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مقاله پژوهشی :تأثير سرمايههای فکری دفاعی بر استحکام ساخت درونی نظام جمهوری
اسالمی ايران با تکيهبر بيانات مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالی)
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عبداله وثوقی نیری ،1حمید محمدحسین  ،مجتبی امیری  ،داوود آقامحمدی
دريافت مقاله27/19/00 :
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پذيرش مقاله29/01/95 :

چکيده
یكی از اصول و چارچو های اصلی هر نظالام سیاسالی ،توجاله و تالالش بالرای تحكالیم مبالانی قالدرت و
استحكام درونی آن میباشد که اداره اثربخش سرمایههای فكری و نیز تثکید مستمر بر عوامالل کلیالدی آن در
هر کشوری از ارکان تداومبخش آن است .بر این اساس مقاله حاضر با هد

بررسی تثثیر سرمایههای فكری

دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران با تكیهبر بیانات مقام معظم رهبری
انجامگرفته است .این تحقیق از لحا هد

(مدرلالهالعالالی)

یک تحقیق کاربردی و از نظالر روش گالردآوری دادههالا از نالو

پیمایشی میباشد .نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل  193نفر از اساتید عضو هیئتعلمی دانشگاههالای
آجا بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخا

گردید .برای بررسی میالزان همبسالتگی بالین

مؤلفه ها و تثثیر متغیرها بر یكدیگر از آزمون همبستگی ،آماره پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد
که از جمله نتایج این تحقیق میتوان به اثرگذاری سرمایه فكری بهعنوان یكی از ارکان قدرتزای درونی ،بر
استحكام ساخت درونی نظام اشاره کرد .همچنین از ابعاد سرمایه فكری دفاعی ،سرمایه انسانی بیشترین تثثیر
را بر افزایش استحكام ساخت درونی نظام داشته است.
واژگان کليدی :بیانات مقام معظم رهبري

(مدظلهالعالي)

 ،قدرت ،استحکام ساخت دروني ،سرمايه فکري دفاعي

 -1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران و هیئتعلمی دانشگاه هوایی شهید ستاری) نویسنده مسئول)،
a.vosoughi@yahoo.com
 - 2استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران
 - 3دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران
 - 4استاد علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفا ملّی
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مقدمه
تغییرات محیطی ،کشورها را وادار ساخته تا پیوسته بهمنظور سازگاری با محیط خود ،باله دنبالال
بهترین راهكارها و رویهها باشند و بدین ترتیآ به استحكام درونی و بیرونی در انطباق با تغییالرات
دست یابند که استفاده بهینه از سرمایهها و منابع کشور میتواند اقتدار آفرین و قدرتزا باشد .یكی
از این منابع سرمایه های فكری است .برخی از عوامل قدرت نقش اساسی و مبنایی را در اسالتحكام
ساخت درونی داشته و برخی بهطور ثانوی مطالرح مالیشالوند( .افشالردی و همكالار 115 :1300 ،و
حافن نیا و همكاران )49 :13405 ،قدرت را میتوان در دو نو درونزا و برونزا دانسالت .قالدرت
درونزا مجموعهی منابع مولد قدرت و اقتدار است که با ساخت درونی نظام مرتبط بوده و اجالزای
آن را مؤلفههای بومی یک ملت و کشور تشكیل میدهد و خود نظام توان مدیریت کالن و خرد آن
منابع را در اختیار دارد( .خوشچهره.)2 :1301 ،
تثملی کوتاه در بیانات رهبر معظم انقال

(مدرلهالعالی) در سه سال ابتدایی دهه نود ،دهه عدالت و

پیشرفت ،نشاندهنده تثکیدات پیگیرانه ایشالان بالر مفهالوم «اسالتحكام سالاخت درونالی قالدرت» در
جمهوری اسالمی است .مفهومی ساده و درعینحال پیچیده که بررسی ابعاد و معنای آن ،در دیگالر
کشورها و در موارد مشابه ،توسط اندیشكدههای تخصصی انجامگرفته و تبیین و تشریح مالیشالود.
در منظومهی گفتمانی انقال

کبیالر اسالالمی ،پیشالرفت حقیقالی آن اسالت کاله درونزا و متّكالی باله

استعداد درونی یک ملّت باشد .لذا این نگرش است که به یک کشالور و یالک ملّالت وزن ،اعتبالار و
ارزش میدهد .استحكام ساخت درون ی یكی از مسالائل راهبالردی اسالت کاله مقالام معظالم رهبالری
همواره بر آن تثکید داشتند و آن را در قالآ رهیافت بهینهسازی ساختار مورد اشالاره قالرار دادهانالد.
بهعبارت دیگر ،استحكام ساخت درونی به معنای این است که حوزههای راهبالردی بتواننالد در ساله
فضای اجتماعی ،سیاسی و نظامی در یک کلیت قرار بگیرند .توجه به امر تعامل نیروهای مساللح بالا
محیط اجتماعی و نهادهای دانشبنیان برای بهرهگیری از سالرمایههالای فكالری مالیتوانالد مقالدمات
ساخت استحكام درونی نیروهای مسلح و بهتبع آن استحكام ساخت درونالی نظالام را فالراهم آورد.
مسئله اصلی این تحقیق ،خأل وجود مطالعهای در خصوص تثثیر سرمایه فكری دفاعی و مؤلفههالای
آن بر استحكام ساخت درونالی در قالالآ رهیافالت بهینالهسالازی سالاختار و تبیالین همبسالتگی بالین
مؤلفههای سرمایه فكری با استحكام ساخت درونی با تكیهبر بیانات مقام معظم رهبالری

(مدرلالهالعالالی)

است که در این مقاله ،نویسندگان بر آنند تا با عطف توجه به معنای و محتالوای اسالتحكام سالاخت

مقاله تثثیر سرمایه های فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی
ایران با تكیهبر بیانات مقام معظم رهبری

(مدرلهالعالی)
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درونی در بیانات مقام معظم رهبری (مدرلهالعالی) نشان دهد که طی کردن چنالین فرآینالد راهبالردی بالا
توجه به سرمایههای فكری دفاعی ،امكانپذیر خواهد بود.
دانش بهعنوان یک منبع سالازمانی مهالم و بالهعنالوان پایاله و اسالاس توسالعه پایالدار بالهویالژه در
محیطهای بهشدت رقابتی یا محیطهایی با تغییرات گسترده و گسسته رادیكال شالناختهشالده اسالت
(عالمه و همكاران .)93 :1304 ،بااینوجود سازمانهای بسیاری وجود دارند که در حجم انبوهی از
اطالعات غرقشدهاند ،اما هنوز نیاز به دانش دارند (کانتر )9 :1000 ،1بالا ورود باله اقتصالاد دانشالی،
اکنون به مدل جدیدی از سرمایههای سازمانی نیاز هست (حسنپور و همكالاران .)15 :1301 ،اگالر
درگذشته بیشتر داراییهای سازمانها مشهود بودهاند ولی امروزه قسمت اعظم سرمایههای سالازمان
نامشهود هستند (رحمانی و همكاران3 :1301 ،؛ رضالایی و همكالاران .)23 :1302 ،مالدیران موفالق
همیشه از سرمایه های فكری در این جهت بهره برده و ارزش آن را تشالخیص دادهانالد (حسالامی و
همكار .)3 :1303 ،در یک سازمان ،شالناخت و مالدیریت سالرمایههالای فكالری از اهمیالت ویالژهای
برخوردار است (هانگ .)15 :2999 ،2امام خامنهای (مدرلهالعالالی) در بیانات خود در چند سال اخیر باله
دو مبحث سرمایههای فكری و استحكام ساخت درونی نظام توجاله ویالژهای داشالتهانالد و در اکرالر
بیانات خصوصاا سال  02به این مهم تثکید داشتهاند .لذا ارتبالاط ایالن دو حالوزه و جایگالاه کالنش و
واکنشی این دو در اعتالی نظام و جامعه بسیار مهم و حساس بوده و میتواند بهعنالوان لنگرگالاه و
نقطه ثقل باشد .با آگاهی از نقش سرمایه فكری دفاعی در استحكام درونالی ایالن موضالو تصالمیم
سازان و سیاستمداران را در راه تحقق اهدا

ملی یاری خواهد رساند.

