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 3رشید ذوالفقاری زعفرانی
تی مباحث علوم شناخ نیترمهمارزیابی شناختی یکی از  :چکیده

ر ی شناختی دهامؤلفه. در بیشتر الگوهای ارزیابی توانمندی شناختی ،است

است.این  شدهگرفته دهیناد دارندارزیابی اعضای هیات علمی نقش اساسی 

یات طراحی الگوی بومی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای ه باهدفپژوهش 

 وعترکیبی ازن روش تحقیق ی استان تهران بودند.هادانشگاهعلمی در 

 و کیفی موردی مطالعه کیفی، مرحله در روش پژوهش است. اکتشافی

 ی،ریگنمونه دبودند.رویکر اعضای هیات علمی شامل بالقوه کنندگانمشارکت

ابزار  .یافت ادامه نظری اشباع به رسیدن تا اطالعات گردآوری هدفمند است.

 بخش، این در مضمون تحلیل و است. نیمه ساختاریافته مصاحبه پژوهش،

 ی،ریگمیتصم)مقوله شناختی11مضمون ارزیابی توانمندی شناختی شامل

، شناخت اجتماعی ،تنظیم شناختی هیجانی، کنترل بازداری شناختی

خالقیت شناختی،توجه، حل مسئله، فراشناخت، مهارت کالمی، 

ناختی ری( درباره ارزیابی توانمندی شی شناختی، حافظه کاریپذانعطاف

 امعهج و بود پیمایشی - توصیفی روش تحقیق کمی بخش کشف نمود. در

 و ی تهران)ملیهادانشگاهشامل اعضای هیات علمی  کمی بخش در آماری

 .شدند انتخاب نفر350که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای  ( بودندآزاد

 هشبک اساس بر ساخته رسشنامه محققپ کمی، بخش در مورداستفاده ابزار

 برای یدییتأعاملی  تحلیل با کمی بخش تحلیل .بود کیفی بخش مضامین

 تحلیل تکنیک از استفاده با کمی بخش نتایج .شد انجام الگو اعتبار تعیین

 ایدار ی اعضای هیات علمیشناختی توانمندی ابیارز که داد نشان عاملی

 .است سازه روایی

ات رزیابی توانمندی شناختی، الگوی شناختی ،اعضای هیا: کلمات کلیدی

 .علمی
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Abstract: Cognitive assessment is one of the most 

important topics in cognitive science. In most cognitive 

competency assessment models, cognitive components play 

an essential role in evaluating faculty members. This study 

aimed to design a local model for cognitive faculty 

assessment in faculty at Tehran province universities. The 

research method is a combination of exploratory types. The 

qualitative research method included qualitative case study 

and potential participants including faculty members. The 

sampling approach is targeted. Data collection continued until 

theoretical saturation. The research tool is a semi-structured 

interview. And content analysis in this section, cognitive 

competency assessment topics including 11 cognitive 

categories (decision making, emotional cognitive regulation, 

cognitive inhibition control, social cognition, cognitive 

creativity, attention, problem solving, metacognition, verbal 

skills, cognitive flexibility, working memory) on cognitive 

ability assessment Discovered. In the quantitative part, the 

research method was descriptive-survey and the statistical 

population in the quantitative part included faculty members 

of Tehran universities (national and free) who were selected 

using cluster sampling of 350 people. The instrument used in 

the quantitative section was the researcher-made 

questionnaire based on the network of themes of the 

qualitative section. Quantitative part analysis was performed 

by confirmatory factor analysis to determine the validity of 

the model. The results of the quantitative section using factor 

analysis technique showed that the assessment of the 

cognitive ability of faculty members has a structural validity. 
Keywords: Cognitive Empowerment Assessment, Cognitive 

Pattern, Faculty Members 
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 مقدمه
با توجه به  ژهیواغلب کشورهاست. این امر به یهاعالی یکی از دغدغه کیفیت آموزش

امعه اهمیت بیشتری دارد. عالی در تربیت متخصصان و افراد کارآزموده ج آموزش نقش زیربنای
، توانمندی آموزش عالی یکی از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش از طرف دیگر، در نظام

به دانشجویان برای ساخت دانش را  دادنیاری فهیتنها وظعلمی است، زیرا آنان نه اتاعضای هی
 یهادر چارچوب هدفاشتغال پذیر  یهامهارت دارند، بلکه در ایجاد بینش و پرورشبر عهده

عالی از دهه  در آموزش راتییتغ جادیا دلیل عالی نیز نقش مهمی دارند. این امر به نظام آموزش
تحوالت محیط  قرارگرفته است. این تغییرات شامل توجهمورداول قرن بیست و یکم قابل 

گسترده از  وکار و استفادهعالی و ضرورت هماهنگی آن با دنیای صنعت و کسب پیرامونی آموزش
عالی باتقاضاگرایی،  از این نظر مؤسسات آموزش (.1،1999)شولینگفناوری اطالعات است

رو هستند و ، تعامل با جامعه و تناسب با نیازهای متحول و انتظارات نوپدید روبهییگرایمشتر
 تیریعنوان بخشی از مدعلمی، بههیات اعضای  یاو توسعه مستمر حرفه یزیربدین دلیل، برنامه

 یاتوسعه حرفه .ها داردها، جایگاه خاصی در مدیریت دانشگاهمنابع انسانی در سطح دانشگاه
بتوانند در سه  ها برای اینکهعالی است. دانشگاه کلید ارتقای کیفیت آموزش هیات علمیاعضای 

بهتر است به ارزیابی حوزه کارکردی آموزش، پژوهش و عرضه خدمات به جامعه موفق باشند، 
.نگاهی به یک شاخصی از توانمندی نیروی انسانی توجه نماید عنوانبهی شناختی هایوانمندت

کشور نیز مؤید آن  یهاعلمی برحسب مرتبه علمی آنان در دانشگاه هیاتتوزیع فراوانی اعضای 
(. 2007)بازرگان،است ریناپذاجتنابی علمئتیاعضای ه یابرای توسعه حرفه یزیراست که برنامه

توانمندی  ،است قرارگرفته موردتوجهدر حوزه منابع انسانی  را  یاخیی که هایاز توانمند یکی
عنوان فرآیندهای ذهنی شناخت به(. 2010و همکاران،  2)النگ، کرستین، هولشگر استی شناخت

و شامل کارکردهایی عالی مغز مانند  شودشود که باعث تولید تفکر و هدف میتعریف می
باشد )استرنبرگ و ی، توانایی عددی، کالمی حافظه، توجه و . . . میریگمیتصماستدالل، 
شود که ارزیابی شناختی برای تعیین سطح عملکرد شناختی مغز انجام می (.2017، 3استرنبرگ

های شناختی است ای از تکالیف را که نیازمند مهارتشود تا مجموعهدر آن از فرد خواسته می
های مختلف شناختی همچون استدالل، تواند در بخشارزیابی می تکمیل کند. درواقع این

. مطالعات اعتبار زبانی انجام شود یها، یادگیری، حافظه، توجه، هوش و مهارتیریگمیتصم
ی قرار موردبررسی عملکرد شغلی نیبشیپهای هوش را در های شناختی مانند آزمونتوانایی

