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تبیین عوامل و پیشران های کلیدی آینده یمن تا سال1406
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علیاصغرقاسمی 3
چکیده:
پیشدستانه
شیوههایآگاهانه،فعالو 
آیندهپژوهیدانشومعرفتشکلبخشیدنبهآینده،به 

میکند.کشور
غافلگیر شدن در برابر طوفان سهمگین تغییرات محافظت  
است و انسان را از  
یمن در جنوب غرب آسیا واقع و از لحاظ استراتژیکی دارای اهمیت ویژهای است.این کشور
طولتاریخ مدنظراستعمارگران بودهوصفحاتتاریخ این کشورراحوادثپرکردهاست .یمن
ازلحاظراهبردیاهمیتشایانیدرگسترشاندیشههایانقالباسالمیدرغربآسیارادارد.
شناخت عوامل موثر برآینده یمن برای برنامه ریزی راهبردی ج.ا .ایران در این کشوربسیار
ضروری است .بحرانموجوددر یمنبعدازحملهائتالفعربستان ،نشانگراینواقعیتاست
کهایراننیازمندنقشیابیراهبردیدراینشرایطاست.دراینپژوهشباهدفتبیینعوامل
و پیشران های کلیدی آینده یمن برای افق  10سال آتی و با استفاده از ترکیب روشهای
آیندهپژوهی مانند تحلیل ماتریس متقاطع ،مرور منابع و پانلخبرگی ،بوسیله نرم افزار میک
مکانجامگرفتهاست.دراجرایاینپروژهازتعداد21نفرازکارشناسانومتخصصینموضوع
بهرهگرفتهشدهو از میان78پیشرانموثربرآیندهیمنتعداد20پیشراننهاییانتخابو پس
بکارگیریروشتحلیلماتریسمتقاطعووروداطالعاتبه نرمافزار ،تعداد 5پیشرانکلیدی:
دخالت نظامی آمریکادر یمن ،تجزیه یمن ،شکست دولتانقالبی ،ایجاد حکومت فدرالی در
یمنومواضعقدرتهایجهانینسبتبهانصاراهلل،شناساییشدند.بهرهگیریازاینپیشرانها
میتواندزمینههایالزمبرایگذارازغافلگیریراهبردی ایراندرموضوعیمنوبهتقویت
شناختآیندههایبدیلوبرنامهریزیدرستکمکبسزایینماید.
واژههای کلیدی:
تحوالت یمن ،آینده پژوهی ،پیشرانهای آینده،انقالب اسالمی ایران ،بیداری اسالمی


-1دانشآموختهدورهدکتریآیندهپژوهیپژوهشگاهمطالعاتعلومانسانیواجتماعیجهاددانشگاهی  
-2دانشیارجامعهشناسیدانشگاهشاهد 
-3استادیارگروهعلومسیاسیدانشگاهخوارزمی 
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مقدمه و بیان مسأله
پس ازپیروزی انقالباسالمی ایران،دین درجامعهسیاسی وفرهنگیمن نفوذکرد،هرچند
کهاحکامفردیاسالمیاززمانپذیرفتناسالمازسویمردمیمناجراشد،ولینفوذشریعت
اسالم در سیاست آن کشور پس از انقالب اسالمی ایران بود (کریملو .)285:1374،پیروزی
انقالباسالمیسببشدتاشیعیانزیدیدرشمالیمنباتشکیلگروهیموسومبهحوثیها
دربرابراستبدادداخلیواستکبارخارجیحاکمبرکشوراقدامبهاعتراضنمایندودرنهایتبا
همراهیتمامیمخالفانصالح،اوراازکاربرکناروزمینهرابرایاجرایدیگرخواستههای
مشروعخودکهعمدهترینآنهانفوذقرآنواحکاماسالمیدربطنجامعه،پیشرفتوبهبود
اقتصاد کشور و خلع ید کشورهای غربی و منطقه میباشد را هموار سازد (خواجه سروی و
شهرکی .)220:1391،درسالهایاخیرتحوالتداخلییمنتوجهناظرانوکشورهایمنطقه
خاورمیانهونیزقدرتهایفرامنطقهایرابهخودجلبکردهاست.ناآرامیهایداخلییمنکه
ناشی ازجنگهایپیدرپیدولتباحوثیهادرشمالاینکشورورویاروییباتجزیهطلبان
درجنوبآنونیزافزایشفعالیتسازمانترورویستیالقاعدهمیباشد،نگرانیهایعمدهایرا
درسطوحمنطقهایوبینالمللیموجبشد(صادقیانواحمدیان.)254:1389،اینمسالهاز
جهتدیگرنیزحائزاهمیتاست.پسازحملهعربستانسعودیبهیمن،جنبشانصاراهللنقش
محوری در مبارزه با یکی از دشمنان دیرینه نفوذ گفتمان انقالب اسالمی در منطقه ،یعنی
عربستانسعودیپیدانمودهاست .
باتوجهبهویژگیتفکراتمبارزاتیوانقالبی گری درجنبشانصاراهللوپیوندآنباگفتمان
انقالباسالمی،میتواندرصورتبرنامهریزیواقداماتصحیحشاهدایجادجبههیجدیدی
یکطرف جبههمقاومتبامحوریتایرانودرطرفدیگرعربستانسعودیقراردارد
بودکهدر 
که محوریت مبارزه با انقالب اسالمی و تفکرات شیعی در کشورهای عربی را دارد .بنابراین
کشوریمنازلحاظراهبردیاهمیتشایانیدرآیندهنفوذانقالباسالمیدرغربآسیادارد.
شناخت عوامل مؤثر برآیندِ یمن برای برنامهریزی راهبردی جمهوری اسالمی ایران در این
یندهپژوهی جهت
کشور بسیارضروریاست .بهراین اساسهدفاین مقالهاستفادهازروشآ 
پاسخدهی بهاین پرسشکهعواملموثروپیشران کلیدی آینده یمن چیست؟افقزمانی این
پژوهشدهسالهودرابعادسیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادیونظامیمیباشد.پیشرانهای
کلیدییمنمیتواندبرایاستفادهدرسناریونگاریآیندهیمنبرایمسئوالنو مدیرانحوزه-
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های مرتبط کاربرد داشته  و باعث گسترش تفکر سیستمی و روشهای آیندهپژوهی در
موضوعاتکلیدیدرمسائلمنطقهایوبینالمللیگردد .
پیشینه پژوهش
در موردآیندهپژوهییمن  ،مقالهویاکتابمشخصیوجودنداردوآثارموجودصرفابهتوصیف
وقایعگذشتهوحالیمنپرداختهوبصورتعلمیبهعواملشکلدهندهآیندههایبدیلیمن
پرداختهنشده،کهدرذیلبهبرخیمنابعاشارهمیشود .
ردیف

