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Abstract 
Purpose: Resistance economics is one of the most important issues facing the country, which seeks to 

strengthen, de-crisis and restore the existing and inefficient structures and institutions of the present 

economy. Therefore, the fundamental movement of the country towards knowledge of the economy and 

the proper implementation of knowledge management in organizations and institutions helps the 

country to realize this. Therefore, the present research was conducted with the aim of designing and 

explaining the model of knowledge management in strengthening the fundamentals of resistance 

economy in banks. 

Methodology: The method used in this research is based on the exploratory nature of the research, the 

data theory of the foundation. The sampling used in this paper is cluster sampling. The main basis for 

collecting information is conducting in-depth interviews with scientific and academic community 

experts as well as experts and managers of Ansar Bank to achieve theoretical saturation. A total of 20 

interviews were conducted. After collecting information, the codes for written interviews were 

analyzed. 
Findings: The results of the research that are based on the selection of open, axial and selective coding, 

the final model of the research show that the final model consists of six generic categories, nine sub 

categories and 47 main concepts. 

Conclusion: The results of this study revealed that the issue of the endogeneity of causal factors 

influencing knowledge management is in strengthening the principles of the resistive economy that will 

create knowledge sharing and knowledge sharing strategies for the bank, and the outcome of that 
development will be sustainable. 
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 چکیده

زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای سازی، بحرانترین مسائل پیشروی کشور است که در پی مقاوماقتصاد مقاومتی یکی از مهم هدف:

شود. بنابراین، حرکت اساسی کشور به سوی دانشی شدن اقتصاد و اجرای صحیح فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی کشور مطرح می
رساند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل ها و نهادها، کشور را در تحقق این امر یاری میمدیریت دانش در سازمان

 ها انجام شده است.مدیریت دانش در تقویت اصول اقتصاد مقاومتی در بانک

گیری استفاده شده بنیاد است. نمونهروش استفاده شده در این پژوهش با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، نظریه داده شناسی:شرو

های عمیق با خبرگان جامعه علمی و آوری اطالعات، انجام مصاحبهای است. مبنای اصلی جمعگیری خوشهدر این مقاله، نمونه
آوری مصاحبه انجام شد. پس از جمع 02انصار تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. درمجموع  دانشگاهی و همچنین مدیران بانک
 های مکتوب تجزیه و تحلیل شدند.اطالعات، کدهای مربوط به مصاحبه

گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی پژوهش به دست آمده است، های پژوهش که پس از انجام مراحل سهیافته ها:یافته

 مفهوم اصلی تشکیل شده است. 74مقوله فرعی و  9مقوله کلی،  6دهد که مدل نهایی از نشان می

وامل علی تأثیرگذار بر مدیریت دانش در تقویت اصول زایی عنتایج این پژوهش نشان داد که مقوله درون گیری:بحث و نتیجه

پایدار  کارگیری دانش ایجاد خواهد کرد و پیامد آن توسعهاقتصاد مقاومتی است که برای بانک انصار راهبردهای اشتراک دانش و به
 خواهد بود.

 

 .بنیاد، بانک انصاراقتصاد مقاومتی، مدیریت دانش، تئوری داده :های کلیدیواژه
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 همقدم

 هیعل یاقتصاد یهامیمقابله با تحر یابر یروش یاقتصاد مقاومت
به خارج  یوابستگ نیکمتر شده، با میکشور تحر ایمنطقه  کی

در  ،است یو راهبرد یاساس یازهایاز کشور در خصوص ن
آن کشور مجاز  یکدام براچیو واردات ه صادرات که یطیشرا

فشار و  یهاحوزه صیتشخ یبه معن ی. اقتصاد مقاومتستین
است و در  تأثیرهااثر کردن آن یکنترل و ب یبرامتعاقباً تالش 

 نیبه فرصت است. همچن ییفشارها نیچن لیتبدی آرمان طیشرا
 یخارجی هایوابستگ دیبا یبه اقتصاد مقاومت دنیرس یبرا

 ییخوداتکا یکشور و تالش برا یداخل دیو بر تول ابدیکاهش 
 یاضرورت مقاومت بر ،یمقاومت اقتصاد فیگردد. در تعر دیتأک

 به نقاط دنیرس یها برایرد کردن فشارها و عبور از سخت
کشور و استفاده  یفعل طیشرا است. با توجه به ازین یمل مثبت

 ضربه یبرا یاقتصاد یهامیابزار تحر نیاز ا گرید یکشورها
اقتصاد  یهاددرست راهبر یکشور توجه به اجرا اقتصاد زدن به
 (. 8994اشمی، )ه دینمایم یضرور شیاز پ شیب یمقاومت
این  گفت توانمی اقتصاد مقاومتی اهداف و مفهوم بیان در
وجود  است. با بحران از قبل مدیریت حلراه دنبال به اقتصاد
ها بحران و حوادث تکرار احتمال کشور، در شده اندیشیده تدابیر

-نه مقاومتی اقتصاد تفکر ،بنابراین .است زیاد اخیر هایسال در

 هایافق به بلکه دهدمی قرار مدنظر را حال تنها شرایط

 اجرایی هایسیاست دلیل همین به اندیشد،نیز می دوردست

 پویایی و بالندگی از باید نیز بحران مدیریت حوزه با مرتبط

 تهدیدات قبال در کشور بازدارندگی تا ظرفیت باشند برخوردار

 مقابله برای را دشمنان هایبرنامه تا بتواند یابد افزایش نوظهور

کند )رشوند،  روروبهاسالمی ایران با شکست  جمهوری نظام با
منظور بـقا، حتی بـرای یک دهه، های فعلی بهسازمان(. 8991

تنهایی کافی نیست. تغییر باید پیوسته تغییر کنند؛ اما تغییر به
خارجی و  محیط از هایی مناسبآوری دادهبر جمع باید مبتنی

(. دانش و 0221 ،8یلباشد )به دانش  هاآنداخلی و تبدیل 
های اسـتراتژیک هـستند های سازمانی اشکالی از داراییقابلیت

 کـه اهداف بلندمدت سازمان را از حـیث رقـابتی و اقـتضائات
های پویا کاربرد استراتژیک دهند و در محیطمی ارتقاء محیطی

 یرسم ثبت شده ضمنی( به دانش) یذهندارند. تبدیل دانش 
صریح(، یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش است که باعث )

-کاهش ریـسک از دست رفـتن دانش با ارزش سازمان به

 ةکارکنان و نیز کاهش خـطر از دسـت دادن حافظ افت ةواسط
شود. در این میان نیروی انسانی می تعدیل سازمان به هنگام

                                                                   
1  . Li 

مند طور نظامهایی اشاره دارد که بهمدیریت دانش به تالش
های سرمایه دنکر دسترسقابلبرای یـافتن، ساماندهی و 

نامشهود سازمان، تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم 
با  هاسازمان از گیرد. بسیاریدانش در سازمان صـورت می

ة گذاری گسترده درزمینتمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه
حاصل از  مزایای به وری اطالعات به دنبال دسترسیفنا

 (.0286 ،0موایسیآنهـستند )مـدیریت دانـش 
موجود در کشور و در  هاسرمایهمدیریت صحیح منابع و 

رأس آن مدیریت دانش و جریان اطالعات در سطح ملی یکی 
 ترین عوامل در تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی است.از اساسی

کارگیری صادی را بههای اقتتحریم رفع اثرتوان راه می ،رونیازا
صحیح مفهوم مدیریت دانش در کشور در قالب مدیریت 

وری های فکری و به دنبال آن افزایش بهرهها و سرمایهدارایی
ها و ها و انتقال و اشتراک دانش در کل سازماندر سازمان

-وری و دستیابی به اقتصاد دانشمنظور افزایش بهرهها بهارگان

های اقتصاد ی تأکید بر بند دوم سیاستدر راستامحور دانست. 
مقاومتی در رابطه با مدیریت دانش، فراهم کردن بستر استفاده 
از مدیریت دانش نیازمند بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن و 

