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 چکيده
ن تحقیق در ای است. بر بهسازی منابع انسانی ارتباطات بازبررسی تاثیر هدف کلی تحقیق حاضر  

 6931که در سال  پرورش شهر کرمان و آموزش یکارکنان ستاد مرکزنفر از  022از اطالعات 

متغیر  ازارتباطات بی .در این تحقیق مولفه  .استفاده گردیده است ندباشیممشغول به فعالیتند، 

 از نوعپژوهش حاضر روش تحقیق  مستقل و بهسازی منابع انسانی متغیر وابسته می باشد

 اتیدر حوزه ادببرای گردآوری اطالعات فرعی ارائه گردید.  plsو   excelوبا توجه به  همبستگی

در  ازیاطالعات مورد ن یآورجمعی هاروش نیاستفاده شد. همچنای کتابخانهاز روش  ق،یتحق

 یروین یبهساز استانداردپرسشنامه  میدانی و ابزار آن روش  ها،هیآزمون فرض یبرا ق،یتحق نیا

حاصل از نتایج   . .باشدیم، طراحی شده (6936ی )نیگائکه توسط آموزش و پرورش  یانسان

 یمنابع انسان یبر بهساز  ارتباطات بازیعنی  این  بعد مربی گری  نشان می دهد کهه فرضی

 .دارد یداریمعن رین تاثاآموزش و پرورش شهر کرم یکارکنان ستاد مرکز

 .،بهسازی منابع انسانیرتباطات باز، ایگریمرب :يديکل واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

سو
ل 

سا
(

 

ره 
ما

ش
01 

ن  
ستا

 تاب
 /

09
31

 
ص 

 /
930 - 390

 

  2 اسما حيدري ارچندانی،  1و هدي سبک رم

 .هیئت علمی دانشگاه یزداستادیار عضو  6
 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بهسازی منابع انسانی موسسه آموزش عالی امام جواد یزد 0

 

 نام نویسنده مسئول:
 مهدي سبک رو

 انسانی منابع بهسازي بر باز ارتباطات
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 مقدمه
 یآنچه دارا رایبقا در عرصه بازار و تجارت شناخته شده است. ز یها براسازمان یرقابت تیمز یاز جمله راهکارها یتوسعه منابع انسان

ها و توسعه سازمان یوربهره شیافزا .آن سازمان است یشود، منابع انسان یمنجر به دوام سازمان در بازار رقابت تواندیو م باشدیم محدودنا تیقابل

راین که ارتباطات باز باعث تقویت انگیزش کارکنان و بناب باشدیآنان م زشیانگ یروین تیتقو زیکارکنان و ن یورمستلزم رشد و بهره ها،روزافزون آن

از سازمان و عدم  روهاین نیاز کارکنان با استعداد و توانمند برخوردار است اما خروج ا زنی پرورش و آموزش سازمان بهره وری بیشتر انها می شود.

 رسدمی نظر اساس به نیبر ا ؛دیسازمان وارد نما یهاتیرا به فعال یریتواند لطمات جبران ناپذیآنها م نیگزیجا یروهایو پرورش ن ینیگزیجا

 رشبه خصوص آموزش و پرو اهسازمان یآت یها بیتواند از آسیم یمنابع انسان یبر بهساز(  گریمربی ارتباطات باز )یکی از ابعاد ریتاث یبررس

 ار تباطات باز به عنوان یکی از ابعاد پاسخی برای این سوال بیابد که آیابا عنایت به مطالب فوق ، این پژوهش در صدد است  .دینما یریجلوگ

 ؟گذاردتاثیر می مربی گری )منتورینگ( بر بهسازی منابع انسانی

 

 پيشينه پژوهش

 مطالعات داخلی
پرداختند. این پژوهش  «یمنابع انسان یر آموزش و بهسازد 6یگریمرب»( در پژوهش خود به بررسی 6936فتحی واجارگاه و همکاران ) -

ها، دالیل افزایش استفاده از آن بیان شده و سپس تاثیر استفاده از آن در بهسازی گری، مزایا، اهداف و ویژگیپس از بیان ادبیات مفهوم مربی

است  یموزش و بهسازآ یها تیدر فعال یگریمرب ی، بررساین پژوهش یهدف اصلمنابع انسانی از لحاظ تئوریک مورد بررسی قرار گرفته است. 

