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 چکیده

اطالعاتی، فرایندی تعاملی است که در آن اغلب افراد پس از احساس نیاز اطالعاتی برای ارضای آن اقداماتی انجام رفتار  مقدمه:

ی شناخت رهایمتغکند. درک و شناخت دهند. فرد در چهارچوب شناخت اجتماعی به انجام رفتار اطالعاتی خاص مبادرت میمی

 ار اطالعاتی افراد و جامعه و نیل به یک جامعه اطالعاتی خواهد شد. هدفمنجر به ارتقای رفت هاآناجتماعی و بررسی نقش 

 عنوان یک متغیر شناخت اجتماعی در رفتار اطالعاتی است.های اجتماعی بهحاضر، بررسی نقش هدف پژوهش

 1396-1395 اول شاغل به تحصیل در نیمسال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری این پژوهش توصیفی بر روی: شناسیروش

 طریق از نیز هاداده گردآوری و روش نسبتی ایطبقه تصادفی گیری،نمونه روش. نفر( انجام شد 384) فردوسی مشهد در دانشگاه

 .بود محقق ساخته چاپی نامهپرسش

ه تحصیلی های اجتماعی در رفتار اطالعاتی کاربران از حد متوسط بیشتر بود. همچنین حوزمیزان میانگین هدف ها:یافته

اما مقطع تحصیلی و جنسیت بر نمره ؛ های اجتماعی مرتبط با رفتار اطالعاتی کاربران نداشتنقشی در میزان هدف هایآزمودن

ی اجتماعی، نگرانی اجتماعی کمترین نمره را کسب کرده و این نمره هاهدفی هامؤلفهمیان  دردارای نقش بود.  هایآزمودن

 است.کمتر از حد متوسط بوده 

حوزه  نیبود. همچن شتریاز حد متوسط ب یدر رفتار اطالعات یاجتماع یهاهدف نیانگیم زانینشان داد، م جینتانتیجه گیری: 

حوزه چهارگانه  یهاینمره آزمودن انیها مؤثر نبوده و مآن یدر رفتار اطالعات یاجتماع یهاهدف زانیدر م هایآزمودن یلیتحص
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در  هایبر نمره آزمودن تیو جنس یلی( تفاوت معنادار نبود؛ اما مقطع تحصیاورزو کش یعلوم مهندس ه،یعلوم پا ،ی)علوم انسان

 مؤثر بود. یاجتماع یهاهدف

گرانی اجتماعی، کسب شایستگی وابستگی اجتماعی، نهای اجتماعی، شناخت اجتماعی، هدف، رفتار اطالعاتی: هاکلیدواژه

 ات قدرت و توانمندی به دیگران.پسند، اثباجتماعی، کسب نتایج جامعه

 

 مقدمه

میالدی، پژوهش در علم اطالعات  70شناسی از رفتارگرایی به شناخت در دهه دنبال گرایش روانبه

 نهیزم درکاوش فرایندهای شناختی  طرفبه( را 2002، 1شناسی یک چرخش شناختی )کرنلیوسو دانش

 4بر شناخت،، افزون80. در دهه 3،1977آدامزو  بندورا ؛2،1977رفتار کاربران، تجربه کرد برای نمونه، دی می

اهمیت به تأثیرات محیطی و  سازنهیزمکه  (6،1985، کاپورومثالعنوانبهنیز مطرح شد )  5شناخت اجتماعی

 (.1391اجتماعیِ رفتار اطالعاتی بود )کیانی، 

شناختی او پایه دارد و دیگر، در فرد و توان شناخت اجتماعی از سویی، در اجتماع و ازسوی

(. درواقع، 1379زاده لنبر، کند )صحبترا بررسی می گریکدبر ی هاآنی متقابل اثرگذارفرآیندهای تعامل و 

درک  باهدفاست که  لیوتحلهیتجزموضوعی نیست؛ بلکه یک سطح از  شناخت اجتماعی یک حوزه

ها صورت این پدیده سازنهیزمشناختی اجتماعی از طریق بررسی فرایندهای شناختی های روانپدیده

دغدغه اصلی این رویکرد فرآیندهای درگیر در ادراک، قضاوت و حافظه در ارتباط با  .ردیپذیم

فتاری و تکاملی های ری اجتماعی، اثرات عوامل اجتماعی و عاطفی بر پردازش اطالعات و پیامدهامحرک

موضوعی  از حوزهفرایندهای شناختی است. این سطح از تحلیل ممکن است به برخی  نهیدرزمبین افراد 

ی، بین گروهی و رفتار استفاده از گروهدرونپژوهش در فرآیندهای درون فردی، بین فردی،  ازجمله

 .7(2016چیست،  اطالعات مرتبط باشد )شناخت اجتماعی

به نقش شناخت و محیط اجتماعی توجه شده است  8یاطالعاتی رفتار هاهینظرو  هامدلدر بسیاری از 

. داندیم یو اجتماع یسازمان طیکاربر، مح یشناخت یفضا هیرا بر پا یرفتار اطالعات 9نورسن، ایمثالعنوانبه
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خود دارند  یهاها و هدفمشکل ،یاطالعات یازهاین ،یکار فهیاز وظ ییکاربران الگوها نورسنیا یدر الگو

مانند ادراک،  یشناخت لبا عوام یابیاطالع ندیمعتقد است که فرا یاست. و انیبقابل یول یضمن شتریبکه 

با  2کی(. ساراسو2007 در داورپناه، 1،1991لسونیاست )و وندیو حل مسئله در پ یریادگی ص،یحافظه، تشخ

کاربر نشان داد که  تیسطح به موقع کیو اختصاص  یسه سطح ساختار کیدر  یاتعامل طبقه یارائه الگو

کاربر را علت  یاطالعات ازیکاربر، ن تیموقع سطح توجه دارد. وی در روشن ساختن یاطالعات طیبه عنصر مح

 تیاز موقع شیرا پ طیعنصر مح کی(. ساراسو1386، ذکر کرده است )در داورپناه یتعامل با نظام اطالعات

 جهیفرد را نت یاطالعات ازین ،ی خودابیاطالع یدر الگو 3نیبلک همچنین خود آورده است. یکاربر در الگو

فرد اشاره دارد  یرونیو ب یجهان درون خود به دو یدر الگو ی. وداندیفرد م یدانش تیدر وضع یناهمگون

 (.1390، و ساالری )داورپناه داندیم رونیب ایاز عالم واقع  ریفرد را اثرپذ یو عالم درون یکه دانش ذهن

در  (.2002 4تفاوت آشکاری بین دیدگاه شناختی و دیدگاه شناخت اجتماعی وجود دارد )یورلند،

