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Abstract: Cognitive assessment is one of the most

 ارزیابی شناختی یکی از مهمترین مباحث علوم شناختی:چکیده

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

مؤلفههای شناختی در،  در بیشتر الگوهای ارزیابی توانمندی شناختی.است
این.ارزیابی اعضای هیات علمی نقش اساسی دارند نادیده گرفتهشده است
پژوهش باهدف طراحی الگوی بومی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات
 روش تحقیق ترکیبی ازنوع.علمی در دانشگاههای استان تهران بودند
 مطالعه موردی کیفی و، روش پژوهش در مرحله کیفی.اکتشافی است
،رویکرد نمونهگیری.مشارکتکنندگان بالقوه شامل اعضای هیات علمی بودند
ابزار.  گردآوری اطالعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.هدفمند است
، و تحلیل مضمون در این بخش. مصاحبه نیمه ساختاریافته است،پژوهش
،مقوله شناختی(تصمیمگیری11مضمون ارزیابی توانمندی شناختی شامل
، شناخت اجتماعی، کنترل بازداری شناختی،تنظیم شناختی هیجانی
، مهارت کالمی، فراشناخت، حل مسئله،توجه،خالقیت شناختی
 حافظه کاری) درباره ارزیابی توانمندی شناختی،انعطافپذیری شناختی
 پیمایشی بود و جامعه-  در بخش کمی روش تحقیق توصیفی.کشف نمود
آماری در بخش کمی شامل اعضای هیات علمی دانشگاههای تهران(ملی و
. نفر انتخاب شدند350 آزاد) بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای
 پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شبکه،ابزار مورداستفاده در بخش کمی
تحلیل بخش کمی با تحلیل عاملی تأییدی برای. مضامین بخش کیفی بود
نتایج بخش کمی با استفاده از تکنیک تحلیل. تعیین اعتبار الگو انجام شد
عاملی نشان داد که ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی دارای
.روایی سازه است
اعضای هیات،  الگوی شناختی، ارزیابی توانمندی شناختی:کلمات کلیدی
.علمی
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مقدمه
کیفیت آموزش عالی یکی از دغدغههای اغلب کشورهاست .این امر بهویژه با توجه به
نقش زیربنای آموزش عالی در تربیت متخصصان و افراد کارآزموده جامعه اهمیت بیشتری دارد.
از طرف دیگر ،در نظام آموزش عالی یکی از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش ،توانمندی
اعضای هیات علمی است ،زیرا آنان نهتنها وظیفه یاریدادن به دانشجویان برای ساخت دانش را
بر عهدهدارند ،بلکه در ایجاد بینش و پرورش مهارتهای اشتغال پذیر در چارچوب هدفهای
نظام آموزش عالی نیز نقش مهمی دارند .این امر به دلیل ایجاد تغییرات در آموزش عالی از دهه
اول قرن بیست و یکم قابل موردتوجه قرارگرفته است .این تغییرات شامل تحوالت محیط
پیرامونی آموزش عالی و ضرورت هماهنگی آن با دنیای صنعت و کسبوکار و استفاده گسترده از
فناوری اطالعات است(شولینگ .)19991،از این نظر مؤسسات آموزش عالی باتقاضاگرایی،
مشتریگرایی  ،تعامل با جامعه و تناسب با نیازهای متحول و انتظارات نوپدید روبهرو هستند و
بدین دلیل ،برنامهریزی و توسعه مستمر حرفهای اعضای هیات علمی ،بهعنوان بخشی از مدیریت
منابع انسانی در سطح دانشگاهها ،جایگاه خاصی در مدیریت دانشگاهها دارد .توسعه حرفهای
اعضای هیات علمی کلید ارتقای کیفیت آموزش عالی است .دانشگاهها برای اینکه بتوانند در سه
حوزه کارکردی آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات به جامعه موفق باشند ،بهتر است به ارزیابی
توانمندیهای شناختی بهعنوان یک شاخصی از توانمندی نیروی انسانی توجه نماید.نگاهی به
توزیع فراوانی اعضای هیات علمی برحسب مرتبه علمی آنان در دانشگاههای کشور نیز مؤید آن
است که برنامهریزی برای توسعه حرفهای اعضای هیئتعلمی اجتنابناپذیر است(بازرگان.)2007،
یکی از توانمندیهایی که اخیرا در حوزه منابع انسانی موردتوجه قرارگرفته است ،توانمندی
شناختی است (النگ ،کرستین ،هولشگر2و همکاران .)2010 ،شناخت بهعنوان فرآیندهای ذهنی
تعریف میشود که باعث تولید تفکر و هدف میشود و شامل کارکردهایی عالی مغز مانند
استدالل ،تصمیمگیری ،توانایی عددی ،کالمی حافظه ،توجه و  . . .میباشد (استرنبرگ و
استرنبرگ .)2017 3،ارزیابی شناختی برای تعیین سطح عملکرد شناختی مغز انجام میشود که
در آن از فرد خواسته میشود تا مجموعهای از تکالیف را که نیازمند مهارتهای شناختی است
تکمیل کند .درواقع این ارزیابی میتواند در بخشهای مختلف شناختی همچون استدالل،
تصمیمگیری ،یادگیری ،حافظه ،توجه ،هوش و مهارتهای زبانی انجام شود .مطالعات اعتبار
تواناییهای شناختی مانند آزمونهای هوش را در پیشبینی عملکرد شغلی موردبررسی قرار
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دادهاند و نشان دادهاند که این تواناییها در مقایسه با ویژگیهای شخصیتی و بیوگرافی (پیشینه
و تاریخچه زندگی فرد) پیشبینی کننده بسیار قویتری برای عملکرد شغلی است .اگرچه
رویهمرفته تواناییهای شناختی پیشبینی کننده قوی برای عملکرد شغلی است (r=50و تبیین
25درصد از واریانس عملکرد شغلی).اما د ر مورد مشاغل پیچیده که نیازمند فعالیت ذهنی
باالست همبستگی بین این تواناییها و عملکرد شغلی  80درصد و در مورد مشاغلی که ساده و
نیازمند توانایی ذهنی کمتر است ،همبستگی در حدود  20درصد است .اما تواناییهای شناختی
چگونه عملکرد شغلی را در افراد پیشبینی میکنند؟ درواقع این تواناییها تفاوتهای فردی را در
یادگیری ،بهطور خاص سرعت و عمق یادگیری و اکتساب و بازیابی اطالعات از طریق آموزش
رسمی و تجربیات را در نظر میگیرند .پس دانش شغلی تاحدی اثرات تواناییهای شناختی را
روی عملکرد شغلی تعدیل میکند ،که نشان میدهد دلیل اصلی اینکه افراد باهوش باال عملکرد
بهتری دارند به خاطر آنکه آنها دانش زیادی در شغل خوددارند (گاتفردسون.)20041،تحقیقات
نشان میدهد که اعضای هیات علمی که از توانمندی شناختی باالتری برخوردار هستند ،باعث
تقویت احساس مالکیت اندیشه و درنتیجه انگیزه بیشتر در جهت حل مسائل کاری میشود
همچنین در تصمیمگیری در شرایط پویا عملکرد بهتری دارند (والکر،هورنونات .)2012،بنابراین با
توجه به شرایط در حال تغییر محیط دانشگاهی و ویژگیهای منحصربهفرد دانشگاه،توجه به
ارزیابی توانمندی شناختی ،میتواند در استخدام و بهکارگیری افراد خبره و توانمند مؤثر باشد.
مطالعه ای در دانشگاه واشنگتن نشان داد توانمندسازی اعضای هیات علمی رابطهای مستقیم با
ارزیابی ساالنه آنها دارد .اعضای هیات علمی که مورد ارزیابی قرار میگیرند تمایل بیشتری دارند
که توانمندیهای خود را هم درزمینه تخصصی و هم فردی افزایش دهند(لونا2وهمکاران.)1995،
در مقایسه با دیگر روشهای ارزیابی مانند ارزیابی ویژگیهای شخصیتی و عالیق و انگیزش
شغلی ،ضریب اعتبار آزمونهای ارزیابی تواناییهای شناختی تنها عامل مؤثر پیشبین عملکرد در
همه مشاغل است (هوگ و اوسوالد2000 3،؛ اسمیت و هانتر2004 4،؛ ویسس وارن و اونز5،
 .)2002ری6و همکاران ( )1994به بررسی ارتباط دو توانایی عمومی و خاص شناختی با عملکرد
شغلی پرداختند .آنها نشان دادند که تواناییهای عمومی در مقایسه با تواناییهای خاص عملکرد
شغلی را بهتر پیشبینی میکنند .همبستگی عملکرد شناختی عمومی بهتنهایی با عملکرد شغلی
 0/53بود اما وقتی تواناییهای شناختی به تواناییهای عمومی اضافه شدند این همبستگی به
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 0/60افزایش یافت .در یک مطالعه مروری اسمیت وهانتر ( )2004همبستگی بین تواناییهای
شناختی عمومی را با عملکرد شغلی  31تا  73درصد به دست آوردند.
آنها ه مچنین به این نتیجه رسیدند که ضریب اعتبار بین تواناییهای شناختی و
عملکرد شغلی برای مشاغل پیچیده قویتر است .همچنین شواهد نشان میدهد که آزمونهای
توانایی شناختی از اعتبار تعمیم1باالیی برای پیشبینی عملکرد برخوردارند (ویس واران و اونز،
 .)2002اعتبار تعمیم ارتباط بین یک آزمون استخدامی و عملکرد در یک شغل است
بهعبارتدیگر آن اجازه می دهد تا استفاده از یک آزمون را در یک موقعیت جدید توجیه کنیم
(گات وود و فیلد .) 2001 2،این اعتبار در مورد مشاغل پیچیده و نیازمند پردازش اطالعات در
سطح باال بیشتر بود (گات وود و فیلد .)2001 ،بنابراین استفاده از ارزیابی تواناییهای شناختی
در سازمانهای با تکالیف پیچیده و نیازمند مهارتهای شناختی باال یک ضرورت اجتنابناپذیر
است.همچنان که پیشتر بیان شد یکی از عاملهایی که میتواند موفقیت شغلی را پیشبینی کند
تواناییهای شناختی است چراکه بسیاری از مشاغل نیازمند یک سطحی از این توانمندیها
هستند (اسمیت2002 3،؛ تنوپیر )2002 4،که اعضاء هیات علمی از این امر مستثنی نیستند.
علیرغم پذیرفته شدن اثرات توانایی شناختی برای جذب نیروهای کارآمد ،مطالعهای که به
بررسی نقش این تواناییها در جذب و بهکارگیری اعضاء هیات علمی بپردازد یافت نشد .ولذا
مساله اصلی پژوهش حاضر این است که الگوی مناسب ارزیابی توانمندهای شناختی اعضای
هیئت علمی دانشگاههای استان تهران چگونه الگویی است و دارای چه ابعاد و مؤلفههایی هست؟
روش
در این پژوهش از روش پژوهش ترکیبی از نوع (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی
متوالی برای ارائه الگوی و پس از دستیابی به الگو از اعتبار یابی استفادهشده است .این نوع
پژوهش بهعنوان یک شیوه جمعآوری ،تحلیل و تلفیق اطالعات کیفی و کمی در یک پژوهش
مجزا تمرکز میکند.ترکیب کردن رویکرد کمی و کیفی میتواند تحلیل کاملتری از مسائل ارائه
دهد(دالور وکوشکی .)1396،و چون در پی ساخت ابزاری برای ارزیابی توانمندی شناختی بر
اساس داده های بخش کیفی است ،از نوع اکتشافی متوالی -ابزار سازی است.مهمترین فرض
روش ترکیبی این است که بهکارگیری رویکردهای کیفی و کمی در کنار هم درک بهتری نسبت
به زمانی که هر رویکرد را جداگانه به کاربریم،از این موضوع تحقیق به دست میدهد(کرسول
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وکالرک،20031،زارعی ونیازی ،1387،تشکری وتدعی .)2010،در این پژوهش از طرح اکتشافی
آمیخته طبق شکل زیر استفاده شد.

