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 1406تبیین عوامل و پیشران های کلیدی آینده یمن تا سال
1امیدوقوفی

2ابراهیمحاجیانی

3اصغرقاسمیعلی

 چکیده:

دستانهپیشوفعالآگاهانه،هایشیوهبهآینده،بهبخشیدنشکلمعرفتودانشپژوهیآینده

.کشورکندمیمحافظتتغییراتسهمگینطوفانبرابردرشدنگیرغافلازراانسانواست

جنوبغربآسمنی لحاظاستراتژوواقعایدر .اینکشوراستیاژهیوتیاهمیدارایکیاز

منیکشورراحوادثپرکردهاست.نیاخیبودهوصفحاتتارمدنظراستعمارگرانخیطولتار

رادارد.ایدرغربآسیانقالباسالمگسترشاندیشههایدریانیشاتیاهمیازلحاظراهبرد

برآ موثر ریبرامنیندهیشناختعوامل ارانیا.ا.جیراهبردیزیبرنامه اریکشوربسنیدر

گراینواقعیتاستنشان،زحملهائتالفعربستانیمنبعدابحرانموجوددراست.یضرور

عواملنییتبدراینپژوهشباهدفکهایراننیازمندنقشیابیراهبردیدراینشرایطاست.

پ ترکیبروشسالآتیو10برایافقمنیندهیآیدیکلیهاشرانیو از استفاده هایبا

مناپژوهیمانندتحلیلماتریسمتقاطع،آینده میکخبرگی،پانلبعومرور افزار نرم بوسیله

کارشناسانومتخصصینموضوعنفراز21اجرایاینپروژهازتعداددرمکانجامگرفتهاست.

پس پیشراننهاییانتخابو20پیشرانموثربرآیندهیمنتعداد78میان از بهرهگرفتهشدهو

پیشرانکلیدی:5تعدادنرمافزار،بکارگیریروشتحلیلماتریسمتقاطعووروداطالعاتبه

یمن در ایجادحکومتفدرالیدرشکستدولتانقالبی،تجزیهیمن،،دخالتنظامیآمریکا

هاپیشراناینازگیریبهرهشدند.شناساییانصاراهلل،یمنومواضعقدرتهایجهانینسبتبه

غافلتواندزمینهمی از بهتقویتایگیریراهبردیهایالزمبرایگذار راندرموضوعیمنو

 .ریزیدرستکمکبسزایینمایدهایبدیلوبرنامهشناختآینده
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 مقدمه و بیان مسأله

هرچندنفوذکرد،منیرهنگوفیاسیدرجامعهسنی،درانیایانقالباسالمیروزیازپپس

عتینفوذشریاجراشد،ولمنیمردمیاسالمازسورفتنیاززمانپذیاسالمیکهاحکامفرد

س در انقالباسالماستیاسالم پساز کشور پیروزی285:1374)کریملو،بودرانیایآن .)

بهحوثیهاانقالباسالمیسببشدتاشیعیانزیدیدرشمالیمنباتشکیلگروهیموسوم

دربرابراستبدادداخلیواستکبارخارجیحاکمبرکشوراقدامبهاعتراضنمایندودرنهایتبا

برایاجرایدیگرخواستههای زمینهرا و برکنار کار از را او همراهیتمامیمخالفانصالح،

فتوبهبودمشروعخودکهعمدهترینآنهانفوذقرآنواحکاماسالمیدربطنجامعه،پیشر

می منطقه کشورهایغربیو ید خلع و کشور سازداقتصاد هموار را سرویوباشد )خواجه

درسالهایاخیرتحوالتداخلییمنتوجهناظرانوکشورهایمنطقه(.1391:220شهرکی،

خاورمیانهونیزقدرتهایفرامنطقهایرابهخودجلبکردهاست.ناآرامیهایداخلییمنکه

هادرشمالاینکشورورویاروییباتجزیهطلبانهایپیدرپیدولتباحوثیازجنگناشی

باشد،نگرانیهایعمدهایرادرجنوبآنونیزافزایشفعالیتسازمانترورویستیالقاعدهمی

(.اینمسالهاز1389:254درسطوحمنطقهایوبینالمللیموجبشد)صادقیانواحمدیان،

رنیزحائزاهمیتاست.پسازحملهعربستانسعودیبهیمن،جنبشانصاراهللنقشجهتدیگ

یعنی منطقه، انقالباسالمیدر گفتمان نفوذ دیرینه دشمنان یکیاز با مبارزه محوریدر

عربستانسعودیپیدانمودهاست.

وندآنباگفتماندرجنبشانصاراهللوپییگریانقالبباتوجهبهویژگیتفکراتمبارزاتیو

یجدیدیریزیواقداماتصحیحشاهدایجادجبههتواندرصورتبرنامهانقالباسالمی،می

جبههمقاومتبامحوریتایرانودرطرفدیگرعربستانسعودیقرارداردطرفیکبودکهدر

دارد. را کشورهایعربی تفکراتشیعیدر انقالباسالمیو با محوریتمبارزه بنابراینکه

کشوریمنازلحاظراهبردیاهمیتشایانیدرآیندهنفوذانقالباسالمیدرغربآسیادارد.

 برنامهیندِبرآمؤثرشناختعوامل برای اینیمن در ایران اسالمی جمهوری راهبردی ریزی

جهتپژوهییندهآمقالهاستفادهازروشنیاساسهدفاینبهرا بسیارضروریاست.کشور

نیایافقزمانست؟یچمنیندهیآیدیکلشرانیپرسشکهعواملموثروپنیبهایسخدهپا

هایپیشرانباشد.یمینظامویاقتصاد،یفرهنگ،یاجتماع،یاسیپژوهشدهسالهودرابعادس

-مدیرانحوزهتواندبرایاستفادهدرسناریونگاریآیندهیمنبرایمسئوالنوکلیدییمنمی
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مرتبط داشتههای روشکاربرد و سیستمی تفکر گسترش باعث آیندهو درهای پژوهی

المللیگردد.ایوبینموضوعاتکلیدیدرمسائلمنطقه

 

 پیشینه پژوهش

مقالهویاکتابمشخصیوجودنداردوآثارموجودصرفابهتوصیفپژوهییمن،موردآیندهدر

هایبدیلیمنبهعواملشکلدهندهآیندهتعلمیحالیمنپرداختهوبصوروقایعگذشتهو

شود.پرداختهنشده،کهدرذیلبهبرخیمنابعاشارهمی
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استتوصیفاینگونهرایمنتحوالتبرایمحتملسناریوهای شده

ابزارعنوانبهاکنونکهاستتروریسمکردنفعالناریو،سترینابتدایی:

.هستندفعالغربوآمریکاای،منطقهارتجاعراهبردهایپیشبرداصلی

ها،حوثیعلیهجهاداعالموسعودیعربستانعلمایفتاوایشروعبالذا

وکردهاتخاذجنگیموضعها،حوثیبهنسبتنیزداعشوالقاعده

اندکردهآغازراخودتیتروریساقدامات بویژهوانقالبیجوانانترور.