؛ استهای ثبت، استفاده و تحلیل اطالعات حاصله از آن روش
یی با جویا شدن نظر خبرگان در این زمینه دستیابی به الگو و

سزایی در مدیریت دانش تأثیر بهمدل  نییو تب یطراحجهت 
تواند داشته باشد. با های مدیریت دانش میسازی سیاستپیاده

ها در وضعیت اقتصادی هر کشور در این توجه به اهمیت بانک
پروژه نگارنده با بررسی بندهای اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با 

دهد. با توجه یی را شکل میبانکی الگو ةمدیریت دانش در حوز
مطرح شده  به اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی طی چند سال اخیر

است، پتانسیل بسیاری جهت اعمال و بررسی مفاهیم مختلف 
در ارتباط با آن وجود دارد؛ و با اینکه در راستای پیروی از 
فرمایشات مقام معظم رهبری التزامی برای تحقیق و تفحص 

د دارد، بسیاری از مفاهیم ازجمله مدیریت در این زمینه وجو
بایست مورد توجه قرار گونه که میهای بانکی آندانش درزمینه

 نییو تب یطراحرو هدف از انجام این پژوهش اند. ازایننگرفته
در  یاصول اقتصاد مقاومت تیدانش در تقو تیریمدل مد

 .است هابانک

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
کند که می میرا ترس یاقتصاد قتیدر حق یاقتصاد مقاومت

-شوک نیوارده بر اقتصاد را دارد. ا یهاشوک مقابله با ییتوانا

                                                                   
2  . Anisimova 
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 یرونیب عوامل ای یاز عوامل درون یناش دتوانمی یاقتصاد یها

 هدف از اقتصاد شکیب(. 8994 ،یهاشم) اقتصاد باشد

(. 8991)خالقی،  است یاقتصاد مل یاحیو ا ی، بازسازمقاومتی

نظام اقتصادی است که هماهنگ  کی یاقتصاد مقاومت درواقع

و برای  ینظام اسالم یتیامن وی اسیهای کالن سبا سیاست

در  بتواند شکل گرفته است تا یبیمقاومت در برابر اقدامات تخر

های گوناگون اقتصادی ها و توطئهبرابر ضربات اقتصادی تحریم

خود را ادامه  شرفتیکرده و توسعه و پ مقاومت نظام استکبار

ای منطقه ،یدر ابعاد مل را خود جانبههمهدهد و روند رو به رشد 

 ای دگاهیچهار د یحفظ کند. در بحث اقتصاد مقاومت یو جهان

موازی است. اقتصاد  اقتصاد دگاه،ید نیالگو وجود دارد. اول

 جهادی و یانقالب کردیبا رو یموازنهادهای  جادیموازی به ا

در  کردیرو نیاست. ا یمیاقتصاد ترم دگاه،ید نیوماشاره دارد. د

-بیآس ،رییگو خلل میو نهادهای فرسوده و ترم ساختارهای پ

 دگاه،ید نیاقتصادی است. سوم ناکارآمد سازیمقاوم ،ییزا

برخورد  هایوهیش نیاقتصاد به تدو نیاست. ا یاقتصاد دفاع

. در مقابل حمالت اقتصادی دشمن اشاره دارد رندهیگشیپ

برخالف  دگاهید نی، اقتصاد الگو است. در ادگاهید نیچهارم

مدت کوتاه دییرا با د یکه اقتصاد مقاومت گریهای ددگاهید

اندازی کالن به اقتصاد جمهوری چشم کردند؛یمی بررس

بلندمدت  کردییرو را یدارد و اقتصاد مقاومت رانیا یاسالم

 .(8994فخرپور و همکاران، داند )یم

 بر مستقیم طوربه که است اقتصادی انیبنانشد اقتصاد

 گرفته قرار اطالعات و دانش مصرف و توزیع تولید، اساس

 دهه در اطالعات اقتصاد و انیبندانش اقتصاد یواژه .باشد
 این 92 دهه تحوالت اما شد آمریکا اقتصاد ادبیات وارد 8962

 و اریهمک اقتصادی سازمان هرچند .دکر احیا و تجدید را واژه
 اقتصاد ةنیدرزم سازیشاخص برای زیادی هایتالش توسعه

 کاملی بندیجمع به 8991 سال تا ولی داد انجام پایهدانش

 مدونی چارچوب بار اولین برای سال همین در اینکه تا نرسید

 وزارتی سند قالب در OECDدر  انیبندانش اقتصاد واژه از

 سند این .شد منتشر کانادا فناوری و علم گذاریسیاست کمیته

 اقتصاد در ابداعات عملکرد و رشد هایمدل جایگاه کنندهتعیین

 در ایگسترده بسیار هایتالش بعد به دهه این از .است بوده

 و شد انجام انیبندانش اقتصاد مفهوم تلفیق و تقویت گسترش،
 گردید روشن تولیدمحور اقتصاد با انیبندانش اقتصاد مرزهای

 انیبندانش اقتصاد OECDنظر  از(. 2002 ،8تیاسم)
 و توزیع تولید، اساس بر مستقیم طوربه که است اقتصادی

 اقتصاد در .باشد گرفته قرار اطالعات و دانش مصرف

 در اشتغال و ثروت ایجاد رشد، اصلی محرک دانش انیبندانش

 اقتصاد تعریف، این اساس بر. است هافعالیت رشته تمامی

 فناوری بر مبتنی صنایع محدودی تعداد به تنها انیبندانش
 تمامی اقتصاد، نوع این در بلکه نیست؛ وابسته پیشرفته بسیار

داهلمن و ) است متکی دانش بر شکلی به اقتصادی هایفعالیت
 انیبندانش اقتصاد توسعه الزامات همچنین(. 0222، 0اندرسون

 عیاجتما فرهنگی، دانش و نبوده محض فناوری به متکی تنها

 میزان بر طریق دو به دانش .گیردیبرم در نیز را مدیریتی و

 دیگری و جدید تولید عامل عنوانبه یکی گذاردمی تأثیر تولید

)شعبانی و عبدالملکی،  تولید عوامل کلی وریبهره ةهنددافزای
8992.) 

ها، ها و مفهومدانش شامل حقایق و باورها، دیدگاه
 استها ها و دانستن چگونهناسیشها، روشانتظارات و داوری

-یو غن ترعیدانش، وس(. همچنین 0287، 9فرناندز و سابهروال)
از علم،  یاها و اطالعات است. دانش مجموعهاز داده تر

 جادیا یاطالعات جهت داده شده که درک ها،ارزش ات،یتجرب
ی است که چارچوب افتهینظام  یکارشناس یهاکند و نگرش

 لیو تحل هیتجز ات،یاز تجرب یریگبهره و یابیارزش یبرا
 دست به عیو نحوه روبرو شدن با وقا دیاطالعات جد دادها،یرو
عنصر و  نیتریدانش اساس(. 0288، 7هسیا و همکاران) دهدیم
و  هاییبه دارا یابیدست یبرا کیاستراتژ یدیمنبع کل کی

و ( 0280، 1انگیکائو و ز)بوده  هاسازمان نامشهود یهاتیقابل
 تیبه رسم یاگسترده طوربهسازمان  تیموفق یآن برا تیاهم

که  یاگونهبه(، 0280، 6شرودر و همکاران) است شده شناخته
 و خلق ارزش داریدرآمد پا جادیا یمنبع اصل عنوانبهنقش آن 

(. دانش 0224، 4کورتز و همکاران)شده است  انکاررقابلیغ
، 1وانگ و ووده است )ترین عامل رقابت مطرح شمهم عنوانبه

0286.) 
دانش افراد  یریکارگبه ییسازمان، توانا انیبندانشنگرش 

 داندیم یرقابت تیمز خلقی برا ییرا مبنا فیانجام وظا یبرا

                                                                   
1. Smith 

2  . Dahlman & Anderson 

3  . Fernandez & Sabherwal 

4  . Hsiao et al. 

5  . Cao & Xiang 

6  . Schroeder & et al. 

7  . Claver-Cortes & et al. 

