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Abstract 

This study, through mixed exploratory method, seeks to explain the model of 

social responsibility of the Islamic Republic of Iran Broadcasting(IRIB) in order 

to strengthen the convergence of ethnic groups in Sistan and Baluchestan(S&B) 

province. The data collection tool was semi-structured in-depth  interviews with 

15 experts aware of the research topic including academic experts, managers of 

the  IRIB, and the leaders of the ethnic groups of the province who were all 

selected through theoretical sampling and targeted and Snowball techniques. The 

initial model was obtained in the form of data-based theory through content 

analysis method used in analyzing the collected data. Then the model was 

modified and approved by the experts through Delphi method. Confirmatory 

factor analysis and path analysis using SPSS and PLS software were used on the 
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information obtained from the questionnaires distributed among 242 heads of the 

ethnic groups and tribes in S&B province to test the model,The findings of the 

study are: 121 key concepts, 34 categories, and 13 main categories which were 

compiled in the form of the central category (social responsibility of the IRIB in 

strengthening the convergence of ethnic groups in S&B province), causal 

conditions (observance of citizenship rights, a tendency to the truth, 

responsibility and professionalism), underlying conditions (internal and external 

media environment), intervening conditions (environmental challenges and 

organizational constraints), strategies (ethnic strategies and organizational 

strategies), and implications (strengthening the convergence of the ethnic groups 

in S&B province and promoting IRIB accountability) in the conceptual 

grounded theories model. 

Keywords: National Media Social Responsibility, Convergence of ethnic 

groups, Data- based Theory 

 



ماعی تبیین و اعتباریابی الگوی مسئولیت اجت
ملّی در تقویت همگرایی اقوام استان  ی رسانه

 1سیستان و بلوچستان
 

 مسعود فاضلی رستم پور

 آزاد دانشدااه  واحدد لودوو و قیقاقدا ،    رشته مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد ی دکتریدانشجو
 chemfazeli86@yahoo.comقهران،ایران  اسالمی،

 فاطمه عزیزآبادی فراهانی

 دانشااه واحد لووو و قیقاقا ، اقتصاد و مدیریت دانشکده ،فرهنای مدیریت رشته دانشاار، ئولنویسنده مس
 f_farahany@yahoo.com قهران،ایران اسالمی، آزاد

 حمیدرضا حسینی دانا

 هران،ایدران ق اسدالمی،  آزاد دانشدااه  واحد دماوند، اقتصاد و مدیریت دانشکده رسانه، مدیریت رشته استادیار
Hoseini.dana@damavandiau.ac.ir 

 اکبر فرهنگی  علی

 اسدالمی،  آزاد دانشدااه  قیقاقدا ،  و لودوو  واحدد  اقتصداد  و مددیریت  دانشکده رسانه، مدیریت رشته استاد
 dr_aafarhangi@yahoo.com قهران،ایران

 چکیده
 ی ت تقو ب ه مظو ور   یمل    ی   رسانه یاجتماع یتمسئولدرصدد ارائه الگوی  ،پژوهش حاضر

اب اار  از طریق روش آمیخته اکتش ایی اس ت     و بلوچستان یستانام استان سواق ییهمگرا

خبرگان آگاه به موضوع  از نفر 51با  یایته  ارساخت عمیق نیمهمصاحبه  ،گردآوری اطالعات

که به صورت  ،سران اقوام استان( استملی،  ی  رسانه یرانمد ی،رگان دانشگاهبپژوهش )خ

ب ا    ندا  هشد ابانتخ یهدیمظد و گلوله بری یها  یکاز تکظ یمظد  هو با بهر ینور یریگ  نمونه

الگوی اولیه در قالب نوری ه   ،اطالعات تحلیل و یهتجااستفاده از روش تحلیل محتوا برای 

 مورد اصالح و تأیید خبرگان قرار گریت  ،بظیاد به دست آمد  سپس الگو با روش دلفی  داده

گی ری از    حلیل ع املی تأیی دی و تحلی ل مس یر ب ا به ره      های ت  برای آزمون الگو، از روش
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 242بر روی اطالعات حاصل از پرسشظامه توزیع شده در ب ی    PLSو  SPSSایااهای   نرم

نفر از سران اقوام و طوایف استان سیستان و بلوچس تان اس تفاده ش د  نت ایص حاص ل از      

 قوله اصلی ک ه در قال ب  م 53مقوله و  34مفهوم کلیدی،  531 ؛پژوهش حاضر عبارتظد از

 یستاناقوام استان س ییهمگرا یتملّی در تقو ی  رسانه یاجتماع یتمسئول»مقوله محوری 

پ ییری و    گرایی، مس ئولیت   رعایت حقوق شهروندی، حقیقت»، شرایط علّی «و بلوچستان

ای   ، ش رایط مداخل ه  «محیط درون ی و بیرون ی رس انه   »ای   ، شرایط زمیظه«گرایی  ای  حریه

راهبرده  ای ق  ومی و » ، راهبرده  ا«ه  ای س  ازمانی  ه  ای محی   ی و مح  دودیت  چ  الش»

پ ییری    تقویت همگرایی اقوام استان و ارتقاء مس ئولیت »و پیامدها « راهبردهای سازمانی

 تدوی  شد « ملی ی  رسانه

 بظیاد  مسئولیت اجتماعی رسانه ملّی، همگرایی اقوام، نوریه داده های کلیدی: واژه

 31/23/22تاریخ پذیرش:    29/23/22تاریخ بازبینی:    92/11/22دریافت: تاریخ 

 991-182، صص 1022بهار ، 38، شماره 12سال ، فرهنگی -اهبرد اجتماعیفصلنامه ر

 



 

 

 ه و بیان مسئلهمقدم

ی   ی سیستان و بلوچستان حدود نوود سواا تسوه دوه د  جوو م  و وه        دو منطقه
دجگور    شان به  نوتن تستانی وتحد به جو  ند و سرنوشهت  سیاسی قرت  گرفته   -تدت ی 

 غم گسترش مناسبات قوو  بلووو و     .  لی(Siasar, 1398, p. 185) گره خو ده تسه
هوای تدت وا ی،     هوای بوا   مودوود د  حوو ه      سیستانی،  ووتملی ت  قبیوت اوواوت   

هوا د  بوی  تقووت ، اعتوبات       تجو  اوواوت   فرهنگی، معیشوتی و ...، رر نوش شودن   
تی   های معاند و تلقائات دشوو های فرتمنطقوه    ی  سانه  گرتجانه، ابلیغات وتگرتجانه  قو 

 گورت،   سووی مور ، نگبگوان قوو       تی، مر ی بودن تستان و اأثیررویجری ت  نن   و منطقه
اشویه  محرومیه نسبی حادم بر تستان و شرتجط نامناسب تقتتادی، تحسوا  بوه ح  

با و  شوده تسوه دوه      ،  تنده شدن قو  بلوو د  بدنه دوله و تمو  تدرتجوی و ... 
موضوع ه گرتجی تقوت  د  تستان با مشکت موتده باشد. د  تثر اضوعی  ه گرتجوی   

   ماندگی و  ود  اوسوعه    تی ت  د له  قب  الت  دجدهضشاهد مشکالت و مع ،قومی
مهوادرت و ... هسوتیم. بنوابرتج      گویت ی، نواتمنی،    مناسب تسوتان، دواهس سورماجه   

اورج  مسوائت تسوتان سیسوتان و بلوچسوتان        موضوع اقوجه ه گرتجی تقوت  ت  مهم
 جکوی  ی ،ب ج هدف ودود دت د ده د  تتج  به  یتن یبرت یگوناگون یها  باشد.  ته  می

 ،تسووه جافتووه شوود و گسووترش  یدووه د  دوتموور تموورو  جیتبزت هووا ج اوور  ت  مهووم
( 1191) 1گونوه دوه دِور ی     ، ه وان مگتل  تسه جکردهایگون با  وگونا یها   سانه

هوا هوم ا اجزرویجری  ت اسوهیت       دند ده تنقالب ت اباطی حاصت ت   سوانه   مطرح می
 .(McQuail, 1385) دنود   دند و هم به  سیدن بوه نوو ی وفوال ملوی د وو موی        می

                                                                                                                                 

1  . Carey 



 0011بهار  ♦ 83شماره  ♦ 01سال  ♦فرهنگی  –راهبرد اجتماعی      090

فرتگیر و مو د اوده د  بی  تقوت  تستان سیسوتان  جو  سانه ملّی به  نوتن  ی   سانه
د  مسولله   گویت ی، و اأثیر یسوا    د  فرهنوش  یوت ت   وتمت دخ و بلوچستان و جکی

 ی  مسلولیه تدت ا ی  سانه ،نقس مه ی بر هده دت د. بر تج  تسا  تقوت  جیه گرت
ملّوی د  تسووتان سیسووتان و بلوچسووتان بووه  نوووتن تسووتانی دووه بووا مسووائت قووومیتی  

 یبورت  ی وامل  نگاه تج ابی،ت   ،موضوع ج توبروسه، ت  تج  دهه، مهم تسه ده  
اوتنود    موی  نگاه سلبی،و ت   تسهو اوسعه  یشرفهر د  دهه ه گرتجی تقوت  ج ادت

د  تجو  منطقوه    یمانودگ   نن،  قوب  ی  ی وه مشکالت فورتوتن و د  نت  ج ادسرمنشاء ت
 ،اوتنود   یمو  مسولله  ج ت ی د. ه چنو ... شو یو تقتتاد یتدت ا ی، فرهنگ یها  دنبه
د  بوز     یهوا   ت  اا نووو  قود ت   یبرت ی ت و تبزت   جدمهم و اهد یبه  امل جتابد

 دشو  گردد. 

