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Introduction: Cognitive readiness is one of the emerging issues in the field of cognitive 

science that has been raised in response to the complex condition, changing, and unpredict-

able at the United States Department of Defense for more than a decade. The present study 

aimed to investigate the cognitive readiness of university presidents due to the complexity 

of the university environment and the unpredictability of its events and developments.

Methods: To do the research, the meta-synthesis qualitative research method based on 

seven stages of Sandelowski and Barroso (2007) was used to design a tentative model 

to measure the cognitive readiness of university presidents through the interview with 

cognitive science and higher education management experts for pattern validation. 

Results: The results of the research consisted of effective factors (including environmen-

tal and organizational factors) on cognitive readiness of university presidents, and the 

components of their cognitive readiness including individual cognitive readiness (me-

ta-cognition, critical-analytical thinking, creative thinking, systematic thinking, situation 

awareness, sensemaking, adaptability), team cognitive readiness (cognitive ability and 

work-team interactions), learning readiness (learning mental agility), and socio-emotion-

al readiness (social-emotional intelligence, stress management), which presented and 

validated as a conceptual model, and the relialibility of the model measured. 

Conclusion: Cognitive readiness is a complex and multidimensional structure acquired as 

the result of interaction between environmental, organizational factors and its components, 

which would have major impacts on the success of university presidents, accordingly. doi.org/10.30699/icss.21.3.94
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مقدمه: آمادگی شناختی یکی از مباحث نوظهور در علوم شناختی است که از یک دهه بیش در وزارت دفاع آمریکا در 

پاسخ به شرایط پیچیده، در حال تغییر و غیر قابل  پیش بینی مطرح  شده است. در این پژوهش با توجه به پیچیدگی 

محیط دانشگاه و غیر قابل  پیش بینی بودن رویدادها و تحوالت آن، آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه مورد مطالعه قرار 

گرفت. 

 )2007( Barroso و Sandelowski روش کار: برای انجام این پژوهش از روش کیفی فراترکیب الگوی هفت مرحله ای

جهت طراحی الگوی اولیه آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه و مصاحبه با خبرگان و متخصصان علوم شناختی و مدیریت 

آموزش عالی جهت اعتباریابی الگو استفاده  شد. 

عوامل  و  عوامل محیطی  )شامل  دانشگاه  رؤسای  آمادگی شناختی  بر  مؤثر  عوامل  پژوهش شامل  یافته های  یافته ها: 

سازمانی( و مؤلفه های تشکیل دهنده آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه شامل آمادگی شناختی فردی )فراشناخت، تفکر 

انتقادی_ تحلیلی، تفکر خالق، تفکر سیستمی، آگاهی موقعیتی، مفهوم سازی، سازگاری( آمادگی شناختی گروه_ کاری 

)توانایی شناختی و تعامالت گروه_ کاری(، آمادگی یادگیری )چابکی یادگیری_ ذهنی( و آمادگی اجتماعی_ عاطفی )هوش 

اجتماعی_ عاطفی، مدیریت استرس( بود که در قالب یک الگوی مفهومی ارائه و اعتباریابی گردید.

نتیجه گیری: آمادگی شناختی یک سازه پیچیده و چند بعدی است که در نتیجه تعامل عوامل محیطی و سازمانی و 

مؤلفه های تشکیل دهنده آن حاصل می شود و می تواند در موفقیت رؤسای دانشگاه نقش کلیدی داشته باشد. 
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مقدمه
مدیریت و رهبری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به دلیل تغییر 
و تحوالتی که در عصر حاضر در حال وقوع است، اهمیت ویژه ای یافته 
است. عواملی چون ورود فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی، مدیریت 
و تولید دانش، بین المللی شدن آموزش عالی، رقابت مؤسسات آموزش 
عالی و تحوالت اجتماعی موجب شده است که دانشگاه ها و مؤسسات 

اگر  باشند.  خود  رؤسای  عملکرد  مستمر  بهبود  درصدد  عالی  آموزش 
رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از توانایی الزم در محیط در 
حال تغییر و پویای دانشگاه برخوردار باشند، می توان گفت که دانشگاه ها 
از   .)1( بود  خواهند  موفق  مأموریت های خود  و  اهداف  به  رسیدن  در 
دانشگاه ها  اقتصادی  و  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی  سوی دیگر شرایط 
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برنامه ریزی کنند  به  گونه ای  ایجاب می کند  عالی  آموزش  و مؤسسات 
که بتوانند در شرایط در حال تغییر، به فعالیت خود ادامه دهند. برای 
انتخاب کنند که  دانشگاه  ریاست  به عنوان  را  افرادی  باید  این منظور 
توانایی عکس العمل مناسب در مقابل تغییر و تحوالت محیطی را داشته 
باشند. تحقق این امر در گرو بازاندیشی در زمینه مدیریت و رهبری در 
نامطمئن،  پیچیده،  محیط های  با  بهتر  سازگاری  به  منظور  دانشگاه ها 

پیوندگرا و دانش بنیان است )2(.
یکی از محورهای مهم بازاندیشی در حوزه مدیریت و رهبری سازمان ها 
به  عنوان  حاضر  حال  در  که  است  شناختی  علوم  آموزه های  به  توجه 
رویکرد  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  سازمان ها  در  نوین  رویکرد  یک 
فرایندهای فکری و مدل های ذهنی  بر  با تمرکز  به مدیریت  شناختی 
در پایان قرن 20 و اوایل قرن 21 گسترش یافته است )3(. این رویکرد 
منجر به شکل گیری رویکرد نوینی تحت عنوان ابعاد شناختی سازمان 
 Managerial and organizational cognition( مدیریت  شده  و 
perspective( که نقش دیدگاه ها و تجربیات مدیران را در شکل گیری 

