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 تحقیرق  از منرتج  اول بخرش  اسرت   شرده  ارائه بخش دو در تحقیق نتایج. باشد می آمیخته آن رویکرد و ایزمینه

 غرافلگیری   سررعت   پیرروزی   نظیرر   عواملی دهدمی نشان که هوایی قدرت زمینه در ادبیات ارائه و ایکتابخانه
 کراهش  خرودی   تلفات شدن ک  تجهیزات  شدن ترفنآوری نبرد  صحنه در بودن حاضر جا همه پذیری انعطاف
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 ..نماید تسهیل را منطقه سطح در برتر هوایی قدرت

 افزاری نرم قدرت افزاری، سخت قدرت هوایی، برتری هوایی، قدرتواژگان کلیدی: 

                                                           
1
Hmh.1343@Yahoo.com آجا دافوس علوم دفاعی راهبردی استادیار -

 راهبردیفصلنامه مطالعات دفاعی 

 9316 تابستان، 68، شماره پانزدهمسال 

 862 -888، از صفحه دوازدهممقالة 

1حسینمحمد حمید
 



 
  1936 تابستان  62  شماره پانزده سال  - بردیراهفصلنامه مطالعات دفاعی   862

 مقدمه

طروری کره   ها و نو  تهدیدات متفاوت گردیرده اسرت بره   های جدید جنگامروزه با ظهور فنآوری

باشند. استفاده کشورها از ابرزار  محققان حوزه نظامی برای آن سمت و سوی مشخصی را قائل نمی

هرا  های انسانی در جهت اقدامات مدافعانه یرا تهراجمی در نبردهرا و جنرگ    و تجهیزات و خالقیت

های کالسیک نبوده و ماهیت استفاده قدرت در ابعاد مختلف چند بعدی شده یگر بر اساس روشد

عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در دست حاکمان و راستا استفاده از قدرت هوایی به نیدر ااست. 

طرر   سیاستمداران کشورها تعیین کننده نتایج جنگ و حتی بازدارنده و یرا القرا کننرده اراده آنران م    

گردیده است. اعمال اراده سیاسی یک کشور به یک کشور دیگرر مسرتلزم داشرتن نره تنهرا قردرت       

باشد. داشتن قدرت هوایی برای هر کشوری حائز اهمیت بروده زیررا   سیاسی بلکه قدرت نظامی می

های اصلی قردرت هروایی در بعرد    پذیری از مشخصهپذیری ک  و انعطافسرعت  تحرک و آسیب

هرا و  باشرد کره محقرق سرعی دارد ابعراد  مولفره      یه بر توان رزمری نیرروی هروایی مری    نظامی با تک

های اثرگذار و برترساز در قدرت هوایی برتر در کشور جمهوری اسالمی ایران با تکیره برر    شاخص

توان رزمی نیروی هوایی را به لحاظ اهمیت تهدیدات متصوره تعیین نماید کره مسرئله اساسری در    

شود و با توجه به اینکه در این زمینه تاکنون تحقیقری صرورت   به آن پرداخته می تحقیق بوده و نیا

 .شودنگرفته است نوآوری تحقیق نیز محسوب می

های اثرگرذار  ها و شاخصیافتن به ابعاد  مولفهباشد که با تعیین و دسترو میاهمیت تحقیق از این

نقراط قروت را تقویرت و سرود برودن در      توان نقاط ضعف را احیا و و برترساز قدرت هوایی می

جایگاه قدرت هوایی برتر را در حوزه نظامی ترسی  نمود. ضرورت تحقیق نیز به این سربب اسرت   

در صورت عدم انجام این تحقیق نقاط کور در حوزه قدرت هوایی همچنران مربه  براقی مانرده و     

 نماید. یابی به قدرت هوایی برتر را در سطح منطقه محدود میدست

باشرد  هدف اصلی تحقیق تعیین عوامل قدرت هوایی برترساز در کشور جمهوری اسالمی ایران می

های قدرت هروایی برترسراز محقرق خواهرد      ها و شاخصهکه با اهداف فرعی در تعیین ابعاد  مولفه

 شد.

قردرت هروایی برترسراز در کشرور      عوامل  سوال اصلی تحقیق به این گونه مطر  شده است کره  

هرای   هرا و  شاخصره   جمهوری اسالمی ایران کدامند که با سواالت فرعی و پیدا کردن ابعاد  مولفره 

 قدرت هوایی برترساز به آن دست خواهی  یافت.
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باشد   های حوزه قدرت هوایی برتر می با توجه به اینکه محقق به دنبال احصاء ابعاد  مولفه و شاخص

 تدوین نگردیده است.ای  فرضیه

 مبانی نظری: 

 :پیشینه

ای تحت عنوان تعیین عوامل موثر برر قردرت هروایی در شررایم رزم نراهمگون در فصرلنامه       مقاله -

دانشگاه عالی دفا  ملی توسرم آقایران دکترر ابرراهی  حسرن       1931سال  93شماره پژوهشی  -علمی

 بیگی و حمید محمدحسین ارائه شده است.

انرد و هردف اصرلی    تحقیق عوامل موثر بر قدرت هوایی در شرایم رزم ناهمگون کردام سوال اصلی 

شناخت و تعیین عوامل موثر بر قدرت هوایی در شرایم رزم ناهمگون بیران شرده و بره نترایج  یرل      

 اند:دست یافته

اعمال قدرت هوایی در جنگ رویکرد جدیردی اسرت کره باعری ت ییرر و تحرول در سراختار کلری         

اضر گشته است. البته  کر این نکته حائز اهمیت است که جنگ ناهمگون یک جنگ نرو  های ح جنگ

هرای جدیرد   هرا و تاکتیرک  و تازه نیست  بلکه آنچه که جدید است و باید به آن توجه داشت ویژگی

هرای خاصری   های ناهمگون با اعمال قردرت هروایی اسرت زیررا جنرگ نراهمگون از ویژگری       جنگ

گیری راهبردی برای کسب موفقیت در صحنه عملیرات و نبررد   یک تصمی برخوردار است و نیازمند 

هرای قردرت هروایی و    صورت فیزیکی  عوامرل مربروط بره مولفره    است و در صورت وقو  جنگ به

همرراه داشرته   تواند در مواردی پیروزی یرا شکسرت را بره   سازوکارهای عمل این عوامل است که می

 باشد.  

  هوایی دانش بنیان در استحکام سراخت درونری قردرت ملری ا.ا.ا     ای تحت عنوان نقش دفامقاله -

پژوهشی دانشگاه عالی دفا  ملی توسم آقای دکتر نیکربخش حبیبری    -  در فصلنامه علمی1939آبان 

 ارائه شده است.

