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چکیده
زمینه و هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطهی بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی و اجتماعی کتابداران
دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

روش بررسي :روش پژوهش حاضر توصیفی ،از نوع همبستگی بود .جامعه آماری  51نفر از کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران

بود .ابزار پژوهش ،پرسشنامههای سازگاری فردی و اجتماعی کالیفرنیا و باورهای فراشناختی  MCQ-30بود .تحلیل دادهها به

روش آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) بود .دادهها در برنامه آماری  SPSSتجزیه و تحلیل گردید.

يافتهها :نتایج نشان داد که بین سازگاری فردی با متغیرهای باورهای مثبت در مورد نگرانی ،کنترل ناپذیری و خطر ،خودآگاه
شناختی رابطهی منفی هست .اما با متغیر کنترل افکار ،ارتباط مثبت بوده و هیچ ارتباطی با متغیر اطمینان شناختی گزارش نشد.
ارتباط بین سازگاری اجتماعی با متغیرهای کنترلناپذیری و خطر ،اطمینانشناختی ،کنترل افکار مثبت بود .هیچ ارتباطی بین

* نویسنده مسئول :
شعله زکياني؛
دانشـکده علـوم انسـانی دانشـگاه پیـام نـور
مشهد
Email :
zakiani2004@gmail.com

سازگاری اجتماعی و باورهای مثبت در مورد نگرانی دیده نشد .سازگاری اجتماعی با خودآگاه شناختی ارتباط منفی داشت.

نتيجهگيري :افزایش متغیر باورهای مثبت در مورد نگرانی باعث کاهش سازگاری فردی شده و بر سازگاری اجتماعی بیتاثیر است.

افزایش متغیر کنترلناپذیری و خطر ،منجر به کاهش سازگاری فردی و افزایش سازگاری اجتماعی میشود .افزایش اطمینانشناختی

کتابداران در سازگاری فردی بیتاثیر بوده اما در سازگاری اجتماعی آنها تاثیر مثبت دارد .افزایش کنترل افکار در میان کتابداران

موجب افزایش سازگاری فردی و اجتماعی آنان میشود .افزایش خودآگاه شناختی ،منجر به کاهش سازگاری های فردی و
اجتماعی کتابداران میگردد.

واژههای کليدي :باورهای فراشناختی ،سازگاری ،کتابخانه ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
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 2کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور مشهد ،مشهد ،ایران

Downloaded from payavard.tums.ac.ir at 20:43 IRDT on Friday September 18th 2020

رابطهی بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی و اجتماعی

رابطـهی بین باورهای فراشــناختی با...

مقدمه

استفاده از فرایندهای کنترل شناختی اشاره دارد(.)7

در زمینههای سازگاری افراد برای بهبود یافتن زندگی آنها از اهمیت

یکی از عوامل مهم در توسعه و تداوم اختاللهای روانشناختی است.

باالیی برخوردار میباشد و بدین جهت یکی از راهکارهای مهم در این

باورهای فراشناختی به پردازش هیجانی مثل شادکامی ،سازگاری و

زمینه پرداختن به باورهای فراشناختی در آنهاست(.)1

واکنشهای مربوط به آسیب از طریق تاثیر دانش و باورهای فراشناختی

سازگاری یک فرایند روانشناختی است که بر اساس آن فرد
با تمایالت و چالشهای زندگی روزمره ،مقابله میکند و یا آنها را در

به روی تغییر باورها و نیز تعبیر و تفسیر عالیم خاص شادکامی و
سازگاریها نقش موثری دارد(.)8

کنترل خود درمیآورد( .)2به عبارت دیگر ،سازگاری این است که

 Papajorjiyoو  Wellsبیان میکنند که باورهای فراشناختی با

فرد با دیگران طوری رفتار کند که هیچگونه مشکل و درگیری با آنان

افسردگی ،اختالالت روانی ،استرس شغلی و وابستگی به سیگار ارتباط

نداشته باشد.

دارد( Sternberg .)9معتقد است که توانایی برای بهکار بردن مناسب

 Battlerاظهار میدارد که در همهی دوران زندگی خود در هر

اندوختههای شناختی ،مانند تصمیم گیری برای اینکه چگونه و چه

روز و هر ساعت سرگرم آن هستیم که خودِ دگرگون شده و دگرگون

وقت تکلیف مشخصی باید اجرا شود ،جنبهی محوری هوش است

نشده را با محیط دگرگون شده و دگرگون نشده سازگار کنیم .فعالیتهای

که یکی از مولفههای آن عقاید و باورهای فراشناختی میباشد(.)10

شخصی و شغلی در حقیقت چیزی جز عمل سازگاری با خود و

 Panouraو  Philippouفراشناخت را فرایندی میداند که افراد به

دیگران نیست؛ اساس ًا شخص سازگار ،شخصی است که میان خود و

تفکر دربارهی افکار خود پرداخته و راهبردهایی مبتنی بر هدف ،جهت

محیط مادی و اجتماعیاش ارتباط سالم و درست برقرار کند(.)1

حل مشکالت اتخاذ میکنند( Glover .)11معتقد است فراشناخت یک

سازگاری یک مفهوم عام بوده و به همه راهبردهایی گفته

سازهی روانشناختی و یک بعد تفکر است که چندین چهره دارد.