                                                 
1 .schuling 
2.Lang, Kersting, Hulsheger 
3Sternberg,  Sternberg 
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های شخصیتی و بیوگرافی )پیشینه ها در مقایسه با ویژگیاناییاند که این تواند و نشان دادهداده
 اگرچهی برای عملکرد شغلی است. تریقوی کننده بسیار نیبشیپو تاریخچه زندگی فرد( 

و تبیین r=50شغلی است ) عملکردی کننده قوی برای نیبشیپهای شناختی توانایی رفتههمیرو
ر مورد مشاغل پیچیده که نیازمند فعالیت ذهنی درصد از واریانس عملکرد شغلی(.اما د25

درصد و در مورد مشاغلی که ساده و  80ها و عملکرد شغلی باالست همبستگی بین این توانایی
های شناختی درصد است. اما توانایی 20نیازمند توانایی ذهنی کمتر است، همبستگی در حدود 

های فردی را در ها تفاوتاین توانایی درواقع کنند؟ی مینیبشیپچگونه عملکرد شغلی را در افراد 
خاص سرعت و عمق یادگیری و اکتساب و بازیابی اطالعات از طریق آموزش  طوربهیادگیری، 

های شناختی را گیرند. پس دانش شغلی تاحدی اثرات تواناییرسمی و تجربیات را در نظر می
باال عملکرد  باهوشاصلی اینکه افراد دهد دلیل کند، که نشان میروی عملکرد شغلی تعدیل می
 قاتیق(.تح2004 1)گاتفردسون، خوددارنددانش زیادی در شغل  هاآنبهتری دارند به خاطر آنکه 

باعث  ،برخوردار هستندی باالتری شناختاعضای هیات علمی که از توانمندی  که دهدیم نشان
شود یمت حل مسائل کاری انگیزه بیشتر در جه جهیدرنتتقویت احساس مالکیت اندیشه و 

با  نیبنابرا(. 2012والکر،هورنونات،)ی دارند عملکرد بهتر ایپو طیدر شرای ریگمیتصمدر  نیهمچن
 به ،توجهفرد دانشگاهمنحصربهی هایژگیو وی دانشگاه طیمح رییتغ در حال طیشرا به توجه

باشد.  مؤثرخبره و توانمند  ی افرادریکارگبهدر استخدام و  تواندیمی، شناختارزیابی توانمندی 
ی مستقیم با ارابطهای در دانشگاه واشنگتن نشان داد توانمندسازی اعضای هیات علمی مطالعه

تمایل بیشتری دارند  رندیگیمدارد. اعضای هیات علمی که مورد ارزیابی قرار  هاآنارزیابی ساالنه 
(. 1995وهمکاران،2زایش دهند)لوناتخصصی و هم فردی اف نهیدرزمهم  خود رای هایتوانمندکه 

های شخصیتی و عالیق و انگیزش های ارزیابی مانند ارزیابی ویژگیدر مقایسه با دیگر روش
عملکرد در  نیبشیپ مؤثرهای شناختی تنها عامل های ارزیابی تواناییشغلی، ضریب اعتبار آزمون

، 5؛ ویسس وارن و اونز0420، 4؛ اسمیت و هانتر2000 3همه مشاغل است )هوگ و اوسوالد،
( به بررسی ارتباط دو توانایی عمومی و خاص شناختی با عملکرد 1994و همکاران ) 6(. ری2002

های خاص عملکرد های عمومی در مقایسه با توانایینشان دادند که توانایی هاآنشغلی پرداختند. 
یی با عملکرد شغلی تنهاهبکنند. همبستگی عملکرد شناختی عمومی ی مینیبشیپشغلی را بهتر 

های عمومی اضافه شدند این همبستگی به های شناختی به تواناییبود اما وقتی توانایی 53/0

                                                 
1Gottfredson 
2.luna 
3Hough, Oswald 
4Schmidt, Hunter 
5Viswesvaran, Ones 
6Ree 
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های ( همبستگی بین توانایی2004افزایش یافت. در یک مطالعه مروری اسمیت وهانتر ) 60/0
 آوردند. به دستدرصد  73تا  31شناختی عمومی را با عملکرد شغلی 

های شناختی و مچنین به این نتیجه رسیدند که ضریب اعتبار بین تواناییه هاآن
های دهد که آزمونتر است. همچنین شواهد نشان میعملکرد شغلی برای مشاغل پیچیده قوی

ی عملکرد برخوردارند )ویس واران و اونز، نیبشیپباالیی برای 1توانایی شناختی  از اعتبار تعمیم
ارتباط بین یک آزمون استخدامی و عملکرد در یک شغل است (. اعتبار تعمیم 2002

دهد تا استفاده از یک آزمون را در یک موقعیت  جدید توجیه کنیم آن اجازه می گریدعبارتبه
(. این اعتبار در مورد مشاغل پیچیده و نیازمند پردازش اطالعات در 2001، 2)گات وود و فیلد

های شناختی (. بنابراین استفاده از ارزیابی توانایی2001د، سطح باال بیشتر بود )گات وود و فیل
 ریناپذاجتنابی شناختی باال یک ضرورت هامهارتهای با تکالیف پیچیده و نیازمند در سازمان

بینی کند تواند موفقیت شغلی را پیشهایی که میاست.همچنان که پیشتر بیان شد یکی از عامل
ها بسیاری از مشاغل نیازمند یک سطحی از این توانمندی چراکههای شناختی است توانایی

( که اعضاء هیات علمی از این امر مستثنی نیستند. 2002، 4؛ تنوپیر2002، 3هستند )اسمیت
ای که به پذیرفته شدن اثرات توانایی شناختی برای جذب نیروهای کارآمد، مطالعه رغمیعل

ی اعضاء هیات علمی بپردازد یافت نشد. ولذا ریکارگبهها در جذب و بررسی نقش این توانایی
مساله اصلی پژوهش حاضر این است که الگوی مناسب ارزیابی توانمندهای شناختی اعضای 

 ؟هستیی هامؤلفههیئت علمی دانشگاههای استان تهران چگونه الگویی است و دارای چه ابعاد و 

 روش
ی( با طرح اکتشافی  کم و)کیفی  نوع ازاز روش پژوهش ترکیبی  هشپژو در این

است .این نوع  شدهاستفادهی ابیاعتبار از دستیابی به الگو از  و پسمتوالی برای ارائه الگوی 
ی در یک پژوهش و کماطالعات کیفی  قیو تلفی ،تحلیل آورجمعیک شیوه  عنوانبهپژوهش 

ارائه  از مسائلی رتکاملتحلیل  تواندیمی فیو ک.ترکیب کردن رویکرد کمی کندیممجزا تمرکز 
 بر ارزیابی توانمندی شناختی برای ابزاری ساخت پی در چون (. و1396دهد)دالور وکوشکی،

مهمترین فرض .سازی است ابزار -متوالی اکتشافی نوع از است، کیفی بخش های اساس داده
ی در کنار هم درک بهتری نسبت و کمی کیفی کردهایروی ریکارگبهروش ترکیبی این است که 

)کرسول دهدیمموضوع تحقیق به دست  نیاز ا،میکاربربه زمانی که هر رویکرد را جداگانه به 

                                                 
1Validity generalization 
2Gatewood, Field 
3Schmidt 
4Tenopyr 
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پژوهش از طرح اکتشافی  نیدر ا(. 2010،تشکری وتدعی،1387،زارعی ونیازی ،1،2003وکالرک
 آمیخته طبق شکل زیر استفاده شد.

