
به نام آن که جان را فکرت آموخت



 1   3   9   6 



استخدام و تعدیل

مدیریت



 سرشناســه: تریســی ، برایــان ، 19۴۴ - م . /Tracy, Brian/  عنوان و نام پديدآور: اســتخدام و تعدیل: فرآیند 
کاربردی گزینش،حفظ و اخراج نیروی انســانی/ برایان تریســی؛   مترجمان رحمت علی صابری حقایق، صالح 
ســپهری فر. /  مشخصات نشر: تهران: انتشــارات دنیای اقتصاد،   1396. /  مشخصات ظاهری:   136 ص. ؛ 9/5 × 
19/5 س م. /  فروست:   مدیریت. /  شابک:  2-54-8591-600-978 /  وضعیت فهرست نويسی: فیپا/  يادداشت: 
  عنوان اصلی:  .Hiring and firing , [2016]/   عنوان ديگر:   فرآیند کاربردی گزینش، حفظ و اخراج نیروی انسانی. / 
 عنوان ديگر:   اســتخدام و اخراج. /  عنوان ديگر:   اســتخدام و اخراج: روشهایی برای افزایش مهارتهای استخدام 
و اخــراج. /  موضوع: کارکنان -- گزینش و انتصاب/  موضوع: Employee selection/  موضوع: کارکنان-- 
Employees -- Dismiss- :موضوع: کارکنان -- اخراج/  موضوع  /Employees-- Recruiting :موضوع  / ماستخدا
al of/  موضــوع: کارکنان -- مدیریــت/  موضوع: Personnel management/  شناســه افزوده: صابری حقایق، 
رحمت علی،   135۰ -   ، مترجم/  شناسه افزوده: سپهری فر، صالح،   136۰ -  ، مترجم/ رده بندی ديويی:658/311/ 

رده بندی کنگره: الف 1396 37ت4گ/HF5549/5/  شماره کتاب شناسی ملی: ۴736756



مدیریت

برایان تریسی

مرتجامن  رحمت علی صابری حقایق، صالح سپهری فر

استخدام و تعدیل
 فرآیند کاربردی گزینش، حفظ و اخراج نیروی انسانی



استخدام و تعدیل )فرآیند کاربردی گزینش، حفظ و اخراج نیروی انسانی(/ ناشر: انتشارات دنیای اقتصاد/ نويسنده: 
برایان تریســی/ مترجمان: رحمت علی صابری حقایق، صالح ســپهری فر/ طراح جلد و يونیفورم: حسن کریم زاده/ 
صفحه آرا: مریــم فتاحی/ مدير تولید: انوشــه صادقی آزاد/ نوبــت چاپ: اول-1396/ شمارگان:11۰۰نســخه/ 
شــابک: 2-5۴-8591-6۰۰-978/ لیتوگرافی: شــادرنگ/ چاپ: شــادرنگ/ صحافی: معین/ تمام حقوق اين اثر 
محفوظ و متعلق به نشــردنیای اقتصاد است/ نشانی انتشــارات: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، ضلع شمال غربی 
 میدان شــعاع، پالک 1۰8 ، طبقه سوم شمالی/ تلفن: ۴271۰3۴1 / نشانی فروشگاه: تهران، خیابان شهید  مطهری، 
بین میرزای شــیرازی و سنایی، شــماره37۰/ تلفن : ۴3-877627۴۰/ دورنگار: 877627۴۴/ پست الکترونیک: 

book. den. ir :پايگاه  اينترنتی /book@den. ir



در این كتاب مي خوانید

پیش گفتار مترجم  9
پیش گفتار  11

فصل اول: فرآيند گزينش   15
فصل دوم: به بررسی جنبه های مختلف شغل مورد نظر بپردازيد  19

فصل سوم: نگارش مسئولیت های شغل مورد نظر  25
فصل چهارم: يافتن افراد مناسب برای استخدام  31

