
 

  هاي سنجش و ارزیابی الگوها و شاخص
  کارایی قدرت نرم کشورها
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  چکیده
، این 1990توسط جوزف ناي در دهۀ » قدرت نرم«شدن مفهوم  س از مطرحپ

الملل یافت و به یکی از  اي در مطالعات قدرت و روابط بین مفهوم جایگاه ویژه

ها تبدیل شد. یکی از موضوعات مطرح دربارۀ تمامی  مفاهیم محوريِ این حوزه

اشکال قدرت از جمله قدرت نرم، سنجش قدرت است. ازآنجاکه قدرت امري 

رو سنجش قدرت  یابد؛ ازاین نسبی است، با استفاده از سنجش و مقایسه معنا می

هاي  ها در نظام جهانی، از دغدغه تعیین جایگاه آن به منظورملی کشورها 

  الملل بوده است. دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین

هاي اخیر و  یافتن قدرت نرم در سال کوشد با توجه به اهمیت پژوهش حاضر می

زمینه، به بررسی هاي موجود در این  رغم دشواري ضرورت سنجش آن به

شده را  شده دربارۀ آن بپردازد و الگوهاي مختلف مطرح مطالعات و اقدامات انجام

  مورد کنکاش و بررسی قرار دهد.
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  . مقدمه1
الملل  یگران اصلی عرصۀ روابط بینعنوان باز به ها دولتست. ها دولتالملل عرصۀ رقابت  عرصۀ بین

به دنبال پیشبرد منافع ملی هستند و در این مسیر، سعی در ارتقاي قدرت و توان ملی خود دارند. میان 
سطحِ قدرت ملی یک دولت و سطح دستیابی آن به منافع ملی، رابطۀ مستقیمی وجود دارد. هرچه 

در پیشبرد و حفظ منافع ملی خود تواناتر دولتی از قدرت و توان ملی با�تري برخوردار باشد، 
الملل ارتقاي قدرت ملی خود در  در عرصۀ بین ها دولتخواهد بود. به همین دلیل، هدف اصلی 

ي رقیب است و مفهوم قدرت یکی از مفاهیم اصلی و کلیدي روابط و ها دولتقیاس با قدرت ملی 
  آید. الملل به شمار می سیاست بین
برابر بود با آنچه از آن با عنوان » قدرت ملی«الملل مفهوم  بین اي روابط ه ها در نظریه تا مدت

ترین شکل قدرت است و توانایی دستیابی به  شود. قدرت سخت قدیمی یاد می» قدرت سخت«
به شود.  انگاشته می» هویج و چماق«بر اجبار و تهدید یا همان سیاست  اهداف از طریق اقدامات مبتنی

ها و معیارهایی همچون جمعیت، سرزمین، جغرافیا،  با شاخص ها دولتت سنتی، قدرت سخ طور
» قدرت نرم«با طرح مفهوم  جوزف نايشود.  منابع طبیعی، قدرت نظامی و توان اقتصادي سنجیده می

گونه که ناي بدان اشاره دارد و در  اي را به قدرت ملی افزود. قدرت نرم ـ آن ، بعد تازه1990در دهۀ 
هاي دیگران بدون  دادن به اولویت تر به آن پرداخته خواهد شد ـ عبارت است از شکل ادامه مفصل

استفاده از زور، اجبار یا خشونت و از طریق منابع نامحسوس مانند شخصیت جذاب، فرهنگ، 
یی که مشروع تلقی شده و از قدرت اخ�قی برخوردارند. ها سیاستهاي سیاسی، نهادها، و نیز  ارزش
  محوري و کلیدي در قدرت نرم دارد. ی، مفهوم مشروعیت، جایگاهترتیب بدین

الملل، یکی از موضوعات  با توجه به اهمیت مفهوم قدرت ملی و رقابت بر سر آن در روابط بین
 اصلی این رشته، سنجش و ارزیابی قدرت و توان ملی کشورهاست. سنجش و ارزیابی قدرت سخت

گونه که اشاره شد، منابع این قدرت عینی و ملموس بوده و  کشورها چندان دشوار نیست زیرا همان
را با هم مقایسه و  ها دولتتوان قدرت سخت  راحتی می گیري هستند؛ بنابراین به سنجش و اندازه قابل

جایگاه هر دولت را براساس این بعد از قدرت ملی مشخص کرد، اما در رابطه با قدرت نرم، 



  ۱۱  ابوذر رفیعی قهساره/  کارایی قدرت نرم کشورها رزیابیهاي سنجش و ا الگوها و شاخص

 

 هاي سنجش و ارزیابی کارایی قدرت نرم کشورها الگوها و شاخص

رو سنجش سطح قدرت  بر منابع ناملموس است و ازاین مبتنی وضعیت بدین شکل نیست. قدرت نرم
  پذیر نیست. راحتی امکان و همچنین ارزیابی تأثیرات آن به ها دولتنرمِ 

ناپذیري قدرت نرم بپردازد و  پذیري یا سنجش کوشد به موضوع سنجش مقالۀ حاضر می
ر دهد. در ادامه ضمن معرفی هاي مختلفی را که در این زمینه وجود دارد، مورد بررسی قرا دیدگاه

هایی که براي سنجش قدرت نرم  هاي گوناگون، الگوها و شاخص مفهوم قدرت نرم و بررسی دیدگاه
  اند، بررسی خواهند شد. الملل ارائه شده در روابط بین ها دولت

  ادبیات پژوهش. 2
گیري  اندازه بودن و قابل کنند، به دلیل کیفی ) اشاره می1394فرد و همکارانش ( گونه که پیشگاهی همان

گیري قدرت نرم کشورها فراهم  هاي قدرت نرم، ادبیات مؤثر و مسلطی در زمینه اندازه نبودنِ مؤلفه
ها ارائه نشده  توجهی نیز در این حوزه اي قابل که الگوهاي تطبیقی و مقایسه همچنان ؛نیامده است

  شوند. ، بیان میدر این حوزهشده  انجام هاي است. در ادامه برخی از مطالعات و پژوهش
گیري چندشاخصۀ فازي براي مقایسه  ارائه مدل تصمیم«فرد و همکارانش در مقالۀ  پیشگاهی

گویی به این پرسش هستند که میزان و جایگاه قدرت نرم  ) به دنبال پاسخ1394» (قدرت نرم کشورها
کشورهاي منطقه چگونه غرب آسیا، آسیاي مرکزي و قفقاز در مقایسه با دیگر  کشورهاي جنوب

اند که توان قدرت نرم در  است؟ نویسندگان با روش جبرانی فازي به این نتیجه دست یافته
است: ترکیه، عربستان، فلسطین  ترتیب بدینغرب آسیا، آسیاي مرکزي و قفقاز  کشورهاي جنوب

رین، ترکمنستان، اشغالی، قزاقستان، ایران، عمان، قطر، گرجستان، آذربایجان و امارات، کویت، بح
، در نهایتتاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان، ازبکستان، ارمنستان، لبنان، اردن، سوریه، عراق و 

  افغانستان و یمن. 
وزن و جایگاه  ۀ)، در محاسب1388» (ژئوپلیتیک قدرت نرم ایران«هرسیچ و همکارانش در مقالۀ 

 ۀگان هاي ده پلیتیکی براساس مؤلفهژئو ۀنسبی قدرت نرم جمهوري اس�می ایران در هفت منطق
دهد جمهوري  هاي این پژوهش نشان می اند. یافته شاخص کوشیده 18سنجش قدرت نرم و در قالب 

هاي قدرت نرم را در میان کشورهاي اوراسیاي مرکزي و کمترین  اس�می ایران بیشترین کاربرد مؤلفه
کند با�ترین میزان  ن پژوهش مشخص میي �تین داشته است. ایامریکامیزان را به نسبت منطقه 
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  اعمال قدرت نرم ایران در مناطقی است که ساکنان آنان بیشتر با زبان فارسی در ارتباط هستند.
)، کوشیده است با رویکرد 1389» (هاي سنجش قدرت ملی نقد و تحلیل مدل«زرقانی در مقالۀ 

صر متشکلۀ قدرت ملی، بررسی کند. در هاي مختلف را در مورد عنا توصیفی ـ تحلیلی ابتدا نظریه
هاي مفهومی و ریاضی سنجش قدرت ملی را به تفکیک ارزیابی کرده و کوشیده است  ادامه وي مدل

ها را تبیین کند و  هاي مفهومی و ساختاري این مدل ترین اشکال ها، مهم با نقد و تحلیل این مدل
اي طراحی یک مدل بهینۀ سنجش سپس با شناخت نقاط ضعف و قوت هر مدل، راهکارهایی بر

اي  قدرت ملی ارائه دهد. البته در این مقاله منظور نویسنده از قدرت ملی، قدرت سخت است و اشاره
  به سنجش قدرت نرم ندارد.

