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 چکیده

پژوهش شاضرز به ارزیابن وضعیت سرمایه انسانن اعضای هیئت ع من و پیشرفت تحصی ن دانشیجویا  دانشیگاه 

 ۀاز نظیر شییو ؛کیاربری-ای هع وم و فنو  هواین شهید ستاری پرداختیه اسیت. روت پیژوهش از نظیر هیدس توسیع

آماری پژوهش دانشجویا  دانشگاه ع وم و فنو   ۀامع. جاست و روت تح یل همبستگنپیمایشن  ها گردآوری داده

اختصاص متناسیبز شجیم نمونیه بیا  -یا هگیری طبق با روت نمونهکه  باشند ( من=N 940)هواین شهید ستاری 

انسیانن  ۀسینجش سیرمای نامه پرسشا از ه هگردآوری داد برایانتخاب شد.  274 (ز0.05ی )فرمول کوکرا  و خطا

توس  متخصصا  سرمایه انسانن تأیید شد و  نامه پرسششد. با روت رواین محتواینز این استفاده ( 1391ی )نادر

ا از آمار توصیفن و آمیار ه هداد سنجش  آمد. برای  به دست(ز 0.974با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایاین آ  )

طرفیه و ضیریب  یز تح ییل وارییانس ییکا هآزمیو  تین تیک نمونیاسمیرنوسز  -ای کولموگروسه  آزمون )استنباط

انسیانن اعضیای هیئیت ع مین در دانشیکده  ۀسیرمایه -1ا نشا  داد: ه هاستفاده شد. یافت همبستگن تفکیکن(ز

پیرواز و هوافضیا در سیطح متوسی  و بیا مییانگین  مدیریتز ۀاما در دانشکد زاز سطح متوس  تر مهندسن برق پایین

میدیریت در سیطح بیاالتر از  ۀمیانگین پیشرفت تحصیی ن دانشیجویا  دانشیکد -2 .ندارد داری معنننظری تفاول 

مهندسین بیرقز هوافضیا و پیرواز در  های اما میانگین پیشرفت تحصی ن دانشجویا  کارشناسن دانشیکده زمتوس 

انسیانن و  ۀایشیاخ  ک ین سیرم مییا  -3ندارنید.  داری معنینسطح متوس  و با مییانگین نظیری جامعیه تفیاول 

توا  نتیجه گرفت  من زبنابراین (.=0.223rت )داری وجود داش نمثبت و معن ۀپیشرفت تحصی ن دانشجویا  رابط

 -ارتبیاطن و فراشیناختن شیناختنز ای توانیاینه هانسانن اعضای هیئیت ع مین در مؤلفی ۀبه میطانن که سرمایکه 

 بود. دانشجویا بهتر  تحصی ن پیشرفت شاهد توا  من زباشد بیشتر عاطفن

  سرمایهز سرمایه انساننز پیشرفت تحصی نز دانشگاه شهید ستاری :یهای کلید واژه
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 مقدمه

آاللز  نیه و ماشیینز سیرمایزمی :د مانندیر عوامل تولیسه با سایمحورز در مقا با ورود اقتصاد دانش

د ییعامل تول ترین مهمن اقتصادز دانش به عنوا  یدر ا برخوردار است. یشتریاز اولویت ب« دانش»

ز برای ها سازما  .شود مناد ی ها سازما  نت رقابتیمط ترین مهمشود و از آ  به عنوا   من محسوب

باید شول محور ع یم  زاینکه بتوانند در دنیای تجارل و رقابتز شضور مستمر و پایدار داشته باشند

 ۀرشید و توسیع .کننیدتربییت  ند نیروی انسیانن توانمنید و متخصی نتا بتوا کردهو دانش فعالیت 

استز خود مسیت طم  یو اقتصاد نجانبه اجتماع همه ۀد  جوامع به توسعیرس ۀه الزمک ها سازما 

خیودز بیا توجیه بیه  نانسان های هیبه سرما ها سازما هاست و  افته در سازما ی توسعه یوجود افراد

 .(1393)مرادیز  نظر دارند نت رقابتیمط یکآنهاز به عنوا   های تیو قاب  نستگیدانشز شا

ردد و پیس آ  بیه گی نم بیر 1776ظهور اقتصاد کالسیک در سیال  بهانسانن  ۀخاستگاه سرمای

سیرمایه » ۀک می زایینوجیود (. بیا 2014ز 1ع من توسعه پیدا کرده اسیت )کیوا  ۀنظریعنوا  یک 

لغیال میدیریت پدیید آمیده اسیت و هیر انیدازه  کیه در فرهنیگ   چند سیالن بییش نیسیت« انسانن

ود. سیرمایه انسیانن از دو شی نودز اهمیت این اصطالم بیشیتر مر  نا در این زمینه ج و مه شپژوه

انسانن به افرادی اشیاره  ۀانسا  در سرمای ۀمفهوم ک یدی سرمایه و انسا  تشکیل شده است. واژ

اقتصییادی )سییرمایه( بییه  ۀتند و واژنیید کییه در تمییام سییطوم سییازمانن مشییغول بییه کییار هسییک نم

 انسیانن ۀسیرمای مفهومند. ا هگذاری شد ای غیر مصرفن اشاره دارد که برای آینده سرمایهه ندارای

 ابطارهاین کمک به کار این .نندک نم ذاریگ هخود سرمای در اه  که انسا است واقعیت نر ایناظر ب

 العمیرت میادام درآمد افطایش طری  را از فرد بازده آتن که اینه تیا فعالی کارآموزی چو  آموزتز

 .(145-151: 2014ز چیییا  و امیییری ز اشسییاننز کوزهیییرد )نییوروزیگ نم صییورل ردزبیی نم بییاال

 زآمیوزت یپرتیواین خصوصیال در  زیرا است؛ نوعن سرمایهدر شقیقت  خصوصیال کیفن انسا 

 رضیایت بیشیتر یا و بیشتر درآمدهایمنبع  به صورل واندت نو م دهد رشد منای انسا  را ه نتوانای

هید د نم تشیکیل را انسیا  ن ازییجط  کیه اسیت؛ چیرا« انسیانن»ی ا هچنین سیرمای. درآید آینده در

 (.39 :1386)عمادزادهز 

تحصییلز آمیوزت و  ۀبه این شقیقت اشیاره داردز کیه افیراد بیه وسیی  «انسانن ۀسرمای»مفهوم 

در وجیود  زمدل اشیتغال و سیطح زنیدگن آینیده خیودا برای افطایش درآمد در طول ه تسایر فعالی
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این که به ایجاد درآمید ه ندارای ۀنند. اقتصاددانا  برای اشاره به هطینک نذاری مگ هخویش سرمای

استفاده کرده و این هطینیه را بیا مصیرس مقایسیه « ذاریگ هسرمای» ۀودز از واژش ندر آینده منجر م

یا منفعت است. همچنینز مصرس باعر ایجاد  رضایت ایجاد  نند. در اینجا منظور از مصرسز ک نم

نامنید.  شودز سیرمایه من نکه سبب درآمدزاین در آینده مرا این ه نود. دارایش ندرآمد در آینده نم

نیه بیه ایین  ننیدزک نذاری مگ های مخت ش بر روی خودشا  سرمایه هافرادی که از رابر این اساسز 

 
 

میادی آ  در ه بیشیتر بیه سیبب بیازده میادی و غیرب ک ست آورندزای آنن به ده لدلیل است که لذ

عنوا  توا  بیالقوه ه انسانن را ب ۀ(ز سرمای2011) 1(. راما55: 1393)آقاین و خالدیز  استآینده 

 .کنند من ظرفیت کارکنا  آ  تعریش و ها  یتهاز قاب ت با توجه به تواناینسازما  برای موفقی  

 له پژوهشئمس
مراکیط  ۀعهید زییادی بیر تا شدود ها سازما انسانن مورد نیاز  های و انباشت سرمایهامروزه تشکیل 

نظیام آمیوزت عیالن در  زایین . عیالوه بیراسیت نظام آموزت عالن در هیر کشیوری ژهیو بهآموزشن 

به رو  گوناگونن رو یها چالشاخیر با  ۀاثر روندها و تحوالل جهانن در دو ده برکشورهای مخت ش 

 های قرار داده استز ب کیه هیدس تأثیربه طوری که نه تنها فرایند عم یال آنها را تحت  شده است؛

محیور شید   توا  بیه جهیانن شید ز دانیش من جم ه این روندها کرده است. از دگرگو آنها را نیط 

میردم نیطز   مال و ارتباطال اشاره کرد. در کشوروری اطالعاافن ای یادگیرنده وه  اقتصادز سازما

هییا  دانشییگاه آموختگییا  دانش زهای گذشییته نسییبت دهییهبییه نیید کییه دانشییگاهن معتقد ۀامعییو ج

(. 51: 1393ز میرادید )ای کمتری برخوردارنیه تو قاب ی از کارایننظام آموزشن(  های )خروجن

 الم  ین نشیا  پررنگ دانشیجویا  میا در مجیامع ع مین م ین و بیین و شضورباالی فرار مغطها  نرخ  

انبییوه  میییا امییا اییین تعییداد در  ؛تعییداد دانشییجویا  توانمنیید ع میین کییم نیسییتند زدهیید میین

ع من بسیار اند  و در کمیال ناشایسیتگن  سطح   لشکری که به عناوین و دالیل مخت ش با سیاهن

