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 چکیده
بود.  ینبد یتترب یاندانشجو یلیتحص یشرفتپ و یهیأت علم ياعضا یسرمایۀ انسان ۀرابط یبررس یقتحق ینهدف از ا
 یکارشناس یاندانشجو يآمار ۀبود. جامع توصیفیها داده يگردآور یوةو از نظر ش ياز نظر هدف کاربرد یق،روش تحق

 انجام یصورت تصادفبه يریگ. نمونهبود نفر 175طبق فرمول کوکران،  يآمار ۀنمون و) n=310دانشگاه تهران ( یبدن یتترب
و شد  ییدتخصصان تأمپرسشنامه توسط  وایی) بود. ر1390(ي نادر یانسان سرمایۀ پرسشنامۀها داده ي. ابزار گردآورگرفت

و  یارانحراف مع یانگین،م( توصیفی آمار ازها داده یلتحل يدست آمد. برابه 978/0کرونباخ  يآن با استفاده از آلفا یاییپا
گام) بهگام ۀچندگان یونو رگرس یکیتفک یهمبستگ یبضر ي،انمونهتک ی، تk-s زمون(آ ی) و آمار استنباطیدرصد فراوان

وجود  يثبت و معناداررابطۀ م با وجود متغیر کنترل یلیتحص یشرفتپو  یسرمایۀ انسان ینب نشان داد هاافتهیاستفاده شد. 
-ي ارتباطیهاارتمهو  )r=0/ 396(، شایستگی فراشناختی )r=0/ 512(ي توانایی شناختی هامؤلفهبین  ).r=0/ 452( داشت

 نشان گامبهگامرگرسیون چندگانۀ  .  نتایجوجود داشت يرابطۀ مثبت و معنادار یلیتحص یشرفتپبا  )r=0/ 488(عاطفی 
ي هامهارتو =R) 578/0(، شایستگی فراشناختی =R) 812/0همبستگی چندگانه ( بیضرتوانایی شناختی با  داد
 یسرمایۀ انسان ند. پس هر اندازهی پیشرفت تحصیلی دانشجویان را دارنیبشیپتوانایی =R) 645/0(عاطفی -اطیارتب

 .خواهیم بود یبدن تیتربیان دانشجو یلیتحص یشرفتشاهد پ  ،باشد یشترب یهیأت علم ياعضا
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 مقدمه
، بلکه نقش دیآیشمار نممادي و طبیعی عامل موفقیت به يهاهیدیگر سرما افتهیاکنون در جهان توسعه

اقتصادي و اجتماعی و سیاسی  يهاتیو اثربخش در تولید فکر و اندیشه در فعال مهم ینیروي انسانی عامل

و مشخص شده است  شودیها محسوب مسازمان ی). امروز منابع انسانی، سرمایۀ انسان8(است و ورزشی 

 ةعنوان توان بالقورا به ی، سرمایۀ انسان۱). راما4( ها در رقابت هستندها عامل اصلی بقاي سازمانکه انسان

. نورتون )22( کندیم یفکارکنان آن تعر تیو ظرف هاتی، قابلهاییبا توجه به توانا وفقیتم يسازمان برا

 یها، استعدادها و دانش فنو در دسترس بودن مهارت یترا شامل موجود یانسان، سرمایۀ 2و کاپالن

 ةدربردارند ی. سرمایۀ انسان)28( هستند يضرور یسازمان يهاتیانجام فعال يکه برا دانندیکارکنان م

امروزه ). 25( شودیفرد منجر م یشۀاند ییآگاهانه است، که به شکوفا یادگیريو  ییتوانا یستگی،هرگونه شا

نظام  ژهیوبه یمراکز آموزش ةبر عهد یاديحدود ز ها تاسازمان یازمورد ن یو انباشت سرمایۀ انسان یلتشک

مختلف در اثر روندها و  يدر کشورها ینظام آموزش عال ینا بروهاست. عال يدر هر کشور یآموزش عال

 یاتعمل یندتنها فرانه کهيطورست، بهرو شده اروبه یگوناگون يهابا چالش یراخ ۀدر دو ده یتحوالت جهان

 یطیشرا ین). در چن21( متحول کرده است یزآنها را ن يهاقرار داده، بلکه هدف ریآنها را تحت تأث

مورد توجه قرار دهند. آموزش  ملی توسعۀ در راها ند تا نقش دانشگاهادر حال توسعه در تالش يکشورها

 یعلم مراکز وها مهم دانشگاه يهاتیو مسئول یفاز وظا یقمتخصص و انجام تحق یانسان یروين یتو ترب

در  توانندیم یعوامل و عناصر مختلف ی). در مراکز و مؤسسات آموزش عال30( ندیآیشمار مبه یو فرهنگ

عوامل در  نیتراز جمله مهم یهیأت علم يباشند، اما اعضا رگذاریتأث یو پرورش سرمایۀ انسان یفیتک

 یانآموختگان و دانشجوو آموزش دانش یترا در ترب یفهوظ نیترکه مهم اندیها و نظام آموزش عالدانشگاه

