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Extended Abstract 

Introduction 

If in a general sense soft power is considered as the ability to shape the preferences and behavior of 

the audiences using attractiveness; One of the important issues related to this concept is soft power 

measurement. In this context, Joseph Nye is the first person to discuss the possibility of measuring 

this power at the same time as proposing the concept of soft power. According to him, soft power 

and its availability can be assessed through public opinion polls, interviews with elites, and case 

studies. However, soft power is a concept that Gives a different measure to assess the international 

position of a country; For this reason, since the beginning of the term soft power, the discussion of 

measuring this power, besides other theoretical literature, has enjoyed widespread progress and 

success among thinkers; Despite the short history of soft power measurement research, various 

models have been designed by researchers and study centers. But Despite the many efforts, these 

models were attacked and criticized from different angles. Accordingly, this study tried to design a 

new model, while measuring the status of the soft power of countries, to draw the geopolitical 

structure of the world with a focus on soft power. 

 

Methodology 
The first question of this research is what are the most important sources and indicators of the soft 

power of countries? And the second question, What is the geopolitical structure of the world with a 

focus on soft power? However, given that these questions were exploratory, no hypothesis has been 

put forward; In this regard, the method of this research has been descriptive-analytical and the 

method of collecting information has been library and field 

 

Result and discussion 
In this study, there was a hypothesis that the geopolitical structure of the world has undergone 

changes due to the emergence of the concept of soft power. Due to this necessity, understanding the 

global geopolitical structure with a focus on soft power became relevant. Therefore, in the first 

step, due to the weakness of current models of soft power measurement, the conceptual model of 

soft power measurement in the form of six components (political, cultural, economic, science and 

technology, military and geographical), 48 conceptual indicators and 260 operational variables 

were designed. Then, the importance of each of the capacities and conceptual indicators of soft 
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power was determined using an online questionnaire by 194 soft power experts opinion from 33 

countries. In the next step, among the common methods of measuring power, the matrix 

measurement method was chosen. Then, based on a number of preconditions,  160 countries were 

selected. In the next step, referring to databases and valid documents, etc., the amount of data of 

each of the 260 variables for 160 countries was extracted; At this stage, 57 countries were excluded 

due to a lack of valid data in some indicators and variables; Also, 15 variables were excluded due 

to lack of universality. Therefore, the number of countries under study was reduced to 103 

countries and the number of variables to 245. In the next step, with the help of four standard 

methods,  The values of the variables were converted into score; Then the scores obtained for all 

variables were placed in the same range using the minimum-maximum method. After going 

through the above steps, the soft power of the countries was calculated based on the matrix method. 

In the final stage, Richard Muir's model and the writer's creative approach were used to drawing the 

geopolitical structure of the world with a focus on soft power. Therefore, for the soft power of 

countries, five levels were considered. Then, the soft power classification of countries was 

analyzed by six statistical methods. In the next step, among the different methods, the natural 

failure method was selected based on the number of advantages, and the soft power of the countries 

based on this method was divided into five levels. In this regard, the results showed that the United 

States, Germany, Britain, Switzerland, Sweden, Norway, Finland, Canada, Australia, Japan, New 

Zealand, Ireland, South Korea, etc. at the first level, or other words in the highest level; Italy, 

Singapore, Poland, China, UAE, Israel, Malaysia, etc. in the second level; Russia, India, Brazil, 

Argentina, South Africa, Mexico, etc. at the third level; Saudi Arabia, Turkey, Ukraine, 

Kazakhstan, Morocco, Ghana, Senegal, Tunisia, Ecuador, Colombia, etc. in the fourth level and 

Egypt, Iran, Algeria, Mali, Tanzania, Nigeria, Pakistan, etc in the fifth level or other words, in the 

lowest levels of soft power are located.  

Conclusion 

In this study, with the knowledge of the true nature of soft power and the limitations of measuring 

the elements of this power, an attempt was made to design a soft power measurement model with a 

focus on countries. In this regard, the results of measuring the soft power of countries showed that 

despite all the ups and downs of US policy, especially during the Trump administration, the 

country has relied on the position first of soft power in the world. However, with Biden taking 

office and revising some of its previous policies, including resolving the Iranian nuclear crisis 

through multilateral diplomacy, trying to return to the Paris Climate Treaty, Laying the 

groundwork for the United States to rejoin the World Health Organization, increasing refugee 

reception in the United States, and so on. The new team is expected to work more than Trump to 

repair the mental image of the United States and strengthen its soft power.At the same time, it 

should not be overlooked that the United States's position at the top of the global soft power 

pyramid is shaky; Because near it is a selection of European countries that can occupy the position 

of this country by setting and adopting a suitable strategy. The United States, on the other hand, 

does not have a significant advantage in all aspects of soft power; it has a decisive position only in 

economic capacities and science and technology, and in cultural capacity, despite occupying the 

first place, the countries of Britain and France are with a relatively small difference after it. And it 

is far from the first place in political, geographical, and military capacities. With these 

interpretations, one can expect this scenario; If the members of the European Union, especially 

Germany, Sweden, Denmark, the Netherlands, and Finland, increase their cohesion and solidarity 

on a variety of issues in such a way as to present a single picture of Europe's soft power; In the 

post-Corona, the geopolitical structure of soft power will be shifted towards the EU. 

 

 

Keywords: Soft power, Soft power measurement, Geopolitical structure, Soft power measurement 
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  جهان کشورهای نرم قدرت سنجش مدل طراحی
 

 ، ایران.دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد _ سید جواد موسوی زارع
 .ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه سیاسی، جغرافیای دانشیار - 1 زرقانی هادی سید

 ، ایران.، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهدبرنامه ریزی شهریجغرافیا و استادیار  _ مصطفی امیر فخریان

 
 29/08/1401تاریخ پذیرش:                                                 04/05/1401 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
ازی به اینكه وجه بطرح قدرت نرم از سوی جوز  نای راهبرد جدیدی را برای رهبران سیاسی گشود؛ اما با ت

ا در وقعیت رقبکرد؛ سیاستمداران را ترغیب به شناخت ظرفیت و منرم از اصول و قواعد خاصی تبعیت میقدرت 
ت مختلف جه های متعددی از سوی مراکز تحقیقاتینظم حاصل از این بازی کرد. همین امر موجب گردید مدل

جمه ز زوایای مختلفی مورد هها اهای متعدد، این مدلتالش سنجش قدرت نرم کشورها طراحی شود؛ اما علیرغم
های داخلی و خارجی و از ریزی و اصالح سیاستلذا نظر به اهمیت سنجش قدرت نرم در طرح و نقد قرار گرفتند.

ای و بخانهتحلیلی و اتكا به منابع معتبر کتا –ش توصیفیهای موجود، پژوهش کنونی با روطرفی ضعف مدل
. رها برآمدهای قدرت نرم و طراحی مدل سنجش قدرت نرم کشواخصترین منابع و شمیدانی درصدد تحلیل مهم

ر قالب دترین متغیرهای مؤثر بر قدرت نرم کشورها ای، مهمنخست با مراجعه به منابع کتابخانه بخش دررو ازاین
متغیر  245هومی و شاخص مف 48، (جغرافیایی و نظامی فناوری، و علم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی،)شش مؤلفه

ای به مه، پرسشناها و متغیرهالیاتی گردآوری و تدوین شد. در بخش مطالعه میدانی و برای تعیین وزن شاخصعم
 هایپیگیری رفت. سپس باگنفر از کارشناسان قدرت نرم قرار  550دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی و در اختیار 

 سنجش نهایی مدل و گرفت قرار تحلیل وردم و دریافت جهان کشور 33 پژوهشگران از نفر194 نظرات فراوان،
با  تین جهانژئوپلی طراحی شد. درنهایت بر اساس مدل مزبور، قدرت نرم کشورها محاسبه و ساختار نرم قدرت

 محوریت قدرت نرم ترسیم گشت. 

   گیریقدرت نرم، سنجش قدرت نرم، ساختار ژئوپلیتین، مدل اندازه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
: 1387 هیل،) گردد تعریف مطلوب نتایج به دستیابی برای اقدام توانایی به معنای خود کلی مضمون در ح قدرتاگر اصطال

 از و دریكی خصوص همین در .است شدهبندیطبقه مختلفی به اقسام تاکنون توس  اندیشمندان مفهوم این (.187

بندی فوق، قدرت وی در طبقهکند. تفكین می نرم و سخت اصطالح قدرت را به دو قسم 1رایج، جوز  نای هایبندیطبقه

 مطلوب نتایج به یابیدست معادل را نرم قدرت و تطمیع یا اجبار بر مبتنی رفتار دیگران دادن تغییر توانایی معادل را سخت

ع آن محدود حال تعریف قدرت نرم تنها به مبدبااین (. 348: 1390 نای،) کندتعریف می دیگران نظر جلب و جذب طریق از

شود بلكه گرایش به پژوهش در خصوص اصطالح قدرت نرم موجب شده تعاریف متفاوت و گاهی متعارضی از سوی نمی

 و فرهنگ همچون سنتی غیر نیروهای زمره در نرم را قدرت ،2فرگوسن نیال طور مصداقاندیشمندان مطرح شود. به

 و نهادها ها،ارزش بر نهادن تأثیر به معنای نرم را نیز قدرت 3کلین(. 47: 1393 نای،) کندمی تعریف تجاری کاالهای

 نیز اذعان دارد که 4کرالنتزین(.71: 1391 نائینی،)کندبخش تبیین میالهام جاذبه از استفاده با آماج کشور هایسیاست

 یا آرمان فرهنگ، مانند ابزارهایی کارگیریبه با که شودمی اطالق کشور توانایی و هاقابلیت از دسته آن به نرم قدرت

 5من کلوری (141: 1389 قدسی،)گذاردمی اثر کشورها دیگر موجودیت یا منافع بر غیرمستقیم طوربه اخالقی هایارزش

قدرت نرم را به معنای استفاده از جذابیت مثبت و ترغیب برای دستیابی به اهدا  سیاست خارجی تعریف نیز 

نهاد برای نفوذ و تأثیرگذاری بر نیز معتقد است که قدرت نرم به توانایی ین 6زجفری هاین(. 2019lory, Mcc)کندمی

 (.225: 1387 هاینز،) شوددهند؛ از طریق تشویق و ایجاد جذابیت تلقی میآنچه که دیگران انجام می

مثابه ت بهاین قدر، شورهاکو در سطح در کنار تعاریف مذکور اگر قدرت نرم معادل جذابیت تلقی گردد؛ در ین تعبیر کلی 

 آمیزمسالمت ابزار قالب در(آن مطلوب رفتار یا کشور ین جذاب معنوی و مادی منابع)هامحرك فرایندی است که در آن

