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مقايسه و جايگاه قدرت نرم كشورها در نظام ژئوپلیتیك جهانی ،دغدغهاي براي دانشمندان
حوزههاي مختلف علوم انسانی ،نظیر جغرافیاي سیاسی ،ژئوپلیتیك ،روابط بینالملل و علوم
سیاسی ،در عصر حاضر تبديل شده است .با اين همه ،به دلیل كیفی بودن و غیر قابل اندازهگیري
بودن مولفههاي قدرت نرم ادبیات موثر و مسلطی در زمینه اندازهگیري قدرت نرم كشورها فراهم
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نیامده است؛ هم چنان كه الگوهاي تطبیقی و مقايسهاي قابل توجهی نیز در اين حوزه ارايه
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مقايسه با ديگر كشورهاي منطقه چگونه میباشد؟» در پی پاسخگويی به سوال اصلی ،در اين
تحقیق براي نخستین بار ،مدل تصمیم گیري چندشاخصه جبرانی فازي جهت سنجش و مقايسه
قدرت نرم كشورها ،ارائه گرديده است .به اين منظور روش  ،Fuzzy Topsisبه كار گرفته شد.
نتیجه نهايی اين تحقیق نشان میدهد كه توان قدرت نرم در كشورهاي جنوبغرب آسیا ،آسیاي
مركزي و قفقاز به اين ترتیب است :تركیه ،عربستان ،فلسطین اشغالی ،قزاقستان ،ايران ،عمان،
قطر ،گرجستان ،آذربايجان و امارات ،كويت ،بحرين ،تركمنستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان،
پاكستان ،ازبکستان ،ارمنستان ،لبنان ،اردن ،سوريه ،عراق و در نهايت ،افغانستان و يمن.
واژگان کلیدی :قدرت نرم ،سنجش قدرت نرم ،جنوبغرب آسیا ،آسیاي مركزي ،قفقاز
 -1استاد جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تهران
 -2کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تهران
 -3استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
* نویسنده مسؤول ،ایمیلsorour1334@yahoo.com :
تاریخ دریافت1331/1/6 :
فصلنامه سیاست جهانی ،دوره چهارم شماره  3پاییز  ،1331صص7-31

تاریخ پذیرش1331/7/11 :

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی ،دورة چهارم ،شمارة سوم ،پاییز 4931

نگرديده است .هدف از انجام اين پژوهش ،سنجش و مقايسه قدرت نرم كشورها با بررسی

مقدمه
عنصر «قدرت ملی »1در فرايندهاي منجر به شکل دهی به تعامالت برقرار میان
كشور هاي جهان در عصر حاضر تأثیري گسترده دارد و حايز نقشی عمده در
مناسبات و روابط میان كشورها ،هم در سطوح منطقهاي و هم در سطوح فرامنطقهاي
و جهانی ،است .در اين میان سنجش قدرت نرم ،2به مثابه بخشی مهم و حیاتی از
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قدرت ملی ،از اهمیتی گسترده برخوردار گرديده است و مجموعه قابل توجهی از
تالشها و تأمالت را در ادبیات اين حوزه به خود اختصاص داده است .بررسی

سیاست جهانی

شاخصهاي مهمی هم چون نفوذ كشورها بر يکديگر در سطح منطقه و جهان در
حوزههايی نظیر فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد ،ايدئولوژي ،رسانه و خبرپراكنی ،و نیز

ارائه مدل تصمیم گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

مطالعه و سنجش قدرت نرم كشورها بر اساس شاخصهاي مهم ديگري مانند كیفیت
حکو مت و دولت ،ثبات سیاسی ،امنیت ملی ،وحدت ملی و همبستگی و اعتبار
بین المللی كشور در عصر حاضر از اعتباري گسترده برخوردار شده است و به مثابه
بخشی مهم از مطالعات قدرت ملی درآمده است .با اين حال ادبیات شکل گرفته در
اين حوزه به شدت بحث انگیز ظاهر شده است و كمتر به اجماعهاي گسترده علمی
نايل گرديده است .از اين رو ،سنجش قدرت نرم به صورت يك «مشکل» 3در اين
حوزه مطالعاتی پديدار گرديده است .نکته آنجا است كه تعیین قدرت ملی كشورها
بر اساس شاخصهاي قدرت نرم دچار سختیهاي نظري مختلف است و انجام آن
تابع مجموعهاي از فرضهااست كه خود محل بحث و گفت و گوي میباشند .هم
چنین عوامل مؤثر در قدرت نرم ضمن اَشکال بالفعل و بالقوه فراوان و متعدد ،بر
شکلگیري و صورتبندي قدرت ملی كشورها اثر میگذارند .با اين حال در
سالهاي اخیر ،به دلیل پديداري تجهیزات محاسباتی و سیستمهاي تصمیمگیري
1 - National power
2 - Soft power measure
3- Problematic

توانمند ،امکان انتخاب دقیقتر گزينهها ،تحلیل مشخصههاي كیفی مؤثر و بررسی
اثرات متقابل آنها برهم فراهم شده است .در واقع میتوان ادعا كرد كه امروزه در پی
تحوالتی نظیر اهمیت يافتن مباحث مربوط به تصمیمگیريها ،شکلگیري گرايشهاي
میانرشتهاي (كه استفاده همزمان و تلفیق نظريات گروهها و تخصصهاي مختلف را
در حل مسائل پیچیده ممکن ساخته است) و گسترش رويکرد به تکنیكهاي تحلیل
تصمیمگیري چندشاخصه جبرانی فازي ،ما میتوانیم در حل بسیاري از مشکالت
پیشین ،نظیر شاخصگذاري كمی براي امور كیفی ،موفقتر عمل نمايیم.
در مدلهاي تصمیم گیري چندشاخصه قطعی معموالً فرض بر اين است كه نقطه
نظر نهايی در مورد يك گزينه به صورت يك عدد حقیقی بیان میگردد ،اما در
شرايط واقعی ممکن است ديگر اين فرض وجود نداشته باشد و نتوان از اعداد قطعی
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براي بیان اهمیت شاخصها يا ارزش گزينهها نسبت به شاخصهاي مختلف استفاده
و فرجی .)231 :1331 ،به عبارت ديگر هرچه يك تصمیمگیري بیشتر درگیر نیروي
انسانی و همچنین سیستمهاي پیچیده شود ،پديده فازي بیشتر مسلط بر توضیح اين
سیستمها میگردد (اصغرپور .)311 :1313 ،از آنجا كه شاخصهاي مؤثر بر قدرت
نرم ،وابستگی زيادي بر عوامل انسانی دارند و نمیتوان به طور قطعی وضعیت اين
شاخصها را به صورت يك عدد مشخص بیان كرد ،در نتیجه میتوانیم به صورت
سیستمهاي فازي به كل مقوله سنجش قدرت نرم نگاه كنیم.
محور اصلی و سوال اساسی اين پژوهش عبارت است از اينكه «میزان و جايگاه
قدرت نرم كشورهاي جنوب غرب آسیا ،آسیاي مركزي و قفقاز در مقايسه با ديگر
كشورهاي منطقه چگونه میباشد؟» در نتیجه هدف اصلی از انجام اين پژوهش،
سنجش و مقايسه و شناخت ساختار نظام قدرت نرم كشورهاي جنوبغرب آسیا،
آسیاي مركزي و قفقاز میباشد .جهت انجام اين مهم در اين پژوهش سعی شده
است با استفاده از مدل تصمیمگیري چند شاخصه جبرانی فازي ،كه براي اولین بار از
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كرد ،در اين حالت روشهاي تصمیمگیري چند شاخصه فازي مناسب میباشند (آذر