( و در تحلیل دیدگاه 1968، 5شود )تایلری اطالعاتی چیزی است که در فرد ایجاد میازهایندیدگاه شناختی، 

 (.2002آید )یورلند، ی پدید میشناخت اجتماعی، نیاز به اطالعات توسط عوامل اجتماعی و فرهنگ

تعریف ویلسون  در این مقاله، منظور از رفتار اطالعاتی در بافت تعاریف و توضیحات باال و براساس

جویی و استفاده یابی، اطالع( اشاره به رفتارهایی دارد که در تعامل با اطالعات شامل رفتارهای اطالع2000)

 کاربران باشد. از اطالعات و مرتبط با شناخت اجتماعی

های شناخت اجتماعی برجسته های خاص شناخت اجتماعی، انواع خاصی از متغیردر بررسی مدل

را  هاآنهای اجتماعی های رفتاری در موقعیتگیری پاسخکه ممکن است افراد در تصمیم شوندمی

ها، فرآیند شناختی اسر این مدلاند که در سرقرار داده تأکیدها متغیرهای متفاوتی را مورد . مدلرندیکارگبه

ی رهایمتغ (.2010 6کند )اردل، ریورا، شفرد وهولب،اجتماعی نقش مهمی در رفتار اجتماعی افراد بازی می

به پژوهش اردل و همکاران رسد، بیشتر مرتبط با رفتار اطالعاتی باشند باتوجهنظر میشناخت اجتماعی که به

یا  هاشکستاسناد نسبت به  و 8ادراک خود کارآمدی 7ماعی،های اجتاز: هدف اندعبارت( 2010)
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های دلیل اینکه در مقایسه با خودکارآمدی و اسناد کمتر به متغیرهای هدفبه 1ی اجتماعی.هاتیموفق

اجتماعی توجه شده است. در عین حال که این متغیر نقش بسیار مهمی در رفتار اطالعاتی کاربران دارد، این 

های اجتماعی به عنوان یک متغیر شناخت اجتماعی مهم در خود را بر نقش هدف مقاله هدف اصلی

های اجتماعی در بستر شناخت اجتماعی و رفتاراطالعاتی کاربران متمرکز نمود. در ادامه، منظور از هدف

 ارتباط مفهومی آن با رفتار اطالعاتی تشریح شده است.  

 های اجتماعیهدف

ی اجتماعی است. اهدافی که یک فرد هاهدفانسان متکی به استنباط او از  هرروزهتعامالت 

شدن، کردن، نزدیککردن، فرارکند، مانند دنبال، آگاهانه در ارتباط با فرد یا عاملی دیگر اتخاذ میصورتبه

های ( معتقد است، هدف2009) 3(. رایان2008، 2)بیکر،گودمن و تنبائوم شدنمانعکردن و اجتناب، کمک

 5(، جاروین و نیکولز1992) 4فورد مانند است. برخی از محققان قرارگرفتهی موردبررساجتماعی از چند بعد 

تالش افراد برای انجام کارهای مختلف  عنوانبههای اجتماعی را (، هدف1999) 6(، آندرمن و آندرمن1996)

(، 1997) 7ومیس، دوماس هینس و دوویککنند. گروهی دیگر مانند اردلی، کین، لبا همتایان خود بیان می

ی مشخص ریگجهت عنوانبههای اجتماعی را ( هدف2008) 9( و رایان و شیم2007) 8ست، فینی و بارونرها

ی جدید، رشد و هامهارتاند و تمرکز آنان بر یادگیری مواد و سمت شایستگی اجتماعی تعریف کردهبه

های اجتماعی (، هدف1995) 11(، آردن و مایر2001) 10ینرنیسمی دیگر مانند داوسون وادستهبهبود است. 

، پنج نوع ذکرشدهاند. براساس تعاریف شوند، تعریف کردهدالیل اجتماعی که باعث پیشرفت می عنوانبهرا 

نگرانی  12وابستگی اجتماعی،هدف اجتماعی در این مقاله مورد توجه قرار گرفت که عبارت بودند از 

 16و اثبات قدرت و توانمندی به همتایان 15پسندکسب نتایج جامعه 14کسب شایستگی اجتماعی، 13اجتماعی،
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مؤثر است و لذا انتظار  هاآنهای اجتماعی افراد بر نحوه رفتار شود که هدفدر مبانی نظری فوق تصریح می

 های اجتماعی در رفتار اطالعاتی کاربران نیز نقش داشته باشد.که هدف رودیم

ساس شادی یا اجتناب شامل حاالت یا پیامدهای درونی )مثل اح های اجتماعین پژوهش هدفدر ای

بودن در صف( است. تعدیل و تنظیم برانگیختگی در هر موقعیت از پریشانی( یا بیرونی )مثل اولین نفر

ر های اجتماعی د. همچنین هدف(1994کریک و دوج، ) کندسوی هدف هدایت میاجتماعی رفتار را به

های اجتماعی در رفتار اطالعاتی که نامه نقش هدفگو از پرسشای که پاسخاساس نمره رفتار اطالعاتی بر

یابی و های اجتماعی در رفتار اطالعجویی، هدفهای اجتماعی در رفتار اطالعشامل سه بخش هدف

 گیرد، محاسبه شده است.ر رفتار استفاده از اطالعات میدهای اجتماعی هدف

برای بهبود رفتار و  تواند پیامدهایییماجتماعی  هایهدف که اصالح تحقیقات نشان داده است

اجتماعی در تعامالت مستقیم با  هایهدف(. همچنین 2005، 1دنبال داشته باشد )ونتزلرا به روابط اجتماعی

نگرش مثبت  2سئولیت،، اهداف احساس ممثالعنوانبه(. 1996)ونتزل،  استی علمی دستاوردهاتعامالت و 

پسند و ایجاد صمیمیت با همساالن تالش برای کسب نتایج جامعه دنبال دارد.به محیط آموزشی را بهنسبت

(. 2009کند )رایان،یمهای آموزشی را آسان یطمحدر جهت مثبت با روابط اجتماعی هستند که حضور در 

اند طورخاص، پرداختههای آن بهطورکلی و هر کدام از مؤلفهاجتماعی به هایهدفهای فراوانی به پژوهش

زیارت (، دامغانیان و یزدانی1393از جمله شیخ محمدی، ارجمندنیا، حسن زاده، رضایی و میرحصاری )

( و 2015) 4(، استون و ویز1997) 3(، پاتریکس، هیکس و رایان1395(، محققی، دوستی و جعفری )1394)