الف ) روششناسی بخش کیفی
روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی کیفی است و مشارکتکنندگان پژوهش
اعضای هیات علمی در دانشگاههای استان تهران هستند با بهرهگیری از روش نمونهگیری
هدفمند و تکنیک اشباع نظری ،آگاهیدهندگان کلیدی(شامل  20نفر از اعضای هیات علمی
دانشگاه) برای شناسایی در حوزه ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در دانشگاههای
استان تهران انتخابشدهاند و با آنها مصاحبه بهعملآمده است ابزار مورداستفاده برای شناسایی
عوامل مؤثر ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی و ارائه و تدوین الگوی بومی ارزیابی
توانمندی شناختی اعضای هیات علمی ،مصاحبه نیمه ساختمندو مطالعه اسناد بوده است .برای
اعتبار یابی نتایج بخش کیفی از دو تکنیک تأیید پذیری و قابلیت اعتماد بهرهگیری شده که به
این منظور روش همسوسازی دادهها(بررسی میزان تناسب اطالعات مستخرج از .1مبانی نظری و
اصول زیر بنایی مربوط به ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی و .2پژوهشهای
انجامشده در حوزه ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی با .3مضامین مستخرج از
مصاحبه با افراد و بهعبارتدیگر آگاهیدهندگان کلیدی) بهکاررفته است .تجزیهوتحلیل دادههای
بهدستآمده از مصاحبههای انجامشده ،با روش تحلیل مضمون انجامگرفته است.
یافتههای بخش کیفی
با استفاده از روش تحلیل مضمون ابتدا مصاحبههای ضبطشده بهصورت مکتوب درآمده
سپس با یادداشتهای برداشتهشده طی جلسات مصاحبهها تکمیلشده است .پس از آن با
مطالعه دقیق متون ،ابتدا برای هریک از مصاحبه های تهیه شده ،همه ایده های مستقل در قالب
مضامین پایه(تصمیمگیری بر اساس سادهترین و آشناترین گزینه  ،تجربه :بر اساس دانش موجود
.cerswell and palanoclark