آموزت عالن در سالیا  اخییر  ت  آیند. کیفی شوند به چشم نمن من دانشگاهنموف  به اخذ مدر  

  ی نبه دال 
ُ
جهانن همسو نبوده و نتوانسته به توسیعه  دهایو به نوعن با رون یری داشتهچشمگ فت  ا

تیوا  مشیکالل مربیوط بیه  مینرا  دالییل ایین موضیوع تیرین مهمکمک نماید. از  زا درو و پیشرفت 

ی ۀسیعاعضیای هیئیت ع مینز توسیستم انتخاب و اسیتخدام   و اه هدانشیگا تبییش از انیدازه کمی 

ز موجیود در پیذیرت دانشیجو های اشیکالو ییادگیری دانشیجویا ز  به کیفیت آمیوزت نتوجه بن
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انسیانن قابیل و  های سیرمایه نبیود و بیه طیور ک ین  نیگرا مدر  زبحرا  بیکاریو  ساختار ع من

 (.55: 1391)اماننز  توانمند نام برد

اینترنیتز  جم یه: از فنیاوریع م و  ۀآوردهای بشر در شوز  دست بیشتر زدانیم من طور که هما 

نظیامن طراشین و توسیعه یافتیه و  های ز کیارآفرینن و ... در سیازما راهبردیز لیطرز مدیریت رایانه

 ها سیازما انسیانن میورد نییاز ایین  های سرمایه تأمیناند. وظیفه  ا وارد شدهه هشوز  سپس به دیگر

 ها سیازما  . چو است ها سازما ال آموزشن و پژوهشن وابسته به این سمراکط و مؤس ۀعهد نیط بر

عظیمن از افراد در سطوم آموزشن مخت شز از نظیر رشید  گروهگذشته با تربیت  های در طول دهه

ت به سطح قابل کیفییت  رشید  ایین اسیت کیه   مسیئ ه تیرین مهم ؛نیدا ای دسیت یافتیه مالشظه کمی 

ت  خدمال آموزشن متناسب و هماهنگ با رشد   در  ژهیو بیه توجیهز قابیل ای مسیئ ه نیست و بیهکمی 

 (.69: 1394ز پور محجوب و مالکت )تبدیل شده اس زها دانشگاه

در کیفییت و پیرورت  گونیاگوننعوامیل و عناصیر  زال آموزت عیالن نظیامنسدر مراکط و مؤس

ا و ه هعوامیل در دانشیگا تیرین مهمجم یه  ندز اما اعضای هیئت ع مین ازگذاراتأثیر انسانن  ۀسرمای

موختگییا  و آ وظیفییه را در تربیییت و آمییوزت دانییش تییرین مهمباشییند کییه  میین نظییام آمییوزت عییالن

شییناختنز  های انسییانن آنهییا شییامل توانمنییدی های بییه طییوری کییه سییرمایه دانشییجویا  دارنیید؛

د دانشیجویا  دار داری با پیشرفت تحصیی ن  نمثبت و معن ۀرابط زعاطفن -فراشناختن و ارتباطن

 دانشیگاه از اسیتادا در پژوهشین نشیا  داد کیه  (ز343: 2012) 1وریبرگ(. 4: 1393ز شاتمن)

تغییر در نگیرتز دانیش و  که از طری  ایجاد    هستند عناصر در نظام آموزت عالن ترین مهمجم ه 

 یا هما  طراشن جهانن برای یادگیری 2 (UDLسازی فناوری ) ای دانشجویا  و یکپارچهه لمهار

افطایش کیفیت نظام آموزشن و همچنین بهبود فراینید ییادگیری دانشیجویا  در  موجبتوانند  من

 نظام آموزت عالن شوند.

 دهدز پیشرفت تحصیی ن بیه عنیوا  من (ز نشا 1: 1390) نجیمنز مختاق و شریعتن ۀمطالع

فیت تحصیی ن بیه  ۀمهم انباشیت سیرمای های یکن از شاخ 
ُ
انسیانن در نظیام آمیوزت عیالن میا ا

فیت تحصیی ن تأثیر عوامل  ترین مهماند که  آید. آنها در پژوهش خود نشا  داده من شساب
ُ
گذار بر ا

ز عوامل مرتب  با محی  آموزشن و عوامل مربوط بیه استادا عوامل مربوط به  جویا  شامل:دانش
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  زتوجه به این عوامل .است محتوای آموزشن
ُ
فت تحصیی ن دانشیجویا ز از عالوه بر پیشگیری از ا

سیسیتم  ۀو سیبب بهبیود و توسیعکنید  منجاری آموزت عالن ج یوگیری  های وقت و هطینهاتالس 

 شود. من آموزشن کشور

موجود در ارتبیاط بیا پیشیرفت تحصیی ن دانشیجویا  در کشیور و  های محدودیت با توجهشال 

انسانن در بهبود پیشرفت تحصی ن و یادگیری دانشجویا  در مراکط  های همچنین اهمیت سرمایه

نیروهای نظامن توانمند  ۀت و اقتدار هر کشوری در سایبه لحاظ اینکه امنی   زت عالن نظامن وآمو

ی ۀدر سیای اجتماعنز فرهنگن و سیاسن عمیالً  اقتصادیز ۀو قدرتمند است و توسع  ت شاصیلامنی 

و  «دانیش هیای جنگ»جدیدی تحت عنوا   ۀامروزی وارد مرش  های ماهیت جنگشود؛ چو   من

ای در توسعه و پیشیرفت ایین  مالشظه انسانن اثر قابل های شده استز سرمایه «ا یبن دانشدفاع »

انسانن اعضیای هیئیت ع مین و  ۀسرمای ود اینکه پژوهش مستق ن در موردبا وج .دارند ها سازما 

در دانشیگاه  ژهیو بیه زنظیامن های پیشرفت تحصی ن دانشجویا  در سطح آموزت عیالن دانشیگاه

انسیانن اعضیای  ۀسیرمای ۀر بیان که در این دانشگاه درهای و محدودیت نشدهز انجام شهید ستاری

دانشجویا  وجود داشیتز پژوهشیگر را بیر آ   ت ع من و کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصی نئهی

بر ارزییابن  در این پژوهش هدس خود را دلیلبه همین  به مسای ن در این زمینه بپردازد.داشت که 

 اسانن اعضای هیئت ع من دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری بیسرمایه ان ۀو بررسن رابط

 قرار داده است. پیشرفت تحصی ن دانشجویا 

 مبانی نظری و تجربی پژوهش
او نییروی  . از نظیررا به کیار گرفیت «سرمایه انسانن»که مفهوم  ( اولین کسن بود2000) 1وی یام پتن

که مفهوم سیرمایه انسیانن  آدام اسمیت اولین کسن است . عالوه بر وی یام پتنزاست ثرول پدر   زکار

اصی ن پیشیرفت  منشیأمهارل نیروی کار را بیه عنیوا   ت قرار داد. اسمیت ارتقایا را در مسیر اص ن

: 1383)نیادریز  کیردانسانن را بر درآمد شخصن اراییه  ۀگذاری سرمایتأثیر تشخی  داد و چگونگن 

یه غییر انسیانن( هیر عمیومن )سیرمایه انسیانن + سیرما ۀذخییر ن از انسانن را جطیی ۀ(. وی سرمای33

کننیدگا  در  اشتساب چنیین اسیتعدادهاین بیا شفیظ تحصییل دانست. از نظر او من جامعه یا کشور

که به عنوا  یک سرمایه در شیخ   آورد من طول آموزتز تع یم و کارآموزیز یک نوع ارزت به وجود

ا درگییر بیرآورد ییا پیشینهاد روشین بیرای بیرآورد سیرمایه اسمیت خیود ر  زشود. با این شال من تثبیت

                                                                                                                                       

1. Petty, W. 
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(ز جیطو 1928انسانن نکرد. با وجود اینکه قبل از دهیه پینجم قیر  بیسیتمز کسیانن همچیو  پیکیو )

بهره گرفته اسیتز امیا بیه صیورل مشیخ ز انقیالب  «سرمایه انسانن» ۀاولین کسانن است که از واژ

ی چیو  ا هبیه رهبیری اقتصیاددانا  برجسیت 1960 ۀده و اوایل 1950 ۀانسانن در اواخر ده ۀسرمای

گییروه  1960 ۀ(ز آغییاز شییده اسییت. از دهیی1964) 2(ز و بیکییر1961(ز شییولتط )1958) 1مینسییر

ز 4ز گروسییمن3شیییکاگو کییه شییامل روسیین ۀاقتصییاددانا  برجسییته همییراه بییا اقتصییاددانا  مدرسیی

رشید سیرمایه انسیاننز  ۀدربیار  اینهی شپژوه ۀشدز بیه ادامی من 8منکو هی 7ز رومر6ز لوکاس5فریدمن

موضوعال اجتماعن و اقتصاد کال  هم در بازار و هیم در  موزتز سالمتنز ازدواجزاقتصادیز بازارز آ

سپندرز  -ای غیر بازار ادامه دادند )بورتو ه شبخ  .(1393نقل از مرادیز ؛ 2: 2011جانس و ا 

« ثیرول م یل»در کتیاب  سیمیتمییالدی توسی  آدام ا 1776انسانن در سیال  ۀدیدگاه سرمای

  1961معروس اسیتز در سیال  نسرمایه انساناما تئودور شولتط که به پدر   مطرم شد.
ً
ایین  مجیددا