میشود که فرد برای اداره کردن موقعیتهای استرس زای زندگی اعم

فراشناخت ،دانش یا آگاهی از نظام شناختی خود ،دانستن درباره

از تهدیدهای واقعی یا غیرواقعی به کار میبرد(.)3

دانستن ،تفکر دربارهی فکرکردن ،ادارهکردن تفکر ،یادگیری چگونه

روانشناسی فراشناختی ،حوزه اندیشهگری نوینی است که
پیشینه آن به حدود دههی  1970میرسد( .)4فراشناخت یک مفهوم

یادگرفتن و گسترش مجموعهای از فرایندهای فکری است که میتواند
برای حل مسایل جدید ،نو و چالشبرانگیز کاربرد داشته باشد(.)12

چندوجه است و به دانش یا باورهای مربوط به فکرکردن و راهبردهایی

میرکمالی در کتاب خود چنین بیان داشته که از نظر

که افراد از آنها برای تنظیم و کنترل فرایندهای تفکر استفاده میکنند،

 Kaplan Baronبهداشت روانی(سازگاری) حالت خاصی از روان

اشاره دارد( .)5رفتار انسانها مبنای بسیاری از تصمیمهای اوست.

است که سبب بهبود ،رشد و کمال شخصیت انسان میشود و به فرد

انتخاب ،ترجیح و تصمیمهای ما از اطالعاتی متاثرند که اثر خود را

کمک میکند که با خود و دیگران سازگاری داشته باشد .هدف اصلی

از طریق سازوکارها و فرایندهای شناختی ناخودآگاه گوناگون اعمال

سالمت روانی کمک به همه افراد در رسیدن به زندگی کاملتر ،شادتر،

میکنند .یکی از این سازوکارهای شناختی ،فراشناخت و باورهای مبتنی

هماهنگتر ،شناخت وسیع و پیشگیری از بروز اختالالت خلقی،

بر آن میباشد .این مفهوم دربرگیرندهی دانش ،فرایندها و راهبردهایی

عاطفی و رفتاری است(.)13

است که شناخت را ارزیابی ،بر آن نظارت و یا آن را کنترل میکند(.)6

به عقیده  Adlerسالمت روان یعنی داشتن اهداف مشخص،

 Flavellنخستین کسی بود که در سال  1979اصطالح

روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب ،کمک به همنوعان و کنترل

«فراشناخت» را مطرح کرد .از نظر وی ،فراشناخت هم شامل فرایندهای

عواطف و احساسات خود( .)14خدایاری فرد و همکاران در تحقیق

شناختی و هم شامل تجارب یا تنظیم شناختی است .دانش فراشناختی

خود مبنی بر گزارش بنیاد مستضعفان چنین بیان کرده که یکی از

به اکتساب دانش پیرامون فرایندهای شناختی و دانش درباره نحوه

نشانههای اجتماعی شدن ،سازگاری اجتماعی است .برای سازگاری
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امروزه با مشکالتی که در جوامع وجود دارد مطالعه و پژوهش

 Cartwright-Hattonو  Wellsمعتقدند که باورهای فراشناختی

سعيد غفاري و همكار

اجتماعی توصیف نمودهاند و آن عبارت است از توانایی برقراری

را به دیدگاههای شناختی موجود در این زمینه ربط داد .هستهی اصلی

ارتباط متقابل با دیگران به طریقی خاص که در عرف جامعه قابل قبول

دیدگاههای شناختی دربارهی اختالالت روانی(ناسازگاری) چگونگی

باشد( .)15سازگاری اجتماعی ،مهمترین جنبهی رشد اجتماعی هر فرد

پردازش اطالعات در ذهن فرد است(.)20

محسوب میشود که در تعامل با دیگران ،موفقیت شغلی و تحصیلی

عطادخت و همکاران در پژوهشی به بررسی نقش باورهای

شخص تأثیر بسزایی دارد( .)16اساس ًا شخص سازگار ،شخصی است

فراشناختی و هوش هیجانی نابینایان در پیشبینی سازگاری اجتماعی

که میان خود و محیط مادی و اجتماعیاش ارتباطهای سالم و درستی

و مقایسهی آن با افراد عادی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که

