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Abstract 
Investigation of the residents of kermanshah city’s the everyday life 

information-seeking (ELIS) behavior: a study of the kurd folk with an 

emphasis on the theory of life in the round. The present study was applied 

and surveyed The sample size was 384 with Cochran’s formula. Sampling 

was performed using two stage cluster sampling. The research instrument 

was a researcher-made questionnaire. The data were analyzed by SPSS 

software version 24. The news was the most important daily information 

channel of Kurd Folk. Respondents used more than external messengers like 

Telegram and WhatsApp with a significant different compared to native 

messengers. Variables mean of ethnic identity (3.88), national identity (4.03) 

and sense of discrimination (3.14) were got. Findings showed demographic 

variables did not affect on the correlation between ethnic identity, national 

identity, feelings of discrimination with (ELIS)Behaviour. amount of The 

Adjusted R-Squared in Multivariate regression by method stepwise showed 

that 26% of the changes the Kurd Folk's (ELIS) Behavior were predicted by 

the independent variables of ethnic identity, and sense of discrimination. The 
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results showed that the Kurd Folk’s ELIS Behaviour is a complex concept 

that it is influenced by many variables that independent variables of ethnic 

identity and sense of discrimination were able to predict a little over a 

quarter of its changes. Therefore, it is necessary to examine other predictors 

and factors influencing the behavior of this folk. 

Keywords: Everyday Life Information-Seeking Behavior, ELIS Model, A 

Theory of Life in The Round, Theory of the Small World, Kurd Folk. 
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روزمره ساکنان شهر  یدر بافت زندگ یابی رفتار اطالع یبررس

 یبُعد سه یزندگ هیبر نظر دیکرمانشاه: مطالعة قوم کُرد با تأک

  

 زنگنه  ایثر
 یها شاغل در اداره کل کتابخانه ،یکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناس

 ، ایرانکرمانشاه، استان کرمانشاه یعموم
 

  زنگنه  بایفر
شاغل در اداره کل ورزش و جوانان  ،یتوسعه منابع انسان تیریکارشناس ارشد مد

 ، همدان، ایراناستان همدان
 

 ، کرمانشاه، ایرانعات و دانش شناسی، دانشااه رازیاستادیار، گروه علم اطال  زارع  نیام

  چکیده
موردی قوم  مطالعةدر بافت زندگی روزمره ساکنان شهر کرمانشاه  یابی اطالعبررسی رفتار  پژوهشهدف 

انجام پیمایشی  وةیشبه کاربردی و  از نوعپژوهش حاضر  .باشد یم یبعد سهبر نظریه زندگی  دیتأککرد با 

 یا دومرحلهای  گیری به روش خوشه آمد. نمونه به دستنفر  483. حجم نمونه با فرمول کوکران گرفت

تحلیل  43 نسخةافزار اس.پی.اس.اس  مها با نر بود. داده محقق ساختهصورت گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه 

 یها رسان امیپقوم کرد بود. پاسخگویان بیشتر از  روزمرهکانال کسب اطالعات زندگی  نیتر مهماخبار  .شد

های داخلی استفاده کردند. میانگین  رسان خارجی مانند تلگرام و واتساپ با اختالف فاحش نسبت به پیام

ها نشان داد  یافته آمد. به دست( 43/4( و حس تبعیض )34/3) ( هویت ملی88/4متغیرهای هویت قومی )

یابی در بافت  العبر همبستگی هویت قومی، هویت ملی، احساس تبعیض با اط یشناخت تیجمعمتغیرهای 

ندارند. برای بررسی معناداری رابطه هر سه متغیر مستقل پژوهش یعنی هویت قومی،  ریتأثزندگی روزمره 

یابی در بافت زندگی روزمره قوم کرد از رگرسیون  رفتار اطالع وابستههویت ملی، حس تبعیض با متغیر 

درصد از تغییرات  42 نشان داد شده لیتعد زمان استفاده شد. مقدار ضریب تعیین چندمتغیره به روش هم

و حس تبعیض  توسط متغیرهای مستقل هویت قومی قوم کرد، روزمرةیابی در بافت زندگی  رفتار اطالع

 ریتأثکه تحت  استای  پیچیدهمفهوم ی در بافت زندگی روزمره قوم کرد یاب رفتار اطالع .ی شدنیب شیپ

 کمی بیش ازو احساس تبعیض توانستند ت که متغیرهای مستقل هویت قومی متغیرهای زیادی اس
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ی ابی رفتار اطالعبر  اثرگذارعوامل ابراین لزوم بررسی دیگر بن؛ بینی کنند از تغییرات آن را پیش چهارم کی

 .شود این قوم احساس می در بافت زندگی روزمره

در چرخه،  یزندگ هینظر س،یروزمره، مدل آل یدر بافت زندگ یابی رفتار اطالع :ها واژهکلید

  .قوم کرد ،یبعد سه یزندگ هینظر



 261 |و همکاران  زنگنه 

 مقدمه 

ی ها کانالی خود نیاز به اطالعات دارد و این اطالعات را از ها تیفعالانسان برای بیشتر 

، اقوام، دوستان و همکاران و ها روزنامهی اجتماعی، اخبار، ها شبکهمختلف اطالعاتی مانند 

ی در بافت زندگی روزمره اشاره به فرایند کسب ابی اطالع. رفتار کند یم... دریافت 

ی در علم ابی اطالعاطالعات در زندگی روزمره دارد. بافت در مطالعات مربوط به رفتار 

ی فرد را تحت ابی اطالعی و بافتاری که رفتار ا نهیزمبه هر عامل یا متغیر  عموماًاطالعات 

ی کار، ها نقش؛ مانند شرایط اجتماعی، اقتصادی، گردد یم، اطالق دهد یمقرار  ریتأث

)تالجا،  شانیها فرهنگو ساختار و  ها سازمان، جوامع، ساز مشکلی ها تیوضعوظایف، 

(. زندگی روزمره بافتی است که 4481نقل در بیگدلی و شریفی،  4111، 4کزو و پیتیلینن

 زندگی روزمره یک فرد پرداخت. مدل یابی اطالعتمام ابعاد رفتار  ةمطالعدر آن به  توان یم

4(سیآل مدل) یزندگ شیوه بافت در یابی اطالع
 ریجو توسط 4113 دهه اواسط در 

4ساولینن
ی در زندگی روزمره را فراهم نمودن عناصر ابی اطالع( 4111شد. ساولینن ) ایجاد 

 ةروزمرئل راهبری مسا منظور بهکه افراد  داند یم)اعم از شناختی یا معنایی(  اطالعاتی

ی با زندگی کاری و تحصیلی آنان ندارد ا رابطهکه  شان روزانهزندگی و حل مسائل 

ی ها بافتبر مشروعیت ماهیت  سیآل(. اگر چه مدل 4414)زارع، دهند یمقرار  مورداستفاده

تالشی جهت ایجاد دوگانگی میان فرایندهای  عنوان به، اما کرد یم دیتأکی کار ریغ

ی وابسته به ابی اطالعزیرا ؛ شد ینمی تلقی ابی اطالعی وابسته به شغل یا سایر انواع ابی اطالع

( و هر چند 411، ص 4481، 3مکمل یکدیگرند )فیشر، اردلز و کچنی سیآلشغل و 

در زندگی روزمره عجین شده و این دو بر  ازیموردناطالعات شغلی و تحصیلی با اطالعات 

بر  دیتأکی در بافت زندگی روزمره بیشتر ابی اطالعفتار ر ةمطالعاما در  اثرگذارندهم 

که این  ردیگ یمانسان نشأت  ةروزمری و اطالعاتی است که از نیازهای کار ریغاطالعات 
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نیازها شامل طیف وسیعی از اطالعات در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سالمت، رفاه، 

 ةمطالع درواقعی در بافت زندگی روزمره ابی اطالعرفتار  ةمطالع. باشد یمسرگرمی و ... 

زندگی اطالعاتی و چگونگی کسب اطالعات و مجاری ترجیحی اطالعات برای  ةویش

هر مهارت زندگی( است که شرایط زندگی افراد )از روزمره )ی ها تیفعالانجام امور و 

رفتار  ةکنند نییتعدر زندگی،  ها آنی اطالعاتی ها تیاولوو  ها تیفعالانجام  ةنحوو  (لحاظ

ی که رفتار اطالعاتی را با محوریت بافت مفهوم پردازان هینظر. از دیگر هاست آنی ابی اطالع

زندگی ) 4یبعد سهزندگی  ةینظربا  4چتمن توان یماز بافت دانستند،  متأثربخشیدند و آن را 

رویارویی اطالعاتی  ةینظربا  3ی، اردلزشناخت بوم ةینظربا  4در چرخه(، ویلیامسون

ی رفتار انسانی را با ها یدگیچیپی که توانست معنابخش ةینظربا  1( و دروین4414)زارع،

محوریت بافت )عناصر بافت: زمان، فضا، جنبش، شکاف، قدرت، محدودیت و اجبار( 

یک فرد خود یک سفر  ةزندی ها تجربهی سنت ریغدروین در نگاه  ازنظرتوضیح دهد. 

(. در پژوهش حاضر 4481بیگدلی و شریفی، ) یسطحمعنابخشی است نه یک کنکاش 

جهان کوچک( چرخه )زندگی در  ةینظر( و سیآلی ساولینن )مدل ابی اطالعبر نظریه  دیتأک

ی چتمن بینشی عمیق درباره رفتار اطالعاتی بعد سه. نظریه زندگی باشد یمآلفردا چتمن 

. جهان کوچک، هنجارهای اجتماعی، سنخ کند یمبافت خاص ارائه  افراد در یک

 کامالً ها تیقومکه در  باشد یمچتمن  ةینظری چهار مفهوم اساسی در نیب جهاناجتماعی و 

ی بعد سهافراد خارج از این چرخه نیست. زندگی  ةروزمرزندگی  ةبرناممصداق دارد. 