 ۀرابط یعاطف -یو ارتباط یفراشناخت ی،شناخت يهايآنها شامل توانمند یسرمایۀ انسان کهيطوربه دارند،

به چند  یلیتحص یشرفت). توجه به پ12، 21دارد ( یاندانشجو یلیتحص یشرفتبا پ يمثبت و معنادار

در  یرشپذ یتظرف یتمحدود .2 گاه،روزافزون داوطلبان ورد به دانش یشافزا .1است:  یتحائز اهم یلدل

 اجتماعی – یاز آثار سوء روان یشگیريپ. 4و  ۀبودج یتمحدود. 3 ی،ها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه

نفس، احساس شکست، کاهش اعتمادبه از جمله(آنان  يهاو خانواده یانبر دانشجو یلیافت تحص یدةپد

ها دانشگاه النیالتحصمعتقدند که فارغ یدانشگاه ۀو جامع م). در کشور ما، مرد3، 23() ...و یکاريب

                                                           
1 . Rama 
2. Norton & Caplan 
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. )1( ندبرخوردار يکمتر يهاتیو قابل ییگذشته از کارا يها) نسبت به دههینظام آموزش يهای(خروج

 یجهان يبا روندها ینوعداشته و به یريافت چشمگ یراخ یاندر سال یآموزش عال یفیتک یلبه چند دل

موضوع  ینا یلدال نیتر. از مهمکندزا کمک درون یشرفتبه توسعه و پ انسته استهمسو نبوده و نتو

ها هدانشگا تیکمة از انداز یشب ۀتوسع ی،هیأت علم يانتخاب و استخدام اعضا یستمبه مشکالت س توانیم

 یعلم اختاردانشجو، س یرشاشکاالت موجود در پذ یان،دانشجو یادگیريآموزش و  تیفیبه ک ییاعتنایب و

). در 4، 26( قابل و توانمند نام برد یانسان يهاهیفقدان سرما یطور کلو به ییگرامدرك یکاري،و بحران ب

 ۀصورت گرفته است، اما در رشت یمختلف یقاتتحق یرهامتغ یگرو ارتباط آن با د یسرمایۀ انسان ینۀزم

. یاز استن یشتريب یبه موشکاف ینهزم ینو در ا استاندك  یقاتنوع تحق ینا یو علوم ورزش یبدن یتترب

 یمیعظ گسترةکه  یبدن یتخصوص تربها بهعرصه ۀدر هم یسرمایۀ انسان يباال یتبا توجه به اهم روازاین

در  ناپذیرياثر انکار ینهزم یندر ا شدهتیترب یروهاين ینکهو ا ردیگیرا در برم یدانشگاه يهااز رشته

 یهیأت علم ياعضا یسرمایۀ انسان ینب یاحاضر بر آن است که مشخص کند آ یقتحق د،ورزش کشور دارن

 یزان) و میعاطف -یو شایستگی ارتباط یشایستگی فراشناخت ی،آن (شایستگی شناخت يهاو مؤلفه

سرمایۀ  یفابتدا از کم و ک کهيطوروجود دارد؟ به یارتباط یبدن یتترب یاندانشجو یلیتحص یشرفتپ

 یاندانشجو یلیتحص یشرفتپ یزانشود، م یجادا یآگاه یبدن یتتربۀ رشت یهیأت علم ياعضا یانسان

آن در رشد و  یجاز نتا یمدو مقوله مشخص شود تا بتوان ینا ینروشن شود و سپس ارتباط ب یبدن یتترب

  .یمبهره ببر یبدن یتترب ۀرشت یشرفتپ

 یانسان يهاهیسنجش سرما يهاشاخص وها الگوها، مؤلفه یبه معرف ینظران و محققان مختلفصاحب

ی را شامل شایستگی شناخت ی)، سرمایۀ انسان1390ي (اند از: نادرآنها عبارت نیتراند که مهمپرداخته

 یابیارز ی،شناخت يندهایاز فرا ی(آگاهی راشناختف يهاي(اطالعات، دانش، مهارت و تخصص)، توانمند

خود  ی،(خودآگاهی عاطف -ی) و شایستگی ارتباطیشناخت یندو اصالح فرا ینیبازآفر ی،شناخت یندفرا

و  ي. حسنو)25( داندی)، میدوستو نوع یاجتماع يهامهارت ی،اجتماع یآگاه یزشی،خودانگ ی،اصالح

 به نظر .)13( داندیکارکنان م ییدانش، مهارت، ابتکار و توانا را شامل ی)، سرمایۀ انسان1390( رمضان

 يهامهارت يارتقا ي،کار يهاگروه ینو حفظ روابط ب ة برقراريرندیدربرگ ی)، سرمایۀ انسان2010( 1یل

کارکنان  ينگرش مناسب به سازمان، توانمندساز مناسب، ياطور مستمر، شایستگی حرفهکارکنان به

                                                           
1. Lee 
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 يهاهیرا سرما سانی)، سرمایۀ ان2005( و همکاران 1. روس)18( است یمستمر آموزش يهابرنامهبراساس 