برقرار کند که نتیجهاش استقرار ثبات عاطفی برای خود او باشد(.)17

بین دو گروه نابینا و افراد عادی از لحاظ متغیرهایی مانند خودآگاه،

 Skitkaنقل میکند که  Oromroodدر پژوهشی در مورد رابطه

خودمدیریتی ،آگاه اجتماعی و خودآگاه شناختی تفاوت معناداری

بین باورهای فراشناختی و یادگیری دانش آموزان به این نتیجه رسید

وجود دارد و هوش هیجانی نابینایان بیشتر از افراد عادی بود .همچنین

که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با افزایش خودآگاه فراشناختیشان

نتایج نشان داد که مدل پیشبینی سازگاری اجتماعی از روی متغیرهای

رابطهی مستقیم دارد(.)18

هوش هیجانی و باورهای فراشناخت در افراد نابینا معنادار بود ولی در

قرتپه و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدهاند که سازگاری

افراد عادی معنادار نبود(.)21

فردی ارتباطی با جنسیت ندارد اما سازگاری اجتماعی دختران تیزهوش

محمدامینی در پژوهشی به بررسی رابطه باورهای فراشناختی با

بیش از پسران تیزهوش است( .)19دستیابی به اهداف کتابخانههای

سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر شهرستان اشنویه

علوم پزشکی که همانا ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان

پرداخت .نتایج نشان داد که فراشناخت با سالمت روانی و پیشرفت

افراد جامعه است ،با وجود آشفتگیهای عاطفی سازشی کتابداران

تحصیلی دانشآموزان همبستگی مثبت و معناداری دارد .به عبارت

امری مشکل و غیرممکن است .سازگاری چه به صورت فردی و چه

دیگر ،افزایش در آسیب شناسی روانی با تعداد باورهای فراشناختی

اجتماعی ،اثر قابل توجه بر زندگی آتی افراد هم در نقشهای شغلی و

منفی بیشتر ،مرتبط است .همچنین میان نمرههای سالمت روانی

هم در نقشهای خانوادگی میتواند داشته باشد( .)16کتابداران با القای

دانشآموزانی که در سطوح مختلف فراشناخت قرار داشتند ،تفاوت

باورهای مثبت در مورد حل مسایل نگرانکنندهی مربوط به ارتباط

معناداری وجود دارد(.)22

با افراد جامعه ،میتوانند سازگاری بهتری از لحاظ اجتماعی داشته

بهپژوه و همکاران در بررسی سازگاری روانی-اجتماعی

باشند که منجر به پیشرفت حرفه و رسیدن به اهداف کتابخانهها شود.

نوجوانان نابینا گزارش کرده که مشکالت رفتاری ،بهویژه مشکالت

همچنین در مورد باورهای فراشناختی از نوع کنترلناپذیری و خطر

اجتماعی نوجوانان نابینا ،به عزت نفس پایین ،مفهوم خود منفی و

میتوان گفت که کتابدارانی که نسبت به تواناییها و شایستگیهای

مهارتهای اجتماعی ضعیف در آنها مربوط است(.)23

خود تردید داشته باشند میتوانند بر روح و روان آنها تأثیر گذاشته و
مانع از ارایه خدمات با کیفیت از سوی آنها به کاربران شوند.

خواجه پور و یوسفی در پژوهش خود با عنوان«پیشبینی میزان
سازگاری فردی-اجتماعی نوجوانان بر اساس باورهای فراشناختی»

گل محمدنژاد بهرامی و رحیمی در پژوهشی به بررسی اثربخشی
آموزش راهبردهای فراشناختی بر سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی

نشان دادند که سازگاری اجتماعی  40درصد و سازگاری فردی 10
درصد واريانس باورهای فراشناختی نوجوانان را تبيين ميكنند(.)1

اجتماعی دانشآموزان دختر متوسطه شهرستان نقده پرداختند .نتایج

امروزه مطالعات زیادی در زمینهی باورهای شناختی ،سازگاری

این پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی باعث افزایش

فردی-اجتماعی و دیگر مهارتهای ارتباطی و اجتماعی افراد انجام

خودکارآمدی اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشآموزان دختر متوسطه

میگیرد .اما در این بین کمتر دیده شده که ارتباط بین باورهای فراشناخت

شهرستان نقده شد .نتایج همچنین نشان داد که سازگاری اجتماعی

و سازگاری فردی-اجتماعی کتابداران موردبررسی قرار گیرد .کتابداران
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اجتماعی تعاریف زیادی ارایه شده ،طوری که آن را مترادف با مهارت

میتواند یک عامل متأثر از راهبردهای شناختی باشد که میتوان آن

رابطـهی بین باورهای فراشــناختی با...