 (. 2016) 5مکینتاش

طورخاص، های اجتماعی در رفتار اطالعاتی بهبه اینکه پژوهشی در مورد نقش هدفدر ادامه، باتوجه

طورکلی، بررسی های آن را با رفتار بهاجتماعی و مؤلفه هایهدفنداریم به آن دسته تحقیقات که ارتباط 

 شود.اند اشاره میکرده

بین همتایان در  ی دخیل در رفتار ایجاد رابطهباورهای و اجتماع هایهدف( 1996) 6و نیکولز جروین

. تحلیل عاملی نشان داد که نوجوانان دادند قراری بررس موردنامه با روش توزیع پرسش آموزدانش 266بین 
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 1در ایجاد رابطه با همتایان خود شش هدف عمده )صمیمیت، مراقبت، تسلط، رهبری، محبوبیت و اجتناب(

ادعای  4بودن مسئولیت،دارعهده 3جایگاه فرد، 2بودن،د. همچنین شش باور صادقکننرا دنبال می

جزء رفتارهایی شناخته شد که منجربه موفقیت  7بودنو سرسخت 6دیگران کردنسرگرم 5کردن،سرپرستی

 شوند.روابط می

ر کمک د درخواستبررسی علت رفتار اجتناب از ( در پژوهشی به1997) 8رایان، هیکس و مدلی

 آموزدانش 443سنجی بین نظر ازکمک دارند. نتایج حاصل پردازند که نیاز بهی میزمان درانجام کار کالسی 

یک تهدید رابطه  عنوانبهکردن کمک همراهی با گروه محبوب با تلقیمدرسه نشان داد، تمایل به 12در 

گرفتن را تهدید های فردی قرار بگیرد، کمکییتوانامثبت دارد، همچنین اگر شخص در راستای توسعه 

 یک تهدید داشت. عنوانبهطلبی داند و ایجاد ارتباط مثبت با همتایان ارتباط منفی با کمکنمی

و کاربرد مدل  10سازهای انگیزشی( به بررسی پیش2013) 9رادکین، رایان، جامینسون و ویلسون

به بررسی روابط بین  آموزدانش 980سال بین در طول سه هاآنپردازند. می 11دوگانه شایستگی اجتماعی

های یافته داده است. هاآنی پرداختند که معلم به انمرهو  شدهگزارشکه توسط خود فرد  های اجتماعیهدف

کردن موقعیت ترویج دوستی، اثبات منظوربهییدی، سه عاملِ افزایش مهارت تأحاصل از تحلیل عاملی 

أیید کرد. نتایج تهای اجتماعی گرفتن در موقعیت اجتماعی پایین را برای هدفی از قراراجتماعی و جلوگیر

های اجتماعی در رفتارها ناشی از انتخاب رفتارهایی با سازگاری اجتماعی گیری هدفنشان داد که جهت

 بود.

ی به بررسی پاسخ رفتاری متفاوت در کودکان در مواجهه با یک امطالعه( در 1996) 12اردلی و اشر

را با استفاده از  آموزدانش 781عملکرد  هاآنپردازند. یم 13کردن، حل مسئله(نظرصرفمسئله )نقض قانون، 

های فرضی متفاوت بررسی کردند. نتایج نشان داد، افرادی که نامه در پاسخ به یک مسئله در موقعیتپرسش

 
1. Intimacy, Nurturance, Dominance, Leadership, Popularity, and Avoidance 

2. Being Sincere 

3. Having Status  

4. Being Responsible,  

5. Pretending to Care 

6. Entertaining Others,  

7. Being Tough 

8. Ryan, Hicks & Midgley 

9. Rodkin, Ryan, Jamison & Wilson  

1 0. Motivational precursors 

1 1. Dual-component model of social competence  

1 2. Erdley & Asher 

1 3. Aggression ,withdrawal ,problem solving  
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کنند و افرادی که به حل مسئله پیش رو ی مسئله را فراموش میطورکلبهکنند، با افرادی که نون مینقض قا

کند رفتار یم. این پژوهش مشخص اندمتفاوتهای اجتماعی و ادراک خودکارآمدی پردازند، در هدفمی

ردد و گبرمی وی از همان وضعیت و حالت اجتماعی فرد در یک وضعیت خاص به شناخت اجتماعی

 رو، حائز اهمیت است.ینازا

شده در حوزه رفتار اطالعاتی با رویکرد شناخت اجتماعی را ها کمبود مطالعات انجاممرور پیشینه

مثال عباسی، عنوانهای دیگر، دربارۀ خودکارآمدی بیشتر کار شده است )بهبه متغیردهد. نسبتنشان می

ها و القای تأثیر هیجان وجوی محقق، فقط یک مطالعه دربارۀ(. همچنین دربارۀ اسناد، بر اساس جست1395

( کار شده اسناد)ها بر اساس نظریه انتساب انتساب هیجان یابی کاربران و تعیین الگویهیجانی بر رفتار اطالع

انجام داده است. نامه شیوه پیمایشی، با استفاده از پرسش( با روش کاربردی، به1393است که بهزادی )

های اجتماعی در رفتار اطالعاتی، تا آنجا که پژوهشگر بررسی کرده باوجوداین، در رابطه با نقش هدف

های اجتماعی در رفتار اطالعاتی است، پژوهشی یافت نشد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی نقش هدف

 طراحی و انجام شد. 

نگرش جدیدی  در زمینه رفتار اطالعاتی،های پیش، دهنده آن است که از سالها نشانمرور پیشینه

دارمدار به رویکرد کاربرمدار و توجه به کاربر است. نتایج صورت گرفته است و آن، تغییر از رویکرد نظام

از محیط  فرد آن است که شناخت اجتماعی و ادراکی که دهندههای پژوهش نشانحاصل از مرور پیشینه

 او تأثیرگذار است. پیرامون خود دارد، در بازتاب رفتار

 

 شناسیروش

 صورتبه هادادهو  شدهانجام هدف کاربردی بوده و به روش توصیفی لحاظ ازپژوهش حاضر، 

جامعه این پژوهش، کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و شده است. یگردآورپیمایشی 

به تحصیل اشتغال داشتند و  1396-1395سال اول تحصیلی دکتری( دانشگاه فردوسی مشهد بودند که در نیم

 384میان، ایننفر بود. از 9434از مدیریت آموزشی دانشگاه،  آمدهدستبهبر اساس آمار تفکیکی  هاآنتعداد 

نفر دکتری، علوم مهندسی،  33نفر ارشد و  50نفر دکتری، علوم پایه،  34نفر ارشد و  110نفر )علوم انسانی،

نفر دکتری( با استفاده از فرمول کوکران،  31نفر ارشد و  36نفر دکتری، علوم کشاورزی،  25نفر ارشد و  65