سوي نويسندگان مقاله ارائه میگردد ،رتبهبندي قدرت نرم كشورهاي جنوبغرب
آسیا ،آسیاي مركزي و قفقاز ،انجام گیرد.
 .1مفاهیم و مبانی نظری
 .1-1مفهوم قدرت
قدرت توانايی يك بازيگر را در استفاده از منابع و امکانات در جهت تاثیرگذاري بر
رويدادهاي بینالمللی به نفع خود نشان میدهد .به همین خاطر است كه برخی
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قدرت را كلیدي ترين مؤلفه تعیین كننده مناسبات و جايگاه كشورها در عرصه روابط
بینالملل میدانند (انعامی علمداري .) 21 ،1331 :در نگاه برخی از انديشمندان ،از
جمله ماكس وبر 1و تالکوت پارسونز ،2قدرت بیانگر قابلیتی اجتماعی است كه منجر
به اتخاذ تصمیمات الزامآور می شود .اين تصمیمات داراي نتايج درازمدت براي
جامعه هستند (پیشهور« .)131 :1311 ،پارسونز» بهطور مشخص قدرت را يك
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ظرفیت اجتماعی مثبت براي نیل به هدفهاي مشترک تعريف مینمايد .قدرت در
اين نظرگاه مانند پول در اقتصاد ،توانايی تعمیميافتهاي براي برآوردن اهداف مشترک
در يك دستگاه اجتماعی است (بشیريه .)33-11 :1331 ،در اين میان به نظر میرسد
تعريف «ناي» از قدرت از شمولیت بیشتري برخوردار باشد و به صورت جديتري
مورد تأيید جامعه علمی واقع شده باشد .وي قدرت را به معناي توانايی تاثیرگذاري
بر رفتار ديگران به منظور رسیدن به نتايج دلخواه معرفی میكند .براي تحت تاثیر
قرار دادن رفتار ديگران چندين راه وجود دارد .از جمله اين راهها میتوان به تهديد يا
اعمال نیروي قهريه جهت مجبور نمودن ديگران به انجام كاري اشاره كرد؛ همچنین
میتوان با بهرهگیري از منابع مالی و توانايیهاي اقتصادي ديگران را وادار به تبعیت
نمود؛ در نهايت ممکن است با بهرهگیري از مؤلفههاي نرمافزاري قدرت ،آنها را
جذب و با خود همراه كرد ( .)Nye, 2004به باور ناي توانايی يك كشور در تحصیل
خواستههاي خود از طريق «جاذبه»( 3نه اعمال زور و كیفر) «قدرت نرم »1است
1 - Max Weber
2 - Talcott Parsons

3 - Attraction

( .)Parmar and Cox, 2010: 34به اين ترتیب قدرت نرم را میتوان توانايی اثرگذاري
مبتنی بر جاذبه بر ديگران جهت تحصیل پیامدهاي مطلوب و مورد مطالبه براي واحد
سیاسی اثرگذار (نظیر دولت) دانست .مکانیزمهايی نظیر «تصويرسازي مثبت»« ،ارائة
چهرة موجه»« ،گسترش و كسب اعتبار در افکار عمومی داخلی و جهانی» و «ارتقاء
قدرت تأثیرگذاري غیر مستقیم توأم با رضايت بر ديگران» به گسترش قدرت نرم
میانجامند .دركی از اين دست از قدرت آن را در مقابل قدرت سخت( 2قدرت
نظامی و تسلیحاتی كه به نحوي توأم با اجبار و خشونت فیزيکی است) قرار میدهد.
با اين حال ،نبايد فراموش نمود كه رويکرد به قدرت نرم به معناي انکار قدرت
سخت نیست؛ بلکه گوياي تالشی براي ديدن حوزهاي تازه از منطق اعمال قدرت
است؛ حوزهاي كه نخستین بار توسط انديشمندانی هم چون جوزف ناي موضوع
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تامل و موضع دقت قرار گرفت.
ابهامات مخت لفی وجود دارد .رايج است كه از توانمندي نظامی به مثابه منبع قدرت
سخت و جذابیتهاي فرهنگی به مثابه منبع قدرت نرم ياد میكنند .چه توانمندي
نظامی و چه اقتصادي هر دو ممکن است به نحوي به كار گرفته شوند كه به مثابه
منبع قدرت نرم عمل كنند .لذا به اين نتیجه میرسیم كه قدرت نرم و قدرت سخت
با يکديگر پیوند دارند و تفکیك آنها از يکديگر چندان ساده نیست (.)Nye, 2006
قدرت سخت بر سرمايه مادي بازيگر و قدرت نرم بر سرمايه اجتماعی بازيگر استوار
است .قدرت نرم در مقايسه با ساير ابزارهاي سیاست خارجی ،بیشترين تأثیرپذيري
را از مؤلفههاي هويت ملی دارد (هريچ و تويسركانی.)112 :1331 ،
در مقايسه دقیق تر اين دو (قدرت نرم و سخت) بايد گفت كه قدرت سخت را
میتوان در عداد قدرتهاي «غیرفرهنگی» محسوب كرد؛ در حالی كه اتکاء بر منابع
فرهنگی ،كه از دل ماهیت جامعه تولید میشوند و بیانگر هويت ويژه آن جامعه
هستند ،گوياي قدرت نرم است .به اين ترتیب اصطالح «سرمايه اجتماعی» را
1 - Soft Power
2 - Hard Power
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در مورد چیستی قدرت نرم و تمايز آن از ديگر انواع قدرت اختالف نظر و

می توان بهترين معادل امروزين براي قدرت نرم ،مطابق با تلقی تورن ،دانست
(افتخاري .) 21-21 :1331 ،جوزف ناي قدرت نرم را توانايی متقاعد سازي از طريق
فرهنگ ،ارزشها و انديشه ها تعريف میكند كه برخالف قدرت سخت است كه آن
هم از طريق قدرت نظامی براي ايجاد سلطه يا اعمال زور میباشد (ناي.)13 :1331 ،
بهره گیري از قدرت نرم بیانگر رويکردي مؤثر و راديکال در تغییر عملکرد ديگران به
نفع عامل اعمال قدرت نرم است .مفهوم راديکال قدرت ،بر چگونگی شکلگیري
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ارجحیتها و آگاهی بازيگران و كنشگران ،بدون خودآگاهی آنان تاكید میكند .در
اين چهره از قدرت ،كسی كه در معرض قدرت قرار دارد ،ناخودآگاه و ناخواسته
همان خواسته و ارجحیتی را طلب میكند كه مطلوب اعمالكننده قدرت است.
بنابراين نیازي به اجبار فیزيکی ،تشويق و تطمیع نیست (.)Lukes, 1975: 24
توضیح بیشتر آن كه قدرت نرم ،به مثابه توانايی شکلدهی به ترجیهات ديگران ،با
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اقناع همراه میگردد؛ در حالی كه قدرت سخت از مکانیزمهاي منجر به «اجبار» بهره
میگیرد .جوزف ناي در كتاب «كاربرد قدرت نرم» بیان میدارد« :قدرت نرم ،توجه
ويژهاي به اشغال فضاي ذهنی كشور ديگر از طريق ايجاد جاذبه است و نیز زمانی،
يك كشور به قدرت نرم دست میيابد كه بتواند اطالعات و دانايی را به منظور پايان
دادن به موضوعات مورد اختالف به كار گیرد و اختالفات را به گونهاي ترسیم كند
كه از آنها امتیاز گیرد» (ناي.)13 :1333 ،
اين رويکرد ناي نشانگر چندوچون كاركرد قدرت نرم است؛ در واقع در قدرت
نرم ،بر خالف قدرت سخت ،اينکه در فکر «مخاطب هدف» چه میگذرد ،بسیار
اهمیت میيابد و به مسئلهاي مركزي بدل میشود .به اين ترتیب ،اي بسا بتوان گفت،
قدرت نرم در بیان ناي به اين معناست كه كاري كنیم تا ديگران آن چیزي را طلب
كنند كه ما میخواهیم .اين چهره قدرت را میتوان قدرت غیر مستقیم يا رفتار جذب
كننده قدرت نامید (پورسعید.)31 :1331 ،
حاصل آن كه اين باور عمومی كه كشوري بزرگترين قدرت نظامی را دارد ،برتري
نیز دارد ذيل ادبیاتی از اين دست به چالش كشیده میشود .در واقع در عصر

اطالعات و در قرن بیست و يکم كشوري كه موثرترين راهبرد را دارد (و نه لزوماً
بیشترين قدرت نظامی را) پیروز محسوب میشود .در نهايت بايد گفت كه در عصر
حاضر چگونگی اندازهگیري موازنه جهانی قدرت مشخص نیست و همچنین
نمیتوان درباره چگونگی تدوين راهبردهاي موفق براي حفظ قدرت در جهان
كنونی ،با تکیه تام و تمام بر استانداردهاي قدرت سخت ،اطمینان حاصل نمود .با
لحاظ آن چه در تعريف ،توضیح چندوچون اعمال و بررسی مکانیزمهاي
عملیاتیسازي قدرت نرم آمد ،میتوان دانست كه چرا «اندازهگیري سطح عملی
قدرت نرم» 1بحثانگیز شده است و به مقولهاي دشوار و سخت میان متخصصان اين
حوزه بدل گرديده است ( .)King etal, 2009: 192
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 .1-2تکنیک تاپسیس فازی
در روش تاپسیس فازي ،2عناصر ماتريس يا وزن هاي متعلق به هر شاخص به
روشهاي متفاوتی میتوان بهره گرفت كه از متداولترين آنان روش بسط داده شده
«چن و هوانگ» است .ابتدا الزم است پس از تشکیل ماتريس تصمیمگیري و تعیین
اوزان هر يك از شاخصها به استانداردسازي ماتريس اولیه اقدام كرد .براي استاندارد
كردن ماتريس تصمیم در حالت فازي از چندين روش میتوان استفاده كرد .بدين
و حداقل آن

منظور الزم است ابتدا حداكثر میزان هر ستون

را مشخص كرده،

با بهرهگیري از روابط ذيل به استانداردسازي ماتريس تصمیم اقدام كرد(

Mahdavi

.)etal,2008: 4
استاندارد سازي در اعداد مثلثی فازي :اگر اعداد فازي به صورت مثلثی باشند به
طوري كه

بیشترين و

كمترين

امتیازها را داشته باشند به دو شیوه زير و با بهرهبرداري رابطه( )1و رابطه( )2به
استانداردسازي ماتريس تصمیم میتوان اقدام كرد.

