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چکیده
پژوهش حاضر ،به مطالعه تصويرسازی ذهني دانشجويان از سرمايه انساني اعضای هیئت علمي در دانشگاههای ارتش
جمهوری اسالمي ايران پ رداخته است .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری دادهها توصیفي-
پیمايشي ميباشد .جامعة آماری پژوهش( )N= 549نفر از دانشجويان بوده ،با روش نمونه گیری طبقه ای-اختصاص
متناسب ،حجم نمونه با فرمول کوکران و خطای( 274 ،)9/99انتخاب شد .گردآوری دادهها از پرسشنامه سرمايه
انساني(نادری) ،استفاده شد .با روش روايي محتوايي ،اين پرسشنامه توسط متخصّصان سرمايه انساني تأيید شد و
پايايي آن( ،)9/574بدست آمد .برای تجزيه و تحلیل دادهها از آمار توصیفي و استنباطي(آزمون ،k-sآزمون تي تک
نمونهای ،تحلیل واريانس يک طرفه) استفاده شد .يافتهها نشان داد -3 :سرمايه انساني اعضای هیئت علمي در
دانشکده مهندسي برق پايین تر از سطح متوسط اما در دانشکده مديريت،پرواز و هوافضا در سطح متوسط و با
میانگین نظّری تفاوت معناداری ندارد -2.میان دانشکده های دانشگاه شهید ستاری از نظر سرمايه انساني اعضای
هیئت علمي تفاوت معناداری( ،)9/994وجود دارد -1 .دانشگاههای ارتش جمهوری اسالمي ايران مي تواند با برنامه
ريزی آموزشي براساس الگوی سرمايه انساني(نادری ،)3159،در زمینهی مؤلفههای(توانمندی های شناختي،
شايستگي های فراشناختي و مهارت های ارتباطي-عاطفي) ،زمینه توسعه و ارتقاء سرمايه انساني خود را بیش از
پیش فراهم نمايد.
واژگان کلیدی :سرمایه ،سرمایه انسانی ،اعضای هیئت علمی.

تاريخ دريافت مقاله54/90/19 :
تاريخ پذيرش مقاله59/93/29 :
 -3استاديار مديريت آموزشي عالي دانشگاه علوم و فنون هوايي شهید ستاری ،تهران( ،نويسنده مسئول)hassanmahjub@alumni.ut.ac.ir :
 -2کارشناسي ارشد برنامهريزی آموزشي دانشگاه تهران ،ايران
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مقدمه