 

 
 بخش کیفی یشناسروشالف ( 

 پژوهش کنندگانمشارکتکیفی است و روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی 
 یریگونهنماز روش  یریگبهرهبا  ی استان تهران هستندهادانشگاه دراعضای هیات علمی 

لمی عاز اعضای هیات  نفر 20ی)شامل کلید دهندگانیآگاههدفمند و تکنیک اشباع نظری، 
ی هاانشگاهد درلمی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات ع حوزه دربرای شناسایی دانشگاه( 

رای شناسایی ب مورداستفادهاست ابزار  آمدهعملبهمصاحبه  هاآنو با  اندشدهانتخاب استان تهران
رزیابی اومی بو ارائه و تدوین الگوی  ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمیعوامل مؤثر 

رای بست. ه اسناد بوده امصاحبه نیمه ساختمندو مطالع، توانمندی شناختی اعضای هیات علمی
ه به شده ک یریگبهرهو قابلیت اعتماد  یریپذ دییتأنتایج بخش کیفی از دو تکنیک  یابی اعتبار

نی نظری و مبا .1بررسی میزان تناسب اطالعات مستخرج از)هادادهاین منظور روش همسوسازی 
 یهاپژوهش .2و ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی اصول زیر بنایی مربوط به

ستخرج از مضامین م.3 با ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در حوزه شدهانجام
 یهاداده لیوتحلهیتجز.  است کاررفتهبه (کلیدی دهندگانیآگاه گریدعبارتبهمصاحبه با افراد و 

 ت.اس گرفتهنجاما ، با روش تحلیل مضمونشدهانجام یهامصاحبهاز  آمدهدستبه
 بخش کیفی یهاافتهی

مکتوب درآمده  صورتبه شدهضبط یهامصاحبهابتدا  مضمون با استفاده از روش تحلیل
 با آن از پس. است شدهلیتکم هامصاحبهطی جلسات  شدهبرداشته یهاادداشتیسپس با 

 البق در مستقل های ایده همه شده، تهیه مصاحبه های از هریک برای ابتدا متون، دقیق مطالعه

 دانش موجود اساس بر، تجربه:  و آشناترین گزینه نیترساده اساس بری ریگمیتصمپایه) مضامین

                                                 
1 .cerswell and palanoclark 
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 داده اختصاص کد یک هرکدام به و شده ی وغیره....( شناساییاحرفهمشاوره  اساس برمشاوره: 

 با بخشهایی وجود درصورت و شده انجام مصاحبه ها، از کدام هر برای کار این .است شده

 استفاده آنها نشانگر به عنوان قبلی، کدهای همان از قبلی، مصاحبه های متن در مشابه مینمضا

 کلی تری پژوهش، دسته بندی کل در شده شناسایی پایه مضامین اساس بر سپس .است شده

تنظیم شناختی هیجانی،  ی،ریگمیتصمدهنده) سازمان مضامین شناسایی به منجر که شده انجام
، خالقیت شناختی،توجه، حل مسئله، فراشناخت، شناخت اجتماعی ،ناختیکنترل بازداری ش
 معلمان منزلت در مؤثر عوامل واقع در ی شناختی، حافظه کاری(وریپذانعطافمهارت کالمی، 

سازمان  مضامین طبقه بندی با فراگیر ارزیابی توانمندی شناختی مضامین پایان در .است شده
 (.1مارهاست)جدول ش گردیده ایجاد دهنده

 ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی مضامین لیتحل. 1جدول 
 کد مفاهیم محورها ابعاد فیرد

1 

صم
ت

ریگمی
ی

 

 A1 ن گزینهو آشناتری نیترساده اساس بری ریگمیتصمدلبخواه:  شهودی

 A1 میل، ذوق، گرایش و انتظارات اساس برترجیح:  2

 A1 و داوری اصول بدیهی اساس برمعمولی:  3

 تجربی 4

 

 

 A1 جانبههمهتالش  اساس برتالش و خطا: 

 A1 نتایج آزمایش اساس برآزمایش:  5

 A1 دانش موجود اساس برتجربه:  6

 A1 یاحرفهمشاوره  اساس برمشاوره:  7

 A1 ارزیابی پاالیش نشده اساس برتخمین:  8
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9 

تنظیم 

شناختی 

 هیجانی

در عمل و در رفتاری که از  کندیمی سعی یک هیات علم رفتاری

 هیجانات خود را کنترل کند دهدیمخود نشان 

B1 

اعضای هیات علمی که کنترل بیشتری بر هیجانات خود  10

 برخوردارندیعملکردشغلدارندازسطح باالتر 

B1 

کند  روابط صمیمی پایدار برقرار تواندیمیک استاد زمانی  11

 باشد افتهیدستکه به هویت منسجمی 

B1 

12 

 

د، هرچه افکار اعضای هیات علمی متمرکز بر حل مسأله باش شناختی

در  اندکی بامهارتی ایجاد کرده و فرد ترمعتدلهیجانات 

را  هیجانات خویش تواندیم هاآنکنترل و تنظیم مناسب 

 .ی مؤثر ابراز کنداگونهبه

B1 

جهت تغییر درگیر شدن فعال اساتید و تالش او در  13

 هیجانات از طریق ارزیابی معنای رویدادها

B1 

و  هاییتوانای از ریگبهرهمهارت اعضای هیات علمی در  14

 ی در مواجهه با هیجانات شدیدامقابلهراهبردهای 

B1 

اساتید  شوندیمباعث  هامهارت، با تجهیز به بعضی هاجانیه 15

 اشــته باشدی بهتر و مطلوبی در اجتماع دنیآفرنقش

B1 
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ی اعضای هیات خودکنترل وپذیرش و خودآگاهی هیجانی  16

 علمی ضروری است

B1 

 B1 اعضای هیات علمی پرخاشگر،تکانشی ،هیجان پذیر نباشد 17

 B1 ی تعدیل هیجاناتبرا تفکراستفاده از  18

حیح صی و تفسیر گذارنامآگاهی،  نهیدرزمیی هاییتوانا 19

 هیجانات

B1 

 B1 پذیرش و تحمل هیجانات منفی 20

 B1 ی پریشان کنندههاتیموقعمواجهه با  21

 نیترمهم یکی از  عنوانبهدارا بودن ویژگی تنظیم هیجانی  22

)اعضای هیات  متخصص وکارکردهای یک نیروی کارآمد 

 علمی (است

B1 

23 
 

 