1- Measuring the actual level of soft power
2 - Fuzzy topsis
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صورت فازي بیان میشوند .جهت انجام عملیات به شیوه تاپسیس فازي از

رابطه()1

رابطه()2
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پس از تشکیل ماتريس استاندارد ،حال ماتريس استاندارد وزندار را از طريق
رابطه( )3میتوان محاسبه كرد:
رابطه()3

ارائه مدل تصمیم گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

اكنون جواب ايدهآل مثبت(

) و جواب ايدهآل منفی(

) را براي اعداد فازي

مثلثی از طريق رابطه( )1میتوان برآورد كرد.
رابطه()1
گام بعدي محاسبه فاصله هر گزينه از ايدهآل مثبت(

) و منفی(

) است كه اين

مرحله به صورت زير محاسبه میشود.
اگر

و

را به صورت توابع( )1و ( )1میتوان تعمیم داد.
رابطه()1

رابطه()1

باشند ،آنگاه اعداد مثلثی فازي

در مرحله نهايی نزديکی نسبی هر گزينه به ايدهآلها را كه از طريق رابطه( )1برآورد
میشود محاسبه میكنند.
رابطه()1
وقتی ضريب

به  1نزديك میشود ،گزينه

به

نزديکتر و از

دورتر

است .بنابراين بر مبناي ضريب نزديکی ،ابتدا میتوان همه گزينهها را رتبهبندي و
سپس از میان آنها بهترين گزينه را انتخاب نمود.
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 .1-3مبانی نظری
رويکرد ناي در تشريح منابع قدرت نرم و نیز مهارتهاي مورد نیاز در اعمال آن به
تحصیل دركی دقیقتر از مباحث قدرت نرم كمك میرساند .به باور وي قدرت نرم

سیاست جهانی

هر كشور در ابتدا از سه منبع سرچشمه میگیرد :فرهنگ (بخشهايی كه براي ديگران
باشد) ،و سیاست خارجی (زمانی كه مشروع و اخالقی تلقی شوند) (

Nye, 2005:

 .)12وي هم چنین سه مهارت را در در اعمال قدرت نرم ضروري میداند :نخستین
مهارت هوش هیجانی است كه به معناي توانايی كنترل احساسات و استفاده از آنها
در ارتباط با ديگران میباشد .دومین مهارت ايجاد تصويري از آينده است كه ديگران
را جذب كند و در نهايت ،سومین مهارت ،مهارت ارتباطی است كه خود شامل
مهارت هاي بیانی و همچنین توانايی استفاده از ابزارهاي ارتباطی غیركالمی می شود.
اين سه مهارت اصلی در قدرت نرم بايد با مهارتهاي قدرت سخت در سازمانها،
سیاستها و غیره تركیب شوند ( .) Nye, July 3, 2008اگر قدرت نرم ،مطابق نظر
ناي ،بر مبناي توانايی شکل دهی به ترجیحات ديگران استوار است و بیشتربا
مقولههاي نامحسوس و ناملموسی همچون جاذبههاي شخصیتی ،فرهنگی ،ارزشها و
نهادهاي سیاسی و سیاستهاي جذاب كه مشروع تلقی میشوند ،مرتبط است

( Nye,

 )2004: 6آن گاه بازيگري موفق خواهد شد كه قدرت خود را در نگاه ديگران
مشروع جلوه دهد و نهادهايی تأسیس كند كه ديگران عالقههاي خود را بر اساس
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جذاب است) ،ارزش هاي سیاسی (زمانی كه منطبق با افکار عمومی داخل و خارج

ضوابط آن نهادها هماهنگ نمايند .به اين ترتیب ديگر نیازي نیست تا بازيگر مسلط
به شیوه سنتی عمل نمايد و براي تحقق خواست خود از نیروي نظامی يا تهديدات
خشن استفاده كند .به زبان ديگر اگر فرهنگ و ايدئولوژي بازيگر مسلط ،جذابیت
داشته باشد ،ديگران با شوق و سرعت زايدالوصفی در راستاي مورد نظر وي حركت
و حتی فکر خواهند كرد (گروه مطالعات امنیتی .)11 :1331 ،بر اين اساس ،حتی
میتوان يك گام به جلو نهاد و ادعا نمود كه قدرت نرم چیزي فراتر از قدرت
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فرهنگی است ()Nye, 2002: 556؛ هر چند فرهنگ عمومی جامعه تاثیر فراوانی بر آن
دارد .در واقع قدرت نرم ،خود را از طريق مکانیزمهاي پرتعدادي نظیر جذابیت،
فريبندگی ،برنامهريزي فرهنگی ،ترويج رشتهاي از ارزشها به میانجی رسانه و نیز
ديپلماسی عمومی و چندجانبه آشکار میسازد .حاصل آن كه قدرت نرم نه زور است
نه پول؛ بلکه توانايی دولتها براي دستيابی به هدف دلخواه از راه اقناع و كشش

ارائه مدل تصمیم گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

است (.)Nye, 2004: 257
از شاخصههاي سنجش قدرت نرم ،میزان برخورداري ساكنین يك سرزمین از
اعتماد و ساير مؤلفه هاي مطرح در حوزة سرمايه اجتماعی است .هیچ ملتی بدون
برخورداري از قدرت نرم و ايجاد وفاق و همبستگی اجتماعی قادر به حركت در
مسیر تعالی و كسب اعتبار معنوي در جامعة جهانی نخواهد بود .اين اعتماد در دو
سطح مردم -مردم و حاكمیت -مردم قابل تجلی و بازتاب است و «سرماية اجتماعی»
معطوف به كشف و استخراج اين شاخصهها در جوامع میباشد (قدسی.)133:1331 ،
میزان اقتدار و هژمونی سیاسی يك كشور در جامعه ،میزان انسجام و همزيستی
مسالمت آمیز و حفظ هويت و يکپارچگی ملی ،میزان تولید و بازتولید هنجارهاي
سیاسی و به جريان انداختن گفتمانهاي مسلط در درون جامعه و در عرصه بین
المللی و برخورداري از مقبولیت ،مشروعیت الزم را میتوان شاخصهاي قدرت نرم
در حوزه سیاست نام برد (نائینی.)213-213 :1331 ،
عالوه بر شاخصهاي مهم قدرت نرم كه در باال به آنها اشاره نموديم ،شاخصها و
منابع ديگر قدرت نرم به اختصار عبارتند از :همگرايی و پیوندهاي فرهنگی ،مذهبی،

