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Social power is of great importance among scholars of different sciences due to its 
importance in the sphere of individual and public life. On the other hand, this type 
of power can be considered as one of the dimensions of soft power that influences 
the national power of political-spatial structures. Therefore, the purpose of this 
study is to investigate the factors affecting social power and determine the 
coefficient of importance of each variable and finally rank countries accordingly. 
The research method has three main stages. In the first phase, library studies were 
written with reference to articles, books, and theoretical foundations of research. In 
the second phase, 77 experts referred to the field findings section to assess the 
significance of social variables affecting national power. Then, to measure the 
national qualitative variables, 30 foreign experts in social sciences, political 
sociology from India, France, China, Canada, …, filled out a questionnaire 
designed online. Fischer maximum likelihood method was used to convert 
qualitative variables to quantitative. Then, considering the systematic and 
integrated approach of power, DEMATEL technique was used to determine the 
cause and effect relationships of the variables. Finally, 69 countries were ranked 
based on TOPSIS based on library and statistical data. The results showed that the 
United States with average (0.575), Switzerland (0.570), Norway (0.566), Sweden 
(0.526), Netherlands (0.522), New Zealand (0.487), England (0.482), Qatar 
(0.477), China (0.475) and India (0.468) rank first to tenth. The least significant 
were Vietnam (0.33), Nigeria (0.340), South Africa (0.347), Venezuela (0.353), 
Ghana (0.371), Ukraine (0.3718), Pakistan (0.376). Iran also ranks forty nine out 
of sixty-nine with an average (0.394). 
Keywords: Dimtel, Fisher Maximization Method, National Power, Social 

Power, Topsis.  
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  چکیده

 مختلف هاي حوزه در اجتماعی قدرت یافتن اولویت و محوریت سوم، هزاره در مهم تحوالت جمله از

 نحوه و آن گذارتأثیر هاي مؤلفه قدرت، این چیستی از پرسش که باشد می دلیل همین به. است سیاستگذاري

 این در. است شده تبدیل سیاستمداران و تحلیلگران مهم هاي سؤال به شاخص، این بر اساس بازیگران بندي رتبه

 نخبگانی نظر تحلیل روش از منظور این براي. است نگریسته موضوع این به تطبیقی منظري از محقق نوشتار

 در) 1398 سال به( متخصص 77 نظر انداز چشم این در. است شده اجرا میدانی پژوهشی و شده استفاده

 اي پرسشنامه زمان هم. است شده دریافت ملی، قدرت بر اجتماعی متغیرهاي اهمیت ضریب سنجش موضوع

 به کیفی متغیرهاي تبدیل براي. است شده تکمیل موضوع، کیفی ابعاد تحلیل مقام در متخصص 30 توسط و تهیه

 و سیستمی رویکرد بودن دارا به توجه با سپس و شد گرفته بهره فیشر نمایی درست حداکثر روش از کمی

 68 نهایت در .شد استفاده متغیرهاي معلولی و علت روابط تعیین جهت نیز دیمتل تکنیک از قدرت یکپارچه

 داد نشان تحقیق نتایج. شدند بندي رتبه آماري و اي کتابخانه هاي داده بر اساس تاپسیس روش بر اساس کشور

 هلند ،)0,526( سوئد ،)0,566( نروژ ،)0,570( سوئیس ،)0,575( میانگین با آمریکا متحده ایاالت کشور

 دهم تا اول رتبه در) 0,468( هند و) 0,475( چین ،)0,477( قطر ،)0,482( انگلیس ،)0,487( نیوزیلند ،)0,522(

 بنابراین. گرفت قرار کشور ونه شصت بیندر  ونه چهل رتبه در) 0,394( میانگین با نیز ایران کشور. دارند قرار

 قدرت از کلی صورت به هستند برخوردار باالیی اجتماعی قدرت از که کشورهایی گرفت نتیجه توان می

  .باشند می برخوردار خود ملی منافع و اهداف تأمین راستاي در و المللی بین عرصه در بهتري زنی چانه
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  مقدمه

 به. دارد قرار جوامع و انسان ماهیت در که است فراگیر اي مقوله قدرت :مسئله بیان

 و اجتماعی: هستند قائل اصلی گونه دو آن براي تحلیلگران که است خاطر همین

 کنترل میزان و کمتر هزینه دلیل به اجتماعی قدرت). Clark, 1990, p. 211( سیاسی

 See( است برخوردار بیشتري اهمیت و اولویت از امروزه دارد، ها پدیده بر که بیشتري

Scholl, 2017, p. 121 .(نحوه و چیستی که داشت اظهار توان می اساس این بر 

 تبدیل حاضر عصر در نظري ـ کاربردي اي مسئله به قدرت این کاربست و مدیریت

  . است شده

 به نخست اند، داشته بیان مختلف گران چنانکه اندیشه اجتماعی قدرت موضوع :اهمیت

 کارآمدي و ثبات که گردد بازمی کشور داخل در سیاسی مدیریت حوزه در آن مؤثر کاربست

 به خارجی روابط مدیریت درچنانکه  ؛)See Chiu, 2016( بخشد می ارتقاء و تقویت را

 توان می اساس این بر). See Tliss, 2013, p. 57( است مؤثر نیز سخت قدرت مکمل مثابه

  .نمود ارزیابی کاربردي و نظري اهمیت داراي ایران، جامعه براي را موضوع این به ورود

 و مردم با مرتبط که اجتماعی قدرت کنونی عصر در که نمود مشاهده توان می :ضرورت

. است برخودار ها حکومت و ها دولت براي وافري ضرورت از باشد می عمومی عرصه

 مردم اکثریت اما بوده برخوردار باالیی اقتصادي و نظامی قدرت از که هایی بسا دولت چه

  . اند گشته ها دولت این شدن سرنگون سبب و داشته باالیی نارضایتی اجتماعی عرصه در

 و معرفی شناسایی طریق از معاصر شرایط در ملی قدرت هاي مؤلفه ارتقاي به کمک :اهداف

 تبیین و بررسی ارتباط همین در .است پژوهش اصلی هدف اجتماعی، قدرت هاي مؤلفه

 نظام یک به رسیدن همچنین اجتماعی؛ قدرت در دخیل متغیرهاي بین معلولی و علت روابط

  .دهند می شکل را تحقیق این فرعی اهداف منتخب، کشورهاي وضعیت از اولیه بندي رتبه

 سؤال عنوان به ،»است؟ کدام اجتماعی قدرت بر مؤثر فرعی و اصلی متغیرهاي« :ها سؤال

: است شده داده پاسخ و طراحی  فرعی سؤال دو خصوص این در که است مطرح اصلی

باشد؟؛  می میزان چه به اجتماعی قدرت در دخیل متغیرهاي بین معلولی و علت رابطه

  باشند؟ می برخوردار جایگاهی چه از متغیرها این اساس بر کشورها
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  . پیشینه تحقیق1

هاي موجود در مـورد آن منـابع متعـددي وجـود     در ارتباط با قدرت اجتماعی و دیدگاه

دارد که با توجه به رویکرد پژوهش حاضر که بر بیان مبانی مرتبط بـا قـدرت اجتمـاعی    

  دسته کلی تقسیم نمود: وتوان به دباشد، منابع را میمی

در ایـن   .انـد هاي مفهومی پرداختـه . متونی که به بیان قدرت اجتماعی در قالب مدل1- 1

ارائه شده کـه بـه خـوبی     نظران داخلی و خارجی از سوي صاحب هاییمتون و مقاالت مدل

نظران به بیان قـدرت اجتمـاعی و مبـانی نظـري آن بـه       توان مشاهده نمود که این صاحبمی

هـاي سـنجش قـدرت ملـی بـه      اند و قدرت اجتماعی در قالب مدلصورت محدود پرداخته

هاي به صورت مفهومی بـه موضـوع   عنوان جزئی از قدرت آورده شده است که در این مدل

کشـورها در ایـن مقـاالت انجـام     بندي  پرداخته شده است و سنجش قدرت اجتماعی و رتبه

)، 1380)، عزتـی ( 1379در خور توجه هستند: نبـوي (  نگرفته است. در این ارتباط منابع زیر

 )2005( Chan) ،2006( ،Midlarsky )1975)، (1397)، حــاجی یوســفی (  1388واعــظ ( 

Wang) ،2009( Sybil) ،2009( Hansun) ،2015( Liao.  