 رد... و رفتار و حرکات آثار، جبمو و گذاشته تأثیر(عامه و نخبگان)هد   جامعه افكار روی(دیپلماسی اشكال و انواع)ارتباطی

 (.69 :1399 همكاران، و زارع موسوی) شدخواهد کننده اعمال کشور به نسبت هد ، جامعه رفتار و ذهنیت تغییر راستای

ها اشت که تندذعان ااگر چه تعریف فوق از قدرت نرم بر روی سطح بازیگری کشورها تاکید داشته است منتهی باید 

تر، کارایی قدرت بیر دقیققدرت نرم است به تع د قدرت نرم نیستند؛ بلكه همه مكان ها عرصه رویاروییها درگیر فرایندولت

ها و تن ایدهل ساخنرم تنها به سطح کشورها محدود نیست؛ چنانكه اشخاص نامدار نیز قادرند با دلپذیر و مقبو

گردیده که  کارگیرند؛ این سطح وسیع از کارایی موجبزدن بیشتر به آنها، قدرت نرم شان را بههایشان، رنگ و لعابانگاره

قدرت  یریگبحث اندازه ل ها،قلمرو پژوهشی قدرت نرم از ابعاد گسترده و کالنی برخوردار باشد؛ چنانكه یكی از این مدخ

 اندیشمندان بین ایستردهگ اقبال و م از پیشرفتدر کنار سایر ابعاد تحقیقاتی قدرت نر حوزه پژوهشی، باشد. اما ایننرم می

با هد   ز مطالعاتیهای متعددی از سوی پژوهشگران و مراک  سابقه کوتاه آن، مدلبه طوریكه برخال است؛ بوده برخوردار

 . شده استاندازه گیری قدرت نرم طراحی

                                                           
1. Joseph Nye 

2. Niall Ferguson 

3. Klein 

4. Joshua Kurlantzick 

5. Mcclory 
6. Jeffrey Haynes 
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خ به دارد؟در پاس ضرورت و اهمیت یثحبه چه  کشورها توس  شدهاعمال نرم قدرت کارایی و نتایج راستی سنجشاما به

 هایستراتژیا کاستی و نواقص های از این دست، برمال کردنت پژوهشترین مزیکه مهم این مسئله باید اقرار کرد

وزه تمام گذاری و مدیریت کشور است؛ چنانكه پیشتر نیز مدعی شدیم امرسیاست مختلف هایحوزه سیاست مردان در

 یاری های سنجش قدرت نرم بهدرنتیجه مدل خلی و خارجی وابسته به قدرت نرم است؛های تعامالت اعم از داعرصه

مجموعه  ذاریتأثیرگ و کارایی سطح و حاصال را خود پیشین هایراهبرد کمبودها و و نواقص تا آنها آیندمی استراتژیست ها

 (. 31: 1397 قهساره، رفیعی) دهند ارتقا خود را

 كه ویهای کنونی سنجش قدرت نرم به مباحث نخست جوز  نای برمی گردد؛ بطوریهمین حال سنگ بنای مدل در

 و نخبگان با مصاحبه عمومی، هاینظرسنجی طریق از را قدرت این سنجش نرم، امكان قدرت تفسیر تئوری با زمانهم

رت نرم به صراحت در واقع پیشگام شدن نای در حوزه سنجش قد(. 11: 1390 سیف)کندمطرح می موردی مطالعات

ملزوم  کشور ین المللیبین جایگاه ارزیابی و یسبرر برای متفاوت معیار و متر کند که این شكل از قدرت،مشخص می

های شناسیهای متعددی با روشگردد که پس از نای مدل. همین امر نیز موجب می(44: 1396 اسمعیلی،)نمایدمی

های فوق علیرغم یشتر مدلرسد جز در موارد معدود، بگوناگون از سوی مراکز مطالعاتی معتبر طراحی گردند؛ اما به نظر می

اکثر  اند؛ چراکهكردهنکمن به پیشرفت ادبیات نظری سنجش قدرت نرم، توفیق چندانی را جهت اعتبار نتایج خود کسب 

ن مشخص خصوصیات آ نظر دارند؛ اینكه مفهوم قدرت نرم مبهم است ومنتقدان و طرفداران قدرت نرم در ین نكته اتفاق

داکرده های کنونی سنجش قدرت نرم نیز تسرَی پیت به مدلاین وضعی رسدلذا به نظر می(.Vuving, 2020: 5)نیست

 پژوهش کنونی وره همین منظب. ستااست و از زوایا و ابعاد مختلفی آنها را مورد هجمه و ضعف در نتایج و کارایی قرار داده 

رد پایش کشورها را مو نرم تقدر وضعیت های موجود،مدلی جدید، ضمن برطر  کردن کاستی طراحی در تالش است با

 .نماید ترسیم نرم را نیز قدرت ساختار ژئوپلیتین جهان با محوریت قرار داده و بالتبع آن

گیری قدرت نرم کشورها تا به امروز تحقیقاتی مختلفی در سطح تر نیز تاکید شد در حوزه پژوهشی اندازههمانگونه که پیش

( در چارچوب 1394پیشگاهی فرد و همكاران) باشند:ح زیر میشده که بخشی از آنها به شرالمللی صورت گرفتهداخلی و بین

 گاهیجا مقایسه به« کشورها نرم قدرت مقایسه برای فازی شاخصه چند گیریتصمیم مدل ارائه»پژوهشی تحت عنوان

ت ادبیا ورزند. در همین راستا نخست بامطالعهمبادرت میو قفقاز  یمرکز یایآس ا،یغرب آس جنوب یقدرت نرم کشورها

 ،مختلف از طریق مصاحبه نظرانصاحب، استفاده از نظرات کارشناسان و یاینترنت هایسایتقدرت نرم، مراجعه به  نظری

 خبرگاننفر  50به قدرت نرم یرهایمتغ تأثیر زانیدر مورد مرا گزینش و در گام بعدی با کارکرد مثبت  یفیشاخص کهفت 

نامه به نمایند. در گام بعدی از طریق پرسشا سیستم تاپیس فازی انتخاب میداخلی مراجعه کرده و برای آنها وزنی مطابق ب

نمایند با توجه به وضعیت کشورها، به هر شاخص امتیازی اختصاص نفر از خبرگان رجوع کرده و از آنها درخواست می 200

پس از  درنهایت. وده است(ب"تاپسیس فازی"شدهدهند)شیوه اختصاص امتیاز مطابق با ین سری معیارهای از پیش تعیین

مورد پایش قرار  کشور منتخب را 24قدرت نرم زانی، مروش ماتریسی با کمن هاو لحاظ نمودن وزن شاخص اعمال جبری

 قدرت ایندکس» عنوان تحت پژوهشی (در2011)1یوشیوکی (.سودکوا17-31: 1394دهند)پیشگاهی فرد و همكاران، می

 عینی دادهای به وابسته مدل این کلی شناسیروش چارچوب. ورزدمی اهتمام جهان کشور15 نرم قدرت ارزیابی به «نرم

 دیوید (. Hohn, 2011: 22-223) کندمی استفاده عملیاتی متغیر 39 و مفهومی شاخص هفت فاکتور، 3 از بطوریكه بوده؛

                                                           
1. Sodekawa Yoshiyuk 
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 مورد در چندملیتی نظرسنجی نی نتایج: آسیا در نرم قدرت»( در گزارشی با عنوان2008)2ویتنی بی کریستوفر و 1شَمبا

 کشور 4 نرم قدرت سنجش جهت را مدلی جهانی، امور در شیكاگو شورای سفارش به «32008 سال در عمومی افكار

 و انسانی سرمایه دیپلماسی، فرهنگی، اقتصادی،)گروه پنج به نرم قدرت نخست مذکور مدل در.کنندمی طراحی

 نرم قدرت از خاص جنبه ین مورد در سؤال چند طریق از هامقیاس سازیاستاندارد با طبقه هر سپس تفكین،(سیاسی

شده محاسبه کشورها نرم قدرت نظرسنجی طریق از ادامه در و( Whitney & Shambaugh , 2008: 8)است ایجادشده

در 5(2012اسكول کوا) مؤسسه با همكاری4یانگ و ارنست . مؤسسۀ( ,2008Whitney & Shambaugh :36-40) است

 نرم قدرت شاخص »نوظهور با انتشار گزارشی تحت عنوان نرم اقتصادهای قدرت باهد  پایش وضعیت 2012ال س

کنند. در همین خصوص مدل نرم برای منتخبی از کشورها مبادرت می قدرت شاخص به طراحی« 6سریع رشد با بازارهای

گرفته شده بود که به متغیر شكل 13و  9جهانی همگرایی -8.3صداقت جهانی-72تصویر جهانی-1مفهومی آنها از سه بعد: 

با  2020( از سال 2022(. موسسه فاینانس برند)Ernst & Young Company, 2012پردازد )کشور جهان می 20ارزیابی

گیری قدرت نرم منتخبی از کشورهای جهان اقدام به اندازه «10شاخص قدرت نرم جهانی»انتشار گزارشی تحت عنوان 

 شاخص هفت و شهرت و نفوذ آشنایی، مؤلفه سه اساس بر نرم قدرت عناصر فوق، مدل در خصوص همین در. کنندمی

 مردم علم، و آموزش ارتباطات، و هارسانه میراث، و فرهنگ الملل،بین رواب  حاکمیت، تجارت، و وکارکسب: از اعم مفهومی

 بوده نظرسنجی بر مبتنی موسسه نیز این نرم قدرت محاسبه کلی روش. شوندمی تفكین ترکوچن معیار 30 به هاارزش و

 گیری قدرت نرممطالعه اندازه تحت جهان کشور120 الزم به ذکر است که در آخرین ارزیابی موسسه فاینانس برند. است

 زیر نظر 2019تا  2015از سال  (2019)11جاناتان من کلوری (. ,2022Brand Finance Institute :10-41)اند قرارگرفته

نمایه قدرت نرم »جنوبی در قالب  کالیفرنیای دانشگاه عمومی دیپلماسی مرکز و پورتلند ارتباطات و سیاسی مشاوره شرکت

 است صورتبدین مدل این به ارزیابی قدرت نرم منتخبی از کشورهای جهان پرداخته است.در همین راستا جزئیات« 3012

 دیجیتال، شاخص و وکارکسب جهانی، تعامل آموزش، فرهنگ، ،حكومت)مفهومی  شاخص هفت تأثیر تحت نرم قدرت که

 61 اطالعات موسسه این گزارش در طرفی از. دارد قرار( ذهنی معیار 7 و عینی معیار 68)معیار 75( عمومی نظرسنجی

