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 چكيده
سه يـ  و مقا  يک جهـان  يـ تيگاه کـشور در نظـام ژئوپل      ين جا يي کشورها به منظور تع    يقدرت مل  يريگ و اندازه سنجش   

. الملل بوده اسـت    ني و روابط ب   ياسيس ، دانشمندان علوم  ياسي س يهاداني جغراف يها  همواره از دغدغه   شورها،قدرت ک 
 يهامـدل ها و    قالب ابداع روشـ     جهت سنجش قدرت کشورها در     ي متعدد يتالشهانظران   صاحب ياز سو ن رو   ياز هم 

 ،ا بعـد محـدود    يـ ر  يـ ا چنـد متغ   يـ ک  يـ همه آنها از منظر      که    است ره محدود صورت گرفته   يره و چند متغ   يتک متغ 
ر کـشورها   يـ  جـامع و فراگ    يکننده قدرت ملـ     منعکس گاه  چيه يولاند    کردهسه  يو مقا  يبند  رتبه جهان را    يکشورها
 محاسـبه  ي بـرا يدي جدمدل، ين سنجش قدرت مل  يشيپ يهامدل يابيرزا توجه به نقد و ا     ق ب ين تحق يادر   .اند نبوده

ثر بـر   ؤمـ  يرهـا يمتغب فاکتورهـا و     يـ تعـداد و ترک   نظر روش کار و چه از نظر        چه از   ارائه شده است که      يقدرت مل 
، ياقتصاد در قالب نه فاکتور (ي ابعاد قدرت ملي تمام توجه به .  دارد ي قبل برتر  يهامدل ينسبت به تمام   يقدرت مل 

 يرهـا ياز متغ ، توجه بـر اسـتفاده       )ي و فرهنگ  ي فناور ،ي، علم ي،اجتماعيني، سرزم يفرامرز ،يي، فضا ي، نظام ياسيس
، يک متناسـب بـا زمـان کنـون        يد و اسـتراتژ   يـ  جد يرهاي بر استفاده از متغ    ديتأک ر،ي متغ ٨٧عدد، متنوع در قالب     مت

، يثر برقـدرت ملـ    ؤ مـ  يرهـا يت متغ ي و مراجعه به نظر خبرگان در مورد شناخت نقش و اهم           ياستفاده از روش دلف   
ن ي اياي از مزايبخش... جهاني و ژئوپليتيكي  ايران در نظام      بر جايگاه  تأكيدبا  م ساختار قدرت در جهان      يسامکان تر 

  . قبل استيهامدل ي نسبت به تماممدل
 مزبـور   مدل مرحله،با استفاده از     ١٣ در قالب    ي سنجش قدرت مل   مدل يح نحوه طراح  يتشرمقاله حاضر ضمن    

 و در   ور جهـان پرداختـه     کـش  ١٤٠ به سنجش قدرت     )شد لي فاکتور تشک  ٩ر در قالب    يمتغ ٩٠ب حدود   يکه از ترک  (
نمـوده   ارائـه  ي پـنج سـطح  مـدل ک ي در قالب  رايساختار قدرت جهان ، کشورهايزان قدرت مليمان با توجه به    يپا

  .است
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 قدمهم -۱
زمـان   کين کشورها در ي که با آن بتوان بمدل طرح  ويقدرت مل يريگ اندازهمحاسبه و 

 از  يکـ يعمل آورد، همواره     هسه ب يک کشور در دو دوره متفاوت مقا      ين وضع   يا ب ي ن و يمع
ـ  ک،يتي، ژئوپلياسي سيايد جغرافي دانشمندان و اساتي فکريها دغدغه  الملـل   نيروابط ب

  يت کـشورها در تمـام      قـدر  يريـ گ  انـدازه  ين رو، بـرا   يـ از ا .  بـوده اسـت    ياسيو علوم س  
 گرفـت   صـورت  ي متعـدد يتالشـها  . م٧٠و  ٦٠ يهـا  دههدر ژه يبو دوران بعد از جنگ،

)Tellis, & Others, 2000:12(.  ي مختلـف بـرا  يهـا  ن رشـته او متخصـص  صـاحبنظران 
و  روشـها گر بـه ابـداع      يکـد يسه آنها با    ي و مقا  يستم جهان يت کشورها در س   ين موقع ييتع

 که همـه    الزم به ذكر است   . كردندمبادرت  ره محدود   يا چند متغ  يره و   ي تک متغ  يهامدل
سه يـ  و مقايبنـد  رتبـه  جهان را ي کشورها،ا بعد محدودير يا چند متغ  يک  يآنها از منظر    

حافظ نيـا،   (ندر کشورها نبود  ي جامع و فراگ   ي مل قدرتکننده    گاه منعکس   چيه ي ول نددنمو
٢٨٤: ١٣٨٥ .( 

اره يكـي از مـشكالت اساسـي جغرافيـدانان           قـدرت ملـي كـشورها همـو        گيري  اندازه
كـه پيتـر تيلـور از        چنـان . بـوده اسـت   الملل    بينژئوپليتيك و روابط    متخصصان  سياسي،  
و ا. دانان سياسي آن را يك معـضل بـزرگ در جغرافيـاي سياسـي دانـسته اسـت                 جغرافي

ـ   يمـ  اسـت کـه ن     يميمعتقد است چون قدرت از آن دسته مفاه         ميمـستق طـور     بـه د  توان
اسـت   هدرآمـد ک معـضل    يـ  محاسـبه قـدرت کـشورها بـه صـورت            ود، پـس  شـ سنجش  

)Taylor,1991 :29( . ل متعددي باعث عدم توفيـق دانـشمندان در   يدالشايان ذكر است
 : به موارد زير اشاره كردتوان مي جامع قدرت ملي شده است كه از جمله آنها مدلطرح 

ونـد خـورده اسـت و       كيفـي پي  هـاي     متغيـر قدرت از مفاهيمي است كه بـا عوامـل و           
 . اين متغيرها كاري دشوار استگيري اندازه

و قلمروهـاي مختلفـي قـرار    هـا   حـوزه  قدرت در    هاي  متغيربا توجه به اينكه عوامل و       
 تعيين مقـادير و ضـرايب كمـي بـراي آنهـا             ، كمي همتراز سازي   مدلستيابي به   دارند، د 

 ).٢٨٤ : ١٣٨٥حافظ نيا، (مشكل است
 قدرت ملي كشورها در قالب      گيري  اندازه متعددي براي    الشهايتتاكنون  اين  با وجود   

 طـور    بـه   در اينجـا   صورت گرفته است كه   ) تركيبي(د متغيره دو رويكرد تك متغيره و چن     
 .شود مياختصار به آنها اشاره 
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  رويكردهاي تك متغيره محاسبه قدرت ملي -۲
 ي رو  عوامل مختلـف   يمندان پس از بررس   شي اند ي، برخ ي و سنجش قدرت مل    يابيدر ارز 

له آن بـه    يبه وس  کرده و د  يتأک ي قدرت مل  يريگ  اندازهار  يک عامل به عنوان مالک و مع      ي
ره سـنجش   يـ  تـک متغ   يکردهـا ي رو ي به طور کل   .اند پرداخته  کشورها ي قدرت مل  يابيارز

 ي که عوامل نظام   يصاحبنظراندسته اول   : م کرد يبه دو دسته تقس   توان    يم را   يقدرت مل 
كـه بـر نيـروي      وچ  يـ س كالد و كارل د    ينيآ كساني مانند    ،اند   دانسته يرت مل را مظهر قد  

ويليام تامپسون كه بـر   سكي ومدلنظامي و جورج هاي  هزينه نورمن الكاك كه بر  ،نظامي
تأكيـد   قـدرت ملـي   يابيـ اندازه نيروي دريايي به عنوان يك شـاخص قابـل طـرح در ارز     

عوامـل   كـه  باشـند  ميي صاحبنظرانگروه دوم ).  Tellis, & Others ,2000: 33(اند  كرده
 از جملـه  .اند دانسته کشورها ي قدرت مليابيار ارزي را مهمتر دانسته و آنها را مع     ياقتصاد

ارگانسكي متخصص علوم سياسي     شناسي و  كينرلي ديويس جمعيت  از  توان    مياين افراد   
س ي تلـ ياشل (اند تهدانس ملي را به عنوان بهترين شاخص موجود قدرت درآمدنام برد كه  

ن ي را بهتـر   يد ناخالص داخلـ   ين كه تول  ين جوشا گلداشت  ي و همچن  )٣٩ :١٣٨٣گران،يو د 
 ، جـدول يـك  ).Goldstein,1999 :59( اسـت    دانـسته يره قـدرت ملـ  يشاخص تک متغ

 .آنها را نشان مي دهديله وس بهكار رفته  ه مختلف و نوع شاخص بصاحبنظران
 

 ي سنجش قدرت ملره بهيکرد تک متغيرو  ١جدول 

 نام شاخص نوع شاخص طراح مدل رديف
  مليدرآمد اقتصادي كينزلي ديويس ۱
 توليد ناخالص ملي اقتصادي چارلز هيش و رونال مك كين ۲
 كل مصرف سوخت و انرژي برق اقتصادي بروس راست و اسكار مور گسترن ۳
 توليد ناخالص ملي اقتصادي جوشا گلدا شتين ۴
 توانمندي و نيروي نظامي نظامي و كارل ديوشآي نيس كالد  ۵
 هزينه نظامي و نيروي نظامي نظامي نورمن آلكوك و آلن نيوكمب ۶
 اندازه نيروي دريايي نظامي جورج مدلسكي و ويلسام تامپسون ۷

