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Introduction: Different models of efficient manpower have been emphasized as 

strong theoretical foundations in research. Cognitive evaluation is one of the 

most important topics in cognitive science and management. For example, in the 

present age, with the growth and development of cognitive sciences, we need to 

deepen our studies in this field. The purpose of this study was to construct and 

validate a questionnaire for assessing the cognitive ability of faculty members 

using the opinions of faculty members of public and free universities about the 

criteria and components of evaluation of professors and to determine appropriate 

evaluation authorities for each component of teacher performance in the 

university environment. Pay. 

Materials & Methods: This is a survey study. The statistical population 

included a small number of faculty members of Tehran universities (national and 

free) who were selected using cluster sampling of 350 people. The instrument 

used in the quantitative part was a researcher-made questionnaire. Confirmatory 

factor analysis methods were used to analyze the data and assess validity and 

reliability, and Cronbach's alpha method was used to assess the reliability. In 

order to analyze the data, descriptive-inferential statistics from SPSS software 

were used. Also, exploratory factor analysis was used to extract the components 

of the questionnaire and confirmatory factor analysis was used to validate the 

instrument. 

Results: Based on the research findings, eleven components: decision making, 

emotional cognitive regulation, cognitive inhibition control, social cognition, 

cognitive creativity, attention, problem solving, metacognition, verbal skills, 

cognitive flexibility, working memory as components of cognitive competence 

assessment Recognized faculty members. 
Conclusion: The factor analysis technique showed that the assessment of 

cognitive ability of faculty members has structural validity. 
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 دیها مورد تأکدر پژوهش یقدرتمند ینظر یعنوان مبانکارآمد به یانسان یرویمختلف ن یالگوها مقدمه:

است. از جمله در عصر   تیریو  مد  یمباحث  علوم شناخت  نیاز مهمتر یکی  یشناخت  یابیشده است. ارزواقع

 نی. هدف امیتر ساز قیحوزه عم نیاست مطالعات خود را در ا ازین یعلوم شناخت حاضر با رشد و گسترش

با  یعلم اتیه یاعضا یشناخت یتوانمند یابیارز ۀپرسشنام یروانسنج یهایژگیو یابیو ارز یمطالعه طراح

 دیاز اسات یابیارز یمالکها و مؤلفه ها ۀوآزاد دربار یدولت یدانشگاه  ها یعلم ئتیه یاستفاده از نظرات اعضا

 یم یدانشگاه طیعملکرد استاد در مح یابیارز یمؤلفه ها از کیهر یمناسب برا یابیمراجع ارز نییتع زیو ن

 .پردازد

 یعلم اتیه یشامل اعضا یدر بخش کم یاست. جامعه آمار یشیمایمطالعه از نوع پ نیا روش كار:

نفر انتخاب شدند. ابزار 350 یخوشه ا یریه گو آزاد( بودند که با استفاده از نمون یتهران)مل یهادانشگاه

 یایو پا ییواداده ها و سنجش ر لیوتحل هیتجز یپرسشنامه محقق ساخته بود. برا ،یمورداستفاده در بخش کم

 کرونباخ استفاده شد. یاز روش آلفا ییایسنجش پا یو برا یدییعامل تأ لیتحل یاز روشها

جهت  نی. همچندیاستفاده گرد SPSSاز نرم افزار  یاستنباط -یفیتوصداده ها از آمار  لیو تحل هیمنظور تجز به

 یدییتأ یعامل لیابزار از تحل یاعتبارسنج یبرا زیو ن یاکتشاف یعامل لیپرسشنامه از تحل یاستخراج مؤلفه ها

 .استفاده شده است

 یکنترل بازدار ،یجانیه یشناخت میتنظ ،یریگمیگانه: تصم ازدهی یپژوهش، مؤلفه ها یها افتهیبراساس  نتايج:

 یریپذانعطاف ،یحل مسئله، فراشناخت، مهارت کالم ،توجه،یشناخت تیخالق ،یشناخت اجتماع ،یشناخت

 .شناخته شد یلمع اتیه یاعضا یشناخت یتوانمند یابیارز یبه عنوان مؤلفه ها یحافظه کار ،یشناخت

 اتیه یاعضا یشناخت یتوانمند یابیاد که ارزنشان د یعامل لیتحل کیبا استفاده از تکن جینتا نتيجه گيري:

 .سازه است یروای یدارا یعلم

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
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 مقدمه

سازمانها  ۀهم یو مهم برا یاساس یندیآعملکرد فر یابیارز

تواند با  یبوده است. که م یآموزش عال  یبه خصوص برا

 أتیبرای خود ه شانیشناساندن نقاط ضعف و قوت کار ا

 یباعث ارتقای عملکرد آموزش نیبوده و همچن دیمف یعلم

به ابزاری  ازین ق،یدق یابی(. برای انجام ارز1سازمان شود)

معنا است که  نیابزار به ا ییدارد. روا وجود ایو پا معتبر

 ییایسنجد و پا یکند، م رییاندازه گ دیآنچه را با قاًیدق

 ریهاییحاصل از اندازه گ جیکه نتا نیعبارت است از ا

 هیو ارا هیراستا باشند. با ته کیداشته و در  یمکرر همخوان

 یآن به روش علم یکه سنجه های روانشناخت ایابزار روا و پا

مطمئن بود که آنچه  ادییتا حد ز توانیگشته است، م نییتع

 میکرده ا رییاندازه گ م،یآن بوده ا رییرا به دنبال اندازه گ

(2.) 

