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دارد. نه کارفرما و نه کارمند،  یاخراج کردن کارمندان اصول یدر حوزه منابع انسان

اگر  ی. حتستین نیجز ا یچاره ا یگاه ی. ولستندیاتفاق خوشحال ن نیاز ا کی چیه

 دییکه به او بگو نیا د،یستین یدارد و از او راض یفیعملکرد ضع اریکارمند شما بس

سخت است.  اریرفتن ندارد بس یبرا ییو جا کند ینم افتیدر یحقوق گریاز فردا د

 کیکه اخراج کردن کارمندان  ندیگو یاما مشاوران و متخصصان حوزه کسب وکار م

کند و فقط پول و  ینم جادیسازمان ارزش ا یبرا یاگر فرد رایاست، ز یشر ضرور

در حق شما و  یعدالت یب نیاخراج شود، وگرنه ا دیدهد با یزمان شما را هدر م

 :میده یپاسخ م ریمطلب به سواالت ز نیاست. در ا میافراد ت ریاس

 یاخراج کارمندان چه مراحل و نکات یبرا

 شوند؟ تیرعا دیبا
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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۱ 

 شود؟ یط دیبا یاخراج کارمندان چه مراحل یبرا

۲ 

 شوند تا اخراج کارمندان راحت تر شود؟ تیرعا دیبا ینکات چه

۳ 

 م؟یوجود دارد که اخراج کردن ها را به حداقل برسان یراه ایآ

 

 اخراج کارمندان یاصول مراحل

را انجام  یکار شهیهم دیبا ریمد کیاست که اخراج کردن سخت است، اما  درست

در  حالنیباا ست،یآسان ن چگاهیدهد که به نفع شرکت باشد. دادن خبر بد ه

 :میکن یرا ذکر م ندیفرا نیا تیریادامه مراحل نحوه اخراج کارمندان و مد

 

 .دیصحبت کن عیو سر دیاخراج کارمندان طفره نرو یبرا .۱

خصوص اگر او را خوب به د،یکنیها است با او کار مکه سال یکردن کس اخراج

که  دیاجازه ده دیآور است. اما شما نباو مورد احترام شما باشد، دلهره دیبشناس

 شتریب یکه کارمند ی. زمانندازدیب ریاخراج کردن را به تأخ تانیاحساسات شخص

 .اخراج شود دیرا حل کند، با یمشکلبخواهد  نکهیتا ا شودیمشکل م جادیباعث ا
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 مانیاخراج کردن کارمند پش عیندرت از سربه رانیثابت کرده است که مد تجربه

. اگر همچنان شوندیم مانیپش شهیانداختن آن هم ریاما از به تأخ شوند،یم

ها چراکه آن .دیخود فکر کن میافراد ت هیبه بق د،یاخراج نداشت یبرا یشجاعت کاف

از عملکرد نادرست آن فرد را جبران کنند و  یناش یهایهستند که مجبورند کاست

 .را کار کنند یشتریب یهااحتماالً ساعت

 

 .دیاخراج قرار ده انیمرتبط را در جر یبخش ها .۲

خود  یبرنامه د،یراجع به اخراج با کارمند موردنظر صحبت کن دیبخواه نکهیاز ا قبل

که از  ستین نی. منظور ادیدوباره چک کن تانیرا راجع به اخراج با منابع انسان

کار را  نیاما ا د،یریگیم میو تصم دیهست سیچراکه شما رئ د،یریها اجازه بگآن

 یردن آن کارمند باقاخراج نک یبرا یلیدل چیکه ه دیتا مطمئن شو دیانجام ده

 .نمانده است

 