شناخت آنها معرفی می کند )4(. در رویکرد شناختی مدیریت تجارب و 
باورهای ذهنی، نحوه پردازش اطالعات و استنتاج، تفکر و تصمیم گیری 
مدیران مورد بررسی قرار می گیرد. بدیهی است که فعالیت مدیران در 
گفت  می توان  و  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  دانشگاهی  محیط 
ذهنی  باورهای  و  تجربیات  آن  در  که  است  شناختی  میدانی  دانشگاه 
دانش،  مدیریت  تصمیم گیری،  اطالعات،  پردازش  و  تفسیر  در  مدیران 

توسعه سرمایه انسانی و پذیرش نوآوری مورد توجه قرار می گیرد. 
توجه به شناخت به توسعه قابلیت های اساسی کمک می کند و پایه ای 
رویکرد   .)5( می سازد  فراهم  سازمان  در  پایدار  رقابتی  مزیت  برای  را 
همچنین  و  مغز  کارکردهای  عمیق تر  و  بهتر  درک  دنبال  به  شناختی 
درک و فهم بهتر فعالیت های انسانی در عرصه مدیریت و رهبری است. 
متخصصان علوم سازمانی با بهره گیری از کارکرد مغز سعی می کنند که 
سازمان را )به  مثابه مغز( به  گونه ای طراحی کنند که انعطاف پذیر باشد، 
توانایی نشان دادن عکس العمل های مناسب در شرایط محیطی متغیر را 
داشته باشد و خود را با ضرورت های محیطی تطبیق دهد )6(. به  ویژه 
این  که سازمان به  واسطه تغییر و تحوالت محیطی دائماً با چالش های 

جدیدی روبرو است.
در چنین شرایطی یکی از مهم ترین فعالیت های رؤسای دانشگاه توجه 
به تغییرات محیطی، اکتساب قابلیت ها و توانمندی های الزم برای درک 
به  پاسخگویی  در  انعطاف پذیری  آنها،  با  مواجهه  تغییرات،  شناخت  و 
نیازهای گوناگون و متغیر محیطی است. با توجه به چالش های محیطی 
و تأثیر آن بر دانشگاه مانند حرکت از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی، 

افزایش رقابت جهانی، ظهور فناوری های جدید، جهانی شدن، بازارهای 
از  دانشگاه  مدیران  که  است  الزم  دانش بنیان  اقتصاد  و ظهور  نوظهور 
باشند.  داشته  آمادگی  محیطی  چنین  در  فعالیت  برای  الزم  آمادگی 
آمادگی شناختی یکی از مهارت های ضروری برای مدیران است چون 
تمرکز بر آمادگی ذهنی در محیط در حال تغییر منجر به تفکر سریع و 
عمل هوشمندانه مدیران در آن محیط می شود )7(. آمادگی شناختی 
و  انگیزه ها  توانایی ها،  دانش،  مهارت ها،  شامل  ذهنی  آمادگی  به  ناظر 
غیرقابل  و  پیچیده  محیط  در  مناسب  عملکرد  برای  تمایالت شخصی 
 پیش بینی و نوظهور و همچنین توانایی به انجام رساندن مأموریت ها از 
طریق تصمیم گیری و اجرای تصمیم به شیوه کارآمد و به روز در محیط 

در حال تغییر و پیچیده است )8(. 
به دلیل شرایط پیچیده،  نیز  آمادگی شناختی در دانشگاه ها  به  توجه 
از یک  طرف و پویایی و پذیرش  مبهم و غیرقابل  پیش بینی )9، 10( 
حالت های متفاوت در شرایط متغیر )11(، امری ضروری است. آمادگی 
شناختی یک پدیده چند سطحی است و آن را می توان در چهار سطح 
توانایی فردی، محیطی و سازمانی که فرد در آن کار می کند، و تعامالتی 
که بین اعضای گروه اتفاق می افتد، مورد بررسی قرار داد )12(. توجه به 
آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه بیش از مدیران دیگر ضروری است، 
مهارت های الزم  و  نگرش  دانش،  دارای  باید  دانشگاه  رؤسای   )1 زیرا: 
برای عملکرد مؤثر در محیط دانشگاهی باشند و بتوانند در کارکنان خود 
انگیزه ایجاد کنند و زمینه توسعه خالقیت فردی در کارکنان را فراهم 
سازنده گرایی  نظریه  به  توجه  با   )2 فردی(  شناختی  )آمادگی  سازند 
اجتماعی و نظریه وابستگی متقابل اجتماعی )10(، رهبری یک فعالیت 
نگرش گروه_کاری،  و  دانش  با  باید  رهبر  و  است  و مشارکتی  تعاملی 
)آمادگی  کند  فراهم  سازمان  در  گروهی  فعالیت های  برای  را  زمینه 
برای  را  زمینه  مغز  یافته های  از  بهره گیری  با  گروه_کاری(.  شناختی 
تعامالت و فعالیت های مشارکتی در محیط دانشگاه فراهم آورد )13(. 
3( با توجه به این  که فعالیت های دانشگاهی در بستر ارتباطات محیطی 
شکل می گیرد )14(، ارتباط متقابل دانشگاه و محیط و سازگاری بین 
این دو و نقش آفرینی رؤسای دانشگاه در تحوالت محیطی امری حیاتی 