 انتخاب نحوه خصوص در .است منتشرشده برتر کشور 30 اطالعات نهایی خروجی در منتهی شده؛گردآوری جهان کشور

 کوچن، در کشور چند و OECD ، BRICمهم کشورهای جهان، مهم هایقدرت رسد کهاینطور به نظر می کشورها

 نمره انتخاب و نظرسنجی بخش در جهان کشور 25 از نفر 12500 از بیش الزم به ذکر است که. اندداشته قرار اولویت

 .(McClory, 2019)اند داشته مشارکت ذهنی این مدل معیارهای

 

 

                                                           
1. David Shambaugh 
2. Christopher B Whitney 

3. Soft Power in Asia: Results of a 2008 Multinational Survey of  Public Opinion 

4. Ernst & Young’s Emerging Markets Center 

5. The SKOLKOVO Institute for Emerging Market Studies 

6. Rapid-growth markets soft power index 

7. Global image 

8. Global integrity 

9. Global integration 
10. Global Soft Power Index 

11. Jonathan McClory 

12. The Soft Power 30 
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 بانی نظریم

محسوب  جدید "دویشبرنده چیزی  ،بهتر است بدون نزاع و جنگ که"اصطالح  این اگر چه تبیین مفهوم  قدرت نرم:

ا از بعد رعمیقی  راتتأثی بوده که نرم درتقو طرز بیان معاصر و امروزین نای از  بندیمفصل رسدبه نظر می اما شود؛نمی

همه درزمینه تاریخچه قدرت نرم بااین (171-172 :1395 نیا، تقوائی و نیا تیامیال) ه استبرجای گذاشتنظری و عملیاتی 

اکی از حهای محققان وهشنخست باید اصطالح قدرت نرم و مفهوم آن را از یكدیگر تفكین نماییم. به طوریكه نتایج پژ

نرم قدرت  ولی تأمل پیرامون بعدشود؛ ای جدید در ادبیات سیاسی محسوب میاین دارد که اگر چه واژه قدرت نرم، واژه

ترین شواهد درباره وجود مفهوم و محتوی های با تاریخ باستانی دارد؛ چنانكه یكی از قدیمیای بس عمیق در سرزمینریشه

 ؛(60 :1396 اسمعیلی،) گرددگذار اخالق عملی تائو، معاصر کنفوسیوس برمیقدرت نرم به الئوتسه فیلسو  چینی و بنیان

گردد های جوز  نای محدود نمیهای اخیر و اندیشهتنها به دههرو مفهوم قدرت نرم نهازاین (145 :1389 فرد، دهزا امام)

الح قدرت نرم چند از اصطتوان ردپای این مفهوم را از اعماق تاریخ یافت نمود. لذا باید پذیرفت که درگذشته هربلكه می

ه طوریكه نای ب( 61: 1396 اسمعیلی،)اندودی به آن پایبند بودههبران تا حدشده است لیكن در حوزه عملیاتی راستفاده نمی

 :1387 نای،)ها پیش به قدرت برآمده از جاذبه پی برده بودندکند که رهبران سیاسی از مدتنیز تلویحاً اشاره می

ورین اصطالح ی واضع تئینكه ناتوجه به ا رو سیر تاریخی مفهوم قدرت نرم از اصطالح آن کامالً جداست. اما با.ازاین(44

ی از ابهامات باشد؛ چراکه نای به بسیارشود بسیاری از انتقادات قدرت نرم متوجه این اندیشمند میقدرت نرم شناخته می

ان اندیشمند درگمیپیرامون قدرت نرم بالخص ماهیت آن پاسخ شفا  نداده است همین موضوع نیز دستاویزی جهت سر

امحسوس عنوی یا نابع موق چه عنصر یا عناصری است؟ به همین منظور برخی از پژوهشگران از منشده که قدرت نرم مخل

ری قدرت نرم کنند و در مقابل گروهی دیگر بر ماهیت رفتاعنوان ویژگی متمایز قدرت نرم با سایر اشكال قدرت یاد میبه

كه مبانی ست به طوریایت اصل اساسی درت نرم جذابرسد در قاما برخال  دیدگاه این دو طیف، به نظر می پافشاری دارند.

حال این جذابیت بااین کنند.منظور دسترسی به هد ، از جذابیت در ذهن مخاطبان استفاده میاستعمال شده قدرت نرم به

 منابع رو ماهیت قدرت نرم در انحصاررفتاری آن نشأت گیرد. ازاینممكن است از محتوا و امكانات ین کشور یا سبن

ل به تولید قدرت کالم جذابیت نمایند؛ تمایهایی که بتوانند تولید آرامش، احترام، اعتبار و در ینخاصی نیست؛ بلكه ارزش

ر گیرد؛ آمده از سوی نگارندگان در این پژوهش مالك و معیار قراعملنرم خواهند داشت. از طر  دیگر اگر تعریف به

، رفتار، آثار آمیز ارتباطی، ذهنیت بازیگرانهای جذاب، ابزار مسالمتم به محركکعناصر قدرت نرم بر پایه ماهیت آن دست

 هل قدرت است کیكی از اشكا نرم قدرت های فوق،گزاره بر مبتنی گردند.و حرکات بازیگران تحت اعمال قدرت محدود می

 بلكه الملل،نبی سیاست فضای در هاتنهن و قابلیت بحث و پژوهش را داراست شناسیمعرفت مختلف اندازهایچشم طریق از

 الملل،بین افردی باشد ی تعامالت خواه در تردقیق عبارت به. است بروز و ظهور زندگی مرتباً در حال مختلف هایعرصه در

 یهقهر قوه ای اجبار از اینكه بدون بپذیرند را خواهیدمی شما آنچه و هاایده که کنیدمی متقاعد را دیگران شما که زمانی

 تأکید ما بایدا(.82: 1393 ذوالفقاری، و آبادی فیروز دهقانی) ایدگرفته کار به نرم قدرت از شما صورت این در کنید؛ استفاده

 که شودمی اعمال حصحی نحو به صورتی در که است متقابل و مرتب  اجزاء از متشكل منظومه ین نرم قدرت که داشت

  نمایند. ریهمكا یكدیگر با واحد هد  ین راستای در نرم، درتق شدهتعریف ماهیت بر مبتنی اجزا این

 با مشكالت، وجود علیرغم نرم، کارشناسان قدرت معرفی از بدو های سنجش قدرت نرم:ررسی و نقد مدلب

به همین  اند.داده قرار بررسی و موردمحاسبه را کشورها نرم قدرت تأثیرگذاری و کارایی سطح مختلف هایمدل طراحی
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صورت خالصه های مختلف سنجش قدرت نرم گردآوری و سپس به، مدل(1)جدول بخش از پژوهش مطابق این در ورمنظ

 ها اشاره خواهد شد.نقد این مدلبه

  های سنجش قدرت نرم. مقایسه معیارهای مدل1جدول 

نگارنده/  عنوان پژوهش/ گزارش/ کتاب

 نگارندگان

تعداد  ها تعداد شاخص

متغیرهای 

 عملیاتی

تعداد کشور  روش پژوهش

 موردمطالعه

 شاخص مفهومی 3 جوزف نای کتاب قدرت نرم

 

بیش از 

 متغیر  50

های عینی و استفاده از داده

 های عمومینظرسنجی

متحده، )ایاالت 

شوروری، ژاپن، 

چین، و برخی از 

اعضای اتحادیه 

 اروپا و..(

 7فاکتور و  3 سودکوا یوشیوکی گزارش نمایه قدرت نرم

 خص مفهومیشا

 15 های عینیاستفاده از داده 39

گیری قدرت نرم گزارش اندازه

در شرق آسیا، مروری بر 

قدرت نرم شرق آسیا بر روی 

 ابعاد عاطفی و  هنجاری

 هجِ نیوک ونگیب

 و نای یانگ لی

 8 و فاکتور2

 مفهومی شاخص

روش سنجش افکار عمومی و  سوال 13 

 تخصیص امتیاز برای هر سوال

6   

ارش قدرت نرم در آسیا: گز

نتایج یک نظر سنجی چند 

از افکار  2008ملیتی در سال 

 عمومی

دیوید شَمبا و 

کریستوفر بی 

 ویتنی

 شاخص مفهومی 5

 

 

روش سنجش افکار عمومی و  سوال  33

 تخصیص امتیاز برای هر سؤال

4  

جاناتان مک  گزارش ترغیب کنندگان جدید

 کلوری

های عینی و استفاده از داده  29 شاخص 6

 همچنین نظرسنجی افکار نخبگان

26 

انداز جدید در گزارش چشم

بندی جهانی برای قدرت رتبه

 نرم

جاناتان مک 

 کلوری

 فاکتور 5

 

های عینی و استفاده از داده  50

 همچنین نظرسنجی افکار نخبگان

40 

جاناتان مک  30یه قدرت نرم نماگزارش 

 کلوری

های عینی و دادهاستفاده از  75 شاخص مفهومی 7

 همچنین نظرسنجی افکار عمومی

30 

گزارش بارومتر قدرت نرم 

ولز)سنجش قدرت نرم فراتر 

 ت ها(مل-از دولت

لیزا مک کلوری، 

کوه، کیت نیل و 

 هنری گُون

های عینی و استفاده از داده 65 شاخص مفهومی 7

 همچنین نظرسنجی 

10 

گزارش شاخص حضور 

 جهانی الکانو

 و مانوئل گارسیا

 ایلیانا اُلیویه 

 120 های عینیاستفاده از داده 11 شاخص مفهومی 9

گزارش بازارهای نوظهور، 

 ایندکس قدرت نرم

 و شرکت ارنست

یانگ، موسسه 

 اِسکول کُوا 

 20 های عینیاستفاده از داده 13 شاخص مفهومی 3

 پژوهش شاخص ارزیابی

 نرم قدرت برای وو روبریک

 2 های کمیاستفاده از داده 4 ومیشاخص مفه 4 وو. اس ایرین

 جهانی گزارش شاخص

 نرم قدرت

موسسه فاینانس 

 برند

نظرسنجی از افکار عمومی و  30 شاخص مفهومی 7

 نخبگان

120 
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پژوهش ژئوپلیتیک قدرت نرم 

 ایران

حسین هرسیج، 

مجتبی 

تویسرکانی و لیال 

 جعفری

شاخص  10

 مفهومی

 

