
 

 

 

 

 ی الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسالمی ایران ارائه

 ی تأثیر بر دشمنان بر مبنای موازنه 
 2کامیار حسینی، 1حسین سالمی

 52/6/96:مقاله پذیرش                                                                                                   81/4/96: مقاله دریافت
 

  چكیده
پیروزی انقالب اسالمی، دشمنان ج ا ایران هر آنچه که در توان داشتند برای تضعیف و سرنگونی این  با

ی دشمنان ج ا ایران از ابزاار زور بزرای نیزه بزه اهزدا        نظام مقدس آغاز نمودند. با توجه به امکان استفاده
کزارگیری   ران بزا اووویزب بزه   ی نظامی علیه نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایز  سیاسی، احتمال انتخاب گاینه

قدرت هوایی دور از ذهن نیسب. مسلم اسب که نیروهای مسلح ایران بایزد آمزادگی رویزارویی بزا هرگونزه      
ی دشزمنان تممیزه کننزد.     تهدید هوایی را مطابق با اوگویی راهبردی داشته باشند تا تأثیر مطلوبی را بزر اراده 

های هوایی ج ا ایران و دشمنان، بایستی چه اوگزویی   ین قدرتی ب ی پژوهشگر این بوده که در مقایسه دغدغه
را برای سنجش قدرت هوایی ترسیم نمود تا تصویر روشنی از میاان قدرت هوایی بزر مبنزای ایجزاد تزوازن     

دستیابی بزه اوگزوی راهبزردی سزنجش     »دسب آید؟ هد  کلی این پژوهش  راهبردی در توان تأثیرگذاری به
های  بوده که به روش« ی تأثیر با قدرت هوایی دشمنان می ایران بر مبنای موازنهقدرت هوایی جمهوری اسال

نظزران راهبزردی    ی آمزاری در ایزن پزژوهش، صزاح      ای انجام شده اسب. جامعه زمینه -توصیفی و موردی
ی نمونه ومزا  گردیدنزد.    ی قدرت هوایی بوده که به صورت تمام شمار و بدون در نظر گرفتن جامعه حوزه
ی تأثیر بر  ی این پژوهش، تدوین اوگویی سه بُعدی برای سنجش قدرت هوایی ج ا ایران برمبنای موازنه جهنتی

شزد.   های مربوط می ها و شاخص دشمنان بود که مشتمه بر ابعاد راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی همراه با مؤوفه
هزا و نهایتزا     ه، رونزد تیییزر مؤوفزه   دسب آمد این اوگو، تجانس ابعاد قدرت هوایی با یکدیگر، شکه فضای به

از ی نهایی سنچش قدرت هوایی نیزا   ها با ابعاد قدرت هوایی ج ا ایران را تعیین نموده و معادوه تناس  مؤوفه
 آن استخراج گردیده اسب.

 ی قدرت ی تأثیر، توازن راهبردی، معادوه قدرت هوایی، اوگوی راهبردی، موازنه،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
هاسب که در تمام ابعاد سیاسی، اقتصزادی، فرهنگزی و غیزره     خصومب دشمنان نظام ج ا ایران سال

اسزتفاده  « ها علیه ج ا ایران روی میا اسب تمامی گاینه»دووتمردان معاند مرتبا  از عنوان ادامه دارد و 

قدرت هوایی جهزب  کارگیری اباار نظامی در قاو  پیشتازی  ها برای به اند که نشان از عام آن نموده

باشد. بزا توجزه بزه حضزور دانمزی نیروهزای نظزامی         ها می ی آن تمقق اهدا  سیاسی سلطه طلبانه

داشتن تجهیزاات نظزامی هزوایی و نیزا اتکزای       دشمنان در مجاورت مرزهای ج ا ایران و آماده نگه

رده علیزه  عیزار و گسزت   های اخیر به قدرت هوایی؛ احتمال بروز تهزاجمی تمزام   وسیع آنان در جنگ

 باشد. منابع حیاتی، حسّاس و مهم ایران دور از ذهن نمی

و شما ای مؤمنان! در مقام مبارزه با آن کافران خود را مهیّا »ی انفال آمده:  ی مبارکه سوره 71در آیه 

کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه و آالت جنگی و اسبان سواری برای تهدید و تخویف دشمنان 

ان خودتان کامال  فراهم سازید و بر قوم دیگری کزه شزما بزر دشزمنان ی آنزان مطلزع       خدا و دشمن

توان به تأکید قزرآن کزریم    ی شریفه می با نگرش به این آیه« نیستید و خدا آگاه اسب نیا مهیّا باشید

از همزین  بر کس  قدرت برای مؤمنان در راستای تأثیرگذاری و تممیه اراده بر دشزمنان پزی بزرد.    

یروهای مسلح ایران بایستی برابر اوگویی راهبردی، ضمن ارتقاء قدرت هوایی خودی، آمادگی رو، ن

وقوع بپیوندد با تمزام تزوان داشزته     رویارویی با هرگونه تهدید هوایی را به هر صورت ممکن که به

 ی دشمنان صورت گیرد.  ای عمه نمایند که حداکثر تأثیرگذاری بر اراده گونه باشند و به

هزای هزوایی ج ا    ی بین قدرت تا به امروزه در ذهن ممقق نقش بسته این اسب که در مقایسهآنچه 

ها و معیارهایی را سنجید و چه اوگویی را برای سزنجش قزدرت    ایران و دشمنان، بایستی چه مالک

هوایی ترسیم نمود تا تصویر روشنی از میاان قدرت هوایی بر مبنای ایجاد توازن راهبردی در توان 

دسب آید؟ بنابراین با توجه به فقدان یك اوگوی مدون برای سنجش قزدرت هزوایی    ثیرگذاری بهتأ

 صورت زیر خواهد بود: ی تمقیق به ج ا ایران مسئله

هزا   های اوگوی سنجش قدرت هوایی ج ا ایران و چگونگی روابط بین آن ها و شاخص ابعاد، مؤوفه»

 «.دشمنان بایستی تبیین گرددی تأثیر بر قدرت هوایی  بر مبنای موازنه

ی سنجش قدرت هوایی ج ا ایران و ارتباط بین  اهمیب این پژوهش در ارایه اوگوی جامعی از نموه

گیزری و تصزمیم    ی خود باعث ارتقاء قدرت ملّی و بهبزود رونزد تصزمیم    نوبه عوامه آن اسب که به

هبردها، تقویب نقاط قوت، رفزع  ها و مؤثرترین را ترین رهنامه سازی در سطوح کالن، تبیین مطلوب
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 ی تأثیر بر دشمنان بر مبنای موازنه

افاایزی و تأثیرگزذاری    ها، افاایش میاان هزم  برداری از فرصب نقاط ضعف، مقابله با تهدیدها و بهره

کزار،   هزای  ها و تدوین راه گذاری تر در سیاسب بندی مناس  برای ارتقاء قدرت هوایی ج ا ا، اووویب

امکانات و تجهیاات و تسهیه دسزتیابی  تر ی در خصوص توانمندسازی نیروها،  مموری بیش دانش

 شود. می 1848انداز  به اهدا  سند چشم

کارگیری قدرت هزوایی از   بینی و نموه به ضرورت انجام این پژوهش، مبتنی بر اشرا  بهتر بر پیش

وری، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از پراکندگی تالش، ایجاد اوگوی سوی دشمنان، افاایش بهره

کارگیری قدرت هوایی  های راهبردی برای به گیری ها و تصمیم سازی روند تصمیم جامع و علمی در

بندی و تخصزیص منزابع و تزدوین اوگزوی سزنجش       از سوی ج ا ا، جلوگیری از چاوش در اووویب

 باشد. عنوان نیاز راهبردی و ملّی می قدرت هوایی به

جمهوری اسالمی ایزران بزر   دستیابی به اوگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی »هد  کلّی پژوهش 

صورت  بوده که بر همین مبنا، سوأل اصلی پژوهش به« ی تأثیر با قدرت هوایی دشمنان مبنای موازنه

ی تزأثیر بزا قزدرت     اوگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای موازنه»

 شود. بیان می« هوایی دشمنان چگونه بایستی باشد؟

ین پژوهش به دنبال تدوین اوگویی برای سنجش قدرت هوایی ج ا ایران بزر مبنزای   جایی که ا از آن

های مؤثر بر قدرت هزوایی   ها و شاخص ی تأثیر با قدرت هوایی دشمنان و تعیین ابعاد، مؤوفه موازنه

هزا در قاوز  اهزدا      باشد این پژوهش فاقد فرضیه بزوده و فرضزیه   ها می ج ا ایران و روابط بین آن

 اند. ایه شدهپژوهش ار

 هزای معتبزر، اینترنزب و همچنزین اسزتعالم از       هزایی کزه در کتابخانزه    بزا بررسزی   :پیشینه تحقیق

ی قدرت هوایی به عمه آمد، مشخص شد که تاکنون هیچ پژوهش،  کارشناسان و متخصصان حوزه

ی  ن بر مبنای موازنزه صورت متمرکا بر سنجش ابعاد قدرت هوایی ج ا ایرا ای که به مقاوه و یا رساوه

تأثیر بر دشمنان بپردازد انجام نشده اسب. با این وجود تعدادی از مکتوبزات مزرتبط مزورد مطاوعزه     

 ها نیا اشاره شده اسب. قرار گرفب که در فهرسب منابع به آن

های مرتبط با پژوهش، پرداختن به موضوعات مرتبط با قزدرت هزوایی اسزب،     وجه اشتراک پیشینه

ها، نگرش و بررسی موردی به موضزوعی خزاص در خصزوص     ترین وجه افتراق آن که مهم درحاوی

که طزی ایزن پزژوهش تزالش شزده ضزمن نگزرش در ابعزاد          قدرت هوایی ج ا ایران بوده درحاوی
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های مؤثر بر آن  ها و شاخص اکتیکی قدرت هوایی ج ا ا، به دنبال تبیین مؤوفهراهبردی، عملیاتی و ت

باشد و نهایتا  اوگویی را برای سنجش قدرت هوایی ج ا ایران بر مبنای موازنه تأثیر بر دشمنان ارایزه  

 نماید.