است )آمادگی شناختی محیطی(. 
لزوم آمادگی مدیران  تغییر و تحوالت مستمر در محیط دانشگاهی و 
آمادگی  عنوان  تحت  جدیدی  شایستگی  به  توجه  نیازمند  دانشگاه، 
شناختی است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. فواید 
و  مهارت ها  دانش،   -1 از:  است  عبارت  پژوهش  این  انجام  از  حاصل 
تغییر  حال  در  محیط  در  مدیران  فعالیت  برای  را  الزم  توانایی هایی 
مانند  مدیران  در  نرم  مهارت های  افزایش  به   -2 می کند.  مشخص  را 
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گروهی،  کار  همکاری،  و  تعامل  ارتباطی،  و  فردی  میان  مهارت های 
در  که  آنجایی  از   -3 می کند.  کمک  و...  فراشناخت  انعطاف پذیری، 
دانشگاه فعالیت گروه_کاری اهمیت ویژه ای دارد، زیرا آمادگی شناختی 
به  شناختی  آمادگی   -4 می شود.  گروه_کاری  عملکرد  بهبود  به  منجر 
می کند.  کمک  فردی  شناخت  و  سازمانی  شناخت  محیطی،  شناخت 
بیشتر  شناختی  آمادگی  که  می دهد  نشان  پژوهش  پیشینه  بر  مروری 
اما دانشگاه و مؤسسات  در محیط های نظامی بررسی شده است )15(. 
مستمر،  نوآوری  و  تغییر  معرض  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  عالی  آموزش 
محیط،  و  دانشگاه  متقابل  ارتباط  وجود  دانشگاه،  در  موجود  پیچیدگی 
جاری و ساری بودن اطالعات در دانشگاه و... پیچیده تر از محیط نظامی 
است زیرا مدیران دانشگاهی باید از دانش و مهارت های الزم برای هدایت 
دانشگاه و فعالیت های آن در مسیر تغییر و تحوالت غیرقابل  پیش بینی 
به  دانشگاه ها  رؤسای  شناختی  آمادگی  درباره  تحقیق  باشند.  برخوردار 
رؤسای  آمادگی شناختی  برای  الگویی  دارد که: 1(  این دالیل ضرورت 
دانشگاه وجود ندارد. 2( الزم است توسعه رویکرد شناختی به مدیریت 
دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا دانشگاه نقش مهمی در توسعه و 
توانمندسازی سرمایه انسانی ایفا می کند. 3( با توجه به عالقه موجود به 
توسعه علوم میان رشته ای در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، انجام 
تحقیقات میان  رشته ای در باب مدیریت شناختی می تواند به گسترش 
علوم بین  رشته ای به  عنوان یکی از مهم ترین مأموریت های دانشگاه ها که 
یکی از اهداف سند راهبردی علوم و فناوری های شناختی است، کمک 

کند )16(.
بررسی آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه ها هدف این پژوهش بود که در 
ادبیات پژوهش تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش درصدد آن 
بود که به این سؤال پاسخ دهد که »الگوی آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه 
چیست؟«. برای رسیدن به این هدف 4 سؤال زیر مطرح شد: 1( عوامل مؤثر 
بر آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه کدامند؟ 2( مؤلفه های تشکیل دهنده 
آمادگی  برای  الگویی  کدامند؟ 3( چه  دانشگاه  رؤسای  شناختی  آمادگی 
شناختی رؤسای دانشگاه می توان ارائه داد؟ 4( الگوی طراحی  شده تا چه 

اندازه از اعتبار برخوردار می باشد؟

روش کار
این پژوهش در دو مرحله انجام شد: مرحله اول( بررسی ادبیات پژوهش: 
از آنجا که مطالعات مربوط به آمادگی شناختی بیشتر به  صورت کیفی 
آوردن  دست  به  برای  فراترکیب  روش  از  بود،  کمی  داده های  بدون  و 
همچنین  شد.  استفاده  شناختی  آمادگی  مؤلفه های  از  جامعی  ترکیب 
از طریق مراجعه به ادبیات نظری و استفاده از چارچوب هفت مرحله ای 

Barroso )2007( شامل 1. مشخص کردن هدف  و   Sandelowski

انتخاب  و  جستجو   .3 پژوهش  ادبیات  نظام مند  مطالعه   .2 تحقیق 
مقاله های مناسب 4. استخراج اطالعات از مقاالت 5. تحلیل و ترکیب 
یافته های حاصل از مطالعات کیفی 6. کنترل کیفیت پژوهش 7. ارائه 
آمادگی شناختی و همچنین  بر  مؤثر  پژوهش )17(، عوامل  یافته های 

مؤلفه های تشکیل دهنده آن شناسایی شد.
پایگاه های  به  مراجعه  با  شناختی  آمادگی  ادبیات  اطالعات 
و   Google scholar و   ScienceDirect, ISC, Scopus, Irandoc

شناختی  آمادگی  شناختی،  آمادگی  مانند  واژه هایی  کلید  از  استفاده 
محیطی،  شناختی  آمادگی  گروه_کاری،  شناختی  آمادگی  فردی، 
توانایی شناخت گروه_کاری، توانایی شناخت محیطی، شناخت و ادراک 
فردی  شناخت  فرایندهای  و  سازمانی  شناخت  مؤلفه های  محیطی، 
مقاالتی که در بازه زمانی سال 2000 تا سال 2017 منتشر شده بود، 
جمع آوری شد. نتیجه جستجو انتخاب 100 مقاله بود، در گام بعد برای 
حیاتی  ارزیابی  مهارت  برنامه  از  مقاالت  روش شناختی  کیفیت  ارزیابی 
))CASP( Critical Appraisal Skills Program( استفاده  شد. بر 
اساس این ارزیابی، 40 مقاله برای بررسی انتخاب گردید. برای اطمینان 
مشارکت کنندگان  توسط  وارسی  فهرست  روش  از  مقاالت  ارزیابی  از 
استفاده شد و دو نفر از همکاران حوزه مدیریت آموزش عالی بر اساس 
سیاهه CASP مقاالت منتخب را مورد ارزیابی قرار دادند. سپس نتایج 
حاصل از طریق ضریب توافق کدگذاران با استفاده از شاخص کاپا و با 
کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. از آنجا که نتایج ضریب 
کاپا باالتر از 0/6 بود، ضریب توافق در سطح مناسب و مقاالت استخراج  

