
 

 

 

 

 

های فکری دفاعی بر استحکام ساخت درونی نظام جمهوری  سرمايه تأثير مقاله پژوهشی:

 العالی( )مدظلهبر بيانات مقام معظم رهبری  با تکيه اسالمی ايران
 4، داوود آقامحمدی3امیری مجتبی ،2حسین، حمید محمد1عبداله وثوقی نیری

 95/01/29پذيرش مقاله:                                                                       00/19/27دريافت مقاله: 
 

 چکيده

های اصلی هر نظالام سیاسالی، توجاله و تالالش بالرای تحكالیم مبالانی قالدرت و          یكی از اصول و چارچو 

های فكری و نیز تثکید مستمر بر عوامالل کلیالدی آن در    باشد که اداره اثربخش سرمایه ام درونی آن میاستحك

های فكری  هد  بررسی تثثیر سرمایه بخش آن است. بر این اساس مقاله حاضر با هر کشوری از ارکان تداوم

العالالی(   )مدرلاله مقام معظم رهبری بر بیانات  بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران با تكیه دفاعی

هالا از نالو     نظالر روش گالردآوری داده   لحا  هد  یک تحقیق کاربردی و از گرفته است. این تحقیق از انجام

هالای   علمی دانشگاه نفر از اساتید عضو هیئت 193مطالعه در این تحقیق شامل  باشد. نمونه مورد پیمایشی می

یری تصادفی ساده انتخا  گردید. برای بررسی میالزان همبسالتگی بالین    گ آجا بود که با استفاده از روش نمونه

ها و تثثیر متغیرها بر یكدیگر از آزمون همبستگی، آماره پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد  مؤلفه

ر زای درونی، ب عنوان یكی از ارکان قدرت توان به اثرگذاری سرمایه فكری به جمله نتایج این تحقیق می که از

استحكام ساخت درونی نظام اشاره کرد. همچنین از ابعاد سرمایه فكری دفاعی، سرمایه انسانی بیشترین تثثیر 

 استحكام ساخت درونی نظام داشته است. افزایش را بر

 م ساخت دروني، سرمايه فکري دفاعياستحکا قدرت،، العالي( )مدظلهبیانات مقام معظم رهبري  واژگان کليدی:
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 مقدمه
منظور سازگاری با محیط خود، باله دنبالال    یرات محیطی، کشورها را وادار ساخته تا پیوسته بهتغی

ها باشند و بدین ترتیآ به استحكام درونی و بیرونی در انطباق با تغییالرات   بهترین راهكارها و رویه

زا باشد. یكی  تواند اقتدار آفرین و قدرت و منابع کشور می ها د که استفاده بهینه از سرمایهدست یابن

های فكری است. برخی از عوامل قدرت نقش اساسی و مبنایی را در اسالتحكام   از این منابع سرمایه

و  115 :1300، شالوند. )افشالردی و همكالار    نوی مطالرح مالی  طور ثا ساخت درونی داشته و برخی به

انسالت. قالدرت   زا د زا و برون توان در دو نو  درون قدرت را می( 49: 13405حافن نیا و همكاران، 

ی منابع مولد قدرت و اقتدار است که با ساخت درونی نظام مرتبط بوده و اجالزای   زا مجموعه درون

دهد و خود نظام توان مدیریت کالن و خرد آن  های بومی یک ملت و کشور تشكیل می آن را مؤلفه

 (.2 :1301چهره،  )خوش .منابع را در اختیار دارد

در سه سال ابتدایی دهه نود، دهه عدالت و العالی(  مدرلهانقال  )معظم تثملی کوتاه در بیانات رهبر 

در « اسالتحكام سالاخت درونالی قالدرت    »دهنده تثکیدات پیگیرانه ایشالان بالر مفهالوم    پیشرفت، نشان

حال پیچیده که بررسی ابعاد و معنای آن، در دیگالر   جمهوری اسالمی است. مفهومی ساده و درعین

شالود.  گرفته و تبیین و تشریح مالی  های تخصصی انجام دهتوسط اندیشكها و در موارد مشابه، کشور

زا و متّكالی باله    اسالت کاله درون    ی گفتمانی انقال  کبیالر اسالالمی، پیشالرفت حقیقالی آن     در منظومه

وزن، اعتبالار و   گرش است که به یک کشالور و یالک ملاّلت   استعداد درونی یک ملّت باشد. لذا این ن

ی یكی از مسالائل راهبالردی اسالت کاله مقالام معظالم رهبالری        دهد. استحكام ساخت درون ارزش می

انالد.  اشالاره قالرار داده   سازی ساختار مورد همواره بر آن تثکید داشتند و آن را در قالآ رهیافت بهینه

های راهبالردی بتواننالد در ساله     دیگر، استحكام ساخت درونی به معنای این است که حوزه عبارت به

ک کلیت قرار بگیرند. توجه به امر تعامل نیروهای مساللح بالا   فضای اجتماعی، سیاسی و نظامی در ی

توانالد مقالدمات   هالای فكالری مالی   گیری از سالرمایه بنیان برای بهره محیط اجتماعی و نهادهای دانش

تبع آن استحكام ساخت درونالی نظالام را فالراهم آورد.     ساخت استحكام درونی نیروهای مسلح و به

هالای   ای در خصوص تثثیر سرمایه فكری دفاعی و مؤلفه لعهمسئله اصلی این تحقیق، خأل وجود مطا

سالازی سالاختار و تبیالین همبسالتگی بالین       آن بر استحكام ساخت درونالی در قالالآ رهیافالت بهیناله    

العالالی(   )مدرلاله بر بیانات مقام معظم رهبالری   های سرمایه فكری با استحكام ساخت درونی با تكیه مؤلفه

ند تا با عطف توجه به معنای و محتالوای اسالتحكام سالاخت    آندر این مقاله، نویسندگان بر  که است
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 العالی( )مدرلهبر بیانات مقام معظم رهبری  ایران با تكیه

نشان دهد که طی کردن چنالین فرآینالد راهبالردی بالا     العالی(  )مدرلهدرونی در بیانات مقام معظم رهبری 

 .پذیر خواهد بودهای فكری دفاعی، امكان توجه به سرمایه

ویالژه در   پایالدار باله   عنالوان پایاله و اسالاس توسالعه     عنوان یک منبع سالازمانی مهالم و باله    دانش به

شالده اسالت    هایی با تغییرات گسترده و گسسته رادیكال شالناخته  شدت رقابتی یا محیط های به محیط

های بسیاری وجود دارند که در حجم انبوهی از  وجود سازمان (. بااین93: 1304)عالمه و همكاران، 

دانشالی،   ( بالا ورود باله اقتصالاد   9 :1000، 1اند، اما هنوز نیاز به دانش دارند )کانتر شده اطالعات غرق

(. اگالر  15 :1301پور و همكالاران،   های سازمانی نیاز هست )حسن اکنون به مدل جدیدی از سرمایه