با نادیده گرفتن سرمایههای فكری کشور بهعنوان یک منبع درونی بالا ارزش در سالاخت اسالتحكام
درونی نظام ،از سویی یكی از ارکان اساسی ساخت درونی اقتالدار مالورد غفلالت قرارگرفتاله و ایالن
سرمایه عظیم از دست میرود و از سویی دیگر باعث کوچ یا در اختیار قرار گرفتن این سرمایههای
فكری به کشورهای دیگر و یا کشورهای رقیآ گردیده و از این سرمایه بیبدیل کشور که حاصالل
دههها سرمایه گذاری بوده جزء هزینه چیزی عاید کشور نخواهد گردید و این غفلالت باعالث هالدر
رفت هزینهها و در کل موجآ خسارت جبالرانناپالذیر مالادی و معنالوی در عرصاله اقتالدار نظالام و
ساخت درونی خواهد گردید .مقام عظمای والیت در این رابطه میفرمایند« :امیدمان را به بیرون از

1 Kanter
2 Hung
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ررفیت داخلی کشور ندوزیم .در بیرون از مجموعه ی کشور و نظالام جمهالوری اسالالمی ،جبهالهی
بزرگی وجود دارد که با همهی توان از سی و چند سال پیش به اینطر
انقال

کوشیده نگذارد کاله ایالن

ریشهدار بشود ،نگذارد که این نظام جمهوری اسالمی پایدار بماند ،نگذارد که پیشرفت کند،
1

نگذارد که در زمینههای گوناگون الگو بشود ».و درجایی دیگر علت عقآنشینی تمدن غربی را در
نداشتن استحكام میبینند 2.عدم تكیهبر سرمایههای فكری در ساخت درونی ما را از دست یازیالدن
به نتایج مطلو

بازداشته و رسیدن به آینده روشن و بصیرت بخش را دیر و افق زمالانی را دورتالر

میکند و موجآ عقآنشینی در مقابل کشورهای رقیآ و متخاصم میگردد.
هدف اصلي پژوهش :بررسی تثثیر سرمایههای فكری دفاعی بالر اسالتحكام سالاخت درونالی نظالام
جمهوری اسالمی ایران با تكیهبر بیانات مقام معظم رهبری (مدرلهالعالی) می باشد.
سؤاالت پژوهش :در این راستا یک سؤال اصلی و سه سؤال فرعی مطرح میشود؛ (آیا سرمایههای
فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران با تكیهبر بیانات مقالام معظالم
رهبری (مدرلهالعالالی) تثثیر دارد؟ آیا سرمایههای انسانی بر اسالتحكام سالاخت درونالی نظالام جمهالوری
اسالمی ایران با تكیهبر بیانات مقام معظم رهبری (مدرلهالعالی) تثثیر دارد؟ آیا سرمایههای ساختاری بالر
استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران با تكیهبر بیانات مقام معظم رهبری

(مدرلهالعالالی)

تثثیر دارد؟ آیا سرمایههای ارتباطی بر استحكام ساخت درونالی نظالام جمهالوری اسالالمی ایالران بالا
تكیهبر بیانات مقام معظم رهبری (مدرلهالعالی) تثثیر دارد؟)
مبانی نظری
الف -پيشينه شناسی:

در بررسی ادبیات تحقیق ،پیشینه ای در حوزه تثثیر سرمایه فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی
وجود نداشت یا منتشر نگردیده بود ،در برخی منابع بهصورت غیرمستقیم و در ارتباط با بخشی از
مؤلفهها مطالبی مطرحشده بود که به تحقیقات انجامشده در این حوزه اشاره میگردد:
کشتكار و حاتمی ( )1304در مقالهای با عنوان الگوی مفهومی مشارکت سازمانیافته مردمی برای
تحقق استحكام ساخت درونی قدرت نظام به بررسی اجمالی ساخت درونی قدرت ملی
پرداختهاند .این تحقیق بر اساس هد  ،کاربردی توسعهای و به لحا روش ،پیمایشی و توصیفی
 1بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیثت دولت 32/6/6
 2بیانات در دیدار فرماندهان سراه پاسداران انقال

اسالمی در تاریخ 02/6/26

مقاله تثثیر سرمایه های فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی
ایران با تكیهبر بیانات مقام معظم رهبری

(مدرلهالعالی)

01

است .یافتهها ،نشان میدهد اگر مشارکت با سه ویژگی برجسته «سهیم شدن مردم در قدرت
(ساخت ،استقرار و اعمال)»« ،امكان نظارت مردم بر سرنوشت خویش» و «بازگشودن فرصتهای
پیشرفت به روی مردم» باشد ،میتواند موجآ اعتالی مسئولیتپذیری ،اعتماد ،تعهد و نهایتاا
تا آوری مردم بهعنوان ارکان اصلی جامعه شود .در این صورت چنین مردمی میتوانند جامعهای
مولد ،منسجم ،عقالیی و یادگیرنده را بسازند.
صفری ( )1304در مقالهای با عنوان بررسی تثثیر تربیت اسالمی بر استحكام ساخت درونی قدرت
با روش توصیفی -تحلیلی به موشكافی مفاهیم هر دو حوزه (استحكام ساخت قدرت و تربیت) به
رابطه متقابل این مفاهیم اشاره میکند .درواقع سؤال یا مسئله اصلی بررسی ارتباط میان تربیت
انسانی و استحكام ساخت درونی قدرت است .نگارندگان از دو منظر به مسئله ساختار قدرت
میپردازند :یكی حوزه ساختار  -کارگزار و دیگری نیز مسئله مشروعیت .در انتها نشان داده 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.
جعفری و همكاران ( )1305با جمعبندی مجموعه مقاالت سرمایههای فكری ،معنوی و انسانی در
اندیشه دفاعی امام خامنهای

(مدرلهالعالی)

در بخش پنجم کتا

درآمدی بر دفا در اندیشه امام

خامنهای (مدرلهالعالی) ضمن مروری بر ادبیات سرمایه فكری ،نتیجه میگیرند که عدم موفقیت دشمن
در جنگ تحمیلی به علت کمبود شناخت عوامل نامحسوس یعنی «سرمایههای فكری ،معنوی و
سرمایه انسانی» رزمندگان ایرانی بوده است که توانست موازنه قدرت را به نفع رزمندگان ما تغییر
دهد.
بنتیس و همكاران ( )2992در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد تجاری
شرکتها در صنایع خدماتی و غیر خدماتی در کشور مالزی پرداختهاند .نتایج پژوهش آنان حاکی
از آن است که بین اجزای سرمایه فكری روابط متقابلی وجود داشته است و سرمایه فكری بر روی
عملكرد تجاری دارای اثر نسبتاا متوسطی در حدود  25الی  39درصد داشته است.
بیراسنوا و رانگكار )2990( 1در پژوهشی با عنوان ارائه مدل مفهومی ایجاد سرمایه انسانی به این
نتیجه دست یافتند که تالش سازمان برای خلق ،کاربرد و تسهیم دانش از راه ارتقای سطح دانش و