قادر  یاز افراد بخش منابع انسان یکیاست که  نیاخراج کارمندان ا حیصح روش

 کیدر جلسه اخراج حضور داشته باشد، چراکه حضور  ندهیعنوان نمااست به

. بخش دهدیم یشتریب یاست و احساس راحت یقانون یشخص ثالث در جلسه عمل

دهد. مثاًل ممکن  رائهکارمند ا طیاز شرا یترکامل ریتصو تواندیم یمنابع انسان

ها بدانند که همسر آن کارمند قرار است از دوشنبه درمان سرطانش را است آن

عمل  کیصورت به تواندیشنبه ماخراج کردن او در روز سه نیآغاز کند و بنابرا

  .شود دهید یرانسانیغ
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 .دیاخراج کردن را زود تمام کن ندیفرآ .۳

. دیحرف نزن دیساده باشند. با ترد دیبا دیبریکه در جلسه اخراج به کار م یجمالت

 تیبرا یخبر بد“: دیشروع کن گونهنی. بهتر است ادیسر اصل مطلب برو عیسر

سپس علت اخراج او را در ” .نجاستیتو در ا یروز کار نیدارم، متاسفانه امروز آخر

چون به هدف  کنمیمن تو را اخراج م” : دیی. مثاًل بگودیکن انیجمله ساده ب کی

 ”.یشرکت وفق ده نیخودت را با فرهنگ ا یتو نتوانست“ ای” .یدیفروشت نرس

 

 شودیچرا که باعث م د،یمهم است که از افعال با زمان گذشته استفاده کن اریبس

از شما نخواهد. اگر کارمند شروع  یآوردن نکند و شانس دوم لیفرد شروع به دل

 چیبه ه دیکن یسع ندازدیخواست با شما بحث کند و دعوا راه ب ایدالل کرد به است

متأسفم ”:دیی. بهتر است به او بگودینشان نده یو واکنش دیوجه پاسخ او را نده

او را به خاطر عملکرد  نکهینه ا ،”یکرد که تو اخراج شو جابیا نطوریا طیکه شرا

 .دیو سرکوفت بزن دیکن ریتحق فشیضع

 

 .دیپس از اخراج کارمند خود، اتاق را ترک نکن .۴

بعد از اعالم کردن اخراج به کارمند،  دیاز کارشناسان معتقدند که با یلیخ نکهیا با

 دیکار هستند و معتقدند رهبر با نیمخالف ا یاما برخ د،یاتاق را ترک کن عیسر

 یدر زندگموضوع وحشتناک  کیاآلن عامل  نیشما هم” :ندیگویدلسوز باشد و م

که به او  دیخود را مجبور نکن یانسان بعو منا دی. فرار نکندیاآن فرد شده یشخص

 ”.بدهند یدلدار
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تا در صورت  دیآماده باش دیاست که شما با نیاخراج کارمند ا یروش برا نیبهتر

 یبرخ دی. قبل از جلسه، شما بادیو به سؤاالت فرد پاسخ ده دیصحبت کن ازین

حقوق و  ا،یکه مزا دیو بدان دیقرارداد آن کارمند واقف شو اتیجزئ لیمسائل از قب

 یمورد اناً ی. اگر احدیاو بپرداز به دیاستفاده نشده او را چگونه با یهایمرخص

از فرد  د،یکار کنچه دیبا دیدانستیشد که نم دهیاز شما پرس یآمد و سؤال شیپ

 میو بعد تصم دیده بودراجع به آن مسئله فکر نکر دییو بگو دیکن یعذرخواه

 .دیریگیم

 

 .دینشان ده دیکه اخراج کرد یخود را به فرد یمهربان .۵

 یکس یبرا یممکن است سخت باشد، ول ریمد کیعنوان شما به یکردن برا اخراج

. اگر شما دیکن یبا او همدرد نیاست. بنابرا زابیکامالً آس شودیکه دارد اخراج م

 شیهاییاست که استعدادها و توانا یکه آن فرد، فرد خوب دیواقعاً باور دار

اگر  دیشویکه خوشحال م دییبگو اوواقع شود، به  دیمف یگرید یدر جا تواندیم

 .دیباش یگرید یمعرف او در جا دیبتوان

 