های سالازمان    اند ولی امروزه قسمت اعظم سرمایه ها مشهود بوده های سازمان درگذشته بیشتر دارایی

(. مالدیران موفالق   23: 1302 كالاران، رضالایی و هم  ؛3 :1301 نامشهود هستند )رحمانی و همكاران،

انالد )حسالامی و    های فكری در این جهت بهره برده و ارزش آن را تشالخیص داده  همیشه از سرمایه

ای  هالای فكالری از اهمیالت ویالژه     (. در یک سازمان، شالناخت و مالدیریت سالرمایه   3 :1303همكار، 

بیانات خود در چند سال اخیر باله  در العالالی(   )مدرلهای  امام خامنه(. 15: 2999، 2برخوردار است )هانگ

انالد و در اکرالر    ای داشالته  های فكری و استحكام ساخت درونی نظام توجاله ویالژه   دو مبحث سرمایه

اند. لذا ارتبالاط ایالن دو حالوزه و جایگالاه کالنش و       به این مهم تثکید داشته 02بیانات خصوصاا سال 

عنالوان لنگرگالاه و    تواند به ده و میواکنشی این دو در اعتالی نظام و جامعه بسیار مهم و حساس بو

نقطه ثقل باشد. با آگاهی از نقش سرمایه فكری دفاعی در استحكام درونالی ایالن موضالو  تصالمیم     

 راه تحقق اهدا  ملی یاری خواهد رساند.  سازان و سیاستمداران را در

سالتحكام  ارزش در سالاخت ا  عنوان یک منبع درونی بالا  های فكری کشور به با نادیده گرفتن سرمایه

درونی نظام، از سویی یكی از ارکان اساسی ساخت درونی اقتالدار مالورد غفلالت قرارگرفتاله و ایالن      

های  رود و از سویی دیگر باعث کوچ یا در اختیار قرار گرفتن این سرمایه سرمایه عظیم از دست می

حاصالل   بدیل کشور که فكری به کشورهای دیگر و یا کشورهای رقیآ گردیده و از این سرمایه بی

گذاری بوده جزء هزینه چیزی عاید کشور نخواهد گردید و این غفلالت باعالث هالدر     ها سرمایه دهه

ناپالذیر مالادی و معنالوی در عرصاله اقتالدار نظالام و        ها و در کل موجآ خسارت جبالران  رفت هزینه

از امیدمان را به بیرون »فرمایند:  ساخت درونی خواهد گردید. مقام عظمای والیت در این رابطه می
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ی  ی کشور و نظالام جمهالوری اسالالمی، جبهاله     ررفیت داخلی کشور ندوزیم. در بیرون از مجموعه 

طر  کوشیده نگذارد کاله ایالن    چند سال پیش به اینو   ی توان از سی ود دارد که با همهبزرگی وج

ند، دار بشود، نگذارد که این نظام جمهوری اسالمی پایدار بماند، نگذارد که پیشرفت ک انقال  ریشه

نشینی تمدن غربی را در  و درجایی دیگر علت عقآ 1«های گوناگون الگو بشود. ر زمینهنگذارد که د

های فكری در ساخت درونی ما را از دست یازیالدن  بر سرمایه عدم تكیه 2بینند. نداشتن استحكام می

تالر  را دور به نتایج مطلو  بازداشته و رسیدن به آینده روشن و بصیرت بخش را دیر و افق زمالانی 

 گردد.   نشینی در مقابل کشورهای رقیآ و متخاصم می کند و موجآ عقآ می

بالر اسالتحكام سالاخت درونالی نظالام       های فكری دفاعی تثثیر سرمایه بررسی :هدف اصلي پژوهش

 می باشد.العالی(  )مدرلهبیانات مقام معظم رهبری بر  جمهوری اسالمی ایران با تكیه

های  شود؛ )آیا سرمایه ا یک سؤال اصلی و سه سؤال فرعی مطرح میدر این راست سؤاالت پژوهش:

بر بیانات مقالام معظالم    بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران با تكیه فكری دفاعی

بر اسالتحكام سالاخت درونالی نظالام جمهالوری       های انسانی تثثیر دارد؟ آیا سرمایهالعالالی(   )مدرلهرهبری 

بالر   های ساختاری آیا سرمایه ؟تثثیر داردالعالی(  )مدرلهر بیانات مقام معظم رهبری ب اسالمی ایران با تكیه

العالالی(   )مدرلهبر بیانات مقام معظم رهبری  استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران با تكیه

بر استحكام ساخت درونالی نظالام جمهالوری اسالالمی ایالران بالا        های ارتباطی تثثیر دارد؟ آیا سرمایه

 تثثیر دارد؟(العالی(  )مدرلهبر بیانات مقام معظم رهبری  تكیه

 مبانی نظری

 :پيشينه شناسی -الف

ای در حوزه تثثیر سرمایه فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی  در بررسی ادبیات تحقیق، پیشینه

بخشی از صورت غیرمستقیم و در ارتباط با  وجود نداشت یا منتشر نگردیده بود، در برخی منابع به

 گردد: شده در این حوزه اشاره می شده بود که به تحقیقات انجام ها مطالبی مطرح مؤلفه

یافته مردمی برای  ای با عنوان الگوی مفهومی مشارکت سازمان ( در مقاله1304) یحاتم کشتكار و

تحقق استحكام ساخت درونی قدرت نظام به بررسی اجمالی ساخت درونی قدرت ملی 

ای و به لحا  روش، پیمایشی و توصیفی  . این تحقیق بر اساس هد ، کاربردی توسعهاند پرداخته

                                                           
 6/6/32 جمهور و اعضای هیثت دولت بیانات در دیدار رئیس 1

 26/6/02در تاریخ  بیانات در دیدار فرماندهان سراه پاسداران انقال  اسالمی 2
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های فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی  تثثیر سرمایهمقاله 

 العالی( )مدرلهبر بیانات مقام معظم رهبری  ایران با تكیه

سهیم شدن مردم در قدرت »دهد اگر مشارکت با سه ویژگی برجسته  ها، نشان می است. یافته

های  بازگشودن فرصت»و « امكان نظارت مردم بر سرنوشت خویش»، «)ساخت، استقرار و اعمال(

پذیری، اعتماد، تعهد و نهایتاا  تواند موجآ اعتالی مسئولیت اشد، میب« پیشرفت به روی مردم

ای  توانند جامعه عنوان ارکان اصلی جامعه شود. در این صورت چنین مردمی می آوری مردم به تا 

 مولد، منسجم، عقالیی و یادگیرنده را بسازند.

