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A comparative study of optimal air power options in the field
of asymmetry.
Seyed Mohammad Mousavi

ABSTRACT
The purpose of this article is to compare comparative air power options:
tudy among the scientific and educational staff of the Air University,
Department of Specialty Education Aviation and Air Students of the Higher
National Defense University who have a good knowledge about the use of air
power inclassic air power tactics, information warfare, military deception. And
the application of vague threats with unknown capabilities in an asymmetric
space to deal with potential threats. Research Methods, It is a field and a survey.
In a field s a war in the field Have asymmetry, by providing a suitable
questionnaire, the results obtained using Delphi research methods for
Standardized and analyzed from the operational research process of
hierarchical analysis or AHP method. This research, impact variables Training
criteria, effectiveness, operational efficiency and equipment technology in the
hypothesis, ie four options of asymmetric power approach Was selected and
after standardization was statistically analyzed, which resulted in rejecting the
hypothesis of the effect of application. Classic air power tactics and
confirmation of three other options: information warfare, military deception,
and the use of vague threats with capability Unknown in the field of asymmetry
and also determining the importance and preference of the above options
according to the four criteria of education, Effectiveness, operational efficiency
and equipment technology.
KeyWords: Superior factors; Geopolitics; Islamic world; New Islamic
civilization.
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چکیده

هدف این پژوهش ،بررسي تطبيقي گزینه های مفروض قدرت هوایي :تاکتيک های کالسيک قدرت هـوایي ،جنـ
اطالعات ،فریب نظامي و اعمال تهدیدات مبهم با قابليت های ناشناخته در یک فضای عـدم تقـارن بـرای مقابلـه بـا
تهدیدات احتمالي است .روش تحقيق ،ميداني و پيمایشي است .در یک تحقيق ميداني از ميـان کادرهـای علمـي و
آموزشي دانشگاه هوایي ،گروه آموزشهای تخصصهای هوایي و دانشجویان هوایي دانشگاه عالي دفـا ملـي کـه
آگاهي مناسبي پيرامون به کارگيری قدرت هوایي در یک جن در حـوزه عـدم تقـارن را دارنـد ،بـا دراختيارنهـادن
پرسشنامهای مناسب ،نتایج بهدستآمده با اسـتفاده از روشهـای تحقيـق دلفـي بـرای استانداردسـازی و از فراینـد
پژوهش عملياتي تحليل سلسـله مراتبـي یـا روش  AHPتجزیـه وتحليـل شـد .در ایـن تحقيـق ،متغيرهـای تـث ير
معيارهای آموزش ،ا ربخشي ،کارایي عملياتي و فناوری تجهيزات در فرضيه ،یعني گزینـه هـای چهارگانـه رویکـرد
نامتقارن قدرت هوایي انتخاب و بعد از استانداردسازی مورد بررسي و تجزیه وتحليل آماری قرار گرفت کـه نتيجـه
آن رد فرضيه تث ير به کارگيری تاکتيک های کالسيک قدرت هوایي و تثیيد سه گزینه دیگر :جن اطالعـات ،فریـب
نظامي و اعمال تهدیدات مبهم با قابليت ناشناخته در حوزه عدمتقارن و همچنين تعيين ميـزان اهميـت و ارجحيـت
گزینههای فوق باتوجهبه معيارهای چهارگانه آموزش ،ا ربخشي ،کارایي عملياتي و فناوری تجهيزات ميباشد.
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مقدمه

واژه عدمتقارن در ادبيات نظامي و رایج غرب ،نخستينبار در آگوست  1990توسط خلبان جـان
واردن 1در ارائه طرح حمله به عراق و بـهطـور رسـمي سـال  1995در رهنامـه دکتـرین) عمليـات
مشترک امریکا بهصراحت بهکار برده شـد .او اصـول راهنمـای پـيشتنظـيم را در طراحـي عمليـات
طوفان صحرا به ژنرال شوراتسکف 2ذیل «حداقل تلفات نيروهای خودی و اعمـال جنـ

نامتقـارن»

اعالم کرد که مورد پذیرش نيز قرارگرفت السن.)220:1384 ،
عدمتقارن و نامتقارنبودن قبل از این هم با مفهومي بسيار ساده و محدود بهکـار گرفتـه مـيشـد،
بهگونهای که اینقبيل درگيریها را به شکل درگيـری ميـان نيروهـای نـاهمگون و ناهماننـد ازقبيـل
هوایي عليه زميني یا دریایي بهکار ميبردند .بااینوجود ،اوج ایـن توجـه را در حملـه بـه بـرجهـای
دوقلو تجارت جهاني در  11ستامبر سال  2011ميتوان بهحساب آورد کـه بـهدنبـال آن اندیشـمندان
امریکایي تالش دارند عرصه نبردهای آینده را درقالب «جن هـای نامتقـارن» حتـي بـرای کشـوری
بزرگ و قدرتمندی چون چين مشخص و تعریف کنند حبيبي.)37 :1386 .
جن

ناهمتراز جنگي است که توسط دولتها و حتي عوامل غيردولتي درراستای خنثـيسـازی

یا غلبه بر نقاط قوت دشمن و بهرهبرداری از وجوه اختالف و عدمتقارن ازجمله آموزش امکانـات و
تجهيزات حتي راهبرد و سازماندهي و روحيه رزمي بهمنظور استفاده از نقاط ضعف پنهان یـا آشـکار
صورت ميگيرد .این سلسلهاقدامات که ميتواند نظامي یا غيرنظامي مخرب یا غيرمخـرب باشـد ،بـا
هدف دستيابي به تث يرات نامتوازن و کسب برتری که امکان تحقق آن ازطریق شـيوههـای کالسـيک
وجود نداشته و یا مستلزم پرداخت هزینههای گزاف است ،انجام مي گيرد .هدف کلي ایـن اقـدامات
با ماهيت تقارن دستيابي به اهداف زیر است السن.)170 :1384.


ایجاد غافلگيری در سطح راهبردی عملياتي و تاکتيکي؛



دستيابي به تث يرات رواني و فروپاشي روحيه اراده و جن جویي دشمن؛



پيگيری فروپاشي ساختارهای اقتدار دولت با کمترین هزینه؛

1. June Warden
2. General Norman Schwarzkopf
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اتخاذ شيوههای ابتکاری که دشمن نتواند خود را با آنها هماهن

کند.