شده قابل  قبول تلقی شد. 
3 مرحله  از  آنها  برای کدگذاری  انتخاب مقاالت،  از  بعد  مرحله دوم( 
کدگذاری استفاده  شد: 1( کدگذاری داده ها با خواندن مکرر متن در 
داخل خطوط و پاراگراف و یافتن یک درک کلی. محقق پس از مطالعه 
این مرحله  از متن مقاله کرد. در  استخراج کدها  به  هر مقاله، شروع 
صورت  کدها  تعداد  لحاظ  از  محدودیتی  هیچ گونه  بدون  کدگذاری 
کدهای  پژوهشگر  شدند،  مشخص  کدها  این  که  به  محض   )2 گرفت 
پژوهش  مفاهیم  نتیجه  در  و  دسته بندی  مفاهیم  قالب  در  را  مشابه 
مشخص شد. 3( در گام بعدی کدگذاری بر روی مفاهیم صورت گرفت. 
در این مرحله سعی شد مفاهیم با یکدیگر مقایسه شوند تا شباهت ها و 
تفاوت هایشان مشخص گردد و زمینه برای شکل گیری مقوله ها فراهم 
دو  و  مفهوم   6 مؤلفه،   16 کد،   50 تعداد  کدگذاری  نتیجه  در  شود. 
اولیه  الگوی  مقوله شناسایی شدند. بدین ترتیب، زمینه برای طراحی 
ثباتی،  )بی  محیطی  عوامل  شامل  اولیه  الگوی   .)1 )شکل  شد  آماده 

)Critical Appraisal Skills Program )CASP(( 
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)مدیریت  سازمانی  عوامل  محیطی(،  ابهام  و  قطعیت  عدم  پیچیدگی، 
دانش، پویایی اطالعات و فرهنگ سازمانی( و مولفه های تشکیل دهنده 

آمادگی  گروه_کاری،  شناختی  آمادگی  فردی،  شناختی  )آمادگی 
یادگیری و آمادگی اجتماعی_عاطفی( بود.

 • چابکی یادگیری 
 • توانایی شناختی   • چابکی ذهنی 

 • تعامالت گروه_کار

• آگاهی موقیعتی، فراشناخت 
تفکر خالق، تفکرسیستمی، 

معنابخشی، پردازش اطالعات، 
سازگاری، تفکر انتقادی_تحلیلی                                           

• هوش اجتماعی_عاطفی 
• مدیریت استرس 

                    

شکل 1. الگوی اولیه آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه استخراج شده با فراترکیب

پس از طراحی الگوی اولیه آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه ها، از روش 
مصاحبه ساختاریافته برای اعتباریابی الگو استفاده گردید. برای این کار 
بر آمادگی شناختی مدیران و  پرسشنامه ای شامل مقدمه، عوامل مؤثر 
بدون  شد،  طراحی  مدیران  شناختی  آمادگی  تشکیل دهنده  مؤلفه های 
این که الگوی اولیه طراحی  شده در اختیار آنها قرار داده شود. با روش 
نمونه گیری گلوله برفی از میان متخصصان و صاحب نظران حوزه علوم 
شناختی و مدیریت آموزش عالی  که آشنایی نسبی درباره موضوع مورد 
مطالعه داشتند، به  عنوان مصاحبه  شونده انتخاب شدند. مصاحبه شوندگان 
نظرات خود را درباره مولفه های و زیر مولفه های آمادگی شناختی رؤسای 
دانشگاه ها مطرح کردند. فرایند مصاحبه در یک بازه زمانی چهار ماهه از 
28 خرداد ماه 1397 تا 20 مهر ماه 1397 به مدت 690 دقیقه انجام  
 9 و  عالی  آموزش  مدیریت  حوزه  متخصصان  از  نفر  از 21  است.  شده 
نفر از متخصصان حوزه علوم شناختی مصاحبه به  عمل  آمد. البته تعداد 
مصاحبه ها از قبل مشخص نبود، بلکه فرایند انجام مصاحبه تا رسیدن 
به حالت اشباع نظری ادامه پیدا کرد. منظور از اشباع حالتی است که 
پژوهشگر در آن به  طور ذهنی به این نتیجه می رسد که داده های جدید، 

اطالعات جدید یا شناخت بیشتری به دست نمی دهند )18(.
در فرایند مصاحبه سعی شد سؤاالت به  صورت شفاف و به  دور از هرگونه 
میان گذاشته شود. مصاحبه کننده سعی  با مصاحبه شوندگان در  ابهام 
کرد صحبت های مصاحبه شوندگان را به  صورت فعال بشنود و درک خود 