 پژوهش االتؤس و اهداف. 1

با اوده به مسلله رژوهس حاضور دوه اقوجوه ه گرتجوی تقووت  تسوتان سیسوتان و        
شد د  صدد راسخ به تج  ررسوس  با  ملّی می ی  بلوچستان با تستواده ت  ظرفیه  سانه

 تقووت  تسوتان   جیه گرتاوتن به تلگوجی معتبر د  دهه اقوجه   هستیم ده چگونه می
بر تج  تسا ، سوتالت رژوهس حاضر بودج   . سیستان و بلوچستان دسه ریدت درد

 شرح تسه:

 سوال اصلی پژوهش:

تان تلگووجی  سیستان و بلوچسو  تقوت  تستان جیه گرتاوتن برتی اقوجه   چگونه می -
 معتبر طرتحی و ت تئه درد؟

 االت فرعی پژوهش:ؤس

ملّوی   ی   سوانه  یتدت ا  یهثر بر مسلولؤم های  لوهؤت  نظر خبرگان تبعاد و م -
 و بلوچستان ددتمند؟ یستانتقوت  تستان س جیه گرت جهد  اقو
تقووت    جیه گرت جهملّی د  اقو ی   سانه یتدت ا  یهمسلول یموهوم یتلگو -
  سیستان و بلوچستان چیسه؟ تستان

 تقوت  تستان جیه گرت جهملّی د  اقو ی   سانه یتدت ا  یهمسلولنجا تلگوی  -
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 سیستان و بلوچستان ت  ت تبا  ال  ، نزد تقوت  تستان برخو دت  تسه؟

 پژوهش نهیشیپ. 9

د   نننقس و   سانه یتدت ا  یهتن ا  شده د با ه مسلولهای   ارج  رژوهس  ت  مهم
 .اوتن به موت د  جت تشا ه درد  می ،تقوت  جیته گر
 وش  هبو   سوانه  یتدت وا   هوای   یهمسلول یابانی د  رژوهس خود با بر سیب
دوسوتانه  ت    های تقتتادی، حقووقی، تخالقوی و تنسوان     یلی مسلولیهاحل - یویاوص

 Biabani, Investigating the social)برتی مسلولیه تدت ا ی  سانه بیان درده تسوه 

responsibilities of the media, 1396)    ده با مقوالت تصلی تشوا ه شوده د  شورتجط ،
د   و  توا   یابوانی بخووتنی دت د.    ی محوو ی روژوهس حاضور هوم      ی و ردجوده  لّ

 سانه  ت مو د دنکاش قورت    یتدت ا  یهمگتل  مسلول های  جهنظر ،رژوهشی دجگر
تدت ا ی، قد ت تثرگیت ی، نگاهی و االش  ل وی  ت    لیه میهنیچها  مسلودتده و 

 ,Biabani & Assar, Media and social responsibilities) تند  ها  در ن وده  برتی  سانه

روویجری،   دووه بووا نتوواج  حاصووت ت  رووژوهس حاضوور د  مقوووالت مسوولولیه  (1395
نیز   و محقق ی مطابقه دت د.  لیرضاجیملّ جههو جهاقو یهمسلولگرتجی،   تی  حرفه

دنتورا و   ،سا مانی تصلی )اوسعه نموو ش   های د ون  بر تسا  نظر خبرگان تولوجه
هوای    تولوجوه  ،دلووگیری ت   تنوه(   و نظا ت سا مانی، اودوه بوه تموو  دا دنوان    

 سا مانی فر ی )اوسوعه محلوی، دوا گزجنی و تسوتگدت  نیروهوای محلوی( و        د ون
سون س   یتلگوسا مانی )تدت ا ی، تقتتادی، فرهنگی(  ت احه   های برون  تولوجه

 & Alirezaei) تنوود   سووانه ملّووی معرفووی ن وووده میووزتن مسوولولیه تدت ووا ی د   

Mohaghegh, 1392)  ی و ردجده محو ی تجو  احقیوق   سا مان ی تهبردهاده با مقوله
 یهمسولول  جگواه دا» یینیو اب یلیاحل جکردیبا  وی  هنر و  وحانباباشد.   سو می  هم

دورده و تمور بوه     جسهمقا «یو تسالم ی ت د  نگرش غرب ید ع های   سانه یتدت ا 
د  نگورش تسوالمی    ،معروف و نهی ت  منکر  ت به  نوتن مسلولیه محو ی  سوانه 

یا ی و بگت یمشبکد  رژوهشی دجگر  .(Bahonar & Rohani, 1390) تند  معرفی ن وده
 ی    لکورد  سوانه   ،د جافتنود د   سانه ملّوی   یسا مان یتدت ا  یهمسلول یبر س با

 بوده تموا متناسب  نوعان  ین  أسا مان با ش یتدت ا  یهمسلول های  ملّی د  شاخص
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ی د  مو د   ت به مسولولیه تدت وا ی اوسوط  سوانه ملّو      جنور،  های  گروه یبرخ
، موضو ی ده د  تج  احقیوق  (Meshbaki & Bakhtiari, 1390)  ضاجه د ی دتشتند

 .گرتجوی مطوابق تسوه     یقوه حقو  تقووت   یحقوول شوهروند   جوه   اهوای    با مقولوه 
نقوس   یبر سو  و  وجاجی نیز د  جو مطالعه مو دی د  صدت و سوی ا بوا   مهردوسه

 جرتندوه مود   یدند سو  ی وه نت ج به ت یتدت ا  یهمسلولد  ت اقای  یفرهنگ جرتنمد
 ی دت ند و ه چنو  قابت اودهیسا مان نقس  یتدت ا  یهد  ت اقای مسلول یفرهنگ

 یطوی مح جسه  ،یتدت ا  ی،د  تهدتف تقتتادی، تخالق یفرهنگ جرتننقس مد ی ب
 & Mehrdoust)  تبطوه قووی ودوود دت د    یسوا مان  یتدت وا   یهو ت اقواء مسولول  

Royaee, 1388) ر بوه  های سا مانی د  احقیوق حاضو    ده د  مقوله تصلی  محدودجه
 نقس مدجرتن تشا ه شده تسه.

و  یقووم  جریروی   جوه هو یوزتن م» ی مطالعه  تبطوه بو  ی با مح د  و شاه یص د
به  ی اجشی وش ر هب «یهشهروندتن ت وم تی  با مترف  سانه یاسیس جریری  مشا ده

دت  و   ی تبطه معنو  تی  با مترف  سانه یقوم ریجری  جههو ی ده ب یدند س ی هنت ج ت
 خووتنی   هوم  4و داسوتلز  3یدنز، گ2،  تبراسون1گربنر جاتبا نظر یم ودود دت د ومستق
د  رووژوهس حاضوور نیووز جکووی ت    .(Samadi & Shah Mohammadi, 1397) دت د

و  یبهشوت ی  نووتن شوده تسوه.    ملّو  جههو جهاقو یهمسلول ،سانههای    مسلولیه
و  یقووم  جوه  تبطو  هو  مقواالت مورابط بوا    بر سوی با مرتدی د  رژوهس  خود   حق
 بوا  ید  و  یهوا    وشی   ده تغلب مطالعات بر راجوه نشان دتدند  جرتند  ت یمل جههو

ها د  فعواا    انهبا مطالعه نقس  س جشانتتن ا  شده تسه. تبزت  ررسشنامه  تستواده ت 
 ،برتی ه گرتجی تقووت  د صد مقاالت  04 گیری  نتی ه ده جافتندد  یقوم جهشدن هو
 هوا   د صود نن  04و  بووده  یقووم  جوه و هو یملو  جههو ی ب سا ی  ه سانسیاسه 

. (Beheshti & Haq Moradi, 1396) تنود   دتنسته یقوم جههو جه ت با   اقو ها   سانه
شس قو  بلوو، درد، لر،  ی اجشیبه  وش رد  رژوهس خود  ،دجگرتنو  خرت ی ن  

                                                                                                                                 

1  . George Gerbner 

2  . Robertson .  
3  . Anthony Giddens 

4  . Manuel Castells 
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بور   ید عو  هوای   اأثیر تسوتواده ت   سوانه  به منظو  مطالعه و  رب  ت  یفا  ، ن  
دوه   دتدرژوهس نشوان   ج حاصت ت  ت ج تنتگاب دردند. نتا جرتند  ت تقوت  جیه گرت
بوه   بان   یفا س تی ت هماهو یها شبکهی و ا دخ های  جزجونالو ،تی  ماهوت ه های  شبکه

هوای    دوه بوا مقولوه چوالس     دت نود تقوت   جی ت بر ه گرت یاأثیر منو یشترج بارایب 
روژوهس نشوان   تج   های  جافتهد  ض    محیطی د  رژوهس حاضر نیز تنطبال دت د،

 یرسرتسو  هوای   قو  بلوو ت  شبکه ،مطالعه ج تقوت  حاضر د  ت ی دتده تسه ده د  ب
ی موو د بر سو   های   سانه ساجرنسبه به  ،یو به ختوص شبکه تستان ی اصدت و س

 یدوثر .(Kharazi Azar, Mozaffari ,& Bahramian, 1395) دتشتند تستواده بیشتری
و متناسب با انوع  یحصح گیت ی  یاسهتلزتمات س ی،به  وش مطالعه مو دی و ن  
 جورتن ت یتسوالم  ید هوو   ی ایصودت و سو   یتستان های  د با ه شبکه نجرتت یفرهنگ

دوه نتواج  حاصوت ت  مطالعوه      (Kowsari & Azeri, 1394) تنود   دتدهمو د بح  قورت   
 خوتنی دت د.  با  تهبردهای سا مانی و محیط د ونی  سانه هم ،تجشان

شوناخه تد تک دوا برتن   » یبر سو  بوا  های خا دی، داک و نجدج   د  رژوهس
دوه   دتدنود نشوان   «یوه د  ارد فرهنگوی   د  مو د نموو ش چنود   یتدت ا  های   سانه
با    فرهنگی  چند یها  با نمو ش یتدت ا  های   سانه دنند  یدنندگان فکر م  شرده

اح وت و  ودتله    ی،ه ودل  جسو تفوزت  یگوانگی ب ،ی ودتلت   یبو  یض، فت  ابع ی ت  ب
ده د  رژوهس حاضر د  شورتجط  لّوی    (Koc-Damgaci & Aydin, 2018)  شوند  یم