قدرت هوایي ميباید با رویکردهای متناسب با تهدیـدات پـيشآمـده ،دکتـرین و تاکتيـکهـای
کارآمد خود را در فضای مانوری با قابليتهای ویژه خود تعریـف و براسـاآ آن مبـاني ،آمـوزش و
سازماندهي نيروهای عملياتي خود را پيریزی نماید .اینکه چگونه به ایـن حـوزههـا و رویکـردهـا
دست یابند و اولویت مثموریتها را براساآ وظایف ،معين و مشخص نمایند ،اساآ و محـور ایـن
تحقيق را تشکيل ميدهد.
بیان مسئله

در محيط سياسي ناپایدار و سيال جهان امروز ،امکان وقو جنـ هـای منطقـهای و بـينالمللـي
عليه جمهوری اسالمي ایران وجود دارد .در این فضای بهشدت تغييرپذیر و نـامطمنن ،آمـادگيهـای
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استفاده از تسليحاتي متفاوت با شيوههای مرسوم عملياتي دشمن؛

نظری و همينطور عملي برای پذیرش وقو جن های آینده با ماهيت عـدمقطعيـت و عـدمتقـارن
مبتنيبر تکامل اندیشههای نظامي ،تاکتيکها و فناوری پيشرفته ،یک ضرورت ملي و حتمي است.
اولينگام درجهت کسب آمادگي دفاعي برمبنای حوادث و جن هـای احتمـالي آینـده ،فـراروی
ملت و قدرت نظامي و دفاعي کشور درک صحيح از ميزان تهدیدات و آسيبپذیری باتوجهبه نحـوه
نگرش دشمنان آینده به جن های احتمالي و همچنين تلقي آنها از محيطهـای جنگـي آینـده اسـت.
این که محيطشناسي راهبردی ضـرورت توجـه بـه تهدیـدات بـا ماهيـت عـدمتقـارن قـدرتهـای
فرامنطقهای را ایجاب ميکند ،انکارناپذیر است.
آنچه که در عرصه نبرد نامتقارن برای قدرت هوایي در دستيابي به اهداف عملياتي خـود جهـت
انجام وظایف محوله و مثموریتهای واگذاری مهم ميباشد ،این است که به شيوههـایي دسـت یابـد
که بتواند باتکيهبر آنها هم خود را از آسيب در برخورد با با یک قدرت نامتقارن محفوظ نگـاه دارد و
هماینکه در زمينه مساعد باتکيه بر نقاط قوت خود و فرصتهای پيشآمده حـداکثر بهـرهبـرداری را
در ضربهزدن به دشمن برای نيروها و پایگاههای خودی و همينطور کليـه نيـروهـای درگيـر فـراهم
نماید.
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مؤلفههایي مفروضي ازقبيل تاکتيکهای کالسيک هوایي ،جن

اطالعات ،فریب نظامي و ایجـاد
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تهدیدات مبهم با قابليتهای ناشناخته ميتواند راهکارهای پيشنهادی قدرت هوایي را در یک جنـ
نامتقارن تعيين و مشخص کند .این تحقيق درپي بررسي دادهها و پردازش آنها برای تحقق این نقـش
است .بدینترتيب هدف اصلي بررسي و تعيين ا ربخشي مطلوب گزینههای قدرت هـوایي در برابـر
تهدیدات نامتقارن ازسوی کشورهای فرامنطقه ای است .بنابراین مسنله اصـلي مقالـه حاضـر ،یـافتن
پاسخي منطبقبر واقعيات در یک تحقيق ميداني بر گزینههای مطلوب و ا ـربخش قـدرت هـوایي در
یک جن

با فضای عدمتقارن است .ازاینرو ،سؤال اصلي تحقيق حاضر را اینگونه مـيتـوان طـرح

کرد که :به چه ميزان «تاکتيکهای کالسـيک قـدرت هـوایي»«،جنـ

اطالعـات»« ،فریـب نظـامي»

و«اعمال تهدیدات مبهم با قابليـتهـای ناشـناخته» گزینـهای مطلـوب و ا ـربخش جهـت مقابلـه بـا
تهدیدات احتمالي نامتقارن است؟ فرضيه تحقيق عبارت است از« :تاکتيـکهـای کالسـيک قـدرت
هوایي»« ،جن

اطالعات»« ،فریـب نظـامي» و «اعمـال تهدیـدات مـبهم بـا قابليـتهـای ناشـناخته»

گزینهای مطلوب و مؤ ر در مقابله با تهدیدات احتمالي نامتقارن است .این تحقيق علمي از آن جهـت
که به دنبال یافتن پاسخي بـرای حـل مشـکالت موجـود اسـت ،از نـو تحقيقـات کـاربردی اسـت
خليلي ،)32: 1386،که با استفاده از روش تحقيق ميداني انجام یافته است .درجمـ آوری اطالعـات
از دو روش کتابخانــهای تخصصــي و ميــداني اســتفاده شــده اســت .جامعــه آمــاری تحقيــق ،کليــه
متخصصان و صاحبنظران جن

نامتقارن در حوزه قدرت هوایي در نيروی هوایي «آجا» مـيباشـد.

انتخاب حجم نمونه با قابليت تعميم به جامعه آماری ،باتوجهبه اینکـه صـرفنظـر از توزیـ جامعـه
آماری حداقل یک نمونه  30تایي الزم است تا بتوان گفت توزی آمـاره 1کـه آمـاره ميـانگين واقعـي
جامعه ميباشد ،صورت گرفته است عادل آذر .)27:1381 ،ازآنجاکه انتخاب نمونـه از نظـر اجرایـي
مشکل بهنظر ميرسد؛ بنابراین ،چند اداره و مرکز در سطح نيروی هوایي«آجا» کـه بنـا بـه وظـایف و
مسنوليتهای خود نقش بيشتری در مطالعه و برنامهریزی آموزشي درخصوص مقابلـه بـا تهدیـدات
نظامي در سطح مراکز علمي ،دانشگاهي برعهده دارند ،درنظر گرفته شد و تعداد  42نفـر بـهصـورت
نمونهگيری مرحلهای ،گزینش و باتوجهبه حجم کـم جامعـه آمـاری نيـز جامعـه نمونـه بـهصـورت
تمامشمار انتخاب شدند .در این تحقيق همه اعضای جامعه آمـاری دارای فرصـت انتخـاب یکسـان
1. statistic
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بنابراین انتخاب نمونههای تحقيق بهصورت تصادفي -طبقهای انجام گرفته است.
در این تحقيق متغير تاب «مقابله با تهدیدات نا متقارن قـدرتهـای فرامنطقـهای» و «گزینـههـای
چهارگانه قدرت هوایي» یعني تاکتيکهای کالسيک قدرت هوایي «جن