 ینظر یعنوان مبانکارآمد به یانسان یرویمختلف ن یالگوها

شده است. واقع دیها مورد تأکدر پژوهش یقدرتمند

 دهیدپ فیتوص یدهه در راستا نیچند یط یادیمطالعات ز

 یمطالعات به بررس نیصورت گرفته است، ا یانسان یروین

اند. اثربخش پرداخته یانسان یروین یندهایشایو پ امدهایپ

 ،یتیو موقع یانهیاز مطالعات بر نقش عوامل زم یادتعد

به  گرید یو برخ یتیو عوامل شخص رهایمتغ یبه بررس یبرخ

هرکدام  حالنیاند. بااپرداخته یستیعوامل ز یسمت بررس

مواجه  ییهابا چالش یشناختروان ژهیوبه کردهایرونیازا

 یاراد یتیو شخص یشناختروان یابیطور مثال، ارزهستند. به

است و  یو تجرب یمفهوم یهااز جنبه ییهاتیمحدود

 کنندهنییتع یتیصفات شخص ییدر خصوص شناسا یابهامات

 یهایابیارز نی( همچن3کارآمد وجود دارد ) یانسان یروین

سنجش  یهاروش نیتراز متداول یکی روهاین یشناختروان

 نیچن کهیاستادان است درحال یندهایفرا تیفیک

همچون نقش پردازش  یاغلب با مشکالت ییهاسنجش

 ییموجود و ... همراه است که روا یاطالعات، نرخ خطاها

 یها(روش5(.به اعتقاد بکر )4.)سازدیآن را مخدوش م

صورت  یهاسنجش یبرا یانتخاب مناسب تواندیم یشناخت

از  یگرفته در حوزه سازمان ودانشگاه باشد و درک بهتر

 . کندیارائه م دیاتعملکرد و رفتار اس ییچرا

که  یمغز ژهیو یهاخاستگاه ییاساس، با شناسا نیا بر

 یروهایدر ن یاژهیو یو رفتارها یشناخت یکارکردها

 یامدهایبر بروندادها و پ انتویمتخصص را به دنبال دارد م

گونه که به اعتقاد گذاشت همان ریتأث روهاین یحرفه ا

 یرفتار سازمان یشناختعصب ی( درک مبان6والدمن )

 یندهایدر فرا یریکارگبه تیاست که قابل یدیجد کردیرو

بتوانند در  نکهیها برای ادارد. دانشگاه زیرا ن روهاین یبالندگ

، پژوهش و عرضه خدمات به سه حوزه کارکردی آموزش

 یهایتوانمند یابیجامعه موفق باشند، بهتر است به ارز

 یانسان یروین یاز توانمند یشاخص کیعنوان به یشناخت

 یعلم اتیاعضای ه یفراوان عیبه توز ی.نگاهدیاتوجه نم

 دیمؤ زیکشور ن یهاآنان در دانشگاه یبرحسب مرتبه علم

اعضای  یاعه حرفهبرای توس یزیرآن است که برنامه

 ییهایاز توانمند یکی(.7است) ریناپذاجتناب یعلمئتیه

موردتوجه قرارگرفته است،  یدر حوزه منابع انسان راًیکه اخ

 یندهایعنوان فرآ(. شناخت به8است ) یشناخت یتوانمند

 شودیتفکر و هدف م دیکه باعث تول شودیم فیتعر یذهن

استدالل،  مغز مانند یعال ییو شامل کارکردها

حافظه، توجه و . . .  یکالم ،یعدد ییتوانا ،یریگمیتصم

 (.9) باشدیم

 یهایژگیو یهاهمبسته یمطالعات روانشناس اگرچه

 یبررس ادیمخرب و ناکارآمد را ز یو رفتارها یتیشخص

 ینییتب ریعنوان متغبه یشناخت یهایاند اما توانمندکرده

مورد غفلت  یعلمئتیدر استخدام اعضاء ه ژهیوبالقوه به
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بزرگ  یهااست که شرکت یدر حال نیاند و اشدهواقع