قومی و زبانی با ساير كشورها؛ ايجاد نمايندگیهاي سیاسی ،كنسولی و به ويژه
فرهنگی در كشورهاي ديگر جهان؛ تشکیل انجمنهاي دوستی و برگزاري هفتههاي
فرهنگی در كشورهاي مختلف جهت شناساندن ظرفیتهاي فرهنگی كشور و ايجاد
تعامل با افکار عمومی در خارج؛ سفرهاي خارجی مسئولین سیاسی و فرهنگی كشور
به نقاط مختلف جهان؛ انتشار و توزيع روزنامه و ايجاد شبکههاي خبري-رسانهاي به
زبانهاي مختلف؛ برنامههاي تبادل استاد و دانشجو و همکاريهاي علمی؛ پذيرش
مهاجران و تشويق به مسافرتهاي خارج از كشور جهت انتقال فرهنگ داخل به
خارج؛ و پذيرش توريست (هرسیج و ديگران.)233 :1333 ،
اولین تالش براي اندازهگیري قدرت نرم كشورها در سال  2313میالدي توسط
شركت رسانهاي مونوسل ،1از طريق يك شاخص مركب انجام گرفت و نتايج آن
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توسط اين شركت منتشر شد ) . (McClory, 2010: 13شاخصهاي بهكار رفته براي
از جمله؛ فرهنگ ،ديپلماسی ،آموزش و پرورش ،كسب و كار  /نوآوري ،و دولت،
سازماندهی شده بود.
همچنین شركت رسانهاي پورتلند 2در سال  2311رتبهبندي از قدرت نرم كشورها
تولید و منتشر كرد كه شامل يك مقدمه توسط جوزف ناي بود .بنیان اين رتبهبندي بر
اساس شاخصهاي زير بود؛ كیفیت نهادهاي سیاسی ،میزان جذابیت فرهنگی ،قدرت
شبکههاي ديپلماتیك ،شهرت جهانی نظام آموزش عالی ،جذابیت مدل اقتصادي ،و
تعامل ديجیتالی يك كشور با جهان ).(McClory, 2015
 .2روش تحقیق
روش كلی تحقیق توصیفی-تحلیلی است .مباحث نظري در مفاهیم قدرت نرم ،مبانی
و سرچشمه آن بررسی شد .جمعآوري اطالعات بر اساس نظرات خبرگان بوده
است .با توجه به هدف تحقیق  1شاخص انتخاب شد .مقادير گزينه و شاخصها در

1 - Monocle
2 - Portland
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اندازهگیري قدرت نرم توسط اين شركت ،طبق يك چهارچوب به پنج زير شاخص

ماتريسهاي تشکیلشده در نرم افزار  ،Excelقرار داده شدهاند .در نهايت با
جمع آوري نظر خبرگان ،اوزان و مقادير فازي هر گزينه نسبت به شاخصهاي مدنظر
اين تحقیق ،مشخص و رتبهبندي كشورها انجام گرديد .جزئیات روش تحقیق در 1
مرحله عبارتند از:
 -1تبین مبانی نظري مربو ط به عوامل و متغیرهاي قدرت نرم :در اين مرحله مباحث
نظري در مورد مفاهیم قدرت ،قدرت نرم ،مبانی و سرچشمههاي قدرت نرم بررسی
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شد.
 -2انتخاب يك مدل نظري در مورد قدرت نرم به عنوان زمینه اصلی طراحی مدل:
مدل تصمیم گیري چندشاخصه جبرانی فازي براي سنجش قدرت نرم كشورها ،براي
اولین بار از سوي نويسندگان اين مقاله ارائه شده است ،به لحاظ توانايی بکارگیري
تعداد زيادي متغیر ،نگاه سیستمی و كیفی به شاخصهها و تاثیر اين شاخصها بر

ارائه مدل تصمیم گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

همديگر ،مبناي كار قرار گرفت.
 -3گردآوري شاخصهاي مؤثر بر قدرت نرم :در اين مرحله متغیرها و شاخصهاي
موثر بر قدرت نرم از روش هاي زير گردآوري شدند؛ مطالعه نظريهها در مورد مبانی
و عناصر قدرت نرم ،مراجعه به سايتهاي اينترنتی مرتبط با موضوع ،استفاده از
نظرات كارشناسان و صاحب نظران مختلف از طريق مصاحبه .در نهايت با توجه به
موارد ذكر شده 1 ،شاخص كیفی با كاركر د مثبت انتخاب شدند .مقادير متغیرهاي اين
تحقیق كیفی بوده و كامالً بسته به نظر كارشناسان بوده است.
 -1بررسی و تعیین درجه اهمیت (وزندهی به متغیرهاي هر شاخص) :در اين مرحله
در مورد شناسايی میزان تاثیر متغیرها از هر يك از شاخصهاي قدرت نرم ،خبرگان
به تعداد  13نفر از بین اساتید حوزه و دانشگاه ،دانشجويان كارشناسی ارشد و دكترا،
مسئولین مرتبط با مباحث قدرت نرم انتخاب شدند .در پرسشنامهاي از آنها خواسته
شده بود با توجه به میزان تاپیر هر شاخص در قدرت نرم كشورها ،براي هر يك از
شاخصها امتیازي مطابق جدول شماره( )1در نظر گرفته شود.

جدول  -1مقادیر فازی استفاده شده برای وزندهی شاخصها
مقادیر مقیاسهای
بیانی

اعداد فازي

خیلی زياد

زياد

تقريبا زياد

متوسط

تقريبا كم

كم

خیلی كم

()3/1 ،1 ،1

()0/7 ،3/1 ،1

()3/1 ،3/1 ،3/1

()3/3 ،3/1 ،3/1

()3/2 ،3/3 ،3/1

()3/1 ،3/2 ،3/3

()3/1 ،3/1 ،3/2

منبع :نگارندگان

 -1طراحی مدل اولیه بر اساس روش ماتريسی :متغیرها و شاخصهاي انتخابی،
مبناي كار جهت طراحی مدل سنجش قدرت نرم كشورها قرار گرفت .روش كار
جهت سنجش قدرت نرم كشورها ،استفاده از روش ماتريسی بود .در اين روش از
جدولهاي دو بعدي استفاده میشود .در يك بعد آن نام كشورهاي جنوبغرب آسیا
و در بعد ديگر جدول عناوين متغیرها و شاخصها درج میشود .سپس مقادير
تکنیكهاي انتخاب شده ،میزان قدرت نرم كشورها مشخص میشود.
 -1ورود اطالعات كشورها در جدول ماتريسی .:در اين مرحله براي شناخت
وضعیت و امتیاز كشورها در هر شاخص ،خبرگان به تعداد  233نفر از بین اساتید
حوزه و دانشگاه ،دانشجويان كارشناسی ارشد و دكترا ،مسئولین مرتبط با مباحث
قدرت نرم انتخاب شدند .در پرسشنامهاي از آنها خواسته شده بود با توجه به
وضعیت كشورها در هر شاخص امتیازي مطابق جدول شماره( ) 2در نظر گرفته شود.
نظرات جمع آوري شده از خبرگان  ،به صورت اعداد فازي بر مبناي جدول زير در
داخل ماتريس وارد شدند.
جدول  -2مقادیر فازی استفاده شده برای امتیازات گزینهها
مقادیر مقیاسهای
بیانی
اعداد فازي

خیلی خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

()3،3/1 ،1/3( )3/1 ،1/3 ،2/1( )1/3 ،2/1 ،3/1( )2/1 ،3/1 ،1/1( )3/1 ،1 ،1/1
منبع :نگارندگان
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مربوط به خانههاي جدول در آن قرار داده می شود .در نهايت پس از اعمال جبري و
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 -1تشکیل ماتريس نرمال شده
 -3تشکیل ماتريس نرمال شده وزين
 -1اولويتبندي گزينهها :در اين مرحله با انتخاب روش  ،Fuzzy Topsisاولويتبندي
گزينهها انجام گرديد.
 -1معرفی اجمالی محدوده مورد مطالعه
طی يك صد سال اخیر عوامل و زمینههايی همانند وجود منابع و ذخاير بزرگ
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هیدروكربنی ،حضور و نفوذ قدرتهاي فرامنطقهاي ،كشمکشهاي مرزي و سرزمینی
درون منطقهاي ،بازيابیها و تعارضات هويتی ،رويکردهاي بنیادگرايانه دينی ،وجود
حکومتهاي عمدتاً غیر مردم ساالر ،رشد و گسترش جمعیت ،كاهش ذخاير و منابع
آبی به روندها و تحوالت ژئوپلیتیك اين مناطق جهت دادهاند .بعد از فروپاشی نظام
دوقطبی ،اين محدوده همچنان بینالمللیترين مناطق دنیا بوده و مسائل آن محل

ارائه مدل تصمیم گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

تداخل منافع با زيگران خارجی است و اين تداخل با ساخت قدرت در درون
كشورهاي اين مناطق در ارتباط میباشد.
مناطق جنوبغرب آسیا ،آسیاي مركزي و قفقاز ،به داليلی از جمله وجود منابع
سرشار انرژي و منابع معدنی ،گذرگاههاي آبی و راهبردي ،وجود رژيم صهیونیستی و
امنیت آن براي قدرتهاي بزرگ ،بازار مصرف منطقه و ...از اهمیت زيادي در
معادالت جهانی برخوردار میباشد  .قرار گرفتن رژيم صهیونیستی در اين منطقه،
بحران آب ،وجود رژيمهاي واپسگراي مطلقه كه مستعد بحرانهاي فراوانی در افق
زمانی نه چندان دور هستند ،در تركیب با اختالفات مرزي ،ناهمگنیهاي قومی،
مذهبی و باالخره تفاوتها و تعارضات ايدئولوژيك میان كثیري از كشورهاي اين
منطقه به انضمام بسیاري از مسائل تنش آفرين ديگر ،اين منطقه را آبستن حوادث و
لرزههاي شديدي در آينده كرده است كه هم اكنون نیز برخی از آنها را شاهد هستیم.
هیچ منطقهاي در جهان به اندازه اين منطقه در تبیین مؤلفههاي جغرافیايی و پیوند آن
با رفتارهاي سیاسی اهمیت نداشته و بايد علت اين امر را از اهمیت نقش اين مناطق
در رفتار منطقهاي قدرتهاي بزرگ و همچنین میزان تنشهاي منطقهاي جستجو