 
ن نوع  ين است که ا   ي، ا عنوان كرد  توان  يم که بر رويكرد تك متغيري       ين نقد يمهمتر
نـد  توان  يمـ  کـشورها دارنـد و ن      ي به قدرت ملـ    يرش محدود ، نگ يريتک متغ  يشاخصها

بـه  .  باشـند  يک جهان يتي آنها در نظام ژئوپل    يقيگاه حق ي کشورها و جا   يانگر قدرت واقع  يب
، ي، اجتمـاع ي، نظـام ياسـ ي، سي ابعـاد مختلـف اقتـصاد   ي دارايقدرت ملقتر  يدقعبارت  
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ک بعد خـاص    يسنجش   که فقط به     مدلا  ين رو هر شاخص     يباشد، از ا   يم ... و ينيسرزم
ک بعـد از  يـ  از ي بخـش يا حتـ  يـ  و   بپـردازد  قدرت   ياسيا س ي ي مثال  بعد نظام    به عنوان 

ـ   يمـ چ عنـوان ن   ي و به هـ     است  بوده ييگرا ور از واقع   د ،كندقدرت را سنجش     ار يـ د مع توان
 درآمـد عنوان مثال، اگر چه      به.  محسوب شود  ي جامع قدرت مل   يريگ  اندازه ي برا يمناسب

 و  ير عربـستان سـعود    ي نظ يي کشورها يد ناخالص داخل  يزان تول يش م يفزابه ا  نفت منجر 
ن کـشورها   يـ  در ا  ي قـدرت ملـ    يشاخـصها ر  ين عامل و سـا    ين ا ي اما ب  ،ونزوئال شده است  

 ي قـدرت واقعـ    تـوان   يمر ن ين متغ ي ا ين اساس فقط با بررس    ي وجود ندارد، بر ا    يهمبستگ
 ).Kadera,2004: 226( ن دو کشور را مورد سنجش قرار داديا

 
 محاسبه قدرت ملي) تركيبي( متغيره رويكرد چند -۳
 يب آنها و طراحـ    ي ترک ،ري استفاده از چند متغ    ي قدرت مل   محاسبه يروشهاگر از   ي د يکي
 صـاحبنظران  وسيله  به) رهيمتغچند( يبي ترک يهامدل يطراح. ره است يمتغ چند مدلک  ي

هاي مـدل در  . اسـت  تـه گرف  صورت ي مفهوم يهامدل و   ياضي ر يهامدلبه دو شکل متفاوت     
ک فرمـول  يو سپس با طراحي شود   مينظر انتخاب    مورد يرهاي، ابتدا متغ  تركيبي رياضي 

 ياضي رمدلن ياساس ادر نهايت بر. شود ميرها مشخص يب متغ ي نوع رابطه و ترک    ياضير
 وسـيله   بـه  کـه    ييهامدل به   توان  يمبه عنوان نمونه    . شود  ميسنجش   کشورها   يقدرت مل 

 .  اشاره کرد، طرح شد)٥٣: ١٣٥٢پرسکات،( و فوکس)Muir,1975: 149(فورد جرمنيکل
 بـر   مـؤثر ن عوامـل    ير به عنوان مهمتر   ي، چند متغ  ي مفهوم يهامدل يعني ،در نوع دوم   

 انتخاب شده و سپس قدرت کشورها بـر اسـاس           مدل طراح   وسيله  به کشورها   يقدرت مل 
 فرمـول   ،ن روش يـ در ا . شـود   مـي رها سنجش   ي کسب شده در آن گروه از متغ       ازهاييامت
 از  .شـود   مـي  ارائه ن  ،خاصي که نشاندهنده نحوه تركيب و نوع رابطه متغيرها باشد          ياضير

  ريچـارد مـوير  مـدل  )Tellis ,2000: 36(  وينـه فـريس  مدل به توان ميها مدلجمله اين 
)Muir, 1975:150 ( سـوئل كـوهن  مدلو  )Cohen ,1994 :48(   ٢ جـدول  .اشـاره كـرد 

 .دهد  را نشان مي) رياضيبدون ارائه فرمول(ي تركيبي مفهومي هامدلمهمترين 
 كه بررسي   باشند  ميداراي نواقص و اشكاالتي      هاي تركيبي رياضي و مفهومي نيز     مدل

از اين رو فقط به مهمترين نقـدهايي        . تك آنها از حوصله اين مقاله خارج است        نقد تك و  
 :شود صورت فهرست اشاره مي به ،است وارد)رياضي و مفهومي(هاي تركيبيمدلكه بر  
 ؛هامدلرفته در ر کا هتعداد  محدود متغيرهاي ب -۱
 ؛ از نظر تنوع متغيرها  و تأکيد بر يک بعد خاص قدرتمدل  بودنعدم جامع -۲
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 )غير رياضي(كار رفته در مدلهاي تركيبي مفهومي  تعداد و نوع متغيرهاي به  ٢جدول 

 دلكار رفته در م تعداد متغيرهاي به طراح مدل
سال 
 ارائه

 كالوس نور
 در قالب سه عامل ظرفيت اقتصادي، صالحيت اجرايي : متغير۲۶

 و انگيزه جنگيدن
۱۹۵۶ 

 ۱۹۷۰  توليد ناخالص داخلي، سرانه جمعيت و تراكم جمعيت: متغير۳ الكوك و نيوكمب

 ديويد سينگر
 جمعيت، مصرف انرژي، توليد فوالد، هزينه و تعداد : متغير۶

 ينيروهاي نظام
۱۹۷۲ 

 وينه فريس
هاي   حكومت، هزينهدرآمد وسعت سرزمين، جمعيت، : متغير۶

 المللي و اندازه نيروهاي مسلح دفاعي، حجم تجارت بين
۱۹۷۳ 

 ريچارد موير
 وسعت، جمعيت، توليد فوالد، تعداد نفرات ارتش و تعداد : متغير۵

 پيما موشكهاي قاره
۱۹۷۵ 

 سوئل كوهن
، توليد كشاورزي، توليد صنعتي، درصد انداز  ميزان پس: متغير۱۰

صادرات تحقيق و توسعه، تعداد دانشمندان، تعداد مهندسان، تعداد 
 اختراعات

۱۹۹۱ 

 ۲۰۰۰ ... در سه دسته منابع، نيروي انساني و : متغير۲۵ تليس و بلي
نيا،  اعظمي، حافظ

 پور، مجتهدزاده احمدي
 اجتماعي،  در قالب هفت فاكتور اقتصادي، سياسي،: متغير۵۰

 ...فرهنگي و 
۲۰۰۴ 

 
 ؛يک منطبق با زمان کنوني استراتژيرهايرفته با متغکار ه بيرهايعدم تناسب متغ -٣
دانها بـر   اد اقتـص  ديـ تأک (مدل بر   مدل طراح   ي شخص ياهشيدگاهها و گرا  ي د ريتأث -۴
 ؛)يعي طبيرهايمتغها بر داني، جغرافي نظاميرهايان بر متغي، نظامي اقتصاديرهايمتغ

 ؛ کردن آني بدون ارائه روش کميفيک يرهاي متغي از برخاستفاده -۵
 بـا   ييرهاي کارکرد مثبت و عدم توجه به متغ       ي دارا يرهاي بر استفاده از متغ    ديتأک -۶

 ؛يکارکرد منف
 .مدل يرهاي جهانشمول در مورد متغيها عدم وجود داده -۷

ارائه  تاكنونکه   سنجش قدرت ملي     هايمدلهاي ناشي از نقد و ارزيابي        براساس يافته 
 مـدل تـالش شـده اسـت تـا          و   ه ارائـه شـد    ي جديـد  مـدل در ايـن تحقيـق      شده است،   

 با توجه به اينكه هـدف اصـلي ايـن           .شده تا حد امکان از اشکاالت فوق مبرا باشد         يطراح
بخش اعظم تحقيق   اين موضوع   سنجش قدرت ملي است و      تركيبي   مدلتحقيق طراحي   

 بـه صـورت مجـزا و در قالـب روش            مـدل  مراحل اجراي    ،را به خود اختصاص داده است     
 . آمده استمدلتحقيق و مراحل اجرايي 
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 مدل ي و مراحل اجراروش تحقيق -۴
 سـيزده  جزئيـات روش تحقيـق در قالـب   .  تحليلـي اسـت  ـ توصيفي  ،روش كلي تحقيق

 :ر عبارتند ازيرحله به شرح زم
 در ايـن مرحلـه   : قـدرت هاي متغير هاي مربوط به عوامل و    تبيين مباني نظري وگزاره    -١