 1 های عینیاستفاده از داده 18

 یریگمیمدل تصم پژوهش

 یبرا یشاخصه فاز چند

 قدرت نرم کشورها سهیمقا

زهرا پیشگاهی 

فرد، مصطفی 

فراهانی و 

 عبدالمجید مبلغی

نظرسنجی از نخبگان و اختصاص  سؤال 7 یفیشاخص ک 7

 نمره با روش تاپسیس فازی

24 

 Brand)  ؛(17-31: 1394 همکاران، و ردف پیشگاهی) ؛(255 -260: 1388 همکاران، و هرسیج) ؛(85-179: 1387 نای،)منابع: 

Finance Institute, 2022: 43( ؛)Wu, 2018( ؛)Ernst & Young Company, 2012( ؛)Olivié & Molina , 2018 ؛)

(McClory et alia, 2018: 11-13( ؛)McClory, 2019( ؛)McClory, 2012: 15( ؛)McClory, 2010: 8( ؛)Hohn, 

 (.   Kuen Jhee & Young Lee, 2008: 10-20(؛ )Whitney & Shambaugh, 2008: 36-40(؛ )2011:230

 

نتقادات به که علیرغم تمایز در نقاط ضعف، اهم ا های فوق حاکی از این دارندشده از مدلرفتهطورکلی بررسی صورت گبه

 ونرم  قدرت یین مفهومتب از منسجم نظری پشتوانه فاقد هامدل ریتاکث(الف باشند ازجمله:تفكین میچند محور کلی قابل

 متغیرهایی از هامدل بیشتر( پ. اندرفتهگکشورهامورد پایش قرار  تعداد اندکی از ها،مدل بیشتر در(ب. باشندمی عناصر آن

 و متغیرها تعداد هامدل اکثریت در(ت. باشندمی کشورها اکثریت برای شمولجهان و معتبر داده فاقد که کرده بودند استفاده

 ین نرم قدرت مختلف هایظرفیت و ابعاد ها،مدل بیشتر در(ج. رسندنمی نظر به مناسب چندان ارزیابی معیارهای عدادت

 شده مرکزت نرم قدرت در مثبت کارکرد با متغیرهایی به عمدتاً ها،مدل از بخشی در(د. اندنشده داده پوشش خوبیبه کشور

 زارع، موسوی)باشندخوردار میبر یكسانی اهمیت و وزن از ذهنی معیارهای و عینی هایداده هامدل اکثریت در(ذ. است

1399 :295.) 

 برانگیزبحث شدتبه خصوص سنجش قدرت نرم در گرفتهشكل ادبیات محدودیت های اندازه گیری قدرت نرم:

 نظری مشكالت دچار منر قدرت گیریاندازه کنندمی ادعا برخی چنانچه. است آمدهنائل علمی اجماع به کمتر و بوده

 توسعه به اندکرده تالش راهكارهایی ارائه با نرم، قدرت سنجش نقد ضمن دیگر گروهی مقابل در اما است؛ مختلفی

نرم نه  قدرت گیریاندازه توان پذیرفت امكانحال اگرچه مینمایند. بااین کمن نیز نرم قدرت گیریاندازه هایروش

های کنونی سنجش قدرت نرم از باید اقرار کرد که کلیه مدلاما  دارد؛ وجود هاکشور صورت خیلی دقیق در سطحبه

در هر ین  رو. ازاینباشند: اول مربوط به مفهوم قدرت نرم و دیگری در مورد عناصر قدرت نرممشكالت مختلفی متأثر می

در مسیر اول از به طوریكه ( Hun Yun, 2018: 1) نظر ادامه داشته استگیری قدرت نرم نیز اختال های اندازهاز آهنگ

این در ؛ گیری قدرت نرم انجام گیردعنوان جذابیت یادشده است و تالش شده از طریق درك ذهنی، اندازهقدرت نرم به

های فوق عمیقاً در ارتباط با تعاریف عملیاتی قدرت نرم و حتی سنجش قدرت نرم دارای محدودیت و حالی است که مدل

؛ یاد کنندهایی که جاذبه را تولید میدارایی عنوانبهز منابع قدرت نرم اندیشمندان ا نیز در مسیر دوم .باشندچالش می

گیری ویژگی، رفتار و عملكرد ین کشور اندازه ،های عینیاز طریق شاخص این طیف از متخصصان کنند. درواقعمی

 نظراختال  شوند؛یا نتایج آن در نظر گرفته میابع قدرت نرم من عنوانبهها شاخص دامک اینكه اما این گروه نیز در .کنندمی

 ها،شاخص کدام ثانیاً و چیست نرم قدرت برای عملیاتی تعریف ترینمناسب که دارد وجود ابهام این هنوز ،بنابراین. دارند

وهش برای قدرت نرم رو اگر تعریف پیشنهادی این پژشوند. ازاینمی محسوب نرم قدرت محاسبه برای معتبری معیارهای
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 اعمال ابزار ،(مطلوب رفتار و جذاب منابع)جذاب هایمحرك به کمدست قدرت نرم مالك قرار گیرد و از طرفی عناصر

 توان پذیرفت کهگردتد؛ می محدود قدرت اعمال تحت بازیگران حرکات و آثار رفتار، درنهایت و بازیگران ذهنیت نرم، قدرت

 از عمومی افكار و جذاب هایمحرك باالخص این عناصر از برخی شمول تنهاجهان قلمرو رد و کشورها بازیگری سطح در

توان با محوریت این عناصر، مدلی را در جهت سنجش قدرت برخوردارند؛ بنابراین می گیریاندازه جهت مناسبی پتانسیل

 نرم کشورها توسعه داد.

 روش پژوهش
ته تحریر در ای و میدانی نیز به رشهای کتابخانهبوده که با اتكا به داده تحلیلی–صورت توصیفیروش کلی پژوهش فوق به

شده کسب گیری قدرت نرم کشورها در پیامد سلسله اقداماتیحال طراحی مدل سنجش قدرت نرم و اندازهآمده است؛ بااین

 ند. ح داده شوالصه توضیصورت خاست؛ از همین رو در این بخش تالش شده است که جزئیات این اقدامات و مراحل به

 نگیزا افتراق و اساسی اصل ماهیت قدرت نرم حاکی از این دارد که جذابیت، شناخت منابع قدرت نرم کشورها:

 از گوناگون هایگفتمان و شرای  به بسته جذابیت کهو ازآنجایی شودمی محسوب قدرت اعمال هایشیوه سایر با نرم قدرت

 ای منبع هر بلكه ندارد؛ قرار اصیخ منابع انحصار در لذا این شكل از قدرت (. 18: 1390 لو،قنبر)باشدنمی برخوردار ثبات

با این  (52 :1401 مكاران،هزارعئو  موسوی) داشت خواهد نرم قدرت تولید به تمایل بتواند موجب جذابیت شود؛ که رفتاری

 و علم سیاسی، اقتصادی، هایمؤلفه ازظرفیت قدرت نرم کشورها  شناخت در در پژوهش کنونی جهت سهولت اوصا 

 که است ضروری نكته نیز نای ذکر یادشده است؛ اما نرم قدرت منابع عنوانبه و جغرافیایی فرهنگی نظامی، فناوری،

 بخش و کرده تجدیدنظر فوق دیدگاه در اندیشمندان از دیگر گروهیممكن است  و قراردادی بوده امر فوق ین بندیطبقه

 در ا همانند جوز  نایفناوری ر و علم و فرهنگی بخش است ممكن در عوض یا و بیفزایند فهرست این بر یزن را اجتماعی

 نمایند. ادغام یكدیگر

های دودیتدر این مرحله با علم بر ماهیت قدرت نرم و مح تبیین مدل مفهومی سنجش قدرت نرم کشورها: 

لی کر ین نگاه رم با محوریت کنش کشورها طراحی شد؛ که دجش قدرت نگیری عناصر این قدرت، مدل اولیه سناندازه

 جزئیات این مدل عبارت است از:

های کنشگر، یعنی صورت ین شاخص ترکیبی است که از حیث عناصر قدرت نرم به ظرفیتالف(مدل پیشنهادی به

د  وابسته هبازیگران  و رفتارهای جذاب)منابع جذاب و رفتار مطلوب( و ابزار قدرت نرم )ابزار ارتباطی( و نتایج محرك

های ها و شاخصبندی ظرفیتب( دستهگیرند. جای مین عناصر، ذیل ین مفهوم تحت عنوان ظرفیت است؛ اما همه ای

هر شاخص  وز چند شاخص اپ(در مدل مذکور هر ظرفیت قراردادی و نسبی بوده است.  صورتمفهومی در مدل کنونی به

 شرطپیش یتعداد بر مبتنی مفهومی هایشاخص برای متغیرها گردآوری شده است. ت(لاز تعدادی متغیر عملیاتی تشكی

است. ث(  شدهانجام.. و نرم قدرت شناسیهستی از تبعیت شمول،جهان و معتبر هایداده وجود متغیرها، بودن کمی: ازجمله

 قدرت موجود ادبیات نرم، قدرت نجشس مختلف هایمدل به رجوع طریق از متغیر 260حدود  فوق هایشرطپیش بر مبتنی

ها ها و شاخصن از ظرفیتی(در مدل پیشنهادی هر ج .است شده گردآوردی ..و نرم قدرت ماهیت از نگارنده استنباط نرم،

ها ها و شاخصکه شیوه اختصاص وزن به ظرفیتشوند؛ فرد خود شناخته میاهمیت منحصربه طور اختصاصی با وزن وبه

ومی لی مدل مفهکبا این تفاسیر در ین نگاه  وده است.نامه آنالین بوع به متخصصان از طریق پرسشصورت رجنیز به

 باشد.می (1صورت )شكلنجش قدرت نرم کشورها بهس
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نرم قدرت مفهومی سنجش مدل. 1 شکل  

 (پژوهش های یافته): منبع

 

 ین هر اهمیت میزان بعد لهمرح در های مفهومی مدل پیشنهادی:بررسی میزان اهمیت ظرفیت و شاخص 

در همین . گرفت قرار موردبررسی متخصصان دیدگاه از نرم قدرت سنجش مدل مفهومی هایشاخص و هاظرفیت از

 میدانی روش از.. و وسیع سطح در اطالعات پژوهش و گردآوری آماری جامعه باالی فراوانی: ازجمله دالیلی به خصوص بنا
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 بر مبتنی اینامهپرسش مختلف، محققان تجارب بامطالعه بعدی گام د. به همین منظور درش گرفته کمن نامهپرسش ابزار و

 و طراحی انگلیسی و فارسی زبان دو به( وزنی و بسته سؤاالت نوع از) سؤال 55 قالب در نرم قدرت سنجش مفهومی الگوی

 قدرت ملی، برند نرم، قدرت حوزه صانبه بخشی از جامعه آماری یعنی)متخص هدفمند و تصادفی غیر گیرینمونه کمن به

