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المقـــــــدمــــــة
القوة الناعمة لها تأثير كبير علـــى القرارات التي يتخذها 
األفراد والشـــركات والحكومات، حيث يقول جوزيف ناي، 
قائد الفكر األصلي في هذا المجال أن القوة الناعمة هي 
"وســـيلة للنجاح في السياســـة العالميـــة" ألولئك الذين 

يعرفون كيفية االستفادة منها.

وقـــد أجـــرت Brand Finance دراســـة ســـنوية للعالمات 
التجارية الوطنية حول العالمـــات التجارية الوطنية األكثر 
قيمـــة وأقوى في العالم ألكثر مـــن 15 عاًما، قدمت هذه 
الدراسة معايير رئيسية للدبلوماسيين ومجالس السياحة 
والـــوكاالت التجاريـــة ومستشـــاري ومديـــري العالمات 

التجارية الوطنية.

بالنســـبة لعام 2021، تم تقييم القوة الناعمة والســـمعة 
العالمية لـ 105 دولة، بإضافة 45 دولة إلى المؤشـــر للمرة 

األولى وفيما يلي أبرز المؤشرات العالمية والسعودية.

فريق العمل

1



المحتــــويــــات

قياس القوة

الناعمــــة

القوى العظمى

الحالية اليوم

السعودية على
مؤشر

القوة الناعمة
المصادر

4

89

7

2



قيـــــــــــــــاس 
القوة الناعمة

معنى القوة الناعمة

مؤشر القوة الناعمة

مؤشرات األداء الرئيسية الثالثة

قدرة بلد ما على الــتأثــير فـــي تفضيالت وسلوكيات مختلف الجهات الفاعلة 

في الساحة من خالل الجـــــذب أو اإلقـــنــــاع بـــدًال مـــــــن اإلكــــــراه 

هناك ثالثة مقـــاييـــس عـــامـــة نشيـــر إليــهـا باسم "مؤشرات األداء الرئيسية

 للقـــــــوة النــــاعـــمـــة"

األداء الرئيسية
 Soft Power 

أعمدة القوة 
الناعمة

تأثـــــــيــــــــر 
كوفيد - 19 

010203

األلفــــة
إذا عرف الناس الكثير عن البلد ومواهبها وأعمالها ومواردها، عندها يتم 

تعزيز القوة الناعمة.

السمعة
حتى تكون األمة جذابة وقدوة لآلخرين، يجب أن تكون سمعتها العامة 

قوية وإيجابية.

التــأثـيـر
مقياس مباشر للحضور والتأثير المتصور لبـــلــــدك فـــي البلدان األخرى

طريقة لتقييم إذا ما كانت القوة النـــاعـــمــة تــلعب حــًقا على مستوى 
العالم، أو ما إذا كانت القوة الناعمة لبعض الدول مقصورة على مناطق 

معينة أو انتماءات ثقافية
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أعمـــدة الــقــوة 
الناعمة السبعة

المجاالت الـ 7 التي تمارس فيها القوة الناعمة

األعمال والتجارة

الحــــــكـــــــــم

العــالمـات اعمــالاقتصـــاد
التجـــــارية

تـحصـيــــل
الضرائـــب

01020304

البـــنـــيـــةاستثمارمـــداس
 االساسية

النمو في
المستقبل

05060708

قـــواعد 
القانون

 حــقـوق
االنسان

مــعـــــدل
الــجــريمة

األمــــــــان

01020304

النـــخـــبــة دستــــور
السياسية

0506
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الواقـــع الـدولي

منظــــــمـــة عــــالـــمــيــــةالـــواقــــــــع الدبلوماسي

قــــــــرار مـــــتـــــعــــــــارض

العــــــمــــل المــــــنــاخــي

السيـــــاحــــــة

اإلعـــــــــــالم 
التقلـــيـــدي

التـــــواصــــل
االجتــــماعي

التســـــويــــق

الغــــــــــذاءريــــــاضــــــــة

الموسيقىاألدبالفنون الجميلة

المــــوضـــةاأللعــــــــاباألفــــــــــــــــالم

الـــمـــســاعــــدات الـدولـيـة

0102
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04

04

010203

040506

07

010203

0809

الثقـافـة والتـراث

اإلعالم والتواصل
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التعليم والعلوم

القوى العظمى الحالية اليوم

010203

النــاس والقيــم

التكنــولــوجــيــاالعلــــــــــومالتعليم العالي

010203
الثقــــــــةالشخصيــــاتالقيـــــــــم

 ألمانــيــا

 المملكة
 المتحدة

 اليــابــان

  مــــــن 100

درجــــــــــــــــة62.2

  مــــــن 100

درجــــــــــــــــة60.6

  مــــــن 100

درجــــــــــــــــة57.9
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20202021
السعودية على مؤشر القوة الناعمة

41.944.2
نقـطــةنقـطــة
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المصـــــــــــــــادر
https://brandfinance.com/insights/

soft-power-why-it-matters

2020202120202021

2020202120202021

5.85.7

5.85.9

2020202120202021
التجارة واألعمال

4.24.4

سيادة القــــانــــون حقــــوق اإلنسان، ومعدل
الجريمة واألمن، والدستور والنخبة السياسية

2.53.3

2020202120202021

معرفة شعوب العالم بالبالد
وثقافتها

4.84.7

التــــأثيـــــــر

التــرتــيــب مــــن 60 دولــــــة

 2624
الســـمــعـــة

العالقات الدولية المتمثلة في الدبلوماسية ودعم 
المنظمات الدولية وحل النزاعات والمساعدات الدولية

4.34.2

التــــــــراث والثـــــقـــافـــة

3.23.1

2020202120202021

وسائل اإلعالم ممثلة في وسائل اإلعالم التقليدية 
وسائل التواصل االجتماعي، والتسويق االلكتروني

2.52.8

20202021

التعليــــــــــم والــــعــــلـــم

2.52.8
تقييم المجتمع والقيم

2.9 2.8
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