 مفهوم شناسی: 

( قزدرت را عبزارت از امکزان    1324-1482مشزهور آومزانی )   شناس جامعه 1ماکس وبر :مفهوم قدرت

شزود.   داند و این برداشتی اسب که عموما  از قدرت مزی  ی یك فرد بر رفتار دیگران می تممیه اراده

کننزد و هزر    اراده و مقصود یا مقاصد خود را همواره بر دیگران تممیه مزی ، فرد یا گروهی از افراد

تر اسب  تر باشد قدرت هم بیش و حصول به مقصود مورد نظر بیشچقدر توانایی تممیه این اراده 

(. همچنین به معنای توانایی، توان، سزلطه و نفزوذ، امکزان تممیزه اراده،     42-39: 1941)گاوبرایب، 

کنزد،   دهد یا ترک مزی  ی موجود زنده که با آن از روی قصد و اراده، عملی را انجام می توانایی ویژه

 (.  7838 :1941باشد )انوری،  می

قریبزی   مبزدأ قدرت به معنی توانایی داشتن، توانستن، صفتی اسب که تأثیر آن بر وفزق اراده باشزد،   

(. همچنزین بزه معنزای توانمنزدی در     2888: 1911اسب که افعال مختلف از آن صادر شود )معین، 

و/یزا   کنترل دیگران، توانمندی خاص، توانمندی در اعمال نیرو، شخص یا چیزای کزه نفزوذ، نیزرو    

اختیار زیادی دارد. یك ملب، مخصوصا  ملتی که توانمندی در تأثیرگذاری بزر ملزب دیگزر را دارد.    

 (Webster’s, 1971: 1412)عام ملی یا توانمندی سیاسی. 

هزای هزوایی بزرای کنتزرل و      ی تمزامی توانمنزدی   قدرت هوایی، اعمال یکپارچه :مفهوم قدرت هوایی

هزای   باشد. قدرت هزوایی از ویژگزی   دستیابی به اهدا  امنیتی ملّی میبرداری از آسمان جهب  بهره

برداری و بزرای اسزتفاده ملّزی از طیزف وسزیع       منمصر به فرد عملیاتی خود در ممیط عملیاتی بهره

 (Jones, 2002: 2)رود.  های نظامی به کار می گاینه

یه نقلیزه در  وسزا ز دادن اش بزرای پزروا   قدرت هوایی، قدرتی از بشر اسب که مشزتق از توانمنزدی  

ای بزا امزور سیاسزی، دیپلماتیزك، نظزامی،       باشد و اعمال این توانمندی، ارتبزاط پیچیزده   آسمان می

 (Gunston, 2004: 20)فرهنگی و اقتصادی دارد. 

ی به اهدا  ابی دسببرداری از حریم هوایی جهب توانایی ملی برای بهره 2قدرت هوایی را نداوکف

 (21: 1931ی و سایر اهدا  تعریف کرده اسب )حبیبی، سیاسی، تجاری، نظام

                                                           
1 - Max Weber 
2- Nedialkov 
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 ی تأثیر بر دشمنان بر مبنای موازنه

از توانمندی در تأثیرگذاری، ایجاد تیییر و تممیزه اراده از طریزق هزوا     عبارت اسبقدرت هوایی 

 و/یا فضا که خصوصیات مشترک زیر برای آن وجود دارد:

 .بر اعمال اراده، تیییر و تأثیرگذاری بنا شده اسب 

 ی، فرهنگی اجتمزاعی و. .. ( صزورت   آور فننظر )سیاسی، نظامی، تمقق اهدا  مورد  منظور به

 گیرد. می

 .میدان عملکرد آن در آسمان و فضا اسب 

 .نیاز به تجهیاات ویژه دارد 

 های خاص دارند. ها و آموزش کاربران آن نیاز به توانمندی 

 .جنس آن اساسا  راهبردی اسب 

 .بر منافع ملّی و اهدا  بلند مدّت تکیه دارد 

  اومله گسترش یافته اسب. ای و بین ممیط منطقهدر 

 ها و سیاسیون تعامه دارد. با ملّب 

 .منابع و اباارهای قدرت هوایی، فراگیر و برگرفته از منابع ملّی و در دسترس هستند 

 (149: 1947های قدرت ملی یك کشور اسب. )اسنایدر،  یرنده تمامی مؤوفهدربرگ 

 شود: سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی شناخته می قدرت هوایی در سه:سطوح قدرت هوایی

    شزود و   در سطح راهبردی، قدرت هوایی برای دستیابی به منافع کالن ملّی توویزد و اعمزال مزی

ی خود بزه ثبزات سیاسزی یزك دووب/ملّزب منجزر        نوبه بهنتیجه نهایی آن، اقتدار ملّی اسب که 

اومللی  ای و بعضا  بین ، ممیط ملّی، منطقهی عملکرد در سطح راهبردی گردد. فضا یا ممدوده می

هزای   ی وسزیع شزامه ملّزب    اسب که گاهی منافع یك ملّب، چند ملّب متجانس و یا یزك پهنزه  

تواند نظامی یا غیرنظامی باشد و  شود. این سطح از قدرت هوایی، می نامتجانس را نیا شامه می

ا استفاده از تجهیاات نظامی توویزد و  یرنده عملیات هوایی نظامی نیسب، حتی اگر بدربرگواوما  

 اعمال شده باشد.

     نظزامی توویزد و اعمزال     -در سطح عملیاتی، قدرت هوایی برای دسزتیابی بزه اهزدا  سیاسزی

کند ووزی ممکزن اسزب کزه      ی نظامی پیدا می شود. در این سطح، عملیات هوایی صرفا  جنبه می

اعمال قدرت، دستیابی به اهزدا  سیاسزی    پیامدهای غیرنظامی نیا داشته باشد. نتیجه نهایی این

ابزااری بزرای سیاسزب بزه کزار       عنزوان  بهاز طریق عملیات هوایی نظامی اسب و قدرت هوایی 
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شزود و در   های بمران، تهدید و جنگ استفاده می رود. سطح عملیاتی قدرت هوایی در زمان می

و مرکز  را در   کنار سایر نیروهای نظامی سطمی و زیرسزطمی، بخشزی از عملیزات مشزترک    

 شود. فضای صمنه جنگ شامه می

 شود. در  در سطح تاکتیکی، قدت هوایی صرفا  برای دستیابی به اهدا  نظامی تووید و اعمال می

نظزامی گرفتزه و   -این سطح، عملیات هوایی نه تنها جنبه مطلق نظامی دارد، بلکه ماهیتی هوایی

ایی خزودی و ممانعزب از اقتزدار هزوایی     صرفا  به دنبال تمقق اهدا  نظامی بزرای اقتزدار هزو   

باشد. در سطح تاکتیکی، حذ  قزدرت هزوایی دشزمنان منظزور نظزر بزوده و ایزن         دشمنان می

هزایی کزه بزرای عملیزات علیزه قزدرت هزوایی         عملیات از طریق تجهیاات، تسلیمات و گاینه

ی  حزوزه  یابزد. اهزدا ، منزابع و    دشمنان وجود دارد در فضای صمنه عملیات هوایی تمقق می

 ,Air Power Doctrine)عملکرد و مأموریب هر سطح در جدول زیزر ارایزه شزده اسزب.     

2001: 3- 5) 
 : اهدا ، منابع، حوزه عملکرد و مأموریب سطوح مختلف قدرت هوایی1جدول 

 مأموريت حوزه عملکرد منابع اهداف سطح قدرت

 پشتیبانی از منافع ملّی کس ، حفظ و اومللی ی و بینا منطقه ملّی-دفاعی ملّی راهبردی

 نظامی -دستیابی به اهدا  سیاسی صمنه جنگ نظامی نظامی-سیاسی عملیاتی

 آسمان کنترل صمنه عملیات نیرویی نظامی تاکتیکی

   Ibid) منبع:(

 .1اسب کارگر شدنو  کردن نفوذ ،چیای در گذاشتن اثر ،کردن اثریر به معنای تأث:تأثیر و موازنه تأثیر

 نظزامی،  نظزام سیاسزی،   رفتزاری  یزا  / و فیایکزی  از وضزعیب  عبارت اسبی دفاعی  تأثیر در حوزه

غیرنظامی  یا نظامی اقدامات مجموعه یا اقدام از ناشی که اطالعات و اجتماعی، زیرساخب اقتصادی،

 متجاوز نیروی رهبری، مانند هد ، یك مقابه در و اسب اقدام چند یا یك پیامد یا نتیجه تأثیر، .اسب

 سزازوکار  را پیامزد  و اقزدام  بزین  علّزی  و ی سببی رابطه رود. توصیف می کار به پناهندگان دشمنان یا

 (Mc Crabb, 2001:1)نامند.  می را نشانگر اقدام یا سازوکار تأثیر، یك نامند. شواهد می