اند  )، کوشیده1385» (طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها«نیا و همکارانش در مقالۀ  حافظ
یشین سنجش قدرت ملی، مدل نوینی ارائه کنند که چه از نظر هاي پ با توجه به نقد و ارزیابی مدل

روش کار و چه از نظر تعداد و ترکیب فاکتورها و متغیرهاي مؤثر بر قدرت ملی، نسبت به تمامی 
هاي پیشین برتري داشته باشد. نویسندگان مقاله ضمن تشریح شیوۀ طراحی مدل سنجش قدرت  مدل

فاکتور نُه متغیر در قالب  90ده از مدل مزبور که از ترکیب حدود مرحله، با استفا سیزدهملی در قالب 
و در پایان با توجه به میزان قدرت  اند کشور جهان پرداخته 140تشکیل شده است، به سنجش قدرت 

اند. البته این پژوهش نیز  سطحی ارائه داده ملی کشورها، ساختار قدرت جهانی را در قالب مدلی پنج
ن، قدرت ملی را مساوي با قدرت سخت دانسته و سعی در ارائۀ مدلی براي همانند پژوهش پیشی

  سنجش آن دارد.
)، به دنبال پاسخ به 1393» (تحلیل قدرت نرم بریتانیا«دهقانی فیروزآبادي و ذوالفقاري در مقالۀ 

ترین منابع قدرت نرم بریتانیا در سیاست خارجی این کشور کدام است؟  این پرسش هستند که مهم
ي متولی تولید و کاربست ها سازمانپاسخ به این پرسش، نویسندگان مبادرت به شناخت منابع و  در

بر این اساس، نویسندگان منابع قدرت نرم را به دو حوزه منابع  اند. قدرت نرم بریتانیا کرده
رت قدآنان  ،اند. بر این اساس هایی را تعریف کرده محور تقسیم کرده و شاخص محور و دولت جامعه

اند که دولت بریتانیا به دلیل  نرم بریتانیا را مورد سنجش قرار داده و در نهایت به این نتیجه رسیده
ترین بازیگران جهانی در عرصه  المللی، یکی از شاخص هاي داخلی و بین برخورداري از ظرفیت

  کارگیري قدرت نرم است. تولید و به
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هاي  نرم نظام جمهوري اس�می ایران و ظرفیتهاي قدرت  مؤلفه«افضلی و همکارانش در مقالۀ 
هاي قدرت نرم  )، به دنبال شناسایی ظرفیت1397» (الملل از دید کارشناسان آن در عرصه بین

آفرینی مؤثر در  نقش به منظورهاي ایجادشدۀ ناشی از آن  جمهوري اس�می ایران و استفاده از فرصت
هاي قدرت نرم در شانزده مورد با بررسی میزان  الملل هستند. در این مقاله، شاخص روابط بین
شان بر قدرت ملی جمهوري اس�می مشخص شده است: در بعد فرهنگی: موقعیت  اثرگذاري

فرهنگی ایران به لحاظ تاریخ و تمدن کهن و چندین هزارساله، در بعد اقتصادي: مزیت نسبی در 
عتماد ملی با�ترین ضریب اثر را در تولید و توزیع کا�یی خاص، و در بعد سیاسی: وحدت و ا

توان به موارد زیر اشاره  هاي ایجادشده می قدرت ملی دارند. از نگاه نویسندگان، از نتایج و فرصت
المللی، افزایش قدرت ملی، ارائه تصویر مثبت از انق�ب  کرد: گسترش منافع ملی در سطح بین

ر و ارتقاي ضریب امنیت ملی از طریق مشارکت هاي دیگر، برقراري وفاق، اقتدا اس�می در ذهن ملت
هاي مختلف، افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی در منطقه و جهان، بازتولید اندیشۀ مقاومت  مردم در صحنه

در المللی.  اي و بین هاي منطقه کننده در معادله هاي منطقه و ایفاي نقش تعیین ویژه در میان ملت به
قدرت نرم سبب تحکیم و ارتقاي امنیت ملی جمهوري  هاي ایجادشده از مشخص شد فرصت نهایت

  اس�می ایران شده است.
ها به شکل خاص و ویژه به  یک از آن دهد هیچ شده نشان می هاي بیان ها و پژوهش      بررسی مقاله

اند. تعدادي  موضوع مقالۀ حاضر یعنی مباحث نظري مربوط به سنجش و ارزیابی قدرت نرم نپرداخته
هاي  ها و شاخص ها به سنجش و ارزیابی قدرت نرم در یک کشور براساس مؤلفه  شاز این پژوه

ها بحثی از مباحث نظري مربوط به ارزیابی  اند و در آن خاص از تعاریف قدرت نرم، اقدام کرده
ها که به مباحث نظري سنجش قدرت ملی  قدرت نرم نشده است. همچنین چند مورد از این پژوهش

اند و بیشتر بر این شکل از قدرت تمرکز  با قدرت سخت دانسته مترادفملی را  اند، قدرت پرداخته
توان موضوع پژوهش  اند. بر این اساس، می کرده و بحثی از سنجش و ارزیابی قدرت نرم انجام نداده

هاي سنجش  هاي پیشین دانست چراکه از مباحث نظري، الگوها و مدل حاضر را متفاوت از پژوهش
  ها پرداخته نشده است. هاي پیشین به آن شود که در پژوهش ت نرم بحث میو ارزیابی قدر
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  چهارچوب نظري پژوهش. 3
) اهمیت و ضرورت 2) مفهوم قدرت نرم؛ 1شود:  بخش نظري پژوهش به سه قسمت تقسیم می

  ) مشک�ت ارزیابی و سنجش کارایی قدرت نرم.3ارزیابی و سنجش کارایی قدرت نرم؛ 

  نرم. مفهوم قدرت 3- 1
ترین سطح، قدرت به  الملل است. در کلی قدرت یکی از مفاهیم کلیدي در علم سیاست و روابط بین

رسیدن به نتایج دلخواه است. براي تحت تأثیر  به منظورمعناي توانایی تأثیرگذاري بر رفتار دیگران 
اعمال نیروي قهریه مجبور ها را با تهدید یا  توان آن دادنِ رفتار دیگران چندین راه وجود دارد: می قرار

توان با کاربرد منابع اقتصادي دیگران را وادار به پیروي کرد؛ یا اینکه با  به انجام کاري کرد؛ می
ها را جذب و با خود همراه کرد (هرسیچ، تویسرکانی و  افزاريِ قدرت آن هاي نرم گیري از مؤلفه بهره

و شیوۀ سوم را شیوۀ » قدرت سخت«بر  تنیهاي مب ). دو شیوۀ نخست را شیوه231: 1388جعفري، 
  دانند. می» قدرت نرم«بر  مبتنی

جوزف توسط  1990بار در اوایل دهۀ  اي منسجم، نخستین اصط�ح قدرت نرم در قالب نظریه
شود. ناي از  عنوان مبدع مفهوم قدرت نرم در جهان یاد می مطرح شد و به همین دلیل از وي به ناي
که در چهارچوب نظریۀ نهادگرایی نئولیبرال به ضرورت توجه به تحو�ت اندیشمندانی بود  هجمل

