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های یاگری   های نااع   خاا  های سفید جد ل اشای  ب  نؤلف  با اج  تادی  ک  خاا 
تراان بر  ترتیرب اهمیرت   نیرزان       انل نؤثر زایز  زی جرد ل براال نری   اشای  ب  عا

برر ی   تشردجد    ی ک  نؤلف  نا ی ها یا یزجابی کرز. ب  اج  اثرگذایی هرکدام ای نؤلف 
 ایاظرر گیرری   جرک نرااع شرکل    ع راان  بر    ت   نیان قهر با زجگر کشایهای عربی

ائرتالف اظرانی عربری    گیرری   نتصصصان باالترج  نیزان اثرگذایی بر فراج د شرکل 
سا نؤلف  نذهب  یبان   قانیرت نتفرا ت کشرایهای       ای آن تفایس یا زایز خلیج

تررج    جک عانل نؤثر زی اجر  فراج رد ای پراجی     ع اان ب فایس  خلیج ی عربی حاشی 
 نیزان اثرگذایی برخایزای است.  

گیرری   ایرز    زهد  عاانل شکل طای ک  اگا  کلی ب  جد ل باال اشان نی همان
کرانالً تفکیرک شرد  زی جرد ل ترتیرب       صرایت  بر  گیری اج  ائتالف  ناااع شکل

قهاری   برر اسراس اجر  جرد ل       صرایت  بر  تراان     بر همی  اساس امی تایافت د
گیرری ائرتالف    ای زی نایز احتمال   جا عدم احتمال شرکل  قضا ت کلی   قاطااا 

اظانی عربی اااام زازت شراجهی ک  اجااب کرز برای ب  زست آ یزن تصراجر بهترر   
ها زی اج  فراج د ب  سررا  تک یرک تحلیرل     ای کیفیت اثرگذایی هر نؤلف    ا   آن

پری  ای  ی ز بر       ی ش کمی په ه  ایز بهر  بهررج . اثرات نت اطع یفت    ای اج
نیااگی  کلری عاانرل    ی م است اشای  شاز ک  امر تک یک تحلیل اثرات نت اطع الی

 2.94   3.11اانر  براال بر  ترتیرب      گیری بر اساس جد ل   پرسر     ناااع شکل
اظر  حال  جباازهد.  گیری ائتالف نی شکل احتمال ب نحاسه  شد ک  برتری ایهی یا 

 نرد  آ زسرت  بر  ب ردی   ها زی یتهر   ب  اززجک بازن اج  ز  عدز   ترتیب آشفت  نؤلف 
اسرتفاز  ای تک یررک تحلیررل اثررات نت رراطع برررای یسرریدن بر  جررک تصرراجر گاجررا    

ک  بر  زلیرل درر یت یعاجرت اختصرای زی       نه  ااپذجر است. با تأکید بر اج  اجت اب
 نؤلف  زایای انتیای بیشتر زی ناترجس نایز استفاز  قرای گرفت.  10ترسی  ناترجس  
ی ک  اج  ناترجس یا پر کرزارد   آنایی پاازز  نتصصص ی  ک  جانا تادی  اج 

افزای  نه ای تحلیل په ه  حادر  هاجی یا ب  زست زاز ک  پس ای تحلیل با ارم زاز 
هرای اجر  پره ه     نیران نتغیر  ی قرای گرفت. نتصصصراای کر  زی تکمیرل یابهر     

جغرافیاجی  ی  اان  طیف لیکرت شانل استازان یشت همکایی زاشت د  هماا د پرس 