 یا نقشی فیایکی، پیامد و نتیجه»کند:  می گونه تعریف این را آمریکا تأثیر مشترک نیروهای فرماندهی

تزأثیرممور   خاص اسزب. عملیزات   غیرنظامی و اقدامات نظامی از ناشی که پیامدی یا رویداد روانی،

 ،زمزان  هزم  و هماهنزگ  کاربرد طریق دشمنان از یا تأثیر از راهبردی مطلوب نتیجه یك کس  فرایند

                                                           
 http://www.farsilookup.comفرهنگ ویات فارسی به فارسی آنالین، قابه دسترسی در تارنمای  - 1
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 و عملیزاتی  تزاکتیکی،  سزطوح  در غیرنظامی و نظامی های توانمندی از ی کاملی دامنه متراکم و متکثر

 .1اسب راهبردی

هزا و   کننزد تزا در ممزیط اتمادیزه     ای اسب که در آن کشورها تالش می موازنه تأثیر به معنای رابطه

شونده، با حفظ تعادل نسبی در تأثیرگذاری بر یکدیگر، به امنیب ملّی دسزب   جا جابههای  پیوستگی

ها و موازینی که بزر رفتزار    وزیع قدرت، قواعد ممدودیبنیاز بقای ملّی، ت یابند که تبیین کننده پیش

هزا بزا    باشد. موازنه تأثیر، تدبیر یا مفهومی اسب که چگونگی برخورد دووزب  دووتی حاکم اسب، می

کند. مفهوم موازنه تزأثیر در روابزط    ها تشریح می بندی ی اتماد و صف مسانه امنیب ملّی را در زمینه

وه قدرت در قاو  نرخ توانمندی در رویکرد تأثیرمموری بیان شود. معاد برحس تواند  ها می دووب

 بزا  پویزا  بسزیار  ممزیط  در یزك  عملیزات  که سازد می فراهم در حفظ موازنه تأثیر فرصتی توانمندی

 2انجام گیرد. تعاملی و زمان غیر هم غیرخطی، های ویژگی

 شناسزی  روش ی تزأثیر را  موازنزه تزأثیرممور و فرآینزد تزأمین     عملیزات  تزوان  مزی  تاکتیکی بُعد در

 کزاری،  هزای  ارتبزاط  راهبرد بر ریای برنامه شناسی نظر گرفب. روش در عملیات انجام ریای برنامه

دشمنان  مهار جهب غیرنظامی و نظامی اباارهای از استفاده و ریای فرایندهای برنامه دیگر با ترکی 

 .دارد تأکید

 مفهوم یا سریع ی سلطه با ی تأثیر متراد  فرآیند تأمین موازنهتأثیرممور و  عملیات عملیاتی، بُعد در

 یك کارگیری به بر سریع تعیین کننده عملیات یا سریع ی اسب. سلطه« بهب شوک و»تر  شده شناخته

 و زمینزی  هوایی، دریایی، نیروهای ترکی  با اهدا  از بسیاری علیه نیرومند های حمالت موج سری

 صزورت  در آن، خزاک  فیایکزی  اشیال و تصر  شامه دشمنان و درک بر تأثیرگذاری فضایی جهب

 نیا اسب. نیاز،

 تمامی کاربرد عنوان به توان می ی تأثیر را تأثیرممور و فرآیند تأمین موازنه عملیات راهبردی، بُعد در

 ملزی  قزدرت  عناصر تمام به پرداختن جهب دیپلماتیك و اقتصادی نظامی، سیاسی، ملی قدرت منابع

                                                           
 http://www.jfcom.milآمریکا، قابه دسترسی در تارنمای  مشترک نیروی فرماندهی نامه واژه - 1

تعریفی که از موازنه تأثیر بیان شده، برگرفته از اوگویی اسب کزه در خصزوص حفزظ موازنزه قزدرت بزا رویکزرد         - 2

( و 811امنیتزی )صزفمه    -تأثیرگذاری و تأثیرمموری از سوی آقای مممّد تقی نووزی در کتزاب فرهنزگ دفزاعی   

( بیان شده که در فهرسب منابع به آن اشزاره شزده   29زاده در کتاب عملیات تأثیر ممور )صفمه  امبعبداومجید کر

 اسب )پژوهشگر(.
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 هزای  شزیوه  بزه  ملزی  قزدرت  منبزع  یزك  بزه  اتکزا  کزه  دارد وجزود  ادعا دشمنان در نظر گرفب. این

 آسان نسبتا  را حمله شکه یك دشمنان با انطباق و شده کلی تأثیرگذاری کاهش ناپذیر موج  اجتناب

 سازد. می

نقطه ثقزه اقزدام و عمزه دشزمنان     : نظامی دشمنان در خصوص جمهوری اسالمی ایران-راهبرد کالن سیاسی

و پایان بخشیدن به آثار ژنوپلیتیزك، ژنواسزتراتژیك و حتزی     سیاآ غرب جنوبمعطو  به ایران در 

یرگذار عمزه  تأثباشد. تا زمانی که این کانون، فعال و  ژنوکاوچر متمرکا در کانون انقالب اسالمی می

 خزورده  شکسبلوب دشمنان ج ا ایران طلبانه مط سازی مبتنی بر نظم سلطه نماید، راهبردهای امنیب

و در معرض تهدیدهای فااینده قرار خواهد داشب. دشزمنان ج ا ایزران بزرای بزرون رفزب از ایزن       

موجود در مقابه اهدا  کالن و راهبردهای امنیب ملی سیاسب خارجی خزود، نزاگایر بزه     بسب بن

سازی مخاوفان و رقبزای خزود    هدر راستای متقاعد ساختن و همرا مؤثرهای  ها و تاکتیك اتخاذ روش

طلبانه خود در قاو  نظم نوین مطلوب و بعضا  با توسه  برای تمقق حذ  موانع استقرار نظم سلطه

 (.842-847: 1948باشد )زارعی،  به روش استفاده از نیروی نظامی می

سزازی   بر مبنای خنثی ها این رهنامه: کارگیری قدرت هوایی از سوی دشمنان ج ا ا برای به های عملیاتی رهنامه

یزد بزر عملیزات    تأکو نابودی دشمنان و تمرکا بر درگیری با دشمنان از حداکثر فاصله مورد نیاز با 

منظور دستیابی به شرایط نبزرد قزاطع شزکه گرفتزه اسزب. بزر        زمین و تسلیمات دور ایستا به -هوا

امزر حیزاتی اسزب و    کزارگیری نیزروی هزوایی یزك      ها، وحدت فرماندهی در بزه  اساس این رهنامه

زمان  طور هم و یا به ها آنتوانند اهدا  عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی، ترکیبی از  نیروهای هوایی می

نیروهزای   مزؤثر کارگیری  یب را اجرا نمایند. کنترل تمرکای و اجرای غیرمتمرکا در بهمأمورهر سه 

ی تووید قزدرت   باشد. چرخه یی این نیروها مده سازمانهوایی یك اصه حیاتی اسب و قاعده کلی 

پزذیری و   از: کس  برتری هوایی، کنترل متمرکزا و اجزرای غیرمتمرکزا، انعطزا      اند عبارتهوایی 

1 قابلیب انطباق، ثبات و پایداری، تمرکا و توازن.
 

 

 

                                                           
ها و برآوردهای اطالعاتی ستاد کزه نیروهزای مسزلح اسزتخراج گردیزده اسزب، همچنزین         موارد ذکر شده از بووتن -1

که توسط معاونب اطالعات نیروی هوافضزای سزپاه    2411اکتبر  18مراجعه شود به رهنامه نیروی هوایی آمریکا تدوین 

 ترجمه شده اسب. 1931پاسداران انقالب اسالمی در تیرماه 
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 چارچوب مفهومی پژوهش

 
 چارچوب مفهومی پژوهش : 7نمودار 

 تحقیق شناسی روش
افاایی( برای تمصیه سودمندی عملی بزوده   ای )ارزش گرا( و توسعه نوع پژوهش کاربردی )تصمیم

 انجام شده اسب.  ای زمینه –های توصیفی و موردی  صورت آمیخته و به روش که به

ی قزدرت هزوایی در    نظزران حزوزه   جامعه آماری در این پژوهش شامه کلیه متخصصین و صاح 

)سزرتیپی( بزه بزاال و     14سال خدمب، جایگزاه خزدمتی    27ارای حداقه نیروهای مسلّح اسب که د

های راهبزردی را طزی نمزوده     ارشد در حوزه قدرت هوایی بوده و دوره میاان تمصیالت کارشناسی

صورت تمام شمار  نفر بود که به 82باشند. با امعان نظر به شرایط جامعه آماری، تعداد نمونه آماری 

 ی آماری بوده اسب. ی نمونه منطبق بر جامعه گرفتند و جامعه خواندگی قرار مورد پاسخ
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ای و میدانی جهب گردآوری اطالعات استفاده شد ضزمن   در این پژوهش ترکیبی از روش کتابخانه

عنزوان   نظزران بزه   عنوان اباار اصلی و مصاحبه با صزاح   برداری از منابع مورد مطاوعه به که فیش این

هزای تزاکتیکی،    شد. نهایتا  پرسشنامه برای تعیین میزاان ارزش شزاخص   اباار تکمیلی در نظر گرفته

عملیاتی و راهبردی قدرت هوایی ج ا ایران بر مبنای موازنه ی تأثیر بزر دشزمنان و ترسزیم اوگزوی     

 نهایی استفاده گردید.