هـاي قـدرت و    مباحث نظري در مورد مفاهيم قدرت، قدرت ملي، مباني و سرچـشمه         
گردآوري اطالعات در اين مرحله بر اساس روش       . شدي محاسبه قدرت بررسي     روشها

 .ها و اينترنت بوده است  فصلنامه،، مجالتهابااي و استفاده از كت مطالعه كتابخانه
ورد مباني قدرت ملي به عنـوان زمينـه اصـلي طراحـي              نظري در م   مدلانتخاب يك    -٢

قـدرت  هـاي   سرچـشمه  نظـري كـه در مـورد مبـاني و          مدل ٢٨در اين مرحله     :مدل
 مـدل و  شـد    بررسـي    ،داخلي و خارجي ارائه شده بود      صاحبنظرانكشورها  از سوي     

ه رها، توجـ  ينيا به لحاظ تعدد و تنوع متغ        حافظ وسيله    بهنظري نه فاكتوري ارائه شده      
 بـر ابعـاد     ديتأک رها،ي و مثبت متغ   ي بر کارکرد منف   ديتأک،  يبه ابعاد مختلف قدرت مل    

 جـامعتر   ي مـورد بررسـ    يهامـدل از همـه    ...د قدرت مانند بعـد فـضايي قـدرت و         يجد
 قـرار  ي سنجش قدرت ملـ مدل ي کار طراح ي مبنا مدلن  ين رو ا  يمحسوب شد و از ا    

  .گرفت
 

 
 اصر قدرت ملي نه فاكتوري مباني و عنمدل  ١شكل 

 
 ٢٨٠مجمـوع   در   در اين مرحلـه      : بر قدرت ملي   مؤثري  شاخصها گردآوري متغيرها و     -٣

 :طريق مراجعه به چهار منبع زير گردآوري شد از ي بر قدرت ملمؤثرر و شاخص يمتغ
 ؛ي و عناصر قدرت مليه در مورد مباني نظر٢٨) الف
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، ير بانک جهان  ي نظ يللالم نيسسات ب ؤ نهادها و م   ياطالعات يبانکهامراجعه به   ) ب
 ؛...ونسکو وي

 ؛ مرتبط با موضوعينترنتيا يتهايسا مراجعه به )ج
ــان و   )د ــرات کارشناس ــتفاده از نظ ــاحبنظراناس ــف از طرص ــ مختل ــصاحبه و ي ق م

 .پرسشنامه
 جهـت   مـدل  يعنـي طراحـي      ،با توجه به هدف اصـلي تحقيـق        : غربال كردن متغيرها   -٤

 :اري شده  بر اساس سه معي گردآوريرهايمتغسنجش قدرت ملي كشورهاي جهان، 
  آنها يجهانشمول برا استاندار و يها دادهوجود  •
 ير کميل آنها به مقاديت تبديا قابليرها يربودن متغيت پذيکّم •
 رها يقابل دسترس بودن متغ •

، ريـ  متغ٢٨٠ن اسـاس از مجمـوع      يـ بـر ا  شـد؛ سـپس      يغربـالگر  و   يابيـ ارزموارد فوق   
 )فـاکتور ( لفـه ؤم ٩ در قالـب      نيـز  مانـده ير باق يـ متغ١٥٠. شـدند ر حـذف    يمتغ١٣٠تعداد
 . شدنديبند دسته ... وياجتماع ،ينظام ،ياسيس ،ياقتصاد

در ايـن   :اسـاس روش دلفـي  بر )وزن دهي به متغيرها   ( درجه اهميت    تعيين بررسي و  -٥
 ريتـأث زان يـ مرحله بر مبناي روش دلفي و جهت اخذ نظرات کارشناسـان در مـورد م        

ــايمتغ  يرهــاي بــر اســاس متغ يا  پرســشنامه،ي و فاکتورهــا بــر قــدرت ملــ   ره
پرسـشنامه از نـوع پرسـشنامه بـسته بـا          . م شـد  يتنظـ )  باقيمانده متغير١٥٠(يانتخاب

  ي بر قدرت ملـ   مؤثر يرهايک از متغ  يبود که درآن، هر      يا  رتبه يا  نهيگزاس چند   يمق
 يکـ ي شده بود با انتخاب      دهندگان خواسته   فاکتور جداگانه ارائه و از پاسخ      ٩در قالب   

را بـر   رهـا   ير متغ يتـأث زان  يـ اد م ي ز يلياد و خ  يکم، کم، متوسط، ز    يلي خ يها نهياز گز 
 در توزيع پرسشنامه حداكثر تالش صورت گرفت تـا بـين            . مشخص کنند  يقدرت مل 

بـر ايـن    .  تناسب وجـود داشـته باشـد       صاحبنظرانبا تخصص    االت هر فاكتور  ؤنوع س 
جغرافياي سياسي، علوم   فقط اساتيد   را  االت فاكتور سياسي    ؤاساس به عنوان مثال س    

 . پاسخ دادندالملل بينسياسي و روابط 
بـراي تجزيـه و تحليـل آمـاري نتـايج            :هـا   و تحليل آمـاري نتـايج پرسـشنامه       تجزيه   -٦

  و SPSS)(هـاي آمـاري     بندي متغيرهـا از نـرم افزار       بندي و طبقه   ها و رتبه    پرسشنامه
(Sas)  ي آمـار  يروشـها ل اطالعـات از     يـ ه و تحل  يـ مچنـين بـراي تجز     ه .استفاده شد 
از سـه روش   يدر آمار استنباط . بر حسب ضرورت استفاده شد   و استنباطي    يفيتوص

 :ر استفاده شديبه شرح ز
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 قيـ  پرسـشنامه تحق   ١ کرون باخ جهت سنجش اعتبار     يب آلفا ياستفاده از ضر   )۱
 ؛)١٣٨٢:١٨نگهبان،(

 ؛يل عاملي بر روند تحلديکتأبا سؤاالت  ي محتوا٢ييآزمون روا )۲
 . برتريرهايجهت انتخاب متغ ٣يل عامليستفاده از روش تحلا )۳

 حجـم   يبـه دليـل گـستردگ      :٤ر با اسـتفاده از روش تحليـل عـاملي          انتخاب متغيرهاي برت   -٧
 در قالـب نـه فـاکتور از    ي بر قـدرت ملـ  مؤثر يشاخصهارها و يبودن تعداد متغ   باال ،قيتحق

 پاسـخ  هـا  پرسـشنامه د از اظهار نظر خبرگان که به يستفاده مفل ا ين به دل  يکسو و همچن  ي
ل يـ فـاکتور از روش تحل   برتـر در هـر  يرهـا ي و انتخاب متغيبند تيداده بودند، جهت اولو 

ت يـ فياسـاس چنـد ک    ر بر يـ  متغ ياديـ ن تعداد ز  ين روش روابط ب   يدر ا .  استفاده شد  يعامل
انس مـورد   يـ سـتفاده از ابـزار کوار      با ا  )شود يده م يکه عامل نام  (قابل مشاهده   ري غ يتصادف
رهـا بـه    ي متغ يبنـد  ن روش بـا دسـته     ينکه در ا  ينکته الزم به ذکر ا    . رنديگ ي قرار م  يبررس
نکـه اطالعـات بـا ارزش       يرهـا، بـدون ا    ين متغ ي ب ي وابستگ يف و بررس  ي خوش تعر  يها رده

از . )٥٤ :١٣٧٨جانـسون،  (كـرد  ده را مطالعـه  يـ ر پدير و تفـس  يـ  تعب تـوان   يمـ حذف شود   
ناشي از روش تحليل عـاملي      هاي    يافته متغير كه بر اساس      ٨٧ متغير، تعداد    ١٥٠مجموع  

 متغيـر مـذكور بـه       ٨٧. ند انتخـاب شـد    ،ثير را بر قدرت ملي كشورها داشـتند       أبيشترين ت 
  . سنجش قدرت ملي محسوب شدندمدلعنوان متغيرهاي نهايي جهت استفاده در 

ل يـ بـا روش تحل    (ي انتخـاب  يرهـا يمتغ :ير اساس روش ماتريـس     ب هي اول مدل يطراح -٨
روش .  کشورها قرار گرفت   ي سنجش قدرت مل   مدل ي کار جهت طراح   ي، مبنا )يعامل

ن روش از يـ در ا.  بـود يسيـ کار جهت سنجش قدرت کـشورها اسـتفاده از روش ماتر   
 مـستقل جهـان و      يک بعد آن نام کشورها    يدر  . شود  ي م  استفاده ي دو بعد  هايولجد

ر مربوط به   يسپس مقاد . شود  يم درج   رهايمتغو   شاخصهان  يعناوگر جدول   يدر بعد د  
 شده  يگر جمع جبر  يکديت ارقام با    ينهادر   .ودش مي جدول در آن قرار داده       يها خانه
 ).٣٠١: ١٣٨٥ نيا، حافظ( شود يم کشورها مشخص يزان قدرت مليو م

ري شـده    اطالعات گـردآو   :يسي شده كشورها در جدول ماتر     ي ورود اطالعات گردآور   -٩
ين ترتيب اطالعات   ا  هب . متغير در داخل  ماتريس وارد شد       ٨٧ كشور و    ١٤٠مربوط به   
 متغيـر   ٨٧و اطالعات مربوط به مقادير      رديفها   كشور جهان در داخل      ١٤٠مربوط به   