، پیرامون سرشت 1990اي از تحقیقات وي از دهۀ  الملل پرداخت. بخش عمده بنیادین سیاست بین
مراتب قدرت  در سلسله امریکاالملل، جایگاه و سرشت قدرت  تغییرِ قدرت در سیاست بین حال در

). 77: 1397نرم در سیاست خارجی بوده است (خداوردي و رحمتی،  جهانی و طرح مفهوم قدرت
در نشریۀ » کنندگی استعارۀ انحطاط گمراه«اي با عنوان  بار در مقاله ناي مفهوم قدرت نرم را نخستین

، »امریکالزوم رهبري: طبیعت متغیر قدرت «آت�نتیک مطرح کرد. ناي در آثار دیگر خود با عنوان 
رهبري و «، »امریکاعالی  قدرت نرم و آموزش«، »ایی براي توفیق در سیاست جهانیقدرت نرم: ابزاره«

پردازد (سیف و همکاران،  به تفصیل به بررسی قدرت نرم می» قدرت آینده«و » قدرت هوشمند
قدرت «شود.  تقسیم می» قدرت نرم«و » قدرت سخت«). از دیدگاه ناي، قدرت به دو بخش 8: 1392
توانایی یک » قدرت نرم«رود و  هاي نظامی و اقتصادي به کار می شالودۀ توانایی براي اشاره به» سخت

خواهد؛ آن هم  کردن کشورهاي دیگر است در اینکه همان چیزي را بخواهند که او می کشور در وادار
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هاي فرهنگی و ایدئولوژیکی که در اختیار دارد. جنس قدرت نرم از نوع اقناع، و جنس  از راه جاذبه
  ).Nye, 2004: 24سخت از مقولۀ اجبار است ( قدرت

  ها عبارتند از: کند که برخی از آن ناي تعاریف مختلفی از قدرت نرم ارائه می
  کردن؛ ـ توانایی جذب

  دادن به ترجیحات؛ توانایی شکلـ 
  که مشروع به نظر برسد یا داراي اعتبار معنوي باشد؛ اي گونه ها به توانایی تعیین اولویتـ 
  جذب، اقناع و شیفتگی؛ قدرتـ 
  نیرویی فرهنگی ـ اقتصادي؛ـ 
  تغییر شکل قدرت از آمرانه به متقاعدکننده؛ـ 
 ;Nye, 2004: 62ها شود ( به خواستۀ آنتبدیل خواستۀ شما  که طوري بهتوانایی تأثیر بر دیگران ـ 

Nye, 2000: 46(.  
خواهیم با  آوردن چیزي که می ستد توان عبارت دانست از: توانایی به قدرت نرم را می طورکلی به

جذب و اقناع سایرین براي تحقق اهداف خود کسب کنیم. قدرت نرم، محصول و برآیند 
تصویرسازي مثبت از خود، تأثیرگذاري همراه با رضایت بر دیگران، ارادۀ دیگران را تابع خود کردن 

ف از طریق جاذبه، نه از هاي شبیه آن است. قدرت نرم توانایی کسب مطلوب مقصود و هد و مؤلفه
ي یک ها سیاستهاي سیاسی و  راه اجبار یا تطمیع است. قدرت نرم از جذابیت فرهنگی، ایدئال

  ).102: 1392شود (عیوضی و پارسا،  کشور ناشی می
ها و  برد که عبارتند از: فرهنگ، ارزش عنوان منابع مولّد قدرت نرم نام می ناي از سه عامل به
شروطی کند، بلکه  یک از این سه مؤلفه را به صورت مطلق مطرح نمی ه وي هیچسیاست خارجی. البت

ها  که براي دیگران جذاب باشد، ارزش صورتی شود. به زعم ناي، فرهنگ در ها قائل می براي آن
هاي ناهمخوان  که در داخل و خارج مورد توجه قرار گیرند و البته توسط اقدامات و رویه صورتی در

گذارنده و داراي اقتدار اخ�قی به نظر  که مشروع، درون صورتی و سیاست خارجی درتضعیف نشوند، 
  ).110-111: 1393فر،  آیند (سعیدي و مقدم آید، در زمرۀ منابع قدرت نرم به شمار می

قدرت «کند:  اشاره می گا�روتیگونه که  امروزه تردیدي دربارۀ اهمیت قدرت نرم وجود ندارد. همان
گرفته دربارۀ سیاست خارجی جایگاه و  هاي آکادمیک و عمومیِ صورت ي اخیر در بحثها نرم در سال
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قدرت «). مفهوم Gallarotti, 2011: 1» (اهمیت محوري یافته و توجه زیادي را به خود جلب کرده است
را گذاران  ع�وه بر آنکه از بعد نظري مورد توجه قرار گرفته است، در عرصۀ عمل نیز توجه سیاست» نرم

به خود جلب کرده و کشورها ع�وه بر ت�ش براي ارتقاي قدرت سخت، در راستاي ارتقاي قدرت نرم 
هاي اخیر میان مفاهیم سیاست خارجی، کمتر مفهومی به اندازۀ مفهوم  کوشند. در واقع، در سال نیز می

  ).Patalakh, 2016: 86کرده است ( جلبتوجهات را به سمت خود » قدرت نرم«

  میت و ضرورت ارزیابی و سنجش کارایی قدرت نرماه. 3- 2
سنجش و ارزیابی میزان کارایی و کارآمدي قدرت (چه به شکل سخت و چه  ،به اعتقاد جوزف ناي
اعمال قدرت عبارت است از فرایند  ، زیرااست آنکنندگان  عمالضروري براي ا يبه شکل نرم)، امر

یگران مورد نظر. به عبارت دیگر، بازیگرانِ صاحب منابع باز تبدیل منابع قدرت به تغییراتی در رفتار
حال،  بااین ؛کنند قدرت از این منابع براي ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار بازیگران هدف استفاده می

صرف استفاده از منابع قدرت از سوي بازیگرانِ داراي این منابع، موجب تغییر رفتار بازیگران هدف 
قادر به ایجاد نتایج  ،خود و ضرورتاً خودي کند، منابع قدرت به ه ناي اشاره میگونه ک . همانشود نمی

  ).Nye, 2011: 76مورد نظر و مطلوب نیستند (
براي آنکه بازیگران صاحب منابع قدرت بتوانند با استفاده از این منابع به نتایج مطلوب دست 

هاي مؤثر  ، �زم است استراتژيکنندیجاد یابند و تغییرات مورد نظر خود را در رفتار بازیگران هدف ا
به عبارت دیگر، منابع قدرت  در پیش گیرند؛اعمال قدرت در شرایط مناسب  به منظوررا و کارآمدي 

به نتایج مطلوب و مورد نظر تبدیل  ،هاي مؤثر و کارآمد آمیز از طریق استراتژي به شکلی موفقیتباید 
هاي کارآمد و متناسب با شرایط براي  استراتژي دنِبرگزیرو  )؛ ازاینNye, 2004: 13شوند (
 ی،های استراتژيچنین اهمیت و ضرورت دارد. بدون  ،شدن منابع قدرت به نتایج مورد نظر تبدیل

درستی صورت نخواهد گرفت. همین ارتباط، اهمیت  بهدلخواه، فرایند تبدیل منابع قدرت به نتایج 
سازد. براي آنکه بازیگرانِ صاحب منابع قدرت بتوانند  یارزیابی و سنجش کارایی قدرت را آشکار م

ها و  کاستیو  در پیش گیرندها را براي تبدیل منابع قدرت به نتایج مورد نظر  بهترین استراتژي
نتایج و  نیازمند ارزیابی و سنجش مداوم ،را برطرف سازندمنتخب هاي  استراتژيهاي  ضعف

هم در رابطه با قدرت  ،مود. این سنجش و ارزیابی مداقدرت از سوي خود هستن پیامدهاي اعمال
  ).Ji, 2017: 77سخت اهمیت دارد و هم در رابطه با قدرت نرم (
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قدرت «که با استفاده از  یتوجیه تأمین بودجه مالی �زم براي برنامۀ خاص به منظوردیگر،  ازسوي
دادن کارایی و  نشان نیازمندامر سودمندي این برنامه نشان داده شود. این باید  ،ارتباط دارد» نرم