منصزبان و افزراد آگزاه نسزبب بزه       سعی شد تا برای تأمین روایی مصاحبه، با افراد مطلع و صزاح  

هزای   ها در زمان او  ارایه شده در موضوع پژوهش مصاحبه انجام پذیرد. همچنین با طرح سوألمط

هزا، پایزایی مصزاحبه     پوشانی در پاسخ به سوأل شونده و تعیین میاان هم مختلف از چندین مصاحبه

و با تأمین گردید. با مطاوعه منابع موثق و مرتبط با موضوع تمقیق، روایی منابع مورد مطاوعه حاصه 

دسب آمده، اعتبار مطاوعزه   پوشانی در اطالعات به مقایسه مطاو  جمع آوری شده و تعیین میاان هم

 منابع تأمین گردید.

های درسب با عباراتی که ابهام را به حداقه ممکن برساند و افاایش روایی ممتوا با  طرح پرسشبا 

ها تزأمین گردیزد.    روایی پرسشنامههایی که جنبه مهمی از هد  تمقیق را تأمین نماید  طرح پرسش

پرسشنامه در یك جلسه مورد بمث و مشورت متخصصان قرار گرفب تا مشخص شود تا همچنین 

دهد. پس از اخذ نظریه ایشان در خصوص پرسشنامه،  های مهم هد  را پوشش می چه اندازه جنبه

یع شد. پس از بررسزی  صورت آزمایشی توز بار به رشته ابهامات و اشکاالت آن مرتفع، و سپس یك

های الزم نسبب به توزیع نهایی آن اقدام گردید. نهایتا  جهب سنجش  نتایج حاصله و انجام تصمیح

استفاده گردید که مقزدار آن بزا    2س. اچ. الوشه 1روایی پرسشنامه از فرمول سنجش اعتبار ممتوای

( N= 82خوانزدگان )  اد پاسزخ و با توجه به تعد 44/1( برابر با N= 1نظران ) توجه به تعداد صاح 

 گردید که بر اساس جدول الوشه از روایی باالیی برخوردار بوده اسب.   48/4برابر با 

مقدار سنجش اعتبار ممتزوای الوشزه بزا    

نظران توجه به تعداد صاح 

 



 
 

مقدار سنجش اعتبار ممتزوای الوشزه بزا    

خواندگان توجه به تعدادپاسخ
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دسب آمده حاصه شد. ایزن مقزدار بزرای     ها با استفاده از مماسبه آوفای کرونباخ به پرسشنامهپایایی 

و بزرای کزه    38/4، برای بُعد راهبردی برابر 37/4، برای بُعد عملیاتی برابر 38/4بُعد تاکتیکی برابر 

 اده شده اسب.  های د مماسبه گردید که بیانگر پیوستگی قابه قبووی در میان پاسخ 34/4ها برابر  داده

ای،  برداری از مطاوعات کتابخانزه  روش تجایه و تملیه اطالعات به این صورت بود که ابتدا با فیش

های عمیق و ایجاد جلسات طوفان میای اوگوی اوّویه ابعاد تأثیرگذار تزاکتیکی، عملیزاتی و    مصاحبه

های  ها و شاخص مؤوفه راهبردی بر قدرت هوایی احصاء شد و سپس با استفاده از عوامه توصیفی،

هزای پویاسزازی اوگزو ارایزه      پژوهزی مزدل   های آینزده  گیری( تملیه و نهایتا  با روش سنجش )اندازه

 گردید.

بزین   tکزه مقزادیر    بنزدی و پزس از ایزن    ها دسزته  های حاصه از پرسشنامه در همین راستا ابتدا داده

و بزه   1وگوسازی معادالت ساختاریهای مربوطه استخراج شد، از طریق فرآیند ا ها و شاخص مؤوفه

بندی صورت گرفزب. نهایتزا     ، تملیه عاملی تأییدی و متعاقبا  اووویب2ترین مربعات جانی روش کم

تعیزین و اوگزوی    9ها از طریق آزمون خود ارزیزاب  ها به مؤوفه ها به ابعاد و شاخص همبستگی مؤوفه

و روایزی اوگزو نیزا از طریزق      8صورت ترکیبزی  دسب آمده به مربوط ترسیم گردید. پایایی اوگوی به

دسب آمده از بررسی ضرای  مسزیر   تأیید شد و آزمون نهایی اوگوی به 7ها بررسی بار تقاطعی گویه

 و معناداری آن و نیا واریانس تبیین شده صورت گرفب.

ابعاد تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی قدرت هوایی ج ا ایران )متییر مسزتقه(:  : ها تعاریف عملیاتی متغیر

هزای مزرتبط؛    ها و شاخص متییری اسب مستقه، چند ارزشی، اسمی و ناپیوسته که با افراز به مؤوفه

 کند ی تأثیر بر دشمنان تعیین می میاان تأثیر و همبستگی هر کدام را بر مبنای ایجاد موازنه

راهبردی سنجش قدرت هوایی ج ا ایران )متییر تابع(: متییری اسب تابع که بر مبنای تزأمین  اوگوی 

هزا و   ی تأثیر قدرت هوایی ج ا ایران بر دشمنان، میزاان تأثیرپزذیری و ارتبزاط آن بزا مؤوفزه      موازنه

آماری های  های ابعاد تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی قدرت هوایی ج ا ا، با استفاده از تملیه شاخص

   شود. تعیین می

                                                           
1 - Structural Equation Models 

2 - Partial Least Mean Square 

3- Bootstrapping Test  
4- Composite Reliability  
5 - Cross Validated Communality 
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 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه

 :های جمعیت شناختی تجزیه و تحلیل آماری داده  -

 های مورد تجایه و تملیه قرار گرفب: ی آماری مشتمه بر حوزه فرآیند جمعیب شناختی جامعه

 28/37  باشند که  میدرصد پاسخگویان دارای تمصیالت درحد دانشجوی دکتری و دکتری

 خواندگان اسب. بیانگر سطح تمصیالت باالیی در بین پاسخ

 72/24 باشند که بیانگر سطح  درصد پاسخگویان دارای هیئب علمی درحد مربی و استادیار می

 خواندگان اسب. های علمی در بین پاسخ قابه قبووی از مشارکب هیئب

 18/78 باشند که بیانگر سطح  سال می 94تا  27% درصد پاسخگویان دارای سنوات خدمب بین

 خواندگان اسب. باالیی از سنوات و تجربة خدمتی در بین پاسخ

 27/88 سال( قبه از  23/11های صفی )با میانگین  ی کافی خدمب در یگان % پاسخگویان تجربه

 های ستادی را دارند. ورود به یگان

 41/19 یاان باالی ماهیب تخصصی % پاسخگویان دارای ماهیب شیلی رزمی بوده که بیانگر م

 خواندگان اسب. رزمی در میان پاسخ

توان نتیجه گرفب جامعه آماری، کفایب الزم را بزرای پاسزخگویی احزراز نمزوده      به این ترتی ، می

 اسب.

های ابعزاد تزاکتیکی،    تجایه و تملیه مؤوفه:های تحقیق های یافته ها و ارائه تجزیه و تحلیل سایر داده  -

  ی تزأثیر بزا قزدرت هزوایی     ای موازنهراهبردی مؤثر بر قدرت هوایی ج ا ایران بر مبنعملیاتی و 

 .دشمنان

ی تأثیر بر دشمنان در ابعاد مربوطه به  های قدرت هوایی ج ا ایران بر مبنای موازنه میاان تأثیرمؤوفه

 دسب آمد: شرح نمودار زیر به
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   ی اوگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسالمی ایران ارانه

 ی تأثیر بر دشمنان بر مبنای موازنه

 
های ابعاد تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی مؤثر بر قدرت هوایی  های مربوط به میاان تأثیر مؤوفه میانگین پاسخ :2نمودار 

 ی تأثیر با قدرت هوایی دشمنان ج ا ایران بر مبنای موازنه
 ی تأثیر با  مؤثر بر قدرت هوایی ج ا ایران بر مبنای موازنه تاکتیکیی بُعد  معدل نهایی دو مؤوفه

زیاد مماسبه شده  و به وزن خیلی 72/8شاخص( برابر با  24قدرت هوایی دشمنان )شامه 

کند. میاان  ی زیاد حفظ می در ممدودهباشد که این وزن را  می 447/4اسب و واریانس آن 

دسب آمده و بیانگر  به 38/4رونباخ مماسبه که برابر ک ها از طریق آوفای پیوستگی بین داده

 باشد. ها می زیاد بین داده پیوستگی خیلی

 ی تأثیر با  مؤثر بر قدرت هوایی ج ا ایران بر مبنای موازنه عملیاتیی بُعد  معدل نهایی سه مؤوفه

زیاد مماسبه شده  و به وزن خیلی 71/8شاخص( برابر با  29قدرت هوایی دشمنان )شامه 

کند. میاان  زیاد حفظ می ی خیلی در ممدودهباشد که این وزن را  می 41/4اسب و واریانس آن 

دسب آمده و بیانگر  به 37/4کرونباخ مماسبه که برابر  ها از طریق آوفای پیوستگی بین داده

 باشد ها می زیاد بین داده پیوستگی خیلی

 ی تأثیر  وایی ج ا ایران بر مبنای موازنهمؤثر بر قدرت ه راهبردیی بُعد  معدل نهایی پنج مؤوفه

زیاد مماسبه شده  و به وزن خیلی 97/8شاخص( برابر با  74با قدرت هوایی دشمنان )شامه 

کند. میاان  زیاد حفظ می ی خیلی در ممدودهباشد که این وزن را  می 428/4اسب و واریانس آن 