کنترل 

بازداری 

 ناختیش

 ویان مهار افکار نامربوط در حین تدریس و تعامل با دانشجو

 همکاران

B2 

بازداری  24

 رفتاری

 مهار یک پاسخ رفتاری بالقوه نامناسب با موقعیت کالس

 درس و دانشگاه

B2 
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بازداری  25

شناختی 

یا کنترل 

شناختی 

 مهاری

 ته واعضای هیات علمی باید توانایی مهار رفتارهای ناخواس

 نامناسب را داشته باشند

B2 

دف ههیات علمی بازداری در تداوم و استحکام رفتار  اعضای 26

 مدار را داشته باشند

B2 

27 

شناخت 

 اجتماعی

توانایی 

درک 

 دیگران

 B3 ی به هنگام و مناسب جهت درک دیگرانهاپردازش

 B3 داشتن توانایی همدلی توسط اعضای هیات علمی 28

بان ز اساس بردیگران  احساساتو  هازهیانگتوانایی درک  29

 هاآنبدن 

B3 

توانایی  30

درک 

 خود

 درک اعضای هیات علمی نسبت به ابعاد ادراکی، فیزیکی،

 ی خودشناخترواناجتماعی و 

B3 

 B3 توانایی داشتن کنترل مستمر بر ذهن خود و دیگری 31

 B3 خودآگاهی لحظهبهلحظهکنترل  32

 B3 شناخت خود 33

 B3 یخوانذهن 34
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خیص تهدید آموزشی )قدرت تشخیص استاد در درک تش 35

 (دیآیم حساببهعواملی که در حوزه آموزشی تهدید 

B3 

درک محیط آموزشی )آشنایی و شناخت داشتن نسبت به  36

 قوانین و مقررات آموزشی(

B3 

37  

 

خالقیت 

 شناختی

 

 

 

 

 

 

 B4 ی نو که بدیع و ارزنده هستندهادهیاتوانایی خلق  نوآوری

ی که در جای انهیزمی نشان دادن برا تالشهمکاری و  تکرار 38

 درست قرار دارد

 

 B4 تالش برای تعریف دوباره زمینه کاری بازتعریف 39

افزایش  40

 پیشرفت

و در مسیری  جلوروبهتالش برای حرکت دادن زمینه کاری 

 است شدهانجام قبال که 

B4 

پیشرفت  41

حرکت 

 به جلو

حرکت دادن زمینه به سمت جلو و در مسیری  تالش برای

ران دیگ که در حال انجام است، اما با فراتر رفتن از جایی که

 برای آن آماده هستند.

B4 

ن ه وبیابین فکر،اندیش داریمعنتوانایی برای برقراری رابطه  سیالت 42

 )روش تدریس خالق و مشارکتی(

B4 
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43  

 

 

اصالت یا 

 ابتکار

 مراهه ووخالف عادت رایج  رمتداولیغکر به شیوه توانایی تف

 کانه ریوز،عجیب  رمعمولیغی هاجواببا 

B4 

پانعطاف 44

 یریذ

 B4 طرق مختلف برای حل یک مساله جدید به تفکرتوانایی 

 B4 توانایی  توجه به جزییات در حین انجام تکلیف بسط 45

46 

 توجه

توجه 

 مداوم

 زمانمدتوع خاص برای توانایی تمرکز بر روی یک موض

 طوالنی

B5 

توجه  47

 انتخابی

توانایی تمرکز بر روی یک محرک و نادیده گرفتن 

 ی دیگرهامحرک

B5 

توجه  48

 متمرکز

 وی دیداری هامحرکتوانایی پاسخگویی جداگانه به 

 ی یا بساواییداریشن

B5 

توجه  49

 متناوب

ه از یک یی توججاجابهی برا یذهنی ریپذانعطافتوانایی 

 به محرک یا فعالیت دیگر تیفعال امحرک ی

B5 

توجه  50

شمیتقس

 ده

 B5 به بیش از یک محرک زمانهمتوانایی توجه 
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51 

 

حل 

 مسئله

 

له
سئ
ل م

 ح
ت
ری
دی
م

 

ی آورجمعی، زیربرنامهی حل مشکل، برا کوششتالش و 

 اطالعات و مشورت همراه با صبر و حوصله

C1 

 مدیریت کند، دیآیمرا که پیش  استاد بتواند مشــکلی 52

 مدیریت بحران داشته باشد و بتواند مشکل را حل کند

C1 

53 

له
سئ
ل م

 ح
ی
نای
توا

 

ته داش بهترین و بیشترین و باالترین توانایی که استاد باید

 باشد توانایی حل مسئله است

C1 

 C1 زیبرانگچالشتوانایی برای  شناسایی و حل مسئله  54

 C1 تکنیکهای حل مسئله تسلط بر 55

 C1 مسئله شناسی 56

 C1 مسئله یابی توسط اعضای هیات علمی 57

59 

ت
اخ

شن
را

ف
 

        

ی
خت
شنا

ش 
دان

 

ز احاصل  تیفیباکبودن )مقاله؛کتاب و سخنرانی  روزبه

و  هاتیسا مستمر صورتبهخویش دارد،  روزبهمطالعات 

، در پردازدیمش و به پژوه کندیمنشریات مرتبط را مطالعه 

همراه  ی کاری خود باعلم، تکنولوژی و تجارب موفقهانهیزم

 و همگام است.(

C2 
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تر از )دانش و معلومات اساتید بسیار فرا اطالعات ازلبریز  60

حد کالس است،در زمینه های غیرتخصصی خویش ومسائل 

 اجتماعی نیز اهل بحث و مطالعه است(

C2 

العات الزم درزمینة دانش دانش تخصصی)داشتن اط 61

 آن(. داشتننگه روزبهتخصصی، توسعه و 

C2 

 C2 ی برای تدریسزیربرنامه 62

د شناخت دانش و تجربیات فراگیران)اعضای هیات علمی بای 63

 هاآنبا توجه به توان علمی دانشجویان در حد بضاعت 

 داشته باشند کنندهقانعجوابی مستدل و 

C2 

ه در جنس تجربه )استاد به دانشــی نیــاز دارد کدانش از  64

پیدا  توانیمی سختبهی درســی هاکتابکالس درس و 

 کرد. دانش از جنس تجربه است

C2 

دانش کلی و عمومی)یک دانش به سمت حرفه تخصصی  65

 )خود و یک دانش در حوزه عمومی

C2 

 C2 دانش سیستم شناختی 66

 C2 (دانمیمرا چگونه استادی  دانش از خود)من خود 67
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 جامعه بردانش از شرایط اجتماعی گوناگون)فرهنگ حاکم  68

 موردنظر

C2 

 C2 (امگرفتهتجربه تدریس)چه چیزهای درباره تدریس یاد  69

 C2 مدیریت تدریس 70

تنظیم  71

 شناختی

 C2 مطلب( درک ازی داشتن  آگاه ونظارت یا تنظیم )تعامل 

 C2 ی(آگاه ورب شناختی)تعامل تجا 72

دهای راهبر انتخاب ومنابع)شناسایی  تیریمد وی زیربرنامه 73

 منابع ( صیواتخصمناسب 

C2 

 C2 تنظیمی فراشتاختی خود وکنترل  74

 C2 خودارزیابی شناختی 75

 C2 ی شناختیگذارهدف 76

77 
 

 

مهارت 

توانایی 

 کالمی

 C2 زبان روشنتوضیح تکالیف به 

 D1 انشجویداشــتن توانایی کالمی بــرای انتقال مفاهیم به دان 78

 D1 نداشــتن رفتار و تعامل محترمانه با والدین دانشجویا 79
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 کالمی 80

 

 

 

 

ی دهسازمانبیان نتایج درس به زبان روشــن مدیریت و 

 کالس درس

D1 

 D1 سدر کالآماده کردن پیشاپیش مواد آموزشی برای استفاده  81

و سوابق  باسنبهره گیر از مفاهیم و زبان متناسب  82

 دانشجویان

 

