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معرفيسازمانمديريت INSEP
در سايت سازمان مديريت  ،INSEPاهداف چنيين تعرييش شيده اسيت "كمي
مديران برای رشد كردن بهعنوان افراد حرفه ای در خدمت شركت خيود و كمي
شركتها برای گسترش استراتژیهای خود".

بيه
بيه

مديران معموالً سه ويژگي دارند  -1تحصيالت خود را در سالها ی قبيل بيه اتميام
رسانده و بار تئوري موضوعات را درك كردهاند .بتدريج در شركتها رشد كرده تا به
موقعيت مديريت رسيدهاند -0 .شديداً درگير كارهای روزمره هستند و كمبيود وقيت از
خصيصه های اصلي مديران است -1 .فرصت مطالعه كمي دارنيد و فرصيت گذرانيدن
دورههای بازآموزی و تكميلي را ندارند.
از طرف ديگر ،مديران كارهای اجرايي زيادی انجام دادهاند ،با مسايل مختلش بطيور
عملي آشنا هستند و تجارب زياد عملي اندوختهاند.
اما علم مديريت درحال پيشرفت است و همواره روشهای جديدی ارائه ميدهد.
نقش سازمان مديريت  INSEPايجاد سرپلي بين اين دوحاليت ميديران اسيت .بيا
استناد به تجارب كسب شده مديران ،موضوعات روز مديريتي را در قالبهای مختلش از
جمله سمينارهای چند ساعته تا يكروزه ارائه مي دهد تا مديران با آخرين دسيتاوردهای
علم مديريت آشنا شوند و با بكارگيری اين روش ها تأثير زيادی در پيشرفت كار خيود
داشته باشند .از سوی ديگر ،مديران ،با اتخاذ روشهای جديد ،ميتوانند نقش مهمي در
گسترش قابليت شركت خود در رقابت و برتر بودن را ايفا كننيد .بيرای تسيهيل كيار،
سازمان مديريت  INSEPهمچنين كتاب های جيبي را در موضوعات مختليش تيدوين
كرده است .اين كتاب ها مطالب پايه نيستند ،بلكه با استفاده از تجارب مديران و عطش
به دانش تئوري آنها ،عناصری از تجارب مديران را جمي بنيدی نميوده و در قاليب
موضوعات خاص مطرح مي كنند ،از جمله كاركردن در محيط چند فرهنگيي ،تفيوي
مسئوليت و پرورش كاركنان مسئول ،مديريت فراقسمتي يا مديريت غيرمستقيم و....
بخشي از اين كتاب های جيبي در ايران توسط محمد راد ترجمه و به وسيله نشر رهرو
پويا در اختيار عالقمندان قرار گرفته است.

دربارهمترجم 
محمد راد در سال  1107در كرمان متولد شد .در  13سالگي به همراه خانوادهاش به
تهييران مهيياجرت كييرد .وی در سييال  1151از دا نشييكده اقتصيياد دانشييگاه تهييران
فارغ التحصيل شد و سال بعد برای ادامه تحصيل به آمريكا رفت« .راد» در سال 1157
با اخذ مدرك كارشناسي ارشد اقتصاد به ميهن بازگشت و به تدريس در دانشگاه مشغول
شد .او در سال  1110مجدد عازم فرانسه شد و پس از تغيير رشته و ادامه تحصيل در
رشته تجزيه و تحليل و طراحي سيستم های اطالعيات ميديريت ،در پياريس بيه كيار
پرداخت .پس از بازگشت مجدد به ايران در سال  1170در كنار فعاليتهای حرفهای ،به
كار ترجمه و نيز به تدريس سيستمهای اطالعات مديريت و تجزيه و تحليل سيستمها،
در دانشگاه آزاد و تدريس زبان تخصصي در مؤسسه عالي بانكداری ايران پرداخت.
تحصيل ،اقامت و كار طيوالني ميدت در آمريكيا و فرانسيه باعي شيده كيه «راد»
رفتارهای اجتماعي و كاری را در اين كشورها از نزدي لمس كند و معاني واقعي را در
ورای بح تئوري بخوبي درك كند .نمود اين مسئله در ترجمههای وی بارز است .در
ضمن «راد» مطرح مي كند كه كتابهايي كه به آنها برخورد كرده و تغييرات اساسي
در زندگي او بوجود آوردهاند را ترجمه ميكند.
انتشيارات سيازمان ميديريت INSEP

