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 چكیده
متفهاوت   هها مؤلفهه اساس یک سری  مختلف بر مؤسساتتوسط  کشورهاقدرت نظامی  مقایسه و یابیتراز

مسهالل   مهوارد و  ظرفیه  و سهایر   شود اما با توجه بهه موقعیه ،  انجام می در جهان ساالنه کلی و صورتبه
باعث خطای محاسباتی برای این مسئله  بومی مدلنداشتن  .مربوطه هر کشوری با کشور دیگر متفاوت اس 

 یدتأکبا  قدرت نظامی یابیتراز نوین مدلی و ارالهیابی دس هدف اصلی این تحقیق  شود کهمیدر برآوردها 
 ترازیهابی  نهوین  مهدل بر همین اساس طهر  رردیهد کهه    اصلی تحقیق  سؤالو  اس  هواییبر قدرت نظامی 

 ،از مصهاببه  اسهتفاد  بها   وای توسهعه  -کهاربردی  بها نگها    پهژوه   ینا ؟چگونه اس  هوایی قدرت نظامی
ادبیات  بر اساسکرد  و استفاد  آمیخته )کمّی و کیفی(  یروش پژوهش و با تحلیلی یافزارهانرمپرسشنامه و 

 شد یآورجمعهای با داد  بودند دهندرانپاسخنفر از جمعی   07که بین نظری تحقیق و بجم نمونه آماری 
 "ههوایی  "و نامحسهوس   بعد محسوس قدرت نظامی شامل دو این نتیجه رسید که به ،هاآن وتحلیلیهتجزو 

 14کهه   مؤلفه 24بعد محسوس و نامحسوس و با  2مشتمل بر  هاو شاخص هالفهمؤکه نهایتاً این ابعاد،  بود 
شاخص نامحسوس  36شاخص محسوس و  44شاخص که با  85و  نامحسوس مؤلفه 17محسوس و  مؤلفه

اقهدام   ییهد تأتحلیلی مورد  یافزارهانرماستفاد  از  با ،هاآنبین  یجادشد اتوسط جامعه نمونه و ارتباط منطقی 
 .نمود هوایی یقدرت نظام یابیاراله مدل تراز به

 هوایی قدرت نظامی یابیتراز ،قدرت نظامی یابیتراز ،قدرت نظامیواژگان کلیدی: 

                                                      
 دانشگا  عالی دفاع ملیعلوم دفاعی راهبردی  استادیار 1

 السالم()علیها  جامع امام بسیندانشگ استادیار 2

 دانشگا  عالی دفاع ملی علوم دفاعی راهبردی استادیار 3

 hosinabase@gmail.com دانشگا  عالی دفاع ملی )نویسند  مسئول( مدیری  راهبردی نظامی دانشجوی دکتری 4

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

 1041تابستان  ،88، شماره بيستمسال 

 5 - 00 ، از صفحهیكممقاله 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084897.1401.20.88.1.9
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 مقدمه
 آنکهه  لیه به دل نظامی قدرت. اس  ملی قدرت بعد آشکارترین نظامی، قدرت نظرانصاببدر بین 

 یعنهی  دارد؛ چشهمگیر  و بسهزا  اهمیتهی  اس ، قدرت ابعاد سایر از آشکارتر و ترعملی تر،محسوس

 و بیگانگهان  تهدیهدات  بها  مقابلهه  خارجی، امنی  ویژ هب کشور، یک ملی امنی  تعیین در هم هنوز

 ارتبهاط  در ویهژ  به کشوری، هر نظامی قدرت عناصر. شودمی محسوب کنند نییتع و اساسی عامل

 بهرای  هادول  بنابراین اس ؛ مهم و بیاتی امری نظامی برخورد و مقابله برای نیز و دشمن باوجود

 هادول . هستند نظامی بعد در ویژ به خود قدرت افزای  و بفظ درصدد هموار  ملی منافع تأمین

 ازداشهتن ب یا و کشور یک به تهاجم یعهد  از که دارندیبرم رام قدرت افزای  یسوبه دلیل آن به

 بحهران،  نظیهر  بساس هایموقعی  و هانازم در ویژ به نظامی قدرت. برآیند تهاجم از دیگر کشور

 کشهورها . ریردمی خود خدم  به را قدرت ابعاد سایر و کرد  ایفا را بارزتری نق  شورش، جنگ،

 و فهراوان  خهارجی  و داخلهی  یتهدیهدها  مهورد  هها آن امنیه   آن در کهه  برندمی سر به محیطی در

قهدرت  مرزهای مشترک و همسایگان زیادی دارند نیازمند داشتن که  کشورمان .دارد قرار همیشگی

و همچنین  دشمنان ،آن نسب  به رقبا یسهخود و مقا یتوانمند یزانبرآورد م ینبنابرا باشدمی هوایی

نیازمنهد یهک    ههوایی در بوز   قدرت نظامیهای و شاخص هامؤلفهشناخ  همه زوایای و ابعاد و 

مان بها داشهتن همسهایگان    در بهال باضهر کشهور    ؛اس  یضرور یامر کینیا جامع بود  و مدل

دغدغه اصلی این اس  که نداشهتن  لذا  ندارد. را هواییقدرت  یابیتراز؛ این مدل بومی برای متعدد

نسهب  بهه    مانهدری و عقهب  غفله  باعهث   ههوایی  قدرت نظامی زیابیامناسب برای تر مدل بومی

 دسهتیابی ارالهه   بها رردیهد  در این تحقیق تالش  ؛ کهشوددیگران می هوایی نظامی قدرت توانمندی

به میزان پیشهرف  و   کشورها دیگران هوایی قدرت نظامیضمن مقایسه خود نسب  به  ،مدل بومی

 یههای خهود  پهذیری سیبشناخ  نسب  به آ عدم و ناشناخته از تهدیداتو   ماندری پی بردعقب

 نظهامی  قهدرت  ههای و شاخص هامؤلفهشناسایی ابعاد،  ،تحقیق ایندف ه .کرد آراهی و اطالع پیدا

 و داخلهی  دانشمندان و نظرانصابب نظربا کسب  هوایی نظامی قدرت ترازیابی مدل و اراله هوایی

 قهدرت  ههای شاخص و هامؤلفه ابعاد، رایج، هامدل اشتراکات و افتراق نقاط دقیق بامطالعه خارجی

 هها مؤلفه ابعاد، بررسی برای. اس  یکدیگر بر هاآن تأثر و ریتأث همچنین و هاآن بین روابط و نظامی

 نظهرات  و شهد  اسهتفاد   بیشهتر  مهدل  چهارچوب  از تطبیقهی  بامطالعه نظامی قدرت هایشاخص و



 

 ییهوا یبر قدرت نظام يدکأبا ت یقدرت نظام یابیتراز ینمدل نو  0

 بهه  و تهررف بهر  ،نییزم نظامی قدرت متغیرهای و عوامل نیترمهم مورد در رونارون نظرانصابب

 .یابیمدس  هوایی نظامی قدرت ترازیابیین نو مدل اراله

 مبانی نظری

 تحقیق:پیشینه  -

 و کتابخانهه ) یمله  دفهاع  عالی شامل دانشگا  مرتبط منابع بررسی و مراجعه طریق از، تحقیق نهیشیپ

 (السالمهیعل)بسین امام دانشگا  و سپا  راهبردی مرکز ،سپا  دافوس و آجا دافوس ،(هاالهرس مخزن

 برخی، نگردید مشاهد  پژوه  این عنوان با مشابه تحقیقی یادشد  مراکز در اس . لیکن شد انجام

 ذیهل  شهر   بهه  باشندمی مرتبط پژوه  این هایکلیدواژ  با نوعیبه که ررفته صورت تحقیقات از

 :اس 

-  

بها   یقهدرت نظهام   ۀمحاسب"تحقیقی با عنوان  ( در دانشگا  تهران پردیس البرز1340) یشامانیاسر 

 دهنهد  لیتشهک  کهه  نوشته اسه   یدر قالب رساله دکتر "کشورها یقدرت مل یهااستفاد  از فرمول

 اس . یو معنو یقدرت نظامی شامل دو بعد ماد

بها   ی( در پژوهشه 1345) یراهبردمسلح، پژوهشکد  مطالعات  یروهایستاد کل ن یهبردمعاون  را

 قهرار داد   موردمطالعهه را  "یاسهالم  یجمههور  یقدرت مل یابیسنج  و تراز نینو یالگو"عنوان 

 اس .

سنج   یراهبرد یاراله الگو"ان ای با عنو( در مقاله1346) ینیبس اریکام نیبس و یسالمبسین 

 یبهرا  یریه رجهه ینت ردو  "بر دشهمنان  ریتأث یموازنه یبرمبنا رانیا یاسالم یجمهور ییقدرت هوا

 رانیه اجمهوری اسهالمی   ییوامؤثر بر قدرت ه یو راهبرد یاتیعمل ،یکیابعاد تاکت نیارتباط ب نییتب

 .اندپرداخته دشمنان ییهوا باقدرت ریتأث نهمواز یبرمبنا

بهر تهوان    ررذاریتأث یزیکیف یرعوامل غ ینظر یهامؤلفه نییتب" ،(1347در دانشگا  عالی دفاع ملی )

 ینتهر ههم کهه م  یینهها  یبهه الگهو   یزیکیف یرعوامل غ یینضمن تب ینمحقق، "ینظام یروهاین یرزم

 اند.پرداخته ینظام یروهاین یاثررذار بر توان رزم یزیکیف یرعوامل غ ینظر یهامؤلفه

 یانتشهارات راهبهرد  ز مرکه در  "ییقدرت ههوا   یماه"عنوان کتابی با ، (1341) ببیبی بخ  کین

 منظهور بهه بههر  رهرفتن از بعهد سهوم )ارتفهاع(       ییاتوان را ییقدرت هوامنتشر کرد  و  تهران نهاجا

از وقهوع انقهالب    پهس در ادامه بهه شهرایط    و دانسته اس دشمن  ایو   یموقع کیبر  یررذاریتأث
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 یهها نگهرش  ،یطیمح طیدر شرا رییتغ لیبه دل ازآنپسو در دوران دفاع مقدس و  رانیدر ا یاسالم 

 یمنافع مهال  نیتأم یآن در راستا یها یها و قابل یو استفاد  از ظرف یید قدرت هوادر بع یمتفاوت

در  یاساس راتییدچار تغ ییدفاع هوا  یتقو یهابا توجه به ضرورت یو فرمانده  یریو نحو  مد

 اس . پرداخته کشور شد  یدر سطح راهبرد یهانگرش و قضاوت

 :مفهوم شناسی -

 یچاسه  کهه هه    یمله  یثیه  از ب یآن نمهاد  یقهدرت نظهام  : »یلورهارتریج دب ید به عق: یقدرت نظام

بدون آن بسر بهرد، ارته  بهه     توانیخود ابترام قالل باشد، نم یثی ب یبرا کهیدرصورت ی،کشور

و خطهوط   یمهایی از مهوارد بهه همهرا  هواپ    یانمادهها و در پهار    یرو سها  یهمرا  پرچم، سرود مله 

 یهد  ( بهه عق 124: 1305ی،)سهنجاب  «.شودیکشور م یک یشرف و پمنزله سمبل استقالل به یرانیکشت

مرعوب نمهودن   یوارد آوردن خسارات به دشمن برا ی باقابل یرویین یعنی ،یقدرت نظام» ینگشل

 زاتیه ها و تجهمسلح، انواع سال  یروهایبه مجموع ن ی( قدرت نظام81: 1382 یی،فخرایر)م «.یو

بالفعهل مطهر     صهورت بهه از آنکهه    یب یدارد. قدرت نظامدول  نظر  کی ینظام یآمادر و فنون

دارد. قدرت  مدنظرمنابع و امکانات را  یریکارربه ییو توانا یباشد، شکل و صورت بالقو  و آمادر

مطهر    یخهارج  اسه  یابهزار اعمهال س   عنهوان بهه  یخارج اس یدر س یو کاربرد آن، هنگام ینظام

 یتلقه  یبازدارنهدر  یمعاصر، عنصر اصل یایدر دن یکارساز نباشد قدرت نظام یپلماسیکه د شودیم

تجاوز را در سر نپرورانهد    شهیانددشمنان تصور و  ،یمعنا که با داشتن قدرت نظام نی. بدررددیم

 و یطلبه عنوان عنصر توسعهعامل به نیبزرگ از ا یهاقدرت هرچند. شوندیو از تهاجم بازداشته م

، تیمهوثی دان ) .اسه  کشهور   کیه  یاز عوامل مهم قدرت مله  یقدرت نظام کنندیتجاوز استفاد  م

1440 :124 -174)1 

 کنتهرل و  یبهرا  ییههوا  یهها یتوانمنهد  یتمهام  کپارچهه یاعمهال   ،ییقدرت هوا مفهوم قدرت هوایی:

ی هها یژره یاز و یی. قدرت ههوا باشدیم یملّ یتیمنا فبه اهدا یابیدست جه از آسمان  یبرداربهر 

 عیوسه  فیه از ط یاسهتفاد  ملّه   یو بهرا  یبهردار بهر  یاتیعمل طحیخود در م یاتیعمل فردمنحصربه

 2(2، 2772)جینز، .رودیبه کار م ینظام یهانهزیر

                                                      
1 - Timothy Dunne 
2- Jones  



 

 ییهوا یبر قدرت نظام يدکأبا ت یقدرت نظام یابیتراز ینمدل نو  4

چند نقطهه   یادونقطه  یناختالف ارتفاع ب نیی( تعیدر فرانسو) ولمانین یاتراز  :یقدرت نظام یابیتراز

 .باشهد  یگهر مشهخص و نقهاط د   یمبنها سهطح  یهک  ینبه  توانهد یاخهتالف مه   یهن ا شهود یم یمعرف

