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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "دكتر متين آل احمد آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 

 

 

 و معرف  مقدمه
 

 

کار قابل ودر کسب یاتفاق چیه رند،ییخود را ندارند و همواره در حال تغ یحالت سنت گریها د سازمان امروزه

 رقابت عرصه از ندهیآ سال 5 در است ممکن امروزشرکت ابرقدرت  کیشده که  دهید اریو بس ستین ینیب شیپ

 .شود برشکسته یحت ای و افتاده قبع

 ،کند کسب بازار در را یا ژهیو گاهیجا بتواند و بماند یباقهمواره در عرصه رقابت  خواهد یم یاگر سازمان پس

 .دارد یمنابع سازمان تیریبر مد یادیبه تمرکز ز ازیعملکرد ن نیو ا دکن عمل متمرکز و اشتباهکم دینما یسع دیبا

  .است ...منقول و نا یها ییدانش، دارا ،یو تکنولوژ زاتیتجه ،یشامل منابع مال ؛منابع نیا

 کی یانسان یروین .سازمان پرسنل و کارکنان سازمان است کیمنبع  نیتر تیراهمگفت امروزه پُ توان یم

 اگر روهاین نیا .شود یم یراهبر و تیریمد سازمان توسط میمستق صورت به که است یافراد تمام شامل ؛سازمان

 باال و یحداکثر تالش نیا و دارند نگه اوج در شهیهم را سازمان توانند یم ،کنند تیفعال توان حداکثر با و زهیانگ با

 .است روهاین نیا از سازمان یبانیپشت و تیحما ازمندین زهیانگ بودن

 و یصنعت روانشناس ،دارد نقش پرسنل عملکرد و زهیانگ حفظ به سازمان در که یافراد نیترمهم از یکی

 مدتکوتاه در حضورش یول ؛شود یم گرفته دهیناد ها سازمان از یاریبس در وجودش امروزه دیشا که است یسازمان

 .گذارد یم سازمان و پرسنل عملکرد یرو بر را یشگرف راتیثأت بلندمدت و

 آن به اختصار به کتاب نیا در که را یسازمان و یصنعت یروانشناس مشاور کی ،سازمان کی است ممکن

ص/س کمک  یدر امر روانشناس یمنابع انسان ریکه به مد دیاستخدام نما ،مییگو یم «/سص روانشناس»

استخدام کند  یکارشناس منابع انسان ایو  ریروانشناس ص/س را در سمت مد کیممکن است شرکت  ایو  دینما

 یو مهارت یعلم یها را به دوره یکارشناس منابع انسان ایو  یانمنابع انس ریمد ردیبگ میسازمان تصم یحت ایو 

 .عرضه کند و سازمان خود یرا در خدمت منابع انسان امر نیص/س بفرستد تا بتواند ا یروانشناس

 و یجد اریبس افراد از استفاده یانسان منابع ریمد استخدام در یسنت یها سازمان تمرکز عموماً رانیا کشور در

 بتوانند دیتهد ابزار از استفاده با چگونه بدانند و دنباش دلب را پرسنل یرهاساز و اخراج یها راه که ،است بازنشسته

 قطع او با مخاطرات حداقل با چگونه ازین صورت در ای و دنریگ کار به سازمان در نهیهز حداقل با را یانسان یروین

 .دنینما یهمکار

 شروع در دیوع وعده و طرفهکی یقراردادها از استفاده با و است مسلط مهیب و کار نیقوان به که یفرادا

 .دنینما یم مصلوب سازمان بدنه در را فرد یهمکار



 

 بازار در پرسنل یوفادار و یدورکار مبحث در را یا ژهیو بحث که کرونا دهیپد از بعد خصباأل امروز کنیل

 باال تعهد و عملکرد با یانسان یروهاین جذب در یانسان نابعم رانیمد یدیکل نقش اریبس نمود؛ مطرح کاروکسب

 .دادند رییتغ یانسان یروهاین ... و استخدام جذب، بحث در را خود هیرو ها سازمان از یاریبس و شد تر رنگرپُ

 ؛کارگر ای مندکار کی چه ؛انسان کی عنوان به چه ؛کنند یم مطالعه را آن که یافراد به دارد یسع کتاب نیا

 از یقیدق و درست دید که ،دینما کمک یسازمان و یصنعت روانشناس کی چه و سازمان مالک و ریمد کی چه

 در را سازمان و باشند داشته سازمان در/س ص یروانشناس و یانسان یها هیسرما تیریمد ،یانسان یروین سازمان،

 .دینما تیحما خود یتعال سطح و یغائ اهداف به دنیرس

تحت مشاوره خود  ندیاز فرآ حیصحدانش و درک  ازمندیخود ن یمشاور و روانشناس در حوزه تخصص هر

 از انسان کی رشد ریمس از حیدرک صح ازمندیروانشناس در حوزه کودک و نوجوان خود ن کی ،مثال یبرا ؛است

 تجربه اگر بلکه ،باشد داشته حوزه نیا در یقیعم مطالعه است ربهت تنها نه و است ینوجوان نیسن تا ینیجن دوران

 و کودک یروانشناس حوزه در همشاور و ییراهنما تواند یم تر قیعم و بهتر اریبس باشد داشته زین را بودن مادر ای پدر

 .دینما ارائه را نوجوان

 خوانندگان به سازمان در یدیکل یندهایفرآ و کارکنان ر،یمداز سازمان،  یابتدا درک درست در استالزم  پس

 .برسند سازمان در/س ص روانشناسان نقش از یبهتر درک به بتوانند تا شود ارائه

 علوم با که سازمان در یگرید همکار ای و/س ص روانشناس هر که رانیمد فیوظا از بخش نیترمهم

 .است سازمان درون در یسازمانده و یزیر برنامه مبحث ؛بداند که است الزم و ستین آشنا تیریمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