 ییاد کیرد. وی یگذار هیسیرمانظریه را به صورل جدیدی ارایه کرد. او از آمیوزت بیه عنیوا  نیوعن 

مادی  ۀا در کنار سرماین کرد و آ  ر همچنین سرمایه انسانن را جطین از مفهوم عمومن سرمایه ت ق

اکتسیابن انسیاننز بیه عنیوا  ییک  هیای شمرد. بدین ترتییبز شیولتط بیه تواناین منو مکمل آ  بر

 پاسیخ رشید یمعمیا بیه اونگریسیت.  مین دار تولید هدس از پیش تولید شده و یک عامل  « سرمایه»

 یور بهیره شیودز یگیذار سرمایه انسانن ۀسرمای بخش در که هنگامن وی ۀگفت به. دهد من ع من

 شقیقیت در ؛شیود مین درآمد و تولید یشاافط  موجب زیور بهره رفتن باال و یابد من افطایش کارکنا 

 هییچ بیه را کیار ینییرو زکینوکالسی و کالسییک اقتصاددانا  برخالس شولتط .است سرمایه نوعن

 کیه آموزشین اسیاس بیر کارکنیا  کیه است معتقد او. نددا نمن همگن و متجانس عامل یک عنوا 

 کیار ینییرو بیه نسبت راآنها  که زدنشو من برخوردار متفاوتن مهارل و کیفیت از دزنکن من دریافت

 (.1390نقل از شسنوندز به ز 1380 پورز یمهد). کند من متمایط دیگر

                                                                                                                                       

1. Mincer, L. 

2. Becker, P. 

3. Rosen, W. N. 

4. Grossman, M. 

5. Friedman, S. M. 

6. Lucas, T. 

7. Romer, L. 

8. Heckman, Y. 
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 هیای سیرمایه انسیانن در میورد آموزت ۀنظرییژاکوب مینسرز شاگرد و همکار شولتطز با کاربرد 

بیه افیطایش قیدرل و توانیاین تولیید هیا  ضمن خدمتز بدین نتیجه دست یافت که این نوع آموزت

دانا  دبیکر یکن دیگر از اقتصا دهد. عالوه بر مینسرز من شده و درآمد نیروی کار را افطایشمنجر 

سییرمایه انسییانن اسییت. اهمیییت دیییدگاه بیکییر در آ  اسییت کییه او توانسییت در  ۀاثرگییذار بییر شییوز 

(. 30-26: 1386مند شیود )عمیادزادهز  سرمایه انسانن بهره ۀخود به درستن از نظری های تح یل

شده است. از نظر او سرمایه انسانن عمومن به  قایلانسانن عمومن و ویژه تمایط  ۀسرمای میا  وی

که برای تمام کارکنا  مفید اسیت.  شود من ادبن و شسابن ساده اطالق های مواردی مانند مهارل

شیود  مین مفیدی که فق  در یک م تز صنعت یا سازما  یافت های یه انسانن ویژه به مهارلسرما

سیرمایه انسیانن را توسیعه  ۀنظریی(ز 1991) 1الییول کند. در ادامهز اقتصیاددانانن مثیل من توجه

ت  که شیامل عرضیه نییروی کیار اندیشید من دادند. او به سرمایه انسانن در قالب کیفیت و نه کمی 

 گذاری ت قین به عنوا  یک تصمیم سرمایهها  او این تصمیم را برای کسب یا توسعه مهارلشد.  من

 تأکییدنمودز که نیازمند خروج منابع در شال شاضر و بازده آ  در آینده بیود و بیر ایین موضیوع  من

 های که بخش بطرگن از موجیودی نییروی انسیانن اقتصیادهای مخت یش بیه شیکل سیرمایه کرد من

 (.729-744: 2015ز 4و استول 3ز می ر2لیدز)انسانن وجود دارد 

 (1997) 6و اسیمیت 5سیازما ز توسی  ارنبیرگ ۀسرمایه انسانن به صورل مشیخ  در شیوز  ۀنظری

که نظریه سرمایه انسانن در شوزه سیازما  بیه تبییین مفهیوم کارکنیا  بیه بیا  شده است. آنها معتقدند 

توانند آ  را در اختیار کارفرماییا  خیود  من که کارکنا  پردازد ها من ای از مهارل وعهمم مجصورل تجس  

برگرفتیه از تحصییالل و  هیای کیه دانیش و مهارل کننید مین همچنین به این امر اشیاره آنا قرار دهند. 

توانید  مین زرد(ز کیه ییک کارمنید آنهیا را دارددا هن که تجربه با خود بیه همیراهای آموزت )شامل آموزت

 (.12-22: 2013 ز9و اورباخ 8هریس ز7مولد باشد )آبراهام های ن از سرمایهمجموعه خاص

                                                                                                                                       

1. Elliott, T. S. 
2. Leeds, M. 

3. Miller, C. 

4. Stull. J. 

5. Ehrenberg, M. K. 

6. Smith, A. 
7. Abraham, R. 

8. Harris, J. 

9. Auerbach, J. 
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انسیانن اعضیای  های تجربین پیژوهش در ارتبیاط بیا سیرمایه ۀمبانن نظری و پیشیین ۀبا مطالع

 های ا و شیاخ ه هو پژوهشیگرا  مخت فین بیه معرفین الگوهیاز مؤلفی نظرا  صاشب زهیئت ع من

(ز 1390) نیادری -1 :از انید عبارلآنهیا  تیرین مهمانید کیه  پرداختیه انسیانن های سنجش سرمایه

اطالعییالز دانییشز مهییارل و تخصیی (ز ن )شییناخت های سییرمایه انسییانن را شییاملز شایسییتگن

شناختنز ارزیابن فرایند شیناختنز بیازآفرینن و  دهایآگاهن از فراینن )فراشناخت های توانمندی

خودآگییاهنز خوداصییالشنز ن )اطفعیی -ارتبییاطن های اصییالم فراینیید شییناختن( و شایسییتگن

 و یشسینو -2 دانید. مین دوسیتن(ز اجتماعن و نوع های خودانگیطشنز آگاهن اجتماعنز مهارل

 دانید. دانشز مهارلز ابتکیار و توانیاین کارکنیا (ز مینل )(ز سرمایه انسانن را شام1390  )رمضا

 ای کاریز ارتقایه گروه برقراری و شفظ رواب  بین (ز سرمایه انسانن دربرگیرندهز2010) 1لن -3

مناسیب نسیبت بیه  نگیرت   ای مناسیبز شرفه های کارکنا  به طور مستمرز شایستگن های مهارل

و  3ز پاییک2روس -4. اسیت مسیتمر آموزشین های برنامه بر اساسسازما ز توانمندسازی کارکنا  

ی شایسییتگن محییور های سییرمایه زدانشیین های (ز سییرمایه انسییانن را سییرمایه2005) 4فرنسییتروم

ویژگینز صیداقتز انگییطت و  زرفتیارن )نگرشی های هیا(ز سیرمایه و تیالتهیا  هاز تواناینداستعدا)

پیذیری و  نوآوریز تق یدز تدوین مسئ هز سازگاری و انعطیاسی )چابکن فکر یها رهبری( و سرمایه

 هیای یناز دارا (ز سرمایه انسانن را عبارل2001) 7و نیدلن 6ز شیوم5مار -5داند.  من  ه(ئشل مس

مهارلز شایستگنز تعهد و انگیطتز وفاداری کارکنا ز دانش فنن و تواناین شیل مسیئ ه ن )دانش

(ز سیرمایه انسیانن 2000) 9یو گیوتر 8از نظیر پتین -6 .داننید مین رال(کو تفها  و خالقیت و ایده

شاملز دانش تخصصن کارکنیا ز دانیش میرتب  بیا کارکنیا ز شایسیتگن میرتب  بیا کیارز توانیاین 

(ز 1997) 10جنینگییطاز نظییر  -7. اسییت ای طا  کییارآفرینن و لیاقییت شرفییهیییخالقیییت و نییوآوریز م

                                                                                                                                       

1. Lee, S.-H. 

2. Roos, G. 

3. Pike, S. 

4. Fernstrom, L. 

5. Marr, B. 

6. Schium, G. 

7. Needly, A. 

8. Petty, R. 

9. Guthrie, J. 

10. Jennings, J. 
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ز راهنمیاین ها های سرمایه انسانن شامل توانمندی در تدوین برنامه درسنز سینجش برنامیه همؤلف

و  1باسین -8. اسیتدانشجویا ز ایراد سخنراننز برگطاری کارگاه آموزشن و ارایه مشاوره ع من نیط 

درگیری کارمندز دسترسین  رهبریز های ای سرمایه انسانن را فعالیته ه(؛ مؤلف2004) 2رمور  مک

(ز 2004) 4و کولویسیایچانا 3اسیتای ط -9داند.  من بینن کارمند به دانشز تواناین یادگیری و خوت

هیاز مییطا   هیاز مهیارل و آمیوزتز سیطح شایسیتگنها  سرمایه انسانن را شایسیتگن های شاخ 

 داند. من رضایت کارکنا و  دانشز درآمد سرانهز رضایت مشتری در مدیریتها  مشارکت

سینجش  های و مؤلفیهها  نظیرا  در ارتبیاط بیا شیاخ  صیاشب مییا اشاره شدز  طور که هما 

تیرین ایین  جیامع همیین دلییل پژوهشیگر از بیه نظیر مشیترکن وجیود نیدارد؛ سرمایه انسانن اتفاق