پژوهش

سال

پژوهشگر

عنوان

نتایج

ارزیابی

1

 2015

محمدسالم 

2

 1394

عبدالکریمفیروزکالئی 

یمنیها 
پاشنهآشیل 
رهبریعربستانبهیمن 

نویسندهدراینمقالهمهمتریندالیلحملهائتالفعربستانبهیمنرا
موقعیت ژئوپلتیک یمن،همسایگی با عربستان ،اتحاد عربستان با ایالت
متحده  ،رقابت های منطقه ای ایران وعربستان به منظور گسترش نفوذ
خوددرآیندهیمن،هراسعربستانازشکلگیریحکومتدموکراتیک
در یمن و در نهایت مهار انصاراله وبه قدرت رساندن منصور هادی می
داند .

بهتشریحقسمتیاز
اوضاعکنونییمن
وحملهعربستانبه
یمنپرداختهوبه
عواملموثربرآینده
یمناشارهایندارد 

ابتداییترین سناریو ،فعال کردن تروریسم است که اکنون به عنوان ابزار

:
منطقهای ،آمریکا و غرب فعال هستند.

اصلی پیشبرد راهبردهای ارتجاع 
حوثیها،
لذا با شروع فتاوای علمای عربستان سعودی و اعالم جهاد علیه  
حوثیها ،موضع جنگی اتخاذ کرده و
القاعده و داعش نیز نسبت به  
کردهاند .ترور جوانان انقالبی و بویژه
اقدامات تروریستی خود را آغاز  
استانها ،تشدید فشارهای

حوثیها ،درگیری نظامی ،اشغال برخی 

مجموعههایی مانند دوستان یمن که اعضای اصلی

راهاندازی 
بینالمللی و  

برنامههای
میباشند ،از جمله اقدامات و  
آن عربستان ،آمریکا ،انگلیس  
سادهترینسناریوهای
عاملخارجیبویژهعربستانوآمریکااست.یکیاز 
حوثیها و
غرب ،تخریب و اختالل در اجرای توافقات صورت گرفته بین  
میتواند همزمان با سناریوهای قبلی مورد توجه
دولت مرکزی است ،که  
قرار گیرد.آخرین سناریوی انتقامی ،آماده شدن برای انتخابات ریاست
هماکنون احمدعلی عبداله صالح
جمهوری یمن در آینده است که از  
میشود.
فرزند عبداله صالح فراری به عربستان رفته و برای این امر آماده  
حضور ژنرال علی محسن االحمر و فرزند علی عبداله صالح و دیگر افراد
سعودیهاست تا

نشاندهنده استقرار تیم مشاور برای 
حکومت سابق  ،
شکلگیری هر نوع
اقدامات خونین در یمن را طراحی و به اجرا بگذارند .
جنگیدریمنپاشنهآشیلیبرایانقالبیونخواهدبود .
تحلیلیبرمهمترینعلل

تهاجمنظامیائتالفتحت

سناریوهای محتمل برای تحوالت یمن را اینگونه توصیف شده است

اینپژوهشبه
عواملشکلدهنده
آیندهیمناشاره
مشخصینداردو
صرفابهبرخی
عواملموثربرآینده
بانگاهبهوضع
موجود 
میپردازدوبه
عواملکلیدیشکل
دهندهآیندهیمن
بطورکاملنمی
پردازد .
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3

 1374

داوودکریملو 

جمهورییمن 

4

 1394

عباسمصلینژاد 

مدیریتبحرانیمن 

سیاستگذاریراهبردیدر

نویسنده کتاب به مختصات جغرافیایی ،ویژگی های فرهنگی
،اجتماعی،اقتصادیوساختارسیاسیوحکومتدریمناشارهنمودهاست
وتازمانحکومتعلیعبدالهصالحبریمنتوضیحدادهشدهاست.دراین
اثر به روابط ی من با جمهوری اسالمی ایران نیز اشاره کوتاهی گردیده
است .

بهویژگیهاییمن
اشارهنمودهواشاره
ایبهآیندهیمن
ندارد .

نویسندهدراینمقالهبراینفرضیهتاکیدداردکهکنترلبحرانامنیتی
یمنکهدرآوریل2015گسترشیافتازطریقموازنهمنطقهایحاصل
میگردد.آمریکاورژیمصهیونیستیبهعنواندوبازیگرجهانیونیروی
منطقهایدرروندشکلگیریبحرانیمنوتشدیدمرحلهایآننقش
تعیینکنندهایایفانمودهاند .

بهعواملمنطقهای
وجهانیبحرانیمن
اشارهوبهعوامل
موثربرشکلگیری
آیندهیمناشاره
نکردهاست .

5

 1389

حسینصادقیو

حسناحمدیان 

وچالشها 

دگرکونیجایگاه

منطقهاییمن:امکانات

نویسندگانبهرویههایدموکراتیکوساختارهایمربوطبهآنبعداز بهامکاناتوچالش
اتحاد دو یمناشاره می نماید و مشکل را در سوء استفاده علی عبداله هاییمندردوران
صالحاشارهواز
صالحوشرکایاوازقدرتواینفرصتهایپیشآمدهاشارهمیکند .
پرداختنبهآینده
خوداریمیکنند.

6

 2015

7

یوزیرابی 

 2015

محجوبالزویری 

تاثیرآنبریمن 

چگونگیروابطایرانوحوثیهاو

انقالبیمن 

نویسندهمعتقد است که جنبش حوثی ها در یمن در ارتباط با جمهوری
اسالمی ایران است ولی ایران منکر این ارتباط می باشد و همچنین
نویسنده استدالل می کند که حمایت ایران از این جنبش بعد از تسلط
جنبش بر صنعا بیشتر شده است و ایران برای کمک به این جنبش در
مقابل رئیس جمهور سابق یمن کمک های نظامی می کند همچنین بر
این امر می پردازد که روابط بین ایران و حوثی ها در یمن باعث هرج و
مرجدرمنطقهویمنشدهاست .

