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  بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسالم سنجش و رتبه

 
 931 /1/5 : تاریخ دریافت * هادی زرقانی سید

 931 /8/ 1: تاریخ پذیرش 
 

 كیدهچ

ناا  کواور    سياسي به -که در قلمرو يک واحد جغرافيايي معنوي هاي مادي و اي از توانايي به مجموعه
منظور تعيين جايگااه   ها بهگيري قدرت ملي کوور سنجش و اندازه. شود مي ، قدرت ملي گفتهوجوددارد

 اندانا  هااي جغرافاي   هماواره از دددداه   کوور در نظا  ژئوپليتيک جهاني و مقايسه قادرت کواورها،  
از ساوي  هاي متعددي  تالش، رو ازهمين. است الملل بوده سياسي، دانومندان علو  سياسي و روابط بين

متغيره و چنادمتغيره   هاي تک دلها و م سنجش قدرت کوورها در قالب ابداع روش نظران براي صاحب
و با اساتفاده  هاي پيوين سنجش قدرت ملي  مدلپژوهش با مروري بر اين در . است شده انجا محدود 

اقتصاادي،   فااکتور از مدل جديد سنجش قدرت ملي، قادرت کواورهاي جهاان اساال  در قالاب ناه       
بررساي و ارزياابي    و فرهنگياجتماعي  ،علمي و فناوري فرامرزي، سرزميني، سياسي، نظامي، فضايي،

از نظار ميانان قادرت در     جهان اساال  کردن رتبه کوورهاي  بر اين اساس، ضمن موخص. است شده
 جمهاوري اساالمي اياران باا کواورهاي     رتبه به مقايسه  ...ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و

 ، وپرداختاه ( مينان قدرت ملي) گانه و همچنين در مجموع فاکتورها از فاکتورهاي نه يکدر هر مذکور
سطحي قدرت بر اساس مدل منبور ترسيم شاده و جايگااه کواورهاي جهاان      در پايان نين ساختار سه

 .است شده اسال  در اين ساختار موخص

 .جمهوري اسالمي ايران ،جهان اسال قدرت ملي، ژئوپليتيک،  ساختار قدرت،: واژگان كلیدی

..........................................................................................................................  
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 مقدمه

شاود کاه در قلمارو ياک واحاد       ماي  معنوي گفته هاي مادي و ز توانايياي ا قدرت ملي به مجموعه

موقعيت هر کوور در نظا  (. 131: 1131 کاظمي،)نا  کوور يا دولت وجوددارد  سياسي به -جغرافيايي

ايان   کوورها بساتگي دارد و  ميانمراتب قدرت جهاني به مينان قدرت ملي آن در  سلسله المللي و بين

. گاذارد  ثيرميأتا  ...خارجي کوور در ابعاد مختلف سياسي، اقتصاادي، امنيتاي و   الگوي روابط رويامر 

منظور تعيين جايگاه کوور در نظا  ژئوپليتيک  گيري قدرت ملي کوورها به ، سنجش و اندازهرو هميناز

هااي سياساي، دانوامندان علاو       اند هاي جغرافاي  جهاني و مقايسه قدرت کوورها، همواره از دددده

گيري قدرت کواورها در تماامي دوران بعاد از     و براي اندازهمحسوب شده الملل  ابط بينسياسي و رو

 Tellis, & Others) اسات  شاده  انجاا  هاي متعددي  ميالدي تالش 31و  01هاي  ويژه در دهه به جنگ،

هااي مختلاف باراي تعياين      ن رشاته انظران و متخصص ها صاحب در چارچوب اين تالش(. 12 :2000,

متغياره و   تکها و الگوهاي  ها در سيستم جهاني و مقايسه آنها با يکديگر به ابداع روشموقعيت کوور

اند که همه آنها از منظر يک يا چند متغير ياا بعاد محادود کواورهاي      کرده چندمتغيره محدود مبادرت

ها کننده قادرت ملاي جاام  و فراگيار کواور      هيچگاه منعکس اما ،اند کرده بندي و مقايسه جهان را رتبه

 .(232: 1131نيا،  حافظ) اند نبوده

اسات باه سانجش قادرت      شده بر اساس مدلي که در قالب رساله دکتري نگارنده طراحياين مقاله 

الز  اسات کاه   ايان توضاي    (. 121-121: 1131زرقااني، )اسات   ملي کوورهاي جهان اسال  پرداخته

مااعي، فرهنگاي، فرامارزي،    سنجش قدرت در اين مدل بار پاياه ناه فااکتور اقتصاادي، سياساي، اجت      

است که از مجموع اين فاکتورها قدرت ملاي کواورها    گرفته سرزميني، نظامي، فضايي و علمي صورت

است کاه اطالعاات مرباوه باه متغيرهاا و       شده هر فاکتور از چند متغير و شاخص توکيل ، وموخص

يونساکو، فاائو، ساازمان    المللاي همانناد    ها و نهادهاي رسامي باين   طور عمده از سازمان ها به شاخص

باه قبال    2113اطالعات مربوه به متغيرها از ساال  . است شده گرفته... تجارت جهاني، بانک جهاني و 

 .باشد مي
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 مبانی نظری -الف

 تعریف و مفهوم قدرت -1

از . شاود  ماي  استعداد انسان براي انجا  کاري که مطلوب اوسات اطاال    به توان و در اصلقدرت 

سازد تا رفتار باازيگران ديگار را    عبارت است از عواملي که يک بازيگر را قادرمي منظر سياسي قدرت

هاا   ها، کوورها و ساير گاروه  ها، ملت توانند حکومت بر اين اساس بازيگران مي. در نفوذ خود قراردهد

(. Glassner, 2004: 216)« را در انجا  اقدامي موخص و ياا جلاوگيري از آن تحات نفاوذ قراردهناد     

طورکاه   شود و هماان  مي هايي وجوددارد که در عالم سياست انجا  در مرکن تما  تحليل« قدرت»  مفهو

(. 21: 1132زاده،  سايف )ها تالشاي باراي کساب قادرت اسات       گويد، همه سياست هانس مورگنتا مي

نقاش  »اي مانند ولفرز آن را به  اي است که عده اهميت قدرت و حضور آن در جهان سياست، به اندازه

کناد کاه    ماي  الملل کرده و معتقدند قدرت همان کاري را در سياست بين در روابط اقتصادي توبيه« ولپ

طور دائام باراي کساب     ؛ زيرا کوورها به(131: 1131زاده،  سيف)دهد  پول در اقتصاد جهاني انجا  مي

تر، مبارزه  عبارت دقيق به. کنند و قدرت براي بقا و حفظ موجوديت آنها ضروري است مي قدرت تالش

 (.33: 1130عالم، )کوورها براي کسب قدرت، حفظ قدرت و يا نمايش قدرت است 

 تعریف قدرت ملی -2

ياا ملات   هاي آن جامعه  يييند تواناابرو شود  مي قدرت وقتي در قالب يک جامعه يا ملت نگريسته

هايي که ملتاي را   نمجموعه انسادر اين چارچوب،  .شود قدرت عمومي و کلي تعبير ميباشد، از آن به 

يناد قاواي   اکاه از بر  دارناد اند قادرتي   سازمان سياسي پيداکرده ،در شکل يک کووراند و  توکيل داده

باه عباارت   . تاوان دانسات   آيد و آن را قدرت ملي آن کواور ياا ملات ماي     مي دست هشده آنها ب ترکيب