فشارهایتشدیدها،استانبرخیاشغالنظامی،درگیریها،حوثی

اصلیاعضایکهیمندوستانمانندهاییمجموعهاندازیراهوالمللیبین

هایبرنامهواقداماتجملهازباشند،میانگلیسآمریکا،عربستان،آن

سناریوهایترینسادهازیکی.استآمریکاوعربستانویژهبخارجیعامل

وهاحوثیبینگرفتهصورتتوافقاتاجرایدراختاللوتخریبغرب،

توجهموردقبلیسناریوهایباهمزمانتواندمیکهاست،مرکزیدولت

ریاستانتخاباتبرایشدنآمادهانتقامی،سناریویگیرد.آخرینقرار

صالحعبدالهاحمدعلیاکنونهمازکهاستآیندهدریمنجمهوری

.شودمیآمادهامراینبرایورفتهعربستانبهفراریصالحعبدالهفرزند

افراددیگروصالحعبدالهعلیفرزندواالحمرمحسنعلیژنرالحضور

تاهاستسعودیبرایمشاورتیماستقراردهندهنشانسابق،حکومت

نوعهرگیریشکل.بگذارنداجرابهوطراحیرامنیدرخونیناقدامات

بود.خواهدانقالبیونبرایآشیلیپاشنهیمندرجنگی

اینپژوهشبه

عواملشکلدهنده

آیندهیمناشاره

مشخصینداردو

صرفابهبرخی

عواملموثربرآینده

بانگاهبهوضع

موجود

میپردازدوبه

عواملکلیدیشکل

دهندهآیندهیمن

بطورکاملنمی

پردازد.
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نویسندهدراینمقالهمهمتریندالیلحملهائتالفعربستانبهیمنرا

ایالت با عربستان ،اتحاد عربستان با موقعیتژئوپلتیکیمن،همسایگی

، گسترشنفوذمتحده منظور رقابتهایمنطقهایایرانوعربستانبه

خوددرآیندهیمن،هراسعربستانازشکلگیریحکومتدموکراتیک

هادیمی قدرترساندنمنصور وبه انصاراله نهایتمهار در یمنو در

داند.

بهتشریحقسمتیاز

اوضاعکنونییمن

وحملهعربستانبه

یمنپرداختهوبه

موثربرآیندهعوامل

یمناشارهایندارد
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فرهنگی های ،ویژگی جغرافیایی مختصات به کتاب نویسنده

،اجتماعی،اقتصادیوساختارسیاسیوحکومتدریمناشارهنمودهاست

وتازمانحکومتعلیعبدالهصالحبریمنتوضیحدادهشدهاست.دراین

ی روابط به گردیدهاثر کوتاهی اشاره نیز ایران اسالمی جمهوری با من

است.

بهویژگیهاییمن

اشارهنمودهواشاره

ایبهآیندهیمن

ندارد.
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نویسندهدراینمقالهبراینفرضیهتاکیدداردکهکنترلبحرانامنیتی

گسترشیافتازطریقموازنهمنطقهایحاصل2015ریلیمنکهدرآو

نیرویمی بازیگرجهانیو ورژیمصهیونیستیبهعنواندو گردد.آمریکا

منطقهایدرروندشکلگیریبحرانیمنوتشدیدمرحلهایآننقش

تعیینکنندهایایفانمودهاند.

بهعواملمنطقهای

وجهانیبحرانیمن

اشارهوبهعوامل

موثربرشکلگیری

آیندهیمناشاره

نکردهاست.
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نویسندگانبهرویههایدموکراتیکوساختارهایمربوطبهآنبعداز

علیعبداله استفاده سوء در مشکلرا مینمایدو یمناشاره دو اتحاد

کند.شرکایاوازقدرتواینفرصتهایپیشآمدهاشارهمیصالحو

بهامکاناتوچالش

هاییمندردوران

صالحاشارهواز

پرداختنبهآینده

 خوداریمیکنند.
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جمهوریبااطارتبدریمندرهاحوثیجنبشکهاستنویسندهمعتقد

همچنینوباشدمیارتباطاینمنکرایرانولیاستایراناسالمی

تسلطازبعدجنبشاینازایرانحمایتکهکندمیاستداللنویسنده

درجنبشاینبهکمکبرایایرانواستشدهبیشترصنعابرجنبش

برهمچنینکندمینظامیهایکمکیمنسابقجمهوررئیسمقابل

وهرجباعثیمندرهاحوثیوایرانبینروابطکهپردازدمیمرااین

.استشدهیمنومنطقهدرمرج

بهروابطایران

وانصارالهازنگاهخود

اشارهوهیچاشاره

ایبهعواملموثر

برآیندهانصاراهلل

ویمننکردهاست.
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بهویژگیهای تحقیقخود در برنویسنده عواملموثر یمنپرداختهو

های داشتنسالح و قدرتقبایل در بیشتر را یمن تحوالتاجتماعی

سبکوسنگینتوسطآنهامیداند.ویدربعضیموارددامنهنفوذشیوخ

قبایلرابسیارفراترازمحدودهاولیهآنهامیداندونقشپررنگیبهقبایل

دریمنمیدهد.

بهذکرویژگیهای

نونقشقبایلویم

مسائلاجتماعی

پرداختهوبهعوامل

موثربرآیندهیمن

بطورخاصاشاره

نکردهاست.