ستحكام ساخت درونی قدرت ای با عنوان بررسی تثثیر تربیت اسالمی بر ا ( در مقاله1304) صفری

استحكام ساخت قدرت و تربیت( به )تحلیلی به موشكافی مفاهیم هر دو حوزه  -با روش توصیفی

کند. درواقع سؤال یا مسئله اصلی بررسی ارتباط میان تربیت  رابطه متقابل این مفاهیم اشاره می

سئله ساختار قدرت از دو منظر به م نگارندگان .انسانی و استحكام ساخت درونی قدرت است

-مشروعیت. در انتها نشان داده می کارگزار و دیگری نیز مسئله - د: یكی حوزه ساختارنپرداز می

شود که با ورود از هر دو منظر، تربیت نیروی انسانی نخبه و کارآمد، عاملی اصیل و اساسی در 

 .استحكام ساخت درونی قدرت در جمهوری اسالمی است

های فكری، معنوی و انسانی در  بندی مجموعه مقاالت سرمایه ( با جمع1305جعفری و همكاران )

در بخش پنجم کتا  درآمدی بر دفا  در اندیشه امام العالی(  )مدرلهای  اندیشه دفاعی امام خامنه

گیرند که عدم موفقیت دشمن  ضمن مروری بر ادبیات سرمایه فكری، نتیجه میالعالی(  )مدرلهای  خامنه

های فكری، معنوی و  سرمایه»ی به علت کمبود شناخت عوامل نامحسوس یعنی در جنگ تحمیل

به نفع رزمندگان ما تغییر  رزمندگان ایرانی بوده است که توانست موازنه قدرت را « سرمایه انسانی

 دهد.

( در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد تجاری 2992بنتیس و همكاران )

اند. نتایج پژوهش آنان حاکی  ع خدماتی و غیر خدماتی در کشور مالزی پرداختهها در صنای شرکت

فكری روابط متقابلی وجود داشته است و سرمایه فكری بر روی   از آن است که بین اجزای سرمایه

 درصد داشته است. 39الی  25عملكرد تجاری دارای اثر نسبتاا متوسطی در حدود 

ر پژوهشی با عنوان ارائه مدل مفهومی ایجاد سرمایه انسانی به این ( د2990) 1بیراسنوا و رانگكار

نتیجه دست یافتند که تالش سازمان برای خلق، کاربرد و تسهیم دانش از راه ارتقای سطح دانش و 
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های خالقانه و نوآورانه، سرمایه انسانی کارکنان را توسعه  توانمندی کارکنان و تقویت مهارت 

 دهد. می

( طی مطالعه تجربی در رابطه بین سرمایه فكری و خلق دانش نشان داد 2990) 1ای. چنگ هنگ 

 تمام ابعاد سرمایه فكری با تولید دانش مبتنی بر یادگیری سازمانی مرتبط است و رابطه مربتی دارد.

بندی پیشینه تحقیق: در پیشینه تحقیق دو گروه از مطالعات وجود دارند تعدادی از محققین در  جمع

انالد و تعالدادی نیالز در گالذار از پالارادایم       مدل سالرمایه فكالری و اجالزا اصاللی آن بالوده      جستجوی

انالد. در   های فكری داشالته  گیری سرمایه حسابداری سنتی به حسابداری صنعتی سعی در نحوه اندازه

های فكری حداقل شامل: دانش و تجربه قرارگرفته شالده در افالراد هالم     های سرمایه گروه اول، مدل

و نالوآوری و   انی، فنالاوری هالا و فرآینالدهای سالازم    طور غیررسالمی، سیسالتم   و هم به طور رسمی به

هستند. به نظر  کنندگان و شرکای راهبردی ، عرضههمچنین روابط تجاری از قبیل روابط با مشتریان

هالای   اند که سه جالزء را بالا یكسالری ویژگالی     های سرمایه فكری سعی داشته رسد که بیشتر مدل می

های گزارش دهالی کاله اخیالراا     ه فكری در نظر بگیرند. در گروه دوم تمامی مدلمشتر  برای سرمای

انالد تالا    هالا سالعی داشالته    اند و آن این است کاله همگالی آن   اند در یک نكته اشترا  داشته شده ایجاد

د و یا دارای توانایی ایجالاد  نتوان ها و منابع سرمایه فكری را نمایش بدهند که می تصویری از دارایی

شالده درگذشالته    انجام 2به نظر آنان پارادایم حسابداری سنتی فقط به معامالت ؛ش هستندو خلق ارز

کند ولی با ورود به اقتصاددانشی، این پارادایم دیگر دارای کارایی الزم نیسالت و پالارادایم    توجه می

شالدن اسالت و باله نظالر ایالن گالروه از محققالین رویكردهالای          حسابداری جدیدی در حالال مطالرح  

کاله معیارهالای    گیرنالد درحالالی   هالا را در برمالی   رمایه فكری حقایق نرمی مانند کیفیالت گیری س اندازه

کند، رویكردهای سالرمایه فكالری تمایالل     گیری می ها را اندازه حسابداری حقایق سختی مانند کمیت

نگالر هسالتند. در    های حسابداری سنتی در مقابل، گذشالته  که رویه نگر( درحالی به آینده دارند )آینده

شده و  ق از سه جزء اصلی سرمایه فكری که در اکرر تحقیقات بر آن تثکید شده بهره گرفتهاین تحقی

که در خصوص سالرمایه فكالری دارنالد    العالی(  )مدرله بر دیدگاه مقام معظم رهبری از سویی دیگر با تكیه

 بحث سرمایه فكری را از حوزه سازمان به سطح کالن کشور تسری داده و در این تحقیالق از آن بالا  

عنوان سرمایه فكری دفاعی بحث و تثثیر آن در یک موضو  فالرا سالازمانی کاله اسالتحكام سالاخت      
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03  
های فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی  تثثیر سرمایهمقاله 

 العالی( )مدرلهبر بیانات مقام معظم رهبری  ایران با تكیه

گیرد که از دو منظر ارتقاء موضو  سرمایه فكری از سطح  باشد موردبررسی قرار می درونی نظام می

 شود. سازمان به جامعه و تثثیر آن بر یک موضو  فرا سازمانی حائز نوآوری در تحقیق می

 

  شناسیمفهوم 

های نالاملموس هالر    سرمایه فكری عبارت است از ارزش اقتصادی دودسته از دارایی سرمايه فکری:

کاله شالامل منالابع انسالانی      2و دیگری سرمایه انسالانی  1سازمان؛ اول، سرمایه سازمانی )ساختاری(

ان کننالدگ  کارکنان سازمان( و منابع انسانی بیرون سازمان، یعنالی مشالتریان و تالثمین   )درون سازمان 

معتقد اسالت سالرمایه فكالری     4بروکینگ (.32: 2999، 3سازمان همكاری و توسعه اقتصادیاست )

اصطالحی برای ترکیآ دارایی نالاملموس بالازار، دارائالی فكالری، دارائالی انسالانی و دارائالی زیالر         

 .(12: 1006بروکینالگ،  ) سازند هایش توانمند می ساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیت

و همكارانش، سرمایه فكری عبارت از جمع دانش اعضاء سازمان و کاربرد دانالش   5روسزعم  به

طالورکلی، در تعالاریف سالرمایه فكالری نالوعی       باله  .(413 :1009روس و همكالاران،  اسالت ) ها  آن