بهروابطایران
وانصارالهازنگاهخود
اشارهوهیچاشاره
ایبهعواملموثر
برآیندهانصاراهلل
ویمننکردهاست .

نویسنده در تحقیق خود به ویژگی های یمن پرداخته و عوامل موثر بر
تحوالت اجتماعی یمن را بیشتر در قدرت قبایل و داشتن سالح های
سبکوسنگینتوسطآنهامیداند.ویدربعضیموارددامنهنفوذشیوخ
قبایلرابسیارفراترازمحدودهاولیهآنهامیداندونقشپررنگیبهقبایل
دریمنمیدهد .

بهذکرویژگیهای
یمنونقشقبایلو
مسائلاجتماعی
پرداختهوبهعوامل
موثربرآیندهیمن
بطورخاصاشاره
نکردهاست .

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

پدیدهانقالباسالمیپسازچندسدهبهشکلعملیوعینی،اسالموجوامعاسالمیراازانزوا
وسکونخ ارجکردوانرژیآزادشدهازآن،بهعنوانموتورمحرکههمهتحرکاتوخیزش
جریانهاوجنبشهایاسالمیازیکسو،مردممسلمانمنطقهرانسبتبهحقوقوتواناییهای
خودآگاهکرد .اینمسالهخود«جسارتواعتمادبهنفس»رابهملتهایمسلمانبازگرداند.از
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این رو تحرکات و خیزشهای دامنهدار و مداوم مردم مسلمان کشورهای خاورمیانه و شمال
آفریقاکهباخودسوزیجوانتونسی درسال 2011میالدی آغازوموجبسرنگونیدولتهای
تونس،مصر،لیبیویمنشروع شدواینجنبشهاواعتراضاتنیزهنوزدرکشورهایدیگراز
جملهبحرینو...درحالگسترشاست .اماآنچهکهسببشدتامردماینکشورهامتحول
شدهوبهدنبالحقوحقوقباشندرابایددرانقالباسالمیایرانجستجونمود.انقالبیکهبا
احیایتفکراسالمی،موجبگسترشبیداریاسالمیدرمنطقهشد.یکیازکشورهاییکهاین
موجبیداریاسالمیآنراتحتتاثیرقرارداد،کشوریمندرجنوبشبهجزیرهعربستانبود.
باشروعاعتراضاتدراینکشور،علیعبدالهصالحباشرایطسختیمواجهشدکهدرنهایتدر
برابرمخالفانخودتسلیموازحکومتکنارهگیرینمود.یکیازمخالفانصالحکهاززمانهای
گذشتهنیزبادولتیمنهموارهدرگیربودودراعتراضاتوخیزشهایاخیریمننیز،یکیاز
نیروهایاصلیانقالبیمنمحسوبمیشد،جنبشالحوثیبود(خواجهسروی،شهرکی:1391،
 .)187-186
دراینمیانحوثی هاکهجریانفکریشانمتأثرازانقالباسالمیایرانبوداقدامبهفعالیت
نمودند .بهگونهایکهسیدحسینالحوثیسردمداراینجریاندرسخنرانیهایخوددرزمان
حیاتشمدامبربرائتازمشرکین،روزقدس،لزوممبارزهبااستکبارومبارزهبارژیمصهیونیستی
سخنمیگفت  .یکشعارچهاربندیکهتوسطجواناندرحینسخنرانیهایسیدحسین
الحوثیتکرارمیشد ،عبارتبودازالموتاآلمریکا ،الموتاالسرائیل ،اللعنهعلیالیهود ،النصر
االسالم( .)cordesman,2015:4بیان چنین مفاهیمی به منزله تهدید علیه حکومت صالح و
گروههایسلفیمتحدعربستاندریمنتلقیمیشد .
پس ازاوجگیریبیداریاسالمیدرمنطقهغربآسیاوتضعیفپایههایقدرتعلیعبداله
صالح و اعتراض ات شدید مردمی وی مجبور به کنارگیری از قدرت شد .در نهایت سید عبد
الملک الحوثی رهبر انصاراهللجمعکثیری از مردم که بسیاری از آنها زیدی وحوثی هم نبودند
با خود همراه و وارد صنعاء گردیدومنصورهادیرامجبوربهفرارگردد .گسترش نگرانی ها
مبنی بر قدرتیابی انصاراهلل در یمن و گسترش نفوذ ایران درشبهجزیرهعربیمنجر بههراس
عربستانسعودیوهمپیمانانشوتجاوزنظامیآنهابهیمنبهعنوانجنگنیابتیبرایمقابله
با ایران شد (فیروز کالئی .)21:1394،الگوی راهبردی عربستان مقابله پرشدت در برابر
تهدیدهایکمدامنهمیباشد.ادامهبحرانبهگونهایاجتنابناپذیرمنجربهنقشیابیبازیگران
منطقهایوتشدیدبحراندریمنگردیدهاست( .)baracat,2015:3
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آینده پژوهی و روش تجزیه و تحلیل تاثیر متقابل در آینده پژوهی

مشتملبرمجموعهتالشهایی استکهبا استفادهازتجزیه وتحلیل منابع،

آیندهپژوهی
الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات ،به تجسم ایدههای بالقوه و برنامه ریزی برای آنها
یکندکهچگونهازدلتغییرات«امروز»،واقعیت«فردا»
یپردازد.آیندهپژوهیمنعکسم 
م
5
4
3
2
واژههایی هستند

ییابد.آیندهاندیشی  ،آیندهپژوهی  ،آیندهنگاری و آیندهشناسی
تولدم 
6
که به حوزة دانشفنّاوری جدیدی اشاره دارد که به شناخت ،تحلیل ،ساخت ،شکلدهی و برنامه
ریزی آینده میپردازد ) (Bell, 1996:131آیندهپژوهی ،اصول و روشهای مطالعه و سپس
تصمیمگیری ،طرحریزی  واقدامدرخصوصعلوموفناوریمرتبطباآینده است.آینده-
پژوهی،تفکرات فلسفیو روشهای علمی و مدل های مختلف بررسی و مطالعة آینده را
مطرحوبااستفادهازآنها،آیندههایبدیل واحتمالیراترسیم مینماید.لذا،آیندهپژوهی
ابزاریبرایمعماری ومهندسیهوشمندانه آینده است )orf,2006:75در متون آیندهاندیشی،
پیشرانهااشارهبهنیروهایعمدهشکلدهندهآیندهجهاندارد.بدیهیاستکهپیشرانها
به )صورت غیرمستقیم برحوزههای مختلفتأثیرگذارند.بهعبارتدیگر،مولفههایاعوامل
یموردمطالعهمیباشند.