 ها به آن را مورد بحث قرار دهد.آوردن سازمان یرو لیو دال ایها، اهداف، مزایژگیپرداخته و و یروش نیچن یمقاله درصدد است تا به معرف نیو ا

داده  ةینظر اساس بر یدر آموزش منابع انسان یگریمدل مرب نییو تب یبررس»( در پژوهش خود به 6939و همکاران ) واجارگاه یفتح -

ها، داده یآورانجام گرفته است. ابزار جمع ادیداده بن قیروش تحق یریبا به کارگ ویفی ک کردیپژوهش در چارچوب رو نیاپرداخت. « ادیبن

 رفن 7با  یگلوله برف یریگهدفمند و نمونه یریروش نمونه گ یریبا به کارگ اطالعات،ی بود. به منظور گرردآور افتهی ساختار مهین یهامصاحبه

 یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار یها در سه مرحلة کدگذارداده لیو تحل هید. تجزش مصاحبه نا بودند،شآ یگریبراز خبرگان آموزش که با م

خرده  16و  یمقولة فرع 61 ،یمقولة کل 66پژوهش حاضر نشان دهندة  جید. نتاش یپژوهش طراح یفیکل انجام گرفت. براساس آن، مد یانتخاب

 طیراش، ی(و بهساز یتیریمد یحوزه ها) یانهی، عوامل زم(هیو اهداف ثانو هیاهداف اول) یعلّ طیراشامل ش یمیپارادال مد بلقامقوله است که در 

 ،یردف یایمزای )ندی، و عوامل پس آ(و سازمان یمترب ،یمرب طیرا)ش یتعامل ی، راهبردهاشی(زیانگ -یو موانع اطالعات یسازمان موانع) گرمداخله

 رار گرفت.ق ی(ابشیاجرا و ارز ،یطراح لیو معا یسازمانی ایمزا

 پژوهش نیدف اپرداختند. ه« یو ضرورت توسعه منابع انسان یگریربم»( در پژوهش خود به بررسی 6931جهانی و بذرافشان مقدم ) -

باشد و به بسط و توسعه یم یمرور قیتحق یروش شناس .است یمروزا یهاآن در سازمان یریبه کارگ ریضرورت انکارناپذ توسعه و ،یگریمرب

 جهت یاگسترده یگذارهیها سرماموضوع بود که امروزه سازمان نینشانگر ا قاتیتحق یو تجرب ینظر یپردازد. بررسیم نهیزم نیمطالعات در ا

و  و توسعه است رییروش هنوز در حال تحول، تغ نیباشد ا یگریتواند مربیاز آنها م یکیکه  دهندی شان انجام مسازمان یتهایفعال یاثربخش

 شیافزا ،عملکرد سازمان یبهبود و اثربخش ی بهسازی منابع انسانی،راه برا نیتربه صرفه یگریاند مربکرده انیآن ب یرا برا یگوناگون فیتعار

 باشد.یاز کار م تیرضا شیافراد سازمان و افزا یازهایعمل کردن پاسخ به ن یاستراتژ ،اناعتماد به نفس کارکن

« یدر آموزش و توسعه منابع انسان یدیکل یزمیمکان نگ،ینتورم»( در پژوهش خود به بررسی 6931فتحی واجارگاه و دانشمندی ) -

 شپژوه نیاست و ا یدر آموزش و توسعه منابع انسان نینو یو روش زمیبعنوان مکان نگیمنتور یحاضر، بررس پژوهش یهدف اصلپرداختند. 

 بپردازد. یروش نیچن یدرصدد است تا به معرف

پرداختند. این پژوهش « یمنابع انسان تیریاثر بخش در مد یکردیرو یگریمرب»( در پژوهش خود به بررسی 6931الوانی و خدامی ) -

 یریادگی در نینو یکردیرو یگری، مربیگریمرب جیو نتا تیاهم ،ینظر یه و مبانخاستگا ف،یو با موضوعات تعار یسازمان یگریدر حوزه مرب

چنین این پژوهش هم است. دهیگرد نیتدو یسازمان یتعال یبرا یطرح گرایو سازمان مرب زشیو انگ یاز رهبر زیمتما ییالگو یگری، مربیسازمان

 ی در بهبود منابع انسانی پرداخت.گربه بررسی مربی
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 مطالعات خارجی
 تمتفاو یکردهایو کاربرد رو یگریمرب یثربخشبه بررسی ا« در ولوو یو رهبر یگریمرب»( در پژوهش خود تحت عنوان 0262) 0کادرای -