D1 

83 

ت
هار

م
ها

ن(
بیا
ن 
ی)ف

اط
رتب
ی ا

 

به  انتقالقابلتوانایی تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و 

 دیگران

D1 

 

84 

سنجیده،  صورتبهرا  دهیچیپ موضوعاتاعضای هیات علمی 

شده برای دانشجویان  یدهسازمانمستقیم، مختصر و 

ی واقعی ویا هامثال، مفاهیم را با استفاده از دهد حیتوض

 یی کندزداابهاماستعاره تفسیر کرده و 

D1 

 شارکت دری اجتماعی، مهاشبکهارتباط با اجتماع، ارتباط با  85

امعه، جی، تولید علم نافع برای احرفه وی علمی هاانجمن

 و مشکالت اجتماعی مسائل حل

D1 

 D1 ارتباط با صنعت، ارائه مشاوره به صنعت 86

 D1 هانآ درمهارت برقراری ارتباط با دانشجو، و ایجاد انگیزه  87
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88 

ف
طا

انع
ریپذ

ی
خت

نا
 ش

ی
 

 جاجابه

 شدن

بین 

 تکالیف

 گریدکردن ناهشیار توجه از یک تکلیف به تکلیف  جاجابه

 طوربهکه  دهدیماین توانایی به اساتید این امکان را  درواقع

 ی مختلف انطباق یابند.هاتیموقعو سریع با  مؤثر

D2 

انتقال  89

 شناختی

 نقطهبهنقطهیک  از دیاساتفرایند ذهنی هشیار که به توجه 

انتقال توجه به جهت دادن  درواقع. دهدیمدیگر جهت 

 مجدد توجه به سمت موضوعات جدید و نوآورانه است

D2 

90 

ف
طا
انع

ریپذ
طق
من
ی 

ی
 

ت، ی آنان منطقی اسریپذانعطافاستادانی که بعد غالب 

 روهیگکارهای انفرادی و کامال  ساختاریافته را به کارهای 

، توجه چندانی به سبک یادگیری دهندیمترجیح 

دو شروع ی دقیق کارها در بدهسازماندانشجویان ندارند، بر 

قبلی  شدهحسابی دقیق و زیربرنامه، به ورزندیمتأکید 

 ، در ادایدهندیمبرای انجام دادن کارها بسیار اهمیت 

، امتحان شده و زشدهیتجو، گامبهگامی هاحلراهتکالیف 

و  دهندیمی جدید ترجیح هادهیاقبلی را به  شدهرفتهیپذ

با جزئیات  ی دقیق همراههادستورالعملبر قوانین و  شدتبه

 ورزندیمتأکید 

D2 
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 کد مفاهیم محورها ابعاد فیرد

91 

ف
طا
انع

ریپذ
ی
ود
شه
ی 

 

ی خود را با آسانبهی شهودی دارند، ریپذانعطافتادانی که اس

ا ، بر تطبیق روش تدریس خود بسازندیمتغییرات سازگار 

ی ، کارهای گروهورزندیمسبک یادگیری دانشجویان تأکید 

وهی و در کارهای گر دهندیمرا به کارهای انفرادی ترجیح 

ش نیز برای خالقیت و تصویرسازی ذهنی دانشجویان ارز

ی کلی را به هادستورالعملقایل اند و در ادای تکالیف 

 .دهندیمدانشجویان ارائه 

D2 

92 

حافظه 

 کاری

حلقه 

 آوایی

طالعات ی علمی را به اهامباحثهدر  شدهادراکاطالعات 

 کالمی تبدیل و ذخیره کردن

E1 

مجری  93

 مرکزی

سطح باالتر پردازش کالمی از قبیل کنار هم گذاشتن 

 ی به یک ایده جدیدابیدستبرای واژگان 

E1 

94 
 سینوشیپ

-دیداری

 فضایی

مانند  ی اطالعات دیداری و فضاییکاردستذخیره، تعمیم و 

 شکل، رنگ، محل و حرکت اشیاء

E1 

 E1 ترکیب کردن باهماطالعات آوایی و فضایی دیداری را  95

میانجی  96

 رویدادی

تری از عملکرد به اساتید دارای ظرفیت حافظه کاری باالتر

 در شرایط پرتنش برخوردارند

E1 
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 کد مفاهیم محورها ابعاد فیرد

 منابعی از ظرفیت حافظه کاری باالتر درنتیجه برخوردار 97

ا ی در دسترس بیشتری برای انجام تکلیف چندگانه بشناخت

 سرعت بیشتر و خطای کمتر دارند

E1 

 زمانهمحافظه کاری برابر با مدیریت عملکرد)قادر است  98

 و به انجام جینتا براری را هدایت کند، چندین پروژه ک

ی ،در اجرای وظایف از تمام کنندگدداردیامورتأکرساندن 

و  مصوب سرفصلالزم برخوردار است از اتمام درس مطابق 

 )بردیماستاندارد دانشگاه لذت 

E1 

 
هیات علمی در  الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای شدهانجام یهالیتحل اساس بر

 .است شدهداده نمایش 2جدول
 ت علمیی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیاهامقولهوزیر  هامقوله.2جدول

 
 زیر مقوله مقوله

 شهودی یریگمیتصم

 تجربی

 رفتاری تنظیم شناختی هیجانی

 شناختی
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 زیر مقوله مقوله

 بازداری شناختی ی شناختیبازدار کنترل

 بازداری رفتاری

 توانایی درک دیگران شناخت اجتماعی

 گرانید درکتوانایی 

 خالقیت شناختی

 

 نوآوری

 تکرار

 بازتعریف

 افزایش پیشرفت

 پیشرفت حرکت به جلو

 سیالت

 اصالت یا ابتکار

 یریپذانعطاف

 بسط

 توجه مداوم توجه
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 زیر مقوله مقوله

 توجه انتخابی

 توجه متمرکز

 توجه متناوب

 شدهمیتقستوجه 

 ریت حل مسئلهمدی حل مسئله

 توانایی حل مسئله

 دانش شناختی فراشناخت

 تنظیم شناختی

 توانایی کالمی مهارت کالمی

 ی ارتباطی)فن بیان(هامهارت

 بین تکالیف شدن جاجابه ی شناختیریپذانعطاف

 انتقال شناختی

 ی منطقیریپذانعطاف

 پذیری شهودیانعطاف



...یعلم اتیه یاعضا یشناخت یتوانمند یابیارز یالگو یطراح  

 311 

 زیر مقوله مقوله

 حلقه آوایی حافظه کاری

 مرکزی مجری

 ضاییف-دیداری سینوشیپ

 میانجی رویدادی

 
یات عضای هامقوله ها وزیر مقوله های الگوی ارزیابی توانمندی شناختی پس از استخراج 

 رتباط درین اارتباط بین آنها در تحلیل محتوای کیفی به صورت یک الگو ارائه شده است.ا علمی
 الگوی مفهومی شکل ارائه شده است.