 

 مبانی نظری
 انقالب اسالمی و تاثیر آن در بیداری اسالمی در منطقه و یمن

پدیدهانقالباسالمیپسازچندسدهبهشکلعملیوعینی،اسالموجوامعاسالمیراازانزوا

بهعنوانموتورمحرکههمهتحرکاتوخیزشوسکونخ ازآن، انرژیآزادشده ارجکردو

جریانهاوجنبشهایاسالمیازیکسو،مردممسلمانمنطقهرانسبتبهحقوقوتواناییهای

از«جسارتواعتمادبهنفس»اینمسالهخودخودآگاهکرد. رابهملتهایمسلمانبازگرداند.
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خی تحرکاتو رو دااین شمالمنهزشهای و کشورهایخاورمیانه مسلمان مردم مداوم و دار

آغازوموجبسرنگونیدولتهایمیالدی2011درسالآفریقاکهباخودسوزیجوانتونسی

شدواینجنبشهاواعتراضاتنیزهنوزدرکشورهایدیگرازشروعتونس،مصر،لیبیویمن

اماآنچهکهسببشدتامردماینکشورهامتحولجملهبحرینو...درحالگسترشاست .

شدهوبهدنبالحقوحقوقباشندرابایددرانقالباسالمیایرانجستجونمود.انقالبیکهبا

احیایتفکراسالمی،موجبگسترشبیداریاسالمیدرمنطقهشد.یکیازکشورهاییکهاین

،کشوریمندرجنوبشبهجزیرهعربستانبود.موجبیداریاسالمیآنراتحتتاثیرقرارداد

باشروعاعتراضاتدراینکشور،علیعبدالهصالحباشرایطسختیمواجهشدکهدرنهایتدر

برابرمخالفانخودتسلیموازحکومتکنارهگیرینمود.یکیازمخالفانصالحکهاززمانهای

اعتراضاتوخیزشهایاخیریمننیز،یکیازگذشتهنیزبادولتیمنهموارهدرگیربودودر

:1391سروی،شهرکی،شد،جنبشالحوثیبود)خواجهنیروهایاصلیانقالبیمنمحسوبمی

186-187.)

هاکهجریانفکریشانمتأثرازانقالباسالمیایرانبوداقدامبهفعالیتدراینمیانحوثی

داراینجریاندرسخنرانیهایخوددرزمانایکهسیدحسینالحوثیسردمبهگونهنمودند.

مبارزهبارژیمصهیونیستیواستکباربامبارزهلزومروزقدس،مشرکین،ازبرائتبرمدامحیاتش

حینسخنرانیهایسیدحسینگفت.سخنمی بندیکهتوسطجواناندر یکشعارچهار

النصراللعنهعلیالیهود،وتاالسرائیل،المعبارتبودازالموتاآلمریکا،شد،الحوثیتکرارمی

(cordesman,2015:4االسالم) منز. به مفاهیمی چنین وبیان صالح حکومت علیه تهدید له

شد.هایسلفیمتحدعربستاندریمنتلقیمیگروه

هایقدرتعلیعبدالهازاوجگیریبیداریاسالمیدرمنطقهغربآسیاوتضعیفپایهپس

اعتراض درصالحو قدرتشد. کنارگیریاز به مردمیویمجبور عبدنهایتسیداتشدید

نبودندهموحوثیزیدیآنهاازبسیاریکهمردمازانصاراهللجمعکثیریرهبرالحوثیالملک

گردیدومنصورهادیصنعاءواردوهمراهخودبا هانگرانیگسترش.مجبوربهفرارگرددرا

بههراسدرشبهجزیرهعربیمنجرایراننفوذگسترشویمندراهللانصاریابیقدرتبرمبنی

مقابلهبراینیابتیجنگعنوانبهیمنبهنظامیآنهاوهمپیمانانشوتجاوزسعودیعربستان

شدبا برابر.(21:1394،یکالئروزی)فایران در پرشدت مقابله عربستان راهبردی الگوی

یابیبازیگرانناپذیرمنجربهنقشایاجتنابمهبحرانبهگونهاداتهدیدهایکمدامنهمیباشد.

(.baracat,2015:3)منطقهایوتشدیدبحراندریمنگردیدهاست
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 در آینده پژوهی 1تحلیل تاثیر متقابل آینده پژوهی و روش تجزیه و 

نابع،ملیوتحلهیاستفادهازتجزاستکهباییهامشتملبرمجموعهتالش پژوهیآینده

تغ عوامل و رییالگوها اایو تجسم به ریهادهیثبات، برنامه و آنهایبرایزیبالقوه

«فردا»تی،واقع«امروز»راتییکهچگونهازدلتغکندیمنعکسمیپژوهندهی.آپردازدیم

2آیندهاندیشی.ابدییتولدم
3آیندهپژوهی ، 

4آیندهنگاری ، 
5آیندهشناسی و 

 دهستن هاییواژه  

6دانشفنّاوری حوزة به که
برنامه و دهیشکل ساخت، تحلیل، شناخت، به که دارد اشاره جدیدی 

می ریزی روشپژوهیآینده(Bell, 1996:131) پردازدآینده و اصول سپس، و مطالعه های

آیزیرطرح،یریگمیتصم اقدامدرخصوصعلوموفناوریمرتبطبا آندهیو -ندهیاست.

تفکرات روشپژوهی، مدلفلسفیو آهایعلمیو مطالعة راندهیهایمختلفبررسیو

پژوهیندهی.لذا،آدینمایممیواحتمالیراترسلیهایبدندهیمطرحوبااستفادهازآنها،آ

،یشاندیندهیآمتوندر(orf,2006:75استندهیآومهندسیهوشمندانهیابزاریبرایمعمار

هاشرانیاستکهپیهیجهاندارد.بدندهآیدهندهعمدهشکلیاروهیبهناشارههاشرانیپ

هایاعواملعبارتدیگر،مولفه.بهرگذارندیمختلفتأثهایبرحوزهمیرمستقغیصورت( به

.باشندیموردمطالعهمیاصلیمتشکلازچندروندکهباعثایجادتغییردریکحوزه

یکهتکتکاعضاریپذرییثابتوتغریندکهغهستیمیمفاهرهایمتغایشرانیپیروهاین

آنمیحالتخاصایتیوضعقینمونهتحق ا.رندیگیاز یکههمگیمعننیبه ایاعضاء

اثراتمتضادیدارا(ازآنجهتبرخوردارنباشندیومشابهکسانیتیمواردنمونهازوضع

خنث یو اینکهاستایننیبیپیشهایروشازبسیاریاساسیمحدودیتگریکدیکننده

ویکبههایکروندوحوادثکنندیعنیاینکه؛مجزاراتولیدمیهایبینیتنهاپیشروشها

ازبسیاریحال،بااین.شودمیبینییکدیگر،پیشبرآنهااحتمالیتاثیربهصریحاشارهبدون

هایوابستگی.شوندیمرتبطومتصلمیکدیگربهروشهاازبرخیبهکمکتحوالتوحوادث

نظرقرارمدتردقیقتروسازگارهایبینیپیشبرایتوانمیراتحوالتووقایعاینبینمتقابل

داد ویامتقابلنتایجکشفبرایمکانیزمیکفقدانبهبررسیمتقاطعتاثیرتحلیلوتجزیه.