در  .انـد هاي ریاضی پرداختـه متونی که به بیان قدرت اجتماعی در قالب مدل. 1-2

توان  نظران داخلی و خارجی ارائه شده است می که از سوي صاحباین متون و مقاالت 

مشاهده نمود که به بررسی قدرت اجتماعی و ارائه مدل ریاضـی در جهـت سـنجش و    

باشد کـه  کشورها پرداخته شده است. اما آنچه حائز اهمیت است این مورد میبندي  رتبه

درت ملی در نظـر گرفتـه   ها سنجش قدرت اجتماعی در قالب قدر این مقاالت و رساله

از تحقیقات مورد بررسی شده به بررسی و سنجش یک  هیچشده است و از سویی دیگر 

تـوان بـه   اند. از جمله این منـابع مـی  متغیرهاي کیفی دخیل در قدرت اجتماعی نپرداخته

)، 1386نیـا (  )، حـافظ 1385)، زرقانی (1383مواردي از این دست اشاره نمود: اعظمی (

Yavuzaslan (2015) و Melville (2008).  

محققین به صورت محدود به بررسی قدرت اجتماعی و متغیرهاي آن در چـارچوب  

سـازد  اند. آنچه این تحقیق را از سایر مطالعـات پیشـین متمـایز مـی    قدرت ملی پرداخته

باشـد کـه   ی فیشـر مـی  یسنجش متغیر کیفی روحیه ملـی کشـورها بـا روش حـداکثرنما    

  اند.تحقیقات قبلی با این روش به موضوع نپرداختهاز یک  هیچ
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  . مبانی نظري تحقیق2

  . قدرت ملی2-1

 یو عناصر قـدرت ملـ   قیارائه شده که مصاد یگوناگون فیعارت یارتباط با قدرت مل در

 ایـ جامعـه   کیـ در غالـب   زمانی کـه قدرت «از آن جمله . دهندیقرار م یرا مورد بررس

 کنـد، می دایپی نمود اسیکشور سازمان س کیو در واقع در شکل  شودیم ستهیملت نگر

وجوه  يو جمع جبر بیحاصل ترک یقدرت نیچن«. شودیم ی شناختهمل رتبه عنوان قد

برخـوردار بـوده و    ییایکه از پو باشدیقدرت کشور م هايانیعناصر و بن یمثبت و منف

ـ ن (حـافظ  »قابل فهم و درك است گرید يها و کشورهانسبت به ملت  ).5 ، ص.1378 ا،ی

حفـظ   لهیوسـ  نتـری یو اساسـ  نتـری مهـم ی قـدرت ملـ   :نمود کـه  انیب توانمی نیبنابرا

  .کشورها است یاهداف و منافع مل تأمینو  تیموجود

  . قدرت اجتماعی2-2

کننـد کـه موضـوع    بیان میروابط اجتماعی و تئوري شبکه، موجود در ارتباط با رویکرد 

جامعـه از اهمیـت فراوانـی    روابـط بـین افـراد    تعیین نـوع و شـکل   قدرت در مرتبط با 

در شبکه قـدرت را بـراي   موجود روابط توان به درستی این عامل میو  برخوردار است

 نمـود بیان توان میتئوري شبکه قدرت بندي  تقسیم. در تمامی افراد به همراه داشته باشد

عوامـل  گیـري   بـراي انـدازه   بنیـادین اصـلی و   به عنوان شاخصی مرکزي،مفهوم این  که

و در ارتبـاط  دهنـده   شکلالگوهاي ساختاري  که منطبق بر سطح خرد کنشگران مرتبط با

ایـن شـاخص بـه    شـود.  موجود در یک جامعه است به کار گرفته مـی سایر کنشگران با 

ایـن اسـاس    است که بردار ربرخوري یگاندازه یت سنجش وقابلاز  هاي گوناگونیروش

کـه وجـود دارنـد از یکـدیگر     قـدرت  موجود در  مرکزي هايشاخص ی از مختلف انواع

اسـت کـه   موضـوع  ایـن   وجود داردرویکرد این در  اصلی کهترین . مهمباشدمی تمایزم

در جامعه و بین افراد جامعـه مطـرح   اي رابطهبه صورت کلی به عنوان موضوعی قدرت 

به تنهایی قادر ، زیرا باشدنمیقدرت  داشتنقادر به یک فرد به تنهایی در واقع، . شودمی

وابسـتگی   یـک فـرد  موجـود در  . قـدرت  پیدا کند سلطه سایرین نیست از این طریق بر

معنا و مفهوم  بسیار باالیی با سایرین دارد و قدرت از این منظر تنها در ارتباط با دیگران

تمـاعی وابسـته بـه    سیاسـی اج  سـاختار در این مفهوم به عنوان یک قدرت  زیرا. یابدمی
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دچـار  توانـد  مـی از این منظر قـدرت در یـک جامعـه    ، بنابراین، باشدموجود می جامعه

موجـود در یـک    . اگر سیستمشود تغییرات و تحوالت وسیعی در در سطح خرد و کالن

چنین سیسـتمی قـادر   باشد، از یکپارچگی و وابستگی در سطح پایینی برخوردار  جامعه

). 142 ، ص.1392در سطح جامعه به کـار گیـرد (قربـانی،     را زیادي نخواهد بود قدرت

ات اجتمــاعی از طریــق تــأثیرپایــه ســرمایه اجتمــاعی،  در واقــع قــدرت اجتمــاعی بــر

). تحقیقات Grant, 2019, p. 628گردد (یابی، برانگیختگی اجتماعی محسوب می هویت

راسـتاي   درهاي گروهی یا فردي که ات این نوع قدرت بر نگرشتأثیردهد که نشان می

  ).Wang, 2011, p. 55تواند قابل توجه باشد (گیرد میاهداف شکل می

  هاي قدرت اجتماعی. نظریه2-3

هاي اصلی مرتبط با قدرت اجتماعی و عوامل مؤثر بـر آن   در این بخش به بررسی نظریه

  پردازیم: هستند، میگذار تأثیرنظریه منتخب و الگوي تحلیل محققان  که در ساماندهی

او معتقد است در جنگ باید چند وظیفه اصلی به طور همزمـان   :2نظریه گیدو فیشر الف.

شوند، جمعیـت و   در نظر گرفته شوند: نیروهاي مسلح باید در اقدامات نظامی خود پیروز

رهبري سیاسی باید نیروهاي روانی ملت را تقویت نمایند (بدین صورت که روحیـه ملـت   

اقتصاد باید تا حـد ممکـن نیازهـاي    و  برابر مقاومت و خواسته سیاسی تقویت کنند)را در 

و تضمین نماید. ناکامی در برآوردن حـداقل نیازهـاي    تأمینروهاي نظامی را یجمعیت و ن

اقتصادي جمعیت پیامدهاي روانی جدي در کـاهش انسـجام و روحیـه ملـی دارد. نقـش      

اختالفات اجتمـاعی، قـومی و مـذهبی در داخـل      تبلیغات در هدایت افکار عمومی، ایجاد

تواند از این حربه بـراي رسـیدن بـه    کشور باید به دقت در نظر گرفته شود زیرا دشمن می

گذار بر قـدرت اجتمـاعی عبارتنـد    تأثیرهاي  اهداف خود استفاده نماید. از نظر فیشر مؤلفه

جمعیـت،   تـراکم  و ادتعـد  دولـت،  از: عوامل سیاسی (موقعیت ژئوپلیتیـک دولـت، انـدازه   

 کشـورهاي  موقعیت و ملی مرزهاي ماهیت  مردم، فرهنگی وضعیت و سازمانی هايمهارت

داخلـی اقتصـاد و نـوآوري، پشـتکار، وحـدت و      پـذیري   همسایه)، عوامل روانی (انعطاف

هـاي معـدنی، صـنعت و سـطح     سازگاري جمعیتی) و اقتصاد (حاصلخیزي خاك و ثروت

  ).Fisher,1936, p. 36حمل و نقل و قدرت مالی دولت) ( ؛تکنولوژي، وضعیت تجاري

او قدرت ملی را در چارچوب نظریه قدرت نرم طرح نموده و  :3نظریه جوزف ناي ب.
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کند که: فرهنگ، آمـوزش، توسـعه جهـانی، سـالمت، الگـوي روابـط خـارجی،        بیان می