                                                 
1. Reliability 
2. Validity 
3. Factor Analysis 
4. Factor Analysis 
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از يـ عتر محاسـبه امت   ي و سـر   قتريدقجهت انجام   . هاي ماتريس وارد شد   در داخل ستون  
 و  شـد م  يانـه ترسـ   يس مذکور در داخل را    يتر، ما  اكسل رافزا کشورها با استفاده از نرم    

با . س ثبت شد  يرها و کشورها در داخل نه کاربرگ مجزا در داخل ماتر          ياطالعات متغ 
ل ي تـشک  يا  خانـه  ١٢٠٠٠ک جـدول    يـ  کـشور،    ١٤٠ر و   يـ  متغ ٩٠توجه بـه حـدود      

  . داده در آن ثبت شدند١٢٠٠٠و
تـرين   ن و در عين حال مشكل     ي از مهمتر  يکي اين روش : ر متغيرها به امتياز   تبديل مقادي  -١٠

 قتـر يدق و بـه عبـارت       يسـاز  کـسان ي، مرحله   ي سنجش قدرت مل   مدل يمراحل در طراح  
كـه   از آنجـا  به عبارت ديگـر  . استشاخصهارها و ي به متغيازدهيوه امتي ش ياستانداردساز

 ،ر دارنـد   و قلمروهـاي مختلفـي قـرا       هـا   حوزهقدرت متنوع بوده و در      ها و متغيرهاي     لفهؤم
 تعيين مقادير و ضرايب كمي براي آنها بسيار مشكل          ، كمي همترازسازي  مدلدستيابي به   

 ،باشـد   متنـوع مـي  هـاي  متغيـر ورد كلي قدرت كه محـصول كليـه عوامـل و          ا زيرا بر  ؛است
ها و مقاديري متجانس و يكسان است كه         كردن هر يك از متغيرها به اندازه       مستلزم تبديل 
 است هرگونه اشکال    يهي بد .)٢٨٤: ١٣٨٥نيا،   حافظ(كندآنها را فراهم    كردن   امكان تركيب 

ر يـ ا کـاهش غ يـ ش ي و افـزا يرواقعـ يد منجـر بـه محاسـبه غ    توان  يمن مرحله   يو نقص در ا   
 کـشورها را بـا      يسه قدرت ملـ   يت سنجش و مقا   ي کشورها شده و در نها     ازهاييامت يمنطق

ق از چهـار  يـ ن تحقيـ  در ا،اخصهاشرها و ي متغيازبنديجهت امت. مواجه سازد  يمشکل جد 
 :روش مختلف بنا به ضرورت استفاده شده است

 :يا نسبت درصدي يروش سهم درصد) الف
در اين روش امتياز هر كشور بـر مبنـاي سـهم آن كـشور از مجمـوع مقـدار متغيـر                      

  ISIبه عنوان مثال سهم ايران از مجموع مقـاالت حـوزه نـانو فنـاوري در         . موردنظر است 
 :آيد دست مي هنده امتياز كشور است كه به صورت درصد و بر مبناي روش زير بكن تعيين

 ٤١٦٦٢ = ٢٠٠٥ در سال ISI در  يتعداد کل مقاالت نانو فناور
      ٥٣ = ٢٠٠٥ در سال ISIران در  ي ايتعداد مقاالت نانو فناور

     ٥٣  ×١٠٠ : ٤١٦٦٢  = ١٢٧/٠     ير مقاالت نانو فناوريران از متغياز کشور ايامت
 
 ):سيشاخص مور(يساز روش شاخص) ب

نـام   يسـاز   شـاخص ق از آن به عنـوان روش        ين تحق ي است که در ا    يروش دوم، روش  
 ماننـد شـاخص توسـعه       ييشاخـصها ه  يـ  در ته  ي بانک جهـان   يها وهي و از ش   شود  يمبرده  
ن يـي  تع ين صورت است که بـرا     يا  هن روش ب  ياساس کار در ا   .  اقتباس شده است   يانسان



 ٥٥ طراحي مدل سنجش قدرت ملي كشورها                                                                              

ـ    ي و حـداقل   يانـدازه حـداکثر   ) نماگر(ر  يک متغ ي شاخص از    کي دسـت آورده و     ه آن را ب
ر ير عدد مربوط به آن متغيسپس با توجه به رقم مربوط به هر کشور و بر اساس فرمول ز     

 :شود مي   محاسبه زيربه صورت شاخص
 

           )    I(ي  اندازه واقع-) B(اندازه حداقل      
 يد به زندگيشاخص ام=                                                               

  )A(ندازه حداکثر  ا–) B( اندازه حداقل     
 
 :داديروش قرار) ج

 يک مبنـا  يـ ر  ين آن متغ  يانگي مختلف با توجه به م     يرهاين نحو که در مورد متغ     يا  هب
ر بر اساس ي هر متغشده کشورها در مورد  و سپس عدد کسب   شود  يمگرفته   درنظر يعدد

 سرانه کشورها،  به     درآمدبه عنوان نمونه در مورد      . رديگ يآن مالک مورد سنجش قرار م     
از مثبت در نظر گرفته و سپس       يک امت ي سرانه   درآمد دالر   ١٠٠٠ هر   ي برا يطور قرارداد 

 .شود ي مياز بندي آن امتي سرانه کشورها بر مبنادرآمد
 از مثبتيک امتي ي ملناخالص درآمد دالر سرانه ١٠٠٠هر 

  دالر٢٠٠٠ران  ي کشور اي ناخالص ملدرآمدسرانه 
 ٢٠٠٠:٢=  ٢   ي ناخالص ملدرآمدر سرانه يران از متغياز کشور ايامت

 
 :ازي به عنوان امتشاخصها استفاده از رقم خود )د

. رفته اسـت کار  بهمدلاستفاده شده در  يشاخصها در مورد طور عمده بهروش چهارم  
تال خود  يجي د ي و شاخص دسترس   ي مانند شاخص توسعه انسان    ييشاخصهاکه  ي  ياز آنجا 

ن رو بـه نظـر      يـ  بـوده اسـت، از ا      صاحبنظرانن ساله کارشناسان و     يحاصل زحمات چند  
از کـشور   يـ رسد بهتر باشد همان نمره کشور در مورد شاخص مورد نظر، به عنوان امت              يم

 صـورت گرفتـه در      يه بر تالشها  يکدر مورد آن شاخص خاص در نظر گرفته شود  تا با ت            
بـه عنـوان مثـال      .  شود يري جلوگ ازهايامت ير واقع يه آن شاخص،  از محاسبه غ      يمورد ته 

ن روش  يـ باشـد کـه بـا ا       ي م ٧٣٢/٠ يران در شاخص توسعه انسان    يرقم مربوط به کشور ا    
  .شود يمران منظور ياز کشور اي امت٧٣٢/٠همان 

ر مربـوط بـه     ينکـه  مقـاد    يپس از ا   :رهاياز متغ ي بر امت  يد مبتن يس جد ي ماتر ي طراح -١١
 يديـ س جد يل شـد، مـاتر    ياز تبـد  يشده به امت   با چهار روش ذکر    شاخصهارها و   يمتغ

ر درج  يـ از مربـوط بـه آن متغ      ير، امت يک متغ ي عدد مربوط به     ي شد که به جا    يطراح
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حـي   داخل رايانه طرا دراكسلافزار  ند جدول قبل اين جدول نيز با نرمهمان. شده بود 
 . متغير درآن ثبت شد٨٧كشور درمورد  ١٤٠ مربوط به هايو امتياز

شـدن مجمـوع     هر فـاکتور و مـشخص      يرهايمتغ ياز مثبت و منف   ي امت ي جمع جبر  -١٢
 هـر   يرهـا ي مربـوط بـه متغ     هـاي ازي امت يبا جمع جبـر    :ها در هر فاکتور   از کشور يامت

بـه  . شـود   يم مشخص    مختلف در مورد فاکتور مذکور     ي کشورها يياز نها يفاکتور، امت 
 کـشورها   ياز تمام ي ، امت  ير فاکتور اقتصاد  ي متغ ١٢از  ي امت يعنوان مثال با جمع جبر    

  .شود يم مشخص يدر فاکتور اقتصاد
 يگـذار  هيزان جذب سرما  ياز م يامت+ يد ناخالص مل  يازتوليامت= ياز فاکتور اقتصاد  يامت
 ...    وي تجارياز تراز منفي امت-ير ماليازمجموعه ذخايامت+ يخارج
پـس از   : کـشورها يزان قـدرت ملـ  يـ ن ميـي ه و تعگان  نهيفاکتورهاازهاي يامت جمع   -١٣

 مـدل ، بر اساس    گانه  نهشدن امتياز هر كشور در مورد هر كدام از فاكتورهاي            مشخص
مجموع  ، استگانه نه فاكتورهاي  هاي امتياز ي بر جمع جبر   ي ساده زير كه مبتن    يخط