منحصر پردازدمیفردبهمتضاد باین(CIAمتقاطع)تاثیرتحلیلوتجزیه. را طورمشکل

                                                           
1
. Cross Impact Analysis (CIA) 

2. Futures 

3 . Futures Studies 

4 . Foresight 

5 . Futurology 

6. Techno-science 
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مثال،عنوانبه:دهدشرطیموردبررسیقرارمیاحتماالتتحلیلوتجزیهازطریقمستقیم

داردکاملاشتغالاگر احتمال کاهشیابدتورمکهمحققشود، متقاطع. اقالمروشتاثیر

برایکهاستکمیبسیارروشیکCIA بنابراین،.بینیشدهراموردبررسیقرارمیدهدپیش

محتملبررسی آشکاربرایوشودمیاستفادهیکدیگربرآنهامتقاطعتاثیروآیندهوقایع

.کندتالشمیمختلفتوجهوقوعویاعدموقوعحوادثبارویدادیکشرطیاحتمالساختن

بهدلفی،روشهمانندبسیاریجهاتدراما،استپذیرانعطافبسیارروشبرایاینزمانیافق

 .رویدادوابستهاستوقوعاحتمالازدارمعنیبرآوردهایارائهبرایکارشناسانناییتوا

ازشبیهاستفادهبامعموال)برایگنجاندنخاص،انتخابحوزهیکبرایCIAازاستفادهدر

حوزهآنآیندهبرآنهاانتظارتاثیرموردکه(روندهاوحوادث)تحوالتاین(کارلومونتسازی

دربزنسبتا تاثیر میرگترین استنظرگرفته مهم شود، مقادیرحوادث،وقوعاولیهاحتمال.

شرطیاحتمال)متغیرهابیناثراتمیزانوروندها کارشناسانمنحصرتوسطاستممکن(

برمختلفهایرشتهازکارشناسانیمتشکلازگروههایتوسطمعموالامابرآوردشودبفرد

 .شودمیبرآورداساسحوادث

مورداول،سبکپیش بینیتحلیلتاثیرمتقاطعدارایدومکتبفکریورویکردمیباشد.

آیندهاستکهدرابتدااینروششناسیراتوسعهداد.مورددومزیرمجموعهمکتبتحلیلگران

درجهتتامینبهترنیازهای اینشانتغییرمیهوشاستکهروششناسیاولیهرا با دهد.

-هادرخالرخنمییلتاثیرمتقاطعبرپایهاینفرضیهاستکهرویدادهاوفعالیتوجود،تحل

ومحیطپیرامونمی گیریبهاحتمالرخدادوقایعتواندبهطرزچشمدهندوسایررویدادها

معینتاثیربگذارد.

بههمارتباطدتحلیلاثرمتقاطعسعیمی هد.اینکندتاروابطبینرویدادهاومتغیرهارا

شوندوبرایتعییناینکهکدامرویدادهاوسناریوها،روابط،سپسنسبتبههمطبقهبندیمی

رود.بکارمی،ترهستنددریکچارچوبزمانیمعین،ازبقیهمحتمل

شوند.آثارمستقیمکهمستقیمازهمتفکیکمیعتحلیلدونوعاثرمستقیموغیردرایننو

هایآثارغیرمسقیمازطریقتوانآیدوثیراتعواملبرهمدیگربدستمیازنتیجهتحلیلتا

براییکمتغیر،(godet&meunier,2003:18)شودمیعواملمحاسبهو....2و3 ویژگیمهم.

ازشود.داشتنارتباطقویباسیستماستکهباتعدادوشدتاینارتباطاتسنجیدهمیبودن،

قرارمیمتغیرهایکلیدی،کههرگونهتغییردرآنجایی تحتتأثیر بهتردهد،کلسیستمرا

استدرآیندهبیشترموردتوجهقرارگیرد.
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مراحلانجامتحلیلماتریسمتقاطعبااستفادهازنرمافزارمیکمک:

 هاتهیهلیستپیشران -

 هایکلیدیتهیهلیستپیشران -

 یهایکلیدبهتعدادپیشرانnدرnتهیهماتریسقطری -

قضاوتدرموردپیشرانهایکلیدیتوسطخبرگان.اینتاثیرباعددیدرمقیاسصفرتاا -

:3تاثیرمتوساطوعادد2تاثیرکم،عدد:1بدونتاثیر،عددشود.عددصفر:مشخصمی3

 دهد.تاثیرزیادرانشانمی

هرجمعنتایجسطرهانشانازمیزاناثرگذاریوجمعهرستوننشانازمیزانوابستگی -

 باشد.متغیرمی

 رسمروندهابرروییکنمودار -

 

