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 پیونهدهای  بازسازی برای واشاگت  های سیاست ازسوی ونی  بیرونی ب   شارهای و
 به  . است کرد   راوانی کوشش مرکری  سیای ماطقه  با خود تهارنخی و  رهاگهی
بهازنگران   بهها  قیههاس  در که   اروپانی اتحادن  ب  نسبت تا ها نه  انهران دلی ، همی 
انه  ماطقه     در را برتههر  هاجاری دسهت لحها  نیهر به  چهی  و روسهی  ای ماطق 
رو، بها  زهاهی از انه  پتانسهی ، اههدا        . از انه  (Rezaii & Haghighi, 2019)دارد

رنهری شهود که  ماطقه   سهیای       ای طراحهی و برنامه    زون  ب سیاست خارجی باند 
مرکری هموار  در استراتیی ژئوپ،یتیکی سیاست خارجی جانگها  م مهی را داشهت     

ای از ج ان ک  مااط   باشد. دستیابی ب  اهدا  و ماا م م،ی برای انران، در محدود 
نه  مشخصه     ااهوان  ای را در خهود دارد، به    ژئوپ،یتی  و ژئواستراتین  چادزان 

شود که  کشهورهای متعهددی در ج هان از چاهی  مهوقعیتی        راهبردی محسوب می
 برخوردار نیستاد.

 های کیفی داده

در جداول زنر،  راناد کدزذاری محوری و زرناشهی درراسهتای کشهف مضهامی      
نا ت  و  رازیر تأثیرا  رقابت ناتو و سازمان همکهاری شهانگ ای بهر ماها م      سازمان

نیههر تعههداد مضههامی   رازیههر،  2انههد. همچاههی  در جههدول    شههد  ورد م،ههی انههران
بهر ماها م    تأثیرا  رقابت ناتو و سازمان همکاری شهانگ ای ای،  نا ت  و پان  سازمان

استاندارد با خبرزان  های کیفی حا   از مصاحب  نیم  مستخرج از داد را  م،ی انران
 دهد. نشان می

 

 تأثیرات فراگیر و یافته سازمان مضامین کشف راستای در گزینشی و محوری کدگذاری فرایند .1جدول 

 ایران ملی منافع بر شانگهای همکاری سازمان و ناتو رقابت
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