در عصر حاضر ،مديران سازمانها دريافتهاند که دانش ،مهارت و تجربههای انسانها ،مهّمترين ثروت سازمانها
محسوب ميشوند ،ثروتي که از تجربههای زندگي ،دانش ،انرژی و شور و شوق تک تک افراد سازمان تشکیل شده
است(شريفیان .)242 :3159 ،بر همین اساس تحوّل در «انسان» منشاء تمامي تحوّلها و به ويژه ظهور و پیدايش
پیشرفتهای جهان کنوني است و هر برنامهای که آموزش ،ظرفیت و بهرهوری صحیح اين عنصر اصلي و کلیدی
توسعه را مورد توجّه قرار ندهد ،عمالً راه به جايي نخواهد برد (شولتز3؛ ترجمه توسلي .)0 :3173 ،چنین نگاهي به
انسان مفهوم جديدی را تحت عنوان سرمايه انساني 2مطرح نموده است .سرمايه انساني نقش بيبديلي در کسب
موفقیّت استراتژيک پايدار و بهبود عملکرد سازمانها ايفا ميکند.طي نیم قرن گذشته تالش های نظام مند بسیاری
برای تبیین فرايند وصول به توسعه انجام شده است .اما هنوز بسیاری از کشورها (بويژه کشورهای درحال توسعه و
کمتر توسعه يافته) ،خواهان توسعه اند؛ همین مسئله دغدغه فکری متفکران بي شماری نیز مي باشد .در اين ارتباط،
الگوهای نظری متعددی در يک فرايند رو به تکامل ،معرفي شده اند که الگوی اقتصاد دانايیجديدترين آنها مي باشد
(نادری .)2:3104 ،به طوری که در اين اقتصاد ،دانش به عنوان مهمترين عامل تولید محسوب مي شود و از آن به
عنوان مهمترين مزيّت رقابتي سازمان ها ياد برده مي شود ،سازمان ها ،برای اينکه بتوانند در دنیای تجارت و رقابت،
حضور مستمر و پايدار داشته باشند بايد حول محور علم و دانش فعالیت کنند تا بتواند نیروی انساني توانمند و
متخصص خود را تربیت نمايد(مالک پور ،1: 3151،نقل از بونتیس  .)3550عالوه براين هر انساني حق دارد که
استعدادها ونیروهای بالقوه ی خودش را تشخیص دهد و در آينده زندگي و سرنوشت خويش دخالت داده و در
ساخت آن سهیم باشد .آلفرد مارشال به آموزش به عنوان يک سرمايه ی ملي مي نگريست و آنرا با ارزش ترين و
واقعي ترين نوع سرمايه که در وجود انسان ها ذخیره و سرمايه گذاری مي شود بحساب مي آورد(میر
کمالي .)391:3101،راما ،)337 :2933(1سرمايه انساني را بعنوان توان بالقوه سازمان برای موفقیت با توجه به توانايي
ها ،قابیلیت ها وظرفیت کارکنان آن تعريف مي کنند .از نظر نورتون و کاپالن( ،)21 : 2934سرمايه انساني شامل
موجوديت و در دسترس بودن مهارت ها ،استعداد ها و دانش فني کارکنان است که برای انجام فعالیت های سازماني
ضروری هستند .سرمايه انساني در بردارنده هر گونه شايستگي ،توانايي و يادگیری آگاهانه است ،که منجر به
شکوفايي انديشه فرد مي شود(نادری .)2 :3159 ،تشکیل و انباشت سرمايه های انساني مورد نیاز سازمان ها تاحدود
زيادی برعهده ی مراکز آموزشي به ويژه نظام آموزش عالي در هر کشوری مي باشد .عالوه براين نظام آموزش عالي در
کشورهای مختلف در اثر روند ها و تحوالت جهاني در دو دههی اخیر با چالشهای گوناگوني روبه رو شده است ،به
طوری که نه تنها فرايند عملیات آنها را تحت تاثیر قرار داده است ،بلکه هدف های آنها را نیز متحول کرده است .از
جمله اين روند ها مي توان به جهاني شدن ،دانش محور شدن اقتصاد ،سازمانهای يادگیرنده و نیز فن آوری
اطالعات و ارتباطات اشاره کرد .با توجه به آنچه در مورد سرمايه انساني و اهمیّت آموزش در انباشت و تشکیل آن
گفته شد ،امروزه نظام آموزش عالي ما در بحث کیفیت سرمايه انساني با مشکالت عمده ای مواجهه است و يکي از
عناصر مهم در اين نظام آموزشي اعضای هیئت علمي مي باشند .که در رابطه با سرمايه های انساني آنها نیز
محدوديت هايي وجود دارد .همانطور که فراستخواه( ،)3151بیان کرده است؛ مهمترين مشکالت و مسائل مربوط به
اعضای هیئت علمي که در کیفیت نظام آموزشي و افت تحصیلي دانشجويان تاثیر گذاشته است ،اول ،اينکه بسیاری
از اساتید و اعضای هیئت علمي دانشگاهها از توانايي ها و مهارت های به کارگیری روشها و فناوریهای نوين جهت
آموزش و يادگیری دانشجويان برخوردار نیستند ،دوم ،اينکه اعضای هیئت علمي دانشگاهها به طور کامل بر اساس
1- Schultz
2- Human Capital
3- Shukrie ,Rama
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شايسته ساالری انتخاب نمي شوند و سوم اينکه توازن و تناسب يکساني بین استخدام اعضای هیئت علمي و ثبت نام
و ورود دانشجويان مقاطع مختلف به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي وجود ندارد .در مراکز و مؤسات آموزش عالي
عوامل و عناصر مختلفي مي توانند در کیفیت و پرورش سرمايه انساني تاثیر گذار باشند ،اما اعضای هیئت علمي از
جمله مهمترين عوامل در دانشگاه ها و نظام آموزش عالي مي باشند که مهمترين وظیفه را در تربیت و آموزش دانش
آموختگان و دانشجويان دا رند ،به طوری که سرمايه های انساني آنها شامل توانمندی های شناختي ،فراشناختي و
ارتباطي -عاطفي رابطه مثبت و معناداری حدود ( )9/110با پیشرفت تحصیلي دانشجويان دارد(.مالک پور.)4:3151،
مارگارت ،)141 :2932(3در پژوهشي نشان داد که اساتید دانشگاه از جمله مهمترين عناصر در نظام آموزش عالي
مي باشند .که از طريق ايجاد تغییر در نگرش ،دانش و مهارتهای دانشجويان و يکپارچه سازی فناوری ( )UDLيا
همان طراحي جهاني برای يادگیری مي توانند باعث افزايش کیفیّت نظام آموزشي و همچنین بهبود فرايند يادگیری
دانشجويان در نظام آموزش عالي شوند.جاری پور( ،)3 :3154در پژوهش خود نشان داد ،از جمله عوامل موثر بر
کیّفیت نظام آموزشي و پیشرفت تحصیلي دانشجويان شامل :عوامل فردی ،عوامل خانوادگي و عوامل آموزشي
مي باشد و از جمله مهمترين عوامل آموزشي موثر بر پیشرفت تحصیلي میتوان به( برگذاری جلسات بین گروهي
اعضای هیئت علمي ،استفاده از روش تدريس فعال توسط اساتید ،تعداد مقاالت چاپ شده در پنج سال اخیر ،ساعات
رسیدگي به مشکالت دانشجويان ،میزان تحصیالت اساتید(مدرک تحصیلي ،سابقه تدريس) ،میزان استفاده اساتید از
اينترنت در هفته) اشاره کرد که حدود  99درصد متغییر پیشرفت تحصیلي را پیش بیني مي کنند.
از طرفي مردم و جامعه دانشگاهي ما معتقدند که فارغ التحصیالن دانشگاهها (خروجي های نظام آموزشي) نسبت به
دهه های گذشته از کارايي ،و قابلیّت های کمتری برخوردار مي باشند .نرخ باالی فرار مغزها وحضور پررنگ
دانشجويان ما در مجامع علمي ملي و بین المللي نشان مي دهد تعداد دانشجويان توانمند علمي کم نیستند ،اما اين
تعداد در بین انبوه سیاهي لشکری که به عناوين و داليل مختلف با بار علمي بسیار اندک و در کمال ناشايستگي
موفق به اخذ مدرک آکادمیک مي شوند به چشم نمي آيند .به چند دلیل کیفیت آموزش عالي در سالیان اخیر افت
چشمگیری داشته و به نوعي با روند های جهاني همسو نبوده و نتوانسته به توسعه و پیشرفت درونزا کمک نمايد .از
مهمترين داليل اين موضوع مي توان به؛مشکالت مربوط به سیستم انتخاب و استخدام اعضای هیئت علمي،
مشکالت مربوط به سرمايه انساني اعضای هیئت علمي ،توسعه بیش از اندازه کمیّت دانشگاهها و بي اعتنايي به
کیفیّت آموزش و يادگیری دانشجويان ،اشکاالت موجود در پذيرش دانشجو ،ساختار علمي و بحران بیکاری،مدرک
گرايي و به طور کلي فقدان سرمايه های انساني قابل و توانمند نام برد(اماني.)99 :3153 ،
همانطور که مي دانیم اکثر دست آوردهای بشر در حوزهی علم و فناوری ازجمله؛ اينترنت ،رايانه ،لیزر ،مديريت
استراتژيک ،کارآفريني ،در سازمانهای نظامي طراحي و توسعه يافته اند و سپس به ديگر حوزهها وارد شده اند.
وظیفه تامین سرمايه های انساني مورد نیاز اين سازمانها نیز برعهدهی مراکز و مؤسات آموزشي و پژوهشي وابسته
به اين سازمانها مي باشد .با توجه به اين که سازمانهای نظامي در طول دهه های گذشته با تربیت خیل عظیمي
از افراد در سطوح آموزشي مختلف ،از نظر رشد کمیّت به سطح قابل مالحظه ای دست يافته است ،اما يکي از مقوله
هايي که در سازما ن های آموزشي نیروهای مسلح متناسب و هماهنگ با رشد کمیّت نبوده و به يک مسئله قابل
توجهي تبديل شده است ،بحث کیفیّت و توانايي های سرمايه انساني تربیت شده توسط سازمانهای آموزشي به ويژه
دانشگاههای آنها مي باشد .حال باتوجه به محدوديت های موجود در ارتباط با سرمايه انساني اعضای هیئت علمي در
کشور و همچنین اهمیّت و ضرورت سرمايه های انساني در انباشت وتربیت نیازمندی های کشوربه نیروی انساني در
آينده و نقشي که آنها در بهبود کیّفیت آموزش و يادگیری در مراکز آموزش عالي و نظامي دارند و به لحاظ اينکه