فصل پنجم: فرآيند مصاحبه   37
فصل ششم: قانون سه  43

فصل هفتم: عملکرد گذشته، بهترين پیش بینی کننده موفقیت   49
شغلی در آينده  

فصل هشتم: برررسی رزومه و معرف ها  55
فصل نهم: شیوه اعضای خانواده   63

فصل دهم: بهترين عوامل پیش بینی کننده موفقیت  67
فصل يازدهم: چگونه در مورد حقوق و مزايا مذاکره کنیم؟  73

فصل دوازده: برنامه ريزی دقیق براش شروع به کار نیروی جديد  79
فصل سیزدهم: از همان ابتدا سخت بگیريد  85

فصل چهاردهم: از سبک رهبری مناسب استفاده کنید  89
فصل پانزدهم : بهبود مستمر عملکرد   95

فصل شانزدهم: رسیدگی به مشکالت عملکردی  101
فصل هفدهم: دو دلیل اساسی بهره وری پايین کارکنان  107

فصل هیجدهم: تفکر مبتنی بر صفر  115
فصل نوزدهم: وقتی تعديل نیرو اجتناب ناپذير می شود  119

فصل بیستم: جلسه نهايی برای تعديل نیرو  125
فصل بیست و يکم: ظرافت های معنوی تعديل نیروی انسانی  133





جم
تر

ر م
فتا

ش گ
پی

9

پیش گفتار مرتجم

نیروی انسانی یکی از ارزشمندترین منابع هر سازمانی به شمار می رود. 
از آنجا که انســان موجودی دارای پیچیدگی های فراوان است، شناخت 
افراد مناســب برای تصدی پست های مختلف سازمانی، مدیریت آنها و 
همچنین برکناری و اخراج  برخی کارکنان در مواقع لزوم، از ظرافت های 
خاصی برخوردار اســت. آشنایی مدیران با این ظرافت ها می تواند راه را 
برای مدیریت هر چه بهتر نیروی انســانی و در نتیجه افزایش بهره وری 
سازمانی هموار سازد. برایان تریســی در این کتاب به بررسی 21 اصل 
کلیدی برای تعریف جزئیات شــغل مورد نظر، شناسایی کاندیداهایی 
مناسب برای تصدی آن شغل و شیوه های درست انجام مصاحبه، سپردن 
امور بر اساس شایستگی های فردی و در نهایت، گام های الزم برای اجرای 
فرآیند تعدیل نیروهای ناکارآمد و نامناســب برای سازمان می پردازد.این 
کتاب چهاردهمین جلد از مجموعه کتاب های جدیدی است که به قلم 
برایان تریســی نگاشته و به همت انتشارات دنیای اقتصاد وارد بازار نشر 
ایران شده است. در پایان امیدواریم این کتاب به خوانندگان پارسی زبان 
کمک کند که ضمن افزایش دانش خود از مدیریت فروش، با هدایت بهتر 
تیم شان، به رشد و بالندگی بیشتری در حوزه کسب وکارشان دست یابند. 

رحمتعلیصابریحقایقوصالحسپهریفر
پائیز95
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پیش گفتار

مدیر، فردی است که مســئول دستیابی به نتایج از طریق دیگران 
به شــمار می رود و در نتیجه، استخدام و اخراج کارکنان، دو مورد از 
مهم ترین تکالیف شــغلی یک مدیر اســت. استخدام کارکنان جدید، 
اقدامــی پیچیده و ابهام آمیز و اخراج آنها نیز کاری تنش زا و دشــوار 
است. اگر مدیری بخواهد از نهایت توان خود برای خدمت به سازمان 
اســتفاده کند، باید از طریق مطالعه و نیز تجربــه، در انجام هر دوی 
این اقدامات به مهارت  باالیی دست یابد. توانایی گزینش و استخدام 
نیروی انســانی جدید و ایجاد تیمی از کارکنان شایســته و اثربخش، 
اساســی ترین ویژگی یک مدیر موفق است. در دنیای امروز، کارها از 
طریق تیم به انجام می رســد. تیم عبارت است از گروهی از افراد که 
با هم کار می کنند و برای دســتیابی به اهداف از پیش تعیین شده، به 
شــکلی موثر با یکدیگر ارتباط و تعامل دارند. به همین دلیل، توانایی 
انتخاب افرادی مناسب برای تیم، یکی از ضروریات برای موفقیت هر 