 گری بر توسعه منابعدر دو بخش مختلف شرکت ولوو در سوئد و فرانسه پرداخت. در حقیقت هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تاثیر مربی آن

ای هگری بر اساس ادراک شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت. یافتهگری بود. در این پژوهش نتایج کاربرد مربیانسانی و ایجاد فرهنگ مربی

ابزار یک  گریهای پژوهش حاکی از آن بود که مربیگری در این شرکت را تایید نمودند. به طور کلی یافتههای مربیپژوهش تاثیر مثبت فعالیت

 های سازمان تاثیر گذار است.بسیار سودمند توسعه و بهسازی منابع انسانی سازمان است و به طور معنادار و مثبتی بر فعالیت

آموزش  ،یگریبا مرب ت ممتدراییر تحوالت و تغب یگذار هیسرما یبازده اثرگذاری»( در پژوهش خود تحت عنوان 0260) 9تیمز و اشلی -

کنند که در مربی گری تمرکز بر شاگردان و کلید موفقیت در دست خود آنها است و لذا توصعه شخصی )درونی( افراد ان میبی« یو تجار یصنعت

 مد نظر است.

 

 پژوهشهاي  هفرضي
 مربی گری بر بهسازی منابع انسانی ستاد مرکزی آموزش و پرورش شهر کرمان تاثیر معناداری دارد.فرضیه اصلی : 

 بهسازی منابع انسانی ستاد مرکزی آموزش و پرورش شهر کرمان تاثیر معناداری دارد.ارتباطات باز بر 

 

 جامعه آماري و حجم نمونه پژوهش
 و فرضیه ند.باشیممشغول به فعالیتند،  6931که در سال  پرورش شهر کرمان و آموزش یکارکنان ستاد مرکز پژوهش حاضرجامعه آماری 

نفر که با استفاده  022که از میان جامعه آماری پژوهش تعداد  د گرفتمورد مطالعه و آزمون قرار خواه.آماری ی مورد نظر در رابطه با این جامعه

 .از فرمول کوکران محاسبه شده است به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند

 

 روش پژوهش 
با توجه  نیهمچن  .است یپژوهش از منظر هدف کاربرد نیا .این تحقیق از حیث ماهیت و روش، توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است

ی است های تحقیق توصیفیابی یا پیمایشی از مجموعه روشبه اینکه این تحقیق به دنبال کشف واقعیت موجود است، روش تحقیق از نوع زمینه

 یگگردد، روش تحقیق، از نوع همبستحلیل می(. به عالوه به واسطه اینکه رابطه میان متغیرهای پژوهش بر اساس هدف تحقیق ت6932)دالور، 

جهت تدوین  .کندی را بررسی میمنابع انسان یبهساز و یگر یمربهای که این پژوهش همبستگی بین متغیر (6939است )سرمد وهمکاران، 

 متون و ادبیات پژوهش از مطالعات کتابخانه ای استفاده می شود.

 

 مدل پژوهش 
 استفاده شده است:در این پژوهش از مدل زیر 

 

 

 

 

 
 ضریب مسيرفرضيه اصلی تحقيق (وT-Valueنتایج آزمون)

 

 وضعیت ضریب مسیر)بتا( (T-Value) مقدار آماره عنوان فرضیه

منتورینگ )مربی گری( بر بهسازی منابع انسانی کارکنان ستاد 

 .داردمعنی داری  ریتاث آموزش و پرورش شهر کرمنمرکزی 
 پذیرش 133/2 11/66

 

                                                           
2 Cuadra 
3 Timmes and Ashley 

 منابع انسانی بهسازی
 منتورینگ )مربی گری(

 ارتباطات باز
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 ضریب مسيرفرضيه فرعی اول تحقيق (وT-Valueنتایج آزمون)

 وضعیت ضریب مسیر)بتا( (T-Value)مقدار آماره عنوان فرضیه

 پرورش و آموزش مرکزی ستاد انسانی منابع بهسازی بر باز ارتباطات

 .دارد معناداری تاثیر کرمان شهر
 پذیرش 001/2 930/0

 

 اصلی تحليل نتيجه فرضيه

 کرمان هرش پرورش و آموزش مرکزی ستاد کارکنان انسانی منابع بهسازی بر( گری مربی) در فرضیه اصلی تحقیق ادعا شده بود، منتورینگ

بزرگتر شده است، لذا فرضیه اصلی تحقیق  31/6باشد که از می 11/66 (T-Value)های جدول فوق، مقداردارد. با توجه به داده داریمعنی تاثیر