كرد .با اين وجود اين محدوده تنها منطقهاي از جهان است كه در حال حاضر
سازوكار فراگیر منطقهاي ندارد اين منطقه از نظر انرژي و موقعیت ارتباطی
كاركردهاي استراتژيك و ژئواستراتژيك دارد اين در حالی است كشورهاي منطقه در
كشمکش و تضادهايی درونمنطقهاي فرو رفتهاند كه نتیجه آن از دست رفتن منابع و
فرصتهاي منطقهاي و بهرهبرداري كشورهاي فرا منطقهاي از اوضاع موجود است.
 -1يافتههاي تحقیق
 -1-1شناسايی و ارزيابی؛ تصمیم گیر ،گزينهها ،شاخصها و روش تصمیمگیري
در مرحله شناسايی و ارزيابی؛ تصمیمگیران ،گزينهها ،شاخصها و روش
تصمیمگیري چندشاخصه فازي براي اولويتبندي گزينهها مشخص میشوند .در
نهايت ،ارزيابی گزينهها در مقابل شاخصها توسط تصمیمگیر يا تصمیمگیران
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صورت میپذيرد .در مرحله انتخاب شاخصها كه يکی از تأثیرگذارترين آيتمها در
شاخص كیفی با جنبه مثبت وجود دارد .نفوذ فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادي،
ايدئولوژيکی شاخص كیفی  ،A11نفوذ رسانهاي و خبري منطقهاي و جهانی شاخص
كیفی  ،A2كیفیت حکومت و دولت شاخص كیفی  ،A3ثبات سیاسی شاخص كیفی
 ،A4امنیت ملی شاخص كیفی  ،A5وحدت ملی و همبستگی شاخص كیفی  ،A6اعتبار
بین المللی شاخص كیفی  ،A7به عنوان شاخصهاي اين پروژه میباشد .در مرحله
انتخاب گزينهها 21 ،كشور جنوبغرب آسیا ،آسیاي مركزي و قفقاز شامل؛ اردن ،D1
ارمنستان  ،D2ازبکستان  ، D3فلسطین اشغالی  ،D4افغانستان ،D5امارات ،D6ايران ،D7
آذربايجان  ،D8بحرين  ،D9پاكستان  ،D10تاجیکستان  ،D11تركمنستان ،D12تركیه ،D13
سوريه، D14عراق  ،D15عربستان  ،D16عمان  ،D17قرقیزستان  ،D18قزاقستان  ،D19قطر
 ،D20كويت  ،D21گرجستان  ،D22لبنان  D23و يمن  D24انتخاب شدهاند .روش مورد
بررسی در امر تصمیمگیري براي انتخاب اولويتبندي گزينهها در اين مطالعه ،روش
ترتیب اولويتها بر اساس شباهت با راه حل ايدهآل يا  Fuzzy TOPSISمیباشد .در
 :A -1برای نامگذاری اختصاری شاخص ها این حرف انتخاب گردیده است که به عنوان حرف اول کلمه  Attributeبه معنی شاخص میباشد.
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رتبهبندي نهايی قدرتنرم كشور هاست ،بايد نهايت دقت را داشت .در اين تحقیق 1

اقدام پايانی ،ارزيابی گزينهها در مقابل شاخصها توسط تصمیم گیر در قالب ماتريس
از مرتبه  21×1مطابق جدول ( )3صورت میپذير
جدول  -3ماتريس تصمیمگیري براي ارزيابی گزينه ها در برابر شاخص ها
شاخص
گزینه
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نفوذ فرهنگی،

نفوذ رسانهاي و

سیاسی ،اقتصادي،

خبري منطقهاي و

ايدئولوژيکی

جهانی

كیفیت حکومت و
دولت

ثبات سیاسی

امنیت ملی

وحدت ملی و
همبستگی

اعتبار بین المللی

ارائه مدل تصمیم گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

اردن

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

ارمنستان

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3،3/1 ،1/3

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

ازبکستان

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3،3/1 ،1/3

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

فلسطین اشغالی

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3/1 ،1 ،1/1

() 3/1 ،1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 3/1 ،1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

افغانستان

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

امارات

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

ایران

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 3/1 ،1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

آذربایجان

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

بحرین

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

پاکستان

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3،3/1 ،1/3

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

تاجیکستان

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

ترکمنستان

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

ترکیه

() 3/1 ،1 ،1/1

() 3/1 ،1 ،1/1

() 3/1 ،1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 3/1 ،1 ،1/1

سوریه

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

عراق

() 3،3/1 ،1/3

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

عربستان

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 3/1 ،1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

عمان

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 3/1 ،1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

قرقیزستان

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

قزاقستان

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

قطر

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

کویت

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

گرجستان

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 2/1 ،3/1 ،1/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

لبنان

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 1/3 ،2/1 ،3/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3،3/1 ،1/3

() 1/3 ،2/1 ،3/1

یمن

() 3،3/1 ،1/3

() 3/1 ،1/3 ،2/1

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

() 3،3/1 ،1/3

منبع :یافتههای تحقیق

 -2-1تشکیل ماتريس نرمال
در روشهاي تصمیمگیري چند شاخصه انجام عملیات اصلی رياضی ،پیش از
بیمقیاس كردن و يکسانسازي مقیاسها مجاز نیست.از آنجاكه

ماتريس

تصمیم گیري اين تحقیق شامل اعداد فازي به صورت مثلثی میباشد ،با استفاده از
رابطه( )1استانداردسازي میگردد .نتايج اين
جدول  -4ماتریس نرمال
A1

A2

A3

A4

(،0/1 ،1/27

(،0/57 ،1/33

)0/74

)0/4
()0/6 ،1 ،1/65

D1

()0 ،0/2 ،0/7( )0/11 ،0/4 ،0/57

D2

()0 ،0/2 ،0/7( )0/11 ،0/4 ،0/57

()0/36 ،0/6 ،1

D3

()0 ،0/2 ،0/7( )0/11 ،0/4 ،0/57

()0/36 ،0/6 ،1

D4

()0/6 ،1 ،1/65( )0/52 ،1 ،1/33( )0/52 ،1 ،1/33( )0/11 ،0/4 ،0/57

D6

()0/36 ،0/6 ،1

()0/36 ،0/6 ،1

D7

()0/52 ،1 ،1/33( )0/74 ،0/1 ،1/27

D8

()0/36 ،0/6 ،1( )0/11 ،0/4 ،0/57

D9

()0/11 ،0/4 ،0/57

(،0/4 ،0/57
)0/11

(،0/1 ،1/27
)0/74
(،0/1 ،1/27
)0/74
(،0/1 ،1/27
)0/74
()0/36 ،0/6 ،1

D10

()0/36 ،0/6 ،1

()0/36 ،0/6 ،1

()0/36 ،0/6 ،1

D11

()0 ،0/2 ،0/7

()0 ،0/2 ،0/7

()0/36 ،0/6 ،1

D12

()0 ،0/2 ،0/7

()0 ،0/2 ،0/7

()0/36 ،0/6 ،1

D13

D14

()0/11 ،0/4 ،0/57

D15

()0 ،0/2 ،0/7

D16

(،0/4 ،0/57
)0/11

)0/11

(،0/4 ،0/57
)0/11

()0/52 ،1 ،1/33( )0/74 ،0/1 ،1/27

()0 ،0/2 ،0/7
(،0/1 ،1/27
)0/74

(،0/1 ،1/27
)0/74

(،0/57 ،1/33

(،0/1 ،1/27

)0/4

)0/74
(،0/1 ،1/27
)0/74

()0 ،0/2 ،0/7( )0 ،0/27 ،0/65
()0/6 ،1 ،1/65
()0/6 ،1 ،1/65
()0/6 ،1 ،1/65

(،0/1 ،1/27
)0/74
(،0/1 ،1/27
)0/74
(،0/1 ،1/27
)0/74

(،0/57 ،1/33

(،0/1 ،1/27

)0/4

)0/74

()0 ،0/2 ،0/7
(،0/57 ،1/33
)0/4

()0/74 ،0/1 ،1/27

)0/11
(،0/4 ،0/57
)0/11

()0/36 ،0/6 ،1( )0/74 ،0/1 ،1/27
()0/52 ،1 ،1/33
()0 ،0/2 ،0/7
()0/11 ،0/4 ،0/57

)0/74
()0 ،0/2 ،0/7
(،0/1 ،1/27
)0/74

()0/36 ،0/6 ،1( )0/74 ،0/1 ،1/27
()0/36 ،0/6 ،1( )0/74 ،0/1 ،1/27
()0/36 ،0/6 ،1( )0/11 ،0/4 ،0/57