شـکل  هـاي اساسـی ایـن قـدرت را      فنآوري و روندهاي مهاجرتی و گردشگري مؤلفـه 

  ).Ney, 2004دهند ( می

او معتقد است که به علت عدم وجود یک قدرت مرکزي  :4. نظریه نیکالس اسپایکمنپ

کشورها باید حفظ و بهبـود موقعیـت خـود از نقطـه نظـر       ی اولویتالملل بینبراي جامعه 

دانـد و قـدرت را اعمـال    قدرت ملی باشد. او مبارزه را یک جنبه اصلی از زندگی بشر می

نبـه بقـاي نظریـه وي    جدانـد.  در جهت بقاء و توانایی تحمیل اداره خود بر دیگران میزو 

بیشتر در برگیرنده کنترل قلمرو و استقالل سیاسی است. وي قدرت نسبی را در ارتباط بـا  

دهـد. بـه   داند که کشور را وابسته به شرایط خاصی قرار میموقعیت یک دولت خاص می

ی یـک کشـور در ارتبـاط بـا مکـان جغرافیـایی آن در برابـر        همین دلیل موقعیت جغرافیای

- عامل وابسته مـی  11ها را به دشمنان از اهمیت وافري برخوردار است. وي قدرت دولت

فاکتور جغرافیایی، جمعیتی، نظامی، اقتصادي و اجتماعی قابل تفکیک اسـت:   5داند که در 

ان جمعیـت، یکنـواختی قـومی)،    جغرافیا (وسعت، مواد طبیعی و مواد خام)، جمعیتی (میز

نظامی (نیروهـاي نظـامی)، اقتصـادي (توسـعه اقتصـادي و تکنولـوژي، قـدرت مـالی) و         

  ). Spykman,1942, p. 19اجتماعی (یکپارچگی اجتماعی، ثبات سیاسی و روحیه ملی) (

سرزمین (موقعیت، اندازه، «جغرافیدان سیاسی عواملی مانند:  :5. نظریه مارتین گالسنرت

هاي وسعت، عمق استراتژیک، منابع طبیعی و بنیادهاي زیستی)، جمعیت (جنبه شکل،

کمی و کیفی مانند تعداد، نسبت جنسی و سنی، نیروي نظامی ناشی از آن، مهاجرت، 

سطح آموزش، سواد، توزیع ثروت، فقر، کیفیت ملت، ترکیب ملت، نخبگان، نهادهاي 

ختار، کارایی، مردمی بودن، مقبولیت اجتماعی، طرز فکر و عالیق سیاسی)، حکومت (سا

گرایی)، اقتصاد (ثروت، عمومی، کیفیت مدیران و رهبران سیاسی، سالمت عملکرد، قانون

تولید ناخالص ملی، ظرفیت تولید، مازاد تجاري، علم و تکنولوژي، سرمایه گذاري، 

مل و تحقیقات، صنعت، مهارت نیروي انسانی، مدیریت، کشاورزي، بانک)، ارتباطات (ح

ها، رادیو، تلفن، تلویزیون، مطبوعات)، نقل، جریان کاال، خدمات و عقاید، سطح آگاهی

ها، لجستیک، دکترین  قوه نظامی (تجهیزات، نیرو، آموزش، کیفیت فرماندهی، انگیزه

هاي استراتژیک، شرکاي نظامی، استراتژي و تاکتیک، سیستم اطالعاتی، بسیج نیرو، پایگاه
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ی، روابط فرهنگی، مشارکت در توزیع و الملل بیناستراتژیک)، روابط خارجی (تجارت 

ها، موقعیت و پرستیژ انتقال ذخایر توسعه، مشارکت در سازمان ملل و سایر سازمان

  ».ی)الملل بین

هـاي قـدرت اجتمـاعی را بـدین شـرح      وي سرچشـمه  نیـا:  . نظریه محمدرضا حافظث

جمعیـت (تعـداد، ترکیـب سـنی، طـول عمـر،       ): «1390نیـا،   حافظ (نک. کند مشخص می

کودکان)، درجه تجانس و وحدت ملی (دینی، زبـانی، قـومی   ومیر  مرگعمومی، ومیر  مرگ

و نژادي)، رفاه اجتماعی (درآمد سرانه، وضع درمان، سطح برخورداري از مسـکن، سـطح   

مصـرفی و   برخورداري از آب آشـامیدنی، ترکیـب جمعیـت شـهري و روسـتایی، کـالري      

  ».  توسعه انسانی)

هاي سـنجش  یک از محققین به صورت محدود و اندك در مدل توجه به اینکه هر با

از و  انـد پذیر مورد بررسی قرار داده قدرت ملی خود عامل اجتماعی را با متغیرهاي کمی

ات آن بر قدرت ملـی  تأثیرآنجایی که هدف از این تحقیق بررسی متغیرهاي اجتماعی و 

  نیا استفاده شده است. باشد از مدل سنجش قدرت ملی حافظصورت جامع میبه 

  هاي قدرت اجتماعی. شاخص2-4

توان متغیرهاي مـورد نظـر در پـژوهش حاضـر را بـراي       حال می  با توجه به نظریه مبنا،

  سنجش قدرت اجتماعی به شرح زیر معرفی نمود:

  6هاي ساختاري جماعت اول. شاخص

گیـري سـاخت اجتمـاعی جامعـه مـرتبط       است که شکلهایی  مؤلفهمنظور از این شاخص 

نـوزادان،  ومیـر   مـرگ مانند هرم سنی، میزان امیـد بـه زنـدگی، تعـداد     هایی  مؤلفهگردد؛  می

تعـداد جمعیـت و    دهـد.  مادران که زیربناي همه آنها را بحث جمعیت شکل میومیر  مرگ

ه در میـزان رشـد و توسـعه    کننـد  توانـد نقـش تعیـین   نحوه توزیع آن در هر کشـوري مـی  

ها با اتکـا بـه آمـار و ارقـام     دولت فضایی داشته باشد.ـ   جانبه آن در یک سازه سیاسی همه

هاي خـرد و کـالن خـود را طراحـی و در جهـت دسـتیابی آنهـا        جمعیت قادرند تا برنامه

نـگ و  ت). در واقـع جمعیـت داراي ارتبـاط تنگا   84 ، ص.1391حرکت نمایند (محمدیان، 

باشد و روند توسعه یک جامعه به صورت مثبت و منفـی در  اي با فرایند توسعه میپیوسته

باشـد  گرو عامل جمعیتی و میزان تخصـص نیـروي انسـانی مـورد نیـاز یـک کشـور مـی        
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شود، اغلب کشـورهایی کـه از جمعیـت    ). بنابراین مشاهده می281 ، ص.1385نیا،  (حافظ

اي و د، از قدرت کمتـري در عرصـه ملـی، منطقـه    جوان با نرخ رو به رشدي مواجه هستن

جهانی برخوردارند. البته باید به این موضوع نیز اشاره نمود که داراي بـودن جمعیـت بـاال    

کننده اقتدار یـک کشـور محسـوب    تواند از عوامل تضعیفسال نیز به خودي خود می 65

وري  نتیجـه کـاهش بهـره   اي با کمبود نیروي کار جوان و مفید و در  شود زیرا چنین جامعه

هـاي  خواهد شد. به عنوان مثـال بررسـی شـاخص    روبروکاال و خدمات در سطح وسیعی 

تـا   1999دهد که شاخص قـدرت ملـی ایـن کشـور از سـال       جمعیتی در روسیه نشان می

لمان، فرانسه و ایاالت متحده آشده است. قدرت ایتالیا،  روبروکاهش  درصد0,98با  2016

درصـد  47,18، درصـد 85,26، درصـد 29,6، درصـد 29,6، درصـد 34,17 آمریکا به ترتیبـی 

درصـد  29,84و  درصـد 106,53کاهش داشته است. در مقابل قدرت چین و هند به ترتیب 

توان بیان نمود کـه جمعیـت عامـل مهمـی در افـزایش یـا       افزایش یافته است. بنابراین می

  ). Saradzhyan, 2018, p. 4گردد (کاهش قدرت یک کشور محسوب می

  7دوم. رفاه اجتماعی

گـذار در جامعـه از   تأثیری مهـم و  مفهـوم بـه عنـوان   اخیر رفاه اجتماعی  هايدههدر طول 