نیروههای   ههای یه  امور دفاعی و نظهامی، منهابع و قابل   ررانیلریزان و تحل( برنامه1: 1344ی،نظر)

های دفاعی، منابع راهبردی نظیر بودجه هان منظور آنکنند. بدیمی یسهریری و مقامتعارض را انداز 

ها و اماکن نظامی، صنایع دفاعی و موجودی استراتژیک تجهیزات و منابع انسانی کشور، زیرساخ 

تبهدیل منهابع بهه توانهایی      یهها دفاعی را موردتوجه قرار داد  و سپس بر عوامل مؤثر مؤلفه اتقطع

منظهور از   (04:1347)نای، نوآوری نظر دارند. ییو توانا یدهزمانمانند راهبرد، رهنامه، آموزش، سا

 به هممقایسه قدرت نظامی یک کشور با کشور دیگر نسب   ترازیابی قدرت نظامی عبارت اس  از

 (1344 پور،)قدیر نظامی های مشترک.و شاخص هامؤلفهدر ابعاد، 

 یامهر کله   یهک مختلهف   یهها چههر   بلکه ابعهاد،  یستنداقسام آن ن چیز،یکابعاد ی: قدرت نظام ابعاد

لذا درواقع هر بعد در ارتباط  ؛دارد یکمنظم و ارران رابطه یکدیگر. ابعاد نسب  به شودیمحسوب م

از  1«اسهتفان بلنهک  »( 01: 1342مانهدل، ) .دیه نما یینرا تب یهدف و مسئله کل تواندیم یگربا ابعاد د

زمهین، ههوا، دریها، فضها و فضهای      »دارد که جنگ ش  بعد عملیاتی گا  جنگ آمریکا بیان میدانش

 یتوانمنهد  یانگرکه نما یرهایعوامل و متغ( 13: 1344،همکارانپور و )رجب .دارد بررا در« مجازی

 یبهه عبهارت  قهرارداد   بهموردمحاسه سهنج  و   یل،مدل تحل یکرا توسط  هابود  تا بتوان آن ینظام

ههر بعهد در   ؛ و دارد یهک منظم و ارران رابطه یکدیگرکه نسب  به  یمختلف قدرت نظام یهاچهر 

 .یدنما یینرا تب یهدف و مسئله کل تواندیم یگرارتباط با ابعاد د

 یکهی عنوان که دارد به یارسترد  هایی اسطه قابلوبه هوایی هاییفضا و فناور: هوایی یقدرت نظام

ها از مناطق مهم فضها  . کشورها و قدرتشوندیقدرت شناخته م یدتول یبرا یداز عوامل مهم و جد

 یچراکه داشهتن تسهلط بهر رو    کنند،یخود استفاد  م المللییناقتدار ب ی افزا یبرا یعنوان بستربه

. .و. ینظهام  ی،اقتصهاد  یاسی،که در ابعاد س دهدیامکان را م نیدارند  آن ا یبه کشورها اطقمن ینا

خهود را بهه بهداکثر     یدهنهد و منهافع مله    ی امور را افهزا  یری مد ییبوز  و شدت نفوذ و توانا

کهه مشهتق از     از بشهر اسه   یقهدرت  ،ییقهدرت ههوا   (1: 1343و همکهاران،   یها نبهافظ ) برسانند.

                                                      
1 - Stephen Blank 
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ارتبهاط   ،یتوانمنهد  نیه باشهد و اعمهال ا  یمه  آسمان در هیقلن یلپرواز دادن وسا یاش برایتوانمند 

 1(27: 2774رانستن،) دارد. یو اقتصاد یفرهنگ ،ینظام ک،یپلماتید ،یاسیبا امور س یاد یچیپ

ف بهه اههدا   یابتیدس جه  ییهوا میاز بر یبرداربهر  یبرا یمل ییتوانا 2کفلرا ندا ییقدرت هوا

 (20: 1341ببیبی، ) .اس سایر اهداف تعریف کرد  ، نظامی و یتجار سیاسی،

آن  تهوانیم یها نمکه بدون داشتن آن چیزیک دهند یلتشک یاجزا یاعنصر  مؤلفه: یقدرت نظام لفهؤم

ابعهاد قهدرت    دهنهد  یلتشک یاجزا یاعنصر  ی شاملقدرت نظام مؤلفه. یمکن وتحلیلیهرا تجز یزچ

 یهها از ههدف  یه  بما ییاس  که توانا یمستلزم داشتن سازمان نظام ینظام یاس . آمادر ینظام

 کشور را داشته باشد. یخارج یاس س

 یه  اس  که انهداز  کم  یعدد یااعم، مفهوم  یمعرف، به معنا یاواژ  شاخص نظامی:  قدرت شاخص 

( درواقع، شاخص بهه مفههوم اعهم آن همهان اعهداد و      4: 1354ی،)امان .نمایدیرا مشخص م ینیمع

مجموعهه اطالعهات در    ینهها اوله  شاخص( 54: 1380تمنا، ) اس . یتیمطلق جمع یا خام یآمارها

کارشناس با موضهوع مهوردنظر    یپل ارتباط ینو درواقع، اول دهندیموضوع را به دس  م یکمورد 

 ریهزی و برنامهه  یهابی تبهع آن در ارز و بهه  هها در شهناخ  موضهوعات   رسترد  شاخص یراس . تأث

و  یهری ام ی. )صالحسازدیروشن م راها شاخص ییندر تع یضرورت اهتمام و دق  کاف ها،ی فعال

عنصهر   یهک آن یبرمبنها اس  که  یاریمالک و مع یزان،، م( منظور از شاخص220: 1384همکاران، 

: 1345یدی،)جمش .ریردیقرار م بررسی و موردسنج  (یقدرت مل یاو  یخوا  قدرت نظام)قدرت

کهل   بودجهه بربسهب   ینظهام  بودجهه  یزانم یرمطلق دارند نظ یآمار جنبهها از شاخص ی( برخ32

، ما را در سهنج   ینسب یها. شاخصی مسلح بربسب تعداد جمع یروهایتعداد ن یزانم یاکشور 

 یشهتر ب یزن یو نظام یاسیس ی،اجتماع یاتو با واقع سازندیم رهنمون یشتریدق  ببه یقدرت نظام

 یفیدر مورد عناصر ک یژ وبه توانیه م  یدو نوع شاخص ه مطلق و نسب  ین. عالو  بر ادهندیوفق م

ها در مورد شاخص رونهیناستفاد  کرد. در ا یقیو تطب اییسهمقا یهاقدرت از شاخص یکم یرو غ

 .ریرندیقرار م یو بررس قیموردتحق اییسهقام صورتبه یرتجربیغ یا یتجرب

بکومه  و قهدرت اسه .     یهه و نظر یتئهور  یاسالم دارا :پردازان نظامیهای نظریهها و دیدگاهاندیشه

 یاخهرو  یو فهال  و رسهتگار   یهوی معقهول دن  یهات ب یخاتم، همه آنچهه بهرا   ینعنوان داسالم به

                                                      
1-  Gunston 
2-  Nedialkov 
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 یآن همانها تئهور   یقرا به او اراله کهرد  اسه  کهه از اظههار مصهاد      اشدبیو مطالبه بشر م ازیموردن

و بکومهه  هماننههد دو بههرادر  یههند ی،مطلههوب اسهه . از منظههر منههابع اسههالم  ینههیبکومهه  د

 (263: 1344ید،)مف اس . یازمندن یگریبه د یککه هر  اندیجداناشدن

مله    یککه  یادینپرس  بن یندر پاسخ به ا للالمینب یاتاز مکاتب و نظر یکهر :قدرت هاییهنظر

 یهد، جد یهات انهد. در نظر هها را طهر  کهرد    از شاخص یاقدرتمند باشد، مجموعه تواندیچگونه م

مله    یهک قهدرت   یهری رعناصر شهکل  ینتررا مهم ی دول  و باکم ،هواییوسع  سر ی ،جمع

سهه   ی،قهدرت مله   یکننهد  مشخص یالگو و یهنظر 28صورت ررفته بر  ی. با بررسکنندیم یمعرف

  یه فی( کآن، ب یفیو ک یکمّ هاییژریو ی ،اند: الف( جمعرا داشته یدرصد فراوان ینعامل باالتر

: 1380ی،زرقهان ) .معهادن مهواد خهام و    یعی،بکوم  و ج( وجود منابع طب یفی ک یری ،مد ی،رهبر

154) 

، 1815در سهال   «یهن و یکنگهر  » یلو تشهک « واترلو»ون در موازنه قدرت: با شکس  ناپلئ یهنظر -

: 1360ی،)بههزاد  ادامه داشه .  1414سال  یعنیاول  یکه تا جنگ جهان یددوبار  موازنه برقرار ررد

فرمها خواههد بهود:    وجود داشته باشد بکهم  شرطی که دو پ یموازنه قدرت هرزمان یاس س»( 56

باشد کهه بهه دنبهال بقها      یینظام پر از وابدها ینکها یگریباشد و د یکنظم، نظام، آنارش ینکها یکی

 (121 :)همان«. باشند

( کهه  یدولته ) یقهدرت  یاس  بهرا  یعنواندر اصطال   یالیسم،و قدرت: امپر یالیسمامپر هاییهنظر -

زور وادار را به هاینبپردازد و مردم آن سرزم یگرد هایینخود به تصرف سرزم یاز بوز  مل یرونب

 یبهردار بههر   خهود به سهود   هاآن یو انسان یو مال یاز خود کند و از منابع اقتصاد یبرداره فرمانب

: 1303ی،)آشهور  بشر وجود داشته اسه .  یخاز آغاز تار یامپراتور یلتشک یبه معنا یالیسمکند. امپر

30) 

 یشناسجامعه"وان تح  عن یادر مقاله یترجوزف شومپ :(یککالس یالیسم)امپر یاسیس یالیسمامپر -

 یهف و در تعر انهد دیمطلهق مه   ههای یپادشاه یاسیس یایرا از بقا یککالس یالیسم، امپر"یالیسمامپر

، بهر طبهق   .«پایانیو ب یزرسترش قهرآم یدول  برا هدفیب یریرموضع: »کندیعنوان م یالیسمامپر

 یرفتهار روانه   یجهه نتبلکهه   یسه  ن یمشهخص اقتصهاد   یمنافع روندها یجهنت یالیسمامپر یهنظر ینا

 (247: 1386،همکارانو  یا)ازک اس . یبکمرانان اشراف
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اس  کهه در آن   یتیوضع یبه معنا آن اس ، یکه شکل عمل :نو( یالیسم)امپر یاقتصاد یالیسمامپر - 

 یبعوامهل آن آسه   یاو  یگریو دخال  کشور د یاندازاز دس  یاسی،با داشتن استقالل س ی،کشور

دو کشهور نباشهد و قهدرت     یهان رذشهته م  یرابطه ممکن اس  دنبالهه رابطهه اسهتعمار    ینو ا یندبب

( اغلههب ینالتهه یکههایجهههان مههثالً، )امر یهههااز بخهه  یآورد. در برخهه یههدآن را پد ایاسههتهنوخ

 یشتررا ب ("دالر یالیسمامپر" تر،یقاصطال  دقبه) "یاقتصاد یالیسمامپر"مانند  یفرداصطالبات هم

 (38: 1303ی،. )آشوربرندیفته مکارربه

 "شدن یکاییآمر"از  یمثابه شکلبه یزرا ن شدنیجهان یدرا ،د ینا :یاو رسانه یفرهنگ یالیسمامپر -

 یفرهنگه  یالیسمآن سودمند اس  با امپر یخصوص یهاو منافع شرک  متحد یاالتدول  ا یکه برا

 (44: 1388ین،مارت) .داندیمالزم م

بهه   یهد، هستند که بها نگهرش جد   یکسان یالاست یهمختلف نظر پردازانیه: نظریاله استچرخ یهنظر -

 یجتهدر چند قرن رذشته شکل ررفه ، بهه   یکه ط یبا تحوالت درواقع نگرندیم المللیینتحوالت ب

 یگهری د یچارچوب مفهوم یجاو به یس ن یرپذامکان یگرد یالیستیمشخص شد ادامه ساختار امپر

 ی،و امپراتهور  یالیسمامپر یجابه ،رونیازاالزم اس   المللینروابط ب وتحلیلییهو تجز یابیزار ایبر

 یهدرا  ارالهه کردنهد. در د   ییجو یالخود را در قالب مدل است یذهن هاییافتهاز دانشمندان  یرروه

 یافالقهه  قهدرت  نهد ایهل اس  که ما یگرانیباز ینعرصه رقاب  ب المللینعرصه ب پردازانیهنظر ینا

 (46: 1380ی،)زرقان کنند. یداپ المللینب یگرد یگراننسب  به باز
از  یدیشاخه جد یجتدردر سطح کالن، به یانهررارابطه سلطه یینو سپس تب یحتشر ی: برایوابستگ یهنظر -

 1460در سهال   را ابتدا آندر  روندر  فرانهک  یدجد یرتفس یننام ررف . ا یوابستگ یهشد که نظر یداتفکر پ

در  دارییهنظهام سهرما   یشهرف  از آن اس  کهه مرابهل پ   یباک یهنظر ینمطر  کرد. مفاد ا یالدیم

از  دودسهته  یهن ا ینبه  یو وابسهتگ  یرابطهه اقتصهاد   یجنوب، نوع یکشورها یماندرو عقب مالش

و  یشهرف  پ ینهدری بهه فزا  یکهی  یافتهادر عقب یند فزا یرآن س یمقتضابهکه  کندیم یجادکشورها ا

روابهط   یممرکهز بها تنظه    یمعتقد اسه  کهه کشهورها    یدرا د ین. اشودیم یمنته یگرید ییشکوفا