 نیرا به ا یشتریدر انتخاب کارکنان وزن ب کروسافتمانند ما

است که  یمنطق نی(؛بنابرا10)  دهندیم هایتوانمند

در  یانسان هیعنصر از سرما کیعنوان به یشناخت یهاییتوانا

که  یتمال دارد افراداح ن،ینظر گرفته شود. عالوه برا

به دست  یبرا یشتریب زهیدارند انگ یباالتر یشناخت ییتوانا

 شغل مناسب داشته باشند. آوردن

کار و عواقب آن،  طیمخرب در مح یرفتارها هرساله

 لیها و جوامع تحمرا به سازمان یشماریب یهانهیهز

 یرفتارها یبرآورده شده برا یاقتصاد یهانهی. هزکندیم

خشونت، معمواًل  ای بتیکارکنان، غ یانند دزدمخرب م

کار متنوع  طیمخرب در مح یدالراست. رفتارها اردهایلیم

 ای)ازجمله اجتناب از کار  فیتوانند از خفیهستند و م

 یکیزی)مانندتجاوز ف دیشد یسوءاستفاده از منابع( تا رفتارها

اموال(  بیسرقت، تخر بت،یو خشونت، سوءمصرف مواد، غ

 یگذشته روانشناسان به بررس یهاشوند. در دهه را شامل

کار  طینوع رفتارها در مح نیا یو کاهش فراوان لیدال

بر  قاتیتحق ،یسبب یرهایتوجه به انواع متغ اپرداختند. ب

(، یتیشخص یهایژگی)مانند و یفرد یهاتفاوت

و  یسازمان یهاکنندهنییتع نیو همچن یشناخت یهایتوانمند

مخرب در  یادراک عدالت( در رفتارها )مانند یتیموقع

 قاتیتحق جی(. با توجه به نتا10اند )کار متمرکزشده طیمح

 یعدم وجود ابعاد توانمند شده،نجامو مطالعات ا یقبل

و  یدولت یهاکارکنان سازمان نیدر ب یشناختروان

همچون  یها باعث بروز مشکالتو دانشگاه یخصوص

 یکه ناش یو افسردگ زشیکاهش انگ ،یدیناام -1: یموارد

عدم اعتماد به  -2کمبود احساس مؤثر بودن  ایاز نبود 

کم  ایاز نبود  یشکه نا یکارخود، خود کم یهاتیقابل

 یو عدم تعهد شغل یعالقگیب -3 یستگیبودن احساس شا

عدم  -4 یکمبود احساس معنادار ایاز نبود  یکه ناش

 ایز نبود ا ینفس که ناششدن عزت دارحهیو جر تیخالق

از  کیاست. در نظر گرفتن هر  یکمبود احساس خودمختار

 یعلمئتیاعضاء ه یریکارگها در استخدام و بهعامل نیا

مخرب در  یاز رفتارها یناش یهانهیدر کاهش هز تواندیم

کننده باشد. کمک یوردانشگاه و باال بردن بهره طیمح

که  اندطور واضح نشان دادهبه لیمطالعات فرا تحل

در انتخاب و  یدیمف یابزارها یشناخت یابیارز یهاآزمون

 یهایتوانمند یابیارز یهااستخدام کارکنان هستند. آزمون

سال است که در انتخاب و استخدام  80از  شیب یشناخت

 یهاآزمون جی. نتارندیگیکارکنان مورداستفاده قرار م

 ید شغلعملکر یابیارز یهااسیمق جیبا نتا یشناخت یابیارز

 ی( همبستگشودیم یابی)که معموالً توسط کارفرماها ارز

 یهاییتوانا یابیاستفاده از ارز نی(. بنابرا11دارند ) ییباال

 ازمندیو ن دهیچیپ فیبا تکال یهادر سازمان یشناخت

 ریناپذضرورت اجتناب کیباال  یشناخت یهامهارت

ه ک ییهااز عامل یکیشد  انیب شتریاست.همچنان که پ

 یشناخت یهاییکند توانا ینیبشیرا پ یشغل تیموفق تواندیم

 نیاز ا یسطح کی ازمندیاز مشاغل ن یاریاست چراکه بس

امر  نیاز ا یعلم اتی( که اعضاء ه7هستند ) هایتوانمند

 .ستندین یمستثن

جذب  یبرا یشناخت ییشدن اثرات توانا رفتهیپذ رغمیعل

 هاییتوانا نینقش ا یررسکه به ب یکارآمد، مطالعه ا یروهاین

 افتیبپردازد  یعلم اتیاعضاء ه یریدر جذب و به کارگ

 هیمعتبر با هدف ته یبر روش شناس هیپژوهش با تک نینشد. ا

 .شد جاممنظور ان نیو روا برای ا ایابزاری پا یو اعتباربخش

 

 روش كار

داده ها  لیو از نظر تحل یمطالعه حاضر از نظر هدف کاربرد

است. هدف از  یکم قیو از روش تحق یشیمایپ یفیتوص

 یتوانمند یابیارز یالگو یابیمرحله، اعتبار  نیانجام ا
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بوده  یفیدر مرحله ک یعلم اتیه یاعضا یشناخت

 یاست.مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر شامل اعضا

 یو آزاد( م یاستان تهران)مل یادانشگاهه یعلم اتیه

خوشه  یتصادف یریگ که  با استفاده از روش نمونه -1باشند

 یبهشت دی) دانشگاه شه یواحد دانشگاه مل20 نیاز ب یا

واحد دانشگاه  21 نی( واز ب ی،دانشگاه تهران وخوارزم

آزاد)دانشگاه آزاد رودهن،دانشگاه تهران مرکز و تهران 

به  یعلم اتیه یاعضا-انتخاب  یشمال( انتخاب شدند برا

اس فرمول متناسب با حجم جامعه براس یصورت طبقه ا

اطالعات  ینفرانتخاب شدند. و ابزار گردآور 350کوکران 

آن محاسبه  ییایوپا ییپرسشنامه محقق ساخته است و روا

از  یایو پا ییداده ها و سنجش روا لیوتحل هیتجز یشد. برا

از روش  ییایسنجش پا یبراو  یدییعامل تأ لیتحل یروشها

 .کرونباخ استفاده شد یآلفا

 

 نتايج

پژوهش در دوبخش  یحاصل از داده ها لیتحلو  هیتجز

 لیتحل جیارائه شده اند. نتا یاکتشاف یعامل لیو تحل یفیتوص

مالک  11 ارائه شده است.  2و  1در جداول  یفیتوص

 4و  3در جدول  یاکتشاف یعامل لیاستخراج شده در تحل

 ارائه شده است.