1 Birasnav, M. and Rangnekar, S
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توانمندی کارکنان و تقویت مهارتهای خالقانه و نوآورانه ،سرمایه انسانی کارکنان را توسعه
میدهد.
1

ای .چنگ هنگ ( )2990طی مطالعه تجربی در رابطه بین سرمایه فكری و خلق دانش نشان داد
تمام ابعاد سرمایه فكری با تولید دانش مبتنی بر یادگیری سازمانی مرتبط است و رابطه مربتی دارد.
جمع بندی پیشینه تحقیق :در پیشینه تحقیق دو گروه از مطالعات وجود دارند تعدادی از محققین در
جستجوی مدل سالرمایه فكالری و اجالزا اصاللی آن بالوده انالد و تعالدادی نیالز در گالذار از پالارادایم
حسابداری سنتی به حسابداری صنعتی سعی در نحوه اندازهگیری سرمایههای فكری داشالتهانالد .در
گروه اول ،مدلهای سرمایههای فكری حداقل شامل :دانش و تجربه قرارگرفته شالده در افالراد هالم
بهطور رسمی و هم بهطور غیررسالمی ،سیسالتمهالا و فرآینالدهای سالازمانی ،فنالاوری و نالوآوری و
همچنین روابط تجاری از قبیل روابط با مشتریان ،عرضهکنندگان و شرکای راهبردی هستند .به نظر
میرسد که بیشتر مدلهای سرمایه فكری سعی داشتهاند که سه جالزء را بالا یكسالری ویژگالیهالای
مشتر برای سرمایه فكری در نظر بگیرند .در گروه دوم تمامی مدلهای گزارش دهالی کاله اخیالراا
ایجاد شدهاند در یک نكته اشترا داشتهاند و آن این است کاله همگالی آنهالا سالعی داشالتهانالد تالا
تصویری از دارایی ها و منابع سرمایه فكری را نمایش بدهند که میتوانند و یا دارای توانایی ایجالاد
و خلق ارزش هستند؛ به نظر آنان پارادایم حسابداری سنتی فقط به معامالت 2انجامشالده درگذشالته
توجه می کند ولی با ورود به اقتصاددانشی ،این پارادایم دیگر دارای کارایی الزم نیسالت و پالارادایم
حسابداری جدیدی در حالال مطالرح شالدن اسالت و باله نظالر ایالن گالروه از محققالین رویكردهالای
اندازهگیری سرمایه فكری حقایق نرمی مانند کیفیالتهالا را در برمالیگیرنالد درحالالیکاله معیارهالای
حسابداری حقایق سختی مانند کمیتها را اندازهگیری میکند ،رویكردهای سالرمایه فكالری تمایالل
به آینده دارند (آیندهنگر) درحالیکه رویه های حسابداری سنتی در مقابل ،گذشالتهنگالر هسالتند .در
این تحقیق از سه جزء اصلی سرمایه فكری که در اکرر تحقیقات بر آن تثکید شده بهره گرفتهشده و
از سویی دیگر با تكیهبر دیدگاه مقام معظم رهبری(مدرلهالعالی) که در خصوص سالرمایه فكالری دارنالد
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

1 Yi-Chun-Hang
2 Transaction
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(مدرلهالعالی)
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درونی نظام میباشد موردبررسی قرار میگیرد که از دو منظر ارتقاء موضو سرمایه فكری از سطح
سازمان به جامعه و تثثیر آن بر یک موضو فرا سازمانی حائز نوآوری در تحقیق میشود.
 مفهوم شناسی

سرمايه فکری :سرمایه فكری عبارت است از ارزش اقتصادی دودسته از داراییهای نالاملموس هالر
سازمان؛ اول ،سرمایه سازمانی (ساختاری) 1و دیگری سرمایه انسالانی 2کاله شالامل منالابع انسالانی
درون سازمان (کارکنان سازمان) و منابع انسانی بیرون سازمان ،یعنالی مشالتریان و تالثمینکننالدگان
است (سازمان همكاری و توسعه اقتصادی .)32 :2999 ،3بروکینگ 4معتقد اسالت سالرمایه فكالری
اصطالحی برای ترکیآ دارایی نالاملموس بالازار ،دارائالی فكالری ،دارائالی انسالانی و دارائالی زیالر
ساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیتهایش توانمند میسازند (بروکینالگ.)12 :1006 ،
به زعم روس 5و همكارانش ،سرمایه فكری عبارت از جمع دانش اعضاء سازمان و کاربرد دانالش
آنها اسالت (روس و همكالاران .)413 :1009 ،بالهطالورکلی ،در تعالاریف سالرمایه فكالری نالوعی
همگرایی بر روی سه سازه اصلی آن یعنی سرمایه انسانی ،ساختاری و مشتری مشاهده میشود.
(الف) سرمايه انسانی :سرمایه انسانی نشاندهنده موجودی دانش افراد یک سازمان اسالت .بنتالیس بالر
این باور است که سرمایۀ انسانی بهمرابه یک منبع نوآوری و نوسازی راهبالردی ،از اهمیالت خاصالی
برخوردار است .روس و روس 6معتقدند کارکنان سرمایۀ فكری را از طریالق شایسالتگی ،نگالرش و
چاالکی فكریشان ایجاد میکنند .بهزعم آنها شایستگی شامل مهارتها و تحصیالت فرد میشود،
نگرش دربرگیرندۀ جزء رفتاری کارکنان میشود و چاالکی فكری فرد را به تغییر رویهها و تفكر در
مورد راهحلهای نوآورانه مسائل قادر میسازد .بروکینگ 7معتقد است که داراییهالای انسالانی یالک
سالالازمان ،شالالامل مهالالارتهالالا ،تخصالالص ،توانالالایی حالالل مسالالئله و سالالبکهالالای رهبالالری اسالالت
(عالم تبریز .)94 :1300 ،چن 0و همكاران نیز معتقدند سرمایه انسانی بهعنوان مبنای سرمایه فكالری

1 Organizational(Structural) Capital
2 Human Capital
3 OECD
4 Brooking
5 Roos
6 Ross & Ross
7 Broking
8 Chen
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به عواملی نظیر دانش ،مهارت ،قابلیت و طرز تلقی کارکنان اشالاره دارد (چالن و همكالاران:2994 ،
)105؛ که منتج به بهبود عملكرد و افزایش کارایی و اثربخشی مالیشالود .ایالن دانالش و مهالارت در
ذهن افراد جای دارد ،بدین معنا که ذهن آنها حامل دانش و مهارت است( .خیرخواه)54 :1309 ،
(ب) سرمايه ساختاری :سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سالازمان مالیشالود کاله
دربرگیرنده پایگاههای داده ،نمودارهای سازمانی ،دستورالعملهالای اجرایالی فراینالدهالا ،راهبالردهالا،
برنامههای اجرایی و هر آنچه ارزش آن بالرای سالازمان بالاالتر از ارزش مالادیاش اسالت (روس 1و
همكاران .)415 :1009 ،سرمایۀ ساختاری ،محیطی ایجاد میکنالد کاله دانالش از طریالق آن ،خلالق و
آماده ورود به محیط میشود .سرمایۀ ساختاری یک سازمان باید نقشه و راهنمایی برای داراییهالای
سرمایۀ فكری ایجاد کند.
(ج) سرمايۀ ارتباطی :شامل دانش موجالود در همالۀ روابطالی اسالت کاله سالازمان بالا مشالتریان ،رقبالا،
تثمینکنندگان ،انجمنها و یا دولت برقرار میکند (بنتیس .)1000:439 ،2سرمایه مشتری نشاندهنده
توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامالل نامشالهود بیرونالیاش اسالت (اسالكایرمی.)33 :2993 ،3
اگرچه اصطالح سرمایه مشتری در ابتدا توسط هیوبرت ساینت انج 4مطالرح شالد ،تعالاریف جدیالد
مفهوم آن را به سرمایه رابطهای توسعه دادهاند که شامل دانش موجود در هماله روابطالی اسالت کاله
سازمان با مشتریان ،رقبا ،تثمینکنندگان ،انجمنهای تجاری یا دولت برقرار میکند (بنتالیس:1000 ،
 )430بهطورکلی سرمایه رابطهای ،شامل همه روابطی است که بین سازمان با هالر فالرد یالا سالازمان
دیگری وجود دارد.
 -چارچوب نظری:

استحکام ساخت درونی :ساخت درونی قدرت متشكل از اجزا و واحدهای بههمپیوسالتهای اسالت کاله
برآیند افزایش توان هر یک از این واحدها میتواند منجر به تقویالت مقولاله «اقتالدار ملالی» در یالک
کشور گردد .اجزای ساخت درونی قدرت هالم در حالوزههالای نالرمافالزاری و هالم در حالوزههالای
سختافزاری با تكیهبر ررفیتهای بومی و توانمندیهای داخلی قابلتعریف هستند .ایالن رویكالرد

1 Roos
2 Bontis
3 Skyrme
4 Hubert Saint-Onge
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به مقوله اقتدار ملی در برابر نظریات «وابستگی» و «وابستگی متقابل» قالرار دارد و اگرچاله بالهرالاهر
تابعی از درونگرایی است اما در پی ایجاد موازنه برای تعامالت راهبردی است.
1

الف -قدرت و انواع آن :اندیشمندان تعاریف مختلفی برای قدرت ارائه دادهانالد .باله عقیالدهی هالابز ،
قدرت آدمی عبارت از وسایلی است که برای دستیابی به امالر مطلالوبی در آینالده در اختیالار دارد
(منوچهری .)32 ،1396 ،جان ال  2قدرت سیاسی را بهعنوان حقِ اعمال قالدرت در جهالت منالافع

عامه میداند (هیندس .)55 :1309 ،3وبر 4قدرت را «امكان تحمیل ارادهی خود بالر رفتالار دیگالران»
میبیند (راش .)50 :1399 ،5قدرت را توانایی یالک بالازیگر در اسالتفاده از منالابع و امكانالات بالرای
تثثیرگذاری بر رویدادهای ملی و بینالمللی میداننالد از همالین رو برخالی قالدرت را کلیالدیتالرین
مؤلفالاله تعیالالینکننالالده مناسالالبات و جایگالالاه کشالالورها در عرصالاله روابالالط بالالینالملالالل مالالینامنالالد.
(انعامی علمداری)20 :1309 ،
در این امتداد قدرت را میتوان از منظرهای گوناگون تحلیل کالرد و بسالته باله نالو نگالاه و سالطح
تحلیل ،مورد واکاوی قرارداد .از یکسو قدرت را به دو نو مالادی و معنالوی تقسالیم مالیکننالد .از
منظری دیگر ،منابع قدرت را اکتسابی و غیر اکتسابی میدانند .در رویكردی دیگر ،منالابع قالدرت را
می توان به دو گروه منابع سخت و منابع نرم تقسیم کرد (ساروی )63 ،1309 ،از منظری دیگالر نیالز
قدرت را میتوان در دو نو درونزا و برونزا دانست .قدرت درونزا مجموعهی منابع مولد قدرت
و اقتدار است که با ساخت درونی نظام مرتبط بوده و اجزای آن را مؤلفههای بومی و درونالی یالک
ملت و کشور تشكیل میدهند و خود نظام توان مدیریت کالن و خرد آن منالابع را در اختیالار دارد؛
همچون اعتقادات ،دانش ،ثروت ملی و بومی ،منابع طبیعیِ قابل بهرهبرداری داخلی ،نیروهای نظامی

متعهد و دارای اعتماد بهنفس و ( ...خوشچهره.)3 :1301 ،

(مدظلهالعاالی)

 :اقتالدار درونزا بالر مبنالای سالاخت
ب -بازخوانی استحکام درونی در فرمايشات امام خامنهای
داخلی کشورها و بالر مبنالای ررفیالتهالای بالومی یالک کشالور شالكل مالیگیالرد .ایالن موضالو از
کلیدواژههایی است که در سال های اخیر بارهالا توسالط مقالام معظالم رهبالری بالرای بالرونرفالت از
مشكالت و حضور قدرتمند درصحنه بینالملل مطرحشده است که مهمترین مؤلفههالای تثثیرگالذار

برساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران از نگاه مقام معظم رهبری (مدرلالهالعالالی) کاله بالر اسالاس
تحلیل محتوا احصاء شده در جدول ( )1آورده شده است.
1 Hobz
2 John Lock
3 Hindes
4 Weber
5 Racsh
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جدول :1مؤلفه های تثثیرگذار برساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران از نگاه مقام معظم رهبری (مدرلهالعالی) بر
اساس تحلیل محتوا

ردیف
1

خالصه بیانات (مضامین)

مقولهها

منبع

استحكام درونی آن چیزی است که جوامع را درراههالای مطلالو

قالالالدرت بخشالالالی

بیانالالالالالالالات در

خودشان و بهسوی مطلو های خودشان قادر میسالازد و قالدرت

برای حرکالت باله

محفل انالس بالا

برخورد با چالشها به جوامع میدهد

سمت مطلو ها

پیشرفت آنوقتی است که «درونزا» باشد ،آنوقتی است که متّكالی
2

3

باله اسالالتعداد درونالالی یالالک ملّالت باشالالد .وزن و اعتبالالار کشالالورها و
دولتها و ملّتها هم وابستهی به همین درونزایی است

اسالالالالالالتعدادهای
درونالالالی الزمالالاله
استحكام درونی

هفتمین همایش
ملالالی نخبگالالان
جوان

2

عالج مقابلهی با این دشمنی هم فقط یکچیز است و آن ،تكیه باله

سالالاخت درونالالیِ

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

کشالالالور عالالالالج

مالالالالالالالالالالالردم

ساخت درونیِ کشور است

مقابله با دشمن

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

عزم راسخ

است

5

بیانات در دیدار

بیانات در دیدار

عناصر این استحكام ،برخی عناصر همیشالگی اسالت ،برخالی هالم
4

قرآن

1

آنچه برای نظام جمهوری اسالمی حائز اهمّیّالت اسالت ،اسالتحكام

اتحاد ملی ،عالزت

ساخت درونی است ،استحكام درونالی ملّالت ایالران اسالت؛ اتّحالاد

ملالالی ،توجالاله بالاله

ملّی ،توجّه به آرمانهای واالی نظام جمهوری اسالالمی ،توجّاله باله

آرمان هالای نظالام

عزت ملّی ،نظام اسالمی و جامعهی اسالمی با انالس روزافالزون بالا

جمهوری اسالمی

قرآن استحكام درونی پیدا میکند.