 روش شناسی پژوهش

اتریسمتقااطعکاهپانلخبرگیوتحلیلما،مرورمنابعهایدراینپژوهشباترکیبروش

متقاطعباااساتفادهماتریستحلیلروشاست.استفادهشدههستندپژوهیهایآیندهازروش

ویعلماتیافعالیدارامانیباارهکاهدریراپژوهشگرانپژوهشنیایآمارجامعهاست.ازنرم

صاحبنظرانوکارشناساانشااغلوبازنشساتهکاهدروزارتامورخارجاه،وهستندیپژوهش

خاودیهااتیکهدرروندفعالینهادهاومراکزدولتریوسایاسالمتسازمانفرهنگوارتباطا

ارشادویمادر کارشناسایدارندوداراییوسابقهاجرایآگاهمنموضوعکشوریبایبهنوع

یابیاروشنموناهباحوزه،نیتوجهبهتعدادمحدودخبرگاناباشوند.راشاملمیباالترهستند

شادندودرنهایاتتعادادییشناسااتاحاداشاباعمنیباموضوعخبرگانمرتبط،یگلولهبرف

اند.نفرتشکیلداده21خبرگانرا

پیشرانآیندهیمنمشخص78ازطریقمروراسنادومصاحبهباخبرگاندراینپژوهشابتدا

پیشران20نفرازخبرگانتعداد12شد.درمرحلهبعدازطریقبرگزاریپانلخبرگیباحضور

درآنسواالتاتیوادبمیمفاهبهعنوانپیشرانکلیدیانتخابشدندوطیپرسشنامهکه

مختلفباصاحبنظراندرقالبگروهمتمرکزاصالحشدویهانشستقینوبتازطرنیچند

آلفایابیارزبرای فرمول پژوهشاز پرسشنامه یابزار ضروکرونباخاستفاده یآلفابیمقدار

مناسبییایوپاباشدیم7/0مقداربزرگترازنیابهدستآمدو809/0زانیبهمآنکرونباخ

م نشان را خ.دهدیپرسشنامه خبرگان ارتباطاز میزان نمرات طیف به توجه با شد واسته
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عاتوورودآنبهپیشرانهارادرجدولتحلیلماتریسمتقاطعواردنمایند.پستحلیلاطال

مکخروجیکارگرفتهشد.نرمافزارمیک

 

 یافته های تحقیق

هایوپیشینهمقاالتاسناد،ها،برایشناساییعواملموثربرآیندهیمنضمناستفادهازکتاب 

بسیاریازکارشناسانموضوعتعداد پیشرانحاصلشدکهپساز135مرتبطومصاحبهبا

سپسپیشرانهاجهتارزیابی.یشرانمشخصشدپ78بررسیدقیقوحذفمواردمشابهتعداد

بررسینظراتتعداد و محاسبه پساز و سنجشبهخبرگانارائه پیشرانجهتتحلیل20و

اطعونمرهدهیخبرگانمشخصشد.ماتریسمتق
:پیشرانهاموثربرآیندهیمن1جدول  

 عنوان پیشران ردیف عنوان پیشران ردیف
تغییرسطحروابطایرانباعربستان40ظهورقدرتجدیدجهانی1

تضعیفوضعیتاقتصادیعربستان41استقرارنظامچندقطبیدرسیاستبینالملل2


افزایشبودجهنظامیعربستان42قطبیدرسیاستبینالمللاستقرارنظامدو3


کاهشبهایجهانینفت43ظهورچینبهعنوانهژمونجدیدبینالمللی4

 افولآمریکاازجایگاههژمونبرتر5
44

ناشیهزینه عربستان اقتصاد داخلی های
ازجنگ

 یمندرشیعیانخودآگاهیشافزای45المللبینسیاستدرقطبیتکنظاماستمرار6
فارسخلیجهمکاریشورایهمگراییارتقاء7

ایرانبرعلیه
امامیدریمن12افزایشتعدادشیعیان46

یمندرآمریکافرهنگیپروژهموفقیت47بازگشتمداخلهجویانهانگلیسبهخلیجفارس8
استحالهوگسلفرهنگیدریمن48دخالتنظامیآمریکادریمن9

سکوالریزهشدنیمنیها49تمایالتهژمونیکدولتترامپدرمنطقه10

هویتمشتر بینشهروندانیمنی50قابلیتهایهژمونیکدولتترامپدرمنطقه11

گذرازفرهنگسنتیبهمدرنیتهدریمن51قدساشغالگررژیمباعربستانروابط12

یمنرشداهلتسنندر52همگراییآمریکاوامارات13

یمندربهداشتیمشکالت53جهانینسبتبهانصاراهللهایمواضعقدرت14
یمندرملیعرقکاهش54وعربستانآمریکابیناختالفات15

یمنهادراشتراکیتفکراجتماعینفوذ55عربیناتویقدرت16

نیوساختارهایسنتیتقابلمیاننهادهایمد56عربستانسیاسینظامتغییر17

شکافهایاجتماعیدریمن57دستیابیعربستانبهبمباتمی18

وایراناسالمیجمهورینظامیهایقابلیتموازنه19
عربستان

شکافمذهبیدریمن58

جنگبا20 در عربستان با هایهمراه قدرتکشور
یمن

یمنافزایشمناسباتقبیلهایدر59

افزایشبیماریهایمسریدریمن60وهابیتوسلفیتلمللیابینانزوای21

در22 سلمان بن محمد اصالحات برنامه موفقیت
عربستان

یمنکاهشامیدبهزندگیدر61

کاهشسطحسالمتعمومیدریمن62انصاراهللبهنسبتایمنطقهکنشگرانمواضع23
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متقاطعسیماترلیجهتتحلیینهایهاشرانیپ:2جدول

پیشرانفوقبهعنوانیکمتغیردرنرمافزارمیک20جهتتعیینپیشرانهایکلیدیکلیه

مکتعریفمیشود
  

عربستانایرسانهشقدرتافزای63اختالفاتیمنیهاباسومالیوجیبوتی24

اختالفوفاصلهطبقاتیبینرهبرانانقالبومردم25
یمن

جنگدرهایمنیکشاورزیمزارعتخریب64
وابستگییمنبهآبشربومحصوالتغذایی65افزایشقدرتداعشدریمن26


کاهشمنابعطبیعیومحدودیتهایناشیاز66افزایشقدرتسلفیهادریمن27

آن بصورت67افزایشقدرتالقاعدهدریمن28 انصاراهلل نظر مد دولت شناسایی
رسمی اهللانصارعلیهبرامنیتشورایهایتحریم68تجزیهیمن29

المللی69ایجادحکومتفدرالیدریمن30 بین محاکم در عربستان  محکومیت
بعلتجنایاتجنگیدریمن یمناساسیقانونتغییر70یمننقشآفرینیاماراتدر31

داخلیمخالفانائتالفتوسطانصاراهللسرکوب32
وخارجی

دو71 بصورت انصاراهلل نظر مد دولت شناسایی
فاکتو یمندرقبایلقدرتافزایش72یمندرانصاراهللسیاسیجایگاهتقویت33