هـاي مـرتبط بـا    دیگر رشتهشناسان، اقتصاددانان و  جامعه دنظران علوم مختلف مانن صاحب

تـوان  تاکنون می 1980در واقع از دهه  .علوم اجتماعی و توسعه اجتماعی قرار گرفته است

و  اتتغییـر در سـطوح خـرد و کـالن از    رفـاه اجتمـاعی    د که مفهوم مرتبط باومشاهده نم

علـومی ماننـد   متـون مـرتبط بـا    کـه در   طـوري  بـه . برخوردار شده استبسیاري  تتحوال

آسایش موجـود در یـک   که رفاه و  توان مالحظه نمودبه خوبی میشناسی و اقتصاد  جامعه

جامعـه  حاضـر در یـک   خـاص از افـراد    ايعدهو یا  ضعیف و ناتوان تنها به اقشار جامعه

 تـري نیـز برخـوردار اسـت    تـر و گسـترده  وسـیع ابعـاد  ها و از جنبه، بلکه شودمربوط نمی

در ارتباط بـا  سازمان بهداشت جهانی  ی که از سوي. در تعریف)5 ، ص.1390(هزارجریبی، 

 دیـدگاهی را بـا  سالمت ین تعریف تنها توان مشاهده نمود که اسالمت ارائه شده است می

که بـه   نمایدمعرفی میسالمت  را دارايو فردي  قرار داده است تأکیدمثبت مورد توجه و 

داراي شـرایط مناسـب و خاصـی     فرهنگـی ـ   و اجتماعی شناختیـ    زیستی، روانی دیدگاه

نیـز  در جامعه هـدف  تر رفاه افراد گسترده تر ووسیع تأمینایجاد و . همین شرایط در باشد
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بـدین  رفـاه اجتمـاعی   در ارتباط با معنا و مفهـوم  هاي مهم ، یکی از ویژگییابدمصداق می

باشـد   رضایت از زنـدگی ، امنیت و یاحساس سالمت دارايکه فرد  گرددصورت مطرح می

ین عوامل در سطح باالیی از جامعه در بـین افـراد مـورد نظـر قابـل مشـاهده باشـد        ا و از

)Hewstone, 2001, p. 25.( گیري رفاه اجتماعی، از سنجش و اندازه جهتطور سنتی،  به

در مصـرف  براي سنجش و بررسـی  درآمد ملی سرانه که تنها  ماننداقتصادي  هايشاخص

ابعـاد   دیگر این امر سبب شده است تا گرددمی برداري بهره، باالیی داردتمرکز یک جامعه 

 موجـود در یـک جامعـه مـدنی     رفاه اجتمـاعی گیري  در سنجش و اندازه گذار و مهمتأثیر

درآمد ملی سرانه،  هایی مانندتوان مشاهده نمود که برخی شاخصبنابراین می. مغفول ماند

و ایسـتا مـورد بررسـی    یکجانبـه  و عدي ب تک موضوعی تحت عنوان یکرفاه اجتماعی را 

  ).Zarzosa, 2012, p. 18اند (قرار داده

: شـود کـار گرفتـه مـی    شاخص بـراي سـنجش رفـاه اجتمـاعی بـه     کلی، دو دسته  طور به

رفـاه  قابـل بررسـی در   هـاي منفـرد   شـاخص هاي ترکیبی. و شاخص 8هاي منفردشاخص

یک سنجش و ارزیابی  قادر بهکه تنها  شوندمحسوب میهایی شاخصبه عنوان  اجتماعی،

هـا  ایـن شـاخص   از بـه عنـوان مثـال   ؛ باشـند میرفاه اجتماعی  فرد منحصربهو خاص  عدب

 گـردد محسوب میشاخصی منفرد که به عنوان درآمد ملی سرانه، توان به مواردي مانند  می

رفـاه  و تضـمین   تأمیندر ات قایل توجه آن تأثیرو به بعد مصرف  این شاخص تنهاکه در 

 بـه عنـوان   هـاي ترکیبـی کـه   مقابـل، شـاخص   . درگـردد مـی جامعه توجه موجود در یک 

را از موجود در یک جامعـه  ، رفاه شونددر نظر گرفته میهاي منفرد از شاخص ايمجموعه

. امــروزه دهنــددیگــري مــورد ســنجش و ارزیــابی قــرار مــی گونــاگونابعــاد هــا و جنبــه

هـا قادرنـد   هاي زیادي هستند و این شاخصها و مزیتداراي استفادههاي ترکیبی  شاخص

تـر و از سـویی دیگـر    سادهو فهم  به درك راستاي رسیدن اطالعات، درمختصر نمودن  به

پردازند که این عامل سـبب شـده اسـت تـا بسـیاري از      میتحلیل نهایی،  ه تجزیه وارائ به

هـاي ترکیبـی   شـاخص پژوهشگران و محققان به این عامل توجـه وافـري داشـته باشـند.     

ـ و  باشندي جهان میکشورها هايو وضعیت هاعملکرد مناسبی ازدهنده  نشان ه از این رو ب

 هـاي مـرتبط بـا   تحلیـل  جهـت انجـام   گـذار تأثیرد و بسیار سـودمن اي و وسیلهابزار  عنوان

بسـیاري قـرار دارنـد. از     تأکیـد موجود در کشورها مـورد توجـه و   هاي اجتماعی سیاست
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آنجایی که این شاخص با عواملی ماننـد درآمـد، وضـعیت درمـان، سـطح برخـورداري از       

تواند به صـورت  در ارتباط مثبت قرار دارند می و... مسکن، کالري مصرفی، توسعه انسانی

توان بـه وضـعیت درمـان اشـاره     گذار باشد. به عنوان نمونه میتأثیرمستقیم بر قدرت ملی 

نمود. کشوري که از سیستم بهداشتی مناسبی برخوردار است و وضعیت درمـان در آن بـه   

ار اسـت. برخـورداري از   از مردمـی سـالم برخـورد   اصـوالً  گیرد صورت مناسبی انجام می

نیروي انسانی سالم و راضی از شرایط خود از عوامل توسعه و رشد اجتماعی و اقتصـادي  

شود امروزه کشـورهایی کـه داراي سیسـتم    که مالحظه می گونه همانگردد و محسوب می

بهداشتی قدرتمندي در جامعه هستند، در مرتبه باالیی از قدرت قرار دارند به عنـوان مثـال   

توان به کشورهاي اسکاندیناوي اشاره نمود. در مقابل کشـورهاي آفریقـایی از سیسـتم    می

پایین هسـتند کـه   وري  بهداشتی ضعیفی برخوردارند و داراي جمعیتی بیمار با قدرت بهره

  گذار بوده است.تأثیراین خود بر پیشرفت این جوامع 

  9سوم. تجانس و وحدت اجتماعی

جتماعی نظریات مختلفی وجود دارد. برخی از مکاتب در ارتباط با تجانس و وحدت ا

بر همبستگی ملی اشاره  مؤثرهایی در مورد مجموعه عوامل پردازيفکري به نظریه

توان از آنها به عنوان معیار و شاخصی در جهت ارزیابی همبستگی ملی اند که می نموده

نژاد مشترك، قومیت مشترك، زبان مشترك، «استفاده نمود. با این دیدگاه عناصري مانند: 

هاي مشترك، فرهنگ واحد، آداب و رسوم مشترك، تاریخ گذشته مشترك، ارزش

هاي ذهنی و خاطرات مشترك، منافع و مصالح مشترك، به سرزمین، برداشت دلبستگی

» ها و آرزوهاي مشترك... به بررسی و سنجش وحدت و همبستگی ملی پرداختآرمان

و گیدنز در تحقیق  تالکوت پارسونزدر این ارتباط نظر  ).321 ، ص.1388(قاسمی، 

هاي پارسونز در تحلیل انسجام در سطح نظام اجتماعی به کنش حاضر محوریت دارد.