روزمره  ةبرنامی یک بعد سهزندگی  که ییازآنجای ویژه بر رفتار اطالعاتی دارد: ریتأث

است و نه مورد درخواست. بیگانگان  ازیموردنی ورای این جهان، نه ابی اطالعاست، 

در معانی اجتماعی همسان سهمی  ها آنبا گروه خودی ایجاد ارتباط کنند، زیرا  توانند ینم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Chatman 

2.A theory of life in the Round .ندیگو یمی به آن جهان کوچک نیز برخ   

3.Williamson 

4. Erdelez 

5. Dervin 
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کوچک چتمن (. افرادی که در جهان 433، ص 4481، 4ندارند )فیشر، اردلز و مکچنی

 بیگانگان( تفاوت دارد.کوچک )هستند هویتشان با افراد خارج از جهان 

 و کیستی از فرد پایدار نسبتاً پنداشت معنای به هویت یشناس جامعه فرهنگ در

 تعامالت طریق از که شود یم اطالق دیگر یها گروهو  افراد با ارتباط در خود چیستی

، ایمسعود ننقل در  4111، 4)جانسون ابدی یم تکوین شدن اجتماعی فرآیند در و اجتماعی

علوم انسانی و  ةحوز(. هویت قومی از مفاهیم پیچیده در 4414ی و کیانی، کوشک یمهراب

ی و روانشناسی است که بر تمام متغیرهای زندگی فردی و اجتماعی شناس جامعه ةرشت

( قومیت شکلی از منزلت 4128) 4وبر ازنظر. گذارد یم ریتأثی اقوام( ابی اطالعرفتار  ازجمله)

اجتماعی است که از خویشاوندی متفاوت و فراتر از آن است و در سبک زندگی خاص 

و باعث ایجاد احترام  ابدی یمی( تجلی ریپذ جامعه)پرورش، آموزش و دیگر عوامل 

که به افراد احساس غرور  شود یماجتماعی خاص و منزلت ویژه برای اعضای قوم یا گروه 

و به شکل اعتبار، قدر و منزلت و افتخار اجتماعی تعلق به گروه قومی از  بخشد یمصب و تع

نابرابری در  ازجملهی اجتماعی ها ینابرابر 3دیوید مایر ازنظر. ابدی یمسوی افراد نمود 

 1(. فینی4481)گودرزی،  کند یماحترام و منزلت و نابرابری و تبعیض، تعصب را ایجاد 

. احساس تعلق )احساس 4:داند یم( هویت قومی را متشکل از چهار مضمون مشترک 4114)

. کسب هویت قومی )جستجوی فعال برای دستیابی به آگاهی 4مثبت نسبت به گروه قومی( 

. اعمال قومی و مشارکت در 4( شود یمو دانش قومی که باعث ثبات و دوام هویت قومی 

ی قومی ها گروهو احساسات نسبت به  ها شیگرای ریگ تجه. 3ی قومی ها سنتو  ها تیفعال

مطالعات قومی، چند عنصر  ةحوزو محققان  پردازان هینظر(. 4411دیگر )نواح و حیدری، 

. هویت قومی متشکل از چهارمتغیر تعصب قومی، اند کردهمشترک را در هویت قومی بیان 

(. البته عالوه بر 4411کاران، )نواح و هم باشد یمتعلق قومی، منزلت قومی و هنجار قومی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. fisher, erdelez & mckechnie 
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4. David Mayer 
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در بیشتر  چراکهجای متغیر پنجمی به نام تبعیض خالی است  رسد یماین چهار متغیر به نظر 

دارد و اگر جزء متغیرهای هویت  ریتأثاست و در رفتار قومیتی  شده مطرحمطالعات قومیتی 

هویت  موازات بهقومی نیز در نظر گرفته نشود، بهتر است این متغیر به شکل جداگانه و 

در رفتار قومیتی که نزدیکی و قرابت خاصی نسبت به دیگر  مؤثرمتغیری  عنوان بهقومی و 

 ها تیقومی به تر جامعتا بتوانیم نگاه  قرار گیرد موردتوجهمتغیرهای احتمالی موجود دارد، 

که اعضای  شود یم( معتقد است تبعیض به رفتار واقعی اطالق 4411داشته باشیم. گیدنز )

(. 414)ص. سازد یمیی که در برابر دیگران گشوده است، محروم ها فرصتیک گروه را از 

. کند یمی از حس تبعیض را در نهاد کوچکش لمس ا هیساجهان کوچکِ قومیتی، همیشه 

زبان رسمی نیست  معموالًخاص، نابرابری رفاه و امکانات اجتماعی، زبانی که  ورسوم آداب

حس  ةدکنندیتشدعلت ایجاد و  توانند یمو بسیاری مسائل دیگر  استه تیقومو ویژه 

حیات  تر بزرگی اجتماعات کوچکی که در دل اجتماع طورکل بهو  -تبعیض در اقوام 

ی هویت را قرین دو احساس متضاد تعلق به گروه ریگ شکل( 4114) 4باشد. تاجفل -دارند

ی ها گروهیز یا تبعیض در برابر خودی )همان جهان کوچک قومیتی( و دیگری احساس تما

 (.4414مسعودنیا و همکاران، دهد ) یمبیگانگان( قرار ) یرخودیغ

 به قبیله مذهب، قوم، همچون سنتی یها تیهو از عبور معنای به را ملی هویت 

 به ملی را ( هویت4483) یوسف(. ی44ص ، 4484)رجایی،  دانند یم فراگیرتر یها تیهو

 مرزهای میان در و ملی اجتماع در مشترک نمادهای و عناصر به وفاداری احساس معنای

(. در این پژوهش هویت ملی در هفت بعد فرهنگی، 41ص ) داند یم سیاسی شده فیتعر

ی و مطالعه قرار موردبررسسیاسی، دینی، جغرافیایی، زبان و ادبیات، تاریخی و قومیتی 

ی ابی اطالعبر رفتار  رگذاریتأث. دو متغیر هویت قومی و هویت ملی متغیرهای مهم و ردیگ یم

اقامتگاه  عنوان بهآن قوم کرد هستند. شهر کرمانشاه  تبع بهاقوام و  ةروزمردر بافت زندگی 

قوم کرد و یک جامعه پژوهش هدفمند جهت بررسی پژوهش حاضر در نظر گرفته شد. 

چتمن جهان کوچکی  ةچرخزندگی در  ةینظروم کرد بر طبق ق ازجملهو  ها تیقومتمام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Tajfle 
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( را قبول دارند و تعامل ها یخودبیشتر ضوابط رفتاری در گروه قومیتی ) معموالًدارند که 

از آن  متأثر شان یزندگی ها مؤلفهبهتر از بیگانگان است. بسیاری از  ها یخوداطالعاتی با 

بیگانگان( که بسیاری از اوقات تر ) بزرگو از طرفی زندگی در اجتماع  باشد یمجهان 

، منجر به یک رفتار دوبعدی باشد یممتفاوت از فرهنگ قومیتی و جهان کوچک خودشان 

مطابق  ها آنی ها ینیب جهان، باورها و حتی ها نگرش. بسیاری از ارتباطات، شود یم ها آندر 

یستگی تعامالت با اجتماع . از طرفی نظام اجتماعی باباشد یم شان یتیقومبا جهانِ کوچکِ 

ی اجتماعی ها ضیتبعاما ممکن است در این میان ؛ کند یم رشیپذ قابل ها آنرا در  تر بزرگ

، ها فرصتو نابرابری در بعضی از ابعاد اجتماعی و یا حتی تمام ابعاد زندگی، توزیع نابرابر 

 موردنظر ؛ کهوم، قبیله و)ق ها تیاقل، منابع و عدم توجه کافی به نیازهای اطالعاتی ها هیسرما

ی بر متغیر هویت قومی اثر سوء طورکل بهپژوهش حاضر است( تعصبات قومی را تشدید و 

ی داشته بار انیزی زیاد ممکن است عواقب توجه یبو خطرناک داشته باشد که در صورت 

باشد و کیان کشور و امنیت ملی را تهدید کند و منجر به رفتارهای خطرساز چون 

( طی یک تحقیق نشان دادند اعضای 4181) 4ی اقوام شود. چنانکه الولر و جینگلوطلب هیتجز

مورد تبعیض قرار  شان یمرکزاحساس نمایند از سوی عضو  که یدرصورتیک شبکه 

تشدید شده  شان یقومو در مقایسه با دیگران احساس محرومیت نمایند، هویت  رندیگ یم

قومی و تقویت هویت  منشأیی با ها خشونت زجملهاپیامدهای منفی مهمی  مسئلهکه این 

)نواح و  شود یمبیشتر  ها آنداشت بنابراین تمایل به تجزیه در بین  بر خواهدقومی را در 

بنابراین با توجه به ارزش، قدرت و نقش بسیار مهم اطالعات در دنیای ؛ (4481تقوی نسب، 

ی موردبررسی این قوم ابی اطالع که نیازهای اطالعاتی و رفتار دینما یمکنونی، ضروری 

تدابیر الزم اندیشیده  ها آندقیق قرار گیرد تا در جهت تسهیل دسترسی به نیازهای اطالعاتی 

، ها تیاقلبا تقویت هدفمند و متعادل هویت قومی و باورهای مثبت در اقوام و  مطمئناًشود. 