ياا ويژگاي کلاي ياک     ملات  صفت جمعي افراد يک ، عنوان مفهومي ژئوپليتيکي قدرت ملي بهتر،  دقيق

 ،نياا  حافظ)شود  ها و مقدورات آن ملت يا کوور محسوب مي کند که برايند توانايي مي کوور را منعکس

اي قدرت ه بنيان منفي عناصر و جم  جبري وجوه مثبت و چنين قدرتي حاصل ترکيب و(. 11: 1131

درک  فهام و  کوورهاي ديگر قابال  ا وه به ملت نسبت باشد که از پويايي برخوردار بوده و آن کوور مي

 .است
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 منابع قدرت ملی -3 

و از آنهاا   اشاته بر عوامال و منااب  گونااگوني تکياه د    قدرت ملي منوأ و مبادي گوناگوني دارد و 

. هاي مختلفاي قراردارناد   دهنده قدرت ملي کوورها در حوزه عوامل و مناب  اصلي شکل. شود مي ناشي

اجتمااعي و نظااير آن    علمي و روحاني،جغرافيايي،  ي و شخصيتي،فرد ،عوامل اقتصاديبدين ترتيب 

کاه در ياک کاارکرد جمعاي باه تولياد قادرت ملاي         باشاند  کواورها  قدرت  أتوانند منو جملگي مي

صاورت کماي و کيفاي وجوددارناد؛ يعناي       عوامل قدرت ملي باه (. 122: 1131نيا،  حافظ)پردازند  مي

ضمن اينکاه برخاي از   . باشند جنبه کمي و يا کيفي داشته متغيرهاي هريک از عوامل منبور ممکن است

. (21: 1131تلايس،  )شوند  طور ثانوي مطرح مي عوامل قدرت، نقش اساسي و مبنايي دارند و برخي به

 .دهد مي ترين مناب  و عناصر قدرت ملي را از ديدگاه دانومندان مختلف نوان مهم 1جدول 

 سنجش قدرت ملی -4

اسات و در کناار    گيري قدرت کوورها همواره مادنظر انديوامندان باوده    موضوع سنجش و اندازه

هاي قدرت، برخاي انديوامندان نيان در صادد سانجش و ارزياابي قادرت         بررسي مناب  و سرچومه

اي از  اند بر اساس پااره  نظران و محققان توانسته در اين چارچوب برخي از صاحب. اند کوورها برآمده

کنناد و جايگااه کواورها و     رت کوورها را بسنجند و آنها را با هم مقايساه عوامل و متغيرها، مينان قد

به قدرتي ديگر، چند شااخص مهام، ياا ساط       درمجموع، قدرت نسبت. دهند مناطق را در جهان نوان

شاود، يعناي معادلي از مجموعاه عناصار توليدکنناده قادرت ياک کواور           ماي  قدرت به هم سانجيده 

شده در زمينه سنجش قدرت ملي کوورها را در  هاي انجا  عه تالشطور کلي مجمو به. شود مي سنجيده

تاوان   هااي چنادمتغيره سانجش قادرت ملاي ماي       متغياره و مادل   هاي تاک  قالب دو دسته شامل مدل

 (.12: 1131زرقاني، )کرد  بندي تقسيم

رد کليفاو  وسيله بهشده  هاي ارائه مدلهاي ترکيبي يا چندمتغيره سنجش قدرت ملي به  در گروه مدل

و ( Muir, 1975: 150) ريچاارد ماوير   ،(11: 1112 پرساکات، ) فاوکس  ،(Muir, 1975:149 ) جارمن 

هاي  رين مدلت مهم 2 جدول. (20: 1131زرقاني، ) کرد اشاره توان مي (Cohen, 1994 :48) سوئل کوهن

 .دهد مي چندمتغيره قدرت را نوان
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 مندان مختلفمنابع، عوامل و عناصر قدرت ملی از منظر دانش. 1جدول 

 نام متغیر ردیف
 هاي کمي و کيفي آن جمعيت، ويژگي 1

 رهبري، مديريت، کيفيت حکومت کيفيت 2

 مواد خا ، معادنمناب  طبيعي،  1

 روحيه ملي، صفت ملي، خصوصيت ملي 2

 موقعيت جغرافيايي 1

 قدرت نظامي، ارتش، تسليحات، فرماندهي نظامي 0

 وسعت کوور 3

 ژيعلم و تکنولو 3

 شکل حکومت 1

 وحدت ملي، يکپارچگي ملي، انسجا  ملي 11

 المللي روابط خارجي، کيفيت ديپلماسي، پرستيژ بين 11

 گذاري مناب  مالي، قدرت مالي و سرمايه 12

 توليد صنعتي، ظرفيت صنعتي 11

 رشد و توسعه اقتصادي 12

 ايدئولوژي 11

 روابط اقتصادي، تجارت خارجي 10

 کواورزي، دذا توليدات 13

 پايگاه استراتژيک، شرکاي استراتژيک، موقعيت استراتژيک 13

 ثبات سياسي و کفايت سياسي 11

 وضعيت مرزها و نوع روابط با همسايگان 21

 شکل کوور، توپوگرافي 21

 اقليم 22

 توليد ناخالص ملي 21

 هاي ارتباطي و اطالعاتي رسانه 22

 تجانس نژادي 21

 و ارتباطات حمل و نقل 20

 اهداف استراتژيک 23

 جم --- 

 151: 1933زرقانی، : منبع
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 سنجش قدرت ملی چندمتغیرههای  مدل. 2جدول 

 سال ارائه کاررفته در مدل هتعداد متغیرهای ب طراح مدل

 کالوس نور
در قالب سه عامل ظرفيت اقتصادي، صالحيت اجرايي و : متغير 20

 انگينه جنگيدن
1110 

 1131 توليد ناخالص داخلي، سرانه جمعيت و تراکم جمعيت: متغير 1 يوکمبالکوک و ن

 ديويد سينگر
جمعيت، مصرف انرژي، توليد فوالد، هنينه و تعداد نيروهاي : متغير 0

 نظامي
1132 

 وينه فريس
هاي دفاعي،  وسعت سرزمين، جمعيت، درآمد حکومت، هنينه: متغير 0

 وهاي مسل المللي و اندازه نير حجم تجارت بين
1132 

 ريچارد موير
وسعت، جمعيت، توليد فوالد، تعداد نفرات ارتش و تعداد : متغير 1

 پيما هاي قاره موشک
1131 

 سوئل کوهن
انداز، توليد کواورزي، توليد صنعتي، درصد  مينان پس: متغير 11

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

1111 

 2111 ...در سه دسته مناب ، نيروي انساني و : متغير21 تليس و بلي

 111: 1935زرقانی، : منبع 

( 23: 1131تلايس،  )ازجمله آينيس کاالد، ويلياا  تامپساون    نظران  از سوي ديگر برخي از صاحب

د درآما  مانناد متغيره محدود  هاي تک از شاخص( Goldstein, 1999 :59)کيننلي ديوس و گلد اشتاين 

عناوان   سط  تکنولاوژیي و نظااير آن باه    ، تعداد نيروي نظامي، هنينه نظامي،توليد ناخالص ملي ،سرانه

کاه ايان رويکارد نيان باه انعکااس تماامي         اند کرده نماد و نمايوگر سط  قدرت ملي کوورها استفاده

 .(Kadera, 2004: 32)نيسات  هاي يک ملت يا کوور و مقايسه آن باا ديگاران قادر   ها و توانايي قابليت

متغياره سانجش قادرت     کاررفته در رويکرد تک هاي به ترين متغيرها و شاخص برخي از مهم 2جدول 

