواند نتايج فردی و سازمانی معنوی در برداشته باشد و در نتیجه سازمان را از مزايای مديريت دانش
بهرهمند سازد.

واکاوی رابطه اثربخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مولفه های ...
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آشنا ،مصطفی؛ يوسفی ،حمیدرضا؛ صادقی ،فرزانه ( ،)1033سرمايهی فکری ،سرمايههای ارزشمند و
مؤثر در سازمان امور مالیاتی کشور ،فصلنامهی تخصصی مالیات ،شمارهی .133 103 ،0
آقاجانی ،حسنعلی ،مجدد؛ شیوا ،)1030( ،مثلث اقتصاد مقاومتی ،گرايش کارآفرينانه و مديريت دانش،
بسترساز موفقیت در اقتصاد دانشبنیان ،کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردی با رويکرد ملی.
ايدلخانی ،ياسمن؛ اخوان ،پیمان؛ حسنوی ،رضا ( ،)1033مـــدل ترکیبـــی مديريـــت دانـــش و
اقتصـــاد مقاومتـــی :رويکـــردی مناســـب بـــرای مواجهـــه بـــا بحرانها در جمهـــوری
اســـالمی ايـــران ،دو فصلنامه مديريت بحران ،شماره .13
جهرمی ،تراب زاده؛ سجاديه ،سید علیرضا؛ سمیعی نسب ،مصطفی ( ،)1032بررسی ابعاد و مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ايران (مبتنی بر ديدگاه مقام معظم رهبری) ،فصلنامهی مطالعات
انقالب اسالمی ،سال دهم ،شمارهی .00 01 ،02
درويش زاده؛ مرضیه ،اخوان؛ پیمان ( ،)1033ارائهی چهارچوبی جهت تعیین نقش مديريت دانش در
مديريت بحران ،دومین کنفرانس ملی مديريت دانش ،موسسه اطالعرسانی نفت ،گاز و پتروشیمی.
رشوند ،علی اکبر ( ،)1033مديريت سیاسی ،اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل .وبسايت اداره کل
مديريت بحران استانداری قزوين.
رشید ارده ،حبیب اله؛ متقی ،افشین؛ حسینی امینی ،حسن ( ،)1030راهبردهای مديريت بحران و
اقتصاد مقاومتی ،اصفهان ،علم آفرين.
سید عباس زاده ،میر محمد و ديگران ،)1031( ،مقدمهای بر مدل يابی معادالت ساختاری به روش
 PLSو کاربرد آن در علوم رفتاری ،انتشارات دانشگاه ارومیه ،چاپ اول
گزارش مشروح سخنان دانشجويان با رهبر انقالب.1030/0 / 21 ،
محمدی مقدم ،يوسف؛ ذوالفقاری ،حسین؛ علی پور ،میثم؛ رسولیان ،پريسا ( ،)1032بررسی رابطه
اقتصاد مقاومتی ،گرايش کارآفرينانه و مديريت دانش ،فصلنامه مديريت سازمانهای دولتی ،شمارهی
دوم.123-131 ،
معموری ،علی ( ،)1031قرآن و پايان تاريخ ،موعود ،00 ،قابل دسترسی در سايت
میرمعزی ،سیدحسین ( ،)1031اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر ديدگاه مقام معظم رهبری)،
فصلنامهی اقتصاد اسالمی ،سال دوازدهم ،شمارهی .10 .03 ،01
نعمتی ،محمدعلی؛ سادات حسینی ،هدی سادات ( ،)1030شناسايی و تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر
تحقق فرايند تبديل دانش به فناوری در دانشگاهها ،فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی-20،111،
.130
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