1- Margart,izzo,v
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امنیت و اقتدار هر کشوری در سايهی نیروهای نظامي توانمند و قدرتمند است و توسعهی اقتصادی،اجتماعي،
فرهنگي و سیاسي عمال در سايه ی امنیّت حاصل مي شود و به دلیل اينکه ماهیّت جنگ های امروزی وارد مرحلهی
جديدی تحت عنوان جنگ های دانشي و دفاع دانش بیان شده است ،سرمايه های انساني اثر قابل مالحظه ای در
توسعه و پیشرفت اين سازمان دارند ،پژوهشگر را بر آن داشت که به مسائلي در اين زمینه بپردازد و به همین جهت
در اين پژوهش هدف خود را بر مطالعه تصوير سازی ذهني دانشجويان از سرمايه انساني اعضای هیئت علمي در در
دانشگاههای ارتش جمهوری اسالمي ايران قرار داده است.
با مطالعهی مباني نظری و پیشینه تجربي پژوهش در ارتباط با سنجش سرمايههای انساني اعضای هیئت علمي
صاحب نظران و پژوهشگران مختلفي به معرفي الگوها ،مؤلفهها و شاخصهای سنجش سرمايههای انساني پرداخته
اند که مهمترين آنها عبارتند از( -3نادری ،)3159،سرمايه انساني را شامل ،شايستگيهای شناختي(اطالعات ،دانش،
مهارت و تخصص) ،توانمندی های فراشناختي(آگاهي از فرايند های شناختي ،ارزيابي فرايند شناختي ،باز آفريني و
اصالح فرايند شناختي) و شايستگي های ارتباطي-عاطفي(خودآگاهي ،خود اصالحي ،خود انگیزشي ،آگاهي
اجتماعي ،مهارت های اجتماعي و نوع دوستي) ،مي داند -2.حسنوی و رمضان( ،)3159سرمايه انساني را
شامل(دانش ،مهارت ،ابتکار و توانايي کارکنان) ،میداند -1.ون لي ،)2939( 3سرمايه انساني دربر گیرنده،برقراری و
حفظ روابط بین گروهای کاری ،ارتقاء مهارت های کارکنان به طور مستمر ،شايستگي های حرفه ای مناسب،نگرش
مناسب نسبت به سازمان ،توانمند سازی کارکنان براساس برنامه های مستمر آموزشي مي باشد -4 .روس و
همکاران ،) 2931(2سرمايه انساني را  ،سرمايه های دانشي  ،سرمايه های شايستگي محوری(استعدا ها ،توانايي ها و
تالشها) ،سرمايه های ن گرشي(رفتار ،ويژگي ،صداقت ،انگیزش و رهبری) و سرمايه ها چابکي فکری( نوآوری ،تقلید،
تدوين مسئله ،سازگاری و انعطاف پذيری و حل مساله)مي داند -9 .مار و اسچوما ،)2993(1سرمايه انساني را عبارت
از داراييهای دانشي(مهارت ،شايستگي ،تعهد و انگیزش ،وفاداری کارکنان ،دانش فني و توانايي حل مسئله و
خالقیت و ايده ها و تفکرات) مي باشد -1.از نظر پتي و گويتر ،)2932( 4سرمايه انساني شامل ،دانش تخصصي
کارکنان ،دانش مرتبط با کارکنان ،شايستگي مرتبط با کار ،توانايي خالقیت و نوآوری ،میزان کارآفريني و لیاقت
حرفه ای مي باشد -7 .جنینگز ،)3557(9مؤلفههای سرمايه انساني شامل توانمندی در  ،تدوين برنامه درسي،
سنجش برنامه ها ،راهنمايي دانشجويان ،ايراد سخنراني ،برگزاری کارگاه آموزشي و ارائه مشاوره علمي نیز باشد-0 .
باسي و مک مور)2994( 1؛ مؤلفههای سرمايه انساني را فعالیت های رهبری ،درگیری کارمند ،دسترسي به دانش،
توانايي يادگیری و خوشبیني کارمند مي داند -5 .استايلز ،)2931(7شاخص های سرمايه انساني را شايستگي ها و
آموزش ،سطح شايستگي ها ،مهارت ها ،میزان مشارکت ها در مديريت دانش ،در آمد سرانه ،رضايت مشتری ،رضايت
کارکنان مي داند.
همانطور که اشاره شد ،میان صاحب نظران در ارتباط با شاخص ها و مؤلفه های سنجش سرمايه اتفاق نظر مشترکي
انساني وجود ندارد ،به همین دلیل پژوهشگر از جامعترين اين الگو ها ،الگوی سرمايه انساني (نادری )3159،که
دارای سه بعد اصلي توانمندیهای شناختي(اطالعات ،دانش ،مهارت و تخصص) ،مهارتهای فراشناختي و
شايستگيهای عاطفي -ارتباطي مي باشد و در پژوهشهای مختلفي از جمله(حسنوند ،3159 ،حاتمي گروسي،
1- Lee,v.
2- Roos G. Pike, S. & Fernstrom, L.
3- Marr, B. Schium , G. & Needly, A.
4- Petty.& Guthrie
5- Jennings
6- Bassi & Mc. M
7- Stiles
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3153؛ مرادی ،)3151 ،استفاده شده و از روايي و پايايي مناسبي برخوردار مي باشد ،استفاده نموده و قصد دارد به
سؤاالت زير پاسخ دهد:
 وضعیّت سرمايه انساني اعضای هیئت علمي در دانشگاههای ارتش جمهوری اسالمي ايران چگونه ميباشد؟
آيا بین وضعیّت سرمايه انساني اعضای هیئت علمي در دانشگاههای ارتش جمهوری اسالمي ايران تفاوت
معناداری وجود دارد؟
 ارائه راهکارهای مناسب به منظور بهبود و توسعه سرمايه انساني اعضای هیئت علمي در دانشگاههای ارتش
جمهوری اسالمي ايران
مفهوم سرمایه انسانی و انواع آن
ويلیام پتي( )3519اولین کسي بوده است که مفهوم سرمايه انساني را به کار گرفته است .از نظراو نیروی کار پدر
ثروت مي باشد .عالوه بر ويلیام پتي ،آدام اسمیت اولین کسي است ،که مفهوم سرمايه انساني را در مسیر اصلیش
قرار داد .اسمیت ارتقاء مهارت نیروی کار را به عنوان منشاء اصلي پیشرفت تشخیص داد و چگونگي تأثیر گذاری
سرمايه انساني را بر درآمد شخصي ارائه نمود(نادری .)11 :3101،وی سرمايه انساني را جزيي از ذخیره عمومي
(سرمايه انساني  +سرمايه غیر انساني) هر جامعه يا کشوری مي دانست .از نظر او احتساب چنین استعدادهايي با
حفظ تحصیل کنندگان در طول آموزش ،تعلیم و کارآموزی ،يک نوع ارزش به وجود مي آورد ،که به عنوان يک
سرمايه در شخص تثبیت مي شود .با اين حال اسمیت خود را درگیر برآورد يا پیشنهاد روشي برای برآورد سرمايه
انساني نکرد .با وجود اينکه قبل از دهه پنجم قرن بیستم ،کساني همچون پیکو( ،)3520جزو اولین کساني است که
از واژة سرمايه انساني بهره گرفته است ،امّا به صورت مشخص ،انقالب سرماية انساني در اواخر دهة 3599و اوايل
دهة 3519به رهبری اقتصاددانان برجستهای چون مینسر ،)3590(3شولتز ،)3513(2و بیکر ،)3514(1آغاز شده است.
از دهة 3519گروه اقتصاددانان برجسته همراه با اقتصاددانان مدرسة شیکاگو که شامل روسن ،4گروسمن ،9فريدمن،1
لوکاس ،7رومر 0و هیچمن 5ميشد ،به ادامة پژوهشهايي دربارة سرمايه انساني در رابطه با رشد اقتصادی ،بازار،
آموزش ،سالمتي ،ازدواج و در رابطه با موضوعات اجتماعي و اقتصاد کالن هم در بازار و هم در بخشهای غیر بازار
ادامه دادند(بورتون -جانس و اِسپندر ، 2933،39نقل از مرادی .) 2 :3151 ،همانگونه که اشاره شد ،ديدگاه سرمايه
انساني ابتدا در سال 3771میالدی توسط آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» مطرح شد ،امّا تئودور شولتز که به پدر
«سرمايه انساني» معروف است ،در سال 3513مجدداً اين نظريه را به صورت جديدی ارائه کرد .او از آموزش به عنوان
نوعي سرمايه گذاری ياد کرد .او همچنین سرمايه انساني را جزئي از مفهوم عمومي سرمايه تلقي کرد ،و آن را در
کنار سرمايه مادی و مکمل آن بر مي شمرد .بدين ترتیب ،شولتز به توانايي های اکتسابي انساني ،به عنوان يک
«سرمايه» از پیش تولید شده و يک عامل هدف دار تولید مي نگريست(مهدیپور ،3109،نقل از حسنوند.)3159،
ژاکوب مینسر ،شاگرد و همکار شولتز ،با کاربرد تئوری سرمايه انساني در مورد آموزشهای ضمن خدمت ،بدين