نشان داده شود  بایدهاي هدف است. به عبارت دیگر،  براي تأثیرگذاري بر گروه قدرت نرمکارآمدي 
نتیجه نبوده و توانسته است به نتایج و اهداف  بی ،اي که صرف این برنامۀ خاص شده است منابع مالی

هاي مرتبط با قدرت نرم، تداوم یا توقف  برنامه ۀگذاري دربار شده دست یابد. سیاست تعیین
همگی بستگی به ارزیابی  ،یابد ها اختصاص می هاي موجود، و میزان منابع مالی که به این برنامه برنامه

شده و ایجاد نتایج  ها براي دستیابی به اهداف تعیین و سنجش میزان کارایی و توانایی این برنامه
  ).Singh & MacDonald, 2018: 33مطلوب دارد (
هاي ک�ن به  دهندگان نسبت به اختصاص بودجه در بسیاري از کشورها رأيدیگر،  ازسوي

نگاه مثبتی ندارند. براي مثال، سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي در » قدرت نرم«هاي مرتبط با  برنامه
د نسبت به افرابیشترِ  ،آن در کشورهاي عضو این سازمانبراساس که  کردگزارشی منتشر  2014سال 
ترتیب، افراد مسئول سیاست  بدین. بودندبدبین » قدرت نرم«الملل و  هاي مرتبط با توسعۀ بین برنامه

ها به عموم مردم  سودمندي و کارایی این برنامه ۀدام دربارخارجی در کشورهاي مختلف مجبورند م
  ).OECD, 2014: 12( ستها نامهنتایج اجراي بر دائمیارزیابی نیازمند که این امر کنند رسانی   اط�ع

نگري  ارتباط مستقیمی با آینده» قدرت نرم«هاي مرتبط با  ارزیابی کارایی و نتایج برنامههمچنین 
هاي مرتبط با قدرت نرم را بر اقتصاد، سیاست  دارد: این ارزیابی تأثیر برنامه ها این برنامه ۀدربار

روشن  ،جهان سیاست در آیندهبر ها را  أثیر آنو نیز نقش و تمجري  داخلی و سیاست خارجی کشورِ
  ).Yavuzaslan & Cetin, 2016: 396سازد ( می

  مشکالت ارزیابی و سنجش کارایی قدرت نرم. 3- 3
برخ�ف قدرت نظامی یا اقدامات «ارزیابی و سنجش قدرت نرم دشوار است. به اعتقاد جوزف ناي 

دستیابی به نتایج مشخصی را در یک دورۀ زمانی آمیز، اجازۀ  اقتصادي که در صورت کاربرد موفقیت
). در واقع، Nye, 2004: 13» (دهند، امکان استفاده از قدرت نرم به این شکل وجود ندارد معین به ما می

حال تأثیر این منابع تا  ها هستند و درعین خارج از کنترل دولت» قدرت نرم«بسیاري از منابع کلیدي 
کند اقداماتی  ها از سوي بازیگران هدف دارد. ناي همچنین تأکید می آنحدود زیادي بستگی به پذیرش 

تواند بر برداشت بازیگرانِ هدف اثر گذاشته  گیرد، می صورت می» قدرت سخت«که با استفاده از منابع 
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را خنثی کند. به اعتقاد گروهی از محققان، » قدرت نرم«و دستاوردها و نتایج حاصل از کاربرد منابع 
توان دقیق  حال نمی بااین ؛سنجش و ارزیابی است هاي بازیگرانِ هدف، قابل ر افکار و برداشتتغییر د

  ).Nye, 1990: 336( اند مشخص کرد کدام عامل یا عوامل در این تغییر نقش داشته
هاي  یکی از مشک�ت و دشواريرا  تأثیرات کاربرد قدرت نرم شدنِ آشکار بودنِبر زمانبرخی 

» قدرت نرم«ي مرتبط با ها سیاستکند  . جوزف ناي اشاره میدانند آن میکارایی سنجش و ارزیابی 
ها تحقق  اهداف و نتایج مورد نظر آن تا کشد ها طول می کنند و گاه سال اغلب غیرمستقیم عمل می

شود. حتی  میتوان گفت تأثیرات قدرت نرم با تأخیر آشکار  می ترتیب بدین). Nye, 2004: 14یابد (
، حدود بیست سال زمان نیاز براي تأثیرگذاري موفق ییها بر این باورند که چنین سیاستاي  عده
سازد. یکی  را دشوار می» قدرت نرم«. تأثیرگذاريِ باتأخیر، سنجش و ارزیابی و همچنین کنترل دارند

در گزارش خود  ،پردازد هاي مجلس عوام انگلیس که به موضوعات مرتبط با قدرت نرم می از کمیته
هاي  رسانی کند که برخی اقدامات و هزینه  کند حکومت این کشور باید به مردم اط�ع تأکید می
نتایج ملموس و  یتنها پس از دورۀ زمانی مشخص و معین ،گرفته در رابطه با قدرت نرم صورت
ان همصبر و تداوم  نیازمندو در نتیجه دستیابی به این نتایج،  ی را به بار خواهد آوردسنجش قابل

  ).House of Lords, 2014: 105ست (ها سیاست
محققان سه مشکل دیگر را در رابطه با سنجش و ارزیابی نتایج و پیامدهاي قدرت نرم مطرح 

منابع قدرت نرم است که ارزیابی نتایج را دشوار  بودن کنند. یکی از این مشک�ت، نامحسوس می
هاي بازیگران  ازیگران هدف دارند. تغییر ذهنیتسازد. برخی از این منابع تأثیرات تدریجی بر ب می

هدف نیازمند فرایند طو�نیِ پرورش و آموزش است. در عرصۀ عمل نیز ممکن است ترکیبی از 
توان  سختی می عوامل تأثیرگذار باشد و موجب تغییر در رفتار بازیگران هدف شود؛ بنابراین به

ت نرم است یا عوامل دیگري در این میان کارگیري منابع قدر مشخص کرد این تغییر نتیجۀ به
اند و یا اینکه میزان تأثیرگذاري منابع قدرت در این رابطه چه میزان بوده است.  تأثیرگذار بوده

ها، احساسات و حتی رفتارهاي بازیگرانِ هدف،  واقعیت دیگر در این رابطه آن است که برداشت
آوردنِ درکی دقیق از ساختارهاي  دست هترتیب ب مدام در حال تغییر و دگرگونی است. بدین

ها به کار گرفته شده  شناختی، احساسی و ارزشی بازیگران هدف که قدرت نرم در رابطه با آن
  ).Ji, 2017: 82است، دشوار است (
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مشکل دوم آن است که در فرایند تبدیل منابع قدرت نرم به نتایج و اهداف مورد نظر، ممکن است 
چه این متغیرها تغییر کنند، ممکن است تأثیرات و نتایج قدرت  له کنند و چنانمتغیرهاي مختلفی مداخ

). Ji, 2017: 82نرم نیز دچار تغییر شود. دو متغیر مهم در این رابطه عبارتند از رابطه و محیط (
ن کنندۀ قدرت و بازیگرا اثرگذاري قدرت نرم تا اندازۀ زیادي تحت تأثیر نوع رابطۀ میان بازیگران اعمال

) در نتیجۀ انجام پژوهشی 2005و همکارانش ( الکساندرگونه که  هدف اعمال قدرت است. همان
تواند بر نتایج کاربرد قدرت نرم تأثیر بگذارد؛ یعنی  ها می تجربی دریافتند، الگوهاي مختلف روابط دولت

ي وجود داشته باشد، بر همکار برندۀ این منابع و دولت هدف روابط مبتنی کار که بین دولت به درصورتی
کارگیرندۀ منابع  که مردم کشور هدف، کشور به این تأثیرگذاري تقویت خواهد شد. برعکس، درصورتی

