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نیروی انسانی یکی از ارزشمندترین منابع هر سازمانی به شمار میرود.
از آنجا که انســان موجودی دارای پیچیدگیهای فراوان است ،شناخت
افراد مناســب برای تصدی پستهای مختلف سازمانی ،مدیریت آنها و
ج برخی کارکنان در مواقع لزوم ،از ظرافتهای
همچنین برکناری و اخرا 
خاصی برخوردار اســت .آشنایی مدیران با این ظرافتها میتواند راه را
برای مدیریت هر چه بهتر نیروی انســانی و در نتیجه افزایش بهرهوری
سازمانی هموار سازد .برایان تریســی در این کتاب به بررسی  21اصل
کلیدی برای تعریف جزئیات شــغل مورد نظر ،شناسایی کاندیداهایی
مناسب برای تصدی آن شغل و شیوههای درست انجام مصاحبه ،سپردن
امور بر اساس شایستگیهای فردی و در نهایت ،گامهای الزم برای اجرای
فرآیند تعدیل نیروهای ناکارآمد و نامناســب برای سازمان میپردازد.این
کتاب چهاردهمین جلد از مجموعه کتابهای 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
تیمشان ،به رشد و بالندگی بیشتری در حوزه کسبوکارشان دست یابند.
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مدیر ،فردی است که مســئول دستیابی به نتایج از طریق دیگران
به شــمار میرود و در نتیجه ،استخدام و اخراج کارکنان ،دو مورد از
مهمترین تکالیف شــغلی یک مدیر اســت .استخدام کارکنان جدید،
اقدامــی پیچیده و ابهامآمیز و اخراج آنها نیز کاری تنشزا 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
ت باالیی دست یابد .توانایی گزینش و استخدام
این اقدامات به مهار 
نیروی انســانی جدید و ایجاد تیمی از کارکنان شایســته و اثربخش،
اساســیترین ویژگی یک مدیر موفق است .در دنیای امروز ،کارها از
طریق تیم به انجام میرســد .تیم عبارت است از گروهی از افراد که
با هم کار میکنند 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 میشود.
اطالعات موجود در این کتاب حاصل بیش از  30ســال 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 شــیوهها در این حوزه ،که از ســوی کارشناسان
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برتر مدیریت و مدیران موفق جهان ارائه شده ،آشنا میشوید .در این
کتاب به روشهایی کاربردی اشاره شده که میتوانید بالفاصله از آنها
برای بهبود توانایی خود در زمینه استخدام و اخراج کارکنان ،افزایش
بهرهوری ،افزایش ســطح عملکرد و نیز سودآوری ،بهبود کار تیمی و
افزایش همکاری بین کارکنان و بخشهای مختلف و نیز پدیدآوردن
هماهنگی هر چه بیشتر در سازمان یا محل کارتان استفاده کنید.
از آنجا که انسان موجودی بسیار پیچیده و پیشبینیناپذیر است،
حتــی بهترین مهارتها در زمینه اســتخدام نیز در نهایت فقط تا 66
درصد میتواند به موفقیت شما بیانجامد .بر اساس برخی پژوهشهای
معتبر در این حوزه ،یک سوم از افرادی که استخدام میکنید ،احتماال
نمیتواننــد در درازمدت برایتان کار کنند .با وجود این ،با پیروی از
توصیههای ارائه شده در این کتاب میتوانید احتمال موفقیت خود را
در این خصوص به طور قابل توجهی افزایش دهید.
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استخدام و اخراج :دو روی سکه

نخستین کارم را در دوازده سالگی با کوتاه کردن چمن حیاط خانههای
مردم آغاز کردم .در آن دوران که تازه یک ماشــین چمنزنی خریده
بــودم ،به خانههای مردم میرفتم و از آنها درخواســت کار یا همان
کوتاه کردن چمنهای حیاطشان را میدادم .نخستین کارمندم را وقتی
 13ســاله بودم استخدام کردم ،که البته کسی جز بهترین دوستم نبود.
در همان ســن  13سالگی نیز برای اولین بار کسی را اخراج کردم که
به قیمت از دست دادن رابطه دوستیام با بهترین دوستم تمام شد.
طی این سالها ،صدها نفر را استخدام کردهام .همچنین صدها نفر
را طی سالهای فعالیت شغلیام اخراج کردهام .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.

افــزون بر این ،بهتریــن مطالبی که در زمینه اســتخدام و اخراج
کارکنان در دنیا وجود داشــته را خوانــدهام و هنوز هم در این زمینه
مطالعــه میکنم .همچنیــن دورههایی آموزشــی را در مورد گزینش
نیرو گذارندهام ،در همایشهایی در این خصوص شرکت کردهام ،به
دورههای آموزشی شنیداری در این زمینه گوش دادهام و حجم زیادی
از کتاب و مقــاالت در این خصوص را مطالعه و تحلیل کردهام و به
بررسی جوانب مختلف استخدام و اخراج پرداختهام.
در ادامه قرار است به بررسی  21نکته کلیدی بپردازیم که میتوانید از
آنها برای استخدام بهترین افراد ،اطمینانیابی از موفقیت آنها و در صورت
نیاز ،اخراج افرادی که عملکرد خوبی در سازمان ندارند ،استفاده کنید.
مطالبی که خواهید آموخت ،شیوههایی ساده و کاربردی هستند که
از این به بعد میتوانید در کار خود از آنها بهره ببرید.
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