کمک بسیار زیادی به  تواند یمهویت ملی و همبستگی اجتماعی نیز تقویت خواهد شد و 

هزینه برای رفع نیازهای  ةنیبهجامعه در راستای مصرف  زانیر برنامهو  گذاران استیس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lower& Jangkoo 
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 ی جامعه بکند.ور بهره جهیدرنتو  ها آناطالعاتی 

 ی پژوهشها نهیشیپ

 ی داخلیها نهیشیپالف( 

 ها پژوهشآن دسته از  صرفاًی زیادی صورت گرفته اما ها پژوهشی ابی اطالعرفتار  ةنیدرزم 

است که قدمت  شده انجامپژوهش حاضر است که در بافتِ زندگی روزمره  موردنظر

و تنها دو  گذرد یم ها پژوهشزیادی ندارد و چیزی کمتر از یک دهه از عمر این نوع از 

که به آن اشاره  اند دادهقرار  مدنظری روزمره را ابی اطالعپژوهش جنبه بررسی قومیتی رفتار 

 روزمره زندگی بافت در یابی اطالع دکتری خود فرایند ةنام انیپا( در 4414: زارع )شود یم

( در پژوهشی 4414) یپورموسو. قرارداد موردمطالعهو بختیاری اهواز را  زبان عرباقوام 

تهران را بررسی کرد.  شهر ارامنه اطالعاتی یها طیمح و روزمره زندگی یابی اطالع رفتار

 و ابتدایی معلمان روزمره زندگی بافت در یابی اطالع فرایند در پژوهشی (4413) رسایی

 تحلیلی توصیفی نوع از پیمایشی روش با و سیآل مدل اساس بر را اهواز شهر متوسطه

 مراجعان روزمره زندگی بافت در یابی اطالع رفتار (4412) یدی. سعکرد مطالعه

کارشناسی ارشد خود  نامه انیپاسنندج را در پژوهش  شهرستان ی عمومیها کتابخانه

، بنابراین آن دسته شود یمبررسی کرد. چون پژوهش پیش رو یک بعد قومیتی را نیز شامل 

ی روزمره ابعاد هویت قومی یا ملی را مطالعه ابی اطالعنیز که فارغ از بعد رفتار  ها پژوهش

. جعفر شود یمکه در اینجا به چند مورد از آن اشاره  باشند یمکار  ةنیشیپنیز جزو  اند کرده

نشان دادند که حوزه مطالعات  لیفرا تحل( در پژوهشی به روش 4414زاده پور و حیدری )

افزایش داشته است. طالبی و  4413نسبت به دهه  4483هویت ملی و قومی در ایران در دهه 

نشان دادند  ها آن سی کردند.( هویت طلبی قومی در فضای مجازی را برر4414عیوضی )

. لهسایی زاده، باشد یمی مدار قومبیشترین مطالب قومی موجود در فضای مجازی مربوط به 

اعراب شهرستان  ةجامع( در یک پژوهش کمی و پیمایشی با 4488مقدس و تقوی نسب )

 دو متغیر هویت قومی و هویت ملی منفی )در جهت ةرابطاهواز به این نتیجه رسیدند که 

محرومیت  ریتأث( در پژوهشی دیگر با بررسی 4481معکوس( هستند. نواح و تقوی نسب )
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ی از اعراب خوزستان به این نتیجه رسیدند که با ا نمونهنسبی بر هویت قومی و هویت ملی با 

افزایش احساس محرومیت، هویت قومی در بین اعراب خوزستان تشدید شد و برخی از 

قوم »عنوان ( در پژوهشی با 4482نواح و تقوی نسب ) افت.ی هویت ملی کاهش یها جنبه

با استفاده از تئوری محرومیت نسبی در میان اعراب خوزستان  «عرب واگرایی یا همگرایی

معناداری  ةرابط باهمبه این نتیجه رسیدند که هویت قومی و هویت ملی در جهت معکوس 

 داشتند.

 ی خارجیها نهیشیپب( 

 ریغنخستین مطالعاتی که در بافت زندگی روزمره و در مورد اطالعات روزمره و  ازجمله 

(، ساولینن 4111( و )4112(، )4114) 4مطالعات چتمن توان یماست،  شده انجامی کار

نام برد که همه در  ( را4118) 3( و ویلیامسون4111) 4(، اردلز4114) 4( و گرانووتر4111)

بافت و محیط و  ریتأثو بر  است شده انجامی و در بافت زندگی روزمره ابی اطالعرفتار  ةحوز

 1داشتند. هرسبرگر دیتأکی در زندگی روزمره ابی رفتار اطالعشرایط اجتماعی و فرهنگی بر 

دکتری خود  ةرسالرا در  خانمان یب والدین ةروزمر اطالعات و اطالعاتی ( نیازهای4118)

 یگردآور یها روش حی( به تشر4334) 8ینزو مک 1ی، مک کچن2یکر بررسی کرد.

سه گروه زنان  انیدر م( سیآل)روزمره  یدر بافت زندگ یابی اطالعات در مطالعات اطالع

خود اشتغال و کودکان  یها دوقلو، افراد متعلق به گروه یها نیباردار صاحب جن

 در اطالعاتی ( رفتار4334) 44و براون 43، بیکر1(. فیشر4414زارع،پرداختند ) یدبستان شیپ
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آرایشگران را مطالعه و  و جدید مهاجران زنان خیابانی )روسپیان(، سه گروه ةروزمر زندگی

اکتشافی که با استفاده از منابع  -( در یک مطالعه نظری4333) 4بررسی کردند. بورن

انجام شد سیاست اطالعاتی و فرهنگی در میان جوامع یوتوپیایی آمریکا را  دوم دست

حوزه  عنوان به «اتنوانفورماتیک»ی تحت عنوان ا حوزهد. بورن در این مطالعه از مطالعه نمو

( با استفاده از مدل 4338) 4(. بیتز4414مطالعاتی برای مدیریت اطالعات اقوام نام برد )زارع،

 و اطالعات اطالعات در بافت زندگی روزمره ساولینن و نظریه فقر اطالعات چتمن نیازهای

خود  ةنام انیپای در دوبلین را در ا محله ساکن کارگر طبقه ساالن بزرگ اطالعاتی رفتار

ی دنیای ساز مفهوم»عنوان ( در پژوهشی با 4331) 4، فیشر و مارکوکسرزیما بررسی کرد.

ی تجربی ا نهیزمیک چارچوب  «سال 44تا  1نوجوانان  ةروزمراطالعات: رفتار اطالعاتی 

( 4344) 3ارائه دادند. یادامسورن سال 44-1وجوانان ن ةروزمربرای جهان اطالعاتی زندگی 

 اخبار با غیرمعمول رویدادهای با مواجهه دکتری خود به روش ترکیبی ماهیت ةنام انیپادر 

و مدل رویارویی  ساولینن روزمره زندگی اطالعات جستجوی مدل از استفاده با آنالین

 ةروزمر( رفتار اطالعاتی 4344) 2را بررسی کرد. وایمبرالی و کالین 1اطالعات اردلز

ی ها هینظررفتار اطالعاتی خریداران را با  ها آنیی را بررسی کردند. مواد غذاخریداران 

 نوجوانان اطالعاتی در پژوهشی رفتار (4344) 1رفتار اطالعاتی ترکیب کردند. هواکو

 نوجوانان روزمره زندگی دوستان و جستجوی اطالعات یها گروه از شدن جدا هنگام

 بر مبتنی یها جامعه ریتأث( با روش گرندد تئوری 4344) 8را بررسی کرد. گیبسن مهاجر

دکتری  ةرسالرا در  داون سندرممبتالبه  کودکان والدین انجمن اطالعاتی دو رفتار بر مکان

کاتولیک  روحانیت زندگی روزمره اطالعات ( نیازهای4342) 1خود مطالعه کرد. دنکاسا
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 ةنام انیپا( در 4342) 4. کیمقراردادی موردبررس( را شده ینیبازبساولینن  سیآل)مدل 

ی و رفتار جستجوی ریپذ فرهنگو  روزمرهزندگی  یابی اطالع رفتارهای»دکتری خود 

را بررسی کرد.  «یا کرهاطالعات زنان مهاجر  نیازهای اطالعات، اکتساب اطالعات و

 ةحوزکه در  پناهندگان و مهاجر جوانان یروزمرهزندگی  ( رفتار اطالعاتی4341) 4فاوست

، 1، مولر3قرارداد. هاراری موردمطالعهفعالیت داشتند را  4ارتباطات و اطالعات فناوری

 یها یاز گوش استفاده را با انسان رفتار متمرکز ( با مطالعات4341) 1و رنتفراو 2آونگ

( 4341) 8و نظری این میفهبررسی کردند. برهمند، ناخدا،  همراه تلفن سنسورهای و هوشمند

 ةنیدرزم روزمره زندگی ی در بافتابی اطالع رفتار در پژوهشی کیفی به روش گرندد تئوری

روزمره را در جامعه دختران دانشجو بررسی کردند. فانگ و  دردسرهای با آمدن کنار

 مقایسه: چین مردم روزمره ی زندگیابی اطالعمورد رفتار  در یا مطالعه( 4341) 1ایکس آی

 انجام دادند. 43پلتفرم وایبو و وب بین

بر دستیابی و استفاده از اطالعات در زندگی روزمره و  دیتأکی روزمره ابی اطالعرفتار 

هم تا حدودی در  ها تیاقلو در میان اقوام و  مجزا از اطالعات کاری و تحصیلی و ... دارد

اما با جستجوی ؛ در باال اشاره شد ها آنی و انجام است که به تعدادی از ریگ شکلحال 

قوم  ةروزمری در بافت زندگی ابی اطالعپژوهشگر مشخص شد جای اثری علمی که رفتار 

 ریتأثی یا مطالعه قرار داده باشد، خالی است. بافت فرهنگی و اجتماعی موردبررسکرد را 

ی اطالعاتی ها کانالی اطالعاتی و انتخاب منابع و ها تیاولوی و ابی اطالعزیادی بر رفتار 

بافت را بر جهان کوچک  ریتأثافراد دارد. چنانکه چتمن با نظریه زندگی در چرخه 
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 مسئلهبر این  «مهارت زندگی»و  «زندگی ةویش»ی خاص و ساولینن با دو اصطالح ها گروه

 ةویشجهان کوچک( و ) جیرا ورسوم آداببنابراین بافت فرهنگ قومی و ؛ دارد دیتأک

. به همین دلیل شود یم ها آنمنجر به رفتار متفاوت در  احتماالًزندگی متفاوت در قوم کرد 

ی این قوم در ابی اطالعی اطالعاتی و رفتار ها کانالدر پژوهش حاضر سعی بر این است که 

می و ملی( و قو) یتیهومتغیرهای  ةرابطی دقیق قرار گیرد و موردبررسبافت زندگی روزمره 

 قرار گیرد. موردمطالعهی در بافت زندگی روزمره این قوم ابی اطالعاحساس تبعیض با رفتار 