(رفتار، ی نگرش يهاهیها)، سرماو تالش هایی(استعدادها، تواناي محوریستگیشا يهاهیسرما ی،دانش

و  يمسئله، سازگار ینتدو ید،تقل ي،( نوآوري فکر یچابک هاهی) و سرمايو رهبر یزشصداقت، انگ یژگی،و

را عبارت از  ی)، سرمایۀ انسان2001(همکاران  و 2. مار)33( دندانیم و حل مسئله) يریپذانعطاف

حل مسئله  ییو توانا یکارکنان، دانش فن يوفادار یزش،تعهد و انگ شایستگی، مهارت،(دانشی  يهاییدارا

شامل دانش  ی)، سرمایۀ انسان2000( ۳یترو گو ی. از نظر پت)22دانند (میو تفکرات)  هادهیو ا یتو خالق

میزان  ي،و نوآور یتخالق ییمرتبط با کار، توانا یستگیکارکنان، دانش مرتبط با کارکنان، شا یتخصص

 يشامل توانمند ی راسرمایۀ انسان يها)، مؤلفه1997( 4ینگز. جن)29( است ياحرفه یاقتو ل ینیکارآفر

 یکارگاه آموزش يبرگزار ی،سخنران یرادا یان،دانشجو راهنمایی ،هاسنجش برنامه ی،درس ۀبرنام یندر تدو

 يهاتیرا فعال یسرمایۀ انسان يها) مؤلفه2004( 5و مک مور ی. باس)17کند (ذکر می یعلم ةمشاور ۀو ارائ

. )7( داندیکارمند م ینیبو خوش یادگیري ییبه دانش، توانا یکارمند، دسترس یريدرگ ي،رهبر

 میزان ،هامهارت ،هایستگیو آموزش، سطح شا هایستگیرا شا یسرمایۀ انسان يها)، شاخص2004(6یلزاستا

. سیف در )34( داندیکارکنان م یترضا ي ومشتر یتدانش، درآمد سرانه، رضا مدیریت درها مشارکت

سنجش عملکرد  ، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارت است ازسدینویتعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی م

در  يریگمیمنظور تصمبه شدهنییآموزشی از پیش تع يهانتایج حاصل با هدف ۀسییادگیرندگان و مقا

 انددهیآموزان به نتایج مطلوب انجامیادگیري دانش يهاآموزشی معلم و کوشش يهاتیاین باره که آیا فعال

وي ارزشیابی را  .ثبت شده است 7اولین تعریف رسمی ارزشیابی به نام تایلر ینو به چه میزان، همچن

 داندیآموزشی مطلوب موردنظر م يهاتعیین میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدف براي يالهیوس

از  یابیمشاهده، ارزش یقاز طر یابیوجود دارد: ارزش یربه شرح ز یابی). حداقل چهار روش ارزش21، 23(

 ینۀدر زم ).35(ی آزمون کتب یقاز طر یابیو ارزش یآزمون شفاه یقاز طر یابیانجام دادن کار، ارزش یقطر

و  یمینج ۀجمله مطالع از ؛صورت گرفته است یمختلف یقاتتحق یلیتحص یشرفتو پ یسرمایۀ انسان

                                                           
1. Roos  
2. Marr  
3 . Petty & Guthrie 
4. Jennings  
5. Bassi & Mc Morr 
6. Stiles 
7.  Tiler 
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در نظام  مهمهاي  پیشرفت تحصیلی و سرمایۀ انسانی به عنوان یکی از شاخص داد) نشان 1390( همکاران

فت ابر  رگذاریعوامل تأث نیترآنها در پژوهش خود نشان دادند که مهمآید.  آموزش عالی به حساب می

و عوامل مربوط به  یآموزش یطعوامل مرتبط با مح تادان،شامل عوامل مربوط به اس یاندانشجو یلیتحص

از اتالف  یان،دانشجو یلیاز افت تحص یشگیريبر پعالوه عوامل ینکه توجه به ا است یآموزش يمحتوا

کشور  یآموزش نظام ۀو سبب بهبود و توسعکند می یريجلوگ یآموزش عال يجار يهانهیوقت و هز

 یکه در مراکز و مؤسسات آموزش عال یدرس یجهنت ینخود به ا یقدر تحق) 1393ی (. حاتم)26( شودیم

هیأت  يباشند، اما اعضا رگذاریتأث ینو پرورش سرمایۀ انسا کیفیتدر  توانندیم یعوامل و عناصر مختلف

 یترا در ترب یفهوظ نیترکه مهم دهستن عالی آموزش نظام وها عوامل در دانشگاه نیتراز جمله مهم یعلم

 يهايآنها شامل توانمند یانسان يهاهیسرما کهيطوردارند، به یانآموختگان و دانشجوو آموزش دانش

 دارد یاندانشجو یلیتحص یشرفتبا پ يمثبت و معنادار ۀرابط یعاطف -یو ارتباط یفراشناخت ی،شناخت