 .دهد مي ملي را نوان

باه   از جملاه . گيري قدرت ملي کوورها با موکالت و موان  متعددي روبرو اسات  اندازه از اساس

کرد که از موان  اصلي  اشاره توان ا ميبودن برخي عوامل و متغيرهاي قدرت و نين عد  تجانس آنه کيفي

گياري آن محساوب    اصل دستيابي به مدل کمّي انادازه در گيري و برآورد قدرت ملي کوورها و  اندازه

 اسات  ماناده  صورت يک موکل عمومي در جهان همچناان بااقي   به همين دليل اين موضوع به. شود مي

انان سياسي، ارائه يک مدل جام  محاسبه قدرت د ياز جغراف ه پيترتيلورک چنان(. 232: 1131نيا،  حافظ)
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 (.Taylor, 1993 :29)است  ملي را حل يک معضل مهم در جغرافياي سياسي دانسته

 «متغیره سنجش قدرت ملی الگوهای تک». 3جدول 

 نام شاخص نوع شاخص طراح مدل ردیف

 درآمد ملي اقتصادي کيننلي ديويس 1
 توليد ناخالص ملي ادياقتص کين چارلن هيش و رونال مک 2
 کل مصرف سوخت و انرژي بر  اقتصادي بروس راست و اسکار مورگسترن 1
 توليد ناخالص ملي اقتصادي جوشا گلداشتين 2
 مندي و نيروي نظامي توان نظامي نيس کالد و کارل ديوش آي 1

 هنينه نظامي و نيروي نظامي نظامي نورمن آلکوک و آلن نيوکمب 0
 اندازه نيروي دريايي نظامي ي و ويلسا  تامپسونجورج مدلسک 3

 111: 1931زرقانی،   :منبع 

 

 شناسی تحقیق و محیط روش تحقیق -ب

 روش -1

ضمن اينکه در گردآوري اطالعات از دو روش مطالعه . تحليلي است –روش کلي تحقيق توصيفي

اي با مراجعه به کتب،  ه کتابخانهبدين ترتيب در مطالع. است شده اي و مطالعه ميداني استفاده کتابخانه

هاي اينترنتي مرتبط با  همچنين مراجعه به سايت ؛المللي هاي بين هاي آماري سازمان مجالت، سالنامه

در مطالعه ميداني نين بر مبناي روش دلفي، به تدوين . موضوع اطالعات موردنياز گردآوري شد

هاي مختلف متناسب با نوع  ا در گرايشه يد دانوگاهاساتاز گردآوري نظرات خبرگان که  براياي  پرسونامه

هاي آماري توصيفي و استنباطي با  براي تجنيه و تحليل اطالعات از روش. است شده فاکتورها بودند اقدا 

 .است شده بر حسب ضرورت استفاده( Sas) و( SPSS)افنارهاي آماري  کمک نر 

  :است طور مختصر بدين شرح روش کار در طراحي مدل نين به

 در جايگااه فااکتوري زيار    و مدل نه ،عناصر قدرت ارزيابي راج  بهمدل نظري  23در مرحله اول 

 .مبناي طراحي مدل سنجش قدرت ملي انتخاب شد

متغيار و شااخص در ابعااد مختلاف سياساي،       231در مرحله دو  با مراجعاه باه منااب  مختلاف     

هااي   ر باا توجاه باه دو ماالک وجاود داده     متغيرهااي ماوردنظ  . گاردآوري شاد   ...اقتصادي، نظامي و

 .ماند متغير باقي 111متغير حذف و  111نتيجه  ، درشدگري  بودن متغيرها دربال مول و کميش جهان
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 عوامل و فاکتورهای قدرت ملی. 1شکل 

                                                  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 212-19: 1935نیا،  حافظ: منبع 

اساتفاده از   در مرحله بعد باراي  .بندي شدند فاکتوري فو  دسته متغير در قالب مدل نظري نه 111

اي تنظايم و در   پرسوانامه  ،ثير متغيرها بار قادرت ملاي   أشناخت اهميت و مينان ت بارهنظر خبرگان در

الملال، جغرافيااي    جغرافيا، علو  سياسي، روابط بينهاي مختلف اقتصاد،  نفر از اساتيد رشته 11اختيار 

هااي   داده( Factor Analysis) با استفاده از روش تحليل عاملي. قرارگرفت ...سياسي، علو  اجتماعي و

ثير بيواتري بار   أمتغيري که از نظر خبرگان تا  33و  شدتحليل و ها تجنيه  شده از پرسونامه آوري جم 

(. 12 :1133 جانساون، ( تحليل عااملي شناساايي و انتخااب شادند     قدرت ملي داشتند از طريق روش

در ايان روش، از   .گرفات  طراحي مدل اوليه سنجش قدرت ملي با استفاده از روش ماتريسي صاورت 

شود که در يک بعد آن نا  کوورهاي مستقل جهان و در بعد ديگر جادول   مي جداول دوبعدي استفاده

و  گرفت هاي جدول در آن قرار سپس مقادير مربوه به خانه .ودش ها و متغيرها درج مي عناوين شاخص

 نياا،  حاافظ ) نهايت ارقا  با يکديگر جم  جبري شده و مينان قدرت ملاي کواورها مواخص شاد     در

 33ها در رديف و مقادير مرباوه باه   بر اساس روش ماتريسي اطالعات مربوه به کوور(. 111: 1131

روش )در مرحله بعد مقادير مربوه به متغيرها باا ساه روش    .متغير در ستون ماتريس مذکور درج شد

درنهايات  . ي تباديل شادند  باه امتياازات کمّا    (سهم درصد، روش شاخص موريس و روش قراردادي

در داخل ماتريس ثبت شاد و باا جما  جباري امتياازات      ها کوورباره امتيازات مربوه به هر متغير در

درواق  با جم  جبري امتيااز متغيرهااي   . گانه موخص شد نهاز فاکتورهاي  يکمتغيرها امتياز نهايي هر
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آمد و سپس کواورها بار اسااس     دست گانه، امتياز هر کوور درآن فاکتور به هر کوور در فاکتورهاي نه

نهاايي  امتيااز   باا جما  امتياازات ناه فااکتور     درنهايات  . بندي شدند شده از هر فاکتور رده امتياز کسب

اي  منطقاه و بر اساس آن ساختار قدرت  آنهاست تعيين شده،ن قدرت ملي هنده ميناد کوورها که نوان

 .است هشد جايگاه هر کوور در اين ساختار موخصترسيم، و رتبه و 

 شناسی تحقیق محیط -2

اي کهان   العرب است که به لحاظ تااريخي و جغرافياايي پيواينه    کانون مرکني ظهور اسال  جنيره

هايي با مليات و   ها پيش تاکنون از ملت ست که جهان اسال  از قرنشکي ني(. 3: 31احمدي،  جان)دارد 

هاا را باه يکاديگر     است، اما آنچاه ايان ملات    فرهنگ و تمدن و ساختار اجتماعي متفاوتي شکل گرفته

همچناين ايان   . کند ، همان ايمان صادقانه به خدا و کتب آسماني و انبيا و روز آخرت اسات  مي مربوه

هاي واال و اصول اخالقي واحد و کامال   و تعاون با يکديگر بر اساس ارزش ها همواره به آخرت ملت

هااي   راج  به قلمارو جهاان اساال  و حادود آن ديادگاه     (. 1: 1131واليتي، )اند  اسالمي تمايل داشته

متفاوتي وجوددارد، اما در مجموع اين عنوان شامل کوورهاي مسلمان است که بيواتر مارد  آن ديان    