د   جود دد های  نقس  سانه»ی   یق    به تج  موضوع تشا ه شده تسه. ناچا با مطالعه
 یوان د  م جود دد هوای   به نقس مثبه تستواده ت   سوانه  «یاتسترتل فرهنگی  دامعه چند
ت  تدت واع   یشدن بوه بگشو   جتابد یبرت 2و ه ونش 1ینگیا وه جلندی،ااتدت ا ات 

و دجگورتن د     وگور   .(Natcha, 2015) دورده تسوه  تشوا ه   یاتسوترتل  یفرهنگو   چند
بوا انووع    ت اباط د  ها   سانه جسهبه مقا -جرلندو رگس د  ت یانوع فرهنگ -رژوهس  

 ی،انووع قووم   جرجهت  لحاظ مود  جرلندشو  تبه د ج حاصت ت  و ود مهادر یفرهنگ
رردتختوه و   جوابی و با ت  یغواای ابل جکردهوای د  دامعوه و  و  ج نحوه تدغا  مهوادر 

                                                                                                                                 

1  . Rohingya 

2  . Hmong 
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تواج  تجو    ن ،دردنود  جسوه ت ورا مقا جهرن  دشو  د  تاحاد تی   سانه های  سپس با نظا 
و  ی  ووم  هوای   جسسرو جکرداواوت د   و یهماه ده  ید  حال ؛نشان دتد رژوهس

باشد، تموا   ینسبه به انوع مهادرتن م ک  تسه نسبتاً دزئ یا ا  های  دننده  سرگ
 ,Rogeres) باشد یهمهم و حائز ته  اوتند  یم یدزئ های  اواوت ی ودود، ه  ج با ت

Oboyle, Peterson, & Fehr, 2014).        نتی وه احقیوق  جسوتو و ماسوانا  بوا  نووتن- 
 حوادی ت   -1د  ه امااسو ی: مطالعه مو دفرهنگی  دامعه چند جوگس د  ر یستمس

 د  ژترو  تسوه   یقووم  هوای   نسبه به  سانه جلی ساد  د  ژتر بر  ی تقباا مگاطب

(Ristu & Masana, 2011). 

 مالحظات مفهومی و نظری. 3

دوه د  تجو    -ا ی  سوانه   سیدن به د ک  وشنی ت  موضوع مسلولیه تدت و  برتی
د بوا ه ه گرتجوی تقووت      -رژوهس صدت و سی ای د هو ی تسالمی تجورتن تسوه   

تستان سیستان و بلوچستان، تبتودت بوه بر سوی نظرجوه مسولولیه تدت وا ی  سوانه        
شود و سپس به موضوع ه گرتجی تقوت  تستان سیسوتان و بلوچسوتان و     رردتخته می

 ه خوتهد شد.نقس  سانه ملّی د  اقوجه نن تشا 

 نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه .3-1

باشود.    ها ت  تنوتع نظرجوات هن وا ی  سوانه موی      مسلولیه تدت ا ی  سانه ی  نظرجه
هاجی هستند ده بر تسا  شرتجط ت  شی و تجودئولوژجو،    های هن ا ی، نظرجه  نظرجه

ا  برسود  دنند ده ت اباط چگونوه باجود شوکت گرفتوه و بوه تن و        با قاطعیه بیان می
(Abbass zadeh, 1398)نند و مورتد ت     ها  ت به دامعه ریوند می  ها،  سانه  . تج  نظرجه 

هوا،    ها ده غالبوا برگرفتوه ت  ت  ش    ها، باجدها و نباجدهای اعرج  شده برتی  سانه  نن
های هن وا ی دوالن،     تقتضائات سیاسی، تقتتادی، تدت ا ی، فرهنگی، میهبی، نظا 

تلزتمات و تنتظا تت معطوف به نحوه   وت   ،های قومی  تج  د  دامعه   رف و شیو
تند و ت اباط  سانه به  نوتن جو نهاد تدت ا ی  ت با نهاد سیاسه،   های د عی   سانه

تی ت    دامعوه و فرهنوش د  شوبکه    ،تقتتاد، دج ، اعلیم و اربیوه و بوه طوو  دلوی    

                                                                                                                                 

1  . Hamamatsu 
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 .(Sharafuddin, 1390) دنند  وسته اعیی  میری  هم  اعامالت به
د یسویون ن تدی  » جشوه د  تبتکوا تت    ،مسولولیه تدت وا ی  سوانه    ی  نظرجه
های ه گانی د  ه وان    دت د. تج  نظرجه به تج  نکته اوده دت د ده  سانه« مطبو ات

 ،دهند د   وی  حواا    ن ا  می سانی، اورجحی و نمو شی  ت ت  حاا ده وظاج  تطالع
ها و نظرجوات طورح شوده د  دامعوه  ت        خدتدها، دش کس ی  مسلولیه دت ند ه ه

ها گوتگو دنند و مودب اضا ب ن ت   د با ه نن ،بدون دخت و اترف منعکس درده
 جو  ت یورو ر. (Severin & Tankard, 1388, p. 445) و  شد مباحو  د  دامعوه شووند   

 یاتت  فرضو  یناش یسه قا ده تساس جدها با  ،  سانهیتدت ا  یهته  یت، به دلجهنظر
حوق  ؛ دننود  یوب شوود، ارد   یمشواهده مو   ی ت ده د   وند ت اباطات د ع یبرتلیسمل

و تنتگاب و اعهدتت  سوانه نسوبه    یفرد ین تد یها، حق مرد  برت  تستقالا  سانه
دتشت   یهفقط به مسلول جهنظر ج ت. (Piontek, 2016, p. 53) نن ینهادها وبه دامعه 

 د  هوا    سوانه  هوای   یهمسلول ارج   مهم به بلکه ،نن وده تدتوا دامعه برتبر د  ها   سانه
دورده دوه بتوتنود اعهود      یتسوباب  یریتشا ه درده و د وت به بکا گ نیز دامعه برتبر
 ت موو د با خوتسوه     دنندگان نن   صد درده و تخالا ها  یهمسلول تج  به  ت ها   سانه

 .(Yun, 2008)قرت  دهد 

 قومیت .3-9

تموا  وتضوح و بودون تبهوا  تسوه،      یتصوطالح  1یوه وتژه قوم  سود   می نظر به تگرچه
د   شوناختی   عوه دام یانبه ب یهقوم موهو . اعا ج  گوناگونی برتی نن ت تئه شده تسه

طورح   جکواجی شنا  و تستاد ت اباطوات نمر  دامعه «2جزم  ت جوجدد»اوسط  1191ساا 
 جافوه  اوری   بوود دوه دوا برد گسوترده     1194و  1194 هوای   شده و انها د  دو ه دهه

(Malesevic, 2004, p. 6)د  تسوه   ید عو  ی،گروه قووم  جا یهمعتقدند قوم . برخی
ت  گیشوته   یخواطرتا  یوالی، خ جوا  یابا  مشترک وتقع دت تی ده ار،  د ون دامعه بز  

)مثت  بان و مویهب(   یچند  نتر ن اد جا جوبر  یفرهنگ یدتتدأا یمشترک و دت ت
 .(Ahmadi H. , 1382, p. 37)شود  یم ج گروه اعر هوجه ها،  تسه ده برتسا  نن

                                                                                                                                 

1  . Ethnicity 

2  . David Riesman 
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 ییو واگرا ییهمگرا. 3-3

فکر شدن، جگانگی، جکوی بوودن، تاحواد و... نموده       د  لغه به معانی هم 1ه گرتجی
و  جوب اقر ؛ با ت تسه ت  یو به لحاظ موهوم (Dehkhoda, 1377, p. 231) تسه
مشوترک   به  نووتن هودف   مشگص ده مع والً یت  شدن تفرتد به س ه نقطه جونزد

د  تج  معنا د  برتبر مواهی ی چون دثورت،   س ا شود. وحدت و تن  یننان شناخته م
تسوه. د    یخانوتده بوا ه بسوتگ    هم یت  وتژه جیررتدندگی و اورقه قرت  دت د. ه گرت

تحسوا    ؛ت تئوه شوده تسوه ت د لوه     یمگتلوو  ج اعوا   یتدت ا  یمو د ه بستگ
و ت تده برخوو دت  باشوند و    یه ت  نگواه گوروه دو   جوا چند نور  ی متقابت ب یهمسلول
و  یوات متقابوت ح  یوتبسوتگ  یها و حت  تنسان ی ب یو برتد  یتنسان یوندهایر تشام

جوه   ساند ده بر را  ی ت م یت  جدهرد یه بستگ ی،شناخت  هاسه. به  بان دامعه  منافر نن
 ت تنود و بوه صوو     وتبسته جکدجگردامعه، ت ضا به  جو جاگروه و  جونن د  سطح 

 .(Birou, 1380, p. 40) هستند جگرد  هم یا مندمتقابت ن
ت   یبگشو  جوا بالقوه و بالوعت تقوت  با ا ا   جی با ت ت  تحسا  ددت 2وتگرتجی
تحسا  اعلق به مله،  یها به دا  ده نن  یبه طو  ،تسه دهنده دشو   یت ناصر اشک

دشو ها و  یو حت یقوم ی سر م ی،مانند  بان قوم یرو حکومه با  ناص ی سر م
دننود و د     یم ه گرتجیتحسا   ،با خود یا انس ساختا  یدت ت ی  جهمناطق ه سا

هسوتند. تحسوا     جهتلحوال بوه دشوو  ه سوا     جابرنمده ت  خود  یحکومت ج ادت یر
 جوی دورد. وتگرت  یماوتن برحسب نوع هدف به د دات مگتل  اقسو   ی ت م جیوتگرت

حوادم بور    یاسیت  نظا  س یگروه قوم جو جتیم ک  تسه برخاسته ت  نا ضا یمقو
نووع   جو  ت جابود.   یبورو  و ظهوو  مو    یاسیس ندجشهدشو  باشد ده   دااً د  مقوله ت