ای ه یعید اصی ن توانمنید( کیه دارای سیه بُ 1390الگوهاز یعنن الگوی سرمایه انسیانن )نیادریز 

ای ه نای فراشییناختن و شایسییتگهیی لاطالعییالز دانییشز مهییارل و تخصیی (ز مهارن )شییناخت

 7میرادی ؛1391 6شیاتمن گروسین ؛1390ز 5شسنوند) ایه شو در پژوه است ارتباطن -عاطفن

 کارشناسیین پیشییرفت تحصییی ن از معییدل   سیینجش   بییرای ز اسییتفاده کییرده اسییت.آمییده(ز 1393

اسیتفاده  -نیدا کسب کرده هاستادا  مربوطزیر نظر  1393-94که در سال تحصی ن  -دانشجویا 

بیه صیورل  (1390ی )الگوی مفهومن پژوهش برگرفته از الگوی سرمایه انسیانن نیادر است. کرده

 است: شدهآ  سؤاالل پژوهش تدوین  بر اساسو  زیر ترسیم

 
 

                                                                                                                                       

1. Bassi, L. 

2. McMurrer, D. P. 

3. Stiles, P. 

4. Kulvisaechana, S. 

شناسن و ع وم  های روا  (. جهت سنجش سرمایه انسانن اعضای هیئت ع من دانشکده1390. شسنوند )5

 است. کرده( استفاده 1390نامه تعدیل شده نادری ) تربیتن از پرسش

( 1390نامه تعدیل شده نادری ) (ز جهت سنجش سرمایه انسانن مع ما  شهر صحنه از پرسش1391. شاتمن )6

 است. کردهاستفاده 

(ز جهت سنجش رابطه سرمایه انسانن و چابکن سازمانن در مدارس متوسطه دولتن و غیردولتن 1393. مرادی )7

 است. کردهه استفاد (1390نامه تعدیل شده نادری ) شهر تهرا  از پرسش
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 مفهومی پژوهش الگوی: 1 شکل

 ت پژوهشسؤاال 
مخت ش دانشگاه ع وم و فنو   های وضعیت سرمایه انسانن اعضای هیئت ع من در دانشکده. 1

 ؟است چگونه هواین شهید ستاری

مخت ش دانشگاه ع وم  های وضعیت سرمایه انسانن اعضای هیئت ع من در دانشکده میا آیا . 2

 وجود دارد؟ داری نو فنو  هواین شهید ستاری تفاول معن

مخت ش دانشگاه ع وم و فنو  هواین  های وضعیت پیشرفت تحصی ن دانشجویا  در دانشکده. 3

 ؟است شهید ستاری تهرا  چگونه

مخت ش دانشگاه ع وم و  های وضعیت پیشرفت تحصی ن دانشجویا  در دانشکده میا آیا . 4

 وجود دارد؟داری  معننفنو  هواین شهید ستاری تفاول 

 هایتوانمندی

 شناختن
 

 هایمهارل

 فراشناختن

 -های عاطفنشایستگن

 ارتباطن

 

 سرمایه انسانی

 پیشرفت تحصیلی
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 -شناختنز فراشناختن و ارتباطن های شایستگنن )سرمایه انسان های همؤلف میا آیا . 5

عاطفن( اعضای هیئت ع من با پیشرفت تحصی ن دانشجویا  در دانشگاه ع وم و فنو  هواین 

 وجود دارد؟داری  معننشهید ستاری رابطه 

 شناسی روش
پیمایشین و روت تح ییل هیا  گیردآوری داده ۀکیاربریز شییو -ای توسیعهین پژوهش از نظر هیدس ا

دانشیگاه ع یوم و  های از دانشیجویا  دانشیکده نفیر 940 آماری پژوهش ۀجامع. است همبستگن

بیر اختصیاص متناسیب و  –ای هطبقی یریگ نمونیهباشیند و بیا روت  من فنو  هواین شهید ستاری

انتخیاب عنیوا  نمونیه پیژوهش ه نفیر بی 274تعداد (0.05فرمول کوکرا  و با سطح آلفای ) اساس

 یهسینجش سیرما های و مؤلفهها  شاخ  مورد نظرا  در اشاره شدز صاشب هطور ک هما  اند. شده

نظیرا   و صیاشب توسی  متخصصیا  نامه پرسیشرواین محتیواینز روایین  با روت  . ندارد نظر اتفاق

 دسیتبیه یید پایاین آ  أ( به منظور ت0.974)یید شد و ضریب آلفای کرونباخ آ  أسرمایه انسانن ت

از آمیار توصییفن )مییانگینز انحیراس معییارز درصید( و آمیار اسیتنباطن هیا  تح یل داده برایآمد. 

طرفیه و ضیریب  یز تح یل واریانس یکا هنمون اسمیرنوسز آزمو  تن تک -ای کولموگروسه  )آزمو

سیرمایه انسیاننز پژوهشیگر از معیدل  نامه پرسیشعیالوه بیر همبستگن تفکیکین( اسیتفاده شید. 

انید  با آنها کالس داشیته که اعضای هیئت ع من مربوط 1393-94دانشجویا  در سال تحصی ن 

از معیدل  تأثیر دارنیدزپیشرفت تحصی ن دانشجویا   عوامل مخت فن بر چو  .کرده استاستفاده 

عنوا  متغیر کنتیرل ه ب -است گذارتأثیر متغیرهای  ترین مهمجم ه  که از -دیپ م هما  دانشجویا 

 کنترل شود. تحصی ن پیشرفت   گذار برتأثیر تا نقش عوامل  شداستفاده 

 پژوهش های یافته
 100نفر نمونه آماری پژوهش  274 شناسن جنسیت از نظر متغیر جمعیت ز از1با توجه به جدول 

 بودند. درصد مرد

 : جنسیت نمونه آماری1 جدول

 فراوانندر صد  فراوانن جنسیت

 %100 274 مرد

 %100 274 جمع کل
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ر شیناختن بیا مقیدا های اسمیرنوس متغیر توانمندی -آزمو  کولموگروس ز نتایج2با توجه به جدول 

و سیییطح  0.806ای فراشیییناختن بیییا مقیییدار ه نز شایسیییتگ0.446داری  معنییینو سیییطح  0.863

 ز0.794داری  نو سیطح معنی 0.648عاطفن بیا مقیدار  -و متغیر مهارل ارتباطن 0.535داری  نمعن

هیا از توزییع نرمیالن فرض صفر مبنن بیر نرمیال بیود  متغیرهیا را رد نکیرده و نشیا  داد کیه ایین متغیر 

 .کردها استفاده  تح یل داده برایتوا  از آمار پارامتریک  ایز من با فرض مقیاس فاص ه برخوردارند.

 اسمیرنوف -نتایج آزمون کولموگروف :2جدول 

 اه صشاخ                                                            

 متغیر

 داری سطح معنی اسمیرنوف -لموگروفکو

 0.446 0.863 ای شناختنه یتوانمند

 0.535 0.806 ای فراشناختنه لمهار

 0.794 0.648 ارتباطن -ای عاطفنه نشایستگ

 0.774 0.661 سرمایه انسانن اعضای هیئت ع من

 توصیفی متغیرهای سرمایه انسانی های هآمار 
شناختن در دانشیگاه ع یوم و فنیو  هیواین شیهید  های میانگین سرمایه انسانن در بعد توانمندی

وضیعیت  ( و در سطح مط وبن قیرار دارد.3.931باالتر از شد متوس  ارزیابن شده است ) ستاری

در  ع وم و فنیو  هیواین شیهید سیتاریع من دانشگاه  فراشناختن اعضای هیئت های شایستگن

 های عید شایسیتگنبُ  به طور ک نز میانگین سرمایه انسیانن است. 3.044د سطح متوس  و شدو

و در سییطح  2.978 شییدود عییاطفن در دانشییگاه ع ییوم و فنییو  هییواین شییهید سییتاری -ارتبییاطن

 تری از شد متوس  ارزیابن شده است. پایین

عاطفی( اعضای هیئت  -شناختی و ارتباطیشناختی، فرا های شایستگیی )وضعیت سرمایه انسان( 1

 ؟است دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری چگونه علمی در

 ی استفاده شده است.ا هنمون اول پژوهشز از آزمو  تن تک سؤالبه منظور تح یل 

ای شییناختن دارای ه یتوانمنیید ای شععناختی اعضععای هیئععت علمععی:ه یوضعععیت توانمنععد

بیا توجیه بیه  اه همؤلفیکیه وضیعیت ایین زیر اسیتمؤلفه اطالعالز دانشز مهارل و تخص  زیرچهار 

شیناختن بیه طیور  های مدیریت وضعیت توانمندی دانشکده باشد که در من ز به این صورل3جدول 

اعضیای  های توانمنیدی (ز ارزیابن شده عیالوه بیر ایین3.379) ک ن باالتر از سطح متوس  و شدود



 77/  ...سرمایۀ انسانن اعضای هیئت ع من و  میا  هبررسن رابط

 

 ۀدانییش و مهییارل از وضییعیت مط ییوبن در مقایسییه بییا مؤلفیی زاطالعییال های مؤلفییههیئییت ع میین در 

مییانگین نظیری و  بیین داری معنینتفیاول  0.05توا  گفت در سیطح  من .است تخص  برخوردار

شیناختن در زییر  های میانگین مشاهده شیده وجیود دارد. در دانشیکده مهندسین پیرواز توانمنیدی

دانیش در سیطح بیاالتر از  ۀ  در سطح متوس  ولن در زیرمؤلفیاطالعالز مهارل و تخص های مؤلفه