 هها آن یاز تحوالت کشورها یتابع اییهباش یاقتصاد کشورها شوندیباعث م ی،المللنیب یاقتصاد

و دو نهوع کشهور    خورندیم یوندبه هم پ یطبقه وابستگ یکجهان در  یکشورها ی،طورکلشوند. به

 اسه .  یوابسهتگ  دههد، یمه  یونهد دو نوع کشور را به ههم پ  ین. آنچه اآورندیمذکور را به وجود م

 (173: 1304 زاد ،یف)س



 

 ییهوا یبر قدرت نظام يدکأبا ت یقدرت نظام یابیتراز ینمدل نو  13

 باههدف در سراسهر طهول تهاریخ نبردههای ههوایی      نظریهه قهدرت ههوایی     نظریه قدرت هوایی: -

ها در ابداع این تئوری. اندشد مطر پذیری ذلتی تجهیزات هوایی از انعطاف بهتر چهبرداری هربهر 

ها در طهول  از جنگ برررفتههای ها صورت ررفته اس  و به همین دلیل آموز فضای سخ  جنگ

 شد  اس . لحاظها تاریخ در این نظریه

 هیه نظر "ییههوا  یدهفرمانه "ام ه نه ر کتاب خود به داش  د ییایتالیکه اصال  ا یو: 1جولیو دوهه -

 گهران یکمک د بدون ییواقدرت ه اوالًکه  دکنیم انیب نیچن ییخود را در مورد کاربرد قدرت هوا

 توانهد یشهود مه   رذارد  آزاد ییواچنانچه قدرت ه یانداشته باشد و در ث کنند نییتعنق   تواندیم

 یجنگه  نیماشه  بهالقو   درتها و انههدام قه  کنترل آسمان ثالثاًرا منسوخ کند و  درازمدت یهاجنگ

 یو موشهک  ییههوا  یروهاین یلاص فیاآن از وظ ینعتص یاها گیو پا  یز جمعمراک ژ یودشمن به

. دوهه اعتقاد داشه   دیآیم مارش هآن ب یفرع فیتنها جزء وظا ینیزم یروهایاز ن یبانیاس  و پشت

 یکند نه بهه کسهان   ینیب یپ گ راجن  یدر ماه یدرررون و رییتغکه  زندیملبخند  یبه کس یروزیپ

شکسهتن اراد    مهه  در یرونهد. او معتقهد بهود بهرا    یم یسازرار به دنبال راتتغیی عاز وقو پسکه 

بب به سه  ییهوا یروین  اعتقاد داش یاقدام کرد. و ییهوا یرویبه کمک ن یرابتبه توانیدشمن م

را دور زد  و اثهرات   ییایدر و ینیزم یطحانع سمقاوم  و م هررونهقدرت خاص خود قادر اس  

بهر زمهان و مکهان فهالق آمهد.       سهرع  به وانتیم ییهوا یرویقدرت ن برهیتک. با دینما یآن را خنث

 یدفهاع  لهیوسه  چیآن هه  مقابهل  سازد که دریم  مطر را یرینظیبامکانات  یاز جنبه تعرض مایهواپ

 ایه را نداشهته و   یقهابل  ییهوای رویاو چنانچه کشور مقابل ن ازنظرسراغ ررف .  توانیرا نم یمؤثر

خواهنهد  م او را در هه  مقاومه   ههوا  قیاز طر یرابتبهالزم را نداشته باشد  ییهواع دفا یهاسامانه

کسب  یبرا ییهوا یبرتر ایی یهوا یدوهه فرمانده هیدر نظر .شد دخواه یمه تسلشکس  و وادار ب

 یهها و کارخانهه  هها فرودرها   بمله بهه  قیطراز  دیدشمن با ییهوا یرویبود  و ن یضرور یروزیپ

 (254: 1342)ببیبی، منهدم شوند. نیزم یبر رو یماسازیهواپ

ابهراز   یالدیمه  1444خهود را در سهال    هیه نظر ییافض ییایرافغج یواو الگ :2یالکساندر سورسک -

 دیه قهدرت ههوا کل  "و  "ییقدرت هوا قیاز طر یروزیپ" عنوان  معروف خود را تح یهاکتاباو 

قهدرت ههوا هسهتند و بهر      یهارمجموعهیز ینیو زم ییایدر یهادرتاو معتقد بود ق اراله داد. "بقا

                                                      
1- Guilio Duhet 
2- Alexander P.Deseversky 
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که بهر   یاخود را در قالب نقشه ییفضا یالگو ی. سورسکداش  دیتأک اکیآمر ییتوسعه قدرت هوا 

له داد و ثاب  کرد کهه  هارتلند قطب شمال تمرکز کرد  بود ارا بر شد  و د یکش موتیسامانه آز هیپا

اسه . او در   تهر کیه نزدقطهب شهمال    یاز باال گریاز همد کایآمر و یوروفاصله مراکز بساس ش

مشهخص کهرد کهه ههر      یو شورو کایآمر یرا برا ییهوا قدرت هخود دو قلمرو غلب ییفضا یالگو

از ج خهار  زیه را ن یخود قرار داد  و منهاطق  ییقدرت هوا قلمرو را در یگرید جغرافیاییقلمرو  کی

 (234: 1342)ببیبی، .دادیم یجا وددر قلمرو خ بیبوز  پوش  رق

 یماهها یمتشکل از هواپ یبیترک ییواه یورین کی لیکتش از طرفداران یکی ی: و1چیم یلیب امیلیو -

امکانهات   یتمهام  افتهیتمرکز یاهنگاو هم درا یاز د یلافکن بود و محور اصو بمب ریرهگ یشکار

 ییههوا  یرویه دوههه ن  بهرخالف  قرار داش . ییهوا یرویفرماند  مستقل ن کیتح  کنترل  ییهوا

 یضربه. و نیوارد آوردن اول یبرا ییروین فاًبود و نه صرم تها سپس عاول دفا ریر و شمشپس چلیم

بهود.   قالهل دشهمن   یسهطح  یروهاین اختنجه  نابود س ییهوا یرویبه استفاد  از ن یادیز  یاهم

را دارد بهدون   ییایه در ونقلبمل لهیوس و یتکش هررونهانهدام   یقابل مایمعتقد بود که هواپ چلیم

بها عصهر    ییایه و در یااعصار قار  سهیمقا او در د.را ابساس کنن یمؤثرخطر  هاآناز طرف  کهنیا

و  کردندیم  یتثب نیخود را بر زم قدرت ه در آنرا ک یار قار اعصاا م اکانین»: دیرویم یهوانورد

پشه  سهر    دادنهد یم رسترش ایدر سابل یکیدر نزد ای نیو تحرکات خود را در زم یابزار ارتباط

 ییواهه  یروین کی جادیدارد که ا د یعق چلیم .«دیفرارس گزرب انوردانیعصر در ازآنپسرذاشتند. 

و عشق به کشهور کهه خلبانهان را     یپرستهنیم یقو یمل هیروب اول» : مستلزم تحقق دو شرط اس

 یصهنعت  یهها رسهاخ  یزوجهود   نکهه ی. دوم ارندیذپرا ب دیشد اتلفجنگ ت ضرورتدر  داردیوام

الزم  مها یشهامل موتهور و بدنهه هواپ    یهوانهورد  زاتیتجه جادیا یکه برا هیکشور و وجود مواد اول

: 1342)ببیبهی،  .شد روزیدر جنگ پ توانیم دستانه یپ ییوابا بمله ه داش اعتقاد  چلی. م«اس 

14-10) 

عنهوان  شهد و بهه   یلالتحصه فهارغ  کایآمر ییهوا یرویاز دانشگا  ن 1465او در سال : 2واردن جان -

 یهد تأکمشهارک  کهرد.    ایآس شرق در جنوب یجنگ  یمأمور 266مقدم در ط خ ییهوا کنند کنترل

 در کهه جنهگ   دیچال  کشه  را به نیریباور د نیا ماًیمستق قیدق حاتیو تسل یجان واردن بر فناور

                                                      
1- Viscount Hugh M.Trenchard1 
2- Jan varden 
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 قدرت واردن معتقد اس  دیگریانببه. ناکارآمد و منسوخ اس  یاسیابزار س کیبه  شدنیلتبدبال 

 یزیخهونر  دونب نسبتاًو  عیسر یاهیروزیبه پ تواندیجنگ اس  و م ییکایشکل آمر اساساً ییهوا

 سه  ین یاسه یس اشهتبا   کی ایکور  ابزار کی گرید ییجنگ هوا درا ید نیدر جنگ منجر شود. در ا

 کایو ارر آمر کند خود را بفظ یو برتر طاس  تا تسل متحد یاالتا یبرا یرپذانعطاف یبلکه روش

رو  )ره  کنهد.  بفهظ  خهود را  یریناپهذ شکسه   به  یه دیه سلطه خود را تداوم بخشد با خواهدیم

 (157-154: 1384مترجمان، 

صهورت کمهی و   اساس نظرات دانشمندان مختلف عوامل قهدرت ملهی بهه    بر ی:قدرت مل هاییدگاهد

 ینهه زم یهن کردند کهه در ا  یمختلف اقدام به سنج  قدرت مل یهابا مدل هاآنکیفی وجود دارند؛ 

 اهه ب که اس  مفاهیمی از . قدرتدنهد را مطهر  کر  ییهها و شهاخص  هامؤلفه باشدینظرات متنوع م

 با .اس  دشوار کاری متغیرها این یریرانداز  و  هاس ورد هخ دهپیون یهکیف ایهرههمتغی و لهعوام

 دستیابی ،دارند رارهه ق یهه مختلف ایهقلمروه و هابوز  در قدرت متغیرهای و عوامل اینکه به توجه

 ،نیا بافظ) اس  مشکل هها آن رایهه ب یهکم رایبهض و ادیرهمق تعیین ،ازیس ترازهم کمی مدل به

 قالب در کشورها ملی قدرت یریرانداز  برای متعددی یهاتالش تاکنون نیباوجودا (.284: 1385

 (45: 1380قانی،)زر .اس  ررفته صورت( ترکیبی) متغیر  چند و متغیر  تک رویکرد دو

 یهات بخه  بها مراجعهه بهه نظر     ینا در ی:قدرت نظام یهاو شاخص یرهادر مورد متغ نظرانصاحب دگاهید

قهرار   یموردبررسه در قالهب دو محهور    هاآن هاییدرا نظران رونارون نظرات و دو صابب یداسات

شهامل چهه    شهود یم یاداز آن  یکشور که با عنوان و کد مل ینیرعوامل قدرت آف ینکهاول ا ردیریم

شهاخص قهدرت    عنوانبه نظرانصابب ازنظر یرهایاس  و دوم چه عوامل و متغ یاصل یهابخ 

 اس . شد مطر  ینظام

ی و عوامهل نظهامی   و عوامل اجتمهاع  را شامل عوامل طبیعی یمنابع قدرت مل یلنسکی،جا یویدد -

 .دانهد یمه  یرا شاخص قهدرت نظهام   یحاتیتسل یو فناور ینظام یرویو دو عامل ارت  و ن دانسته

 1(43: 1440، یلنسکیجا)

شهالود  قهدرت    یعوامل اصهل  المللنیبدر روابط  ییرراواقعمکتب  رذارانهیپاهانس موررتنا از  -

را بهه قهدرت    یاژ یو یگا منابع قدرت کشورها جا یاندر ب یزن وی .کندیم یمتقس زءج 8ه را ب یمل

                                                      
1 - Jablonsky 
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و  یمسهلح فنهاور   یروههای ن یفیه  و ک یه  کم یرههای مل بهر متغ اع ایناختصاص داد  و در  ینظام 

 .کندیم دیتأک رهبری

کهرد  و   یانب یقدرت مل یمبناعنوان را به ایعوامل هفتگانه یاسیس یدانانجغراف ین رالسنر،مارت -

 یو یهدرا  کنهد از د یمه  یانب یو کم یفیفراوان ک یهایررا با متغ یمل و قدرت نظامعا یژ و طوربه

آمهاد و   هها، یز انگ ی،فرمانده یفی ک ،آموزش یرو،ن یزات،تجه یقدرت نظام یهاها و شاخصیرمتغ

و  یراهبهرد  یهها یگها  پا یهرو، ن یجبسه  ی،عهات نظهام اطال  یک،راهبرد و تاکت ی،رهنامه نظام ی،انیبپشت

 1(267-264: 2774)رلسفر، .باشندیم یراهبرد یاکشر

 یهروی ن ۀو انهداز  ینظهام  ههای ینهه هز» یهر اس  که دو متغ یگرینظر نظر دصابب ینگر،س یویدد -

 یعنهی  یگهر از دو عامهل د  یهن در نظر ررفته و افزون بهر ا  یعنوان شاخص قدرت نظامرا به «ینظام

آههن و   یهد و تول ی)مصهرف انهرژ   یصهنعت  ی و ظرف (ینشهرنش ی و جمع ی )کل جمع ی جمع

 (41: 1383یگران،و د یس)تل .بردیقدرت کشورها نام م بنایم عنوانفوالد( به

 ،مسهتعمرات  ی،اقتصهاد  یهایی، را شامل عوامل جغراف یعوامل و عناصر قدرت مل جان ویک لین، -

 یرههای بهر عوامهل و متغ   یهز ن یشهمند اند یهن ا دانندیم یل و نظامو سرانجام عوام یاسیس ی،اجتماع

عنهوان  بهه  ینظهام  یرهبهر  یفیه  و ک یفنهون تحهرک قهو    ینظهام  یهزات نفهرات تجه  یبودجه دفاع