را صحبت های مصاحبه  شوندگان برای آنها بیان کند. در فرایند مصاحبه 
مؤلفه های  زیر  و  مؤلفه ها  درباره  بیشتری  تبیین  و  توضیح  به  نیاز  اگر 
آمادگی شناختی مدیران دانشگاه از طرف مصاحبه کننده بود و یا اگر 
مصاحبه شونده  همکاری  با  داشت،  وجود  مطالب  از  بخشی  در  ابهامی 
انجام می شد. مصاحبه کننده در پایان مصاحبه نظر مصاحبه شوندگان را 
درباره جمع بندی خود از مباحث مطرح  شده را جویا می شد. برای ایجاد 
اطمینان ، یادداشت برداری در تمام مراحل مصاحبه صورت گرفت و تمام 
نتایج  بود که چارچوب موضوعی رعایت شود.  این  بر  پژوهشگر  تالش 
حاصل از مصاحبه بالفاصله در اختیار استاد محترم راهنما قرار گرفت و 
ایشان نظر خود را بیان کرد. صاحب نظران و خبرگان ضمن تأیید کلیت 
کار و تحلیل های صورت گرفته در بخش کیفی پژوهش نقطه نظرات 
انجام  نتیجه  در  که  اصالحاتی  عمده ترین  نمودند.  مطرح  را  اصالحی 

مصاحبه انجام شد، عبارت بود از:
خبرگان  و  متخصصان  که  نواقصی  اصالح  و  گزارش  متن  بازنگری   )1

مطرح کردند.
ارتباط متقابل بین مؤلفه های چهارگانه آمادگی شناختی  به  2( توجه 

مدیران دانشگاهی. 
3( اصالح نام گذاری های انجام شده برای مؤلفه و زیر مؤلفه ها. برای مثال 
ابهام محیطی و عدم قطعیت محیطی به لحاظ همپوشی در یک مولفه 
تحت عنوان ابهام و عدم قطعیت محیطی آمده است. یا دو مولفه توانایی 
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شناختی گروه کار و تعامالت گروه کار در یک مولفه تحت عنوان توانایی 
شناختی و تعامالت گروه_کار آمده است.

4( چابکی یادگیری و چابکی ذهنی به لحاظ شباهت در کدها، تحت 
عنوان چابکی یادگیری_ذهنی آمده است.

عوامل  نیستند،  سطح  یک  در  سازمانی  عوامل  و  محیطی  عوامل   )5
محیطی باالتر از عوامل سازمانی قرار گیرد.

6( یکی از مهم ترین تغییرات انجام شده پس از فرایند مصاحبه، اصالح 
در  بود.  دانشگاهی  مدیران  شناختی  آمادگی  بر  موثر  سازمانی  عوامل 
الگوی اولیه عوامل سازمانی موثر بر آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه ها 

در سه حوزه مدیریت دانش، پویایی اطالعات و فرهنگ سازمانی مورد 
بررسی قرار گرفت. اما در فرایند مصاحبه خبرگان و متخصصان به این 
نکته اشاره کردند که مدیریت دانش و پویایی اطالعات را می توان در 
فرایند سازمانی مورد بررسی قرار داد. یکی دیگر از نکاتی که مصاحبه 
شوندگان به آن اشاره کردند، این بود که ساختار سازمانی هم بر آمادگی 
شناختی رؤسای دانشگاه ها تأثیر گذار است. در نهایت بر اساس نظرات 
مصاحبه شوندگان، ساختار سازمانی، فرایند سازمانی و فرهنگ سازمانی 
به عنوان عوامل سازمانی موثر بر آمادگی شناختی مدیران دانشگاهی 
مطرح شد. با توجه به موارد مطرح شده، الگوی آمادگی شناختی رؤسای 

•   چابکی یادگیری_ذهنی 

• هوش اجتماعی
• هوش عاطفی 

• مدیریت استرس 

شکل 2. الگوی اولیه آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه برآمده از نظر متخصصان 

دانشگاه برآمده از نظرات متخصصان در سه الیه عوامل محیطی، عوامل 
سازمانی و مولفه های تشکیل دهنده طراحی شد )شکل 2(.

با مقایسه الگوی برآمده از روش فراترکیب و برآمده از نظرات متخصصان 
می توان به این نکته اشاره کرد که:

1( برای تدوین الگوی اولیه آمادگی شناختی از پیشینه و مبانی نظری 
پژوهش )تعاریف آمادگی شناختی، تبیین عوامل  موثر بر آن و همچنین 
استفاده  پیشینه پژوهش(  و  آمادگی شناختی  الگوهای  آن،  مولفه های 
شد. بعد از طراحی الگوی اولیه در اختیار متخصصان و خبرگان قرار داد 
بتوانند نظرات خود را درباره مولفه ها و زیر مولفه های آمادگی  تا  شد 

آمادگی  بودن  رشته ای  میان  ماهیت  به  توجه  با  دهند.  ارائه  شناختی 
شناختی )علوم شناختی و مدیریت آموزش عالی( از نظرات متخصصان 
مولفه های  زیر  و  مولفه ها  تأیید  آنها ضمن  شد.  استفاده  حوزه  دو  هر 
در  که  کردند  مطرح  را  خود  اصالحی  نظرات  نقطه  شناختی،  آمادگی 

طراحی الگو مورد توجه قرار گرفت.
2( الگوی دومی از جامعیت بیشتری برخوردار است، از این جهت که سه 
مولفه ساختار سازمانی )وجود و شکل گیری ارتباطات شبکه ای، چابکی 
نوآوری  و  انعطاف پذیری  و  محیطی  تحوالت  به  پاسخگویی  برای  الزم 
سازمانی(، فرایند سازمانی )تولید و به اشتراک گذاری دانش در سازمان، 

• توانایی شناختی و تعامالت 
گروه_کاری

• آگاهی موقیعتی_فراشناخت تفکر
 تفکر خالق، تفکر سیستمی، معنابخشی، 

 سازگاری، تفکر انتقادی، تحلیلی، سازگاری                                     

پیچیدگی محیطی

ی
فرآیند سازمان

ابهام محیطی

ساختار سازمانی

ی
ت محیط

عدم قطعی

ی
گ سازمان

فرهن

ی
ی محیط

ی ثبات
ب
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شکل 3. الگوی نهایی آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه

کاربرد و انتقال دانش در سازمان، توانایی جست و جو و فهم اطالعات و 
توانایی تفسیر اطالعات( و فرهنگ سازمانی را مورد توجه قرار داده است.