از ترجمههای «راد» ،تاكنون 03 ،جلد كتاب از
فرانسه توسط انتشارات رهرو پويا منتشر شده است .كتب زير توسيط انتشيارات نسيل
نييوانييديش منتشر شييده است  -1اثبيات شخصيت در برقراری ارتباط با ديگيران،
 -0كاربردهای چپ و راست مغز ،از تمامي ظرفيت مغز خود استفاده كنيد -1 ،سياختار
جادويي ان.ال.پي -3 ،استيراتيژی فروش -5 ،تاكتي فروش -1 ،راهنمای كارييابي،
 -7طنزهای ملل -2 ،داستانهای بامزه.
همچنين ،كتب زير توسط انتشارات نگاه دانش به چاپ رسيده است
 -1سيستمهای اطالعاتي در مديريت با كاربردهای تجارت الكتروني
 -0چگونه استراتژی رقابتي خود را برنامهريزی كنيد.

و اينترنت،

«راد» از خوانندگان كتاب های خود تقاضا دارد نظرات ،انتقادات ،و پيشنهادات خود را
به نشاني زير با وی در ميان بگذارند و با وی در ارتباط باشند.
Rad_translate@yahoo.com

مقدمهيمترجم 


چرا بعضي از مديران هميشه سرشان شلوغ است ،ساعتهای طوالني كيار
مي كنند ،و سرانجام نيز رشتهی كيار از دستشيان خياري مييشيود؟ يكيي از
داليل عمده اين است كه آنان اولويت های كاری خود را فراموش ميكننيد.
بين مهم و فوری تمايز قائل نمي شوند .كارهيا را اولوييتبنيدی نمييكننيد.
كمتر به برنامهريزی زمان كاری خود توجه ميكنند و بيشتر به آنچيه پييش
مي آيد واكنش نشان مي دهند .اعصابشان خرد ميي شيود ،هميشيه از كارهيا
عقب هستند و…
شناخت اولويت ها و چگونگي مديريت كردن آنها و انجام كارها بيا توجيه
به اولويت ،از جمله رازهای موفقيت مديران است.
اين كتاب تالش مي كند جم بندی از اهميت داشتن اولويتها ارائيه دهيد،
سپس به شناخت پيدا كردن از اولويتهيا و ميوانعي كيه بير سير راه عمليي
كيردن اولوييتهييا وجيود دارد ،مييپييردازد .در نهاييت ،راهكارهيايي جهييت
مديريت صحيح اولويتها ارائه ميدهد .اميدواريم مورد قبول قرار گيرد.
محمد راد

ديگروقتندارم 

ديگر وقت ندارم.
همه چيز اولويت است.
همه چيز فوری است.
ما نميتوانيم همه كار انجام دهيم.
زندگي حرفهای همه چيز را تخريب كرده است.
اين كتاب نوشته شده است تا شيما را بير اولوييتهيای خيود متمركيز كنيد
چگونه مي توانيم از وقت خود به خوبي استفاده كنيم تا از چيزی كيه اهمييت
دارد مراقبت كنيم .چگونه اولوييت هيا را تشيخيص دهييم و بير اولوييتهيا
متمركز بمانيم.
بعضي از كتابها پيشنهاد ميي كننيد تسيلط بير وقيت ،ميديريت زميان،
صرفه جويي در زمان ،كاسيتن از وقيتهيای تليش شيده… را فيرا بگيرييد.
برنامهی بسيار مفصلي است.
كافي است حرفهای گيان اسپوزيتو را به ياد آوريم
"بايد زمان را ببخشيم… كه هرگز نميبخشد".