 
 .مدل مفهومی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی2شکل 
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در  ، هیات علمی ارزیابی توانمندی شناختی اعضایارائه و تدوین الگوی بومی  منظوربه
زم اطالعات ال وررسی شد ارزیابی توانمندی شناختی ب حوزه در شدهارائهگام نخست مبانی نظری 

ارزیابی در حوزه  شدهانجام یهاپژوهشسپس  .، گردآوری گردیدموردنظررچوب برای تدوین چا
 یااحبهمص کلیدی دهندگانیآگاهبا  تیدرنهامطالعه و  توانمندی شناختی اعضای هیات علمی
 منظورهب ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمیانجام شد. پس از تدوین الگوی بومی 

در قالب یک مقیاس  شدهنیتدودر مرحله کمی، چارچوب  شدهنیتدو کیفی چارچوب یابی اعتبار
قیاس دارد زیر م 11و از نوع لیکرت است یانهیگزپنج گوبه   98طراحی شد. این مقیاس شامل 

 کنترل، سؤال 14، عوامل تنظیم شناختی هیجانی سؤال8ی تعداد ریگمیتصم: از اندعبارتکه 
 5 توجه، سؤال 9، خالقیت شناختی  سؤال 10تماعی ، شناخت اج سؤال 4ی شناختی بازدار
ی ریپذانعطاف،  سؤال11، مهارت کالمی  سؤال18، فراشناخت  سؤال7، حل مسئله سؤال

مقیاس در  یگذارنمره نهایی گردید. سؤال98مجموعا   سؤال7، حافظه کاری سؤال4شناختی 
 .باشدیم =خیلی زیاد5=خیلی کم تا 1قالب

 کمّی بخش یشناسروش
 ام ایناست. هدف از انج شدهاستفاده پیماشی در بخش کمی از روش پژوهش توصیفی

ه بود یفیکدر مرحله  ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمیالگوی  یابی اعتبارمرحله، 
ی استان هادانشگاهاعضای هیات علمی حاضر شامل  در پژوهش کنندگانمشارکت.است. 

 20تصادفی خوشه ای از بین  یریگنمونهاز روش  با  استفاده -1که  دباشنیم(  آزاد وتهران)ملی 
واحد دانشگاه 21واحد دانشگاه ملی ) دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه تهران وخوارزمی ( واز بین
برای انتخاب -2آزاد)دانشگاه آزاد رودهن،دانشگاه تهران مرکز و تهران شمال( انتخاب شدند 

نفر 350طبقه ای متناسب با حجم جامعه براساس فرمول کوکران اعضای هیات علمی به صورت 
ن آیایی ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است و روایی وپا و  انتخاب شدند.

 عامل تحلیل یهاروشو سنجش روایی و پایای از  هاداده لیوتحلهیتجزمحاسبه شد. برای 

 (.4و3)جدولرونباخ استفاده شدو برای سنجش پایایی از روش آلفای ک یدییتأ
 . فراوانی متغیر جنسیت،سن،تجربه کار،مرتبه علمی3جدول 

ریمتغ یفراوان  یسن یها گروه  یفراوان  کار تجربه  یفراوان   فروانی مرتبه علمی 

40-30 216 مرد سال 10 ریز 67 سال   50 استاد 38 

50-41 134 زن 15-10 180 سال   120 استادیار 69 سال 

15 350 مجموع باالتر و سال   103 15-20  180 دانشیار 147 سال 
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 ی.فراوانی رشته تحصیلی اعضای هیات علم4جدول

 

 کمی بخش یهاافتهی

 و یدییتأ عامل تحلیل روش با اعضای هیات علمی  امینمض از یک هر پایایی و روایی

 از یک هر ی( روای5 شماره) جدول در شدهگزارش نتایج اساس بر .شد کرونباخ محاسبه آلفای

 ،اختیتنظیم شناختی هیجانی، کنترل بازداری شن ی،ریگمیتصممضامین اعضای هیات علمی)

ی ریپذانعطافاشناخت، مهارت کالمی، ، خالقیت شناختی،توجه، حل مسئله، فرشناخت اجتماعی

مبین این است  هالیتحلنتایج .شد محاسبه یدییتأ عامل تحلیل روش شناختی، حافظه کاری(با

حلیل نشان داد که است، نتایج ت8/0بیشتر از هاشاخصو  هامؤلفهکه ضریب آلفای کرونباخ برای 

نتیجه گرفت  توانیم؛ لذا 85/0 شاخص است، برابر است با11پایایی کل ابزار تحقیق که شامل 

 .برخورداراست باالیی پایایی نسبتا  از پایه مضامین از یک که هر

 شدهییشناسای هامؤلفه.میزان پایایی 5جدول 

 وضعیت پایایی میزان آلفای کرونباخ شدهییشناسا مؤلفه ردیف

 پایایی باال 0.871 یریگمیتصم 1

 باال پایایی 0.822 تنظیم شناختی هیجانی 2

 پایایی باال 0.84 کنترل بازداری شناختی 3

 فراوانی رشته تحصیلی

 85 علوم تربیتی

 30 روانشناسی

 25 مشاوره

 80 مدیریت

 36 حسابداری

 30 کامپیوتر

 65 الهیات

 24 کشاورزی
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 پایایی باال 0.834 شناخت اجتماعی 4

 پایایی باال 0.827 خالقیت شناختی 5

 پایایی باال 0.814 توجه 6

 پایایی باال 0.833 حل مسئله 7

 پایایی باال 0.823 فراشناخت 8

 پایایی باال 0.827 مهارت کالمی 9

 پایایی باال 0.831 ختیی شناریپذانعطاف 10

 پایایی باال 0.877 حافظه کاری 11

 پایایی باال 0.85 پایایی کل پرسشنامه

 

 شدهییشناسای هامؤلفهیر تأثرسی وضعیت برازش مدل ارزیابی توانمندی شناختی و میزان بر

 
 تاندارد. مدل ارزیابی توانمندی شناختی در حالت تخمین اس3شکل 
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 .مدل ارزیابی توانمندی شناختی در حالت معناداری4شکل

 های برازش مدل ارزیابی توانمندی شناختی. شاخص6جدول 
 ی مقتصد برازشهاشاخص ی تطبیقی برازشهاشاخص ی مطلق برازشهاشاخص

 مقادیر مجاز مقادیر مجاز مقادیر مجاز

1/0> 5> p-

value>.05 

9/0< 9/0< 5/0< 5/0< 

RMSEA CMIN/DF کای دو CFI NFI PNFI PCFI 

0.078 3.122 168.591 0.987 0.976 0.55 0.541 

 

شده توان نتیجه گرفت مدل معرفیهای برازش در محدوده مجاز، میبا توجه قرار گرفتن شاخص

 برای ارزیابی توانمندی شناختی از برازش مطلوبی برخورداراست.
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 ها در مدل ارزیابی توانمندی شناختی. میزان تأثیر و معناداری روابط بین مؤلفه7 جدول