قدرت نرم را دشمن خود تلقی کنند، تأثیرگذاري قدرت نرم کاهش خواهد یافت زیرا در صورت 
أثیر ایدئولوژي و سختی تحت ت بر دشمنی میان دو کشور، مردم کشورِ هدف به وجود تصویر مبتنی

گیرند و مانع ورود محصو�ت مربوط به  کاربرندۀ منابع قدرت نرم قرار می هاي سیاسی کشور به ارزش
شوند. طبیعی است چنین اقداماتی به نوبۀ خود موجب تشدید  قدرت نرم آن کشور به کشور خود می

همین شکل، تأثیرگذاري  ). بهAlexander et al, 2005: 63شود ( بر دشمنی می هاي مبتنی برداشت
شود. براي  قدرت نرم با تغییر در محیطی که قرار است این تأثیرگذاري در آن رخ دهد، متفاوت می

شوند، ممکن است  هاي تبادل دانشجو به کشور دیگري اعزام می مثال، دانشجویانی که در نتیجۀ برنامه
صیل به دست آورند اما مجبور شوند اي در مورد کشور محل تح هاي تازه در مدت تحصیل خود دیدگاه

  ).Ji, 2017: 83پس از بازگشت به وطن، خود را با محیط کشورشان تطبیق دهند (
اند، میزان  هاي موجود در حوزۀ قدرت نرم از آن غفلت کرده چالش سوم که آثار و پژوهش
گونه  است. همان ها در کشور هدف و منابع مشابه آنکارگیرنده  به سازگاري منابع قدرت نرمِ کشورِ

اشکال خاصی «شدن و نوسازي با انتشار  که اشاره شد، فرهنگ یکی از منابع قدرت نرم است. جهانی
کمک » شدن فرهنگ جهانی یکدست«به » هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی از گفتمان

به تقلیدکنندگان  هاي غیرمسلط را برخی از فرهنگ ،ییامریکاکه برتري فرهنگ  اي گونه به ،اند کرده
-Boydرود ( حال، مقاومت و منازعۀ فرهنگی هرگز از بین نمی بااین ؛فرهنگ مسلط تبدیل کرده است

barett, 2000: 300ترین عامل ایجادکنندۀ  مهم«کند:  اشاره می ساموئل هانتینگتونگونه که  ). همان
کنندۀ  ها تعیین ها و فرهنگ تمدن... برخورد استفرهنگ  ،ها اخت�ف و منبع اصلی منازعه میان انسان
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). تردیدي نیست که فرهنگ هیچ کشوري براي 32: 1378(هانتینگتون، » سیاست جهانی خواهد بود
مردم تمامی جهان جذابیت ندارد؛ بنابراین هماهنگی منابع قدرت نرم یک کشور با محیط کشور 

م باید به آن توجه داشت. فهم و هایی است که در ارزیابی تأثیرگذاري قدرت نر یکی از مؤلفه ،هدف
تواند منجر به  شناسایی د�یل ناهماهنگی میان منابع قدرت نرم یک کشور و محیط کشور هدف می

  .شودهاي مناسب براي رفع این ناهماهنگی و اجراي مؤثر و کارآمد قدرت نرم  تدوین استراتژي

  هاي سنجش قدرت نرم ها و شاخص مدل. 4
و ضرورت ارزیابی و سنجش قدرت  برخی نهادها با توجه به اهمیت، شده طرحمشک�ت  باوجود

سطح کارایی و تأثیرگذاري قدرت نرم کشورها اند  کوشیدهو  اند نرم، اقداماتی در این حوزه انجام داده
یک گروه،  کرد:توان به دو گروه تقسیم  فعال در این زمینه را می نهادهايرا مورد سنجش قرار دهند. 

سنجش  ۀالمللی در زمین هاي دولتی و بین اتی و پژوهشی غیرانتفاعی هستند که با حمایتمراکز تحقیق
توان به مؤسسه سلطنتی الکانو در اسپانیا یا  از جمله می کنند که یت میو ارزیابی قدرت نرم فعال

تند هایی هس شرکت ،نهادهاي فعال در این حوزهاز دیگر  ۀمؤسسه حکومت در بریتانیا اشاره کرد. دست
و کرده بندي قدرت نرم کشورها  اقدام به رتبه ،که جنبۀ خصوصی داشته و براي نیل به اهداف تجاري

 ,Kharitonovaدهند ( مشاوره میمتقاضی به کشورهاي  ،در زمینه بهبود تأثیرگذاري قدرت نرم

قدام به ) هرساله اGFKك ( اف با همکاري شرکت آلمانی جی سیمون آنهولتمثال، براي ). 49 :2015
جهان کشور چهل به  آن،ارتقاي در زمینۀ حال  کنند و درعین قدرت نرم می از نظربندي کشورها  رتبه

  ).Anholt: 2014: 2دهد ( میمشاوره 
براي سنجش قدرت نرم  را ها و معیارهاي متفاوتی شاخص ها، ههریک از این نهادها و مؤسس

به  ،در قسمت بعدي. کنند بندي می بررسی را دستهکشورهاي مورد  ،ها و براساس آنکنند  میاستفاده 
به ها در ارزیابی قدرت نرم  است. روشی که این نهادها و شرکت پرداخته شدهبرخی از این معیارها 

امکان قضاوت در مورد میزان موفقیت  ،اي است. این روش روش تطبیقی و مقایسه برند، کار می
اي همچنین بررسی تغییر در جایگاه  . روش مقایسهکند فراهم میکشورها به لحاظ قدرت نرم را 

  ).Kharitonova, 2015: 50سازد ( ممکن می از این نظرکشورها را 
مطالعه است. دو بعد  کند تأثیرگذاري قدرت نرم در دو بعد و سه سطح قابل عنوان می لی جی

در بعد احساسی و شناختی  تأثیرگذاري قدرت نرم عبارتند از: بعد احساسی و شناختی، و بعد رفتاري.
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شود. در  هاي بازیگر یا بازیگران هدف می کارگیري منابع قدرت نرم سبب تغییر احساسات و برداشت به
شود. سه  کارگیري منابع قدرت نرم موجب تغییر در رفتار بازیگر یا بازیگران هدف می بعد رفتاري نیز به

فردي (خُرد)، سطح نهادي (متوسط)، و در نهایت سطح  :سطح تأثیرگذاري قدرت نرم نیز عبارتند از
گذارد، در سطح  سطح دولت (ک�ن). در سطح فردي، منابع قدرت نرم بر افکار یا رفتار افراد تأثیر می

دهد، و در سطح دولت نیز بر  ها را تغییر می هاي خاصی تأثیر گذاشته و آن نهادي بر افکار یا رفتار گروه
شود. در شکل زیر دو بعد و سه  کشور هدف اثر گذاشته و موجب تغییر آن می افکار یا رفتار دولتمردان

  ). Ji, 2017: 84سطح تأثیرگذاري قدرت نرم نشان داده شده است (

  . ابعاد و سطوح تأثیرگذاري قدرت نرم1شماره  جدول

 سطح دولت (ک�ن) سطح نهادي (متوسط) سطح فردي (خُرد) 

 بعد شناختی و فکري
فکار و تغییر در ا

 احساسات افراد هدف

 تغییر در افکار گروه
 هدف

تغییر در افکار عمومی در 
 دولت هدف

 تغییر در رفتار افراد بعد رفتاري
ي ها سیاستتغییر در 

 نهادي و گروهی

تغییر در سیاست خارجی 
 ي دولتیها سیاستو 

گرفته شده است، مورد سنجش براي آنکه نتایج و کارایی منابع قدرت نرم که توسط یک بازیگر به کار 
شده مورد توجه قرار گیرند. براساس این الگو،  باید دو بعد و سه سطح گفته ،و ارزیابی قرار گیرد

توان نتایج و کاراییِ قدرت نرم را در قالب سه مدل مورد سنجش و ارزیابی قرار داد که هرکدام از  می
) مدل 1ش خاصِ خود است. این سه مدل عبارتند از: ها و ابزارهاي سنج کارگیري روش ها نیازمند به آن