ایالالران ،انالالس بالالا
قرآن

 1بیانات در محفل انس با قرآن1303/4/90،
 2بیانات در دیدار شرکتکنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان1302/9/19،
 3بیانات در دیدار مردم آذربایجان1302/11/20،
 4بیانات در دیدار مسئوالن نظام02/4/39،
 5بیانات در محفل انس با قرآن مورخه03/4/0،

آذربایجان

3

بیانات در دیدار
مسئوالن نظام

4

بیانالالالالالالالات در
محفل انالس بالا
قرآن

5
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ردیف

ایران با تكیهبر بیانات مقام معظم رهبری

6

(مدرلهالعالی)

خالصه بیانات (مضامین)

مقولهها

منبع

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

یالالالالالالالالالالادگیری

بیانات در دیدار

که در انجام مثموریتها ،جدیت و اهتمام مضاعف داشالته باشالید.

مهالالالالارتهالالالالای

فرمانالالالالالالدهان

ساخت درونی خود را ازلحالا افالزایش مهالارتهالای گونالاگون،

متنالالو  ،توانالالایی

نیالالروی دریالالایی

توانایی علمی ،عزم و اراده جدی و تدین مستحكم کنید".

علمالالالی ،عالالالزم و

ارتش با فرمانده

اراده جدی ،تدین

9

پیشرفت علمی باید درون زا و متكی به استعدادهای درونالی باشالد

نالالوآوری ،توجالاله

زیرا حرکت ،جهش و رشالد علمالی از درون ،زمینالهسالاز ،اعتبالار،

بالالالاله اسالالالالتعداد

ارزش و ابهت کشور و ملت است.

درونی ،فن آوری،
توجه به نخبگان

0

09

کل قوا

1

بیانات در دیدار
نخبگالالان جالالوان
کشور

2

ساخت اقتدار درونی ملّت که در درجالهی اوّل باایمالان صالحیح و

ایمان راسخ ،عمل

راسخ و با اتّحاد آحاد مردم و با عمل درست مسئولین کشور و بالا

درست مسالئولین،

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

همراهالالی مالالردم و

بیانات در دیدار

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

مسئولین ،توکل و

کارگزاران حج

حرکت و عمل؛ بالشک در اوضا منطقه هم اثر میگذارد.

حرکت و عمل و
عقالنیت

عالج مقابلهی با این دشمنی هم فقط یکچیز است و آن ،تكیه باله
0

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

اقتدار ملی و توان

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

داخلی

کم است

بیانات در دیدار
مالالالالالالالالالالالردم
3

آذربایجان

ج -مدل مفهومی تحقيق :در این پژوهش بر آنیم تا رابطه سرمایه فكری دفاعی را که مؤلفههای آن بر
اساس مدل بنتیس شامل سرمایه انسانی ،ساختاری و رابطهای هست با استحكام ساخت درونی
موردبررسی قرار دهیم .در مدل تحقیق روابط اشارهشده در چارچو
تحقیق برقرارشده ارائه میگردد.

 1بیانات در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش با فرمانده کل قوا09/0/9 ،
 2بیانات در دیدار نخبگان جوان کشور 1300/11/20
 3بیانات در دیدار مردم آذربایجان1302/11/20 ،

نظری که بین متغیرهای
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00

1-α/2=0/975

α=0/05

ε =0/05

حجم جامعه= N

q=0/5

P=0/5

z1-α/2 = z0/975=1/96
سرمایه انسانی

ساخت دروني نظام

سرمايه فکري

سرمایه ساختاری

جمهوري اسالمي ايران
سرمایه رابطهای
شكل  :1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی
روش تحقیق مجموعهای از قواعد ،ابزار و راههای معتبر (قابلاطمینان) و نظامیافته برای بررسی
واقعیتها ،کشف مجهوالت و دستیابی به راهحل مشكالت است (خاکی )20 :1301 ،تحقیق
حاضر از نظر هد  ،توصیفی و از نظر نو استفاده ،کاربردی و از بعد زمانی ،تحقیقی مقطعی و از
نظر نو دادهها ،تحقیقی کمی است .برای تجزیه و تحلیل از مدل معادالت ساختاری و بهطور
خاص تحلیل مسیر و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید .با توجه به دانشپایه بودن و تعدد
تخصص در ارتش جمهوری اسالمی ایران و نقش راهبردی و بهرهگیری از دانش و علوم متنو در
دانشگاه های آجا و در دسترس بودن آن برای محققین جامعه تحقیق را اساتید دانشگاههای افسری
آجا تشكیل میدهند .تعداد کل اعضای جامعه آماری  399نفر میباشند .جهت محاسبه حجم نمونه
آماری از فرمول نمونهگیری از جوامع محدود کوکران استفاده گردیده که فرمول مذکور بهصورت
زیر میباشد:

N Z 2 1   / 2 pq
N 2  Z 2 1   / 2 pq

n

مقاله تثثیر سرمایه های فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی
ایران با تكیهبر بیانات مقام معظم رهبری

(مدرلهالعالی)

00

ازآنجاکه مقدار  pدر دسترس نیست آن را مساوی  9/5در نظر میگیریم .در سطح اطمینان 9/05

( ) α=9/95و  N=399نفر که شامل تعداد کل جامعه آماری هستند و  ،  =9/95حجم نمونه
کارکنان که جامعه محدود تلقی میشود بهصورت زیر تعیین میشود:

)370 1.96 2 (0.5)(0.5
 173
)(370)(0.05) 2  (1.96) 2 (0.5)(0.5
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده از طریق فرمول فوق از بین  399نفر  193بهعنوان
n

نمونه انتخا

و پرسشنامه بین آنها توزیع شد .برای سرمایه فكری از پرسشنامه بنتیس استفاده

گردیده است ،روایی این پرسشنامه توسط متخصصین مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن نیز با
آلفای کرونباخ برابر با  9/03میباشد .پرسشنامه استحكام ساخت درونی محقق ساخته بوده که
روایی آن توسط متخصصین مورد تائید قرارگرفته و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ محاسبه و برابر
با  9/02بود .با بررسی پایایی کل سؤاالت مربوط به مؤلفهها ،آلفای کرونباخ برابر با  9/001به
دست آمد.
تعاريف عملياتی متغيرها

سرمايه فکري :که در این تحقیق بر اساس شاخص سرمایه انسانی ،ساختاری و رابطهای
اندازهگیری شده است.
ساخت دروني قدرت :متشكل از اجزا و واحدهای بههمپیوستهای است که برآیند افزایش توان هر
یک از این واحدها میتواند منجر به تقویت مقوله «اقتدار ملی» در یک کشور گردد عرصههای
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و نظامی این واحدها را شكل میدهند.
قدرت :بر دو نو درونزا و برونزا تقسیم میشود .منظور از قدرت درونزا مجموعهی منابع مولد
قدرت و اقتدار همچون اعتقادات ،دانش ،ثروت ملی و بومی ،منابع طبیعیِ قابل بهرهبرداری داخلی،
نیروهای نظامی متعهد و دارای اعتمادبهنفس است.
جدول  :2آلفای کرونباخ
تعداد سؤاالت سرمایه فكری

آلفای کرونباخ

35

9/033

تعداد سؤاالت استحكام ساخت درونی

آلفای کرونباخ

19

9/024

تعداد کل سؤاالت

آلفای کرونباخ
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09

9/001

52

تجزيهوتحليل دادهها و يافتههای تحقيق
الف  -تجزيهوتحليل دادههای جمعيت شناختی

از منظر جمعیت شناختی همه پاسخ دهنگان مرد بودند که ازنظر مرتبه علمی 95.5 ،درصد مربی،
 22درصد استادیار 2 ،درصد دانشیار و  9.5درصد استاد بودند.
جدول  :3ویژگیهای جمعیت شناختی
تحصیالت