8. Wang & Wu 
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 تیریمد قیاز طر تیمز نیبه ا یابیدست (.0288، 8و والد ندنریل)
 تیریمد(. 0282، 0و همکاران اتیالز)است  ریپذدانش امکان

 کردهایو رو هاینوظهور از استراتژ یامجموعه عنوانهب دانش
و  افراد شامل) یدانش یهاییحفظ و استفاده از دارا جاد،یا یبرا

افراد  اریاست که دانش را در زمان مناسب، در اخت (دانش
 یبرا یشتریب ارزش تا بتوانند از آن ددهیمناسب قرار م

 تیریمد(. 0280، 9و همکاران یصالح)کنند  جادیسازمان ا
اهداف،  ،یفکر ةمند از فلسفنظام یابسته ،یدانش سازمان

است  یدانش یکارهاو سازو ندها،یفرا ها،رساختیز ها،یاستراتژ
، وکارکسبمنافع و بهبود عملکرد  یحداکثرساز منظوربهکه 
 (.8997 ،یو نور یزنجان یگردد )شامیو اجرا م یطراح

، ابتکارها و هاتیلفعامدیریت دانش مجموعه  ،بنابراین
برای تولید، ذخیره، انتقال و  هاشرکتاست که  ییهایاستراتژ

بهبود عملکرد سازمانی به کار  منظوربهدانش  یریکارگبه
 (.0281، 7پابلویدوناته و د) برندیم

 درواقعچارچوب مشترک وجود دارد که  کیها در همه مدل
 یرا برا یدیجد یهازمیگذشته استفاده کرده و مکان اتیاز تجرب

(. 0229، 1کاکابادسه و همکاران) و تبادل دانش به کار ببرد دیتول
 ؛دانش سه مرحله عمده خلق تیریمد یندهایاساس، فرآ نیبر ا

 ندیفرا شود.و کاربرد دانش را شامل می تقالتبادل و اشتراک و ان
دانش  یآورشود که با جمعمرحله می نیخلق دانش شامل چند

دانش  یبندو طبقه یشود و از مراحل کدگذارمیموجود شروع 
 یندهای. فرآابدییم انیپا یسازرهیذخ یندهایکند با فرآعبور می

مشابه که به هم مربوط  یهایژگیدانش با و جهیدرنتخلق دانش 
تواند بر امر می نی. ااست دارند،گروه قرار  کیو در  دهیگرد
 کی عنوانبهاند تودانش مؤثر باشد که می گاهیپا کی لیتشک

(. 8991 ،6ینوناکا و تاگوچ) الهام خالق باشد ینقطه محرک برا
 یهادهیاست که شامل خلق ا انیپایب یندیخلق دانش فرآ

و  گریکدیقواعد جدا از  بیتازه و ترک یهاالگوشناخت  د،یجد
و خلق دانش است. خلق  جادیا منظوربه دیجد یندهایفرآ جادیا

انجام  یو کارکنان برا رانیکه مد است ییندهایدانش، فرآ
خود را در داخل سازمان خلق  موردنیازسازمان، دانش  یهاتیفعال
 نیترحساس. (8992و همکاران،  ی)جعفر کنندیم کشفو 

سازمان،  کیآن  یمرحله انتقال و اشتراک دانش است که ط
 عیدانش خود توز یهاگاهیافراد و پا انیاطالعات و دانش را م

                                                                   
1  . Lindner & Wald 

2  . Al-Zayyat & et al. 

3  . Salehi & et al. 

4  . Donate & dePablo 

5  . Kakabadse & et al. 

6  . Nonaka & Takeuchi 

و کسب دانش خود را ارتقاء داده و  یریادگی قیطر نیز اده و اکر
به  ندیآورد. فرآیرا به وجود م یدیدانش با درک جد

انتقال و انتشار  شیافزا منظوربه یدیکلگذاری دانش اشتراک
گذاری دانش به اشتراک یهاتیدانش است. از نمونه فعال

اران، همک قیآموزش از طر ،یآموزش یهاجلسات گروه نارها،یسم
است. به  لیمیو ا یکیبحث، کنفرانس الکترون یهاگروه

دانش به دانش  ندگانیجو یتواند دسترسگذاری دانش میاشتراک
 کسب دانش را بهبود بخشد جهیدرنتکند  لیرا تسه ازینمورد

-نظام یتیتوان فعالاشتراک دانش را می(. 0280، 4و هبا یاستیب)

 کی یاعضا انیو تجربه مانتقال و تبادل دانش  منظوربهمند 
و  عیتوز ،ییشناسا یهدف مشترک برا کیسازمان با  ایگروه 

تر مسائل و مشکالت حل مطلوب یاستفاده از دانش موجود برا
 ،ییو بودال زادهفیشرکرد ) فیسازمان نسبت به گذشته تعر

بهبود  یدانش، کاربرد دانش برا تیریمد ییهدف غا (.8914
نظران از صاحب یاریاست. بس یزمانسا یهاتیعملکرد و فعال

 تیریمد ندیگام در فرا نیترمهمدانش را  تیریمرحله از مد نیا
دهنده مرحله نشان ینوآور ندی. کاربرد دانش و فرآدانندیدانش م

 حققت یمرحله برا نیا یاست. هدف اساس یریگمیتصم
 یو انتقال فور دیثروت جد جادیبه ارزش دانش و ا دنیبخش

دانش در  تیریمد(. 0229، 1چن و خو) محل کار استدانش به 
از اشتراک و  ییهامراحل خود جنبه نیترمهم در یهر سطح

است  یاگونهبهمفهوم  نیا تی. اهمردیگیانتقال دانش را دربر م
دانش  تیریمد یاز الگوها یاریکه اشتراک دانش در قلب بس

 .وجود دارد
 عنوان تحت یپژوهش در( 8990)محمدی مقدم و همکاران 

و  نانهیکارآفر شیگرا ،یاقتصاد مقاومت نیب رابطه یبررس"
 با پیمایشی منظور این به. پرداختند بررسی به "دانش تیریمد

 یو صنعتگران شهرک صنعت نانینفر از کارآفر 822 مشارکت
 هاآن پژوهش هاییافته. شد انجام زیواقع در شهر تبر ،یمیسل

 تیریو مد نانهیکارآفر شیگرا ،یتکه اقتصاد مقاوم دهدمی نشان
اساس،  نیا . برگرندیکدیبا  یدارمعنیرابطه مثبت و  یدانش دارا

در ارائه خدمات و  ریگذار از تأخ یبرا یدولت یهاسازمان
به ابعاد اقتصاد  یبندیضمن پا دیرجوع، باارباب یتینارضا
 یبرا یبستر مثابهبهدانش  تیریچون مد ییرهااز ابزا ،یمقاومت

 افراد استفاده کنند. نانهیکارآفر یهاشیگرا قیتشو

مدل " عنوان تحت پژوهشی در( 8991) ایدلخانی و همکاران
ترکیبی مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی: رویکردی مناسب برای 
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 بررسی به "ها در جمهوری اسالمی ایرانمواجهه با بحران
ز خبرگان و نفر ا 17 مشارکت با پیمایشی منظور این به. پرداختند

 هابانک یدانش و اقتصاد مقاومت تیریکارکنان آشنا با مباحث مد
، هاکه در بانک دهدمی نشان هاآن پژوهش هاییافته. شد انجام

داشته  یبر اقتصاد مقاومت یدارمعنیمثبت و  ریدانش تأث تیریمد
دانش  تیریدر بخش مد یگذارهیسرمابا  ینوعبهسازمان  نیو ا
 یکشور را در تحقق اقتصاد مقاومت میرمستقیغ طوربه تواندیم
 رساند. یاری

و  ییشناسا" عنوان تحت پژوهشی در( 8991) نیاحجازی
 تحقق کردیدانش با رو تیریمد تیعوامل مؤثر بر موفق یبندرتبه

 با پیمایشی منظور این به. پرداختند بررسی به "یمقاومت اقتصاد
 یت دانش و اقتصادمتخصصین حوزه مدیر از نفر 82 مشارکت

دهد متغیرهای می نشان هاآن پژوهش هاییافته. شد انجام
مطرح شده به چهار گروه کلی عوامل اجتماعی، سازمانی، انسانی 

طور کلی عوامل سازمانی بندی شدند. همچنین بهو فنی تقسیم
-بیشترین اهمیت و عوامل اجتماعی کمترین اهمیت را دارا می

 باشند.
 عنوان تحت پژوهشی در( 8994) یقیپور و صدحسین

با اقتصاد  یجهاد تیریدانش و مد تیریرابطه مد یرسرب"
 مشارکت با پیمایشی منظور این به. پرداختند بررسی به "یمقاومت

. شد انجام کارآفرینان و صنعتگران شهرستان هشترود از نفر 62
دهد مدیریت دانش و مدیریت می نشان هاآن پژوهش هاییافته
. است دارمعنیی با اقتصاد مقاومتی دارای رابطه مثبت و جهاد

همچنین مدیریت جهادی، با فراگردهای احساس مسئولیت، 
رعایت تقوا، فرهنگ کاری و وجدان کاری، همبستگی باالتری را 

 با اقتصاد مقاومتی در مقایسه با مدیریت دانش از خود نشان داد.