هاي مسلمان که در ناواحي ديگار ساکونت دارناد باا ايان عناوان         اند و نين اقليت کردهاسال  را اختيار

نوين تفاوت دارد، کوورهاي اساالمي افانون بار     هاي اسالمي با نواحي مسلمان سرزمين. گيرند قرارمي

 (.101: 1131زواره،  گلي)طور معمول عضو سازمان کنفرانس اسالمي هستند  اکثريت مسلمان، به

سار   و جهان اسال  از قرن اول هجري باه بعاد، ساير تحاول تااريخي متفااوتي را پوات       قلمر     

در حال حاضر مجموعه عظيم جغرافيايي جهان اسال ، سرزميني را به طاول ياازده هانار    . است گذاشته

شاامل   –از نظار انسااني و طبيعاي    –کيلومتر، با ترکيبي بسيار متنوع 1111کيلومتر و به عرض بيش از 

کوورهاي اسالمي شامل کوورهاي بنرگ و کوچک بسياري است که از (. 1133:112نتي، ع)شود  مي

درصاد از آفريقااي شامالي تاا مجااورت       11تارين نقااه شار  آسايا و بايش از       اروپا تاا دورافتااده  

جهان اسال  شامل ياک بدناه   (. 1: 1130نظري، )است  بسته سيبري را فراگرفته هاي سرد و يخ سرزمين

طاور تقريباي از جناوب     است و با جغرافيايي به شده هاي اقيانوس اطلس شروع ز کرانهاصلي است که ا

خارج از اين بدنة پيوسته و يکپارچه ارضي، قطعاات  . يابد شمال شرقي تا درب چين امتدادمي –دربي

پراکنده جغرافيايي در اطراف آن يا ساير مناطق جهان نين وجوددارد که اکثريت قاط  يا نسابي آنهاا را   

 (.222: 1131نيا،  حافظ)دهند  مي مسلمانان توکيل
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 قلمرو جهان اسالم و پراکندگی مسلمانان. 1نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

تارين کواور جهاان اساال  در دارب       درباي . وسعت جهان اسال  معادل وسعت قااره آفريقاسات  

شارقي   تارين آن کواور انادونني واقا  در آساياي جناوب       آفريقاست که سنگال نا  دارد، اما شارقي 

. شاود  مي ترين کوور مسلمان حدود ده ساعت اختالف زمان مواهده ترين و شرقي ميان دربي. باشد مي

(. 101: 1131زواره،  گلاي )ترين سرزمين اساالمي اسات    ترين و اندونني جنوبي ترکيه و آلباني شمالي

درصد  31يش از اگر کوورهايي که ب. راج  به تعداد کوورهاي اسالمي نين نظرات مختلفي وجوددارد

کواور هساتند    10جمعيت آنها مسلمان است را جنء جهان اسالمي درنظربگيريم، تعداد اين کوورها 

اناد   بارده  کواور ناا    11برخاي نيان کواورهاي جهاان اساال  را باه تعاداد         (.121: 1131نياا،   حافظ)

سالمي را مجموعاه  طور عمو  کوورهاي عضو سازمان کنفرانس ا ، اما به(21: 1131ااممالکي،  مستوفي)

در ايان تحقياق تعاداد    (. 12: 1133احمديان، )باشند  کوور مي 13دانند، که تعداد آنها  جهان اسال  مي

ماناده مانناد    اناد، و سااير کواورهاي بااقي     کوور از مجموعه کوورهاي جهان اسال  بررسي شده 21

ض از مجموعاه تحات بررساي    به دليل فقدان اطالعات در زمينه متغيرهاي مفارو ... جيبوتي، بروئني و

 .اند حذف شده

 های تحقیق یافته -پ

شد سنجش قادرت کواورها در قالاب ناه فااکتور علماي، اقتصاادي، اجتمااعي،          يادآوره ک چنان

بار ايان اسااس در    . اسات  شده انجا حکومتي، فرامرزي، فضايي و نظامي  -سرزميني، فرهنگي، سياسي



 
 بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسالم سنجش و رتبه

 

 

 
11 

با تأکيد در مقايسه تطبيقي با رتباه  از فاکتورهاي فو   يکدر هر ي جهان اسال بندي کوورها ابتدا رتبه

مينان قادرت ملاي کواورها کاه از     بر اساس سپس ساختار قدرت در منطقه . شود مي بررسي. ايران.ا.ج

 .شود مي بررسي است آمده دست بهمجموع امتيازات کوورها در نه فاکتور 

 بندی کشورها در فاکتور علمی و فناوری رتبه -1

 22متغير است که با استفاده از روش تحليال عااملي از باين     دوازدهعلمي و فناوري شامل فاکتور 

 :ند ازا اين متغيرها عبارت. است شده متغير انتخاب

تعاداد   -2 ؛ياک ميلياون نفار جمعيات     هار  يازا  ن در بخش تحقيق و توسعه باه اتعداد محقق -1

رتباه در شااخص دسترساي     -1؛ ياون نفار  ياک ميل  هار  يازا  ها در بخش تحقيق و توسعه به تکنسين

 يفني باه ازا  –تعداد مقاالت علمي -1؛ يک ميليون نفر هر يشده به ازا تعداد اختراع ثبت -2؛ ديجيتال

 رصادي از تولياد ناخاالص   دصاورت   باه ( R&D)هاي تحقيق و توساعه   هنينه -0 ؛يک ميليون نفر هر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاکتور علمی و فناوری ده قدرت برتر جهان اسالم در. 1نمودار 
   

تعداد مقاالت حوزه  -3؛ (اطالعات علمي انستيتو) ISI شده در نمايهميانگين تعداد مقاالت  -3 ؛داخلي

-HIميانان صاادرات    -11 ؛ ISIمجالت علماي ياک کواور در    -1؛ ISIشده در  نانوفناوري پذيرفته

TECH (تکنولوژي سط  باال)ميانان   -12و  ي باه درصاد  سهم صنعت در توليد ناخاالص ملا   -11 ؛

 .اي توليد بر  هسته
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بندي کوورها بدين نحو  است در فاکتور علمي و فناوري، رتبه شده داده که در نمودار يک نوان چنان

مالني، ترکيه، مصر، جمهوري اسالمي ايران، عربستان ساعودي، ماراکش، تاونس،     است که کوورهاي

جمهاوري  . اناد  کم تا دهم را باه خاود اختصااا داده   هاي ي اندونني، نيجريه و کويت به ترتيب رتبه

اسالمي ايران، در زمينه قدرت علمي و فنااوري رتباه چهاار  جهاان اساال  را در اختياار دارد؛ البتاه        

که اختالف امتيااز از رتباه چهاار  باه      اختالف امتياز بين چهار رتبه اول با يکديگر زياد نيست درحالي

 .طور کامل محسوس است بعد به

 بندی کشورها در فاکتور فرهنگی رتبه -2

فاکتور فرهنگي ده متغير و شاخص دارد که بر مبناي نظر خبرگان انتخاب و براي سنجش قادرت   

تعاداد   -2؛ يونساکو تأيياد   تعداد امااکن باساتاني باه    -1 :است شده کوورها در زمينه فرهنگي استفاده

هر  يچرخش روزانه روزنامه به ازا) عه روزنامهمينان مطال -1؛ هر هنار نفر جمعيت يتلوينيون به ازا

ها به ازاي هر هنار  تعداد روزنامه -1 ؛تعداد رايانه شخصي به ازاي هر هنار نفر جمعيت -2 ؛(هنار نفر