1
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مشاوره :بر اساس مشاوره حرفهای وغیره )....شناسایی شده و به هرکدام یک کد اختصاص داده
شده است .این کار برای هر کدام از مصاحبه ها ،انجام شده و درصورت وجود بخشهایی با
مضامین مشابه در متن مصاحبه های قبلی ،از همان کدهای قبلی ،به عنوان نشانگر آنها استفاده
شده است .سپس بر اساس مضامین پایه شناسایی شده در کل پژوهش ،دسته بندی کلی تری
انجام شده که منجر به شناسایی مضامین سازمان دهنده(تصمیمگیری ،تنظیم شناختی هیجانی،
کنترل بازداری شناختی ،شناخت اجتماعی ،خالقیت شناختی،توجه ،حل مسئله ،فراشناخت،
مهارت کالمی ،انعطافپذیری شناختی ،حافظه کاری)و در واقع عوامل مؤثر در منزلت معلمان
شده است .در پایان مضامین فراگیر ارزیابی توانمندی شناختی با طبقه بندی مضامین سازمان
دهنده ایجاد گردیده است(جدول شماره.)1
جدول  .1تحلیل مضامین ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی
ردیف

ابعاد

محورها

مفاهیم

شهودی

دلبخواه :تصمیمگیری بر اساس سادهترین و آشناترین گزینه

A1

2

ترجیح :بر اساس میل ،ذوق ،گرایش و انتظارات

A1

3

معمولی :بر اساس اصول بدیهی و داوری

A1

تالش و خطا :بر اساس تالش همهجانبه

A1

آزمایش :بر اساس نتایج آزمایش

A1

6

تجربه :بر اساس دانش موجود

A1

7

مشاوره :بر اساس مشاوره حرفهای

A1

8

تخمین :بر اساس ارزیابی پاالیش نشده

A1

1

5
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4

تجربی

کد
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طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی...
ردیف

ابعاد

9

محورها

رفتاری

مفاهیم

کد

یک هیات علمی سعی میکند در عمل و در رفتاری که از B1
خود نشان میدهد هیجانات خود را کنترل کند

تنظیم
10

اعضای هیات علمی که کنترل بیشتری بر هیجانات خود B1

شناختی

دارندازسطح باالتر عملکردشغلیبرخوردارند

هیجانی
یک استاد زمانی میتواند روابط صمیمی پایدار برقرار کند B1

11

که به هویت منسجمی دستیافته باشد
12

شناختی

هرچه افکار اعضای هیات علمی متمرکز بر حل مسأله باشدB1 ،
هیجانات معتدلتری ایجاد کرده و فرد بامهارت اندکی در
کنترل و تنظیم مناسب آنها میتواند هیجانات خویش را
بهگونهای مؤثر ابراز کند.

13

درگیر شدن فعال اساتید و تالش او در جهت تغییر B1
هیجانات از طریق ارزیابی معنای رویدادها

14

مهارت اعضای هیات علمی در بهرهگیری از تواناییها و B1
راهبردهای مقابلهای در مواجهه با هیجانات شدید

15

هیجانها ،با تجهیز به بعضی مهارتها باعث میشوند اساتید B1
نقشآفرینی بهتر و مطلوبی در اجتماع داشــته باشد
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ردیف

ابعاد

محورها

کد

مفاهیم

پذیرش و خودآگاهی هیجانی و خودکنترلی اعضای هیات B1

16

علمی ضروری است
17

اعضای هیات علمی پرخاشگر،تکانشی ،هیجان پذیر نباشد

B1

18

استفاده از تفکر برای تعدیل هیجانات

B1

19

تواناییهایی درزمینه آگاهی ،نامگذاری و تفسیر صحیح B1
هیجانات

20

پذیرش و تحمل هیجانات منفی

B1

21

مواجهه با موقعیتهای پریشان کننده

B1

22

دارا بودن ویژگی تنظیم هیجانی بهعنوان یکی از مهمترین B1
کارکردهای یک نیروی کارآمد و متخصص (اعضای هیات
علمی )است

23

24
کنترل
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بازداری

مهار افکار نامربوط در حین تدریس و تعامل با دانشجویان و B2

شناختی

همکاران

بازداری

مهار یک پاسخ رفتاری بالقوه نامناسب با موقعیت کالس B2

رفتاری

درس و دانشگاه
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طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی...
ردیف

25

26

ابعاد

مفاهیم

محورها

کد

بازداری

اعضای هیات علمی باید توانایی مهار رفتارهای ناخواسته و B2

شناختی

نامناسب را داشته باشند

یا کنترل

اعضای هیات علمی بازداری در تداوم و استحکام رفتار هدف B2

شناختی

مدار را داشته باشند

مهاری
توانایی

27

درک

28

پردازشهای به هنگام و مناسب جهت درک دیگران

B3

داشتن توانایی همدلی توسط اعضای هیات علمی

B3

دیگران
توانایی درک انگیزهها و احساسات دیگران بر اساس زبان B3

29

بدن آنها
30

شناخت
اجتماعی

توانایی

درک اعضای هیات علمی نسبت به ابعاد ادراکی ،فیزیکیB3 ،

درک

اجتماعی و روانشناختی خود

خود

توانایی داشتن کنترل مستمر بر ذهن خود و دیگری

B3

32

کنترل لحظهبهلحظه خودآگاهی

B3

33

شناخت خود

B3

34

ذهنخوانی

B3

31
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ردیف

ابعاد

محورها

کد

مفاهیم

تشخیص تهدید آموزشی (قدرت تشخیص استاد در درک B3

35

عواملی که در حوزه آموزشی تهدید بهحساب میآید)
درک محیط آموزشی (آشنایی و شناخت داشتن نسبت به B3