 (01-164: 1307)ویک لین، .کندیم دیتأک یقدرت نظام یهاشاخص

بکومه  سهازمان    جغرافیا، اقتصهاد، ی ، قدرت را شامل جمع دکنند یتولعوامل  ،کلنجوزف فرا -

امهل قهدرت   وع حثداند و بیم یالمللینب یبردهو موضع را یاجتماع -یشناختعناصر روان ینظام

 (157: 1301)فرانکل، .بردینام م یسازمان نظام نامبا یلک یرمتغ یکفقط از  ینظام

منهابع قهدرت کشهورها از     د کننانیبعوامل  یندر ب یکاییمعاصر آمر یدانجغراف کوهن، سولل بی -

 2(43: 1444)کوهن، .اس  برد نام ینظام یهایگا پا ینهمچن ینظام یهاعناصر و شاخص یبرخ

قهدرت کشهورها پرداخه  اسه  و      یهانی م یاس  که بهه بررسه   یگریدانشمند د یزن ینکال یر -

و  یرهبهر  ییتوانها  ی،مله  پهارچگی یک ی،راهبرد مله  ی،اقتصاد ی ظرف ین،سرزم ی ،جمع یرهایمتغ

 ینظهام  ییعامل توانا یزن ینکرد  اس  کال یانب یعنوان منابع قدرت ملرا به ینظام ی سرانجام ظرف

                                                      
1-  Glassner 
2-  Gohen 
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و  یس)تل .داندیم «یجنگ هایی قابل»و  «یموازنه راهبرد» یرو آن را شامل دو متغ ررفتهرا در نظر 

 (31: 1383،همکاران

و  یدفهاع  ههای ینههز یرداش  که دو متغ دیتأک یربر ش  متغ یقدرت مل یابیارز در وینه فریس، -

 1(36: 2777،تلیس و دیگران) بر قدرت نظامی کشورها اشار  دارد.مسلح  یروهایانداز  ن

کهرد ، دو عامهل    یهان ب یعنهوان منهابع قهدرت مله    که به یدوازد  مورد یندر ب یکاظم اصغریعل -

 (134: 1303ی،)کاظم کرد  اس . یانرا ب «یراهبرد ی قعو مو ینظام یساتتأس»

 یهر بها پهنج متغ   یبهی ترک ییالگو 1481در سال  یاسیس یایدانشمندان جغراف یگراز د یرمو یچاردر -

 یدر الگهو  یرنشهان دههد. مهو    یبهی تقر یارونهه کشهورها را بهه   یقدرت مل توانس یاراله داد که م

 یناز به  کهه ینحهو در نظر ررف  به ینظام یرهایمتغ یارا بر اییژ خود سهم و یسنج  قدرت مل

 یهروی ارته  و ن  ۀانهداز » ینظهام  یهر دو متغ یناختصاص داد ا یرا به بُعد نظام یردو متغ تغیر،پنج م

 2(157: 1481،مویر) .بودند «یماپقار  یهابا تعداد موشک یاهسته هاییردریاییو تعداد ز ینظام

منهابع قهدرت کشهورها را     «المللینب یاس و س یخارج یاس ساصول »قوام در کتاب  یعبدالعل -

قهدرت   یهها منهابع و شهاخص   هینه زمدر ی. ودانهد یمربوط به آن م یرهایشامل هش  عامل و متغ

 ی،بودجهه نظهام   ی،رهبهر  ی،انسهان  یروههای ن یهف کم و ک یزات،مانند سال ، تجه یبر موارد ینظام

 (64-80: 1383قوام،) .کندیم یدتأک یکرکات و لجستتدا یروها،تحرک ن ی،نظام ونفن ها،یگا پا

 یاسه  در س« چرخه بهزرگ » ۀخود دربار یخیتامپسون در مطالعات تار یلیامو و یجورج مدلسک -

نهورمن   ینانهد، همچنه  دانسهته  یرا شاخص جلوبرند  قدرت مله  «یاییدر یروین ۀانداز» المللی،ینب

تلهیس و  ) .انهد یادکرد  یعنوان شاخص قدرت نظامبه «ینظام هایینههز»از  یوکمبالکاک و آالن ن

 3(36: 2777،دیگران

از قهدرت   یرونارون تالش نمود  برآورد و سنجشه  یرمتغ ش ویجرمن با استفاد  از س یفوردکل -

 ییو توانها  ینظهام  یهروی ن ۀانهداز  یعنهی  یبر دو عامل مههم نظهام   یزکشورها اراله کند جرمن ن یمل

: 1352)پرسهکات،  بودنهد.  یصنعت ینۀو زم ی جمع ین،سرزم یزن یرهامتغ یر  ساداش یدتأک یاهسته

52) 

                                                      
1 Tellis ،etc.al. 
2-  Muir 
3-  Tellis ،etc.al. 
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قهدرت    دکننهد یتولعوامهل   ینترمهم «یتیکژلوپل یماصول و مفاه»در کتاب  یامحمدرضا بافظ ن - 

بهه  را  اییژ منابع قدرت کشورها سهم و یاندر ب یزن یو کرد  اس . بندییمو در نُه ررو  تقس یمل

در نظر ررفته اس  که  یعنوان شاخص قدرت نظامرا به یرهاییاختصاص داد  و متغ یقدرت نظام

)راهبهرد،   یفرمانده یفی ک یحات،و تسل یلوسا یزاتتجه ی،انسان یروین یفی و ک ی از کم بارتع

 یراهبرد یحاتتسل یرو،ن یبترک یک،و لجست یبانیسازمان، پشت یفی و...( ک یرزم یهنرها یک،تاکت

 (168: 1385یا،ن)بافظ .باشندیم

 یقدرت نظام یابیتراز یهامدل

رویکردههای تهک متغیهر  سهنج  قهدرت ملهی را        یطورکلبه ؛رویکردهای تک متغیر  محاسبه -

نظرانی که عوامهل نظهامی را مظههر قهدرت ملهی      تقسیم کرد: دسته اول صابب دودستهتوان به می

را معیار ارزیهابی قهدرت    هاتر دانسته و آنادی که عوامل اقتصادی را مهماند و ررو  دوم افردانسته

 .اندملی کشورها دانسته
 یسنج  قدرت مل یر تک متغ کردیرو: 1جدول 

 نام شاخص نوع شاخص طرا  مدل

 ی و نیروی نظامیتوانمند نظامی آی نیس کالد و کارل دیوش

 هزینه نظامی و نیروی نظامی نظامی نورمن لکوک و آلن نیوکمب

 انداز  نیروی دریایی نظامی جورج مدلسکی و ویلسام تامپسون

 (173: 1385 ی،)زرقان

های محاسبه قدرت ملهی اسهتفاد    یکی دیگر از روش ؛متغیر  )ترکیبی( محاسبه رویکردهای چند -

چنهد  ترکیبهی )  یهامدل بیطرا طرابی یک مدل چند متغیر  اس . ها وآنمتغیر و ترکیب  از چند

ههای مفههومی صهورت    ها متفاوت مهدلی ریاضهی و مهدل   نظران به دو شکلمتغیر ( توسط صابب

 ررفته اس .

متغیر  غیرخطی را که تالش کرد  بود ههم متغیرههای    مدل پیچید  چند اولین ؛مدل کلیفورد جرمن

توسط کلیفهورد جهرمن    1467را تبیین نماید، در سال  هامجزا را در نظر بگیرد و هم ارتباط بین آن

متغیر مختلف مدل قدرت جهانی را بر اساس فرمول زیر طر  کرد  26مطر  شد. وی با استفاد  از 

G=N(L+P+I 1(144: 1405، مویر) +M) 

                                                      
1-  Muir 
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توسهط ری کالیهن مطهر  شهد و      1405از مدل قدرت ملی در سهال   یگرد یکی ؛مدل ری کالین 

. فرمول کالیهن عبهارت   لی زود موردتوجه خاص محافل دانشگاهی و جامعه دفاعی قرار ررف خی

 Pp= (C+E +M) (S+W)) :بود از

 اند از:این فرمول عبارت متغیرهای

Cاصلی شامل جمعی ، سرزمین؛ ی= هسته 

Eافه کاالههای  اضه اضافه انرژی به ی اضافه معادن غیر فسیلی بهه اقتصادی شامل درآمد به یتی= ظرف

 ؛اضافه تجارتغذا به اضافهبه شد ساخته

Mپاداش باب  تالش؛ اضافهبههای جنگی قابلی  اضافه= ظرفی  نظامی شامل موازنه استراتژیک به 

S =ضریب استراتژی ملی؛ 

Wافع های سطح ملی شامل سطح یکپارچگی ملی، توانایی رهبری، ارتباط استراتژی بها منه  = ویژری

 (.47: 1383)تلیس و دیگران،  ملی

 ترکیبی مفهومی محاسبه قدرت ملی یهامدل

 1456ترین و شاید مهؤثرترین مهدل چنهد متغیهر  قهدرت ملهی در سهال        قدیمی ؛مدل کالوس نور

وی در تالش برای  مطر  شد. «هاپتانسیل جنگی مل »سط کالوس نور در اثر کالسیک تو یالدیم

بهروز   کهه ییک کشور در فراهم کردن نیروی نظامی و منابع الزم درصهورت  «مشخص کردن توانایی

صهورت خالصهه   ، طیف وسیعی از متغیرها را بهه نور ای از عوامل توجه کرد.به انواع رسترد  جنگ

 (.38-34همان: کرد ) یبنداجرایی و انگیز  جنگیدن طبقه صالبی  رو  ظرفی  اقتصادی،در سه ر

سهه عامهل    یبرمبنامدلی را طرابی کرد و  یالدیم 1402سینگر در سال  دیوید ؛مدل دیوید سینگر

ید آهن و فوالد( مصرف انرژی و تولصنعتی )، ظرفی  (جمعی  )کل جمعی  و جمعی  شهرنشین

بندی قهدرت ملهی کشهورها    به رتبه (های نظامی و انداز  نیروی نظامینظامی )هزینه ییو توانمندها

را  یهر امتیاز مربوط به هر کشور خاص، سهم هر کشور در مهورد ههر متغ   نپرداخ . وی برای تعیی

سهم جمعی  شهرنشین کشهور   مثالعنوانبهصورت درصدی از مقدار کل جهانی در نظر ررف . به

 (47همان: ) .اس کنند  امتیاز کشور مزبور بود  الف از مجموع جمعی  شهرنشین دنیا مشخص

اراله شد. در این مدل وی تهالش   م 1403دیگر، توسط وینه فریس در سال  مدل ؛مدل وینه فریس

مهه کشهورهای جههان را نسهب  بهه تقریبهاً همهه        ه ( تقریبهاً ههای های )قابلیه  کرد  بود تا توانایی

. قرار دهدمورد مقایسه  یالدیم 1466تا  1857کشورهای دیگر با دادن نمر  )امتیاز( در دور  زمانی 

دفهاعی،   ههای ینهه این مدل شامل ش  متغیر مساب  سرزمین، کل جمعی ، درآمهد بکومه ، هز  
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امتیاز دقیهق   یبرمبناح بود. فریس تالش کرد  بود ی نیروهای مسلالمللی و انداز بجم تجارت بین 

: 2777،یگهران و د یسالمللی برای کشورها انجام دههد. )تله  کشورها یک مقایسه تاریخی قدرت بین

36)1 

مدل ترکیبی تقریبی با پهنج متغیهر وسهع ،     یالدیم 1405مویر در سال  ریچارد ؛مدل ریچارد مویر

را اراله داد و تالش کهرد تها    یماپهای قار الد، تعداد نفرات ارت  و تعداد موشکجمعی ، تولید فو

قدرت ملهی   یبرمبناتقریبی نشان دهد. بر این اساس وی کشورها را  طوربهقدرت ملی کشورها را 

 یهها ههای بهزرگ، قهدرت   سطح شامل: ابرقدرت، در بال تبدیل بهه ابرقهدرت، قهدرت    5به  هاآن

 2(144: 1405، مویر) .تقسیم کرد 2صورت جدول شمار  های کوچک بهمعمولی و قدرت

 :مختلف یکشورها برخی قدرت نظامی در یبند، رتبهیابیتراز یهامدل

ههدف   یکبه  یابیدست ییتوانا یعنی، ;کندیم یفتوص "ینظام ییتوانا"آن را  یکاارت  آمر آنچه -

 مجموعه هدف(. یک ینابود یا  آوردن جنگ زمان جنگ )به دس ینمع

 .یداریو پا یآمادر ی،ساز مدرن یرو،اس : ساختار ن یچهار جز اصل شامل

 .دهندیم یلما را تشک یدفاع یروهایکه ن ییوابدها یبتعداد، انداز  و ترک - یرون ( ساختار1)

 .یزاتسال  و تجه هاییستمابدها، سو یروها،ن یفن یچیدریپ - یصنعت ونیزاسی( مدرن2)

 یهها  یه مأمور یاجهرا  یبرا یفرماندهان جنگ ازیموردن های اراله قابل ییتوانا -وابد  ی( آمادر3)

 .اس  شد یطراب هاییاراله خروج یهر وابد برا ییامر از توانا ینمحوله. ا

. یبه اههداف نظهام   یابیدست یبرا یاتیعمل ی بفظ سطح و تداوم فعال ییاناتو - یداریپا ( بفظ4)

از تهالش   یبانیپشهت  یو مواد الزم بهرا  آماد  یروهایو بفظ آن سطو  از ن نیتأماز  یتابع یداری،پا

 3(1-12: 2713او )واشنگتن، جی پی  .اس  ینظام

 ههای یطکهه در مهورد محه    دهدیقرار م یموردبررسرا  یندیآ، فربلندمدتدفاع  یزیر، برنامهناتو -

 رویه نبرنامه ساختار  یکو  کندیم یفرا تعر بلندمدتاهداف  پردازد،یم یند در آ یابتمال یاتیعمل

 ارالهه ( سهازرار  ههای یطرا با اهداف )و مح یشکل سازمان دفاع ینتا بهتر کندیم یجادتوسعه( را ا)

، سهازمان،  نیدکتر روید؛که به آن خطوط توسعه می یرهامتغ ینبه تعادل ب یدنرس یبرا ی. روشدهد

                                                      
1 - Tellis, etc. al. 
2 - Muir 
3-  Washington: GPO 



 

 ییهوا یبر قدرت نظام يدکأبا ت یقدرت نظام یابیتراز ینمدل نو  21

)اسهتن سهرود و    شود.آموزش، تسلیحات و تجهیزات، رهبری، نیرو، امکانات، سیاس  را شامل می

 1(14: 2778دیگران 

می خود را با سایر کشورها عالو  بر کشورهای فوق کشورهایی مانند انگلیس و ... توانمندی نظا -

 کنند.های زیر ارزیابی و مقایسه میبر اساس مدل

دکترین اطالعات، سازمان، آموزش، تجهیهزات الکترونیکهی، تهدارکات، نیهرو و      یهامؤلفهانگلیس: 

 دهد.های مورد مقایسه قرار میزیرساخ 

و  یچ)اسهتوکوو  دههد. ک قهرار مهی  کانادا: دکترین، تجهیزات و خدمات، زیرسهاخ  و نیهرو را مهال   

 (81: 2716همکاران. 