1- Mincer
2- Sholtez
3- Becker
4- Rosen
5- Grosman
6- Fredman
7- Locas
8- Romer
9- Hichman
10- Borten- Jansen & Spender
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نتیجه دست يافت که اين نوع آموزش ها منجر به افزايش قدرت و توانايي تولید شده و درآمد نیروی کار را افزايش
مي دهد .عالوه بر مینسر ،بیکر يکي ديگر از اقتصادانان اثر گذار بر حوزة سرمايه انساني است .اهمّیت ديدگاه بیکر
در آن است که او توانست در تحلیل های خود به درستي از نظريه سرمايه انساني بهره مند شود او بین سرمايه
انساني عمومي و ويژه تمايز قايل شده است .از نظر او سرمايه انساني عمومي به مواردی مانند مهارت های ادبي و
حسابي ساده اطالق مي شود ،که برای تمام کارکنان مفید است .سرمايه انساني ويژه به مهارت های مفیدی که فقط
در يک ملت ،صنعت يا سازمان يافت مي شود توجه مي کند .در ادامه ،اقتصادداناني مثل الیوت ( ،)3553تئوری
سرمايه انساني را توسعه دادند .او به سرمايه انساني در قالب کیفیّت و نه کمیّت مي انديشید ،که شامل عرضه نیروی
کار مي شد .او اين تصمیم را برای کسب يا توسعه مهارت ها به عنوان يک تصمیم سرمايه گذاری تلقي مي نمود ،که
نیازمند خروج منابع در حال حاضر و بازده آن در آينده بود و بر اين موضوع تاکید مي کرد ،که بخش بزرگي از
موجودی نیروی انساني اقتصادهای مختلف به شکل سرمايه های انساني وجود دارد(عمادزاده.)19-21 :3101 ،
نظريه سرمايه انساني به صورت مشخص در حوزه سازمان ،توسط ارنبرگ و اسمیت ( ،)3557بیان شده است.
نظريه سرمايه انساني در حوزه سازمان به تبیین مفهوم کارکنان به صورت تجسم مجوعه ای از مهارت ها مي پردازد،
که کارکنان مي توانند آن را در اختیار کارفرمايان خود قرار دهند .آنها همچنین به اين امر اشاره مي کنند ،که دانش
و مهارت های برگرفته از تحصیالت و آموزش (شامل آموزش هايي که تجربه با خود به همرا دارد) ،که يک کارمند
آنها را داراست ،ميتواند مجموعه خاصي ازسرمايههای مولد باشد.
رودريگوز و پاتريسیا ،) 2991(3با کنار هم قرار دادن دو بعد منحصر به فرد بودن و ارزش راهبردی سرمايه انساني،
انواع سرمايه انساني سازمان را به شرح زير معرفي کرده اند:
الف) سرمايه انساني ويژه(ارزش راهبردی کم ،منحصر به فرد بودن زياد) :سرمايه انساني را با ويژگي منحصر به فررد
بودن قوی نشان ميدهد؛ امّا اين نوع سرمايه انساني برای ايجاد ارزش برای مشتری مفید نیست .اين شکل از سرمايه
انساني دارايي بالقوه متمايزاست؛ زيرا اين دارايي مخصوص سازمان ميباشد .لذا ،وظیفة مهّم سازمان ايرن اسرت کره
بفهمد چگونه ميتواند با وجود منحصر به فرد بودن سرمايه انساني ،ارزش برالقوه ايرن سررمايه را توسرعه دهرد .ب)
سرمايه انساني کمکي(ارزش راهبردی کم ،منحصر به فرد بودن کم) :اين نوع سرمايه نه بررای مشرتری ايجراد ارزش
ميکند و نه خاص سازمان است .در بسیاری ازسازمانها اين شکل از سرمايه انساني به سادگي درنتیجة فعالیّتهرای
سازمان ايجادميشود .به اين دلیل ،توجّه زيادی به اين شکل از سرمايه انساني نشرده اسرت .درايرن رابطره اسرنل و
همکاران عنوان مينمايند،که احتماالً بهترين روش برای مديريت سرمايه انساني کمکي ،عدم سرمايهگذاری در ايرن
نوع ازسرمايه انساني است .همچنین ،اگر بازار سرمايه انساني کمکي کفايت نمايد،سازمانها مريتواننرد هزينرههرای
استخدام خود را با يافتن کارکنان خاصي از خارج شرکت کاهش دهند .در واقع استفاده از منابع خارجي بره سرازمان
امکان ميدهد ترا هزينرههرای کارمنردی خرود را کراهش دهرد ،انعطرافپرذيری خرود را افرزايش دهرد وتمرکرز برر
سرمايهگذاری در زمینه توسعه سرمايه انساني با توان بهتر برای کسب مزيت رقابتي داشته باشد .ج) سررمايه انسراني
ضروری(ارزش راهبردی باال،منحصر به فرد بودن کم) سرمايه انساني ضروری ممکن است ارزشمند باشد ،امّا منحصرر
به فرد يا مخصوص شرکت نیست .سرمايه انساني ضروری بررای سرازمان خراص نیسرت و کارکنران آزاد هسرتند ترا
استعداد خود را در هرجايي که بیشترين بازدهي را داشته باشد ،به فروش برسانند .د) سرمايه انساني محروری (ارزش
راهبردی باال،منحصر به فردبودن باال) :زماني که سرمايه انساني دارای ارزش راهبردی باال و منحصر به فرد بودن براال
ميباشد ،منافعي استراتژيک رافراهم ميسازد کره فراترر از هزينرههرای اداری مررتبط برا توسرعه و بره کرارگیری آن