 اهداف پژوهش

ی در بافت زندگی روزمره ساکنان شهر ابی اطالعپیش رو بررسی رفتار  ةمطالعهدف اصلی 

 .باشد یمی بعد سهبر نظریه زندگی  دیتأکموردی قوم کرد با  ةمطالعکرمانشاه 

 یجزئاهداف 

 اقوام کرد ساکن شهر کرمانشاه ی روزمرهزندگ ی کسب اطالعات درها کانال . شناسایی4

رفتار  با . شناسایی وجود یا عدم وجود رابطه بین هویت قومی اقوام کرد شهر کرمانشاه4

 روزمره ی در بافت زندگیابی اطالع

رفتار  با شهر کرمانشاه . شناسایی وجود یا عدم وجود رابطه بین هویت ملی اقوام کرد4

 روزمرهزندگی  ی در بافتابی اطالع

 با . شناسایی وجود یا عدم وجود رابطه بین احساس تبعیض در اقوام کرد شهر کرمانشاه3

 روزمرهی در بافت زندگی ابی اطالعرفتار 

هویت قومی، هویت ملی و احساس تبعیض در  نیب شیپمتغیر  سه . شناسایی میزان تأثیر1

 روزمرهی در بافت زندگی ابی اطالعرفتار  بر متغیر مالک رد شهر کرمانشاهاقوام ک

ی قوم کرد در زندگی روزمره ابی اطالع. شناسایی وجود یا عدم وجود تفاوت در رفتار 2

 یشناخت تیجمعمتغیرهای  ازلحاظ
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 پژوهش سؤاالت

 کدامند؟ اقوام کرد ساکن شهر کرمانشاه ی روزمرهزندگ ی کسب اطالعات درها کانال. 4

زندگی  در بافتی ابی اطالعرفتار  با ی بین هویت قومی کردهای شهر کرمانشاها رابطه. چه 4

 روزمره وجود دارد؟

زندگی  در بافتی ابی اطالعرفتار  با ی بین هویت ملی کردهای شهر کرمانشاها رابطه. چه 4

 روزمره وجود دارد؟

 ی در بافتابی اطالعرفتار  با کرمانشاهی بین احساس تبعیض کردهای شهر ا رابطه. چه 3

 زندگی روزمره وجود دارد؟

هویت قومی، هویت ملی و حس تبعیض در اقوام کرد  نیب شیپمتغیرهای  ریتأث. میزان 1

 چقدر است؟ روزمرهی در بافت زندگی ابی اطالعرفتار  بر متغیر مالک شهر کرمانشاه

 تیجمعمتغیرهای  ازلحاظی روزمره ی قوم کرد در بافت زندگابی اطالع. آیا رفتار 2

 ی تفاوت معناداری دارد؟شناخت

 روش پژوهش

کار به  ةویشپژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد.  

ی در موردبررسی مدلی مفهومی از متغیرهای ا کتابخانهاین صورت بود که ابتدا با روش 

هویت قومی و  ةدهند لیتشکی ها مؤلفهپژوهش طراحی گردید، به این منظور ابتدا عناصر و 

تعلق قومی، تعهد قومی، ) یقومی هویت ها مؤلفهی قرار گرفتند. موردبررسهویت ملی 

ی هویت ملی در هفت بعد با عناوین ها مؤلفهشناسایی شد و  (تعصب قومی، منزلت و هنجار

یاسی، بعد دینی، بعد جغرافیایی، بعد زبان و ادبیات، بعد تاریخی و بعد بعد فرهنگی، بعد س

گویه تعیین و برای سنجش آن از طیف  43قومیتی شناسایی شد. برای پنج بعد هویت قومی 

با سنجه طیف )گویه  44برای متغیر هفت بعدی هویت ملی  یی استفاده شد.تا پنجلیکرت 

ی در بافت زندگی روزمره ابی اطالعرای متغیر رفتار یی( در نظر گرفته شد. بتا پنجلیکرت 

ی گذشته ها پژوهشبرای طراحی این بخش از پرسشنامه از  ؛ کهگویه در نظر گرفته شد 31

 48ی ساکنان باالی موردبررس ةجامعنزدیک به موضوع پژوهش حاضر کمک گرفته شد. 
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نفر بودند.  131333 نرایابودند که طبق آخرین سرشماری مرکز آمار  شهر کرمانشاهسال 

ی ا خوشهی به روش ریگ نمونهآمد.  به دستنفر  483حجم نمونه با فرمول کوکران 

ناحیه )خوشه( تقسیم شد.  3که ابتدا جامعه به  بیترت نیا بهی صورت گرفت. ا دومرحله

بعد از هر ناحیه دو منطقه )محله(  ةمرحلانتخاب شد. در  تصادف بهسپس دو ناحیه 

ی ها پژوهش ةبامطالعبود که  محقق ساخته ةپرسشنامانتخاب شد. ابزار پژوهش  تصادف به

( 4414) یپورموس( و 4414(، مسعودنیا و همکاران )4414(، زارع )4414ربانی و رستگار )

و مبانی نظری پژوهش طراحی گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط چند تن از اساتید 

 شد. دییتأیی صوری آن توسط تعدادی از پاسخگویان ی و رواشناس دانشعلم اطالعات و 

و با استفاده از روش آلفای کرونباخ  4اس.پی.اس.اس. افزار نرمپایایی پرسشنامه توسط 

 43 ةنسخاس.پی.اس.اس  افزار نرمبا  ها دادهکه پایایی قابل قبولی است.  آمده دست به 82/3

 تحلیل شد.

 ها داده لیوتحل هیتجز

 ی هویت قومی پاسخگویانها مؤلفه میانگین. 1جدول 

 هنجار قومی منزلت قومی تعصب قومی تعهد قومی تعلق قومی ی هویت قومیها مؤلفه

 11/4 14/4 43/4 48/3 38/3 میانگین

ی هویت قومی مربوط به متغیر تعهد قومی بود و ها شاخصهباالترین میانگین در بین 

به ترتیب تعلق قومی، هنجار قومی، منزلت قومی و تعصب قومی بیشترین میانگین  بعدازآن

حاصل شد که نشان  43/4ی متغیر تبعیض قومی ها هیگورا داشتند. همچنین میانگین 

میزان میانگین بعد از متغیرهای هویت قومی و در سطحی  ازلحاظ، متغیر تبعیض دهد یم

 قرار داشت. ها آناز  تر نییپا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. SPSS 
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 ی هویت ملی پاسخگویانها مؤلفه. میانگین 4جدول 
ی هویت ها مؤلفه

 ملی

بعد 

 یفرهنگ

بعد 

 یاسیس

بعد 

 ینید

بعد 

 ییایجغراف

زبان و  بعد

 ادبیات

بعد 

 تاریخی

بعد 

 قومیتی

 38/3 38/3 44/3 81/4 14/4 31/4 44/3 میانگین

در بین هفت بُعد هویت ملی بعد قومیتی باالترین میانگین را در بین پاسخگویان داشت. 

 ی بعد قرار گرفتند.ها رتبهفرهنگی، زبان و ادبیات و بعد تاریخی در  بعد بعدازآن

 . میانگین هویت ملی و هویت قومی پاسخگویان3جدول 

 هویت قومی هویت ملی متغیرهای هویتی

 88/4 34/3 میانگین

 

میانگین دو متغیر مستقل هویت قومی و هویت ملی نشان داد که در بین اقوام کرد نمونه 

 ی هویت ملی از میانگین باالتری برخوردار است.موردبررس

ی کسب اطالعات در زندگی روزمره اقوام کرد ساکن شهر کرمانشاه ها کانالاول:  سؤال

 کدامند؟

 ی پژوهشها هیگوی کسب اطالعات زندگی روزمره و میانگین تعدادی از ها کانال. 0جدول 

 انحراف معیار میانگین ی کسب اطالعات زندگی روزمرهها کانال ردیف

 132/3 84/4 اخبار 4

 131/3 18/4 ی چاپیها رسانه 4

 214/3 23/4 ی عمومیها کتابخانه 4

 133/3 44/4 رادیو و تلویزیون() یمل ةرسان 3

 148/3 38/4 اینترنت 1

 133/3 31/4 تلفن 2

 114/3 82/4 ماهواره 1

 184/3 48/4 نخبگان ةشبک 8

 134/3 41/3 در زندگی روزمره نقشاننگرش نسبت به اطالعات و  4

 113/3 41/4 ی عمومی به فرهنگ کردیها کتابخانهی توجه یب 4

 422/4 12/4 ملی ةرسان زبان یفارسی ها برنامهاستفاده از  4
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 انحراف معیار میانگین ی کسب اطالعات زندگی روزمرهها کانال ردیف

 444/4 41/4 ملی ةرسانی کردی زبان ها برنامهاستفاده از  3

 448/4 43/4 ی کردی زبان شبکه استانی )زاگرس(ها برنامهاستفاده از  1

 344/4 11/4 ی اجتماعیها شبکهتمایل به ارتباط با کردزبانان در  2

 111/3 31/3 تلگرام، واتساپ و...() یخارجی ها رسان امیپاستفاده از  1

 324/4 14/4 سروش، بله، آی گپ و...() یداخلی ها رسان امیپاستفاده از  8

 434/4 21/4 خارج از کشور زبان یفارسی ا ماهوارهی ها شبکهاستفاده از  1

 481/4 12/4 ی کردزبان خارج از کشورا ماهوارهی ها شبکهاستفاده از  43

 428/4 4/4 یا ماهوارهی ها شبکهملی به  ةرسانترجیح  44

ی ابی اطالع ةگان هشتی ها کانال، در بین دهند یمنشان  3در جدول  ها افتهکه ی طور همان

بود. بعد از اخبار  روزمرهکانال کسب اطالعات زندگی  نیتر مهمی، اخبار موردبررسنمونه 
ملی و شبکه نخبگان  ةرسانی عمومی، تلفن، اینترنت، ها کتابخانهی چاپی، ها رسانهبه ترتیب 

 ها افتهبیشترین انتخاب پاسخگویان برای کسب اطالعات در زندگی روزمره بود. همچنین ی
و  ها آناطالعات برای  به اهمیت نسبت مثبتی نگرش یموردبررساقوام کرد  که داد نشان
ی معتقدند که تا حدوددارند. پاسخگویان  روزمره زندگی در آن نقش مهم یی وکارا

ی ها برنامه. اند بوده توجه یبی به فرهنگ کردی ساز مجموعهی عمومی در ها هکتابخان
. پاسخگویان اند دادهملی ترجیح  ةرسانی کردی زبان ها برنامهرا کمی بیشتر از  زبان یفارس

ی اجتماعی ارتباط داشته باشند. از ها شبکهکرد خود در  زبانان همکه با  مندند عالقه
ی ها رسان امیپی خارجی مانند تلگرام و واتساپ با اختالف فاحش نسبت به ها رسان امیپ