 یکار،مرتبه علم ت،سن،تجربهیجنس ریمتغ یفراوان. 1جدول 

درصد  فراوانی ريمتغ

 فراوانی

 يها گروه

 یسن

درصد  یفراوان

 فراوانی

 تجربه

 كار

درصد  یفراوان

 یفراوان

مرتبه 

 علمی

 فراوانی

 30-40 %90 216 مرد

 سال

 10 ریز 19.2 67

 سال

 50 استاد 10.8 38

 41-50 %10 134 زن

 سال

180 51.5 15-10 

 سال

 120 استادیار 19.6 69

 و سال 51 100 350 مجموع

 باالتر

103 29.3 20-15 

 سال

 180 دانشیار 42.1 147

بیش از 

 سال 20
96 27.5 

 

 یعلم اتیه یاعضا یلیرشته تحص یفراوان. 2جدول

 

 درصد فروانی فراوانی                    رشته تحصیلی

 24.28 85 علوم تربیتی

 8.57 30 روانشناسی

 7.14 25 مشاوره

 22.85 80 مدیریت

 10.28 36 ریحسابدا

 8.57 30 کامپیوتر

 18.57 65 الهیات

 6.85 24 کشاورزی



      102و همکاران     اعظم هاشم خانی
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استان تهران  یدردانشگاه ها یشناخت یتوانمند یابیبر اساس ارز یعلم اتیه یعملکرد اعضا  یارتقا یمؤلفه ها تی: وضع1سؤال 

 چگونه است؟

 دیاسات یشناخت یتوانمند یابیارز یعامل ها یآمار یمشخصه ها.  3جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 0.659 3.39 گیریتصمیم

 0.57 3.17 تنظیم شناختی هیجانی

 0.64 3.01 کنترل بازداری شناختی

 0.615 3.37 شناخت اجتماعی

 0.551 3.02 خالقیت

 0.668 3.3 توجه

 0.577 3.04 حل مسئله

 0.61 3.26 فراشناخت

 0.496 2.98 مهارت کالمی

 0.608 3.39 ختیپذیری شناانعطاف

 0.631 2.83 حافظه کاری

 

 نایدر م ینییپا یدهد که پراکندگ ینشان م 3جدول جینتا

ه ودب کینظرات به هم نزد نیعامل ها وجود داشته و بنابرا

و  یتشناخ یرپذی¬انعطاف» مربوط به نیانگیم نیباالتر اند.

 ربوط بهمقدار م نیتر نییو پا 39/3 نیانگیبا م «یریگمیتصم

 هیبقگزارش شده است.  83/2نیانگیبا م «یحافظه کار»

 هتج تیو اولو تیاهم نیشتریب یمولفه ها بعد از آن دارا

 برخوردار بوده اند. دیاسات یابیارز

 یها هیمربوط به گو ی: مؤلفه ها و عامل ها2 سوال

 پرسشنامه کدامند؟

استفاده  یاکتشاف یعامل لیسؤال از تحل نیپاسخ به ا در

 دیدر قالب عوامل جد SPSSافزارنرم  قیز طرو ا دیگرد

نسبت  نانیصورت گرفت. به منظور حصولِ اطم یدسته بند

داده  یهمبستگ سیصفرنبودن ماتر ،ینمونه بردار تیبه کفا

و آزمون بارتلت محاسبه شد.  KMO جیها در جامعه نتا

و آماره بارتلت به  KMOمقدار  ق،یتحق یۀاول جینتابراساس 

 05/0سطحبدست آمد که در  803/2342و808/0بیترت

 لیمعنادار شد و نشان داد که داده ها جهت انجام تحل

 مناسب بوده اند. یاکتشاف

 یعامل لیتوان تحل یمطلوب م ریمقاد نیبا وجود ا نیبنابرا

 یاصل یمؤلفه ها لیبه روش تحل یعامل لیانجام داد. تحل

مشخص شوند،  یاصل یمؤلفه ها نکهیا یاجرا شد. برا

به  یهمبستگ سیانتخاب شد. ماتر 0و1ریزمطلق  یزشهاار

بودن عامل ها(  هرهمبستی)با فرض غ ماکسیوار ۀویش

در جدول  هیاول یآمار یمشخصه ها .شدچرخش داده 

عوامل با کمک  ینامگذار داده شده اند.  شینما4 ۀشمار

متخصص افراد صاحبنظر، پس از چندبار اصالح و  میت

 شدند. یینها شیرایو

 

 



 ن تهراناستا های¬گاهدر دانش یتشناخ یتوانمند یابیبر اساس ارز یعلم ئتیه یپرسشنامه ارتقاء  عملکرد اعضا یسنجروان های¬یژگیو یابیو ارز یطراح     
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 یاکتشاف لیتحل ریمقاد. 4دول ج

 عوامل ارزش ویژه شده درصد واریانس تبیین شده درصد تراکمی واریانس تبیین

980/46 980/46 168/5 1 

789/60 809/13 519/4 2 

249/70 460/9 041/4 3 

719/78 470/8 932/3 4 

947/84 228/6 685/3 5 

112/90 165/5 568/2 6 

054/93 941/2 324/2 7 

486/95 433/2 284/1 8 

357/97 871/1 206/1 9 

735/98 378/1 152/1 10 

00/100 265/1 139/1 11 

 