اطالعات»« ،فریب نظـامي»

و «اعمال تهدیدات مبهم با قابليتهای ناشناخته» بهعنوان متغيرهای مستقل درنظر گرفته شـده اسـت.
قدرت هوایي به مفهوم توانایي طراحي و بهکارگيری توان و تجهيزات نظامي در هوا و فضا بهوسـيله
هواپيما و موشک در باالتر از سطح زمين عليه تهدیدات و اهداف ازپيشتعيينشده دشمن مـيباشـد
ایزدی .)16 :1386 ،محققين برای عينيتبخشـي بـه ایـن معنـا در فضـای عـدمتقـارن گزینـههـای
تاکتيکهای کالسيک قدرت هـوایي ،جنـ

اطالعـات ،فریـب نظـامي و قابليـتهـای ناشـناخته را

درمعرض قضاوت گروه کارشناسان و جامعه موردتحقيق خود قرار دادند.

بررسی تطبیقی گزینههای مطلوب قدرت هوایی در حوزه عدمتقارن

هستند ،ازطرفي چون جامعه آماری بهصورت طبقات مختلف شکل یافتـهانـد خليلـي،)113:1386 ،

مبانی نظری

ملتها در طول زمان ،برخي ویژگيهای راهبردی را بروز ميدهند کـه مـيتوانـد ابـزار مناسـبي
برای پيشبيني نگرش آنها نسبت به جن
جن

نامتقارن باشد .سرهن

کيائوليان

در کتاب خـود بـه نـام

نامحدود ،این نکته را متذکر شده است که نبرد با اتکـای بـه فنـاوری پيشـرفته در مصـاف بـا

امریکا دقيقاً افتادن به دامي است که امریکایيها در پـيش روی دشـمنان خـود گسـتردهانـد حبيبـي،
 .)16: 1386بههميندليل ،بيان تعریف جنـ

نامتقـارن در حـوزه توانـایي فناورانـه و فنـاوری یـک

تعریف موردنظر امریکایيهاست.
بنابراین ،بهتر آن است که اصول ،انتخاب شيوههـا و رویکردهـای نامتقـارن ملـتهـا ،منطبـقبـر
توانایيهای ویژه دفا ملي ،نيرو و قدرت رزمي خود آنها با عمليات و تاکتيکهـای خـارج از معيـار
رفتارهای عادی دفا سنتي باشد ،نهآنکه مبتنيبر روشهای موردنظر و منطبـق بـر انتظـارات دشـمن
قویتر شکل گيرد .باتوجهبـه ایـن نکتـه اسـت کـه مؤلفـههـای عمليـات شـهادتطلبانـه و جنـ
درونشهری بهعنوان شيوههای نامتقارن کارآمد در غرب آسيا عليه رژیم صهيونيستي و امریکا بـهکـار
گرفته شدهاند.
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کالوزویتس ،تحليلگر نظامي پروسي در اوایل قرن نوزدهم ميالدی ،معتقـد اسـت کـه جنـ هـا
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ميدان تعامل ميان نيروها و قدرتهاست ،نه ميداني برای احراز برتری مطلق و بالمناز  .ضعيفها بـه
همان اندازه قوی هستند که تعيينکننده رویکردها و شيوههای نبرد قدرتمندان بـهشـمار مـيرونـد و
کشورهای برتر به همان اندازه ضعيفاند که تث يرپذیر قدرتهای ضعيف در اعمال هرگونه عمليـات
و تاکتيک نظامي برای کسب پيروزی ميباشند .حداقل این تث يرپذیری واگذاری انتخاب فضای نبـرد
بهطرف ضعيفتراست که خود از مهمترین عوامـل تعيـينکننـده صـحنهی جنـ هـا و نبردهاسـت
حبيبي.)98: 1386 ،
نمایش قدرت ،عزم و اراده ملي در عدم پذیرش دخالت و حملـه بيگانگـان ،وفـاق و همگرایـي
ملي و مذهبي ،جلب حمایتهای منطقهای و بينالمللي با دیپلماسي فعال و انعطافپذیر ،شـرکت در
اتحاد و پيمانهای دفاعي و منطقهای ،ممانعت از ایجاد فصل مشترک مناف حياتي و ملي کشـورهایي
منطقه با قدرتهای بزرگ و  ، ..تنها نمونههایي از سلسلهاقـدامات بازدارنـده سياسـي در یـک نبـرد
نامتقارن بهشمار ميرود که ميتواند با تغيير دگرگوني هدایت جنـ