36

قوانین و مقررات آموزشی)
37

نوآوری

توانایی خلق ایدههای نو که بدیع و ارزنده هستند

38

تکرار

همکاری و تالش برای نشان دادن زمینهای که در جای
درست قرار دارد

خالقیت
39
40

41

42

شناختی

B4

B4

بازتعریف

تالش برای تعریف دوباره زمینه کاری

افزایش

تالش برای حرکت دادن زمینه کاری روبهجلو و در مسیری B4

پیشرفت

که قبال انجامشده است

پیشرفت

تالش برای حرکت دادن زمینه به سمت جلو و در مسیری B4

حرکت

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

به جلو

برای آن آماده هستند.

سیالت

توانایی برای برقراری رابطه معنیدار بین فکر،اندیشه وبیان B4
(روش تدریس خالق و مشارکتی)
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طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی...
ردیف

ابعاد

مفاهیم

محورها

کد

اصالت یا توانایی تفکر به شیوه غیرمتداول وخالف عادت رایج و همراه B4

43

44

ابتکار

با جوابهای غیرمعمول ،عجیب وزیر کانه

انعطافپ

توانایی تفکر به طرق مختلف برای حل یک مساله جدید

B4

ذیری
B4

45

بسط

توانایی توجه به جزییات در حین انجام تکلیف

46

توجه

توانایی تمرکز بر روی یک موضوع خاص برای مدتزمان B5

مداوم

طوالنی

توجه

توانایی تمرکز بر روی یک محرک و نادیده گرفتن B5

انتخابی

محرکهای دیگر

توجه

توانایی پاسخگویی جداگانه به محرکهای دیداری و B5

متمرکز

شنیداری یا بساوایی

توجه

توانایی انعطافپذیری ذهنی برای جابهجایی توجه از یک B5

متناوب

محرک یا فعالیت به محرک یا فعالیت دیگر

توجه

توانایی توجه همزمان به بیش از یک محرک

47

48
توجه
49

50

B5

تقسیمش
ده
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ردیف

ابعاد

محورها

کد

مفاهیم

تالش و کوشش برای حل مشکل ،برنامهریزی ،جمعآوری C1

51

مدیریت حل مسئله

52

اطالعات و مشورت همراه با صبر و حوصله
استاد بتواند مشــکلی را که پیش میآید مدیریت کندC1 ،
مدیریت بحران داشته باشد و بتواند مشکل را حل کند
بهترین و بیشترین و باالترین توانایی که استاد باید داشته C1

53
حل

باشد توانایی حل مسئله است

مسئله
توانایی برای شناسایی و حل مسئله چالشبرانگیز

C1

تسلط بر تکنیکهای حل مسئله

C1

56

مسئله شناسی

C1

57

مسئله یابی توسط اعضای هیات علمی

C1

59

بهروز بودن (مقاله؛کتاب و سخنرانی باکیفیت حاصل از C2

توانایی حل مسئله

54
55

مطالعات بهروز خویش دارد ،بهصورت مستمر سایتها و

فراشناخت

دانش شناختی

نشریات مرتبط را مطالعه میکند و به پژوهش میپردازد ،در
زمینههای کاری خود باعلم ،تکنولوژی و تجارب موفق همراه
و همگام است).
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طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی...
ردیف

60

ابعاد

مفاهیم

محورها

کد

لبریز از اطالعات (دانش و معلومات اساتید بسیار فراتر از C2
حد کالس است،در زمینه های غیرتخصصی خویش ومسائل
اجتماعی نیز اهل بحث و مطالعه است)

61

دانش تخصصی(داشتن اطالعات الزم درزمینة دانش C2
تخصصی ،توسعه و بهروز نگهداشتن آن).
C2

62

برنامهریزی برای تدریس

63

شناخت دانش و تجربیات فراگیران(اعضای هیات علمی باید C2
با توجه به توان علمی دانشجویان در حد بضاعت آنها
جوابی مستدل و قانعکننده داشته باشند

64

دانش از جنس تجربه (استاد به دانشــی نیــاز دارد که در C2
کالس درس و کتابهای درســی بهسختی میتوان پیدا
کرد .دانش از جنس تجربه است

65

دانش کلی و عمومی(یک دانش به سمت حرفه تخصصی C2
خود و یک دانش در حوزه عمومی(

66

دانش سیستم شناختی

C2

67

دانش از خود(من خود را چگونه استادی میدانم)

C2
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ردیف

ابعاد

محورها

کد

مفاهیم

دانش از شرایط اجتماعی گوناگون(فرهنگ حاکم بر جامعه C2

68

موردنظر
69

تجربه تدریس(چه چیزهای درباره تدریس یاد گرفتهام)

C2

70

مدیریت تدریس

C2

نظارت یا تنظیم (تعامل و آگاهی داشتن از درک مطلب)

C2

تجارب شناختی(تعامل و آگاهی)

C2

تنظیم

71

شناختی

72

برنامهریزی و مدیریت منابع(شناسایی و انتخاب راهبردهای C2

73

مناسب واتخصیص منابع )
74

کنترل و خود تنظیمی فراشتاختی

C2

75

خودارزیابی شناختی

C2

76

هدفگذاری شناختی

C2

توضیح تکالیف به زبان روشن

C2

داشــتن توانایی کالمی بــرای انتقال مفاهیم به دانشجویان

D1

داشــتن رفتار و تعامل محترمانه با والدین دانشجویان

D1

توانایی

77

کالمی

78
79
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طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی...
ردیف

80

ابعاد

مفاهیم

محورها

کد

بیان نتایج درس به زبان روشــن مدیریت و سازماندهی D1

کالمی

کالس درس
D1

81

آماده کردن پیشاپیش مواد آموزشی برای استفاده در کالس

82

بهره گیر از مفاهیم و زبان متناسب باسن و سوابق D1
دانشجویان

توانایی تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و قابلانتقال به D1

83

دیگران
اعضای هیات علمی موضوعات پیچیده را بهصورت سنجیدهD1 ،
مستقیم ،مختصر و سازماندهی شده برای دانشجویان

84

مهارتهای ارتباطی(فن بیان)

85

توضیح دهد ،مفاهیم را با استفاده از مثالهای واقعی ویا
استعاره تفسیر کرده و ابهامزدایی کند
ارتباط با اجتماع ،ارتباط با شبکههای اجتماعی ،مشارکت در D1
انجمنهای علمی و حرفهای ،تولید علم نافع برای جامعه،
حل مسائل و مشکالت اجتماعی

86

ارتباط با صنعت ،ارائه مشاوره به صنعت

D1

87

مهارت برقراری ارتباط با دانشجو ،و ایجاد انگیزه در آنها

D1
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ردیف

ابعاد

88

مفاهیم

محورها

کد

جابهجا

جابهجا کردن ناهشیار توجه از یک تکلیف به تکلیف دیگر D2

شدن

درواقع این توانایی به اساتید این امکان را میدهد که بهطور

بین

مؤثر و سریع با موقعیتهای مختلف انطباق یابند.

