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 & Rafie) ی تارنخی مشترک( های  رهاگی، پیشیا  )ماناد شباهت سازند را متأثر می

Mazlomi, 2011) ، توان برای  را زمانی میای  ی امایتی ماطق  ااوان مجموا . باابران
ی ن  ماطق  با پیوستگی سرزمیای و سهاختارهای  ک  کشورهاکار برد  ن  ماطق  ب 
کااهد   تصادی، اجتماای و  رهاگی با اقالنیت جمعی از نکدنگر د اع میسیاسی، اق

کااهد.   و هرزون  ت دند خارجی مرتبط با ماا م و امایت م،هی نکهدنگر را د هم مهی    
بیهان  توان  میای امایتی،  های ماطق  های موجود در تعرنف مجموا  باتوج  ب  زرار 

های الز، برای  ها و مشخص  ی ونیزی دارای هم  رکریکشورهای  سیای مکرد ک  
های موجهود در انه  ماطقه ،     ها و مشخص  ونیزی .ای را دارند مجموا ن  چای  

ای، چگهونگی انه  مهداا را نشهان      رقابت و تقاب  کشورهای قدرتماد و  راماطقه  
 دهاد. می

 روش پژوهش

ان  تحقی  براساس هد  از نوع کهاربردی و به  رو  کیفهی و براسهاس ماهیهت      
ای و میدانی )مصهاحب ( انجها،    تح،ی،ی با استفاد  از ماابم کتابخان  -تو یفیرو  

شد ، های انجا، برای تح،ی  مصاحب وتح،ی  اطالاا   زر ت  است. لذا رو  تجرن 
ههای مخت،هف تح،یه  مضهمون از رو  شهبک        از تح،ی  مضمون و از میان رو 

شد ، سپس ب  بررسهی     وری مها و اطالاا  جم ابتدا داد  شود. مضامی  استفاد  می
زیری شد  اسهت. حجه  نمونه      ها پرداخت  و پس از  ن نتیج  وتح،ی  داد  و تجرن 

نظران و اسهتادان مهرتبط بها حهوز   سهیای مرکهری        نفر از کارشااسان،  احب 10
ماظور ااتبهار پهیوهش    ب اند.  هستاد ک  ب  رو  تخمیای و دردسترس انتخاب شد 

ساجی از ضرنب پانهانی و   ماظور پانانی درون روشی و ب  سازی از رو  چادسون 
ها از تح،ی  مت  و نیر تح،یه  مضهمون بها اسهتفاد  از کدزهذاری       برای تح،ی  داد 

 شهد  انه  اسهت که  تضهاد      . پرسهش ا ه،ی مطهرح   موضوای استفاد  شد  اسهت 
 چه   در را انران م،ی ماا م مرکری،  سیای در ناتو و شانگ ای رقابت و ژئوپ،یتیکی

زونه  مطهرح    پیوهش  ان   اساس انگار  بران دهد؟  می قرار خود تأثیر تحت ابعادی
شهانگ ای و نهاتو در   سهازمان همکهاری   تضاد ژئوپ،یتیکی و رقابهت  از  شود ک  می

ماا م م،هی انهران، در چ هار بعهد سیاسهی، اقتصهادی،  رهاگهی و         ، سیای مرکری