تعداد حجم نمونه

سابقه خدمت

مربی

132

 19تا  15سال

استادیار

30

 16تا  29سال

دانشیار

4

 21تا  25سال

استاد

1

 26به باال

تعداد کل

193

تعداد کل

ب  -تجزيهوتحليل ساير دادهها و يافتههای تحقيق

 .1تحليل مسير :در بخش آمار استنباطی یكی از قویترین و مناسآترین روشهای
تجزیهوتحلیل در تحقیقات علوم رفتاری تجزیهوتحلیل چند متغیره است ،زیرا ماهیت این
موضوعات چند متغیره بوده و نمیتوان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر
مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته میشود) حل نمود ،ازاینرو در این تحقیق برای تائید یا
رد فرضیات از مدل معادالت ساختاری و بهطور خاص تحلیل مسیر استفادهشده است .تحلیل
مسیر (مدل ساختاری) تكنیكی است که روابط بین متغیرهای تحقیق (مستقل ،میانجی و وابسته) را
بهصورت همزمان نشان میدهد .هد

از تحلیل مسیر شناسایی علیت (تثثیر) بین متغیرهای مدل

مفهومی تحقیق است که در ادامه ارائه میشوند .نتایج حاصل از آزمون فرضیه همبستگی بهصورت
زیر هست:
بین سرمایه انسانی و استحكام ساخت درونی رابطه مستقیم ( )9/69و معنیدار وجود دارد.
بین سرمایه ساختاری و استحكام ساخت درونی رابطه مستقیم ( )9/40و معنیدار وجود دارد.

مقاله تثثیر سرمایه های فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی
ایران با تكیهبر بیانات مقام معظم رهبری

(مدرلهالعالی)

01

بین سرمایه رابطهای و استحكام ساخت درونی رابطه مستقیم ( )9/41و معنیدار وجود دارد.
با توجه به تائید فرضیات فرعی فوق میتوان نتیجه گرفت که بین سرمایه فكری دفاعی و استحكام
ساخت درونی نظام رابطه معنادار وجود دارد؛ بنابراین فرضیه اصلی تحقیق نیز تائید میشود.

شكل  :2تحلیل مسیر روابط بین متغیرهای تحقیق

 .2آزمون همبستگی پيرسون :برای بررسی میزان ارتباط بین مؤلفههای یک تحقیق ،اغلآ از
آزمون همبستگی استفاده میشود .آزمون همبستگی معموالا بر اساس یكی از آمارههای اسریرمن یا
پیرسون انجام میپذیرد .با توجه به کررت تعداد افراد نمونه ،توزیع دادههای جمعآوریشده ،به
سمت توزیع نرمال میل میکند؛ بنابراین با توجه به نرمال بودن دادهها ،از آماره پیرسون برای
ارزیابی میزان همبستگی بین مؤلفهها استفاده میشود.
جدول  :4همبستگی پیرسون
استحکام
دروني

سرمايه
ارتباطي

سرمايه
انساني

سرمايه
ساختاري

9/404

9/322

9/203

1

9/990

9/941

9/949

9/693
9/991
9/416
9/911
1

9/390
9/934
1

1

193

9/416
9/911
193

9/390
9/934
9/693
9/991
193

فرضیههاي فرعي
همبستگی پیرسون
معنیداری

9/203
9/949
9/322
9/941
9/404
9/990
193

همبستگی پیرسون
معنیداری
همبستگی پیرسون
معنیداری
همبستگی پیرسون
معنیداری
تعداد

سرمایه ساختاری
سرمایه انسانی
سرمایه ارتباطی
استحكام درونی

جدول همبستگی فوق ،نشان میدهد که متغیرهای مستقل ارتباط مربتی با متغیر پاسخ دارند .بنا بر
جدول فوق ،همبستگی بین متغیر سرمایه ساختاری و استحكام درونی نظام به میزان  9/404است.

02
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با توجه به این مقدار همبستگی و بر اساس میزان معنیداری آزمون همبستگی ( )9/990که کمتر از
سطح آزمون ( )9/95است ،فرض صفر آزمون رد شده و فرض مقابل پذیرفته میشود .درنتیجه بین
سرمایه ساختاری و استحكام درونی نظام همبستگی مربت وجود دارد.
همچنین همبستگی بین متغیر سرمایه انسانی و استحكام درونی نظام به میزان  9/693است .با توجه
به این مقدار همبستگی و بر اساس میزان معنیداری آزمون همبستگی ( )9/991که کمتر از سطح
آزمون ( )9/95است ،فرض صفر آزمون رد شده و فرض مقابل پذیرفته میشود .درنتیجه بین
سرمایه انسانی و استحكام درونی نظام همبستگی مربت وجود دارد.
همبستگی بین متغیر سرمایه ارتباطی و استحكام درونی نظام به میزان  9/416است .با توجه به این
مقدار همبستگی و بر اساس میزان معنیداری آزمون همبستگی ( )9/911که کمتر از سطح آزمون
( )9/95است ،فرض صفر آزمون رد شده و فرض مقابل پذیرفته میشود .درنتیجه بین سرمایه
ارتباطی و استحكام درونی نظام همبستگی مربت وجود دارد .همچنین بر اساس مقادیر همبستگی
جدول فوق میتوان نتیجه گرفت که در میان متغیرهای مستقل اشارهشده ،متغیر سرمایه انسانی
ارتباط بیشتری با استحكام درونی نظام دارد .پسازآن نیز متغیرهای سرمایه ساختاری و سرمایه
ارتباطی دارای همبستگی با متغیر استحكام درونی نظام میباشند.
جدول  :5جدول همبستگی
استحکام ساخت دروني

سرمايه فکري

9/591

1

9/994
1

فرضیه اصلي
همبستگی پیرسون
معنیداری

9/591

همبستگی پیرسون

9/994

معنیداری

سرمایه فكری
اسالالتحكام سالالاخت
درونی

جدول باال آزمون همبستگی را برای فرض اصلی تحقیق به کار میبرد .ازآنجاییکه میزان
همبستگی برابر  9/591و مقدار معناداری برابر  9/994بوده است؛ بنابراین ،با توجه به ارتباط
قابلتوجه مؤلفههای سرمایه فكری دفاعی با متغیر استحكام درونی نظام میتوان به وجود ارتباط
مربت بین این دو متغیر پی برد .نتایج یافتههای فرضیات نشان داد که بین سرمایه فكری و همه
مؤلفههای آن با استحكام ساخت درونی همبستگی مربت و معنیداری وجود دارد و از بین
مؤلفههای سرمایههای فكری دفاعی ،رابطه بین سرمایه انسانی ،با ساخت درونی نظام قویترین
است و پسازآن نیز متغیرهای سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی به ترتیآ دارای همبستگی بیشتر

مقاله تثثیر سرمایه های فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی
ایران با تكیهبر بیانات مقام معظم رهبری

(مدرلهالعالی)

03

با متغیر استحكام درونی نظام میباشند که با استفاده بهینه و مؤثر از سرمایه فكری میتوان
استحكام ساخت درونی نظام تقویت نمود.
نتيجهگيری و پيشنهاد
الف -نتيجهگيری:

افزایش اقتدار درونزای نظام تابعی است از افزایش ررفیت بهرهمندی از منابع و اجزای اکتسابی
قدرت ،اقتدار ،کاهش و رفع موانع آن و شكوفاسازی ررفیتهای برآمده از منابع اقتدار غیر
اکتسابی .بدیهی است هرچه نظام نسبت به آنچه در این فهرست و موارد دیگری که میتوان بر آن
افزود ،بیمهری و کمتوجهی روا دارد ،بیشتر خود را در معرض کاهش اقتدار داخلی و بینالمللی
قرار داده است .در اقتصاد دانشمحور ،از سرمایه فكری بهمنظور ایجاد ارزش برای دولت و ملت
استفاده میشود و در دنیای پیچیده امروزی ،شاهد رشد اهمیت سرمایههای فكری دفاعی ،بهعنوان
یک ابزار مؤثر برای افزایش رقابت بین کشورها هستیم .طبق نتایج حاصل از یافتههای مدل معادله
ساختاری ارائهشده در این پژوهش ،تثثیرگذاری سرمایههای فكری دفاعی و مؤلفههای آن بر
استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران مورد تائید قرار گرفت .درواقع میتوان تبیین
نمود که بهبود کیفیت مؤلفههای سرمایههای فكری دفاعی؛ ساخت درونی نظام را تقویت میکند.
آغاز موج چهارم تمدن بشری ایران اسالمی را در مقابل انتخابی مهم و سرنوشتساز قرار خواهد
داد تا با استفاده از سرمایههای فكری موجود کشور زمینهساز خالقیت و نوآوری و بهرهمندی از
فناوریهای نوین و دانشپایه بومی برای اثرگذاری بر محیط زندگی ایرانیان باشیم و ساخت درونی
نظام را به سطح مناسآ و مطلو

مطابق با اسناد باالدستی و منویات مقام عظمای والیت امام

خامنهای (مدرلهالعالی) برسانیم.
سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش آحاد یک جامعه است؛ این دانش و مهارت در ذهن
افراد جای دارد ،بدین معنا که ذهن آنها حامل دانش و مهارت است .اگر افراد متفكر توسط
جوامع به نحو مطلو

به کار گرفته نشوند ،دانش و مهارت موجود در مغز آنها نمیتواند فعال

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
نتایج تحقیق بهمرابه یک منبع نوآوری و نوسازی راهبردی برای پیشرفت و تعالی و استحكام آن
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است .شناسایی و بهکارگیری تخصصی نخبگان ،آموزش و توسعه مداوم کارکنان ،آموزش و
بالندگی مدیران در نیروهای مسلح موجآ استفاده بهینه از سرمایههای انسانی خواهد شد.
سالالرمایه سالالاختاری در بالالر گیرنالالده پایگالالاههالالای داده و سیسالالتم اطالعالالاتی ،فراینالالد عملیالالاتی و
دستورالعملهای اجرایی ،فرایندها ،راهبردها ،فرهنگ و هر آنچه ارزش آن برای ما بالاالتر از ارزش
مادیاش است؛ مدیریت تغییر و نوآوری ،انعطا پذیری سامانهها ،پاسخگویی ،سرعت ،چالابكی و
بهبود ویژگیهای فرآیندها میتواند استحكام ساخت درونی نظام را افزایش دهد.
سرمایه ار تباطی شامل دانش موجود در همۀ روابطی است که سازمان یا کشور با محیط شامل
مشتریان ،رقبا ،تثمینکنندگان ،انجمنها و یا دولتها برقرار میکند؛ که سهگام برای برقراری روابط
با محیط وجود دارد :در محیط ،همگام شدن با محیط و برقراری روابط با محیط .سرمایه ارتباطی
از طریق افزایش وحدت و اتحاد مردم ،همراهی مردم و مسئولین ،اتحاد ملی ،عزت ملی ،توجه به
آرمانهای نظام ،ایجاد و تقویت ارتباطات و تعامالت مستمر ،شناسایی اولویتها و توزیع اطالعات
میتواند باعث ارتقاء استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران گردد.
ب -پيشنهادها:

 .1طرحریزی راهبردی در حوزه سرمایه های فكری ،استفاده از سرمایه فكری بهعنالوان یالک منبالع
غیرقابل جایگزین و امكان بهرهگیری از آن مرل معادن تجدید پذیر در جامعه انجام گردد.
 .2برنامهریزی راهبردی و عملیاتی در حوزه سرمایههای فكالری ،بالر مبنالای طالرحهالای راهبالردی
جهت اجرایی نمودن آن و توجه ویژه به آن بهمرابه رکنی دفاعی برای کشور انجام پذیرد.
 .3بهرهگیری از سرمایه انسانی بهمرابه یک منبع نوآوری و نوسازی راهبردی؛ که این امر مالیتوانالد
حرکت در مسیر آرمانههای جامعه را تسهیل و باعث استحكام ساخت درونالی نظالام جمهالوری
اسالمی گردد.
 .4آموزش و بالندگی مدیران بایستی بر مبنای الگوهای شایستگی شامل دانش ،مهارت ،نگالرش و
ارزشهای مطلو  ،برنامهریزی و اجرا گردد.
 .5تشكیل هسته دانایی؛ در این حوزه می تواند ما را در استفاده به هنگام و بهینه از سرمایه فكالری
در راستای استحكام ساخت درونی یاری رساند.
 .6ارتقاء سطح شایستگی افراد جامعه از طریق شناسایی نخبگان و بهکارگیری مؤثر آنان خصوصالاا
در حوزههای دفاعی و دانشبنیان صورت گیرد.
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 .9قدردانی و تكریم همیشگی از کسانی که موجآ استحكام نظام شالدند ،بالهعمالل آیالد (تكالریم
شهدا ،جانبازان ،نیروها و عناصر پا باز بسیج ،جهادگران و  ...نمونهای بارز آن میباشند).
 .0توسعه فرهنگ یادگیری و کار تیمی ،مدیریت تغییر و نوآوری در درون سازمانهای ن .م انجام
گیرد.
 .0شناسایی آن دسته از فرایندهای کلیدی که دارای بیشترین ارزش بالرای ارتقالاء سالاخت درونالی
سازمانهای دفاعی می باشند ،مهندسی مجدد فرآینالدهای مالذکور باهالد

بهبالود ویژگالیهالای

فرآیندها (هزینه ،زمان ،کیفیت و )...بهعمل آیند.
.19

از سیستمهای اطالعاتی که دستیابی به اطالعات را ساده و ایمن سازد ،استفاده شود.

 .11بسط و توسعه فرهنگ جهادی ،انس با قرآن ،توکل بر خدا ،مجاهالدت و فالداکاری بالا الهالام از
بیانات مقام معظم رهبری (مدرلهالعالی) انجام پذیرد.
 .12ارتباطات و تعامالت مستمر ،همکارانه و علمی بین نیروهای مسلح بهویالژه مؤسسالات آمالوزش
عالی آن با دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی کشور و سایر کشورهای دوسالت و دارای منالافع
مشتر بهمنظور تبادل تجربیات ،اعزام دانشالجو ،تبالادل اسالتاد و طراحالی برنامالههالای درسالی
بینالمللی ایجاد و تقویت گردند.
 .13شناسایی اولویتهای اقدام در برابر تهدیدات و ارتقاء توانمندیها انجام شود.
 .14پویش ،پایش و شناسایی اهدا

آینده جهت در

درست از محیط و همگام شدن و برقالراری

روابط صحیح با محیط بهعمل آید.
 .15تقویت مدیریت و روحیه جهادی و مشارکت تمامی بخشها و مردم در فرآیند تصالمیم سالازی
از طریق فعال نمودن هیئتهای اندیشهورز و مراکز تحقیقاتی انجام شود.
 .16شبكه توانا بهعنوان حلقه رابط هسته دانا با افراد ،سامانهها و محیط در راستای پویایی ،پویش و
پایش و ارتقاء استحكام ساخت درونی قدرت نظام تشكیل گردد.