تواند در ایجاد بخشی از ساختار و استحکام درونری  سوال اصلی تحقیق یک قدرت هوایی چگونه می

نقش داشته باشد و هدف اصلی تحقیق کشف نقش بنیرادین قردرت هروایی دانرش     قدرت ملی ا.ا.ا 

 اند: بنیان در استحکام درونی ساختار قدرت سایز ملی ا.ا.ا بیان شده و به نتایج  یل دست یافته

تولید و کسب قدرت نیازمند منابع است هر چه این منابع متنو  و متکثر باشد نفو  و اثر بخشی آن 

در میان منابع قدرت معیار نهایی نمایش قدرت و توان ملی وتوان نظامی اسرت. از   نیز بیشتر است.
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آنجایی که کشور ها در محیطی قرار دارند که تهدیدهای داخل و خارجی امنیت آنهرا را بره خطرر    

اندازند  کارایی نظامی و تسلیحاتی آنها معیرار نهرایی قردرت آنهاسرت. توانرایی نظرامی و از آن       می

زمان به مردیران و رهبرران سیاسری    کند. ه هوایی کشورها را قادر به دفا  از خود میجمله قدرت 

دهد که آنهرا در پری بدسرت آوردن آن هسرتند. نیرروی هروایی و       نیز قدرت پیگیری منافعی را می

رود کره در  شمار مری ترین منابع ملی نظامی و دفاعی بهساز آن یکی از مه ها و عناصر قدرتمولفه

اند با عملکرد ملری مناسرب اجررای عملیرات نظرامی دانرش بنیران یرا         ساله توانسته 122 یک دوره

 اطالعات محور و عملیات محور و عملیات مبتنی بر انقالب در جنگ افزارها را تسهیل ببخشند.  

 شناسیمفهوم

د اند زیرا به سیاستمدار و رهبر سیاسری توانرایی تولیرد نترایج مرور     قدرت را جوهر سیاست دانسته

-باشد و هدف نیروها و حرکتهای سیاسی نیز میدهد. قدرت موضو  نزا  و رقابتنظرش را می

هرای  هرا و پایگراه    کسرب اهررم  ها آنهای سیاسی و احزاب و رهبران اجتماعی در تکاپوی سیاسی 

قدرت است تا بتوانند مطابق میل و اراده خود و یا بر اساس سیست  و نظام ارزشی مورد نظر خرود  

نموده و اسباب حفظ قدرت را نیز فراه  آورند و  نیتأمفرمان برانند و منافع خود و هوادارانشان را 

بره تروان و    ساسرا  اقردرت   ها را از صحنه بیررون نماینرد.  ها و دولترقبای خود اع  از افراد  گروه

توان گفت که قدرت شود. در واقع میاستعداد انسان برای انجام کاری که مطلوب اوست اطالق می

منظرور ایجراد   عبارت است از توانایی و استعداد فرد برای انجام کار و اعمال اراده بر افراد دیگر بره 

ام اقردامی را در جهرت   رفتار مطلوب. قدرت صفت و ویژگی یک موجود است که به او امکان انج

 (882: 1921نیا   افظ)حدهد. ها و اهدافش میتمایالتش و برآوردن خواسته

 تعریف قدرت هوایی

 شود.ها پرداخته میدر حال حاضر تعاریف بسیار زیادی از قدرت هوایی بیان شده است که به تعدادی از آن

 یک موقعیت و یا دشمن.گذاری بر گیری از بعد سوم به منظور تاثیرتوانایی بهره -

 کند. توانایی انجام کاری در هوا.تعریف خود را اینچنین بیان می 1ژنرال ویلیام میچل -

برداری از حری  هوایی جهت دستیابی به اهداف سیاسی  قدرت هوایی را توانایی ملی برای بهره 8ندالکف -

  تجاری  نظامی و سایر اهداف بیان کرده است.

 

                                                           
1- Viscount Hugh M.Trenchard  

2-Nedialkov 
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  هواییعناصر قدرت 
ای از دست ک  بیست عنصر مختلف مرادی و غیرمرادی اسرت کره اهمیرت      قدرت هوایی مجموعه

هرا تسرلم هروایی را در    ها ممکن است متفاوت باشد اما فقدان هرر یرک از آن  نسبی هر یک از آن

هرای  هرا  فرودگراه  شود که عبارتند از پایگراه برداری از آن میدهدیا مانع بهرهمعرض خطر قرار می

ملیاتی  هواپیما  ارتباطات و الکترونیک  لجستیک و تامین منرابع مرورد نیراز  خردمات مهندسری      ع

پروازی   تسلیحات کشنده و غیر کشنده  رادارهای کشف و شناسایی  امکانرات و تجهیرزات فنری     

فنآوری پیشرفته  نیروی انسانی  آموزش  روحیه  پایداری در رزم  اطالعات  تحقیق و قدرت ابدا  

 (89: 1938ها. )حبیبی  اخترا   دکترین  سیاست  راهبرد و تاکتیک و

 های قدرت هوایینظریه

باشد کره در قالرب نیرروی هروایی     های نظامی معاصر میقدرت هوایی جزء الینفک جنگ و بحران

هرا   هرا  بحرران  شود. قدرت هوایی نظامی سال  راهبرردی و تعیرین کننرده در سیاسرت    شناخته می

های نظرری اندیشرمندان و   باشد  به همین لحاظ پرداختن به حوزههای حاضر میجنگتهدیدات و 

نحو بسیار مروثری ارتقراء   گذاری در حوزه جنگ را بهتواند دانش نظامی و سیاستپردازان مینظریه

 شود. بخشد  لذا به حوزه نظری تعدادی از آنها پرداخته می

فرمانردهی  "ایتالیایی داشت در کتاب خود بره نرام   وی که اصالت  (9131-9861): 1جولیو دوهه -

کنرد کره اوال قردرت هروایی     ی خود را در مورد کاربرد قدرت هوایی چنین بیان مینظریه  "هوایی

تواند نقش تعیین کننده داشته باشد و در ثرانی چنانچره قردرت هروایی آزاد     بدون کمک دیگران می

ها و انهدام قردرت  منسوخ کند و سوما کنترل آسمانهای دراز مدت را تواند جنگگذارده شود  می

هرای صرنعتی آن  از وظرایف اصرلی     ویژه مراکرز جمعیرت و پایگراه   بالقوه ماشین جنگی دشمن  به

شرمار  نیروهای هوایی و موشکی است و پشتیبانی از نیروهای زمینی تنها جزء وظایف فرعی آن بره 

زند که ت ییر و دگرگونی در ماهیت جنرگ را   می آید. دوهه اعتقاد داشت پیروزی به کسی لبخندمی

روند. او معتقد بود برای  بینی کند  نه به کسانی که پد از وقو  ت ییرات به دنبال سازگاری میپیش

توان به راحتی به کمک نیروی هوایی اقدام کرد. وی اعتقراد داشرت   در ه  شکستن اراده دشمن می

است هر گونره مقاومرت و مرانع سرطحی زمینری و       نیروی هوایی به سبب قدرت خاص خود قادر

تروان بره سررعت    دریایی را دور زده و اثرات آن را خنثی نماید. با تکیه بر قدرت نیروی هوایی می

                                                           
3-Guilio Duhet 
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سرازد کره در   نظیرری را مطرر  مری   بر زمان و مکان فائق آمد. هواپیما از جنبه تعرضی امکانات بری 

سراغ گرفت. از نظر او چنانچه کشور مقابل  نیروی  توانمقابل آن هیچ وسیله دفاعی موثری را نمی

های دفا  هوایی الزم را نداشته باشرد بره راحتری از طریرق هروا      هوایی قابلی را نداشته و یا سامانه

مقاومت او را در ه  خواهند شکست و وادار به تسلی  خواه شد. در نظریه دوهه فرماندهی هروایی  

وری بوده و نیروی هوایی دشمن باید از طریرق حملره بره    یا برتری هوایی برای کسب پیروزی ضر

های هواپیماسازی  بر روی زمرین منهردم شروند. او برر ایرن اعتقراد برود کره         ها و کارخانهفرودگاه

