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  چكيده
يا بين  زمان معين و يكگيري قدرت ملي و طرح فرمولي كه با آن بتوان بين كشورها در  محاسبه و اندازه

ي فكري دانشمندان و ها هعمل آورد، همواره يكي از دغدغه وضع يك كشور در دو دوره متفاوت مقايسه ب
از ايـن رو، بـراي   . و علـوم سياسـي بـوده اسـت     الملـل  بـين روابط  اساتيد جغرافياي سياسي، ژئوپليتيك،

ي هـا  ميالدي تالش 70و  60  يها هدر ده ژهبوي گيري قدرت كشورها در تمامي دوران بعد از جنگ، اندازه
گروهـي از  : تـوان بـه سـه دسـته تقسـيم كـرد       مـي را  ها مجموعه اين تالش. متعددي صورت گرفته است

و  انـد  هثر بر قدرت ملي در قالب عناصر متشكله قدرت ملي پرداختؤفقط به معرفي عوامل م نظران صاحب
گـروه دوم ضـمن   . انـد  هر بر قدرت ملي كشورها معرفي كردثؤمهمترين عوامل م عنوان بهتعدادي متغير را 

گيري قدرت ملي كشورها بر مبناي امتيازات كسب شـده در مـورد    ارائه يك مدل مفهومي سعي در اندازه
و سرانجام گروه سوم ضمن انتخاب برخي عوامل و متغيرها با طرح يك  اند همتغيرهاي مفروض خود كرد

تركيـب بـين متغيرهـاي مفـروض بـه سـنجش قـدرت ملـي كشـورها           ومدل رياضي و تعيين نوع رابطـه  
تحليلي، ابتدا نظريات مختلف در مورد  -تالش شده است تا با رويكرد توصيفي ،در اين مقاله. اند پرداخته

مشخص كردن مهمترين عناصـر   هدف از اين بررسي، . عناصر متشكله قدرت ملي مورد بررسي قرار گيرد
ي رياضي سنجش ها هاي مفهومي و مدل در ادامه، مدل. مختلف بوده است ظرانن صاحبديد  قدرت ملي از

مهمتـرين   ، اوالًها قدرت ملي به تفكيك مورد ارزيابي قرار گرفته و تالش شده تا با نقد و تحليل اين مدل
مدل،   با شناخت نقاط ضعف و قوت هر ي مذكور تبيين شود و ثانياًها اشكاالت مفهومي و ساختاري مدل

  .اهكارهايي براي طراحي يك مدل بهينه سنجش قدرت ملي ارائه شودر
  

  .قدرت ملي، عناصر قدرت ملي، مدل سنجش قدرت ملي، ژئوپليتيك :كليدي هاي واژه
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   مقدمه

گيرد و  يي قرار دارد كه در عالم سياست انجام ميها در مركز تمام تحليل» قدرت«مفهوم 
دانند و  مي الملل بينهاي  ا، قدرت را اساس سياست، همانند مورگنتنظران صاحببسياري از 

اهميت قدرت ). Jablonsky,1997:35 (تالشي براي كسب قدرت است ها سياست ي معتقدند همه
در  »پول نقش«اي مانند ولفرز آن را به  اي است كه، عده ازهاند هحضور آن در جهان سياست، بو  

كند كه  ميالملل  ن كاري را در سياست بينمعتقدند قدرت هما روابط اقتصادي تشبيه نموده و
حكم  گروهي ديگر قدرت را در ).170 :1379زاده،  سيف(دهد ميپول در اقتصاد جهاني انجام 

ي ها هوجنب ها هكنند كه تمام جلو مياظهار عقيده  شمسي دانسته و ي در منظومه »خورشيد«
 زيراكشورها دائماً زند، ر ميكشورها، در اطراف قدرت دو المللي بينروابط  سياست خارجي و

. حفظ موجوديت آنها ضروري است قدرت براي بقا و و  در تالش براي كسب قدرتند
يا حفظ قدرت و يا نمايش  تر، مبارزه كشورها يا براي كسب قدرت است، دقيق عبارت به

اهميت دارد قدرت  الملل بيناين اساس، آنچه در روابط  بر ).188: 1376عالم،(قدرت
البته . برند ميكشورها است كه از آن تحت عنوان قدرت ملي نام  بويژهاي سياسي واحده

قدرت ملي  ي و عناصر متشكله ها همانند خود مفهوم قدرت، در مورد تعاريف، مصداق
  .ديدگاههاي مختلفي وجود دارد

  تعريف قدرت ملي

مادي و ي ها يتوانائ  ي ازرآيندو بقدرت وقتي در قالب يك جامعه يا ملت نگريسته شود 
يي Ĥنهامجموعه انس، تر عبارت دقيق به. كند ميملت محسوب شود، جنبه اي ملي پيدا آن معنوي 

داراي قدرتي  اند هكه تشكيل ملتي را داده كه در شكل يك كشور سازمان سياسي پيدا كرد
ي آن توان آن را قدرت مل آيد و مي مي دست بهباشند كه از بر آيند قواي تركيب شده آنها  مي

 منفي عناصر و جمع جبري وجوه مثبت و چنين قدرتي حاصل تركيب و .كشور يا ملت دانست
كشورهاي  باشد كه از پويايي برخوردار بوده ونسبت به ملتها و ميبنيانهاي قدرت آن كشور 

ي تعاريف ملدر مورد مفهوم قدرت  )5:  1378 نيا و ديگران، حافظ(درك است ديگر قابل فهم و
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  :شود نمونه به سه مورد اشاره مي عنوان به  ائه شده است كهمتعددي ار
كلي يك  يا ويژگيصفت جمعي افراد يك ملت ، مفهومي ژئوپليتيكي عنوان بهقدرت ملي  −

و مقدورات آن ملت يا كشور محسوب  ها كند كه برآيند توانايي ميكشور را منعكس 
  ).51:  1382نيا و ديگران، حافظ(شود  مي

 معنوي كه در قلمرو يك واحد جغرافيايي و ي مادي وها ست از توانائيقدرت ملي عبارت −
 ).170: 1373كاظمي، (سياسي به نام كشور يا دولت وجود دارد

، قدرت ملي را »قدرت ملي جامع«هانگ سوفنگ دانشمند مشهور چيني، در اثرش با عنوان  −
المللي يك ملت هم  نفوذ بين قدرت كامل و: قدرت ملي عبارتست از: كند ميچنين تعريف 

 Huang(كند در عرصه قدرت مادي وهم معنوي كه ملت از آن براي بقاء وتوسعه استفاده مي

Suofeng,1992:102( 

امل و  توجه كرده و با ارائه برخي عو ي قدرت ملي مسئله و انديشمندان به نظران صاحبكه 
. اند هپرداخت ي آن به معرفي عناصر متشكله ...فاكتورها مانند وسعت، جمعيت، حكومت و

نحوي كه برخي منابع طبيعي  ي متفاوتي وجود داشته بهها بديهي است در اين مورد نيز نگرش
  اند هنساني را مهمتر قلمداد كرد قدرت را مهم دانسته و بعضي ديگر عوامل ا

گيري قدرت ملي و طراحي روش و مدلي جهت ارزيابي قدرت  در نهايت، سنجش و اندازه     
از همين  بحث قدرت محسوب شده و نظران صاحبي ها ه، يكي ديگر از دغدغكشورها
توان به  را مي ها مجموعه اين تالش. در اين راستا صورت گرفته است ي متعددي نيزها روتالش

توليد  مثالًضمن انتخاب يك يا چند متغير  نظران صاحبگروهي از : دو دسته تقسيم كرد
گيري قدرت ملي كشورها بر مبناي امتيازات  سعي در اندازه، ...ناخالص ملي، نيروي نظامي و

گروه دوم ضمن انتخاب برخي عوامل و . اند هكسب شده در مورد متغيرهاي مفروض خودكرد
متغيرها با طرح يك مدل رياضي و تعيين نوع رابطه وتركيب بين متغيرهاي مفروض به سنجش 

  . اند هقدرت ملي كشورها پرداخت
پس از   بر اين اساس. تحليلي استفاده شده است -روش توصيفيدر اين تحقيق از 

اي، به تحليل محتوي پرداخته شده و تالش شده  كتابخانه ي گردآوري مطالب مورد نياز به شيوه
اول ضمن بررسي نظريات مختلف در مورد عناصر متشكله قدرت ملي،  ي است تا در مرحله
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در مرحله دوم . تعيين شود نظران صاحبيد ي قدرت ملي از دها همهمترين مباني و سرچشم
طور قطع،  به. ي سنجش قدرت ملي مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته استها مهمترين مدل

پذير  طراحي يك مدل جامع سنجش قدرت ملي بدون تكيه بر روشها و تجربيات گذشته امكان
ي گذشته، ها مدل رو اين تحقيق در صدد آن است تا با نقد و تحليل از اين. نخواهد بود

مهمترين نقاط ضعف و قوت مدلهاي مورد بحث را مشخص كند تا بر اساس آن به ارائه 
طراحي مدل جامع سنجش . سنجش قدرت ملي بپردازد ي راهكارهايي جهت طراحي مدل بهينه