است که از وضعیت مناسبی برخوردار است. به بیان دیگر به ازای یک واحد 133/2مورد پذیرش قرار گرفته است. و مقدار ضریب مسیر)بتا( برابر

صد تغییر پیدا خواهد کرد و همواره ارتباط معنادار و در %3/13به میزان گری(، بهسازی منابع انسانی کارکنانتغییر در منتورینگ)سبک مربی

 وجود دارد. گری( و بهسازی منابع انسانی کارکنان ستاد مرکزی آموزش و پرورش در شهر کرمانمستقیمی بین منتورینگ )مربی

 

 فرعی اول تحليل نتيجه فرضيه
 عناداریم تاثیر کرمان شهر پرورش و آموزش مرکزی ستاد انسانی منابع بهسازی بر باز در فرضیه فرعی اول تحقیق ادعا شده بود، ارتباطات

بزرگتر شده است، لذا فرضیه فرعی اول تحقیق مورد پذیرش  31/6باشد که از می 93/0 (T-Value)های جدول فوق، مقداردارد. با توجه به داده

برخوردار است. به بیان دیگر به ازای یک واحد تغییر در است که از وضعیت مناسبی 001/2قرار گرفته است. و مقدار ضریب مسیر)بتا( برابر

درصد تغییر پیدا خواهد کرد و همواره ارتباط معنادار و مستقیمی بین ارتباطات باز  %1/00به میزان باز، بهسازی منابع انسانی کارکنان ارتباطات

 د دارد.وجو و بهسازی منابع انسانی کارکنان ستاد مرکزی آموزش و پرورش در شهر کرمان
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 نتيجه گيري 
گری بر بهسازی منابع انسانی )مورد مطالعه کارکنان ستاد مرکزی آموزش و مربی بعد ارتباطات باز تاثیر هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی

 مرکزی ادست کارکنان انسانی منابع بهسازی بر ، ارتباطات باز گریمربی. در نهایت نتایج تحقیق حاکی از آن بود باشدمیپرورش شهر کرمان( 

 تاثیرگذار است. کرمان شهر پرورش و آموزش

 

 پيشنهادات حاصل از نتایج

 ،نسانیبهسازی منابع اعهده دارند. الزمه  بهسازی منابع انسانی براثر و نقش را بر  نیبیشتر نتایج این پژوهش نشان داد که مربیگری -6

 قیز طرامر ا نیکه تحقق ا باشدیم گریمربی یمناسب و مطلوب برا طیشرا یکه دارا ییاست؛ فضاها گری مناسبمربیمرتبط با  یفضاها جادیا

 . گرددیم ریپذامکان یرفتار یتوجه به الگوها با فضاها یطراحآموزش و 

ه توان بپژوهش حاضر میهای پژوهشی داخل و خارج از کشور و نیز افتهیا توجه به مبانی نظری که بحث شد و همچنین با توجه به ب -0

 در نظر گرفت. تواندر جهت بهسازی منابع انسانی، میای به عنوان یک آموزش حرفه راگری از جمله ارتباطات باز مربیاین نتیجه رسید که 

از  تفادهاس بر یدیتأک جینتا نیباشد. ا بهسازی منابع انسانی موثر بر تواندمی گریمربی مطالعه نشان داد که نیحاصل از ا جینتا -9

 یعلم شیآزما کی چارچوب ن است که درین پژوهش ایمحصول مهم ا است. نشده انجام بهسازی منابع انسانیاست که تا به حال در گری مربی

رت تا به حال به صو یول دینمایم یهیبدی لیامر در ظاهر خ نیدهد. هر چند که اینشان مبهسازی منابع انسانی  ن روش را دریاستفاده از ا ریتأث

 .تواند بسیار موثر واقع شده و مورد استفاده قرار گیردکه نتایج آن می انجام و ارائه نشده بود یپژوهش نیچن یعلم

بهسازی زمه عهده دارند. ال بهسازی منابع انسانی براثر و نقش را بر  نیبیشتر مربیگری بعد ارتباطات باز نتایج این پژوهش نشان داد که -1

تا زمینه برای برقراری ارتباطات باز بین کارکنان ودر نتیجه افزایش انگیزش کاری است؛ گری مناسبمربیمرتبط با  یفضاها جادیا ،ابع انسانیمن

 آنها فراهم شود.
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 منابع و مراجع
 انتشارات النیز، کتاب موسسه فرهنگی: تهران انسانی، جلد اول،  هایسرمایه بهسازی و آموزش( 6939) حسین سید ابطحی، [6]