()0/74 ،0/1 ،1/27( )0/36 ،0/6 ،1

(،0/57 ،1/33
)0/4

)0/74
(،0/1 ،1/27
)0/74

()0/74 ،0/1 ،1/27

(،0/4 ،0/57
)0/11
(،0/4 ،0/57
)0/11

()0/52 ،1 ،1/33( )0/36 ،0/6 ،1

()0 ،0/2 ،0/7( )0 ،0/27 ،0/65

()0 ،0/2 ،0/7

()0 ،0/2 ،0/7

()0 ،0/2 ،0/7( )0 ،0/27 ،0/65

()0 ،0/2 ،0/7

()0 ،0/2 ،0/7

()0/6 ،1 ،1/65

(،0/1 ،1/27
)0/74

()0/36 ،0/6 ،1

سیاست جهانی

(،0/1 ،1/27

()0/36 ،0/6 ،1( )0/11 ،0/4 ،0/57( )0 ،0/2 ،0/7

(،0/1 ،1/27

()0/6 ،1 ،1/65( )0/52 ،1 ،1/33( )0/52 ،1 ،1/33( )0/52 ،1 ،1/33
(،0/4 ،0/57

()0/11 ،0/4 ،0/57( )0/36 ،0/6 ،1

(،0/4 ،0/57

11

(،0/1 ،1/27
)0/74
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D5

()0 ،0/2 ،0/7

()0 ،0/2 ،0/7

()0 ،0/2 ،0/7

A5

A6

A7
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(،0/4 ،0/57

(،0/1 ،1/27

)0/11

)0/74
()0/36 ،0/6 ،1

D17

()0/11 ،0/4 ،0/57

D18

()0 ،0/2 ،0/7

()0 ،0/2 ،0/7

D19

()0/36 ،0/6 ،1

()0/36 ،0/6 ،1

D20

()0/36 ،0/6 ،1

D21

()0/11 ،0/4 ،0/57

D22

()0/11 ،0/4 ،0/57

D23

()0/36 ،0/6 ،1( )0/11 ،0/4 ،0/57

D24

()0 ،0/2 ،0/7

(،0/1 ،1/27
)0/74

(،0/1 ،1/27

(،0/1 ،1/27

)0/74

)0/74

(،0/4 ،0/57

(،0/1 ،1/27

)0/11

)0/74

(،0/4 ،0/57

(،0/1 ،1/27

)0/11

)0/74

(،0/4 ،0/57
)0/11

()0/36 ،0/6 ،1
()0 ،0/2 ،0/7

()0/36 ،0/6 ،1( )0/74 ،0/1 ،1/27( )0/52 ،1 ،1/33( )0/6 ،1 ،1/65
(،0/57 ،1/33
)0/4
()0/6 ،1 ،1/65
()0/6 ،1 ،1/65
()0/6 ،1 ،1/65
()0/6 ،1 ،1/65
()0 ،0/2 ،0/7

()0/74 ،0/1 ،1/27( )0/36 ،0/6 ،1
(،0/1 ،1/27
)0/74
(،0/1 ،1/27
)0/74
(،0/1 ،1/27
)0/74
(،0/1 ،1/27
)0/74
(،0/4 ،0/57
)0/11

()0 ،0/2 ،0/7( )0 ،0/27 ،0/65

()0/74 ،0/1 ،1/27
()0/11 ،0/4 ،0/57

(،0/4 ،0/57
)0/11
(،0/1 ،1/27
)0/74
(،0/1 ،1/27
)0/74

()0/36 ،0/6 ،1( )0/11 ،0/4 ،0/57
()0/36 ،0/6 ،1( )0/74 ،0/1 ،1/27
()0 ،0/2 ،0/7

()0/36 ،0/6 ،1

()0 ،0/2 ،0/7

()0 ،0/2 ،0/7

منبع :يافته هاي تحقیق

 -3-1تعیین وزن شاخصها
ارائه مدل تصمیم گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

در اكثر مسائل تصمیم گیري چندشاخصه نیاز به داشتن و دانستن اهمیت نسبی از
شاخصهاي موجود داريم .اين اهمیت نسبی درجه ارجحیت هر شاخص را نسبت
به بقیه براي تصمیمگیري مورد نظر میسنجد .درسیاستهاي تصمیمگیري و
اولويتبندي قدرت نرم كشورها بر اساس شاخصهاي پیشنهادي ،بحث اوزان
شاخصها بسیار مهم است .چنانچه بهطور طبیعی ،وزن شاخصها مشخص
باشد(تاثیر شاخصها بهطور يکسان در میزان برتري گزينهها موثر باشد) همین
وزنها را در محاسبات منظور میكنیم ،در غیر اين صورت بايد يا به كمك
كارشناسان و خبرگان بخش يا از طريق تکنیكهاي وزندهی براي تعین وزن هر يك
از شاخصها اقدام كرد (قاضی نوري.)1331:3 ،
در اين مرحله با استفاده از نظرات خبرگان وزن شاخصها تعیین شد .نتايج نهايی در
جدول شماره ( )1درج گرديده است.

جدول  -7اوزان شاخصها

وزن فازی

A1

A2

A3

A4

A5

A7

() 3/2 ،3/3 ،3/1

() 3/1 ،3/2 ،3/3

() 3/1 ،3/1 ،1

() 3/1 ،3/1 ،3/1

() 3/3 ،3/1 ،3/1

() 3/1 ،3/1 ،3/2

منبع :يافته هاي تحقیق

 -1-1تشکیل ماتريس نرمال وزين
با استفاده از ماتريس استاندارد و اوزان شاخصها ،از طريق رابطه( )3ماتريس نرمال
وزين تشکیل شد .نتايج اين وزينسازي در جدول زير آمده اس

11

جدول  -6ماتریس نرمال وزین
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7
(،3/31 ،3/11

D1

() 3/11 ،3/1 ،3/11( ) 3/11 ،3/3 ،3/1( ) 3/2 ،3/13 ،1/2( ) 3/33 ،3/12 ،1/21( ) 3/32 ،3/33 ،3/23( ) 3/31 ،3/12 ،3/33

D2

() 3/31 ،3/12 ،3/33

() 3 ،3/31 ،3/11

() 3/21 ،3/11 ،1

() 3/11 ،3/3 ،1/21( ) 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/3 ،3/1 ،1/1

D3

() 3/31 ،3/12 ،3/33

() 3 ،3/31 ،3/11

() 3/21 ،3/11 ،1

() 3/31 ،3/31 ،3/2( ) 3/11 ،3/3 ،1/21( ) 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/2 ،3/13 ،1/2

D4

() 3/1 ،3/1 ،1/31( ) 3/31 ،3/2 ،3/12( ) 3/31 ،3/12 ،3/33

() 3 ،3/13 ،3/1

() 3 ،3/1 ،3/31

() 3 ،3/2 ،3/1

(،3/31 ،3/11
) 3/32

(،3/33 ،3/21
) 3/31
() 3 ،3/32 ،3/1
(،3/33 ،3/21

D6

() 3/11 ،3/1 ،3/11( ) 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/3 ،3/1 ،1/1( ) 3/33 ،3/12 ،1/21( ) 3/31 ،3/12 ،3/3( ) 3/31 ،3/13 ،3/1

D7

() 3/31 ،3/31 ،3/2( ) 3/11 ،3/3 ،1/21( ) 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/3 ،3/1 ،1/1( ) 3/33 ،3/12 ،1/21( ) 3/31 ،3/2 ،3/12( ) 3/11 ،3/21 ،3/13

D8

() 3/31 ،3/31 ،3/2( ) 3/11 ،3/3 ،1/21( ) 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/3 ،3/1 ،1/1( ) 3/33 ،3/12 ،1/21( ) 3/31 ،3/12 ،3/3( ) 3/31 ،3/12 ،3/33