ين ترتيب رقم حاصل از جمع     ا  هب .آيد دست مي  هب گانه  نهامتياز كشورها در فاكتورهاي     
 بـر اسـاس ايـن     . امتياز نه فاكتور نشاندهنده ميزان قدرت ملي كشور مورد نظر است          

توان ساختار قدرت را در جهان ترسيم كرد و قدرت كشورها را در هر كدام از           مي رقم
) ميـزان قـدرت ملـي    (ور  فاكتورها به طور مجزا و يا  بر اساس امتياز مجموع نه فـاكت             

 .مورد مقايسه قرار داد
 

  خطي ساده  سنجش قدرت مليمدل  ۳جدول 
NP= EC+ PL+CL+SC+MI+TR+SI+TB+AS 

 كاررفته در مدل عاليم اختصاري به

 عالمت اختصاري نام متغير
 EC = ECONOMIC متغيرهاي اقتصادي
 SC = SOCIETY متغيرهاي اجتماعي
 PL = POLITICAL متغيرهاي سياسي
 CL = CULTURAL متغيرهاي فرهنگي
 TR = TRITORIAL متغيرهاي سرزميني

 MI = MILITARY متغيرهاي نظامي
 SI = SCIENTIFIC متغيرهاي علمي

 TB = TRANSBOUNDARY متغيرهاي فرامرزي
 AS = ASTRO SPACE متغيرهاي فضايي

 NP = NATIONAL POWER قدرت ملي
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  تحقيقهاي يافتهتحليل  -۵
 سنجش قدرت ملي به تفكيك در مورد هر مدل تحقيق بر اساس هاي يافتهدر اين بخش 
 .شوند  ميفاكتور بررسي

 
  گانه نهبررسي و رتبه بندي كشورها بر اساس فاكتورهاي  -۵-۱
 ي و فناوري فاکتور علمي قدرت کشورها بر مبنايبند رتبه -۵-۱-۱

 انتخـاب   يل عـامل  يـ اسـتفاده از روش تحل    ر با   ي متغ ١٢ تعداد   ،در فاكتور علمي و فناوري    
 يهـا   پرسـشنامه  ير فاکتورهـا بـر مبنـا      ي مـذکور هماننـد سـا      يرهايانتخاب متغ . شدند  

 اسـت کـه از نظـر        ان معنـ  يـ  انتخاب شد و به ا     يل عامل يکه با روش تحل   شده بود    ليتکم
ن يشتريـ ر ب يـ  متغ ١٢ن  يـ  ا ير ارائه شده در فاکتور علمـ      ي متغ ٢٢ن  يدهندگان در ب   پاسخ

 : متغير عبارتند از١٢اين . اند  کشورها داشتهي را بر قدرت ملريأثت
 تعـداد   -٢؛  هر يك ميليـون نفـر جمعيـت        تحقيق و توسعه در     در ان تعداد محقق  -١

 رتبـه در شـاخص      -٣ ؛هر يـك ميليـون نفـر جمعيـت         تحقيق و توسعه در    تكنسينها در 
  -٥ ؛يليون نفر جمعيت   هر يك م   ي تعداد اختراع ثبت شده به ازا      -٤ ؛دسترسي ديجيتال 

 تحقيـق و  هـاي  هزينه -٦ ؛ هر يك ميليون نفر جمعيتيازا  فني بهـتعداد مقاالت علمي  
انـدكس  هـاي     مقالهن تعداد   يانگي م -٧ ؛يد ناخالص داخل  يدرصدي از تول   )R&D(توسعه  

 مجـالت   -٩ ؛ISI حوزه نانو فنـاوري پذيرفتـه شـده در        هاي    مقاله تعداد   -٨ ؛ISIشده در   
  ؛) سـطح بـاال  يتکنولـوژ  (HI-TECHزان صـادرات  يـ  م-١٠ ؛ ISIعلمي يـك كـشور در    

 .اي  ميزان توليد برق هسته-١٢ ؛ سهم صنعت در توليد ناخالص ملي به درصد-١١
  کشور ،نشان داده شده است   ک  يكه در نقشه     چنان همشده   كسبامتيازهاي  بر اساس   

شتر يـ ماننـد ب  .ار دارد يـ ز رتبـه اول جهـان را در اخت        اي امت ٧/١٢٦ کا با ياالت متحده آمر  يا
کشور رتبه دوم قابـل توجـه و حـدود دو            از کشور دارنده رتبه اول با     يفاكتورها تفاوت امت  

 امتياز رتبه چهل و چهارم جهان را        ٥٧/١١جمهوري اسالمي ايران با     . باشد يم برابر م  يون
   .به خود اختصاص داده است

 
 کشورها بر مبناي فاکتور اقتصاديبندي قدرت   رتبه-۵-۱-۲

متغيرهاي انتخابي بر اساس روش تحليل عاملي در فاكتور اقتصادي يازده مورد است كه              
 .نشان داده شده است ۴در جدول 
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  فناوري-بندي قدرتهاي برتر دنيا در فاكتور علمي   رتبه ۱نقشه 

 
 ياقتصاد  فاکتوريدهازيوش امت و ري انتخابيرهاي متغ ۴ جدول

 يدهازيجهت امتشده روش استفاده  ا شاخصير ينام متغ فيرد
 يساز شاخص روش  )GDP(يسرانه توليد ناخالص داخل  ١
 روش سهم درصد   جهان GDP از مجموع  GDPسهم ٢
 يساز شاخصروش  GNI  ناخالص مليدرآمد سرانه  ٣
 روش سهم درصد جيزان جذب  سرمايه گذاري مستقيم خاريم ٤
 يساز شاخصروش  يانه توليد ناخالص داخلينرخ رشد سال ٥
  يساز شاخصروش  سهم صادرات كاالهاي صنعتي از كل صادرات ٦
 روش سهم درصد  به دالر يالملل بين مجموعه ذخاير مالي  ٧
 .شود يممحاسبه  يمنف يساز شاخصروش   اقتصادي  يسازرتبه در شاخص آزاد ۸
 .شود يممحاسبه  يمنف يساز شاخصروش   تجارييمنفتراز  ۹
 .شود يممحاسبه  يمنف يساز شاخصروش   از کل وارداتيي سهم واردات مواد غذا ۱۰
 .شود يم محاسبه يمنف يساز شاخصروش  )به درصد (يکاريزان  بيم  ۱۱

 
را دارد و   ن رتبـه    ياز باالتر يامت ۶/۱۰۲ کا با ياالت متحده آمر  يا  نيز يدر فاکتور اقتصاد  

ا فرانسه هندوستان، استراليا، كره جنوبي و ايتاليـ     چين، ژاپن، انگلستان، آلمان،   كشورهاي  
 ي بـار منفـ  ير دارايـ چهـار متغ در فـاكتور اقتـصادي     .اند  كردههاي دو تا ده را كسب        رتبه
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 و شـاخص  ي منفيمجموع واردات، تراز تجار  ازيي، سهم واردات مواد غذا يکاريزان ب يم(
از  يـ  امت۸/۱ران بـا  يـ  اي اسـالم يفاکتورکشور جمهوردر اين  .وجود دارد ) يتصاد اق يآزاد

ده كشور برتر در فاكتور      ،۲نقشه  .  و هفتم جهان را به خود اختصاص داده است         يرتبه س 
       .اقتصادي و همچنين رتبه ايران را در سطح جهان نشان مي دهد

 

 
 )بندي ده قدرت برتر جهان در مؤلفه اقتصادي رتبه (ي قدرتهاي برتر دنيا در فاكتور اقتصاديبند رتبه  ۲نقشه 

 
   فاکتور اجتماعيي قدرت کشورها بر مبنايبند رتبه -۵-۱-۳

ل يـ  متغير  با اسـتفاده از روش تحل ۲۳ر است كه از بين   ي متغ ۱۱فاكتور اجتماعي شامل    
 ي بـار منفـ    يدارا ريـ  متغ ۳،  يي نهـا  ينتخاب ا يرهاين متغ يدر ب .  انتخاب شده است   يعامل

 و يسـاز  کـسان ي را کـه جهـت   ي و روشـ ي انتخـاب يرهـا ينـام متغ  ۵ جـدول  .وجود دارد 
 . دهد ي نشان م،کار رفته است ه آنها بازهاييامت يسازداستاندار

 امتيـاز رتبـه اول را بـه خـود           ۹در فاكتور اجتماعي، کشور اياالت متحده آمريکـا بـا           
بلژيـك، ژاپـن،     اسپانيا، انگلستان، ايتاليا، ت و كشورهاي چين، آلمان،    اختصا ص داده اس   

تفـاوت امتيـاز بـين کـشور     . انـد  هاي دو تا ده جهان را كسب كرده       استراليا و اتريش رتبه   
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 کشور بعدي در فاکتور اجتماعي کم بوده و روند کاهش امتيازهاي            ۱۰دارنده رتبه اول و     
کـشور جمهـوري اسـالمي      .دل برخـوردار اسـت    کشورهاي مختلف از يک سير نزولي معت      

ده  ،۳ نقـشه .  امتياز رتبه سي و پنجم جهان را به خود اختصاص داده اسـت             ۳/۴ايران با   
 .دهد و رتبه ايران را در جهان نشان ميقدرت برتر در فاكتور فرهنگي 