و  ریتأث یسبرر" عنوان تحت پژوهشی در( 8994) استیری
دانش بر اقتصاد  تیریاطالعات و توسعه مد ینقش فناور

 مشارکت با پیمایشی منظور این به. پرداختند بررسی به "یمقاومت
 فعال اقتصادی بسیج سازندگی استان خراسان رضوی از نفر 17

کاهش دهد می نشان هاآن پژوهش هاییافته. شد انجام
 ترینمهماقتصادی از وابستگی به کشورهای بیگانه و توسعه 

که مؤلفه اشتراک دانش در  استمقاومتی  های اقتصادمؤلفه
فناوری  مدیریت دانش و همچنین فرایندهای کسب اطالعات در

)استفاده  گانه اقتصاد مقاومتیهای ششاطالعات، بر تمامی مؤلفه
ها، توسعه اقتصادی، حمایت از تولید ملی، اقتصاد از ظرفیت

ریت منابع طبیعی و کاهش وابستگی به بنیان، مدیدانش
االسالم و قاسمی شیخ تأثیر بسزایی دارند. کشورهای بیگانه(

واکاوی رابطه اثربخشی " عنوان تحت پژوهشی در( 8994) درآباد
 "های اقتصاد مقاومتی )درونزا(نظام جامع مدیریت دانش با مولفه

نفر از  92 مشارکت با پیمایشی منظور این به. پرداختند بررسی به
 پژوهش هاییافته. شد انجام بنیان دفاعیکارکنان شرکت دانش

دانش  تیریمد ان،یبنشرکت دانش نیکه در ا دهدمی نشان هاآن
شرکت  نیداشته و ا یاومتبر اقتصاد مق یدارمعنیمثبت و  ریتأث
 طوربه تواندیمدانش  تیریدر بخش مد یگذارهیبا سرما ینوعبه
 رساند. یاری یا در تحقق اقتصاد مقاومتکشور ر میرمستقیغ

طور که مشاهده شد تعداد مطالعاتی که به بررسی همان
اند بسیار رابطه مدیریت دانش با اقتصاد مقاومتی پرداخته

هایی از مدیریت دانش و اقتصاد محدودند و هریک تنها به جنبه
دهد که ها نشان میبررسی کنند. بنابراین،مقاومتی اشاره می

دانش در  تیریمدل مد نییو تب یطراحکنون پژوهشی با عنوان تا
با صورت نگرفته است. ها در بانک یاصول اقتصاد مقاومت تیتقو

پژوهش و  نیا ینظر تیتوجه به شواهد موجود، در مورد اهم
د که کر دینکته تأک نیبر ا توانیمحوزه،  نیکمبود پژوهش در ا

خود یکی از اولین  در این مقطع زمانی و مکانیپژوهش  نیا
 یدیعوامل کل ةنیدرزمهاست. مرور ادبیات پژوهش پژوهش

های دهد پژوهشی نشان میاصول مقاومت ودانش  تیریمد
رسد انجام یک اندکی در مورد آن صورت گرفته است. به نظر می

با  ،مطالعه در این زمینه از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابراین
 ةنیدانش درزم تیریمرتبط با مد یمقاومتاقتصاد  یبندها یبررس
 نهیزم نیدر ا شانینظر او استفاده از نظر خبرگان و اعمال یبانک
ابعاد مختلف عنوان  تواندیاستفاده از نظر کارکنان م تیدرنهاو 

 .دینما یرا بررس پژوهش
 

 شناسی پژوهشروش
دانش  تیریمدل مد نییو تب یطراح به دنبال که حاضر پژوهش
 پژوهشی است،ها در بانک یاصول اقتصاد مقاومت تیدر تقو
 گردآوری نحوه نظر از و شودمی محسوب کاربردی -بنیادی

 گیرد. برایمی قرار غیرآزمایشی هایپژوهش دسته در نیز هاداده
 و کیفی پژوهش روش از مدل تدوین و پژوهش مسئله پاسخ به

ماتیک سیست بنیادداده روش از نظریه ساخت در خاص طوربه
 طی که است هاییداده از برگرفته بنیادداده شد. نظریه استفاده
اند. شده تحلیل و گردآوری مندنظام صورتبه پژوهش فرایند
 سطح در که است کیفی و مندنظام روشی بنیاد،داده روش

 با رابطه در را العملعکس یا فرایند عمل، یک مفهومی،
-به نظریه (. این0224، 8کرسول) کندیم حیتشر یواقع موضوعی

 تجربیات و افراد تا شده طراحی مندنظام و دقیق رویکردی عنوان
 طریق کند. از بررسی اجتماعی مسئله یک با رابطه در را هاآن

                                                                   
1. Creswell 
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 از تا بود خواهند قادر پژوهشگران یا پژوهشگر روش این
 کرده دفاع آن از آن، نتایج به دستیابی و پژوهش چگونگی انجام

 را تحقیق روش این استراوس، و کنند. گالسر شریحت را آن و
در پژوهش حاضر (. 0229، 8ملو و فلینت) دندینام ادیبنداده نظریه

 یآورمصاحبه چهره به چهره با خبرگان جمع قیها از طرداده
-ابزار جمع نیتریاصل عنوانبه زین قیشده است و از مصاحبه عم

 شامل پژوهش این جامعه آماریها استفاده شد. داده یآور
بانک انصار  رانیمد نیو همچن یو دانشگاه یخبرگان جامعه علم

است که  یمنظور از مصاحبه با خبرگان، مصاحبه با افراداست. 
 نیمعروف و آگاه هستند. در ا رگذار،یتأث خود یدر حوزه کار

مصاحبه  یبا خبرگان ایخوشه یریگبر اساس روش نمونه قیتحق
 بانکداریدر حوزه  اقتصادو  مدیریت دانش ةنیزمشده است که در

 یها ضبط و برامصاحبه یدانش و تجربه الزم داشتند. تمام
شده است.  یبرداربهره هاآنو اخذ بازخورد، از  اصالح ،یکدگذار

 821 یال 41 یزمان یهانفر از خبرگان در بازه 02با  درمجموع
 تا مرحله هاداده یآورشده است. جمع جامعی مصاحبه ،یاقهیدق

 یهابه داده یابیکه امکان دست ییها تا جامقوله ینظر اشباع

 هم طرح یادیبن هینظر .افتیفراهم نبود، ادامه  یگرید دیجد
-خام جمع یهاداده لیو تحل هیتجز یبرا یو هم روش پژوهش

-جمع یهاداده لیو تحل هیروش تجز عنوانبهشده است.  یآور

و  یفیک کردیبا رو یجتماعا یهااز پژوهش یشده ناش یآور
ها، داده نیاز ا ییشده و به صورت استقرا لیتحل انهیرگرایتفس
شود. یم رائهمورد پژوهش ا تیدرک و فهم موقع یبرا یاهینظر
است و به  فیتوص ی( ماورایادیها )بنبرخاسته از داده یتئور

روش  نیدر ا یاصل ندیپردازد. فرایم یکشف تئور ای جادیا
از  یبندطبقه و یکدگذار ندیها، فراداده لیروش تحل عنوانبه