 .دیخود در مورد اخراج آن کارمند صحبت کن میبا افراد ت .۶

اخراج قرار دارند را  نیا ریکه تحت تأث یفرد، کارمندان کیاز اخراج کردن  بعد

و واضح سخن  می. مستقدیها صحبت کنموضوع با آن نیو درباره ا دیجمع کن

امر کامالً  کی نیچراکه ا د،یها آشکار نکنآن یپشت اخراج را برا لی. دالدییبگو

. شودیپشت سر آن کارمند سابق م ییباعث بدگو نیمحرمانه است و عالوه بر ا

از شما در حال حاضر ممکن است  یهمانطور که برخ“: دییها بگوبهتر است به آن

 اتیوارد جزئ توانمی. من نمستیاز سازمان ن یبخش گریفالن کارمند د د،یبدان
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او باشم. اگر شما  یخصوص میمحافظ حر همخوایشوم چراکه محرمانه است و من م

مرا در  د،یحضور نداشتن او دار ریبه حداقل رساندن تأث نحوهدر مورد  یشنهادیپ

 ”.دیبگذار انیجر

 

 .دیتمرکز کن ندهیبر آ .۷

هم  تانمیاز عاطفه است، اما شما به خاطر افراد ت یکار خال کیکارمند،  کی اخراج

. اخراج به دیرو به جلو حرکت کن دی. شما بادیور شودر آن غوطه دیکه شده نبا

ها شما خواهد بود، چراکه کار آن میت یچالش کوتاه مدت برا کی ادیاحتمال ز

فرد اخراج  ینیگزیجا یبرا یکه فرد ینتا زما دیشما با نی. بنابراشودیم شتریب

 ندهیو به آ دیحجم کار ارائه ده تیریمد یبرا یاستراتژ کی د،ینکرد دایشده پ

 .دیفکر کن

 

 تیو بعد از اخراج کارمندان رعا نیقبل، در ح دیکه با ینکات

 دیکن

بدان معناست که  نیشرکت شما دارند. البته ا تیدر موفق یسهم بزرگ کارمندان

 یشود. اخراج کارمند برا یادیز یها یتواند منجر به ناکارآمد یم زیکارمند بد ن کی

و  نیقبل، در ح دیوجود دارد که با یاست، اما مراحل مختلف ندیهر دو طرف ناخوشا

 :دیبه مشکل بر نخور ات دیکارمند انجام ده کیبعد از اخراج 
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 قبل از اخراج نکات

وجود دارد که شما  ی. اقدامات مختلفستیروزه ن کی ندیفرآ کیکارمند  کی اخراج

ممکن است به بهبود  یکه حت دیکارمند انجام ده کیقبل از استخدام  یحت دیبا

 .عملکرد آن ها کمک کرده و شما را از قطع رابطه واخراج کردن آن ها نجات دهد

 

۱ 

 کارمندان یدفترچه راهنما عیتوز

که همه  دیمطمئن شو دیبا د،یرا اخراج کن یشخص دیبخواه نکهیها قبل از ا مدت

 یدفترچه سند نیکنند. ا یم افتیکارمندان را در یه راهنماکارمندان شما دفترچ

 :کند یکارمندان شما کامالً روشن م یرا برا ریز اتیاست که جزئ یرسم

 شرکت فلسفه

 ایها، پاداش ها و مزا مهیجر

 استخدام طیشرا

 شرکت یها هیها و رو استیس

۲ 

 عملکرد گذشته کارمند یبررس

تا در صوت  دیاز اخراج کارمند حتما گزارش عملکرد او را به دقت مطالعه کن قبل

است، هنگام اخراج  فیضع یلیاگر عملکرد او خ ایو  دیبهبود به او گوشزد کن ازین

 .دیخود دفاع کن میاز تصم دیبتوان
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۳ 

 تخلفات کارمندان و هشدارها یمستندساز

 زیتخلف کارمندان ن ایهرگونه اخطار عملکرد، داشتن سابقه مستند از ینیبازب مانند

او  ست،یکارمند در حد استاندارد ن کیکه مشخص شد عملکرد  یمهم است. هنگام

اخطار  یو به آن شخص رسما و به صورت کتب دیدعوت کن یخصوص یفضا کیرا به 

 .دیده

 یآموزش و فرهنگ سازمان یساز ستمی: سدیبخوان شتریب

 