ی نیروهرای سرطحی   وسریله آمیز ارتش بدون کمک نیروی هوایی  تنهرا بره  حمالت آفندی موفقیت

کشوری در آغاز جنرگ بایرد مراکرز جمعیتری دولتری و      پذیر نخواهد بود. بنابر این هر  دیگر امکان

ای سرخت ترا   صنعتی دشمن را مورد بمباران گسترده قرار داده و ضربه اول را نیز وارد کند. ضرربه 

روحیه غیر نظامیان را در ه  شکسته و برای دولت راهی جز صلح یا تسلی  باقی نگذارد  پد یک 

بینری  باشرد. دوهره پریش   دور پرواز مورد نیراز مری   هایافکننیروی هوایی مستقل و مسلح به بمب

ها منجر به تخریب کامل ساختار اجتمراعی کشرور   افکنکرد که کشتار و تخریب حاصل از بمب می

 (819زده دولت خود را وادار به تسلی  خواهند کرد.)همان: دشمن گردیده و مردم وحشت

( یکی از کسانی که منظر ژئوپلیتیک جهان را بر پایه قردرت  1239-1379) :1الکساندر سورسکی -

نرام الکسراندر سورسرکیبود. او الگروی     االصرل بره  هوایی بنا نهاد یک نفر نظامی آمریکایی و روسی

هرای معرروف خرود را تحرت     ابراز کرد. او کتاب 1393فضایی نظریه خود را در سال  -ج رافیایی

-ارائه داد. او معتقد برود قردرت   "قدرت هوا  کلید بقا"و  "درت هواییپیروزی از طریق ق"عنوان 

های قدرت هوا هستند و بر توسعه قدرت هوایی آمریکرا تاکیرد   های دریایی و زمینی زیر مجموعه

ای که بر پایه سامانه آزیموت کشیده شده و داشت. سورسکی الگوی فضایی خود را در قالب نقشه

ز کرده بود ارائه داد و ثابت کرد که فاصله مراکرز حسراس شروروی و    بر هارتلند قطب شمال تمرک

است. او در الگوی فضایی خود دو قلمررو غلبره    تر کینزدآمریکا از همدیگر از باالی قطب شمال 

ج رافیرایی دیگرری را در   و قدرت هوایی را برای آمریکا و شوروی مشخص کرد که هر یک قلمرر 

و مناطقی را نیز خارا از حوزه پوشش رقیرب در قلمررو خرود    قلمرو قدرت هوایی خود قرار داده 

آمریکای جنوبی در قلمرو آمریکا و آفریقرای جنروب صرحرا  جنروب و جنروب       مثال داد. جای می

گرفت. منطقره قطرب شرمال و    هایی از استرالیا در قلمرو هوایی شوروی قرار میشرق آسیا و بخش

                                                           
1- Alexander P.Deseversky 
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عبرارتی  قردرت هروایی دیگرری قررار گرفتره و بره       قلمرو ج رافیایی هر دو قدرت در حوزه نفرو  

شد. الکسراندر  همووشانی داشتند که شامل مناطق راهبردی و قلب صنعتی آمریکا و شوروی نیز می

گذاری کرد و اعالم داشت در صورت بروز یک نام "ناحیه تصمی "سورسکی این ناحیه مشترک را 

منطقه تصمی  تعیین خواهد کرد. )همان  های جهانی  سرنوشت جنگ راجنگ تمام عیار بین قدرت

 :892-893) 

 های زیر است: از نظر سورسکی قدرت هوایی نظامی دارای ویژگی

 ند نقش تعیین کننده داشته باشد.اتوقدرت هوایی بدون کمک دیگران می -

 های دراز مدت را منسوخ نماید.قدرت هوایی قادر است جنگ -

 رود.شمار میشین جنگی دشمن از وظایف اصلی آن بهکنترل آسمان و انهدام قدرت بالقوه ما -

 پشتیبانی از نیروی زمینی و دریایی جزء وظایف فرعی قدرت هوایی است. -

( وی که پدر نیروی هوایی سلطنتی انگلرید نیرز نامیرده    1316 -1279: )1سوهبد هوایی ترنچارد -

-دوهه معتقد برود کره هریچ   او همانند . شود  فرماندهی نیروی هوایی مستقل را در دست داشتمی

افکن وجرود نداشرته و بمبراران دارای تراثیر روحری و مرادی       گونه پدافندی علیه هواپیماهای بمب

باشرد. او چهرار اصرل را بررای     ای است که برای در ه  شکستن مقاومت دشمن کافی مری گسترده

 استفاده از قدرت هوایی پیشنهاد نمود:

 کسب و حفظ برتری هوایی -

 ات تولیدی و ارتباطی دشمن از طریق بمباران راهبردیانهدام تاسیس -

 های زمینی  دریایی و هوایی خودیممانعت از مداخله دشمن در عملیات -

 ممانعت از آزادی عمل نیروهای زمینی  دریای و هوایی دشمن -

( وی یکی از طرفداران تشرکیل یرک نیرروی هروایی ترکیبری      1396-1273)ویلیام بیلی میچ :  -

افکرن برود و محرور اصرلی از دیردگاه او همراهنگی       اپیماهای شکاری رهگیر و بمبمتشکل از هو

ی تمامی امکانات هوایی  تحت کنترل یک فرمانده مستقل نیروی هوایی قرار داشت. بر تمرکز یافته

خالف دوهه  نیروی هوایی میچل سور و شمشیر  اول دفا  سود تهاج  برود و نره صررفا نیرویری     

لین ضربه. وی اهمیت زیادی به استفاده از نیروی هوایی جهرت نرابود سراختن    برای وارد آوردن او

نیروهای سطحی دشمن قایل بود. میچل معتقد بود که هواپیما قابلیرت انهردام هرر گونره کشرتی و      

                                                           
2- Viscount Hugh M.Trenchard1
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ها خطر موثری را احسراس کننرد. او در   وسیله حمل و نقل دریایی را دارد  بدون اینکه از طرف آن

ای را کره در آن  گوید: نیاکان مرا عصرر قراره   ی و دریایی با عصر هوانوردی میامقایسه اعصار قاره

کردند و ابزار ارتباطی و تحرکات خود را در زمین یا در نزدیکری  قدرت خود را بر زمین تثبیت می

دادند  پشت سر گذاشتند. پد از آن عصر دریرانوردان برزرف فررا رسرید.     ساحل دریا گسترش می

ترین و دورترین عنصرر کرره زمرین     ترین  مه شتن حق بالمناز  عبور از وسیعحال رقابت برای دا

کنری  و در هرر چیرز    یعنی هوا یا جوی که ما را احاطه کرده است در آن تنفد و با آن زندگی مری 

کند. میچل عقیده دارد که ایجاد یک نیرروی هروایی مسرتلزم تحقرق دو شررط اسرت: اول       نفو  می

دارد در صرورت جنرگ تلفرات    پرستی و عشق به کشور که خلبانان را وامری روحیه ملی قوی میهن

های صنعتی کشور و وجود مواد اولیه که برای ایجاد شدید را بوذیرند. دوم اینکه وجود زیر ساخت

تجهیزات هوانوردی شامل موتور و بدنه هواپیما الزم است. میچل اعتقاد داشرت برا حملره هروایی     