كه طراحي چنين  شود چرا ميقدرت ملي، حل يكي از معضالت جغرافياي سياسي محسوب 
ن جايگاه واقعي كشورها در نظام ژئوپليتيك جهاني، روند رو به رشد مدلي ضمن مشخص كرد

 .دهد مييا نزول كشورها را در طي سالهاي مختلف نشان 

  ي قدرت مليها همباني و سرچشم

مبادي گوناگوني است كه در يك كاركرد جمعي به توليد قدرت  داراي منشاء و ،قدرت ملي
تلف اقتصادي، خهاي م درت ملي كشورها در حوزهدهنده به ق عوامل اصلي شكل.  پردازند مي

برخي ازعوامل قدرت نقش اساسي و مبنايي . قرار دارند... سياسي، نظامي، اجتماعي، علمي و
متغيرهاي هر يك از عوامل مزبور نيز ممكن است . شوند ميثانوي مطرح  طور بهداشته و برخي 

   .)260: 1385،  نيا حافظ(كيفي داشته باشند  يا جنبه كمي و
كه موضوع قدرت ملي مورد توجه و نظر جغرافيدانان، متخصصين ژئوپليتيك و  يياز آنجا

و سياستمداران  ها ، استراتژيستالملل بينجغرافياي سياسي، متخصصين علوم سياسي و روابط 
گذار بر قدرت ملي تأثيرو حتي نظاميان  بوده است، هر يك از آنها سعي نموده فهرست عوامل 

سنجش  ،مطلوب حل نشده است طور بهه دهند، ولي مشكل مشترك همه آنها كه هنوز را ارائ
بررسي نظريات و الگوهاي  در). 70: 1374روشندل، (سازي آن است قدرت ملي و شاخص

داخلي و خارجي از  نظران صاحبنظريه كه توسط  28مربوط به عوامل قدرت ملي،  ي عمده
 نيا، فيشر، ارگانسكي، مورگنتا، سوئل كوهن، حافظجمله گالسنر، جابلينسكي، موير، گيدو 

 عنوان بهدر آنها عوامل و متغيرهايي  ارائه شده بود و  ...زاده، كاظمي، روشندل، قوام و سيف
مهمترين  .قرار گرفت  عوامل متشكله قدرت ملي ذكر شده مورد بررسي و تجزيه و تحليل
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  :هاي ناشي از اين بررسي عبارتند از يافته
اشتراك نظر وجود دارد  نظران صاحبثر بر قدرت ملي در بين ؤد بسياري از عوامل مدر مور −

 . اند شده و در واقع اين عوامل در الگوهاي مختلف تكرار

در تمامي الگوهاي مذكور در كنار عوامل و متغيرهاي كمي، عواملي نيز ذكر شده  تقريباً −
و يا حداقل براي بسياري از آنها گيري نيستند  است كه كيفي محسوب شده و قابل اندازه

مهمترين عوامل كيفي بكار رفته در اين الگوها . هنوز شاخص خاصي تعريف نشده است
يكپارچگي و انسجام ملي، خرد رهبري يا كيفيت فرماندهي، كيفيت حكومت، : عبارتند از

ه ادامه كيفيت ديپلماسي، اراده ملي،ايدئولوژي و اعتقادات، روحيه و اخالق ملي، تمايل ب
 .غيره استراتژي ملي و

متغير تفكيك  27ي  مذكور در قالب ها هثر بر قدرت ملي بر اساس نظريؤمهمترين عوامل م −
طور كه در نمودار  بر اين اساس همان. و درصد فراواني هر متغير مورد بررسي قرار گرفت

  :نظريه و الگو، سه عامل 28در مجموع  ،نشان داده شده است زير
  ؛كيفيت حكومت مديريت، كيفيت رهبري، )ب ؛ويژگيهاي كمي و كيفي آن ،جمعيت )الف

تجانس : و سه عامل )تكرار(داراي باالترين درصد فراواني ،معادن مواد خام، ، منابع طبيعي )ج
  .باشند ميارتباطات و اهداف استراتژيك داراي كمترين درصد فراواني  -نژادي، حمل و نقل
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  نظريه مختلف 28ميزان تكرار عناصر قدرت ملي در : 1 شمارهنمودار

  نمودار از نگارنده

  گيري قدرت ملي و اندازه   سنجش

را مورد  ها گيري قدرت ملي و طرح فرمولي كه با آن بتوان قدرت ملي كشور محاسبه و اندازه
 همواره يكي ،سنجش قرار داده و جايگاه هر كشور را در نظام ژئوپليتيك جهاني مشخص كرد

الملل  روابط بين جغرافياي سياسي، ژئوپليتيك، نظران صاحبي فكري دانشمندان و ها هاز دغدغ
. ي متعددي نيز در اين مورد صورت گرفته استها و علوم سياسي بوده و تاكنون تالش

يك مدل  ي گروهي ضمن ارائه: توان به دو دسته تقسيم كرد ميرا  ها اين تالش ي مجموعه
گيري قدرت ملي كشورها بر مبناي امتيازات  يا چند متغير سعي در اندازه مفهومي و معرفي يك
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و گروه دوم ضمن انتخاب برخي عوامل  اند هكسب شده در مورد متغيرهاي مفروض خود كرد
و متغيرها با طرح يك مدل رياضي و تعيين نوع رابطه بين متغيرهاي مفروض خود به سنجش 

ي متفاوت در مورد محاسبه قدرت ها مطلب نگرش ي دامهدر ا. اند هقدرت ملي كشورها پرداخت
ي سنجش قدرت ملي تاكنون مورد نقد ها ملي مورد بررسي قرار گرفته و سپس مهمترين مدل

  .گيرد ميو تحليل قرار 

  يا تالشي بيهوده ،حل يك معضل ؛محاسبه قدرت ملي

بين انديشمندان گيري قدرت ملي  ي متفاوت و گاهي متناقض نسبت به بحث اندازهها نگرش
 نظران صاحبنحوي كه طراحي مدلي براي سنجش قدرت ملي از ديد برخي  به. وجود دارد

اي ديگر از  در مقابل عده و) 52 :1352پرسكات،(يك عمل ناممكن و بيهوده محسوب شده
انديشمندان آن را يك ضرورت اجتناب ناپذير و حل يك معضل مهم در جغرافياي سياسي 

  :شود ميبراي آشنايي بيشتر با اين ديدگاهها به برخي از آنها اشاره ).(Taylor,1991 :29دانند مي
يك   يك مدل جامع محاسبه قدرت ملي را حل ي از جغرافيدانان سياسي، ارائه پيتر تايلور −

 وي معتقد است چون قدرت از آن دسته از. داند ميمعضل مهم در جغرافياي سياسي 
مورد سنجش قرار گيرد لذا محاسبه قدرت كشورها  يماًتواند مستق مفاهيمي است كه نمي

 ).Ibid(يك معضل در آمده است صورت به

گيري  مورد اندازه توان دقيقاً ميجوزف فرانكل جزء افرادي است كه معتقد است قدرت را ن −
 الملل بينرا در روابط » قدرت«يي كه مفهوم ها هيكي از سفسط :كند ميوي بيان . قرار داد

گيري و قابل سنجش  قابل اندازه اين است كه قدرت كامالً ، كند مي دچار ابهام
 ).44:  1371فرانكل،(است

قدرت ملي را بيانگر  ي براي محاسبه ها ديگر جغرافيدان سياسي، تالش ريچارد موير −
قدرت را : داند و معتقد است ميين حالت آن تر رويكردي پوزيتويستي درخوشبينانه

زيرا قدرت با توجه به دشمنان و نيز با توجه به گستره  گيري كرد، اندازه توان دقيقاً نمي
... شود، امري نسبي است ميساير متغيرها نظير مكان و موقعيتي كه قدرت در آن اعمال 

ملي   عزم ،  روحيه توان عواملي مبهم يا ناپايدار نظير، مي اينكهگونه فرضي درباره  همچنين هر
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نظير كيفيت رهبري را تا سطح چند ارزش  ، ذر ومشروطگ پرستي و يا عامل زود يا وطن
  ).273: 1379موير ،( غير قابل دفاع و سست بنياد است عددي تنزل داد،

تواند مبين قدرت  ميتنهايي ن زاده معتقد است محاسبه توانائيهاي فيزيكي يك ملت به سيف −
حساب  زارها بهروانشناسي و اراده نيز بايستي به اندازه منابع و سخت اف آن باشد و

 ).140: 1379زاده، سيف(آيند

تحليل عوامل كمي قدرت مانند توليد  تجزيه و  با وجود امكان:  گويد ميجفري هارت  −
 ، عناصر كيفي قدرت چون رهبري، ناخالص ملي، تعداد نيروهاي نظامي در قالب اعداد و ارقام

  .)Hart, 1976 :300 ( تندايدئولوژي و مشروعيت سياسي بسادگي قابل سنجش و ارزيابي نيس

گيري  و اندازه» متريك«در دو شكل اندازه گيري مستقيم » گيري اندازه«مطهرنيا معتقد است  −
ها يا پديدارهايي است كه  از جمله پديده ،قدرت.قابل عنايت است» سنجش« غيرمستقيم

گيري آن به طريق مستقيم غير ممكن و به طريق غير مستقيم بسيار مشكل  اندازه
  ).  158: 1378مطهرنيا،(ستا