به  ،»یسرمایۀ انسان یرةجوانان و ذخ يهاورزش«خود با عنوان  یق) در تحق2015( 1یدز. ل)12، 27، 35(

 یروين یتو موفق بخشدیورزش را بهبود م ۀعملکرد در عرص یسرمایۀ انسان یشکه افزا یدرس یجهنت ینا

دانشگاه  تادانکه اس ندنشان داد ی)، در پژوهش2012(2و ایزو ا. مارگارت)19،20( شودیرا موجب م نیانسا

 يهادر نگرش، دانش و مهارت ییرتغ یجادا یق، که از طری اندعناصر در نظام آموزش عال نیتراز جمله مهم

 یشافزا سبب توانندیم یادگیري يبرا یجهان یهمان طراح یا) UDL( يفناور يسازکپارچهیو  یاندانشجو

. )15( شوند یدر نظام آموزش عال یاندانشجو یادگیري یندبهبود فرا ینو همچن ینظام آموزش تیفیک

در  یرانا یکاروان ورزش یاز عوامل ناکام یکیکه  یدندرس یجهنت ین) به ا1392و همکاران ( یانمشتاق

 . )24( مد) بوده استاناکار یانو مرب یرانمد (مداناکار یانسان یرويپکن ن 2008 یکالمپ يهايباز

 یندر هر دو ا یسرمایۀ انسان یزانم نشان دادند خود یقاتدر تحق) 2014و لیدز () 2006( 3یتیآنتون

و  بخشدیرا بهبود م یرانو مد یانعملکرد ورزشکاران و مرب کهيطوربه ،مثبت همراه است ریموارد با تأث

 .)5، 20( گذاردیم اثربر سطح دستمزد آنها  یقطر ینا از

                                                           
1  .  Leeds 
2. Magaretha & Izo 
3. Antoietti 
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 روش تحقیق

 یاز نوع همبستگ توصیفیها داده يگردآور یوةو از نظر ش يپژوهش، از نظر هدف کاربرد ینا یقروش تحق

دانشگاه تهران  یبدن یتترب یمقطع کارشناس یاندانشجو يآمار ۀاجرا شد. جامع یدانیصورت مبود که به

)310=N (دست آمد. نفر به 175درصد،  5 يطبق فرمول کوکران با سطح خطا يآمار ۀ. تعداد نمونبودند

 خصوصنظران در صاحب یاناشاره شد، م هطورکهمان .گرفتانجام  یصورت تصادفبه يریگنمونه ةنحو

محقق از  یلدل ینوجود ندارد، به هم یانسان ینظر مشترکاتفاق یهسنجش سرما يهاها و مؤلفهشاخص

 يهايتوانمند یسه بعد اصل ي) که دارا1390 ي،(نادر یسرمایۀ انسان يالگو یعنیالگوها،  ینا نیترجامع

 است یارتباط -یو شایستگی عاطف یفراشناخت يها)، مهارتخصص(اطالعات، دانش، مهارت و تی شناخت

 ییروا)، استفاده شده و از 1393( مرادي و 1393( پورمالک از جمله یمختلف يهاو در پژوهش )21، 25(

 پرسشنامۀها داده يابزار گردآور بنابراین .)21کرده است (برخوردار است، استفاده  یمناسب یاییو پا

 ةدر حوز یپرسشنامه توسط متخصصان سرمایۀ انسان یی) بود. روا1390(ي نادر یانسان سرمایۀ سنجش

بر دست آمد. عالوهبه 978/0کرونباخ  يآلفا یبآن با استفاده از ضر یاییشد و پا ییدتأ یبدن یتترب

در سال  یبدن یتترب یکارشناس یاندوم دانشجو یمسالمحقق از معدل ن ی،پرسشنامه سرمایۀ انسان

استفاده شد و با توجه به  ،اندمربوطه با آنها کالس داشته یهیأت علم يکه اعضا 1393-94 یلیتحص

 یان،همان دانشجو یپلممؤثرند، محقق از معدل د یاندانشجو یلیتحص شرفتیبر پ یعوامل مختلف نکهیا

کنترل استفاده کرده است تا نقش عوامل  یرعنوان متغاست، به رگذاریتأث يرهایمتغ نیترکه از جمله مهم

 یانگین،(م توصیفی آمار ازها داده لیوتحلهیتجز يکنترل شود. برا يتا حدود یلیتحص یشرفتبر پ رگذاریتأث

 یینتع منظوربه(اسمیرنوف  -کولموگروف يها(آزمون ی) و آمار استنباطیو درصد فراوان یارانحراف مع

 یکیتفک یهمبستگ یب)، ضریرهامتغ یتوضع یینتع براي(ي انمونهتک تی آزمون ،ها)نرمال بودن داده

 براي( گامبهچندگانه گام یون) و رگرسسرمایۀ انسانی و پیشرفت تحصیلی ینارتباط ب بررسی منظوربه(

 ) استفاده شد.ي سرمایۀ انسانیهامؤلفهی پیشرفت تحصیلی از روي نیبشیپ

 