تگرچوه د    نودت د )  یطلبو  جیدودت  ی نش و بوو  یهدم د  مرتحت تول  دسه جیوتگرت
نظوا    یبرتنودت   جوا ( و تصوالح  دجاب جسگرت یزن یطلب  جیاوتند به ددت  یمرتحت بعد م

د   تبطوه بوا    جوی وتگرت جگور . نووع د نجد ینن به ش ا  م یهدف تصل ،حادم یاسیس
نسوبه بوه    ،ینگبگوان قووم   جوژه هوا بوه و    ده نن  یبه طو  گیرد یم صو ت ی سر م

                                                                                                                                 

1  . Convergence 

2  . Divergence 
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خوود  ت دودت ت     یقووم  ی د و سرنوشه سر مندن  یتحسا  اعلق ن  یمل ی سر م
 گیرد ینسبه به مله صو ت م جیوتگرت جگر. نوع دنددتن یم یمل ی سرنوشه سر م
 ، دشوو  جودهنده  یتخود و مله اشک یانم یتسه ده گروه قوم یو نن د  صو ا

دو نووع   ی ت  نظور هودف بو    جوی نووع وتگرت  ج ت جد،نن ا یتحسا  ا انس ساختا 
 .(Esman, 2004, p. 19) قرت  دت د یقبل جیوتگرت

  قیتحق روش. 0

دوه د  دو   تدتشوافی تسوه   - یت  نووع متووتل   اردیبی، رژوهس حاضر  وجکرد رژوهس
 مرحله تن ا  شده تسه. مرحله توا، طرتحی تلگو و مرحله دو ، ت تبا جابی تلگو تسه.

 مرحله اول: طراحی الگو .0-1

، ت  اد تسهیبن  ه  دتد جهنظر وش  با تستواده ت   یوی رژوهسد د  تج  مرحله ده بگس
تطال ات مو د نیوا  د  موو د اودوج  تلگووه موهوومی       ،طرجق  وش احقیق دیوی

و  یسوتان تقوت  تستان س جیه گرت جهملّی د  دهه اقو ی   سانه یتدت ا  یهمسلول
ها مشگص شوده    ته نن  و نیز شرتجط  مینه یگردنو ه شده و  وتبط  لّ ،بلوچستان

هوا و چگوونگی اوأثیرتت      بنوده فرضویه    تمکوان صوو ت   ،شناخه تولیوه تج  تسه. 
تقوت  تسوتان   جیه گرت جهملّی د  دهه اقو ی   سانه یتدت ا  یهمتغیرهاه مسلول

طرتحی تلگوو   برتی ،دند. بنابرتج  د  تج  رژوهس  می و بلوچستان  ت فرتهم یستانس
 یتدت وا   یهبنیواد، ردجوده مسولول     با تستواده ت   تهبرد رژوهس دیووی و  وش دتده 

موو د   ،و بلوچسوتان  یسوتان تقوت  تستان س جیه گرت جهملّی د  دهه اقو ی  ه سان
ملّوی د  دهوه    ی   سوانه  یتدت وا   یهموشکافی دقیق قرت  گرفته و تلگوه مسلول

و بلوچسوتان د  قالوب ابیوی  شورتجط  لّوی،       یستانتقوت  تستان س جیه گرت جهاقو
گور،  تهبردهوا و د  نهاجوه      ته، شرتجط مدتخلوه   مقوله جا ردجده تصلی، شرتجط  مینه

هاه دیوی ت   وش ددگویت ه    . د   وش احلیت دتدهشده تسهاعیی   ننریامدهاه 
 یهاه   ده، ددگیت ه محوو ه و ت ابواط  لّو     با ، اولید مواهیم تولیه، اولید مقوله

ته و فرنجنود ددگویت ه گزجنشوی و      هاه فرنجنده،  مینوه   ها، اعیی  مقوله  بی  مقوله
 قوله هسته محو ه تستواده گردجد.ماعیی  
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 1گیوره بوه صوو ت هدف نود و گلولوه برفوی        ن ونه  وشبرتی تج  منظو  ت  
سواجر   ت بوه   گور   روژوهس  ،دننوده د  روژوهس    ده د  نن جو شرده گیری شد  بهره

دیووی   روژوهس گیوره د     نوه  وش ن و ،دنود. بنوابرتج     دنندگان هدتجه موی   شرده
 د.بر تسا  معیا های  جر بوتنتگاب هدف ند تفرتد  و گیره نظره  حاضر، ن ونه

 ینه رژوهس مو د نظر،ا ربه و مطالعه د   م -1
 ،نشناجی با شرتجط تستان سیستان و بلوچستان و تقوت  نن -2

 و احتیالت -1

 ه کا ی و مشا ده دامت د  تن ا  رژوهس. -0

شده به  متاحبه، اشگیص محقق تج  بوده ده تطال ات گردنو ه 19با تن ا  
هوا،    دتده یوت د  احل .هاه بیشتر نیسه   سیده و نیا ه به تن ا  متاحبه 2نقطه تشباع

تسوتواده قورت     موو د  4دوو بی   و 3تشوترتو   یلیاحل های  یوتی و اکن   وش مرحله
 یوواد،بن  دتده جووهموودا نظر ج اوودو یووزبنوودی و ن  رووس ت  ددگوویت ی و مقولووه .گرفووه

 .شد ینمده طرتح دسه تی بر حسب مدا به  ررسشنامه
 بوا  هوا   شواخص ت   جوهر  جب،ضرت یی و اع یسا ی مدا موهوم  جیبه منظو  نها

 جافتوه   سواختا   جندیفرن ی، وش دلو قرت  گرفه. جابیمو د  وت یت   وش دلو تستواده
ت  خبرگوان تسوه دوه ت      یبندی دتنس مودود د  نزد گروه  نو ی و طبقه  رد  برتی
هوا و نظورتت     تفورتد و بوا خو د دنتورا شوده راسوخ      ج ت ی ب جر ررسشنامهاو  جقطر
. بودنود نور  14رژوهس  ج دنندگان د  رنت خبرگان ت  شردهگیرد.   یصو ت م جافتید 

اوسوط سوه    ینیرژوهس، ت   تهبردهای با ن مون )با ب جیت   وت ینانبرتی حتوا تط 
 یموضوو    وند صود( و اوتفوق د    91به دسه نمده  جاجیرا ،شوندگان متاحبه نور ت 

به دسه نموده   جاجیرا  سانه، جرجهمد تسااید ت  رژوهشگر به ه رته جکیدو ددگیت  )
 یواد بن  دتده جهنظر ج یهای مدا را تدت  مقولهی ا ام ی ،ه چن .گردجدد صد( تستواده  41

 بودند. برخو دت  جاجیمناسب را یزتنت  م 9/4 با نلوای باالی
                                                                                                                                 

1  . Snowball sampling 

2  . Theoretical Saturation 

3  . Strauss 

4  . Corbin 
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 مرحله دوم: اعتباریابی الگو .0-9

و گوردنو ی تطال وات ت  ن ونوه     ی ررسشونامه به طرتح یبگس د  مرحله دو  جا د  
دت ت بوودن   -1ده با معیا های ) نظرتن منتسب به تقوت  و طوتج   صاحبت   ینور 202

 -1نوو  بودن و موو د اأجیود بوودن د  دامعوه        ی -2احتیالت دا شناسی و باالار 
هوای احلیوت     . سوپس ت   وش دتخته شدرره رتهی و مشا ده د  اک یت ررسشنامه( 

 مسیر و احلیت  املی برتی ن مون و اعیی  ت تبا  تلگوی رژوهس تستواده شد.

 ی پژوهشها یافته. 5

 های مرحله کیفی  یافته .5-1

 ددگویت ه . تسه بنیاد  نگستی  مرحل  احلیت د  نظرجه دتده ده مرحله ددگیت ی با 
 جوا   نووتن  نوا ،  جو  نوتن احه ها  دتده ت  هاجی  هاکّ بنده  مقوله و بنده  موهو  به با 

 دنود،   می اشرجح و الگیص  ت ها  دتده ت  قطعه هر ،ه زمان طو  به ده هاجی  برچسب
 احلیلوی  مرحلو   نغوا   دهوه  هوا   هند ده چگونوه دتده د  می نشان ،ددها. دت د تشا ه

بوه   یممواه ،. د  تج  مرحله(Ahmadi M. , 1395) دتن  شده بنده  دسته و ددت تنتگاب،
روا تگرتف،  بوا تت و د والت     متواحبه،  د  سطوح مت  دوت  یت نوتن وتحد احل

د  دتخوت   یوا  ر دت تی مت  متاحبه به  ناصور  یومو د اوده قرت  گرفتند و با اوک
 میموواه  جو  مرحلوه،  بعود ت  ت  .گردجد با  تستگرتج دد 114 ،ها  را تگرتف جا با تت 

 .بندی شدند  مقوله طبقه 10 قالب د جعنی  ی،های بز   موهوم  د  قالب دسته یهتول
ها به ددگیت ه محوو ه    مرحل  دو  ددگیت ه دتده مرحله ددگیت ی محو ی:

ها به صو ت جو شبکه با هوم د  ت ابواط قورت       مرسو  تسه. د  تج  مرحله، مقوله
هواه    ردتندن نظوم و تنسو ا  بوه دتده   گیرند. هدف تج  مرحله ت  ددگیت ه، با گ  می

هوا و د ور دوردن      دهی میزتن  جاد دتده  سا مان ،بنده، اردیب  ددگیت ه شده، دسته
د  مرحلوه   .(Strauss & Corbin, 1393, p. 64) هواه ددجود تسوه.     هوا بوه شویوه     نن

دوه بوه    یمقولوه تصول   11 قالب د  یفر    مقوله 10بندی   با دسته ددگیت ی محو ی
 جیه گرت جهملّی د  دهه اقو ی   سانه یتدت ا  یه  ده مسلول های  مولوه نوتن 
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، 1یشرتجط  لّو )د  قالب رن  حاله  و بلوچستان مطرح هستند، یستانتقوت  تستان س
هوا و    هوا )دونس  د تهبر، 4گور   شورتجط مدتخلوه  ، 3ته  شورتجط  مینوه  ، 2ردجده محوو ی 