از کار خود لذت برده و با مراجعان با تبسم و خشنودی برخورد نماید،

و سازگاری فردی-اجتماعی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران را

طوری که افراد جذب کتابخانهها شوند .کتابدار در هر شرایطی برای

بررسی کرده تا به کتابداران در زمینه سازگاری بهتر با کاربران و محیط

خدمت به مردم باید مشتاق ،مبتکر ،دقیق و باپشتکار باشد چرا که

کاری و انتخاب باورهای فراشناختی صحیح یاری دهد.

برخورد مناسب با مردم در سایه خوشرویی ،صبوری و دلسوزی میسر

باورهای فراشناختی در این پژوهش عبارت است از :پنج

میگردد .با داشتن این خصوصیات ،کتابدار میتواند در هر شرایطی

عنصر کنترلناپذیری و خطر ،باورهای مثبت در مورد نگرانی ،خودآگاه

حتی از میان چهار دیواری محقری در یک روستای دور افتاده ،فضل

شناختی ،اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار که توسط پرسشنامهی

و معرفت را به درون جامعهاش ببرد .چرا که رسالت کتابدار و دلیل

 MCQ-30که توسط شیرینزاده بومی شده است مورد سنجش قرار

وجود کتابخانهها مثل هر نهاد فرهنگی دیگر کمک به اعتالی فرهنگ و

گرفت(26و.)25

دانش جامعه است .داشتن مهارتهای تخصصی و علمی کتابدار ،شرط

سازگاری فردی-اجتماعی در این پژوهش توسطپرسشنامهی

الزم است ولی کافی نیست ،بلکه مقدم بر آن ،شناخت خود و دیگران

آزمون روانی کالیفرنیا  CPIسنجیده میشود .این مقیاس در سال 1995

و داشتن خصوصیات واالی انسانی و اخالقی است(.)24

توسط  Clarkو  Wellsو به منظور سنجش سازگاریهای مختلف

در این پژوهش ،سنجش ویژگیهای فراشناختی همچون
باورهای مثبت دربارهی نگرانی ،اطمینان شناختی ،خودآگاه شناختی،
نیاز به کنترل افکار و کنترلناپذیری و خطر و تأثیر آن بر میزان سازگاری
کتابداران از لحاظ فردی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار میگیرد .تا

زندگی تهیه شده است که دارای دو قطب سازگاری فردی و سازگاری
اجتماعی است(.)27

روش بررسی

بدینوسیله بتوان به آنان در زمینهی سازگاری بهتر و شناخت خود
و دیگران و خدمت رسانی بهنه به مراجعان کتابخانهها یاری رساند.

روش پژوهش توصیفی از نوع پژوهشهای همبستگی میباشد.
جهت گردآوری دادههای پژوهش ،از دو ابزار پرسشنامهی سازگاری

دستیابی به اهداف کتابخانههای علوم پزشکی که همانا دسترسی

فردی و اجتماعی کالیفرنیا و پرسشنامهی باورهای فراشناختی

سریع به منابع علمی حوزه سالمت است ،با وجود آشفتگیهای

 Cartwright-Hattonو  Wellsاستفاده میشود .آنها ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي

عاطفی-سازشی کتابداران امری مشکل و غیرممکن است .به همین

ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ را از  0/72ﺗﺎ  0/93و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ آن

جهت شناسایی عواملی که میتواند بر سازگاری فردی و اجتماعی

را در ﻓﺎﺻله زﻣﺎﻧﻲ  22ﺗﺎ  118روز  0/75ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ( .)26جامعه

کتابداران بهعنوان مهمترین نشانهی سالمت روان تأثیرگذار باشد ،حایز

آماری پژوهش کلیه کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند که

اهمیت بوده و ضروری است که مشکالت سازگاری کتابداران ،قشری

تعداد آنها  51نفر بود ،و تعداد پرسشنامههای تکمیلی  51فقره بود.

که در ارتباط مداوم و نزدیک با جامعهی محققان هستند ،مورد توجه

به دلیل تعداد کم جامعه آماری ،نمونهگیری انجام نگرفت و از روش

قرارگیرد .بدون شک شناخت عوامل موثر بر سازگاری(سالمت روانی)

کلشماری استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از برنامه

کتابداران میتواند در ایجاد محیط سالم و پویا همراه با پیشرفتهای

آماری  spssاستفاده میشود.