به 11تا 1عامل  ۀژی، ارزش و4جدول  یبراساس داده ها

 یعامل رو ازدهی نیهستندو ا 1دست آمده، بزرگتر از 

. کندیم نییرا تب رهایکل متغ انسیدرصد از وار249/70هم

به روش  افتهیچرخ  سیماتر یپس از بررس

 لیبه دل 59و52و  40 یها هیشد که گو ماکس،مشخصیوار

 ری( در ز 0.40عوامل )کمتر از  اآنها ب یبودن همبستگ نییپا

 لیحذف شده و دوباره تحل دیقرار نگرفتند و با یعامل چیه

به  جیمجدد نتا یعامل لیبا انجام تحل رد،یصورت گ یعامل

(.کیالکترون مهیضم-1جدول )دست آمده ارائه شده اند

 ۀدهد که هم ینشان م یریگمیدر مورد مالک تصم جینتا

با  هیگو8بار عامل باال و مناسب بوده اند و  یعوامل دارا

و د، ها هیگو انیداشته اند. در م یقو یعامل مزبور همبستگ

 نیو آشناتر نیتربر اساس ساده یریگمیدلبخواه: تصم» یۀگو

بر اساس تالش  تالش و خطا:»(و 88/0)«نهیگز

 تیذا اهمبار عامل بوده و ل نیشتریب ی( دارا84/0)«جانبههمه

 مهیضم-2جدول )دهند یعامل نشان م نیرا در ا ییباال

 (.کیالکترون

دهد  ینشان م یجانیه یشناخت میدر مورد مالک تنظ جینتا

بار عامل باال و مناسب بوده اند و  یعوامل دارا ۀکه هم

 انیداشته اند. در م یقو یمبستگبا عامل مزبور ه هیگو14

روابط  تواندیم یاستاد زمان کی»  یۀها، دو گو هیگو

 افتهیدست یمنسجم تیبرقرار کند که به هو داریپا یمیصم

 یپرخاشگر،تکانش یعلمئتیه یاعضا» (و 90/0«) باشد

بار عامل بوده و  نیشتریب ی( دارا80/0«)نباشد  ریپذ جانی،ه

-3جدول )دهند یعامل نشان م نیا را در ییباال تیلذا اهم

 (.کیالکترون مهیضم

دهد  ینشان م یشناخت یدر مورد مالک کنترل بازدار جینتا

بار عامل باال و مناسب بوده اند و  یعوامل دارا ۀکه هم

 انیداشته اند. در م یقو یبا عامل مزبور همبستگ هیگو4

در تداوم  یبازدار یعلم اتیه یاعضا»  یۀها، دو گو هیگو

مهار » (و 84/0«)استحکام رفتار هدف مدار را داشته باشند و

کالس درس و  تیبالقوه نامناسب با موقع یپاسخ رفتار کی

 تیبار عامل بوده و لذا اهم نیشتریب ی( دارا63/0«)دانشگاه 

 مهیضم-4جدول ) دهند یعامل نشان م نیرا در ا ییباال

 (.کیالکترون
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دهد که  ینشان م یاعدر مورد مالک شناخت اجتم جینتا