ی تصادفی نسبتی، اطبقهشیوه معه آماری، بههای جایژگیواساس ر عنوان نمونه، انتخاب شدند. این حجم، ببه

 پایه،دست آید. براینطبقات حوزه تحصیلی و مقطع تقسیم شد تا تعداد الزم در هر طبقه به برحسبترتیب، به
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در انجام پژوهش،  هاتیمحدود ازجمله نمونه نهایی درنظر گرفته شد. عنوانبهنامه توزیع شد و پرسش 384

ی مکرر بر این دشواری فائق هامراجعهیت، پژوهشگر با نها دری پژوهش بود که هادادهی آورجمعبخش 

ها، رسید، فهم آن برای آزمودنییمنامه بود که به نظر آمد. مشکل دیگر این پژوهش، شیوه طراحی پرسش

 تکمیلی در ابتدا و پانویس یی دشوار باشد. برای حل این مشکل، از توضیحاتگوپاسخزمان کم در مدت

ها، درصورت نیاز ها دربارۀ گویهآزمودنی سؤاالتگویی به استفاده شد و پژوهشگر با حضور در زمان پاسخ

 .دادیمپاسخ 

های نامهساخته استفاده شد. پرسشنامه محققهای پژوهش حاضر، از پرسشبه منظور گردآوری داده

)پترسون، سلیگمن، سمل، بایر، ایرامسون،  های اسنادی(، سبک2004، 1اسناد اجتماعی دانشجویان )بین و بل

( و خودکارآمدی پری و راسموسن 2003) 3های اجتماعی رایان و هاپکینز(، هدف1983، 2و متالکسی
های اجتماعی نامه، نقش هدف( مبنای ساخت ابزار پژوهش حاضر را تشکیل دادند که این پرسش1986)4

ای که ساخته شد، نامههای پرسشالزم به ذکر است، گویهکند. می سنجشدر رفتار اطالعاتی کاربران را 

ها، نقش برسؤاالت کلی، برای سنجش رفتار اطالعاتی، سه بخش دیگر دارد که در هر بخش، گویهعالوه

های مستقل )اهداف اجتماعی، ادراک خودکارآمدی و اسناد( را در رفتار اطالعاتی کاربران مورد متغیر

نامه دارد که همزمان، نقش هر سه متغیر مستقل را در ن این پژوهش، یک پرسشسنجش قرار داد. بنابرای

 دهد.متغیر وابسته مورد سنجش قرار می

نسان در مواجهه با ای اجتماعی در رفتار اطالعاتی، در سه بخش رفتار هاهدفنامه نقش پرسش

العات( طراحی شد و در زیر ز اطیابی و رفتار استفاده ااطالعجویی، رفتار یعنی رفتار اطالع)اطالعات 

نی اجتماعی، کسب ی اجتماعی )وابستگی اجتماعی، نگراهاهدفی هامؤلفهبه ، پنج گویه مربوطهرکدام

برای  و پسند و اثبات قدرت و توانمندی به دیگران( آورده شدهشایستگی اجتماعی، کسب نتایج جامعه

 .شد استفادهای لیکرت ینهگزدهی از طیف پنجنمره

 
1. Bain&Bell 
2. Peterson ,Semmel ,Baeyer ,Abramson, Seligman &Metalsky 

3. Ryan & Hopkins 

4. Perry, and Rasmussen 
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های اجتماعی در رفتار نامه، نقش هدفدر این پژوهش، برای سنجش روایی محتوایی پرسش

و نظرات آنان اعمال شد. برای روایی  شده استفاده 1شناسیمتخصصان علم اطالعات و دانش ازنظراطالعاتی، 

ایایی ابزار با استفاده در مطالعه حاضر، محاسبه پکار گرفته شد. نامه نیز روش تحلیل عاملی بهسازه این پرسش

به این نکته که آلفای بود. باتوجه74/0 حاضر، نامهپرسشاز روش آلفای کرونباخ صورت گرفت که برای 

نامه توان گفت، پرسش(، می1392، 2الزم است )هواز پایایی هاسؤالمعنای برخورداری  به7/0بیشتر یا مساوی 

 شدهاستفاده سؤالنامه، از روش تحلیل پرسش سؤاالترای بررسی از پایایی خوبی برخوردار است. در ادامه، ب

با استفاده از آزمون  هادادهبودن توزیع های آماری، نرمالقبل از اجرای آزموناست. 

ساخته، محقق نامهبرای اطمینان از روایی سازه در پرسشمورد تأیید قرار گرفت.  3اسمیرنوفکولموگروف

نامه حاکی از آن بود که در پرسشاجرا شد که نتایج  نامههای پرسشآزمون تحلیل عاملی بر روی گویه

است، در سطح  1419ی اجتماعی در رفتار اطالعاتی بررسی آزمون کرویت بارتلت که مقدار آن هاهدف

را رد کرد. « بستگی، ماتریس واحد استماتریس هم»فرضیه  توانیماست. پس  دارمعنا 01/0کمتر از 

 دست آمد که کامالً مناسب است.به 76/0با  برابر 4یریگنمونههمچنین اندازه کفایت 

هایی که تحلیـل عـاملی، گویه رد نامه انجام گرفت.پرسش هایهمه گویه روی عاملی آزمون تحلیل

بستگی باالیی داشته باشند و عواملی که ابعاد غیرمشابه را گیرند، باید با یکدیگر همیمدر یک فاکتور قرار 

نظر گرفته  رد 33/0بستگی درونی فاکتورها معیار بستگی پایین داشته باشــند. برای همسنجند، باید هممی

 است. شدهادهدنشان  1ها یا عوامل نیز در جدول بستگی فاکتورشــد. نتایج حاصــل از ماتریس هم
 بستگی بین عوامل. ماتریس هم1جدول 

 

علمی دانشگاه خوارزمی، دکتر رضا رجبعلی بگلو عضو ساز عضو هیئتبر استادان راهنما و مشاور، دکتر محمد زرهعالوه .1

نی تبریز و دکتر حسن محمودی دانشجو علمی دانشگاه شهید مدعلمی دانشگاه خوارزمی، دکتر رضا اکبرنژاد عضو هیئتهیئت

 دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

2. Ho 

3. Kolmogorov-Smirnov Test 

4. KMO 

 .S. A. S. Con. S. Com. P. O. P. P های اجتماعی در رفتار اطالعاتی(هدفانواع عوامل )