ی ها ماهوارهملی را به  ةرسان. همچنین پاسخگویان استفاده از کنند یمداخلی استفاده 
 خارج از کشور ترجیح دادند کردزبانو  زبان یفارس

ی ابی اطالعرفتار  با ی بین هویت قومی کردهای شهر کرمانشاها رابطهچه  دوم: سؤال

 زندگی روزمره وجود دارد؟ در بافت

 هویت قومی و کسب اطالعات در زندگی روزمره ةرابط. بررسی 5جدول 

 هویت قومی 

 381/3 (r) رسونیپضریب همبستگی  کسب اطالعات در زندگی روزمـــره

 333/3 سطح معناداری
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(، >31/3pحاصل شد ) 333/3با توجه به سطح معناداری آزمون همبستگی پیرسون که 

معناداری وجود دارد.  ةرابطبنابراین بین هویت قومی و کسب اطالعات در زندگی روزمره 

ی نیز در این معناداری اثر و نقش داشته شناس تیجمعاحتمال دارد متغیرهای  که ییازآنجا

ی شناس تیجمعی )تفکیکی( اثر متغیرهای جزئضریب همبستگی  ةمحاسبباشند، بنابراین با 

 .میکن یمرا کنترل و حذف 

ی بین هویت قومی و کسب اطالعات در زندگی روزمره با کنترل جزئهمبستگی  ةرابط. 6جدول 

 یشناس تیجمعمتغیرهای 

 هــویـت قومـــی متغیر مستقل

ر 
 د

ت
عا

ال
اط

ب 
کس

ره
ــ

مـ
وز

 ر
ی

دگ
زن

 

 درآمد تأهلوضعیت  تحصیالت سن جنسیت متغیر کنترل

 381/3 384/3 314/3 381/3 313/3 (r) رسونیپضریب همبستگی 

 333/3 333/3 333/3 333/3 333/3 سطح معناداری

بین دو متغیر هویت قومی و  دیآ یبرم 2که از ردیف سطح معناداری در جدول  طور همان

معنادار دیده شد. به این  ةرابطی شناس تیجمعی قوم کرد با کنترل متغیرهای ابی اطالعرفتار 

 ندارند. ریتأثی بر همبستگی این دو متغیر شناس تیجمعمعنی که متغیرهای 

 در بافتی ابی اطالعرفتار  با ی بین هویت ملی کردهای شهر کرمانشاها رابطهچه  سوم: سؤال

 زندگی روزمره وجود دارد؟

 هویت ملی و کسب اطالعات در زندگی روزمره ةرابط. بررسی 7جدول 

 هویت ملی 

ت 
عا

ال
اط

ب 
کس

ی 
دگ

زن
ر 

د

ره
ــ

مـ
وز

ر
 

 481/3 (r) رسونیپضریب همبستگی 

 333/3 سطح معناداری

( چون سطح معناداری >31/3pی حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد )ها افتهی
آمد بنابراین بین هویت ملی و کسب اطالعات در زندگی روزمره  به دست 31/3کمتر از 

ی را کنترل شناس تیجمعالزم است اثر متغیرهای  بازهممعنادار و مثبت وجود دارد.  ةرابط
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 کنیم.

ی بین هویت ملی و کسب اطالعات در زندگی روزمره با کنترل جزئهمبستگی  ةرابط. 8جدول 

 یشناس تیجمعمتغیرهای 
 هــویـت ملــــی متغیر مستقل

ر 
 د

ت
عا

ال
اط

ب 
کس

ره
ــ

مـ
وز

 ر
ی

دگ
زن

 

 درامد تأهلوضعیت  تحصیالت سن جنسیت متغیر کنترل

 488/3 414/3 482/3 418/3 481/3 (r) رسونیپضریب همبستگی 

 333/3 333/3 333/3 334/3 333/3 سطح معناداری

ی پاسخگویان با ابی اطالعبین دو متغیر هویت ملی و رفتار  دهد یمنشان  8جدول اطالعات 

معنادار دیده شد. به این معنی که متغیرهای  ةرابطی شناس تیجمعکنترل متغیرهای 
 ندارند. ریتأثی بر همبستگی این دو متغیر شناس تیجمع

رفتار  با ی بین احساس تبعیض کردهای شهر کرمانشاها رابطهچهارم: چه  سؤال

 دارد؟زندگی روزمره وجود  ی در بافتابی اطالع

 زندگی روزمره ی در بافتابی اطالعاحساس تبعیض و رفتار  ةرابط. بررسی 9جدول 

 احساس تبعیض 
ی در ابی اطالعرفتار 

 زندگی روزمره بافت
 431/3 (r) رسونیپضریب همبستگی 

 333/3 سطح معناداری

کمتر از  شده حاصلچون سطح معناداری  دهد یمنشان  1جدول ی ها افتهکه ی طور همان

 ةرابطزندگی روزمره  ی در بافتابی اطالعبنابراین بین احساس تبعیض و رفتار  باشد یم 31/3
 معنادار وجود دارد.

زندگی روزمره با کنترل  ی در بافتابی اطالعی بین تبعیض رفتار جزئهمبستگی  ةرابط. 14جدول 

 یشناس تیجمعمتغیرهای 
 تبـعــیــض متغیر مستقل

ر 
فتا

ر
ع

ال
اط

ابی 
ی 

ت
باف

ر 
د

 
ی 

دگ
زن ره

زم
رو

 

 درامد تأهلوضعیت  تحصیالت سن جنسیت متغیر کنترل

 434/3 434/3 438/3 433/3 433/3 (r) رسونیپضریب همبستگی 

 333/3 333/3 333/3 333/3 333/3 سطح معناداری
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ی ابی اطالعبین دو متغیر تبعیض و رفتار  دهد یمنشان  وضوح به 43سطح معناداری جدول 
بنابراین ؛ معنادار وجود دارد ةرابطی شناخت تیجمعقوم کرد با حذف اثر متغیرهای 

 دو متغیر مذکور ندارند. ةرابطی بر ریتأثی شناس تیجمعمتغیرهای 
بین متغیرهای  دو دوبهپنجم پژوهش نیاز هست یک بررسی  سؤالبرای پاسخ به 

ارائه شدکه در  پژوهشر مستقل پژوهش انجام شود، چون یک مدل نظری از متغیرها د

پژوهش نشان داده شد؛ که برای مناسب بودن این مدل باید متغیرهای مستقل در  سؤاالت
بنابراین در ؛ همبستگی با یکدیگر باشند ةرابطعین رابطه قوی با متغیر وابسته دارای کمترین 

 به بررسی این موضوع پرداخته شد. 44جدول 

 دو دوبه صورت بهبین متغیرهای مستقل  ةرابط .11جدول 
 متغیرهای مستقل

 
 ضریب همبستگی

ارتباط بین هویت 

 ملی و هویت قومی

ارتباط بین هویت 

 ملی و احساس تبعیض

ارتباط بین هویت 

 قومی و احساس تبعیض

 443/3 434/3 481/3 (r) رسونیپضریب همبستگی 

 333/3 333/3 333/3 سطح معناداری

همبستگی پیرسون نشان  ةآمارپیداست سطح معناداری  44ی جدول ها دادهکه از  طور همان
که بین هویت قومی و هویت ملی، هویت ملی و احساس تبعیض، همچنین بین  دهد یم

 >4r)همبستگی ضعیف وجود دارد  مثبت و معنادار اما ةرابطهویت قومی و احساس تبعیض 

 (4ضریب همبستگی کمتر از 

هویت قومی، هویت ملی و حس تبعیض  نیب شیپمتغیرهای  ریتأثمیزان  :پنجم سؤال

چقدر  روزمرهی در بافت زندگی ابی اطالعرفتار  بر متغیر مالک در اقوام کرد شهر کرمانشاه
 است؟

استفاده شد. بعد  4گام به گام ةویشاز رگرسیون چند متغیره )چندگانه( به  سؤالبرای بررسی 

برازش مدل رگرسیونی متغیر مستقل هویت ملی در  افزار و نرممتغیرها در  واردکردناز 
گفت که تنها دو  توان یمبنابراین ؛ و از مدل رگرسیونی حذف گردید معادله وارد نشد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Stepwise 
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ی در بافت زندگی روزمره ابی اطالعمتغیر مستقل هویت قومی و احساس تبعیض بر رفتار 
توجه به اینکه سطح معناداری مربوط  با دهد یمنشان  44جدول  تأثیرگذار هستند. قوم کرد

بنابراین مدل رگرسیونی معنادار است  باشد یمکمتر  31/3شده و از  33/3برابر با  F ةآماربه 
ی در ابی اطالعمعناداری تغییرات متغیر وابسته )رفتار  طور به تواند یمیعنی مدل رگرسیون 

گی چندگانه بین متغیرهای ی کند. مقدار ضریب همبستنیب شیپ( را روزمرهبافت زندگی 

ی در بافت زندگی روزمره برابر با ابی اطالعمستقل هویت قومی و حس تبعیض با رفتار 
این است که بین متغیرهای مستقل با وابسته همبستگی قوی وجود  دهنده نشانشده و  381/3

حاصل شد که با تقریب در بازه  314/4برابر با  4دوربین واتسون ةآماردارد. همچنین، مقدار 
ی رگرسیونی همبستگی وجود ندارد. ها ماندهبین  جهیدرنتاست.  قرارگرفته( 1/4 ,1/4)

از تغییرات  درصد 3/42 دهد یمشده است که نشان  423/3مقدار ضریب تعیین برابر با 
ی، موردبررس ةنمونکرد  قوم ةروزمری در بافت زندگی ابی اطالعمتغیر وابسته یعنی رفتار 

همچنین مقدار ضریب تعیین . شود یمتوسط دو متغیر مستقل هویت قومی و تبعیض تبیین 

از  درصد 42 متغیرهای هویت قومی و حس تبعیض دهد یم( نشان 423/3) شده لیتعد
 .کند یمآماری را تبیین  ةجامعکل  ةروزمری در بافت زندگی ابی اطالعتغییرات رفتار 

 ها آماره. خالصه مدل رگرسیونی، ضرایب و 11جدول 
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 روزمره
314/4 