بر بررسی عقاید و افکارِ بازیگران  ) مدل مبتنی2بر بررسی احساسات و عواطف بازیگران هدف؛  مبتنی
  ).Ji, 2017: 84بر بررسی رفتار و عملکرد بازیگران هدف ( ) مدل مبتنی3هدف؛ 
مورد  ،ر عواطف و احساسات افراد هدفکارگیري منابع قدرت نرم ب مدل نخست، تأثیر بهدر 

تواند موجب ایجاد احساسات منفی یا مثبت  کارگیري منابع قدرت نرم می گیرد. به ارزیابی قرار می
توان از ابزارهایی همچون  . براي سنجش عواطف و احساسات میشودکارگیرنده  به نسبت به کشورِ

). Solomon, 2014: 731(بهره گرفت ها  داده نامه، تحلیل محتوا، و ک�ن نظرسنجی، پیمایش، پرسش
ها و عقاید جمعی  تفاسیر، برداشت و کار دارد و هاي هدف سر ها و عقاید گروه مدل دوم با برداشت

. در رابطه با شود سنجیده میکارگیرندۀ منابع قدرت نرم ارزیابی و  ها نسبت به کشور به افراد و گروه
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ن تحلیل محتوا، تحلیل متن، تحلیل گفتمان، تحلیل هایی همچو توان از روش این جنبه می
). مدل سوم نیز با رفتار بازیگران هدف Hayden, 2012: 36(کرد ها استفاده  داده چهارچوب، و ک�ن

کارگیري منابع قدرت نرم از  گیرد که به کار دارد. در این جنبه این موضوع مورد سنجش قرار می و سر
ها  یی که این منابع در رابطه با آنها دولتها و  در رفتار افراد، گروها رچه تغییراتی ، سوي یک بازیگر

تواند در موارد مختلفی همچون استفاده از  . این تغییر رفتار میکند میایجاد است، به کار رفته 
هاي خاص در  ي گروهها سیاستکنندۀ قدرت نرم، تغییرات ایجادشده در  محصو�ت کشور اعمال

ي ها سیاستکنندۀ قدرت نرم، و در نهایت تغییرات ایجادشده در  کشور اعمالکشور هدف نسبت به 
  ).Ji, 2017: 85(مشاهده شود  ،ویژه در رابطه با سیاست خارجی آن دولت دولت هدف به

  هاي مرتبط سنجش نتایج و کارایی قدرت نرم و روش هاي شاخص .2شماره  جدول
 ها روش ها شاخص

 ها داده ک�ننامه، تحلیل محتوا، تحلیل  مایش، پرسشنظرسنجی، پی احساسات / عواطف

 ها / عقاید برداشت
ها،  تحلیل محتوا، تحلیل متن، تحلیل گفتمان، تحلیل چهارچوب

 ها داده ک�نتحلیل 

 ها داده ک�نها، تحلیل  تحلیل چهارچوب رفتارها

نرم را مورد ارزیابی و  شده، یکی از ابعاد کارایی و اثرگذاري سنجش قدرت هریک از الگوهاي گفته
کارگیري منابع قدرت  کند که به دهند. براي مثال، الگوي نخست این موضوع را طرح می بررسی قرار می

آمیز بر احساسات و عواطف فردي  نرم از سوي یک کشور، تا چه اندازه توانسته است به شکلی موفقیت
را به سوي خود جلب کند و احساس ها  شهروندان کشور هدف تأثیر گذاشته و افکار و عقاید آن

  بینی کند. خصومت یا بدبینی موجود نسبت به کشورش را تبدیل به احساس دوستی یا خوش
کارگیري منابع قدرت نرم تا چه میزان توانسته  الگوي دوم به دنبال بررسی این موضوع است که به

را دربارۀ موضوعات مختلف، با هاي شهروندان کشور هدف  آمیز افکار و دیدگاه است به شکلی موفقیت
هاي  خواهد، همراه کند و براي مثال آیا توانسته اقدامات و فعالیت کارگیرندۀ این منابع می آنچه کشورِ به

  پذیر سازد یا خیر. خود را در عرصۀ سیاست جهانی براي شهروندان کشور هدف مطلوب و توجیه
ویژه  م بر رفتار جمعی شهروندان کشور هدف بهکارگیري منابع قدرت نر الگوي سوم نیز بر تأثیر به

کارگیري منابع قدرت  شود که آیا به ها متمرکز شده است. در این الگو این موضوع بررسی می رهبران آن
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توجهی از شهروندان و رهبران  هاي قابل کم بخش نرم از سوي یک کشور توانسته است همه یا دست
  ها را تغییر دهد؟ دۀ قدرت همراه ساخته و از این مسیر، رفتار آنکارگیرن کشور هدف را با منافع کشور به

جانبه از کارایی  تواند نمایی دقیق و همه هریک از این الگوها نمی ۀرسد کاربرد جداگان به نظر می
در اختیار پژوهشگران قرار دهد و به همین دلیل، را و تأثیرگذاري مطلوب قدرت نرم یک کشور 

به دست دهد. در زمینه در این را تري  تواند نتایج دقیق تلفیقی می یارائۀ الگویترکیب این سه الگو و 
کارگیري منابع قدرت نرم از سوي یک کشور در هر سه سطح  این الگوي ترکیبی، کارایی و تأثیر به

به شکل جداگانه و البته با توجه به ابزارهایی  ،احساسات و عواطف، افکار و عقاید، و در نهایت رفتار
. در گیرد مورد ارزیابی و سنجش قرار می ،ها اشاره شد که مختص هر سطح است و در با� به آن

آمده در هر سطح با هم ترکیب شده و کارایی و تأثیرگذاري کلی قدرت نرم آن  دست نتایج به نهایت
ش سنجبرابر است با کارایی و اثرگذاري قدرت نرم  :. به عبارت دیگرکردکشور را مشخص خواهند 

  .رفتار ، وافکار و عقاید ع�وۀ به تأثیر آن بر عواطف و احساسات
ها، اقداماتی براي سنجش قدرت نرم صورت گرفته است.  گانۀ فوق و تلفیق آن هاي سه براساس الگوي

بندي قدرت نرم کشورها و مقایسۀ  هایی که در راستاي ارزیابی و رتبه ترین ت�ش در ادامه برخی از مهم
  ها، بررسی خواهد شد. بندي هاي هریک از این رتبه دیگر صورت گرفته است و ویژگیها با یک آن

  301شاخص قدرت نرم . 4- 1
است که با همکاري مرکز دیپلماسی عمومی دانشگاه  اي بندي سالیانه رتبه، 30شاخص قدرت نرم 

بندي نفوذ هر  رتبه شود. این تدوین و منتشر می ،کالیفرنیاي جنوبی و شرکت ارتباطات پرتلند در لندن
. این شاخص براساس سنجد می ،کشور بر سایر کشورها را از طریق ابزارهایی جز قدرت نظامی

ها  . از جملۀ این دادهکند میبندي  هاي عینی و همچنین نظرسنجی، کشورها را رتبه اي از داده مجموعه
 ، میزانذابیت مدل اقتصاديجعالی،  توان به کیفیت نهادهاي سیاسی، اعتبار جهانی نظام آموزش می

، سطح توانایی شبکۀ دیپلماتیک، و سرانجام نقش هر کشور در ایجاد محبوبیت جهانی فرهنگ
قدرت نرم در از نظر کشور برتر  30 ،. در این شاخصکردهاي دیجیتال در سطح جهان اشاره  داده

                                                      
1. Soft Power index 30در عنوان به این دلیل  30شود و ذکر عدد  ترین شاخص سنجش قدرت نرم شناخته می : این شاخص، جامع
 شود. کشور برتر از نظر قدرت نرم بیان می 30ها و وضعیت  شود، مشخصه ساله در این زمینه منتشر می ست که در گزارشی که هرا
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  ).Soft Power index 30, 2019شوند ( بندي می سطح جهان رتبه
 ،اند در جایگاه برتر قرار گرفته 2018این شاخص در سال  از نظرر ده کشوري که در جدول زی