دسب آمده و بیانگر  به 38/4برابر کرونباخ مماسبه که  ها از طریق آوفای پیوستگی بین داده

 باشد. ها می زیاد بین داده پیوستگی خیلی

 (تاکتیکی)آفند هوایی علیه قدرت هوایی دشمنان

 (تاکتیکی)پدافند هوایی علیه قدرت هوایی دشمنان

 (عملیاتی)پشتیبانی هوایی از نیروهای سطحی خودی 

 (عملیاتی)عملیات هوایی علیه نیروهای سطحی دشمنان

 (عملیاتی)فرماندهی و کنترل هوایی صحنه جنگ 

 (راهبردی)بازدارندگی هوایی راهبردی ج ا ا 

 (راهبردی)تهاجم هوایی راهبردی ج ا ا 

 (راهبردی)نظام فرماندهی و کنترل هوایی ج ا ا 

 …جایگاه قدرت هوایی در مؤلفه های کالن ملّی ج اا 

42/4 (راهبردی)ماهیت راهبردی قدرت هوایی ج ا ا   

1/4  

4/4  

41/4  

43/4  

51/4  

46/6  

56/4  

49/4  

55/4  

 5            4             3             2            1  
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 ی تأثیر با قدرت هوایی  های قدرت هوایی ج ا ایران بر مبنای موازنه تملیه عاملی ابعاد و مؤوفه

 دشمنان

خودارزیززابی و »بززرای بررسززی معنززاداری ضززرای  مسززیر و بارهززای عززاملی از آزمززون  -گززام اوّل

در این آزمون، اعداد روی مسیر و نیا خطوط مربزوط بزه بارهزای عزاملی     . استفاده شد 1«اندازی راه

 شوند: تفسیر می tمربوط به این آزمون هستند و همانند آزمون  tمقادیر 
 اند( برای بررسی معناداری ضرای  مسیر بارهای عاملی )مقادیر از زیاد به کم مرت  شده t آماره آزمونمقدار  -2جدول 

 مسیر بار عاملی متییرهای پنهان و آشکارضری  

 (t آماره آزمون)مقدار 

 تاکتیکی بعد

(843/84) 

 راهبردی بعد

(814/98) 

 عملیاتی بعد

(387/74) 

 448/37 - - دشمنان )بُعد عملیاتی( سطمی نیروهای علیهج ا ایران  هوایی ی عملیات مؤوفه

 243/48 - - )بُعد عملیاتی(ج ا ایران  جنگ صمنه هوایی کنترل و ی فرماندهی مؤوفه

 - - 883/13 آفند هوایی ج ا ایران علیه قدرت هوایی دشمنان )بُعد تاکتیکی(

 - 118/82 - )بُعد راهبردی(ج ا ایران  راهبردی هوایی ی تهاجم مؤوفه

 121/98 - - خودی )بُعد عملیاتی( سطمی نیروهای ازج ا ایران  هوایی ی پشتیبانی مؤوفه

 - - 798/27 ی پدافند هوایی ج ا ایران علیه قدرت هوایی دشمنان )بُعد تاکتیکی( مؤوفه

 - 434/22 - )بُعد راهبردی(ج ا ایران  راهبردی هوایی ی بازدارندگی مؤوفه

 - 877/24 - )بُعد راهبردی(ج ا ایران  هوایی کنترل و فرماندهی ی نظام مؤوفه

 - 841/13 - )بُعد راهبردی(ج ا ایران  هوایی قدرت راهبردی ی ماهیب مؤوفه

 - 819/24 - )بُعد راهبردی(ج ا ایران  ملّی کالن های مؤوفه در هوایی قدرت ی جایگاه مؤوفه

شود بنابراین اگر میزاان بارهزای عزاملی مشزاهده      بررسی می 41/4 چون معناداری در سطح خطای

در  74/2تزر از   و اگزر بزیش   مماسبه شود، رابطه معنادار نیسب تر کم 74/2 از t مقدار شده با آزمون

دهد کزه تمزامی مقزادیر بزاالتر      معنادار خواهد بود. جدول باال نشان می tباشند، مقدار  41/4سطح 

 تملیه اوگوی در مسیر ضرای  ها و آماری بارعاملی گویه داری از.حد مطلوب بوده و بنابراین معنی

بندی متییرهای آشکار، پنهان و وابسته در مقایسه با بارعزاملی   ین اووویبشود. همچن می تأیید مسیر

 قزدرت  راهبزردی  ماهیزب »ی  جزا دو مؤوفزه   باشد یعنی بزه  % می34ها در جدول بیانگر تطابق  گویه

که در ردیزف انتهزای هزر دو    « ا ا ج ملّی کالن های مؤوفه در هوایی قدرت جایگاه»و « ا ا ج هوایی

بندی یکسانی از نظر قدرت رابطه و میزاان   ها از اووویب تی دارند، مابقی مؤوفهجدول اووویب متفاو

 معناداری برخوردار هستند.

                                                           
1 - Bootstrapping 
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   ی اوگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسالمی ایران ارانه

 ی تأثیر بر دشمنان بر مبنای موازنه

منظور مماسبة ضرای  مسیر، واریزانس تبیزین شزده متییزر وابسزته توسزط متییرهزای         به -گام دوم

یگر از آزمزون  مستقه، بار عاملی متییرهای مشاهده شده و اثر غیرمستقیم و اثر که متییرها بر یکزد 

مطلزوب   8/4قابزه قبزول و بزاالی     9/4ترین مربعات جانی استفاده شد. ضزری  مسزیر بزاالی     کم

 باشد: ی آن به شرح جدول زیر می شود. نتیجه ممسوب می
 اند( )مقادیر از زیاد به کم مرت  شدهبندی ضری  مسیر بار عاملی متییرهای پنهان و آشکار  :  اووویب9جدول 

 عاملی متییرهای پنهان و آشکار ضری  مسیر بار
 تاکتیکی بعد

(311/4) 

 راهبردی بعد

(343/4) 

 عملیاتی بعد

(398/4) 

 371/4 - - )بُعد عملیاتی(دشمنان  سطمی نیروهای علیهج ا ایران  هوایی عملیاتی  مؤوفه

 383/4 - - )بُعد عملیاتی(ج ا ایران  جنگ صمنه هوایی کنترل و فرماندهیی  مؤوفه

 - - 322/4 )بُعد تاکتیکی(آفند هوایی ج ا ایران علیه قدرت هوایی دشمنان 

 - 311/4 - )بُعد راهبردی(ج ا ایران  راهبردی هوایی تهاجمی  مؤوفه

 433/4 - - )بُعد عملیاتی( خودی سطمی نیروهای ازج ا ایران  هوایی پشتیبانیی  مؤوفه

 - - 442/4 )بُعد تاکتیکی(پدافند هوایی ج ا ایران علیه قدرت هوایی دشمنان ی  مؤوفه

 - 414/4 - )بُعد راهبردی(ج ا ایران  راهبردی هوایی بازدارندگیی  مؤوفه

 - 421/4 - )بُعد راهبردی(ج ا ایران  هوایی کنترل و فرماندهی نظامی  مؤوفه

 - 413/4 - )بُعد راهبردی(ج ا ایران  هوایی قدرت راهبردی ماهیبی  مؤوفه

 - 418/4 - )بُعد راهبردی(ج ا ایران  ملّی کالن های مؤوفه در هوایی قدرت جایگاهی  مؤوفه

هسزتند کزه بیزانگر     8/4تزر از   دهد که مقادیر تمامی مسیرهای بار عزاملی بزیش   جدول باال نشان می

 باشند. می مشاهدهعامه )متییر پنهان( و متییر قابه وجود قدرت رابطه مطلوب بین 

های مربزوط   ها، از گاارش تعیین پایایی و روایی اوگو: برای تعیین پایایی هر یك از گویه -گام سوم

داری  درسزطح معنزی   1/4استفاده شد. حداقه بار عاملی مورد قبول بایسزتی   1به بارگذاری خارجی

 مرت  گردید. 8برای بارعاملی اوویه و میانگین بارعاملی باشد. نتایج به شرح جدول  41/4

  

                                                           
1 - Outer Loading 
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 مربوط به بارهای عاملی t آماره آزمون:  مقدار 8جدول 

 بر دشمنانی تأثیر  های قدرت هوايی ج ا ايران بر مبنای موازنه مؤلفه

ی 
امل

رع
با

لیه
او

ن  
گی
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م

ی
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رع
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ف  
حرا

ان
رد

دا
تان
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 412/4 328/4 322/4 آفند هوایی ج ا ایران علیه قدرت هوایی دشمنان )بُعد تاکتیکی(

 494/4 412/4 414/4 )بُعد راهبردی(ج ا ایران  راهبردی هوایی ی بازدارندگی مؤوفه

 417/4 312/4 311/4 )بُعد راهبردی(ج ا ایران  راهبردی هوایی ی تهاجم مؤوفه

 484/4 414/4 418/4 )بُعد راهبردی(ج ا ایران  ملّی کالن های مؤوفه در هوایی قدرت ی جایگاه مؤوفه

 414/4 378/4 371/4 دشمنان )بُعد عملیاتی( سطمی نیروهای علیهج ا ایران  هوایی ی عملیات مؤوفه

 411/4 384/4 383/4 )بُعد عملیاتی(ج ا ایران  جنگ صمنه هوایی کنترل و ی فرماندهی مؤوفه