 4 هویت قومی 381/3 441/3 441/3 884/441 484 333/3 411/3 381/3 131/43 333/3

333/3 
414/43 

238/4 

311/3 

424/3 

441/3 

444/3 
333/3 484 448/28 423/3 423/3 143/3 

 هویت قومی

 تبعیض
4 

  روزمرهی در بافت زندگی ابی اطالعرفتار  =834/4+ 441/3+ )هویت قومی(444/3)تبعیض( 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Durbin-Watson 
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، میزان تأثیر متغیرهای هویت قومی و احساس تبعیض بر رفتار 4با توجه به مقدار ضریب بتا

درصد شده و  4/42و  1/31به ترتیب برابر با  ی در بافت زندگی روزمره قوم کردابی اطالع

با افزایش هر واحد  دهد یم( نشان B) یونیرگرسجهت رابطه مثبت است. ستون ضریب 

درصد  4/44درصد و  1/44 بیترتمتغیر هویت قومی و حس تبعیض متغیر وابسته به 

 .ابدی یمافزایش 

متغیرهای  ازلحاظی قوم کرد در زندگی روزمره ابی اطالعششم: آیا رفتار  سؤال

 ی تفاوت معناداری دارد؟شناخت تیجمع

ی بر اساس متغیر ابی اطالعر در مورد تفاوت رفتا 44با توجه به اطالعات جدول 

حاصل شد بنابراین  31/3( بیشتر از = 111/3pلون )جنسیت آماره سطح معناداری آزمون 

. سطح معناداری میکن یماستفاده  ها انسیوارو ما از ردیف برابری  شود یمپذیرفته  H˳فرض

و  شود یمبنابراین فرض پژوهش رد ؛ آمد به دست 31/3( بیشتر از =414/3p) یتآزمون 

متغیر  ازلحاظی قوم کرد ابی اطالع. بدین معنی که بین رفتار شود یمپذیرفته  H˳فرض بازهم

ی بر ابی اطالعاما در مورد تفاوت رفتار ؛ آماری دیده نشد ازلحاظجنسیت تفاوت معناداری 

( برابری واریانس دو گروه 418/3لون )سطح معناداری آزمون  تأهلاساس متغیر وضعیت 

ی ردیف برابری ها آماره( بر همین اساس از <31/3pکند ) یم دییتأمجردها را  و نیمتأهل

( رد شدن فرض پژوهش =431/3P) یت. سطح معناداری آزمون میکن یماستفاده  ها انسیوار

 ازلحاظی قوم کرد ابی اطالع. به همین دلیل بین رفتار دهد یمرا نشان  H˳فرض دییتأو 

آماری تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج این دو آزمون نشان  ازلحاظ تأهلوضعیت 

 .کند ینمتغییر  تأهلجنسیت و وضعیت  ریتأثی قوم کرد تحت ابی اطالعرفتار  دهد یم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ضریب  از یک متغیر مستقل در مدل داشته باشیم. در این صورت مقدار تر شیهنگامی است که ب ضریب بتا . کاربرد4

کنیم و به عبارتی بتوانیم تعیین کنیم  متغیر وابسته مقایسه ینیب شیکه سهم نسبی هر متغیر را در پ کند یبه ما کمک م بتا

 د.ثیر را بر متغیر وابسته دارنأکه کدام متغیرها بیشترین ت
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جنسیتی و  تفاوت اساس بر قوم کرد روزمره زندگی بافت در یابی اطالع . مقایسه13جدول 

 تأهلوضعیت 

سطح 

 معناداری
t 

درجه 

 آزادی

 انحراف

 استاندارد

آزمون لون برای 
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 مرد 13/4
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آزمون لون برای 

 ها انسیواربرابری 
ی ابی اطالعرفتار 

در بافت زندگی 

 روزمره

 میانگین
وضعیت 

 تأهل
 سطح معناداری

F 

 آماره

431/3 244/4 

484 

333/3 

418/3 
141/

3 

 متأهل 11/4 ها انسیواربرابری 

434/3 231/4 321/3 
نابرابری 

 ها انسیوار
 مجرد 31/4

 سن و درآمد تفاوت اساس بر قوم کرد روزمره زندگی بافت در یابی اطالع . مقایسه10جدول 

 
منابع 

 واریانس

مجموع 

 مربعات

 ةدرج

 آزادی

میانگین 

 مربعات
آماره 

F 

سطح 

 معناداری

 سن
 133/3 3 241/4 بین گروهی

341/3 334/3 
 431/3 411 184/11 یگروه درون

 درآمد
 431/3 4 43/1 بین گروهی

33/4 443/3 
 444/3 483 483/83 یگروه درون

 ی زندگی روزمرهابی اطالع. آزمون تعقیبی تفاوت سنی در رفتار 15جدول 

 سطح معناداری تفاوت میانگین گروه سنی 

 سال 52-43

43-48 318/3- 333/3 

33-41 411/3- 341/3 

13-31 442/3- 311/3 

21-11 331/3- 318/3 
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ی روزمره قوم ابی اطالعرفتار  دهند یمنشان  43ستون سطح معناداری جدول  که طور همان

 41 یسنسن تفاوت معنادار دارد و بعد از انجام آزمون تعقیبی توکی گروه  ازنظرکرد تنها 

ی زندگی روزمره ابی اطالعسال در رفتار  33تا  41 یعنسال با گروه سنی بعد از خود ی 43 تا

 (.41اری داشتند )جدول تفاوت معناد

 یریگ جهینتبحث و 

(« سی)آل روزمره بافت زندگی در یابی اطالع» نظریه دو بر دیتأکپژوهش پیش رو با  

ی ابی اطالعی اطالعاتی و رفتار ها کانالچتمن سعی بر بررسی « زندگی در چرخه» و ساولینن

کانال کسب اطالعات زندگی  نیتر مهمنشان داد، اخبار  ها افتهبررسی ی قوم کرد داشت.

قوم کرد بود. رسمیت داشتن اخبار، دسترسی آسان و ارزان بدون نیاز به مهارت  روزمره

در صدر انتخاب پاسخگویان قرار  که یطور بهدلیل این انتخاب باشد.  تواند یمخاصی 

 ةرسان، ی عمومی، تلفن، اینترنتها کتابخانهی چاپی، ها رسانهگرفت. بعد از اخبار به ترتیب 

ملی و شبکه نخبگان بیشترین انتخاب پاسخگویان برای کسب اطالعات در زندگی روزمره 

ی نقش مهمی در ریپذ دسترسکم، سهولت دسترسی و سادگی و  ةنیهز رسد یمبود. به نظر 

پژوهش  خانمان یب دارد. والدینِ برای کسب اطالعاتانتخاب این کانال اطالعاتی 

ی پور ها افتهبودند. ی یررسمیغ اطالعاتی یها شبکه بر کی( بیشتر مت4118هرسبرگر )

دوستان نشان داد. این  و اقوام تهران را منزل ةارامنی ابی اطالع( برترین کانال 4414موسوی )

عنوان  بهسندروم داون  مبتالبهکودکان  والدین اطالعاتی محلی یها شبکهکه  است یحالدر 

( بود. در 4344ی پژوهش گیبسن )ها افتهاطالعات از ی یگذار اشتراک به برای اصلی ابزار

 معلمان توسط اطالعات و اخبار کسب مجراهای نیتر پراستفاده( 4413) ییرساپژوهش 

 نتایج بود. همچنین همکاران و دوستان، اینترنت، سراسری تلویزیون، ترتیب به اهواز شهر

اطالعات برای  به اهمیت نسبت مثبتی نگرش یموردبررساقوام کرد  که داد نشان پژوهش

( 4413(، رسایی )4412دارند. سعیدی ) روزمره زندگی در آن نقش مهم یی وو کارا ها آن

( همسو با این یافته نگرش مثبت نسبت به اطالعات را در جامعه 4414وپورموسوی )

( در پژوهش خود در مورد دو قوم عرب و 4414اما زارع )؛ پژوهش خود گزارش کردند
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شان  روزمره زندگی در اطالعات از حدودی تادهندگان  پاسخ چند شان داد هربختیاری ن

 چندان تصویر اما ،دانند یم دشوار را اطالعات حضور بدون زندگی و کنند یم استفاده

در خصوص اهمیت  نداشتند. روزمره زندگی با مرتبط اطالعاتی نیازهای ماهیت از روشنی

ی به ترتیب اخبار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و موردبررساخبار نزد اقوام کرد نمونه 

ورزشی اهمیت داشتند. بیکاری و عدم اشتغال و وضعیت نه چندان مطلوب برخورداری 

عوامل در علت اهمیت اخبار  نیتر مهممیلیون تومان در ماه(  1/4تا  1/4درآمد ) ها خانواده

( 4414ی پژوهش زارع )ها عرب. اهمیت نوع اخبار نزد باشد یماقتصادی در بین اقوام کرد 

به ترتیب اخبار  ها یاریبختبه ترتیب اخبار ورزشی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود اما نزد 

ی عمومی پاسخگویان بیان ها کتابخانهدر مورد  فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی بود.