است(چن2994 ،2؛ به نقل از عالم تبريز و همکاران.)42 - 43 :3100 ،
1- Rodrigues & Patricia
2- Chen
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اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادههرا توصریفي از نروع پیمايشري مري باشرد .جامعرة آمراری
پژوهش 549نفراز دانشجويان دانشگاه های ارتش مي باشند و با فرمول کوکران و آلفای ( )9/99و روش نمونه گیری
طبقه ای – اختصاص متناسب تعداد 274نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شرده انرد .مبنرای نظرری ايرن پرژوهش
الگوی سرمايه انساني(نادری)3159،است ،که دارای سه مؤلفه اصلي(توانايي شناختي ،شايستگي های فراشرناختي و
مهارت های ارتباطي -عاطفي) ،مي باشد .همچنین جهت گرردآوری داده هرا از پرسشرنامه نرادری( ،)3159اسرتفاده
شده است که با روش روايي محتوايي ،روايي پرسشنامه توسط متخصصان سرمايه انساني تايید شرد و پايرايي آن برا
ضريب آلفای کرونباخ ( )9/574بدست آمد .جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفي (میانگین ،انحراف معیرار ،درصرد) و
آمار استنباطي (آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف ،آزمون تي تک نمونهای و تحلیل واريانس يرک طرفره) اسرتفاده
شد.
یافتهها
از تعداد  274نفر نمونه آماری پژوهش همهی آنها دانشجويان پسر بوده اند و همهی آنها دارای تحصیالت کارشناسي
بوده که تعداد 13نفر از آنها در دانشکده مديريت 14،نفر در دانشکده مهندسي پرواز 392،نفر در دانشکده مهندسي
برق و 47نفر نیز از دانشکده مهندسي هوافضا مي باشند.بررسي توصیقي وضعیّت سرمايه انساني اعضای هیئت علمي
دانشگاه های ارتش مشخص کرد ،که میانگین نمرة اين متغیّر در دامنة بین 3تا  ،9حدود عدد  1و در حد متوسط
است .عالوه براين باالترين نمرة کسب شده از بین سه مولفة سرمايه انساني ،مربوط به توانايي های شناختي
حدود( ،)1/999است .و پايینترين حد از سه مؤلفه ی سرمايه انساني در اين دانشگاه ،مربوط به بُعد مهارت های
ارتباطي– عاطفي حدود( )2/570بوده است .نتايج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد :متغیر توانمندی های
شناختي با مقدار9/011و سطح معناداری ،9 /441شايستگيهای فراشناختي با مقدار ./091و سطح معناداری
9/919و متغیر مهارت ارتباطي -عاطفي با مقدار9/140و سطح معناداری 9/754فرض صفر مبني بر نرمال بودن
متغیرها را رد نکرده و نشان داد که اين متغیرها از توزيع نرمالي برخوردارند که با فرض مقیاس فاصلهای ،ميتوان از
آمار پارامتريک جهت تحلیل دادهها استفاده نمود.
وضعیّت توانمندیهای شناختي اعضای هیئت علمي:توانمندیهای شناختي دارای چهار زير مؤلفه اطالعرات ،دانرش،
مهارت و تخصص ميباشد که وضعیّت اين زير مؤلفهها با توجه به جدول( ،)3به اين صورت مي باشد که در دانشکده
مديريت وضعیت توانمندیهای شناختي به طور کلي باالتر از سطح متوسط و حدود( ،)1/175ارزيابي شده عرالوه برر
اين توانمندی های اعضای هیئت علمي در مؤلفه های اطالعات  ،دانش و مهارت از وضرعیت مطلروبي در مقايسره برا
مؤلفه ی تخصص برخوردار مي باشد و مي توان گفت در سطح  9/99تفاوت معناداری بین میانگین نظری و میانگین
مشاهده شده وجود دارد .در دانشکده پرواز توانمندی های شناختي در زير مؤلفه های اطالعات ،مهرارت و تخصرص
در سطح متوسط ولي در زيرمؤلفه ی دانش در سطح باالتر از متوسط و از وضعیت نسبتا مطلوبي برخوردار مي باشد.
و بین میانگین توانمندی های شناختي و میانگین نظری در سطح  9/99تفاوت معنراداری مشراهده نشرده اسرت و
توانمندی های شناختي در سطح متوسط ارزيابي شده اسرت.در دانشرکده مهندسري بررق وضرعیّت توانمنردی هرای
شناختي در همه ی مؤلفه ها بجز زيرمولفه دانش در سرطح پرايین ترر از متوسرط ()2/197ارزيرابي شرده اسرت و از
وضعیّت مطلوبي برخوردار نمي باشدو به طور کلي مي توان گفرت در سرطح  9/99تفراوت معنراداری برین میرانگین
نظری و میانگین مشاهده شده وجود دارد.در دانشکده هوافضا وضعیت توانمندی های شناختي اعضای هیئت علمري
در همه مؤلفه ها بجز دانش در سطح متوسط مي باشد و مؤلفه دانش باالتر از سطح متوسط ارزيابي شده است .الزم
به ذکر است که در اين بررسي با توجه به دامنة نمرهگذاری سئوالها ( 3تا  )9و محاسبة نمرة کلي اين بُعد بر حسب
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اين دامنه ،میانگین نظری جامعه  1در نظر گرفته شده است.