 (17-13)همان:  .جنگ پیروز شدتوان در دستانه میپیش

خرود   نیروهای نظامی آمریکا را بر آن داشرت ترا بره نقرد      شکست آمریکا در ویتنام: 9جان واردن

کندتر از نیروهای دیگر عمل  بوردازند  هر چند باید گفت که نیروی هوایی آمریکا در این خصوص

کرافی   ی ها به اندازه رسیدند که آن هوایی به این نتیجه کرد. اما در طول زمان  برخی رهبران نیروی

شبه  ها تالش کرده بودند تا در مقابل دشمن عمدتا  اند. آنکالوزویتد حرکت نکرده منطبق با افکار

های معطوف به تعداد عملیات جنگی که  نظامی و نامنظ  به اجرای جنگ متعارف و منظ  بوردازند

ی ها ابعاد ظریف و موشرکافانه  د. همچنین  آنرزمی بو هوایی و دیگر معیارهای نادرست توانمندی

گرذاران آمریکرایی متوجره    سیاسرت نظامی جنگی کامال  سیاسی را نادیده گرفته بودند؛ لذا  -سیاسی

از دانشررگاه نیررروی هرروایی آمریکررا    1361سررال شرردند. او در جرران واردن نظریررات سرررهنگ 

جنگری در جنروب    تیمأمور 866در  ی هوایی خم مقدمکننده شد و به عنوان کنترل لیالتحص فارغ

بره پنتراگون    1322ی تاکتیکی در سال جنگنده 96فرماندهی گروه  شرق آسیا مشارکت کرد. پد از

هرا خردمت نمرود.    معاون مدیریت جنگی ستاد هروایی و مردیر طرر     عنوانبازگشت و سرانجام به

جنرگ خلریج فرارس     کرد. پرد از   یزیر را علیه عراق طر  ریزیهمچنین وی ریاست گروه طر 

ریرید جمهرور در امرور مربروط بره فنراوری و فرمانردهی         یسرهنگ واردن به عنوان مشاور ویژه

 فعالیت کرد. 1331 تا 1338سال  دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی هوایی آمریکا از

                                                           
2- Jan varden 
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نگ د که جیباور دیرین را به چالش کش این ما یتاکید جان واردن بر فناوری و تسلیحات دقیق  مستق

سیاسی ناکارآمد و منسوخ است. به بیان دیگر  واردن معتقد است   در حال تبدیل شدن به یک ابزار

هرای سرریع و نسربتا  بردون     تواند به پیروزیهوایی اساسا  شکل آمریکایی جنگ است و می قدرت

دیگر یک ابرزار کرور یرا یرک اشرتباه       در این دیدگاه  جنگ هوایی. ریزی در جنگ منجر شودخون

ایاالت متحده است تا تسلم و برتری خود را حفرظ   سیاسی نیست  بلکه روشی انعطاف پذیر برای

ی خود را تداوم بخشد  باید هیبرت شکسرت ناپرذیری خرود را     خواهد سلطهمی کند  و اگر آمریکا

و اوایرل   1322 ی در اواخرر دهره  . عبارتی دیگر  آمریکا هرگز نبایرد شکسرت بخرورد   حفظ کند. به

ای از موضروعات کراری ارایره    تلفیق و به صورت مجموعه   واردن عقاید باال را با ه 1332 ی دهه

ی مدرن قردرت هروایی ایفرای نقرش کررد. ایرن موضروعات        بنای یک نظریه عنوان سنگداد که به

 عبارتند از:

اجبار ها در معرض ارعاب و  آن پذیر هستند. در نتیجه آسیب راهبردیها در سطح تمامی سازمان -

 قرار دارند.

 های دشمن بهتر از حمله به اجزاء و عناصر آن است.حمله به سیست  -

 و مهلک است. و عملیاتی خطرناک راهبردیاز دست دادن برتری هوایی در سطح  -

هروایی   راهبرردی ی حملره   هرای مردرن اسرت   مهمی از جنرگ  ی هوایی مؤلفه راهبردیی حمله -

 دهد.ها را مورد هدف گیری قرار نمی گرفته یا آن را نادیدهنظامی دشمن  یروهایمعموال  ن

حاضرر  کارکنران نیرروی     گرذارد. در حرال  گر بر جای مری مخرب و ویران یراتیجنگ موازی تأث -

ی وسیعی از اهداف توانند به صورت همزمان مجموعهمی ی سریالی و ترتیبی هوایی به جای حمله

سرازد. در  های رزمی را از نظر زمان و فضا فشررده مری  عملیاتزمانی حمله قرار دهند. ه  را مورد

شرود. در نتیجره    فلج مری  راهبردیمتالشی و به لحاظ  این صورت  توانمندی دشمن برای واکنش 

 ی پایان حمالت هوایی است.اغتشاش نقطه بی نظمی و

برترری  حیراتی اسرت )تسرلم و     جنگ اطالعرات دارای اهمیرت   راهبردی در سطو  عملیاتی و  -

 دارای اهمیت بنیادین است(. اطالعاتی در جنگ ترتیبی و موازی

 کاهند.می تسلیحات دقیق ارزشمند هستند و از ابهام و اصطکاک جنگ -

انرد. در  را از نرو شرکل داده   رادارگریزی و تسلیحات دقیق اصول تمرکز نیرو  مانور و غافلگیری -

عالوه  تجمع و مانور ع و تمرکز را دارا هستند. بهحال حاضر  تعداد کمی از تسلیحات  قابلیت تجم
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یرک  دیگرری را تکمیرل     اکنون هربلکه ه   شوند اصول متناقض قدرت هوایی محسوب نمی گرید

 کند.می

قردرت توپخانره و زره زمینری     آوری ایجاد کند که قبال  در موردبهت ریتواند تأثقدرت هوایی می -

ای توانرد ضرربه  اف انستان مشخص شرد  قردرت هروایی مری     وطور که در کوزوو همان صادق بود.

 .سازد کشنده وارد

 است. موثر در حال حاضر ممکن و عملی ناهمطرازنیروی  یریکارگ به -

قابرل تصرور بروده و یکری از      تصرف هوایی یک کشور در حال حاضر ممکن است. )ایرن ادعرا   -

 سخنان جنجالی واردن است(.

هرای محردود برا    رده در هر دو طرف جنگ گریزانند )به ویژه در جنگها از تلفات گستآمریکایی -

ی دقیرق ایرن   ارزش رادارگریزی و مهمات هردایت شرونده   ابزارهای محدود برای اهداف محدود(.