چند  پدیده  یک  عنوان  به  شناختی  آمادگی  پژوهش  ادبیات  در   )3
آنها  به  پژوهش  ادبیات  در  الگوهایی که  اما  است  سطحی مطرح شده 
اشاره شده است، نگاه کلی و همه جانبه به آمادگی شناختی نداشتند 
الگوی  اما در  نگرفته است.  قرار  توجه  آنها مورد  بین  ارتباط متقابل  و 
طراحی شده ارتباط متقابل مولفه ها مورد توجه قرار گرفته است. نکته 
دیگری که باید درباره الگوی طراحی شده اشاره کرد این است که در 
توجه  دانشگاه مورد  آمادگی شناختی رؤسای  بر  موثر  الگو عوامل  این 

قرار گرفته است که در الگوهای پیشین مورد توجه قرار نگرفته است.
4( در این الگو آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه در سه حوزه شناخت 
شناختی  )آمادگی  سازمانی  شناخت  فردی(،  شناختی  )آمادگی  فردی 
توجه  مورد  محیطی(  )آمادگی شناختی  محیطی  و شناخت  سازمانی( 
قرار گرفته است که در الگوهای پیشین مورد توجه قرار نگرفته است. 
این الگو بیان گر توجه به مهارت های نرم و مدل های ذهنی در مدیران 
دانشگاه است و الزم است که سرمایه گذاری در مدل های ذهنی مدیران 
دانشگاه مورد توجه قرار گیرد. الگوی نهایی آمادگی شناختی در شکل 

شماره 3 آمده است.

•  هوش اجتماعی_عاطفی 
• مدیریت استرس          

• آگاهی موقعیتی،
 فراشناخت  تفکر تفکر خالق، 

تفکرسیستمی،  معنابخشی،  سازگاری، 
تفکر انتقادی_تحلیلی،  سازگاری                                          

• توانایی شناختی و 
تعامالت گروه_کاری

• چابکی یادگیری_ذهنی 
                    

یافته ها 
یافته های پژوهش در دو بخش عوامل موثر بر آمادگی شناختی رؤسای 

دانشگاه و همچنین مولفه های تشکیل دهنده آن توضیح داده می شود.

1( عوامل موثر بر آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه
ابهام و عدم  یافته های پژوهش نشان داد که دو عامل محیطی شامل 
قطعیت محیطی )کامل نبودن اطالعات به  دلیل پویایی محیط و سر و کار 
داشتن با اطالعات جدید و ناتوانی در پیش بینی حوادث آینده(، بی ثباتی 

محیطی )سرعت و پویایی تغییرات محیطی و تأثیر آن بر فعالیت های 
دانشگاه( و پیچیدگی محیطی )غیرقابل  پیش بینی بودن فعالیت ها، تعدد 
و ارتباط متقابل متغیرهای محیطی و تأثیر آنها بر عملکرد دانشگاه( و 
آمادگی  بر  فرایند سازمانی(  و  فرهنگ  عامل سازمانی )شامل ساختار، 
شناختی رؤسای دانشگاه تأثیر دارند. محیط دانشگاه تحت تأثیر است. 
در چنین شرایطی آن چه مهم است واکنش سریع، به  موقع و درست 
به  فرصت های  از  حداکثری  بهره گیری  برای  محیطی  رویدادهای  به 

ی
ی محیط

ی ثبات
ب

ی
فرآیند سازمان

ی
گ سازمان

فرهن

ی
ت محیط

عدم قطعی

آمادگی اجتماعی_عاطفی

پیچیدگی محیطی
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وجود آمده است. بر این اساس رؤسای دانشگاه باید تحوالت محیطی 
را رصد کرده، بر اساس دریافت های خود نسبت به طراحی ساختارها و 

فرایندهای دانشگاه اقدام کنند. 

2( مؤلفه های تشکیل دهنده آمادگی شناختی رؤسای دانشگاه
رؤسای  شناختی  آمادگی  تشکیل دهنده  مؤلفه های  پژوهش  این  در 
شناختی  آمادگی  فردی،  شناختی  آمادگی  مؤلفه   چهار  در  دانشگاه 
گروه_کاری، آمادگی یادگیری و آمادگی اجتماعی_عاطفی دسته بندی 

شدند.

الف( آمادگی شناختی فردی
فردی  شناختی  آمادگی  است.  دانشگاه  رؤسای  فردی  توانایی  بر  ناظر   
به  معنای آمادگی ذهنی افراد برای پاسخگویی به موقعیت ها و فرصت های 
ذهنی  ساختارهای  از  متأثر  آمادگی  نوع  این  است.  نوظهور  و  پیش رو 
رؤسای دانشگاه است که عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این 
پژوهش آمادگی شناختی فردی در 7 مفهوم آگاهی موقعیتی، فراشناخت، 
خالقیت و تفکر خالق، سازگاری، تفکر سیستمی، تفکر انتقادی_تحلیلی 

و معنابخشی مورد بررسی قرار گرفت. 