یمنکداریبانضعفسیستم73قدرتگرفتنصالحواتحادآنباعربستان34

افزایشفقروبیکاریدریمن74سقوطصنعا35

هادریمنوجنوبیهاشمالیاختالفات75سقوطبندرمیدی36
دوستانهوبشرالمللیبینهایکمکافزایش76الحدیدهبندرسقوط37

یمندر یمنانقالبیدولتشکست77کاهشقدرتاصالحیهادریمن38

قدرتدرکلیمنبهادیهمنصوربازگشت39
78

درپارلمانیبهریاستیازقدرتساختارتغییر
یمن

ف
دی

ر
 

 عنوان پیشران

ف
دی

ر
 

 عنوان پیشران

یمندرانصارالهسیاسیجایگاهتقویت11افولآمریکاازجایگاههژمونبرتر1
قدرتگرفتنصالحواتحادآنباعربستان12دریمندخالتنظامیآمریکا2
سقوطصنعا13جهانینسبتبهانصارالههایمواضعقدرت3
یمندرشیعیانخودآگاهیافزایش14وعربستانآمریکابیناختالفات4
انصاراهللعلیهبرامنیتشورایهایتحریم15عربستانسیاسینظامتغییر5
یمناساسیقانونتغییر16الحاتمحمدبنسلماندرعربستانموفقیتبرنامهاص6
استحالهوگسلفرهنگیدریمن17هادریمنافزایشقدرتسلفی7
الحدیدهبندرسقوط18تجزیهیمن8
یمنکلدرقدرتبههادیمنصوربازگشت19یمندرفدرالیایجادحکومت9
یمنانقالبیدولتشکست20وخارجیداخلیمخالفانائتالفتوسطانصارالهسرکوب10
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:نامگذاریمتغیرهادرنرمافزار3جدولشماره
N °  L O N G  L A B E L  S H O R T  L A B E L  

 a افولآمریکاازجایگاههژمونبرتر 1

 b میآمریکادریمندخالتنظا 2

 c مواضعقدرتهایجهانینسبتبهانصاراله 3

 d اختالفاتبینآمریکاوعربستان 4

 e تغییرنظامسیاسیعربستان 5

 f موفقیتبرنامهاصالحاتمحمدبنسلماندرعربستان 6

 g افزایشقدرتسلفیهادریمن 7

 h تجزیهیمن 8

 i ایجادحکومتفدرالیدریمن 9

 j سرکوبانصارالهتوسطائتالفمخالفانداخلیوخارجی 10

 k تقویتجایگاهسیاسیانصارالهدریمن 11

 l قدرتگرفتنعلیعبدالهصالحواتحادآنباعربستان 12

 m سقوطصنعا 13

 n افزایشخودآگاهیشیعیاندریمن 14

 o تحریمهایشورایامنیتبرعلیهانصاراله 15

 p قانوناساسییمنتغییر 16

 q استحالهوگسلفرهنگیدریمن 17

 r سقوطبندرالحدیده 18

 s بازگشتمنصورهادیبهقدرتدرکلیمن 19

 t شکستدولتانقالبییمن 20

-بهمتغیرهادادهاندواردنرمافزارمی3تا0درمرحلهبعدامتیازاتیکهخبرگانازطیفنمره

-هایزیرقابلتوجهمیمکدادهافزارمیکدرنرم4هایجدولشمارهپسازتحلیلداده شود

باشند:
:نمراتتاثیراتمتقابلپیشرانها4جدولشماره  
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86تنظیمشدوبراساسنتایج،درجهپرشدگیماتریس20*20برابرجدولزیرابعادماتریس

درصدمواردبریکدیگر86دربیشازدرصداستکهحاکیاستازاینکهعواملانتخابشده

همدیگررابطهصفربودهیعنیعواملبر56رابطهقابلارزیابی344مجموعازتاثیرداشتهاند.

طرفدیگربرابرجدولزیرماتریسبراساسازاند.اندیاازهمدیگرتاثیرنپذیرفتهتاثیرنداشته

درصدبرخوردار100وبیتوبهینهشدگیایازمطلبارچرخشداده2هایآماریباشاخص

جدولزیردهد.کهاینموضوعنیزرواییباالیپرسشنامهوپاسخهایآنرانشانمی،است

دهد.همچنینماتریسپایداریتاثیراترانشانمی
:میزانپایداریتاثیراتمستقیم5جدولشماره  

I T E R A T I O N  I N F L U E N C E  D E P E N D E N C E  

1 95 % 98 % 

2 100 % 100 % 

 
تکرارتاثیرگذاریتاثیرپذیری

98 % 95 % 1 

100 % 100 % 2 


:تحلیلدادههایماتریسوآمارهایآن6جدولشماره  

I N D IC A T O R  V A L U E  

Matrix size 20 

Number of iterations 2 

Number of zeros 56 

Number of ones 136 

Number of twos 134 

Number of threes 71 

Number of P 0 

Total 344 

Fillrate 86% 

 
 درجه پرشدگی جمع تعداد سه ها تعداد دو ها تعدادیک ها تعدادصفرها تعدادتکرار ابعاد ماتریس