هرا بره جرای     آن عرالوه  معمروال   کنند. به کاهش خشونت و قساوت در جنگ کمک می است که به

 (112-119: 1929  مترجمان)گروه  وند.شدشمن می راهبردیانهدام  سبب انفعال 

 کارگیری قدرت هوایی برتر به -ا

های غیر بعد از جنگ جهانی اول و از ابتدای ظهور قدرت هوایی  با گسترش میدان جنگ به حوزه

نظامی و حتی علیه آماد و تدارکات  امکانات پشتیبانی و قوای احتیاط و مراکرز اقتصرادی و نهرادی    

اجتماعی  تاثیر راهبردی  حمالت هوایی مشخص ومعین بوده است. هرچره سرطح   سیاسی و حتی 

کراگیری   یابرد. بره  این حمالت باالتر باشد  تاثیر سریع سیاسی و نظامی آن به تناسرب افرزایش مری   

اهرداف محردود    -قدرت هوایی برای درگیری در یک جنگ محدود برگرفته از اصل منابع محدود

گیرری سیاسرت و   بر نهادهرای اصرلی تصرمی     نتایج راهبردی با تاثیر است. تالش برای دستیابی به

کار   گویی برداشتی آزاداز جمله معروف سن تزو اسرت کره: براالترین    راهبرد دشمن است. این راه

کرارگیری  برتری در ه  شکستن مقاومت دشمن بدون توسل به جنرگ اسرت. از زمران شررو  بره     

کرارگیری  ی بره اسم جنگ اول جهانی تاکنون  بهتررین شریوه  ها   یعنی از اونیروی هوایی در جنگ

 الشعا  دو رهیافت راهبردی بوده است:قدرت هوایی  تحت

  حمله به نیروها و صنایع نظامی دشمن تا هنگام قطعیرت شکسرت و تسرلی  او. رهیرافتی کره      اول

 سم داد. کالوزویتد مطر  کرد و بعدها دوهه در ایتالیا و ترنچارد در انگلستان آن را ب
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ی ها  تا آنان را متقاعد سازد کره سررپیچی از خواسرت و اراده     تنبیه غیر نظامیان یا راهبران آندوم

 صاحبان قدرت  بهای گزافی را در پی خواهد داشت.  

اهلل لبنان در همین راستا شکل گرفت. این نگرش میالدی با حزب 8222رژی  صهیونیستی در جنگ 

بمباران راهبردی و اعمال فشار چون ژولیرو دوهره  تومراس شرلینگ و      مربوط به مدافعان رهیافت

کند که در ادامه جنگ  حمله به مراکز راهبرد سومی را مطر  می 1جان واردن است. کارل پی مولیر

این راهبرد به یرک ابرزار اجرایری و عملیراتی نیرومنرد هماننرد        ی است.زپیروثقل دشمن درکسب 

هرا بره   کارگیری این راهبرد را در حمله هروایی امریکرایی  ای از بهمونهنیروی هوایی نیازمند است. ن

 توان مشاهده کرد.عراق می 8229( و صدام در جنگ 1333کاخ میلوشویچ در صربستان )

طور مستقل و نفو  تاثیرات نهایی آن را در رسیدن به یک پیروزی قاطع کارگیری قدرت هوایی بهبه

 (118: 1938توان مورد تردید قرار داد. ) حبیبی  بدون دخالت نیروهای سطحی  می

هرای  برای ادامه یک جنگ باید راهبرد نظامی مشترک داشت. در شرایم حساس درگیری در جنرگ 

محدود و نامحدود هرگونه استداللی که از برتری و اولویت یک نیرو دفرا  کنرد  بایرد برا شرک و      

بینی و تعصب -ها و براهین برتری نیرویی  بر کوتاهتردید مورد بررسی قرار گیرد. اکثر این استدالل

خام استوار است  یا اینکه در پی رقابت مالی نیروها برای جذب اعتبارات محدود دولرت صرورت   

 (129: 1929پذیرد. )اولسن  می

 نبرد به منظور کسب قدرت هوایی برتر -چ

هرایی  خاطر برترری محلی بههر گاه یکی از طرفین جنگ در اغلب نبردهای :  8برتری نسبی هوایی

که شود که آن طرف به برتری کامل هوایی دست یافته است  ولی در صورتیپیروز گردند  گفته می

های دشمن بتواند در بعضی از نقاط به برتری هوایی محلی دست یابد  الزم است کماکان مأموریت

 .مه  خودی از نظر هوایی محافظت شود و دفا  هوایی نیز ادامه یابد

یابرد   وقتی یکی از طرفین جنگ به برتری کامل دست یابد  جنگ خاتمه می :3برتری کام  هوایی

توانند بر علیه نیروهای زمینی تک های سوئینگ میگردند و جنگندهی هوایی حذف میها اسکورت

 نمایند. 
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Karll. P. muller 

1- Air Superiority 

2- Air Supremacy 
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 حمالت هوایی راهبردی - 

کنند  منظورشان تهاج  بر علیه صحبت میوقتی نظامیان نیروی هوایی  از حمالت هوایی راهبردی 

شرود. قبرل از پیشررفت    حیاتی بوده و موجب تداوم جنگ می ها آناهدافی از دشمن است که برای 

نبرد هوایی مدرن  برای رسیدن به مراکز حیاتی دشمن معموال  ضروری بود تا با نیرروی زمینری یرا    

دهد که مراکز حیاتی ن هوایی  این اجازه را میواد. تها عبور نماینناوگان دشمن درگیر شده و از آن

ترین پاسر  دشرمن   گردند. معمولیدشمن مستقیما  مورد تک واقع شود  توجه شود که تصرف نمی

ای گفتره  باشد. از این رو حمله هوایی راهبردی به مسابقهدر این مورد بازسازی و تحکی  هدف می

هرا را  هرا را قبرل از آن کره دشرمن بتوانرد آن     کند هدفشود که حمله کننده طی آن کوشش میمی

  (77بازسازی نماید  منهدم نماید. )همان: 

 استقالل نیروی هوایی    -خ

دوهه معتقد بود که تا زمانی نیروی هوایی ضمیمه نیروهای زمینی و دریایی باشد  در صورت بروز 

زمینری و دریرایی    تعارضات هیچ جنگی واقعی در نخواهد گرفت و نیرروی هروایی ترابع عملیرات    

خواهد بود. در چنین شرایطی اولین ملتی که خود را به یک نیروی هوایی مسرتقل تجهیرز کنرد  در    

موضع برتر نظامی قرار خواهد گرفت و دیگران صرفا متکی به جنبه کمکی قدرت هوایی خواهنرد  

مریالدی   22ه بود. راهبردی سخت مورد توجه دوهه و بعد از آن جان بوید و جان واردن که در ده

باشرد. بره نظرر وی فروپاشری کامرل      نیز بر آن تاکید داشتند  تاثیر حمله هوایی بر روحیه دشمن می

ساختار نظامی و حتی اجتماعی تنها در صورتی ممکن است که کشوری مورد حملره بری رحمانره    

تان   اف انسر 8229و  1331  عرراق  1333هرای دو اخیرر در بالکران   هوایی قرار گیرد. بررسی جنرگ 

دهد که صحت راهبرد به شررط آن کره   نشان می 8211و لیبی  8222  گرجستان 8226  لبنان 8222

تواند اثربخشری  یابد  میجنگ در مدت زمان اندک با راهبرد تهاج  همه جانبه هوایی آغاز و پایان 

 ( 88: 1938دنبال داشته باشد. )حبیبی چه که دوهه فرض کرده بود به اجتماعی مشابه آن -نظامی

 نیاز ملی و قدرت هوایی    -د

پذیری باال  سرعت عمل هایی نظیر چاالکی  قابلیت انعطاف  تحرکنیروی هوایی با دارا بودن مولفه

های شرکاری   العاده و قدرت تاثیرگذاری اطالعاتی و روانی و استفاده از یگانهمراه تخریب فوقبه

آفرین در سطح ملی تبدیل نموده اسرت. ایرن    رتقدرت هوایی را برای هر کشوری به یک الزام قد