 متوس  و وضعیت 
ً
و مییانگین  شیناختن های بین میانگین توانمنیدی است. مط وبن برخوردار نسبتا

مشاهده نشده اسیت و ارزییابن شیده اسیت. در دانشیکده  داری معنن تفاول 0.05نظری در سطح 

ه دانیش در سیطح مؤلفیزیر جط بیهها  مؤلفیه ۀهمی شناختن در های وضعیت توانمندی زمهندسن برق

تیوا   بیه طیور ک ین مین ؛وضیعیت مط یوبن نیدارد بن شده است وارزیا (2.607تر از متوس  ) پایین

 بین میانگین نظری و مییانگین مشیاهده شیده وجیود دارد. داری معننتفاول  0.05گفت در سطح 

شیناختن اعضیای هیئیت ع مین در همیه  های وضیعیت توانمنیدی زدر دانشکده مهندسن هوافضیا

شیناختن در  های و مؤلفیه دانیش بیاالتر از توانمنیدی اسیت دانیش در سیطح متوسی  جط بهها  مؤلفه

 ارزیابن شده است. سطح  متوس 

 

 (3 =ی )میانگین نظریا هتک نمون t آزمون برحسب: وضعیت سرمایه شناختی اعضای هیئت علمی 3 جدول

 شهید ستاریدانشگاه در دانشکده مدیریت  شناختی های وضعیت توانمندی
 یارد یسطح معن tمقدار  میانگین ها همؤلف

446/3 اطالعات  741/2  010/0 
827/3 دانش  119/4  000/0 

483/3 مهارت  699/2  011/0 
326/3 تخصص  465/1  154/0 

379/3 ای شناختیه یتوانمند  170/2  0038/0 
 شهید ستاریدانشگاه پرواز  در دانشکده شناختی های وضعیت توانمندی

 ارید یسطح معن tمقدار  میانگین ها مؤلفه
076/3 اطالعات  347/0 712/0 

452/3 دانش  081/2 050/0 
142/3 مهارت  788/0 440/0 
847/2 تخصص  719/0-  481/0 

008/3 ای شناختیه یتوانمند  048/0  962/0 
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 شهید ستاریدانشگاه شناختی در دانشکده مهندسی برق  های وضعیت توانمندی

 ارید یسطح معن tمقدار  میانگین ها مؤلفه

675/2 اطالعات  975/1-  058/0 
005/3 دانش  029/0  977/0 

741/2 مهارت  752/1- 091/0 
420/2 تخصص  118/3- 004/0 

607/2 ای شناختیه یتوانمند  603/2- 015/0 
 شهید ستاریدانشگاه  یشناختی در دانشکده مهندسی هوافضا های وضعیت توانمندی

 ارید یسطح معن tمقدار  میانگین ها مؤلفه

620/3 اطالعات  423/1  171/0 
575/3 دانش  771/2  012/0 

233/3 مهارت  154/1  263/0 
250/3 تخصص  350/1  193/0 

269/3 ای شناختیه یتوانمند  375/1  185/0 

a=0.05 
 ۀنمیر  ۀ( و محاسیب5تیا  1ا )ه سیؤالذاری گی هنمر  ۀاست که در این بررسن با توجه به دامن گفتننتوضیح: *

 در نظر گرفته شده است. 3این دامنهز میانگین نظری جامعه  برشسبک ن این ُبعد 

 

 های وضییعیت شایسییتگن ای فراشععناختی اعضععای هیئععت علمععی:ه یوضعععیت توانمنععد

ای ه هدانشیکد کیه در اسیت ین صیورلز بید4ل با توجه به جیدو فراشناختن اعضای هیئت ع من

 در سیطح متوسی  ارزییابن شیده و در سیطح آلفیای مدیریتز مهندسن پرواز و مهندسین هوافضیا

امیا در دانشیکده مهندسین بیرق  وجیود نیدارد؛ داری معنینبا میانگین نظری جامعه تفاول  05/0

(ز ارزیابن شیده 653/2د )از متوس  و شدو تر فراشناختن در سطح پایین های شایستگن وضعیت

 وضعیت و 
ً
 ندارد.مط وبن  نسبتا
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 (3 =ی )میانگین نظریا هتک نمون t : وضعیت توانایی فراشناختی اعضای هیئت علمی برحسب آزمون4 جدول

 ارید یسطح معن tمقدار  میانگین های فراشناختی توانمندی

333/3 دانشکده مدیریت  694/1  101/0 

904/2 پرواز دانشکده  434/0-  669/0 

635/2 دانشکده مهندسی برق  271/2-  031/0 

350/3 دانشکده مهندسی هوافضا  729/1  100/0 

a=0.05 
 ۀنمیر  ۀ( و محاسیب5تیا  1ا )ه سیؤالذاری گی هنمر  ۀاست که در این بررسن با توجه به دامن گفتننتوضیح: *

 در نظر گرفته شده است. 3این دامنهز میانگین فرضن جامعه  برشسبک ن این ُبعد 

 

وضعیت  5ل با توجه به جدو عاطفی اعضای هیئت علمی: -ارتباطی های وضعیت مهارت

میدیریتز مهندسین پیرواز و  های دانشکده عاطفن اعضای هیئت ع من در -ارتباطن های مهارل

بیا مییانگین نظیری جامعیه تفیاول  05/0و در سیطح آلفیای  در سیطح متوسی  مهندسن هوافضیا

امیا در دانشیکده مهندسین بیرق دانشیگاه ع یوم و فنیو  هیواین شیهید  وجود نیدارد؛ داری معنن

از متوس  و  تر اعضای هیئت ع من در سطح پایین عاطفن -ارتباطن های وضعیت مهارل ستاری

 وضعیت  (ز ارزیابن شده و2/ 563د )شدو
ً
با مییانگین  05/0و در سطح آلفای  مط وبن ندارد نسبتا

 نظری جامعه تفاول وجود دارد.

میانگین ی )ا هتک نمون  tآزمون برحسبعاطفی اعضای هیئت علمی  –: وضعیت مهارت ارتباطی5جدول 

 (3 =نظری

 ارید یسطح معن tمقدار  میانگین عاطفی –مهارت ارتباطی

313/3 دانشکده مدیریت  565/1  128/0 

738/2 دانشکده مهندسی پرواز  460/1-  160/0 

563/2 دانشکده مهندسی برق  885/2-  007/0 

330/3 دانشکده مهندسی هوافضا  878/1  076/0 

a=0.05 

 ۀنمیر  ۀ( و محاسیب5تیا  1ا )ه سیؤالذاری گی هنمر  ۀاست که در این بررسن با توجه به دامن گفتنن*توضیح: 

 در نظر گرفته شده است. 3این دامنهز میانگین نظری جامعه  برشسبک ن این ُبعد 
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شعناختی، فراشعناختی و  هعای )توانایی وضعیت سرمایه انسانی اعضعای هیئعت علمعی

وضعیت سرمایه انسانن اعضای هیئت ع من دانشگاه ع یوم و فنیو  هیواین  عاطفی(: -ارتباطی

میدیریتز مهندسین  های دانشیکده کیه در اسیت ین صیورلبد ز6ل با توجه به جدو شهید ستاری

بیا مییانگین  05/0و در سیطح  پرواز و مهندسن هوافضا وضعیت سرمایه انسانن در سطح متوسی 

امیا در دانشیکده مهندسین بیرق وضیعیت سیرمایه  ارد؛وجیود نید داری معنننظری جامعه تفاول 

 ارزییابن شییده و (ز594/2د )از متوسی  و شیدو تر انسیانن اعضیای هیئیت ع مین در سیطح پیایین

 وضعیت 
ً
 ندارد.مط وبن  نسبتا

ی )میانگین ا هتک نمون  tآزمون برحسب : تعیین وضعیت سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی6جدول 

 (3 =نظری

 ارید یسطح معن tمقدار  میانگین سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی

347/3 دانشکده مدیریت  895/1  068/0 

891/2 دانشکده مهندسی پرواز  621/0-  425/0 

594/2 دانشکده مهندسی برق  812/2-  009/0 

304/3 دانشکده مهندسی هوافضا  697/1  106/0 

a=0.05 
 ۀنمر  ۀ( و محاسب5تا  1ا )ه سؤالذاری گ هنمر  ۀاست که در این بررسن با توجه به دامن شایا  ذکرتوضیح: *

 در نظر گرفته شده است. 3این دامنهز میانگین نظری جامعه  برشسبک ن این ُبعد 
 

مختلف دانشگاه علوم و فنون  های آیا بین وضعیت سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در دانشکده( 2

 وجود دارد؟ داری معنیتفاوت  هوایی شهید ستاری

دوم پژوهش هدس ایین اسیت کیه وضیعیت سیرمایه انسیانن اعضیای هیئیت ع مین شیامل  سؤالدر 

 های شیناختن شیامل اطالعیالز دانیشز مهیارلز تخصی ز شایسیتگن های )توانمندی های مؤلفه

مهندسین  مهندسن پروازز )مدیریتز های ن( در دانشکدهعاطف -ارتباطن های فراشناختن و مهارل

بیین  داری معنیندانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری از نظیر تفیاول  برق و مهندسن هوافضا(

گیطارت  7ل میورد سینجش قیرار گییرد. در جیدو( ANOVA)تح ییل وارییانس ییا  بیر اسیاسگروهن 

( 05/0ح )دهیدز در سیط مین که نتایج این جدول نشا  گونه هما  تفصی ن این سنجش آمده است.