 هیگو10 بار عامل باال و مناسب بوده اند و یعوامل دارا ۀهم

ا، ه هیگو انیداشته اند. در م یقو یبا عامل مزبور همبستگ

 ،یکنسبت به ابعاد ادرا یعلم اتیه یدرک اعضا»  یۀدو گو

 صیشخت »(و 77/0«)خود  یشناختو روان یاجتماع ،یکیزیف

که  یاستاد در درک عوامل صی)قدرت تشخ یآموزش دیتهد

 ی( دارا79/0«)(دیآیحساب مبه دیتهد یدر حوزه آموزش

امل ع نیرا در ا ییباال تیبار عامل بوده و لذا اهم نیشتریب

 (.کیالکترون مهیضم-5جدول )دهند ینشان م

ل عوام ۀدهد که هم ینشان م تیدر مورد مالک خالق جینتا

امل با ع هیگو9و بار عامل باال و مناسب بوده اند  یدارا

»  ۀیوگها، دو  هیگو انیداشته اند. در م یقو یمزبور همبستگ

 یریبه سمت جلو و در مس نهیحرکت دادن زم یتالش برا

 گرانید هک ییکه در حال انجام است، اما با فراتر رفتن از جا

 یاربرقر یبرا ییتوانا» (و 85/0«)آن آماده هستند.  یبرا

 وق خال سی)روش تدر انیوب شهیفکر،اند نیب داریرابطه معن

ذا بار عامل بوده و ل نیشتریب ی( دارا84/0«)( یمشارکت

-6جدول  )دهند یعامل نشان م نیرا در ا ییباال تیاهم

 (.کیالکترون مهیضم

عوامل  ۀدهد که هم یدر مورد مالک نوجه نشان م جینتا

امل با ع هیگو5بار عامل باال و مناسب بوده اند و  یدارا

»  ۀیوگها، دو  هیگو انیداشته اند. در م یقو یبستگمزبور هم

و  یدارید یهاجداگانه به محرک ییپاسخگو ییتوانا

 یهنذ یریپذانعطاف ییتوانا» (و 84/0«) ییبساوا ای یداریشن

 ایک به محر تیفعال ایمحرک  کیتوجه از  ییجاجابه یبرا

لذا  وبار عامل بوده  نیشتریب ی( دارا82/0«) گرید تیفعال

-7جدول )دهند یعامل نشان م نیرا در ا ییباال تیاهم

 (.کیالکترون مهیضم

 ۀدهد که هم یدر مورد مالک حل مسئله نشان م جینتا

با  هیگو7بار عامل باال و مناسب بوده اند و  یعوامل دارا

ها، دو  هیگو انیداشته اند. در م یقو یعامل مزبور همبستگ

حل  یتالش و کوشش برا» (و 94/0«) یمسئله شناس»  یۀگو

اطالعات و مشورت همراه  یآورجمع ،یزیرمشکل، برنامه

بار عامل بوده و لذا  نیشتریب ی( دارا64/0«)صبر و حوصله  اب

-8جدول )دهند یعامل نشان م نیرا در ا ییباال تیاهم

 (.کیالکترون مهیضم

 ۀدهد که هم یدر مورد مالک فراشناخت نشان م جینتا

با  هیوگ18بار عامل باال و مناسب بوده اند و  یل داراعوام

و د، ها هیگو انیداشته اند. در م یقو یعامل مزبور همبستگ

 اریبس دیاز اطالعات )دانش و معلومات اسات زیلبر»  یۀگو

 شیخو یرتخصصیغ یها نهیفراتر از حد کالس است،در زم

 » (و77/0«)اهل بحث و مطالعه است( زین یومسائل اجتماع

ار ب نیشتریب ی( دارا87/0«)(ی)تعامل و آگاهیتجارب شناخت

 یمعامل نشان  نیرا در ا ییباال تیعامل بوده و لذا اهم

 (.کیالکترون مهیضم-9جدول )دهند

 ۀدهد که هم ینشان م یدر مورد مالک مهارت کالم جینتا

با  هیوگ11بار عامل باال و مناسب بوده اند و  یعوامل دارا

و د، ها هیگو انیداشته اند. در م یقو یتگعامل مزبور همبس

 انیوانشجد نیداشــتن رفتار و تعامل محترمانه با والد»  یۀگو

 نیبا والد نهداشــتن رفتار و تعامل محترما» (و 84/0«)

ذا لبار عامل بوده و  نیشتریب ی( دارا87/0«) انیدانشجو

 -10جدول )دهند یعامل نشان م نیرا در ا ییباال تیاهم

دهد  ینشان م یشناخت یریپذدر مورد مالک انعطاف جینتا

بار عامل باال و مناسب بوده اند و  یعوامل دارا ۀکه هم

 انیداشته اند. در م یقو یبا عامل مزبور همبستگ هیگو4

 کیتوجه از  اریجا کردن ناهشجابه»  یۀها، دو گو هیگو

ن یا دیبه اسات ییتوانا نیدرواقع ا گرید فیبه تکل فیتکل

 یهاتیبا موقع عیطور مؤثر و سرکه به دهدیان را مامک

که بعد غالب  یاستادان» (و 83/0«).ابندیمختلف انطباق 

و کاماًل  یانفراد یاست، کارها یآنان منطق یریپذانعطاف
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( 70/0«) دهند،یم حیترج یگروه یرا به کارها افتهیساختار

 نیر اد ار ییباال تیبار عامل بوده و لذا اهم نیشتریب یدارا

 (.کیالکترون مهیضم-11جدول )دهند یعامل نشان م

 ۀدهد که هم ینشان م یدر مورد مالک حافظه کار جینتا

با  هیگو7بار عامل باال و مناسب بوده اند و  یعوامل دارا

ها، دو  هیگو انیداشته اند. در م یقو یعامل مزبور همبستگ

 بیکرا باهم تر یدارید ییو فضا ییاطالعات آوا»  یۀگو

 ترباال یحافظه کار تیظرف یدارا دیاسات» (و 87/0«)کردن 

( 75/0«)پرتنش برخوردارند  طیدر شرا یاز عملکرد بهتر

 نیرا در ا ییباال تیبار عامل بوده و لذا اهم نیشتریب یدارا

 )کیالکترون مهیضم-12جدول )دهند یعامل نشان م

 پرسشنامه پايايی

نی درونی )آلفای نهایی پرسشنامه به روش همسا پایایی

ارائه شده 13کرونباخ( محاسبه شد که نتایج آن در جدول 

 اند.

 

 شدهییشناسا یهامؤلفه ییایپا بیضر. 5جدول 

 وضعیت پایایی میزان آلفای کرونباخ شدهییشناسا مؤلفه ردیف

 پایایی باال 0.871 یریگمیتصم 1

 پایایی باال 0.822 تنظیم شناختی هیجانی 2

 پایایی باال 0.84 ازداری شناختیکنترل ب 3

 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

 باال پایایی 0.831 ی شناختیریپذانعطاف 10

 پایایی باال 0.877 حافظه کاری 11

 پایایی باال 0.85 پایایی کل پرسشنامه                          

 

با   یعلم اتیه یاعضا نیهر یک از مضام یو پایای یروای

کرونباخ محاسبه شد. بر  یو آلفا یدییعامل تأ لیروش تحل

ر ه ی( روای16شده در جدول شماره) اساس نتایج گزارش

 میتنظ ،یریگمی)تصمیعلم اتیه یاعضا نییک از مضام

شناخت  ،یشناخت یکنترل بازدار ،یجانیه یشناخت

حل مسئله، فراشناخت،  ،توجه،یت شناختیخالق ،یاجتماع

(با یحافظه کار ،یشناخت یریپذانعطاف ،یمهارت کالم

 نیمب هالیتحل جیمحاسبه شد.نتا یدییعامل تأ لیروش تحل

ها و مؤلفه یکرونباخ برا یآلفا بیاست که ضر نیا

 ییاینشان داد که پا لیتحل جیاست، نتا8/0از شتریها بشاخص

شاخص است، برابر است با 11 ملکه شا قیکل ابزار تحق

پایه  نیگرفت که هر یک از مضام جهینت توانی؛ لذا م85/0

 .برخورداراست ینسبتاً باالی یاز پایای
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 و نتيجه گيري بحث