نامتقـارن از یـک نقـش کـامالً

نظامي به یک نقش شبهنظامي و مردمي متکي به رهبری و فرماندهي کاریزماتيـک باتکيـهبـر فرضـيه
مرجعيت مقتدر مسلح مبتنيبر فناوری تسليحات و آرمانخواهي جنگاوران مؤمن معناگرا ،عاليتـرین
شکل دفا را در عرصه یک رؤیایي نامتقارن شکل دهد حبيبي.)18: 1386 ،
ازلحاظ هدف ،ویژگي تهدیدات نامتقارن دربردارنده اقدامات غيرمنتظرهای اسـت کـه پاسـخ بـه
آنها عجوالنه و منطبق بر یکسری اصول و برآورد منطقي نميباشد.این تهدیدات پـس از اجـرا آ ـار
تکان دهندهای را در سيستم فرماندهي نيروهای مداف ایجاد ميکند ،بهطوریکه دسـتيابي آنـان را بـه
هدف اوليهشان غيرممکن ميسازد .ميزان خسارتي که یک عمليات نامتقارن مؤ ر بر هـدف مـوردنظر
وارد ميآورد ،با ميزان سرمایهگذاری مهاجم در مناب  ،زمان و هزینه ،متناسب نيست؛ یعنـي ایـن نـو
عمليات صرف نظر از سطح اجرای آن ،معموالً تث ير خود را در سطح راهبردی نشان ميدهد.
ورود به حوزه عدمتقارن ازسوی قدرتهای بزرگ بهدليل برتری فناورانه ،برای بـهدسـتآوردن
مناف و امتيازات بيشتر صورت ميگيرد و طبيعي است که در نبـردهـا و جنـ هـا بـهدنبـال کسـب
حداکثر نتيجه و دستاورد با کمترین هزینه باشند .دراینخصوص فرمول و قاعده زیر مصداق دارد:
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مثالي برای این نو از عدمتقارن را استيون متز در مقاله خـود بـا عنـوان «عـدمتقـارن و راهبـرد
نظامي امریکا» آورده است« :راهبرد نظـامي ایـاالتمتحـده ارزش زیـادی بـرای آمـوزش و رهبـری
فناوری خود قائل اسـت .در ایـن راهبـرد ،او بـه دنبـال کسـب و حفـی برتـری و اسـتفاده ازآن در
جن های خود است»؛ یعني امریکا تالش ميکند تا باتکيهبر اصول جن

نامتقـارن و برخـورداری از

عدمتقارن مثبت ،با کمترین هزینه ،حداکثر بهرهبرداری را در فرایند جن ها و ستيزهگـریهـای خـود
ببرد .در تقابل با این نو از عدمتقارن کشورهای کوچکتر در تالش هستند تـا بـا اسـتفاده از نقـاط
ضعف آنها ضمن پوشش و رف نقاط ضعف ،مناف ملـي خـود را از ضـربات تهـاجمي دشـمني بـا
فناوری برتر مصون دارند .آنها ميکوشند تا با کمترین مانور و قدرت ،کمترین هزینه را در یک نبـرد
نا متقارن بپردازند و بيشترین تث ير را بر دشمن خـود بـرای ممانعـت از دسـتيابي آنهـا در اهـداف و

بررسی تطبیقی گزینههای مطلوب قدرت هوایی در حوزه عدمتقارن

کمترین هزینه

بیشترین بازده

مقاصد تهاجمي و آفندی بگذارند .همان )5:این مفهوم در قاعده زیر مصداق دارد:
بیشترین اثربخشی

کمترین مانور

مانور
دفا هوایي در کشور ما نيز درراستای همين قاعده ميباید تالش خود را معطوف به روشهـای
با کمترین هزینه و باالترین تث ير نماید .این تحقيق ضمن دستيابي بـه گزینـههـای قـدرت هـوایي در
حوزه یک نبرد نامتقارن درپي آن است تا با تعيين ميزان تث ير شاخصهای هرگزینـه در یـک تحقيـق
مقایسهای ،کارآیي آنها را در مقابله با تهدیدات نظامي موجود کـه بـا ویژگـي عـدمتقـارن از جانـب
قدرتهای بزرگ همراهند ،مشخص کند .محققين با طرح ایـن مسـنله کـه ميـزان تـث ير و اولویـت
بهکارگيری گزینه قدرت هوایي در فضای عدمتقارن برای مقابله با تهدیدات نظامي از چـه جایگـاه و
سطحي برخوردار است ،تالش خود را برای بهدسـتآوردن اطالعـاتي در ایـن زمينـه بـا اسـتفاده از
متغيرهای تاکتيکهای کالسيک قدرت هوایي ،جن

اطالعات ،فریب نظامي و قابليتهای ناشـناخته

بهعنوان گزینههای مطلوب پيشنهادی در کارآمدکردن جن

نامتقارن ،معطوف داشتهاند.
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اینکه چگونه ميتوان به تث ير و ا ربخشي گزینههای پيشنهادی محققـين در بـهکـارگيری قـدرت
هوایي در جن

نامتقارن تاکتيکهای کالسيک قدرت هـوایي ،جنـ

اطالعـات ،فریـب نظـامي و

قابليتهای ناشناخته) پي برد ،به معيارهای نشاندادهشده در ذیل بستگي دارد .محققين تـالش دارنـد
تا ميزان تث ير این معيارها در گزینههای پيشنهادی قدرت هوایي در جنـ

نامتقـارن را نيـز معلـوم و

مشخص کنند:
آموزش :توانایي برنامهریزی ،اجرا ،نظارت و ارزشيابي آموزشي نيروهای عملياتي و پشتيباني .
ا ربخشي :مؤ ربودن نيرویهای عملياتي گزینههـای مطلـوب در عمليـات عليـه اهـداف زمينـي،
هوایي و دریایي.
قابليت اجرای مانور) عملياتي  :توانایي اجرای عمليات در اوقات شبانهروزی بهصورت مداوم.
فناوری تجهيزات :برخورداری از فناوریهای الزم باتوجهبه قابليت دسترسـي ،توانـایي تعميـر و
تثمين قطعات و داشتن کارایيهای الزم تجهيزات موردنظر.
برای بررسي گزینههای مطلوب قدرت هوایي در برابر تهدیدات نامتقارن با اسـتفاده از دادههـای
حاصل از پرسشنامه به جم آوری اطالعات در این زمينه نيـز اقـدام شـده اسـت .سـؤاالت از نـو
«سؤاالت تکجوابي با مقادیر ترجيحي معيارهای چندگانه» انتخاب شده تـا بتـوان شـدت و ضـعف
تث ير شاخصهای ا رگذار را در تعيين ارزش نهایي کميت متغيرها اندازه گيری کـرد .تجزیـهوتحليـل
دادهها بهمنظور تبدیل آنها به اطالعات کمي ازطریق «فرایند تحليل سلسـلهمراتبـي »1صـورت گرفتـه
است.
2

3

بهمنظور سنجش روایي اعتبار) و پایایي قابليتاعتماد) تحقيق با هدف قابليت تعمـيمپـذیری
و صحت اندازهگيری تحقيق و تعيين سازگاری دروني آن ،گویـههـای تحقيـق طـي فراینـد تحليـل
سلسلهمراتبي در گام استانداردسازی از روش «دلفي» برای اندازهگيری ميزان اعتبار مقياآ معيارهـا و
زیر معيارهای از اعداد  1تا  10مورد ارزیابي قرار گرفتند که عدد  1بهمعنای خيليخيلـي بـياهميـت