 یوجود دارد. در طول بررسه  یرزم یآمادر یریرانداز  یبرا یمتفاوت یکردهایها و رومدلمالزی: 

 یآمادر یبرا ینظام یرویسنج  عناصر محسوس و نامحسوس ن ینشد  برم یوندپ ییشناسا یبرا

شهکاف   ینارتباط ب یبرا یکردرو ینبهتر یی  و شناسافاصله دان یینتع یبرا یناس . همچن یرزم

 رود.یبه کار م ینظام یروهایدر ن یرزم یآمادر یانجر یریرموجود در انداز 

 دودسته، مالک آمادری رزمی ارت  را مدنظر قرار داد  و به بندی قدرت نظامیبرای مقایسه و رتبه

 دامنه و زیر دامنه تقسیم کرد  اس .

 شامل توانمندی، روبیه و کیفی  زندری.دامنه؛ 

 منظور توانمندی در زیر دامنه شامل )منابع انسانی، تحرک، ارتباط، لجستیک، آموزش(

انسجام، انگیز ، اعتماد به فرماندهی، صهمیمی ،  ) منظور از روبیه در زیر دامنه اس . روبیه شامل:

 یگانگی، انضباط، تمایل به شرک  در عملیات نظامی(

کار، پناهگا ، تحصیالت، اجتماعهات، سهالمتی،    منظور از کیفی  زندری در زیر دامنه را  یهادرنو 

 2(5: 2714کوونگ،) .کرد  اس  یبندمیتقسمعنویات و خانواد  و دوستان 

 یدر شر  دعا (یهه عل ا...  )ربمینیامام خم بضرت :ینظام قدرت خصوص درانقالب  ینامام هاییدگاهد

اسه  کهه    یانیجر یاسیقدرت س یشاندر نظر ا ،سحر قدرت از امّهات صفات الهى مطر  فرمودند

اسه  بهق    یهز چدارد. درواقع، خداوند که خالق و مالک همه یشهخداوند، ر یعنی یدر کانون هست

در خصهوص   ( یهه عل ا...  ربمه )ینهی خم ممختص به او اس . بضرت اما یزن ی اعمال قدرت و باکم

                                                      
1-  p. 14. (Stensrud et al. 2008 
2-  Kwong 
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 یاستقام ، آمادر ی،وفادار یی،مسلح، خودکفا یروهایانسجام ن ی،دفاع یهبن ی از تقو یبخ  نظام 

 داشتند. یدتأک ینظام یماتادوات، تعل یهمناسب، ته یزاتها و تجهمجهز شدن به سال  ی،نظام

 توانیرا م (یالعهال )مدظلهیمقام معظم رهبر یشهدر اند یبعد دفاع نظام یهامؤلفه ینترو عمد  ترینمهم

در  یو بافظان امنی ، فهداکار  یثارررمسلح ا یدفاع هوشمند بااقتدار، نیروها :کرد یانبشر  این به 

و اقتدار، دفاع از منهافع   دتدفاع از اسالم با وب ی،اقتدار دفاع ی،اله یهاارزش ینواالتر یدفاع برا

 مسلح. ینیروها یو آمادر یامکانات کم، هوشیار مشروع، دفاع و مقاوم  با

 چارچوب نظری

و در کنهار   بهود  اسه    شهمندان یقدرت کشورها هموار  مدنظر اند یریرو انداز  ترازیابیموضوع 

قهدرت   یابیه سهنج  و ارز  درصهدد  زیه ن شمندانیاند یقدرت، برخ یهامنابع و سرچشمه یبررس

 یااند بر اساس پهار  نظران و محققان توانستهاز صابب یچارچوب برخ نیاند. در اکشورها برآمد 

 گها  یو جا کننهد  یسهه مقا بهاهم را  هها آنقهدرت کشهورها را بسهنجند و     زانیم رها،یمتغ واز عوامل 

چنهد شهاخص    گر،ید یبه قدرت درت نسب ، قدرمجموعدهند.  کشورها و مناطق را در جهان نشان

 کیقدرت  دکنند یاز مجموعه عناصر تول یمعدل یعنی شود،یم د یسطح قدرت به هم سنج ایمهم، 

 یسهنج  قهدرت مله    نهه یزمشهد  در انجهام  یهامجموعه تالش یطورکلبه. شودیم د یکشور سنج

 یسنج  قدرت مل ر یمتغ چند یهاو مدل یر متغ تک یهاشامل مدل دودستهکشورها را در قالب 

کهه مشهتق از     از بشهر اسه   یقهدرت  ،ییقدرت هوا (.54: 1384 ،ی)زرقان کرد بندییمتقس توانیم

ارتبهاط   ،یتوانمنهد  نیه باشهد و اعمهال ا  یمه  آسمان در هینقل یلپرواز دادن وسا یاش برایتوانمند

 1(2774/27)رانسهتن،  دارد. یو اقتصهاد  یفرهنگه  ،ینظهام  ک،یه پلماتید ،یسه ایبا امهور س  یاد یچیپ

توانهایی   مهدل کلیفهورد جهرمن اسه  کهه      یسنج  قدرت نظام یبرا شد اراله یهامدل ینترمهم

صنع  و انداز  نیروی نظامی اشار  دارد. ری کالین در مدل سهنج    سرزمین، جمعی ، ای،هسته

؛ ضریب استراتژی ، پاداش باب  تالشهای جنگیامی شامل؛ موازنه استراتژیک و قابلی ظرفی  نظ

های سطح ملی شامل سطح یکپارچگی ملی، توانهایی رهبهری، ارتبهاط اسهتراتژی بها      ویژری وملی 

 (یحاتیتسهل  یو فنهاور  ینظهام  یهروی ارت  و ن)به  یجابلنسک یویدکرد  اس . د یانمنافع ملی را ب

 ین( مهارت یو رهبهر  یمسهلح، فنهاور   یروهاین یفی و ک ی کم یرهایرا )متغ ینا قدرت نظامموررت

آمهاد و   ،هها یز انگ ی،فرمانده یفی آموزش، ک یرو،ن یزات،تجه ی؛قدرت نظام هایخصشارالسنر )

                                                      
1-  Gunston 
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و  یراهبهرد  ههای یگها  پا یهرو، ن یجبسه  ی،نظهام اطالعهات   یک،راهبرد و تاکت ی،رهنامه نظام یبانی،پشت

و  یفنهون تحهرک قهو    ی،نظهام  یزاتنفرات، تجه ی،بودجه دفاع) ینل یک( جان ویراهبرد یشرکا

 ینهه ( وینظهام  ههای یگا پاکوهن ) ی( سولل بیسازمان نظامفراکنل )( جوزف مینظا یرهبر یفی ک

و  ینظهام  یهروی ارته  و ن  ۀانداز) یرمو اردیچمسلح( ر یروهایو انداز  ن یدفاع هایینههز) یسفر

و  ی)موازنهه راهبهرد   یهن کال ی( ریمها پقهار   یهها بها تعهداد موشهک    یاهسته هاییرهواییتعداد ز

و منهابع الزم در صهورت بهروز جنهگ(      ینظام یرویفراهم کردن ننور )( کالس یجنگ هایی قابل

 ی،بودجهه دفهاع  همکهاران ) و  یستله  ی( اشلینظام یروین ۀو انداز ینظام هایینههز) ینگرس یویدد

و  یو وجهود مهواد جنگه    یصهنع  دفهاع   یهه پا ی،جنگه  ینهادها ی،نظام یرساخ ز ی،انسان یروین

ها، ساختار مقابله با آن یبرا شد مطر قرار دارد راهبرد  رکشو یککه در برابر  یدهاییتهد یبانیپشت

رهنامه، آموزش سهازمان   ی ماه یارت  خارج -به -روابط ارت  یچگال یلشکر -یروابط کشور

 یه  و موقع ینظهام  یسهات تأس) یکهاظم اصهغر   ی؛پژوهشهگران داخله   ینبه  ( درینهوآور  ی و ظرف

 ی،بودجهه نظهام   ی،رهبهر  ی،انسهان  یروهاین یفکم و ک ،یزاتتجه سال ،قوام ) ی( عبدالعلیراهبرد

 یفیه  و ک یه  کم) نیها بافظ( محمدرضا یکتدارکات و لجست یروها،تحرک ن ی،فنون نظام ها،یگا پا

 یرزمه  یهنرهها  یهک، )راهبهرد، تاکت  یفرمانده یفی ک یحات،و تسل یلوسا یزاتتجه ی،انسان یروین

 یهان مراد( محسهن  یراهبهرد  یحاتتسهل  یهرو، ن یهب ترک یک،و لجسهت  یبانیسازمان، پشت یفی و...( ک

 ی،نظام یمایفعال، تعداد توپ، تعداد تانک، تعداد هواپ یانسان یروین ی،، بودجه نظاممؤثرشاخص )

 یمابر،تعداد ناو هواپ یرهوایی،تعداد ناوشکن، تعداد ز ی،و ناوچه رزم تعداد ناو ی،تعداد بالگرد نظام

د هواپیماههای جنگهی، تعهداد    تعهدا ) یزرقهان  ی( ههاد یکتعداد موشک بالسهت  ی،تعداد خودرو زره

های نظامی هزینه های نظامی،درصدی از جمعی ، مجموع هزینه صورتبهکارکنان نیروهای مسلح 

کارکنهان   تعهداد  سهال  بهه میلیهون دالر،    صهادرات  ،صورت درصدی از تولید ناخهالص داخلهی  به

 .کردند یان( بیییردریاز و تعدادنیروهای هوایی و دریایی 
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 هوایی ینظام قدرت یابیتراز یمفهوم مدل 

 
 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 شناسیروش
 مضهمون  لیمحتوا از نوع تحل لیتحل اساس برو  یاربردکهدف  ازنظر قیتحق نیروش مطالعه در ا

 .داردود جه ه وکاس   یمنطق یهابحثآن وابسته به  یهاافتهی ییایو پا ییصورت ررفته اس . روا

انهواع ارتبهاط    یتمهام  .توانهد یمه  یفه کی یمحتهوا  لیه موضوع تحل (118: 1384، و همکاران ادیب)

مسهتندها و   دلو،یه و یهها، نوارهها  مشاهد  ها، قواعدها، رفتمان، مصاببههانوشتهدس در  شد ثب 

ای و توسهعه  از بیهث ههدف، کهاربردی    تحقیق نوع نیبنابرا( 1380:21)بازرران،  .باشد هاآنمانند 

از  یهق تحق یهن در ا کهه ینبود  و با توجه به ا تحلیلی – یفیتوص یقروش تحق، تحقیق اس . روش

تحقیهق از   بود  قلمرو زمانی یختهآم یقتحق یکردرو ینبنابرا شود،یفاد  ماست یفیو ک یکم یهاداد 
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و بهرداری بهود    قابهل بههر    1475پایان یاف  و نتایج آن تا  1477تا آخر سال  شروع و 1340سال 

مسهلح   یروهاین  یو رسترش فعال هوایی یقدرت نظام  یبر بوز  آما یمبتن قیتحق یقلمرو مکان

 یهها مهدل  یو بررسه  بامطالعهه باضهر مهرتبط    قیتحق یقلمرو موضوعو  تبطو مستندات مر یمبان

بهرداری  قابهل بههر   بها آن  مهرتبط   یهها ابعاد و مؤلفهه  سهیو نحو  مقا هوایی یقدرت نظام یابیتراز

 باشد.می

 یروهاینو متخصصان امور در سطح  یخبرران نظام ینصورت هدفمند از ببه یقتحق یجامعه آمار

 :ررددینفر برآورد م 07باشند، بدود  یرز هاییژریو یمرتبط که دارا یهامسلح، کشور و سازمان

 باشند. یرانا یاسالم ینیروهای مسلح جمهور یط( آشنا به مح1)

 باشند. هوایی یقدرت نظام یم( آشنا به مبابث و مفاه2) 

 برخوردار باشند عمد  یدعمد  و ستا هاییگان یری و مد ی( از سابقه فرمانده3)

 باشند. یخدم  در مشاغل راهبرد یسابقه ی( دارا4)
 تحقیق آماری جامعه: 1جدول 

 درصد تعداد جامعه آماری ردیف

فرماندهان و مدیران شاغل در ستاد کل نیروهای مسلح و قراررا  مرکزی بضرت  1

 (لی ا... علیه و آله و سلم)صاالنبیاءخاتم

 %21 نفر 15

 %8 نفر 5 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلح  نظام، دبیرخانه شورای عالی امنی  ملی 2

 %21 نفر 15 انقالب اسالمی پاسدارانهای اطالعات و عملیات سپا  فرماندهان و مدیران شاغل در معاون  2

 %14 نفر 17 وری اسالمی ایرانهای اطالعات و عملیات ارت  جمهفرماندهان و مدیران شاغل در معاون  3

 %8 نفر 5 سپا  آجا وررو  مشاورین نظامی فرماندهی معظم کل قوا  4

های نظامی و راهبردی شامل: دانشگا  عالی دفاع ملی، اساتید و دانشجویان دکتری دانشگا  5

 ..دانشگا  فارابی، دانشگا  مالک اشتر و. السالم(،)علیهجامع امام بسین دانشگا 

 %14 نفر 14

 %4 6 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 6

 %177 نفر 07 جمع کل جامعه
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 باشهد، ینفر مه  177نظر و خبر  مرتبط با موضوع که کمتر از صابب یبا توجه به بجم جامعه آمار 

روش  ینبرابنا؛ شودینفر برآورد م 07 یعنی یبه همان تعداد جامعه آمار یزن یلذا بجم نمونه آمار

 .شد  اس ریری تمام شمار به روش نمونه یقتحق یندر ا یریرنمونه

هها و اطالعهات از دو روش   آوری داد در این تحقیق جه  جمع-وابزارآن هاداد  یآورجمع روش

 استفاد  خواهد شد. بود: یدانیاسنادی و م

نظهری تحقیهق    یادبیهات و مبهان   یهکتشافی و تهروش اسنادی: از این روش برای انجام مطالعه ا -1

 استفاد  خواهد شد.