*

جدول ( )1وضعیّت سرمایه شناختی اعضای هیئت علمی بر حسب آزمون  tتک نمونهای (میانگین نظری= )3

وضعیّت توانمندی های شناختي در دانشکده مديريت شهید ستاری
مؤلفه ها

میانگین

مقدار t

سطح معنا داری()sig

اطالعات

1/441

2/743

9 /939

دانش

1/027

4/335

9/999

مهارت

1/401

2/155

9/933

تخصص

1/121

3/419

9/394

توانمندیهای شناختي

1/175

2/379

9/9910

وضعیّت توانمندی های شناختي در دانشکده پرواز شهید ستاری
سطح معنا داری()sig

مؤلفه ها

میانگین

مقدار t

اطالعات

1/971

9/147

9/732

دانش

1/492

2/903

9/999

مهارت

1/342

9/700

9/449

تخصص

2/047

- 9/735

9/403

توانمندیهای شناختي

1/990

9/940

9/512

وضعیّت توانمندی های شناختي در دانشکده مهندسي برق شهید ستاری
مؤلفه ها

میانگین

مقدار t

سطح معنا داری()sig

اطالعات

2/179

-3/579

9/990

دانش

1/999

9/925

9/577

مهارت

2/743

-3/792

9/953

تخصص

2/429

-1/330

9/994

توانمندیهای شناختي

2/197

-2/191

9/939

وضعیّت توانمندی های شناختي در دانشکده هوافضا شهید ستاری
مؤلفه ها

میانگین

مقدار t

سطح معنا داری()sig

اطالعات

1/129

3/421

9/373

دانش

1/979

2/773

9/932

مهارت

1/211

3/394

9/211
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تخصص

1/299

3/199

9/351

توانمندیهای شناختي

1/215

3/179

9/309

سطح آلفا()9/99
وضعیت توانمندیهای فراشناختي اعضای هیئت علمي:وضعیت شايستگيهای فراشناختي اعضای هیئت علمي با
توجه به جدول( ،)2به اين صورت مي باشد که در دانشکدههای مديريت ،پرواز و هوافضا در سطح متوسط ارزيابي
شده و در سطح آلفای 9/99با میانگین نظّری جامعه تفاوت معناداری وجود ندارد ،اما در دانشکده مهندسي برق
وضعیت شايستگي های فراشناختي در سطح پايین تر از متوسط و حدود( ،)2/191ارزيابي شده و از وضعیت نسبتا
مطلوبي برخوردار نمي باشد.الزم به ذکر است که در اين بررسي با توجه به دامنة نمرهگذاری سئوالها ( 3تا  )9و
محاسبة نمرة کلي اين بُعد بر حسب اين دامنه ،میانگین فرضي جامعه  1در نظر گرفته شده است.
*

جدول ( )2وضعیّت توانایی فراشناختی اعضای هیئت علمی برحسب آزمون  tتک نمونهای (میانگین نظری= )3

توانمندیهای فرا شناختي

میانگین

مقدار t

سطح معنيداری()sig

دانشکده مديريت

1/111

3/154

9/393

دانشکده پرواز

2/594

-9/414

9/115

دانشکده برق

2/119

-2/273

9/913

دانشکده هوافضا

1/199

3/725

9/399

سطح آلفا()9/99
وضعیت مهارت های ارتباطي -عاطفي اعضای هیئت علمي :با توجه به جدول( )1وضعیت مهارت های ارتباطي -
عاطفي اعضای هیئت علمي در دانشکده های مديريت ،پرواز و هوافضا در سطح متوسط و در سطح آلفای  9/99با
میانگین نظّری جامعه تفاوت معناداری وجود ندارد ،اما در دانشکده مهندسي برق دانشگاه های ارتش وضعیّت مهارت
های ارتباطي -عاطفي اعضای هیئت علمي در سطح پايین تر از متوسط و حدود( ،)2/ 911ارزيابي شده و از وضعیت
نسبتا برخوردار نمي باشدو در سطح آلفای  9/99با میانگین نظّری جامعه تفاوت وجود دارد.الزم به ذکر است که در
اين بررسي با توجه به دامنة نمرهگذاری سئوالها( 3تا  )9و محاسبة نمرة کلي اين بُعد بر حسب اين دامنه ،میانگین
نظری جامعه  1در نظر گرفته شده است.
جدول ( )3وضعیّت مهارت ارتباطی– عاطفی اساتید بر حسب آزمونtتک نمونهای (میانگین نظری= )3

*

مهارت ارتباطي– عاطفي

میانگین

مقدار t

سطح معنيداری()sig

دانشکده مديريت

1/131

3/919

9/320

دانشکده پرواز

2/710

-3/419

9/319

دانشکده برق

2/911

-2/009

9/997

دانشکده هوافضا

1/119

3/070

9/971

سطح آلفا()9/99
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وضعیّت سرمايه انساني اعضای هیئت علمي (توانايي های شناختي ،فراشناختي و ارتباطي– عاطفي):وضعیّت سرمايه
انساني اعضای هیئت علمي دانشگاه علوم و فنون هوايي شهید ستاری با توجه به جدول( ،)4به اين صورت مي باشد
که در دانشکده های مديريت ،پرواز و هوافضا وضعیّت سرمايه انساني در سطح متوسط و در سطح  9/99با میانگین
نظری جامعه تفاوت معناداری وجود ندارد ،اما در دانشکده مهندسي برق وضعیّت سرمايه انساني اعضای هیئت علمي
در سطح پايین تر از متوسط و حدود( ،) 2/ 954ارزيابي شده و از وضعیت نسبتا مطلوبي برخوردار نمي باشد .الزم به
ذکر است که در اين بررسي با توجه به دامنة نمرهگذاری سئوالها ( 3تا  )9و محاسبة نمرة کلي اينبُعد بر حسب اين
دامنه ،میانگین نظری جامعه  1در نظر گرفته شده است.
*

جدول ( )4وضعیّت سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی بر حسب آزمون  tتک نمونهای (میانگین نظری= )3