     1 (.S. A)  وابستگی اجتماعی در رفتار اطالعاتی

    16/0 1 (.S. Con)نگرانی اجتماعی در رفتار اطالعاتی 

   11/0 21/0 1 (S. Com)کسب شایستگی اجتماعی در رفتار اطالعاتی 

(P. O.) 1 41/0 1/0 13/0 پسند در رفتار اطالعاتیکسب نتایج جامعه  
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ها شدن در راستای معرفی دادهگیری در مورد اینکه چند عامل، مناسب استخراجتصمیم منظوربه

شود، باید مقادیر ویژه هر عامل را بررسی ها تشریح مییله آن عاملوسبههستند و چه مقدار از واریانس کل 

که مناسب  هاییعامل افزارنرمانجام شد و  نامهپرسشکرد. بر همین اساس، تحلیل عاملی بر روی 

های اجتماعی نامه نقش هدفبه شاخص مقادیر ویژه، در پرسششدن هستند را شناسایی کرد. باتوجهاستخراج

کتورهای تعداد فا(، پنج عامل برای چرخیدن مناسب شناخته شد. در جدول 2در رفتار اطالعاتی )جدول 

 شودی، آشکار میکو باالتر از  یک با مقادیر ویژه فاکتورهاییشده بر اساس شاخص حفظ عمومی استخراج

 %43/7، %93/10، %37/12، %53/25به ترتیب  پنج فاکتورفاکتور اول برای چرخش مناسب هستند. پنج که 

پنج فاکتور  کل به این واریانس %39/62قریباً تاند؛ یعنی اینکه کل را به خود اختصاص داده واریانس %63/6و 

 اختصاص دارد.
 نامهپرسش نهایی در شدهاستخراجعامل  5نس تبیین شده . میزان واریا2جدول 

 های اجتماعی در رفتار اطالعاتینقش هدف 

 عوامل
 میزان واریانس تبیین شده

 درصد تجمعی واریانس درصد نهایی واریانس

 535/25 535/25 کسب شایستگی اجتماعی 1

 906/37 371/12 پسندکسب نتایج جامعه 2

 837/48 931/10 نگرانی اجتماعی 3

 271/56 434/7 وابستگی اجتماعی 4

 390/62 632/6 اثبات قدرتمندی و توانمندی به دیگران 5

دهد. نتایج ها را بعد از چرخش واریمکس نشان میعامل 1شدهماتریس اجزای چرخش داده 3جدول 

ها بار یک از گویههیچموردنظر است. همچنین در  عامل 5های اجتماعی در گویه هدف 15نشان داد که 

 مشاهده نشد. 2عرضی
 های اجتماعی در رفتار اطالعاتینامه نقش هدف. نتایج ماتریس چرخش یافته واریمکس در پرسش3 جدول

 
1. Rotated Component Matrix 

یک سؤال بار عرضی دارد، بدین معنا است که این گویه صرفاً به یک عامل اختصاص ندارد و براساس  ،شود. هنگامی که بیان می2

 ها باشد.آنتواند در زیرمجموعه دو عامل یا بیشتر قرار گیرد و مبنایی برای سنجش آمده در تحلیل عاملی میدستنتایج به

(P. P.) 1 51/0 57/0 26/0 13/0 تیاثبات قدرت و توانمندی به دیگران در رفتار اطالعا 



  1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9ل سا                     دانشگاه فردوسی مشهد         پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    134

 

شماره 

 گویه
 گویه

 عاملی بار

S. 

A. 

S. 

Con. 

S. 

Com. 

P. 

O. 
P. P. 

1 
وجوی اعتالی کشورم به عنوان یک هدف مهم در نحوه جست

 یابی(.اطالعات برایم اهمیت دارد )اطالعهدفمند 
82/0 01/0- 09/0 03/0 93/0- 

3 
از  اعتالی زبان مادریم به عنوان یک هدف مهم در نحوه استفاده

 اطالعات برایم اهمیت دارد )استفاده از اطالعات(.
74/0 01/0- 09/0 09/0- 214/0 

2 
کارگیری بهام به عنوان یک هدف مهم در نحوه سربلندی خانواده

 جویی(.های اطالعاتی برایم اهمیت دارد )اطالعمهارت
69/0 14/0 08/0- 20/0 089/0- 

6 

وجو شده با موضوع مورد جستاگر من در ترکیب منبع بازیابی

مهارت داشته باشم، ممکن است، این توقع در دیگران ایجاد شود 

 که تکالیفشان را انجام دهم )استفاده از اطالعات(.

01/0 81/0 15/0 05/0 29/0- 

5 

های آگاهی دیگران از عدم توانایی و تخصص من در مهارت

شود ام در جمع اطالعاتی ممکن است باعث سر شکستی

 جویی(.)اطالع

05/0 64/0 05/0- 05/0- 24/0 

4 

اگر من در یافتن یک منبع با موضوع خاص مهارت داشته باشم 

سوء استفاده دیگران های گروهی مورد ممکن است در پژوهش

 یابی(.گیرم )اطالعقرار 

02/0 64/0 13/0 03/0- 06/0 

8 
درصورت مهارت در استفاده از امکانات یک پایگاه طالعاتی، 

 جویی(.گیرم )اطالعمورد تایید استادانم قرار می
05/0- 23/0 80/0 06/0 09/0 

7 
مورد کردن منبع با موضوع خاص داشتن در پیدادرصورت توانایی

 یابی(.گیرم )اطالعتوجه دوستانم قرار می
002/0 16/0- 79/0 24/0 10/0 

9 

بودن یک منبع با نیاز درصورت مهارت در تشخیص مرتبط

اطالعاتی، محبوبیت من در نزد دیگران افزایش خواهد یافت 

 )استفاده از اطالعات(.

16/0 20/0 7/0 19/0 10/0 

12 

رشته یا موضوع خاصی هست  تشخیص اینکه یک منبع، مرتبط به

یا خیر، درکسب مراتب علمی باالتر مؤثر است )استفاده از 

 اطالعات(.

11/0 08/0 16/0 81/0 24/0 

10 
شدن من کردن مقاله از پایگاه اطالعاتی، در پذیرفتهتوانایی پیدا

 یابی(.برای مقاطع تحصیلی باالتر مؤثر است)اطالع
06/0 09/0- 25/0 73/0 01/0- 

11 
وجو و عملگرها، در کسب فرصت مهارت کار با موتورهای جست

 جویی(.شغلی بهتر تأثیرگذار است )اطالع
04/0- 008/0- 08/0 72/0 19/0 

14 

وجو با استفاده از عملگرها یا سایر کردن جستتوانایی محدود

ام به دوستانم های اطالعاتی منجر به اثبات توانمندیامکانات پایگاه

 جویی(.)اطالعخواهد شد 

15/0 36/0 40/0 22/0 76/0 
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شماره 

 گویه
 گویه

 عاملی بار

S. 