D9

() 3/21 ،3/11 ،1( ) 3/32 ،3/33 ،3/23( ) 3/31 ،3/12 ،3/33

() 3/31 ،3/31 ،3/2( ) 3/11 ،3/1 ،3/11( ) 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/2 ،3/13 ،1/2

D10

() 3/21 ،3/11 ،1( ) 3/31 ،3/12 ،3/3( ) 3/31 ،3/13 ،3/1

() 3/31 ،3/31 ،3/2( ) 3/11 ،3/1 ،3/11

D11

() 3 ،3/31 ،3/21

() 3 ،3/31 ،3/11

() 3/21 ،3/11 ،1

() 3/11 ،3/3 ،1/21( ) 3/11 ،3/3 ،3/1( ) 3/2 ،3/13 ،1/2

D12

() 3 ،3/31 ،3/21

() 3 ،3/31 ،3/11

() 3/21 ،3/11 ،1

() 3/11 ،3/3 ،1/21( ) 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/2 ،3/13 ،1/2

() 3/1 ،3/31 ،3/1

() 3 ،3/1 ،3/31

D13

() 3/1 ،3/1 ،1/31( ) 3/31 ،3/2 ،3/12( ) 3/11 ،3/3 ،3/11

D14

() 3 ،3/13 ،3/1( ) 3/31 ،3/11 ،3/13( ) 3/32 ،3/33 ،3/23( ) 3/31 ،3/12 ،3/33

() 3 ،3/1 ،3/31

D15

() 3 ،3/13 ،3/1

() 3 ،3/1 ،3/31

() 3 ،3/31 ،3/21

() 3 ،3/13 ،3/1( ) 3/32 ،3/33 ،3/23

() 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/3 ،3/1 ،1/1

) 3/31

(،3/31 ،3/11
) 3/32
(،3/31 ،3/11
) 3/32

() 3/32 ،3/1 ،1

() 3/31 ،3/1 ،3/23

() 3 ،3/2 ،3/1

() 3 ،3/32 ،3/1

() 3 ،3/2 ،3/1

() 3 ،3/32 ،3/1
(،3/33 ،3/21

D16

() 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/3 ،3/1 ،1/1( ) 3/33 ،3/12 ،1/21( ) 3/31 ،3/2 ،3/12( ) 3/11 ،3/21 ،3/13

D17

() 3/31 ،3/31 ،3/2( ) 3/11 ،3/3 ،1/21( ) 3/22 ،3/1 ،3/11( ) 3/3 ،3/1 ،1/1( ) 3/33 ،3/12 ،1/21( ) 3/32 ،3/33 ،3/23( ) 3/31 ،3/12 ،3/33

() 3/32 ،3/1 ،1

) 3/31

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی ،دورة چهارم ،شمارة سوم ،پاییز 4931

D5

() 3 ،3/31 ،3/21

() 3 ،3/31 ،3/11

() 3 ،3/13 ،3/1

() 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/3 ،3/1 ،1/1

() 3611،1،1631

) 3/32

سیاست جهانی

D18

11

سیاست جهانی

() 3 ،3/31 ،3/21

() 3 ،3/31 ،3/11

() 3/21 ،3/11 ،1

(،3/31 ،3/11

() 3/11 ،3/3 ،1/21( ) 3/11 ،3/3 ،3/1( ) 3/2 ،3/13 ،1/2

) 3/32
(،3/33 ،3/21

D19

() 3/11 ،3/3 ،1/21( ) 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/3 ،3/1 ،1/1( ) 3/33 ،3/12 ،1/21( ) 3/31 ،3/12 ،3/3( ) 3/31 ،3/13 ،3/1

D20

() 3/11 ،3/1 ،3/11( ) 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/3 ،3/1 ،1/1( ) 3/33 ،3/12 ،1/21( ) 3/31 ،3/11 ،3/33( ) 3/31 ،3/13 ،3/1

D21

() 3/31 ،3/31 ،3/2( ) 3/11 ،3/1 ،3/11( ) 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/3 ،3/1 ،1/1( ) 3/33 ،3/12 ،1/21( ) 3/32 ،3/33 ،3/23( ) 3/31 ،3/12 ،3/33

D22

() 3/31 ،3/31 ،3/2( ) 3/11 ،3/3 ،1/21( ) 3/11 ،3/1 ،3/33( ) 3/3 ،3/1 ،1/1( ) 3/33 ،3/12 ،1/21( ) 3/32 ،3/33 ،3/23( ) 3/31 ،3/12 ،3/33

D23

() 3/21 ،3/11 ،1( ) 3/31 ،3/12 ،3/3( ) 3/31 ،3/12 ،3/33

() 3631،362،3613( ) 3/1 ،3/31 ،3/1

() 3 ،3/2 ،3/1

() 3/31 ،3/31 ،3/2

D24

() 3 ،3/13 ،3/1( ) 3/32 ،3/33 ،3/23

() 3 ،3/1 ،3/31

() 3 ،3/2 ،3/1

() 3 ،3/32 ،3/1

() 3 ،3/31 ،3/21

() 3 ،3/13 ،3/1

) 3/31
(،3/33 ،3/21
) 3/31

منبع :يافته هاي تحقیق

 -1-1تعیین ايدهآل مثبت و ايدهآل منفی
) و جواب ايدهآل منفی(

اكنون جواب ايدهآل مثبت(

) را براي اعداد فازي

مثلثی ماتريس تصمیمگیري نرمال وزين از طريق رابطه( )1مشخص میگردد.

ارائه مدل تصمیم گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

جدول  -5ایدهآل مثبت
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

D1

0/44

0/44

0/19

0/16

0/29

0/85

0/43

D2

0/44

0/67

0/42

0

0/13

0/25

0/43

D3

0/44

0/67

0/42

0/16

0/13

0/25

0/24

D4

0/44

0

0

0

0/13

0

0/10

D5

0/69

0/67

1/01

0/64

0/75

1/23

0/74

D6

0/25

0/26

0/19

0

0/13

0/85

0/10

D7

0/11

0

0/19

0

0/13

0/25

0/24

D8

0/44

0/26

0/19

0

0/13

0/25

0/24

D9

0/44

0/44

0/42

0/16

0/13

0/85

0/24

D10

0/25

0/26

0/42

0/37

0/75

0/85

0/24

D11

0/69

0/67

0/42

0/16

0/29

0/25

0/43

D12

0/69

0/67

0/42

0/16

0/13

0/25

0/43

D13

0

0

0

0

0/13

0/53

0

D14

0/44

0/44

0/69

0/64

0/75

1/23

0/74

D15

0/69

0/44

1/01

0/64

0/75

1/23

0/74

D16

0/11

0

0/19

0

0/13

0/53

0/10

D17

0/44

0/44

0/19

0

0

0/25

0/24

D18

0/69

0/67

0/42

0/16

0/29

0/25

0/43

D19

0/25

0/26

0/19

0

0/13

0/25

0/10

D20

0/25

0/12

0/19

0

0/13

0/85

0/10

D21

0/44

0/44

0/19

0

0/13

0/85

0/24

D22

0/44

0/44

0/19

0

0/13

0/25

0/24

D23

0/44

0/26

0/42

0/37

0/49

1/23

0/24

D24

0/69

0/44

1/01

0/64

0/75

1/23

0/74

منبع :يافته هاي تحقیق
جدول  -1ایدهآل منفی

D1

0/22

0/23

0/82

0/47

0/45

0/37

0/20

D2

0/22

0

0/59

0/64

0/61

0/98

0/20

D3

0/22

0

0/59

0/47

0/61

0/98

0/38

D4

0/22

0/67

1/01

0/64

0/61

1/23

0/57

D5

0

0

0

0

0

0

0

D6

0/51

0/75

0/82

0/64

0/61

0/37

0/76

D7

0/70

1/06

0/82

0/64

0/61

0/98

0/52

D8

0/29

0/75

0/82

0/64

0/61

0/98

0/52

D9

0/47

0/47

1/08

0/86

1/04

0/74

0/91

D10

0/79

0/75

1/08

0/53

0

0/74

0/91

D11

0

0

1/08

0/86

0/83

1/73

0/48

D12

0

0

1/08

0/86

1/04

1/73

0/48

D13

1/20

1/06

1/63

1/09

1/04

1/29

1/67

D14

0/47

0/47

0/64

0

0

0

0

D15

0

0/47

0

0

0

0

0

D16

1/03

1/06

1/39

1/09

1/04

1/29

1/30

D17

0/47

0/47

1/39

1/09

1/20

1/73

0/91

D18

0

0

1/08

0/86

0/83

1/73

0/48

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی ،دورة چهارم ،شمارة سوم ،پاییز 4931