اصلیمتشکلازچندروندکهباعثایجادتغییردریکحوزه
نیروهای پیشران یا متغیرها مفاهیمی هستندکهغیرثابتوتغییرپذیر کهتکتکاعضای
نمونهتحقیق وضعیت یا حالت خاصی ازآن میگیرند .به این معنی که همگی اعضاءیا
مواردنمونهازوضعیتیکسانومشابهیازآنجهتبرخوردارنباشند)دارایاثراتمتضاد
و خنثی کننده یکدیگرمحدودیت اساسی بسیاری از روشهای پیشبینی این است که این
روشهاتنهاپیشبینیهایمجزاراتولیدمیکنندیعنیاینکه؛حوادثوروندهایکبهیکو
بدون اشاره صریح به تاثیر احتمالی آنها بر یکدیگر،پیشبینی میشود .بااین حال ،بسیاری از
حوادثوتحوالتبهکمکبرخیازروشهابهیکدیگرمرتبطومتصلمیشوند.وابستگیهای
متقابلبیناینوقایعوتحوالترامیتوانبرایپیشبینیهایسازگارترودقیقترمدنظرقرار
داد.تجزیه و تحلیل تاثیر متقاطع بهبررسی فقدان یک مکانیزم برای کشف نتایج متقابل ویا
متضاد منحصر به فرد میپردازد .تجزیه و تحلیل تاثیر متقاطع( )CIAاین مشکل را بطور










1

). Cross Impact Analysis (CIA
2. Futures
3 . Futures Studies
4 . Foresight
5 . Futurology
6. Techno-science
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مستقیم ازطریق تجزیه و تحلیل احتماالت شرطیموردبررسیقرارمیدهد:به عنوان مثال،
اگر اشتغال کامل محقق شود ،احتمال دارد که تورم کاهش یابد .روش تاثیر متقاطع اقالم
پیشبینیشدهراموردبررسیقرارمیدهد .بنابراین CIA ،یک روش بسیار کمی است که برای
بررسی وقایع محتمل آینده و تاثیر متقاطع آنها بر یکدیگر استفاده میشود و برای آشکار
ساختن احتمال شرطی یک رویداد با توجهوقوعویاعدموقوعحوادث مختلف تالشمیکند.
افقزمانیبرایاینروشبسیارانعطافپذیراستاما،دربسیاریجهاتهمانندروشدلفی،به
تواناییکارشناسانبرایارائهبرآوردهایمعنیدارازاحتمالوقوعرویدادوابستهاست.
در استفاده از  CIAبرای یک حوزه خاص،انتخاب برایگنجاندن (معموال با استفاده ازشبیه
سازی مونت کارلو)این تحوالت (حوادث و روندها)که تاثیرمورد انتظار آنها بر آینده آن حوزه
نسبتا بزرگترین تاثیر در نظرگرفته میشود ،مهم است .احتمال اولیه وقوع حوادث ،مقادیر
روندها و میزان اثرات بین متغیرها (احتمال شرطی) ممکن است توسط کارشناسان منحصر
بفرد برآورد شود اما معموال توسط گروههای متشکل از کارشناسانی از رشتههای مختلف بر
اساسحوادثبرآوردمیشود.
تحلیلتاثیرمتقاطعدارایدومکتبفکریورویکردمیباشد.مورداول،سبکپیشبینی
آیندهاستکهدرابتدااینروششناسیراتوسعهداد.مورددومزیرمجموعهمکتبتحلیلگران
هوشاستکهروششناسیاولیهرادرجهتتامینبهترنیازهایشانتغییرمیدهد.بااین
وجود،تحلیلتاثیرمتقاطعبرپایهاینفرضیهاستکهرویدادهاوفعالیتهادرخالرخنمی-
دهندوسایررویدادهاومحیطپیرامونمیتواندبهطرزچشمگیریبهاحتمالرخدادوقایع
معینتاثیربگذارد .
تحلیلاثرمتقاطعسعیمیکندتاروابطبینرویدادهاومتغیرهارابههمارتباطدهد.این
روابط،سپسنسبتبههمطبقهبندیمیشوندوبرایتعییناینکهکدامرویدادهاوسناریوها،
دریکچارچوبزمانیمعین،ازبقیهمحتملترهستند،بکارمیرود .
درایننوعتحلیلدونوعاثرمستقیموغیرمستقیمازهمتفکیکمیشوند.آثارمستقیمکه
ازنتیجهتحلیلتاثیراتعواملبرهمدیگربدستمیآیدو آثارغیرمسقیمازطریقتوانهای
3و2و ....عوامل محاسبه میشود ( .)godet&meunier,2003:18برای یک متغیر ،ویژگی مهم
بودن،داشتنارتباطقویباسیستماستکهباتعدادوشدتاینارتباطاتسنجیدهمیشود.از
آنجایی کههرگونهتغییردر متغیرهایکلیدی ،کلسیستمراتحتتأثیرقرارمیدهد ،بهتر
استدرآیندهبیشترموردتوجهقرارگیرد .
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مراحلانجامتحلیلماتریسمتقاطعبااستفادهازنرمافزارمیکمک :
 تهیهلیستپیشرانها تهیهلیستپیشرانهایکلیدی تهیهماتریسقطریnدرnبهتعدادپیشرانهایکلیدی قضاوتدرموردپیشرانهایکلیدیتوسطخبرگان.اینتاثیرباعددیدرمقیاسصفرتاا3مشخصمیشود.عددصفر:بدونتاثیر،عدد:1تاثیرکم،عدد2تاثیرمتوساطوعادد:3
تاثیرزیادرانشانمیدهد.
 جمعنتایجسطرهانشانازمیزاناثرگذاریوجمعهرستوننشانازمیزانوابستگیهرمتغیرمیباشد.
 رسمروندهابرروییکنمودارروش شناسی پژوهش