هاي هاي اجتماعی کنشدر موقعیتهر گاه : «اظهاري اشاره نموده و معتقد است

انجامد و میباشد به نوعی همکاري و انسجام  »معطوف به دیگران«و  »خود«اظهاري 

سطح باالي انسجام . توان آن را همبستگی نامیداین انسجام نهادینه باشد میهر گاه 

ها هاي افراد اخالقی و معطوف به یک جمع باشد. در این کنشزمانی است که کنش

تماعی بر جرسد. انسجام امسئولیت و وفاداري در قبال دیگران به حد اعالي خود می
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تعامل و ارتباط متقابل اجتماعی و میزان اعتماد افراد جامعه افزایش حجم و بسیاري 

از نظر آنتونی گیدنز،  ).6 ، ص.1383 نیازي، نک.(» نسبت به یکدیگر داللت دارد

توان با اقدام از باال به پایین دولت یا با توسل به سنت تضمین انسجام اجتماعی را نمی«

هاي پیشین درست بود  از آنچه در نسل تراي فعال کرد. ما ناچاریم زندگی را به شیوه

هاي شیوه زندگی که دهیم و عادت بسازیم و باید براي پیامدهاي آنچه انجام می

هاي تر مسئولیت بپذیریم و باید این راه تعادل جدیدي بین مسئولیتایم فعاالنهبرگزیده

  ). 138 ، ص.1394خطیبی،  نک.(» فردي و اجتماعی بیابیم

  عوامل تأثیرگذار بر قدرت اجتماعی ):1الگوي شماره (
  

  
  

توان متغیرهاي اصلی و فرعی بحـث حاضـر را بـه     هاي نظري باال می اساس یافته بر

  صورت زیر شناسایی و معرفی نمود:

  گذار بر قدرت ملیتأثیرمتغیرهاي اصلی و فرعی قدرت اجتماعی  ):1( شماره جدول

  متغیر  عامل

عوامل زیربنایی و 

  ساختاري

 تیـ جمع درصد، زندگی به دیام، نفر1000 هر در رعمومییم و مرگ، تیجمع تعداد

 نرخ، تولد صدهزار هر ازاي به مادرانومیر  مرگ نرخ، هوشی بیضر نیانگیم، جوان

  یاجتماع شبکه تیامنی، اجتماع تیامن، سال5 ریز نوزادانومیر  مرگ

  رفاه اجتماعی

 بیـ ترکی، دنیشـام آ بآ ازي برخـوردار  سـطح ، درمـان  تیوضـع ، درآمدسرانه

، انسـانی  توسـعه ، مصـرفی  کـالري ، شـهري  تیجمع بیترکیی، روستا تیجمع

 نـه یهز، نفـر  1000 در پزشـک  تعـداد ، جنسی برابري، فقر رخطیز افراد درصد

 
قدرت 

تجانس و وحدت  رفاه اجتماعی

 عوامل زیربنایی و ساختاري
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  متغیر  عامل

ی، اجتمـاع  تیـ حمای، اجتمـاع  شرفتیپ، انرژي مصرف سرانه، بهداشت سرانه

  ناشی از بالیاي طبیعیومیر  مرگ، میزان زیآم خشونت تیجنا و جرم سطح

تجانس و وحدت 

  اجتماعی

، هـا تیاقل هیعل خشونت و ضیتبعی، فرهنگ تنوع شاخصی، قوم تنوع شاخص

  اجتماعی ی، اعتماد اجتماعی، مشارکتمذهب تنوعی، زبان تنوعی، مذهب تحمل

  روحیه ملی 

  (متغیر کیفی)

 خودبـاوري،  گرایـی،  ملـی  دفـاع از وطـن،   طلبـی،  مبـارزه  فداکاري، و ایثار دلبستگی،

  آمادگی داوطلبانه غرورملی، اعتماد به نفس الزام به هویت گروهی روح سلحشوري،

  . روش تحقیق3

رسـیدن بـه   تحلیلی است. در راستاي ـ   رویکرد محقق در بخش نخست پژوهش توصیفی

هدف برسی متغیرهاي دخیل در قدرت اجتماعی و میزان اهمیت آنهـا از تکنیـک اسـنادي    

نظر داخلـی و   صاحب77بهره گرفته شده است. اما براي تحلیل از نظرات نخبگانی، دیدگاه 

هـاي  هاي قدرت اجتماعی مورد بررسـی قـرار گرفتنـد. در بخـش یافتـه     خارجی، شاخص

 30اي بـه صـورت آنالیـن بـه     یفـی روحیـه ملـی پرسشـنامه    میدانی براي سنجش متغیر ک

شناسـی، علـوم    شناسـی سیاسـی، جمعیـت    متخصص خارجی در علوم اجتمـاعی، جامعـه  

سیاسی، ژئوپلیتیک از کشورهاي کانادا، فرانسه، هند، نروژ، انگلیس، ایاالت متحده آمریکـا،  

  شوند: ده میدانمارك، سوئد، چین ارسال شد. که به صورت نمودار زیر نمایش دا

  تعداد متخصصین خارجی به تفکیک تخصص ):1( شماره نمودار
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توجه به موضوع تحقیق تالش شد تا متخصصین مرتبط با امر به صـورت آنالیـن مـورد     با

  ها جهت دستیابی به اهداف تحقیق در اختیار آنان قرار گیرد.شناسایی قرار گیرند و پرسشنامه

  تعداد متخصصین به تفکیک کشور ):2( شماره نمودار

  
توجه به اینکه متخصصین هند، چـین، کانـادا و فرانسـه داراي بیشـترین کارهـاي       با

علمی مرتبط با بحث قدرت ملی، قدرت اجتماعی و... هستند تعداد این محققین نسـبت  

  به سایر کشورها در این نمودار نمود بیشتري دارد.

  محققین خارجی ):2شماره ( جدول

 کشور محقق کشور محقق

Afroz Ahmat india Donald Albrt United States 

Sardol sing India Simon Rad United Kingdom 

Happymon Jacob India Sarah Mser canada 

Trisha R India Laurnce Côté-Roy canada 
Rohit Bhaskaran India Kyle Swart canada 

Awkash Kumar India Ran An canada 

Slène Métis france Øyvind Larsen Norway 

Pirre Dpé france Joana Chaina Norway 

Hélïse Ménrd france Jon Bod Switzerland 

Bejamin Turrier-Bourgoin france Cladio Pliti Switzerland 

Pierre Andrieu france Amy Chaina Kelly chaina 

Frederic Oliv france Nadia Chaina chaina 

Jérémy Lachtre france Yaghob osmak turky 

Lindsay MClane france Atkan Hazam turky 

Isabelle Dachy france Chaina J Denmark 
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روحیه ملـی کشـورها اسـتفاده    براي برآورد کردن فیشر  ییحداکثرنما در ادامه از روش

بـه عنـوان    پـردازد مـی هـا   اي از داده مجموعـه  به بررسی این روش در واقع زمانی که. شد

بـه  توانـد   مـی  نمـایی   درسـت   حداکثردر این هنگام روش  گرددمطرح می مدل آماري  یک

به بسـیاري از   این روش هاي مربوطه بپردازد.مدلموجود در پارامترهاي  تخمینبررسی و 

بـه  . باشد شباهت فراوانـی دارد تخمین آماري که موجود می هايمرتبط با روشهاي  روش

، x1،  x2  باشـد  مطـرح مـی   که به صورت زیـر  بیان شده در ادامه  nعنوان مثال تصور نمایید

…،  xn   گردیـده  توزیـع   یکپارچه یکدیگر و به صورتمستقل از  موضوعیبه صورت که

ــیو  اســت ــوم ــک  ات ــن موضــوع داراي ی ــه ای ــان نمــود ک ــان بی ــع ب ــع   توزی ــابع توزی ت

ـ  ƒ 0باشـد  می  ƒ  نامشخص احتمال مشـخص از   گروهـی بـه   وابسـته  ه صـورت احتمـالی  ب

شـناخته  مـدل پـارامتري   به عنوان یـک  که  است  { ƒ(·|θ), θ ∈Θ }هاي نرمال مانند توزیع

 میـزان عنوان  این عامل تحتو  باشدمینامعلوم   θ0مقدار  ƒ0 = ƒ(·|θ0)  بنابراین شده است.