1. Analytical Hierarchy process
2. Validity
3. Reliability
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بدون این معيار یا زیرمعيار) است عادلي زاده.)38:1385 ،
طي این روش دو بار از گروه کارشناسان خبره برای قضاوت درخصوص معيارها و گزینههـا بـا
پرسشنامه نظرخواهي شده است .نمونه سـؤال استانداردسـازی و بررسـي ميـزان اهميـت معيارهـا و
گزینههای انتخابي ارائهشده به کارشناسان خبره قدرت هوایي بهصورت زیر است:
اطالعات را یکي از گزینههای مؤ ر قـدرت هـوایي در جنـ

مثال :به چه ميزان جن

نامتقـارن

تلقي ميکنيد؟
خیلیخیلیبااهمیت 

7

 8  9  10

6

5

3

4

شاخصهای کيفي چندارزشي ا رگذار در شيوههای مختلف جن
کالسيک قدرت هوایي ،جن

1

2

خیلیبیاهمیت 

خیلی

نامتقارن ازقبيل تاکتيـکهـای

اطالعات ،فریب نظامي و تهدیدات مـبهم بـا قابليـتهـای ناشـناخته

بررسی تطبیقی گزینههای مطلوب قدرت هوایی در حوزه عدمتقارن

عدم ارتباط با هدف تحقيق) و عدد  10بهمعنای خيليخيلي بااهميت نـاممکنبـودن تحقـق هـدف

مطرح شدهاند که محققان با طرح سؤاالتي این شاخصهای چندارزشي را ازطریـق تکنيـک فراینـد
تحليل سلسله مراتبي) ) (AHPکه برای تحليل الگوهای چندمعياری بهکار ميرود ،بـه کمـک مقـادیر
ترجيحي از  1تا  9مطلوبيت یکسان تا کامالً مطلوب) در  9درجه ارزشگـذاری و از جامعـه نمونـه
پرسش شد و نتـایج حاصـله را ازطریـق فراینـد تحليـل سلسـلهمراتـب) پـژوهش عمليـاتي مـورد
تجزیهوتحليل و سپس به کمک نتایج حاصل از مقادیر نمونه ،به مؤلفههای جامعه آماری تعمـيم داده
ميشود .نمونه سؤال تعيين ارزش مقایسه مقياآ زوجي سلسلهمراتب معيارها و گزینههـا ارائـهشـده
نامتقارن بهصورت زیر است:

به آگاهان حوزه بهکارگيری قدرت هوایي در جن

مثال :ميزان آموزش قدرت هوایي را در دو گزینه جن

اطالعات و فریـب نظـامي در مقابلـه بـا

تهدیدات نامتقارن نسبت به هم کداميک را برتر ميدانيد ،ميزان آن را عالمت بزنيد.
 6 7 8 9

5

جنگاطالعاتی

بیش

خیلیخیلیبیشتر 

تر 

2 3 4

1



یکسان 

5 4 3 2




6
بیش
تر 

 9 8 7
فریبنظامی
خیلیخیلی
بیشتر 
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محققــان بــه کمــک رویکــرد تحليــل سلســلهمراتبــي بــه موضــوعاتي ازقبيــل ترســيم درخــت
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سلسلهمراتبي ،استانداردکردن معيارها ،زیرمعيارها و گزینههای تحقيـق ،گـردآوری دادههـای تحقيـق،
عمليات محاسبه دادهها ،نرخ سازگاری و تحليل حساسيت در این تحقيق پرداختـهانـد قدسـيپـور،
.)12:1385
.1ترسیم درخت سلسلهمراتبی؛ محققان پس از انجـام بررسـيهـای ميـداني متعـدد حاصـل از
گفتگوهای کارشناسي و مطالعات کتابخانهای مجموعه هـدف ،معيارهـا و گزینـههـای تحقيـق را بـه
شرح نمودار زیر درقالب درخت سلسلهمراتبي ارائه مينمایند:
سطح اول :هدف ،1ا ربخشي مطلوب گزینههای قدرت هوایي در برابر تهدیدات نامتقارن.
سطح دوم :معيارها ،2معيارهای چهارگانه آموزش ،ا ربخشي ،قابليت اجرای عملياتي و فنـاوری
تجهيزات).
سطح سووم :گزینـههـا ،3گزینـههـای چهارگانـه مـوردنظر جنـ

اطالعـات ،فریـب نظـامي،

تاکتيکهای کالسيک قدرت هوایي و قابليتهای ناشناخته) .این سطوح سلسلهمراتبي سهگانـه را در
شکل ميتوان زیر مشاهده کرد.
اثربخشی مطلوب گزینههای قدرت هوایی در برابر تهدیدات ناهمتراز
معیار های سنجش

آموزش

اثر بخشی

اجرایی

فناوری تجهیزات

عملیاتی

شکل  .1اثربخشی مطلوب گزینههای قدرت هوایی در برابر تهدیدات ناهمتراز

در این مرحله با استفاده از روش دلفي مجموعه معيارها و گزینههای تحقيق کـه در مرحلـه قبـل
شناسایي و دستهبندی شدهاند  ،بهمنظور تعيين ميزان ارتباط آنها با هدف تحقيق استاندارد مـيشـوند.