شووند. بنوابر نظور تشوترتو  و دوو بی  د         به هم مرابط موی ( 6ریامدها ،(5اعامالت
صو ای ده ت  تج  تلگو تستواده نشود، نظرجه مبنواجی فاقود دقوه و ریچیودگی ال       

 . بنابرتج  د  تج  مرحله:(Danaei Fard & Emami, 1386, p. 84) خوتهد بود
جووی،  گرت  یقووهحق ،تقوووت  یحقووول شووهروند  جووه  اشوورتجط  لّووی:   -
   ،گرتجی  تی  ریجری، حرفه  یهمسلول

ملّی د  اقوجه ه گرتجی تقووت    ی  تدت ا ی  سانه   ردجده محو ی: مسلولیه -
 ،تستان سیستان و بلوچستان

 ،تی: محیط د ونی  سانه و محیط بیرونی  سانه  شرتجط  مینه -

 ،های سا مانی  طی و محدودجههای محی  گر: چالس  شرتجط مدتخله -

  و  تهبردها:  تهبردهای قومی و  تهبردهای سا مانی -

 یتدت وا   جریروی   یهت اقواء مسولول  و  تقوت  تستان جیه گرت جهاقوریامدها:  -
 . سانه ملّی نسبه به تقوت  تستان

 اعیی  گردجد.
هوا و    تجو  مرحلوه ه ورته بوا بر سوی دقیوق دتده      مرحله ددگویت ی تنتگوابی:   

هوا بوه     گور د    وق دتده    دگیت ه تن ا  شده د  دو مرحله قبلی تسوه. روژوهس  د
بنیاد و هدف تصلی   ته ده ه ان نظرجه دتده  ها  ت د  قالب نظرجه  احلیت رردتخته و نن

جنود احقیوق، روس ت     تده د  تج  فر ،دهد  رژوهس برته د ک موقعیه بوده ت تئه می
مقوالت حووا مقولوه محوو ه  ت د  قالوب      ته، ساجر  اعیی  مقوله محو ه جا هسته

بنیاد جوا    نظرجه دتده ،دند. تج  تلگو ده د  وتقر ه ان  جو تلگوه را تدتج ی ارسیم می

                                                                                                                                 

1  . Casual Condition 

2  . Central Category 

3  . Contextual Condition 

4  . Intervening Condition 

5  . Actions & Interaction 

6  . Consequences 
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 باشود  شرتجط، اعوامالت و ریامودها   عدبُباجد دت ته سه  ،ها تسه  نظرجه مبتنی بر دتده
(Mohammadpour, 1390, p. 329). د  روژوهس حاضور ت ابواط بوی       ،به تج  ارایب

ملّی د  اقوجوه   ی  تدت ا ی  سانه   مسلولیه» مقوله(، مقوله محو ی 0)ی لّ جطشرت
 تی  ینوه  م جطمقوله(، شورت  2) ،  تهبردها«ه گرتجی تقوت  تستان سیستان و بلوچستان

 شد. ( برقرت مقوله 2) یامدهامقوله(، ر 2) گر  مدتخله شرتجط مقوله(، 2)
 یتدت وا   یهثر بور مسولول  ؤمو  های  لوهؤم ،ت  نظر خبرگانتا توا رژوهس: ؤس

 و بلوچستان ددتمند؟ یستانتقوت  تستان س جیه گرت جه سانه ملّی د  اقو

هوای مربووط بوه شورتجط  لّوی، ردجوده         بر تسا  سوتا توا روژوهس، مقولوه  
دها دوه ت  ددگویت ی   و ریامو  هاد تهبر، گر  شرتجط مدتخله، ته  شرتجط  مینهمحو ی، 

هوای حاصوت ت  راسوخ هوای متواحبه        با  و محو ی ت  طرجق احلیت محتوتی مت 
 شوندگان تحتا گردجد، ت تئه شده تسه.

گیوره ردجوده جوا طبقوه       با   تج اد و شوکت  ی هستند دهشرتجط، شرتجط  لّی
راسوخ  تاج  حاصت ت  احلیت محتوتی . ن(Strauss & Corbin, 1393) شود  ته می  هسته

 :  مانند یشوندگان به سؤتالا  متاحبه
 جوی ه گرت جوه اقو ملّوی د   ی   سوانه  یتدت ا  یهمسلول یها  لوهؤتبعاد و م -

 و بلوچستان ددتمند؟ یستانتقوت  تستان س

 جوی ه گرت جوه ملّوی د  اقو  ی   سانه یتدت ا  های  یهمسلول ثر برؤ وتمت م -
 ددتمند؟ و بلوچستان انیستتقوت  تستان س

 یحقوول شوهروند   جوه   امقولوه تصولی    0دهد ده شرتجط  لّوی ت     نشان می
گرتجی برتی تج اد و اأثیرگیت ی بر   تی  حرفهریجری و   یهمسلولگرتجی،   یقهحق، تقوت 

 مشاهده می شود. 1 وی ردجده محو ی اشکیت شده تسه ده د  ددوا 
 

 لّیع یطربوط به شرام های  هکدهای باز و مقول .0جدول 

 مفاهیم زیرمقوله مقوله اصلی 

شرایط 
 علّی

رلایت حقوق 
 شهروندی اقواو

 یقوم اضلدو قبع
اض لدو قبع -ای  ریزی رسانه  برنامهدر  اض قومیلدو قبع -

 یمنابع انسان یریتدر مد قومی

 یحقوق فرهنارلایت 
حق  رلایت -و مذهب اقواو فرهنگاحتراو به حق  رلایت -

 اقواو یکسان و صیاح آموزشرداری از برخو
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 یحقوق اجتمالرلایت 
احتراو به حق حریم  -رلایت حق آزادی لقاده و باان -

 سرنوشت اا حق مشارکت در قع یترلا -خصوصی

 گرایی  حقاقت

 یپراکن  یعهشا لدو -سانسور لدو - اطاللا  احصی ینشگز - صداقت

 ی مسائل قومیو روشنار ا قبا -با  اقواو رفع ابهاما  - اتشفاف

 یقوم اریگ  جهت بدون -اا  قومیاقکا بر واقع - اناتل

 پذیری  مسئو ات
 پذیری فردی  مسئو ات

 بانش -استان اقواو یینسبت به همارایانه گرا  افنارش قکو -
 لملِ -استان اقواو یینسبت به همارایانه گرا  افقکو

 استان اقواو یینسبت به همارایانه گرا  افقکو

 پذیری سازمانی  مسئو ات
به  یقعهدا  قانون ایفای -به اقواو  یقعهدا  شرل ایفای -

 به اقواو اخالقیقعهدا   یفایا -اقواو

 گرایی  ای  حرفه

ارققاء استانداردهای کمّی 
 میتوا

در صدا و از اقواو  یمهر یهزمان اختصاص داده شده  یشافزا -
مربوط به یی مسائل ازنماب ی،سرلت خبررسان یشافزا -ساما
با سرلت  یمیتوا و فرو رسانه ا اقسرلت قطب افزایش -اقواو

 اارا  جامعه و اقواوقغ

ارققاء استانداردهای کافی 
 میتوا

 پخش افاتکافزایش  -ییمیتوا ارزش یشافزا -

 یگسترش فناور
 -یارقباطاق هایگسترش بستر -یا  رسانه ییهمارا گسترش -

 ارقباطا  یبرقرار گسترش شاوه های -ازا  گسترش قجه

 های رژوهس  منبر: جافته

 
هوای متقابوت بورتی      سلسله دنس جوده  تسه یتاوال تصل جاحادثه ، ردجده محو ی

 ,Strauss & Corbin) شوود   ینن ودود دت د و به نن مربووط مو   دردن تدت ه جادنترا 

تقوت   جیه گرت جهد  اقو ی اصدت و س یتدت ا  یهمسلول ،. د  تج  رژوهس(1393
 2به  نوتن ردجده محو ی تنتگاب گردجد ده د  دودوا   و بلوچستان یستانتستان س

 شود.  مشگتات نن مشاهده می
 

 محوری یدهمربوط به پد های  هکدهای باز و مقول .1جدول 

 مفاهیم زیرمقوله مقوله اصلی 

 یدهپد
 یمحور

 اتمسئو 
و صدا  یاجتمال

 یتدر ققو اماس
اقواو  ییهمارا
و  استاناستان س

 بووچستان

 یتهوققویت  اتمسئو 
 موّی

ققویت هویت  -یققویت هویت فرهنا -ینیققویت هویت د -
 ااییققویت هویت جفراف -ااسیققویت هویت س -یخیقار

کمم به  اتمسئو 
 استان یرونق اقتصاد

اقواو به  باقرغ -استان یارذگ  یهسرما یها  اتانعکاس ظرف -
 یشو افزا ینیکمم به کارآفر -یکدیاربا  یاقتصاد یهمکار

 -به نفع اقواو یزیونیو قوو یوراد اغا قبو اتاستفاده از ظرف -ادقو 
نقش نظار  و  یتققو -یزدودن چهره فقر از استان در اذهان لموم

 یرسانه در مبارزه با مفاسد اقتصاد یزن  سو 

کمم به رفع  اتمسئو 
 استان ینسب اتمیروم

کمم  -اقواو یها  یمند  قوقعا  و بهره ا کمم به رفع شکاف ب -
 یتکمم به رفع میدود -ها  برابر و لادالنه فرصت یعبه قوز
هاى اجتمالى   از انیصار موقعات اریجووگ -ها  به فرصت یدسترس
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 قوو یمقوسط الضاى 

 اتارققا امن اتمسئو 
 اقواو استان

اهداف  اا قب -یوهاب اریقکف های  گروه یکاهش نفوذ فکر -
 یدهکمم به حذف پد -ییواگرا یجاددر ا یا  فرامنطقه یها  قدر 