هـاي آمـاري بـه     سی در مورد مدلررب زمانی که قصد داریم. گرددمطرح میصحیح پارامتر 

هـا و   xi  . همگرددنزدیک   θ0به مقدار صحیح یعنی میزان قابل توجهیتا انجام برسانیم باید 

اسـتفاده از   جهـت . نیز در نظـر گرفتـه شـوند   توانند بردار هم  میمورد هر دو   θهم پارامتر

بـا  تـابع چگـالی    میـزان گیـري   بـه تببـین و انـدازه    باید در آغازنمایی بیشینه  روش درست

به دسـت   یکنواخت و به صورت مستقل ها چنین موردي که توزیع براي. بپردازیم یکدیگر

 شود:بدین طریق نوشته می مأتو مورد نظر به صورت چگالی تابعاند آمده

  
سپس با توجه به اینکه متغیرهاي دخیل در قدرت ملی و به خصوص قـدرت اجتمـاعی   

علت و معلولی برخوردار هستند و به صورت سیستمی در ارتباط با یکـدیگر معنـا    از روابط

 Gabus و  Fonetla تکنیک دیمتل توسطیابند از تکنیک دیمتل بهره گرفته شد. و مفهوم می

ارائه شد. هدف تکنیک دیمتل شناسایی الگوي روابط علـی میـان یـک دسـته      1971به سال 

داده،  ورد بررسـی قـرار  دهی مـ صـورت امتیـاز   اطات را بهاین تکنیک شدت ارتبمعیار است. 

 پایه روش .پذیرد ناپذیر را می ها توأم با اهمیت آنها را تجسس نموده و روابط انتقالدخورباز

DEMATEL  اي از معیارهايبر اساس این فرض بنا شده که یک سیستم شامل مجموعه } 

C= {c1, c2, …cn تواند به وسیله معادالت ریاضـی  آنها میاست و مقایسه زوجی روابط میان
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هاي سـاختاري مـرتبط بـا روابـط علـی و      این تکنیک براي ساختن و تحلیل مدل .مدل شود

. در نهایـت بـا اسـتفاده از روش تاپسـیس بـه      معلولی پیچیده میان عوامل یک مسـئله اسـت  

ات آن بـر  تـأثیر هاي اصلی و فرعی قـدرت اجتمـاعی و    مؤلفه بر اساسکشور  68بندي  رتبه

  بر وضعیت ایران پرداخته شد. تأکیدقدرت ملی کشورها با 

  هاي تحقیقیافته .4

این بخش از تحقیق از سه گام اصلی تشکیل شده است. ابتدا براي سنجش متغیر کیفـی  

محقق خارجی در این زمینه مراجعه گردید. در گام دوم بـا توجـه بـه     30روحیه ملی به 

و دارا بودن رابطه علت و معلولی بین آنهـا از روش دیمتـل   ات متغیرها بر یکدیگر تأثیر

هـا  کشور با توجـه بـه داده   68استفاده شد و در گام سوم براي سنجش قدرت اجتماعی 

  روش تاپسیس پرداخته شد. بر اساسکشورها بندي  موجود در این زمینه به رتبه

 . سنجش متغیرهاي کیفی روحیه ملی و تجانس و وحدت اجتماعی4-1

هـاي هشـت متغیـر تنـوع زبـانی، تنـوع       داده بر اسـاس متغیر کیفی انسجام و وحدت ملی 

ها،  مذهبی، تبعیض و خشونت علیه اقلیتپذیري  فرهنگی، تنوع مذهبی، تنوع قومی، تحمل

جمع جبري یعنـی پـس از اعمـال ضـرایب      بر اساسمشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی 

بـراي   گیري شـد و ایـن شـاخص بدسـت آمـد.      انها و اعمال وزن نهایی میشاخص تأثیر

هاي کیفـی بـه    ی فیشر پاسخیسنجش متغیر کیفی روحیه ملی با استفاده از روش حداکثرنما

اي طراحی گردید کـه  کمی تبدیل شدند. در این روش براي سنجش روحیه ملی پرسشنامه

د و در کشور از خیلی خوب تا خیلی بد در یک طیف ترتیبی تـدوین شـ   69در مقابل آن 

اختیار متخصصین خارج از کشور براي تعیین میزان اهمیت آنها قرار گرفت. در ابتدا روش 

اجتماع مورد نظـر پـرداختیم و جـدول مقـادیر     بندي  فیشر به گروه بر اساسی یحداکثرنما

هاي کمی بـراي   براي پاسخ a,b,cهاي کیفی، جدول تعداد صفر و مقادیر عددي براي پاسخ

هـاي  دهندگان در نظر گرفته شد. براي دسـتیابی بـه پاسـخ    روه از پاسخیک صفت در هر گ

و نشـان   a,b,cمقادیر نامعلوم  بر اساسکمی محاسبات مربوط به تجزیه و تحلیل واریانس 

� در جدول تجزیه واریانس تساوي Fدهد که براي حداکثر شدن می =
�	��

�	��
برقرار است  

مقـادیر عـددي    Yیعنی مقدار مـاکزیمم تـابع    λو تعیین مقدار گیري  با اجراي عمل مشتق
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a,b,c  .هـاي  روش فیشر براي کمی کـردن متخصصـین اگـر کیفیـت     بر اساساستفاده شد

از بین خیلی خوب، خوب، متوسط و... را اگر انتخاب نموده بودنـد بـه طـور    مثالً ترتیبی 

ها را بـا  شود. اگر تعداد کیفیتیتی صفر، یک و... داده ممیاختیاري به مقدار متوسط عدد ک

v :نشان دهیم مقادیر عددي منتسب به آنها عبارتند ازa1, a2, av-1 شود. در در نظر گرفته می

  نهایت براي حل این مسئله از فرمول نهایی زیر بهره گرفته شد:

�� =
∑�

�
− ��

�
 

ی ینما روش حداکثر درست بر اساستبدیل متغیرهاي کیفی روحیه ملی به کمی  ):3شماره ( جدول

  با روش فیشر

 2توان به CF Y کل SS سازي نرمال
 جمع پاسخگو تعداد

  کشور نام
n Y 

 آلبانی 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 الجزایر 90 30 8100 270 36631.300 36.631

 آرژانتین 148 30 21904 730.133 36615.962 36.616

 استرالیا 150 30 22500 750.000 36615.300 36.615

 اتریش 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 آذربایجان 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 بلژیک 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 بولیوي 90 30 8100 270.000 36631.300 36.631

 برزیل 120 30 14400 480.000 36624.300 36.624

 بلغاریا 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 کانادا 150 30 22500 750.000 36615.300 36.615

 شیلی 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 چین 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 کلمبیا 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 کرواسی 120 30 14400 480.000 36624.300 36.624

 چک جمهوري 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 دانمارك 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 اکوادور 120 30 14400 480 36624.300 36.624
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 2توان به CF Y کل SS سازي نرمال
 جمع پاسخگو تعداد

  کشور نام
n Y 

 مصر 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 استونی 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 فنالند 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 فرانسه 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 گرجستان 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 آلمان 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 غنا 62 30 3844 128.133 36636.029 36.636

 یونان 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 هند 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 اندونزي 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 ایران 150 30 22500 750.000 36615.300 36.615

 ایتالیا 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 ژاپن 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 اردن 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 قزاقستان 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 جنوبی کره 150 30 22500 750.000 36615.300 36.615

 کویت 60 30 3600 120 36636.300 36.636

 لیتوانی 119 30 14161 472.033 36624.566 36.625

 مالزي 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 مکزیک 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 مراکش 60 30 3600 120 36636.300 36.636

 هلند 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 نیوزیلند 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 نیجریه 60 30 3600 120.000 36636.300 36.636

 نروژ 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 عمان 90 30 8100 270 36631.300 36.631
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 2توان به CF Y کل SS سازي نرمال
 جمع پاسخگو تعداد

  کشور نام
n Y 

 پاکستان 90 30 8100 270 36631.300 36.631

 پرو 120 30 14400 480.000 36624.300 36.624

 فیلیپین 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 لهستان 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 پرتغال 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 قطر 60 30 3600 120 36636.300 36.636

 رومانی 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 روسیه 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 سعودي عربستان 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 صربستان 90 30 8100 270 36631.300 36.631

 اسلوونی 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 جنوبی آفریقاي 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 اسپانیا 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 سوئد 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 سوئیس 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 تایلند 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 ترکیه 150 30 22500 750 36615.300 36.615

 اکراین 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 عربی متحده امارات 60 30 3600 120 36636.300 36.636

 انگلیس 150 30 22500 750 36615.300 36.615

36.615 36615.300 750.000 22500 30 150 
 متحده ایاالت

 مریکاآ

 اروگوئه 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 ونزوئال 120 30 14400 480 36624.300 36.624

 ویتنام 120 30 14400 480.000 36624.300 36.624
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  . تکنیک دیمتل4-2

بدست اطالعات  مناسب براي یک رشته ازبراي ساختاردهی تکنیک جهت دستیابی این 

این روش بـه   که به طوريگیرد از کارهاي تحقیقاتی محققان مورد استفاده قرار می آمده

در را میان متغیرهـاي موجـود پرداختـه و آنهـا     شدت ارتباطات ارزیابی میزان  بررسی و

موجـود بـین   بازخوردهـاي  دهد و از سـویی دیگـر   هاي مورد نشان میامتیازدهی غالب

ناپـذیر   روابط انتقـال کند و به بیان نیز بررسی میآنها  متغیرها را با توجه به میزان اهمیت

نتیجه کاربسـت ایـن تکنیـک در     .پردازدنها به صورت نشان دادن اعداد و ارقام میآبین 

  جدول زیر آمده است.