20*202561391347133486%
 



99 1406سالتایمنآیندهکلیدیهاینپیشراوعواملتبیین



:تعدادسطرهاوستونهایپیشرانها7جدولشماره  

N°  

 ردیف
ن ا ر ش ی پ  T O T A L 

N U M B E R   

O F  R O W S  

ع و م ج ل م ر ک ر ه ط س  

T O T A L N U M B E R  

O F   

C O LU M N S  

ع و م ج ل م ر ک ن ه و ت س  

 10 28 افولآمریکاازجایگاههژمونبرتر 1

 34 47 دخالتنظامیآمریکادریمن 2

 31 43 مواضعقدرتهایجهانینسبتبهانصاراله 3

 25 25 اختالفاتبینآمریکاوعربستان 4

 19 32 تغییرنظامسیاسیعربستان 5

الحاتمحمدبنسلماندرعربستانموفقیتبرنامهاص 6  26 30 

 32 24 افزایشقدرتسلفیهادریمن 7

 35 46 تجزیهیمن 8

 31 44 ایجادحکومتفدرالیدریمن 9

 40 34 سرکوبانصارالهتوسطائتالفمخالفانداخلیوخارجی 10

 39 35 تقویتجایگاهسیاسیانصارالهدریمن 11

صالحواتحادآنباعربستانقدرتگرفتنعلیعبداله 12  27 33 

 37 31 سقوطصنعا 13

 26 22 افزایشخودآگاهیشیعیاندریمن 14

 31 23 تحریمهایشورایامنیتبرعلیهانصاراله 15

 21 14 تغییرقانوناساسییمن 16

 27 26 استحالهوگسلفرهنگیدریمن 17

 41 17 سقوطبندرالحدیده 18

هادیبهقدرتدرکلیمنبازگشتمنصور 19  31 35 

 43 45 شکستدولتانقالبییمن 20

جمعکل    Totals 620 620 

درماتریسمتقاطعجمعاعدادسطرهایهرعاملمیزانتاثیرگذاریوجمعستونیهرعامل

عواملنشانمی سایر از را پذیریآن تاثیر تحلیلیاینماتریس:دهد.میزان براساسنتایج

یمند در ایجادحکومتفدرالیدرشکستدولتانقالبی،تجزیهیمن،،خالتنظامیآمریکا

مواضعقدرت انصاراهللازیمنو تاثیرهایجهانینسبتبه -جملهعواملیهستندکهدرجه

هارادرهاوجایگاهآننمودارذیلپراکندگیپیشرانپذیریآنهااست.گذاریآنهابیشترازتاثیر

دهد.پذیرینشانمییتاثیرگذاریوتاثیرمحورها
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:ناپایداریسیستم1نمودارشماره
نحوهتوزیعوپراکنشعواملنشانازپایداریویاناپایداریسیستمدارد.درسیستمهایپایدار

 بصورت برخیLپراکنشعوامل و باال تاثیرگذاری دارای عوامل برخی است،یعنی انگلیسی

املدارایتاثیرپذیریباالهستند.درسیستمهایپایدارعواملکلیدی،مستقلونتیجه،سهعو

دستهقابلمشاهدههستند.امادرسیستمهایناپایدارمثلسیستمفوقوضعیتپچیدهتراز

سیستمهایپایداراست.
:ماتریسعواملغیرمستقیم8جدولشماره
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ثیرغیرمستقیمعوامل:تا2مودارشمارهن  

 

 








 

 

 

 

 

 

:تاثیرمستقیمعوامل3نمودارشماره  

درbپیشراندخالتنظامیآمریکابامعرفحرفمشاهدهمیشود،3و2همانطورکهدرنمودار

اینبدینمعنیاستکهتاثیرگذاریهادرارتباطباآنهستند.مرکزقرارگرفتهوسایرپیشران

ییدارد.پذیریباالوتاثیر

خروجی و نتایج نرمتحلیل میکهای نیست.افزار بسته ساختار با متصلب فرآیندی مک

سازضمنالهامازنتایجتحلیلکهبراساسآرایخبرگانوارزشافزودهگروتصمیمتحلیل

ارتواننددر وشهوددرونیخودرانیزبهنتایجتحلیلبکند،میافزارایجادمیتحلیلیکهنرم
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خروجی تفسیر لکن نرمنمایند. پذیرفتههای الگوی از میشدهافزار تبعیت اساسای بر کند.

 گوردون خروجی(،Gordon,1994)مطالعات دریافت از پس متغیرها توزیع نقشه تحلیل

خواهدبود.4افزاری،تابعالگوینشاندادهشدهدرنمودارشمارهنرم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مککینرمافزارم«یرگذاریتاث-یوابستگ»درنقشهرهایانواعمتغعیتوزیالگو:4نمودارشماره  

توانبهشرحذیلتحلیلنمود:بندیمتغیرهارامیبرایناساسدسته

بافتیودرربعسمتچپباالکهدرشکلشمارهیکباعناوینمتغیرهایتعیین-1 کننده،

ابیشترینمیزانتاثیرگذاریبرسایرمتغیرهاوکمتریناند،متغیرهاییبتاثیرگذارمعرفیشده

گیرند.هرچهمتغیرهابهمحورقائمنزدیکشدهوهمزمانازمیزانتاثیرپذیریازآنهاقرارمی

متنهی شد. خواهد بیشتر تاثیرگذاری و کمتر تاثیرپذیری بگیرند، فاصله نیز اینمبدا الیه

باشد.ستممیهایسیوضعیتمکانجایگیریپیشران

اند،گذاریشدهدرربعپایینیسمتچپکهباعناوینمتغیرهایمستقلیااهرمیعالمت-2

متغیرهاییباکمترینمیزانتاثیرگذاریوتاثیرپذیریقرارخواهندگرفت.طبیعیاستکهاین

متغیرهاارزشتحلیلینداشتهواهمیتیبرایآنهادرسیستممتصورنیست.

تاثیرگذاریپایینربعپا-3 تاثیرپذیریباالو متغیرهاییبا یینیسمتراستمحلاستقرار

شوند،ازاینبابتکهاست.اینمتغیرهاکهباعنوانمتغیرهایوابستهسیستمنیزشناختهمی
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این لکنخود اهمیتدارند. رخخواهدداد آنها تغییراتسیستمیبیشترینتغییردر اثر در

باشند.اثروایجادتغییردرسیستمنمیمتغیرهامنشاء

گیرندکهپایداریسیستمبهشدتدرربعباالییسمتراستسیستممتغیرهاییقرارمی-4

تغییرات و متغیرها سایر از باالیی تاثیرپذیری هم متغیرها این دارد. قرار آنها تاثیر تحت

سیستم در تغییر ایجاد برای مهمی منشا هم و دارند بامیسیستمی متغیرها این باشند.

اند.عناوینیچونمتغیرهایریسک،دوگانهیاهدفنامگذاریشده

پیشرانهایکلیدیباشد.باتوجهبهاینکهدراینپژوهشسیستمبهعنوانسیستمناپایدارمی

وغیرریسکهاییکهدرربعباالییسمتراستباعنوانمت)پیشرانافزارنتایجنرمبهتوجهبا

دریمنبهترتیب:،دوگانه(ونظرخبرگان شکستدولتتجزیهیمن،،دخالتنظامیآمریکا

باشد.ایجادحکومتفدرالیدریمنومواضعقدرتهایجهانینسبتبهانصاراهللمیانقالبی،

 

 نتیجه گیری

باهمارت باطودرروشآیندهپژوهیمتغیرهایاثرگذاربصورتمستقلوجودنداردومتغیرها

می تاثیر یاغیربرهم بصورتمستقیم که متغیرها بین شناختروابط دلیل همین گذارند.به

مستقیمبرهماثرمیگذارندبسیاراهمیتدارد.