 نیو روابط ب یو مقوالت اصل میخام و استخراج مفاه یهاداده
محقق شده است که با توجه به  یتئور کیدر چارچوب  هاآن
پژوهش نسبت به ارائه آن اقدام خواهد کرد. بر  تیو موقع طیشرا

-مفهوم یعنی وهیش نیها در اداده لیتحل یاساس، در راستا نیا

 یشود )کدگذاریاستفاده م یکدگذار وهیاز سه ش ،یادیبن یساز
 ایروند  ی(. کدگذاریانتخاب یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار

و  یبندمفهوم ک،یخام تفک یهاآن داده یاست که ط یندیفرا
 هیبتواند نظر ندیفرا نیکه حاصل ا یاگونهبهشوند، یم بیترک
 لیواحد تحل ،یکدگذار ندیارائه کند. در فرا را یینها یانهیزم

در مرحله  ه،یاول میباز، مفاه یمفهوم است. در مرحله کدگذار
 «یمحور دهیپد»مقوالت عمده همراه با  ،یمحور یکدگذار

-کپارچهی ندیفرا یانتخاب یشوند. در مرحله کدگذاریاستخراج م

                                                                   
1. Mello & Flint 

شد.  انجام خواهد هینظر یریگها تا شکلو بهبود مقوله یساز
ها، داده یگردآور ندیفرااست تا در  ازین هینظر یریگشکل یبرا

و  یدیانجام گرفته، نکات کل وستهیپ صورت بهباز  یکدگذار
مصاحبه احصا شود و  یهاداده یبررس قیها از طرداده یکدها

و مسئله پژوهش  لیو تحل یگردآور ندیمحقق در فرا ینوعبه
 نیچند یها پس از گردآوردهدا زیپژوهش ن نیشود. در ا ریدرگ

مرتبط  یکدها یدینکات کل ییو با شناسا دندشیم یمرتبه بررس
 یها( از دادهها)برچسب هاکد درمجموعکه  شدیاحصا م

به  لیتبد یمنطق کدگذار قیشده، استخراج و از طر یگردآور
پژوهش  یمقوله در رابطه با موضوع اصل 9 تیمفهوم و درنها 74

 لی)به دل لگریخود تحل یشعور یهااز سازه یبندمقوله یشد. برا
محقق در موضوع پژوهش(،  یو عمل یبودن علم ریدرگ

استخراج شده  یو تخصص ینظر یهانهیشیاز پ یاصطالحات فن
 ندیاز مقوالت، محور فرا یکیخبرگان بهره گرفته شد.  اتیو ادب

به آن ارتباط  یبه طور نظر گریاکتشاف قرار گرفت و مقوالت د
 دهیعلى )علل موجده پد طیاند از شرامقوالت عبارت نیاده شد. اد

 طیبافت )شرا ای نهیکنش و کنش متقابل، زم ی(، راهبردهایاصل
 طیگر )شرامداخله طیهبردها(، شراابسترساز خاص مؤثر بر ر
)رهاورد به کار بستن  امدهایو پ (بسترساز عام در راهبردها

 یایقضا ،یانتخاب یذارکدگ ندیفرا یراهبردها(. سرانجام ط
 مقوالت اشاره دارند، شکل گرفتند. یپژوهش که بر روابط درون

 

 پژوهشهای یافته
باز است. پس از  یپژوهش استفاده از کدگذار لیاز تحل یبخش

ی کدها شود،یباز آغاز م یکدگذار ندیها، فرااتمام مصاحبه
 ینفر از خبرگان و متخصصان ط 02شده با انجام یهامصاحبه
 مشترکی کدها نیباز استخراج شد و در مرحله بعد ا یکدگذار

 یعنوان کدهاپژوهشگر به دیاز د تیبااهم یبه انضمام کدها
ها مقوله نیب میمفاه قیدق یبندطبقه یمشخص شدند. برا یینها
 و  برچسب خورده کیهر مفهوم، بعد از تفک دیبا

-ادداشتی وها متن مصاحبه قیدق یبررس لهیوسخام به یهاداده

باز در  یاز کدگذار یاشوند. نمونه یسازمفهوم یانهیزم یها
 است. شده ارائه 8جدول 
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 ای از کدگذاری بازنمونه .2جدول 
 هاکدگذاری باز حاصل از یک نمونه به دست آمده از مصاحبه

 در تمامی شعب بانک انصار وجود دارد. دیجد یهادهیاو  هاهیبه اجرا درآوردن نظر یمناسب برا یفضا دیجد یهادهیو ا هاهیتوجه به نظر -

 پرورش دانش -

 دهیا تیریسامانه مد -

 یهاسامانهو همچنین به دانش آشکار  کارمندان یدانش ضمن لیمشخص جهت تبد یسازوکار

 انصار وجود دارد. در بانک یمشورت یشورا و اتاق فکر ،هاشنهادیپهمچون نظام  هادهیا تیریمد

 بانک وجود دارد.به کل  کارمندانارائه دانش  یبرا بانک انصاردر  یاعتماد کاف اعضا نید باعتما -
 

را با توجه به ابعاد و  هارمقولهیها و زمقوله ،یمحور یکدگذار
 کشف نحوه ی. براسازدیمرتبط م گریکدیبا  هاآنمشخصات 

 نیاستراوس و کورب یلیاز ابزار تحل گریکدیها با مقوله ارتباط
 ط،یشامل شرا یلیابزار تحل نیا یاستفاده شد. ابزار اصل (8991)

 (.8999د )محمدی، شویم امدهایها و پالعملعکس ها،عمل
 هاتیهستند که موقع ییدادهایرو یعلّ طیمدل شرا نیا در

 که کنندیم حیرا خلق کرده و تشر دهیپد کیو مسائل مرتبط با 
 پاسخ  یخاص یهاوشها، چرا و چگونه به رو گروه افراد

طور از مقوالت است که بهی شامل موارد یعل طیشرا. دهندیم
اصول اقتصاد  تیدانش در تقو تیریمد دهیبر پد میمستق

 یاگونهعوامل به نیا ای گذاردیم ریتأث هادر بانک یمقاومت
پژوهش مقوله  نیهستند. در ا دهیدهنده پدتوسعه و جادکنندهیا

اصول  تیدانش در تقو تیریمد جادکنندهیا تواندیمزایی درون
 در یعلّ طیمربوط به شرا یهاباشند. مقوله یاقتصاد مقاومت

 نشان داده شده است. 0 جدول

 یعلّها و مفاهیم مرتبط با شرایط مقوله .1جدول 

 مفاهیم اصلی مقوله فرعی مقوله کلی

 زاییدرون یعلّشرایط 

 یداخل عیاز صنا تیحما 

 ینگینقد تیریمد 

 یاقتصاد یوربهره شیافزا 

 یرانیا یکاال مصرف 
 

مربوط به  یهایژگیاز و یمجموعه خاص انگریب یانهیزم طیشرا
 عیو وقا دادهایبه مکان رو یاست که به شکل عموم دهیپد

 شوندیم یشامل عوامل یانهیزم یهایژگیاشاره دارد. و مربوطه
قتصاد اصول ا تیدانش در تقو تیریتحقق مد هاآنکه بدون 

که در آن  را یخاص طیشرا نهیزم و ستین ریپذامکان یمقاومت

 رد،یگیصورت م دهیاداره، کنترل و پاسخ به پد یراهبردها برا
ها و مقوله م،یاز مفاه یارا مجموعه طیشرا نی. اکنندیفراهم م

تولید پژوهش  نیدر ا. دهندیم لیتشک یانهیزم یرهایمتغ
 یانهیزم یعوامل اصل ،یانسان یهاهیو توجه به سرما دانش

 نشان داده شده است. 9 هستند که در جدول

 ایها و مفاهیم مرتبط با شرایط زمینهمقوله .1جدول 

 مفاهیم اصلی  مقوله فرعی مقوله کلی

  ایشرایط زمینه
 
 