ب( آمادگی شناختی گروه_کاری
تشکیل دهنده  مؤلفه های  از  دیگر  یکی  گروه_کاری  شناختی  آمادگی 
آمادگی شناختی است که در فرایند کدگذاری به آن اشاره شده است. 
فعالیت گروه_کاری زمینه را برای انعطاف پذیری و نوآوری در سازمان ها 
آمادگی شناختی گروه_ پژوهش  این  اساس در  این  بر  آماده می کند. 
کاری به  عنوان یکی از مؤلفه های آمادگی شناختی مدیران دانشگاهی 
تحت عنوان توانایی شناختی و تعامالت گروه کاری موردتوجه قرارگرفته 
در  درگیر  ذهنی  فرایندهای  گروه_کاری  شناختی  آمادگی  در  است. 
تعامالت اجتماعی مورد توجه قرار می گیرند. برای مثال نگرش مدیران 
در محیط دانشگاهی نسبت به فعالیت های گروهی چگونه است؟ تا چه 
اندازه به مؤثر بودن فعالیت های گروهی در محیط دانشگاهی باور دارند؟ 
الگوهای ذهنی مدیران و کارکنان نسبت به فعالیت های گروهی چگونه 
است؟ آمادگی شناختی گروه_کاری به میزان آمادگی رؤسای دانشگاه 

برای فعالیت های گروهی و عملکرد آنها در این موقعیت ها اشاره دارد. 

ج( آمادگی یادگیری 
آمادگی  تشکیل دهنده  مؤلفه های  از  دیگر  یکی  یادگیری  آمادگی 
دانشگاهی  مدیران  به  مهارت  این  است.  دانشگاهی  مدیران  شناختی 

پیچیده  و  غیرقابل پیش بینی  محیط  در  فعالیت  برای  می کند  کمک 
عملکرد خوبی از خود نشان دهند و بتوانند خود را با موقعیت های جدید 
انطباق دهند؛ بنابراین یکی از مهم ترین ابزارها برای همسویی سازمان 
یادگیری درواقع  آمادگی  است.  یادگیری  و تحوالت محیطی،  تغییر  با 
با تغییر و تحوالت محیطی  زمینه را برای سازگاری فردی و سازمانی 
فناوری و سرعت و  نیروهایی چون جهانی شدن،  فراهم می کند. وجود 
پیچیدگی تحوالت سبب شده است که افراد و سازمان ها از آمادگی الزم 
و  تغییر  قابلیت پیش بینی  و  توانایی  تا  باشند  برخوردار  یادگیری  برای 
تطبیق سریع با تغییرات را داشته باشند. بر این اساس در این پژوهش 
آمادگی یادگیری به  عنوان یکی از مؤلفه های آمادگی شناختی ناظر به 

چابکی یادگیری_ذهنی مدیران دانشگاه است.

د( آمادگی اجتماعی_عاطفی
که  است  پیچیده  و  چندبعدی  مفهوم  یک  اجتماعی_عاطفی  آمادگی 
مدیریت  و  شناخت  توانایی  با  مرتبط  ارزش های  و  نگرش ها  مهارت ها، 
مثبت  اهداف  تدوین  دیگران،  دیدگاه های  درک  احساسات،  و  عواطف 
اجتماعی و حل مسئله را در بر می گیرد. در آمادگی شناختی فرایندهای 
پژوهش  این  در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  فردی  بین  و  اجتماعی 
آمادگی اجتماعی_عاطفی به  عنوان یکی از مؤلفه های آمادگی شناختی 
مدیران دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت. که ناظر به هوش عاطفی_

اجتماعی و مدیریت استرس است. 

بحث
با  رویارویی  برای  مناسبی  پاسخ  می تواند  شناختی  آمادگی  به  توجه 
نوظهور  تغییر و همچنین موقعیت های  چالش های دانشگاه در شرایط 
در  باشد.   21 قرن  در  دانشگاهی  محیط  در  قابل  پیش بینی  غیر  و 
شناخت  حوزه  سه  در  دانشگاه  رؤسای  شناختی  آمادگی  پژوهش  این 
قرارگرفته  موردتوجه  فردی  شناخت  و  سازمانی  شناخت  محیطی، 
آمادگی  در  زیر  موارد  به  توجه  پژوهش  این  نتیجه  به  توجه  با  است. 
شناختی رؤسای دانشگاه ضروری است: 1- با افزایش ارتباط با محیط 
کرد  تقویت  را  بیرونی  نگاه  باید  دانشگاه،  محیطی  شرایط  شناخت  و 
تغییرات  به  منظور  را  انسانی  تغییرات  امکان  افراد،  نگاه  در  تغییر  با  و 
و  تحول  الزمه  کرد.  فراهم  محیط  با  مطلوب  انطباق  برای  سازمانی 
است  محیطی  رویدادهای  و  از حوادث  واقعی  سازمان شناخت  توسعه 
با تجدیدنظر بر مدل های ذهنی سازمان که از ویژگی های  و این مهم 
سازمان یادگیرنده است، میسر می شود. بر این اساس رؤسای دانشگاه 
باید تحوالت محیطی را رصد کرده، بر اساس دریافت های خود نسبت 