 
  آنهايازدهي و روش امتي  فاکتور اجتماعي انتخابيرهايمتغ  ۵جدول 

ف
دي
ر

 

 ا شاخصير ينام متغ
جهت شده روش استفاده 

 يدهازيامت

ک يون  ي مل ۱۰۰هر  ( يدادارروش قر  جمعيت به ميليون نفر  ۱
 )ازيامت

 شاخصهااز خود يروش استفاده از امت رتبه در شاخص توسعه انساني ۲
  يساز شاخصروش  اميد به زندگي در هنگام تولد  ۳
 يساز شاخصروش  )ن درسه مقطعنام زنان به مردا نسبت ثبت(برابري جنسي آموزشي  ۴
 يساز شاخصروش  درصد جمعيت جوان  ۵
 يساز شاخصروش   هر صد هزار نفر يتعداد پزشك به ازا ۶
 يساز شاخصروش  سرانه هزينه بهداشت   ۷
 )منفينمره ( يساز شاخصروش   هر صد هزار تولد زنده  ينرخ مرگ و مير مادران به ازا ۸
  )نمره منفي (يساز شاخصروش   سال در هر هزار تولد ۵ زير نرخ مرگ و مير نوزادان ۹
 )نمره منفي (يساز شاخصروش  بهداشتي دسترسي به آب سالم و درصد جمعيت محروم از ۱۰
 يساز شاخصروش  درصد جمعيت برخوردار از خدمات بهداشتي ۱۱

 

 
 در فاكتور اجتماعيبندي قدرتهاي برتر دنيا   رتبه ۳نقشه 
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  سرزميني فاکتوري قدرت کشورها بر مبنايبند رتبه -۵-۱-۴
 بـر   يشتريـ  ب ريتـأث ها   ر است که بنا بر نظر پاسخ دهنده       ي متغ ۱۱فاكتور سرزميني شامل    

 .)۶جدول  (و بر مبناي روش تحليل عاملي انتخاب شدنداند  داشته کشورها يقدرت مل
 

  آنهايدهازيسرزميني و روش امت فاكتور ي انتخابيرهاي متغ ۶جدول 

يرد
 ف

 يدهازيجهت امتشده روش استفاده  ا شاخصير ينام متغ

 روش سهم درصد  لومتريوسعت به ک ۱
 يروش قرارداد  آزادي به آبهايزان دسترسيم ۲
  يروش قرارداد پذير داخلي به متر مكعبسرانه منابع آب شيرين تجديد ۳
 شاخصهااز خود ياستفاده از امتروش  رتبه در شاخص توليد و غذا ۴
  يروش قرارداد )هاي آسفالت از مجموع راهها جاده( اي كل شبكه جاده ۵
  شاخصهااز خود يروش استفاده از امت ستيط زي محيداريرتبه در شاخص پا ۶
 کيـ  لـومتر يهر هـزار ک    (يروش قرارداد  كل مسير راه آهن به كيلومتر ۷

 )ازيامت
 يوش قراردادر ک ي معادن استراتژ ۸
 روش سهم درصد  ين المللي بيتعداد بنادر و فرودگاهها ۹
 روش سهم درصد  ر بالقوه  نفتيزان ذخايم ۱۰
 يساز شاخصروش  يد برق آبيزان تولي م ۱۱

 
 کـشور ايـاالت     ،در فـاكتور سـرزميني    .  نشان داده شده اسـت     ۴كه در نقشه      چنان  هم

 امتياز را به خود اختصاص داده است و كشورهاي  امتياز باالترين ۶/۱۰۲ متحده آمريکا با  
روسيه، استراليا، كانادا، برزيل، قزاقستان، چين، سوئد، نروژ رتبه دوم تا نهـم را بـه خـود                  

فاكتور سرزميني تنها فاكتوري است كه کشور جمهوري اسالمي ايران          . اند  اختصاص داده 
 .يرد امتياز توانسته جزء ده كشور برتر جهان قرار گ۲/۵۰با 

 
 بندي قدرت کشورها بر مبناي فاکتور فرهنگي  رتبه-۵-۱-۵

 متغير تشكيل شده ۱۰ نشان داده شده است، فاكتور فرهنگي از      ۷كه در جدول      چنان  هم
 .در اين فاكتور دو متغير داراي كاركرد منفي وجود دارد. است
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  در فاكتور سرزمينيبندي قدرتهاي برتر دنيا  رتبه ۴نقشه 

 
  آنهايدهازي و روش امتي فاکتور فرهنگي انتخابيرهاي متغ ۷جدول 

يرد
 ف

 ا شاخصير ينام متغ
جهت شده روش استفاده 

 يدهازيامت
  يروش سهم درصد  ونسکوي شناخته شده ت ي به رسميباستانتعداد اماكن  ۱
   يازس شاخصروش   هر هزار نفر جمعيت ي تعداد تلويزيون به ازا ۲
 يساز شاخصروش   هر هزار نفريزان مطالعه روزنامه به ازايم ۳
 يساز شاخصروش   هر هزار نفر جمعيت   يتعداد رايانه شخصي به ازا ۴
 يساز شاخصروش   هر هزار نفر جمعيت   يها به ازا تعداد روزنامه ۵

 ا حکومتيخ کشور يطول تار ۶
امتياز طـول تـاريخ تـا       ( يروش قرارداد 

 و داراي   ۳سال   ۲۰۰ تا   ،سال يك  ۱۰۰
  ) امتياز۴سابقه تمدني 

 يساز شاخصروش    GDP به صورت درصدي از ي آموزشهاي هزينه  ۷

  سال۱۵سوادي در افراد باالي  نرخ بي ۸
محاســبه  يمنفــ (يســاز شــاخصروش 

  )شود يم

 ۲۰۰۳سال .  نرخ بيسوادي در زنان  ۹
 محاســبه يمنفــ (يســاز شــاخصروش 

  )شود يم
 يروش قرارداد يالملل ني بي خبرپراکنيها و بنگاههايتعداد خبرگزار ۱۰
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 کاياالت متحده آمر  يا ين شرح است كه کشور    ا  هبندي قدرتها ب   در فاكتور فرهنگي رتبه   
 انگلـستان ، فرانـسه،    ن رتبه را به خود اختصاص داده و كـشورهاي           ياز باالتر ي امت ۳/۱۳با  

از ي امت.اند كردها، چين و روسيه رتبه دوم تا دهم را كسب          سوئد، ايتالي ،آلمان، ژاپن ،اسپانيا
مـورد  ن رونـد در     يست و ا  ي برخوردار ن  يادي از تفاوت ز   ين کشور اول و  ده کشور بعد       يب

 ماننـد فـاکتور     ييکه بر خـالف فاکتورهـا      يکند، به طور   يز صدق م  ي رده بعد ن   يکشورها
اد بـوده و    يـ ار ز ي بـس  ير بعـد  از کـشور اول بـا ده کـشو        ي که اختالف امت   ي و نظام  ييفضا

اد اسـت، در  يـ ار زي جهـان بـس  ير کـشورها ي کشور اول با سا۱۰از  ين اختالف امت  يهمچن
ـ  ي تفاوت قابل تـوجه     اوالً يمورد فاکتور فرهنگ   از کـشور اول و ده کـشور بعـد          يـ ن امت ي ب

 معتـدل برخـوردار    ير نزول يک  س  ين رتبه از    يتر نيياز تا پا  ي روند کاهش امت   ًايست و ثان  ين
ست و ششم جهـان را بـه خـود    ياز رتبه بي امت۶/۵ ران باي اي اسالم يکشور جمهور . است

. ا.ه ج لفـه فرهنگـي و همچنـين رتبـ        ؤ قدرت برتر در م    ه د ، ۵نقشه  . اختصاص داده است  
 .دهد ايران را در جهان نشان مي

 

 
 رهنگيبندي قدرتهاي برتر دنيا در فاكتور ف رتبه  ۵نقشه 

 
  حكومتي- فاکتور سياسييا بر مبنا قدرت کشورهيبند رتبه -۵-۱-۶

 يرهـا ي ، نـام متغ ۸جـدول  .  متغير و شاخص است۱۰ حكومتي شامل ـفاكتور سياسي  
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کـار رفتـه     ه آنها ب  ازهاييامت يسازد و استاندار  يساز کساني را که جهت     ي و روش  يانتخاب
 . دهد ي نشان م،است

 همه فاکتورها، کشور اياالت متحده آمريکـا نـه تنهـا نتوانـسته       خالفدر فاكتور سياسي بر   
در . رتبه اول را به خود اختصاص دهد بلکه حتي جزء ده کـشور اول نيـز قـرار نگرفتـه اسـت                     

امتياز  رتبه اول را به خود اختصاص داده اسـت           ) ۷/۱۹(فاکتور سياسي کشور فنالند با کسب       
هـاي دو تـا     ند، استراليا، اتريش و انگلستان رتبـه      وکشورهاي دانمارک، سوئد، نروژ، سويس، هل     