دراینپژوهشباترکیبروشهایمرورمنابع،پانلخبرگیوتحلیلمااتریسمتقااطعکاه
ازروشهایآیندهپژوهیهستنداستفادهشدهاست.روشتحلیلماتریسمتقاطعباااساتفاده
ازنرماست.جامعهآماریاینپژوهشراپژوهشگرانیکاهدرباارهیماندارایفعالیاتعلمایو
پژوهشیهستندوصاحبنظرانوکارشناساانشااغلوبازنشساتهکاهدروزارتامورخارجاه،
سازمانفرهنگوارتباطاتاسالمیوسایرنهادهاومراکزدولتیکهدرروندفعالیتهاایخاود
بهنوعیباموضوعکشوریمنآگاهیوسابقهاجراییدارندودارایمادر کارشناسایارشادو
باالترهستندراشاملمیشوند.باتوجهبهتعدادمحدودخبرگاناینحوزه،باروشنموناهیاابی
گلولهبرفی،خبرگانمرتبطباموضوعیمنتاحاداشاباعشناسااییشادندودرنهایاتتعاداد
خبرگانرا21نفرتشکیلدادهاند .
دراینپژوهشابتدا ازطریقمروراسنادومصاحبهباخبرگان78پیشرانآیندهیمنمشخص
شد.درمرحلهبعدازطریقبرگزاریپانلخبرگیباحضور12نفرازخبرگانتعداد20پیشران
بهعنوانپیشرانکلیدیانتخابشدندوطیپرسشنامهکهمفاهیم وادبیات سواالتآن در
چندین نوبتازطریق نشستهای مختلفباصاحبنظراندرقالبگروهمتمرکزاصالحشدو
برای ارزیابی ابزار پرسشنامه پژوهش از فرمول آلفای کرونباخ استفاده و مقدار ضریب آلفای
کرونباخآنبهمیزان  0/809بهدستآمدو این مقداربزرگتراز 0/7میباشد وپایایی مناسب
پرسشنامه را نشان میدهد .از خبرگان خواسته شد با توجه به طیف نمرات میزان ارتباط
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پیشرانهارادرجدولتحلیلماتریسمتقاطعواردنمایند.پستحلیلاطالعاتوورودآنبه
نرمافزارمیکمکخروجیکارگرفتهشد .
یافته های تحقیق

برایشناساییعواملموثربرآیندهیمنضمناستفادهازکتابها،اسناد،مقاالتوپیشینههای
مرتبطومصاحبهبابسیاریازکارشناسانموضوعتعداد  135پیشرانحاصلشدکهپساز
بررسیدقیقوحذفمواردمشابهتعداد78پیشرانمشخصشد.سپسپیشرانهاجهتارزیابی
و سنجش به خبرگان ارائه و پس از محاسبه و بررسی نظرات تعداد20پیشران جهت تحلیل
ماتریسمتقاطعونمرهدهیخبرگانمشخصشد .
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23

جدول:1پیشرانهاموثربرآیندهیمن
عنوان پیشران
ردیف
عنوان پیشران
  40تغییرسطحروابطایرانباعربستان 
ظهورقدرتجدیدجهانی 
  41تضعیفوضعیتاقتصادیعربستان 
استقرارنظامچندقطبیدرسیاستبینالملل 
  42افزایشبودجهنظامیعربستان 
استقرارنظامدوقطبیدرسیاستبینالملل 

  43کاهشبهایجهانینفت 
ظهورچینبهعنوانهژمونجدیدبینالمللی 

هزینههای داخلی اقتصاد عربستان ناشی
افولآمریکاازجایگاههژمونبرتر 
  44
ازجنگ 
  45
استمرارنظامتکقطبیدرسیاستبینالملل 
افزایشخودآگاهیشیعیاندریمن 
ارتقاء همگرایی شورای همکاری خلیج فارس   46افزایشتعدادشیعیان12امامیدریمن 
برعلیهایران 
  47موفقیتپروژهفرهنگیآمریکادریمن 
بازگشتمداخلهجویانهانگلیسبهخلیجفارس 
  48استحالهوگسلفرهنگیدریمن 
دخالتنظامیآمریکادریمن 
  49سکوالریزهشدنیمنیها 
تمایالتهژمونیکدولتترامپدرمنطقه 
  50هویتمشتر بینشهروندانیمنی 
قابلیتهایهژمونیکدولتترامپدرمنطقه 
  51گذرازفرهنگسنتیبهمدرنیتهدریمن 
روابطعربستانبارژیماشغالگرقدس 
  52رشداهلتسنندریمن 
همگراییآمریکاوامارات 
  53مشکالتبهداشتیدریمن 
مواضعقدرتهایجهانینسبتبهانصاراهلل 
  54کاهشعرقملیدریمن 
اختالفاتبینآمریکاوعربستان 
  55نفوذاجتماعیتفکراشتراکیهادریمن 
قدرتناتویعربی 
  56تقابلمیاننهادهایمدنیوساختارهایسنتی 
تغییرنظامسیاسیعربستان 
  57شکافهایاجتماعیدریمن 
دستیابیعربستانبهبمباتمی 
موازنهقابلیتهاینظامیجمهوریاسالمیایرانو   58شکافمذهبیدریمن 
عربستان 
قدرت
کشور های همراه با عربستان در جنگ با   59افزایشمناسباتقبیلهایدریمن 

یمن
  60افزایشبیماریهایمسریدریمن 
انزوایبینالمللیسلفیتووهابیت 
موفقیت برنامه اصالحات محمد بن سلمان در   61کاهشامیدبهزندگیدریمن 
عربستان 
  62کاهشسطحسالمتعمومیدریمن 
کنشگرانمنطقهاینسبتبهانصاراهلل 
مواضع
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 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39

اختالفاتیمنیهاباسومالیوجیبوتی 
 63
اختالفوفاصلهطبقاتیبینرهبرانانقالبومردم
 64
یمن 
افزایشقدرتداعشدریمن 
 65
افزایشقدرتسلفیهادریمن 
 66
افزایشقدرتالقاعدهدریمن 
 67
تجزیهیمن 
 68
ایجادحکومتفدرالیدریمن 
 69
نقشآفرینیاماراتدریمن 
 70
سرکوب انصاراهلل توسط ائتالف مخالفان داخلی  71
وخارجی 
جایگاهسیاسیانصاراهللدریمن 
تقویت
 72
قدرتگرفتنصالحواتحادآنباعربستان 
 73
سقوطصنعا 
 74