 -کمم به کاهش جرو در استان -قاچاق سوخت و مواد مخدر
 یاجتمال یها  ینظم  یکمم به کاهش ب

در برابر  اتمسئو 
 اقواو یستز اطمی

م به کاهش کم -استان و اثرا  آن ااییجغراف یانعکاس انزوا -
 افضع یستیز های  ااناثرا  حاصل از بن

 های رژوهس  منبر: جافته

 
 تدت ه، بورته  اعوامالت  و فرنجنودها  نن د  ده خاصی هستند شرتجط، ته  شرتجط  مینه

. محیط د ونوی  (Strauss & Corbin, 1393)گیرد   می صو ت ردجده به راسخ و دنترا
تی هستند ده   دو مقوله تصلی مودود د  شرتجط  مینه ،یط بیرونی  سانه سانه و مح

 ت تئه شده تسه. 1دزئیات ددهای نن د  ددوا 
 

 ای  ینهزم یطمربوط به شرا های  هکدهای باز و مقول .8جدول 

 مفاهیم زیرمقوله مقوله اصلی 

 یطشرا
 یا  ینهزم

 یدرون اطمی
 رسانه

 شکل رسانه
 -اارسوسوه مراقب اخت -بودن یکار و قخصص امققس -اترسم ازانم -
نسبت  -بودن سازمان یا  درجه حرفه -قمرکز ازانم -اچادگیپ ازانم

 کارکنان

 میتوای رسانه
 -سازمان یاهداف و استراقژ -سازمان یقکنو وژ -اندازه سازمان -

 یفرهنگ سازمان

 یارقباط یفناور

 -ینااه فن یکی،کنو وژنااه ق ی،)از نظر نااه ساختار یکردهانوع رو -
بر سطح  یقأثار فناور -یرشپذ یندبرفرا یقأثار فناور -(یاجتمال
بر  یفناور قأثار -یانطباق کارکرد ازانبر م یفناور قأثار -کنترل
 برمیتوا یفناور قأثار -بر رفتار مصرف کننده یفناور قأثار -بازار

 ارونیب اطمی
 رسانه

 نظاو اجتمالی
 -حاکم بر استان ااسیاوضاع س -ر استانحاکم ب یلرف اجتمال -

 اقواو یاوضاع اقتصاد

 میاط رقابتی
 یقوان با قوه برا -مخاطبان ینشقدر  انتخاب و گز -یچشم  هم -

قوان  -یازی جا ای  و میصوال  رسانه ها  اتفعا  -یدجد یورود رقبا
 ای  کنندگان کاالها و خدما  رسانه  ا مأکنندگان و ق  لرضه

 های رژوهس  فتهمنبر: جا

 
جنودها و  تهبردهوا اوأثیر    تدوه بور چگوونگی فر    هستند شرتجط دلیگر،   شرتجط مدتخله

د شوون   هوا موی    شرتجطی ده با   اشدجد جوا اضوعی  ردجوده    ، جا به  با ای؛دنگیت   می
(Strauss & Corbin, 1393)د  تج  بگوس،  ها   . نتاج  حاصت ت  احلیت محتوتی متاحبه

ی تسوه  سا مان های  جهمحدودیطی و مح های  چالسحادی ت  ودود دو مقوله تصلی  
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 نشان دتده شده تسه. 0ده مشگتات نن به ه رته ددهای با  د  ددوا 
 

 گر  مربوط به عوامل مداخله های  هکدهای باز و مقول .0جدول 

 مفاهیم زیرمقوله مقوله اصلی 

 یطشرا
 گر  مداخله

 یها  چا ش
 اطیمی

 های قومی  چا ش
گرا   نخباان قوو یانهقأثار واگرا -اقواو استان مداری  و ذا  ای  یفهساخت طا -
در اقتضائا   اارقغ -امامتقابل اقواو و صدا و س یکردقأثار مذهب در رو -

 استان یبوم

 یا  رسانه یرقبا

 یو فضا ترنتینا ای،  ماهواره یزیونیو قوو یوراد یها  نفوذ روزافزون شبکه -
 -اقواو ییواگرا یجاددر ا ای  رسانه یا اسمامپر یا  رسانه یشقنوع آرا -یمجاز
و ضد  یضداخالق اتماه -ها  رسانه گزاریقأثار های  روش اچادگیپ

 رقبا یفرهنا

 های  یتمیدود
 یسازمان

 مدیریتیموانع 
 ییمارامباحث اقواو و ه ی  انهدر رسانه در زم یدهد  آموزش یرانکمبود مد -

 یرانلمل کردن در مد یینبود قدر  اقتضا - اتنبود خالق -یقوم

 ااستازاریس
 یا  رسانه

نبود راهبرد  -امااقواو استان در صدا و س ای  جامع رسانه ینبود ا او -
از  اشب یوابستا -امااقواو استان در صدا و س ییهمارا انهمشخص در زم

 یها  کنترل -رکز در قهرانمتم یها  ااستازاریبه س یحد شبکه استان
بر  اتحاکم یتمندیرضا احقرج -موّی حاکم بر رسانه یقانون  -ااسیس
صدا و  یکارکرد یها  مبهم بودن نقش -امااقواو قوسط صدا و س یترضا
 اماحاکم بر صدا و س یاقتصاد یفشارها -اقواو ییهمارا یتدر ققو اماس

 های رژوهس  منبر: جافته

 
 شود و  با ت تسه ت ،  فتا هوا   اعامالت نیز گوته می و ها  دنس ، تهبردها ده به نن

 & Strauss)شود   می حاصت ته   مینه و گر  مدتخله شرتجط اأثیر احه ده اعامالای و

Corbin, 1393) جده موو د  برتی موتدهه با رد جیها   تهبردها به ت تئه  ته حت. د  وتقر
نشوان   یه، برخوو د بوا نن و حساسو   جدهردنن  ی   د ده هدف نن تدت هدت نظر تشا ه

د   ی اصودت و سو   یتدت وا   یهمسولول تسوه. د  مطالعوه ردجوده     دتدن د  برتبر نن
، دو مقولوه تصولی  تهبردهوای    و بلوچسوتان  یسوتان تقوت  تستان س جیه گرت جهاقو

 ت تئه شده تسه. 9قومی و  تهبردهای سا مانی د  ددوا 
 

 های مربوط به راهبردها  دها و مقولهک .1جدول 

 مفاهیم زیرمقوله مقوله اصلی 

 راهبردها
راهبردهای 
 قومی

 یپژوه  مخاطب
 اقواو

 یجادا -در استان یقوم  ا اختالفا  ب یجادرصد مستمر لول و لوامل ا -
 اازهایرصد مستمر ن -امابانم جامع اطاللا  اقواو استان در صدا و س

رصد مستمر انتظارا   -اماصدا و س ین قوممختوف مخاطبا یها گروه
 ایا رصد مستمر قرج -اماصدا و س یمختوف مخاطبان قوم یها گروه
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های   شناسایی گروه -اماصدا و س یمختوف مخاطبان قوم یها گروه
 ینفوذ در مخاطبان قوم  یذ

 قأثارسنجی
مختوف  یها  بر گروه اماصدا و س یها  برنامه یشناخت ا سنجش قأثار -

بر  اماصدا و س یها  برنامه یرفتار ا قأثار سنجش -یمخاطبان قوم
 یمختوف مخاطبان قوم یها  گروه

 عاملق

در بیث  و صاحبنظر مسئول یها و نهادها  دستااه یربا سا قعامل -
 ی،مذهب ااسی،س یها، نهادها  ها، پژوهشااه  )دانشااه ییهمارا

 یو خارج یمیو ی قانونیِها  رسانه یربا سا ققویت قعامل - (اریگ  امقصم
 در جهت ققویت همارایی اقواو

 یراهبردها
 یسازمان

 یراهبردها
 یگزار  قانون

 یتدر ققو اماصدا و س یاجتمال اتشناخت نقاط قو  و ضعف مسئو  -
 اتدر بیث مسئو  یدهاها و قهد  مشخص بودن فرصت -اقواو ییهمارا
 یتمشخص بودن مامور -اقواو ییهمارا یتدر ققو اماصدا و س یاجتمال
مد    اانبوندمد ، م یحوجود اهداف صر -ییهمارا یتدر ققو اماصدا و س
 ییهمارا یتدر ققو اماصدا و س یاجتمال اتمسئو  انهدر زم ااقیو لمو
نظار  مداوو بر حس   -استان یطبا قوجه به شرا ا قوان یبروزرسان -اقواو

 ا قوان یاجرا

راهبردهای مربوط 
 به منابع

 یجادا -در مناطق مختوف استان اماگسترش و قوسعه دفاقر صدا و س -
در نظر  -امادر صدا و س ووچستانو ب استاناستان س یواحد مطا عا  قوم

 ی،ما  ی)ادار یدرون سازمان یندهایدر فرا یقوم ییگرفت  مسئوه همارا
 یابیبه اطاللا  اقواو، نظاو ارز یدسترس ال، قسهها  یهمقرررا  و رو

جامع  یا او یو اجرا ی قدو -و بازخوردها(  استمیرد، ارقباطا  سلموک
 یاز منابع انسان گاری  بهره -در صدا وسامای مرکز اقواو استان  ییهمارا

لمل و قدر   یآزاد یشافزا -مسائل اقواو استان انهمتخصص در زم
انجاو مطا عا   -اقواو استان ییارققا همارا یبرا یمانور در شبکه استان

در خصوص  ارا قووکث یکشورها های  در رسانه ییدر بیث همارا اقیقطب
 یجلموکرد و نتا ریزی،  برنامه اری،ذااستاس یچاونا

 های رژوهس  منبر: جافته

 
شرتجطی هستند ده د   تبطه با ردجوده ودوود دت د      ی دنس و وتدنس  نتی ه، ریامدها

 9. د  دودوا  (Strauss & Corbin, 1393)دهد   و نثا  حاصت ت  اعامالت  ت نشان می
ریامدهای   ت به مسلولیه تدت ا ی  سانه ملّی د  اقوجه ه گرتجی تقووت  تسوتان   

 نمده تسه.
 