امتيـاز رتبـه چهـل و       ) ۳/۱۰(کشور جمهوري اسالمي ايران با کـسب        .دهم را در اختيار دارند    
ده كـشور برتـر در       ، ۶ نقـشه .  کشور به خود اختصاص داده است      ۱۳۹پنجم جهان را در بين      

 .دهد فاكتور سياسي و همچنين رتبه ايران را در جهان نشان مي
 

  آنهاياز دهي و روش امتياسيفاکتور س ي انتخابيرهاي متغ ۸جدول 

ف
دي
ر

 

 يدهازيجهت امتشده روش استفاده  ا شاخصير ينام متغ

  ) محاسبه شدهيمنف(يساز شاخصروش  تعداد كودتاها  ۱

۲ 
حقوق سياسـي وآزادي    (رتبه در شاخص آزادي     

 )مدني
 ) محاسبه شدهيمنف(يساز شاخصروش 

۳ 
 تعـدد   يمحاسـبه بـر مبنـا     (ي تجانس نژاد  زاني م

 )تيقوم
 ) محاسبه شدهيمنف(يساز شاخصروش 

۴ 
عــضويت در پيمانهــاي زيــست ( تعهــد حكومــت 

 )محيطي
     يساز شاخصروش 

 ) محاسبه شدهيمنف(يساز شاخصروش  رتبه در شاخص آزادي مطبوعات ۵
     يساز شاخصروش   كنوانسيون اصلي حقوق بشر۶عضويت در  ۶
 ) محاسبه شدهيمنف(يساز شاخصروش  ه هزار نفر با توجه به كشور مبدأ پناهندگان ب ۷
 شاخصهااز خود يروش استفاده از امت  رتبه در شاخص كارآيي دولت ۸

  رتبه در شاخص فساد ۹
 بـا توجـه بـه       شاخصهااز خود   يروش استفاده از امت   

  . شود به طور معکوس محاسبهيجنبه منف

  مردميأاکمه با رت حأيانتخاب ه ۱۰
 قـوه   ،ازيـ  امت ۳ ينه انتخاب نقوه مق ( يروش قرارداد 

 )ازي امت۵/۱ ي انتصاب- يب انتخا،ازيامت ۳ هيمجر
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  حكومتي–بندي قدرتهاي برتر دنيا در فاكتور سياسي   رتبه ۶نقشه 

 
  فرامرزي فاکتوري قدرت کشورها بر مبنايبند رتبه -۵-۱-۷
 متنـوع بـوده، بـه       ي فـاکتور فرامـرز    يرهـا يمتغ. ر اسـت  ي متغ ۱۰اكتور فرامرزي داراي    ف

 . را در بـر گرفتـه اسـت        يرزشـ  تا و  يتجار -ياسي از موارد از س    يعيف وس ي که ط  يا گونه
 بـر روش    ي مبتنـ  طور عمـده    به فرامرزي يرهاي متغ يازدهيجهت امت شده   استفاده   روش

 يرهـا يمتغ ،۹جـدول   .  بـوده اسـت    يزسـا   شـاخص  و روش    يسهم درصد، روش قرارداد   
 ازهاييامت ي و استاندارساز  يساز کساني را که جهت     ي و روش  يدر فاکتور فرامرز   يانتخاب
 . دهد يکار رفته است، نشان م هآنها ب

نشان داده شده است، در فاكتور فرامرزي ايـاالت متحـده            ،۷كه در نقشه شماره     چنان
ا در اختيـار داشـته و کـشورهاي چـين، فرانـسه،       امتياز رتبه اول جهان ر    ۳/۹۰آمريكا با   

انگلستان، روسيه، آلمان، ژاپن، اسپانيا، ايتاليا و کانادا بترتيب رتبه دوم تا دهم را کـسب                
 . سوم جهان را داردو  رتبه شصت ۵۵/۳جمهوري اسالمي ايران با امتياز . اند کرده
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  آنهايدهاز ي و روش امتي فاکتور فرامرزي انتخابيرهاي متغ ۹جدول 

يرد
 ف

 ا شاخصير ينام متغ
جهت شده روش استفاده 

 يدهازيامت

 تعداد شركاي تجاري ۱
 يصـادرات  کيشر ده هر (يروش قرارداد 

   ) مثبتازي امتکي
   يساز شاخصروش    از کل ي به صورت درصدخارج  متولد جمعيت ۲

۳ 
دقيقه بـه   (د تماسهاي انجام شده با خارج از كشور         تعدا
 )نفر

   يساز اخصشروش 

 )ازي امت۲۰ دائم ياعضا( يروش قرارداد متحد ت سازمان مللي امنيت دائم در شوراي عضو ۴

 متحد ت سازمان مللي امنيت موقت در شورايعضو ۵
هـر دوره عـضو موقـت       ( يروش قرارداد 

 )ازيک امتي
   يساز شاخصروش  يالملل بين يهاونيها و کنوانسعضويت در سازمان ۶
 روش سهم درصد وناني ۲۰۰۴هاي المپيك تعداد مدال ۷

۸ 
 نفــر ۱۰۰ هــر بــه ازايهاي وارد شــده  تعــداد توريــست

 جمعيت كشور ميزبان
 روش سهم درصد 

۹ 
 زايهاي خارج شده در طـول يكـسال بـه ا          تعداد مسافر 

  نفر جمعيت۱۰۰هر 
   يساز شاخصروش 

 روش سهم درصد  )تعداد پروازها(ماها يحرکت هواپ ۱۰

 

 
 بندي قدرتهاي برتر دنيا در فاكتورفرامرزي  رتبه ۷نقشه 
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 فضايي فاکتوري قدرت کشورها بر مبنايبند رتبه -۵-۱-۸
با توجه بـه تعـداد محـدود متغيرهـاي          . ر است   ي متغ ۳ ي دارا يي فاکتور فضا  يبه طور کل  

جدول . غيرهاي برتر نبود  فضايي نيازي به استفاده از روش تحليل عاملي براي انتخاب مت          
 .دهي آنها را نشان مي دهدزير متغيرهاي فضايي و روش امتياز

 

  آنهايدهازي فاکتور فضايي و روش امتيرهايمتغ  ۱۰ جدول

 يدهازيجهت امتشده روش استفاده  ا شاخصير ينام متغ فيرد

 روش سهم درصد هاي كشورها در فضا تعداد ماهواره ۱

 روش سهم درصد  امي كشورها در فضاهاي نظ تعداد ماهواره ۲

 روش سهم درصد  يقاتي تحقيها تعداد ماهواره ۳

 
چ يگـر هـ   ي و صد کشور د    باشند  مي ي کشور داراي توانمند   ۳۹در فاكتور فضايي فقط     

 کـا بـا   ياالت متحـده آمر   ي کشور، ا  ۳۹ن  ين ا يدر ب . اند  کردهن فاکتور کسب ن   ي در ا  يازيامت
 يکـا کـشورها   يپـس از آمر   .  را به خود اختصاص داده است      ن رتبه ياز باالتر ي امت ۰۳/۱۷۸
، )۴/۵(، انگلستان)۸/۵( ، هندوستان)۴/۶(، فرانسه)۱۴(ني، چ)۴/۱۴(، ژاپن)۹/۴۵( هيروس

 مـشخص اسـت،     امتيازهـا كـه از     چنان. قراردارند )۸/۲( اياسپان ،)۲/۳(لي، برز )۸/۴(کانادا
ـ   يي فـضا   شکاف قتريدق و به عبارت     يي فضا قابليتهاي  تفاوت در     يعنـ ي ،ن کـشور اول   ي  ب

ت االيـ  ايها که تعداد ماهواره   ي به طور  اد است، يار ز ي بس ي بعد يه و کشورها  االت متحد يا
 ۴۲۳کـا   ياالت متحـده آمر   يـ ا.  اسـت  ي نه کشور بعد   يها متحده دو برابر مجموع ماهواره    

  عـدد  ۲۴۲ ي نـه کـشور بعـد      يهـا  که مجموع مـاهواره    ي در حال  ،ار دارد يماهواره د ر اخت   
 ماننـد   يياز در کنـار کـشورها     يـ  امت ۲۷/۰ز با کسب    ي ن ي اسالم يکشور جمهور . باشد يم

ده کـشور   ،   ۸نقشه   . آخر قرار دارد   يها  در رده  يژ و امارات متحده عرب    ک، نرو يمصر، مکز 
 .دهد يجهان نشان م ران را دريا  رتبه و ييبرتر در فاکتور فضا

 
 تور نظاميبندي قدرت کشورها بر مبناي فاک  رتبه-۵-۱-۹

.  متغير انتخـاب شـده اسـت       ۸ تعداد   ،در فاکتور نظامي با استفاده از روش تحليل عاملي        
سـازي  دسـازي و استاندار     ، نام متغيرهاي انتخابي و روشي را که جهت يکسان         ۱۱جدول  

، ده قدرت برتر نظـامي      ۹همچنين نقشه    .دهد کار رفته است، نشان مي      امتيازهاي آنها به  
 .دهد ن را در جهان نشان ميجهان و رتبه ايرا
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 بندي قدرتهاي برتر دنيا در فاكتورفضايي  رتبه ۸نقشه 