شغلی در کتابخانهها کمککننده باشد .در همین راستا مسئلهای که ذهن
پژوهشگر را مشغول این پژوهش ساخت این بود که کتابداران دانشگاه

یافتهها

علوم پزشکی ایران تا چه اندازه در ارتباط با کاربران و همکاران

در این پژوهش  51نفر از کتابداران دانشگاه علوم پزشکی

کتابخانه سازگاری داشته و دارای رفتار مطلوب در محیط کتابخانه

ایران موردبررسی قرارگرفتند .در جداول شماره  1و  2آمار توصیفی

میباشند؟ آیا نقش ویژگیهای فراشناختی کتابداران در سازگاری آنها

ویژگیهای جمعیتشناختی این کتابداران آورده شده است.
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مسئول خدماترسانی و اطالعرسانی به مراجعان هستند .کتابدار باید

تأثیرگذار است یا خیر؟ این پژوهش رابطهی بین باورهای فراشناختی

سعيد غفاري و همكار

جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونههای پژوهش بر اساس جنسیت و تاهل و سن

جنسیت

متغیر

سن

تاهل

فراوانی

34

17

22

29

2

35

13

1

درصد

66/7

33/3

43/1

56/9

3/9

68/6

25/5

2

در رده سنی بین  31-40سال و  25/5درصد نیز در رده سنی 41-50

با توجه به جدول  66/7 ،1درصد کتابداران دانشگاه علوم پزشکی

سال قرار داشتند.

ایران را زنان و  33/3درصد نیز مردان تشکیل میدادند .همچنین 56/9
درصد آنها مجرد و  43/1درصد نیز متأهل بودند 68/6 .درصد کتابداران

جدول  :2ویژگیهای جمعیت شناختی نمونههای پژوهش بر اساس مدرک و رشته تحصیلی

متغیر

مدرک تحصیلی

زیرمتغیر

دیپلم

کاردانی

فراوانی

0

3

27

درصد

0

5/9

52/9

رشته تحصیلی
دکترا

کتابداری

غیر کتابداری

کارشناسی کارشناسی ارشد
21

0

39

12

41/2

0

76/5

23/5

جدول  2نشان میدهد که بیشتر کتابداران بهترتیب دارای مدارک

بیشتر از سه چهارم کتابداران دارای مدرک کتابداری و یا علم اطالعات

تحصیلی کارشناسی( ،)52/9کارشناسی ارشد( ،)41/2کاردانی()5/9

و دانششناسی بودند و  23/5درصد بقیه نیز دارای مدرک غیرکتابداری

بودند و هیچ کتابداری دارای مدرک دکتری و یا دیپلم نبودند .همچنین

بودند.

جدول  :3اطالعات کلی مربوط به باورهای فراشناختی و سازگاری و فردی کتابداران

باورهای فراشناختی

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

سازگاری فردی

70/134

7/28

123

147

سازگاری اجتماعی

62/133

7/17

121

145

باورهای مثبت در مورد نگرانی

12/43

3/91

7

18

کنترل ناپذیری و خطر

16/33

4/98

6

23

اطمینان شناختی

10/31

2/28

7

15

نیاز به کنترل افکار

17/52

2/02

15

21

خودآگاه شناختی

17/80

2/67

15

24

باتوجه به جدول  ،3در میان پنج ویژگی شخصیتی  Neoدر

افکار» و «خودآگاه شناختی» با انحراف معیار نزدیک بههم به ترتیب

میان کتابداران بیشترین میانگین مربوط به«خودآگاه شناختی» و «نیاز

با  2/02 ،2/28و  ،2/67بسیار بههم شبیه بوده اما نظرات کتابداران در

به کنترل افکار» به ترتیب با  17/52و  17/80درصد و کمترین میانگین

ویژگیهای«باورهای مثبت در مورد نگرانی» و «کنترل ناپذیری و خطر»

مربوط به ویژگی«اطمینان شناختی» و «باورهای مثبت در مورد نگرانی»

با انحراف معیار به ترتیب  3/91و  4/98درصد به لحاظ با هم تفاوت

به ترتیب با  10/31و  12/43درصد بود .همچنین یافتهها نشان داد که

داشت.

نظرهای کتابداران از لحاظ سه ویژگی«اطمینان شناختی»« ،نیاز به کنترل
28
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زیرمتغیر

زن

مرد

مجرد

متاهل

20-30

31-40

41-50

 50باالتر

رابطـهی بین باورهای فراشــناختی با...