سقوطبندرمیدی
 75
سقوطبندرالحدیده 
 76

کاهشقدرتاصالحیهادریمن
 77
بازگشتمنصورهادیبهقدرتدرکلیمن 
 78



افزایشقدرترسانهایعربستان 
تخریبمزارعکشاورزییمنیهادرجنگ 
وابستگییمنبهآبشربومحصوالتغذایی 
کاهشمنابعطبیعیومحدودیتهایناشیاز

آن 
شناسایی دولت مد نظر انصاراهلل بصورت
رسمی هایشورایامنیتبرعلیهانصاراهلل 
تحریم
محکومیت  عربستان در محاکم بین المللی
بعلتجنایاتجنگیدریمن 
تغییرقانوناساسییمن 
شناسایی دولت مد نظر انصاراهلل بصورت دو
فاکتو 
افزایشقدرتقبایلدریمن 
ضعفسیستمبانکدارییمن 
افزایشفقروبیکاریدریمن 
اختالفاتشمالیهاوجنوبیهادریمن 
افزایش کمک های بین المللی وبشر دوستانه
دریمن
شکستدولتانقالبییمن 
تغییر ساختار قدرت از ریاستی به پارلمانی در
یمن 

جدول:2پیشرانهاینهاییجهتتحلیلماتریسمتقاطع 
ردیف

افولآمریکاازجایگاههژمونبرتر 
دخالتنظامیآمریکادریمن 
مواضعقدرتهایجهانینسبتبهانصاراله 
اختالفاتبینآمریکاوعربستان 
تغییرنظامسیاسیعربستان 
موفقیتبرنامهاصالحاتمحمدبنسلماندرعربستان 
افزایشقدرتسلفیهادریمن 
تجزیهیمن 
ایجادحکومتفدرالیدریمن 
سرکوبانصارالهتوسطائتالفمخالفانداخلیوخارجی 

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10

عنوان پیشران

 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20

عنوان پیشران
تقویتجایگاهسیاسیانصارالهدریمن 
قدرتگرفتنصالحواتحادآنباعربستان 
سقوطصنعا 
افزایشخودآگاهیشیعیاندریمن 
تحریمهایشورایامنیتبرعلیهانصاراهلل 
تغییرقانوناساسییمن 
استحالهوگسلفرهنگیدریمن 
سقوطبندرالحدیده 
بازگشتمنصورهادیبهقدرتدرکلیمن 
شکستدولتانقالبییمن 

جهتتعیینپیشرانهایکلیدیکلیه20پیشرانفوقبهعنوانیکمتغیردرنرمافزارمیک
مکتعریفمیشود 
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جدولشماره:3نامگذاریمتغیرهادرنرمافزار 
SHORT

LABEL

LABEL

LONG

N°

a

افولآمریکاازجایگاههژمونبرتر

1

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t

دخالتنظامیآمریکادریمن
مواضعقدرتهایجهانینسبتبهانصاراله
اختالفاتبینآمریکاوعربستان
تغییرنظامسیاسیعربستان
موفقیتبرنامهاصالحاتمحمدبنسلماندرعربستان
افزایشقدرتسلفیهادریمن
تجزیهیمن
ایجادحکومتفدرالیدریمن
سرکوبانصارالهتوسطائتالفمخالفانداخلیوخارجی
تقویتجایگاهسیاسیانصارالهدریمن
قدرتگرفتنعلیعبدالهصالحواتحادآنباعربستان
سقوطصنعا
افزایشخودآگاهیشیعیاندریمن
تحریمهایشورایامنیتبرعلیهانصاراله
تغییرقانوناساسییمن
استحالهوگسلفرهنگیدریمن
سقوطبندرالحدیده
بازگشتمنصورهادیبهقدرتدرکلیمن
شکستدولتانقالبییمن

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

درمرحلهبعدامتیازاتیکهخبرگانازطیفنمره0تا3بهمتغیرهادادهاندواردنرمافزارمی-
شود پسازتحلیلدادههایجدولشماره4درنرمافزارمیکمکدادههایزیرقابلتوجهمی-
باشند :
جدولشماره:4نمراتتاثیراتمتقابلپیشرانها
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برابرجدولزیرابعادماتریس20*20تنظیمشدوبراساسنتایج،درجهپرشدگیماتریس86
درصداستکهحاکیاستازاینکهعواملانتخابشدهدربیشاز86درصدمواردبریکدیگر
تاثیرداشتهاند.ازمجموع344رابطهقابلارزیابی56رابطهصفربودهیعنیعواملبرهمدیگر
تاثیرنداشتهاندیاازهمدیگرتاثیرنپذیرفتهاند.ازطرفدیگربرابرجدولزیرماتریسبراساس
شاخصهایآماریبا2بارچرخشدادهایازمطلوبیتوبهینهشدگی100درصدبرخوردار
است،کهاینموضوعنیزرواییباالیپرسشنامهوپاسخهایآنرانشانمیدهد.جدولزیر
همچنینماتریسپایداریتاثیراترانشانمیدهد .
جدولشماره:5میزانپایداریتاثیراتمستقیم
DEPENDENCE
98 %
100 %

INFLUENCE
95 %
100 %

ITERATION
1
2

تاثیرپذیری 

تاثیرگذاری 

تکرار 

%98

%95

1

%100

%100

2


جدولشماره:6تحلیلدادههایماتریسوآمارهایآن
I ND IC ATOR
VALUE
Matrix size
20
Number of iterations
2
Number of zeros
56
Number of ones
136
Number of twos
134
71
Number of threes