-های پروازی خود ضریب امنیت ملی را افرزایش مری  ها و قابلیتقدرت نظامی هوایی با توانمندی
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-دهد و با تهدیداتی که متوجه استقالل  تمامیت ارضی و زیربناهای اقتصادی و صنعتی کشرور مری  

ی حفاظرت و دفرا  از حرری  هروایی کشرور برا       نماید. کارکرد عملیاتی قدرت هوایباشد  مقابله می

های دشمن  پشتیبانی از نیروهای سطحی  کسرب برترری   اجرای رزم هوایی  نفو  در عمق سرزمین

هوایی و بمباران مراکز ثقل و راهبردی و پشتیبانی دشمن بررای از برین برردن میرل جنگجرویی آن      

 ( 83باشد. )همان:  می

 روش شناسی
باشرد. رویکررد   ای مری موردی و زمینره  -ای و روش تحقیق توصیفیتوسعهنو  تحقیق کاربردی و 

آوری اطالعرات برا   باشد. در این تحقیق جمرع های کمی و کیفی میتحقیق آمیخته با استفاده از داده

 گیرد.نامه  کتب و اسناد دست اول صورت میای و با ابزار پرسشروش میدانی و کتابخانه

آماری شامل فرماندهان  مدیران و خبرگان پروازی در نهاجا که حرداقل دارای پرانزده    در این تحقیق جامعه

شوند. برای محاسبه حج  نمونه از فرمول کروکران   نفر لحاظ می 182سال سابقه خدمت بوده  که در حدود 

 شود. استفاده می

 

ضرریب  e درصرد    12معموال  برابر برا  q و  pکیفی در فرمول انتخاب حج  نمونه  برای مت یرهای

( 19: 1928درصد بوده )حسرینی    12خطای جامعه نمونه نسبت به جامعه آماری و عددی کمتر از 

  شود.    نیز از جدول توزیع نرمال انتخاب می     شود و مقدار می لحاظ 23/2که در این تحقیق 

شرود( و از  % درصد در نظر گرفتره مری  1ضریب خطای محاسباتی یا در پاسخگویی بوده که       )

نفرر   182باشد که نیز برابر با حج  جامعه آماری می Nآید و دست میبه 36/1جدول توزیع نرمال 

 گیرد.یگیری با استفاده از روش تصادفی ساده انجام مدر نظر گرفته شده است. روش نمونه

های اثرگذار قدرت هوایی و مدیریت  ها و شاخصدر این تحقیق با پرداختن به ابعاد  عوامل  مولفه

 توان زوایای قدرت هوایی کشور را روشن نمود.و تقویت آن می

 کار رفته در تحقیقهای بهابزار گردآوری اطالعات و داده 8و پایایی 1روایی

                                                           
1
- Validity 

2
- Reliability 
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هایی طر  شد که از سروی متخصصران    نامه  سؤالروایی پرسشبرای باال بردن نامه: روایی پرسش

هایی که در اختیرار پاسر  دهنردگان قررار      امور هوایی مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفت تا سؤال

 گیرد  هیچ گونه ابهام و نارسایی نداشته باشند و در واقع آنچه مورد نظر است به دست آورده شود.

هرا بره نحروی دیگرر و در زمران       نامه و یا طرر  سرؤال  مجدد پرسش با اجراینامه: پایایی پرسش

 (128: 1932نامه تقویت گردید. )گروه مولفین ها  پایایی پرسش متفاوت و م ایر با پاس 

به منظور روایی اسناد و مدارک سعی شد تا از طریق اهمیّرت خرود سرند     روایی اسناد و مدارک: 

آوری شده با موضرو  تحقیرق  روایری آن    د و مدارک جمعسندیّت محتوی سند  ارتباط واقعی اسنا

سنجیده شود. بررسی اسناد و مدارک مرتبم با موضو  از منابع مرؤثر علمری و مقراالت مربروط برا      

 های تحقیقِ پیشِ رو است. موضو  تحقیق از ویژگی

 پایایی اسناد و مدارک 

نظران و متخصصان فرن در  محقق از اسناد و مدارک معتبر و دست اول که مورد تأیید صاحب 

امور هوایی و مرتبم با موضو  و جنبه کاربردی دارند  استفاده نموده است؛ لرذا تحقیرق از پایرایی    

 مناسب برخوردار خواهد بود.

 تعاریف عملیاتی متغیرها

قدرت هوایی مت یری است مستقل  کیفی و اثرگذار که محقق اطالعات مورد نیراز را برا توجره بره     

 نماید. اسناد و مدارک به روش کیفی و کمی تحلیل میپرسش نامه و 

 

 

 

 

 

 

 های تحقیق:ها و یافتهتحلیل دادهتجزیه و 

 مطالعرات  از انجرام  پرد  بخرش ادبیرات   : درهلای کیفلی ادبیلات)ن ری و تیربلی(     یافته -الف

باشرد کره رهبرران    ها نشانگر این مسئله مری بررسی ادبیات تحقیق توسم محقق  یافته ای و کتابخانه

 قدرت هوایی برترساز

افزارسخت  

 غیرمعنوی

افزارنرم  

 پشتیبانی رزمی رزمی معنوی

 قدرت هوایی برترساز

افزارسخت  

 غیرمعنوی

افزارنرم  

 پشتیبانی رزمی رزمی معنوی
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انرد  هوایی به ارائه نظریه پرداختههای مختلف از جمله قدرت کشورها به محققان خود که در حوزه

ها قرار گرفته است و بر اساس آن بها داده و بعضا این نظریات الگوی رفتاری در منازعات و جنگ

کره  توازن نیرویی خود را ت ییر داده تا کمترین آسیب و بیشترین حج  پیروزی را از آن خود کنند  

اهبردی و اعمال فشار چون ژولیو دوهه  تومراس  توان به مدافعان رهیافت بمباران راز این دست می

کنرد  راهبرد سومی را که مطر  مری  1شلینگ و پنج حلقه جان واردن اشاره کرد و یا کارل پی مولیر

ایرن راهبررد بره یرک ابرزار       ی اسرت. زپیروکه در ادامه جنگ  حمله به مراکز ثقل دشمن درکسب 

کارگیری این راهبرد ای از بهازمند است که نمونهاجرایی و عملیاتی نیرومند همانند نیروی هوایی نی

 8229( و صردام در جنرگ   1333ها به کاخ میلوشرویچ در صربسرتان )  را در حمله هوایی امریکایی

   توان مشاهده کرد.عراق می

برداری از تقارب نظرات خبرگان این حوزه با عوامل محیطری  همچنین با بهره های کمی: یافته -ب

نامره   های مختلفی در نظر گرفته شد که با ارائره دو پرسرش  آن؛ عوامل و مؤلفه و شرایم حاصل از

افرزار و   افزار و نرم دو بُعد سخت و گردید ی خبره نظرخواهیجامعه از ای نامهابتدا در قالب پرسش

غیرمعنروی(   -پشتیبانی رزمری و معنروی   -ی اساسی و مه  به ترتیب)رزمی برای هر کدام دو مؤلفه

های مررتبم بره جامعره نمونره  میرزان      نامه دوم و ارائه شاخصسود با ارائه پرسش .شد استخراا

بنردی   ها سوال گردید که در زیر جدول مربوط به تجزیه و تحلیرل و جمرع   اهمیت هر یک از گویه

 حاصل از آن به نمایش در آمده است.
 