A. 

S. 

Con. 

S. 

Com. 

P. 

O. 
P. P. 

15 

بودن منبع بازیابی شده با نیازهای مهارت در تشخیص درست مرتبط

شود استادان و همکارانم تمایل بیشتری برای اطالعاتی، باعث می

 همکاری با من داشته باشند )استفاده از اطالعات(.

05/0- 04/0 05/0 18/0 64/0 

13 
باعث اثبات  وجوهای هدفمند اطالعاتی،جستموفقیت در 

 یابی(.شود )اطالعهایم به خودم و دیگران میتوانایی
05/0 00/0 43/0 21/0 43/0 

 

 

 هایافته
عنوان یک متغیر شناخت اجتماعی در رفتار اطالعاتی از دیدگاه های اجتماعی بهنقش هدف

 کاربران چقدر است؟

های اجتماعی در رفتار اطالعاتی کاربران و حد متوسط هدف، تفاوت بین نقش 4به جدولباتوجه

 ازحد متوسط است.معنادار است و این میزان بیش
 های اجتماعی در رفتار اطالعاتیای برای مقایسه میانگین میزان هدف. آزمون تی تک نمونه4 جدول

 45حد متوسط: 

 معنادار؟ تفاوت میانگین T Sig انحراف استاندارد میانگین نمونه

 بله 05/11 000/0 414/33 479/6 05/56

های اجتماعی با حد متوسط مقایسه شد که نتایج آن در ی هدفهامؤلفهاز  هرکدامدر مرحله بعد 

ی که تفاوت آن با حد متوسط معنادار اجتماع ینگران جزبهنتایج نشان داد که  آورده شده است. 5جدول 

های اجتماعی معنادار ی هدفهامؤلفهعبارتی میزان آن درحد متوسط بوده است(، میزان میانگین سایر نبود )به

 و بیشتر از حد متوسط بود.
 ی هامؤلفهای برای مقایسه میانگین میزان هریک از . آزمون تی تک نمونه5 جدول

 رفتار اطالعاتیی اجتماعی در هاهدف
 9حد متوسط: 

 های اجتماعیی هدفهامؤلفه
میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد
T Sig 

تفاوت 

 میانگین
 معنادار؟

 بله 82/2 00/0 211/25 192/2 82/11 وابستگی اجتماعی

 خیر -02/0 842/0 -2/0 046/2 98/8 نگرانی اجتماعی

 بله 66/2 00/0 336/27 904/1 66/11 کسب شایستگی اجتماعی
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 9حد متوسط: 

 های اجتماعیی هدفهامؤلفه
میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد
T Sig 

تفاوت 

 میانگین
 معنادار؟

 بله 88/2 00/0 435/24 306/2 88/11 پسندکسب نتایج جامعه

 بله 72/2 00/0 867/28 844/1 72/11 اثبات قدرت و توانمندی به دیگران

نواختی ، پس از آزمون یکباهم هاشاخصهای این یانگینمبرای بررسی معناداری تفاوت 

که در طورهمانحلیل واریانس درون موردی استفاده شد. تکوواریانسی )آزمون کرویت موخلی( از آزمون 

باهم  یاجتماع هایی هدفهامؤلفه ی تفاوت میانگینمعنادارشود، نتایج آزمون نشان از یممشاهده  6جدول 

و نتایج نشان داد که تفاوت میانگین بین نگرانی اجتماعی و دارند. همچنین آزمون تعقیبی بونفرنی انجام شد 

های اجتماعی معنادار بود و میانگین نگرانی اجتماعی کمتر از وابستگی اجتماعی، ی هدفهامؤلفهسایر 

ی به دیگران است. تفاوت توانمندکسب شایستگی اجتماعی، کسب نتایج خاص اجتماعی و اثبات قدرت و 

 ها با هم معنادار نبود.مؤلفهمیانگین سایر 
  هانیانگیم. نتیجه آزمون آنالیز واریانس درون موردی جهت بررسی تفاوت 6جدول 

 در بین متغیرهای درون موردی

 معنادار sig F df متغیرها

 وابستگی اجتماعی

 بله 4 369/185 000/0

 نگرانی اجتماعی

 کسب شایستگی اجتماعی

 پسندجامعهکسب نتایج 

 اثبات قدرت و توانمندی به دیگران

ی اجتماعی و رفتار اطالعاتی پرداخته باشد هاهدفوجوی پژوهشگر منبعی که به بررسی در جست

ی قرار داده بودند؛ موردبررسی را طورکلبهی اجتماعی بر رفتار هاهدفنقش  یی کههانهیشیپیافت نشد. لذا 

ی افراد و اینکه رفتاری هاپاسخبر  مؤثرهای اجتماعی را ( هدف1996اشر )ارلی و  قرار گرفت. موردتوجه

. همچنین در بررسی رادکیل، رایان، دانندیمگیرند ی خاص چه تصمیمی میهاتیموقعدر مواجهه با 

های اجتماعی افراد ی رفتار را مطابق با سازگاری اجتماعی و هدفریگجهت( 2013جامینسون و ویلسون )

های اجتماعی فرد در ( هدف1996( و جروین و نیکولز )1997و در پژوهش رایان و همکاران ) انددانسته

به . لذا باتوجهقراردادند تأییدآن را مورد  تأثیرو  دانسته شده مؤثرگیرد، انتخاب رفتار و تصمیمی که فرد می

نوعی رفتار بیشتر  عنوانبهتار اطالعاتی های اجتماعی در رفرفت که نقش اهدفی پژوهش انتظار میهانهیشیپ

های اجتماعی در رفتار ی پژوهش بوده و نقش هدفهانهیشیپسو با هم آمدهدستبهاز حد متوسط باشد. نتایج 
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های اجتماعی نشأت گرفته از شناختی است که فرد . هدفقرارداد تأییداطالعاتی از دیدگاه کاربران را مورد 

و استفاده از منابع اطالعاتی  وجوجستتواند در ارد؛ بنابراین پیشینه ذهنی وی میاز محیط پیرامون خود د

ی اجتماعی، نگرانی اجتماعی کمترین نمره را کسب کرده هاهدفی هامؤلفهبگذارد. همچنین از میان  تأثیر

دلیل کمیلی بهاستفاده در میان دانشجویان تحصیالت تو این نمره کمتر از حد متوسط بوده است. ترس از سوء

دلیل تمایل به انجام کار گروهی وجود ندارد یا میزان آن خیلی کم است. همچنین به داشتن حس مشارکت و