تکالیف
89

انتقال

فرایند ذهنی هشیار که به توجه اساتید از یک نقطهبهنقطه D2

شناختی

دیگر جهت میدهد .درواقع انتقال توجه به جهت دادن
مجدد توجه به سمت موضوعات جدید و نوآورانه است

انعطافپذیری شناختی

90

استادانی که بعد غالب انعطافپذیری آنان منطقی استD2 ،
کارهای انفرادی و کامال ساختاریافته را به کارهای گروهی
ترجیح میدهند ،توجه چندانی به سبک یادگیری
دانشجویان ندارند ،بر سازماندهی دقیق کارها در بدو شروع

انعطافپذیری منطقی

تأکید میورزند ،به برنامهریزی دقیق و حسابشده قبلی
برای انجام دادن کارها بسیار اهمیت میدهند ،در ادای
تکالیف راهحلهای گامبهگام ،تجویزشده ،امتحان شده و
پذیرفتهشده قبلی را به ایدههای جدید ترجیح میدهند و
بهشدت بر قوانین و دستورالعملهای دقیق همراه با جزئیات
تأکید میورزند
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طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی...
ردیف

ابعاد

مفاهیم

محورها

کد

استادانی که انعطافپذیری شهودی دارند ،بهآسانی خود را با D2

91

تغییرات سازگار میسازند ،بر تطبیق روش تدریس خود با

انعطافپذیری شهودی

سبک یادگیری دانشجویان تأکید میورزند ،کارهای گروهی
را به کارهای انفرادی ترجیح میدهند و در کارهای گروهی
نیز برای خالقیت و تصویرسازی ذهنی دانشجویان ارزش
قایل اند و در ادای تکالیف دستورالعملهای کلی را به
دانشجویان ارائه میدهند.

92

93

حلقه

اطالعات ادراکشده در مباحثههای علمی را به اطالعات E1

آوایی

کالمی تبدیل و ذخیره کردن

مجری

سطح باالتر پردازش کالمی از قبیل کنار هم گذاشتن E1

مرکزی

واژگان برای دستیابی به یک ایده جدید

حافظه
94

کاری

پیشنویس
دیداری-

95
96

فضایی

ذخیره ،تعمیم و دستکاری اطالعات دیداری و فضایی مانند E1
شکل ،رنگ ،محل و حرکت اشیاء
اطالعات آوایی و فضایی دیداری را باهم ترکیب کردن

E1

میانجی

اساتید دارای ظرفیت حافظه کاری باالتر از عملکرد بهتری E1

رویدادی

در شرایط پرتنش برخوردارند
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ردیف

97

ابعاد

مفاهیم

محورها

کد

برخورداری از ظرفیت حافظه کاری باالتر درنتیجه منابع E1
شناختی در دسترس بیشتری برای انجام تکلیف چندگانه با
سرعت بیشتر و خطای کمتر دارند

98

حافظه کاری برابر با مدیریت عملکرد(قادر است همزمان E1
چندین پروژه کاری را هدایت کند ،بر نتایج و به انجام
رساندن امورتأکیددارد،در اجرای وظایف از تمام کنندگی
الزم برخوردار است از اتمام درس مطابق سرفصل مصوب و
استاندارد دانشگاه لذت میبرد(

بر اساس تحلیلهای انجامشده الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در
جدول 2نمایش دادهشده است.
جدول.2مقولهها وزیر مقولههای الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی
مقوله

تصمیمگیری

زیر مقوله

شهودی
تجربی

تنظیم شناختی هیجانی

رفتاری
شناختی

308

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،11شماره  ،21بهار و تابستان 1399

طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی...
مقوله

کنترل بازداری شناختی

زیر مقوله

بازداری شناختی
بازداری رفتاری

شناخت اجتماعی

توانایی درک دیگران
توانایی درک دیگران

خالقیت شناختی

نوآوری
تکرار
بازتعریف
افزایش پیشرفت
پیشرفت حرکت به جلو
سیالت
اصالت یا ابتکار
انعطافپذیری
بسط

توجه

توجه مداوم
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مقوله

زیر مقوله

توجه انتخابی
توجه متمرکز
توجه متناوب
توجه تقسیمشده
حل مسئله

مدیریت حل مسئله
توانایی حل مسئله

فراشناخت

دانش شناختی
تنظیم شناختی

مهارت کالمی

توانایی کالمی
مهارتهای ارتباطی(فن بیان)

انعطافپذیری شناختی

جابهجا شدن بین تکالیف
انتقال شناختی
انعطافپذیری منطقی
انعطافپذیری شهودی

310

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،11شماره  ،21بهار و تابستان 1399

طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی...
مقوله

حافظه کاری

زیر مقوله

حلقه آوایی
مجری مرکزی
پیشنویس دیداری-فضایی
میانجی رویدادی

پس از استخراج مقوله ها وزیر مقوله های الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات
علمی ارتباط بین آنها در تحلیل محتوای کیفی به صورت یک الگو ارائه شده است.این ارتباط در
الگوی مفهومی شکل ارائه شده است.