 نرم و...( ارسال گردید. جنگ دفاعی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی ملی،

انند اینكه بتو زار استاندارد، ابزار محقق ساخته برایبرخال  اب نامه و بررسی پایایی و روایی آن:ارسال پرسش

زم است شده مقدور نمایند البینیوتحلیل را  بر اساس روش پیش كان تجزیهواقعیت پدیده موردمطالعه را بسنجند و ام

 ت پایایی از روشانجام صح نامه برایازنظر روایی و پایایی موردبررسی قرار گیرند. به همین منظور معموالً در ابزار پرسش

نامه آزمون پرسش 20دریافت  بعد ازاز همین رو  (.182: 1392نیا، حافظ) شودمحاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده می

 انگلیسی هایامهپرسشن برای و( 0.952) فارسی مقدار هاینامهپرسش مزبور مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج آن برای

نامه نیز از آزمون رسشنامه مورد تائید قرار گرفت. برای محاسبه روایی پپایایی پرسش ،محاسبه شد. بنابراین( 0.957) میزان

  نامه داشت.وایی صوری استفاده شد که نتایج آن حاکی از تائید روایی ابزار پرسشر
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توزیع فراوانی ملیت پاسخ دهندگان

 . توزیع فراوانی ملیت پاسخ دهندگان2شکل

 (نگارندگان)ترسیم از منبع: 

 

 عدد 194 دریافت باسپس گردید؛  الارس آماری جامعه از نفر 550 از بیشنامه به بعد از تائید روایی و پایایی، پرسش

 میتاه مورد تحلیل قرار گرفت که میزان صیفیتو آمار کمن های میدانی بهیافته جهان، کشور 33 متخصصان از نامهپاسخ

 باشند.می (2جدول)مطابق  نرم قدرت مفهومی هایشاخص و هاظرفیت
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 های مفهومی قدرت نرمها و شاخصمیزان اهمیت ظرفیت. 2جدول 

ن شاخص / عنوا

 ظرفیت

میزان 

 اهمیت

میزان  عنوان شاخص / ظرفیت

 اهمیت

عنوان شاخص / 

 ظرفیت

میزان 

 اهمیت

عنوان شاخص 

 ظرفیت /

میزان 

 اهمیت

عنوان 

شاخص / 

 ظرفیت

میزان 

 اهمیت

عنوان 

شاخص / 

 ظرفیت

میزان 

 اهمیت

 3.319 افیاییجغر 2.943 نظامی 4.469 فرهنگی 4.329 علم و فناوری 4.319 سیاسی 4.242 اقتصادی

وضعیت عمومی 

 اقتصادی

خالقیت و  4.149 الگوی نظام سیاسی 4.139

 نوآوری

میراث فرهنگی  4.067

و پیشینه 

 تاریخی

مشارکت در  3.896

امنیت 

 جهانی

ی اندازهاچشم 3.762

 طبیعی

3.474 

اعتبار سیستم 

 اقتصادی کشور

و افتخارات  4.082 تولید علم 4.195 شایستگی دولت/حکومت 4.123

میزبانی در 

مسابقات 

 ورزشی

نمایش  3.479

یز آمصلح

اقتدار 

 نظامی

کیفیت  3.376

مطلوب 

فضای 

 جغرافیا

3.448 

دسترسی به  4.201 مشروعیت دولت/حکومت 4.237 توسعه اقتصادی

 نخبگان

افتخارات در  3.969

 حوزه موسیقی

های یهمکار 3.35

یز آممسالمت

 نظامی

برخورداری از  3.355

منابع طبیعی 

 استراتژیک

3.443 

گذاری یهسرما

 خارجی

کیفیت مراکز  3.86 وضعیت نامناسب فساد 3.989

 آموزش عالی

توریسم و  4.438

 گردشگری

4.046         

مشارکت در 

بودجه سازمان و 

نهادهای 

المللیینب  

برخورداری از  4.087 وضعیت عدالت 3.623

مراکز فکری و 

 تحقیقاتی

محبوبیت زبان  4.36

 ملی

4.01         

و  هاکمک

ی هامساعدت

 مالی

وضعیت عمومی  4.19 محبوبیت رهبران 3.494

 آموزش

قدرت فیلم و  4.164

 سینما

4.139         

میزبانی از 

ی هاشرکت

المللیینبمعتبر   

-های سیاسییآزاد 3.922

 اجتماعی

میزبانی از  4.226

دانشمندان و 

 محققان

قدرت رسانه و  4.17

ی هاآژانس

 خبری

4.345         

میزبانی از 

شهرهای مهم 

 جهان

رفاه اجتماعی و توسعه  3.932

جانبههمه  

سطح  3.922 افتخارات علمی 4.17

عامهفرهنگ  

3.958         

وضعیت مطلوب حقوق     

 زنان

تحقیق و  3.969

 توسعه

تجارت  4.262

 فرهنگی

4.067         

             4.242 توان فناوری 4.237 ثبات و امنیت جامعه    

تعهد دولت به     

زیستیطمح  

توسعه فناوری  3.731

 اطالعات

4.231             

                 4.092 سرمایه اجتماعی    

دیپلماسی فعال و اعتبار     

 دیپلماتیک

4.412         
  

        

سیاست خارجی     

 یزآممسالمت

4.211                 

 های نگارندگان( )یافتهمنبع: 

 

 که بود هاکشور نرم قدرت سنجش برای مناسب فرمول ین انتخاب بعدی گام نرم: قدرت محاسبه روش انتخا  

 انشد فراگیری به نیاز عدم ت،محاسبا انجام در سادگی ازجمله دالیلی به مقبول و مرسوم هایشیوه بین از خصوص این در

 .شد هاستفاد ماتریسی روش از.. و رفتهپیش افزارهاینرم کارگیریبه یا و تخصصی
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 ارهاییمعی از موردمطالعه کشورهای تعداد کردن مشخص برای موردمطالعه: کشورهای تعداد کردن مشخص 

 تولید از کشور سهم معتبر، و شمولجهان هایداده وجود عمومی، اذهان در کشور نام شهرت سیاسی، اهمیت همچون

 شدند. انتخاب منظور این برای کشور 160 نهایتاً و شد گرفته کمن.. و جهان ملی ناخالص

 

 مفهومی مدل تبیین بخش در شدهارائه توضیحات به توجه باماتریسی:  جدول در شدهگردآوری اطالعات ورود 

 در نیز شدهرگزیدهب شاخص 48 و متغیر 260و هاردیف داخل در جهان منتخب کشور 160 نام نخست نرم، قدرت سنجش

 منابع به مراجعه طریق از رکشو 160 برای متغیر 260 اطالعات سپس. گرفت قرار هاماتریس از ین هر هاینستو داخل

 نهایی خروجی لیست از عتبرم داده فقدان دلیل به کشور 57 اطالعات، گردآوری اتمام از پس. گردید ثبت و گردآوری معتبر

 از .یافت کاهش ورکش103 به درمجموع مطالعه تحت رهایکشو تعداد طوریكه به گردیدند حذ  نرم قدرت سنجش نتایج

 یزن آنها تعداد اساس ینا بر شدند؛ حذ  مطالعه تحت کشورهای برای نبودن جامع دلیل به عملیاتی متغیرهای دیگر طر 

 .کرد پیدا تنزل متغیر 245 به

 

 هایظرفیت اینكه به وجهت اب امتیازبندی: های مختلفروش از استفاده با امتیاز به متغیرها مقادیر تبدیل

 همین از. باشدمی متغیرها سازی ترازهم نیازمند کمی الگوی به دستیابی گیرند؛می نشأت مختلفی قلمروهای از نرم قدرت

 سایر بتجار متغیر، هر وضعیت و ماهیت تناسببه جاری پژوهش متغیرها، در به امتیازدهی شیوه استانداردسازی جهت رو

 باشند.صورت ذیل میها بهشده که در ین نگاه کلی این روشاستفاده رایج روش چهار از.. و متغیر هر تیازاتام نوع ها،مدل

 ز بین اسهم آن  نی یاروش سهم درصد: مبنای این روش در تعیین امتیاز متغیرها، سهم هر کشور از مجموع جها

رو ابتدا مقدار کل متغیر ازاین(.202 :1388 زرقانی،) باشدباشد در ین متغیر خاص میکشورهای تحت مطالعه می

.. محاسبه شود؛ سپس نسبت درصد سهم هر کشور از مقدار کل جهانی و .در مقیاس جهانی و ... تعیین می

 (.301: 1390نیا، )حافظ گرددمی

 ا توجه بصورت است که در مورد متغیرهای مختلف صورت قراردادی: این روش بدینروش تعیین امتیاز متغیرها به

هر  ا در موردشود و سپس عدد بدست آمده از کشورهبه میانگین آن متغیر ین مبنای عددی در نظر گرفته می

 (.204: 1388 زرقانی،) گیردمتغیر بر اساس آن مالك موردسنجش قرار می

 باشند یکه برخی از متغیرها خود حاصل ین کار علمی مشده: ازآنجاییاستفاده از نمرات متغیرهای استخراج

 شود. عنوان امتیاز کشورها در نظر گرفته میرو در این روش همان نمره در مورد متغیر موردنظر بهازاین

 آورند یا بدست مری آن روش شاخص سازی: در این روش  برای تعیین اندازه ین متغیر، اندازه حداکثری و حداقل

محاسبه  ور مزبورای کشول زیر امتیاز ین متغیر برو سپس با توجه به رقم مربوطه به هر کشور و بر اساس فرم

 شود.می

                                                                                    (1رابطه )

                                                                                                                                                                 



 177                                                                                          ......              طراحی مدل سنجش قدرت/  موسوی و همکاران

 

( معادل Max(x))عی آن متغیر برای کشور مزبور است ( بیانگر اندازه واقX) ( اندازه نهایی شاخص است.Zکه در آن )

شور ترین اندازه ین متغیر خاص در بین ک( معادل کمMin(xحداکثر اندازه ین متغیر خاص در بین کشورهای جهان و))

باشد.اما با توجه به حجم باالی متغیرها و از طرفی محدودیت دستورالعمل تعداد صفحات پژوهش، در این بخش جهان می

 1.شده استعنوان منتخب اشارهتنها به شیوه امتیازی متغیرهای ظرفیت نظامی به

 

 . متغیرهای انتخابی ظرفیت نظامی قدرت نرم و شیوه امتیازدهی به آنها3جدول 

روش مورداستفاده  عنوان متغیر وان شاخصعن

 جهت امتیازدهی

های حفظ صلح میزان مشارکت نیروهای مسلح یک کشور در مأموریت مشارکت در امنیت جهانی

 سازمان ملل

 روش شاخص سازی

 