 482/4 424/4 413/4 )بُعد راهبردی(ج ا ایران  هوایی قدرت راهبردی ی ماهیب مؤوفه

 484/4 427/4 421/4 )بُعد راهبردی(ج ا ایران  هوایی کنترل و فرماندهی ی نظام مؤوفه

 497/4 413/4 442/4 )بُعد تاکتیکی(ی پدافند هوایی ج ا ایران علیه قدرت هوایی دشمنان  مؤوفه

 427/4 437/4 433/4 خودی )بُعد عملیاتی( سطمی نیروهای ازج ا ایران  هوایی ی پشتیبانی مؤوفه

بوده که بیانگر پایزایی قابزه    1/4شود، میانگین تمامی بارهای عملی باالی  گونه که مشاهده می همان

 1/4ی بزاالی   نیا مقادیر بار عزاملی را در ممزدوده   باشد. انمرا  استاندارد به دسب آمده قبووی می

 شود. کند که پایایی اوگو تأیید می حفظ می

انجام شد. در این بررسی، با استفاده از آزمزون   1ها روایی اوگو، بررسی بار تقاطعی گویه برای تعیین

گزر مشزخص   های دی ی خود و سازه ها بر سازه ترین مربعات جایی، بار تقاطعی هر یك از گویه کم

تزر از بزار عزاملی آن بزا      بیش 441/4شود. بار عاملی هر مؤوفه با بُعد مربوط به خود باید حداقه  می

گونه که مشاهده می شود، بار عاملی  آورده شده اسب. همان 7-دیگر ابعاد باشد که نتایج در جدول

باشزد کزه    یگر ابعزاد مزی  تر از بار عاملی آن بر د بیش 441/4هر مؤوفه با بُعد مربوط به خود حداقه 

 نماید. روایی این اوگو را تأیید می
  

                                                           
1 - Construct Cross Validated Communality 
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   ی اوگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسالمی ایران ارانه

 ی تأثیر بر دشمنان بر مبنای موازنه

 های دیگر ی خود و سازه ها بر سازه : مقادیر تقاطعی هر یك از گویه7جدول 

 ی تأثیر بر دشمنان های قدرت هوایی ج ا ایران بر مبنای موازنه مؤوفه
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ی آفند هوایی ج ا ایران علیه قدرت هوایی دشمنان )بُعد  مؤوفه

 تاکتیکی(
322/4 311/4 812/4 438/4 

ی پدافند هوایی ج ا ایران علیه قدرت هوایی دشمنان )بُعد  مؤوفه

 تاکتیکی(
442/4 812/4 844/4 198/4 

دشمنان )بُعد  سطمی نیروهای علیهج ا ایران  هوایی ی عملیات مؤوفه

 عملیاتی(
424/4 371/4 842/4 414/4 

)بُعد ج ا ایران  جنگ صمنه هوایی کنترل و ی فرماندهی مؤوفه

 عملیاتی(
494/4 383/4 143/4 431/4 

خودی )بُعد  سطمی نیروهای ازج ا ایران  هوایی ی پشتیبانی مؤوفه

 عملیاتی(
488/4 433/4 888/4 471/4 

 344/4 311/4 443/4 118/4 )بُعد راهبردی(ج ا ایران  راهبردی هوایی ی تهاجم مؤوفه

 171/4 414/4 772/4 749/4 )بُعد راهبردی(ج ا ایران  راهبردی هوایی ی بازدارندگی مؤوفه

 814/4 421/4 813/4 789/4 )بُعد راهبردی(ج ا ایران  هوایی کنترل و فرماندهی ی نظام مؤوفه

 748/4 413/4 811/4 878/4 )بُعد راهبردی(ج ا ایران  هوایی قدرت راهبردی ی ماهیب مؤوفه

)بُعد ج ا ایران  ملّی کالن های مؤوفه در هوایی قدرت ی جایگاه مؤوفه

 راهبردی(
714/4 712/4 418/4 188/4 

های حاصزه از آزمزون    گیری به داده : برای بررسی کیفیب اباارهای اندازه1برازش اوگو -گام چهارم

-را مورد بررسی قرار داده اسب که در جزدول  2ها اعتبار اشتراک گویهرجوع شد. نتایج بار تقاطعی 

برای هر بلزوک متییزر    3عنوان مجموع مجذورات مشاهدات به SSOنتایج کلی آورده شده اسب.  8

بینی برای هر بلوک متییر پنهان و ستون انتهایی  پیش 4عنوان مجموع مجذور خطاهای به SSEپنهان، 

دهد. اگزر شزاخص وارسزی اعتبزار اشزتراک       نیا شاخص اعتبار اشتراک متییرهای پنهان را نشان می

 گیری کیفیب مناس  دارد. متییرهای پنهان مثبب باشد، اوگوی اندازه

                                                           
1 - Fitness of Good 

2 - Construct Cross validated Redundancy 

3 - SSO= Sum of Square Observed 

4 - SSE = Sum of Square Error 
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 بینی همراه با اعتبار اشتراک متییرها شمقادیر مجموع مجذورات مشاهدات و مجموع مجذور خطاهای پی : 8جدول 
 SSO SSE Qij½ (=1-SSE/SSO) 

 933/4 793/118 138 تاکتیکی

 744/4 478/249 847 راهبردی

 118/4 847/42 231 عملیاتی

 914/4 489/8229 3421 قدرت هوایی

اعتبزار  شود اوگوی این تمقیق بر اساس این معیزار یعنزی مثبزب بزودن مقزادیر       چنانچه مشاهده می

 شود. اشتراک، مناس  اسب. از همین رو، برازش اوگو تأیید می

آزمون اوگو: با استفاده از بررسی ضرای  مسیر )مقدار بتا( اوگوی پژوهش مورد آزمزون   -گام پنجم

گیرد. مقادیر ضرای  مورد تأیید همراه با واریانس تبیین شده بین متییرهای پنهان و وابسزته   قرار می

% مقزدار  74باشد. واریانس بین متییرهای پنهزان و وابسزته بایسزتی حزداقه      می 1 -به شرح جدول

 باشد. 1/4ضری  مسیر بین متییرهای پنهان و وابسته بوده و همچنین، مقدار آن بایستی باالی 
 : مقادیر ضرای  مسیر مورد تأیید همراه با واریانس تبیین شده بین متییرهای پنهان و وابسته1جدول 

 تاکتیکی عملیاتی راهبردی پنهان )ابعاد راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی( متییرهای

 311/4 398/4 343/4 مقدار ضری  مسیر بین متییرهای پنهان و متییر وابسته )قدرت هوایی ج ا ا(

 494/4 418/4 421/4 هوایی ج ا ا( مقدار واریانس تبیین شده بین متییرهای پنهان و متییروابسته )قدرت

ضری  و واریانس بین متییرهای پنهان )ابعاد راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی( و متییر وابسزته   مقادیر

 شزده  ارانزه بوده و اوگوی  قبول قابهکند که آزمون اوگو  )قدرت هوایی ج ا ا( در جدول باال تأیید می

مفروضزات   ی تأثیر قدرت هوایی ج ا ایران بر دشمنان در حیطه تملیه مسزیر، از  برای تأمین موازنه

 نظری مناسبی برخوردار اسب.   -تجربی

  پیشنهادو  گیری نتیجه

 :نتیجه گیری-الف

گیری برای تبیین ارتباط بین ابعاد تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی مؤثر بر قزدرت هزوایی ج ا    نتیجه -

 ی تأثیر با قدرت هوایی دشمنان: ایران بر مبنای موازنه

ها و قدرت هوایی ج  و بررسی نرخ افاایش بارعاملی میان مؤوفه 7 -با مراجعه به ستون آخر جدول

گردد که برای تأمین موازنه تأثیر بر قدرت هوایی دشمنان بایستی ضمن افاایش  ا ایران مشخص می

شزمنان  های باوفعه و باوقوه برای تهاجم راهبردی هوایی از آفند هوایی علیه قدرت هوایی د ظرفیب

بهره گرفب. مجددا  برای برخورداری از آفند هوایی مؤثر ج ا ایران علیه قدرت هوایی دشمن، نظزام  
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 ی تأثیر بر دشمنان بر مبنای موازنه

صورت مطلزوبی سزاختار    فرماندهی و کنترل هوایی صمنه جنگ قدرت هوایی ج ا ایران بایستی به

در بُعزد   هم در بُعد راهبردی و هم -های الزم برای تهاجم هوایی یافته و چینش گردد تا زیرساخب

 دار(.   های اووویب فراهم شود )مؤوفه -تاکتیکی

ی تأثیر بر دشمنان بایستی ابتزدا   در این میان، ارتباط بین عملیات هوایی/ سطمی برای تأمین موازنه

بر انجام عملیات آفندی علیه نیروهزای سزطمی دشزمنان و سزپس پشزتیبانی از نیروهزای سزطمی        

ی هزوایی راهبزردی و تثبیزب جایگزاه قزدرت هزوایی در       خودی صورت گیرد. توجه به بازدارنزدگ 

 های میانه(. ساز این مهم خواهد بود )شاخص های کالن ملّی زمینه مؤوفه

نهایتا  فرآیند پدافند هوایی ج ا ایران علیه قدرت تهاجم هوایی دشزمنان همزراه بزا توجزه بزه نظزام       

هزای ماهیزب راهبزردی در     شزاخص  فرماندهی و کنترل هوایی ج ا ایران در بُعد راهبردی و تثبیزب 