 دانش دیتول

 از اشتباهات یریادگی 

 خالقانه و نوآورانه دهیا دیتول 

 دیجد یهادهیو ا هاهیبه نظر توجه 

 و اتاق فکر هاشنهادیپهمچون نظام  دهیا تیریمد سامانه 

 به دانش آشکار( یدانش ضمن لیدانش )تبد پرورش 

 یاطالعات یهاستمیس 

 حوزه دانش یو استراتژ اندازچشم 

  
 

 یانسان یهاهیتوجه به سرما

 یگروه نیارتباطات درون و ماب میو تحک تیتوجه به تقو 

 یمحور عدالت 

 یمل یهاتیاز ظرف هاستفاد 

 ییزااشتغال 

 سطوح یمناسب در تمام یابیو ارزش نظارت 
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همچون زمان، فضا و  یترعام طیگر شامل شرامداخله طیشرا
 محدودکننده راهبردها ای لگریعنوان تسهکه به شودیفرهنگ م

 تیمحدود ای لیتسه یدر راستا طیشرا نی. اکنندیم عمل
 از کی. هرکنندیعمل م یخاص ةنیدرزممتقابل  ی/ کنشیکنش

 اریاز بس هاآن ریکه تأث دهندیم لیرا تشک یفیط ط،یشرا نیا

مقوله  دو پژوهش نیدر ا. است ریمتغ کینزد اریدور تا بس
ی هاعنوان مقولهبه یاقتصاد یریپذو انعطافی نگربرون

نشان داده  7در نظر گرفته شده است که در جدول  گرمداخله
 شده است.

 

 گرها و مفاهیم مرتبط با شرایط مداخلهمقوله .1 جدول

 مفاهیم اصلی  مقوله فرعی مقوله کلی

 ینگربرون گرشرایط مداخله
 به خارج از کشور یصادرات خدمات بانک 

 یصادرات عیاز صنا تیحما 

 یاقتصاد یریپذانعطاف 

 زاتیاز امکانات و تجه نهیاستفاده به 

 زیهدفمند و پره یزیربرنامه 

 یاهیجه به مسائل حاشاز تو

 یاعتبار سکیر تیریمد 

 اقتصاد در دوران رکود یریپذبیآس کاهش 

 مواجهه مناسب در تیریمد 

 یاقتصاد یهاا بحرانب

 یو بانک یساختار دولت اصالح 

 
با  میپژوهش به صورت مستق نیدر ا ی(مقوله محور) دهیپد

 تیمحور دیبا مدنظر دهیاست. پد ریپژوهش درگ یمسئله اصل
بتوانند به آن ربط  گرید یاصل یهاهمه مقوله یعنیاشته باشد، د

معنا که در  نیشود. به ا ظاهر هاداده شوند و به تکرار در داده
وجود دارند که به آن  ییهاهمه موارد، نشانه باًیتقر ایهمه 

ها مقوله یدهبا ربط جیتدربهکه  یحی. توضکنندیمفهوم اشاره م
که مفهوم  یو مستدل است. هنگام یقکند و منطیم دایرشد پ

 ابد،ییبهبود م گرید میبا مفاه قیاز راه تلف یلیتحل یاوهیبه ش
 دهیکند. پدیم دایرشد پ یاز لحاظ عمق و قوت اکتشاف هینظر

که اساس و محور  شودیاطالق م یادهیپد ای دهیبه ا ،یمحور
ه داد به آن ربط گرید یاصل یهااست که تمام مقوله یندیفرا
-اقتصاد دانش ،یعلّ طیحاصل از شرا یمقوله محور. شودیم

 نشان را یمقوله محور 1جدول  در نظر گرفته شده است. انبنی
 .دهدیم

  

 ها و مفاهیم مرتبط با پدیده محوریمقوله .1جدول  

 مفاهیم اصلی مقوله فرعی مقوله کلی

 یمحور دهیپد
-اقتصاد دانش

 انبنی

 و توجه به آن ینیکارآفر 

 یفکر ییدارا ازارب 

 نینو یهایاز فناور استفاده 

 یبه نخبگان و خبرگان دانش توجه 

 ییو شکوفا ینوآور 
 

مقوله  یهستند که خروج ییهاها و کنشراهبردها درواقع طرح
 ،. راهبردهاشوندیختم م امدهایمدل بوده و به پ یمحور

پاسخ به  ایاداره  ت،یریمد یهستند که برا یریمجموعه تداب
پژوهشگر با توجه به . شوندیاتخاذ م یتحت بررس دهیپد

 یینها یها و کدهامصاحبه یالکه از البه یمیمجموعه مفاه
 یریکارگبهو  اشتراک دانش یمقوله فرعدو استخراج شده، 

ها و مقوله 6شماره جدول  کرده است. یگذاردانش را نام
 .دهدیمربوط به راهبردها را نشان م میمفاه
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 ها و مفاهیم مرتبط با راهبردهامقوله .1 جدول  

 مفاهیم اصلی مقوله فرعی مقوله کلی

 راهبردها

 اشتراک دانش

 افراد با همکاران اتیدانش و تجرب میتسه 

 دانش یگذاراشتراکو به  میکارکنان در تسه شیتشو 

 حوزه دانش امکانات 

 یکارتم 

 اعضا نیب اعتماد 

 اعضا نظرتبادل 

 دانش یریکارگبه

 نیشیتجارب پ یریکارگبه 

 ازمانسآن در  جیرفتار کارکنان و نتا نیبازخورد ب یهاحلقه 

 از دانش یمندبهره 

 یدیو حفظ کارکنان کل ییشناسا 

 یریگمیاز دانش در تصم استفاده 
 

. ها هستندها و واکنشکنش جینتا ایهمان بروندادها  امدهایپ
 اصول اقتصاد تیدانش در تقو تیریبخش آخر مدل مد

-یم یمشهود و نامشهود یامدهایها شامل پدر بانک یمقاومت
باز،  یاست. با توجه به کدگذار مرتبطبانک انصار که به  شود
اند، سپس با مدل استخراج شده یامدهایمربوط به پ میمفاه

 یهامقوله میها و مفاهتم انیم برگشت توجه به حرکت رفت و
 امدهایاساس پ نیهماند و بر شده یگذاراستخراج و نام یاصل

 4شده است. جدول  یبندطبقه داریپا توسعه به در بخش مربوط
 .پردازدیم امدهایمربوط به پ میها و مفاهبه مقوله

 

 ها و مفاهیم مرتبط با پیامدهامقوله .1جدول 
 مفاهیم اصلی مقوله فرعی مقوله کلی

 داریپا توسعه امدهایپ

 مصرف یدر منابع و اصالح الگو ییجوصرفه 

 نفت و گاز ریمناسب از ذخا استفاده 

 مطلوب یتیریمد ستمیس ایمطلوب  یحکمران 

 ریپذدیتجد یانرژ دیتول شیافزا 

 تورم کنترل 

 یو رانت ادار یبازیپارتهمچون  یبا فساد اقتصاد مبارزه 

 و  یمنابع مال حیصح تیریو مد یبانک ستمیس یسازنهیبه
 یارز

 

 
کار برده، را به یکدگذار یقبل یهاگام جینتا یانتخاب یکدگذار
 به مندآن را به شکل نظام کند،یرا انتخاب م یاصل یهامقوله

و  بخشدیارتباطات را اعتبار م دهد،یها ارتباط ممقوله ریسا
 توسعه دارند را یشتریبه بست و توسعه ب ازیرا که ن ییهامقوله

 یمیداپارا یبر اساس الگو قیتحق نیا یمیمدل پارادا .دهدیم
 طیمدل، شرا نیشد. در ا یطراح( 8991) نیاستراوس و کورب

دانش در  تیریمد ندیو فرا کنندهبیترغ ایآور عوامل الزام ،یعلّ
. با شودینشان داده م هادر بانک یاصول اقتصاد مقاومت تیتقو

دانش در  تیریمد ندیمدل و فرا ط،یعوامل و شرا نیوجود ا
 ،یانهیزم طیشد. شرا یراحط یاصول اقتصاد مقاومت تیتقو

 کردیداشتن رو یبرا یانسان یهاهیدانش و توجه به سرما دیتول
 یطیاست، شرا یاصول اقتصاد مقاومت تیدانش در تقو تیریمد