جدول  :4ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطهی بین سازگاری فردی و ابعاد باورهای فراشناختی کتابداران

ضریب همبستگی
پیرسون

**-0/420

*-0/281

0/108

**0/424

**-0/732

سطح معنی داری()Sig

0/002

0/046

0/451

0/002

0/000

*ضریب همبستگی با سطح معنی داری 0/05

**ضریب همبستگی با سطح معنی داری 0/01

در جدول  ،4برای بررسی رابطهی بین سازگاری فردی کتابداران

ارتباط معنادار بین باورهای فراشناختی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی

با ویژگیهای فراشناختی آنان ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

ایران با سازگاری فردی آنان بود ،تأیید میگردد .تنها بین ویژگی«اطمینان

نتایج نشان داد که بین سازگاری فردی کتابداران با ویژگیهای«باورهای

شناختی» با«سازگاری فردی» کتابداران بهدلیل داشتن ضریب همبستگی

مثبت در مورد نگرانی»« ،نیاز به کنترل افکار» و «خودآگاه شناختی»

 ،0/451ارتباط معناداری وجود نداشت .ضریب همبستگی پیرسون

به ترتیب با  0/000 ،0/002 ،0/046 ،0/002رابطهی معناداری در

نشان داد که بین«سازگاری فردی» با ویژگیهای«باورهای مثبت در مورد

سطح  0/01وجود دارد .همچنین بین«سازگاری فردی» کتابداران

نگرانی»« ،کنترل ناپذیری و خطر» ،و «خودآگاه شناختی» رابطهی معنادار

با«کنترلناپذیری و خطر» در سطح معنیداری  0/05رابطهی معنیداری

از نوع منفی بوده است.

وجود داشت .با توجه به این نتایج ،فرضیه اول پژوهش که حاکی از
جدول  :5ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطهی بین سازگاری اجتماعی و ابعاد باورهای فراشناختی کتابداران

سازگاری
اجتماعی

باورهای مثبت
درمورد نگرانی

کنترل ناپذیری و
خطر

اطمینان
شناختی

نیاز به
کنترل افکار

خودآگاه
شناختی

ضریب همبستگی
پیرسون

-0/164

*0/284

**0/429

**-0/569

**-0/655

سطح معنی داری()Sig

0/251

0/043

0/002

-0/000

0/000

*ضریب همبستگی با سطح معنی داری 0/05

**ضریب همبستگی با سطح معنی داری 0/01

در جدول  ،5برای بررسی رابطهی بین سازگاری اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین«سازگاری اجتماعی» با

کتابداران با ویژگیهای فراشناختی آنان ،از ضریب همبستگی پیرسون

ویژگیهای«نیاز به کنترل افکار» و «خودآگاه شناختی» رابطهی معنادار

استفاده شد .نتایج نشان داد که بین سازگاری اجتماعی کتابداران با

از نوع منفی بوده است.

ویژگیهای«اطمینان شناختی»« ،نیاز به کنترل افکار» ،و«خودآگاه شناختی»
به ترتیب با  0/000 ،0/002و  0/000در سطح معنی داری  0/01رابطهی

بحث

معناداری در سطح  0/01وجود دارد .همچنین بین«سازگاری اجتماعی»

هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی رابطهی باورهای فراشناختی

با«کنترل ناپذیری و خطر» در سطح معنی داری  0/05رابطهی معنی داری

با سازگاری فردی و اجتماعی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران

وجود داشت .این نتایج نیز نشان داد که فرضیهی دوم پژوهش که حاکی

میباشد .جهت بررسی فرضیههای پژوهش از تحلیل پیشرفتهی آماری

از ارتباط معنادار بین باورهای فراشناختی با سازگاری اجتماعی کتابداران

همبستگی پیرسون استفاده شد .بررسی فرضیه اول پژوهش ،مبنی بر

دانشگاه علوم پزشکی ایران بود ،تأیید میشد(تأیید فرضیه دوم) تنها بین

اینکه«بین باورهای فراشناختی و سازگاری فردی کتابداران دانشگاه

ویژگی«باورهای مثبت در مورد نگرانی» با سازگاری اجتماعی کتابداران

علوم پزشکی ایران ،رابطهی معنیداری وجود دارد» باتوجه به نتایج

بهدلیل داشتن ضریب همبستگی  ،0/251ارتباط معناداری وجود نداشت.

تحلیل همبستگی ،دادهها نشان میدهد که مقدار همبستگی باورهای
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سازگاری فردی

باورهای مثبت
درمورد نگرانی

کنترل ناپذیری و
خطر

اطمینان
شناختی

نیاز به
کنترل افکار

خودآگاه
شناختی

سعيد غفاري و همكار

فراشناختی و سازگاری فردی-اجتماعی کتابداران از نظر آماري معنیدار

را بیشتر برآورد کرده و توانایی و مقابلهی خود را در برابر این تهدیدها

میباشد( .)P>0/01تنها بین ویژگی«اطمینان شناختی» با سازگاری فردی

ناچیز تلقی میکنند که باعث شده است بر روی سازگاری فردی آنها

کتابداران ارتباط معناداری وجود نداشت.