عنوان شاخصزی مهزم در ایجزاد موازنزه تزأثیر بزر        های آغازین( به قدرت هوایی ج ا ایران )شاخص

ی تزأثیر )اعزم از    گیری از تمزامی معیارهزای موازنزه    شود و بر بهره قدرت هوایی دشمنان وما  می

 ، روانی، اطالعاتی و . ..( تکیه دارد.فیایکی غیرفیایکی، 

پزژوهش: دسزتیابی بزه اوگزوی راهبزردی سزنجش قزدرت هزوایی          یکلز گیری برای هد   نتیجه -

 ی تأثیر با قدرت هوایی دشمنان. نهجمهوری اسالمی ایران بر مبنای مواز

ها، کلیّب قدرت هوایی و ابعاد تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی  پوشانی بارهای عاملی مؤوفه بررسی هم

ی تزأثیر بزر قزدرت هزوایی      موازنزه  وضعیتیکند که در چه  یمشخص م 7قدرت هوایی در جدول 

 رسند.  ی خود می دشمنان به بیشینه

  



 

 

  1931 بهار، 11، شماره شانادهمسال  - استراتژیكفصلنامه مطاوعات دفاعی   88

 
 ی تأثیر بر دشمنان ها و قدرت هوایی ج ا ایران بر مبنای موازنه پوشانی بارهای عاملی مؤوفه اوگوی هم : 9نمودار 

 

ا ایزران علیزه قزدرت هزوایی     ی تهاجم هوایی راهبزردی ج ا ا، آفنزد هزوایی ج     ، مؤوفه9در نمودار 

دشمنان، عملیات هوایی ج ا ایران علیه نیروهزای سزطمی دشزمنان و فرمانزدهی و کنتزرل هزوایی       

 ی جنگ ج ا ایران باالترین میاان تمرکا قدرت رابطه را دارد. صمنه

توان برای سنجش نهایی آن، هر یك از ابعاد تاکتیکی، عملیزاتی   شد، می ارانهبا توجه به اوگویی که 

ی تأثیر بر قزدرت هزوایی دشزمنان در قاوز       و راهبردی قدرت هوایی ج ا ایران را بر مبنای موازنه

 و فضایی ترسیم کرد که به شرح تصویر زیر اسب: بعدی سهنماد 

2

4

6

8

10

…مؤلفهیآفندهواییجااعلیه

…مؤلفهیپدافندهواییجااعلیه

…مؤلفهیعملیاتهواییجااعلیه

…مؤلفهیفرماندهیوکنترلهوایی

…مؤلفهیپشتیبانیهواییجاااز

…مؤلفهیتهاجمهواییراهبردیجا

…مؤلفهیبازدارندگیهوایی

…مؤلفهینظامفرماندهیوکنترل

…مؤلفهیماهیتراهبردیقدرت

…مؤلفهیجایگاهقدرتهواییدر

 قدرت هوایی بُعد تاکتیکی بُعد عملیاتی بُعد راهبردی
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 ی تأثیر بر دشمنان بر مبنای موازنه

 

 ترسیم سه بُعدی ابعاد تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی در قاو  اوگوی فضایی :1تصویر 
 

 باقزدرت آن، باالترین قدرت رابطه ابعاد  تبع بهها با ابعاد و  ، باالترین قدرت رابطه مؤوفهترتی  این به

تزوان انتظزار    اسب. از همین رو، مزی  قرارگرفتهی مبدأ این اوگوی فضایی  هوایی ج ا ایران در ناحیه

ی تزأثیر قزدرت هزوایی ج ا     ای که باالترین موازنه داشب که طبق اوگوی فضایی ترسیم شده، ناحیه

ی تزأثیر   تزرین موازنزه   ای کزه کزم   نماید، ناحیه نادیك به مبدأ اوگوی باال و ناحیزه  ایران را تأمین می

 مبدأ خواهد بود.دور از  نماید نواحی قدرت هوایی ج ا ایران را تأمین می

تجانس هر یك از ابعاد قزدرت هزوایی در قیزاس بزا      -کند: اوّل اوگوی فوق چند معیار را تبیین می

های هر بُعزد   پهنای مؤوفه -در تقابه ابعاد با یکدیگر، سوم آمده دسب بهشکه فضای  -یکدیگر، دوم

ها از مبدأ بزه خزارج و    ش مؤوفهروند کاهش یا افاای -جنس خودش، چهارم ی هم در قیاس با مؤوفه

 تناس  هر مؤوفه با بُعد مربوط به خود و سایر ابعاد قدرت هوایی ج ا ا. -برعکس و نهایتا  پنجم

ی تأثر بر دشزمنان   ی قدرت هوایی ج ا ایران بر مبنای موازنه ی مماسبه در این فضای حجمی، نموه

 شود: ی زیر مماسبه می از معادوه
 (تاکتیکی)z (γ) × (عملیاتی)y (β) × (راهبردی(x (α) ═ ی تأثیر بر دشمنان ن بر مبنای موازنهقدرت هوایی ج ا ایرا

های ملّی جایگاه قدرت هوایی در مؤلفه

 (0/816) ج ا ا
ماهیت راهبردی قدرت هوایی ج ا ا 

نظام فرماندهی و کنترل هوایی ج ا 

بازدارندگی هوایی راهبردی ج 

تهاجم هوایی راهبردی ج ا 

پدافندهوایی ج ا ا علیه قدرت هوایی دشمن 

(0/822) 

آفند هوایی ج ا ا علیه قدرت هوایی  بُعد 

 عملیاتی

بُعد تاکتیکی 

(0/911)

بُعد راهبردی 

(0/909)
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قدرت رابطه هر یك از ابعاد راهبزردی، عملیزاتی و تزاکتیکی بزا قزدرت هزوایی         و   ،  مقادیر 

اند و  جمهوری اسالمی ایران هستند که بر مبنای موازنه تأثیر با قدرت هوایی دشمنان استخراج شده

 صورت زیر خواهد بود: طبق مماسبات صورت گرفته، به
 (تاکتیکی)z (311/4) × (عملیاتی)y (398/4) × (راهبردی)x (343/4( ═ ی تأثیر بر دشمنان قدرت هوایی ج ا ایران بر مبنای موازنه

هزای   ی مؤوفزه  اند از جمع قدرت رابطه عبارت  تاکتیکی  و   عملیاتی  ،  راهبردی  در این دو فرمول، 

ی  ی تأثیر بر دشمنان. نکته مربوط به هر بُعد با قدرت هوایی جمهوری اسالمی ایران برمبنای موازنه

با تمامی ابعاد قدرت هزوایی ج ا ایزران بزر     شده مشخصهای  ، ارتباط بین تمامی مؤوفهمالحظه قابه

یعنی تا زمانی که مقدار رابطه حداقه یکی از ابعاد راهبزردی،   ی تأثیر با دشمنان اسب؛ مبنای موازنه

عملیاتی و تاکتیکی قدرت هوایی ج ا ایران با کلیّب قدرت هزوایی ج ا ایزران صزفر نباشزد، میزاان      

ی تأثیر بر دشمنان برابر صفر نخواهند شد و  ارتباط ابعاد دیگر با قدرت هوایی ج ا ابر مبنای موازنه

 مقداری باالتر از صفر خواهد بود. مقدار نهایی آن نیا

   :ها پیشنهاد -ب 

 های بُعد تاکتیکی قدرت هزوایی ج ا ا،   پیرامون مؤوفه 7 -آمده از جدول دسب با توجه به نتایج به

از منظر قدرت رابطه « آفند هوایی ج ا ایران علیه قدرت هوایی دشمن»ی  مشخص گردید مؤوفه

گزردد   باالترین اووویب را دارد. از همین رو، پیشزنهاد مزی   ی تأثیر بر دشمنان برای تأمین موازنه

ربط در نیروهای مسلّح جهب تأمین موازنه تزأثیر بزر قزدرت هزوایی دشزمنان       های ذی معاونب

ی دشزمنان   ها و سکوهای تجهیزاات هواپایزه   نسبب به تدوین طرح کالن از کار انداختن پایگاه

 مایند.صورت یکپارچه، مستمر و مداوم توجه خاص ن به

بخشی به عملیزات هزوایی و انجزام     ی عملیات هوایی، عمق در این طرح کالن، مدیریب صمنه -

ساز ایزن مهزم    سازی پدافند هوایی دشمنان و گستردگی عملیات، زمینه غافلگیری همراه با خنثی

های عملیزات از   بوده و تجانس صمنه عملیات با نوع تهدیدات هوایی همراه با پشتیبانی صمنه

عنوان شاخصی مهم در ایجاد موازنزه تزأثیر بزر     گر همراه با استقالل عملیات آفند هوایی بهیکدی

های ارتبزاطی هزوایی امزن و مزؤثر بزا       قدرت هوایی دشمنان وما  گردد. بنابراین ایجاد سامانه

صزورت   های مزرتبط، و اسزتفاده از هواگردهزای بُزرد بلنزد بزه       ها و سازمان همکاری وزارتخانه

 ها قرار گیرد. ریای حال با رویکرد موزاییکی در کانون این طرح عینگروهی و در

 های بُعد عملیاتی قدرت هوایی ج ا ا،  پیرامون مؤوفه 7 -آمده از جدول دسب با توجه به نتایج به

از منظزر  « عملیات هوایی ج ا ایزران علیزه نیروهزای سزطمی دشزمن     »ی  مشخص گردید مؤوفه
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 ی تأثیر بر دشمنان بر مبنای موازنه