 مدنظر شتریب دیبا ندیفرا نیا یبهتر در اجرا تیموفقی که برا
 یبر اجرا یخاص یمنف ایمثبت  یاثرها طیشرا نی. ارندیقرار گ

 ندیگر بر فرامداخله طیکه شرا ی. در صورتندارند ندهایفرا
 ایمثبت  ریتأث یاصول اقتصاد مقاومت تیدانش در تقو تیریمد
اصول  تیدانش در تقو تیریمد یاجرا توانندیداشته و م یمنف

کنند. در  عیتسر نیو همچن لیتسه مختل، را یاقتصاد مقاومت
 انبنیتصاد دانشاق ،ندیفرا جادیعامل در ا نیتریاصل ندیفرا نیا

-ینم هرچنددر نظر گرفته شده است.  یعنوان مقوله محوربه
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 نیگفت بدون ا دیاست اما با نیترمهممقوله  نیا گفت توان
 یاصول اقتصاد مقاومت تیدانش در تقو تیریمد ندیمقوله فرا

و  مدل، اشتراک دانش یراهبرد . عاملستین ریپذامکان
 امدها،یده است و در بعد پدانش در نظر گرفته ش یریکارگبه
قرار  مدنظر داریپا توسعه نامشهود مورد انتظار مشهود و جینتا

اقتصاد  دهیظهور پد یمعنابه هاآن یکه تجل ییامدهایگرفت. پ
شماره پژوهش به شرح شکل  یمیمدل پارادااست.  انبنیدانش

 نشان داده شده است. 8
 ی. برادیآیم رونیها باز داده هیاست که نظر نیمنظور ا

برخاسته از داده  هیبه نظر توانیمنظور از طرق مختلف م نیهم
 وهیبا استفاده از ش یادیبن یسازمفهوم یها. دادهدیاعتبار بخش

بر عالوه وهیش نی. اشوندیم لیو تحل یگردآور وستهیپ قیتطب
 یاعتباربخش وهیش کیهاست، داده لیتحل یبرا یوهایش نکهیا

روش  نی. در اشودیم محسوب زین هاافتهیبه  یو اعتمادبخش
 قیبالقوه از طر یالگوها یبالقوه و جستجو برا یهانییتب

-ها شکلداده لیتحل ندیها در کل فراداده یخواندن و بازخوان

پژوهشگر را  ها،تیفعال وستهیپ قیو راهبرد تطب شودیم یبند
که  دهدیها جهت ماز داده دهییرو هینظر کیبه  یابیدست یبرا

در  گرید یخواهد کرد. از سو پژوهش را منعکس ییایامر پا نیا
 یارهایبر اساس مع هاافتهی ییبرآورده کردن روا یراستا

که توسط کرسول ارائه شده است،  یفیپژوهش ک یابیارزش
 یکه برا یمختلف ی. راهبردهاشودیم دهیمدل سنج ییروا

اعضا،  توسط قیاند از تطبشده است عبارت شنهادیمنظور پ
. بر ییگرابودن پژوهش و کثرت یهمکار، مشارکت یبررس

از حداقل دو راهبرد  یستیاساس نظر کرسول پژوهشگران با
 رندیبه پژوهش خود بهره گ یاعتباربخش یذکرشده برا

کنندگان در رابطه امر نظر مشارکت نیا ی(. برا0224کرسول، )
د و اخذ ش یمراحل کدگذار یهایو خروج وهشبا گزارش پژ
کنندگان، مدل همراه مشارکتمقوالت به یسازییپس از نها

شد با  یسع گرید یاعضا(. از سو قیشد )تطب نیتدو یینها
جامعه ها، با خبرگان داده لیو تحل یگردآور ندیتوجه به فرا

در حوزه  رانیمتخصصان و مد نیو همچن یو دانشگاه یعلم
الوه بر دو (. عییگرا)کثرت ردیذمصاحبه صورت پ بانکداری

و  بانکداریحوزه از متخصصان  تنپنجراهبرد ذکرشده از نظر 
 ییو مدل نها یمرتبط با موضوع، در رابطه با کدگذار کیآکادم

و در قالب  یصورت جزئآن به جهیمشاوره گرفته شد که نت
 تیدرنهاهمکار( و  یاز مقوالت بود )بررس یبرخ نیاصالح عناو

ها داده ریو تفس لیندگان در تحلکناز مشارکت زمانهمطور به
 (.بودن پژوهش یبهره گرفته شد )مشارکت

 
 مدل پارادایمی پژوهش .2شکل 
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 گیریبحث و نتیجه
بر  دیها و تأکیبر قطع وابستگ یبا پافشار یاقتصاد مقاومت

و  یبازساز ،ییخودکفا یدر جهت تالش برا دیتول یهاتیمز
 یبه اقتصاد مقاومت یابیستدارد. دیگام برم یاقتصاد مل یایاح
است که اگر  ییهانهیو زم طیشرا جادیو ا یبسترساز ازمندین

در کشور  یمقاومت صادداشت که اقت دیتوان امینم ابدیتحقق ن
اقتصاد  نیا پژوهش یراهکارها نیتراز عمده یکی. ردیشکل گ

 یفروشبر خام یو متک هیعبور از اقتصاد وابسته به منابع اول
اقتصاد  یهاهیپا میو تحک تیدانش و تقو رینها از مساست که ت

 یاصل کردیرو نیبنابرا ابد؛ییدر کشور تحقق م انیبندانش
 حیصح یمحور شدن اقتصاد و اجراشدان یکشور به سو

کشور را در  ان،یبندانش یو نهادها هاسازماندانش در  تیریمد
ضر هدف از انجام پژوهش حارساند. یم یاریمهم  نیتحقق ا

اصول اقتصاد  تیدانش در تقو تیریمدل مد نییو تب یطراح
های پژوهش بر اساس یافته .است هادر بانک یمقاومت

و تشویق کارکنان در تسهیم  از اشتباهات یریادگهای یشاخص
دانش در مصاحبه با متخصصان بیشترین فراوانی را به خود 

خص ترین شااند. یادگیری از اشتباهات مهماختصاص داده
های مدیریت دانش در سازمان محاسبه شده است. یکی از راه

گذاری افزایش دانش در میان کارکنان سازمان به اشتراک
گونه که کارمندان از تجارب اشتباهات در سازمان است. به این

اشتباهات خود و سایر همکاران درس بگیرند و پیشرفت کنند 
. یادگیری هزینه و هم ارزشمند استکه این روش هم کم

جویی در و صرفه هاآنکارکنان از اشتباهات موجب تکرار نشدن 
وری سازمان که مصرف منابع سازمان و همچنین افزایش بهره

. مورد بعدی تشویق استهای اقتصاد مقاومتی یکی از شاخص
کارکنان در تسهیم دانش است که رتبه دوم را در میان 

کارکنان با اشتراک دارد.  های مدیریت دانش در بانکشاخص
 مؤثرشوند که دانش تجربی و دانش خود در سازمان باعث می

در میان سایر کارکنان به اشتراک گذاشته شود و  هاآن
های آموزش کارکنان جدید را کاهش دهند. از طرفی هزینه

تشویق کارکنان در تسهیم دانش موجب ایجاد پویایی و بهبود 
 شود.انسانی سازمان می های انگیزشی در میان نیرویشاخص

 نیا. استبنیان در پژوهش حاضر، پدیده اقتصاد دانش
؛ (8998) یو مراد یوثوق رینظ یمختلف هایدر پژوهش هاافتهی

 یانیو رگ کایمدو  (0221و همکاران ) یاشب؛ (8999) یفشار
از  دست آمدههای به تمام مقوله اشاره شده است. (0281)

شود و از آن سرچشمه وط میمرب پدیدهکدگذاری باز به 
 یدکه توسعه پایدار بنا به تعریف بابا توجه به اینگیرد. می

یابی به تولید سرانه باالتر، اصالح الگوی توزیع متضمن دست

عنوان دانش بهبه این ترتیب  باشد زیستیطدرآمد و بهبود مح
و اقتصـادی  یهابنگاه یاریک منبع دائمی همواره در اخت