افشردي نيز معتقد به مشكل بودن ارزيابي قدرت ملي به دليل كيفي بودن، پويا بودن و عدم  −
 ).237: 1381افشردي،(ي قدرت استها هقابليت سنجش برخي مولف

قدرت ملي اذعان  ي همگي برمشكل بودن سنجش و محاسبه در مقابل اين افراد كه تقريباً
ديگري  هستند كه نه تنها مطالعه بر روي اين موضوع را كاري مشكل  ظرانن صاحب، اند هكرد
پرسكات از دانشمندان . اند هدانند بلكه آن را اتالف وقت و تالشي بيهوده قلمداد كرد مي

تالش براي ارزيابي قدرت ملي تالش  :وي معتقد است. جغرافياي سياسي جزء اين افراد است
گذشته انجام شده و خوشبختانه دانشمندان جديد با اين ي ها هبيهوده اي است كه در ده

  ).52: 1352پرسكات،( كنند ميموضوعات وقت خود را تلف ن
ي محاسبه قدرت و اشتباهاتي كه ممكن است پيش ها هنيز به شيو نظران صاحببرخي از  ،البته

يز از  رويكردهاي هانس مورگنتا در مورد پره ،نمونه عنوان به. اند هو تذكراتي داد ها آيد هشدار
متغيره در محاسبه  قدرت ملي و اجتناب از اهميت بيش از حد به هر كدام از عوامل در  -تك

همچنين موير نيز با  ).38: 1383ديگران، و تليس اشلي(گيري قدرت ملي هشدار داده است اندازه
اتي كه يادآور عوامل جغرافيايي بر ميزان قدرت يك كشور، نسبت به ابراز بيان تأثيربر  تأكيد
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 ).277: 1379موير، (دهد ميجبرگرايي محيطي يا ژئوپليتيك خام است، هشدار 

آور است اگر بدانيم كه  الذكر، شگفت باوجود ديدگاههاي متنوع و گاهي متناقض فوق
ي مشابه به طرح ها هو رشت الملل بينپردازان در حوزه جغرافياي سياسي، روابط  بيشترين نظريه

اين امر به اين دليل است كه . اند هي ملي پرداختها ر ابزارهاي محاسبه توانايييا ساي ها روش
  ). Tellis, & Others ,2000: 25(دهد ي را تشكيل ميالملل بيني ها اساس سياست قدرت، مركز و

  بررسي و نقد مدلهاي سنجش قدرت ملي

ي صورت گرفته يها گيري قدرت كشورها در تمامي دوران بعد از جنگ، تالش براي اندازه
 70از اواخر دهه . ميالدي است 70و  60ي ها همربوط به ده ها شك بيشتر اين تالش بي. است

ي ارزيابي قدرت ملي صورت ها به بعد، ديگر تالش جديدي در مورد ايجاد وگسترش مدل
يك علت وضعيت بعد از دهه ). يا حداقل در سطح وسيعي مورد پذيرش واقع نشد(نگرفت

 ي از دهه اين رو  از. اند ي كلي به موفقيت رسيدهها رسيد اين مدل مي نظر بهود كه هفتاد، اين ب
ي از قبل موجود قدرت متمركز بود ها ي دانشگاهي يا بر استفاده از مدلها به بعد، فعاليت 1970

تليس و  اشلي(پااليش شوند پذير، ي كميتها هاي قبلي، با تكنيك شد مدل مي يا سعي
ي جديدي در اين مورد صورت گرفته كه از ها البته در سالهاي اخير تالش. )43: 1383ديگران،
 توان به مدل سوئل كوهن و مدلي كه توسط اشلي تليس و همكاران وي  طرح شده ميجمله 
شود يا نسبت به چند  ميقدرت يا به نسبت يك قدرت ديگر سنجيده  اساساً. اشاره كرد است،

عناصر  ي شود يعني معدلي از مجموعه ميم سنجيده ه شاخص مهم، يا سطح قدرت نسبت به
  ). 1381احمدي پور،(شود ميقدرت يك كشور سنجيده  ي توليد كننده

  اول رويكردهاي تك. كلي دو رويكرد عمده در محاسبه قدرت ملي وجوددارد طور به
متغيره محاسبه قدرت ملي كه بر اساس يك متغير يا شاخص واحد، قدرت ملي كشورها مورد 

قدرت ملي، كه  ي محاسبه) تركيبي(متغيره  دوم رويكردهاي چند. حاسبه قرار گرفته استم
چندين متغير در داخل يك مدل مفهومي يا رياضي قرار گرفته و سپس بر اساس آنها قدرت 

اختصار مورد  در ادامه مطلب هر كدام از اين رويكردها به. ملي مورد سنجش قرار گرفته است
  :گيرد مي بحث قرار



  __________________________     1389ول، بهار فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال ششم، شماره ا  158

  متغيره محاسبه قدرت ملي رويكردهاي تك) الف 

در ارزيابي و سنجش قدرت ملي، برخي انديشمندان پس از بررسي عوامل مختلف بر روي 
وسيله آن به ارزيابي  به كرده و تأكيدگيري قدرت ملي  عنوان مالك و معيار اندازه يك عامل به

رويكردهاي سنتي  در بررسي 1زدينا زينريچارد مريت و . اند هقدرت ملي كشورها پرداخت
گيري قدرت را كه در آنها براي  گيري قدرت، چند تالش مشخص براي اندازه مختلف به اندازه

كساني كه فقط . اند هشده، شرح داد تأكيدبه يك متغير كلي  اجتناب از پيچيدگي مسئله صرفاً
اينده قدرت ملي دانسته و متغير انتخاب شده خود را نم معموالً اند هيك متغير را در نظر گرفت

وانمود كنند كه متغير انتخابي آنها در واقع، شاخص جامع قدرت ملي  اند هسعي نكرد
طور كلي رويكردهاي تك متغيره سنجش قدرت ملي را  به). Tellis, & Others ,2000: 29(است

قدرت  ي كه عوامل نظامي را مظهرنظران صاحباول  ي دسته: توان به دو دسته تقسيم كرد مي
و گروه دوم افرادي كه عوامل اقتصادي را مهمتر دانسته و آنها را معيار ارزيابي  اند هملي دانست

  :شود ميمطلب به بررسي اين رويكردها پرداخته  ي در ادامه. اند هقدرت ملي كشورها دانست

 عوامل نظامي مالك ارزيابي قدرت ملي -1

مندي نظامي هاي ملي موجود هستند، توان منديوانگراني كه خواهان ارزيابي ت يلبسياري از تحل
دانشمندان علوم سياسي مانند آينيس كالد و كارل ديوچ، از . دانند ميصرف را مظهر قدرت 

 ي نظامي وها هآلن نيوكامب از هزين كسان ديگري مانند نورمن الكاك و. گرانند جمله اين تحليل
 عنوان به. اند استفاده كرده)قدرت ملي شاخص عنوان به(برخي ديگر از نيروهاي نظامي خاص

 دربارهويليام تامپسون نام برد كه در مطالعات تاريخي خود  توان از جورج مدلسكي و مي نمونه
عنوان يك شاخص قابل طرح  ي، اندازه نيروي دريايي را بهالملل بيندر سياست » چرخه بزرگ«

  ).Ibid: 33(اند هدر ارزيابي قدرت ملي در نظر گرفت
  

                                                           
1 - Merritt and Zinnes 
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 عوامل اقتصادي مالك ارزيابي قدرت ملي  -2

متغيره قدرت،  يك شاخص تك عنوان بهي اقتصادي نيز ها ي نظامي، شاخصها عالوه بر توانايي
در ميان . اند هافرادي مانند كالوس نور مورد استفاده قرار گرفت وسيله بهطور وسيعي  بويژه  به

رد توجه كينرلي ص موجود قدرت، موبهترين شاخ عنوان بهي اقتصادي، درآمد ملي ها شاخص
كه چارلز هيچ  وارگانسكي متخصص علوم سياسي بوده است، درحالي ديويس جمعيت شناس

. اند هكرد تأكيدي ديگر، براي مثال توليد ناخالص ملي ها كين بر استفاده از شاخص روالند مك و
نتيجه رسيد كه كل مصرف دقيقي از اين متغيرها به اين  بروس روست بعد از يك ارزيابي نسبتاً

وسيله  هب  كه اي هه قدرت ملي است، نتيجمتغيير تكانرژي الكتريسيته بهترين مقياس  سوخت و
همچنين جوشا  ).39: 1383تليس و ديگران، اشلي(شد تأييداسكار مورگنسترن وديگران نيز 

متغيره قدرت ملي  گلداشتين توليد ناخالص داخلي را بهترين شاخص تك
  ).Goldstein,1999 :59(داند مي
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  متغيره به سنجش قدرت ملي رويكرد تك  :1جدول شماره 

  103: 1385زرقاني،    

 متغيره محاسبه قدرت ملي          هاي تك نقد مدل

ي ها هدسترس بودن آسان داد دليل سادگي وآسان بودن كار و يا در متغيري به ي تكها شاخص
 كنند معموالً مي يي طرفداريها افرادي كه از چنين شاخص. ه استاي داشت آنها رواج گسترده