 د؛ کهان بوده توجه یبی به فرهنگ کردی ساز مجموعهی عمومی در ها کتابخانهکردندکه 

ی در موردبررس ةنمون( همسوست. اقوام کرد 4414این یافته با نتایج پژوهش پور موسوی )

ملی  ةرسانی کردی زبان ها برنامهرا کمی بیشتر از  زبان یفارسی ها برنامهپژوهش حاضر 

ملی تا حدی موفق  ةرساناست: یکی اینکه  بحث قابلاین یافته از دو منظر  .اند دادهترجیح 

است اما واقعیت مهم  قرارگرفتهاقوام مختلف  موردتوجهی آن ها برنامهعمل کرده است که 

دور بماند این است که تولیدات کردی زبان رسانه ملی بسیار  ازنظرکه نباید  توجه قابلو 

وی از ر ها آننیازهای اقوام کرد را برآورده کند و  استملی نتوانسته  ةرسانکم است و 

؛ کنند یمرا برای رفع نیازهای اطالعاتی خودشان انتخاب  زبان یفارسی ها کانالناچاری 

شود و نیازهای اطالعاتی این  مسئلهالزم است توجه بیشتری به این  رسد یمبنابراین به نظر 

ی متنوع برای این قشر که ها برنامهی آینده برای تولید و ساخت ها یزیر برنامهقوم در 

، در نظر گرفته شود. پاسخگویان اند دادهیی از جمعیت شهر کرمانشاه را تشکیل درصد باال

ی اجتماعی ارتباط داشته باشند. پور موسی ها شبکهکرد خود در  زبانان همکه با  مندند عالقه

نشان داد  ها افتهرسید. ی ها یارمن( در پژوهش خود به همین نتیجه در مورد اقلیت 4414)

ی خارجی مانند تلگرام و واتساپ با اختالف فاحش نسبت ها رسان امیپپاسخگویان بیشتر از 

ی پژوهش رسایی ها افتهی این قسمت با یها افته. یکنند یمی داخلی استفاده ها رسان امیپبه 
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 نرسا امیپی خود میزان استفاده زیاد پاسخگویان را از ها افته( همسوست. رسایی در ی4413)

تا  ها رسان امیپواتساپ گزارش کرد. سرعت، امنیت، حفظ حریم خصوصی و اینکه این 

ی ایرانی ها نمونهی آن نسبت به ها یکاستتوسط افراد هستند، نقص و  شده شیآزماحدودی 

از علل  تواند یم، باشد یم بخش تیرضابرای کاربران  ها آنو امکانات  باشد یمکمتر 

ملی را به  ةرسانی خارجی باشد. همچنین پاسخگویان استفاده از ها رسان امیپگرایش افراد به 

 ازنظرخارج از کشور ترجیح دادند. این موضوع  کردزبانو  زبان یفارسی ها ماهواره

این مورد با  ؛ وی بیگانه بسیار حائز اهمیت استها رسانهی ها هجمهمصونیت در برابر 

( ناهمسوست. دو قوم عرب و بختیاری در پژوهش زارع 4414ی پژوهش زارع )ها افتهی

ی ا ماهوارهی ها شبکه ها زبان عربی خارجی را به رسانه ملی ترجیح دادند. ها ماهواره

را استفاده  زبان یفارسی خارجی ا ماهوارهی ها شبکه ها یاریبختو  زبان عربخارجی 

 .کردند یم

 ها افتهرهای مستقل هویت قومی و هویت ملی یهمچنین در خصوص وضعیت متغی 

نشان داد که میانگین هویت قومی باالتر از متوسط است اما هویت ملی نسبت به هویت 

در میان اقوام  دهد یم( این یافته نشان 1جدول قومی از میانگین باالتری برخوردار است )

ی هویت قومی از ها لفهمؤ بعدازآنی هویت ملی و ها مؤلفهی ابتدا موردبررس ةنمونکرد 

ی کردها منجر به زندگ ةویشاین است که  مسئلهاهمیت برخوردار است. یکی از علل این 

تقویت هویت ملی کردها بوده است. الزم به ذکر  که نتیجه آن قومی شده تیدر هوتعادل 

بنابراین ؛ نیست ریتأث یبی دولت نیز در این مورد ها استیساست عوامل دیگری مانند 

تبیین  گونه نیا توان یمو  ردیگ ینمی قومی در تقابل با هویت ملی قرار ها خواسته گاه چیه

یی و باالتر قرار گرفتن هویت ملی همبستگی و اتحاد قومی و ملی راستا همنمود که 

و ابعاد هویت قومی، تعهد قومی باالترین  ها مؤلفه زیردر بین  .دهد یمپاسخگویان را نشان 

در جهان کوچک کردها و  شده رفتهیپذ(. هنجارهای اجتماعی 4جدول ) میانگین را داشت

)کردها( چنان قدرتمند است که  ها یخودو موارد مقبول برای  ها ارزشی مملو از نیب جهان

و دارایی ارزشمندشان  هیسرما عنوان به ها یژگیواین گروه پایبندی زیادی برای حفظ این 
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ی قومی و نپذیرفتن بیگانگان در جهان ها ارزشباعث پایبندی به  مسئلهدارند که همین 

آمد  به دستقومیتی است. همچنین میانگین حس تبعیض پاسخگویان کمی بیش از متوسط 

در نگرش جمعی پاسخگویان کرد حس تبعیض و  دهد یمنشان  مسئله(. این 4جدول )

این قسمت از پژوهش  ةافتی ت.اس لمس قابلو بیگانگان پر رنگ و  ها یخودی بین عدالت یب

 و قومی هویت (، ناهمسوست. او در پژوهش خود دریافت4414با نتایج پژوهش زارع )

 بین در ملی هویت و قوی نسبتاً اهواز شهرستان ساکن یها عرب بین در تبعیض احساس

هویت قومی، مستقل )نشان داد متغیرهای  ها افتهاست. همچنین ی ضعیف تا حدودی آنان

معناداری داشتند. به این صورت که بین  ةرابط باهم دو دوبههویت ملی و احساس تبعیض( 

هویت قومی و هویت ملی، هویت ملی و احساس تبعیض، همچنین بین هویت قومی و 

آماره ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  اما مثبت و معنادار داشتند؛ ةرابطاحساس تبعیض 

(. نتایج این قسمت از 44جدول  4/3از سه رابطه ضعیف بودند )کمتر  ی هرها یهمبستگکه 

(، 4481نسب )(، نواح و تقوی 4488و همکاران ) زاده ییلهسای پژوهش ها افتهپژوهش با ی

نشان داد با افزایش  ها آنی پژوهش ها افته( ناهمسوست. ی4481نواح و تقوی نسب )

ی هویت ملی ها جنبهدید شده و برخی احساس محرومیت، هویت قومی در میان اعراب تش

 .ابدی یمکاهش 

نشان داد متغیرهای مستقل  ها افتهدر مورد ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته ی 

ی در ابی اطالعجداگانه( با  طور به هرکدامهویت قومی، هویت ملی، احساس تبعیض )

ضریب همبستگی پیرسون  ةآمارمثبت و معناداری دارد.  ةرابطزندگی روزمره قوم کرد 

ی در بافت زندگی ابی اطالعنشان داد همبستگی بین هویت قومی و متغیر وابسته )رفتار 

احساس تبعیض و  نیچن همی و ابی اطالعروزمره( متوسط و همبستگی هویت ملی با رفتار 

 ها افتهی، یشناخت تیجمعبا کنترل اثر متغیرهای  نیچن هم. باشد یمی ضعیف ابی اطالعرفتار 

ی بر همبستگی هویت قومی، هویت ملی، احساس تبعیض شناخت تیجمعنشان داد متغیرهای 

به  ها زبان عرب( در بررسی 4414زارع ) ندارند. ریتأثی در بافت زندگی روزمره ابی اطالعبا 

 و تبعیض احساس تواند یم رسید. او دریافت، تحصیالت مسئلهی ناهمسو با این ا جهینت
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اما در مورد ؛ نماید تعدیل را روزمره زندگی بافت در یابی اطالع بر آن اثر همچنین

 و تحصیالت جنسیت، یعنی سن،؛ ی همسو با پژوهش حاضر رسیدا جهینتبختیارهای به 

 ها یاریبخت تبعیض و اثر آن بر رفتار احساس و قومی ملی، باورهای بر تأثیری درآمد

در  ها ارزشی قومی و ملی و درونی شدن ها ارزشثبات فرهنگی و پایبندی به . نداشت

ی سبب شده است میزان برخورداری و درآمد خانوار، موردبررسی کرد در نمونه ها خانواده

قرار دهد.  ریتأثسن، جنسیت افراد و حتی ازدواج نتواند هویت قومی و ملی افراد را تحت 

و  تأهلجنسیت و وضعیت  ریتأثی قوم کرد تحت ابی اطالعنشان داد رفتار  ها افتههمچنین ی

 بافت در یابی اطالع( 4414که در پژوهش زارع ) است یحال. این در کند ینمدرآمد تغییر 

 تفاوت تأهلجنسیت و وضعیت  ها ازلحاظ عربو  ها یاریبخت جامعه در روزمره زندگی

سن  ازلحاظی قوم کرد ابی اطالعدر رفتار  که است یحالداشت. این در  وجود معناداری

ی نیروی طورکل به(. نیاز اطالعاتی بیشتر در جوانان و 48جدول شد )تفاوت معنادار دیده 

ی اطالعاتی مختلف ها کانالجوانی و نشاط و میزان تجربه در اثر کنکاش و جستجوی 

 سن باشد. ازلحاظی ابی رفتار اطالعتفاوت  ةکنند نییتب تواند یم

وهش با متغیر وابسته و مناسب بودن مدل متغیرهای مستقل پژ ةهمدر مورد ارتباط  

 شده لیتعدکردند و مقدار ضریب تعیین  دییتأمعناداری مدل رگرسیون را  ها افتهنظری، ی

( از تغییرات متغیر وابسته یعنی رفتار چهارم کدرصد )کمی بیش از ی 42( نشان داد 423/3)

و حس  تقل هویت قومیقوم کرد، توسط متغیرهای مس ةروزمری در بافت زندگی ابی اطالع

از مدل  افزار نرم. الزم به ذکر است که متغیر هویت ملی توسط شود یمتبعیض تبیین 

عدم  دهنده نشانخالف انتظار فرض اولیه در مدل نظری و  ؛ کهرگرسیون حذف گردید

ی در بافت زندگی روزمره ابی اطالعی کنندگی آن بر رفتار نیب شیپاین متغیر و قدرت  ریتأث

قومی و حس تبعیض دو  تیهو ریمتغگفت تنها دو  توان یمی طورکل بهقوم کرد بود. پس 

 است یحال(. این در 43در رفتار اطالعاتی قوم کرد بودند )جدول  رگذاریتأثمتغیر مهم و 

( نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای هر دو قوم عرب و 4414زارع )که در پژوهش 

ی ها کنندهی نیب شیپختیاری نشان داد سه متغیر هویت ملی، هویت قومی و احساس تبعیض ب
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 بود. موردمطالعهی در بافت زندگی روزمره اقوام ابی اطالعی برای ا کننده نییتع

