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گیرری   جرا    نؤثر بر شکل ی زی اج  په ه  ش اساجی  ین   جاجگا  هر نؤلف 
ای  اانر   های پرس  فایس با کمک ی ش گیری ائتالف اظانی عربی خلیج عدم شکل

کر    اساس اتراجج ا لیر   تحلیل اثرات نت اطع بریسی شد. برنثل زلفی   ایز تک یک 
اان  طیف لیکرت    ین زهی ب  عاانل نؤثر   نااع زی فراج رد   پس ای اااام پرس 

بر ی   تشدجد ت   نیان قهر های  گیری ائتالف ب  زست آند  ب  ترتیب نؤلف  شکل
با زجگر کشایهای عربی  عدم همراهی کانرل یههرران سیاسری نصرر برا ائرتالف        

  اهاز  ابیتگی اقتصازی نیان اجرران برا   افزاج  ااان ی   ت   نیان اجران   عربیتان
فایس  افزاج  تراان   تیرلیحات اظرانی اجرران       ج ابی خلیج ی کشایهای حاشی 

ای اجرران برا    ها  تاافرق هیرت    ای   تأثیرگذایی آن های فران ه   آفرج ی قدیت ا  
اجران با عمان  اگراای یقهای اقتصازی ن ه    ی ناسام ب  برجام  ی ابط حی   1+5
گری پاکیتان   عراق بررای   گیری ائتالف  نیااای ثل ه د  ترکی    ی سی  ای شکلن

فرایس     بههاز ی ابط اجران   عربیتان  حا  باالی افت   گای   اارژی زی خلریج 
عیرای  فشرای    های س گی  ائتالف   اگراای ای بر ی ج گ تمام یقابت با اجران  هزج  

هب  یبان   قانیت نتفا ت کشرایهای  افکای عمانی زاخلی کشایهای عربی   نذ
نثهت   ن فی اثرگذای ش اسراجی   صایت ب فایس بر اج  فراج د  خلیج ی عربی حاشی 

ها زایای اثر نثهرت   برخری زجگرر زایای اثرر      شداد. با اج  تادی  ک  برخی نؤلف 
 ن فی بازاد. 

سرایی   اان  طیف لیکرت   کمری  ها ای طرجق پرس  اان  پس ای تکمیل پرس 
    ترتیرب نشرص    ایت گرفت   نشاهد  شد ک  جد ل استصراج شد  فاقد اظص

های  گیری   برخی نؤلف  های نؤثر بر فراج د شکل ک  برخی نؤلف است. ب  اج  نا ا
ب ردی برا    جمرع  ی نااع زایای  ین اززجک ب  ه    جا ترتیب آشفت  بازاد ک  اجای 

 گیری کراه  زاز.  ری جا عدم شکلگی قهایت باال یا نه ی بر باال بازن احتمال شکل
هرای نرؤثر   غیرر نرؤثر کر  ای خر جری        هرز د ترتیب آشرفت  قرایگیرری نؤلفر    

ب دی با زیصد باال یا فراه  اکرز  انا ب   اان  اصیت حاصل شد  اجای  جمع پرس 
ترر فرای     نؤلف  زایای  ین قای 10نؤلف  ااتصابی  14کمک همی  جد ل   ای نیان 

ترا اگایاردگان پره ه  بررای      تیری جا نااع برازن  ااتصراب شرد   گ ای نؤثر بر شکل