بنگاه و نیز موفقیت مدیر آن محسوب می شود.
اطالعات موجود در این کتاب حاصل بیش از 30 ســال مطالعه 
و تجربه در زمینه اســتخدام، آموزش، ترفیع، تنزل رتبه و نیز تعدیل 
نیروی انسانی در تمام ســطوح فعالیت سازمانی است. در این کتاب 
با برخی از بهترین شــیوه ها در این حوزه، که از ســوی کارشناسان 
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برتر مدیریت و مدیران موفق جهان ارائه شده، آشنا می شوید. در این 
کتاب به روش هایی کاربردی اشاره شده که می توانید بالفاصله از آنها 
برای بهبود توانایی خود در زمینه استخدام و اخراج کارکنان، افزایش 
بهره وری، افزایش ســطح عملکرد و نیز سودآوری، بهبود کار تیمی و 
افزایش همکاری بین کارکنان و بخش های مختلف و نیز پدیدآوردن 

هماهنگی هر چه بیشتر در سازمان یا محل کارتان استفاده کنید. 
از آنجا که انسان موجودی بسیار پیچیده و پیش بینی ناپذیر است، 
حتــی بهترین مهارت ها در زمینه اســتخدام نیز در نهایت فقط تا 66 
درصد می تواند به موفقیت شما بیانجامد. بر اساس برخی پژوهش های 
معتبر در این حوزه، یک سوم از افرادی که استخدام می کنید، احتماال 
نمی تواننــد در درازمدت برای تان کار کنند. با وجود این، با پیروی از 
توصیه های ارائه شده در این کتاب می توانید احتمال موفقیت خود را 

در این خصوص به طور قابل توجهی افزایش دهید. 

استخدام و اخراج: دو روی سکه 

نخستین کارم را در دوازده سالگی با کوتاه کردن چمن حیاط خانه های 
مردم آغاز کردم. در آن دوران که تازه یک ماشــین چمن زنی خریده 
بــودم، به خانه های مردم می رفتم و از آنها درخواســت کار یا همان 
کوتاه کردن چمن های حیاط شان را می دادم. نخستین کارمندم را وقتی 
13 ســاله بودم استخدام کردم، که البته کسی جز بهترین دوستم نبود. 
در همان ســن 13 سالگی نیز برای اولین بار کسی را اخراج کردم که 

به قیمت از دست دادن رابطه دوستی ام با بهترین دوستم تمام شد. 
طی این سال ها، صدها نفر را استخدام کرده ام. همچنین صدها نفر 
را طی سال های فعالیت شغلی ام اخراج کرده ام. البته این طور نبود که 
همه آنها را خودم استخدام کرده باشم و برخی از آنها از بدو حضورم 

به عنوان مدیر، از قبل در آن سازمان حضور داشتند. 
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افــزون بر این، بهتریــن مطالبی که در زمینه اســتخدام و اخراج 
کارکنان در دنیا وجود داشــته را خوانــده ام و هنوز هم در این زمینه 
مطالعــه می کنم. همچنیــن دوره هایی آموزشــی را در مورد گزینش 
نیرو گذارنده ام، در همایش هایی در این خصوص شرکت کرده ام، به 
دوره های آموزشی شنیداری در این زمینه گوش داده ام و حجم زیادی 
از کتاب و مقــاالت در این خصوص را مطالعه و تحلیل کرده ام و به 

بررسی جوانب مختلف استخدام و اخراج پرداخته ام. 
در ادامه قرار است به بررسی 21 نکته کلیدی بپردازیم که می توانید از 
آنها برای استخدام بهترین افراد، اطمینان یابی از موفقیت آنها و در صورت 

نیاز، اخراج افرادی که عملکرد خوبی در سازمان ندارند، استفاده کنید. 
مطالبی که خواهید آموخت، شیوه هایی ساده و کاربردی هستند که 

از این به بعد می توانید در کار خود از آنها بهره ببرید. 