  بر قدرت ملی مؤثرارتباط بین متغیرهاي اجتماعی  ):4شماره ( جدول

R-J R+J  مجموعJ  مجموعR  ردیف  نام گزینه  

  1 تعداد جمعیت 1.5932 1.7219 3.3151  0.1286-

  2 نفر 1000در هر ومیر  مرگ 1.2373 1.5329 2.7703 0.2956-

  3 امید به زندگی 1.4568 1.4099 2.8667 0.0469

  4 درصد جمعیت جوان 1.2682 1.4177 2.6859 0.1495-

  5 میانگین ضریب هوشی 0.4552 0.2384 0.6936 0.2167

  6 هزار تولد100ومیر مادران به ازاي هر  نرخ مرگ 1.2324 1.2538 2.4862 0.0214-

  7 سال5نوزادان زیر ومیر  مرگنرخ  1.1724 1.2374 2.4097 0.065-

  8 سازي نوزادان ایمن 1.0413 1.1724 2.2137 0.1311-

  9 امنیت اجتماعی 1.6255 1.5268 3.1523 0.0987

  10 امنیت شبکه اجتماعی 1.6063 1.5697 3.176 0.0365

  11 آزادي اخالقی 0.7872 1.0614 1.8487 0.2742-

  12 داري برده 0.8037 1.1075 1.9111 0.3038-

  13 نسبت بین درصد زنان فعال اقتصادي به مردان 0.9056 1.0189 1.9245 0.1133-

  14 سال65درصد افراد باالي  0.8848 0.9872 1.872 0.1024-

  15 نفر 1000مهاجرت خالص به  1.4433 1.3595 2.8028 0.0838

  16 درصد شیوع ایدز در بزرگساالن 0.9125 1.0441 1.9565 0.1316-

  17 میزان شیوع سل 1.0614 1.2059 2.2674 0.1445-

  18 سطوح باالي سرمایه انسانی 1.0995 0.9651 2.0646 0.1343
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R-J R+J  مجموعJ  مجموعR  ردیف  نام گزینه  

  19 نرخ رشد ساالنه جمعیت 2.3502 2.0462 4.3964 0.304

  20 درآمد سرانه 2.0279 1.5898 3.6177 0.4381

  21 جریان آزاد اطالعات 2.228 1.8256 4.0536 0.4024

  22 وضعیت درمان 0.8333 1.0753 1.9086 0.2421-

  23 سطح برخورداري از آب آشامیدنی 1.937 1.6951 3.632 0.2419

  24 ترکیب جمعیت روستایی 1.0579 1.2588 2.3166 0.2009-

  25 ترکیب جمعیت شهري 1.5236 1.2992 2.8227 0.2244

  26 کالري مصرفی 1.6044 1.2741 2.8785 0.3303

  27 توسعه انسانی 1.0659 1.219 2.2849 0.1531-

  28 نفر 1000تعداد پزشک در  2.3228 2.0949 4.4177 0.228

  29 هزینه سرانه بهداشت 1.8211 1.5531 3.3742 0.268

  30 سرانه مصرف انرژي 1.9415 1.6289 3.5704 0.3126

  31 پیشرفت اجتماعی 0.9289 1.0078 1.9367 0.079-

  32 حمایت اجتماعی 1.8121 2.0519 3.864 0.2398-

  33 آمیز سطح جرم و جنایت خشونت 1.757 2.0143 3.7713 0.2573-

  34 تجانس و وحدت اجتماعی 1.0669 1.236 2.3028 0.1691-

  35 روحیه ملی 0.8209 0.6919 1.5128 0.129

  36 ناشی از بالیاي طبیعیومیر  مرگمیزان  0.201 0.4947 0.6957 0.2936-
  

) پرداختـه  3معیار و شاخص مطـابق جـدول (   36 بر اساسبررسی قدرت اجتماعی 

 هـا  خبره استفاده شده است. میزان اهمیـت شـاخص   6شد. براي بررسی معیارها از نظر 

)J� + R� ) و رابطه بین معیارها با (J� − Rشـود. اگـر   ) محاسبه می�J� − R� > باشـد   0

�Jمعیار مربوطه اثرگذار و اگر  − R� < باشد معیار مربوطه اثرپذیر است. جدول بـاال،   0

J� + R�  وJ� − R� دهد.  را به خوبی نشان می  

را در نمـودار   پذیري متغیرهـا بـر یکـدیگر   تأثیرگذاري و تأثیرروابط علت و معلولی و 

گـذاري و  تأثیرتوان مشاهده نمود. در واقـع ایـن نمـودار میـزان اهمیـت و      ) می3شماره (

و  تـأثیر میـزان  بـه بیـان    (J+ R) بـردار افقـی  دهـد.   پذیري بین معیارهـا را نشـان مـی   تأثیر
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تـوان مشـاهده   مـی  به عبارت دیگر .پردازد میدر سیستم  بررسیمورد  متغیر پذیري ازتأثیر

و  آن عامـل ایـن اسـت کـه    دهنـده   نشانعاملی بیشتر باشد،  J+ R مقدار نمود به هر میزان

برخـوردار اسـت. متغیرهـایی    سیسـتم  موجود در بیشتري با سایر عوامل از تعامالت  متغیر

)، 4,05)، جریـان آزاد اطالعـات (  4,39)، نـرخ رشـد سـالیانه (   4,41مانند تعداد پزشـک ( 

)، سـطح برخـورداري   3,77آمیز ( )، سطح جرم و جنایت خشونت3,86حمایت اجتماعی (

)، هزینه سـرانه  3,57)، سرانه مصرف انرژي (3,61)، درآمد سرانه (3,63از آب آشامیدنی (

تعامل باال و ارتباط سیستمی قـوي بـا   دهنده  ) نشان3,31)، تعداد جمعیت (3,37بهداشت (

 (J– R) ردار عموديگردد بکه مالحظه می گونه همانز سویی دیگر سایر متغیرها هستند. ا

)، میـانگین  0,46د. متغیـر امیـد بـه زنـدگی (    دهـ  گذاري هر عامل را نشان مـی تأثیرقدرت 

 نفـر  1000)، مهـاجرت خـالص بـه    0,036)، امنیت شبکه اجتماعی (0,21ضریب هوشی (

ــان0,24)، ســطح برخــورداري از آب آشــامیدنی (0,083( )، 0,40( آزاد اطالعــات )، جری

) و... علت این مدل سیستمی 129)، روحیه ملی (0,34)، رشد سالیانه (0,43درآمد سرانه (

ناشـی از بالیـاي طبیعـی، تجـانس و     ومیـر   مـرگ شوند. عواملی مانند میـزان  محسوب می

 درصد شیوع ایدز، سیل، افراد بـاالي  وحدت اجتماعی، پیشرفت اجتماعی، توسعه انسانی،

تـوان بیـان نمـود کـه     میطور کلی  هبال و... به عنوان معلول نمایش داده شده است. س 65