 شود. گرایی بر روی سه سازه اصلی آن یعنی سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری مشاهده می هم

دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان اسالت. بنتالیس بالر     مایه انسانی نشانسر )الف( سرمايه انسانی:

مرابه یک منبع نوآوری و نوسازی راهبالردی، از اهمیالت خاصالی     این باور است که سرمایۀ انسانی به

معتقدند کارکنان سرمایۀ فكری را از طریالق شایسالتگی، نگالرش و     6برخوردار است. روس و روس

شود،  ها و تحصیالت فرد می ها شایستگی شامل مهارت زعم آن کنند. به شان ایجاد می چاالکی فكری

ها و تفكر در  شود و چاالکی فكری فرد را به تغییر رویه نگرش دربرگیرندۀ جزء رفتاری کارکنان می

انسالانی یالک   هالای   معتقد است که دارایی 7سازد. بروکینگ های نوآورانه مسائل قادر می حل مورد راه

                   هالالای رهبالالری اسالالت   ، تخصالالص، توانالالایی حالالل مسالالئله و سالالبک  هالالا ارتسالالازمان، شالالامل مهالال 

عنوان مبنای سرمایه فكالری   نیز معتقدند سرمایه انسانی به و همكاران 0چن (.94: 1300، )عالم تبریز
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 :2994به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان اشالاره دارد )چالن و همكالاران،     

شالود. ایالن دانالش و مهالارت در      منتج به بهبود عملكرد و افزایش کارایی و اثربخشی مالی که  (؛105

 (54 :1309 ها حامل دانش و مهارت است. )خیرخواه، ذهن افراد جای دارد، بدین معنا که ذهن آن

شالود کاله    ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سالازمان مالی   سرمایه: ساختاری سرمايه( ب)

هالا،   هالا، راهبالرد   هالای اجرایالی فراینالد    های سازمانی، دستورالعمل داده، نمودار های پایگاه دربرگیرنده

و  1روس) اش اسالت  آن بالرای سالازمان بالاالتر از ارزش مالادی      های اجرایی و هر آنچه ارزش برنامه

کنالد کاله دانالش از طریالق آن، خلالق و       سرمایۀ ساختاری، محیطی ایجاد می (.415 :1009همكاران، 

هالای   شود. سرمایۀ ساختاری یک سازمان باید نقشه و راهنمایی برای دارایی ود به محیط میآماده ور

 .سرمایۀ فكری ایجاد کند

شامل دانش موجالود در همالۀ روابطالی اسالت کاله سالازمان بالا مشالتریان، رقبالا،          ( سرمايۀ ارتباطی: ج)

دهنده  تری نشانمایه مش(. سر1000:439، 2کند )بنتیس ا و یا دولت برقرار میه کنندگان، انجمن تثمین

. (33: 2993، 3اسالكایرمی ) اش اسالت  یک سازمان به خاطر عوامالل نامشالهود بیرونالی     توانایی بالقوه

مطالرح شالد، تعالاریف جدیالد      4هیوبرت ساینت انج اگرچه اصطالح سرمایه مشتری در ابتدا توسط

ه روابطالی اسالت کاله    شامل دانش موجود در همال  اند که ای توسعه داده مفهوم آن را به سرمایه رابطه

: 1000بنتالیس،  ) کند تجاری یا دولت برقرار می های کنندگان، انجمن سازمان با مشتریان، رقبا، تثمین

سازمان با هالر فالرد یالا سالازمان      ای، شامل همه روابطی است که بین طورکلی سرمایه رابطه ه( ب430

 دیگری وجود دارد.

 :چارچوب نظری - 

اسالت کاله    یا وسالته یپ هم ی قدرت متشكل از اجزا و واحدهای بهساخت درون استحکام ساخت درونی:

در یالک   «اقتالدار ملالی  »منجر به تقویالت مقولاله    تواند یبرآیند افزایش توان هر یک از این واحدها م

 یهالا  افالزاری و هالم در حالوزه   نالرم  یهالا  کشور گردد. اجزای ساخت درونی قدرت هالم در حالوزه  

هستند. ایالن رویكالرد    فیتعر قابلداخلی  یها یتوانمندبومی و  یها تیررف بر هیبا تك یافزار سخت
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های فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی  تثثیر سرمایهمقاله 

 العالی( )مدرلهبر بیانات مقام معظم رهبری  ایران با تكیه

رالاهر   قالرار دارد و اگرچاله باله    «وابستگی متقابل»و « وابستگی»به مقوله اقتدار ملی در برابر نظریات 

 است. راهبردیاد موازنه برای تعامالت است اما در پی ایج ییگرا تابعی از درون
، 1ی هالابز  انالد. باله عقیالده    فی برای قدرت ارائه دادهاندیشمندان تعاریف مختل قدرت و انواع آن: -الف

یابی به امالر مطلالوبی در آینالده در اختیالار دارد     قدرت آدمی عبارت از وسایلی است که برای دست
2(. جان ال 32، 1396)منوچهری، 

عنوان حقِ اعمال قالدرت در جهالت منالافع     قدرت سیاسی را به  
« ی خود بالر رفتالار دیگالران    امكان تحمیل اراده»را  قدرت 4(. وبر55: 1309 ،3داند )هیندس عامه می

قدرت را توانایی یالک بالازیگر در اسالتفاده از منالابع و امكانالات بالرای       (. 50: 1399، 5بیند )راش می
تالرین   از همالین رو برخالی قالدرت را کلیالدی     داننالد  یمالمللی  تثثیرگذاری بر رویدادهای ملی و بین

.                          نامنالالد یمالالالملالالل  رها در عرصالاله روابالالط بالالین کننالالده مناسالالبات و جایگالالاه کشالالو   مؤلفالاله تعیالالین 
 (20: 1309 )انعامی علمداری،

توان از منظرهای گوناگون تحلیل کالرد و بسالته باله نالو  نگالاه و سالطح        قدرت را میدر این امتداد  
از  د.کننال  قدرت را به دو نو  مالادی و معنالوی تقسالیم مالی      سو تحلیل، مورد واکاوی قرارداد. از یک

دانند. در رویكردی دیگر، منالابع قالدرت را    منظری دیگر، منابع قدرت را اکتسابی و غیر اکتسابی می
( از منظری دیگالر نیالز   63، 1309توان به دو گروه منابع سخت و منابع نرم تقسیم کرد )ساروی،  می

نابع مولد قدرت ی م زا مجموعه زا دانست. قدرت درون زا و برون توان در دو نو  درون قدرت را می
های بومی و درونالی یالک    و اقتدار است که با ساخت درونی نظام مرتبط بوده و اجزای آن را مؤلفه

دهند و خود نظام توان مدیریت کالن و خرد آن منالابع را در اختیالار دارد؛    ملت و کشور تشكیل می
داخلی، نیروهای نظامی  برداری همچون اعتقادات، دانش، ثروت ملی و بومی، منابع طبیعیِ قابل بهره