با توجه به اين دريافت،  .اند همتقاعد نشد)  تركيبي(متغيره  ي چندها در مورد ارزش شاخص
ي واحد ظاهرا از متغيرهايي كه براي هدف مورد نظر خود ها بسياري از حاميان متغير

 & ,Tellis(كنند  بندي مي بق توانايي ملي آنها درجهراضي هستند و كشورها را برط اند هبرگزيد

Others ,2000: 29 .(توان وارد دانست، اين است كه  مي ها مهمترين نقدي كه بر اين نوع شاخص
توانند  ميهاي تك متغيري، نگرش محدودي به قدرت ملي كشورها دارند و ن اين نوع شاخص

 عبارت به. در نظام ژئوپليتيك جهاني باشند بيانگر قدرت واقعي كشورها و جايگاه حقيقي آنها
 ...تر قدرت ملي داراي ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي، اجتماعي، سرزميني و دقيق

عنوان مثال  بعد  هر شاخص يا مدلي كه فقط به سنجش يك بعد خاص به ،رو باشد، از اين مي
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قدرت را مورد سنجش قرار  نظامي يا سياسي قدرت پرداخته و يا حتي بخشي از يك بعد از
گيري جامع  تواند معيار مناسبي براي اندازه ميعنوان ن گرايي بوده و به هيچ دهد دور از واقع

به افزايش ميزان توليد  چه درآمد نفت منجر مثال، اگر عنوان به. قدرت ملي محسوب شود
اين عامل و  ناخالص داخلي كشورهايي نظير عربستان سعودي و ونزوئال شده است اما بين

هاي قدرت ملي در اين كشورها همبستگي وجود ندارد، بر اين اساس فقط با  ساير شاخص
همچنين، . دو كشور را مورد سنجش قرار دادتوان قدرت واقعي اين  ميبررسي اين متغير ن

احتمال  استفاده از يك شاخص نظامي مانند هزينه نظامي فقط ممكن است در مورد برآورد
ك نبرد رو در رو كاربرد داشته باشد تا در ميزان سنجش قدرت يك كشور در پيروزي در ي

  ).kadera,2004: 226(ي جهانيها سياست ي عرصه
مورد انتقاد بسياري از  ها وجود برخي اشكاالت از اين نوع باعث شده تا اين نوع شاخص

نسبت به استفاده از  توان از مورگنتا نام برد كه مي دانشمندان قرار گيرد، از جمله اين افراد
 & ,Tellis(ي تك  متغيره محاسبه قدرت ملي هشدار داده و آن را غير علمي دانسته بودها شاخص

Others ,2000: 29 .(ها  جنبه ي متغيري در محاسبه ي تكها از سوي ديگر، به دليل ضعف شاخص
ي ها اخصي تركيبي به جاي شها ما شاهد جايگزيني شاخص ،، امروزهها مختلف توانمندي

از همين رو در . ي كشورها هستيمها ي مختلف توسعه و توانمنديها همتغيري در ارزيابي جنب تك
نظير يونسكو،  المللي بينو  اي منطقههاي اقتصادي و اجتماعي  ها و سازمان سالهاي اخير، نهاد

مختلف ي ها هدر محاسبه ميزان توسعه و سنجش جنب ...پول و المللي بينبانك جهاني، صندوق 
استفاده از   ملي و متغيره نظير درآمد ناخالص ي تكها قدرت كشورها بر پرهيز از شاخص

نتيجه . )Gharehbaghian,2000: 8(دارند تأكيدتركيبي مانند شاخص توسعه انساني   هاي شاخص
 نظر بهي تك متغيره نه تنها براي سنجش قدرت ملي كشورها بسيار ناقص ها سخن اينكه شاخص

ها نظير  در استفاده از آنها براي محاسبه يك بعد خاص از توانمندي نظران صاحببلكه رسد  مي
  .جدي دارند  قدرت اقتصادي كشورها نيز ترديد
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  محاسبه قدرت ملي ) تركيبي(متغيره  رويكردهاي چند )ب

متغير و تركيب آنها و طراحي يك  هاي محاسبه قدرت ملي استفاده از چند يكي ديگر از روش
به دو شكل  نظران صاحبتوسط ) چند متغيره(هاي تركيبي طراحي مدل. ل چند متغيره استمد

در شكل اول يعني سنجش . صورت گرفته است هاي مفهومي ي رياضي و مدلها متفاوت مدل
شود و  مي قدرت ملي كشورها بر اساس يك مدل رياضي، ابتدا متغيرهاي مورد نظر انتخاب

در نهايت بر . شود مي نوع رابطه و تركيب متغيرها مشخصسپس با طراحي يك مدل رياضي 
توان  عنوان نمونه مي به. گيرد مياساس اين مدل رياضي قدرت ملي كشورها مورد سنجش قرار 

در نوع دوم يعني . يي كه توسط كليفورد جرمن و فوكس طرح شده اشاره كردها به مدل
موثر بر قدرت ملي كشورها توسط طراح  عنوان مهمترين عوامل متغير به ي مفهومي، چندها مدل

مدل انتخاب شده و سپس قدرت كشورها بر اساس امتيازات كسب شده در آن گروه از 
دهنده نحوه  البته در اين روش فرمول خاصي كه نشان. گيرد مي متغيرها مورد سنجش قرار

ه مدل مفهومي ارائه توان ب مينمونه  عنوان به. دشو ميتركيب و نوع رابطه متغيرها باشد ارائه ن
شده توسط سينگر اشاره كرد كه با توجه به سهم جهاني هر كشور از متغيرهايي مانند تعداد 

  . به سنجش قدرت ملي كشورها پرداخته است . ..جمعيت، توليد آهن و
 كار رفته در آنها و توان بر حسب تعداد متغيرهاي به مي ي گوناگون راها كه مدل در حالي

ط داخلي آنها  از همديگر متمايز كرد، ولي آشكارترين ويژگي آنها تنوع چگونگي ارتبا
يعني هر مدل، برحسب تعداد كشورهايي كه مورد ارزيابي واقع شده، چارچوب . آنهاست

در ادامه مطلب . ي ديگر فرق داردها هاي مورد استفاده،  با مدل زماني مقايسه وپيچيدگي فرمول
  .گيرد رياضي مورد بررسي و نقد قرار ميي مفهومي و ها هر كدام از مدل

  مدلهاي تركيبي رياضي محاسبه قدرت ملي -1

. شود مي ابتدا متغيرهاي مورد نظر موثر بر قدرت ملي توسط طراح مدل انتخاب،در اين روش
در نهايت بر . شود مي سپس با طراحي يك مدل رياضي، نوع رابطه و تركيب متغيرها مشخص

هاي  مدل مهمترين. گيرد ميرت ملي كشورها مورد سنجش قرار اساس اين مدل رياضي قد
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تركيبي محاسبه قدرت ملي كه داراي فرمول رياضي هستند توسط جرمن، فوكس و كالين ارائه 
  :گيرد ميمجزا مورد بررسي و نقد قرار  طور بهي مذكور ها در ادامه هركدام ازمدل. شده است

       1جرمنمدل كليفورد ) الف

خطي را كه تالش كرده بود هم متغيرهاي مجزا را در نظر بگيرد و  متغيره غير پيچيده چنداولين مدل 
وي با استفاده از . توسط كليفورد جرمن مطرح شد 1960آنها را تبيين نمايد، در سال  هم ارتباط بين

     ):Muir,1975: 149(متغير مختلف مدل قدرت جهاني را براساس فرمول زير طرح كرد 26
G=N(L+P+I+M)  

نمايانگر  Iنشاندهنده جمعيت،   P نمايانگرسرزمين، Lاي،  بيانگر توانايي هستهN در اين مدل، 
هركدام از اين متغيرها به چندين  .دهنده اندازه نيروي نظامي است نشان Mباالخره  زمينه صنعتي و
د، ذغال، ذغال ي توليد فوالها زمينه صنعتي به فاكتور مثالً. تقسيم شده بود تر فاكتور جزئي

ها با توجه به  سپس هركدام از اين متغير. اي، نفت وهيدروالكتريسته تقسيم شده بود قهوه
سرانجام اين اعداد مختلف يعني . شده بود)  نمره دهي(معيارهاي مرتبط با هر فاكتور امتياز دهي 

را با يكديگر  وسعت به كيلومتر مربع، جمعيت به نفر، ذغال به تن، سرباز به نفر وضريب اتمي
  ).52: 1352پرسكات،(گرديد ميزان قدرت كشور مي ي عدد حاصله نماينده جمع نموده و

  :توان شامل موارد زير دانست نكات مثبت و منفي اين مدل را مي
مهمترين ويژگي مثبت مدل، جامع بودن نسبي آن به دليل تعدد متغيرهاي بكار گرفته  - 1

ثال زمينه صنعتي خود از تركيب متغيرهاي توليد فوالد، ذغال، عنوان م كه به يطور به .باشد مي
  . آمد دست مي ههيدروالكتريسته ب نفت و

پذير يكي ديگر از نقاط قوت اين  پرهيز از متغيرهاي كيفي و استفاده از متغيرهاي كميت - 2
  .شود مدل محسوب مي