 آمیز اقتدار نظامینمایش صلح

 روش شاخص سازی های جهان) سیزم(تعداد مدال ارتش یک کشور در مسابقات ارتش

 روش سهم درصدی شرکت برتر صنایع دفاعی جهان 100سهم هر کشور از بین 

 آمیز نظامیهای مسالمتهمکاری

 

 روش سهم درصدی تعداد برپایی نمایشگاه تجهیزات دفاعی توسط هر کشور

 یقراردادامتیاز  انتعداد میزبانی یک کشور از کل ادوار مسابقات المپیک نظامیان جه

 روش سهم درصدی های جهانیک کشور از سمپوزیسم های علمی بین ارتشتعداد میزبانی 

 (نگارندگان ) منبع:

 

 امتیازهای کهازآنجایی دیگرعبارتبه شدند سازینرمال متغیرها از شدهکسب امتیازات بعد، گام در ها:داده سازینرمال

 هب نسبت مساوی جرن ین در متغیر هر تامتیازا مجدداً ایدب مقایسه برای داشتند؛ قرار گوناگون هایبازه در متغیرها دریافتی

 شد. استفاده ماکزیمم -ممینیم روش از مقصود این برای که شوند؛ وزنهم اصطالحاً تا شدندمی تنظیم یكدیگر

 

 تامتیازا جبری جمع با نخست که بود صورتبدین نرم قدرت گیریاندازه برای کلی روش نرم: قدرت پایانی محاسبه

 تعیین ظرفیت ین ینهای نمره ها،شاخص نمره جمع با سپس. شودمی محاسبه شاخص نمره شاخص، ین غیرهایمت

 و است تأثیرگذار ظرفیت ین نهایی نمره در مفهومی هایشاخص از ین هر اهمیت ضریب قسمت این در البته که شودمی

 ین هر است ذکر به الزم نیز بخش این در. دشومی کسب نرم قدرت نهایی نمره ها،ظرفیت نمرات جمع با پایان در

 اوصا  این با. شودمی محاسبه نرم قدرت پایانی نمره ها،آن تأثیر از پس که برخوردارند اختصاصی ضریب از هاظرفیت

 کشور ین نرم درتق نهایی نمره در هاظرفیت ضریب و هاشاخص ضریب شاخص، هر متغیرهای جبری جمع بر عالوه

ها، فرمول خطی تطور مثال جهت محاسبه قدرت نرم در بخش ظرفیت نظامی و کل ظرفیدر همین راستا به.است تأثیرگذار

 باشد.صورت زیر میساده آن به
NSP=((PGS)*3.762+(MMAC+WDI)*3.376+(DEE+WMO+SAW)*3.355)                                                                         

(2) رابطۀ  

                                                           
(. ارزیابی 1399برای اطالعات بیشتر در خصوص تعداد متغیرها، اسامی و شیوه امتیاز دهی به کلیه متغیرها و.. رجوع کنید به: موسوی زارع، سید جواد. ) 1

رساله دکتری، گروه  جغرافیا. دانشكده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه  فردوسی متغیرهای مؤثر بر قدرت نرم و طراحی مدل های سنجش قدرت نرم کشورها، 
 مشهد.
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 SP=(NSP*2.943) + (CSP*4.469) + (PSP*4.319) + (SSP*4.329) + (ESP*4.242) + (GSP*3.319)                                 

     (3) رابطۀ

 

 آنها اختصاری عالمت و نرم قدرت متغیرهای .4 جدول

 عالمت اختصاری نام متغیر

 SP قدرت نرم  

 NSP قدرت نرم نظامی

 PGS های حفظ صلح سازمان مللیتمأمورروهای مسلح یک کشور در میزان مشارکت نی

 MMAC ی جهانهاارتشتوسط نظامیان یک کشور  در مسابقات  شدهکسبتعداد مدال 

 WDI شرکت برتر صنایع دفاعی جهان 100سهم هر کشور از بین 

 DEE سهم کشور در برگزاری نمایشگاه تجهیزات دفاعی

 WMO قات المپیک نظامیان جهانمیزبانی یک کشور از مساب

 SAW ی جهانهاارتشمیزبانی یک کشور از سمپوزیسم های علمی بین 

 CSP نمره نهایی در قدرت نرم فرهنگی

 SSP نمره نهایی در قدرت نرم علم و فناوری

 PSP نمره نهایی در قدرت نرم سیاسی

 ESP نمره نهایی در قدرت نرم اقتصادی

 GSP م جغرافیایینمره نهایی در قدرت نر

 (های پژوهشیافته)منبع : 

 

 هابحث و یافته

 گانهشش هایمؤلفه در کشورها نرم قدرت بندیرتبه 

رم به ناز ظرفیت فرهنگی قدرت  شدهکسبنتایج  ت فرهنگی:بندی قدرت نرم کشورها بر مبنای ظرفیرتبه

 قرارگرفتهآمریكا در رتبه نخست جهان  متحدهاالتیاکشور،  117متغیر حاکی از این دارد که در بین  42شاخص و  9کمن 

ختال  بسیار ن نیز با اد. همچنین ایرای دوم و سوم قرار دارنهامكانکشورهای بریتانیا و فرانسه به ترتیب در  ازآنپسو 

نرم  مریكا در قدرتآدر خصوص جایگاه (. 3است)رجوع به شكل قرارگرفتهجهان  21اندکی نسب به کره جنوبی در پله 

كایی در اران آمریورزشك : افتخارات متعددازجملهفرهنگی باید اذعان کرد که موفقیت این کشور مرهون عوامل متعددی 

، 2026 ال در سالهانی فوتبمسابقات جام ج ازجملهی المپین و جهانی، گرفتن میزبانی مسابقات معتبر ورزشی هارقابت

نرمندان ه..، وجود ی اِن اِن و، فاکس نیوز، ستدپرسیآسوشی چون هایبرگزارخی با حضور ارسانهبرخورداری از امپراطوری 

 ی گردشگری و... است.هاجاذبهمحبوب موسیقی پاپ جهان، قدرت اغراق برانگیز هالیوود و 
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 قدرت نرم ده کشور نخست جهان در ظرفیت فرهنگی .3شکل

 (از نگارندگان منبع: )ترسیم

 

 ا بر مبنای ظرفیت نظامی:نرم کشورهبندی قدرت رتبه

 

 
 قدرت نرم ده کشور نخست جهان در ظرفیت نظامی. 4شکل

 (از نگارندگانمنبع: )ترسیم 

 

 آمریکا، رتبه اول

اسپانیا، رتبه  نهم، رتبه ژاپن

 هفتم

 چین، رتبه چهارم

بریتانیا، رتبه 

 دوم

فرانسه، رتبه 

 سوم

 ایتالیا، رتبه ششم 

استرالیا، رتبه 

 هشتم

آلمان، رتبه 

 پنجم

یست و بایران، رتبه 

 یکم

، رتبه پرتغال

 دهم

آمریکا، رتبه 

 هشتم

کره جنوبی، رتبه 

 هفتم

هند، رتبه 

 سوم

 چین، رتبه اول

بنگالدش، رتبه 

 دهم

فرانسه، رتبه 

 پنجم

ایتالیا، رتبه 

 چهارم 

برزیل، رتبه 

 ششم

روسیه، رتبه 

 دوم

ایران، رتبه پنجاه و 

 یکم

اتیوپی، رتبه 

 نهم
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کشور، چین 135که در بین  باشدیممتغیر بیانگر این  6شاخص و  3از ظرفیت نظامی قدرت نرم به کمن  شدهکسبنتایج 

. اندتهقرارگرفوم سایگاه دوم و روسیه و هند به ترتیب در ج ازآنپسدر رتبه نخست قرار دارد و  توجهقابلبا اختال  

ر چین در جایگاه نخست اما حضو (. 4است )شكل قرارگرفتهجهان  51همچنین ایران نیز در قدرت نرم نظامی در جایگاه 

 کهیطوربهاست؛  افتهیتحققر نیروهای مسلح این کشو شانهیدوراندو  زیآممسالمتی هااستیسقدرت نرم نظامی با کمن 

خود  وهای مسلحنیر ارتش و قوای در عین اقتدار نظامی، متحدهاالتیای هااستیسچین تاکنون تالش کرده است برخال  

ین با گرفتن چمن اینكه ضتعقیب کند.  زیآمصلحدارد و اختالفات را در پیرو مذاکرات  دورنگهرا از درگیری، تنش و منازعات 

د ش است خونظامی در تال -ی علمیهااجالسنیروهای مسلح جهان و حضور فعال در همایش و میزبانی مسابقات ورزشی 

 نظامی جهان معرفی نماید. زیآمصلحی هایهمكارمحور  عنوانبهرا 

 ی ظرفیت علم و فناوری:بندی قدرت نرم کشورها بر مبنارتبه

 
 قدرت نرم ده کشور نخست جهان در ظرفیت علم و فناوری .5شکل 

 (از نگارندگانبع: )ترسیم من

که در بین  هستمتغیر بیانگر این  46شاخص و  11از ظرفیت علم و فناوری قدرت نرم به کمن  شدهکسباما نتایج 

 ازآنپسنسبت به کشور دوم و سایر کشورها در جایگاه نخست جهان قرار دارد و  توجهقابلکشور، آمریكا با اختال  111

 قرارگرفتهجهان  71. همچنین ایران نیز در قدرت نرم علم و فناوری در جایگاه اندگرفتهجای کشورهای سوئیس و دانمارك 

 قدرت منبع ترینمهمتنها نه فناوری و در همین خصوص باید اذعان کرد از نگاه عموم اندیشمندان علم (.5اس)شكل

زارع و  موسوی)است رگذاریتأثز باالخص قدرت نرم نی قدرت اشكال سایر استفاده نحوه بر بلكه ؛شودیم محسوب

 یگذارهیسرما متحدهاالتیا که اکثریت کشورها بالخص شده موجب نیز خطیر جایگاهاین . (133-134 :1396همكاران،

 .بپوشانند عمل جامعه ظرفیت این بر تمرکز با را خود نرم قدرت یهااستیس و دهند صورت فناوری و علم در را عظیمی

 اولآمریکا، رتبه 

 نروژ، رتبه نهم آلمان، رتبه چهارم وئد، رتبه هشتمس

 سنگاپور، رتبه پنجم

 بریتانیا، رتبه ششم

 سوئیس، رتبه دوم 

 دانمارک، رتبه سوم

 فنالند، رتبه دهم

 و یکم هفتادایران، رتبه 

 هلند، رتبه هفتم
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كا در هندسه جهانی قدرت تا حدودی زیادی مرهون موفقیت چشمگیر این کشور در حوزه علم و ی آمریتازكهچنانكه ی

 فناوری است.