 ؛GDPصاورت درصادي از    هاي آموزشي به هنينه -3 ؛طول تاريخ کوور يا حکومت -0 ؛نفر جمعيت

هاا و   تعداد خبرگناري -11و وادي در زنان س نرخ بي -1؛ سال پانندهسوادي در افراد باالي  نرخ بي -3

 .المللي اي خبرپراکني بينه بنگاه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ده قدرت برتر جهان اسالم در فاکتور فرهنگی. 2نمودار 
 

بندي کوورها در فاکتور فرهنگي، بادين   است رتبه شده داده نوان( 2نمودار )چنانکه در نمودار فو  

ورهاي ترکيه، جمهوري اسالمي ايران، مصر، اتيوپي، تونس، لبنان، مالني، کويات،  صورت است که کو
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ايران رتياه  . ا. در زمينه فرهنگي ج. اند داده هاي يکم تا دهم را به خود اختصاا الجناير و مراکش رتبه

به بيوتر کوورهاي جهاان اساال  از برتاري قابال تاوجهي       دو  جهان اسال  را در اختياردارد و نسبت

 .برخوردار است

 بندی کشورها در فاکتور اجتماعی رتبه -3

 :ناد از ا گيري قدرت کوورها در زمينه اجتماعي قرارگرفتناد عباارت   تغيري که مالک اندازهيازده م 

 -2 ؛اميد به زندگي در هنگا  تولاد  -1 ؛رتبه در شاخص توسعه انساني -2 ؛جمعيت به ميليون نفر -1

 -1 ؛(متوساطه  و راهنمايي مقاط  ابتدايي، نا  زنان به مردان در ت ثبتنسب)آموزش در  يتبرابري جنس

نارخ   -3 ؛سرانه هنينه بهداشات  -3 ؛تعداد پنشک به ازاي هر صد هنار نفر -0؛ درصد جمعيت جوان

ساال در هار    1نرخ مرگ و مير ناوزادان زيار    -1 ؛مرگ و مير مادران به ازاي هر صد هنار تولد زنده

درصاد جمعيات    -11 و بهداشاتي  دسترسي به آب سالم و د جمعيت محرو  ازدرص -11 ؛هنار تولد

 .برخوردار از خدمات بهداشتي
 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ده قدرت برتر جهان اسالم در فاکتور اجتماعی. 3نمودار 

است در فاکتور اجتمااعي، کواورهاي انادونني، اماارات      شده داده نوان( 1)طورکه در نمودار  همان

بي، جمهوري اسالمي ايران، بوسني و هرزگوين، آلبااني، بحارين، اردن، بانگالدش، مصار و     متحده عر
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در فاکتور اجتماعي، جمهوري اسالمي اياران  . اند هاي يکم تا دهم را به خود اختصاا داده کويت رتبه

هام کام   در زمينه اجتماعي اختالف امتياز بين رتباه اول تاا د  . رتبه سو  جهان اسال  را در اختيار دارد

 .بوده و روند کاهش امتياز از يک سير معتدلي برخوردار است

 بندی کشورها در فاکتور سرزمینی رتبه -4

هاا و   فاکتور سرزميني يازده متغير و شاخص دارد که براي سنجش قدرت کوورها در زمينه قابليت

 :است شده هاي سرزميني استفاده توانمندي

سرانه مناب  آب شيرين تجديدپاذير   -1 ؛اي آزاده به آب مينان دسترسي -2 ؛وسعت به کيلومتر-1

هااي   درصاد جااده  ) اي کال شابکه جااده    -1 ؛رتبه در شاخص توليد و داذا  -2؛ داخلي به متر مکعب

آهان باه    کال مساير راه   -3 ؛رتبه در شااخص پاياداري محايط زيسات     -0 ؛(اه آسفالت از مجموع راه

اي ها  تعاداد بناادر و فرودگااه    -1؛ ...( نيکل، اورانياو  و  کبالت، کرو ،) معادن استراتژيک -3 ؛کيلومتر

 .مينان توليد بر  آبي -11 و مينان ذخاير بالقوه نفت -11 ؛المللي بين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 ده قدرت برتر جهان اسالم در فاکتور سرزمینی. 4نمودار 

دادها و هااي مختلاف، اساتع    در فاکتور سرزميني تالش شاده تاا باا انتخااب متغيرهاا و شااخص      

هاي طبيعي کوورها همچون وسعت، مناب  آبي، ذخاير و معادن طبيعي ارزيابي شاود و هام باا     ظرفيت
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توانايي کوورها در زمينه ... آهن، حفظ محيط زيست و  اي، راه انتخاب برخي متغيرها مانند شبکه جاده

اسات در   شاده  داده نوان که در نمودار فو  چنان. هاي طبيعي سنجش شود استفاده مناسب از اين قابليت

فاکتور سرزميني، کوورهاي قناقستان، جمهوري اسالمي ايران، انادونني، عربساتان ساعودي، ماالني،     

هاي يکم تا دهم را در جهان اسال  به خود  ترکيه، بوسني و هرزگوين، قرقينستان، آلباني و سودان رتبه

هااي عاالي    دهناده قابليات   اکتور نواان رتبه دو  جمهوري اسالمي ايران در ايان فا  . اند اختصاا داده

جانبه کوور نقش  تواند در توسعه فراگير و همه سرزميني کوور است که در صورت استفاده صحي  مي

 .باشد سنايي داشته به

 بندی کشورها در فاکتور اقتصادی رتبه -5

 :ناد از ا ارتگيري قدرت کوورها در زمينه اقتصادي قرارگرفتناد عبا   متغيري که مالک اندازهيازده  

سارانه درآماد    -1 ؛جهاان   GDPاز مجماوع  GDPساهم  -2 ؛(GDP) سرانه توليد ناخالص داخلي -1

نارخ رشاد سااالنه تولياد      -1 ؛گاذاري مساتقيم خاارجي    مينان جذب سرمايه -2 ؛GNIناخالص ملي 

مجموعاه ذخااير ماالي     -3 ؛ساهم صاادرات کاالهااي صانعتي از کال صاادرات       -0 ؛ناخالص داخلي

ساهم واردات   -11 ؛تراز منفي تجاري -1 ؛رتبه در شاخص آزادسازي اقتصادي -3؛ لي به دالرالمل بين

 .(به درصد)مينان بيکاري  -11 و مواد دذايي از کل واردات
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ده قدرت برتر جهان اسالم در فاکتور اقتصادی. 5نمودار 
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در فاکتور اقتصادي چهار . دهد مي ي نوانبندي کوورهاي منطقه را در فاکتور اقتصاد رتبه 1نمودار 

متغير داراي کارکرد منفي وجودداشته و ازآنجاکه امتياز نهايي هر فاکتور از جم  جبري امتيازات مثبات  

آيد، در اين فاکتور کوورهايي قراردارند که عدد حاصل از جم  امتياز مثبت  مي دست و منفي متغيرها به

بندي کوورها در فاکتور اقتصادي بدين ترتيب است کاه ماالني،    رتبه. است و منفي آنها عدد منفي شده

ترکيه، اندونني، جمهوري اسالمي ايران، عربستان ساعودي، اماارات متحاده عرباي، پاکساتان،کويت،      

جمهاوري اساالمي اياران باا     . اناد  داده هاي يک تا ده را به خود اختصاا ترتيب رتبه مراکش، تونس به

اسات کاه    کارده  هي رتباه چهاار  را در مياان کواورهاي جهاان اساال  کساب       توج اختالف امتياز قابل