شود و  ع محسوب ميجام اگر چه اين مدل به دليل تعدد متغيرهاي بكار رفته نسبتاً - 3
ترين  ي مطرح شده، پيچيدهها مدل در بين تمام مدل اين اند هزينز اذعان كرد چنانكه مريت و

هم بسياري از ابعاد قدرت مورد غفلت  اما باز).Tellis&Other, 2000: 30(شود مي آنها محسوب
                                                           
1 - Clifford  German 
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 ده يا اصالًبه متغيرهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كمتر توجه ش مثالًقرار گرفته است، 
 .اند لحاظ نشده

هاي ارائه شده وارد است و البته  تمامي مدل ي كه بر اين مدل و تقريباًا اشكال عمده - 4
هاي قبل  ها در دهه ند، اين است كه چون اين مدلا طراحان مدل در آن چندان دخالتي نداشته

ر زمان كنوني معيار ي جديدي كه دها ، بنابراين منطبق بر فاكتورها و متغيراند هطراحي شد
قطع متغيرهاي ناخالص و كلي مانند تعداد  طور به. شود نيستند ميقدرت يك كشور محسوب 

هاي مهم قدرت  هاي گذشته شاخص اگر چه در دهه ...جمعيت، توليد آهن، توليد ذغال و
اما، با توجه به تحوالت پرشتاب عصر حاضر، امروزه كمتر اهميت  اند هشد ميملي محسوب 

اطالعات و  هاي زيستي،  ي نو مانند نانو فناوري، فناوريها حوزه فناوري  ته و متغيرهايداش
  .شوند ميقدرت ملي محسوب  تر معرّف مناسب ...ارتباطات و

  1مدل ويلهم فوكس) ب

وسيله ويلهلم فوكس پيشنهاد  هب 1965در سال  ، متعاقباً)تركيبي(يك مدل غيرخطي چند متغيره 
ك فيزيكدان حرفه اي بود تالش كرد قدرت ملي را از طريق سه متغير فوكس كه خود ي. شد

كه در يكي از نه فرمول  ; )Z1(وتوليد فوالد  ،)Z(، توليد انرژي)P(خالصه؛ يعني اندازه جمعيت
شكلي از  ، ها تمام اين متغير .قرار داده شده  بود ،استخراج كند) M(گيري قدرت ملي  اندازه

 ):Ibid(گرفتند مي خود بهرا  ديگري بودند و صورت زير

  
  
  

اند  عالوه بر مدل فوق، مدل ديگري را نيز براي سنجش قدرت ملي به فوكس نسبت داده
  ):Muir, 1975:149(اين مدل عبارتست از .دارد كه با مدل فوق كمي تفاوت

Power= P3√B 

  جذر جمعيت كشور در ضرب  مكعب توليد ناخالص ملي =قدرت ملي
                                                           
1 - Wilhelm Fucks 
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با استفاده از اين . جمعيت است  نماينده B  نماينده توليد ناخالص ملي و Pدر اين فرمول 
بازده اقتصادي را در آينده نشان  فرمول وپس از ساختن نمودارهاي الزم كه ميزان جمعيت و

قدرت چين از قدرت شوروي بيشتر خواهد  1970بيني كرده بودكه در سال  داد، فوكس پيش مي
). 53: 1352پرسكات،(ين كشور دنيا خواهد گرديدتر قدرت با چين 1975اينكه در سال  شد و

تقريبا متفاوت به فوكس نسبت داده  نكته الزم به ذكر اين است كه اگر چه اين مدل به دو شكل
  .شده است اما منبع مورد استفاده براي هر دو يك كتاب مشابه است

ي مشابه وارد نمود، ها مدلساير  ين نقدي كه بتوان بر اين مدل وتر رسد مناسب مي نظر به
موير . انتقادي است كه توسط ريچارد موير جغرافيدان سياسي ذكر شده است همان نكته و

تر از آن است كه فقط با بررسي رابطه بين دو متغير توليد  قدرت يك كشور جامع :معتقد است
  ).Muir, 1975: 149(ناخالص ملي و جمعيت بتوان به آن دست يافت

  1ينكالمدل ري ) ج

توسط ري كالين مطرح شد و خيلي زود  1975قدرت ملي در سال   يها يكي ديگراز مدل
  : فرمول كالين عبارت بود از .دفاعي قرار گرفت  جامعه مورد توجه خاص محافل دانشگاهي و

Pp= (C+E +M) (S+W) 

  :متغيرهاي اين فرمول عبارتند از
=C ؛اصلي شامل جمعيت، سرزمين ي ههست  

 E = معادن غير فسيلي به اضافه  ي اضافه انرژي به ي اقتصادي شامل در آمد به اضافهظرفيت
  ؛اضافه تجارت كاالهاي ساخته شده به اضافه  غذا به

M =پاداش  ي اضافه هاي جنگي به قابليت ي اضافه استراتژيك به ي ظرفيت نظامي شامل موازنه
  ؛بابت تالش

 S  =؛ضريب استراتژي ملي  
W = ارتباط استراتژي با  شامل سطح يكپارچگي ملي، توانايي رهبري ملي ي سطحها ويژگي ،

  ).40: 1383اشلي تليس و ديگران،(منافع ملي
                                                           
1 - Rey Cline 
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  : توان شامل موارد زير دانست مينكات مثبت و منفي اين فرمول را 
ي مختلف طبيعي، ها هحوز آن انتخاب متغيرهايي از از مهمتر متغيرهاي متعدد و از استفاده -1

ي ها اجتماعي مهمترين نقاط قوت اين مدل نسبت  به بيشتر مدل ، سياسي، نظامي واقتصادي
  .ارائه شده است

 ...استراتژيك و ي موازنه توانايي رهبري، ، ي كيفي مانند سطح يكپارچگي ملي وجود متغيرها -2
مدل  حلي پيشنهاد شده باشد بزرگترين نقطه ضعف مدل بدون اينكه براي كمي كردن آنها راه  در

  .شود ميمحسوب 
كرده و متغيرهاي داراي  تأكيداين مدل نيز فقط بر متغيرهاي مثبت  ها مانند بيشتر مدل -3

 اصوالً زيرا. شود ميبارمنفي را ناديده گرفته است كه اين از جمله نقاط ضعف مدل محسوب 
 يكبنيانهاي قدرت  منفي عناصر و جمع جبري وجوه مثبت و حاصل تركيب و ملي قدرت
  .باشد ميكشور 

  مدلهاي تركيبي مفهومي محاسبه قدرت ملي -2

ثر بر قدرت ملي پرداخته و هم با طرح يك مدل ؤي  فوق هم به معرفي متغيرهاي مها مدل
اما دانشمندان ديگري نيز . رياضي نوع رابطه بين متغيرهاي مفروض را مشخص كرده است

بر قدرت ملي مشخص كرده و بدون طراحي عنوان عوامل موثر  هستند كه فقط چند متغير را به
ميزان  مثالً(خود،  مدل رياضي و فقط بر اساس امتياز كسب شده در مورد متغيرهاي مورد نظر

به بررسي مختصر اين مدلها  ،ادامه در. اند بندي قدرت ملي كشورها پرداخته به رتبه) جمعيت
  :شود پرداخته مي

  1كالوس نورمدل ) الف

توسط كالوس نوردر  1956ثرترين مدل چند متغيره قدرت ملي در سال ؤمترين و شايد  قديمي
وي در تالش براي مشخص كردن توانايي . مطرح شد »ها پتانسيل جنگي  ملت«اثر كالسيك 

به انواع » صورت بروزجنگ فراهم كردن نيروي نظامي و منابع الزم در»  يك كشور در
                                                           
1  -  Klaus Knorr 
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خالصه در قالب سه  صورت بهي از متغيرها را نور، طيف وسيع. اي از عوامل توجه كرد گسترده
  ).38-39:همان(بندي كرد انگيزه جنگيدن طبقه گروه ظرفيت اقتصادي، صالحيت اجرايي و

ي ها نور متغير مهمترين نقدي كه بر اين مدل وارد است اين است كه، اگر چه كالس
بندي  نگيدن طبقهانگيزه ج  مختلف را در قالب سه گروه ظرفيت اقتصادي، صالحيت اداري و

. كرد، اما مدلي را ارائه نكرده است تا ارتباط بين اين عوامل و نوع تركيب آنها را مشخص سازد
توانست  ميي مختلف كه ها هبا توجه به اين مطلب، توجه به متغيرهاي متعدد در حوز

 ي ائهعدم ار ،كالس نور است و در مقابل مثبت اثر ي بخش دانشمندان بعدي باشد جنبه الهام
كننده نوع رابطه بين متغيرها باشد و بر اساس آن بتوان كشورها را با توجه به  مدلي كه مشخص

  .شود ضعف كار وي محسوب مي بندي نمود، مهمترين نقطه قدرت ملي آنها رتبه

  مدل ديويد سينگر) ب

 كل جمعيت و(مدلي را طراحي كرد وبر مبناي سه عامل جمعيت  1972ديويد سينگر در سال 
ي ها و توانمندي) مصرف انرژي و توليد آهن و فوالد(، ظرفيت صنعتي)جمعيت شهرنشين 

. بندي قدرت ملي كشورها پرداخت به رتبه) ي نظامي و اندازه نيروي نظامي ها ههزين(نظامي 
 صورت بهوي براي تعيين امتياز مربوط به هر كشور خاص، سهم هر كشور در مورد هر متغيررا 