سرمايه انساني اعضای هیئت علمي

میانگین

مقدار t

سطح معنيداری()sig

دانشکده مديريت

1/147

3/059

9/910

دانشکده پرواز

2/053

-9/123

9/429

دانشکده برق

2/954

-2/032

9/995

دانشکده هوافضا

1/194

3/157

9/391

سطح آلفا()9/99
آيا بین وضعیّت سرمايه انساني اعضای هیئت علمي در دانشکده های مختلف دانشگاه علوم و فنون هوايي
شهید ستاری تفاوت معناداری وجود دارد :در سوال دوم پژوهش هدف اين است که وضعیّت سرمايه انساني
اعضای هیئت علمي شامل مؤلفههای (توانمندی های شناختي شامل اطالعات ،دانش ،مهارت ،تخصص،
شايستگي های فراشناختي و مهارت های ارتباطي -عاطفي) در دانشکده های (مديريت ،پرواز،مهندسي برق و
هوافضا) از نظر تفاوت معناداری بین گروهي براساس تحلیل واريانس يا( )ANOVAمورد سنجش قرار گیرد.
در جدول() 9گزارش تفصیلي اين سنجش آمده است.همانگونه که نتايج اين جدول نشان مي دهد ،در
سطح( ) 9/99تفاوت معناداری میان سرمايه انساني اعضای هیئت علمي در دانشکدههای (مديريت ،مهندسي
پرواز ،مهندسي برق و مهندسي هوافضا) وجود دارد.
جدول ( )5تفاوت سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی بر حسب تحلیل واریانس()ANOVA

مولفه

سرمايه انساني اعضای
هیئت علمي

مجموع مربعات

درجه
آزادی

بین گروهي

39/421

1

درون گروهي

73/391

279

کل

03/970

271

میانگین
مربعات
1/479
9/743

F

4/105

سطح معناداری

9/994

سطح آلفا()9/99
باتوجه بره ايرن کره تفراوت معنراداری میران سررمايه انسراني اعضرای هیئرت علمري در دانشرکده هرای (مرديريت،
پرواز،مهندسي برق و هوافضا) وجود دارد .پژوهشگران جهت تعیین تفاوت میان دانشکده ها بره دلیرل برابرر نبرودن
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حجم نمونه ها از آزمون تعقیبي شفه استفاده کرده و همانگونه که در جدول( ،)1مشاهده مري شرود ،معنرادار برودن
تفاوت در سطح ( )9/99تنها میان دانشکده مديريت و دانشکده مهندسي برق دانشگاه های ارتش حدود( )9/931مي
باشد و بین دانشکده های (مديريت،مهندسي پرواز و مهندسي هوافضا) از نظر سرمايه انساني اعضای هیئت علمري در
سطح ()9/99تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول ( )6تفاوت سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی بر اساس آزمون تعقیبی (شفه)

دانشکده های (لف)

دانشکده مديريت

دانشکده پرواز

دانشکده مهندسي برق

دانشکده هوافضا

دانشکده های
(ب)

تفاوت بین دانشکده های
(الف و ب)