 .(3: 1301چهره،  )خوش نفس و ... به  متعهد و دارای اعتماد
زا بالر مبنالای سالاخت     اقتالدار درون : العاالی(  )مدظله ای در فرمايشات امام خامنه درونی استحکام بازخوانی -ب

گیالرد. ایالن موضالو  از     هالای بالومی یالک کشالور شالكل مالی       داخلی کشورها و بالر مبنالای ررفیالت   
رفالت از   های اخیر بارهالا توسالط مقالام معظالم رهبالری بالرای بالرون        هایی است که در سال کلیدواژه

هالای تثثیرگالذار    ترین مؤلفه مهمکه شده است  الملل مطرح مشكالت و حضور قدرتمند درصحنه بین
بالر اسالاس    کاله العالالی(   مدرلاله ) یرهبربرساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران از نگاه مقام معظم 

 ( آورده شده است.1احصاء شده در جدول ) تحلیل محتوا
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بر العالی(  مدرله) یرهبرهای تثثیرگذار برساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران از نگاه مقام معظم  : مؤلفه1 جدول 

 اساس تحلیل محتوا

ف
ردی

 

 منبع ها مقوله مضامین() اناتیبخالصه 

1 

مطلالو   هالای   استحكام درونی آن چیزی است که جوامع را درراه

سالازد و قالدرت    های خودشان قادر می سوی مطلو  خودشان و به

 دهد ها به جوامع می برخورد با چالش

قالالالدرت بخشالالالی 

برای حرکالت باله   

 هاسمت مطلو 

بیانالالالالالالالات در 

محفل انالس بالا   

 1قرآن

2 

وقتی است که متّكالی   باشد، آن «زا درون»وقتی است که  پیشرفت آن

اعتبالالار کشالالورها و باله اسالالتعداد درونالالی یالالک ملّالت باشالالد. وزن و   

 زایی است ی به همین درون ها هم وابسته ها و ملّت دولت

اسالالالالالالتعدادهای 

درونالالالی الزمالالاله  

 استحكام درونی

بیانات در دیدار 

هفتمین همایش 

ملالالی نخبگالالان  

 2جوان

3 

باله    چیز است و آن، تكیه ی هم فقط یکی با این دشمن عالج مقابله

اقتدار ملّی و به توان داخلی ملّی و مستحكم کالردن هرچاله بیشالتر    

 ساخت درونیِ کشور است

سالالاخت درونالالیِ  

کشالالالور عالالالالج  

 با دشمن  مقابله

بیانات در دیدار 

مالالالالالالالالالالالردم 

 3آذربایجان

4 

م، برخی عناصر همیشالگی اسالت، برخالی هالم     عناصر این استحكا

عناصر فصلی است. آنچه جزو عناصر همیشگی است، عزم راسالخ  

 است

 عزم راسخ
بیانات در دیدار 

 4 مسئوالن نظام

5 

آنچه برای نظام جمهوری اسالمی حائز اهمّیّالت اسالت، اسالتحكام    

ت درونی است، استحكام درونالی ملّالت ایالران اسالت؛ اتّحالاد      ساخ

ری اسالالمی، توجّاله باله    های واالی نظام جمهو ملّی، توجّه به آرمان

ی اسالمی با انالس روزافالزون بالا     نظام اسالمی و جامعه عزت ملّی،

 کند. قرآن استحكام درونی پیدا می

اتحاد ملی، عالزت  

ملالالی، توجالاله بالاله  

هالای نظالام    آرمان

 جمهوری اسالمی

ایالالران، انالالس بالالا  

 قرآن

بیانالالالالالالالات در 

محفل انالس بالا   

 5قرآن

                                                           
 90/4/1303بیانات در محفل انس با قرآن، 1

 19/9/1302،کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان یدار شرکتبیانات در د 2

 20/11/1302،بیانات در دیدار مردم آذربایجان 3

 39/4/02، الن نظامبیانات در دیدار مسئو 4

 0/4/03بیانات در محفل انس با قرآن مورخه، 5
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های فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی  تثثیر سرمایهمقاله 

 العالی( )مدرلهبر بیانات مقام معظم رهبری  ایران با تكیه

ف
ردی

 

 منبع ها مقوله مضامین() اناتیبخالصه 

6 

... توصیه مهم من هم به نیروی دریایی ارتش و سراه ایالن اسالت   "

ها، جدیت و اهتمام مضاعف داشالته باشالید.    که در انجام مثموریت

هالای گونالاگون،    ساخت درونی خود را ازلحالا  افالزایش مهالارت   

 ".حكم کنیدتوانایی علمی، عزم و اراده جدی و تدین مست

یالالالالالالالالالالادگیری 

هالالالالای  مهالالالالارت

متنالالو ، توانالالایی  

علمالالالی، عالالالزم و 

 اراده جدی، تدین

دیدار بیانات در 

فرمانالالالالالالدهان 

نیالالروی دریالالایی 

ارتش با فرمانده 

 1کل قوا

9 

د زا و متكی به استعدادهای درونالی باشال   پیشرفت علمی باید درون

سالاز، اعتبالار،    زیرا حرکت، جهش و رشالد علمالی از درون، زمیناله   

 ارزش و ابهت کشور و ملت است.

نالالوآوری، توجالاله  

بالالالاله اسالالالالتعداد  

آوری،  درونی، فن

 توجه به نخبگان

بیانات در دیدار 

نخبگالالان جالالوان 

 2کشور

0 

ی اوّل باایمالان صالحیح و    ساخت اقتدار درونی ملّت که در درجاله 

دم و با عمل درست مسئولین کشور و بالا  راسخ و با اتّحاد آحاد مر

همراهی مسئوالن و آحاد مردم و با توکّل به خالدای متعالال انجالام    

خواهد گرفت؛ یعنی به کالار گالرفتن عقالل و معنویالت و توکّالل و      

 گذارد. حرکت و عمل؛ بالشک در اوضا  منطقه هم اثر می

ایمان راسخ، عمل 

درست مسالئولین،  

همراهالالی مالالردم و 

مسئولین، توکل و 

حرکت و عمل و 

 عقالنیت

بیانات در دیدار 

 کارگزاران حج

0 

باله    چیز است و آن، تكیه کی با این دشمنی هم فقط ی عالج مقابله

اقتدار ملّی و به توان داخلی ملّی و مستحكم کالردن هرچاله بیشالتر    

ساخت درونیِ کشور ]است[. هرچه در این زمینه مالا کالار بكنالیم،    

 کم است

اقتدار ملی و توان 

 یداخل

بیانات در دیدار 

مالالالالالالالالالالالردم 

 3آذربایجان

 

های آن بر  در این پژوهش بر آنیم تا رابطه سرمایه فكری دفاعی را که مؤلفه :تحقيق مفهومیمدل  -ج

حكام ساخت درونی ای هست با است اساس مدل بنتیس شامل سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه

