
  
  

  
               

  خدا نام به

  
  انسانیشایستگی منابع  رویکرد بکارگیري

   (راهبردي براي موفقیت سازمان)
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :مؤلف

     ستگارعلی ر
  

  



  

       
  

 شایستگی منابع انسانی  رویکرد بکارگیري: كتاب عنوان  
  (راهبردي براي موفقیت سازمان)          

                 

 علی رستگار :  مولف                
 دیباگران تهرانموسسه فرهنگی هنري : ناشر  
زهرا خانیانی :ویراستار    
 فرنوش عبدالهی :صفحه آرايي   
داریوش فرسایی:طراح جلد   
 اول: نوبت چاپ  
 1398: تاريخ نشر  
 صدف:چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  430000:قيمت  
 978-622-218-258-8: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ۱۲۵۱پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibbook.ir 

www.dibagarantehran.com  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی.
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  از طریق سایتها و اپ دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. 

 -1360رستگار،علی،:سرشناسه
شایستگی منابع  رویکرد بکارگیريپدیدآور: عنوان و نام 

  انسانی(راهبردي براي موفقیت سازمان)
 1398تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  :مصور،ص132مشخصات ظاهري:
 978-622-218-258-8شابک: 

 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
 مدیریت -نیروي انسانی:موضوع
  manpower planningموضوع:
   organizationسازمان موضوع:
 توانمندسازي –کارکنان موضوع:

   employee empowermentموضوع: 
  HF  5/5549رده بندي کنگره:
   301/658رده بندي دیویی:

 6058916شماره کتابشناسی ملی: 
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	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  " جناب آقاي علي رستگار"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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ا#"�ن      



�ن تهران

�

و سازگاري با  ا

  .ا ادامه دهند

، تيفيباكساني 

سرچشمه  ها ان

 ،منبع قدرت ن

رويكـرد  دارد،  ر 

  ي بـراي نظـم  

و نتـايج   گذارند

�هـر �در�ـاالري 

�ها سازمان در�ته

شايسـتگي  ـود .    

داشـته   هرجهت

هنري ديباگران

ن ��م � 

ها مسئوليتيف و 

مؤثر فعاليتشان را

نيروي انس كه چرا

انساهاي  ز انديشه

ترين عظيم داشتن 

 را پديد آورند. 

وكـار كسـب ر در     

شايستگي چارچوبي

گ مي تأثيرفراد ا ي

سـا شايسـته �نظام

شايسته�جذب افراد

و كـار خواهـد بـ

ه ازهاي كامل را 

سسه فرهنگي ه

   ف


 	���ان�� ��ّ� �

وظايني در انجام 

م طور به و محيط 

چ ،شود ميسوب 

  

وي حركت آن از

در اختيار واسطه 

جامعه ر درنهايت 

د و توسـعه پايـدار

رويكرد شي است. 

وري بهرهو ت كار 

دون شك وجود

و ج گزينش�و�اب

ازمانها و كسـب و

ه ، آمادگيكاريك 

 انساني / موس

  

مؤلفدمه 

 

� ������        م از ��ا 

�

انسان منابع ستگي

تغييرات سازمان 

يدار جوامع محس

است. آفريني ش

دهد كه نير بر مي

  به ها انسان ستند.

ها ووكار كسبي 

قق اهـداف خـود

ضروري كامالًي 

 است كه بر كيفيت

بد .شود مي نمايان

انتخا�لذا شد.�واهد

 براي موفقيت سا

كه براي انجام ي 

يستگي منايع

مقد

��دم ��� ! " #

شايسبستگي به  ر

بتوانند متناسب با

شد و پيشرفت پا

ارززيت رقابتي و 

خب هاوكار كسبر 

هس ها انسانزمان 

ركت، رشد و تعالي

ي جدي جهت تحق

يروي انساني امري

و رفتارهايي ها ت

شتريان سازمان ن

خو�آن�مشروعيت

و راهبردي موثر 

دهد ميه را نشان 

ي رويكرد شاي

�

%$� ��ا #

وكار كسبف يك 

بت كه اي گونه به ،د

ركن رش ترين هم

 ايجاد و توسعه مز

در ينده از انقالبي

 وجودي يك ساز

موجبات حرك وانند

سازماني كه عزمي

توانمندسازي نيو 

مهارتاي از  موعه

ن رضايتمندي مش

و م�مقبوليت�قوام،

است�برخوردار�ي

 انسان رشد يافته

بكارگير      8

رسيدن به اهداف

محيط متغير دارد

مهمنابع انساني 

عامل ترين مهم

آي هاي بيني پيش

فلسفهگيرد.  مي

تو مييعني تفكر، 

براي ساز طرفي 

ومحور  شايستگي

بخشيدن به مجم

در ميزا تأثيراين 

ق�باعث�اي جامعه

خاصي�اهميت�از

تصويري از يك

  د.باش
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عملکرد شغلی بهتر اند که منجر به  شناسان، شایستگی را محرك، ویژگی یا مهارت برجسته تعریف کرده روان

 هاي ویژگی رفتاري، باورها، هاي شاخصها،  باید به توانایی ها ترین شایستهکه در انتخاب  معتقدند ها آن .شود می
  .افراد توجه شود هاي مهارتو  ها نگرششخصیتی، 

در زمینه  بکتااین تصمیم به نگارش و نوپا بودن رویکرد شایستگی در کشورمان، اهمیت موضوع لذا با توجه به 

 .گرفته شد رویکرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی

 .است پرداخته آنمدیریت نقش منابع انسانی شایسته و مرور  به که فصل اول استفصل  چهاراین کتاب شامل 

تشریح شده  مدل شایستگیدر فصل سوم  .ه استشدتبیین  منابع انسانی شایستگیماهیت و مفاهیم در فصل دوم 
   اصول ارزیابی شایستگی مورد بررسی قرار گرفته است.فصل چهارم در  است و

 همراه دوست و باألخص بودند، بنده رسان یاري کتاب این تدوین و نگارش در که عزیزانی تمامی از پایان در
 مشوق اصلی بنده در نگارش این کتاب بودند یاري رسان وکه  ،محمود صفريجناب آقاي مهندس  ،رمگرانقد

  .منمای میتشکر و قدردانی صمیمانه 
سرکار خانم قزلباش که با  ژهیو بهانتشارات  اندرکاران دستهمچنین از مدیریت محترم انتشارات دیباگران و سایر 

  خود زحمت چاپ این کتاب را پذیرفتند، سپاسگزارم. مؤثرارتباط و تعامل سازنده و 

ایجاد  ضرورت رویکرد شایستگی در منابع انسانیاهمیت و از  مؤثريبتواند درك صحیح و امید است این کتاب 
  قرار گیرد.  منابع انسانیبه حوزه مدیریت  مندان عالقه، کارشناسان و سایر مورد استفاده مدیرانو  کند

  
                                                         

  علی رستگار          

  1398 زمستان