مثال سهم جمعيت شهرنشين كشور الف  عنوان به. كل جهاني در نظر گرفت مقدار درصدي از
  ).40:همان(از مجموع جمعيت شهرنشين دنيا مشخص كننده امتياز كشور مزبور بوده است

  1مدل وينه فريس) ج

كرده بود تا  مدل وي تالش اين در. م ارائه شد1973توسط وينه فريس در سال  ،ديگر مدل
همه كشورهاي ديگر  ي جهان را نسبت به تقريباً كشورها ي همه تقريباً)هاي قابليت(هاي  توانايي

اين مدل شامل شش . دهد مورد مقايسه قرار 1966تا  1850در دوره زماني ) امتياز(با دادن نمره 
ي  دفاعي، حجم تجارت ها همتغير مساحت سرزمين، كل جمعيت، درآمد حكومت، هزين

بود بر مبناي امتياز دقيق كشورها  فريس تالش كرده. مسلح بودنيروهاي  ي المللي واندازه بين
                                                           
1 - Weyne  Ferris   



  __________________________     1389ول، بهار فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال ششم، شماره ا  168

 ).Tellis , 2000: 36(المللي براي كشورها انجام دهد يك مقايسه تاريخي قدرت بين

 مدل ريچارد موير) د

م مدل تركيبي تقريبي با پنج متغير وسعت، جمعيت، توليد فوالد، 1975ريچارد موير در سال 
پيما را ارائه داد و تالش كرد تا قدرت ملي  ي قارهها د موشكتعداد نفرات ارتش و تعدا

بر اين اساس وي كشورها را بر مبناي قدرت ملي آنها به . طور تقريبي نشان دهد كشورها را به
ي معمولي و ها هاي بزرگ، قدرت ابرقدرت، در حال تبديل به ابرقدرت، قدرت: سطح شامل 5

 ).Muir, 1975:150(تقسيم كرد 2جدول شماره  صورت به هاي كوچك قدرت
 سطوح قدرت براساس مدل ريچارد موير  :2جدول شماره 

Source:Muir,1975:150 
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  2بو نيو كم 1آلكوكمدل  -ر

آنها تالش كردند تا با . ارائه شد 1970آلن نيوكمپ در  يك مدل ديگر توسط نورمن آلكوك و
تراكم  توليد ناخالص ملي، جمعيت وسه متغير سرانه  ،تحليل رگرسيون استفاده از تجزيه و

  ).Tellis, & Others ,2000: 32(بندي كنند جمعيت، قدرت نسبي كشورها را بر اساس امتياز آنان رتبه

  ي الكاك و نيو كمب، ديويد سينگر، وينه فريس، ريچارد مويرها نقد مدل

خاص اقدام به  در يك زمينه تقريباً هر يك از دانشمندان فوق بر اساس چند متغير محدود و
كمب بر سه متغير توليد  اند؛ بدين صورت كه الكاك و نيو سنـــجش قدرت ملي نموده

مصرف   متغيرهاي جمعيت،  جمعيت، ديويد سينگر بر  تراكم و  جمعيت ي ناخالص داخلي، سرانه
وسعت سرزمين، جمعيت،  نيروهاي نظامي؛ وينه فريس بر تعداد فوالد، هزينه و انرژي، توليد

نيروهاي مسلح و  ي اندازه ي والملل بيني دفاعي، حجم تجارت ها هآمد حكومت، هزيندر
هاي  سرانجام ريچارد موير بر وسعت، جمعيت، توليد فوالد، تعداد نفرات ارتش و تعداد موشك

  . اند هكرد تأكيدي قدرت ملي  ها شاخص عنوان بهپيما  قاره
محدود را مالك قدرت ملي كشورها  همانند مدل فوكس و ساير مدلهايي كه چند متغير

اند، اين  بندي قدرت ملي كشورها پرداخته ها به رتبه دانسته و بر اساس امتياز ناشي از آن متغير
از آن است كه فقط با انتخاب  تر وارد است كه قدرت ملي كشورها جامع ها انتقاد بر اين مدل

ي نظامي ها هخاص مانند جمعيت، هزين ي بر يك يا دوجنبه تأكيدچند متغير محدود و آن هم با 
عالوه بر اين، به دليل اينكه اين مدلها در نيمه اول دهه . و توليد فوالد بتوان به آن دست يافت

، ريچارد 1973، وينه فريس1972، ديويد سينگر1970الكاك و نيو كمب(آن و قبل از 1970
زمان مالك قدرت يك كشور  دارند كه در آن تأكيد، بر متغيرهايي اند هطرح شد) 1975موير

 1970دهه   است در است توليد آهن و تعداد نفرات ارتش ممكن بديهي. شده است محسوب مي
مالك و معيار مناسبي براي ارزيابي قدرت يك كشور بوده باشد، اما با توجه به تحوالت و 

                                                           
1 - Norman  Alcock 
 

2 - Alan Newcombe 
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هاي  اوريفن اهميت يافتن صنايع و جهان و ي شتاب علمي و فناوري در عرصه ي پرها پيشرفت
ي زيستي، ها يي مانند نانو فناوري، فناوريها هي مربوط به حوزها جديد، در حال حاضر متغير

اي  در ارزيابي قدرت ملي كشورها از اهميت ويژه ...ي عرصه ارتباطات و اطالعات وها فناوري
البته اين امر بدان معني نيست كه متغيرهايي مانند وسعت كشور، جمعيت، . برخوردارند

در حال حاضر در مباني قدرت يك كشور  اند هوليدات صنعتي كه در گذشته اهميت داشتت
  .  شوند ميارزشمند محسوب ن

  مدل سوئل كوهن )ز

بندي  سوئل كوهن از دانشمندان جغرافياي سياسي نيز به طراحي مدلي براي رده ،1991سالدر 
صنعتي، درصد  كشاورزي، توليدانداز، توليد  وي بر اساس ده عامل ميزان پس. كشورها پرداخت

كاهش ديون و  توسعه، تعداد دانشمندان، تعداد مهندسان، تعداد اختراعات، صادرات تحقيق و
وري باال، الگويي را طراحي نمود كه بر  بدهيهاي خارجي، مبادله علمي با خارج و ميزان بهره

پايداري هر سيستم  درجه(بر اساس درجه انتروپي  1991اساس آن كشورهاي جهان را در سال 
اين چهار سطح .به چهار سطح  تقسيم نمود) ارتباطات سيستم و باز يا بسته بودن آن ناشي از

  ).Cohen , 1994 :48(عبارت بودند از كشورهاي با درجه انتروپي خيلي باال، باال، متوسط و پائين
وبژه توجه به ب ،كار رفته هي گذشته، مدل كوهن به لحاظ تنوع متغيرهاي بها نسبت به مدل

از ... اي، تعداد دانشمندان و متغيرهاي نويني مانند تعداد اختراعات، ميزان تحقيقات توسعه
ي محاسبه از دقت ها هي قبلي از نظر شيوها همچنين نسبت به مدل. است برتري نسبي برخوردار

ن گفت مدل توا مي )ده متغير(اما با توجه به تعداد محدود متغيرها . بيشتري برخوردار است
 . كوهن تا رسيدن به يك مدل جامع قدرت ملي هنوز فاصله زيادي دارد

  مدل تليس و بيلي) و

آنها در اين مدل سه  ،ارائه شد 2000همكارانش در سال  مدل ديگري نيز توسط اشلي تليس و
بته هر ال. اند مندي نظامي را در ايجاد قدرت ملي موثر دانستهمل منابع ملي، عملكرد ملي و توانعا

  بر. است فاكتور ديگر تقسيم شده و هر فاكتور نيز از متغيرهاي متعددي تشكيل شده  عامل به چندين
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  .)187: 1383اشلي تليس و ديگران،(اند كرده آنها مدل قدرت ملي را چنين طراحي  اين اساس،

  167: 1383اشلي تليس و ديگران،:  منبع

راوان و همچنين توجه به انتخاب متغيرهايي در داشتن متغيرهاي ف لحاظ در بر اين مدل به
نسبت به ...) اجتماعي و ، فرهنگي نظامي، طبيعي، سياسي، اقتصادي،(ي قدرت ها هحيط ي همه

  :توان بر آن وارد كرد مياگرچه سه نقد را .ي گذشته از امتياز خاصي برخورداراستها تمامي مدل
تركيب اين متغيرها  د، روشي براي چگونگيرغم داشتن متغيرهاي متعدد و جدي اين مدل به -1
  .سنجش آنها ارائه نداده است و
اينكه به گفته طراحان مدل، اين مدل براي ارزيابي قدرت ملي كشورهاي   توجه به با -2

طراحي شده است، لذا از ) شوند كشورهايي كه احتماال در آينده رقيب اياالت متحده مي(هدف
. عات آنها فقط براي همان چند كشورخاص وجود داشته استمتغيرهايي استفاده شده كه اطال

كار رفته در مدل اطالعات جهانشمول وجود ندارد و در  هرو، براي بيشتر متغيرهاي ب از اين
قدرت ملي همه كشورهاي جهان وجود ندارد و  ي نتيجه با اين مدل امكان سنجش و مقايسه