 .دهدیجنبه عملی مطالعه باضر را تح  پوش  قرار م یدانی،: درروش میدانیروش م -2

ای از ابزار مطالعه منابع )کتب و مقهاالت و...(، بررسهی اسهناد و    در روش اسنادی و کتابخانه -الف

 د.شومدارک سازمانی و... استفاد  می

و تهیهه و توزیهع پرسشهنامه بهین      نظرصاببمیدانی از ابزار مصاببه با افراد خبر  و  درروش -ب

 .اس  شد استفاد جامعه نمونه آماری 

 یخهوب بهه  ینظهام  - یو نظرات متخصّصان علهوم دفهاع   هایدرا مصاببه از د ییباال بردن روا یبرا

کهه در ارتبهاط بها     رردیهد ( مطهر   یهق شد  در مصاببه )بهاز و عم مطر  یهاشد  و پرس استفاد 

 یهها و در زمهان  یگهر د یارونهه مصاببه، سؤاالت را به یاییباال بردن پا ی. برابودموضوع پژوه  

 .یدررد یاف در یکسانی یهامطر  شد؛ که پاسخ ختلفم

بهه  و کیفی، تحقیق کمی  یهاها و اطالعات باصل از روشداد  یآور، پس از جمعتحقیقدر این  

 :اس  شد استفاد متفاوتی  هاییو ها، برای تحلیل هر یک از شجنس و ماهی  متفاوت داد  لیدل

 یهامؤلفه یاز بخ  کیفی ابتدا به بررس( تحلیل اطالعات کیفی: برای تحلیل اطالعات باصل الف

اطالعات با اسهتفاد  از مصهاببه بها     یآور. سپس به جمعشدررفته، پرداخته مؤثر از مطالعات انجام

متخصصان، کارشناسان و خبرران، بر اساس موضوعات مشهخص در راسهتای سهؤاالت و اههداف     

 یجنتها   یه درنهاو  رردیهد انجهام   (یا)سهه مربلهه   ینشهی و رز یکدرهذاری بهاز و محهور    قیق،تح

بهبود مورداستفاد   یالگو یو سپس تحلیل و در طراب یبندآمد  در مقوالت مشخص دستهدس به

 قرار خواهند شد.



 

 ییهوا یبر قدرت نظام يدکأبا ت یقدرت نظام یابیتراز ینمدل نو  20

آمد  از پاسخگویان در قالب پرسشنامه وارد محهیط  دس کمی: اطالعات به یها( در تحلیل داد ب

هها  شهد و سهپس داد    1اکسپوت چهویس(  و پرمتی، رچوالیو اسمارت،)پی ال اس افزار آماری نرم

ررف . در مربله بعد، نتایج تحقیق در دو بخه  توصهیفی و تحلیلهی    مورد پردازش و تحلیل قرار 

ها در بخ  نتایج توصهیفی،  داد  وتحلیلیهجه  تجز که؛ صورتین)استنباطی( نمای  داد  شد. بد

تحقیهق   ههای یافتهنمونه آماری تحقیق پرداخته و نتایج  هاییژریاراله متغیرها و وبه نحو  توزیع و 

ههای رهرای  بهه مرکهز )میهانگین( و      به همرا  انواع نمودار و شهاخص  بعدییکدر قالب جداول 

انحراف معیار( انجام ررف ؛ اما در بخه  نتهایج تحلیلهی یها      ییرات،ررای  به پراکندری )دامنه تغ

 متناسب به کار ررفته شد. یها، انواع ناپارامترتوجه به مقیاس و سطح سنج  داد استنباطی با 

کهه   یرههای عوامل و متغ :یقدرت نظام یابیمدل تراز یهاها و شاخصابعاد، مؤلفه یاتیعمل یفتعر

سهنج  و موردمحاسهبه    یهل، مهدل تحل  یکرا توسط  هابود  تا بتوان آن ینظام یتوانمند یانگرنما

 اد.قرارد

 ی: مهدل مطلهوب مهدل   یرانا یاسالم یجمهور یقدرت نظام یابیمدل مطلوب تراز یاتیعمل فیتعر

و  بینهی ی بود  و در پ یدمف یدجد یهاروش یا های و سودمند که در کشف روابط واقع یاس  کل

و  ی: بررسه یقدرت نظام یابیتراز یقیمطالعه تطب یاتیعمل فیتعر .کندیدرس  عمل م یریرانداز 

و روابهط   قهدرت  یهابی تراز یهاشد  در مدلمطر  یرهایمطالعه اشتراکات و افتراقات عوامل و متغ

 .هاآن ینب
تحقیق باضر از طریق اساتید راهنما، مشاورین و خبرران که از تسهلط و اشهراف    نامهپرسشاعتبار و روایی 

پهژوه ،   نیه در ا .رسهید تالیهد  ، به باشندیمبا موضوع پژوه  برخوردار  ی مرتبطهابوز کافی نسب  به 

مهدل ترازیهابی   " طرابهی  در( هها و شهاخص  مؤلفه)شامل ابعاد،  ررذاریعامل تأث 86 ق،یتحق اتیادب یبرمبنا

 5 نگهرش سهنج   اسیه مق کیه بها   کهرت یل فیه ط بر اساس، "قدرت نظامی مطلوب جمهوری اسالمی ایران

از مجمهوع   ؛ کهه دیه ررد عیه جامعه نمونه توز نیدر قالب پرسشنامه در ب ،کم یلیختا  یادز یلیخاز  یانهیرز

، ررفتهه انجام یکه با توجه به بررس دیررد اف دری و شد داد پاسخ نامهپرسش 87، شد یعتوز پرسشنامه 177

 قرار ررفتند. لیتحل ینامه مبناپاسخ 07 هایداد  تاًیاعتماد نداشته و نها  یقابل نامهپاسخ 17تعداد 

ارر یک وسیله  کهنیا، عبارت اس  از شودیمی نیز تعبیر ریاعتمادپذو  دق بهکه از آن  پایالی ابزار سنج 

، در شهرایط مشهابهی در زمهان یها مکهان دیگهر       شهد  نیتهدو فتی ی که برای سنج  متغیهر و صه  ریرانداز 

 .رردید، نتایج مشابهی از آن باصل ررف مورداستفاد  قرار 

                                                      
1-  pls smart- Visual PROMETHEE- EXPERT CHOICE 
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 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه  
نامهه  قسم  اطالعهات باصهل از پرسه     یندر ا -های جمعی  شناختیآماری داد  لیوتحلهیتجز

 یهزان م ،یبها مبابهث قهدرت نظهام     ییآشنا یزانم ،ی سطح مسئول ،شامل یت فردمشخصا ینهزمدر

 شهد  ارالهه نمودار  صورتبهمسلح در جداول منعکس و  یروهاین یقدرت نظام یهابا مدل ییآشنا

 .باشدیم 1نمودار و  2جدول طبق  ی سطح مسئول بربسبدهندران پاسخ یفراوان یعتوز اس .
 ی نوع مسئول دهندران بربسبپاسخ یفراوان یعتوز: 2جدول 

 4درصد تجمعی 3درصد معتبر 2درصد 1فراوانی نوع مسئولی 

 5.7 5.7 5.7 4 فرماندهی

 88.6 82.9 82.9 58 ستادی و مدیریتی

 91.5 2.9 2.9 2 علمیهیئ 

 100.0 8.5 8.5 6 سایر

  100.0 100.0 70 مجموع

 ی دهندران بربسب سطح مسئولپاسخ یفراوان یعتوز: 1نمودار 

 ی،( فرمانهده ینفهر از نمونهه آمهار    4درصد ) 5.0 ی که مسئول دهندیم نشان 1و نمودار  2 جدول

( ینفهر از نمونهه آمهار    2درصهد )  2.4و  یادو سهت  یریتی( مدینفر از نمونه آمار 58درصد ) 82.4

 یفراوانه  عیه توز .باشهند یمه  هها  یمسهئول  یرسها  (ینفر از نمونه آمهار  6درصد ) 8.6و  یعلمئ یه

                                                      
1. Frequency 
2. Percent 
3. Valid Percent 
4. Cumulative Percent 



 

 ییهوا یبر قدرت نظام يدکأبا ت یقدرت نظام یابیتراز ینمدل نو  24

 یهر طبق جدول و نمودار بهه شهر  ز   یبا مبابث قدرت نظام ییآشنا یزاندهندران بربسب مپاسخ

 .باشدیم
 یبا مبابث قدرت نظام ییآشنا یزانبربسب م یانپاسخگو یفراوان یعتوز: 3لجدو

با مبابث  میزان آشنایی

 قدرت نظامی
 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی

 18.6 18.6 18.6 13 کم خیلی

 70.0 51.4 51.4 36 کم

 98.6 28.6 28.6 20 متوسط

 100.0 1.4 1.4 1 زیاد

  100.0 100.0 70 مجموع

 

 یبا مبابث قدرت نظام ییآشنا یزانبربسب م یانپاسخگو یفراوان یع: توز2نمودار 
 

کهم   یلیخ یبه مبابث نظام ییآشنا یزاندرصد م 6/18آن اس   یدهند نشان 2 نمودارو  3جدول 

 درصهد  4/1و متوسهط   ینظهام  بهه مبابهث   ییآشهنا  یهزان درصد نسهب  م  6/28 درصد کم و 4/51

 .اندپاسخ داد  یادز یرویان جامعه نمونه در خصوص آشنایی با مبابث قدرت نظامپاسخ
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 ابعاد ریمس بیسطح معناداری و ضرا تعیین: 4جدول  

 

 های تحقیقیافته ارائه و هاداده ریسا لیوتحلهیتجز
 یعمسلح توز یروهایجامعه نمونه در سطح ن ینو ب یمتنظ یقنامه تحقپرسش ی،بر اساس مدل مفهوم

 یلیاز خ ایینهرز 5 نگرش سنج یاسمق یکبا  یکرتل یفط بر اساس یقتحق یننامه ا. پرسشیدررد

. دههد مهی آزمون را پرس   سؤالمیزان موافق  با یک  عموالً. این طیف مشد یهکم ته یلیتا خ یادز

نگهرش  کم یک نوع مقیاس  یلیتا خ یادز یلیای از خپنج رزینه نگرش سنجبرای مثال یک مقیاس 

(. در ادامه با اسهتفاد   1کم= یلیو خ 2، کم=3، متوسط=4=یاد، ز5= یادز یلیمتعارف اس . )خ سنج

 اس . شد پرداخته هامؤلفهها و شاخص لیوتحلهیتجز به 1(اسمارت اس ال )پیافزار از نرم

از  ترکوچک(، در بعد محسوس، مقدار 4آزمون در جدول شمار  ) یجبا توجه به نتا :ليوتحلهیتجز

بها   ین+ قهرار دارد، بنهابرا  46/1و  -46/1که در خارج از بهاز    ( و ارزش777/7) آمد دس به 7.75

ترازیهابی قهدرت    دلبعد از عناصر مهؤثر مه   ین+ اس ، لذا ا7.440 کهآنو جه   βتوجه به مقدار 

اول از ابعهاد ابصهاء شهد  قهرار دارد.      یه  اسالمی ایهران شهناخته شهد و در اولو    ینظامی جمهور

( و مقهدار  777/7) آمهد  دسه  بهه  7.75از  تهر کوچک Pدر بعد نامحسوس، مقدار ارزش  ین،همچن

جهه    و βبها توجهه بهه مقهدار      ین+ قرار دارد، بنابرا46/1و  -46/1ز  که در خارج از با Tارزش 

اسهالمی   ی+ اس ، بعد نامحسوس از عناصر مؤثر مدل ترازیابی قدرت نظامی جمهور7.478 کهآن

مهالک   درواقهع  tآمهار    مقهدار  دوم از ابعاد ابصاء شد  قرار دارد. ی ایران شناخته شد و در اولو

 .ها اس و شاخص یهامؤلفهرد ابعاد،  یا دییتأ یاصل
 

 

 

 

 

                                                      
1-  pls smart 

 ابعاد
Tval ue 

 )مقدار(
(β) 