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

17

D19

0/79

0/59

1/39

1/09

1/04

1/73

1/30

D20

0/79

0/90

1/39

1/09

1/04

0/74

1/30

D21

0/47

0

1/39

1/09

1/04

0/74

0/91

D22

0/47

0

1/39

1/09

1/04

1/73

0/91

D23

0/47

0/59

1/08

0/53

0/51

0

0/91

D24

0

0

0

0

0

0

0

منبع :يافتههاي تحقیق

 -1-1تعیین فاصله هر گزينه از ايدهآل مثبت و منفی

18

در گام بعدي محاسبه فاصله هر گزينه از ايدهآل مثبت(
محاسبه شد .مقدار بیشتر تعلق گرفته به ضريب

سیاست جهانی

گزينه

بیانگر اين است كه فاصله

از ايدهآل مثبت بیشتر میباشد و مقدار كمتر ضريب

فاصله گزينه

ارائه مدل تصمیم گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

ضريب

) و ايدهآل منفی(

بیانگر اين است كه

از ايدهآل مثبت كمتر میباشد .اما مقدار بیشتر تعلق گرفته به

بیانگر اين است كه فاصله گزينه

كمتر ضريب

از ايدهآل منفی بیشتر میباشد و مقدار

بیانگر اين است كه فاصله گزينه

مقدار فاصله هر گزينه از ايدهآل مثبت(

از ايدهآل منفی كمتر میباشد.

) و ايدهآل منفی(

) در جدول شماره

( )1نمايش داده شده است.
جدول  -3فاصله گزینهها از ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

2/77 2/93 3/14 2/69 1/51 0/92 1/79 5/72 0/67 2/31 2/35 2/82
4/94 3/25 3/24 2/75
D13

)

D14

D15

D16

0
D17

5/18 4/96 4/79 5/56 4/60 5/32 4/46
D18

D19

D20

D21

D22

D23

D24

5/49 3/44 1/69 2/30 1/65 1/19 2/93 1/56 1/07 5/49 4/92 0/66
4/09 6/62 5/63 7/25 7/94 4/96 7/25 8/20 0/47 1/58 8/98
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 -1-1تعیین نزديکی نسبی هر گزينه به ايدهآلها و رتبهبندي نهايی گزينهها

0

در مرحله نهايی نزديکی نسبی هر گزينه به ايدهآلها(ضريب نزديکی) محاسبه شد.
اين ضريب نزديکی(

) بین بازه صفر و يك تغییرپذير است .وقتی ضريب

عدد يك نزديك میشود ،گزينه
و بالعکس ،وقتی ضريب

به ايدهآل مثبت نزديكتر و از ايدهآل منفی دورتر

به عدد صفر نزديك میشود ،گزينه

نزديکتر و از ايدهآل مثبت دورتر میشود .به عبارت ديگر ،اگر
يعنی آن بهترين گزينه است و اگر
بقیه گزينهها كه

به

به ايدهآل منفی
گزينهاي يك شود

گزينهاي صفر شود آن بدترين گزينه است و

آنها بین صفر و يك است به تريب اولويتبندي میشوند.

بنابراين بر مبناي ضريب نزديکی ،میتوان همه گزينهها را رتبهبندي و جايگاه آنها را
مشخص نمود.

سیاست جهانی

جدول  -10ضریبنزدیکی و رتبه نهایی گزینهها

رتبه

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

0/49

0/58

0/58

0/88

0

0/71

0/85

0/75

0/67

0/60

0/63

0/65

20
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منبع :يافته هاي تحقیق

همانگونه كه در نمودار شماره ( )1مشاهده میكنید ،نتايج حاصله از رتبهبندي نهايی
قدرت نرم كشورهاي جنوبغرب آسیا به ترتیب عبارتند از :تركیه ،عربستان،
فلسطین اشغالی ،قزاقستان ،ايران ،عمان ،قطر ،گرجستان ،آذربايجان ،امارات ،كويت،
بحرين ،تركمنستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان ،پاكستان ،ازبکستان ،ارمنستان ،لبنان،
اردن ،سوريه ،عراق ،افغانستان و يمن.
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رتبه

19

نمودار  -1قدرت نرم کشورهای جنوب غرب آسیا ،آسیای مرکزی و قفقاز
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منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیري
مقايسه و جايگاه قدرت نرم كشورها در نظام ژئوپلیتیك جهانی به صورت يك
مشکل براي دانشمندان جغرافیاي سیاسی ،ژئوپلیتیك ،روابط بینالملل و علوم سیاسی
در عصر حاضر بدل شده است .تا به حال تعاريف زيادي از قدرت نرم و منابع،
مؤلفه ها و ابزارهاي دستیابی به آن ارائه شده است؛ اما از آنجا كه بخش مهمی از
مؤلفههاي مربوط به قدرت نرم كیفی هستند ،به صورت نسبی ،تالشهاي كمتري
جهت اندازهگیري و مقايسه قدرت نرم كشورها درون دستگاهها و مدلهاي تحلیلی

كمی ارئه گرديده است .در عین حال در دهههاي اخیر ،و پس از دستیابی به
تجهیزات محاسباتی و سیستمهاي تصمیمگیري توانمند ،امکان انتخاب دقیقتر
گزينهها ،تحلیل مشخصه هاي كمی و كیفی موثر و بررسی اثرات متقابل آنها بر هم ،تا
حد قابل توجهی ،فراهم آمده است .در واقع امروزه ،با توجه به نیاز روز افزون به
مباحث مربوط به تصمیمگیريهاي چندشاخصه و بهرهگیري از آنها در حل مسائل
پیچیده موجود در ژئوپلیتیك ،جغرافیاي سیاسی ،روابط بینالملل و علوم سیاسی،
لزوم توجه به تکنیكهاي تحلیل تصمیمگیري اهمیت بسیار بااليی يافته است و به
بخشی از ادبیات اين حوزه و ديسپلینهاي مطالعاتی بدل شده است .بر اين اساس
تالش اين تحقیق آن بود كه با مشخص كردن شاخصهاي كیفی ،با جنبه مثبت
قدرت نرم ،اقدام به مقايسه جايگاه قدرت نرم كشورهاي جنوبغرب آسیا ،آسیاي

10

سیاست جهانی

مركزي و قفقاز گردد .از آنجا كه شاخص هاي قدرت نرم كیفی است ،براي مشخص
اعداد فازي كه بر اساس نظر خبرگان تنظیم گرديده بود استفاده كرديم و جهت
تحلیل و مقايسه قدرت نرم كشورها از روش  Fuzzy Topsisبهره برديم .نتیجه آن كه
اگر در يك كشور «كیفیت حکومت» و دولت ارتقاء يابد سطح و دامنه «ثبات سیاسی»
نیز در آن افزايش خواهد يافت؛ در نتیجه (شرايط ارتقاء ثبات سیاسی) «وحدت ملی
و همبستگی» نیز ارتقاء خواهد يافت .در پی باال رفتن توانمندي يك كشور در تولید
كارويژه وحدت ملی و ايجاد همبستگی ،سطح «امنیت ملی» آن نیز افزايش میيابد.
هم چنین به دنبال افزايش سطح امنیت ملی «نفوذ رسانهاي» و خبري منطقهاي و
جهانی هم ارتقاء خواهد يافت .طبعاً در پی افزايش مجموعه اين شاخصها اعتبار
بینالمللی كشور ،به صورت مشخص و محاسبهپذيري ،افزايش میيابد و بهبود پیدا
میكند .بر اين اساس می توانیم نتیجه نهايی اين تحقیق را ،هم چنان كه در قالب
جدولها و نمودار و ضمن تحلیل آنها كه در صفحات پیشین نیز آمد ،اين گونه ارائه
دهیم كه رتبهبندي قدرت نرم كشورهاي جنوبغرب آسیا ،آسیاي مركزي و قفقاز با
استفاده از تکنیك  Fuzzy Topsisبه اين ترتیب است :تركیه ،عربستان ،رژيم اشغالگر

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی ،دورة چهارم ،شمارة سوم ،پاییز 4931

كردن امتیاز هر كشور نسبت به هر شاخص و همچنین تعیین وزن هر شاخص ،از

قدس ،قزاقستان ،ايران ،عمان ،قطر ،گرجستان ،آذربايجان ،امارات ،كويت ،بحرين،
تركمنستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان ،پاكستان ،ازبکستان ،ارمنستان ،لبنان ،اردن،
سوريه ،عراق ،افغانستان و يمن.
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