    
  آنهايدهازي و روش امتي فاکتور نظامي انتخابيرهاي متغ ۱۱جدول 

ف
دي
ر

 
 يدهازيجهت امتشده روش استفاده  ا شاخصير ينام متغ

 درصدروش سهم  ي جنگيتعداد هواپيماها ۱

۲ 
 از يصـورت درصـد   تعداد پرسنل نيروهاي مـسلح بـه   

 تيجمع کل
 ازيـ  امتکيـ  درصـد   کيهر  ( يروش قرار داد  

 )مثبت
 روش سهم درصد  نظاميهاي هزينهكل  ۳

 GDP ز نظامي به صورت درصدي اهاي هزينه ۴
 ازيـ  امت کيـ هـر دو درصـد      ( يروش قرار داد  

 ) حداكثر دو امتيازمثبت
 روش سهم درصد يون دالرصادرات سالح به ميل ۵
 روش سهم درصد  )ييهوا يروين(تعداد پرسنل نيروهاي مسلح ۶
 روش سهم درصد  )يياي دريروين(تعداد پرسنل نيروهاي مسلح  ۷

 )يياير دريز (ي رزميتعداد شناورها ۸
 ۵ :کي استرتژ ييايدرريهر ز ( يروش قرار داد  

 )ازي امت۱ :يزلي د،ازي امت۳ :ياتم، ازيامت
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 نظامي بندي قدرتهاي برتر دنيا در فاكتور  رتبه ۹نقشه 

 
 نه گا مقايسه رتبه  ايران در فاكتورهاي نه -۶

 گانـه   نهمقايسه رتبه ايران در فاكتورهاي       نشان داده شده است،        ۱ كه در نمودار   چنان  هم
 اجتمـاعي،  نظـامي، فرهنگـي،    سـرزميني،  رتيب از فاكتور  ، قدرت ايران بت   نشان مي دهد  

 .فضايي، اقتصادي، علمي، سياسي تا فاكتور فرامرزي سير نزولي دارد
 
  محاسبه مجموع  امتياز کشورها و ترسيم ساختار قدرت جهاني-۷

گانه مشخص شد، با جمع جبري  پس از آنکه امتياز کشورها در مورد فاکتورهاي نه
شود كه اين امتياز نمايانگر ميزان   مشخص ميامتيازهاي نه فاكتور، امتياز نهايي کشورها

 ،گانه با توجه به امتياز نهايي کشورها در مورد فاکتورهاي نه. باشد قدرت ملي کشورها مي
توان ساختار ژئوپليتيکي جهان را  وزن ژئوپليتيکي آنها مشخص شده  و بر اساس آن مي

جغرافيايي و ژئوپليتيکي توان در هر کدام از مناطق  عالوه بر اينکه مي. ترسيم کرد
تواند بر  اي هم مي  و منطقهساختار قدرت را ترسيم کرد، ترسيم ساختار قدرت جهاني

طور مثال بر اساس فاکتور اقتصادي،  در اين صورت به. اساس يک يا چند فاکتور باشد
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 اساسهم برتوان به شناسايي قدرتهاي برتر اقتصادي جهان و منطقه پرداخت و  مي

 گانه  مقايسه رتبه ايران در فاكتورهاي نه ۱ نمودار
 

 
 )ميزان قدرت ملي(بندي قدرتهاي برتر دنيا در تمامي فاكتورها   رتبه ۱۰نقشه 
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اي يا جهاني کـشورها بـر    بندي منطقه توان به رتبه امتياز نهايي يا شاخص قدرت ملي مي 
، ده قدرت برتر جهان را بر اساس        ۱۰نقشه شماره   .  اساس وزن ژئوپليتيکي آنها پرداخت    

و همچنين رتبه ايران را در جهان بر اسـاس          ) ميزان قدرت ملي  (امتياز مجموع فاكتورها    
 .دهد ميزان قدرت ملي نشان مي

ميزان قـدرت   (شدن امتياز كشورها در مجموع فاكتورها        پس از مشخص  كه ذكر شد     چنان
نشان  ،۲شکل  كه در    چنانبر اين اساس     .هان ترسيم كرد   ساختار قدرت را در ج     توان  مي) ملي

بنـدي قـدرت جهـاني        داده شده است، بر اساس امتيـاز كـشورها از مجمـوع فاكتورهـا سـطح               
الزم به ذكر است كه سطح بنـدي  . مشخص و بر اساس آن نظام ژئوپليتيك جهاني ترسيم شد  

 دارد، امـا پـس از اينكـه در          اي وجـود   و منظومه ) با ساختار عمودي  ( قدرت به دو شكل قطبي    
اين تحقيق سطوح قدرت جهاني بر اساس امتياز كشورها و با توجه به دامنه امتياز بـراي هـر                   

بنـدي   مشخص شد كه سطح   ،  )۲شكل  ( ترسيم شد ...) و۴۰۰-۲۰۰،  ۱۰۰۰-۵۰۰(سطح قدرت 
اي  هانتيگتون در مورد سيـستمه     وسيله  بهقدرتها در اين تحقيق به يكي از چهار سيستمي كه           

 , Huntington(  چنـد قطبـي  –قدرت جهاني پيشنهاد شده به نام سيستم دوگانه تك قطبي 
 جمهـوري اسـالمي   ،كه در شكل زير مـشخص اسـت    چنان.مطابقت بيشتري دارد) 35 :1991

 .ايران در سطح سه ساختار قدرت جهاني قرار دارد
 

 
 )م ژئوپليتيك جهانينظا(  ساختار قدرت جهاني ۲شكل 
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 گيري  نتيجه-۸
 و يک جهـان يتيگاه کشور در نظام ژئوپل   ين جا يي کشورها به منظور تع    يسنجش قدرت مل  

، دانـشمندان علـوم     ياسـ ي س يدانهاي جغراف يها همواره از دغدغه   سه قدرت کشورها،  يمقا
 يريگ اندازه يدر تالش برا صاحبنظرانن رو ياز هم . الملل بوده است   ني و روابط ب   ياسيس

 مبـادرت   يره مختلفـ  يا چند متغ  يره و   ي تک متغ  يهامدلو  روشها  به ابداع   قدرت کشورها   
 جهـان را    يا بعـد محـدود کـشورها      يـ ر  يا چند متغ  يک  ياند که همه آنها از منظر        دهيورز
ر يـ  جـامع و فراگ    ي قدرت مل  کننده  منعکس گاه  چيه يولاست،  سه کرده   ي و مقا  يبند  رتبه

د جهـت سـنجش     يـ  جد مدل ،نيشي پ يهامدل يابيارزق با   ين تحق يدر ا .اند کشورها نبوده 
 قبل جامعتر محـسوب     يهامدل ي کشورها عرضه شده است که نسبت به تمام        يقدرت مل 

 با اين وسعت براي اولين بار در ايران و حتـي            مدل طراحي اين  ، ادعا کرد  توان  يم و   شده
 شـامل   تـوان   مـي را   قبـل    هايمـدل  نسبت به    مدلمزاياي اين   . جهان صورت گرفته است   

 : موارد زير دانست
لفـه سياسـي، اقتـصادي، نظـامي،        ؤتوجه بر تمامي ابعاد قـدرت در قالـب نـه م            .١

كـه تمـامي      در حـالي   ؛فرهنگي، اجتماعي، سرزميني، علمي و فناوري، فرامرزي و فضايي        
 ؛اند كرده يك يا چند بعد محدود قدرت اقدام گيري اندازه قبل بر هايمدل

 متغيـر در    ٩٠ حـدود    مـدل ، در اين    مدلرفته در   كار هيرهاي ب تعدد و تنوع متغ    .٢
استفاده شده كه نسبت به تمامي   ... هاي مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي، علمي و       هجنب
 ؛ از تعدد و تنوع متغير برخوردار استين پيشهايمدل

نقـش و اهميـت   استفاده از روش دلفي و مراجعه به نظر خبرگان جهت ارزيابي     .٣
 ؛قدرت مليمتغيرها بر 

جايگـاه  ترسيم ساختار قدرت در جهان بر مبناي قدرت ملي كشورها و تعيـين               .٤
 ؛ايران در نظام قدرت جهاني

هـا و    لفـه ؤلفه متفـاوت يـا در مجمـوع م        ؤامكان مقايسه قدرت كشورها در نه م       .٥
 ؛ميزان قدرت ملي كشورها

 آسياي  خليج فارس،(امكان مقايسه قدرت ايران در مناطق ژئوپليتيكي پيرامون    .٦
 ؛...)مركزي، خاورميانه   و

 جنبه مختلف با منطقه مورد نظر در سند چشم انداز           ٩مقايسه قدرت ايران در      .٧
ايـن سـند    در  بـا توجـه بـه اينكـه         .  ساله نظام به منظور شناخت نقاط ضعف و قوت         ٢٠
 . قدرت برتر منطقه شوددايران بايکه است  شده ينيب شيپ

 
 قدرداني -۹

 بخـاطر حمايـت مـالي از        دانند از دانشگاه تربيت مدرس      د الزم مي  نگارندگان مقاله بر خو   
 .اين طرح تحقيقاتي تشكر بعمل آورند
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