ا مقالهنیدر اینسوالکه پاسخبه پدر و یدیکلشرانیعواملموثر افقمنیندهیآ در

طرست؟یچساله10 از مصاحقیابتدا اسنادو مرور با 21به از ندهیآشرانیپ78خبرگاننفر

درمرحلهبعدازطرمنی نفرازخبرگان12باحضوریپانلخبرگیبرگزارقیمشخصشد.

پرسشنامهازخبرگانخواستهیانتخابشدندوطیدیکلشرانیبهعنوانپشرانیپ20تعداد

متقاطعواردسیماترلیلهارادرجدولتحشرانیارتباطپزانینمراتمفیشدباتوجهبهط

-باتحلیلکارگرفتهشد.یمکخروجکیاطالعاتوورودآنبهنرمافزارملی.پستحلندینما

ارابررسیکردوبهتوانروابطبینمتغیرهمکواستخراجعواملاصلیمیهاینرمافزارمیک

پرداخت.تهیهسناریو یافتههایآینده تحلیل از تحلیلبراساسنتایجحاصله هایحاصلاز

هایاصلیهایذیلبهعنوانپیشرانمکپیشرانافزارمیکهاینرموخروجیماتریسمتقاطع

درآیندهیمنشناختهشدند:

یمن، در دریحکومتفدرالجادیا،یدولتانقالبشکستمن،یهیتجزدخالتنظامیآمریکا

نسبتبهانصاراهللیجهانیومواضعقدرتهامنی
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اتحادیهایران،،متحدهعربیاماراتعربستان،آمریکا،یگرانکلیدیمهمخارجیدریمن،باز

باشند.اروپاوروسیهمی

روسیهواتحادیهاروپابرآیندهبراساسنتایجحاصلهمواضعقدرتهایجهانییعنیآمریکا،

قدرتهایجهانیجهتهایشورایامنیتنیزابزاریبرایقطعنامهیمناثرقابلتوجهیدارد.

املدخالتنظامیآمریکادریمنبهبهانهمقابلهباعباشد.هایخوددریمنمینیلبهخواسته

مدتاینکشوررادریمنایجادنمایدومانندافغانستانآیندهتواندزمینهحضوربلندداعشمی

رژیمصهیونیستییمنگردد.اختالفاتداخلیدرهاوکشورراتغییردهدوباعثدرگیریاین

دامنمی اینموضوع به شکلنیز از و آرمانزند هایانقالبگیرییمنیانقالبیتحتنفوذ

هراسدارد. دستدادنآنتوسطاسالمیایرانبسیار از و الحدیده صورتسقوطبندر در

-قالبیمیدولتانقالبییمنزمینهمحاصرهکاملوسقوطصنعاودرنهایتشکستدولتان

شودعربستانسعودیکهدرباعثمیپیوندوگرددوتحوالتجدیدیدراینکشوربوقوعمی

نکند.برایمقابلهبادولتانقالبییمنازهیچاقدامیفروگذار،نمنافعحیاتیداردیم

باشد.هایمتجاوزمنطقهوآمریکابرعلیهکشوریمنمیهایکشورتجزیهیمنیکیازنقشه

بدنبال ولیعربستان هستند مند جنوبیعالقه شمالیو یمنبه تجزیه به آمریکا اماراتو

درداخلاینموضوعباشرکایخوداختالفشدیدیدارد.باشدودرهامیتجزیهیمنبهاقلیم

ازیمنهمجریانحرا جنوبیانفصالی روسالزبیدینیز البیضوعید مانندعلیسالم ها

 یمن جنوبیحمایتمیتجزیه و شمالی تاثیربه یمن آینده بر تجزیه صورت هر در کنند.

دهد.گذاردورفتاربازیگرانداخلیوخارجیدریمنراشکلمیبسزاییمی

علیناصر خواستجریانحرا جنوبیفدرالیمانند یمنبیشتر حکومتفدرالیدر ایجاد

افتدودرهایدرگیردریمناتفاقمیوهدرصورتتوافقملیبینهمهگرباشدومحمدمی

بحرانیمننشانگراینواقعیتتواندباعثایجادزمینهوحدتملیدراینکشورشود.آیندهمی

نقش نیازمند ایران است.استکه منطقه سازوکارهایکنشگیریبهرهیابیراهبردیدر از

می زمینهپیشگیرانه غافلتواند از برایگذار آورد.هایالزم بوجود را راهبردی تقویتگیری

تواندبهموفقیتایراندراینمسالهکمکبسزاییریزیدرستمیشناختبهترآیندهوبرنامه

-بهاعتقادبرخیکارشناسانیمنبخشیازفضایژئوپلتیکراهبردیایرانمحسوبمی .نماید

بابگردد. اهمیتراهبرتنگه از ژئوپلتیکی لحاظ به شرایطالمندب در و بوده برخوردار دی

ایکنترلداشتهباشدموقعیتمناسبتریرامنازعهاگرکشوریبتواندبرچندینتنگهمنطقه

آورد.درترازیابیراهبردیقدرتبدستمی
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بحرانیمننشاندادکهآمریکاازطریقعربستانمبادرتبهگسترشجنگهاینیابتیدر

درمناطقژئوپلتیکیگسترشیابدزمینهرویاروییهایامنیتینهرگاهبحرامنطقهنمودهاست.

ایجادمی برمعادلهقدرتوسیاستهایمنطقهبازیگرانیرا ایکندکههریکتالشدارندتا

مسائلتوجهبهمواردفوقجمهوریاسالمیایرانبایدضمنشناختصحیحازباتأثیربگذارند.

ریزیراهبردیبرایایفاینقشخودبهعنوانیکبرنامهشور،یمنوعواملموثربرآیندهاینک

اینمنطقهنماید.بازیگرمهمدر

گرددبااستفادهازعواملکلیدیحاصلازاینپژوهشبوسیلهنرمافزاردرنهایتپیشنهادمی
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