ی تزأثیر بزر دشزمنان بزاالترین اووویزب را دارد. از همزین رو،        قدرت رابطه برای تأمین موازنزه 

های  ها و سازمان ربط در نیروهای مسلّح با همکاری وزارتخانه های ذی گردد معاونب پیشنهاد می

بخشی و انجام عملیات  مرتبط، جهب تأمین موازنه تأثیر بر قدرت هوایی دشمنان نسبب به عمق

هوایی نادیك با استفاده از هواگردهای با/ بدون سرنشین کزه   ویژه عملیات پشتیبانی مستمر و به

 گیری هوایی هستند در قاو  اصه توده توجه خاص نمایند. دارای بُرد زیاد و یا قدرت سوخب

      در این میان، عملیات مراقبب هوایی و نوع مهمات و حجم قدرت آتشی کزه بزر تیییزر شزمای

خواهد بود که مبتنی بر تأمین تسلیمات خاص و  ساز این مهم مانوری دشمنان مؤثر اسب زمینه

های تمقیقاتی احصاء شود. انجزام عملیزات نزاهمتراز     باشد و بایستی از طریق پروژه کارآمد می

کزارگیری   هزای هزوایی و بزه    هوایی و اعمال فشار روانی بر دشمنان با تزدوین و تمزرین طزرح   

موازنزه تزأثیر بزر قزدرت هزوایی       عنوان شاخصی مهزم در ایجزاد   ی خاص )به تجهیاات هواپایه

ی تزأثیر بزر    تر بر تأثیرات غیرفیایکی و ثانویه عملیات هوایی بر مبنزای موازنزه   دشمنان که بیش

 دشمنان تکیه دارد( بایستی صورت گیرد.

 های بُعد راهبردی قزدرت هزوایی ج ا ا،    پیرامون مؤوفه 7آمده از جدول دسب با توجه به نتایج به

از منظزر قزدرت رابطزه بزرای تزأمین      « تهاجم هزوایی راهبزردی ج ا ا  »ی  مشخص گردید مؤوفه

گزردد ادارات/   ی تأثیر بر دشمنان بزاالترین اووویزب را دارد. از همزین رو، پیشزنهاد مزی      موازنه

ربط در نیروهای مسلّح با همکاری وزارت امور خارجه، جهب تأمین  های اطالعات ذی معاونب

موازنه تأثیر بر قدرت هوایی دشمنان نسبب به تعیین مراکا ثقه دشزمنان و اهزدا  کلیزدی در    

هزای صزنعتی نیروهزای مسزلّح بزا همکزاری        ژرفای قلمروی وی اقدام نمایند. همچنین سازمان

ی ملاومات  یاتی و پشتیبانی نیروها، نسبب به تأمین اباار مناس  و تهیههای عمل ادارات/معاونب

تزرین شزکه ممکنزه،     صورت مستمر و با حفظ ابتکار عمه به مطلزوب  برای تهاجم راهبردی به

 اقدام الزم را انجام دهند. 

 گیری از قدرت هوایی در زمان جنگ و صلح همزراه بزا    های الزم برای توان بهره همچنین طرح

شزکند   ه به تأثیرات نرم و روانی تهاجم هوایی راهبردی که عام دووب/مردم را در هزم مزی  توج

 بایستی تهیه و تمرین گردد تا موازنه تأثیر بر قدرت هوایی دشمنان را تأمین نماید.

 ی قدرت هوایی ج  شده ی استخراج پیرامون ده مؤوفه 9 -آمده از نمودار دسب با توجه به نتایج به

ی تزأثیر قزدرت هزوایی ج ا     جهب دستیابی به باالترین میاان تأمین موازنزه گردد  د میپیشنهاا ا، 
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آفند هوایی ج ا ایران »، «تهاجم هوایی راهبردی ج ا ا»های  ایران بر قدرت هوایی دشمنان مؤوفه

و « عملیات هزوایی ج ا ایزران علیزه نیروهزای سزطمی دشزمنان      »، «علیه قدرت هوایی دشمنان

ی  های کزالن ملّزی بزرای نمزوه     ریای در طرح« ی جنگ ج ا ا رل هوایی صمنهفرماندهی و کنت»

های بزاال   عنوان اووویب ی تأثیر بر دشمنان به کارگیری قدرت هوایی ج ا ایران بر مبنای موازنه به

 مدنظر قرار گیرند. 

 ی تزأثیر   نزه گیری قدرت هوایی ج ا ایران بر مبنای مواز شده برای اندازه ی ارانه با توجه به معادوه

ای در شزورای عزاوی امنیزب ملّزی متشزکه از       کمیتزه گردد  پیشنهاد میباقدرت هوایی دشمنان ، 

و نیزا نهادهزای    -اعزم از نظزامی و غیرنظزامی    -تمامی نهادهای تووید قدرت هوایی در کشزور 

ی  هزای هزر مؤوفزه    باهد  تعیین میزاان کمّزی شزاخص    -اعم از نظامی و غیرنظامی -اطالعاتی

شده نسبب به سنجش قدرت هوایی ج ا ایزران و سزنجش    ی ارانه ه خود و برابر معادوهمربوط ب

ی تأثیر قدرت هزوایی   آمده برای تعیین موازنه دسب قدرت هوایی دشمنان اقدام و نهایتا  نتایج به

 .ج ا ایران در برابر قدرت هوایی دشمنان استفاده گردد
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   ی اوگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسالمی ایران ارانه

 ی تأثیر بر دشمنان بر مبنای موازنه

 فهرست منابع

 منابع فارسی

  ای قرآن کریم، ترجمه مهدی اوهی قمشه 

 کتب 

 ( 1941انوری، حسن ،)"جلد اوّل تا ششم، تهران، انتشارات سخن"فرهنگ بارگ سخن ، 

 (، مرکا مطاوعات راهبزردی  1941) تبعات اقدام نظامی علیه ایران با تأکید بر عملیات هوایی

 http://www. khabarfarsi.comدسترسی در  سوند، جمعی از نویسندگان، قابه

 مرکا انتشارات راهبردی نهاجا، تهران"ماهیب قدرت هوایی"(، 1931بخش ) حبیبی، نیك ، 

 ( 1948زارعی، اصیر،)"تهران، موسسه فرهنگی "سازی سازی امنیب و امنیب جهانی جهانی ،

 مطاوعات و تمقیقات ابرار معاصر

 دفاعی صنایع تمقیقاتی و آموزشی دفاعی مؤسسه فناوری و علوم 

 مرکزا تهزران،  کزاربرد،   نظریزه ، "عملیزات تزأثیر ممزور   "(، 1944زاده، عبداومجید ) کرامب 

 پژوهی آینده

  ،انتشارات سروشتهران، ، "مهاجرممبوبه  ،آناتومی قدرت" (،1941)گاوبرایب، جان کنب 

 ( 1948مطهر نیا، مهدی ،)"   مبانی نظری دکترين امنیتی آمريکا در قررن بیترت و يکرم" ،

 مطاوعات و تمقیقات ابرار معاصرتهران، موسسه 

     ( 1931معاونب اطالعات نیروی هوافضای سزپاه پاسزداران انقزالب اسزالمی ،)" ی  رهنامزه
 ، تهران، انتشارات نهسا2411اکتبر  18، "نیروی هوایی آمریکا

 ( 1947معین، مممد ،)"انتشارات امیرکبیرتهران، ، جلد اوّل، "فارسی فرهنگ 

 مقاالت 

 "اومللی مشرق، جمعزی   (، گروه بین1939) "واشنگتن –های قدرت و وحشب تهران  موازنه

 http://www.mashreghnews.comاز نویسندگان، قابه دسترسی در 

 ( 1947نززوروزی، مممززدتقی ،)" مرکززا مطاوعززات و تهززران، ، "امنیتززی –فرهنززگ دفززاعی

 مدیریبهای  پژوهش

  

http://www.mashreghnews.com/
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 ها رساله 

 ( 1948احمدی، یوسف ،)" سال آینده )دکتزری(  27راهبرد توسعه ناوگان هوایی نهاجا تا" ،

 دانشگاه عاوی دفاع ملّی، ایران

 ( 1948میقانی، احمد ،)"  تزاکتیکی نهاجزا )دکتزری(   -هزای شزکاری   راهبرد توسزعه یگزان" ،

 دانشگاه عاوی دفاع ملّی، ایران

 تبیین اوگوی ساختار سزازمانی مناسز  نهاجزا بزر مبنزای      "(، 1949نیا، مممّدصادق ) یوسف
راهبرد هوایی در جهب تأمین امنیب ملّی کشور تا پایزان قزرن چهزاردهم هجزری شمسزی      

 دانشگاه عاوی دفاع ملّی، ایران ،")دکتری(

 های تحقیقاتی پروژه 

 ( 1939حسینی، کامیار ،)"ی  ی نقشزه  های آینده و ارانزه  ر جنگبررسی نقش دفاع هواپایه د

هزای نظزری و مطاوعزات     ، دفتزر پزژوهش   "ی کشزور  راه استقرار نظام جامع دفزاع هواپایزه  

 راهبردی نهاجا، تهران

 تدوین سناریوهای مختلف صمنه عملیات تهزاجم هزوایی و   "(، 1939اکبرزاده، جواد ) علی
، دفتزر  "آفنزدی و پدافنزدی نهاجزا   هزای   ی یگزان  ی مقابلزه  فضانی آمریکا علیه ج.ا.ا و نموه

 های نظری و مطاوعات راهبردی نهاجا، تهران پژوهش
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