قرارگرفتـه و با مشارکت مکرّر بنیان نوپا و دانش یاوکارهکسب
در فرآیندهای گونـاگون تولیـدی و خـدماتی، سـبب افـزایش 

تواند می که این امر شودیافزوده مرقـابتی و ایجاد ارزش زیتم
و  عدالتییو ب سبب گسترش رفاه اجتماعی و عامل کاهش فقر

-در پژوهش هاافتهی نیا. موجب ارتقای روند توسعه پایدار گردد

(؛ داگالس 0288قینتان و همکاران ) رینظ یمختلف یها
 (؛ 0281) یآباددولت(؛ 0287(؛ پانت و همکاران )0289)

 است. شده اشاره( 8999( و اسدی )8990زاده بحرینی )حسین
زایی های موجود، دروندر پژوهش حاضر از میان مقوله

در  هاافتهی نیا. استعنوان مقوله ایجادکننده و علی به
و  (8990) فیس؛ (8998) یرمعزیم رینظ یمختلف یهاپژوهش

بانک انصار در  اگراشاره شده است.  (8990) یانیو کاو یتار
توان انتظار داشت که می آنگاه ابدی شیزایی افزاشاخص درون

زا بودن، از اثرات درون یکی رای؛ زابدی شیافزا زیدانش ن دیتول
که با توجه به منابع و امکانات بانک انصار . استدانش  دیتول

کنند می تیخود فعال یهاموجود عمل کرده و بر اساس داشته
خود  تیو فعال دیدر تول نینو یدانش و راهکارها دیموجبات تول

شود که بر اساس منابع زایی موجب میسازند. درونرا فراهم می
منوال  نیبر هم نیشرکت دانش نو ایو بانک  این موجود در

 .گردد دیتول
 نیا. استنگری گر در این پژوهش، برونشرایط مداخله

 نوینیکیپ و ویگلیبر رینظ یمختلف هایدر پژوهش هاافتهی
ها و سط و گسترش همکاریب( اشاره شده است. 0229)

 یسازفعالبررسی، شناسایی و  تبادالت اقتصادی با کشورها و
سایر کشورها  به برای صادراتاقتصادی موجود  یهاتیظرف

های به روز درزمینه ها و خدماتمستلزم داشتن تکنولوژی
توجه و شکوفایی در اقتصاد  هاآناست که الزمه  موردنیاز

 عنوانبه پذیریدر پژوهش حاضر، انعطاف. است انیبندانش
 یمختلف هایدر پژوهش هاافتهی نیا. استگر عامل مداخله

(؛ 8999زیرکی حیدری ) (؛ هزاوئی و8999خانباشی ) رینظ
با ( اشاره شده است. 8999( و باقری و تقوی )8999فشاری )

بانک انصار پذیری موجب تغییر موقعیت توجه به اینکه انعطاف
های خود و یا کنار توسط تغییر برنامه شرایط مختلفدر 

پذیری پس انعطاف شودهای فعلی شرکت میگذاشتن راهبرد
عنوان یکی از ا اشتراک دانش بهبرای حرکت در مسیر درست ب

به  یریپذانعطاف. رودیمارکان اساسی مدیریت دانش به شمار 
است  مختلف یطبا شرابانک انصار  اقتصاد یعسر یقتطب یمعنا

های منفی مقاومت که بانک بتواند در مقابل شوک یاگونهبه
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های کند و در شرایط جدید مستقر شود و همچنین از شوک
 ازجمله خود استفاده کند عبه نف یخوببهبتواند  یرونیمثبت ب
ها را تحریم توانمثال می عنوانبههای اقتصادی منفی شوک

بنیان حاکم باشد مثال زد که در شرایطی که اقتصاد دانش
شود تا بانک از خود انعطاف نشان دهد و با دانش موجب می

یم را منفی و مخرب تحر راتیتأثنهادینه شده در بانک بتواند 
 دفع کند.

در پژوهش حاضر از میان عوامل موجود، تولید دانش 
 هایدر پژوهش هاافتهی نیا. استای عنوان شرایط زمینهبه

تولید اشاره شده است.  (8991) ینوناکا و تاکوچ رینظ یمختلف
دهی شود سازمان که در بانک انصار درستیدرصورتدانش 

کند و بانک را فراهم میکارگیری، توسعه و پیشرفت موجبات به
مثبت و  ةکارگیری دانش رابطبه همین جهت تولید دانش و به

 شرطبهی دارند. با افزایش تولید دانش در بانک انصار دارمعنی
ی بستری مناسب برای دسترسی همگان به دانش سازفراهم

یافت و این دو با  خواهداشتراک دانش نیز افزایش  شده دیتول
های مدیریت دانش دستیابی به سیاست هم دو رکن اساسی

عنوان در پژوهش حاضر توجه به سرمایه انسانی بههستند. 
 یهادر پژوهش هاافتهی نیاای شناسایی شدند. عامل زمینه

( و 8990(؛ جهرمی و همکاران )8998میرمعزی ) رینظ یمختلف
اگر در بانک ( اشاره شده است. 8999فشارکی و پورعبدی )

بع انسانی توجه شود و منابع انسانی را در مسائل انصار به منا
از  ترمحکممشارکت داد درنهایت نیروی انسانی در صحنه 

همیشه حاضر خواهد شد و از دانش و توان خود استفاده به 
ة و سرمای عمل خواهد آورد. با توجه به اینکه نیروی انسانی

ی آن یا ناکامترین نقش را در موفقیت انسانی بانک انصار مهم

 بنیانهای دانششرکت و وکارهای نوپاکسبو از طرفی  دارد
توجه کافی به  بنیان دارندتأثیر مستقیمی به رشد اقتصاد دانش

ها و تواند عالیق، انگیزهسازی مناسب میجذب صحیح و تیم
قرار بانک آفرینی برای های کارکنان را در مسیر ارزشتوانمندی

 دهد.
کارگیری دانش از اشتراک دانش و به ةدر این پژوهش دو مؤلف

عنوان راهکار برای رسیدن به های به دست آمده، بهبین مؤلفه
 یمختلف هایدر پژوهش هاافتهی نیاباشند. می موردنظراهداف 

اشتراک دانش اشاره شده است.  (8991) ینوناکا و تاکوچ رینظ
آن درون بانک انصار باعث رشد دانش نیروی انسانی و به طبع 

 ینگربرونآن  موجببهشود که بانک می ةباعث رشد و توسع
کارگیری درست از دانش را برای این بانک به همراه دارد. به

و دانش  شودمی در بانک انصار باعث رشد و توسعه شده کسب
 ریتعبدهد که این همان قرار می ترا در مسیر تبدیل به ثرو

 یریکارگبه رابطه ةدهندبنیان است و نشاناقتصاد دانش ةساد
بنابراین با توجه به پیشرفت و ؛ دانش و اقتصاد دانش بنیان است

افزارهای مدیریت دانش در عصر اخیر نرم ةتوسعه بسیار درزمین
توانند مدیریت هایی که تحت وب هستند و میو وجود سیستم

دانش را در سازمان نهادینه کنند مورد استفاده قرار گیرند تا 
ها بتوانند در آموزش کارکنان و اشتراک دانش سازمانی سازمان

 چابک عمل کنند. هاآندر میان 
 ریامکان تفاس یفیکی هاپژوهش یهاتیاز محدود یکی

 صورت ریطبع تفساست و به یمورد بررس دهیمختلف از پد
از  یکی فقط پژوهش، نیمورد مطالعه در ا دهیگرفته از پد

در  نکهیاره آن است. با توجه به ادرب یرفتنیممکن و پذ ریتفاس
اصول  تیدانش در تقو تیریمد یسازپژوهش به مدل نیا

آن  یبرا یمدل تیدرنهاپرداخته شده و ها بانک یاقتصاد مقاومت
 تیوضع یبا بررس یآت یهااست تا در پژوهش ازیشد، ن نیتدو

-مدل با شاخص ییراستاهم زانیاز منظر ارکان مدل، م هابانک

 د.شو یسبرر مطالعه مورد بانک یردعملک یها
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