  .نشان داده شده است

  30. ده کشور برتر از نظر شاخص قدرت نرم 3جدول شماره 
 کشور رتبه

 بریتانیا 1

 فرانسه 2

 آلمان 3

 ایا�ت متحده 4

 ژاپن 5

 کانادا 6

 سوئیس 7

 سوئد 8

 هلند 9
https://softpower30.com/wp-content/uploads/2018/07/The-Soft-Power-30-Report-2018.pdf 

  1. شاخص قدرت نرم4- 2
بندي با همکاري مؤسسه حکومت بریتانیا که نهادي پژوهشی وابسته به دولت بریتانیاست، و مجلۀ  این رتبه

اي دولتی است، هدف  هگیرد. ازآنجاکه مؤسسۀ حکومت بریتانیا، مؤسس بریتانیایی مونوسل صورت می
بندي بررسی جایگاه بریتانیا در مقایسه با سایر بازیگران قدرتمند جهانی از نظر قدرت نرم و  اصلی این رتبه

شود و در  سالیانه منتشر می 2010بندي از سال  ارائۀ مشاوره براي تقویت جایگاه این کشور است. این رتبه
ه در پنج گروه کلیِ حکومت، فرهنگ، دیپلماسی، شاخص مختلف ک 50آن جایگاه کشورها براساس 

  ).Soft Power index, 2019شود ( اند، مشخص می آموزش و اقتصاد / نوآوري قرار گرفته
 ،اند گرفته در جایگاه برتر قرار 2018این شاخص در سال از نظر  در جدول زیر ده کشوري که

  .نشان داده شده است

                                                      
1. Soft Power index 
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  ز نظر مؤسسه حکومت بریتانیا. ده کشور برتر جهان ا4جدول شماره 
 کشور رتبه

 فرانسه 1

 آلمان 2

 ژاپن 3

 کانادا 4

 سوئیس 5

 بریتانیا 6

 سوئد 7

 استرالیا 8

 ایا�ت متحده 9

 پرتغال 10
https://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2018-19 

3 -4. 1توسعه لحا سرعت در به شاخص قدرت نرم کشورهاي داراي اقتصاد  
توسعۀ نوظهور  حال این شاخص با همکاري مؤسسۀ ارنست و یانگ و مؤسسه مطالعات اقتصادهاي در

گیرد. این شاخص وضعیت قدرت نرم کشورهایی  که در مسکو واقع شده است، مورد سنجش قرار می
دهد.  می رشد هستند، مورد سنجش و ارزیابی قرار حال سرعت در را که جزء کشورهاي داراي اقتصاد به

منتشر  2010گرفت، در سال  برمی را در 2010تا  2005نخستین گزارش این شاخص که دورۀ زمانی 
شود، با تغییراتی در روش سنجش و  را شامل می 2015تا  2005شد. گزارش دوم که دورۀ زمانی 

به سال مربوط در رابطه با این شاخص، شده  منتشر منتشر شد. آخرین گزارش 2015سال  ارزیابی در
گیرند.  ، مورد سنجش و ارزیابی قرار میدر سه گروه شده بندي دسته سیزده معیارِ که در آن، است 2017

معیارها عبارتند از: میزان آزادي، میزان مشارکت در انتخابات، حاکمیت قانون، سهم در انتشار گازهاي 
ها، صادرات  ، رتبۀ دانشگاهاي، مهاجرت، توریسم، میزان تسلط شهروندان به زبان انگلیسی گلخانه
ها در المپیک، تعداد افرادي که از یک کشور در  هاي اقتصادي برجسته، تعداد مدال اي، شرکت رسانه

هاي خارجی  هاي زبان نام در ک�س اند و میزان ثبت شخصیت برجستۀ مجلۀ تایم قرار گرفته 100لیست 

                                                      
1. The Index of “Soft Power” for Countries with Rapidly Developing Markets 
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)the index of “soft power” for countries with rapidly developing markets, 2017.(  
 ،اند در جایگاه برتر قرار گرفته، 2017شاخص در سال  از نظر ایندر جدول زیر ده کشوري که 

  .نشان داده شده است

سرعت  به شاخص قدرت نرم کشورهاي داراي اقتصادده کشور برتر از نظر  .5جدول شماره 
  2017در سال  توسعه حال در

 کشور رتبه

 چین 1

 روسیه 2

 لهستان 3

 ترکیه 4

 مکزیک 5

 شیلی 6

 مالزي 7

 مجارستان 8

 افریقاي جنوبی 9

 پرو 10
http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/SIEMS_Monthly_Briefing_2012-

06_eng.pdf 

  1. شاخص حضور جهانی4- 4
شود.  ؤسسه سلطنتی الکانو در اسپانیا منتشر میتاکنون به شکل سالیانه توسط م 2010این شاخص از سال 

شد. مؤسسۀ الکانو هدف از ارائۀ  بندي منتشر می هر پنج سال یک بار این رتبه 2010تا  1990البته از سال 
این شاخص را بررسی تغییرات ایجادشده در جایگاه کشورها در نظم جهانی از پایان جنگ سرد تا زمان 

هاي عینی هستند.  گیرند، داده بندي مورد استفاده قرار می هایی که در این رتبه دهحاضر عنوان کرده است. دا
براساس تحلیل چندین متغیر » نرم«در این شاخص سه معیارِ حضور نظامی، حضور اقتصادي و حضور 

رتبه نهایی هر کشور براساس وضعیت آن از نظر سه معیار با�  و گیرد مورد سنجش و ارزیابی قرار می

                                                      
1. Global Presence index 
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شود. براي  کشور جهان براساس این سه معیار تعیین می 110جایگاه  ،بندي شود. در این رتبه ص میمشخ
المللی از  گانۀ مذکور، از تعدادي از متخصصان بین تعیین وضعیت هر کشور از لحاظ معیارهاي سه

  ).Global Presence index, 2019شود ( کشورهاي مختلف نظرسنجی می
 ،اند در جایگاه برتر قرار گرفته 2018شاخص در سال  از نظر اینکه در جدول زیر ده کشوري 

  .نشان داده شده است

  2018در سال  شاخص حضور جهانیده کشور برتر از نظر  .6جدول شماره 
 کشور رتبه

 امریکامتحده   ایا�ت 1

 چین 2

 آلمان 3

 بریتانیا 4

 ژاپن 5

 فرانسه 6

 روسیه 7

 کانادا 8

 ایتالیا 9

 هلند 10
https://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/en 

  1ك اف جی ـ شاخص برندهاي ملی آنهولت. 4- 5
ك که در زمینۀ بازاریابی تخصص دارد و  اف این شاخص براساس همکاري شرکت آلمانی جی

سال  18هزار نفر که با�تر از  20با حدود  ،بندي . براي تدوین این رتبهشود میآنهولت ارائه سیمون 
بندي  . در این رتبهشود میتوسعۀ جهان مصاحبه  حال یافته و در کشور توسعه 20در  ،سن دارند
بندي  که در این رتبه ي. شش معیارشود میبرندهاي ملی مشخص از نظر کشور جهان  50وضعیت 

مردم، حکومت، صادرات، توریسم، فرهنگ و میراث تاریخی،  :از شوند عبارتند ش میسنج

                                                      
1. Anholt-GfK Roper Nation Brands index 
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  ).Anholt-GfK Roper Nation Brands index, 2019( گذاري و مهاجرت سرمایه
 ،اند در جایگاه برتر قرار گرفته 2018شاخص در سال  از نظر ایندر جدول زیر ده کشوري که 

  .نشان داده شده است

  ك اف جی ـ شاخص برندهاي ملی آنهولتر از نظر ده کشور برت .7جدول شماره 
 کشور رتبه

 آلمان 1

 ژاپن 2

 بریتانیا 3

 فرانسه 4

 کانادا 5

 ایتالیا 6

 ایا�ت متحده 7

 سوئیس 8

 سوئد 9

 استرالیا 10
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/statistics/2019/01/ 