ضریب  روابط بین متغیرها ردیف

 ریتأث

مقدار 

 معناداری

تائید/ رد 

 رابطه

 تائید 8.96 0.62 یارزیابی توانمندی شناخت <--یریگمیتصم 1

ارزیابی  <--تنظیم شناختی هیجانی 2

 توانمندی شناختی
0.84 19.52 

 تائید

ارزیابی  <--کنترل بازداری شناختی 3

 توانمندی شناختی
0.67 12.17 

 تائید

وانمندی ارزیابی ت <--شناخت اجتماعی 4

 شناختی
0.71 17.68 

 تائید

وانمندی ارزیابی ت <--خالقیت شناختی 5

 شناختی
0.73 16.31 

 تائید

 تائید 23.80 0.88 ارزیابی توانمندی شناختی <--توجه 6

 تائید 13.20 0.56 اختیارزیابی توانمندی شن <--ل مسئلهح 7

 تائید 20.4 0.82 ناختیارزیابی توانمندی ش <--فراشناخت 8

 تائید 14.23 0.71 مندی شناختیارزیابی توان <--مهارت کالمی 9

ی توانمندی ارزیاب <--ی شناختیریپذانعطاف 10

 شناختی
0.67 18.56 

 تائید

 تائید 9.56 0.64 ی شناختیابی توانمندارزی <--حافظه کاری 11

ی احرفهیاز برای رشد موردنشده کارکردهای شناختی ییشناسای عوامل بندرتبه

 ی استان تهران چگونه است؟هادانشگاهاعضای هیئت علمی در 
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رح ط. این آزمون برای شودیماز آزمون فریدمن استفاده  هامؤلفهی بندرتبهی و بندتیاولوجهت 

اددان معروف آن میلتن فریدمن اقتص کنندهابداعکامل تصادفی شده است که به نام بلوکی 

 آزمون فریدمن تعمیمی از آزمون عالمت است.  درواقعی شده است گذارنام

 :شوندیمی زیر مطرح هافرضی متغیرها، بندرتبهبرای بررسی ادعای یکسان بودن 

0H  یکسان است. هامؤلفه: اولویت 

1H  :است متفاوتدو اولویت  کمدست 

شش ح پوجهت بررسی رابطه باال از آزمون فریدمن  استفاده گردیده است. چنانچه سط

باشد، فرض صفر رد شده و ادعای یکسان ( 0.05ی )داریمعنکمتر از سطح   (sig) آزمونآماره 

نشان  متغیر رای هر هارتبه. جدول ذیل میانگین شودینمبودن رتبه )اولویت( متغیرها پذیرفته 

 .دهدیم

 ها. میانگین رتبه داده8جدول 

 میانگین رتبه متغیرها

 6.93 یریگمیتصم

 6.01 تنظیم شناختی هیجانی

 5.28 کنترل بازداری شناختی

 7.09 شناخت اجتماعی

 5.21 خالقیت شناختی

 6.73 توجه

 5.41 حل مسئله

 6.52 فراشناخت

 4.03 مهارت کالمی

 7.13 ناختیانعطاف پذیری ش

 4.67 حافظه کاری

( کمتر از 0.001که سطح پوشش آماره آزمون ) دهدیممن  نشان دیفرنتیجه آزمون 

 گریدعبارتبه هاستآزمونو این به معنی تفاوت بین  هست (0.05ی آزمون )داریمعنسطح 

آن رد ، پذیرفته و فرض مقابل کندیممتفاوت را تعریف  الواتدو  کمدستکه وجود  فرض یک

 مؤلفهی شناختی از بقیه ریپذانعطافچون میانگین  6. همچنین با توجه به جدول شودیم
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ی احرفه رشدی برا ازیموردن مؤلفه نیترمهم؛ مؤلفههابیشتر است، لذا ازمنظرپاسخگویان، این 

 ی استان تهران است.هادانشگاه دراعضای هیئت علمی 

مندی شناختی اعضای هیئت علمی در ارزیابی توان شدهارائهدرجه تناسب مدل 

 ی استان تهران تا چه اندازه است؟هادانشگاه

. شودل استفاده میاز ضریب کندا شدهارائهیری درجه تناسب مدل گاندازه منظوربه

باشد یک یب کندال صفرباشدیعنی عدم توافق کامل واگر. اگر ضرمتغیراست1و0ضریب کندال بین

جه ضریب هماهنگی کندال مقیاسی برای تعیین در درواقع وجود دارد.یعنی توافق کامل 

تگی این مقیاس همبس. پدیده است n بین چندین دسته رتبه مربوط به و موافقتهماهنگی 

دهد افراد ضریب هماهنگی کندال نشان می. دهدرتبه رانشان می مجموعهm ی میان ارتبه

ای طوراساسی معیارهای مشابهی را براند، بمرتب کرده هاآنچند مقوله رابراساس اهمیت یک

قدار نظر دارند.ماتفاقاند و از این نظر با یکدیگر بکار برده هااز مقولهقضاوت درباره اهمیت هریک 

ا بی برابر اهنگین مقیاس هنگام هماهنگی یا موافق تکامل برابر با یک و در زمان نبود کامل هما

 صفر است.

ی هنگهما درصد 70از  شیب دهدیمکه نشان  است شدهمحاسبه 0.731ضریب کندال 

دهد ضریب ن میاست که نشا شدهمحاسبه0.000ی نیزمعنادار مقدار. وجود دارد هادگاهیدبین 

 معناداراست. شدهمشاهدههماهنگی 

 یریگجهیو نتبحث 

امه و در اد علمی اتارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیهدف پژوهش حاضر بررسی 

ابی ارزیاز طریق  ارتقا سطح کارکردهای شناختی واسطهبهی اساتید دانشگاه هایستگیشاتوسعه 

پژوهشی،  یهاپرسش ذکر ازپس  .بود ی هیات علمیاعضا عملکرد در راستای توانمندی شناختی

ند و پیشنهادهای ارائه خواه هاتیمحدودو سپس  شدهمطرح هاآنمربوط به هر یک از  یهانییتب

 .شد 

در حوزه معرفی نقش کارکردهای شناختی و  هاپژوهشی از اولین این مطالعه یک

 .است اعضای هیات علمی در راستای ارتقا عملکرد ارزیابی توانمندی شناختیاز اصول  یمندبهره

ی شناختی اعضای هیات علمی ممکن است هامهارتدرباره  هاپژوهشیکی از دالیل ناکافی بودن 

 شودیمی مربوط نوجوان وختی اگر ممکن باشد به دوران کودکی به این عقیده باشد که تغییر شنا

.دلیل دیگر که توسط محققان انددهیرسی  شناختی خود هامهارتوبزرگساالن به سقف 

شدن مشکالت شناختی  آشکار وقرارگرفته ،اکراه اعضای هیات علمی از ارزیابی شدن  موردتوجه

ی نظام ارزیابی سازادهیپ منظوربهببرد. سؤالزیر  اقتدار آموزشی آنان را تواندیمآنان است که 
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توانمندی شناختی ارزیابی چه مدلی برای  .ی به  پرسش اساسی پاسخ داده شودستیبامذکور 

که در تحقیق حاضر عنوان گردید، در  طورهمانارائه کرد؟  توانیماعضای هیات علمی 

علمی عالوه بر لزوم تبیین  ی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیاتسازادهیپ

شده نشان داد های انجامی ارزیابی، الزم است سطوح ارزیابی نیز مشخص گردند.بررسیهاشاخص

تجربی(، تنظیم شناختی  گیری)شهودی وشاخص،تصمیم97زیر مقوله و 36یازده مقوله و

ری شناختی، هیجانی)رفتاری، شناختی(، کنترل بازداری شناختی یا کنترل شناختی مهاری)بازدا