آماری داده های پژوهش نشان داد که  بررسی های

 یعلم اتیه یاعضا یشناخت یتوانمند یابیپرسشنامه ارز

دارای روایی و پایایی مناسبی است. به منظور سنجش روایی 

سازه ی پرسشنامه، از روش مؤلفه های اصلی و چرخش 

مؤلفه ها از نوع واریماکس استفاده شد. بر اساس تحلیل 

در تحلیل عاملی پرسشنامه عامل  11،های صورت گرفته

منظور شناسایی و استخراج شدند. به یشناخت یتوانمند

دو پرسش  نیبه ا یستیمذکور با یابینظام ارز یسازادهیپ

عملکرد   یارتقا یمؤلفه ها تیپاسخ داده شود. وضع یاساس

 یشناخت یتوانمند یابیبر اساس ارز یعلم اتیه یاعضا

است؟ مؤلفه ها و عامل  چگونه راناستان ته یدردانشگاه ها

مولفه  نیانگیپرسشنامه کدامند؟ م یها هیمربوط به گو یها

 ،یریگمیتصم شدهییعوامل شناسا یشده برامشاهده یها

، شناخت  یشناخت ی، کنترل بازدار یجانیه یشناخت میتنظ

، توجه ، حل مسئله ،  یشناخت تی، خالق یاجتماع

، حافظه  یشناخت یریپذافانعط ،یفراشناخت، مهارت کالم

در  عوامل نیاواقع قرار دارد در  یمناسب تیدر وضع یکار

 صیتشخمناسب  تیوضعدر  یعلم اتیه یاعضا یابیارز

 یابیاز ارزگرفته نشأت موضوع  نیااست  که شده داده

ها در دانشگاه یعلم اتیه یاعضا یشناخت یهایتوانمند

 .باشدیم

مقوله و  ریز36مقوله و ازدهیشان داد شده نانجام یهایبررس

 یشناخت می(، تنظیو تجرب ی)شهودیریگمیشاخص،تصم97

کنترل  ای یشناخت ی(، کنترل بازداریشناخت ،ی)رفتاریجانیه

(، یرفتار یبازدار ،یشناخت ی)بازداریمهار یشناخت

درک  ییتوانا گران،یدرک د یی)توانایشناخت اجتماع

 شیافزا ف،یبازتعر کرار،،تی)نوآوریشناخت تیالقخود(، خ

ابتکار،  ایاصالت  الت،یحرکت به جلو، س شرفتیپ شرفت،یپ

 ،یبسط(، توجه)توجه مداوم، توجه انتخاب ،یریپذانعطاف

(، حل شدهمیتوجه متمرکز، توجه متناوب، توجه تقس

حل مسئله(،  ییحل مسئله، توانا تیریمسئله)مد

 (، مهارتیشناخت میتنظ ،یفراشناخت)دانش شناخت

(، انیفن ب ای یارتباط یهامهارت ،ی)مهارت کالمیکالم

انتقال  ف،یتکال نی)جابه جاشدن بیشناخت یریپذانعطاف

شهودی(،  رییپذانعطاف ،یمنطق یریپذانعطاف ،یشناخت

 سینوشیپ ،یمرکز یمجر ،یی)حلقه آوایحافظه کار

 فیتعر( قابلیدادیرو یانجیم ،ییفضا-یدارید

 تیشده مربوط به خالقاشاره یکدها نیشتری.بباشندیم

است  یتوجه و حافظه کار ،یشناخت یریپذانعطاف ،یشناخت

 یریپذانعطاف ،یشناخت تیتوجه به خالق دهدیکه نشان م

 یابیدر ارتقا ارز تواندیم یتوجه و حافظه کار ،یشناخت

مؤثر باشد.لذا  یعلم اتیه یاعضا یشناخت یتوانمند

 یشناخت یتوانمند یابیرد ارزدر ارتقا عملک شودیم شنهادیپ

 یریپذانعطاف ،یشناخت تیبه خالق یعلم اتیه یاعضا

شود.با استناد  یشتریب دیتأک یتوجه و حافظه کار ،یشناخت

 یکه اثربخش افتیدر توانیموجود م یهابه شواهد پژوهش

کار  طیفرد متخصص در مح یعملکرد حرفه ا تیفیو ک

برحسب  هاتیفعال یبندطبقهافراد در  ییبر توانا ینسبتاً مبتن

رو وحل مسائل  شیرفع مشکالت پ یموجود برا یهاراه

ساختار  سازدیرا فراهم م یامکان نیکه چن یاست و عامل

افراد در  یشناخت یهاییتوانا ی(.به عبارت12است ) یشناخت

 یهاتیافراد به فعال یریو عمق درگ زانیکاربر م طیمح

فقدان  ایو  نییسطح پا (.و13اثر خواهد داشت) یهاحرف

با  یهمچون مواجهه سطح ییهابا نشانه ییهاتیقابل نیچن

(افراد 14کار همراه است ) طیدر مح یهامسائل حرف

 یهافعال، آزمودن و انتخاب پاسخ شیپا قیمتخصص از طر

 فیمشکل )مهارت حل مسئله( به انجام وظا کیمختلف به 

نقش  انگریوع بموض نی(.و ا15) پردازندیخود م یهاحرف

 نیعملکرد است. همچن تیفیدر ک یشناخت یکارکردها



 ن تهراناستا های¬گاهدر دانش یتشناخ یتوانمند یابیبر اساس ارز یعلم ئتیه یپرسشنامه ارتقاء  عملکرد اعضا یسنجروان های¬یژگیو یابیو ارز یطراح     
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به توسعه سطح درک و  یشناخت یسطح کارکردها تیتقو