به سه قدرت برتر اقتصادي جهان اساال ؛ يعناي ماالني،     دهنده قدرت اقتصادي کمتر ايران نسبت نوان

 .ترکيه و اندونني است
 

 حکومتی -سیاسی بندی کشورها در فاکتور رتبه -6

-1 :حکومتي قرارگرفتند -وورها در زمينه سياسيده متغير و شاخص زير مبناي ارزيابي قدرت ک 

 ميانان تجاانس ناژادي    -1 ؛(آزادي مدني حقو  سياسي و)رتبه در شاخص آزادي  -2 ؛تعداد کودتاها

  ؛(محيطاي  هااي زيسات   عضاويت در پيماان  )تعهاد حکومات    -2 ؛(محاسبه بر مبنااي تعادد قوميات   )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 حکومتی -ر فاکتور سیاسیبرتر جهان اسالم د ده قدرت. 6نمودار 

پناهنادگان   -3 ؛کنوانسيون اصلي حقو  بور 0عضويت در  -0ت؛ رتبه در شاخص آزادي مطبوعا -1
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 ؛رتباه در شااخص فسااد    -1 ؛يي دولات ارتبه در شاخص کار -3 ؛به هنار نفر با توجه به کوور مبداء

 .ي مرد أت حاکمه با رئانتخاب هي -11

حکاومتي   -است ده کوور برتر جهان اسال  در فااکتور سياساي   شده داده نوان 0که در نمودار  چنان

تونس، مالني، جمهوري اسالمي اياران، ماالي، اردن، آلبااني، تاننانياا، ترکياه، بوساني و       : اند از عبارت

کووري مدنظر بوده و ساعي شاده تاا قادرت کواورها در زميناه        در فاکتور سياسي نگاه درون. گامبيا

در اين فااکتور جمهاوري اساالمي    . شود ارزيابي ... مدني و  –هاي سياسي اديمديريت سياسي آنها، آز

 .است داده ايران رتبه سو  را به خود اختصاا

 بندی کشورها در فاکتور فرامرزی رتبه -7

 -1 :ناد از ا قرارگرفتند عباارت  فرامرزيگيري قدرت کوورها در زمينه  متغيري که مالک اندازهده  

 -1 ؛صورت درصدي از کال جمعيات   اند به که در خارج متولدشده يجمعيت -2؛ تعداد شرکاي تجاري

عضاويت دائام در شاوراي امنيات      -2 ؛(دقيقه باه نفار  )شده با خارج از کوور  هاي انجا  تعداد تماس

هاا و   عضاويت در ساازمان   -0 ؛عضويت موقت در شوراي امنيت سازمان ملال  -1 ؛متحد سازمان ملل

هااي واردشاده    تعداد توريست -3؛ يونان 2112هاي المپيک  تعداد مدال -3 ؛المللي هاي بين کنوانسيون

ال باه ازاي  سا  شده در طول يک تعداد مسافرهاي خارج -1 ؛نفر جمعيت کوور مينبان 111به ازاي هر 

 .(تعداد پروازها)حرکت هواپيماها  -11 ؛نفر جمعيت 111هر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 در فاکتور فرامرزی ده قدرت برتر جهان اسالم. 7نمودار 
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دهاد،   ماي  فاکتور فرامرزي مينان حضور و نفوذ يک کواور را در خاارج از مرزهااي خاود نواان     

است در اين فاکتور، کوورهاي ترکياه، پاکساتان، ماالني، مصار،      شده داده نوان 3که در نمودار  همچنان

هاي يکم تا دهام را در   رتبهترتيب  امارات متحده عربي، سوريه، عربستان، اندونني، نيجريه و تونس به

فاکتور فرامرزي، تنهاا فااکتوري اسات کاه جمهاوري اساالمي اياران        . اند داده منطقه به خود اختصاا

رساد قادرت فرامارزي     نظرماي  ديگار باه   عباارت  نتوانسته جنء ده کوور برتر جهان اسال  قرارگيرد، به

 .جمهوري اسالمي ايران از وضعيت مطوبي برخوردار نباشد

 بندی کشورها در فاکتور فضایی هرتب -8

 -2؛ هاي کوورها در فضاا  تعداد ماهواره -1 :داردمتغير به شرح زير  سهطور کلي فاکتور فضايي  به

 .تحقيقاتي -هاي ارتباطي تعداد ماهواره -1و  هاي نظامي کوورها در فضا تعداد ماهواره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 کتور فضاییده قدرت برتر جهان اسالم در فا. 8نمودار 

است، در فاکتور فضايي کوورهاي پاکستان، اندونني، عربساتان،   شده داده نوان 3که در نمودار  چنان

ترکيه، مالني، جمهوري اسالمي ايران، امارات متحده عربي، مصر، الجناير و ماراکش، ده کواور برتار    

ساال ، از وضاعيت   طاور کلاي کواورهاي جهاان ا     البته در زمينه قدرت فضايي باه . شوند محسوب مي

کواور   11اناد جانء    يک از کوورهاي جهان اسال  نتوانساته  که هيچ طوري مناسبي برخوردار نيستند، به
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امتياز در کنار کواوري   1/1ضمن اينکه در اين فاکتور جمهوري اسالمي ايران با . برتر جهان قرارگيرند

فنااوري   –هاي رو به رشد علمي نمنديرسد توا نظرمي مانند امارات متحده عربي قراردارد؛ حال آنکه به

 .جمهوري اسالمي ايران در زمينه فضايي بسيار فراتر از سط  کوورهاي منبور است

 بندی کشورها در فاکتور نظامی رتبه -9

ايان  . شاد  در فاکتور نظامي تعداد هوت متغير زير براي بارآورد قادرت نظاامي کواورها اساتفاده     

تري نين براي سنجش قدرت نظاامي   هاي مناسب غيرها و شاخصتوضي  الز  است در زمينه نظامي مت

بودن اطالعات آن در بساياري از کواورها، دسترساي باه      کوورها وجودداشت که با توجه به محرمانه

باا اساتفاده از روش تحليال     متغيار  12رو هوت متغير زير از مجماوع   هاي آنها ممکن نبود، ازاين داده

صاورت   تعاداد پرسانل نيروهااي مسال  باه      -2 ؛واپيماهااي جنگاي  تعداد ه -1 :ندعاملي انتخاب شد

 ؛GDP زصورت درصادي ا  هاي نظامي به هنينه -2 ؛هاي نظامي کل هنينه -1 ؛جمعيت درصدي از کل

تعداد پرسانل   -3 ؛(هوايي نيروي) تعداد پرسنل نيروهاي مسل  -0 ؛صادرات سالح به ميليون دالر -1

  .(زيردريايي)تعداد شناورهاي رزمي  -3 ؛(نيروي دريايي)نيروهاي مسل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ده قدرت برتر جهان اسالم در فاکتور نظامی. 9نمودار 

است در فاکتور نظامي، کواورهاي ترکياه، پاکساتان، جمهاوري      شده داده نوان 1که در نمودار  چنان

ده رتباه اول جهاان    اسالمي ايران، سوريه، مصر، عربستان سعودي، انادونني، ليباي، الجنايار و عارا     
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نسبت زيادي پاس از ترکياه و    جمهوري اسالمي ايران با اختالف به. اند داده اسال  را به خود اختصاا

 .است کرده پاکستان رتبه سو  جهان اسال  را کسب

 (:گانه مجموع فاکتورهای نه)بندی کشورها بر اساس میزان قدرت ملی  رتبه -11

د، مينان قدرت ملي کوورها با جم  امتياز کواورها در مجماو   که در قسمت مقدمه اشاره ش چنان 