كه مهمترين  يي، از آنجاتر دقيق عبارت به. تواند نقص بزرگ اين مدل محسوب شود اين مي
كشورها و ترسيم ساختار  تمامي مقايسه قدرت تقريباً  هدف از طراحي مدل سنجش قدرت ملي،

نظام ژئوپليتيك جهاني است و اين مدل فقط قابليت سنجش قدرت چند كشور بزرگ را دارد 
 . ب شودتواند مدل جامعي براي سنجش قدرت ملي كشورها محسو رو نمي از اين

 در واقع چون مدلي ارائه نداده. ميزان اهميت متغيرها نسبت به همديگر مشخص نيست -3
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  .متغيرها داراي ارزش يكسان فرض شده است ي همه است،

  مدل اعظمي) ه

الگويابي نظام »  :دكتري تحت عنوان ي توسط هادي اعظمي در قالب يك رساله  ،مدل ديگر
در اين مدل كه در بكارگيري . نيا طرح شده است حافظ كتربه راهنمايي د» قدرت در آفريقا

اقتباس شده است، عوامل قدرت ملي در  نيا حافظعوامل قدرت ملي از عوامل ارائه شده توسط 
بندي  قالب هفت فاكتور اقتصادي، سرزميني، حكومتي، علمي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي طبقه

امتياز هر كشور از ). 8: 1383اعظمي، (ه استشده و هر فاكتور نيز از چند متغير تشكيل شد
مجموع امتياز هر كشور از . ي مختلف محاسبه شده استها مجزا با روش صورت بهمتغيرها 

باشد و بر اساس آن كشورها  مي قدرت ملي كشورها ي دهنده تمامي متغيرهاي مربوطه، نشان
  .گيرند مي بندي قرار مورد رده

اقتصادي،  در قالب هفت فاكتور ،هاي مختلف قدرت هبر جنب تأكيدبه جهت  ،اين مدل
و همچنين استفاده از متغيرهاي متعدد، متنوع و جديد از ... حكومتي، اجتماعي و - سياسي

هاي  سوي ديگر يكي از مدل سو و توجه بر متغيرهاي داراي بار منفي و كميت پذير از يك
مثبت ديگر مدل استفاده از  ي بهعالوه بر اين، جن. شود مي مفهومي جامع قدرت ملي محسوب

 نقد را  با وجود اين سه. باشد مي بندي متغيرها امتياز ي روشهاي بديع و ابتكاري در مورد نحوه
  :توان بر آن وارد دانست مي

متغيرهاي هر فاكتور توسط خود طراح مدل انتخاب شده است و اين  موضوع تا  ،اول اينكه
تر، از آنجا كه قدرت ملي داراي ابعاد  دقيق عبارت به. كاهد مي حدي از اعتبار علمي مدل

فاكتور از  است، شناخت متغيرهاي مربوط به هر... مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي، علمي و
متغيرهاي بخش  مثالً. نظر نقش و اهميت آنها در قدرت ملي كشورها احتياج به تخصص دارد

علوم اجتماعي  نظران صاحبو فرهنگي توسط ، متغيرهاي اجتماعي  اندان اقتصادي توسط اقتصاد
و منابع مختلف سعي كرده  ها هرو، اگرچه طراح مدل با بررسي نوشت از اين. انتخاب شوند ...و

را مورد استفاده قرار  مهم تلقي شده نظران صاحباست فاكتورها و متغيرهايي را كه از نظر 
آن رشته  نظران صاحبارشناسان و دهد، ولي انتخاب متغيرهاي مربوط به هر فاكتور توسط ك
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  .توانست بر غناي مدل بيفزايد مي
دوم اينكه تعداد متغيرهاي هر فاكتور با ديگري متفاوت است و اين امر در نتيجه پاياني 

متغير و  6متغير، فاكتور علمي داراي  7مثال فاكتور اقتصادي داراي  عنوان به .گذار استتأثير
ير است، از اين رو فاكتور اجتماعي از ارزش باالتري نسبت به متغ 18فاكتور اجتماعي داراي 

فاكتورهاي ديگر برخوردار است زيرا تعداد بيشتري متغير دارد و مجموع امتيازات كسب شده 
مورد مطالعه اين مدل يعني كشورهاي  ي رسد با توجه به حوزه مي نظر به. نيز بيشتر خواهد بود

اين متغيرها اهميت نسبي آنان از نظر طراح مدل و وجود  قاره آفريقا مهمترين مالك انتخاب
  .ي كافي براي متغيرهاي انتخابي بوده استها هداد

شان بر قدرت ملي داراي ارزش يكساني فرض تأثيرسوم اينكه همه فاكتورها از نظر ميزان  
از  ...ي ورسد بايستي بين فاكتورهاي مختلف اقتصادي، نظامي، علم مي نظر به، حال آنكه اند هشد

 نظران صاحبكه  ،رغم اين نكته علي. آنها بر قدرت ملي تفاوت قائل شد تأثيرنظر ميزان 
ثر بر قدرت ملي ارائه ؤبندي فاكتورهاي م ديدگاههاي متفاوت و گاهي متناقضي در اولويت

  . توان اين اولويت بندي را مالك عمل قرار داد ميقاطع ن طور بهو بر اين اساس  اند هكرد

  گيري بندي و نتيجه جمع

جغرافياي   هاي فكري دانشمندان و اساتيد گيري قدرت ملي يكي از دغدغه محاسبه و اندازه
ي گذشته ها هرو در طي ده از همين  و علوم سياسي بوده و الملل بينروابط  سياسي، ژئوپليتيك،

درت كشورها گيري ق هاي متعددي براي اندازه ميالدي تالش 1970و 1960ي ها هدر ده بويژه 
گروهي از : توان به سه دسته تقسيم كرد را مي ها مجموعه اين تالش. صورت گرفته است

قدرت ملي  ي ثر بر قدرت ملي در قالب عناصر متشكلهؤفقط به معرفي عوامل م نظران صاحب
رفي معملي كشورها  ثر بر قدرتؤمهمترين عوامل م عنوان بهاند و تعدادي متغير را  پرداخته

سعي در  ،گروهي ديگر ضمن ارائه يك مدل مفهومي و معرفي يك يا چند متغير. ندا هكرد
گيري قدرت ملي كشورها بر مبناي امتيازات كسب شده بر مبناي متغيرهاي مفروض خود  اندازه

ضمن انتخاب برخي عوامل و متغيرها با طرح يك مدل رياضي  ،و سرانجام گروه سوم اند هكرد
هر كدام . اند همتغيرهاي مفروض به سنجش قدرت ملي كشورها پرداختو تعيين نوع رابطه بين 
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كلي رويكردهاي سنتي  طور بهاما . ي فوق به تفكيك مورد نقد و بررسي قرار گرفتندها از مدل
  :قدرت ملي داراي چندين اشكال به شرح زير است ي ي فعلي محاسبهها و مدل

اي از  عراق كه با داشتن پاره كه كشورهايي مثل اتحاد شوروي و ،اين حقيقت )الف
شدند ولي سرانجام به  ميبندي  مهم طبقه ي نسبتاًها ، جزء قدرتها ي كلي توانمنديها شاخص

ي آنها در محك آزمايش جنگ ها مندي ي داخلي از هم پاشيدند يا وقتي توانها علت ضعف
يارهاي فعلي سازد كه مع مشخص مي  بودن محض آنها به اثبات رسيد؛ تأثير قرار گرفت بي

تا حدي در جوامع دانشگاهي مورد استفاده است،  سنجش قدرت ملي كه در جامعه اطالعاتي و
اي مانند  به متغيرهاي گسسته اين معيارها، عمدتاً. اي مورد ترديد قرار دارد فزاينده طور به

جمعيت، توليد ناخالص ملي، تعداد نيروهاي مسلح، وسعت خاك، دسترسي به منابع قابل 
مفيدند  اين متغيرها، هر چند جالب و . فوالد مبتني هستند توليد ساالنه غالت و و برداري هرهب

المللي  هاي يك كشور مفروض را در سياست بين منديتوانند جزئيات حساس توان مياما ن
 ).15: 1383اشلي تليس و ديگران،(تعيين كنند

كنند كه در يك مقطع  مي تأكيدمعيارهاي فعلي سنجش قدرت ملي عمدتاً بر متغيرهايي  )ب
يي ها بر متغير مثالً. اي در قدرت ملي كشورها داشته است زماني خاص، ارزش تعيين كننده

كه در  ...مانند توليد آهن و فوالد، مقدار انرژي مصرف شده، مقدار موجودي مواد غذايي و
فاقد  ها ين، اين مدلبنابرا. كنند مي تأكيدشده  ميهاي قبل و در دوره صنعتي مهم تلقي  دهه

نمونه متغيرهاي حوزه فناوري نانو،  عنوان به. متغيرهاي استراتژيك مطابق با زمان كنوني هستند
اي برخوردار  از اهميت ويژه 21فناوري ارتباطات و اطالعات كه در قرن  ي زيستي وها فناوري

اي متغيرهاي الزم اما ي فوق دارها رو مدل از اين .خورد ميكمتر به چشم  ها است در اين مدل
 .باشد ناكافي مي