شکل .2مدل مفهومی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی
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بهمنظور ارائه و تدوین الگوی بومی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی  ،در
گام نخست مبانی نظری ارائهشده در حوزه ارزیابی توانمندی شناختی بررسی شد و اطالعات الزم
برای تدوین چارچوب موردنظر ،گردآوری گردید .سپس پژوهشهای انجامشده در حوزه ارزیابی
توانمندی شناختی اعضای هیات علمی مطالعه و درنهایت با آگاهیدهندگان کلیدی مصاحبهای
انجام شد .پس از تدوین الگوی بومی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی بهمنظور
اعتبار یابی چارچوب کیفی تدوینشده در مرحله کمی ،چارچوب تدوینشده در قالب یک مقیاس
طراحی شد .این مقیاس شامل  98گوبه پنج گزینهای از نوع لیکرت است و 11زیر مقیاس دارد
که عبارتاند از :تصمیمگیری تعداد 8سؤال ،عوامل تنظیم شناختی هیجانی  14سؤال ،کنترل
بازداری شناختی  4سؤال  ،شناخت اجتماعی  10سؤال  ،خالقیت شناختی  9سؤال ،توجه 5
سؤال ،حل مسئله 7سؤال  ،فراشناخت 18سؤال  ،مهارت کالمی 11سؤال  ،انعطافپذیری
شناختی 4سؤال ،حافظه کاری 7سؤال مجموعا 98سؤال نهایی گردید .نمرهگذاری مقیاس در
قالب=1خیلی کم تا =5خیلی زیاد میباشد.
روششناسی بخش کمّی
در بخش کمی از روش پژوهش توصیفی پیماشی استفادهشده است .هدف از انجام این
مرحله ،اعتبار یابی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در مرحله کیفی بوده
است. .مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر شامل اعضای هیات علمی دانشگاههای استان
تهران(ملی و آزاد) میباشند که  -1با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای از بین 20
واحد دانشگاه ملی ( دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه تهران وخوارزمی ) واز بین21واحد دانشگاه
آزاد(دانشگاه آزاد رودهن،دانشگاه تهران مرکز و تهران شمال) انتخاب شدند -2برای انتخاب
اعضای هیات علمی به صورت طبقه ای متناسب با حجم جامعه براساس فرمول کوکران 350نفر
انتخاب شدند .و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است و روایی وپایایی آن
محاسبه شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها و سنجش روایی و پایای از روشهای تحلیل عامل
تأییدی و برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد(جدول3و.)4
جدول  .3فراوانی متغیر جنسیت،سن،تجربه کار،مرتبه علمی
متغیر

فراوانی

گروه های سنی

فراوانی

مرد

216

سال 40-30

67

زیر  10سال

زن

134

سال 50-41

180

سال 15-10

69

مجموع

350

سال و باالتر 51

103

سال 20-15

147

312

تجربه کار

فراوانی

مرتبه علمی

فروانی

38

استاد

50

استادیار

120

دانشیار

180
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طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی...
جدول.4فراوانی رشته تحصیلی اعضای هیات علمی

رشته تحصیلی

فراوانی

علوم تربیتی

85

روانشناسی

30

مشاوره

25

مدیریت

80

حسابداری

36

کامپیوتر

30

الهیات

65

کشاورزی

24

یافتههای بخش کمی
روایی و پایایی هر یک از مضامین اعضای هیات علمی با روش تحلیل عامل تأییدی و
آلفای کرونباخ محاسبه شد .بر اساس نتایج گزارششده در جدول شماره(  )5روایی هر یک از
مضامین اعضای هیات علمی(تصمیمگیری ،تنظیم شناختی هیجانی ،کنترل بازداری شناختی،
شناخت اجتماعی ،خالقیت شناختی،توجه ،حل مسئله ،فراشناخت ،مهارت کالمی ،انعطافپذیری
شناختی ،حافظه کاری)با روش تحلیل عامل تأییدی محاسبه شد.نتایج تحلیلها مبین این است
که ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفهها و شاخصها بیشتر از0/8است ،نتایج تحلیل نشان داد که
پایایی کل ابزار تحقیق که شامل 11شاخص است ،برابر است با 0/85؛ لذا میتوان نتیجه گرفت
که هر یک از مضامین پایه از پایایی نسبتا باالیی برخورداراست.
جدول .5میزان پایایی مؤلفههای شناساییشده
ردیف

مؤلفه شناساییشده

میزان آلفای کرونباخ

وضعیت پایایی

1

تصمیمگیری

0.871

پایایی باال

2

تنظیم شناختی هیجانی

0.822

پایایی باال

3

کنترل بازداری شناختی

0.84

پایایی باال
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4

شناخت اجتماعی

0.834

پایایی باال

5

خالقیت شناختی

0.827

پایایی باال

6

توجه

0.814

پایایی باال

7

حل مسئله

0.833

پایایی باال

8

فراشناخت

0.823

پایایی باال

9

مهارت کالمی

0.827

پایایی باال

10

انعطافپذیری شناختی

0.831

پایایی باال

11

حافظه کاری

0.877

پایایی باال

0.85

پایایی باال

پایایی کل پرسشنامه

بررسی وضعیت برازش مدل ارزیابی توانمندی شناختی و میزان تأثیر مؤلفههای شناساییشده

شکل  .3مدل ارزیابی توانمندی شناختی در حالت تخمین استاندارد
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طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی...

شکل.4مدل ارزیابی توانمندی شناختی در حالت معناداری
جدول  .6شاخصهای برازش مدل ارزیابی توانمندی شناختی
شاخصهای مطلق برازش

شاخصهای تطبیقی برازش

شاخصهای مقتصد برازش

مقادیر مجاز

مقادیر مجاز

مقادیر مجاز

>0/1

>5

p-

<0/9

<0/9

<0/5

<0/5

value>.05

RMSEA

CMIN/DF

کای دو

CFI

NFI

PNFI

PCFI

0.078

3.122

168.591

0.987

0.976

0.55

0.541

با توجه قرار گرفتن شاخصهای برازش در محدوده مجاز ،میتوان نتیجه گرفت مدل معرفیشده
برای ارزیابی توانمندی شناختی از برازش مطلوبی برخورداراست.
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جدول  .7میزان تأثیر و معناداری روابط بین مؤلفهها در مدل ارزیابی توانمندی شناختی
ضریب

مقدار

تائید /رد

ردیف

روابط بین متغیرها

تأثیر

معناداری

رابطه

0.62

8.96

تائید

1

تصمیمگیری >--ارزیابی توانمندی شناختی

0.84

19.52

2

تنظیم شناختی هیجانی >--ارزیابی

0.67

12.17

0.71

17.68

0.73

16.31

6

توجه >--ارزیابی توانمندی شناختی

0.88

23.80

تائید

7

حل مسئله >--ارزیابی توانمندی شناختی

0.56

13.20

تائید

8

فراشناخت >--ارزیابی توانمندی شناختی

0.82

20.4

تائید

9

مهارت کالمی >--ارزیابی توانمندی شناختی

0.71

14.23

تائید

10

انعطافپذیری شناختی >--ارزیابی توانمندی

0.67

18.56

0.64

9.56

توانمندی شناختی
3

کنترل بازداری شناختی >--ارزیابی
توانمندی شناختی

4

شناخت اجتماعی >--ارزیابی توانمندی
شناختی

5

خالقیت شناختی >--ارزیابی توانمندی
شناختی

شناختی
11

حافظه کاری >--ارزیابی توانمندی شناختی

تائید

تائید

تائید

تائید

تائید

تائید

رتبهبندی عوامل شناساییشده کارکردهای شناختی موردنیاز برای رشد حرفهای
اعضای هیئت علمی در دانشگاههای استان تهران چگونه است؟
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طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی...