تأثیر گذاشته و باعث کاهش این متغیر شده باشد .شاید بتوان عدم

سازگاری اجتماعی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران ،رابطهی

دانست که نیاز به اثبات این فرضیه در پژوهشهای بعدی دارد .این

معنیداری وجود دارد» .نتایج نشان داد که بین سازگاری اجتماعی و

نتیجه در راستای پژوهش عطادخت و همکاران و در تضاد با پژوهش

باورهای فراشناختی کتابداران رابطهی معناداری در سطح  0/01وجود

گل محمدنژاد بهرامی بود .هیچ رابطهی معناداری بین اطمینان شناختی

دارد .در تبیین پژوهش حاضر میتوان گفت که باورهای فراشناختی

و سازگاری فردی مشاهده نشد .لکن معناداری رابطهی بین ویژگی

با سازگاری فردی-اجتماعی رابطهی مثبت و مستقیم دارد یعنی با

اطمینانشناختی با سازگاری اجتماعی نشان از آن دارد که کتابداران

تقویت و افزایش باورهای فراشناخت میزان سازگاری فردی-اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی ایران در نتیجهی خوداثربخشی در وظایف محول

کتابداران نیز افزایش پیدا میکند ،بدینصورتکه تقویت عناصر

شده به آنها سازگاری اجتماعی آنها در محیط کار افزوده شده است.

باورهای فراشناختی باعث افزایش سازگاری فردی-اجتماعی میشود.

معناداری رابطهی بین کنترل افکار با سازگاری فردی و اجتماعی نشان

یافتهها نشان داد که بین باورهای مثبت در مورد نگرانی با سازگاری

از آن دارد که هر چه کنترل افکار در میان کتابداران بیشتر باشد ،که چنین

فردی رابطهی معنادار از نوع منفی وجود دارد که نشان دهندهی آن

بوده است ،سازگاری فردی و اجتماعی آنان زیاد بوده است و همچنین

است که کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران با القای باورهای مثبت

نشان از آن دارد که در صورت عدم کنترل افکار ،کتابداران سازگاری

در مورد حل مسایل نگران کننده مربوط شغلی میتوانند به سازگاری

فردی و اجتماعی را نداشته و در تالشهایشان در زندگی ناامید و

فردی برسند ،اما این رابط ه چون از نوع منفی بوده است ،نشان دهندهی

گوشهگیر میشوند و در نهایت سرتسلیم فرود میآورند درحالیکه

آن است که با افزایش متغیر باورهای مثبت در مورد نگرانی باعث کاهش

کتابداران این دانشگاه چنین خصلتی نداشتهاند.

متغیر سازگاری فردی میشود .این نتیجه در تضاد با نتایج پژوهش گل
محمدنژاد بهرامی و رحیمی ،و در راستای عطادخت و همکاران بود.

معناداری رابطهی بین خودآگاه شناختی با سازگاری فردی و
اجتماعی از نوع منفی نشاندهندهی آن است که با افزایش خودآگاه

اما بین باورهای مثبت در مورد نگرانی رابطهی معناداری با

شناختی ،سازگاری فردی و اجتماعی کتابداران کاهش پیدا میکند .یعنی

سازگاری اجتماعی وجود نداشته که نشان میدهد که داشتن اطالعات و

پردازش افکار خودمحورانه و توجه افراطی متمرکز بر خود و گوش

عقیده و باورهای مثبت در مورد نگرانیهای بیدلیل منجر به سازگاری

به زنگی برای رسیدن تهدیدات منجر به فعال شدن باورهای ناکارامد

اجتماعی نمیشود ،این نتیجه در راستای پژوهش گل محمدنژاد بهرامی

و نهایت ًا به پدید آمدن نشانگان توجه شناختی مربوط به سازگاری
فردی و اجتماعی کتابداران میشود .این نتیجه در تضاد نتایج پژوهش

و رحیمی بود.
سنجش معناداری رابطهی بین کنترل ناپذیری و خطر در

 Oromroodنقل شده در تحقیق  Skitkaبود(.)20

سازگاری فردی و اجتماعی کتابداران نشان از آن دارد که کتابداران در

منحصربودن اطالعات پژوهش حاضر به پرسشنامه ،با توجه به

مورد تواناییها و شایستگیهای خود تردید داشته و بر روح و روان

اینکه در این پژوهش از روشهای خودگزارشده برای دادهها استفاده

آنها تأثیر گذاشته به گونهایکه بر سازگاری فردی و اجتماعی آنها تأثیر

شد ،به نظر میرسد اگر ابزارهای گردآوری با مصاحبه همراه میشد،

گذاشته و این رابطه در سازگاری فردی ،بر عکس سازگاری اجتماعی،

اطالعات جامعتری حاصل میگردید .از دیگر محدودیتهای تحقیق،

چون ضریب همبستگی بین آنها منفی بود ،نشان از آن دارد که افزایش

تفاوت آزمودنیها به لحاظ شرایط اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و

کنترلناپذیری و خطر باعث کاهش سازگاری فردی و افزایش سازگاری

خانوادگی بود که وجود این تفاوتها نیز خارج از کنترل محقق بوده که

اجتماعی میشود .به بیان سادهتر کتابداران تهدیدهای کاری و محیطی

میتواند در نتایج تحقیق اثر بگذارد .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻲ
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فرضیهی دوم مبنی بر این بود که«بین باورهای فراشناختی و

امنیت شغلی را یکی از عوامل متأثر بر کنترلناپذیری و خطر کتابداران

رابطـهی بین باورهای فراشــناختی با...