احتمال  ی تحصیالت تکمیلی افراد به لحاظ مهارتی در یک سطح هستند وهادورهآموزش تخصصی در 

ره تحصیالت تکمیلی بیشتر از ی به دلیل عدم تخصص در جمع همتایان وجود ندارد. آنچه در دوسرشکستگ

در این مقطع  عمدتاً کند، جنبه کاربردی تکالیف درسی است و ی آموزشی نمود پیدا میهادورهسایر 

انفرادی  لزوماً شودیمآموزشی کار انفرادی وجود ندارد؛ بنابراین زمانی که تکلیفی به عهده دانشجو گذاشته 

آموختن یک مهارت جدید یا آشنایی با یک مبحث  منزلهبه تواندیمنیست و مشارکت سایرین در انجام آن 

 شانیدرسجدید علمی باشد و این همکاری دلیلی بر ایجاد توقع در میان دانشجویان برای انجام تکالیف 

 شود.محسوب نمی

های آیا متغیرهای جمعیت شناختی)حوزه تحصیلی، مقطع تحصیلی و جنسیت( بر میزان هدف

 ار اطالعاتی نقش داشته است؟اجتماعی در رفت

های توصیفی متغیرهای موردمطالعه برحسب نتایج حاصل از پژوهش را درباره میزان آماره 7جدول 

های مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف معیار( و نتایج آزمون تحلیل های تحصیلی )شاخصحوزه

های تحصیلی نمونه، پس از بررسی در میان حوزه منظور بررسی معناداری تفاوت میانگین متغیرهاواریانس به

طور که در جدول طور خالصه ارائه نموده است. همانبه 1لوین( آزمون) هابودن واریانسفرض همگن

بیشتر است، لذا دلیلی  05/0از عدد  طرفهکگردد، چون سطح معناداری آزمون تحلیل واریانس یمالحظه می

های تحصیلی دیگر، حوزهبیانهای تحصیلی مختلف یافت نشد. بهحوزههای بر رد فرض برابری میانگین

 ها نقشی در متغیر پژوهش نداشتند.آزمودنی
 های اجتماعی یانگین هدفمهای توصیفی و آزمون مقایسه . آماره7 جدول

 های تحصیلیدر رفتار اطالعاتی برحسب حوزه

 متغیر
حوزه 

 تحصیلی
 میانگین

انحراف 

 معیار

معناداری سطح 

 آزمون لوین
F 

سطح 

 معناداری
 معنادار

 
1. Leven Test 
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های هدف

 اجتماعی

 395/6 50/56 علوم انسانی

 خیر 564/0 681/0 934/0
 253/6 17/56 علوم پایه

 635/6 97/55 کشاورزی

 635/6 33/55 فنی مهندسی

میانگین و شاخص  مرکزیشاخص ) هاآنهای های توصیفی متغیرها و شاخص، میزان آماره8جدول 

 آزمون) هابودن واریانسمستقل را که پس از اطمینان از همگن tپراکندگی انحراف معیار( و نتایج آزمون 

تحصیلی نمونه پژوهش،  ها در این متغیرها در میان مقاطعمنظور بررسی معناداری تفاوت میانگینبه لوین(

گردد، چون سطح معناداری مالحظه می 8طور که در جدول انطور خالصه ارائه نموده است. همشده، بهانجام

های ها در میزان هدفمقطع تحصیلی آزمودنیکمتر است، نتیجه می گیریم،  05/0از عدد  مستقل tآزمون 

 اجتماعی در رفتار اطالعاتی نقش داشت.
 های توصیفی و آزمون مقایسه میانگین . آماره8 جدول

 اطالعاتی برحسب مقاطع تحصیلی های اجتماعی و رفتاراسناد، هدفمتغیرهای خودکارآمدی، 

 متغیر
مقاطع 

 تحصیلی
 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح معناداری آزمون 

 لوین
T 

سطح 

 معناداری
 معنادار

های هدف

 اجتماعی

کارشناسی 

 ارشد
45/56 418/6 

 بله 048/0 998/1 923/0

 547/6 98/54 دکتری

 

میانگین و شاخص  شاخص مرکزی) هاآنهای های توصیفی متغیرها و شاخص، میزان آماره9جدول 

 آزمون) هابودن واریانسمستقل را که پس از اطمینان از همگن tپراکندگی انحراف معیار( و نتایج آزمون 

 متغیرها در میان مقاطعها در این منظور بررسی معناداری تفاوت میانگینبهها دادهبودن توزیع و نرمال لوین(

مالحظه  9طور که در جدول طور خالصه ارائه نموده است. همانشده است، بهتحصیلی نمونه پژوهش، انجام

ها در متغیر کمتر است، نقش جنسیت آزمودنی 05/0از عدد  مستقل tگردد، چون سطح معناداری آزمون می

 های اجتماعی معنادار بود.هدف
 های اجتماعی وصیفی و آزمون مقایسه میانگین هدفهای ت. آماره9 جدول

 در رفتار اطالعاتی برحسب جنسیت
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 متغیر
مقاطع 

 تحصیلی
 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح معناداری 

 آزمون لوین
T 

سطح 

 معناداری
 معنادار

های هدف

 اجتماعی

 384/6 86/54 مرد
 بله 009/0 -64/2 244/0

 452/6 05/56 زن

های در میزان هدف هایآزمودنکه حوزه تحصیلی  دیآیبرمشناختی چنین ی جمعیتهایبررساز 

علوم انسانی، علوم پایه، علوم مهندسی )ی حوزه چهارگانه هایآزمودننبوده و میان نمره  مؤثر هاآناجتماعی 

اجتماعی  یهاهدفدر  هایآزمودناما مقطع تحصیلی و جنسیت بر نمره ؛ نبود معنادارو کشاورزی( تفاوت 

. هنگام بحث اندکردهکارشناسی ارشد کسب  انیدانشجوبه کمتری نسبت نمرهبود و دانشجویان دکتری  مؤثر

گیرد، اعتالی زبان مادری است، قرار می موردتوجهدر رابطه با وابستگی اجتماعی یکی از مواردی که 

ی از منظور آگاهبه و دانشجویان دکتری به اینکه تولیدات علمی امروزه بیشتر به زبان انگلیسی بودهباتوجه

شدن با پژوهشگران رشته، نسبت گامو هم شانیتخصصی حوزه هاپژوهشی جدید علمی و آَشنایی با هاافتهی

کارشناسی ارشد، گرایش بیشتری به استفاده از منابع التین دارند. افراد در مقطع دکتری بیشتر  انیدانشجوبه 

دلیل ثبات جایگاه اجتماعی و برخورداری از احترام از نگرانی رسند و بهبه استقالل فردی و فکری می