 ي تحقیقهاافتهی

درصد  52نفر نمونۀ آماري پژوهش  175ی جنسیت از شناستیجمع، از نظر متغیر 1با توجه به جدول 

 درصد زن بودند.  48مرد و 
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 . جنسیت نمونۀ آماري1جدول 
فراوانیدرصد  فراوانی جنسیت  

52/0 مرد  91 
48/0 زن  84 

100/0 جمع کل  175 
 

 22-25درصد  4/47سال،  18-21درصد  1/41شناختی سن، ، از نظر متغیر جمعیت2طبق جدول 

 سال بودند.26درصد باالتر از  4/11و 

 . سنین نمونۀ آماري2جدول 
 فراوانی درصد فراوانی سن

21-18  1/41  72 
25-22  4/47  83 
سال 26 باالتر از  4/11  20 

 175 100 جمع کل
 

ي شناختی با مقدار هايتوانمنداسمیرنوف متغیر -، نتایج آزمون کولموگروف3با توجه به جدول 

و  057/0و سطح معناداري  334/1ي فراشناختی با مقدار هایستگیشا، 112/0و سطح معناداري  201/1

، فرض صفر مبنی بر نرمال بودن 150/0و سطح معناداري  138/1عاطفی با مقدار  -متغیر مهارت ارتباطی

اي، که با فرض مقیاس فاصله بودندمتغیرها را رد نکرد و نشان داد که این متغیرها از توزیع نرمالی برخوردار 

 د.کرها استفاده منظور تحلیل دادهار پارامتریک بهتوان از آممی
 

 اسمیرنوف -. نتایج آزمون کولموگروف3جدول 

-Kolmogrov هامؤلفه
Smirnov Z 

 )Sigي (دارامعنسطح 

 0 /112 201/1 توانایی شناختی
 057/0 334/1 شایستگی فراشناختی

 150/0 138/1 عاطفی-ي ارتباطیهامهارت
 183/0 093/1 سرمایۀ انسانی
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از دانشکدة تربیت بدنی و با  4در جدول  آمدهدستبهي هاافتهبا توجه به ی: سرمایۀ انسانی تیوضع

که وضعیت سرمایۀ انسانی  است، به این صورت 3و میانگین فرضی  05/0در نظر گرفتن سطح خطاي 

، شایستگی فراشناختی با میانگین 431/3اعضاي هیأت علمی این دانشکده در توانایی شناختی با میانگین 

، تفاوت 157/3و شاخص کلی سرمایۀ انسانی با میانگین  397/3عاطفی -ي ارتباطیهامهارت، 378/3

 اند.سطمعناداري با میانگین فرضی دارند و در سطح باالتر از متو

 
 يانمونهتک   tآزمون برحسبسرمایۀ انسانی اعضاي هیأت علمی  تیوضع. 4جدول

 )sigسطح معناداري( tمقدار  میانگین هامؤلفه

 001/0 715/6 431/3 توانایی شناختی
 001/0 425/5 378/3 شایستگی فراشناختی

 001/0 748/5 397/3 عاطفی-ي ارتباطیهامهارت
 001/0 774/12 157/3 سرمایۀ انسانی

 
وضعیت کلی سرمایۀ انسانی اعضاي هیأت علمی دانشکدة تربیت بدنی  4از جدول  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 قرار دارند.مطلوبی  نسبتاًي آن در سطح هامؤلفهدانشگاه تهران و همۀ 

هاي مدیران براساس طیف بازرگانتعیین مطلوبیت وضعیت موجود شایستگی .5جدول   
دامنۀ طیف بازرگان               

 هامؤلفه            
مطلوب نسبتاً نامطلوب   مطلوب 

431/3  توانایی شناختی   
378/3  شایستگی فراشناختی   

397/3  عاطفی -ي ارتباطیهامهارت   
157/3  نمرة کل سرمایۀ انسانی   

 
بررسی درجۀ  منظوربهپیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تهران:   تیوضع

ي استفاده شد. از انمونهتکپیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی از آزمون تی  تیوضعمطلوب بودن 

 عنوانبهرود، انتخاب میانگین جامعه کار میگروهی بهتک  tیی که در آزمونارهایمعو  هامالك نیترمهم

در پژوهش ). 9(  استنسبت به میانگین جامعه  مطالعه موردمالك و معیار سنجش وضعیت میانگین نمونۀ 

. است 80/15، 1393-94حاضر میانگین پیشرفت تحصیلی کل دانشجویان تربیت بدنی در سال تحصیلی 

، پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دهدیمنشان  6 در جدول آمدهدستبهي هاافتهی
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با میانگین نظري جامعه تفاوت معناداري داشته  05/0و در سطح آلفاي  09/16دانشگاه تهران با میانگین 

 و در سطح باالي آن قرار دارد.
 