. دهاد  مي بندي کوورها را بر مبناي قدرت ملي آنها نوان ، رتبه11نمودار . است آمده دست ع نه فاکتور به

ترکياه، جمهاوري اساالمي اياران، انادونني،      : اناد از  بر اين اساس، ده قدرت برتر جهان اسال  عبارت

کاه در   همچناان . ن و الجنايار اکستان، عربستان سعودي، مصار، بوساني و هرزگاوي   مالني، قناقستان، پ

است، بر اساس مينان قدرت ملي، جمهوري اسالمي اياران پاس از ترکياه رتباه      شده داده نوان( 1نقوه)

 .است کرده دو  جهان اسال  را کسب

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (امتیاز مجموع فاکتورها)ملی ده قدرت برتر جهان اسالم بر اساس میزان قدرت . 11نمودار 

 گیری نتیجه

شاود کاه در قلمارو ياک واحاد       ماي  معنوي گفته هاي مادي و اي از توانايي قدرت ملي به مجموعه

در اين مقاله سنجش قدرت ملي کواورها از طرياق جما     . نا  کوور وجوددارد سياسي به -جغرافيايي

در قالاب ناه فااکتور اقتصاادي، سياساي،       متغيار و  33جبري امتيازات مثبت و منفي کواورها دربااره   

طور عماده جهاان    شد؛ اگرچه به سرزميني، اجتماعي، فرهنگي، علمي، نظامي، فرامرزي و فضايي انجا 
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شود، اما با توجاه باه فقادان اطالعاات برخاي کواورها مانناد         کوور اسالمي توکيل مي 11اسال  از 

ز مجموعه کوورهاي جهان اسال  بررسي شادند  کوور ا 21در اين تحقيق تعداد ... برونئي، جيبوتي و

 .است شده اشاره 1گانه اين کوورها در جدول  که اطالعات مربوه به فاکتورهاي نه

شد، باه اساتثناء فااکتور     داده هاي تحقيق در قالب نمودارهاي متعدد نوان که در بخش يافته همچنان

اسات، در سااير    ال  قرارنگرفتاه فرامرزي که جمهوري اسالمي اياران جانء ده قادرت برترجهاان اسا     

فاکتورها جمهوري اسالمي ايران در مقايسه با بيوتر کوورهاي جهان اسال  از رتبه و جايگاه بااالتري  

برخوردار است، عالوه بر اينکه بر اساس امتيااز مجماوع فاکتورهاا کاه نماياانگر ميانان قادرت ملاي         

دک پس از ترکيه در رتبه دو  جهان اساال   کوورهاست، جمهوري اسالمي ايران با اختالف امتيازي ان

هااي   هاي شگرف چناد ساال اخيار اياران در زميناه      اين توضي  الز  است با توجه پيورفت. قراردارد

هااي قبال در بساياري از     باه ساال   جمهوري اسالمي ايران نسبت... مختلف علمي، نظامي، اقتصادي و 

يا صادرات با تکنولاوژي بااال از کواور ترکياه     متغيرهاي مهم ديگر همچون مقاالت حوزه نانوفناوري 

 .است باالتر قرارگرفته

 ده کشور برتر جهان اسالم بر مبنای میزان قدرت ملی. 2نقشه 
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سطحي قدرت در جهان اسال  را بر اساس امتياز کوورها در مجموع فاکتورهاا   ساختار سه 2شکل 

است جمهوري اسالمي ايران به همراه ترکيه در سط  ياک    که در شکل موخص همچنان. دهد مي نوان

باا  . ترتيب در سط  دو و سه قدرت قراردارناد  اند و ساير کوورها به قدرت در جهان اسال  قرارگرفته

توجه به قرارداشتن ايران در سط  يک  هر  قدرت در جهان اسال  و با عنايت به رتبه باالي جمهوري 

طاور   توان گفات باه   گانه در مقايسه با بيوتر کوورهاي جهان اسال ، مي نه اسالمي ايران در فاکتورهاي

به بيوتر کوورهاي جهاان اساال  از    هاي قدرت، جمهوري اسالمي ايران نسبت تقريبي در تمامي مؤلفه

کنناده وزن و مننلات    ديگار قادرت ملاي اياران کاه مواخص       عباارت  برتري نسبي برخوردار است؛ به

باالتر اسات  ( به استثناء ترکيه)توجهي از بيوتر کوورهاي منطقه  با اختالف قابلژئوپليتيکي ايران است 

اي و همچنين در تدوين چاارچوب سياسات خاارجي اياران باا       که اين امر بايستي در معادالت منطقه

 .کوورهاي منطقه مدنظرقرارگيرد
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 گانه امتیازات کشورهای جهان اسالم در فاکتورهای نه. 4جدول 

 نام کشور ردیف

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 سرزمینی

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 فضایی

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 نظامی

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 فرامرزی

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 اقتصادی 

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 فرهنگی

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 اجتماعی

امتیاز 
نهایی 
 فاکتور 
 علمی

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 سیاسی

امتیاز نهایی 
فاکتورها  مجموع

 (قدرت ملی)