ارچو  نظری که بین متغیرهای شده در چ مدل تحقیق روابط اشاره موردبررسی قرار دهیم. در

 گردد. تحقیق برقرارشده ارائه می
 

                                                           
 9/0/09، دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش با فرمانده کل قوابیانات در  1

 20/11/1300بیانات در دیدار نخبگان جوان کشور  2

 20/11/1302، بیانات در دیدار مردم آذربایجان 3
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 مدل مفهومی تحقیق :1شكل 
 

 شناسی روش
یافته برای بررسی  اطمینان( و نظام های معتبر )قابل ای از قواعد، ابزار و راه ش تحقیق مجموعهرو

( تحقیق 20 :1301حل مشكالت است )خاکی،  یابی به راهها، کشف مجهوالت و دست واقعیت

 نظر نو  استفاده، کاربردی و از بعد زمانی، تحقیقی مقطعی و از نظر هد ، توصیفی و از حاضر از

طور  تحلیل از مدل معادالت ساختاری و به و  برای تجزیهها، تحقیقی کمی است.  ظر نو  دادهن

تعدد پایه بودن و  به دانشبا توجه خاص تحلیل مسیر و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. 

گیری از دانش و علوم متنو  در و بهره وری اسالمی ایران و نقش راهبردیتخصص در ارتش جمه

های افسری  های آجا و در دسترس بودن آن برای محققین جامعه تحقیق را اساتید دانشگاه شگاهدان

باشند. جهت محاسبه حجم نمونه  نفر می 399دهند. تعداد کل اعضای جامعه آماری آجا تشكیل می

صورت  گیری از جوامع محدود کوکران استفاده گردیده که فرمول مذکور به آماری از فرمول نمونه

 باشد: یر میز

 

 

 

P=0/5 q=0/5 α=0/05 1-α/2=0/975 

z1-α/2 = z0/975=1/96 N =حجم جامعه ε =0/05 

 سرمایه انسانی

 سرمایه ساختاری

 ایسرمایه رابطه

 ساخت دروني نظام

 جمهوري اسالمي ايران 

 سرمايه فکري

pqZN

pqZN
n

2
2/1

2

2
2/1
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های فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی  تثثیر سرمایهمقاله 

 العالی( )مدرلهبر بیانات مقام معظم رهبری  ایران با تكیه

 05/9گیریم. در سطح اطمینان  در نظر می 5/9در دسترس نیست آن را مساوی  pازآنجاکه مقدار 

(95/9= α و )399=N  حجم نمونه  ،=95/9آماری هستند و نفر که شامل تعداد کل جامعه

 شود: صورت زیر تعیین می شود به کارکنان که جامعه محدود تلقی می

 
عنوان  به 193نفر  399گیری تصادفی ساده از طریق فرمول فوق از بین  نمونهش با استفاده از رو

استفاده  ها توزیع شد. برای سرمایه فكری از پرسشنامه بنتیس نمونه انتخا  و پرسشنامه بین آن

گردیده است، روایی این پرسشنامه توسط متخصصین مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن نیز با 

باشد. پرسشنامه استحكام ساخت درونی محقق ساخته بوده که  می 03/9برابر با آلفای کرونباخ 

روایی آن توسط متخصصین مورد تائید قرارگرفته و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ محاسبه و برابر 

به  001/9ها، آلفای کرونباخ برابر با  بود. با بررسی پایایی کل سؤاالت مربوط به مؤلفه 02/9با 

 مد.دست آ

  تعاريف عملياتی متغيرها

ای  که در این تحقیق بر اساس شاخص سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه سرمايه فکري:

 گیری شده است. اندازه

ای است که برآیند افزایش توان هر  پیوسته هم : متشكل از اجزا و واحدهای بهساخت دروني قدرت

های  در یک کشور گردد عرصه« اقتدار ملی» تواند منجر به تقویت مقوله یک از این واحدها می

 دهند. اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی این واحدها را شكل می

ی منابع مولد  زا مجموعه شود. منظور از قدرت درون زا تقسیم می زا و برون بر دو نو  درون قدرت: 

برداری داخلی،  طبیعیِ قابل بهرهقدرت و اقتدار همچون اعتقادات، دانش، ثروت ملی و بومی، منابع 

 .نفس است به نیروهای نظامی متعهد و دارای اعتماد
 : آلفای کرونباخ2جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت سرمایه فكری

35 033/9 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت استحكام ساخت درونی

19 024/9 

 آلفای کرونباخ تعداد کل سؤاالت
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 های تحقيق و يافته ها داده وتحليل تجزيه

 های جمعيت شناختیوتحليل داده تجزيه -الف  

درصد مربی،  95.5از منظر جمعیت شناختی همه پاسخ دهنگان مرد بودند که ازنظر مرتبه علمی، 

 درصد استاد بودند. 9.5درصد دانشیار و  2درصد استادیار،  22
 های جمعیت شناختی : ویژگی3جدول 

تتحصیال تعداد حجم نمونه     سابقه خدمت  

سال 15تا  19 132 مربی  

سال 29تا  16 30 استادیار  

سال 25تا  21 4 دانشیار  

به باال 26 1 استاد  

193  تعداد کل  تعداد کل 
 

 های تحقيقها و يافتهساير داده وتحليل تجزيه -ب 

های  ترین روش ن و مناسآتری در بخش آمار استنباطی یكی از قویتحليل مسير:  .1

وتحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت این  وتحلیل در تحقیقات علوم رفتاری تجزیه تجزیه

ها را با شیوه دو متغیری )که هر بار تنها یک متغیر  توان آن موضوعات چند متغیره بوده و نمی

این تحقیق برای تائید یا  رو در شود( حل نمود، ازاین مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می

شده است. تحلیل  طور خاص تحلیل مسیر استفاده رد فرضیات از مدل معادالت ساختاری و به

مسیر )مدل ساختاری( تكنیكی است که روابط بین متغیرهای تحقیق )مستقل، میانجی و وابسته( را 

ر( بین متغیرهای مدل دهد. هد  از تحلیل مسیر شناسایی علیت )تثثی زمان نشان می صورت هم به

صورت  شوند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه همبستگی به مفهومی تحقیق است که در ادامه ارائه می

 زیر هست:

 دار وجود دارد. ( و معنی69/9بین سرمایه انسانی و استحكام ساخت درونی رابطه مستقیم )

 دار وجود دارد. و معنی( 40/9بین سرمایه ساختاری و استحكام ساخت درونی رابطه مستقیم )
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های فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی  تثثیر سرمایهمقاله 

 العالی( )مدرلهبر بیانات مقام معظم رهبری  ایران با تكیه

 دار وجود دارد. ( و معنی41/9ای و استحكام ساخت درونی رابطه مستقیم ) بین سرمایه رابطه

توان نتیجه گرفت که بین سرمایه فكری دفاعی و استحكام  با توجه به تائید فرضیات فرعی فوق می