 

 

  
 نرم قدرت ده کشور نخست جهان در ظرفیت سیاسی. 6شکل

 (نگارندگان منبع: )ترسیم از

 

نتایج در خصوص ظرفیت سیاسی قدرت نرم نیز  بندی قدرت نرم کشورها بر مبنای ظرفیت سیاسی:رتبه

کشور، دانمارك با اختال  کمی در رتبه 115متغیر حاکی از این دارند که در بین  95شاخص و  14به کمن  شدهکسب

کشورهای نروژ و سوئیس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. اما در قدرت  ازآنپساست و  قرارگرفتهنخست جهان 

است که این موقعیت نیز بازتاب عملكرد  قرارگرفتهجهان  20ر جایگاه ی قبلی، آمریكا دهاتیظرفنرم سیاسی برخال  

، مشروعیت ستیز یمحضعیف این کشور باالخص در معیارهایی چون سیاست خارجی، الگوی نظام سیاسی، تعهد به 

است. اما  تهقرارگرفجهان  112در قعر جدول و در جایگاه  باًیتقر؛ ایران نیز در قدرت نرم سیاسی باشدیمدولت/ حكومت 

نتایج ظرفیت سیاسی باید عنوان کرد که علیرغم حضور دانمارك در جایگاه نخست، کشورهای نروژ، سوئیس و  نهیدرزم

دیگر در این خصوص، استقرار  توجهقابلکشور قرار دارند. همچنین از نكات  نیبعدازافنالند با اختال  بسیار کمی 

. درواقع کشورهای که در حدود هزار سال باشدیمتا پنجم قدرت نرم سیاسی کشورهای منطقه اسكاندیناوی از رتبه اول 

پیش در قالب دریانوردان وایكینگ، با قتل و غارت موجب وحشت بخش بزرگی از جامعه اروپا شده بودند. اکنون به 

کشورهای جهان  نیآزادتر عنوانبهی سیاسی و اجتماعی هایآزاد؛ چنانكه در خصوص اندآمدهنائلی بزرگی هاشرفتیپ

و امنیت،  باثباتی باالیی قرار دارند. در ارتباط استانداردهادر  ستیز یمح. در خصوص توجه به معیارهای شوندیمتلقی 

های رفاه اجتماعی در وضعیت بسیار مناسبی قرار . در ارتباط با شاخصکنندیممیزان تهدید را احساس  نیترکمجامعه آنها 

شایستگی  نهیدرزم. شوندیمکشورها محسوب  نیتریغنرداری از سرمایه اجتماعی جزو دارند. در خصوص برخو

دولت/حكومت به لطف سیستم توزیع قدرت مناسب، تنظیم دقیق قانون اساسی، وجود احزاب رقابتی و.. از کارآمدترین 

. در انددادهدامات مثبتی را انجام . در ارتباط با مسائل و حقوق زنان، نسبت به اکثریت کشورها، اقندیجویمسود  هادولت

کانادا، رتبه 

 دهم

آلمان، رتبه  سوئد، رتبه پنجم

 نهم

 نروژ، رتبه دوم

نیوزیلند، رتبه 

 ششم

دانمارک، رتبه 

 اول

سوئیس، رتبه 

 سوم 

ایسلند، رتبه 

 هشتم

فنالند، رتبه 

 چهارم

صد و ایران، رتبه 

 دوازدهم

هلند، رتبه 

 هفتم
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وضعیت فساد برخوردارند و در  نیترنییپاخصوص کنترل فساد نیز از جایگاه مناسبی برخوردارند؛ چنانكه کشورهای فوق از 

خصوص وضعیت عدالت و معیارهایی چون استقالل سیستم قضایی، توزیع عادالنه منابع، حاکمیت قانون و سایر موارد، 

 (. 6)شكل شوندیمکشورها تلقی الگوی سایر 

 8ت نرم به کمن از ظرفیت اقتصادی قدر شدهکسباما نتایج  صادی:بندی قدرت نرم کشورها بر مبنای ظرفیت اقترتبه

ه نسبت به سایر رقبا در جایگا توجهقابلکشور، آمریكا با اختال  154که در بین  باشدیممتغیر بیانگر این  43شاخص و 

ین ایران نیز رند. همچنسوم قرار دا وبه ترتیب کشورهای آلمان و بریتانیا در جایگاه دوم  ازآنپسدارد و نخست جهان قرار 

ن آمریكا در جایگاه نخست ای ی حضور مقتدرطورکلبهاست. اما  قرارگرفتهجهان 111در قدرت نرم اقتصادی در جایگاه 

 ، اعتبار سیستمتوجهبلقای خارجی گذارهیسرماان، حضور کمپانی مهم جه ازجملهظرفیت به پشوانه عوامل متعددی 

ر خصوص د توجهقابلاقتصادی باال، وضعیت عمومی اقتصادی مناسب، میزبانی از شهرهای پویای جهان، مشارکت 

 . (7است )رجوع به شكل شدهکسبی المللنیبی این کشور به مراکز و نهادهای هاکمنو  بشردوستانهی هاکمن

 

 
 نرم قدرت اقتصادی ظرفیت در جهان نخست رکشو ده. 7شکل

 (از نگارندگان منبع: )ترسیم

 درت نرم بهاما نتایج ارزیابی ظرفیت جغرافیایی ق رفیت جغرافیایی:بندی قدرت نرم کشورها بر مبنای ظرتبه

ده و ا تصاحب کررکشور، کانادا جایگاه نخست جهان 149متغیر حاکی از این دارد که در بین  13شاخص و  3کمن 

. همچنین ایران نیز اندقرارگرفته با اختال  بسیار اندکی کشورهای چین و روسیه به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ازآنپس

ر این بخش دکشور نخست  عنوانبها جایگاه کاناد وجودنیباااست.  قرارگرفتهجهان  62در قدرت نرم جغرافیایی در جایگاه 

به از امتیازات نزدین  تنهانهل( شش کشور)کانادا، چین، روسیه، آمریكا، استرالیا و برزی از قدرت نرم بسیار متزلزل است و

شم جهان با جایگاه ش عنوانبهزیل ؛ چنانكه اختال  امتیاز براندکردهی برخوردارند بلكه خود را از سایر کشورها جدا هم

ی صورت جدول تغییراتی باالی بندرتبهلیان آتی باالخص در رود که در سارو انتظار میازاین باشدیمامتیاز  10کانادا تنها 

 (. 8گیرد ) شكل
 

 

 

کانادا، رتبه 

 هفتم

 سوئد، رتبه نهم
آلمان، رتبه 

 دوم

آمریکا، رتبه 

 اول

استرالیا، رتبه 

 دهم

 بریتانیا، رتبه سوم

رتبه سوئیس، 

 چهارم 

سنگاپور، رتبه 

 هشتم

 ژاپن، رتبه پنجم

صد و ایران، رتبه 

 یازدهم

هلند، رتبه 

 ششم
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 نرم قدرت جغرافیایی ظرفیت در جهان نخست کشور ده . 8شکل

 (ترسیم از نگارندگانمنبع: )

 6ایج قدرت نرم در اما مجموع نت گانه:های ششها درمجموع ظرفیتبندی نهایی قدرت نرم کشوررتبه

 ه ترتیب به کشورهایبجایگاه اول تا دهم  کشور،103متغیر حاکی از این دارند که در بین  245شاخص و  48ظرفیت، 

ر جایگاه آخ 10نیناست. همچ افتهیاختصاصآمریكا، آلمان، بریتانیا، سوئیس، دانمارك، سوئد، نروژ، هلند، استرالیا و کانادا 

 مبین، مالی وااتیوپی، موز کستان، نیجریه،، اوگاندا، پاعاجساحلسكار، ی به ترتیب به کشورهای الجزایر، ماداگابندرتبهاین 

 (.9است)شكل قرارگرفتههان ج 92قدرت نرم در جایگاه  مراتبسلسلهاست. ایران نیز در  گرفتهتعلقزیمباوه 

 

   
 ده کشور نخست جهان در قدرت نرم . 9شکل

 (از نگارندگان منبع: )ترسیم

 کانادا، رتبه اول

 ونزوئال، رتبه دهم

روسیه، رتبه 

 سوم

آمریکا، رتبه 

 چهارم

استرالیا، رتبه 

 پنجم

 دانمارک، رتبه نهم

 فرانسه، رتبه هفتم 

 هند، رتبه هشتم

 چین، رتبه دوم

رتبه شصت و ایران، 

 دوم

، رتبه برزیل

 ششم

 آمریکا، رتبه اول

کانادا، رتبه 

 دهم

سوئد، رتبه  نروژ، رتبه هفتم

 ششم

بریتانیا، رتبه 

 سوم

هلند، رتبه 

 هشتم

سوئیس، رتبه 

 چهارم 

 استرالیا، رتبه نهم

آلمان، رتبه 

 دوم

ایران، رتبه نود و 

 دوم

دانمارک، رتبه 

 پنجم
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ها حاکی از این دارد که اکثریت پژوهشگران ازجمله یافته :نرم قدرت با محوریت جهان ژئوپلیتیک ساختار 

اند؛ نموده دهاستفا یتین جهانیساختار ژئوپل ترسیم برای بندیسطح الگوهای از متخصصان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتین

رویكرد نازای بخشی ر همین راستاشود. دمحسوب می کشورها تفكین اصلی معیار ملی، ها، قدرتدر این مدل ضمن اینكه

 باشند.می( 5صورت )جدولبه ها

 
 اندیشمندان نزد در قدرت بندیسطح الگوهای . انواع5جدول 

 بندیالگوی سطح عنوان اندیشمند/ موسسه

 ، قدرت محلی(ایمنطقه)قدرت جهانی، قدرت  سطح 3 کوهن

 (ایمنطقه، قدرت بزرگ، قدرت ابرقدرت) سطح 3 بوزان

 ، قدرت بزرگ، قدرت متوسط، قدرت کوچک(ابرقدرت، نزدیک به ابرقدرت) سطح 5 رموی

 )ابرقدرت، قدرت بزرگ، قدرت متوسط، قدرت کوچک( سطح 4 موسسه الوی

 (ایمنطقه، قدرت بزرگ، قدرت متوسط و قدرت ابرقدرت) سطح 4 قنبرلو

 هایدولترت کوچک، ریز قدرت، ، قدرت بزرگ، قدرت متوسط، قدابرقدرت)فوق قدرت،  سطح 7 سیف زاده

 فروپاشیده(

یف ، قدرت محلی، قدرت کشوری، قدرت ضعایمنطقه)قدرت فراکروی، قدرت جهانی، قدرت  سطح 6 حافظ نیا