 *)15 /80 =ينظري (میانگین انمونهتک  tآزمون برحسبپیشرفت تحصیلی دانشجویان  تیوضع. 6جدول 

 )sigي(دارامعنسطح  tمقدار  میانگین دانشکده

 001/0 26/ 027 09/16 دانشجویان تربیت بدنی

 
ي سرمایۀ انسانی اعضاي هیأت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی هامؤلفهارتباط بین 

ي سرمایۀ انسانی (توانایی شناختی، هامؤلفهتحلیل رابطۀ بین  منظوربهتربیت بدنی دانشگاه تهران: 

عاطفی) اعضاي هیأت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان -ي ارتباطیهامهارتی فراشناختی و ستگیشا

، نشان داد با وجود 7ي جدول هاافتهکارشناسی تربیت بدنی از آزمون همبستگی تفکیکی استفاده شد. ی

ی فراشناختی ستگیشا)، 512/0ي شناختی (توانمند، 05/0متغیر کنترل (معدل دیپلم) و سطح خطاي 

کلی سرمایۀ انسانی اعضاي هیأت علمی  طوربه)، و 488/0عاطفی ( -ي ارتباطیهامهارت)، 396/0(

 )، با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی رابطۀ مثبت و معناداري دارند. 452/0(
 

 یأت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویانۀ سرمایۀ انسانی اعضاي هرابط. 7جدول

 )rهمبستگی( متغیر وابسته مستقل ریمتغ متغیر کنترل
سطح 

 )sigي(معنادار

 پلمیمعدل د
 انیدانشجو

 توانمندي شناختی
پیشرفت تحصیلی 

 دانشجویان
512/0 001/0 

 پلمیمعدل د
 انیدانشجو

 یستگیشا
 یفراشناخت

پیشرفت تحصیلی 
 دانشجویان

396/0 001/0 

 پلمیمعدل د
 انیدانشجو

-یارتباطمهارت
 یعاطف

پیشرفت تحصیلی 
 دانشجویان

488/0 001/0 

 پلمیمعدل د
 انیدانشجو

 سرمایۀ انسانی
پیشرفت تحصیلی 

 دانشجویان
452/0 001/0 
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 گامبهگام. نتایج رگرسیون 8جدول 

 )2Rضریب تعیین( )Rضریب همبستگی چندگانه( الگوها

1 812/0 * 641/0 
2 578/0  ** 334/0 
3 645/0 *** 416/0 

 : مقدار ثابت، توانایی شناختینیبشیپي رهایمتغ: 1* الگوي 
 : مقدار ثابت، توانایی شناختی، شایستگی فراشناختینیبشیپي رهایمتغ: 2**الگوي 

 عاطفی -ارتباطیي هامهارت: مقدار ثابت، توانایی شناختی، شایستگی فراشناختی، نیبشیپي رهایمتغ: 3***الگوي 
 

ي توانایی هامؤلفهنشان داد که  گامبهگامبا روش ورود  چندگانهنتایج حاصل از آزمون رگرسیون 

-ي ارتباطیهامهارتو  578/0، شایستگی فراشناختی 812/0شناختی با ضریب همبستگی چندگانۀ 

 توضیح براي تحلیل رگرسیون نهایی معادلۀ به ورود معیار ،نیبشیپ متغیرهاي عنوانبه ،645/0عاطفی 

ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان نیبشیپهستند و توانایی  مالك) را دارا پیشرفت تحصیلی (متغیر تغییرات

 تربیت بدنی را دارند.

 

 يریگجهینتبحث و 

عاطفی در -ي شناختی، فراشناختی و ارتباطیهايدر توانمندوضعیت سرمایۀ انسانی اعضاي هیأت علمی 

مطلوبی قرار دارد. این نتایج (مطلوب بودن وضعیت  نسبتاًدانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران در سطح 

). به 11، 21همسو نیست ()، 1393) و حسنوند (1393پور (مالکي پژوهش هاافتهسرمایۀ انسانی)، با ی

ي مربوط به خود را دارد، یکی از دالیل همسو نبودن این پژوهش اهیژگیولحاظ اینکه هر جامعۀ آماري 

ي جوامع مورد مطالعه باشد. هایستگیشاو  هايتوانمندتفاوت در  تواندیم پور، حسنوندمالکبا مطالعۀ 

 تیتربمطلوب سرمایۀ انسانی اعضاي هیأت علمی دانشکدة  نسبتاًدر وضعیت  تواندیمعوامل مختلفی 

ة تخصصی حوز).براساس نتایج غالب اعضاي هیأت علمی این دانشکده در 4، 13، 32د (باش مؤثری بدن

تواند موجب کسب تجربۀ بیشتر و افزایش ، که این مهم میدنکنیمي خود فعالیت هايتوانمندمربوط به 

سرمایۀ انسانی خود با تحوالت جدید علمی  هماهنگ کردنو  توانمند منظور انگیزة اعضاي هیأت علمی، به

داخل و خارج از کشور در حوزة تخصصی مربوطه باشد و از این طریق سرمایۀ انسانی آنها بهبود مستمر و 

ی دانشگاه تهران و بدن تیترب). اهمیت دانشکدة 2، 6، 28مطلوبی باشد ( نسبتاًمداوم داشته و در سطح 
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خود را از میان افرادي  ازین موردشود اعضاي هیأت علمی دارد، سبب میجایگاه علمی باالیی که در کشور 