  1شاخص اعتبار اقتصاديِ فیوچر بِرَند. 4- 6
به هاي خاصی از شهروندان است. افرادي که  بر نظرسنجی از گروه بندي مؤسسه فیوچر برند، مبتنی رتبه
هاي  کنند و نیز گروه عنوان فعال اقتصادي یا توریست به کشورهاي دیگر مسافرت می مداوم به طور

بندي که بیشتر رویکرد بازاریابی و  شود. در این رتبه یاد می» ران فکريرهب«ها با عنوان  خاصی که از آن
به شکل  2014شود. این شاخص از سال  اقتصادي دارد، در مجموع هفت معیار بررسی و ارزیابی می

  ).FutureBrand Country Brand index, 2019گیرد ( سالیانه مورد سنجش و ارزیابی قرار می
 ،اند در جایگاه برتر قرار گرفته 2018این شاخص در سال از نظر ه در جدول زیر ده کشوري ک

  .نشان داده شده است

                                                      
1. FutureBrand Country Brand index 
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  2018. ده کشور برتر از نظر شاخص اعتبار اقتصادي فیوچر بِرَند در سال 8جدول شماره 
 کشور رتبه

 ژاپن 1

 نروژ 2

 سوئیس 3

 سوئد 4

 فن�ند 5

 آلمان 6

 دانمارك 7

 کانادا 8

 اتریش 9

 وکزامبورگل 10
https://www.futurebrand.com/uploads/FCI/FutureBrand-Country-Index-2019.pdf 

  1. شاخص اعتبار کشورها4- 7
انتشار به شکل سالیانه توسط مؤسسۀ مشاور در حوزۀ افزایش اعتبار  2010از سال که بندي  این رتبه

 ،. در این شاخصشود مین در کشورهاي عضو گروه هشت تدوی  براساس افکارسنجی یابد، می
براساس  ،سایر کشورهاي عضو این گروه ۀدیدگاه مردم هریک از کشورهاي عضو گروه هشت دربار

) میزان احترام، اعتبار و اعتمادي که مردم هریک از کشورهاي 1 :گیرد دو معیار مورد سنجش قرار می
زیست آن  اد، مدیریت و محیطها از اقتص ) ارزیابی آن2 ؛اند عضو گروه براي سایر کشورها قائل

 نظرسنجی و مصاحبه از شهروندانِ ،برد بندي به کار می کشورها. روشی که این مؤسسه براي رتبه
نفر در کشورهاي مورد  58000با ، 2018بندي سال  رتبه درکشورهاي مورد بررسی است. براي مثال، 

  ).Country Reputation Rating, 2019(شد مصاحبه  2018بررسی در فاصلۀ مارس تا آوریل 
 ،اند در جایگاه برتر قرار گرفته 2018شاخص در سال  از نظر ایندر جدول زیر ده کشوري که 

 .نشان داده شده است

  

                                                      
1. Country Reputation Rating 
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  2018در سال  . ده کشور برتر از نظر شاخص اعتبار کشورها9جدول شماره 
 کشور رتبه

 سوئد 1

 فن�ند 2

 سوئیس 3

 نروژ 4

 نیوزیلند 5

 یااسترال 6

 کانادا 7

 ژاپن 8

 دانمارك 9

 هلند 10
https://www.reputationinstitute.com/country-reptrak 

  گیري نتیجه. 5
الملل و سیاست  امروزه قدرت نرم در کنار سایر اشکال قدرت جاي خود را در مطالعات روابط بین

طه با این بعد از قدرت در راب گوناگونیها و تحقیقات  خارجی باز کرده است و هرساله پژوهش
اي به قدرت نرم  توجه ویژه ها دولتکشورها و  نیزگذاري عملی  . در عرصۀ سیاستگیرد میصورت 

اي براي تقویت قدرت نرم خود در سطح جهان دارند و  هاي ویژه برنامه ها، دولتنشان داده و تمامی 
  کنند. ها می صرف این برنامه را هاي ک�نی بودجه

ات مهم در رابطه با تمامی اشکال قدرت و از جمله قدرت نرم، موضوع سنجش یکی از موضوع
و ارزیابی نتایج و کارایی قدرت نرم است. سنجش و ارزیابی نتایج و میزان کارایی قدرت نرم 

هاي  ضرورت دارد که نواقص و کمبودهاي استراتژي رو اهمیت و شده توسط کشورها ازاین اعمال
بردن به  توانند با پی سازد و در نتیجه کشورها می ین حوزه را آشکار میتوسط کشورها در ا منتخب

رو سطح کارایی و  و ازاینکنند خود را اص�ح  پیشینهاي  استراتژي ،این نواقص و کمبودها
حال، سنجش و ارزیابی نتایج و سطح اثرگذاري  بااین ؛ها را ارتقا دهند تأثیرگذاري این استراتژي
هاي آن با  درت سخت دشوار است. این امر به ماهیت قدرت نرم و تفاوتقدرت نرم، برخ�ف ق
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گردد. برخ�ف قدرت سخت که منابع آن جنبۀ عینی و ملموس دارند و نتایج  قدرت سخت بازمی
 بیشترمنابع قدرت نرم شود،  میدر رفتار بازیگران هدف آشکار سریع  بسیارکاربرد این منابع 

ع�وه، ماهیت  . بهنشودآشکار  آسانی بهها  کاربرد آنو  تأثیرات ،ایجناملموس هستند و ممکن است نت
ها  اي دیگري بر نتایج و کارایی آن اي است که ممکن است عوامل واسطه منابع قدرت نرم به گونه
شوند و  ها به کار گرفته می توان به تأثیر محیطی که این منابع در آن می هتأثیر بگذارند. از جمل

. تغییر کرد، اشاره شود استفاده میها  ابط میان کشورهایی که منابع در رابطه با آنهمچنین نوع رو
تواند کارایی و  مینیز کارگیرندۀ منابع قدرت نرم و کشور هدف  محیط و تغییر روابط میان کشور به

  نتایج قدرت نرم را تحت تأثیر قرار دهد.
و ضرورت سنجش و ارزیابی نتایج و ، با توجه به اهمیت موجود ها و موانع رغم دشواري به

و نهادهایی در سطح جهان براي سنجش و ارزیابی  ها ههایی توسط مؤسس کارایی قدرت نرم، ت�ش
ها  مؤسسهشده توسط کشورهاي مختلف صورت گرفته است. برخی از این  اعمال کارایی قدرت نرمِ

هایی هستند که به  برخی دیگر شرکتها هستند و  حمایت مالی آن زیرو  ها دولتنهادها وابسته به  و
بهبود جایگاه خود در حوزۀ  ۀدر زمین ،و ضمن سنجش قدرت نرمکنند  میشکل خصوصی فعالیت 

براي ارزیابی و  ها هدهند. روشی که این نهادها و مؤسس قدرت نرم به کشورهاي مختلف مشاوره می
. روش استاي  طبیقی و مقایسهمعمو�ً روش تبرند،  به کار میسنجش کارایی قدرت نرم کشورها 

  .کند فراهم میها را  تطبیقی امکان مقایسۀ قدرت نرم کشورها با یکدیگر و همچنین تغییر جایگاه آن
شک  بی ،هایی که در زمینۀ سنجش و ارزیابی قدرت نرم صورت گرفته است هرچند ت�ش

 کنند نیز میسنجش قدرت نرم و نهادهایی که اقدام به  ها همؤسس ،نواقصی دارند و در بسیاري موارد
هاي مقدماتی در سنجش و ارزیابی  ها را گام توان این ت�ش حال می به این نواقص اذعان دارند، بااین

هاي  ها و سنجش توانند زمینه را براي انجام ارزیابی هایی که می گام به شمار آورد؛کارایی قدرت نرم 
  .سازندت نرم کشورها فراهم تر از نتایج و سطح کارایی قدر تر و کامل دقیق
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