که امکان  یاگونهبه انجامدیم دیدر اسات یاژهیدانش و

در دست  تیفعال تیوضع ینیبشیموجود و پ تیوضع شیپا

الب در ق یسمیمکان نی. چنکندیرا فراهم م ندهیاقدام در آ

 یهاروش شرفتیپروبه یابیامکان ارز یشناخت ندیفرا کی

 ریمواجهه با بحران را تحت تأث یهایحل مسئله و استراتژ

 یبرا نیگزیجا یهایاستراتژ نشیگز تیفیقرار داده و ک

ها پژوهش نی. همچندهدیم شیمشکل را افزا کیحل 

 ای ی)دشوار تیفیاند قضاوت در خصوص کنشان داده

 ینیبشیو پ یزیرزمان، برنامه میتقس ت،یفعال کی( یسادگ

 یهاتیبر فعال یکه مبتن یبندطبقه نیا ریتحت تأث جینتا

موضوع نقش  نیو ا ردیگیاست صورت م یشناخت

 یآن در کارکردها یو توانمندساز یشناخت یکارکردها

 یاعضا گر،ید ی(.از سو16) سازدیرا برجسته م یهاحرف

از دانش  دیبا یخصان حرفه اعنوان متبه یعلمئتیه

آن قادر به  قیبرخوردار باشند که از طر یاژهیو یتخصص

 انیخودکار و در جر وهیبه ش یشناخت یندهایفرا یاجرا

واسطه آموزش به دیاسات یانجام شغل باشند. توانمندساز

 ک،یافراد را قادر به تفک ژه،یو یشناخت یهایاستراتژ

واسطه و به کندیم هاتیلفعا یبندتیو اولو ،یبندمیتقس

تمرکز بر  تیبه قابل یدر حافظه کار یکاهش بار شناخت

 نیو ا کندیکمک م هاتیفعال ژهیو و دیجد یهاجنبه

 یاژهینقش و دیاسات یهاعملکرد حرف تیفیموضوع در ک

ممکن  یراهکارها نهیاثربخش و به یجستجو زیدارد. و ن

 شیافزا یعلمئتیه یدر اعضا راحل مشکالت  یبرا

 قیاز طر یآموزش شناخت نی(.همچن17) دهدیم

و  یریپذهمچون انعطاف ییاجرا یکارکردها یتوانمندساز

کاهش شکاف موجود در اطالعات،  ییتوانا یکنترل مهار

 یتوانمندساز نیو مؤثر   همچن دیمف یهامستمر روش دیتول

 یدسترس انامک یهاحرف نهیدرزم یشناخت یکارکردها

متداول و  یهاتیانجام فعال یعات الزم براآسان به اطال

و منجر به رفع مشکل  کندی)خالقانه( را فراهم م دیجد یحت

که  رسدیبه نظر م نیچن رای. زشودیدر دانش م

سرعت پردازش اطالعات و  یشناخت یتوانمندساز

را در زمان بحران و  حیخالقانه و صح یراهکارها یجستجو

 نی. بنابراکندیم لیو تسه عیتسر دیبا مسائل جد همواجه

دانش افراد و  یدهکرد که سازمان یریگجهینت نیچن توانیم

 قیاز طر یحرفه ا یهاتیمرتبط با فعال یشناخت یهاستمیس

 یسرشت یدانش و مبان یو مفهوم یندیفرا یهاییارتقا بازنما

 رادعنوان افبه دیدر عملکرد اسات یاها نقش عمدهآن

 نیا یها تیدارد . از محدو کار طیمتخصص در مح

علوم  نهیپژوهش کمبود متخصصان و خبرگان در زم

 نهیبود.عدم وجود مطالعه و پژوهش مشابه در زم یشناخت

در داخل و  یعلم اتیه یاعضا یشناخت یتوانمند یابیارز

مواجه  تیرا با محدود قیتحق جینتا سهیخارج امکان مقا

 یکارکردها یابیمطالعه نشان داد ارز جهینموده است. نت

 یریدر استخدام وبه کارگ یتواند نقش مهم یم یشناخت

 یمولفه ها نیداشته باشد اما از ب یعلم اتیه یاعضا

سهم  نیشتریب یشناخت یریانعطاف پذ یمورد بررس یشناخت

 نیبه خود اختصاص داده است.بنابرا یابیارز نیرا در ا

 یعلم اتیه یاعضا مگردد در استخدا یم شنهادیپ

مدنظر  یشناخت یریانعطاف پذ ژهیبه و یشناخت یکردهاکار

توان از  یپژوهش حاضر م یها افتهی. وبا استناد به ردیقرار گ

 یارشد حرفه یدر راستا یشناخت یتوانمند یابیارز یایمزا

از  کیشود هر  یم شنهادیبهرمند شد.پ یعلم ئتیه یاعضا

 یاختشن یتوانمند یابیارز یکه در الگو یشناخت یمولفه ها

 یپژوهش آماده است به طور مستقل در پژوهش ها نیا

  یاستگذاریو س یعلم ئتیه یاعضا یشناخت یتوانمند

 یها افتهیبر اساس  شودیم شنهادی.پردیقرار گ یآموزش عال

و  قاتیوزارت علوم تحق اریپژوهش در اخت نیحاصل از ا
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 تیفیارتقاء ک هتتا بر اساس آن در ج ردیقرار گ یفناور

 .ردیصورت گ یاقدامات مقتض یشناخت یندتوانم
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