مهندسین  )میدیریتز های میا  سرمایه انسانن اعضای هیئت ع من در دانشکده داری معننتفاول 

 دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری وجود دارد. مهندسن برق و مهندسن هوافضا( پروازز
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 (ANOVA) تحلیل واریانس برحسب: تفاوت سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی 7جدول 

 مؤلفه
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مربعات

سطح 
 ارید یمعن

سرمایه انسانن 
اعضای هیئت 

 ع من 

 475/3 3 426/10 گروهن بین
 270 153/71 نگروه درو  004/0 689/4 741/0

 273 578/81 کل

a= 05/0  

 )میدیریتز های میا  سرمایه انسیانن اعضیای هیئیت ع مین در دانشیکده داری معننتفاول  چو 

فنو  هیواین شیهید سیتاری وجیود دانشگاه ع وم و  مهندسن برق و مهندسن هوافضا( مهندسن پروازز

آزمیو   ازها  بیه دلییل برابیر نبیود  شجیم نمونیهها  تعییین تفیاول مییا  دانشیکده برایپژوهشگر  داردز

بیود  تفیاول در  دار معنینشیودز  مین ز مشیاهده8ل که در جیدو گونه هما  تعقیبن شفه استفاده کرد.

( تنها میا  دانشکده مدیریت و دانشیکده مهندسین بیرق دانشیگاه ع یوم و فنیو  هیواین 05/0سطح )

مهندسیین پییرواز و مهندسیین  )مییدیریتز های دانشییکده میییا و  اسییت (013/0د )شییهید سییتاری شییدو

 وجود ندارد. داری معننتفاول  05/0اعضای هیئت ع من در سطح هوافضا( از نظر سرمایه انسانن 

بر اساس  دانشگاه شهید ستاری های دانشکده : تفاوت سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی8جدول 

 شفهآزمون تعقیبی 

های  دانشکده
 لف(ا)

های  دانشکده
 )ب(

 میانتفاوت 
 های )الف و ب( دانشکده

خطای 
 ارید یسطح معن استاندارد

دانشکده 
 مدیریت

 331/0 244/0 456/0 پرواز
 *013/0 224/0 *753/0 برق

 999/0 248/0 043/0 هوافضا

 دانشکده
 پرواز

 331/0 244/0 -456/0 مدیریت
 506/0 246/0 297/0 برق

 051/0 268/0 -412/0 هوافضا
دانشکده 
مهندسی 

 برق

 *013/0 224/0 *-753/0 مدیریت

 506/0 246/0 -297/0 پرواز
 456/0 250/0 -709/0 هوافضا

دانشکده 
مهندسی 

 هوافضا

 999/0 248/0 -043/0 مدیریت
 051/0 268/0 412/0 پرواز
 456/0 250/0 709/0 برق

a=0/05 
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 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری های وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده( 3

 ؟است چگونه

مط وب بیود  وضیعیت پیشیرفت تحصیی ن دانشیجویا  کارشناسین از  ۀدرج به منظور بررسن

سینجش  ۀبایید دربیار معییاری  ه است. ذکر این نکتیه کیه چیهی استفاده شدا هآزمو  تن تک نمون

آ  وضیعیت پیشیرفت تحصیی ن  بر اساسوجود داشته باشد تا ما بتوانیم میطا  پیشرفت تحصی ن 

معیارهیاین کیه در  تیرین مهمط اهمیت است. یکین از بسیار شای کنیمزای مخت ش را بررسن ه هنمون

معییار سینجش وضیعیت  عنوا  بیهمیانگین جامعیه  انتخاب شودز منتک گروهن استفاده  tآزمو  

 های (. یافتیه309: 1392ز دالور) اسیت میانگین نمونه مورد مطالعیه نسیبت بیه مییانگین جامعیه

پیشرفت تحصی ن دانشیجویا  کارشناسین در دهندز میانگین  من نشا  9ل دست آمده در جدو به

دانشگاه ع یوم و فنیو  هیواین  مهندسن برق و مهندسن هوافضا( )مهندسن پروازز های دانشکده

به عبیارل  ندارند؛ داری معننتفاول  05/0شهید ستاری با میانگین نظری جامعه در سطح آلفای 

ویا  دانشکده مدیریت باالتر اما میانگین پیشرفت تحصی ن دانشج است. سطح متوس  در زدیگر

 از سطح متوس  و از وضعیت 
ً
 .است مط وبن برخوردار نسبتا

 (*50/14 =ی )میانگین نظریا هتک نمون  tآزمون برحسب: وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان 9جدول 

 ارید یسطح معن tمقدار  میانگین اه دانشکده
650/15 دانشکده مدیریت  449/3  002/0 

544/14 پرواز دانشکده  127/0  901/0 
946/13 دانشکده مهندسی برق  300/1-  204/0 

835/14 دانشکده مهندسی هوافضا  862/0  399/0 
a=0/05 

یشیرفت تحصیی ن دانشیجویا  مقطیع ( پمیانگین )معیدل چو  زاست که در این بررسن گفتننتوضیح: *

 اسیتز 50/14 ز1393-94 کارشناسن دانشگاه ع یوم و فنیو  هیواین شیهید سیتاری در سیال تحصیی ن

 مخت ش این دانشگاه در نظر گرفته شده است. های میانگین نظری پیشرفت تحصی ن دانشکده عنوا  به
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید  های وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده میانآیا ( 4

 وجود دارد؟ داری معنیستاری تفاوت 

دهید در دانشیگاه ع یوم و فنیو  هیواین شیهید سیتاری مییا   مین نشیا  10ل جدو های یافته

مییدیریتز مهندسیین پییروازز مهندسیین بییرق و هوافضییا از نظییر وضییعیت پیشییرفت  های دانشییکده



 83/  ...سرمایۀ انسانن اعضای هیئت ع من و  میا  هبررسن رابط

 

 ( وجود دارد.010/0) داری معنن(ز تفاول 05/0تحصی ن دانشجویا  با آلفای )

 ((ANOVA تحلیل واریانس برحسب ها تفاوت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده :10جدول 

 مؤلفه

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 F مربعات

سطح 

 ارید یمعن

پیشرفت 

 تحصی ن

 687/14 3 061/44 گروهن بین

673/3 

999/3 010/0 

 270 576/352 گروهن درو 

 273 637/396 کل

a= 05/0  

ی ها میییا  وضییعیت پیشییرفت تحصییی ن دانشییجویا  در دانشییکده داری معنیینتفییاول  چییو 

تعییین  بیرایپژوهشیگر  برق و مهندسن هوافضا( وجود داردز مهندسن مهندسن پروازز مدیریتز)

ز 11ل کیه در جیدو گونیه هما آزمو  تعقیبن شفه استفاده کرده و  ها از دانشکدهتفاول میا  این 

مییدیریت و  ۀتنهییا میییا  دانشییکد (05/0سییطح )بییود  تفییاول در  دار معنیینشییودز  میین مشییاهده

مهندسن پیرواز  )مدیریتز های دانشکده میا باشد و  من (011/0د )مهندسن برق شدو ۀدانشکد

تفییاول  (05/0و مهندسیین هوافضییا( از نظییر وضییعیت پیشییرفت تحصییی ن دانشییجویا  در سییطح )

 وجود ندارد. داری معنن
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بر اساس آزمون  شهید ستاریدانشگاه  های دانشکده میانتحصیلی  تفاوت وضعیت پیشرفت :11جدول 

 تعقیبی )شفه(

های  دانشکده

 الف

های  دانشکده

 ب

های  دانشکده میانتفاوت 

 الف و ب

خطای 

 استاندارد

 ارید یسطح معن

دانشکده 

 مدیریت

 265/0 545/0 106/1 پرواز

 011/0 499/0 703/1 برق

 540/0 553/0 815/0 هوافضا

 دانشکده

 پرواز

 265/0 545/0 -106/1 مدیریت

 757/0 549/0 597/0 برق

 971/0 598/0 -290/0 هوافضا

 برق دانشکده

 011/0 499/0 -703/1 مدیریت

 757/0 549/0 -597/0 پرواز

 471/0 557/0 -888/0 هوافضا

 دانشکده

 هوافضا

 540/0 553/0 -815/0 مدیریت

 971/0 598/0 290/0 پرواز

 471/0 557/0 888/0 برق

a=0/05 

سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم  های مؤلفه میانآیا ( 5

 وجود دارد؟ داری معنیو فنون هوایی شهید ستاری رابطه 

شناختنز فراشناختن  های شایستگنن )سرمایه انسان های مؤلفه میا  ۀبه منظور تح یل رابط

 های عاطفن( اعضای هیئیت ع مین بیا پیشیرفت تحصیی ن دانشیجویا  در دانشیکده -و ارتباطن

 اسیتفاده شیده اسیت. دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری از آزمیو  همبسیتگن تفکیکین

بیین  ز01/0ی آلفیا متغییر کنتیرل و تیأثیر بیا توجیه بیه کیه دهید نمی ز نشیا 12ل جیدو در ها افتهی

عیاطفن(  -شیناختنز فراشیناختن و ارتبیاطن های شایستگنن )مخت ش سرمایه انسان های مؤلفه

دانشیگاه ع یوم و فنیو  هیواین  اعضای هیئت ع من با پیشرفت تحصی ن دانشجویا  کارشناسین