بازداری رفتاری(، شناخت اجتماعی)توانایی درک دیگران، توانایی درک خود(، خالقیت 

شناختی)نوآوری،تکرار، بازتعریف، افزایش پیشرفت، پیشرفت حرکت به جلو، سیالت، اصالت یا 

پذیری، بسط(، توجه)توجه مداوم، توجه انتخابی، توجه متمرکز، توجه متناوب، ابتکار، انعطاف

شده(، حل مسئله)مدیریت حل مسئله، توانایی حل مسئله(، فراشناخت)دانش جه تقسیمتو

های ارتباطی یا فن بیان(، شناختی، تنظیم شناختی(، مهارت کالمی)مهارت کالمی، مهارت

پذیری منطقی، پذیری شناختی)جابه جاشدن بین تکالیف، انتقال شناختی، انعطافانعطاف

فضایی، -نویس دیداریه کاری)حلقه آوایی، مجری مرکزی، پیشپذیری شهودی(، حافظانعطاف

شده مربوط به خالقیت شناختی، .بیشترین کدهای اشارهباشندیم فیتعرقابلمیانجی رویدادی( 

دهد توجه به خالقیت شناختی، پذیری شناختی، توجه و حافظه کاری است که نشان میانعطاف

تواند در ارتقا ارزیابی توانمندی شناختی اعضای ی میپذیری شناختی، توجه و حافظه کارانعطاف

شود در ارتقا عملکرد ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی مؤثر باشد.لذا پیشنهاد می

پذیری شناختی، توجه و حافظه کاری تأکید بیشتری هیات علمی به خالقیت شناختی، انعطاف

 شود.

ی احرفهشد ریاز برای موردنی شناختی شده کارکردهاییشناسای عوامل بندرتبه

ز جهت بررسی رابطه ا ی استان تهران چگونه است؟هادانشگاهاعضای هیئت علمی در 

 شدهییشناسال برای عوام شدهمشاهدهمیانگین  جهیدرنت وآزمون فریدمن  استفاده گردیده است 

القیت خ،  اجتماعیشناخت  ، کنترل بازداری شناختی ، تنظیم شناختی هیجانیی، ریگمیتصم

ری افظه کاحی شناختی ، ریپذانعطافشناختی ، توجه ، حل مسئله ، فراشناخت، مهارت کالمی، 

مناسب وضعیت در  ی اعضای هیات علمیابیارز در عواملاین واقع  دارداردر وضعیت مناسبی قرار 

های شناختی اعضای یدتوانمنی ابیارز ازگرفته نشأت موضوع این که   است شدهدادهتشخیص 

ست، هابیشتر ا مؤلفهقیه بی شناختی از ریپذانعطاف نیانگیم وباشد.یم هادانشگاههیات علمی در 

ی اعضای هیئت احرفه رشدی برا ازیموردن مؤلفه نیترمهم؛ مؤلفهلذا ازمنظرپاسخگویان، این 

 ی استان تهران است. هادانشگاه درعلمی 
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علمی در یئتهارزیابی توانمندی شناختی اعضای  شدههارائدرجه تناسب مدل 

باشد یمطر ی دارای یازده سشناختارزیابی   ی استان تهران تا چه اندازه است؟هادانشگاه

تحقیق در  گریدعبارتبهباشد،  رگذاریتأثریسک مدیریت برتواند می سطح پنج ایناز  یکهر  که

 برآورد معنادارسطح همه  ریتأث و شدبررسی  ریسکمدیریت  بر فمختل سطوح ریتأثحاضر 

مرتب  هاآنچند مقوله رابراساس اهمیت دهد افراد یکضریب هماهنگی کندال نشان می .گردید

بکار  هااز مقولهاند، بطوراساسی معیارهای مشابهی را برای قضاوت درباره اهمیت هریک کرده

کامل ا موافق تین مقیاس هنگام هماهنگی ینظر دارند.مقدار ااتفاقظر با یکدیگر اند و از این نبرده

 برابر با یک و در زمان نبود کامل هماهنگی برابر با صفر است.

ی هاکنندهنییتعدر زمینه  هاپژوهشچنین استدالل نمود که  توانیم درمجموع

انسان مرتبط است با دو  بامغزمتغیرهایی که  ژهیوبهزیستی فرایندهای اعضای هیات علمی 

ی دارای تیشخص وی شناختروانارزیابی  کهآنهستند، نخست  روروبهچالش عمده 

ی مفهومی و تجربی است و ابهاماتی در خصوص شناسایی صفات هاجنبهیی از هاتیمحدود

اساتید وجود دارد )مورجیسون، کمپیون، دیپبوی، هولنبک، مورفی و  کنندهنییتع شخصیتی

ی هاروش نیترمتداولی اساتید یکی از شناختروانی هایابیارز همچنین 1(2007یت،شم

یی اغلب با مشکالتی هاسنجشچنین  کهیدرحالسنجش کیفیت فرایندهای اساتید است 

همچون نقش پردازش اطالعات، نرخ خطاهای موجود و ... همراه است که روایی آن را مخدوش 

ی شناختروانی عصب هاروش( 2010عتقاد بکر و کروپانزانو )(به ا1991)لرد و ماهر سازدیم

ی صورت گرفته در حوزه سازمان باشد و درک بهتری از هاسنجشانتخاب مناسبی برای  تواندیم

ی ویژه مغزی هاخاستگاه. بر این اساس، با شناسایی کندیمچرایی عملکرد و رفتار اساتید ارائه 

بر  توانیمی هیئت علمی را به دنبال دارد اعضا دری اژهیوکه کارکردهای شناختی و رفتارهای 

بالتازارد و  که به اعتقاد والدمن، گونههمانگذاشت  ریتأثی اساتید احرفهبرون دادها و پیامدهای 

ی رفتار مدیریتی رویکرد جدیدی است که قابلیت شناختعصب( درک مبانی 2011پترسون )

از محدویت های این پژوهش  عضای هیئت علمی را نیز دارد.ی در فرایندهای بالندگی اریکارگبه

مشابه در  پژوهش وعدم وجود مطالعه در زمینه علوم شناختی بود. و خبرگانکمبود متخصصان 

                                                 
1 House, Shane, & Herold, 
2 Bono 
3 Arvey, Rotundo, Johnson, Zhang & McGue 
4 Krueger 
5 Morgeson, Campion, Dipboye, Hollenbeck, Murphy & Schmitt 
6 Lord & Maher 
7 Peterson 
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امکان مقایسه نتایج  خارج وزمینه ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در داخل 

 می حاضر پژوهش های یافته به استناد با همچنین تحقیق را با محدودیت مواجه نموده است.

 مند بهرهی اعضای هیئت علمی احرفهرشد  راستای در ارزیابی توانمندی شناختی مزایای از توان

.نتیجه مطالعه نشان داد ارزیابی کارکردهای شناختی می تواند نقش مهمی در استخدام وبه شد

فه های شناختی مورد بررسی انعطاف کارگیری اعضای هیات علمی داشته باشد اما از بین مول

پذیری شناختی بیشترین سهم را در این ارزیابی به خود اختصاص داده است.بنابراین پیشنهاد 

می گردد در استخدام اعضای هیات علمی کارکردهای شناختی به ویژه انعطاف پذیری شناختی 

 مدنظر قرار گیرد.
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