پرواز

9/491

خطای استاندارد
9/244

*

سطح
معناداری()sig
9/113
*

9/224

9/931

برق

9/791

9/555

هوافضا

9/941

9/240

مديريت

-9/491

9/244

9/113

برق

9/257

9/241

9/991

هوافضا

-9/432

9/210

9/993

مديريت

*

-9/791

9/224

9/931

پرواز

-9/257

9/241

9/991

هوافضا

-9/795

9/299

9/491

مديريت

-9/941

9/240

9/555

پرواز

9/432

9/210

9/993

برق

9/795

9/299

9/491

*

سطح آلفا()9/99
نتیجه گیری
به طور کلي وضعیّت سرمايه انساني اعضای هیئت علمي دانشگاههای ارتش جمهوری اسالمي ايران درتوانمندی های
شناختي(اطالعات ،دانش ،مهارت وتخصص) ،شايستگي های فرا شناختي و مهارت های ارتباطي -عاطفي در
دانشکده های ،مديريت ،پرواز و هوافضا در سطح متوسط مي باشد اما وضعیّت سرمايه انساني دانشکده مهندسي برق
در سطح پايین تر از متوسط و براساس اطالعات جمع آوری شده از وضعیّت مطلوبي برخوردار نمي باشد .اين نتايج
با يافته های پژوهش حسنوند( )3 :3159و مرادی( )1:3151در تمامي زيرمؤلفه های سرمايه انساني همسو
نميباشد .يکي از مهمترين داليل همسو نبودن نتايج اين پژوهش با مطالعه حسنوند( )3 :3159و مرادی(:3151
 ،)1مي تواند ،تفاوت در توانمندی ها و شايستگي های جوامع مورد مطالعه باشد ،زيرا هر جامعه آماری ويژگي های
ربوط به خود را دارد .امروزه کشور ما يک کشور قدرتمند در سطح منطقه و از جمله کشور های مدعي در سطح
درت های جهاني است ،و سرمايه انساني با شايستگي ها و توانايي های مطلوب بسیار ضروری و مورد نیاز مي باشد.
نتايج اين پژوهش نشان داد که سرمايه انساني اعضای هیئت علمي شامل تواناييهای (شناختي ،فراشناختي و
رتباطي  -عاطفي) در دانشکده های مديريت ،پرواز و هوافضا در سطح متوسط و در دانشکده مهندسي برق از
وضعیّت مطلوبي برخوردارنمي باشد که اين خود بسیار جای بحث و بررسي دارد .زيرا به واسطهی سرمايه انساني،
سازماني کارآمد مي باشد که خروجي هايي نسبتا مطلوب تحويل جامعه خود بدهد.
از طرفي میان دانشکدههای دانشگاه های ارتش از نظر وضعیّت سرمايه انساني اعضای هیئت علمي تفاوت معناداری
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وجود دارد ،نتايج يافته های مربوط به اين سوال پژوهش با يافته های مطالعه حسنوند( )3 :3159و مرادی(:3151
 ،) 1ناهمسو مي باشد .مهمترين دلیل متفاوت بودن وضعیّت سرمايه انساني اعضای هیئت علمي میان دانشکدههای
مختلف اين است که وضعیّت سرمايه انساني در دانشکدهی مهندسي برق در مقايسه با ديگر دانشکده ها در سطح
نسبتا مطلوبي نميباشد .و از جمله دلیل ديگر متفاوت بودن وضعیّت سرمايه انساني میان دانشکدههای مختلف
دانشگاه  ،اين است که هرکدام از اعضای هیئت علمي در زمینه های تخصصي مربوط به حوزه خود فعالیت مي کنند
و دارای توانمندی های شناختي(اطالعات ،دانش ،مهارت و تخصص) ،شايستگي های فراشناختي و مهارت های
ارتباطي -عاطفي متفاتي هستند که در معنادار بودن تفاوت وضعیّت سرمايه انساني میان دانشکدههای مختلف
دانشگاه های ارتش مؤثر مي باشد.
در اين تحقیق پژوهشگر با توجه به الگوی سرمايه انساني (نادری ،)3159،که متشکل از مؤلفههای (توانمندی ها و
شايستگي های شناختي ،فراشناختي و ارتباطي – عاطفي ) ،مي باشد ،به منظور توسعه سرمايه انساني اعضای هیئت
علمي دانشگاههای ارتش جمهوری اسالمي ايران(دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) نوشهر ،دانشگاه امام علي
(ع) ،دانشگاه فارابي و خاتم و همچنین دانشگاه علوم و فنون هوايي شهید ستاری و )...و با هدف بهبود کیفیت نظام
آموزشي اين دانشگاه ها که از جمله مراکز اساسي و مهم در سطح نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسالمي ايران
مي باشد ،راهکارهايي به شرح زير ارائه کرده است:
 مطلع کردن اعضای هیئت علمي دانشگاههای ارتش جمهوری اسالمي ايران(دانشگاه علوم دريايي امام
خمیني(ره) نوشهر ،دانشگاه امام علي (ع) ،دانشگاه فارابي و خاتم و همچنین دانشگاه علوم و فنون هوايي
شهید ستاری) از اهداف ،رسالت ها و ماموريت های هر دانشکده و دانشگاه؛
 ايجاد زيرساخت های الزم برای برنامههای توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمي ؛
 تنظیم مقررات در تسهیل فعالیتهای توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمي ؛
 وجود روابط غیررسمي و صمیمي بین اعضای هیئت علمي هر دانشکده؛
 توجه به کیفیت کار اعضای هیئت علمي به جای کمیت کار؛
 تشويق گروه های آموزشي به تغییر و اصالح برنامه های درسي و ارائه برنامه های جديد و میان رشته ای؛
 تشويق اعضای هیئت علمي به ارائه انديشه های تازه و نوآورانه و ابتکار عمل در تصمیم گیری شخصي؛
 شرکت اعضای هیئت علمي دانشگاههای ارتش جمهوری اسالمي ايران(دانشگاه علوم دريايي امام
خمیني(ره) نوشهر ،دانشگاه امام علي (ع) ،دان شگاه فارابي و خاتم و همچنین دانشگاه علوم و فنون هوايي
شهید ستاری) در دوره های بازآموزی هیئت علمي؛
 تشکیل و برگزاری پانل های تخصصي به منظور تغییر نگرش اعضاء نسبت به وظیفه خطیر آنها در زندگي
و شغل؛ به عبارتي مديريت صحیح کار و زندگي؛
 تشويق اعضای هیئت علمي دانشگاههای ارتش جمهوری اسالمي ايران(دانشگاه علوم دريايي نوشهر،
دانشگاه امام علي (ع) ،دانشگاه فارابي و خاتم و همچنین دانشگاه علوم و فنون هوايي شهید ستاری ) به
خود ارزيابي جهت بررسي نقاط ضعف خود و برطرف نمودن آنها؛
 دادن انگیزه به اعضاء به منظور تسهیم اطالعات و افزايش آگاهي آنان با همکاران و دانشجويان؛
 ايجاد شرايط فرصت مطالعاتي برای اساتید ،اختصاص رديف اعتباری خاص به برنامه های توسعه حرفه ای
اعضای هیات علمي؛
 ايجاد شرايط تعامل اعضای هیئت علمي در دانشگاههای ارتش جمهوری اسالمي ايران(دانشگاه علوم
دريايي امام خمیني(ره) نوشهر ،دانشگاه امام علي (ع) ،دانشگاه فارابي و خاتم و همچنین دانشگاه علوم و
فنون هوايي شهید ستاری و  )...با اساتید دانشگاه های معتبر جهان در (داخل و خارج)؛
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فعال نمودن بانک های اطالعاتي و گسترش ارتباط با مراکز جهاني تولید علم؛
نظام پرداخت هماهنگ برای همه اعضای هیات علمي؛
برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشي اختصاصي در موضوعات نظری و روش تدريس؛
تولید کتاب توسط اعضای هیئت علمي و نوآوری اعضاء؛
مشارکت دادن اساتید در تصمیم گیری های اساسي آموزشي و پژوهشي دانشکده يا دانشگاه؛
فراهم کردن امکان شرکت در سمینارها ،کنفرانس ها ،و گردهمايي های علمي اعضای هیات علمي در
داخل و خارج از کشور؛
کارکردن اعضای هیئت علمي جديد ،جوان و تازه کار زير نظر اساتید با تجربه و ارشد و همکاری تنگاتنگ
آنها در زمینه های مختلف آموزشي و پژوهشي؛
احترم به عاليق و خواسته های اعضای هیئت علمي؛
توجه بیش از پیش به مهارت های ارتباطي و عاطفي اعضای هیئت علمي با دانشجويان؛
باز پرداخت حق التدريس برای اعضای هیات علمي شرکت کننده در دوره های مرتبط با توسعه حرفه ای
جهت افزايش تخصص اعضای هیات علمي دانشگاههای ارتش جمهوری اسالمي ايران(دانشگاه علوم دريايي
نوشهر ،دانشگاه امام علي (ع) ،دانشگاه فارابي و خاتم و همچنین دانشگاه علوم و فنون هوايي شهید ستاری)
تولید کتاب توسط اعضای هیات علمي؛
واضح نمودن مسئولیت های شغلي اعضای هیات علمي و عدم تداخل وظايف؛
برنامه های توجیهي قبل از خدمت و آغاز کار برای اعضای هیات علمي؛
فراهم آوردن امکان اجرای طرح های تحقیقاتي میان رشته ای در سطح گروه آموزشي ،دانشکده يا
دانشکده؛
ارائه يا تشکیل کارگاه های آموزشي در رابطه با کاربرد فناوری اطالعات در امور آموزشي؛
ارزشیابي منظم و سیستماتیک کیفیت تدريس اساتید توسط خود اساتید ،دانشجويان ،همکاران ،گروه
آموزشي؛
فراهم آوردن امکان مشاوره با متخصصان و صاحبنظران در داخل يا خارج از کشور در خصوص موضوعات و
مسائل آموزشي و پژوهشي اعضای هیات علمي؛
توجه دانشگاه به مسائل آموزشي اعضای هیئت علمي و نهادينه سازی روحیه يادگیری مادام العمر برای
آنها؛
پرورش روحیه انتقاد پذيری در بین اعضای هیئت علمي؛
ايجاد دفتر هیئت علمي مستقل و قدرتمند؛
در نهايت اختصاص بودجه به توسعه اعضای هیئت علمي و تامین مالي آنها و انجام تحقیقات بنیادی و پايه
اعضای هیئت علمي دانشگاههای ارتش جمهوری اسالمي ايران(دانشگاه علوم دريايي نوشهر ،دانشگاه امام
علي (ع) ،دانشگاه فارابي و خاتم و همچنین دانشگاه علوم و فنون هوايي شهید ستاری).
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