)شییدود  داری معنیینمثبییت و  ۀبییه طییور ک یین رابطیی وجییود دارد.داری  معنیین ۀرابطییشییهید سییتاری 

یه انسانن اعضای هیئت ع من با پیشرفت تحصیی ن دانشیجویا  کارشناسین سرما میا ( 232/0

 .وجود داردمدیریتز مهندسن پروازز مهندسن برق و مهندسن هوافضا ی ها در دانشکده
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 : رابطه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان12جدول 

 ارید یسطح معن همبستگی پیرسون بین متغیر پیش متغیر مالک متغیر کنترل شده

معدل کارشناسن 

 دانشجویا 

سرمایه انسانن 

اعضای هیئت 

 ع من

پیشرفت تحصی ن 

 دانشجویا  کارشناسن

223/0 021/0 

a= 01/0  

شناختنز فراشناختن  های شایستگنن )سرمایه انسان های مؤلفه میا  ۀبه منظور تح یل رابط

ی ها عاطفن( اعضای هیئیت ع مین بیا پیشیرفت تحصیی ن دانشیجویا  در دانشیکده -و ارتباطن

متغییر  تیأثیربیدو  در نظیر گیرفتن  مدیریتز مهندسن پروازز مهندسن برق و مهندسن هوافضیا()

از ماتریس همبستگن پیرسو  استفاده شده اسیت. بیا توجیه بیه نتیایج بیه دسیت آمیده در  کنترل

(ز میییا  متغیرهییای 280/0د )شییدو داری معنیینهمبسییتگن  ۀرابطیی :تییوا  گفییت میین ز13جییدول 

در  مخت ش سرمایه انسانن اعضیای هیئیت ع مین بیا پیشیرفت تحصیی ن دانشیجویا  کارشناسین

مدیریتز مهندسین پیروازز مهندسین بیرق و مهندسین هوافضیا( دانشیگاه ع یوم و ی )ها دانشکده

اسیت  ( وجود دارد. ذکر این نکته بسیار شیایط اهمییت01/0)فنو  هواین شهید ستاری در سطح 

سرمایه انسانن بیا  های همؤلف میا ارتری د نمعن ۀرابط زکنترل ریمتغبدو  در نظر گرفتن نقش  که

 پیشرفت تحصی ن دانشجویا  مشاهده به دست آمده است.

 سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بدون متغیر کنترل ۀ: رابط13جدول 

 ارید یسطح معن (rمیزان همبستگی ) نیب شیپمتغیر  متغیر مالک

سرمایه انسانن اعضای 

 هیئت ع من

پیشرفت تحصی ن دانشجویا  

 کارشناسن
280/0 025/0 

a= 01/0  

 ها شنهادیپگیری و  نتیجه
به طور ک ن وضعیت سرمایه انسانن اعضای هیئیت ع مین دانشیگاه ع یوم و فنیو  هیواین شیهید 

 های تخصیی (ز شایسییتگن اطالعییالز دانییشز مهییارل ون )شییناخت یهییا یدر توانمنییدسییتاری 

ز مییدیریتز خ بییانن و مهندسیین های عییاطفن در دانشییکده -ارتبییاطن هییای فراشییناختن و مهارل

سیرمایه انسیانن دانشیکده مهندسین بیرق در سیطح  اما وضعیت   است؛ هوافضا در سطح متوس 

 ندارد.آوری شده وضعیت مط وبن  اطالعال جمع بر اساساز متوس  و  تر پایین
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در تمیییامن  (3: 1393ی )و میییراد (1: 1390د )پیییژوهش شسییینون های ایییین نتیییایج بیییا یافتیییه

دالیل همسو نبود  نتایج این پیژوهش  ترین مهمیکن از  .نیستهمسو  سرمایه انسانن های زیرمؤلفه

 و هییا یتوانمنییدتوانییدز تفییاول در  میین (ز3: 1393ر )پییو و مالییک (1: 1390د )بییا مطالعییه شسیینون

 مربوط به خود را دارد. های ویژگنآماری  ۀزیرا هر جامع جوامع مورد مطالعه باشد؛ های شایستگن

 ۀسیرمای اسیت وکشوری قدرتمند  زمنطقه و کشورهای مدعن جها  در سطح   ما کشور امروزه

. نتیایج ایین پیژوهش نشیا  داد است مط وب بسیار ضروری های و تواناین ها انسانن با شایستگن

 -ارتبیاطن)شیناختنز فراشیناختن و  هیای انسانن اعضای هیئت ع من شامل تواناین ۀکه سرمای

ت در امنی   رگذاریتأثال مؤسس جم ه ازکه  -در دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری (عاطفن

توسی  و در م میدیریتز خ بیانن و هوافضیا در سیطح   های در دانشیکده -اسیت هواین کشور ایرا 

بحیر و بررسین خیود بسییار جیای موضیوع ایین  .نیداردوضعیت مط وبن  دانشکده مهندسن برق

 ... هز دانشیگاه ومؤسسیکیه ییک سیازما ز  است انسانن کارآمد ۀسرمای ۀزیرا به واسط دارد؛بسیار 

های مخت ش دانشگاه  از طرفن میا  دانشکده دهد.جامعه تحویل های مط وبن  خروجنتواند  من

انسیانن اعضیای هیئیت ع مین تفیاول  ۀع وم و فنو  هواین شهید ستاری از نظر وضیعیت سیرمای

د مطالعیه شسینون های پژوهش با یافته سؤالمربوط به این  های نتایج یافته وجود دارد. داری معنن

 ۀدلیل متفیاول بیود  وضیعیت سیرمای ترین مهم. نیست همسو(ز 3: 1393ی )و مراد (1: 1390)

های مخت یش دانشیگاه ع یوم و فنیو  هیواین شیهید  انسانن اعضای هیئت ع من میا  دانشیکده

مهندسین بیرق در مقایسیه بیا دیگیر  ۀستاری این است کیه وضیعیت سیرمایه انسیانن در دانشیکد

 سطح  ها در دانشکده
ً
 ۀسیرمای متفاول بیود  وضیعیت  همچنین دلیل دیگر نیست. مط وبن  نسبتا

 ایین اسیت کیه هیر اه ع وم و فنو  هواین شهید ستاریهای مخت ش دانشگ انسانن میا  دانشکده

کننید و  مین خیود فعالییت ۀتخصصین مربیوط بیه شیوز  های اعضای هیئت ع من در زمینه کدام از

فراشناختن  های ز مهارل و تخص (ز شایستگناطالعالز دانشن )شناخت های توانمندی دارای

 ۀبیود  تفیاول وضیعیت سیرمای دار معنینتن هستند کیه در وعاطفن متفا -ارتباطن های و مهارل

 .است های مخت ش دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری مؤثر انسانن میا  دانشکده

ای مهندسین بیرقز مهندسین ه هوضعیت پیشرفت تحصی ن دانشجویا  کارشناسین دانشیکد

 داری معننهوافضا و خ بانن دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری با میانگین فرضن تفاول 

. امیا مییانگین پیشیرفت تحصیی ن دانشیجویا  کارشناسین اسیت متوسی  در سطح   یعنن ندارند؛
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در سیطح  ری ودانشکده مدیریت دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری باالتر از میانگین نظی

 
ً
پیشیرفت تحصیی ن  ۀر بیادر داخل و خارج از کشور در. از آنجاین که پژوهشن است مط وبن نسبتا

تیوانیم همسیو  نمیندانشجویا  دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری انجام نشده استز لذا 

 یم.مقایسه کن را ها افتهیهمسو بود  نا یا 

دانشیجویا  دانشیگاه ع یوم و فنیو  هیواین شیهید وضعیت پیشرفت تحصیی ن  میانگین چو 

  ستاری در سطح
ً
زییرا  ؛کننیدباید به ایین مهیم توجیه  من   دانشگاهنیستز مسئوالمط وبن  نسبتا

 از. سیتهدس هر نظام آموزشن پیشرفت تحصیی ن دانشیجویا  و کیفییت ییادگیری آنها ترین مهم

در دانشیگاه ع یوم و فنیو   دالیل مط یوب نبیود  وضیعیت پیشیرفت تحصیی ن دانشیجویا  جم ه

شیناختن  هیای تواناینن )ت سیرمایه انسیانیبه مط وب نبود  وضیع توا  نمهواین شهید ستاری 

 -ارتبیاطن هیای فراشیناختن و مهارل های دانشز مهارل و تخص ز شایسیتگن زشامل اطالعال

 اشاره کرد. محی   نظامن های ( و محدودیتعاطفن

عناصیر اساسین  جم ه از زاعضای هیئت ع من زپیشینه نظری و تجربن این پژوهش بر اساس

توانند در یادگیری و پیشرفت تحصیی ن دانشیجویا  میؤثر  من که هستند در هر نظام آموزت عالن

باشند. چنانچه دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید سیتاری بخواهید وضیعیت پیشیرفت تحصیی ن 

ن سیرمایه انسیان ۀراهکارها پیرداختن بیه توسیع ترین مهمدانشجویا  خود را بهبود بخشدز یکن از 

فراشیناختن و  های ل و تخص ز شایسیتگندانشز مهار زشناختن شامل اطالعال های تواناین)

زیرا در این صورل فضای دانشگاه هم  است؛ ( اعضای هیئت ع منعاطفن -ارتباطن های مهارل

عیاطفن دگرگیو  خواهید شید و تیا  –ع مین و هیم از لحیاظ ابعیاد ارتبیاطن های از نظر توانمنیدی