ابعاد ماتریس

 20*20

تعدادتکرار

2

0

Number of P

344

Total

86%

Fillrate

تعدادصفرها

 56

تعدادیک ها

تعداد دو ها

 139

 134

تعداد سه ها

 71

جمع

 334

درجه پرشدگی

 %86
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TOTAL NUMBER

جدولشماره:7تعدادسطرهاوستونهایپیشرانها
TOTAL
پیشران

N°
ردیف

OF
COLUM NS

NUMBER
OF ROWS

مجموع کل هر ستون

مجموع کل هر سطر

10

28

افولآمریکاازجایگاههژمونبرتر

34

47

دخالتنظامیآمریکادریمن

2

31

43

مواضعقدرتهایجهانینسبتبهانصاراله

3

25

25

اختالفاتبینآمریکاوعربستان

4

19

32

تغییرنظامسیاسیعربستان

5

30

26

موفقیتبرنامهاصالحاتمحمدبنسلماندرعربستان

6

32

24

افزایشقدرتسلفیهادریمن

7

35

46

تجزیهیمن

8

31

44

ایجادحکومتفدرالیدریمن

9

40

34

سرکوبانصارالهتوسطائتالفمخالفانداخلیوخارجی

10

39

35

تقویتجایگاهسیاسیانصارالهدریمن

11

33

27

قدرتگرفتنعلیعبدالهصالحواتحادآنباعربستان

12

37

31

سقوطصنعا

13

26

22

افزایشخودآگاهیشیعیاندریمن

14

31

23

تحریمهایشورایامنیتبرعلیهانصاراله

15

1

21

14

تغییرقانوناساسییمن

16

27

26

استحالهوگسلفرهنگیدریمن

17

41

17

سقوطبندرالحدیده

18

35

31

بازگشتمنصورهادیبهقدرتدرکلیمن

19

43

45

شکستدولتانقالبییمن

20

620

620

Totalsجمعکل

درماتریسمتقاطعجمعاعدادسطرهایهرعاملمیزانتاثیرگذاریوجمعستونیهرعامل
میزان تاثیر پذیری آن را از سایر عوامل نشان میدهد .براساس نتایج تحلیلی این ماتریس:
دخالتنظامیآمریکادریمن ،تجزیهیمن ،شکستدولتانقالبی ،ایجادحکومت فدرالی در
یمن و مواضع قدرتهای جهانی نسبت به انصاراهلل از جمله عواملی هستند که درجه تاثیر-
گذاریآنهابیشترازتاثیرپذیریآنهااست.نمودارذیلپراکندگیپیشرانهاوجایگاهآنهارادر
محورهایتاثیرگذاریوتاثیرپذیرینشانمیدهد .
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نمودارشماره:1ناپایداریسیستم 

نحوهتوزیعوپراکنشعواملنشانازپایداریویاناپایداریسیستمدارد.درسیستمهایپایدار
پراکنش عوامل بصورت   Lانگلیسی است،یعنی برخی عوامل دارای تاثیرگذاری باال و برخی
عو املدارایتاثیرپذیریباالهستند.درسیستمهایپایدارعواملکلیدی،مستقلونتیجه،سه
دستهقابلمشاهدههستند.امادرسیستمهایناپایدارمثلسیستمفوقوضعیتپچیدهتراز
سیستمهایپایداراست .
جدولشماره:8ماتریسعواملغیرمستقیم 
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نمودارشماره:2تاثیرغیرمستقیمعوامل






نمودارشماره:3تاثیرمستقیمعوامل

همانطورکهدرنمودار2و3مشاهدهمیشود،پیشراندخالتنظامیآمریکابامعرفحرفbدر
مرکزقرارگرفتهوسایرپیشرانهادرارتباطباآنهستند.اینبدینمعنیاستکهتاثیرگذاری
وتاثیرپذیریباالییدارد .
تحلیل نتایج و خروجیهای نرمافزار میک مک فرآیندی متصلب با ساختار بسته نیست.
گروتصمیم سازضمنالهامازنتایجتحلیلکهبراساسآرایخبرگانوارزشافزوده


تحلیل
کند،می تواننددر وشهوددرونیخودرانیزبهنتایجتحلیلبار

تحلیلیکهنرمافزارایجادمی
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شدهای تبعیت میکند .بر اساس
نمایند .لکن تفسیر خروجیهای نرمافزار از الگوی پذیرفته 
مطالعات گوردون ( ،)Gordon,1994تحلیل نقشه توزیع متغیرها پس از دریافت خروجی
نرمافزاری،تابعالگوینشاندادهشدهدرنمودارشماره4خواهدبود .


کمک
نمودارشماره:4الگویتوزیعانواعمتغیرهادرنقشه«وابستگی-تاثیرگذاری»نرمافزارمی 
بندیمتغیرهارامیتوانبهشرحذیلتحلیلنمود :


برایناساسدسته

 -1درربعسمتچپباالکهدرشکلشمارهیکباعناوینمتغیرهایتعیینکننده،بافتیو
تاثیرگذارمعرفیشدهاند،متغیرهاییبابیشترینمیزانتاثیرگذاریبرسایرمتغیرهاوکمترین

میزانتاثیرپذیریازآنهاقرارمیگیرند.هرچهمتغیرهابهمحورقائمنزدیکشدهوهمزماناز

مبدا نیز فاصله بگیرند ،تاثیرپذیری کمتر و تاثیرگذاری بیشتر خواهد شد .متنهیالیه این
ستممیباشد .

وضعیتمکانجایگیریپیشرانهایسی

درربعپایینیسمتچپکهباعناوینمتغیرهایمستقلیااهرمیعالمتگذاریشدهاند،

 -2
متغیرهاییباکمترینمیزانتاثیرگذاریوتاثیرپذیریقرارخواهندگرفت.طبیعیاستکهاین
متغیرهاارزشتحلیلینداشتهواهمیتیبرایآنهادرسیستممتصورنیست .
 -3ربع پا یینی سمت راست محل استقرار متغیرهایی با تاثیرپذیری باال و تاثیرگذاری پایین
است.اینمتغیرهاکهباعنوانمتغیرهایوابستهسیستمنیزشناختهمیشوند،ازاینبابتکه


تبیینعواملوپیشرانهایکلیدیآیندهیمنتاسال1406



  103



دراثرتغییراتسیستمیبیشترینتغییردرآنهارخخواهد داداهمیت دارند.لکنخوداین
اثروایجادتغییردرسیستمنمیباشند .

متغیرهامنشاء
 -4درربعباالییسمتراستسیستممتغیرهاییقرارمیگیرندکهپایداریسیستمبهشدت
تحت تاثیر آنها قرار دارد .این متغیرها هم تاثیرپذیری باالیی از سایر متغیرها و تغییرات
میباشند .این متغیرها با
سیستمی دارند و هم منشا مهمی برای ایجاد تغییر در سیستم  
عناوینیچونمتغیرهایریسک،دوگانهیاهدفنامگذاریشدهاند .