-هاي شناختی (اطالعات، دانش، مهارت و تخصص)، فراشناختی و ارتباطیانتخاب کند که از سرمایه

ی، آموزش و بدن تیترباي برخوردار باشند. از نظر اعضاي هیأت علمی دانشکدة عاطفی شایان مالحظه

کنند، که این مسئله در عمل عنوان یک ارزش اساسی توجه میزیادي دارد و به آن بهیادگیري، اهمیت 

مطلوب  نسبتاًتواند موجب بهبود سرمایۀ انسانی اعضاي هیأت علمی شود. از طرف دیگر، وضعیت می

سرمایۀ انسانی اعضاي هیأت علمی به این معنا نیست که آنها در توانمندي شناختی، شایستگی فراشناختی 

عاطفی نیازي به توسعۀ بیشتر ندارند، بلکه متناسب با سرعت تغییر و دگرگونی -ي ارتباطیهامهارتو 

شک نیازمند ي مختلف که امروزه در جهان و در داخل کشور شاهد آنیم، بیهاحوزهپیشرفت علوم در 

نشکدة تربیت بدنی ي اعضاي هیأت علمی داهايتوانمندمنظور ارتقا و بهبود ي آموزشی بههايزیربرنامه

توسعۀ سرمایۀ انسانی اعضاي هیأت علمی و بهبود کیفیت خدمات آموزشی آنها  منظوربهدانشگاه تهران 

 ). 21، 27( میهست

عبارت وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی با میانگین فرضی تفاوت معناداري دارد، به  

. از آنجا که پژوهشی در داخل استمطلوبی  نسبتاًدر سطح  دیگر باالتر از متوسط میانگین جامعۀ آماري و

 میتوانینمرو و خارج از کشور در زمینۀ پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی انجام نگرفته است، ازاین

را مقایسه کنیم. اما با توجه با اینکه اعضاي هیأت علمی از جمله عوامل  هاافتهبودن ی رهمسویغهمسو و 

و در دانشکدة تربیت بدنی اعضاي هیأت علمی از سرمایۀ  ندبر پیشرفت تحصیلی دانشجویان هست مؤثر

 تواندیممطلوب پیشرفت تحصیلی دانشجویان تا حدودي  نسبتاً، وضعیت ندمطلوبی برخوردار نسبتاًانسانی 

 از سرمایۀ انسانی مناسب در این دانشکده باشد.  متأثر

انگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی نسبت به میانگین فرضی پایین نبودن میبر این عالوه

ی به این معنا نیست که آنها دیگر نیازي به بهبود و ارتقاي سطح پیشرفت تحصیلی بدن تیتربدر دانشکدة 

یی هایینارسامطالعه ذکر شد، کیفیت نظام آموزش عالی ما با  نیدر اکه طورهمانو کیفیت باالتر ندارند، 

دانشکدة تربیت  ژهیوبهي آموزشی دانشگاه تهران زیربرنامه، مسئوالن شودیمرو توصیه ، ازایناستمواجه 

در پیشرفت تحصیلی دانشجویان  مؤثرمنظور جلوگیري از وقوع افت تحصیلی دانشجویان به عوامل بدنی، به

 یلی، محل سکونت و نوعجنس، وضعیت تأهل، گروه تحصیلی، مقطع تحص(شامل  عوامل فردي از جمله

شغل والدین، تحصیالت والدین و میزان حساسیت (شامل عوامل مربوط با  عوامل خانوادگی )،قبولی ۀسهمی

، درآمد خانوادگی دانشجویان و مشکالت اقتصادي(شامل  عوامل اقتصادي)، والدین به تحصیالت فرزندان
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تأمین مخارج مستقیم و غیرمستقیم در وانی تناها و هاي بیکاري موجود در جامعه، فقر خانوادهشاخص

طریق تحصیالت  هاي الزم ازاز تحصیل، عدم کسب مهارت ریغ آموزشی، نیاز به کار اقتصادي دانشجو به

رد لکرد دانشگاه، برداشت دانشجو از عمکعمل (شامل عوامل دانشگاهی)، عالی جهت ورود به بازار کار

اد و دانشجو از نظر دانشجویان و نیز برخورداري دانشجویان از ، تعامالت موجود بین استتادانآموزش اس

میل و اشتیاق یا تالش (شامل  پیشرفت ةانگیز) و همچنین امکانات آموزشی و پژوهشی موجود در دانشگاه

ها یا یک معیار یابی به یک هدف و تسلط بر اشیا، امور یا افراد و اندیشهو کوششی است که فرد براي دست

بهبود کیفیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان  منظوربه) و 8،  10) توجه کنند (داردخود ابراز می متعالی از

در پیشرفت  مؤثري موجود در عوامل هاتیمحدودآن ارتقاي کیفیت نظام آموزش عالی ابتدا  تبعبهو 

منظور مرتفع ساختن آن تهیه و تدوین شود ي آموزشی متناسب بهزیربرنامهتحصیلی شناسایی و سپس 