 پیامدهامربوط به  یها  کدها و مقوله .1جدول 

 مفاهیم زیرمقوله مقوله اصلی 

و  یامدهاپ
 یجنتا

 یتققو
اقواو  ییهمارا

 استان

 یمند  یتا رضاارقق
 اقواو استان

اقواو در کنار  یبهبود زندگ -احساس قعوق اقواو به کشور و منطقه -
 در کنار هم ازآم  مسا مت یاقواو در زندگ یقوانمند یشافزا -یکدیار

 یهسرما یتققو
 یاجتمال

 یشافزا -یمشارکت اجتمال یشافزا -یالتماد اجتمال یشافزا -
 یبط اجتمالروا یشافزا -یانسجاو اجتمال

 اماسهم صدا و س یشافزا -امااقواو به صدا و س یوفادار یشافزا - یا  ارققاء التبار رسانهارققاء 
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 یریپذ اتمسئو 
ی رسانه اجتمال
نسبت به موّی 

 اقواو استان

 اقواو یا  در سبد رسانه نزد اقواو

 ییارققاء پاسخاو
دفاع  ییقوانا -حصال  یبه اقواو استان و مراجع ذ ییارققاء پاسخاو -

 اقواو استان ییهمارا یتدرباره ققو امااز لموکرد صدا و س

 های رژوهس  منبر: جافته

 های مرحله کمّی  یافته .5-9

 جوه  سوانه ملّوی د  اقو   یتدت وا   یهمسولول  یموهووم  یتلگوسوتا دو  رژوهس: 
 یسه؟و بلوچستان چ یستانتقوت  تستان س جیه گرت

واده ت  جوو روا تدتجم دوه د  مرحلوه ددگویت ی      بر طبق تلگوی  جر و بوا تسوت  
، شورتجط  یمحوو   جوده ، ردیشورتجط  لّو  اوتن  وتبوط بوی      محو ی حاصت شد، می

  ت نشان دتد. اریامدهو   تهبردها گر،  مدتخله شرتجط ته،   مینه
 

 

 های پژوهش(  الگوی حاصل از کدگذاری محوری )یافته .0شکل 

 ینه:زم
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دهود، تلگووی     ها نشان موی   گرفته د  دتده  های شکت  د  رژوهس حاضر،  وتبط بی  مقوله
( مطابقوه دت د؛  1114گرفته با شکت تصلی تلگوی را تدتج ی تشترتو  و دو بی  )  شکت

ی تصلی متأثر ت  شرتجط  لّی بوده و خوود بور  تهبردهوا اوأثیر دت د.       بدج  معنا ده ردجده
گر، ریامدهای مورابط بوا     و مدتخله تی   تهبردها نیز به نوبه خود، احه اأثیر شرتجط  مینه

دهند. تلگوی به دسه نمده د  قالوب بیوان  وتجتوی، د       ردجده مو د بر سی  ت شکت می
نجود. د     ی محقق د  رژوهس به حساب موی   وتقر مغز تصلی ددگیت ی تنتگابی و نظرجه

تدت وا ی  سوانه ملّوی د  اقوجوه ه گرتجوی تقووت  تسوتان           رژوهس حاضر، مسولولیه 
 9ستان و بلوچستان به  نوتن ردجده محو ی و مقوله تصلی تنتگاب گردجد دوه دت تی  سی

، تسوتان  ید و بوه  ونوق تقتتواد    یهمسلولملّی،  اقوجه هوجه یهمسلول ی   جرمقوله
و  تقووت  تسوتان   یوه ت اقوا تمن  یهمسولول ، تستان ینسب یهد و به  فر محروم یهمسلول
 0باشد و احه اأثیر شرتجط  لّوی دوه شوامت      می تقوت  جسه  یطد  برتبر مح یهمسلول

 جرمقولوه،   1جی با گرت  یقهحق  جرمقوله، 1با  تقوت  یحقول شهروند جه  امقوله تصلی 
باشود، من ور بوه       جرمقولوه موی   1گرتجوی بوا     تی   جرمقولوه، حرفوه   2ریجری با   یهمسلول
 جوی ه گرت هجو د  اقوگیری  تهبردهای   ت به مسلولیه تدت وا ی  سوانه ملّوی      شکت

شده تسه. تج   تهبردها  با اند ت ؛  تهبردهای قوومی   و بلوچستان یستانتقوت  تستان س
هوا د  بسوتر      جرمقولوه. ه چنوی ، تجو  دونس     2 جرمقوله و  تهبردهای سا مانی با  1با 

 جرمقولوه و محویط بیرونوی     1مقوله تصلی  محویط د ونوی بوا     2تی شامت   شرتجط  مینه
ی تصولی    هوا د  دو مقولوه     مان ت  محودودجه   گیرند و هم  وله شکت می جرمق 2 سانه با 
 جرمقولوه اوأثیر    2هوای سوا مانی بوا       جرمقولوه و محودودجه   2های محیطی بوا    چالس

 جوی ه گرت جوه اقوهاجی، ریامدهاجی ت  د له   ریجرند. د  نهاجه چنی  دنس و وتدنس  می
 یتدت وا   جریروی   یهت اقواء مسولول  ه و  جرمقولو  2سیستان و بلوچستان بوا   تقوت  تستان

ارایب، تلگووی ت تئوه      جرمقوله خوتهد دتشه. بدج  2با   سانه ملّی نسبه به تقوت  تستان
موهوو  اشوکیت شوده     114مقوله و    جر 10ی تصلی و   مقوله 11شده د  تج  رژوهس ت  

ب و بوا ت ابواط   تنتگا 1مند  نظا مقوله محو ی به طو  تسه. د  مرحله ددگیت ی تنتگابی 
 جنود مطالعوه  برتی فرت یتنتزت  یده شرح گردد  یم ج ادو جهنظر ،ها  مقوله جردتدن نن با سا

                                                                                                                                 

1  . Systematic 
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ی ی مسولولیه تدت وا ی   (. مودا ارسو  1112)مح درو ،  دهد  یشده د  رژوهس ت تئه م
 باشد.  یم جر  صو ت به سانه د  اقوجه ه گرتجی تقوت  تستان سیستان و بلوچستان 

 

 

 های پژوهش(  مفهومی پژوهش )یافته مدل .1شکل 

 های مرحله کمّی  یافته. 5-3

 جوه ملّوی د  اقو  ی   سوانه  یتدت وا   یهمسولول سوتا سو  روژوهس: نجوا تلگووی    
سیستان و بلوچستان ت  ت تبا  ال   نزد تقوت  تستان برخوو دت    تقوت  تستان جیه گرت
 تسه؟

 یتدت وا   یهمسلول داو ت تئه م جابیدهه ت   ی،رس ت  تستگرتج مدا موهوم
ی طرتحو  ، تقدت  بوه و بلوچستان یستانتقوت  تستان س جیه گرت جهد  اقو سانه ملّی 
نظورتن منتسوب بوه تقووت  و طوتجو         نور ت  صاحب 202و نظرخوتهی ت   ررسشنامه

مطورح   یوق دوه د   وش احق   چنوان  یوق، احق هوای   سؤتا یبر س ی. برتجدگردتستان 
بوه نووع طورح تسوتواده شوده و       ،هوا   دتده یتتواده د  احلقابت تس یها  یوهشود، ش  یم

معوادالت   جکردهایت   و یق،احق ج با اوده به طرح ت. دت د یها بستگ  دتده ی ه چن
 یوزتن گرفتوه شود. م   رهبه PLSتفزت     تستا ت  نر  ج ده د  ت گردجدتستواده  یساختا 
 یرهامتغ ی رتسا   وتبط بو متعادا ب جکپا چه یتبعاد به ه رته ت تئه تلگو یتثرگیت 
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 محاسبه شد. PLSبا تستواده ت  نر  تفزت  
بورتی   2و با الوه  1تلکوی  -مواجر -های اناسب دواجز    د  تج  رژوهس ت  ن مون

تسوتواده شود.   ها برتی تدورتی احلیوت  واملی،      اشگیص دواجه و شرتجط ال   دتده
دوه شواخص    KMOی   ال   تسه مقودت  نموا ه   ،برتی تدرتی احلیت  املی مناسب

جکوی دجگور   نیز  با الهباشد. ن مون  9/4باالار ت   ،دهد  دواجه متغیرها  ت نشان می
تسه و برتی تج  ده جوو مودا احلیوت     ها  های اشگیص مناسب بودن دتده  ت   وش

 ، املی موید و دت تی معنا باشد، ال   تسه دوه متغیرهوای نن ه بسوته باشوند. لویت     
 به شرح  جت تسه: ن مون تج  فرض نما ی مربوط به

 H0تند. :   ه بستهناها   دتده                                        H1تند. :   ها ه بسته  دتده
 

 Bartlettو  نتایج آزمون  .1 جدول

KMO نتاجه آزمون داری  سطح معنی آزمون بارقوت 
 ها  قأیاد کفایت و همبستای داده 000/0 434/4561 141/0

 
گیوری    و خطوای تنودت ه   19%سوطح تط ینوان   د   9ج  حاصوت ت  دودوا   مطابق نتا

%9=α ، چون مقدت  نما هKMO ه چنوی  نتی وه    .محاسوبه گردجود   9/4اور ت     بیس
محاسوبه شوده تسوه، لویت      Sig<49/4نشان دتد ده سطح معنوادت ی   با الهن مون 

گردد و   شوتهد دافی برتی اأجید فرض صور مشاهده نشده و فرض احقیق اأجید می
ها دواجه و ه بستگی ال   دهه تدورتی احلیوت     باشند. لیت دتده  ها ه بسته می  دتده

  املی تدتشافی  ت دت ند.