كنند تا كشورها را بر مبناي  مي شده، تالش اكثر رويكردهاي سنتي كه تاكنون گفته )ج
: ، در بيشتر موارد، هدف عبارت است از از اين رو. بندي كنند ي آنها براي جنگ ردهيتوانا

در نظام  ها سله مراتب توانمنديوامتيازات يا ترسيم سل ها قابليت ي ازالملل بينطراحي يك مدل 
، بر مبناي اين فرضيه كه ظرفيت جنگيدن در نهايت متمايز كننده قدرت يك كشور از الملل بين

حال آنكه با توجه به تحوالت اخير در سطح ). 221: 1383اشلي تليس و ديگران،(ديگران است
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ظامي در رده آخر قرار جهان، در بين پنج بعد قدرت، عوامل اقتصادي در رده اول و عوامل ن
ي ها و متغير ها عالوه خود ماهيت جنگ نيز دچار تغييرات اساسي شده و قابليت هگيرد، ب مي

تواند مالك مناسبي براي ارزيابي  مين )مثال تعداد نفرات ارتش عنوان به(ي گذشتهها هنظامي ده
  .ي نظامي كشور مورد نظر باشدها توانايي

 جاي ارائه تصويري بندي كشورها به ت، در تمركز بر رتبهي سنتي سنجش قدرها رويكرد )د
ست و قادر ها كه شامل توزيع جهاني قابليت كند ميارائه » اي پهنانگرانه« تصوير» ژرفانگر«

  .نيست يك بررسي دقيق همراه با جزئيات را براي هر كشور مورد نظر ارائه كند
گذار بر قدرت ملي تأثيرنامرئي رسد محاسبه و سنجش عوامل كيفي و  مي نظر بهگرچه  )ه
ي مورد بررسي در كمي كردن ها است، ولي تمامي مدلكان كار دشوار و غير قابل اجركما

عوامل كيفي و لحاظ نمودن آنها در سنجش قدرت ملي كشورها عاجز بوده يا توفيق چنداني 
  .برخوردارند عواملي كه به رغم عدم امكان سنجش آنها از اهميت بسيار بااليي. اند هنداشت
قدرت ملي به منظور  ي مريت و زينس با ارزيابي اجمالي رويكردهاي سنتي محاسبه )و

آنها . ي مهم در نتايج آن رويكردها به نتايج جالبي رسيدندها وجود يا نبود تفاوت  بردن به پي
هي دست هاي مشاب ي ملي به يافتهها مندي بندي توان دريافتند كه بيشتر مطالعات، از لحاظ درجه

گيري  گيري يا فرمولي كه در اندازه هاي مورد اندازه نظر از متغير به اين ترتيب، صرف . اند يافته
از سوي ديگر در تمام . ترين كشورها ثابت ماندند ها، قوي ، در تمام شاخصاند هاستفاده شد

در حال يافته بيش از همه است و براي كشورهاي  موارد، تشابه نتايج براي كشورهاي توسعه
گران به كشورهاي بزرگ و  زيادتر تحليل ي كلي به عالقه طور بهاين نتيجه . توسعه، كمتر از همه

عكس، فقدان آگاهي مناسب در آنان در رابطه با  آشنايي بيشتر آنها با اين كشورها و بر
ي ها هتر اينكه در يافت باالخره و از همه جالب. شود ميداده  نيافته نسبت كشورهاي توسعه

. شود متغيري، تفاوت اساسي ديده نمي ي چندها هاي شاخص هاي تك متغيري و يافته شاخص
گر رسيدند كه در  باعث آن شد كه مريت و زينس به اين نتيجه قابل توجه و اما ويران ،اين

. اي غير ضروري اضافي گنجانده شده است چندين مدل مورد بررسي، محاسبات رياضي و داده
  .)223: همان(آورند نمي وجود بهها در بازده كلي، افزايشي  محاسبات و دادهدر حالي كه اين 
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  ارائه پيشنهاد

ي گذشته، موارد ها ضمن توجه به هشدار فوق و براي پرهيز از تكرار خطاهاي احتمالي مدل
  :شود مي زير پيشنهاد

قدرت  تر يتوان ادعا كرد كه حاصل جمع عوامل مختلف، مبين بهتر و واقع ميطور قطع  به - 1
نظير  ها بر تعداد محدودي از عوامل يا تمركز بر بعدي خاص از توانمندي تأكيدباشد تا  ميملي 

تر است كه در بردارنده  مدلي جامع ،بر اين اساس. يا نظامي ي اقتصادي يا سياسي وها قابليت
ه است تا حد نيا ارائه شد رسد مدل زير كه توسط حافظ مي نظر به. ابعاد مختلف قدرت ملي باشد

  .باشد ميي قدرت ملي ها هشامل  تمامي جنب زيادي اين اشكال را رفع كرده باشد زيرا تقريباً

  51: ب1385 نيا، حافظ: منبع
  
آفرين  آفرين وضعف در ارزيابي قدرت ملي يك كشور بهتر است كاركرد عوامل قدرت -2

آنها، قدرت ملي برآورد منفي كاركرد  ي مثبت وها هتركيب شده واز طريق جمع جبري جنب
. است كه در بردارنده متغيرهاي داراي بار مثبت و منفي باشد تر بنابراين مدلي جامع. گردد

چه، برخي متغيرها مانند تعداد جمعيت ارزش نسبي داشته و بسته به كشور مورد مطالعه  اگر
  . ممكن است نقش مثبت يا منفي آنها بروز و ظهور پيدا كند

بندي قدرت كشورها و مشخص  قدرت ملي، مقايسه و رتبه ي هدف از محاسبهاز آنجا كه  -3
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بايستي اطالعات و آمار  شدن جايگاه هر كشور در نظام ژئوپليتيك جهاني است، از اين رو اوالً
ي وابسته به آن ها المللي نظير سازمان ملل متحد و سازمان مربوط به هر متغير از منابع معتبر بين

تبر علمي اخذ شود و ثانيا متغيرهايي مورد توجه قرار گيرند كه ماهيتا كمي و يا نهادهاي مع
و آمارهاي فراگير براي اكثر كشورهاي جهان در  ها هپذير باشند و داد كميت عبارتي بهبوده و 

    .)303: 1385نيا ،  حافظ(منابع معتبر مربوطه وجود داشته باشد
بر استفاده از نظر كارشناسان و  تأكيدر و براي پرهيز از نگاه تك بعدي و فرد محو -4

كارشناسان و  نظر بهبهتر است در محاسبه قدرت ملي از روش دلفي و مراجعه  نظران صاحب
كارشناسان حداقل در سه مورد بسيار مفيد و ضروري   مراجعه به آراء. خبرگان استفاده نمود

  :رسد مي نظر به
هر كدام از فاكتورهاي نه گانه  ي زمينه در آفرين برتر در انتخاب متغيرهاي قدرت -الف

تر، براي اجتناب از دخالت  دقيق عبارت به. در مدل مزبور ...اقتصادي، سياسي، نظامي و
 عنوان به(ي مورد نظر براي مدل مزبور ها كارگيري متغير هديدگاههاي طراح مدل در انتخاب و ب

ي ها ادي و كارشناسان نظامي بر متغيري اقتصها متغير يتبر ارجح ها اقتصاد دان تأكيدمثال 
هر رشته مراجعه كرد و بر اساس  نظران صاحبات كارشناسان و نظر بهتوان  مي...) نظامي و

بديهي است . كدام از فاكتورهاي نه گانه انتخاب نمود نظرات آنان متغيرهاي مهم را در زمينه هر
نقش متغيرهاي اقتصادي در قدرت يك اشراف بيشتري بر اهميت و  اننمونه اقتصاد دان عنوان به

  صورت بهانتخاب متغيرها  از اين رو با اين اقدام اوالً. ها هكشور دارند تا كارشناسان ساير رشت
  .شود مياز نگاه تك بعدي به قدرت ملي اجتناب  ً گيرد و ثانيا ميتر صورت  ميو عل تر دقيق

اساس، با استفاده از پرسشنامه و مراجعه بر اين . در تعيين وزن و ارزش هر متغير و فاكتور -ب
توان ميزان ارزش و وزن هر متغير را از  ميبه خبرگان با كمك ابزارهايي مانند مقياس ليكرت 

صورت همه متغيرها و فاكتورها ارزش  در اين. آنها بر قدرت ملي مشخص كرد تأثيرنظر 
توان ضريب  مي دي نظرات آنهابن يكساني نداشته و با استفاده از نظرات متخصصين امر و جمع

  .  هر متغير و فاكتور را مشخص نمود
بدين ترتيب پس از . در تعيين تعداد متغير مناسب براي فاكتورهاي نه گانه در مدل مذكور -ج

متغيرهاي گروه اقتصادي توسط  مثالًگذاري و دادن ضريب به متغيرهاي يك فاكتور  ارزش
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توان متغيرهايي را كه از نظر خبرگان  ي آماري ميها روش اقتصادي، با استفاده از نظران صاحب
با اين روش ضمن توجه . بيشتري بر قدرت ملي كشورها دارند را شناسايي و انتخاب كرد تأثير

 .شود مي طور تصادفي براي هر فاكتور اجتناب كارشناسان از انتخاب تعداد متغير به نظر به
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