پزشکی ایران ﺑﻮد ،در ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ به دیگر کارکنان دانشگاه باید اﺣﺘﻴﺎط

اختالالت روانی(ناسازگاری) ،چگونگی پردازش اطالعات در ذهن فرد

ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ

است .اگر نظام باورهای فرد کارامد باشد ،اطالعات به گونهای دقیق در

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻋﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻳﺎﻓﺘﻪﻫـﺎ را دﺷﻮار ﻣﻲﺳﺎزد.

ذهن او پردازش میشوند که نتیجهی آن رفتار مطلوب است ،اما اگر در

نتیجه گیری

پردازشها و ادراکهای فرد مشکلی وجود داشته باشد ،نتیجهای بهجز
هجان ناخوشایند و رفتار مخرب نخواهد داشت.

بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که کتابخانههای

به ﻟﺤﺎظ کارﺑﺮدي ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤﻠﻲ

دانشگاه علوم پزشکی ایران با توجه به تعداد زیاد دارندگان مدارک

ﻣﻬﻤﻲ ﺑـﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ سازگاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و

کارشناسی و کارشناسی ارشد رو به تخصصگرایی پیش میرود و

در ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ،مدیران و مشاوران ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ برگزاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

دانشگاه علوم پزشکی ایران در این زمینه بسیار خوب عمل کرده ،و با

آموزشی و تهه بروشورهای مربوط با هدف اﺻﻼح و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎورﻫﺎي

توجه به اینکه بیش از سه چهارم این کتابداران دارای رشته تحصیلی

ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ ،از ﺑﺮوز و ﺗﺪاوم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ناسازگار ﻛﻪ آﺳﻴﺐﻫﺎي

کتابداری و اطالع رسانی«سابق» و «علم اطالعات و دانش شناسی»

رواﻧﻲ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺪي در ﭘﻲ دارد ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي

هستند ،امید است که بتوانند در ارایه خدمات و منابع به مراجعان بهتر

ﻛﻨﻨﺪ.

از پیش کار کنند ،بهخصوص که نتایج پژوهش نشان میدهد که اکثر

ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روي تمامی

نیروی کتابدار این کتابخانهها در رده سنی 31-40سال قرار دارند که،

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران و سایر دانشگاههای علوم پزشکی

این امید را دوچندان کرده است .سازگاری اجتماعی یک عامل متأثر از

کشور در راستای مقایسه روحیات کارکنان و میزان سازگاری آنها انجام

راهبردهای شناختی میباشد که میتوان آن را به دیدگاههای شناختی

شود.
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Background and Aim: The purpose of this study was to investigate the relationship
between metacognitive beliefs and individual-social adaptability among Iran
University of Medical Sciences librarians.
Materials and Methods: The research method was descriptive correlational. The
statistical population of this study included 51 librarians of Iran University of
Medical Sciences. The research tool was the California Individual and Social
Adjustment Questionnaire and meta-cognitive beliefs of Wells and
Cartwheel-Hatton. Data were analyzed by inferential and descriptive statistics
(Pearson correlation coefficient) and SPSS.
Results: The results showed that there was a negative relationship between
individual adaptability and the variables positive beliefs about worries,
uncontrollability and risk, and cognitive self-awareness. With the variable thought
control, the relationship was positive, but there was no relationship with the
cognitive reliability variable. Between social adjustment on the one hand and
irregularity and risk variables, cognitive reliability, and thoughts control on the
other hand the relationship was positive. There was no relationship between social
adaptability and positive beliefs about worries. However, social adaptability was
negatively related to cognitive self-awareness.
Conclusion: Increasing the variable of positive beliefs about worries reduces
individual adaptability, but has no effect on social adaptability. Increasing the
uncontrollability and risk variable reduces individual adaptability, but increases
social adaptability. Cognitive enhancement of librarians is ineffective in individual
adaptation, but has a positive impact on social adaptability. Increasing control of
thoughts among librarians will increase their individual and social adaptability.
Increasing cognitive self-awareness leads to the reduction of the individual and
social adaptation of librarians.
Keywords: Metacognitive Beliefs, Adaptability, Library, Iran University of
Medical Sciences
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