 شود. یق نیز تائید میساخت درونی نظام رابطه معنادار وجود دارد؛ بنابراین فرضیه اصلی تحق

 
 : تحلیل مسیر روابط بین متغیرهای تحقیق2شكل 

های یک تحقیق، اغلآ از  برای بررسی میزان ارتباط بین مؤلفهآزمون همبستگی پيرسون:  .2

های اسریرمن یا  شود. آزمون همبستگی معموالا بر اساس یكی از آماره آزمون همبستگی استفاده می

شده، به  آوری های جمع ا توجه به کررت تعداد افراد نمونه، توزیع دادهپذیرد. ب پیرسون انجام می

ها، از آماره پیرسون برای  کند؛ بنابراین با توجه به نرمال بودن داده سمت توزیع نرمال میل می

 شود. ها استفاده می ارزیابی میزان همبستگی بین مؤلفه
 : همبستگی پیرسون4جدول 

 هاي فرعيفرضیه
سرمايه 
 ريساختا

سرمايه 
 انساني

سرمايه 
 ارتباطي

استحکام 
 دروني

 سرمایه ساختاری
 404/9 322/9 203/9 1 همبستگی پیرسون

 990/9 941/9 949/9  داری معنی

 سرمایه انسانی
 693/9 390/9 1 203/9 همبستگی پیرسون

 991/9 934/9  949/9 داری معنی

 سرمایه ارتباطی
 416/9 1 390/9 322/9 همبستگی پیرسون

 911/9  934/9 941/9 داری معنی

 استحكام درونی

 1 416/9 693/9 404/9 همبستگی پیرسون

  911/9 991/9 990/9 داری معنی

 193 193 193 193 تعداد

دهد که متغیرهای مستقل ارتباط مربتی با متغیر پاسخ دارند. بنا بر  جدول همبستگی فوق، نشان می

است.  404/9ر سرمایه ساختاری و استحكام درونی نظام به میزان جدول فوق، همبستگی بین متغی
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( که کمتر از 990/9داری آزمون همبستگی ) با توجه به این مقدار همبستگی و بر اساس میزان معنی 

شود. درنتیجه بین  ( است، فرض صفر آزمون رد شده و فرض مقابل پذیرفته می95/9آزمون )سطح 

 ونی نظام همبستگی مربت وجود دارد.سرمایه ساختاری و استحكام در

است. با توجه  693/9همچنین همبستگی بین متغیر سرمایه انسانی و استحكام درونی نظام به میزان 

( که کمتر از سطح 991/9داری آزمون همبستگی ) به این مقدار همبستگی و بر اساس میزان معنی

شود. درنتیجه بین  پذیرفته می( است، فرض صفر آزمون رد شده و فرض مقابل 95/9آزمون )

 سرمایه انسانی و استحكام درونی نظام همبستگی مربت وجود دارد.

است. با توجه به این  416/9درونی نظام به میزان  همبستگی بین متغیر سرمایه ارتباطی و استحكام

ون ( که کمتر از سطح آزم911/9داری آزمون همبستگی ) مقدار همبستگی و بر اساس میزان معنی

شود. درنتیجه بین سرمایه  ( است، فرض صفر آزمون رد شده و فرض مقابل پذیرفته می95/9)

ارتباطی و استحكام درونی نظام همبستگی مربت وجود دارد. همچنین بر اساس مقادیر همبستگی 

شده، متغیر سرمایه انسانی  توان نتیجه گرفت که در میان متغیرهای مستقل اشاره جدول فوق می

ازآن نیز متغیرهای سرمایه ساختاری و سرمایه  ط بیشتری با استحكام درونی نظام دارد. پسارتبا

 باشند. ارتباطی دارای همبستگی با متغیر استحكام درونی نظام می
 : جدول همبستگی5جدول 

 استحکام ساخت دروني سرمايه فکري فرضیه اصلي

 سرمایه فكری
 591/9 1 همبستگی پیرسون

 994/9  داری معنی

اسالالتحكام سالالاخت 
 درونی

 1 591/9 همبستگی پیرسون

  994/9 داری معنی

که میزان  برد. ازآنجایی جدول باال آزمون همبستگی را برای فرض اصلی تحقیق به کار می

بوده است؛ بنابراین، با توجه به ارتباط  994/9و مقدار معناداری برابر  591/9همبستگی برابر 

توان به وجود ارتباط  مایه فكری دفاعی با متغیر استحكام درونی نظام میهای سر توجه مؤلفه قابل

های فرضیات نشان داد که بین سرمایه فكری و همه  نتایج یافته مربت بین این دو متغیر پی برد.

داری وجود دارد و از بین  های آن با استحكام ساخت درونی همبستگی مربت و معنی مؤلفه

ترین  ری دفاعی، رابطه بین سرمایه انسانی، با ساخت درونی نظام قویهای فك های سرمایه مؤلفه

ازآن نیز متغیرهای سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی به ترتیآ دارای همبستگی بیشتر  است و پس
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های فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی  تثثیر سرمایهمقاله 

 العالی( )مدرلهبر بیانات مقام معظم رهبری  ایران با تكیه

توان  بهینه و مؤثر از سرمایه فكری میاستفاده باشند که با  با متغیر استحكام درونی نظام می

 نظام تقویت نمود. استحكام ساخت درونی

 گيری و پيشنهاد نتيجه

 گيری:نتيجه -الف

مندی از منابع و اجزای اکتسابی  زای نظام تابعی است از افزایش ررفیت بهره افزایش اقتدار درون

های برآمده از منابع اقتدار غیر  قدرت، اقتدار، کاهش و رفع موانع آن و شكوفاسازی ررفیت

توان بر آن  نسبت به آنچه در این فهرست و موارد دیگری که می اکتسابی. بدیهی است هرچه نظام

المللی  توجهی روا دارد، بیشتر خود را در معرض کاهش اقتدار داخلی و بین مهری و کم افزود، بی

منظور ایجاد ارزش برای دولت و ملت  محور، از سرمایه فكری به قرار داده است. در اقتصاد دانش

عنوان  های فكری دفاعی، به ای پیچیده امروزی، شاهد رشد اهمیت سرمایهشود و در دنی استفاده می

های مدل معادله  یک ابزار مؤثر برای افزایش رقابت بین کشورها هستیم. طبق نتایج حاصل از یافته

های آن بر  های فكری دفاعی و مؤلفه شده در این پژوهش، تثثیرگذاری سرمایه ساختاری ارائه

توان تبیین  نظام جمهوری اسالمی ایران مورد تائید قرار گرفت. درواقع میاستحكام ساخت درونی 

 کند. ساخت درونی نظام را تقویت میهای فكری دفاعی؛  های سرمایه نمود که بهبود کیفیت مؤلفه

ساز قرار خواهد  ری ایران اسالمی را در مقابل انتخابی مهم و سرنوشتآغاز موج چهارم تمدن بش

مندی از  ساز خالقیت و نوآوری و بهره های فكری موجود کشور زمینه ه از سرمایهداد تا با استفاد