جهت اولویتبندی و رتبهبندی مؤلفهها از آزمون فریدمن استفاده میشود .این آزمون برای طرح
بلوکی کامل تصادفی شده است که به نام ابداعکننده آن میلتن فریدمن اقتصاددان معروف
نامگذاری شده است درواقع آزمون فریدمن تعمیمی از آزمون عالمت است.
برای بررسی ادعای یکسان بودن رتبهبندی متغیرها ،فرضهای زیر مطرح میشوند:
 : H0اولویت مؤلفهها یکسان است.
 : H1دستکم دو اولویت متفاوت است
جهت بررسی رابطه باال از آزمون فریدمن استفاده گردیده است .چنانچه سطح پوشش
آماره آزمون ( )sigکمتر از سطح معنیداری ( )0.05باشد ،فرض صفر رد شده و ادعای یکسان
بودن رتبه (اولویت) متغیرها پذیرفته نمیشود .جدول ذیل میانگین رتبههای هر متغیر را نشان
میدهد.
جدول  .8میانگین رتبه دادهها

متغیرها

میانگین رتبه

تصمیمگیری

6.93

تنظیم شناختی هیجانی

6.01

کنترل بازداری شناختی

5.28

شناخت اجتماعی

7.09

خالقیت شناختی

5.21

توجه

6.73

حل مسئله

5.41

فراشناخت

6.52

مهارت کالمی

4.03

انعطاف پذیری شناختی

7.13

حافظه کاری

4.67

نتیجه آزمون فریدمن نشان میدهد که سطح پوشش آماره آزمون ( )0.001کمتر از
سطح معنیداری آزمون ( )0.05هست و این به معنی تفاوت بین آزمونهاست بهعبارتدیگر
فرض یک که وجود دستکم دو الوات متفاوت را تعریف میکند ،پذیرفته و فرض مقابل آن رد
میشود .همچنین با توجه به جدول  6چون میانگین انعطافپذیری شناختی از بقیه مؤلفه
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هابیشتر است ،لذا ازمنظرپاسخگویان ،این مؤلفه؛ مهمترین مؤلفه موردنیاز برای رشد حرفهای
اعضای هیئت علمی در دانشگاههای استان تهران است.
درجه تناسب مدل ارائهشده ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیئت علمی در
دانشگاههای استان تهران تا چه اندازه است؟
بهمنظور اندازهگیری درجه تناسب مدل ارائهشده از ضریب کندال استفاده میشود.
ضریب کندال بین0و1متغیراست .اگر ضریب کندال صفرباشدیعنی عدم توافق کامل واگریک باشد
یعنی توافق کامل وجود دارد .درواقع ضریب هماهنگی کندال مقیاسی برای تعیین درجه
هماهنگی و موافقت بین چندین دسته رتبه مربوط به  nپدیده است .این مقیاس همبستگی
رتبهای میان  mمجموعه رتبه رانشان میدهد .ضریب هماهنگی کندال نشان میدهد افراد
یکچند مقوله رابراساس اهمیت آنها مرتب کردهاند ،بطوراساسی معیارهای مشابهی را برای
قضاوت درباره اهمیت هریک از مقولهها بکار بردهاند و از این نظر با یکدیگر اتفاقنظر دارند.مقدار
ا ین مقیاس هنگام هماهنگی یا موافق تکامل برابر با یک و در زمان نبود کامل هماهنگی برابر با
صفر است.
ضریب کندال  0.731محاسبهشده است که نشان میدهد بیش از  70درصد هماهنگی
بین دیدگاهها وجود دارد .مقدار معناداری نیز0.000محاسبهشده است که نشان میدهد ضریب
هماهنگی مشاهدهشده معناداراست.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی و در ادامه
توسعه شایستگیهای اساتید دانشگاه بهواسطه ارتقا سطح کارکردهای شناختی از طریق ارزیابی
توانمندی شناختی در راستای عملکرد اعضای هیات علمی بود .پس از ذکر پرسشهای پژوهشی،
تبیینهای مربوط به هر یک از آنها مطرحشده و سپس محدودیتها و پیشنهادهای ارائه خواهند
شد .
این مطالعه یکی از اولین پژوهشها در حوزه معرفی نقش کارکردهای شناختی و
بهرهمندی از اصول ارزیابی توانمندی شناختی در راستای ارتقا عملکرد اعضای هیات علمی است.
یکی از دالیل ناکافی بودن پژوهشها درباره مهارتهای شناختی اعضای هیات علمی ممکن است
به این عقیده باشد که تغییر شناختی اگر ممکن باشد به دوران کودکی و نوجوانی مربوط میشود
وبزرگساالن به سقف مهارتهای شناختی خود رسیدهاند.دلیل دیگر که توسط محققان
موردتوجه قرارگرفته ،اکراه اعضای هیات علمی از ارزیابی شدن و آشکار شدن مشکالت شناختی
آنان است که میتواند اقتدار آموزشی آنان را زیر سؤال ببرد.بهمنظور پیادهسازی نظام ارزیابی
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مذکور بایستی به پرسش اساسی پاسخ داده شود .چه مدلی برای ارزیابی توانمندی شناختی
اعضای هیات علمی میتوان ارائه کرد؟ همانطور که در تحقیق حاضر عنوان گردید ،در
پیادهسازی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی عالوه بر لزوم تبیین
شاخصها ی ارزیابی ،الزم است سطوح ارزیابی نیز مشخص گردند.بررسیهای انجامشده نشان داد
یازده مقوله و36زیر مقوله و 97شاخص،تصمیمگیری(شهودی و تجربی) ،تنظیم شناختی
هیجانی(رفتاری ،شناختی) ،کنترل بازداری شناختی یا کنترل شناختی مهاری(بازداری شناختی،
بازداری رفتاری) ،شناخت اجتماعی(توانایی درک دیگران ،توانایی درک خود) ،خالقیت
شناختی(نوآوری،تکرار ،بازتعریف ،افزایش پیشرفت ،پیشرفت حرکت به جلو ،سیالت ،اصالت یا
ابتکار ،انعطاف پذیری ،بسط) ،توجه(توجه مداوم ،توجه انتخابی ،توجه متمرکز ،توجه متناوب،
توجه تقسیمشده) ،حل مسئله(مدیریت حل مسئله ،توانایی حل مسئله) ،فراشناخت(دانش