Pval ue 

 )ارزش(
 اولوی 

 اول 7.777 7.440 41.040 مادی(محسوس )

 دوم 7.777 7.478 47.437 غیرمادی(نامحسوس )
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 هاتعیین ضرایب بتا و سطح معناداری مؤلفه :5جدول 

 (کیالکترون بریو سا هوایی ،هوایی ،هوایی ،هوایی)بعد محسوس  یهامؤلفه

Tval های محسوسمؤلفه ue 

 مقدار-

(β) Pval ue-

 ارزش

 اولوی  نتیجه

 اول تأیید 7.777 7.416 40.380 توان اطالعاتی

 دوم تأیید 7.777 7.413 48.841 پدافند غیرعامل

 سوم تأیید 7.777 7.845 44.128 فاوا و کنترل و فرماندهی سامانه

 چهارم تأیید 7.777 7.846 26.882 جابجایی توان و تحرک قدرت

 جمپن تأیید 7.777 7.833 23.865 برتر ساز

 ششم تأیید 7.777 7.831 22.262 سازماندهی و سازمانی ساختار

 هشتم تأیید 7.777 7.034 13.385 هواییجنگ  توان

 نهم تأیید 7.777 7.078 26.044 مهندسی رزمی

 دهم تأیید 7.777 7.076 17.873 یزاتافزارها و تجهجنگ

 یازدهم تأیید 7.777 7.665 8.605 عمد  هاییگان

 دوازدهم تأیید 7.777 7.657 11.113 مراکز نظامی

 سیزدهم تأیید 7.777 7.657 12.475 بهداری رزمی

 چهاردهم تأیید 7.777 7.550 5.537 آماد و پشتیبانی

 پانزدهم تأیید 7.777 7.518 4.484 نیروی انسانی

 (کیالکترون بریو سا هوایی ،هوایی ،هوایی ،هوایی)بعد نامحسوس  یهامؤلفه

Tval مقدار - های نامحسوسمؤلفه ue (β) - ارزش Pval ue اولوی  نتیجه 

 اول تأیید 7.777 7.434 65.612 آموزش

 دوم تأیید 7.777 7.414 43.142 فرماندهی، مدیری  و رهبری

 سوم تأیید 7.777 7.412 44.431 عملیات روانی

 چهارم تأیید 7.777 7.476 43.383 کارکنان هاییژریو

 پنجم تأیید 7.777 7.864 23.261 یتوان راهبرد

 ششم تأیید 7.777 7.844 23.887 نظم و انضباط

 هفتم تأیید 7.777 7.847 27.421 روبیه و انگیز 

 هشتم تأیید 7.777 7.833 23.865 برتر ساز

 نهم تأیید 7.777 7.085 16.124 معنوی 

 دهم تأیید 7.777 7.824 18.007 یحاتمربوط به تسل یهایژریو
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 مدل یاییپا یهاآزمون 

 0/7از  تهر بهزرگ  یهد آزمون مقدار آلفها با  ین؛ در اسؤاالت یهمبستگ یعنی ::1آزمون آلفای کرونباخ

مربوط  یهامؤلفه یکرونباخ تمام یآلفا یرو مقاد یبیترک یاییپا یارهایباشد. بر اساس مدل فوق مع

 یو آلفها  ترکیبهی  یایی)پا یارهامع ینمربوط به ا یراس . مقاد مشاهد قابل ریری،به ابعاد مدل انداز 

 چنانکهه  مناسهب مهدل دارد.   یاییاز پا ی اس  که بکا 0/7باالتر از  هامؤلفه یتمام یکرونباخ( برا

ابعهاد   مؤلفه 4مشخص اس  از  یبضرا یندر بال  تخم شد اصال  یانعکاس یریرانداز در مدل 

نهادار بهودن   امر مع یناس  که ا 0/7باالتر از  مؤلفه 15محسوس  مؤلفه 18و از  مؤلفه 0نامحسوس 

. دهنهد ینشهان مه   ینهان ابعهاد را در سهطح اطم   یهامؤلفهها و شاخص یانو روابط م سؤاالت یتمام

 یرکه معنادار بودن مس سنجندیها( را م)مؤلفه موردنظر یهاعامل یدرستبه یرها،متغ ینا ،گریدانیببه

 .دهندیرا نشان م یارو مناسب بودن مدل ساخت

 سهؤاالت پایایی ترکیبی به معنهای همبسهتگی    2774: مطابق با نظر هنسلر 2(CR) یبیترکآزمون پایایی 

باشد در داخل مدل عواملی مثل ضرایب مسیر و بارهای عاملی و خطاها یک متغیر )داخل مدل( می

هها واقعیه  مهدل را بهتهر از آلفهای      راین شاخصرذارد بنابمی ریتأثروی همبستگی در داخل مدل 

باشد و ارهر   6/7روید ارر مدل تاز  تولد یافته باشد یعنی باال می 2717کلین  دهدکرونباخ نشان می

 باشد. 0/7( باید باال CR) 3مدل در مربله بلوغ باشد در اینجا پایایی ترکیبی

پهردازد بلکهه اثبهات    نمی سؤاالتراکی به همبستگی آزمون پایایی اشت :)AVE(0ی آزمون پایایی اشتراک

پذیری دارد و نتایج خهود را  صورت مجزا چقدر در تحقیقات دیگر تعمیمبه سؤالکند که آیا هر می

 از تهر بزرگپایایی اشتراکی باید  نیانگیم دهند.نشان می یاشتراک ییایپا بنامکند با ضریبی تکرار می

 باشد. 5/7

 سازه(: ییروامدل ) ییروا یهاآزمون

 یبنا یقتحق یرا بسنجند که در ابتدا یزیهمان چ یریرانداز  (هایسؤال)های شاخص یعنی روایی

 واررا اس . ییهمگرا و روا ییساز  شامل روا ییآن را داشتند؛ روا یدنسنج

                                                      
1.Cronbach's Alpha 

2- Composite Reliability 
3 - Composite Reliability 

4. Average Variance Extracted (AVE) 
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 ایی همگرا:رو یهاآزمون

اصهلی روایهی همگهرا     یهاآزموناین آزمون یکی از  :AVE( 1(آزمون میانگین واریانس استخراجی

در ایهن آزمهون    دهدیمیک متغیر را در مدل بیرونی نشان  سؤاالتکه همبستگی و همگرایی  اس 

 شد.با 5/7از  تربزرگی باید استخراج انسیوار نیانگیم

 سهؤاالت  یجها بهه فورنل و الرکر آزمونی را طر  کردند که  1441در سال : 2آزمون فورنل و الرکر

یعنی متغیرها باید از یکدیگر واررایی داشته باشند، جذر میانگین واریهانس  ؛ پرداخ به متغیرها می

 .باشد تربزرگمتغیرها  متغیر باید از همبستگی آن متغیر با سایر ( هرAVE) 3استخراجی

 تهوان یساز  اس  و مه  ییهمگرا و واررا نشان داد که مدل ما صابب روا ییآزمون روا: بندیجمع

اظههار داشه     توانیم رونیازاکرد.  یمدل را بررس ینا یفی ک یرونیآزمون مدل ب ینعنوان آخربه

 یهها مؤلفهه بها   یشتریابعاد در مدل، تعامل ب یعنیکنون( م یرهایها )متغباضر، ساز  یقکه در تحق

 اس . یابعاد( در بد مناسب ینمدل )ب ییواررا ییروا ،گریدانیببه. یگرد یهاتا با ساز  خوددارند

 یهها شهاخص  یها  سهؤاالت  یها آ یعنهی  یهری رمهدل انهداز    یفیه  : کیریرمدل انداز  یفی ک آزمون

 یا یریرمدل انداز  یکخود در قالب  یرهایمتغ یریرانداز  یبرا یمناسب یفی کنند ، ک یریرانداز 

 .باشدیم یقو یاربس هامؤلفه ی اکثر یبرا یریرمدل انداز  یفی ک که یر؟خ یادارند  یرونیمدل ب

آزمهون   یهه در نظر یشهه ر یسانعکا یریرمدل انداز  :یدر معادالت ساختار یاصل هایینانواع تخم

 ی رر صهفات، شخصه  اس  که نشان یپنهان یرهایمدل شامل متغ یندارد. ا یسنجو روان یککالس

هها  نهوع مهدل   یهن . در اشهوند ینشان داد  م یگرد یرهایها توسط متغها هستند و نمود آننگرش یا

اسه    ینفرض بر ا یعنیاس ؛  شد مشاهد  یایرهپنهان )ساز ( به سم  متغ یراز متغ یکانجه  پ

در  ییهر تغ گهر یدعبهارت به. کنندیپنهان را منعکس م یردر متغ ییر، تغشد مشاهد  هاییریرکه انداز 

 یهمبسهتگ  یهد با یانعکاسه  یهها . در مدلشودیم شد مشاهد  یرهایدر متغ ییرپنهان سبب تغ یرمتغ

 وجود داشته باشد. شد مشاهد  یرهایمتغ ینب ییمثب  و نسبتاً باال

بهر رابطهه    یمبنه  ی، اعداد معنهادار 5در جدول  یرآزمون مس یج(: با توجه به نتایمادمحسوس )بُعد 

 75/7از  تهر کوچهک مقهدار ارزش   ی،انسان رویی( و نیمادمحسوس ) یهاو شاخص هامؤلفهابعاد، 

                                                      
1.Average Variance Extracted 

2.Fornell-Larcker 

Average Variance Extracted -
3
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 ین+ قرار دارد، بنابرا46/1و  -46/1( در خارج از باز  Tvalueمؤلفه )( و مقدار 777/7) آمد دس به 

 +518/7 کهه آنو جه   B( با توجه به مقدار یبا بعد محسوس )ماد یانسان یروین مؤلفه ینب رابطه

 10با ( یمادمحسوس )بعد  ینرابطه ب یزن یرتفاس یناس  و بر اساس هم داریمثب  و معن باشد،یم

 -و کنترل و فهاوا  یسامانه فرمانده -یبانیآماد و پشت-یمراکز نظام -یزاتافزارها و تجهمؤلفه )جنگ

تهوان جنهگ    -ههوایی جنهگ   تهوان  - هواییتوان جنگ -برترساز-عمد  هاییگان -یرزم یمهندس

پدافنهد   -یو سازمانده یساختار سازمان -یکالکترون یبرسا توان جنگ -هوایی توان جنگ -هوایی

شهاخص مهورد    51( و رزمهی  یبهدار -ییقدرت تحرک و توان جابجا -یتوان اطالعات -یرعاملغ

 .ریردیقرار م ییدتأ

( و مهدل، اعهداد   21-4شمار  )در جدول  یرآزمون مس یجتوجه به نتا با (:یرمادیغنامحسوس ) بُعد

و  یری مد ی،( و فرماندهیرمادیغنامحسوس ) یهاشاخصو  هامؤلفهبر رابطه بعد،  یمبن یمعنادار

از بهاز    جدر خهار  مؤلفهه ( و مقهدار  777/7) آمهد  دس به 75/7از  ترکوچک مقدار ارزش ی،رهبر

و  یری مهد  ی،( و فرمانهده یرمهادی غنامحسهوس )  ینرابطهه به   ین+ قرار دارد، بنابرا46/1و  -46/1

و  یهه )روب مؤلفهه  17بها   (یرمهادی غنامحسهوس )  ینرابطهه به   یزن یرتفاس ینو بر اساس هم یرهبر

 -یتهوان راهبهرد   -ی معنو -آموزش-نظم و انضباط -کارکنان هاییژریو-یروان یاتعمل -یز انگ

 .ریردیقرار م ییدشاخص مورد تأ 36( و و... یحاتمربوط به تسل یهایژریو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج آزمون مسیر مدل:  3نمودار 
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و وابسهته را بهه ههم     یاواسهطه  یها  یهانجی مستقل، م یرهایتغاس  که م یاررامید یرمدل مس :يجهنت

 یرهایو متغ یاواسطه یا زابرون یرهایمتغ ینب ی علّ ۀدهندنشان طرفهیک هاییکان. پکندیمرتبط م

قهدرت   یابیه تراز هها مؤلفهه ابعهاد و   ینروابط به  شودیمشاهد  م باالمدلوابسته هستند. چنانکه در 

 قرارررفتهه  یجامعهه آمهار   دییه تأمورد  یو نمودار اعداد معنادار یررا نشان داد  و آزمون مس ینظام

 اس .