 : مرتبط با سطح تحصیالت و سوابق خدمتی9 جدول

                                                           
1-

 
Karll. P. muller 

 سطح تحصیالت

 جمع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی مقطع

 62 2 99 12 فراوانی

 %122 %19 %17 %92 فراوانی نسبی

 های پروازیسابقه خدمتی در یگان

 سال و بیشتر 92 سال86-83 سال82-81 سال 11-13 سابقه

 1 11 82 89 فراوانی

 %2 %13 %99 %92 فراوانی نسبی
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% جامعه نمونه از سرطح  72باال بیانگر این است که:  مشخصات افراد نمونه: تجزیه و تحلیل جداول

% سرنه خردمتی   62باالی تحصیالت مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برخروردار بروده و همچنرین    

 دهد.  نامه را نشان میسال داشته که اعتبار باالی پرسش 82باالی 

 نامه:تجزیه و تحلیل پرسش

اسرتفاده شرده و پرد از     131اس زار اس.پری.اس. افر در انجام تجزیه و تحلیل ایرن تحقیرق از نررم   

 اند.   صورت توصیفی مورد بررسی قرار گرفته  بهها آننظرسنجی از خبرگان در خصوص 

صورت جدول ها بهشاخص نیتر مه کارگیری از آزمون مقایسه میانگین تی   با تجزیه و تحلیل و به

دد. مقردار آلفرای کرونبراخ بررای ایرن      گرر بندی شده که به شر  زیر ارائره مری   استخراا و اولویت

 دهنده پایایی مناسب آن است.باشد که نشانمی 723/2نامه برابر پرسش
قدرت  ها و ابعاد مؤثر برمؤلفهمربوط به  هایشاخص نیتر برای تعیین مهم تیآزمون مقایسه میانگین : 8  جدول 

 ایرانبرترساز  در کشور ج.ا. هوایی

                                                           
1- SPSS19 

 

 

 

 

 ها شاخص ها مولفه ابعاد

 9مقدار آزمون = 

 مقدار

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 اختالف

 میانگین

 %31اطمینان 

 کران باال کران پایین

ت
سخ

زار
اف

 

 رزمی

 های فرماندهیتقویت سامانه
 و کنترل 

-99/9 13 222/2 891/2- -913/2 -173/2 

 732/2 129/2 918/2 222/2 13 16/9 ساز پروازیهای شبیهسامانه

کارگیری تجهیزات پیشرفته و  به

 روزبه

76/6- 13 222/2 761/2- -292/2 -791/2 

 992/2- 672/2- -666/2 222/2 13 -18/1 توانمندی در تعمیر ونگهداری

 پشتیبانی

 رزمی

های پروازی توانایی تولید سورتی

 عملیاتی مستمر

23/8 13 222/2 611678/2 981/2 619/2 

سازی در طراحی و ساخت بومی

 هواپیما

88/9 13 222/2 722/2 833/2 711/2 

 921/2- 196/2- -991/2 222/2 13 72/9- های جنگالتقویت سامانه

ساخت  پشتیبانی و تامین قطعات 

 پر مصرف

27/8 13 22/2 919/2 -112/2 932/2 

های الینت و اختصاص سامانه

 سیگنت

12/9 13 222/2 823/2 833/2 616/2 

رم
ن

زار
اف

 

 معنوی
 916/2 128/2- 819/2 22/2 13 88/8 ایجاد قدرت سایبری

 236/2 198/2 991/2 222/2 13 32/7 تقویت عملیات روانی
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و میرزان   افزاریافزاری و نرم: ابعاد سختهای مت یرهای مستقل که شاملتوجه به انجام و محاسبه آزمون با

هرا در  بنردی روابرم آن   اولویرت  باشرد   مری  (قدرت هوایی برتر در  ا.ا.ا.ها با مت یر تابع )شدت بستگی آن

 ول زیر مشخص شده است:اجد
 آماره آزمون و ضریب توافقی بین مت یرهای مستقل و مت یر وابسته : 9جدول 

تعداد  ابعاد

 گویه

حیم 

 نمونه

مقدار آماره آزمون
2 

P-  مقدار

 فرضیه

ضریب 

 توافقی

 69/2 222/2 8/198 62 3 افزاریسخت

 13/2 222/2 6/113 62 11 افزارینرم
 

 بندی عواملاولویت: 9جدول 

 یدبن اولویت شدت بستگی میزان روابط متغیرهای مستق  با تابلع ردیف

 اول %69 افزاریسخت 9

 دوم %13 افزارینرم 8

 
 

های ها و آرماناعتقاد به ارزش

 انقالب اسالمی

11/9- 13 231/2 271/2- -398/2 -199/2 

توانایی در رصد مستمر اطالعات 

 دشمناناز 

-23/1 13 22/2 991/2- -631/2 -872/2 

 196/2- 313/2-- -761/2 222/2 13 -22/7 اعتقاد و ایمان نیروی انسانی

 881/2- 728/2- -211/2 222/2 13 -6322/7 روحیه جسارت و شجاعت

 991/2 288/2 911/2 222/2 13 32/1 ی ایثارگریروحیه

 221/2 992/2 192/2 222/2 13 91/9 خالقیت و ابتکار

 991/2- 723/2- -613/2 222/2 13 -78/2 تعهد سازمانی

 غیرمعنوی

های ویژه تخصصی آموزش

 پروازی

-11/9 13 222/2 932/2- -921/2 -832/2 

المللی ایجاد تعامالت بین

 آموزشی

83/9 13 222/2 913/2 911/2 222/2 

های نوین پروازی در فنآوری

 سازمان

22/7- 13 222/2 667/2- 389/2 -722/2 

 919/2- 777/2- -166/2 221/2 13 -33/9 مدیریت منابع انسانی

های علمی استفاده  از ظرفیت

 پژوهشی کشور

21/7 13 222/2 619/2 182/2 619/2 
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 گیری و پیشنهاد:نتیجه
 گیرینتیجه -الف

گیری منتج گردد بخش اول نتیجههای تحقیق در دو بخش ارائه مینتایج حاصله از تجزیه تحلیل و یافته
دهرد در ایرن زمینره    باشد کره نشران مری   ای و ارائه ادبیات در زمینه قدرت هوایی میاز تحقیق کتابخانه

گرفته است و رهبران کشورهای قدرتمند را به استفاده عملی از این های متعددی صورت پردازینظریه
نظرانی مانند سورسگی  دوهه  میچرل   های هوایی از منظر صاحبنماید. ارائه نظریهها ترغیب مینظریه

باشرند   ترنچارد و واردن همگی نشانگر وجه اشتراک در یک سری عوامل اساسی در صحنه جنگ مری 
پرذیری  همره جرا حاضرر برودن در صرحنه نبررد           سرعت  غافلگیری  انعطراف عواملی نظیر  پیروزی

ها و افزایش تلفات برای دشرمن  وادار  تر شدن تجهیزات  ک  شدن تلفات خودی  کاهش هزینهفنآوری
تر و در نهایت شکست دشمن  همه ایرن مروارد بیران از وجرود و ظهرور قردرت       به تسلی  شدن سریع

عبرارتی  ها آثار مخرب  ویرانگر  سرعت در عمل  و نتایج زود حاصل یا بره کنند که در جنگهوایی می
همراه دارد. به این لحاظ همواره نخبگان نظرامی در صردد ارائره    وادار به تسلی  کردن طرف مقابل را به