)25 ،21 ،3 .( 

ي سرمایۀ انسانی اعضاي هیأت علمی دانشکدة تربیت بدنی با پیشرفت تحصیلی هامؤلفهبین 

وجود دارد. نتایج این پژوهش  452/0دانشجویان با وجود متغیر کنترل، ارتباط مثبت و معناداري به میزان 

)، با انیدانشجو یلیتحص شرفتیپسرمایۀ انسانی اعضاي هیأت علمی با ي هامؤلفه(وجود ارتباط میان 

پور )، مالک2013( 2)، آبراهام و اورباچ2013و همکاران ( 1)، بیلی2014نوروزي سیدحسینی (ي هاافتهی

 )2004و همکاران  ( 4)، کلیفتون2012( و همکاران 3)، گابریل1391)، حاتمی (1390)، حسنوند (1393(

 توانیمدر خصوص نقش اعضاي هیأت علمی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان  ).28،10،8،6( ستهمسو

تدریس دروس نظري،  جمله از یفیوظادر یک نظام آموزش عالی اعضاي هیأت علمی  نکهیاگفت به لحاظ 

عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی، قبول مسئولیت استاد راهنما یا مشاور دانشجویان، تدریس یا شرکت در 

ي آموزشی و درسی، هابرنامهي درسی، بازنگري هابرنامه، تدوین و طراحی گروه یآموزشي هاکنفرانس

کیفیت  توانندیمدارد،  بر عهدهي امتحانی و برگزاري امتحانات، تحقیق و پژوهش و ... را هاروشطرح 

 قرار دهند.  ریتأثآن پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تحت  تبعبهنظام آموزشی و 

نشان داد که از بین ابعاد سرمایۀ انسانی، توانایی شناختی،  گامبهگامنتایج حاصل از رگرسیون چندگانۀ 

ی پیشرفت تحصیلی نیبشیپعاطفی توانایی الزم براي -ي ارتباطیهامهارتشایستگی فراشناختی و 
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تحقیقات رخشانی و شمس است. این یافته با نتایج  قابل مشاهده 8جدول  دانشجویان را دارند که در

که به  )،20، 21، 30( ست) همسو1393( پور) و مالک2014)، نوروزي سید حسینی و همکاران (1393(

ي سرمایۀ هامؤلفهمیزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی را از روي  توانیماین معناست که 

 ی کرد.نیبشیپانسانی 

انسانی اعضاي هیأت علمی، در نظام  سرمایۀجویان و طورکه ذکر شد، پیشرفت تحصیلی دانشهمان

و از آنجا که دانشجویان و اعضاي هیأت علمی دو عنصر  استیی مواجه هاتیمحدودآموزش عالی ما با 

در این زمینه به نقش مهم  هگرفتانجامي هاپژوهشو نتایج این پژوهش و سایر  اندیآموزشاساسی نظام 

، چنانچه اندکردهیفیت نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان اشاره اعضاي هیأت علمی در بهبود ک

ي انجام دهند که به مسائلی از جمله توسعۀ سرمایۀ انسانی اعضاي زیربرنامهآموزشی بتوانند  زانیربرنامه

ي اقتصادي و تخصیص گذارهیسرمابر بهبود آن،  مؤثرهیأت علمی، پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل 

منظور استخدام، نگهداري و مدیریت سرمایۀ منابع بیشتر به بخش آموزش، طراحی سیستم مناسب به

در آینده به بهبود کیفیت نظام آموزشی و پیشرفت  توانیمانسانی در نظام آموزش عالی، و ... توجه کنند، 

 دي امیدوار بود.ی و علوم ورزشی تا حدوبدن تیتربرشتۀ  خصوصبه هارشتهتحصیلی دانشجویان همۀ 
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Abstract 
The aim of study was examine the relationship between human capital of 
faculty members and physical education students educational achievement in 
university of Tehran. The research method was descriptive, which was carried 
out by field method. The statistical population was 320, the statistical sample 
with Cochran formula 175 person selected. The research instrument was the 
Naderi human capital questionnaire. by content validity method, validity of 
questionnaire confirmed by human capital experts and its reliability with 
Cronbach's alpha (0.978) obtained. for data analysis, descriptive statistics 
(abundance percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics 
(Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test, partial correlation coefficient 
and stepwise multiple regression) was used. The results showed. (1) there was 
significant and positive correlation, between human capital of faculty 
members and students educational achievement(r=0.452). (2) there was 
significant and positive correlation, between the components of human capital 
of faculty members, cognitive skill (r=0.512), meta-cognitive (r=0.396) and 
communicational-emotional (r=0.488) with students educational 
achievement. (3) Stepwise multiple regression analysis showed that 
components of human capital, cognitive skill with multiple correlational 
coefficient (R=0.812) and meta-cognitivecompetences(R=0.645), 
communicational-emotional (R=0.578) can predict students educational 
achievement. So we can conclude that whatever human capital of faculty 
members be more we can see better educational achievement in students.  

Keyword 
Capital, human capital, educational achievement, faculty member, physical 
education. 
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