 اخراج کارمند نیح نکات

 یکه شخص ب یریدوست ندارد کارمندش را اخراج کند، اما مد یریمد چیه مطمئنا

تر است. اگر  تیکفا یدارد، خودش از او ب یرا در سازمان خود نگه م یتیکفا

کند، ماندن او در  ینم جادیا یندارد و ارزش یریتاث میت تیدر موفق یکارمند

 .سازمان فقط هدر دادن منابع است

 

۱ 

 .دیهفته انجام ندهآخر را  اخراج

 یخود را با اضطراب و ناراحت التیاو تعط د،یکارمند خود را آخر هفته اخراج کن اگر

و ارسال رزومه  دیکردن شغل جد دایپ یبرا یتواند با کس یکند و نم یم یسپر

 .مشورت کند

۲ 

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دیسر بزن  اقیانوس آبیما، حتما به  یهامقاله  ریسا دهمشاه یبرا

 .دیاخراج کن یحضور

 ای لیمیتلفن، ا قیکار را از طر نیاست و اگر ا ندیناخوشا اریکارمند بس کی اخراج

خواهد شد.  ندتریناخوشا اریبس طیشرا د،یانجام ده یرحضوریغ یروش ها ریسا

ادب  تیو با رعا دیعمل کن یتا حد ممکن انسان یمهم است که هنگام اخراج کارمند

 .دیو احترام، کارمند خود را اخراج کن

۳ 

 .دیکارمندتان را اخراج نکن ییبه تنها خودتان

در جلسه اخراج  ندهیعنوان نمابه یاز افراد بخش منابع انسان یکیاست  بهتر

است و  یقانون یشخص ثالث در جلسه عمل کیحضور داشته باشد، چراکه حضور 

 یشخص دوم به عنوان شاهد عمل م نی. هم چندهدیم یشتریب یاحساس راحت

کند شما را به  یسعاحتمال وجود دارد که کارمند سابق شما  نیکند. متأسفانه ، ا

تواند به شما کمک  یدر اتاق م HR متخصص کیاخراج ناعادالنه متهم کند. وجود 

متخصص  کیاگر  ی. حتدیکن یریجلوگ یکند تا در روند اخراج از مشکالت احتمال

 میتواند تصم یکه م یگریحتما شخص دوم د د،یدر دسترس ندار یمنابع انسان

 .باشد داشتهکند در جلسه حضور  دییشما را تا

 بعد از اخراج کارمند نکات

۱ 

 .دیکارمندان را از اخراج مطلع کن گرید

جلسه  لیبه تشک یازیپرسنل، ن ریاز کارمندان به سا یکیدادن خبر اخراج  یبرا

 .ت ناخواسته مطرح نشودتا سواال دیو کوتاه اعالم کن عیخبر را سر نی. استین

۲ 
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 .دیکن میکارمند اخراج شده را تقس فیوظا

 نیآن را ب فیوظا د،یکن یاستخدام م یسمت خال یرا برا یگریکه فرد د یزمان تا

 .دیاین شیشما پ یکار ستمیدر س یتا مشکل دیکن میتقس میافراد ت گرید

 

 نتیجه گیری

 دیبه اخراج کارمندان خود نداشته باش یازیکه تا حد ممکن ن نیا یبرا دیدان یم ایآ

استخدام و اخراج تنها راه  یساز ستمیس د،یاخراج کن یدر صورت لزوم حرفه ا ایو 

 شما است؟

 

از چالش ها و اضطراب  یلیخ د،یکن یستمیبخش استخدام و اخراج خود را س اگر

دهد.  یشما انجام م یکارها را برا نیا ستمیاز آن کم خواهد شد و س یناش یها

 .دیگذارند اشتباه کن یهستند و نم قیها دق ستمیس
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