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ای   برجرام   ه ر  هرای فران   آفرج ری قردیت   تاان   تیلیحات اظرانی اجرران  ا ر    
 یا ب  خاز اختصاص زازاد. 7تا  3 های عاانل نؤثر یته  ع اان ب 

اجران برا عمران     ی هاجی زان ی ابط حی   های نؤثر ایز نؤلف  نؤلف  ج ایا پس
گیرری ائرتالف      اگراای یقهای اقتصازی ن ه   نثل ه د  ترکی    ی سری  ای شرکل  

عاانرل   ع راان  بر  ابط اجران   عربیتان گری پاکیتان   عراق برای بههاز ی  نیااای
حار  افرت      ی ز ری  نؤلفر    قرای گرفت د. ه  10تا  8های  نااع ب  ترتیب زی یته 
گیری زی  نؤلف  نؤثر بر شکل ع اان ب فایس   یقابت با اجران  گای   اارژی زی خلیج

ج گ های س گی  ائتالف   اگراای ای بر ی  های هزج   نؤلف  .قرای گرفت 11 ی یته 
عاانل نااع بر  ترتیرب زی    ع اان ب عیای   فشای افکای عمانی کشایهای عربی  تمام
 ی   نؤلف  نذهب  یبان   قانیت نتفا ت کشایهای عربی حاشری   13   12 ی یته 

 قرای گرفت د.   14 ی فایس ایز زی یته  خلیج
اان  طیف لیکرت  اگایاردگان پره ه  یا    آشفتگی زی اتاجج حاصل ای پرس 

گیری ای تک یک تحلیل اثرات نیرت ی  جاجگرا    ین   اراع     آن زاشت تا با بهر بر 
افرزای   ک جا ری اررم  افزای اج  تک ی های ارم اثرگذایی هر نؤلف  یا بر اساس خر جی

افرزای   زی   ز  زی اشرکال نررتهط برا خر جری اررم      بر اساس آن نک بی ا د. نیک
 ی نؤلف  ن تصب بر ی ی نؤلفر   شاز  نیزان اثرگذایی هر زجد  نی 5   4های  شکل

نهابق با  قابل اییجابی است. یی ش  ب نتفا ت    هرکدامزجگر   ایز ااع اثرگذایی 
ها ا  زی نحای قهرها پراک د  شداد ک  ارارر برر ااپاجردایی     نؤلف  4 ی شکل شمای 

جاجابی شداد ک  گاجای پاجدایی سییت  باشد. لذا بر    Lسییت  باشد   ا  ب  شکل 
یجصتگی  ه  تاان آشفتگی سییت    ااپاجدایی آن یا ک  اارر بر ب  ز اج  نه  نیاست ا

 فایس است  برزاشت کرز. تحاالت ک اای   آج د  ن ه   ژئاپلیتیکی خلیج
اسراس جاجرابی صرایت گرفتر  زی جرد ل      نایزاشرای    بر جدا ای نادراع  

گیرری   شرکل  نؤلف  عانل   نااع اثرگرذای برر   10نصتصات  نشاهد  شد ک  ای نیان 
اساس نهالاات ااتصراب شرد    فرض   بر صایت پی  ب ائتالف ک  زی اج  په ه  

عدم همراهی کانل یههران سیاسری  گیری ائتالف  جا ی  نااع شکل ی نؤلف  5بازاد  
نصر با ائرتالف  اگرااری یقهرای اقتصرازی ن ه ر  نثرل ه رد  ترکیر    ی سری  ای          