و  هواییبُعد محسوس و نامحسوس  2 :هوایی یقدرت نظام یابیتراز یهاو شاخص هاابعاد، مؤلفه

و  آمهاد  ی،نظهام  مراکهز  یهزات، و تجه افزارهها جنهگ  ی،انسهان  یهروی شامل: ن آمد دس به یهامؤلفه

، تهوان جنهگ   برتر سازعمد ،  هاییگان ی،رزم یسو کنترل و فاوا، مهند یفرمانده سامانه یبانی،پشت

قهدرت تحهرک و تهوان     ی،تهوان اطالعهات   یرعامل،پدافند غ ی،و سازمانده یساختار سازمان ،هوایی

 ی،روانه  یهات آمهوزش، عمل  آمهد  دسه  بهه  یهها مؤلفهبعد نامحسوس  در ی،رزم یبهدار یی،جابجا

توان ساز )برتر نظم و انضباط،  یز ،و انگ یهروب ی،و رهبر یری مد ،یفرمانده کارکنان، یهایژریو

مربوطه را بها اسهتفاد  از    یهاشاخص همرا  با ی معنو یحات،مربوط به تسل هاییژری(، ویراهبرد

 یعنه ی قهرار داد.  یهابی و ارز موردسهنج   تهوان یرا م آمد دس به یمختلف هاییکو تکن یهاروش

 یهل ذ یهها بها روش  یلهی تحل یبنهد و جمهع ابصاء شهد    هایو شاخص هامؤلفهاز ابعاد و  هرکدام

 قرار داد. موردمحاسبهجدارانه  صورتبه

 sawساد   یوزن دهروش اول سنج  

 هامؤلفهکردن  یو کم ریرییمتصم یسماتر یلاول: تشک رام

رت محسهوس قهد   یهها مؤلفهوزن  1اکسل(افزار )نرمو با استفاد  از  ینظرات جامعه آمار بر اساس

 یدمحاسبه ررد یاسالم یجمهور ینظام

 nd اسیمق یب یسماتر یلو تشک یبه روش خط یریرمیتصم یسکردن ماتر اسیمق یبرام دوم: 

 :یخط سازی یاسمق یب روش

 یسهاعت  یهف منظهور از ط  ینشهود. بهد   یلتبهد  یبه کم یفیک یهاشاخص یستی: بامسئلهبل  برای

 .شودیاستفاد  م

 اس . شد داد نشان  3 در نمودار یارهااز مع یکهر یکم مقادیر

                                                      
1-  Excel 
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هها توجهه   بهودن شهاخص   یبه منف ی،به کم یفیها از بال  کشاخص یلدر تبد کهیدرصورت: توجه 

 .ررددیم یلبه شاخص مثب  تبد ی،به کم یفیاز بال  ک یلپس از تبد یمنف یهاشاخصشود، 

 خود عنصر برمیتقسعنصر در آن ستون  مقدار یشترمثب  ب یهاو شاخص هامؤلفه برای

 
 :هر عنصر شاخص مثب  برمیتقسستون  یکمقدار عنصر در  ین: کمتریشاخص منف یبرا و

                                                              
بهردار   یکتا  یدضرب کن هاوزن یشد  را در بردار ستون اسیمق یب ریرییمتصم یسرام سوم: ماتر

را نشهان   هها ینهه از رز یهک ههر   ی اهم یبضر جادشد یا ی. بردار ستونیدآ به دس  یدجد یستون

در  یسهتی : بانکته .کندیکسب م یباشد رتبه باالتر یشترب نهیهر رز ی اهم یبو هر چه ضر دهدیم

 شوند. یلمثب  تبد ی با ماه ییهاها به شاخصهمه شاخص مربله، ینا

 یریربجم و روش نمونهروش دوم 

 یهن داشته باشند، در ا بایس یم یکه خبرران انتخاب اییژ و یطو شرا یقتحق هاییژریتوجه به و با

 یعشها  یهها از روش یکیهدفمند  یریر. نمونهیددفمند استفاد  ررده یریرپژوه  از روش نمونه

مربهوط بهه    شهد  مشهخص از قبهل   یارهایبر اساس مع کنند شرک  یهااس  که ررو  یریرنمونه

نفهر از فرمانهدهان و کارشناسهان     07منظور تعهداد   ینا یبرا .شوندیپژوه  انتخاب م یژ و سؤال

ارشهد   یکارشناس یلیمدرک تحص یاتی،سابقه اطالعات و عمل مانند هایییژریکه در و ینظامارشد 

مشهترک   موردبحثنسب  موضوع  یکاف یو آراه یتفکر راهبرد ی،و باالتر، تجربه و تخصص کاف

 قرار ررفتند. یسنج موردنظرند، انتخاب و باشیم

سلسهله   یهل تحل یندها از فرآو شاخص هامؤلفه ی اهم یزانم یینو تع ییشناسا یبرا یقتحق ینا در

وزن  ی،زوجه  یساتبا کمک مقا یو خبرران انتخاب ید و پرسشنامه استاندارد آن استفاد  ررد یمراتب

 اناسهب به  کهه مت  1)اکسهپوت چهویس(   افهزار نرماز  یرمس یننمودند. در ا یینها را تعشاخص یینها

شهاخص   یهین در تع یناس . همچنه  شد استفاد  ید ررد یطراب یسلسله مراتب یلساختار مدل تحل

                                                      
1-  EXPERT CHOICE 
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 1(یمته اپر یرچهوال و) افزار مخصوص آنو نرم تیپرام یکباصله از تکن یجنتا یزو آنال یقدرت نظام

 اس . ید استفاد  ررد

 :یامقدرت نظ یابیتراز یهانقاط اشتراک و افتراق مدل

یی کهه  در کشورها یقدت نظام یابیتراز یهادر مدل شد انجام یهایبررس بر اساس

با استفاد  از  قدرت نظامی دارند یابیترازمدل  آمد دس بهبر اساس اسناد و مدارک 

داشهتند   یکه ههایی کهه مفهاهیم مهرتبط، نزدی    و شهاخص  هها مؤلفهسازی قرینه روش

و  هها مؤلفهه ابصاء و با اراله بهه جامعهه آمهاری تحقیهق      هاآنافتراقات  اشتراکات و

جهدول   طبهق  نتیجهه  دییتأدر ادبیات تحقیق پس از  شد اشار های های مدلشاخص

 .باشدمی لیذ
 ی ترازیابی قدرت نظامیالمللنیبموسسه  چهار اشتراکات و افتراقات: 6جدول 

 یرتبه قدرت نظام

 ( (GFP یجهان

 جهانی رتبه

 شدن نظامی

(GMI) 

 صلح جهانی رتبه

) GPI) 

 نظامی موازنه

MB)) 

 افتراقات اشتراکات

 

- 

 

 یهاهزینه

 نظامی

 به( نظامی بودجه

 ناخالص تولید نسب 

 )داخلی

 هزینه درصد

 تولید به نظامی

 داخلی ناخالص

   

 ینیروها تعداد نظامی نیروی انسانی عمناب

 نظامی

- 

 

   

عوامل و منابع لجستیکی 

 کشور یو آماد

میزان 

 تسلیحات

 و عرضه  -

 سال  تقاضای

   

 و عوامل

 نفتی منابع

دسترسی به  -

 سبک یهاسال 

-    

 تجهیزات و هاسیستم

 دریایی

-  -  -     

 تجهیزات و سیستمها

 نظامی هوایی

 منازعات شدت  -

 داخلی

-     

                                                      
1-  Visual PROMETHEE 
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 تجهیزات و هاتمسیس 

 نظامی زمینی

     - سال  صادرات  -

 منازعات تلفات و  - اقتصادی عوامل

 خارجی

-     

     - سیاسی ترور  - جغرافیایی و سرزمینی

     - سال  واردات  -  -

     - تروریسم ضریب  -  -

 منازعات تلفات  -  -

 داخلی

-     

 منازعات تعداد  -  -

 داخلی

-     

کمک به   -  -

بفظ  یهامأموری 

 صلح سازمان ملل

-     

 و سنگین هایسال   -  -

 ایهسته

-     

 عنهوان نقطهه اشهتراک   بهه  یاصهل  مؤلفهه سهه   دیه کنیکه در جدول فوق مشاهد  م طورهمان :جهينت

و سهنج    یابیاقدام به تراز هرسالههستند که  یالمللنیب مؤسسات یقدرت نظام یابیتراز یهامدل

و امکانات  یبودجه نظام ،یانسان یروین یعنی یاصل مؤلفه. سه کنندیم ایدن یکشورها یقدرت نظام

 نیمشترک در پرسشنامه ا مؤلفهبود  که هر سه  یقدرت نظام یسه رکن اصل یکیلجست زاتیو تجه

در تعیین ضهرایب بتها و سهطح     ؛ کهقرارررفته اس  یجامعه آمار دییتأتحقق رنجاند  شد و مورد 

 یهامؤلفه از 865/23و بودجه  537/5با  کیلجست 484/4با  یانسان یروین مؤلفهها؛ همعناداری مؤلف

 قرار ررف . دییتأمؤثر مدل ترازیابی قدرت نظامی مورد 
 برخی کشورهای منتخب ترازیابی قدرت نظامی در اشتراکات و افتراقات :0جدول 

 افتراقات اشتراکات مالزی کانادا انگلستان ناتو آمریکا

  -    - دکترین دکترین دکترین دکترین

 و ساختار سازمان سازمان ساختار و سازمان

 سازمان

-    -  

  -   آموزش آموزش آموزش آموزش آموزش

  -   لجستیک تجهیزات تجهیزات و تسلیحاتتجهیزات و 
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 تجهیزات تسلیحات

منابع  نیرو نیرو نیرو نیرو انسانی

 انسانی

  -  

  یفیک زیرساخ  تدارکات امکانات امکانات

 یزندر

   

  o    -  - زیرساخ  سیاس  و دان  اطالعات

    - ارتباط تحقیقات  - رهبری رهبری

 اعتماد به    

 فرماندهی

  

 س،یانگله  کها، یماننهد آمر  ییدر کشهوها  یقهدرت نظهام   یابیموجود تراز یهامدل یبررس با :جهينت

سهاختار و   ن،یدکتهر  مؤلفهه شه    یمهالز  یانشهگا  دفهاع مله   توسط د شد ارالهناتو و مدل  سازمان

 ییمشترک شناسها  یهامؤلفهامکانات جزو  ،یانسان یروین حات،یو تسل زاتیسازمان، آموزش، تجه

در تعیین ضهرایب بتها و    ؛ وقرار ررف  یجامعه آمار دییتأتحقق مورد  نیدر پرسشنامه ا ؛ ودیررد

 612/62آمهوزش   262/22 یو سهاختار و سهازمانده   261/23 نیدکتهر  یهها ی مؤلفهه سطح معنادار

 قرار ررف . دییتأمورد  537/5امکانات  484/4 یانسان یروین 873/17 حاتیو تسل زاتیتجه

 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :نتیجه گیری -الف

 ؟ چگونه اس هوایی یقدرت نظام یابیترازمدل 

از  این مهدل اعتبار و  باشدمی هواییعد محسوس و نامحسوس بُ 2 یدارا هوایی یابعاد قدرت نظام

 طهور بهه کل به جزء و  از ابعاد از هرکداماس  که  یحبه توض الزم. باشدیم سنج قابلکل به جزء 

+  (محسهوس  یهها +شهاخص محسوس هامؤلفه)محسوس  بُعد :مثال .باشدمی سهیمقاقابلجدارانه 

 هواییقدرت نظامی  =محسوس(نا یهاوس+شاخصمحسنا هامؤلفه)نامحسوس بُعد 

 یهها مؤلفهه بهود  کهه    ههوایی دو بعهد محسهوس و نامحسهوس     یدارا ههوایی  یابعاد قدرت نظهام 

 یهابا شاخص هواییقدرت  یمحسوس برا مؤلفه 14با  مؤلفه 24 یعنیتحقق  یندر ا آمد دس به

مهورد مقایسهه    بهاهم دو کشور  را در یهابا شاخص هواییقدرت  ینامحسوس برا همؤلف 17و آن 

و تراز ههر   ارزیابی هاو شاخص هامؤلفهابعاد،  و میزان قدرت نظامی هر کشور را بر اساس قرار داد

 .کردرا برآورد  هواییتوان میزان قدرت و نسب  به هم می و شاخص را ابصاء مؤلفه
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 های محسوسو شاخص هامؤلفه ،ابعادبر اساس ابعاد  هوایی یقدرت نظام یابیتراز نوین مدل: 2شکل 
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 یهها مؤلفهه بهود  کهه    ههوایی دو بعهد محسهوس و نامحسهوس     یدارا ههوایی ی ابعاد قدرت نظهام 

 85مجمهوع   بها  هواییقدرت  یمحسوس برا مؤلفه 14با  مؤلفه 24 یعنیتحقق  یندر ا آمد دس به

دو  تهوان یمه کهه   ههوایی قدرت  یابر وسسشاخص نامح 36شاخص محسوس و  44 که شاخص

و  هها مؤلفهه هر کشور را بر اساس ابعاد،  هواییمورد مقایسه قرار داد و میزان قدرت  باهم را کشور

را  ههوایی میهزان قهدرت    ،و شاخص را ابصاء و نسب  به ههم  مؤلفهها ارزیابی و تراز هر شاخص

 برآورد کرد.

 
 نامحسوس هایو شاخص هامؤلفه ،ابعادبر اساس  ترازیابی قدرت نظامی هواییمدل : 4شکل 

 

 :هاپیشنهاد -ب
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  :ررددیم یشنهادپ یقتحق ینا باصله از یجهبه نت ی با عنا 
رشد و  منظوربهمحسوس و نامحسوس  هایو شاخص هامؤلفه ،دابعا آمد دس بهمدل اساس بر  -
را با سایر  هواییقدرت نظامی  محسوس و نامحسوس یهاو شاخص هامؤلفه در همه ابعاد یاییپو

 بهه دسه   نسهب  بهه ههم     هواییهمسایگان مورد مقایسه قرار داد  و میزان قدرت  ژ یوبهرها کشو
 آورد.

( هدف )رقیب، رفیق و بریفاز کشورهای  هواییقدرت  نظامیاطالعات ی تهیه برآوردها برای -
 .شوداین مدل استفاد  از  نیروهای مسلح اطالعاتیهای رد  در
توان از ایهن مهدل بهرای کشهف نقهاط برتهری و شهناخ         می هواییناریو تهدیدات برای تهیه س -

 نمود.ستفاد  ای خودی پذیرآسیب
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 ا  چاپ اول.پجنگ س یدور  عال یمل  یو امن یدفاع مطالعاتمرکز 

 .وزارت دفاعنشر  ،"یابیتراز" ،(1382) ینمحمدبس پورزرندی، -

 نور، چاپ پنجم. یامتهران، انتشارات دانشگا  پ ،"شناسیيتجمع یمبان" ،(1380) یدسعتمنا،  -

، (1343) عبدالرضها  ،افتخهاری  ینالهد رکهن  و زهرا ،ابمدی پور ؛سیدهادی ؛زرقانی ؛نیا، محمدرضابافظ -
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