 یبرازش مدل ساختار. 5-3-1

تسوتاندت د و   جبضرت ی  ت د  دو حاله اگ  یساختا  های  مدا 2و  1 ن ودت های
 .دهند  ینشان م جبضرت یدت   یمعن

                                                                                                                                 

1  . Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2  . Bartlett's Test 
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 یرمس یباستاندارد ضرا یندر حالت تخم یارمدل ساخت .0نمودار 

 

 

 یرمس یبضرا یدار  یدر حالت معن یمدل ساختار .1نمودار 

 
ضورتجب تسوتاندت د و معنوی دت ی     ،معیا های بر سی مدا سواختا ی  4 د  ددوا

 .ضرتجب گزت ش شده تسه
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 های تحلیل عاملی تأییدی  نتایج حاصل از یافته .3جدول 

 نتاجه آزمون داری  معنی ضریب استاندارد نماد رابطه کمتغار مال متغار پاشبا 

 قأیاد SA -> SE 0.273 2.543 یاجتمال اتمسئو  رلایت حقوق شهروندی اقواو
 قأیاد SB -> SE 0.306 2.517 یاجتمال اتمسئو  گرایی  حقاقت
 قأیاد SC -> SE 0.216 3.354 یاجتمال اتمسئو  پذیری  مسئو ات
 قأیاد SD -> SE 0.232 3.334 یاجتمال اتو مسئ ای گرایی  حرفه
 قأیاد SE -> SF 0.540 9.402 راهبردهای قومی یاجتمال اتمسئو 
 قأیاد SE -> SG 0.210 3.927 یسازمان یراهبردها یاجتمال اتمسئو 
 قأیاد SH -> SF 0.380 3.866 راهبردهای قومی رسانه یدرون اطمی
 قأیاد SH -> SG 0.307 2.590 یسازمان یراهبردها رسانه یدرون اطمی
 قأیاد SI -> SF 0.210 2.050 راهبردهای قومی رسانه ارونیب اطمی
 قأیاد SI -> SG 0.302 4.162 یسازمان یراهبردها رسانه ارونیب اطمی

 قأیاد SJ -> SF 0.213 2.338 راهبردهای قومی اطیمی های  چا ش
 قأیاد SJ -> SG 0.223 4.109 یسازمان یراهبردها اطیمی های  چا ش
 قأیاد SK -> SF 0.273 2.778 راهبردهای قومی یسازمان های  یتمیدود
 قأیاد SK -> SG 0.282 2.155 یسازمان یراهبردها یسازمان های  یتمیدود

 راهبردهای قومی
اقواو  ییهمارا یتققو

 استان
SF -> SL 0.742 20.219 قأیاد 

 قأیاد SF -> SM 0.377 3.378 یریپذ اتارققاء مسئو  راهبردهای قومی
 قأیاد SG -> SL 0.293 2.233 ییهمارا یتققو یسازمان یراهبردها
 قأیاد SG -> SM 0.555 3.051 یریپذ اتارققاء مسئو  یسازمان یراهبردها

 های رژوهس  جافتهمنبر: 

 
 فرضیات رژوهس مو د اأجید قرت  گرفتند. فول،با اوده به نتاج  ددوا 

 متغیرهای پژوهش 1عاملی تأییدیتحلیل  .5-3-9

مکنووون و  یرهووایمتغ ی  وتبووط بوو ینمووا ی بوورتی بر سوو ی وشوو ،احلیووت  وواملی
های   و شاخص ها(  ی ) جرمقولهفر  ی،های تصل  اأجید مقوله برتی شده تسه.  مشاهده

 جب تستاندت د، ضرملّی د  اقوجه ه گرتجی تقوت  تستان ی  مسلولیه تدت ا ی  سانه
 .جدها محاسبه گرد  و معنادت ی نن

 
 
 

                                                                                                                                 

1  . Factor Analysis 
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 یتأیید یعامل یلتحل های  یافتهنتایج حاصل از  .9 جدول

 نتاجه داری  معنی ضریب استاندارد کد مؤ فه مؤ فه بعد

رلایت حقوق 
 شهروندی اقواو

 قأیاد AA 0.960 4.150 یقوم اضلدو قبع

 قأیاد AB 0.956 14.314 یحقوق فرهنارلایت 

 قأیاد AC 0.974 3.139 یحقوق اجتمالرلایت 

 گرایی  حقاقت
 قأیاد BA 0.949 30.658 صداقت

 قأیاد BB 0.920 36.688 اتشفاف

 قأیاد BC 0.967 3.197 اناتل

 پذیری  مسئو ات
 قأیاد CA 0.970 17.985 مسئو ات پذیری فردی

 قأیاد CB 0.977 61.548 مسئو ات پذیری سازمانی

 گرایی  ای  حرفه
 قأیاد DA 0.944 35.884 کمّی میتوا ارققاء استانداردهای

 قأیاد DB 0.907 21.772 ارققاء استانداردهای کافی میتوا

 قأیاد DC 0.939 5.912 یگسترش فناور

صدا  یاجتمال اتمسئو 
 یتدر ققو اماو س
اقواو استان  ییهمارا

 و بووچستان استانس

 قأیاد EA 0.831 7.336 ققویت هویت اتمسئو 

 قأیاد EB 0.896 20.152 استان یرونق اقتصاد کمم به اتمسئو 

 قأیاد EC 0.897 3.125 استان ینسب اتکمم به رفع میروم اتمسئو 

 قأیاد ED 0.843 35.144 اقواو استان اتارققا امن اتمسئو 

 قأیاد EE 0.867 5.321 اقواو یستز اطدر برابر می اتمسئو 

 راهبردهای قومی
 قأیاد FA 0.966 28.454 اقواو یمخاطب پژوه

 قأیاد FB 0.925 8.112 قأثارسنجی

 قأیاد FC 0.864 3.718 قعامل

 یسازمان یراهبردها
 قأیاد GA 0.939 15.657 یقانون گزار یراهبردها

 قأیاد GB 0.969 50.171 یمنابع ساختار

 رسانه یدرون اطمی
 قأیاد HA 0.986 29.055 شکل رسانه

 قأیاد HB 0.988 23.023 میتوای رسانه

 قأیاد HC 0.991 52.192 یارقباط فناوری

 رسانه ارونیب اطمی
 قأیاد IA 0.989 18.158 نظاو اجتمالی

 قأیاد IB 0.991 79.710 رقابت

 اطیمی های  چا ش
 قأیاد JA 0.977 48.142 های قومی  چا ش

 قأیاد JB 0.954 17.966 یا  رسانه یرقبا

 های  یتمیدود
 یسازمان

 قأیاد KA 0.994 10.694 یریتیمدموانع 

 قأیاد KB 0.995 21.732 یا  رسانه اریذااستاس

اقواو  ییهمارا یتققو
 استان

 قأیاد LA 0.995 35.654 اقواو استان یمند یتارققا رضا

 قأیاد LB 0.995 78.764 یاجتمال یهسرما یتققو

 یریپذ اتارققاء مسئو 
 ی رسانه مویاجتمال

 قأیاد MA 0.977 27.762 نزد اقواو یاارققاء التبار رسانه 

 قأیاد MB 0.979 5.058 ییارققاء پاسخاو

 های رژوهس  جافتهمنبر: 

 گیری  نتیجه

 10مقولوه تصولی،    11نشوان دتد دوه   های مرحله د  ی بوه منظوو  ت تبا جوابی      جافته
 جوه ملّوی د  اقو  ی   سوانه  یتدت وا   یهمسولول  شاخص د   مینه 114 جرمقوله و 

تلگو اأجیود و نهواجی    ،مو د اأجید قرت  گرفتند ده بر تج  تسا  تقوت  تستان یجه گرت
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های حاصت ت  تج  احقیق برتی   ت بوه مسولولیه تدت وا ی      با اوده به جافته شد.
 سانه ملّی د   تستای اقوجه ه گرتجی تقوت  تستان سیستان و بلوچسوتان ریشونهاد   

 شود:  می
 جوو و بلوچستان به  نوتن  یستانتستان س ی تقوت  مر نش جیموضوع ه گرت -
 یرد. قرت  گ یو با نگر جدنظرد   سانه ملّی مو د ا د یمهم و محو  یهمسلول

گرتجی   تی  ریجری و حرفه  گرتجی، مسلولیه    اجه حقول شهروندی، حقیقه  -
ده به  نوتن  وتمت مؤثر بر مسلولیه تدت ا ی  سوانه د  اقوجوه ه گرتجوی تقووت      

ها و تموو     ها، برنامه  گیت ی  رگیت  تسه باجد سرلوحه ات ی ات، سیاسه وی نن تث
  سانه ملّی قرت  گیرد. 

 ؛ سانه ملّی د  دهه  فر مسائت مه ی نظیر تی   دا دردهای گوناگون  سانه -
مشکالت تقتتادی، محرومیه نسبی، تمنیه و مسوائت  جسوه محیطوی دوه تقووت       

 دا گرفته شود.  به ،ها د گیر هستند  های طوالنی تسه با نن  ساا ،تستان

و بلوچسوتان د   سوانه ملّوی     یسوتان تسوتان س  یوتحد مطالعات قووم  ج ادت -
 .ضرو ی تسه

و بلوچسوتان د    یسوتان تقوت  تستان سه گرتجی  مهم احقق هدف های  ینه م -
بوه طوو    شکت و محتوتی سا مانی  سانه ملّی و محیط بیرونوی و نظوا  تدت وا ی    

 .یردقرت  گ جسد رامو  یوستهر

 ج واد د  تهای سا مانی دوه    های قومی و محدودجه  نظیر چالس هاجی  چالس -
مدتخلوه   ملّوی  ی  اوسوط  سوانه   و بلوچسوتان  یسوتان ستسوتان   تقووت   ی ب جیه گرت

 شناساجی و  فر گردد. ،دنند  می

 ی اید  صودت وسو   سیستان و بلوچستان تقوت  تستان جیدامر ه گرت یتلگو  -
 شود. و تدرت ج ادو نظر  و صاحب یمرتدز مطالعاا یبا ه کا  ،مردز

گسترش و  و بلوچستان یستانس د  مناطق مگتل  تستان ی ادفاار صدت و س -
 جابد. اوسعه
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