 شده(

 (377-379: 1399 زارع، موسوی)منبع: 

 و هاژگیوی از موردتوافق فتعری تنها هیچنه دارد؛ این از حاکی اندیشمندان از ین هر دیدگاه بر ، مروری(5جدول )مطابق 

 بوده ارشناسانک ذهنی رویكرد از متأثر اغلب هابندیطبقه گونهبلكه این ندارد؛ وجود اندیشمندان بین قدرت بندیسطح

 به .گیرد صورت خالقانه یابتكار الگوهای فوق، از نسبی تبعیت ضمن شده است تالش پژوهش این در وجوداست. بااین

 نرم قدرت ازآنپس .شد گرفته نظر در سطح پنج کشورها، نرم قدرت برای الگوی ریچارد مویر همانند نخست طوریكه

 و برابر فاصله معیار،  انحرا چارك، فرمول هندسی، فاصله طبیعی، شكست: شامل بندیطبقه روش شش کمن به کشورها

 رد. گرفت قرار آزمون دمور (کوچن و متوس  بزرگ، قدرت بزرگ، خیلی هایقدرت جهانی، قدرت)سطح پنج در قراردادی

 بین اختال  رساندن حداقل به یعنی آن مزایای وجود به توجه با طبیعی شكست شیوه مذکور، هایروش بین از بعدی گام

هان با ساختار ژئوپلیتین ج GISافزار نرم کمن به و انتخاب طبقات، بین اختال  رساندن حداکثر به و طبقه هر در هاداده

 .گشت ترسیم( 9و3شكل )مطابق  نرم درتق محوریت
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 ساختار ژئوپلیتیک جهان با محوریت قدرت نرم . 10شکل   

 (از نگارندگان منبع: )ترسیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح اول

 رت های جهانیقد

 سطح پنجم

قدرت های 

 کوچک

 سطح چهارم

قدرت های 

 متوسط

 سطح سوم 

 قدرت های بزرگ

 سطح دوم

قدرت های خیلی 

 بزرگ



 1401 زمستان ،75 شمارۀ ،20 دورۀ جغرافیا، فصلنامه                                                                                                        186

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهان کشورهای نرم قدرت بندیطبقه. 11 شکل

 (از نگارندگان)ترسیم : منبع

 

 گیرینتیجه

توان هد  عمومی ارزیابی کرد راتب قدرت نرم و ساختار ژئوپلیتین جهانی را میمآگاهی از موقعیت ین کشور در سلسله

باشند. در همین راستا این فرضیه وجود داشت که که تمامی بازیگران به اقتضای طبع و ماهیت خویش در پی آن می

ه است. بنا به همین واسطه ظهور مفهوم قدرت نرم، دستخوش تغییر و تحوالتی قرارگرفتساختار ژئوپلیتین جهان به

ضرورت، شناخت ساختار ژئوپلیتین جهانی با محوریت قدرت نرم در پژوهش کنونی موضوعیت پیدا کرد. از همین رو در 

های سو و با علم بر ماهیت قدرت نرم و محدودیتهای کنونی سنجش قدرت نرم از ینگام ابتدایی با توجه به ضعف مدل

در قالب شش مؤلفه)سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علم و ل مفهومی سنجش قدرت نرم گیری عناصر این قدرت، مداندازه

سپس با توجه به اینكه ظرفیت  متغیر عملیاتی طراحی گردید. 260شاخص مفهومی و  48فناوری، نظامی و جغرافیایی(، 

ها و ت هر ین از ظرفیتقدرت نرم کشورها از دیدگاه محققان مختلف از جایگاه یكسانی برخوردار نبودند؛ میزان اهمی

کشور  33نفر از متخصصان حوزه قدرت نرم از  194نامه آنالین و توس  های مفهومی قدرت نرم به کمن پرسششاخص

گیری قدرت، روش سنجش ماتریسی برگزیده شد. در گام بعدی بر های رایج اندازهجهان تعیین گردید. سپس از میان شیوه

کشور گزینش شدند. در مرحله بعد با 160شمول و... تعداد های معتبر و جهانجود دادهشرط ازجمله واساس تعدادی پیش

کشور جهان استخراج  160متغیر برای  260های هر ین از های اطالعاتی و اسناد معتبر و.. مقدار دادهرجوع به بانن

 15ها و متغیرها حذ  شدند؛ همچنین های معتبر در برخی از شاخصکشور به دلیل فقدان داده 57گردید؛ در این مرحله، 

کشور و تعداد  103رو تعداد کشورها تحت مطالعه به شمول کنار گذاشته شدند. ازاینمتغیر نیز به دلیل عدم ویژگی جهان

عدد تنزل یافت. در گام بعدی به کمن چهار روش رایج اعم از سهم درصد، روش قراردادی، استفاده از  245متغیرها به 

شده برای تمام شده و شاخص سازی مقادیر متغیرها به امتیاز تبدیل شدند؛ سپس امتیازات کسبغیرهای استخراجنمرات مت

پس از طی کردن مراحل فوق، قدرت نرم  در ین رنج یكسان قرار گرفتند. ماکزیمم-متغیرها به کمن روش مینیمم

الگوهای متخصصان جغرافیای  از نسبی تبعیت ضمن کشورها بر اساس روش ماتریسی محاسبه گردید. در مرحله پایانی نیز
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 نخست در همین راستاگرفت و ساختار ژئوپلیتین جهان با محوریت قدرت نرم ترسیم شد. صورت خالقانه ابتكاری سیاسی،

 کشورها نرم قدرت بندیازآن طبقهپس .شد گرفته نظر در سطح پنج کشورها، نرم قدرت برای همانند الگوی ریچارد مویر،

 در قراردادی و برابر فاصله معیار، انحرا  چارك، فرمول هندسی، فاصله طبیعی، شكست آماری یعنی شش روش کمن هب

 .گرفت قرار وتحلیلآزمون و تجزیه مورد( کوچن و متوس  بزرگ، قدرت بزرگ، خیلی هایقدرت جهانی، قدرت)سطح پنج

دادی مزایا انتخاب و قدرت نرم کشورها مبتنی بر این روش های مزبور، شیوه شكست طبیعی مبتنی بر تعسپس از بین روش

متحده، آلمان، بریتانیا، در پنج سطح تفكین شدند. در همین خصوص نتایج حاکی از این داشتند که کشورهای ایاالت

طح؛ کشورهای سوئیس، سوئد، نروژ، فنالند، کانادا، استرالیا، ژاپن، فرانسه و... در سطح نخست و یا به تعبیری باالترین س

ایتالیا، سنگاپور، چین، امارات، اسرائیل، مالزی و.. در سطح دوم؛ کشورهای روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، مكزین و.. 

در سطح سوم؛ کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، اکراین، مراکش، سنگال، کلمبیا و... در سطح چهارم و کشورهای مصر، 

حال ذکر تر سطح قدرت نرم جای دارند. درعینیه، پاکستان و...در سطح پنجم یا به تعبیری پایینایران، الجزایر، مالی، نیجر

این نكته ضروری است که طبیعتاً برچسب هر ین از عناوین قدرت بر روی ین کشور بدین معنا نیست که کشور مزبور در 

طور مثال کشور ترکیه ممكن است در ار است. بهتمامی ابعاد یا در تمامی مناطق جهان از قدرت کوچن یا متوسطی برخورد

های ترك آسیای مرکزی نسبت به بسیاری از بازیگران، دست باالیی در حوزه ژئوپلیتین بالكان، شرق مدیترانه و جمهوری

بسیار گونه جذابیتی برخوردار نبوده یا حداقل جذابیت آن قدرت نرم داشته باشد اما برخال  آن در آمریكایی التین از هیچ

عنوان ین رو اگر بر مبنای تمام معیارها و در سطح کروی، جذابیت این کشور موردتوجه قرار گیرد بهپایین است. ازاین

باشند که علیرغم تمام شده در این پژوهش بیانگر این میبا این اوصا  نتایج کسب .شودمی قدرت نرم متوس  لحاظ

متحده بر جایگاه نخست قدرت نرم جهان تكیه زده است. این در امپ، ایاالتگری تروخیزها، باالخص در دوران تصدیافت

ای ایران در های پیشین ازجمله حل بحران هستهحالی است که باروی کار آمدن بایدن و تجدیدنظر در برخی از سیاست

 دوباره وستنپی مقدمات ریزیقالب دیپلماسی چندجانبه، تالش جهت بازگشت به پیمان آب و هوایی پاریس، پی

رود تیم جدید بیش از ترامپ بهداشت جهانی، افزایش پذیرش پناهندگان در آمریكا و..  انتظار می سازمان به متحدهایاالت

حال نباید این نكته را کتمان کرد که درعین متحده و تقویت قدرت نرم این کشور باشند.درصدد ترمیم تصویر ذهنی ایاالت

کشورهای اروپایی  رأس هرم قدرت نرم جهانی متزلزل است؛ چراکه در نزدیكی وی منتخبی ازمتحده در موقعیت ایاالت

متحده در توانند با تنظیم و اتخاذ استراتژی مناسب جایگاه این کشور را تصاحب کنند. از طر  دیگر ایاالتقرار دارند که می

های اقتصادی و علم و فناوری نانچه تنها در ظرفیتتمامی ابعاد و زوایای قدرت نرم از برتری محسوس برخوردار نیست؛ چ

از موقعیت قاطعی برخوردار است و در ظرفیت فرهنگی علیرغم تصاحب جایگاه نخست، کشورهای بریتانیا و فرانسه با 

ارد. با های سیاسی، جغرافیایی و نظامی نیز از جایگاه نخست فاصله داختال  نسبتاً اندکی بعد از آن قرار دارند و در ظرفیت

ویژه آلمان، سوئد، دانمارك، هلند و فنالند توان این سناریو را انتظار داشت؛ اگر اعضای اتحادیه اروپا بهاین تفاسیر می

ای که تصویر واحدی را از قدرت نرم اروپا گونهازپیش در موضوعات گوناگون بر پیوستگی و همبستگی خود بیفزایند بهبیش

ازپیش رنگ و جلوه   پساکرونا و دهه سوم از قرن کنونی، ساختار ژئوپلیتین قدرت نرم بیشبه نمایش گذارند؛ در شرای

 اروپایی پیدا کند.

 تقدیر و تشکر  

 ی مالی نداشته است.حامکه مستخرج از رساله دکتری است،  ، این مقالهبنا به اظهار نویسنده
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 https://www.spba.ir/article_99336.html . 9-33،  صص. 19، شماره8نرم، سال 
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