1. Goal
2. Criteria
3. Alternative
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کمک جدول مقياآ  10نمرهای و تعيين گروه قضـاوت کارشناسـي داده را در جـداول زیـر وارد و
تجزیهوتحليل کردهاند.
جدول  .1تعیین اهمیت معیارهای اصلی توسط گروه قضاوت کارشناسی
نشانگر 

موافق

مخالف

امتیازنهایی

آموزش

*****

*

7/75

اثربخشی

*******

قابلیت اجرای عملیاتی

******

فناوری تجهیزات

*******

معیار

امتیاز 
گزینه

1

2

3

تاکتیکهای
کالسیک قدرت
هوائی

8
*

4

*

نشانگر 

7/25

6

5

***

**

قابلیتهای
ناشناخته

غافلگیری تمرین
عملیاتی

8

جنگ اطالعات
فریب نظامی

پیشنهادجدید

7

**

*

*

*

**
***

*

9

8

 10

نمره
نهایی 
5/24

**

***

8

**

*

6/14

**

6/71

موافق

مخالف

امتیازنهایی

پیشنهادجدید

آموزش

*****

*

7/75

اثربخشی

*******

غافلگیری تمرین
عملیاتی

معیار

بررسی تطبیقی گزینههای مطلوب قدرت هوایی در حوزه عدمتقارن

محققان پس از طراحي پرسشنامه دلفي براساآ معيارها ،زیرمعيارها و گزینـههـای پيشـنهادشـده بـه

8
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نشانگر 
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موافق

مخالف

امتیازنهایی

قابلیت اجرای عملیاتی

******

*

7/25

فناوری تجهیزات

*******

معیار

8

پیشنهادجدید

غافلگیری تمرین
عملیاتی

 .2محاسبه اعتباری معیارها و گزينههای تحقیق
پس از تعيين ارزش عددی اهميت هریک از معيارها و گزینههای تحقيق توسط گـروه قضـاوت
کارشناسي با استفاده از ميانگين حسابي ،ميانگين هریک از معيارها و گزینهها محاسـبه کـه درنهایـت
مجموعه معيارها که ارزش عددی  6و باالتر را از روی جدول مقياآ اندازهگيری کسـب کـردهانـد،
بهعنوان معيارهای استانداردشده انتخاب شد.
 .3نتیجه نهايی استانداردسازی
باتوجهبه نتيجه بهدستآمده حاصل از نظـرات کارشناسـان همـانطورکـه در جـدول بـاال دیـده
ميشود ،عدد  5/42برای گزینه تاکتيکهای قدرت هوایي کالسيک این گزینـه را باتوجـهبـه حـداقل
اعتبار  6که برای هر گزینه مناسب است ) آن را از اولویت گزینهها برای معرفـي بـه جامعـه نمونـه
خارج ساخته است ،ولي سه گزینه دیگر یعني جن

اطالعات ،فریب نظامي و قابليتهای ناشـناخته

مورد تثیيد قرار گرفته است.
جدول  .3تعیین امتیاز و وضعیت نهایی گزینههای تحقیق
نشانگر 
گزینه
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امتیازنهایی

تاکتیکهای کالسیک قدرت هوایی

5/42

جنگ اطالعات

8

فریب نظامی

6/14

قابلیتهای ناشناخته

6/71

محققان با طرح سؤاالتي شاخصهای چندارزشي را ازطریق فن فرایند تحليل سلسـلهمراتبـي)1
] [AHPکه برای تحليل الگوهای چندمعياره بهکـار مـيرود ،بـه کمـک مقـادیر ترجيحـي از  1تـا 9
مطلوبيت یکسان تا کامالً مطلوبتر ) در  9درجه ارزشگذاری و از جامعه نمونه پرسـش نمـوده و
سپس به کمک نتایج حاصل از مقادیر نمونه ،به مؤلفههای جامعه آماری تعمـيم دادهانـد .نتـایج ایـن
تحقيق بعد از دریافت پرسشنامهها به کمک نرمافزار مخصوص فرایند تحليل سلسـلهمراتبـي بـه نـام
 Expert Choiceپردازش شده است 2.محققان از تعداد  42پرسشنامه کـه دراختيـار جامعـه نمونـه
قرار دادهاند ،فقط توانستند با تالش و پيگيری به حداقل  32پرسشنامه دست پيدا نماینـد کـه همـان
مبنای تجزیهوتحليل آماری آنها قرار گرفت .نتایج کلي آن در جدول زیر ارائه شده است.
اثربخشی مطلوب گزینههای قدرت هوایی در برابر

بررسی تطبیقی گزینههای مطلوب قدرت هوایی در حوزه عدمتقارن

یافتههای پژوهش

تهدیدات نامتقارن

آموزش

اثر بخشی

0/531

0/83

اجرایی
عملیاتی

فناوری تجهیزات
0/142

0/243

جنگ اطالعات

فریب نظامی

قابلیت های ناشناخته

0/198

0/593

0/208

شکل  . 2اثربخشی مطلوب گزینههای قدرت هوایی در برابر تهدیدات نامتقارن

1. Analytical Hierarchy Process

 .2در همه محاسبات از روش توضیحی یا  Distributive Modeاستفاده شده است .این روش وقتی اولویتبندی گزینههاا و یاا
تفاوت در مقادیر گزینهها و یا تخصیص منابع موردنظر باشد ،استفاده میشود.
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تجزیهوتحلیل نهایی دادهها و یافتهها
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پس از ایجاد سلسلهمراتبي ،گام بعدی ،ارزیـابي عناصـر بـا مقایسـه زوجـي مـي باشـد .مقایسـه
زوجي ،فرایندی است برای مقایسه اهميت ،ارحجيت یا درستنمـایي دو عنصـر نبسـت بـه عنصـر
سطح باالتر .برایمثال ،در این مدل الزم است تا ارجحيت گزینه جن

اطالعـات نسـبت بـه گزینـه

فریب نظامي ازنظر آموزش ،مشخص شود و ازاینرو ميتوان سؤالي بهصورت زیر مطرح نمود:
کدامیک از دو گزینه جن

اطالعات و فریب نظامي ارجح هسـتند؟ ایـن ارجحيـت چـه مقـدار

است ؟ این امر درنهایت به مقایسه زوجي گزینهها نسبت به هریک از معيارها و نيز مقایسه معيـارهـا
نسبت به هدف منتهي خواهد شد .شرح مبسوط مقایسههای زوجي تحقيق باتوجهبه جدولهای زیـر
بهطورکامل ارائه شده است.
 .1اهميت 1یا اعتبار معيارها :برای مقایسه دو معيار هدف)

نمودار  .1اهمیت یا اعتبار معیارها

1. importance
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ارجحيت نسبي معيارهای چهارگانه مرتبط با گزینهها بهترتيـب اهميـت یـا اعتبـار معيارهـا براسـاآ
هدف ا ربخشي مطلوب گزینههای قدرت هوایي درجن


آموزش0/35:؛



قابليت عملياتي0/243:؛



فناوری تجهيزات/142:؛0



ا ربخشي0/083:؛



نرخ ناسازگاری0./11:

نامتقارن) به شرح زیر است:

این اطالعات نشان ميدهند که بيشـترین وزن دادهشـده ازسـوی جامعـه آمـاری بـه معيارهـای
چهارگانه سهم معيار آموزش از همه بيشتر و ا ربخشي ،کمترین وزن را دارد .بنابراین ،این نکته حـائز
اهميت است که پرداختن به آموزش ،نقش بسيار مهمتری نسبت به دیگر معيارها دارد که بایـد بـرای

بررسی تطبیقی گزینههای مطلوب قدرت هوایی در حوزه عدمتقارن

اطالعات بهدستآمده از جامعـه نمونـه برمبنـای پرسشـنامههـای دریـافتي درخصـوص تعيـين

آن برنامهریزی کرد.
 .2ارجحيت یا اولویت 1گزینهها برای مقایسه گزینهها
ترتيب ارجحيت یا اولویت گزینههـای قـدرت هـوایي در جنـ

نامتقـارن براسـاآ معيارهـای

سنجش چهارگانه آموزش ،قابليت اجرای عملياتي ،تجهيزات فناوری و ا ربخشي) عبارت است از:


گزینهی فریب نظامي0/593:؛



گزینه قابليتهای ناشناخته/208:؛0



گزینه جن



نرخ ناسازگاری.0/13:

اطالعات0/198:؛

 .3درستنمایي یا امکان و صحت انتخاب 2برای مقایسـه اولویـتهـای گزینـههـا و معيارهـای
تحقيق بهکار ميرود .تعيين ارجحيت نسبي گزینههای سهگانـه براسـاآ معيـار «آمـوزش» توانـایي
برنامهریزی ،اجرا ،نظارت و ارزشيابي آموزشي نيروهای عملياتي و پشتيباني) به شرح زیـر بـهدسـت
آمده است:
1. preference
2. likelihood
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گزینه فریب نظامي0/638:؛
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گزینه جن



گزینه قابليتهای ناشناخته/105:؛0



نرخ ناسازگاری.0/15:

اطالعات0/257:؛

همانگونهکه مشاهده ميشود توانایي «آمـوزش» قـدرت هـوایي در دو بعـد جنـ

اطالعـات و

قابليتهای ناشناخته نيازمند برنامهریزی آموزش بيشتری ميباشد.
طي جدولهای مشابه ،تعيين ارجحيت نسبي گزینههـای سـهگانـه براسـاآ معيـار «ا ربخشـي»
مؤ ربودن نيروهای عملياتي گزینههای مطلوب در عمليات عليه اهـداف زمينـي ،هـوایي و دریـایي)
قدرت هوایي در سه گزینه فرارو بـهترتيـب رجحـان و برتـری باتوجـهبـه ميـزان ناسـازگاری 0/07
عبارتند از :قابليتهای ناشناخته ،فریب نظامي و جن

اطالعات است.

این ارجحيت نسبي برای معيار «قابليت اجرای عملياتي» یعني توانایي اجرای عمليات در اوقـات
شبانهروزی بهصورت مداوم قدرت هوایي در سه گزینه فرارو بهترتيب رجحان و برتـری باتوجـهبـه
ميزان ناسازگاری  0/17عبارتند از :فریب نظامي ،قابليتهای ناشناخته ،جن

اطالعات ميباشد .ایـن

یافته نشان ميدهد که قدرت هوایي در بعد «قابليت اجرای عملياتي» در گزینههای جنـ

اطالعـات

و قابليتهای ناشناخته نيازمند تالش و برنامهریزی بيشتری ميباشـد .درآخـر ایـن ارجحيـت نسـبي
برای معيار «فناوری تجهيزات» برخورداری از فناوریهای الزم باتوجهبه قابليت دسترسـي ،توانـایي
تعمير و تثمين قطعات و داشتن کارایيهای الزم تجهيزات موردنظر) قدرت هوایي سه گزینـه فـرارو
بهترتيب رجحان و برتری باتوجهبه ميزان ناسازگاری  0/15عبارتنـد از :فریـب نظـامي ،قابليـتهـای
ناشناخته و جن

اطالعات .رویکرد قدرت هوایي در جن

نامتقـارن باتوجـهبـه فنـاوری تجهيـزات

دردسترآ پرداختن به گزینه «فریب نظامي» است و در دو گزینه دیگر باید تهيه تجهيـزات موردنيـاز
را مورد توجه قرار دهد.
نتیجهگیری و پیشنهادات

باتوجهبه مناب موردمطالعه و اطالعات جمـ آوریشـده ازطریـق پرسشـنامه از جامعـه نمونـه و
تجزیهوتحليل دادهها ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر به شرح زیر بيان ميشود:
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بنابراین ،باتوجهبه نتيجه بهدستآمده حاصـل از نظـرات کارشناسـان یعنـي عـدد  5/42بـرای گزینـه
تاکتيکهای کالسيک قدرت هوایي پدافند عامل ایستگاهي ابت) ،آفند یکپارچـه پایگـاهي و )...آن
را از اولویت گزینهها برای معرفي به جامعه نمونه خارج ساخته است ،ولي سـه گزینـه دیگـر یعنـي
جن

اطالعات ،فریب نظامي و قابليتهای ناشناخته ،تثیيد شدهاند.
 .2ترتيب ارجحيت معيارها براساآ هدف ا ربخشـي مطلـوب گزینـههـای قـدرت هـوایي در

جن

نا متقارن) در سنجش گزینههای تحقيق بهترتيب عبارت است از:


آموزش0/531:؛



قابليت عملياتي0/243:؛



فناوری تجهيزات0/142:؛



ا ربخشي.0/083:

بررسی تطبیقی گزینههای مطلوب قدرت هوایی در حوزه عدمتقارن

 .1در محاسبه اعتبار معيارها و گزینههای تحقيق ازآنجاکه نمرههای کمتر از  6قابلقبـول نيسـت،

این اولویت به این مفهوم اسـت کـه برتـری آمـوزش توانـایي برنامـهریـزی ،اجـرا ،نظـارت و
ارزشيابي آموزشي نيروهای عملياتي و پشتيباني) در گزینـههـای سـهگانـه نيـروی هـوایي در جنـ
نامتقارن از بقيه معيارها بيشتر است و ا ربخشي از همه کمتر ميباشد.
 .3ترتيب ارجحيت یا اولویت گزینههای قدرت هوایي در جنـ