 رفت یمکه انتظار  طور همانبه این نتیجه رسید  توان یمو مباحث  ها افتهاز کل ی 

فیشر، اردلز و هستند )ی اجتماعی ها سنخ ةکنند نییتعهنجارهای جهان کوچک قومیتی که 

زندگی و  ةویشگروه قومیتی که  به فردی منحصر نیب جهان( و 433، ص 4481کچنی، 

در مورد قوم کرد نیز صادق  بخشند یمی قومیتی ها گروهی زندگی متفاوتی را به ها مهارت

گفت که متغیر هویت قومی یک  توان یمی این پژوهش ها افتهیبود و با اطمینان حاصل از 

مسئوالن و  موردتوجهباید  مسئلهی اقوام است که این ابی اطالعمتغیر مهم و اثرگذار بر رفتار 

در مقابل ) یقومکشور قرار گیرد. برای ایجاد تعادل مطلوب در متغیر هویت  زانیر برنامه

 مخصوصاًنه امکانات و منابع برای تمام اقشار و توزیع عادال تواند یمهویت ملی( دولت 

ی مدیریتی از ها پستی اقلیت و قومیتی را مدنظر قرار دهد، برای مشاغل و ها گروه

متناسب از پتانسیل  طور به ی نخبگان قومی استفاده کند، در رسانه ملیها ییتوانااستعدادها و 

احترام به فرهنگ اقوام مختلف و باال  ی قومی استفاده کند و برایها گروهی ها برنامهخوب 

 تواند یمی کند. این اقدامات عالوه بر تعادل هویت قومی ساز فرهنگبردن منزلت قومیتی 

مفاهیم  ازجملهی قوم کرد ابی اطالعحس تبعیض را نیز در قوم کرد کاهش دهد. رفتار 

هویت قومی و  متغیرهای زیادی است که متغیرهای مستقل ریتأثی هستند که تحت ا دهیچیپ

ی و تبیین کنند. نیب شیپاز تغییرات آن را  چهارم کاحساس تبعیض توانستند کمی بیش از ی

ی ها یفناوری اجتماعی، رشد ها شبکهو مهم دیگری مانند  رگذاریتأثمتغیرهای  مطمئناً

و بررسی ارتباط و تاثیرآنها  ها آنو... هستند که برای شناسایی و کشف  شدن یجهاننوین، 

و عوامل  ها کننده ینیب شیپ، بنابراین لزوم بررسی دیگر باشد یماز به مطالعات جدیدی نی

 .شود یمبر رفتار این قوم احساس  اثرگذار

مشاهده کرد عدم  شخصاً ها دادهی آور جمعیی که پژوهشگر در حین ها تیمحدوداز 

در پرسشنامه که مربوط به بعد سیاسی و  ها هیگواعتماد پاسخگویان به علت وجود برخی از 

کمی ترس و احتیاط مانع از پاسخ  دیرس یمبه نظر  که یطورمذهبی هویت ملی بود. به 

ممکن است روی نتایج آماری  مسئله. این شد یم سؤاالتدادن واقعی پاسخگویان به آن 
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و  ها یخودذیرش مقبولیت و پ صرفاًگذاشته باشد. البته الزم به ذکر است که  ریتأثپژوهش 

ی چتمن بعد سهی جهان کوچک در نظریه زندگی ها یژگیوعدم اعتماد به بیگانگان از 

این  احتماالً درهرصورتهست اما  ریناپذ اجتنابکه در اجتماعات قومی نیز امری  باشد یم

 نبوده است. ریتأث یببر پژوهش  مسئله

 پیشنهادات برخاسته از پژوهش

ی چاپی دومین انتخاب افراد کرد بعد از ها رسانهی پژوهش چون ها افته. با توجه به ی4 

الزم است مسئوالن در این زمینه  رسد یماخبار برای رفع نیاز اطالعاتی بود به نظر 

ی عمومی منابع مناسب چاپی و ها کتابخانهی کنند که در صورت رجوع افراد به زیر برنامه

ی پژوهش قسمت ها افتهنا به یب) یکردو فرهنگ  ورسوم آدابدر خصوص  حاًیترج

 ی عمومی( تهیه و در اختیار افراد قرار گیرد.ها کتابخانه

ی کردی زبان ها برنامه داتیبر تولی پژوهش الزم است رسانه ملی ها افته. با توجه به ی4

 استانی اهتمام ورزد. ةشبکمتنوع در 

 ی آیندهها پژوهشپیشنهاد برای 

ی ها هینظری در بافت زندگی روزمره قوم کرد با دیگر ابی اطالعرفتار  شود یمپیشنهاد  .4

 قرار گیرد. موردمطالعهرفتار اطالعاتی 

ی در بافت زندگی روزمره قوم کرد با رفتار دیگر اقوام ابی اطالعرفتار  شود یمپیشنهاد  .4

 مقایسه و مطالعه شود.

با عنایت به اینکه متغیرهای هویت قومی و ملی و حس تبعیض در این پژوهش  .4

دیگر  گردد یمی پیشنهاد ابی اطالعقرار گرفت و نظر به پیچیدگی رفتار  وردمطالعهم

ی نوین و ها یفناوریا ظهور  شدن یجهانبر رفتار قوم کرد مانند  رگذاریتأثمتغیرهای 

 ی قرار گیرد.موردبررسی جدید اطالعاتی ها شبکه
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 منابع 
 .ملی مطالعات مؤسسه: تهران انصاری، منصور ةترجم ،ناسیونالیسم (.4484) ی.آنتون اسمیت،

 ةمجل. «هویت ملی ةسازندبررسی وضعیت و ابعاد »(. 4414اکبری، حسین.، عیوضی، محمدرحیم. )
 .11-44(، 4)43علوم اجتماعی،

 .نی: تهران فکوهی، ناصر ةترجم ،سیاسی یشناس قوم (.4483) روالن. برتون،

. کتابداری و «رفتارهای اطالعاتی ةحوزمفهوم بافت در »(. 4481بیگدلی، زاهد؛ شریفی، سمیه )

 .14-44(، 4)44ی، رسان اطالع

 های محیط و روزمره زندگی یابی اطالع رفتار تحلیل و شناسایی(. 4414پور موسوی، زهرا. )
ی و تیترب علوم ةدانشکدکارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز،  نامه انیپا اطالعاتی.

 ی.شناس دانشروانشناسی، گروه علم اطالعات و 

. «رابطه هویت ملی و قومی در ایران لیفرا تحل»(.4414پور، فروزنده.، حیدری، حسین. ) زادهجعفر 

 .12 -24(، 44) 4فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی،

آن در بین  ةگان ششتحلیلی بر وضعیت هویت ملی و ابعاد »(. 4414ربانی، علی.، رستگار، یاسر. )

 .43-4(، 4)13بردی، ی کارشناس جامعه. «شهروندان شهر اصفهان
 .نی نشر: تهران .امروز ایرانیان هویتمشکل (. 4484) فرهنگ. رجایی،

 اهواز بری در بافت زندگی روزمره معلمان شهر ابی اطالعبررسی فرایند (. 4413رسایی، الهام. )
 ةدانشکدکارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز،  نامه انیپا. سیآلاساس مدل 

 ی.شناس دانشی و روانشناسی، گروه علم اطالعات و تیترب علوم

 در زندگی بر دیتأک با روزمره زندگی بافت در یابی اطالع فرایند بررسی(. 4414زارع، امین. )
دکتری. دانشگاه  نامه انیپا. شهرستان اهواز ساکن پرجمعیت اقوام ی پیرامونا : مطالعهچرخه

 ی.رسان اطالعی و روانشناسی، گروه کتابداری و تیترب علوم ةدانشکدشهید چمران اهواز، 

 یها کتابخانه مراجعان روزمره زندگی بافت در یابی اطالع رفتار بررسی(. 4412سعیدی، ژیال. )
کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی، دانشکده علوم  نامه انیپا. سنندج شهرستان عمومی

 ی.شناس دانشاجتماعی، گروه علم اطالعات و 

فصلنامه . «هویت طلبی قومی در فضای مجازی»(.4414) .اورابوتراب.، عیوضی، یطالبی، 
 .414-441(،42ی و رفاه و توسعه اجتماعی، )زیر برنامه
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. ویراسته زاهد ی رفتار اطالعاتیها هینظر(. 4481) .نیلفیشر، کرن ای.، اردلز، ساندا.، مک کچنی، 

ی، غالم حیدری و نیالعابد نیزاجی بیگدلی. )مترجمان فیروزه زارع فراشبندی، محسن ح

 لیال مکتبی فرد(. تهران: کتابدار.

 . تهران: انتشارات تمدن ایرانی.مفاهیم بنیادی در مطالعات قومی(. 4481گودرزی، حسین. )

 نی: تهران صبوری، منوچهر ةترجم ،یشناس جامعه (.4411آنتونی. ) گیدنز،

بررسی عوامل داخلی »(. 4488.، تقوی نسب، مجتبی. )اصغر یعل، عبدالعلی.، مقدس، زاده ییلهسا

ی شناس جامعه. «بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز مؤثر
 .13-31(، 44)43کاربردی، 

هویت ملی و  ةرابطبررسی »(. 4414) .دیناهمسعودنیا، حسین.، مهرابی کوشکی، راضیه.، کیانی، 

 -اجتماعی ةتوسعمطالعات  ةفصلنام. «موردی دانشجویان دانشگاه تهران ةمطالعقومی: 
 .421 -441(،4)4فرهنگی، 

فصلنامه دانشگاه . «قوم عرب واگرایی یا همگرایی»(. 4482) ی.مجتبنواح، عبدالرضا.، تقوی نسب، 
 .38-41(، 4)4آزاد شوشتر، 

آن بر احساس طرد  ریتأث بررسی هویت قومی و(. »4411) نواح، عبدالرضا.، حیدری، خیری.

(، 48)1راهبرد اجتماعی فرهنگی،  ةفصلنام. «اهواز ی شهر ها عرب: موردمطالعهاجتماعی 

11-83. 

احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و  ریتأث»(. 4481نواح، عبدالرضا.، تقوی نسب، مجتبی. )

 .424-434(، 4)8ی ایران، شناس جامعه. «هویت ملی مطالعه موردی: اعراب استان خوزستان

. فصلنامه مطالعات ملی، «آن بر هویت اقوام در ایران ریتأثروابط بین قومی و »(.4483) یعلیوسفی، 

4(8 ،)4-41. 
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