باتوجهبهاینکهدراینپژوهشسیستمبهعنوانسیستمناپایدارمیباشد.پیشرانهایکلیدی
با توجه به نتایجنرمافزار (پیشرانهاییکهدرربعباالییسمتراستباعنوانمتغیرریسک و
دوگانه)ونظرخبرگان ،بهترتیب :دخالتنظامیآمریکادریمن ،تجزیهیمن ،شکستدولت
انقالبی،ایجادحکومتفدرالیدریمنومواضعقدرتهایجهانینسبتبهانصاراهللمیباشد .
نتیجه گیری
درروشآیندهپژوهیمتغیرهایاثرگذاربصورتمستقلوجودنداردومتغیرهاباهمارتباطو
برهم تاثیر میگذارند.به همین دلیل شناخت روابط بین متغیرها که بصورت مستقیم یاغیر
مستقیمبرهماثرمیگذارندبسیاراهمیتدارد .
در این مقاله در پاسخ به این سوال که عوامل موثر و پیشران کلیدی  آینده یمن در افق
10ساله چیست؟ ابتداازطریق مروراسنادومصاحبهبا21نفرازخبرگان78پیشران آینده
یمن مشخصشد.درمرحلهبعدازطریق برگزاری پانلخبرگی باحضور 12نفرازخبرگان
تعداد 20پیشران بهعنوانپیشران کلیدی انتخابشدندوطی پرسشنامهازخبرگانخواسته
شدباتوجهبهطیف نمراتمیزان ارتباطپیشرانهارادرجدولتحلیل ماتریس متقاطعوارد
نمایند.پستحلیلاطالعاتوورودآنبهنرمافزارمیکمکخروجیکارگرفتهشد.باتحلیل-
هاینرمافزارمیکمکواستخراجعواملاصلیمیتوانروابطبینمتغیرهارابررسیکردوبه
تهیه سناریوهای آینده پرداخت .براساس نتایج حاصله از تحلیل  یافتههای حاصل از تحلیل
ماتریسمتقاطعوخروجیهاینرمافزارمیکمکپیشرانهایذیلبهعنوانپیشرانهایاصلی
درآیندهیمنشناختهشدند :
دخالتنظامیآمریکادریمن ،تجزیه یمن ،شکست دولتانقالبی ،ایجاد حکومت فدرالی در
یمنومواضعقدرتهایجهانینسبتبهانصاراهلل 
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بازیگرانکلیدیمهمخارجیدریمن ،آمریکا ،عربستان ،امارات متحدهعربی ،ایران ،اتحادیه
اروپاوروسیهمیباشند .
براساسنتایجحاصلهمواضعقدرتهایجهانییعنیآمریکا ،روسیهواتحادیهاروپابرآینده
یمناثرقابلتوجهیدارد.قطعنامههایشورایامنیتنیزابزاریبرایقدرتهایجهانیجهت
نیلبهخواستههایخوددریمنمیباشد.عاملدخالتنظامیآمریکادریمنبهبهانهمقابلهبا
داعشمیتواندزمینهحضوربلندمدتاینکشوررادریمنایجادنمایدومانندافغانستانآینده
اینکشورراتغییردهدوباعثدرگیریهاواختالفاتداخلیدریمنگردد.رژیمصهیونیستی
نیز به این موضوع دامن میزند و از شکلگیری یمنی انقالبی تحت نفوذ آرمانهای انقالب
اسالمی ایران بسیار هراس دارد .در صورت سقوط بندر الحدیده و از دست دادن آن توسط
دولتانقالبییمنزمینهمحاصرهکاملوسقوطصنعاودرنهایتشکستدولتانقالبیمی-
گرددوتحوالتجدیدیدراینکشوربوقوعمیپیوندو باعثمیشودعربستانسعودیکهدر
یمنمنافعحیاتیدارد،برایمقابلهبادولتانقالبییمنازهیچاقدامیفروگذارنکند .
تجزیهیمنیکیازنقشههایکشور هایمتجاوزمنطقهوآمریکابرعلیهکشوریمنمیباشد.
امارات و آمریکا به تجزیه یمن به شمالی و جنوبی عالقه مند هستند ولی عربستان بدنبال
تجزیهیمنبهاقلیمهامیباشدودراینموضوعباشرکایخوداختالفشدیدیدارد.درداخل
یمن هم جریان حرا جنوبی انفصالیها مانند علی سالم البیض وعید روس الزبیدی نیز از
تجزیه یمن به شمالی و جنوبی حمایت میکنند .در هر صورت تجزیه بر آینده یمن تاثیر
بسزاییمیگذاردورفتاربازیگرانداخلیوخارجیدریمنراشکلمیدهد .
ایجاد حکومت فدرالی در یمن بیشتر خواست جریان حرا جنوبی فدرالی مانند علی ناصر
محمدمیباشدو درصورتتوافقملیبینهمهگروههایدرگیردریمناتفاقمیافتدودر
آیندهمیتواندباعثایجادزمینهوحدتملیدراینکشورشود.بحرانیمننشانگراینواقعیت
است که ایران نیازمند نقشیابی راهبردی در منطقه است .بهرهگیری از سازوکارهای کنش
پیشگیرانه میتواند زمینههای الزم برای گذار از غافلگیری راهبردی را بوجود آورد .تقویت
شناختبهترآیندهوبرنامهریزیدرستمیتواندبهموفقیتایراندراینمسالهکمکبسزایی
نماید .بهاعتقادبرخیکارشناسانیمنبخشیازفضایژئوپلتیکراهبردیایرانمحسوبمی-
گردد .تنگه بابالمندب به لحاظ ژئوپلتیکی از اهمیت راهبردی برخوردار بوده و در شرایط
منازعهاگرکشوریبتواندبرچندینتنگهمنطقهایکنترلداشتهباشدموقعیتمناسبتریرا
درترازیابیراهبردیقدرتبدستمیآورد .

تبیینعواملوپیشرانهایکلیدیآیندهیمنتاسال1406



  105



بحرانیمننشاندادکهآمریکاازطریقعربستانمبادرتبهگسترشجنگهاینیابتیدر
منطقهنمودهاست.هرگاهبحرانهایامنیتیدرمناطقژئوپلتیکیگسترشیابدزمینهرویارویی
بازیگرانیراایجادمیکندکههریکتالشدارندتابرمعادلهقدرتوسیاستهایمنطقهای
تأثیربگذارند.با توجهبهمواردفوقجمهوریاسالمیایرانبایدضمنشناختصحیحازمسائل
یمنوعواملموثربرآیندهاینکشور،برنامهریزیراهبردیبرایایفاینقشخودبهعنوانیک
بازیگرمهمدراینمنطقهنماید .
درنهایتپیشنهادمی گرددبااستفادهازعواملکلیدیحاصلازاینپژوهشبوسیلهنرمافزار
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