نامتقـارن براسـاآ معيارهـای

سنجش چهارگانه آموزش ،قابليت اجرای عملياتي ،تجهيزات فناوری و ا ربخشي) عبارت است از:


گزینه فریب نظامي0/593:؛



گزینه قابليتهای ناشناخته0/208:؛



گزینه جن

اطالعات.0/198:

 .4ارجحيت نسبي گزینههای سهگانه قدرت هوایي در جن

نامتقارن براساآ معيـار «آمـوزش»

توانایي برنامهریزی ،اجرا ،نظارت و ارزشيابي آموزشي نيروهای عملياتي و پشتيباني) عبـارت اسـت
از :فریب نظامي ،جن

اطالعات ،قابليتهای ناشناخته .ایـن اطالعـات نشـان مـيدهـد کـه قـدرت

هوایي در دو بعد جن

اطالعات و قابليـتهـای ناشـناخته نيازمنـد برنامـهریـزی آمـوزش بيشـتری

ميباشد.
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 .5ارجحيت نسبي گزینههای سهگانه قدرت هوایي درجن

نامتقارن براساآ معيـار «ا ربخشـي»
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مؤ ربودن نيروهای عملياتي گزینههای مطلوب در عمليات عليه اهـداف زمينـي ،هـوایي و دریـایي)
عبارت است از :قابليتهای ناشناخته ،فریب نظامي ،جن
قدرت هوایي در بعد «ا ربخشي» در گزینههای جنـ

اطالعات .این اطالعات نشان ميدهد کـه

اطالعـات و فریـب نظـامي نيازمنـد تـالش و

برنامهریزی بيشتری ميباشد .ضمنآنکه ،مشخص مينماید کـه بيشـترین ا ربخشـي ميـان گزینـههـا
مربوط به گزینه «قابليتهای ناشناخته» در قدرت هوایي است که بایـد بـه آن توجـه ویـژه کـرد کـه
نمونههایي ازاین قابليتها عبارتند از :عمليات هوایي تث يرمحور ،حمالت پهبادی و موشـکي و دفـا
هوایي مستقل جزیرهای موزایيکي) و...
 .6ارجحيت نسبي گزینههای سهگانه قدرت هوایي در جن

نامتقـارن براسـاآ معيـار «قابليـت

اجرای عملياتي» یعني توانایي اجرای عمليات در اوقـات شـبانهروزی بـهصـورت مـداوم یـا تـداوم
عملياتي عبارت است از :فریب نظامي ،قابليتهای ناشناخته و جن

اطالعات .این اولویتهـا نشـان

ميدهند که قدرت هـوایي در بعـد «قابليـت اجـرای عمليـاتي» در گزینـههـای جنـ

اطالعـات و

قابليتهای ناشناخته برای تداوم عملياتي نيازمند تالش و برنامهریزی عملياتي خاص است.
 .7ارجحيت نسبي گزینههای سهگانه قدرت هوایي در جن

نامتقـارن براسـاآ معيـار «فنـاوری

تجهيزات» برخورداری از فناوریهای الزم باتوجـهبـه قابليـت دسترسـي ،توانـایي تعميـر و تـثمين
قطعات و داشتن کارایيهای الزم تجهيزات موردنظر) عبارت است از :فریـب نظـامي ،قابليـتهـای
ناشناخته و جن

اطالعات.

پیشنهادهای اجرایی

 .1باتوجهبه برتری اولویت آموزش در معيارهای سنجش گزینههای مفروض قدرت هوایي الزم
است که در ابعاد توانایي برنامـه ریـزی ،اجـرا ،نظـارت و ارزشـيابي آموزشـي نيروهـای عمليـاتي و
پشتيباني برای حضور مؤ ر تر در فضای جن های آینده در حوزه عدمتقارن توجـه جـدی بيشـتری
مبذول داشت.
 .2توانایي «ا ربخشي» قدرت هـوایي در گزینـه قابليـتهـای ناشـناخته مـؤ رتر و بيشـتر اسـت،
ازاینرو ،برای دستيابي به تث ير محوری بيشتر در این حوزه الزم اسـت توجـه خاصـي بـه ا ربخشـي
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صورت پذیرد.
« .3ا ربخشي» عملياتي در گزینههای جن

اطالعات و فریب نظـامي بایـد افـزایش یابـد .یعنـي

تالشهای صورتگرفته در این حوزه ميباید از نظر تث يرمحوری مورد بـازبيني جـدی قـرار گيـرد.
درغيراینصورت ،فقط موجب افزایش هزینهها بدون احراز قابليتهای دفاعي خواهيم شد.
 .4تداوم عملياتي نيرو باتوجهبه معيار «قابليت اجرای عملياتي» در فریـب نظـامي خـوب اسـت،
ولي قدرت هوایي نيازمند برنامهریزی و توجه خاص به افـزایش ایـن تـداوم عمليـاتي در دو حـوزه
قابليتهای ناشناخته و جن

اطالعات ميباشد.

 .5رویکرد نيروی هوایي درجن

نامتقارن باتوجهبه فناوری تجهيـزات دردسـترآ ،پـرداختن بـا

اولویت گزینه «فریب نظامي» ضمن توجه به حوزههای گسترده پنهان کاری اطالعاتي ،هدفگـذاری
کاذب ،افزایش اصطکاک دشمن با اهداف منفي ،تاکتيکهـای ایـذایي و ...مـيباشـد و در دو گزینـه
دیگر یعني قابليتهای ناشناخته ،جن

اطالعات ميباید تهيه تجهيـزات زیرسـاختي موردنيـاز مـورد

توجه جدی قرار بگيرد .بهعنوانمثال ،در جن
یعني جن

بررسی تطبیقی گزینههای مطلوب قدرت هوایی در حوزه عدمتقارن

امور عملياتي درراستای ارتقای آمادگي رزمي نيروهای عملياتي و پشتيباني در خلق تهدیـدات مـبهم

اطالعات برای حضور مـؤ ر در حـوزههـای مربـوط

الکترونيک ،عمليات رواني و نبرد مجازی یا سایبری و ...ميباید توانمندیهای تجهيزاتـي

خود را در این زمينه افزایش دهد.
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