شناختی ،تنظیم شناختی) ،مهارت کالمی(مهارت کالمی ،مهارتهای ارتباطی یا فن بیان)،
انعطاف پذیری شناختی(جابه جاشدن بین تکالیف ،انتقال شناختی ،انعطافپذیری منطقی،
انعطافپذیری شهودی) ،حافظه کاری(حلقه آوایی ،مجری مرکزی ،پیشنویس دیداری-فضایی،
میانجی رویدادی) قابلتعریف میباشند.بیشترین کدهای اشارهشده مربوط به خالقیت شناختی،
انعطاف پذیری شناختی ،توجه و حافظه کاری است که نشان میدهد توجه به خالقیت شناختی،
انعطافپذیری شناختی ،توجه و حافظه کاری میتواند در ارتقا ارزیابی توانمندی شناختی اعضای
هیات علمی مؤثر باشد.لذا پیشنهاد می شود در ارتقا عملکرد ارزیابی توانمندی شناختی اعضای
هیات علمی به خالقیت شناختی ،انعطاف پذیری شناختی ،توجه و حافظه کاری تأکید بیشتری
شود.
رتبهبندی عوامل شناساییشده کارکردهای شناختی موردنیاز برای رشد حرفهای
اعضای هیئت علمی در دانشگاههای استان تهران چگونه است؟ جهت بررسی رابطه از
آزمون فریدمن استفاده گردیده است و درنتیجه میانگین مشاهدهشده برای عوامل شناساییشده
تصمیمگیری ،تنظیم شناختی هیجانی  ،کنترل بازداری شناختی  ،شناخت اجتماعی  ،خالقیت
شناختی  ،توجه  ،حل مسئله  ،فراشناخت ،مهارت کالمی ،انعطافپذیری شناختی  ،حافظه کاری
در وضعیت مناسبی قرار داردار واقع این عوامل در ارزیابی اعضای هیات علمی در وضعیت مناسب
تشخیص دادهشده است که این موضوع نشأت گرفته از ارزیابی توانمندیهای شناختی اعضای
هیات علمی در دانشگاهها میباشد.و میانگین انعطافپذیری شناختی از بقیه مؤلفه هابیشتر است،
لذا ازمنظرپاسخگویان ،این مؤلفه؛ مهمترین مؤلفه موردنیاز برای رشد حرفهای اعضای هیئت
علمی در دانشگاههای استان تهران است.
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درجه تناسب مدل ارائهشده ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیئتعلمی در
دانشگاههای استان تهران تا چه اندازه است؟ ارزیابی شناختی دارای یازده سطر میباشد
که هر یک از این پنج سطح میتواند برمدیریت ریسک تأثیرگذار باشد ،بهعبارتدیگر در تحقیق
حاضر تأثیر سطوح مختلف بر مدیریت ریسک بررسی شد و تأثیر همه سطح معنادار برآورد
گردید .ضریب هماهنگی کندال نشان میدهد افراد یکچند مقوله رابراساس اهمیت آنها مرتب
کرده اند ،بطوراساسی معیارهای مشابهی را برای قضاوت درباره اهمیت هریک از مقولهها بکار
بردهاند و از این نظر با یکدیگر اتفاقنظر دارند.مقدار این مقیاس هنگام هماهنگی یا موافق تکامل
برابر با یک و در زمان نبود کامل هماهنگی برابر با صفر است.
درمجموع میتوان چنین استدالل نمود که پژوهشها در زمینه تعیینکنندههای
زیستی فرایندهای اعضای هیات علمی بهویژه متغیرهایی که بامغز انسان مرتبط است با دو
چالش عمده روبهرو هستند ،نخست آنکه ارزیابی روانشناختی و شخصیتی دارای
محدودیتهایی از جنبهها ی مفهومی و تجربی است و ابهاماتی در خصوص شناسایی صفات
شخصیتی تعیینکننده اساتید وجود دارد (مورجیسون ،کمپیون ،دیپبوی ،هولنبک ،مورفی و
شمیت 1)2007،همچنین ارزیابیهای روانشناختی اساتید یکی از متداولترین روشهای
سنجش کیفیت فرایندهای اساتید است درحالیکه چنین سنجشهایی اغلب با مشکالتی
همچون نقش پردازش اطالعات ،نرخ خطاهای موجود و  ...همراه است که روایی آن را مخدوش
میسازد (لرد و ماهر)1991به اعتقاد بکر و کروپانزانو () 2010روشهای عصب روانشناختی
میتواند انتخاب مناسبی برای سنجشهای صورت گرفته در حوزه سازمان باشد و درک بهتری از
چرایی عملکرد و رفتار اساتید ارائه میکند .بر این اساس ،با شناسایی خاستگاههای ویژه مغزی
که کارکردهای شناختی و رفتارهای ویژهای در اعضا ی هیئت علمی را به دنبال دارد میتوان بر
برون دادها و پیامدهای حرفهای اساتید تأثیر گذاشت همانگونه که به اعتقاد والدمن ،بالتازارد و
پترسون ( )2011درک مبانی عصبشناختی رفتار مدیریتی رویکرد جدیدی است که قابلیت
بهکارگیری در فرایندهای بالندگی اعضای هیئت علمی را نیز دارد .از محدویت های این پژوهش
کمبود متخصصان و خبرگان در زمینه علوم شناختی بود.عدم وجود مطالعه و پژوهش مشابه در

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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زمینه ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در داخل و خارج امکان مقایسه نتایج
تحقیق را با محدودیت مواجه نموده است .همچنین با استناد به یافته های پژوهش حاضر می
توان از مزایای ارزیابی توانمندی شناختی در راستای رشد حرفهای اعضای هیئت علمی بهره مند
شد .نتیجه مطالعه نشان داد ارزیابی کارکردهای شناختی می تواند نقش مهمی در استخدام وبه
کارگیری اعضای هیات علمی داشته باشد اما از بین مولفه های شناختی مورد بررسی انعطاف
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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