 0/111 1/11 13/11 21/2 03/1 3/1 3/1 11/1 1/1 2/11 ايران 1

 1/20 1/0 03/2 11/1 11/2- 1/1 20/1 0/2 1/1 1/23 ازبکستان 2

 1/13 2/1 21/2 20/1 03/1- 1/1 11/1 2/2 1/1 1/21 آذربايجان 1

 3/21 1/1 32/1 11/2 11/1 2/1 30/1 1/1 1/1 1/11 آلباني 2

 1/21 1/1 32/1 31/1 13/1 1/1 33/1 3/1 1/1 1/13 اردن 1

 3/21 1/2 13/1 12/1 11/1- 1/1 23/1 2/1 1/1 3/12 اريتره 0

 1/11 1/0 11/1- 11/1 13/1- 3/1 10/1 1/2 1/1 1/10 اتيوپي 3

 0/11 2/3 21/1 11/1 23/2 1/1 20/2 2/0 1/1 1/23 الجناير 3

 3/11 1/0 11/1 11/2 00/1 2/1 11/0 3/2 1/1 3/22 امارات 1

 2/31 0/3 01/2 31/2 10/2 1/2 11/2 3/3 3/1 2/21 اندونني 11

 0/11 1/3 13/2 10/1 12/1 1/1 12/2 2/2 1/1 0/12 بحرين 11

 2/11 2/3 11/2 03/1 13/1 0/1 32/2 1/2 1/1 3/11 بنگالدش 12

 1/10 3/3 12/1 22/2 31/1- 1/1 21/1 1/2 1/1 0/13 بوسني 11

 1/30 1/0 03/1 11/2 11/2 2/1 11/3 1/21 1/1 1/20 پاکستان 12

 1/13 3/0 01/1 13/2 13/2- 0/1 11/1 1/2 1/1 1/21 تاجيکستان 11

 1/11 3/3 13/1 11/1 11/2- 2/1 11/1 1/1 1/1 0/21 تاننانيا 10

 0/21 1/1 21/1 31/2 31/1- 2/1 11/1 1/2 1/1 1/10 ترکمنستان 13

 2/113 3/3 12/12 21/1 01/0 3/2 31/3 0/20 2/1 2/13 ترکيه 13

 2/11 1/11 32/2 11/1 13/2 3/1 01/2 1/1 1/1 3/21 تونس 11

 0/11 1/1 31/1- 13/1 21/1- 1/1 31/1 2/1 1/1 3/12 چاد 21

 3/21 3/3 11/2 11/1 23/1- 1/1 13/1 1/1 1/1 1/11 سنگال 21

 2/13 1/1 11/1 32/1 10/1- 3/1 31/1 1/2 1/1 1/21 سودان 22

 1/21 1/2 21/1 31/2 10/2- 0/1 21/1 2/11 1/1 1/11 سوريه 21

 2/13 2/0 32/1- 21/1 21/1- 3/1 30/1 1/1 1/1 1/23 سيرالئون 22

 1/21 3/2 33/1 02/1 11/1- 3/1 32/2 1/0 1/1 2/23 عرا  21

 0/31 1/2 10/3 13/2 13/1 1/1 11/1 1/1 1/1 2/22 عربستان 20

 0/12 2/0 13/2 11/2 20/2- 1/1 22/2 1/1 1/1 1/10 عمان 23

 1/20 1/3 11/1 12/2 11/1- 1/1 32/1 1/1 1/1 1/12 قرقينستان 23
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 گانه امتیازات کشورهای جهان اسالم در فاکتورهای نه. 4ادامه جدول 

 کشورنام  ردیف

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 سرزمینی

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 فضایی

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 نظامی

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 فرامرزی

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 اقتصادی 

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 فرهنگی

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 اجتماعی

امتیاز 
نهایی 
 فاکتور 
 علمی

امتیاز 
نهایی 
فاکتور 
 سیاسی

نهایی امتیاز 
فاکتورها  مجموع

 (قدرت ملی)

 2/30 2/1 22/1 22/1 03/1 1/1 01/2 2/2 1/1 1/13 قناقستان 21

 2/12 3/1 10/1 11/2 31/1 1/1 21/2 2/2 1/1 3/11 قطر 11

 1/20 1/0 13/1 12/1 13/2 1/1 12/1 1/2 1/1 1/21 کويت 11

 1/23 2/3 11/1 11/1 11/1- 1/1 12/2 2/1 1/1 3/11 گامبيا 12

 0/21 1/3 23/1 10/1 13/1- 3/1 31/2 1/1 1/1 1/23 گينه 11

 1/11 1/3 11/1 11/1 31/2 1/1 21/2 1/2 1/1 2/13 لبنان 12

 1/10 1/1 11/1 31/2 21/2- 3/1 11/2 3/0 1/1 3/13 ليبي 11

 3/32 1/11 11/12 22/1 11/2 3/1 21/3 2/1 2/1 3/11 مالني 10

 1/11 0/1 20/1- 01/1 21/1- 1/1 31/2 2/1 1/1 1/21 مالي 13

 1/31 3/1 11/11 01/1 13/1 0/1 11/0 0/1 1/1 0/23 مصر 13

 1/11 1/3 33/0 00/2 11/2 3/1 10/2 3/2 1/1 1/22 مراکش 11

 3/23 3/0 11/1 31/1 13/1- 3/1 11/1 1/1 1/1 3/10 موريتاني 21

 1/20 2/3 32/1- 01/1 13/1- 3/1 30/1 0/1 1/1 1/13 نيجر 21

 2/21 1/1 11/2 21/1 12/1- 1/1 32/2 1/1 1/1 1/21 نيجريه 22

 1/23 2/0 11/1 11/1 11/1- 2/1 33/1 1/1 1/1 3/12 يمن 21

  

 منابع

 منابع فارسی -1

انتوااارات : ، موااهدهییای جارافیییایی کشییورهای اسیی می ویژگییی، (1133)احمااديان، محماادعلي  -

 .گستر سخن

: ، ترجماه دره ميار حيادر، تهاران    هیای نیو در جارافییای سیاسیی     هدیدگا، (1112)پرسکات، ادوارد  -

 .انتوارات دانوگاه تهران

، نظاارت و ترجماه مؤسساه    سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی، (1131)تليس، اشلي و ديگاران   -

 .تهران: المللي ابرار معاصر تهران فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين
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 .انتوارات پاپلي: ، موهدمفاهیم ژئوپلیتیک اصول و، (1131)نيا، محمدرضا  حافظ -

 .نور انتخاب: ، تهرانقدرت و منافع ملی، (1131)نيا، محمدرضا  حافظ -

هاا و مادارس    ، ساازمان حاوزه  (2)اجتمیاعی   -مبانی مطالعات سیاسی، (1131)نيا، محمدرضا  حافظ -

 .علميه خارج از کوور

 .های مسلمان در جهان شده کتاب اقلیت رجمهمنتخبی از مقاالت ت، (1131)احمدي، فاطمه  جان -

 .انتوارات پژوهوکده مطالعات راهبردي: ، تهرانای بر قدرت ملی مقدمه، (1130)سيد هادي  زرقاني، -

دوره ، فصلنامه ژئوپلیتیک، «هاي سنجش قدرت ملي نقد و ارزيابي مدل»، (1131)سيد هادي  زرقاني، -

 .(1)شماره  ،(0)

ارزيابي عوامل و متغيرهاي مؤثر بر قدرت ملي و طراحي مدل سنجش »، (1131)سيد هادي  زرقاني، -

 .، رساله دوره دکتري جغرافياي سياسي، دانوگاه تربيت مدرس«قدرت ملي کوورها

: ، تهاران هیای فکیری   الملل مبانی و قالیب  پردازی در روابط بین نظریه، (1131)زاده، سيد حسين  سيف -

 .انتوارات سمت

 .نور مينان: ، چاپ سو ، تهرانالملل اصول روابط بین، (1132)سيد حسين زاده،  سيف -

 .انتوارات آگاه: ، تهرانمبانی علم سیاست، (1130)عالم، عبدالرحمن  -

 .انتوارات سمت: ، تهران21ژئوپلیتیک در قرن ، (1133... )ا عنتي، عنت -

 .نور قومس: ، تهرانمللال نقش قدرت در جامعه و روابط بین، (1131)اصغر  کاظمي، علي -

مرکان انتواارات مؤسساه آموزشاي و     : ، قام جارافییای جهیان اسی م   ، (1131)زواره، دالمرضا  گلي -

 (.ره)پژوهوي اما  خميني 

 .انتوارات دانوگاه يند: ، يندجارافیای کشورهای اس می، (1131)الممالکي، رضا  مستوفي -

 .دانوگاه پيا  نور: ، تهرانکشورهای اس می های جارافیایی ویژگی، (1130)اصغر  نظري، علي -

، مجله دانش گرایی در جهان اس م تحلیل تجارب هم، (1131)اکبر و رضا سعيد محمدي  واليتي، علي -

 .سياسي، سال شوم، شماره اول، بهار
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Abstract 

National power consists of tangible and intangible capabilities that exist within 

the realm of a geographical unit called state. The measurement of national power 

for the purpose of ranking of the sates in international geopolitical system and its 

comparison with other countries has always been a concern of political 

geographers, political scientists and scholars of international relations. Hence 

several multivariable and single-variable methods have been invented to measure 

the power of countries. Attempts have been made in the present paper to review 

the existing measures and also measure the national power of Muslim states on the 

basis of nine economic, political, military, special, extraterritorial, territorial, 

scientific, technological, social and cultural elements. Also after ranking the 

Muslim states on the basis of their political, social, economic power, the rank of 

the Islamic Republic of Iran has been compared with those of the Muslim states. 

Finally, a three-tier power model has been depicted to identify the status of 

Muslim states.  
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