و  رندیگیمواده قرار خان دأییتمورد  عموماًاجتماعی کمتری برخوردارند. ضمن اینکه افراد در این مقطع 

، فرد در جمع دوستان شودیمدنبال دارد و باعث عبارتی تحصیل در مقطع دکتری سربلندی در خانواده را بهبه

گفت با تحصیل در مقطع دکتری شایستگی اجتماعی کسب  توانیمقرار بگیرد و  تأییدو استادان مورد 

ی وجوهاجستدلیل تخصص در انجام ی باالتر برود، بهرسد، هرچه مقطع تحصیلنظر میهمچنین به .اندکرده

بودن منابع با نیاز اطالعاتی، هدفمند، توانایی در استفاده از عملگرها و مهارت در تشخیص درست و مرتبط

ی فرد در میان احرفهشدن حوزه مطالعاتی در مقاطع تحصیلی باالتر جایگاه شدن مطالعات و جزئیتخصصی

و عدم  ندیآیمی مختلف برای انجام یک پژوهش گرد هم هاتخصصو افراد با  دهشتیتثبهمتایانشان 

 دنبال نخواهد داشت.تخصص در یک حوزه، سرشکستگی فرد را به

و  اندکردهزنان نسبت به مردان نمره باالتری کسب  آمدهدستبهدر رابطه با جنسیت طبق نتایج  

ابستگی اجتماعی، نگرانی اجتماعی، کسب شایستگی و)های اجتماعی ی هدفهاشاخصبه اینکه باتوجه

پسند و اثبات قدرت و توانمندی به دیگران( با عواطف و احساسات مرتبط اجتماعی، کسب نتایج جامعه

 باشد. معنادارتفاوت  زنان ودلیل تفاوت احساسات در مردان ی است بهمنطقاست، 
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 گیرینتیجهبحث و 

های اجتماعی در رفتار اطالعاتی از حد متوسط بیشتر بود. نتایج نشان داد، میزان میانگین هدف

نبوده و میان  مؤثر هاآنهای اجتماعی در رفتار اطالعاتی در میزان هدف هایآزمودنهمچنین حوزه تحصیلی 

؛ نبود معناداراورزی( تفاوت علوم انسانی، علوم پایه، علوم مهندسی و کش)ی حوزه چهارگانه هایآزمودننمره 

های به اینکه هدفبود. باتوجه مؤثری اجتماعی هاهدفدر  هایآزمودناما مقطع تحصیلی و جنسیت بر نمره 

آگاهانه در ارتباط با فرد یا عاملی دیگر اتخاذ  صورتبهیابد که اجتماعی به اهدافی در فرد اختصاص می

گیرد مثل های مختلف اطالعاتی قرار میات در تعامل با نظاموجوگر اطالعفرد جست کهیهنگامکند. می

رایانه )مانند استفاده از موشواره، یادگیری های اطالعاتی، اعم از سطح تعاملی انسانتمامی تعامالت فرد با نظام

های وجو بولی با تعیین معیارهایی برای انتخاب کتابو سطح تعاملی فکری )مثل اتخاذ راهبرد جست (پیوندها

ها و اطالعات هایی مثل قضاوت و ربط دادههای هم موضوع در کتابخانه و فعالیتمرتبط از بین کتاب

وجوی هدفمند اطالعات در پی بروز نیاز اطالعاتی برای نیل به هدف خاص شده( یا هنگام جستبازیابی

های ر یک متن و فعالیتکردن مطالب مهم دبرداری، مشخصهایی مثل یادداشتتالش کند. همچنین فعالیت

ی اجتماعی هایوابستگقرار بگیرد؛ ممکن است، به دلیل  فکری مثل مقایسه اطالعات جدید با دانش موجود،

گرفتن توسط قرار استفاده ءسو، نگرانی اجتماعی )ترس از مورد ()اعتالی کشور، سربلندی خانواده و غیره

دوستان،  توجهجلبان(، کسب شایستگی اجتماعی )دیگران، سرشکستگی در جمع یا ایجاد توقع در دیگر

شدن در مقاطع پسند )پذیرفتهدر بین دوستان(، کسب نتایج جامعه گرفتن و افزایش محبوبیتقرار تأییدمورد 

 گرانیدعلمی باالتر( و اثبات قدرت و توانمندی به \تحصیلی باالتر، کسب فرصت شغلی بهتر و کسب مراتب 

تمایل به همکاری با فرد( رفتار متفاوتی از فرد سر بزند.  شیافزااثبات توانایی به خود فرد و دیگران و )

وجو دلیل ترس از سو استفاده توانایی خود را در جستدر استفاده از منبع التین تردید کند یا به مثالعنوانبه

ص برای افزایش محبوبیت خود نزد دیگران هدفمند اطالعات را بروز ندهد یا اقدام به آموختن مهارت خا

شناسی با رویکرد های حوزه علم اطالعات و دانشبه خأل مطالعاتی که در پژوهشکند. همچنین باتوجه

طورخاص، وجود دارد؛ های اجتماعی بهی وجود دارد و در رابطه با متغیر هدفطورکلبهشناخت اجتماعی 

ی جامعه درباره دالیل پنهان و ناشناخته متأثر از رساناطالعیان امر کردن متصدتواند با آگاهاین پژوهش می

ها کمک کند و با دردسترس قراردادن ابزار ها بر رفتار اطالعاتی، به حل آنآن تأثیرشناخت اجتماعی و 

باشد.  مؤثری بسیار رساناطالع وفنحرفهی توانمندسازمفهومی برای شناخت و درک این متغیرها، در 

 شود: راستا، پیشنهادهای زیر مطرح میدراین
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رشناسی نیز ها و در سطح مقطع تحصیلی کاشود این پژوهش برای دانشجویان سایر دانشگاهپیشنهاد می -

 تکرار شود؛

تکرار این پژوهش با استفاده از دیگر متغیرهای شناخت اجتماعی که در این مطالعه آگاهانه یا ناآگاهانه به  -

، 3اعتقاد بر مشروعیت پرخاشگری( و 2انتظار نتیجه ،1دانش راهبردی مثالعنوانبهاست )توجه نشده  هاآن

 ؛شودیمپیشنهاد 

م استفاده از عد یا بر استفادهبررسی تأثیر عوامل شناخت اجتماعی  باهدفشود که پژوهشی پیشنهاد می -

 ود.شدرک هرچه بیشتر نقش شناخت اجتماعی در رفتار اطالعاتی، انجام  منظوربهاطالعات، 

 

 
1. Strategy knowledge 

2. Outcome expectations 

3. Beliefs about the legitimacy of aggression    
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