پایه بومی برای اثرگذاری بر محیط زندگی ایرانیان باشیم و ساخت درونی  های نوین و دانشفناوری

نظام را به سطح مناسآ و مطلو  مطابق با اسناد باالدستی و منویات مقام عظمای والیت امام 

 برسانیم. العالی(رلهمد) یاخامنه

دهنده موجودی دانش آحاد یک جامعه است؛ این دانش و مهارت در ذهن  سرمایه انسانی نشان

ها حامل دانش و مهارت است. اگر افراد متفكر توسط  افراد جای دارد، بدین معنا که ذهن آن

تواند فعال  ها نمی جوامع به نحو مطلو  به کار گرفته نشوند، دانش و مهارت موجود در مغز آن

شود و تثثیرگذاری الزم را نخواهد داشت و در شقی بدتر از طریق کشورهای رقیآ جذ  و فعال 

خواهند شد لذا این مؤلفه به علت بیشترین تثثیرگذاری بر استحكام ساخت درونی نظام بر اساس 

لی و استحكام آن مرابه یک منبع نوآوری و نوسازی راهبردی برای پیشرفت و تعا به نتایج تحقیق
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آموزش و  آموزش و توسعه مداوم کارکنان،، کارگیری تخصصی نخبگان اسایی و بهشن است. 

 های انسانی خواهد شد. نیروهای مسلح موجآ استفاده بهینه از سرمایهبالندگی مدیران در 

و سیسالالتم اطالعالالاتی، فراینالالد عملیالالاتی و  داده هالالای گیرنالالده پایگالالاه بالالر سالالاختاری در سالالرمایه

آن برای ما بالاالتر از ارزش    ها، فرهنگ و هر آنچه ارزش ها، راهبرد های اجرایی، فرایند ورالعملدست

چالابكی و   ،ها، پاسخگویی، سرعتپذیری سامانه مدیریت تغییر و نوآوری، انعطا  ؛اش است مادی

 استحكام ساخت درونی نظام را افزایش دهد.تواند  های فرآیندها می بهبود ویژگی

تباطی شامل دانش موجود در همۀ روابطی است که سازمان یا کشور با محیط شامل سرمایه ار

گام برای برقراری روابط  سه ؛ کهکند ها برقرار می ها و یا دولت کنندگان، انجمن مشتریان، رقبا، تثمین

با محیط وجود دارد: در  محیط، همگام شدن با محیط و برقراری روابط با محیط. سرمایه ارتباطی 

طریق افزایش وحدت و اتحاد مردم، همراهی مردم و مسئولین، اتحاد ملی، عزت ملی، توجه به  از

توزیع اطالعات  ها و امالت مستمر، شناسایی اولویتهای نظام، ایجاد و تقویت ارتباطات و تع آرمان

 باعث ارتقاء استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران گردد.تواند  می

 :پيشنهادها -ب

عنالوان یالک منبالع     های فكری، استفاده از سرمایه فكری به ریزی راهبردی در حوزه سرمایه طرح .1

 ن مرل معادن تجدید پذیر در جامعه انجام گردد.گیری از آ غیرقابل جایگزین و امكان بهره

هالای راهبالردی    بالر مبنالای طالرح    های فكالری،  ریزی راهبردی و عملیاتی در حوزه سرمایه برنامه .2

 انجام پذیرد.مرابه رکنی دفاعی برای کشور  نمودن آن و توجه ویژه به آن به جهت اجرایی

توانالد   مرابه یک منبع نوآوری و نوسازی راهبردی؛ که این امر مالی  گیری از سرمایه انسانی به بهره .3

های جامعه را تسهیل و باعث استحكام ساخت درونالی نظالام جمهالوری     حرکت در مسیر آرمانه

 اسالمی گردد.

و بالندگی مدیران بایستی بر مبنای الگوهای شایستگی شامل دانش، مهارت، نگالرش و  آموزش  .4

 ریزی و اجرا گردد. های مطلو ، برنامه ارزش

تواند ما را در استفاده به هنگام و بهینه از سرمایه فكالری   تشكیل هسته دانایی؛ در این حوزه می .5

 .در راستای استحكام ساخت درونی یاری رساند

کارگیری مؤثر آنان خصوصالاا   شایستگی افراد جامعه از طریق شناسایی نخبگان و بهارتقاء سطح  .6

 صورت گیرد. بنیان های دفاعی و دانش در حوزه
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 العالی( )مدرلهبر بیانات مقام معظم رهبری  ایران با تكیه

)تكالریم   عمالل آیالد  ، باله قدردانی و تكریم همیشگی از کسانی که موجآ استحكام نظام شالدند  .9

 باشند(. بارز آن میهای نمونجهادگران و ...  باز بسیج، روها و عناصر پا نی شهدا، جانبازان،

انجام  های ن. م توسعه فرهنگ یادگیری و کار تیمی، مدیریت تغییر و نوآوری در درون سازمان .0

 گیرد.

شناسایی آن دسته از فرایندهای کلیدی که دارای بیشترین ارزش بالرای ارتقالاء سالاخت درونالی      .0

هالای   هبالود ویژگالی  باشند، مهندسی مجدد فرآینالدهای مالذکور باهالد  ب    های دفاعی می سازمان

 عمل آیند.به فرآیندها )هزینه، زمان، کیفیت و...(

 به اطالعات را ساده و ایمن سازد، استفاده شود. های اطالعاتی که دستیابی از سیستم .19

بسط و توسعه فرهنگ جهادی، انس با قرآن، توکل بر خدا، مجاهالدت و فالداکاری بالا الهالام از      .11

 انجام پذیرد. ی(العال )مدرلهبیانات مقام معظم رهبری 

ویالژه مؤسسالات آمالوزش     کارانه و علمی بین نیروهای مسلح بهارتباطات و تعامالت مستمر، هم .12

ها و مراکز علمی پژوهشی کشور و سایر کشورهای دوسالت و دارای منالافع    عالی آن با دانشگاه

ی هالای درسال   ، تبالادل اسالتاد و طراحالی برناماله    ظور تبادل تجربیات، اعزام دانشالجو من مشتر  به

 ایجاد و تقویت گردند. المللی بین

 انجام شود. ها های اقدام در برابر تهدیدات و ارتقاء توانمندی شناسایی اولویت .13

پویش، پایش و شناسایی اهدا  آینده جهت در  درست از محیط و همگام شدن و برقالراری   .14

 عمل آید.به روابط صحیح با محیط

ها و مردم در فرآیند تصالمیم سالازی    بخش تقویت مدیریت و روحیه جهادی و مشارکت تمامی .15

 انجام شود. ورز و مراکز تحقیقاتی های اندیشه از طریق فعال نمودن هیئت

ها و محیط در راستای پویایی، پویش و عنوان حلقه رابط هسته دانا با افراد، سامانه شبكه توانا به .16

 ساخت درونی قدرت نظام تشكیل گردد. پایش و ارتقاء استحكام
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