 بهبود خواهد یافت. شدودی وضعیت پیشرفت تحصی ن دانشجویا 

 هن مواجیهای شدز کیفیت نظام آموزت عیالن میا بیا نارسیاین بیا مطالعه  نیدر اطور که  هما 

آموزشین دانشیگاه ع یوم و فنیو  هیواین شیهید  یطیر برنامیه  شودز مسیئوال من لذا توصیه؛ است

مدیریتز خ باننز مهندسن برق و مهندسن هوافضیا ایین دانشیگاهز  های دانشکده ژهیو بهستاری 

 ج ییوگیری از  بییرای
ُ
در پیشییرفت تحصییی ن  مییؤثرفییت تحصییی ن دانشییجویا  بییه عوامییل وقییوع ا

جینسز وضیعیت تأهیلز گیروه تحصیی نز مقطیع تحصیی نز ) عوامل فیردی :جم ه ازدانشجویا  

الل ینز تحصییشغل والدعوامل مربوط با ) عوامل خانوادگن (زقبولن ۀسهمی ونت و نوعکمحل س

درآمید خیانوادگن ) عوامیل اقتصیادی(ز فرزنیدا طا  شساسیت والدین بیه تحصییالل ین و میوالد
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هییا و  عییهز فقییر خانوادهکییاری موجییود در جام های بن شییاخ ز دانشییجویا  و مشییکالل اقتصییادی

غییر از   مخارج مستقیم و غیرمستقیم آموزشنز نیاز به کار اقتصادی دانشیجو بیه تأمین ناتوانن در

عوامیل  زجهیت ورود بیه بیازار کیار(   تحصیالل عالنیطر الزم از یها تحصیلز عدم کسب مهارل

ز تعیامالل مدرسیا رد آمیوزت  کیرد دانشیگاهز برداشیت دانشیجو از عمکیعم ل )شام دانشگاهن

 نانال آموزشیکا  از امیدانشجو یط برخورداریا  و نیاستاد و دانشجو از نظر دانشجو میا موجود 

اشیتیاق ییا تیالت و  مییل ول )شیام پیشیرفت ۀانگییط ( و همچنیین موجود در دانشیگاه نو پژوهش

ها ییا  یابن به یک هدس و تس   بر اشیاز امیور ییا افیراد و اندیشیه کوششن است که فرد برای دست

ی ن پیشیرفت تحصی بیه منظیور بهبیود کیفییت   کنند.( توجه دارد یک معیار متعالن از خود ابراز من

موجود در عوامیل  های ابتدا محدودیت زکیفیت نظام آموزت عالن آ  ارتقای دانشجویا  و به تبع  

آ   برطرس کیرد  برایآموزشن متناسب  یطیر برنامهدر پیشرفت تحصی ن شناساین و سپس  مؤثر

 تهیه و تدوین شود.

دانشیگاه ع یوم و فنیو   های انسانن اعضای هیئیت ع مین دانشیکده ۀسرمای های مؤلفه میا 

( و بیدو  223/0ل )کنتیربا پیشرفت تحصیی ن دانشیجویا  بیا وجیود متغییر  هواین شهید ستاری

نتایج این پژوهش )وجیود ارتبیاط  است. داری معنن(ز دارای ارتباط مثبت و 280/0ل )متغیر کنتر

سیرمایه انسیانن اعضیای هیئیت ع مین بیا پیشیرفت تحصیی ن دانشیجویا (ز بیا  های همؤلفیمیا  

 (ز1385ر )(ز جیاری پیو1389ن )رسیول (ز1390ن )(ز صیالحن و قنیوات1393ی )میراد های یافته

 7رابرتیطو  6ز اسیتابط5ز پیری4(ز ک یفتیو 2005) 3 (ز سیو 2012) وریبیرگ(ز 2012) 2و بادی 1آلبو

 نقیش اعضیای هیئیت ع مین بیر پیشیرفت تحصیی ن دانشیجویا  در مورد .است (ز همسو2004)

تیدریس  جم یه: از در یک نظام آموزت عالن اعضای هیئیت ع مین وظیایفنچو   توا  گفتز من

قبییول مسییئولیت اسییتاد راهنمییا یییا مشییاور  دروس نظییریز عم یینز کارگییاهنز آزمایشییگاهنز

ای ه هز تیدوین و طراشین برنامیگیروه نآموزشی هیای دانشجویا ز تدریس و ییا شیرکت در کنفرانس
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6. Stubbs, C. A. 

7. Roberts, L. W. 
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امتحیانن و برگیطاری امتحانیالز  یهیا روتطیرم  ای آموزشین و درسینزه هدرسنز بازنگری برنامی

تواننید کیفییت نظیام آموزشین و بیه تبیع آ  پیشیرفت  مین داردز بر عهیدهتحقی  و پژوهش و ... را 

 .قرار دهند تأثیرتحصی ن دانشجویا  را تحت 

 و هیا یتوانمنیدای )ه ه(ز که از مؤلف1390ز پژوهشگر با توجه به الگوی سرمایه انسانن )نادری

ز بیه منظیور توسیعه تشیکیل شیده (عیاطفن –شیناختنز فراشیناختن و ارتبیاطن  های شایستگن

سرمایه انسانن اعضای هیئت ع من دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری و با هیدس بهبیود 

 ز راهکارهاین به شرم زیر ارایه کرده است:این دانشگاه کیفیت نظام آموزشن

 ها و رسالتکرد  اعضای هیئت ع من دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری از اهداسز  آگاه ●

 هر دانشکده و دانشگاه؛ یها تیمأمور

 ؛اعضای هیئت ع من ای هتوسعه شرف های الزم برای برنامه های ایجاد زیرساخت ●

 ؛اعضای هیئت ع من ای هتوسعه شرف های تنظیم مقررال در تسهیل فعالیت ●

 ؛اعضای هیئت ع من هر دانشکده میا وجود رواب  غیررسمن و صمیمن  ●

 یت کار؛توجه به کیفیت کار اعضای هیئت ع من به جای کم   ●

 ؛یا رشته ا یمجدید و  های درسن و ارایه برنامه های آموزشن به تغییر و اصالم برنامه های تشوی  گروه ●

 شخصن؛ یریگ میتصمتازه و نوآورانه و ابتکار عمل در  های تشوی  اعضای هیئت ع من به ارایه اندیشه ●

بازآموزی هیئت  های شرکت اعضای هیئت ع من دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری در دوره ●

 ع من؛

اس ۀتخصصن به منظور تغییر نگرت اعضاء نسبت به وظیف های ج سهتشکیل و برگطاری  ● در  شا  شس 

 زندگن و شغل؛ به عبارتن مدیریت صحیح کار و زندگن؛

مخت ش دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری به  های تشوی  اعضای هیئت ع من دانشکده ●

 خود و برطرس نمود  آنها؛ های ضعش بررسن برای نابیخودارز

 به اعضاء به منظور تسهیم اطالعال و افطایش آگاهن آنا  با همکارا  و دانشجویا ؛ بخشن انگیطه ●

توسعه  های ز اختصاص ردیش اعتباری خاص به برنامهمدرسا مطالعاتن برای  های فرصت ایجاد ●

 ع من؛ ئتیهاعضای  ای هشرف

مخت ش دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید  های ایجاد شرای  تعامل اعضای هیئت ع من در دانشکده ●

 معتبر جها  در )داخل و خارج(؛ های دانشگاه مدرسا ستاری با 

 اطالعاتن و گسترت ارتباط با مراکط جهانن تولید ع م؛ های بانک کرد فعال  ●

 آموزشن اختصاصن در موضوعال نظری و روت تدریس؛ های و کارگاه ها همایشبرگطاری  ●
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 وس  اعضای هیئت ع من و نوآوری اعضاء؛تولید کتاب ت ●

 اساسن آموزشن و پژوهشن دانشکده یا دانشگاه؛ یها یریگ میتصمدر  مدرسا مشارکت داد   ●

ع من در  ئتیهع من اعضای  های و گردهماین ها کنفرانسز ها همایشفراهم کرد  امکا  شرکت در  ●

 خارج از کشور؛

و ارشد و همکاری  تجربه با استادا زیر نظر  کار تازهاعضای هیئت ع من جدیدز جوا  و  کار کرد  ●

 مخت ش آموزشن و پژوهشن؛ های تنگاتنگ آنها در زمینه

ز دانشجویا ز همکارا ز گروه شا توس  خود مدرسا کیفیت تدریس  مند ساما ارزشیابن منظم و  ●

 آموزشن؛

در داخل یا خارج از کشور در خصوص  نظرا  صاشبفراهم آورد  امکا  مشاوره با متخصصا  و  ●

 ع من؛ ئتیهموضوعال و مسایل آموزشن و پژوهشن اعضای 

برای  العمر مادامیادگیری  ۀروشی یساز نهینهادتوجه دانشگاه به مسایل آموزشن اعضای هیئت ع من و  ●

 آنها؛

 اعضای هیئت ع من؛ میا در  یریانتقادپذ ۀروشی پرورت   ●

 ایجاد دفتر هیئت ع من مستقل و قدرتمند؛ ●

مالن آنها و انجام تحقیقال بنیادی و پایه  تأمینبودجه به توسعه اعضای هیئت ع من و  اختصاص ●

 مخت ش دانشگاه ع وم و فنو  هواین شهید ستاری. های ع من دانشکده هیئتاعضای 
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