  .پوینده

سازمان انتشارات ی، منابع انسان تیریاثر بخش در مد یکردیرو یگر یمرب( 6931) عبدالصمدی، خدامی؛ مهد دیسی، الوان [0]

 ، چاپ اول.6931، بهار دانشگاهی جهاد

 عیمدیران در شرکت توز دیدگاه کارکنان از یبر کارآئ یکوتاه مدت آموزش یتأثیر دوره ها یبررس (6939) راد، نادر یبان [9]

 ، دانشگاه زنجان.6939 بهشتیارد 3و  62برق،  یروین عیتوزی کنفرانس شبکه ها نینهم ،یغرب جانیبرق آذربا یروین

 تهران، شماره دانشگاه نامه توسعه، ماه و انسانی بهسازی نیروی در آموزش نقش و ( ضرورت6933جلیلوند، محمد امین ) [1]

 .76-13ص ، ص33ماه  دی و ، آذر70

 یالملل نیکنفرانس ب نیسوم ،یو ضرورت توسعه منابع انسان یگر یمرب (6931مجتبی ) بذرافشان مقدم،؛ محسن ی،جهان [1]

 ی.بهشت دیتهران، دانشگاه شه ،یو حسابدار تیریدر مد یکاربرد یپژوهشها

از دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه در ( بررسی رابطه بین مدیریت دانش با بهسازی منابع انسانی 6939حسن زاده، رضا ) [1]

 ، پایان نامه کارشماسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی.39-30سال 

( ارائه مدل بهسازی منابع انسانی با تاکید بر نقش فناوری 6933خائف الهی، احمد علی؛ رجب زاده، علی؛ الجوردی، اشرف ) [7]

(، 1)شماره پیاپی  6ین، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه امام حسین )ع(، سال دوم، شماره های نو

 .01-6، صص 6933زمستان 

مرکز آموزش ، تهران، "یاتیعمل یراهنما" یسازمان یآموزش ها یاثربخش یابیارز( 6936ی، هومن )دوست؛ اباصلت ،یخراسان [3]

 .رانیا یصنعت قاتیو تحق

از داستان  رییبهره گ با رانیپروری مد نیالگوی جانش نییتب( 6931) کرم اهلل، دانشفردذاکری، محمد؛ فقیهی، ابوالحسن؛  [3]

، 09ال س ،یاسالم تیریمد یپژوهش ی فصلنامه علمی، اهلل جوادی آمل تیآ رییتفس شهیاساس اند بر آدم)ع( یالله فهیخل

 .11-16، صص 6931، بهار 6شماره 

پژوهش  و مطالعات مؤسسه :تهران. اعرابی و پارساییان ترجمه(. سوم جلد) سازمانی رفتار مدیریت( 6971) استیفن رابینز، [62]

 .بازرگانی های

ه همشری، شمار فصلنامه خردنامه یی،متأله انقالب صدرا یاسیس ای ییسنت ارسطو یاسیس وانی( ح6930) یمجتب ،یزارع [66]

 .601-01، صص 63

 ةبرنام لیو تحل هیمطلوب بر اساس تجز یراهبرد ةبرنام ةارائ( 6931سید ابراهیم؛ صالحی، محمد؛ صالحی، علی ) ساداتی، [60]

دوره  ،ندهایفرآ یمجله مهندس(، کل آموزش و پرورش استان مازندران ة: ادار یمورد ةمطالع) سازمان موجود کیاستراتژ

 .13-99، صص 31بهار و تابستان  ،شماره دوم ،دوم

 .نینگاه دانش نوی، تهران، انتشارات منابع انسان تیریمد یمبان یدیکل میمفاه( 6937سیدجوادین، سید رضا ) [69]

 کتاب. یادوارة انتشارات تهران مدیریت، در مربیگر (6933) منوچهر سلطانی [61]

 .612-699، صص 0، دوره 6یر، شماره فراگ تیریمجله مدی، امروز یها در سازمان یگریمرب( 6931شامی رنجانی، هانیه ) [61]

پخش(. و شی)تجربه پاال ینیگزیو جا ینینظام جانش یلیمدل تفص نییو تب ی( طراح6937بهروز ) ،یدر ؛نیعمادالد ،یشجاع [61]

 ماه. ریتهران؛ ت ؛یکنفرانس توسعه منابع انسان نیچهارم

تهران، ، های پیشرو مربیگری در سازمان اصول و مبانی( 6933صفرزاده، حسین؛ احمدی شریف، محمود؛ ذاکری، علیرضا ) [67]

 انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.
 .انتشار یشرکت سهام، تهران، انتشارات در سازمانها یآموزش یازسنجین( 6933ر )جعف، ترک زاده؛ محمد عباس زادگان، [63]

 ،یمنابع انسان یآموزش و بهساز در یگر یمرب (6936) هیسم ،یدانشمند ؛اباصلتی، کورش؛ خراسان ،واجارگاه یفتح [63]

 ی.و منابع انسان یتهران، مرکز مطالعات بهره ور ،یکنفرانس توسعه منابع انسان نیهشتم

 در گری مربی مدل تبیین و ( بررسی6939؛ آرمان، مانی )هیسم ،یدانشمند ؛اباصلتی، کورش؛ خراسان ،واجارگاه یفتح [02]

-971، صص 6939 پاییز ،9 شمارة ،06 سازمانی، دورة فرهنگ بنیاد، مدیریت داده براساس نظریة انسانی منابع آموزش

933. 
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 نیسوم ،یدر آموزش و توسعه منابع انسان یدیکل یزمیمکان نگ،یمنتور (6931سمیه ) ،یدانشمند ؛کورش ،واجارگاه یفتح [06]

 ی.آموزش و توسعه منابع انسان یتهران، انجمن علم ،یانسان هیآموزش و توسعه سرما یکنفرانس مل

 .01-02، صص 33، دی 060( مدل های فرآیند مربیگری در مدیریت، مجله تدبیر، شماره 6933فرزادنیا، فرزانه ) [00]

 .609 شماره خوردو، صنعت ماهنامه گری، مربی (6973ملیحه ) ساالری، مجید؛ نژاد، فرهنگ رضا؛ قرایی، [09]

مدیران،  و توسعه آموزش در نوین رویکردی :شایستگی بر مبتنی مدیریت ( توسعه6933)کرم، مرتضی؛ صالحی، مسلم  [01]

 انتشارات آییژ.: تهران

با توسعه منابع  نگیاستعداد و منتور تیریمد نیرابطه ب یبررس (6931محمدصادق ) ،یحری، عباس؛ آرزو؛ کرامت ی،میکر [01]

 .یبهشت دیتهران، دانشگاه شه ،یو حسابدار تیریدر مد یکاربرد یپژوهشها یالملل نیکنفرانس ب نیچهارم ،یانسان

(( تاثیر مدیریت توسعه منابع انسانی در افزایش بهره وری نیروی انسانی، فصلنامه 6931گلرد، پروانه؛ حیدری، مجتبی ) [01]

 .613-610، صص 11، شماره 6931تخصصی علمی تروجی فرآیند نو، زمستان 

( مطالعه تصویرسازی ذهنی دانشجویان از سرمایه انسنی اعضای هیئت علمی 6931پور، داریوش )محجوب، حسن؛ مالک  [07]

در دانشگاه های ارتش جمهوری اسالمی ایران و ارائه الگویی به منظور توسعه سرمایه انسانی، فصلنامه علمی پژوهشی 

 .01-60، صص 1، شماره 31آموزش علوم دریایی، بهار 

 ایران بیمه صنعت در گرا مربی سازمان مدل (6930عبدالصمد ) خدامی، عادل؛ آذر، اکبر؛ علی سید مد،اح علیرضا؛ موغلی، [03]

صص  ،06شماره  ششم، سال گری، مربی فرهنگ ای واسطه نقش و کار کسب های زمینه انسانی، منابع عوامل اساس بر

01-13. 

 میر. انتشارات: تهران کار، روابط و انسانی منابع مدیریت( 6977) ناصر میرسپاسی، [03]

 .روناستهران انتشارات  تا عمل ،چاپ  چهارم، دهیاز ا EFQM یمدل سر آمد(،6939) روسیس ،ینی، منوچهر و حسیجمن [92]

( طراحی و تببین مدل مفهومی مربیگری مدیریت و اعتماد 6931وظیفه دوست، حسین؛ رادمرد قدیری، غالمحسین ) [96]

 ،یعلم هینشرسازمانی در بستر فرهنگ سازمانی، مجموعه مقاالت کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه، 

، 632، شماره 6931اردیبهشت  ی(، فروردین وسازمانفرهنگ  ینامه کنفرانس مل ژهیو) تیریمد یو اطالع رسان یپژوهش
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