طراحی الگوی آمادگی شناختی رؤسای دانشگاهعلی لطفی و همکاران

102

ویژگی های  کنند.  اقدام  دانشگاه  فرایندهای  و  ساختارها  طراحی  به 
چهارگانه محیطی چالش هایی را برای سازمان ایجاد کرده است. انتظار 
به  پاسخگویی  برای  را  الزم  آمادگی  دانشگاه  سازمان  که  است  این  بر 
و  انعطاف پذیری  از  و  باشد  و غیرقابل پیش بینی داشته  پیچیده  شرایط 
شناخت  و  محیطی  شناخت  کنار  در   -2 باشد.  برخوردار  الزم  چابکی 
سازمانی، شناخت فردی باید موردتوجه قرار گیرد؛ که دارای چهار مؤلفه 
گروه_کاری،  شناختی  آمادگی  فردی،  شناختی  آمادگی  شامل  اصلی 
آمادگی   :1-2 است.  اجتماعی_عاطفی  آمادگی  و  یادگیری  آمادگی 
شناختی فردی: آمادگی شناختی فردی ناظر بر توانایی فردی رؤسای 
افراد  ذهنی  آمادگی  معنای  به  فردی  آمادگی شناختی  است.  دانشگاه 
برای پاسخگویی به موقعیت ها و فرصت های پیش رو و نوظهور است. این 
نوع آمادگی متأثر از ساختارهای ذهنی رؤسای دانشگاه است که عملکرد 
آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. رؤسای دانشگاه با افزایش شناخت و 
آگاهی فردی خود در محیط دانشگاه می توانند با اندیشه ها و ایده های 
جدید روبرو شوند و به شناخت کامل تری از موضوعات و سیستم های 
محیطی خویش دست یابد. توجه به آمادگی شناختی فردی در رؤسای 
و  برای شناخت درست  تغییر مدل های ذهنی  برای  را  زمینه  دانشگاه 
هوشمندانه محیط فراهم می کند. 2-2: آمادگی شناختی گروه_کاری: 
ضرورت توجه به آمادگی شناختی گروه_کاری در محیط دانشگاه از این  
جهت است که یافتن راه حل های خالق و جدید برای مسائل پیچیده، هر 
روز دشوارتر می شود و افراد و بخش های سازمان ها، دیگر به  تنهایی قادر 
آمادگی شناختی گروه_کاری  به  توجه  نیستد.  فرارو  به حل مشکالت 
منجر به درک و فهم نگرش رؤسای دانشگاه نسبت به فعالیت های گروه-

کاری و همچنین آگاهی از مدل های ذهنی مدیران دانشگاه نسبت به 
فعالیت های گروه_کاری می شود و این که مدیران دانشگاه تا چه اندازه 
به مؤثر بودن فعالیت های گروه_کار در محیط دانشگاه باور دارند. 3-2: 
سازمان  آنها،  از  دانشگاه  تأثیرپذیری  و  تحوالت  و  تغییر  به  توجه  با 
دانشگاه باید زمینه آمادگی یادگیری را برای مدیران فراهم کند. آمادگی 
یادگیری در واقع زمینه را برای سازگاری فردی و سازمانی با تغییر و 
تحوالت محیطی فراهم می کند )19(. آمادگی یادگیری رؤسای دانشگاه 
را تشویق می کند که با تجارب جدیدی مواجه شوند و از خود رفتارهای 
جدیدی را نشان دهند. 2-4: توجه به آمادگی اجتماعی_عاطفی مدیران 
می تواند به موفقیت آنها در محیط دانشگاه کمک کند و همچنین ابزاری 

افراد درون سازمان و  نوین و شایسته در دستان مدیران برای هدایت 
مشتریان برون سازمان و تأمین رضایت آنها باشد. با عنایت به این  که 
مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی به  ویژه در دانشگاه ها یک 
فعالیت پیچیده است، توجه به آمادگی اجتماعی_عاطفی بیش  از پیش 

اهمیت پیدا می کند.
بین هرکدام از چهار مؤلفه مزبور ارتباط متقابل وجود دارد، به  طوری  
که بر همدیگر اثر می گذارند و از یکدیگر اثر می پذیرند. ارتباط متقابل 
ادبیات  در  گروه_کاری  شناختی  آمادگی  و  فردی  شناختی  آمادگی 
آمادگی  بین  همچنین   .)20( است  گرفته  قرار  توجه  مورد  پژوهش 
یادگیری و آمادگی اجتماعی_عاطفی ارتباط متقابل وجود دارد )21(. 
بر اساس نظریه انسجام شناخت، یادگیری یک فرایند وابسته به هیجان 
است و مهارت های سطح باالی یادگیری مانند استدالل و تصمیم گیری 
در  هیجانی  حاالت  که  آنجا  از  دارند.  قرار  فرد  شناخت  تأثیر  تحت 
یادگیری نقش اساسی دارند، در فرایند یادگیری، توجه به هیجان ها و 
ایجاد فضای هیجانی مثبت، امری ضروری است )22(. بر اساس نظریه 
تحت تأثیر  و  است  اجتماعی  فرایند  یک  یادگیری  اجتماعی،  یادگیری 
آمادگی  و  آمادگی گروه_کاری  بین  اتفاق می افتد   اجتماعی  تعامالت 
نیز  گروه_کاری  عملکرد  دارد.  وجود  متقابل  ارتباط  اجتماعی_عاطفی 

تحت تأثیر هوش اجتماعی_عاطفی است )23(. 

نتیجه گیری
قرار  مطالعه  مورد  دانشگاه  رؤسای  شناختی  آمادگی  پژوهش  این  در 
سازه  یک  شناختی  آمادگی  که  داد  نشان  پژوهش  گرفت. یافته های 
پیچیده و چندبعدی است که در نتیجه تعامل عوامل محیطی و سازمانی 
بنابراین  با مؤلفه های تشکیل دهنده آمادگی شناختی حاصل می شود. 
اتخاذ  برای  دانشگاه  روسای  به  می تواند  شناختی  آمادگی  به  توجه 
تصمیمات موثر و کارآمد کمک کند و این امر باید مورد توجه قرار گیرد. 

تشکر و قدردانی
این مقاله استخراج شده از بخش کیفی رساله دکتری مدیریت آموزش 
عالی دانشگاه تهران تحت عنوان طراحی الگوی آمادگی شناختی مدیران 
دانشگاهی: مورد دانشگاه فرهنگیان است که در مهر ماه 1398 دفاع شده 
است و با کد 95066 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ثبت شده است.
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