باشند و با اسرتفاده از اندیشره و خالقیرت    کار و یا نظریه برای رسیدن به پیروزی سریع در جنگ میراه
 خواهند برتری را از آن کشور کنند.  های مختلف می کاربرد ابزار نظامی با روشدر 

تررین  نامه  بیانگر این مسئله است که عمدهها از پرسشبخش دوم و نتایج حاصله از تجزیه تحلیل و یافته
  های تبدیل شدن به یک قدرت هوایی برترر و نهایترا پیرروزی سرریع در جنرگ     ها و شاخصابعاد  مولفه

معنروی  و   –هرای رزمری و پشرتیباتی رزمری      افرزاری از مولفره  افزاری و نرمایجاد و تقویت ابعاد سخت
تواند دستیابی بره قردرت هروایی برترر در سرطح منطقره را       های کالنی است که میغیرمعنوی و شاخص

ساز پروازی های شبیه سازی سامانه بهینههایی مانند ها و شاخصتسهیل نماید. نگاه جدیدی به ابعاد  مولفه
هرای جنگرال    تقویرت سرامانه   روز کارگیری تجهیزات پیشررفته و بره  به کاری در صحنه رزم در جهت به

های الینت و سیگنت در جهت تخصصی کرردن و دریافرت   تقویت بنیه عملیات روانی  اختصاص سامانه
ا  توانمنردی در تعمیرر و   سرازی در طراحری و سراخت هواپیمر    برومی  اطالعات مورد نیاز نیروی هوایی 

هرای  توانرایی تولیرد سرورتی    ساخت  پشتیبانی و تامین قطعات پر مصررف   نگهداری تجهیزات پروازی 
 ایجاد قدرت سایبری باشد  افزار میهای عامل سخت ترین بخش شاخصکه مه  پروازی عملیاتی مستمر

-و سررمایه  مدیریت منابع انسرانی  سالمی های انقالب اها و آرمانتقویت عملیات روانی  اعتقاد به ارزش

عبارتی توانمندسرازی نیرروی انسرانی مخصوصرا در دیردگاه      گذاری مناسب بر روی نیروی انسانی  یا به
تعهرد  داشرتن   خالقیرت و ابتکرار    ی ایثرارگری  روحیره  روحیه جسارت و شرجاعت    اعتقادی و ایمانی

-هرای بره  حوی که کارکنران پرروازی از توانرایی   نبه های ویژه تخصصی پروازی آموزشاجرای  سازمانی 

با کشورهای دوست  المللی آموزشیایجاد تعامالت بین  های پروازی برخوردار گردندخصوصی در زمینه
توانایی در  های نوین پروازی فنآوریوارد کردن   و ه  پیمان در جهت ارتقاء سطو  آموزشی هوانوردی

را بره یرک    توانرد آن می های علمی پژوهشی کشوراده از ظرفیتاستف رصد مستمر اطالعات از دشمنان و
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وجود آورده و در نهایت به قدرت فرصت مناسب تبدیل و تحول در حوزه قدرت هوایی نیروی هوایی به
 هوایی برتر در سطح منطقه دست یافت.  

 پیشنهادها -ب
 پیشنهادهای اجرایی

هرا و تمهیردات الزم  تفکرر و نگراه     مسلح با بررسیمسئولین نیروی هوایی  آجا و ستاد کل نیروهای  -1
 ای ت ییر دهند. خود را به سمت ایجاد قدرت هوایی برتر منطقه

سازان حوزه هوایی در آجا و نهاجا تمهیدات الزم را درخصروص  گردد مسئولین و تصمی پیشنهاد می -8
 ل آورند.عمافزاری به صورت جداگانه و تخصصی بهافزاری و نرمتقویت بعد سخت

هرای  های خود را بره رده مسئولین عملیاتی نیروی هوایی در جهت تقویت بنیه سخت و نرم نیازمندی -9
 باالتر اعالم نمایند.   

 پژوهشی پیشنهادهای
 های ایجاد قدرت هوایی برتر صورت گیرد.پژوهشی درخصوص الزامات و نیازمندی -1

هرای الزم در نیرروی هروایی    و ایجراد شراخص   افرزاری درخصوص توانمندسازی حوزه قردرت نررم   -8
 پژوهشی انجام گیرد.

هرای الزم در نیرروی هروایی    افزاری و ایجاد شراخص درخصوص توانمندسازی حوزه قدرت سخت -9
 پژوهشی انجام گیرد.
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 منابع:فهرست 
 منابع فارسی  -الف
  ا(ی دکترر )رسراله  سال آینده 82تدوین استراتژی توسعه ناوگان هوایی نهاجا در ( 1929احمدی  یوسف) -

  تهران  دانشگاه عالی دفا  ملی.
مرکرز   تهرران  انتشرارات    مترجمران   گرروه  (یقدرت هلوای ) جنگ نامتقارن( 1929)جان آندریاس   اولسن -

 .چاپ اول  مطالعات دفاعی و امنیت ملی دوره عالی جنگ سواه

  گرروه متررجمین مردیریت    فلارس حقایقی از جنگ خللی   ( 1976چادویک  فرانک  کفری  مت ) -
پژوهش و تحقیقات معاونت طر  و برنامه نزاجا  تهران  انتشرارات معاونرت طرر  و برنامره ارترش      

 جمهوری اسالمی ایران  چاپ اول.
  تهرران  انتشرارات آسرتان قردس رضروی       اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک (1921نیا  محمدرضا )حافظ -

 چاپ اول.
   تهران  مرکز انتشارات راهبردی نهاجا  چاپ اول.ماهیت قدرت هوایی (1938بخش )حبیبی  نیک -
نقش دفاع هوایی دانش بنیان در استحکام ساخت درونی قدرت مللی  ( 1939بخرش ) حبیبی  نیک -

 پژوهشی دانشگاه عالی دفا  ملی. -  تهران  فصلنامه علمیج.ا.ا

تعیین عوام  موثر بر قدرت هلوایی در شلرایط   ( 1931حسن بیگی  ابراهی   محمدحسین  حمیرد)  -
 .93پژوهشی دانشگاه عالی دفا  ملی  شماره  -فصلنامه علمیتهران  رزم ناهمگون، 

  تهرران  انتشرارات دانشرگاه فرمانردهی و     ی ن امی عمومی هواییها یدانستن( 1928حسینی  یداهلل) -
 ستاد آجا  چاپ اول.

تهران  انتشارات دانشکده فرمانردهی و سرتاد   ویکرد ن امی، روش تحقیق با ر( 1932گروه مولفین ) -
 ارتش جمهوری اسالمی ایران  چاپ اول.

 تصلویرها،  بلر  ملروری  با آمریکا؛ متحده ایاالت ملی دفاع راهبرد( 1927منزوی  مسعود مترج ) -

 مؤسسره  دفاعی فناوری و علوم پژوهی آینده   تهران  انتشارات مرکزبلندمدت فرایندهای و هابرنامه

 دفاعی  چاپ اول. صنایع تحقیقاتی و آموزشی
دانشگاه عالی دفا  ملی توسرم آقایران دکترر ارائره      1931سال  93شماره پژوهشی  -علمیدر فصلنامه 
 شده است.

پژوهشی دانشگاه عالی دفا  ملی توسم آقای دکتر نیکبخش حبیبی  -  در فصلنامه علمی1939آبان 
 ارائه شده است.
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