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  -سال هجدهم ،شماره  ،90بهار 1300

06

فهرست منابع
الف-منابع فارسی:

 افشردی ،محمدحسین ،مدنی ،سید مصطفی (" ،)1300ساختار نظام قهدرت منطقههاي در خاورمیانهه"،فصلنامه مدرس علوم انسانی ،دوره  ،13شماره  ،3پاییز ،صص 113-142
 -انعامی علمداری ،سهرا

(" .)1309تهديدات نرم الگوي تقابل اسهتراتژيک ايهاالتمتحهده در برابهر

ايران" ،گزارش جمهور ،مرکز پژوهش و اسناد ریاسالت جمهالوری فصاللنامه تخصصالی دولالت اسالالمی،
شماره .26
 حافن نیا ،محمدرضا و همكاران (" ،)1305طراحي مهدل سهنجش قهدرت ملهي كشهورها" ،فصاللنامهژئوپلیتیک ،سال دوم ،شماره دوم ،تابستان ،صص 46-93

 حسنپور ،داود .یزدانی ،حمیدرضا" ،)1301( .بررسي ارتباط بین ارزشافزوده سرمايه فکري و عملکردمالي ،اقتصادي و بازار سهام شركتهاي پذيرفتهشده در بهور

اوراق بههادار ايهران .بررسهيههاي

حسابداري و حسابرسي ،دانشكده مدیریت .دانشگاه تهران ،شماره  .4دوره  .10صص .15- 35

 حسامی ،حسام؛ حقیقتطلآ ،مریم" ،)1303( ،شناسايي و رتبهبندي موانع جريهان دانهش بهر اسهاچرخه مديريت دانش سازمان" ،فصلنامه مدیریت صنعتی دانشالكده علالوم انسالانی ،دانشالگاه آزاد واحالد
سنندج ،سال نهم ،صص 3 -25
 جعفری ،اصغر ،متقی ،ابراهیم ،حسین خانی ،نور اله ،قربانی ،سالعید ،لطفالی مالرز نالاکی ،رحمالان (،)1305"درآمدي بر دفاع در انديشه امام خامنهاي (مدظلهالعالي)" ،انتشارات دفا  ،تهران ،چا .اول
 خاکی ،غالمرضا (" ،)1301روش تحقیق در مديريت" ،انتشارات فوژان ،تهران ،چا .اول خوشچهره ،محمد ،ررفیتهای درونزا؛ امتیاز اقتصاد ایران ،پایگاه تحلیلی برهان. خیرخواه ،هوشیار (" ،)1309بررسي رابطه سرمايه اجتمهاعي و سهرمايه فکهري سهازمان" ،پایالاننامالهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج.
 راش ،مایكل (" ،)1399جامعه و سیاستی مقدمهاي بهر جامعههشناسهي سیاسهي" ،ترجمالهی منالوچهرصبوری ،تهران :سمت.

 رحمانی ،علی .عار منش ،زهره (" .)1301اندازهگیري سرمايه فکري و رابطهه آن بها هزينهه حقهوقصاحبان سهام" ،پژوهشهای تجربی ،حسابداری ،سال دوم ،شماره  ،2صص .1-19
 ساروی ،علی (" ،)1309جنگ نرم و تهاجم فرهنگي" ،پرسمان ،شمارهی  ،195مهر. صفری ،اشكان (" ،)1304بررسي تأثیر تربیت اسالمي بر استحکام ساخت دروني قدرت" ،دو فصلنامهمطالعات راهبردی تربیت اسالمی ،سال اول ،شماره اول ،صص 191-114

09

مقاله تثثیر سرمایه های فكری دفاعی بر استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی
)(مدرلهالعالی

ایران با تكیهبر بیانات مقام معظم رهبری

 مرکز آموزش و، تهران،" "سرمايه فکري،)1300(  ایمان، علی؛ رجبی فرد، اکبر؛ حاجی بابایی، عالم تبریز.تحقیقات صنعتی

 با نقش میانجي، "بررسي تأثیر سرمايههاي فکري،)1303(  علی، سید محسن؛ شیخ ابو مسعودی، عالمه شهركت گهاز:(موردمطالعههBSC مديريت دانش و سرمايه فرهنگي بر عملکرد سازمان از منظر مدل
09-93  صص،24  شماره، سال هشتم، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت،")استان اصفهان

 "الگوي مفهومي مشاركت سازمانيافته مردمي براي تحقق،)1304(  حمیدرضا، حاتمی، مهران، کشتكار،60  شالماره، سالال هجالدهم، فصلنامه مطالعات راهبالردی بسالیج،"استحکام ساخت دروني قدرت نظام
30-69 صص
سیاسالی- مجلالهی اطالعالات اقتصالادی،" مدرنیسم و پستمدرنیسم، "قدرت،)1396(  عباس، منوچهری. مهر و آبان،)(مؤسسهی اطالعات
 نشالر و پالژوهش،" ترجمههي مصهطفي يونسهي، "گفتارهاي قدرت از هابز تا فوكو،)1309(  باری، هیندس.شیرازه
-

-

-

-

:منابع انگليسی-ب
Bontis, N. Crossan, M. and Hulland, j (2002)."managing an organizational learning
system by aligning stocks and flows".journal of management studies,Vol39.No4.
Bontis, N. (1999) “Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual
capital: framing and advancing the state of the field”, International Journal of
technology Management, Vol. 18 No.5/6, pp.433-62.
Brooking, A. (1996), “Intellectual capital”, London: International Thompson
Business Press: London
Birasnav, M. and Rangnekar, S. (2008), “A conceptual model of human capital
creation”, in Chundawat, D.S. Saxena, K. and Bhadu, S.S. (Eds), Managing Global
Competition: A Holistic Approach, Macmillan India, New Delhi, pp. 261-73.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), (2000), “Final
report: Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experience, Issues, and
Prospects”, Paris: OECD.
Chen, J. Zhu, Z. & Xie, H.Y. (2004). “Measuring intellectual capital: a new model
and empirical study”. Journal of Intellectual Capital, 5(1), 195-212.

- Hang, S. L (2999). valuing intellectual capital and firms performance: modifying
value added intellectual coefficient (vaic) in Taiwan IT.
- Kanter, J. (1999), “Knowledge management practically speaking”, Information
System Management Journal, Vol. 16 No. 4, pp. 7- 15.

1300  بهار،90  شماره، سال هجدهم- فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

00

- Roos, G. & Roos, J. (1997), “Measuring your Company’s Intellectual Performance”,
Long Range, Planning, Vol.30, No.3, pp.413-426.
- Skyrme, D. (2003),"knowledge management making sense of an oxymoron
available in. http://www.skyrme.com
- Yi-Chun-Hang, (2009), "An Empirical Study on the Relationship between Intellectual
Capital and Knowledge Creation ",Strategic Management Journal, 20, 637-653.Zack, M
 سايت-پ
www.khmenehei.ir :قابل دسترسی در سایت

)(مد ظلهالعالي

 مجموعه بیانات امام خامنهاي-