شود و اگـر منفـی    یک متغیر علی محسوب میبه عنوان ، متغیر بدست آیدمثبت  J– R اگر

  شود. در نظر گرفته میمعلول متغیر به عنوان ، بدست آید

  ماعی مؤثر بر قدرت ملی): روابط علت و معلولی بین متغیرهاي اجت3نمودار شماره (
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  کشورهابندي  ها و رتبه. تعیین ضریب اهمیت شاخص4-3

ضریب اهمیـت بـاال    در این بخش از مقاله به دنبال دستیابی و تعیین نمودن متغیرهاي با

در جهت سنجش قدرت اجتماعی کشورها هستیم. بـدین منظـور بـه نظـرات خبرگـان      

  ) تعیین گردید.4نمودار شماره ( اساسبر مراجعه گردید و ضریب اهمیت متغیرها 

  بر قدرت ملی ): ضریب اهمیت متغیرهاي اجتماعی مؤثر4نمودار شماره (

  
  

)، 0,0444گردد، در مؤلفه اجتمـاعی متغیرهـاي روحیـه ملـی (    که مالحظه می گونه همان

ــات (  ــان آزاد اطالع ــاعی ( 0,043جری ــاد اجتم ــورداري از آب  0,042)، اعتم ــطح برخ )، س

)، توســعه انســانی 0,39)، مشــارکت اجتمــاعی (0,040)، درآمــد ســرانه (0,041آشــامیدنی (
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) 0,035رفت اجتمـاعی ( )، پیشـ 0,036)، امیـد بـه زنـدگی (   0,037)، امنیت اجتماعی (0,38(

)، آزادي اخالقـی  0,001داري ( داراي بیشترین ضریب اهمیت هستند. متغیرهایی ماننـد بـرده  

ناشـی  ومیر  مرگ)، میزان 0,004آمیز ( )، جرم و جنایت خشونت0,003)، شیوع سل (0,002(

)، میـانگین ضـریب هوشـی    0,006)، شـیوع ایـدز در بزرگسـاالن (   0,005بالیاي طبیعی ( از

ایـن اسـاس    ) داراي کمترین ضریب اهمیت هسـتند. بـر  0,008)، مهاجرت خالص (0,007(

پس از تعیین ضریب اهمیت متغیرها و دخالت دادن آنها در جهت سنجش قدرت اجتمـاعی  

تـوان  ) می5روش تاپسیس صورت گرفت که در نمودار شماره ( بر اساسبندي  کشورها رتبه

  رتبه کشورها را مالحظه نمود.

  بندي کشورها براساس متغیر قدرت اجتماعی رتبه ):5شماره (نمودار 
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تـوان بیـان نمـود کـه     می 2017-2018هاي بدست آمده در سال با توجه به شاخص

برخی از کشورها با انجام اصالحات اجتماعی گسترده از رتبه باالتري نسـبت بـه سـایر    

حوزه خلیج فـارس نـام    يتوان از کشورهااند. به عنوان مثال میکشورها برخوردار شده

ها، وزن به نسبت بهتـري نسـبت   اند با توجه به شاخصبندي توانستهبرد که در این رتبه

هاي گذشته دارا باشند. برخی دیگر از کشورها، با توجه بـه کـاهش رونـد رشـد     به سال

گیـرد، ایـن   مـی  کشورهاي اروپایی را دربـر  که عموماًپذیري  جمعیت، افزایش مهاجرت

ه عنوان عوامل منفی در قدرت اجتماعی محسوب شده است سبب گردیده تا از عوامل ب

  هاي قبل در این حوزه برخوردار شوند.تري نسبت به سالوزن پایین

کشورها براي این اسـاس انجـام شـد کـه: کشـور      بندي  رتبه مؤلفهدر نهایت در این 

)، سـوئد  0,566ژ ()، نـرو 0,570)، سـوئیس ( 0,575ایاالت متحده آمریکـا بـا میـانگین (   

)، چــین 0,477)، قطــر (0,482)، انگلــیس (0,487)، نیوزیلنــد (0,522)، هلنــد (0,526(

)، 0,33) در رتبه اول تا دهـم قـرار دارنـد. کشـورهاي ویتنـام (     0,468) و هند (0,475(

کـراین  و)، ا0,371)، غنـا ( 0,353)، ونـزوئال ( 0,347)، آفریقاي جنـوبی ( 0,340نیجریه (

) داراي کمترین اهمیت بودند. کشور ایران نیـز بـا میـانگین    0,376ستان ()، پاک0,3718(

  ) در رتبه چهل و نه بین شصت و نه کشور قرار گرفت.0,394(
  

  بندي کشورها بر اساس متغیرهاي قدرت اجتماعی ): رتبه1نقشه شماره (

  
  )1398منبع: نگارنده، (
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  گیري نتیجه

قـدرت  از ایـن  کـه یـک فـرد     مـورد اسـت  قدرت این این نوع شناسان از  منظور جامعه

، این نهایت. در نمایداش را بر شخص یا اشخاص دیگر تحمیل  که اراده ر استادربرخو

خـود  و بررسـی  دیگران را تحـت نظـارت   و کردار، از طریق رفتار  قادر خواهد بودفرد 

همین قـدرت را  دار شده و راز همین نوع قدرت برخوتوانند ها نیز می. سازمانقرار دهد

ي مـؤثر پیرامـون خـود را بـه گونـه      هايانساند اعمال نتوانمی افرادي که .نماینداعمال 

دهنـده   قدرت اجتمـاعی نشـان   .هستندتحت نظارت داشته باشد، داراي قدرت اجتماعی 

ـ   اعتماد و اطمینان جامعه به نهاد و نیروهـاي اجتمـاعی حاضـر در یـک سـازه سیاسـی      

ها از فشـار و  نماید که حکومتال بودن آن این اطمینان را ایجاد میفضایی هستند. که با 

کنند و از نفـوذ معنـوي بـاالیی    ها استفاده نمیابزار زور براي اعمال قوانین خود بر ملت

روحیـه ملـی   دهـد متغیرهـاي   مـی  هستند. نتایح این مقالـه نشـان   رداردر جامعه برخو

ــات ()، 0,0444( ــان آزاد اطالعـ ــاعی ()، 0,043جریـ ــاد اجتمـ ــطح 0,042اعتمـ )، سـ

)، مشــارکت اجتمــاعی 0,040)، درآمــد ســرانه (0,041برخــورداري از آب آشــامیدنی (

) و... 0,036)، امید بـه زنـدگی (  0,037)، امنیت اجتماعی (0,38)، توسعه انسانی (0,39(

از اهمیت باالیی در افزایش یا کاشه قدرت ملی برخـودار هسـتند. همچنـین اسـتفاده از     

)، 0,21)، میـانگین ضـریب هوشـی (   0,46یک دیمتل نشان داد متغیر امید به زندگی (تکن

)، ســطح 0,083( نفــر 1000)، مهــاجرت خــالص بــه 0,036امنیــت شــبکه اجتمــاعی (

ــان آزاد اطالعــات0,24برخــورداري از آب آشــامیدنی ( )، درآمــد ســرانه 0,40( )، جری

. علت این مدل سیستمی محسـوب  ) و..129)، روحیه ملی (0,34)، رشد سالیانه (0,43(

ناشی از بالیـاي طبیعـی، تجـانس و وحـدت     ومیر  مرگشوند. و عواملی مانند میزان می

 65 درصد شیوع ایدز، سـیل، افـراد بـاالي    اجتماعی، پیشرفت اجتماعی، توسعه انسانی،

 ایاالت متحده آمریکـا در  مؤلفهسال و... به عنوان معلول نمایش داده شده است. در این 

  .قرار دارد 49ه اول قرار گرفت و در مقابل آن ایران در رتبه بتر
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  ها یادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 بـا  تهـران  مـدرس  تربیـت  دانشـگاه  انسانی علوم دانشکده سیاسی جغرافیاي دکتري رساله از برگرفته مقاله این. 1

دکتـر   مشـاوره  بـه  و نیـا  حافظ محمدرضا دکتر راهنمایی با »کشورها ملی قدرت سنجش مدل سازي بهینه« عنوان

  .است شده نوشته احمدي سیروس و زرقانی سیدهادي

2. Guido Fischer 
3. Joseph Nye 
4. Nicholas Spykman 
5. Martin Glasner 
6. Structural  indicators of the community 
7. Social welfare indicators 
8. Single Indicator 
9. Indicators of Consensus and Social Unity 
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