()2مشكالتشماچهچيزهاييهستند؟

تمايلطبيعيشما 
اغلب ،پیش می آید كه كارها را به ترتیب زیر انجام دهیم:

 كارهايي را كه برای ما مطلوب هستند ،قبل از كارهای نامطلوب؛
 كارهايي را كه سري انجام ميشوند ،قبل از كارهايي كه وقتگيرند؛
 كارهايي را كه آسان هستند ،قبل از كارهای سخت؛
 كارهايي را كه در آنها مهارت داريم قبل از كارهای جديد؛
 كارهای فوری را قبل از كارهای مهم؛
 و كارهايي كه به ما تحميل ميشيوند را قبيل از كارهيايي كيه انتخياب
ميكنيم انجام ميدهيم.
آيا شما خود را با يكي از اين گرايش ها منطبق يافتيد؟ اين كتاب بيه شيما
كم خواهد كرد انرژیتان را بر اولويتهای خود متمركز كنيد.
قوانينوقتكهبهمامرتبطهستند 
قانون مورفی

هركاری بيش تر از آنچه در ابتدا پيش بيني شده وقت ميگيرد.
با در نظر گرفتن اين قانون ،به تدريج مي توانيم پيشبينيهایمان را بهتير
كنيم.
قانون پاركینسون

همانند گاز كه تمام فضای اطرافش را اشغال مييكنيد ،كيار هيم گسيترده
مي شود تا تمامي زمان در دسترس ما را اشغال كند.
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با درنظر گرفتن اين قانون مي تيوانيم بيرای كيار خيود محيدودهی زمياني
تعيين كنيم؛ در واق محدوديتهای آزاد كننده.
قانون كاریسون

كاری كه در چند نوبت انجام شود بيشتر وقت ميگييرد تيا ايين كيه آن را
پيوسته انجام دهيم.
با در نظر گرفتن اين قانون ،ميتوانيم محدودهای زماني ،بدون مزاحميت و
قط كار پيشبيني كنيم.
قانون آیزنهاور

ما به طور معمول مهم را با فوری اشتباه ميگيريم.
با توجه به اين قانون ،الزم است اولويتها را روشن كنيم.
راهنماهايدرونيشما 

شخصيت ما تأثيری بسيار قوی در عملكرد ما دارد .اين همان عاملي است
كه از ميزان مؤثر بودن روش های مديريت وقيت مييكاهيد .شخصييت ميا
تحت تأثير پيام های تربيتي است كه ندای آن را ميشنويم و ما را راهنميايي
مي كند "همه چيز به خوبي پيش ميرود ،به شرط آن كيه بيه ايين صيدای
كوچ گوش كني…"
مكتب "والد ،كودك ،بالغ" روشن كرد ما طبق خواست راهنماهای درونيي
خود زندگي مي كنيم ،نوعي نداهای دروني كه پيامهيای اليزام آور و محيدود
كننده ميدهند .همهی ما بهدسيت "راهنماهيای درونيي" يكسياني هيدايت
نمي شويم .در اينجا چند حالت كيه ت .كياهلر مشيخص كيرده اسيت ذكير

( ) 6مشکالت شما چه چیزهايی هستند؟
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مي شود ،در عين حال ،مثال هايي كه ميتوانند به مانند پاد زهر به ما خيدمت
كنند.
زود باش ،بجنب!

بايد عجله كرد .الزم است سري تر عمل كنيم.
پاد زهرر هير كياری بيه وقيت خيودش .بيه بيمياری
عموميت بخشيدن به فوريتها" ،نه" بگوييم.
خوشايند ديگران باش!

بايد با ديگيران مهربيان بيود .بيه تقاضياهای ديگيران
"آری" بگو ،حتي اگر تمايل داشتي كه نه بگويي.
پاد زهر :ما ميتوانيم به تقاضايي "نه" بگيوييم ،بيدون
اين كه به فردی كه آن را مطرح ميكند آسيب برسيانيم.
بايد به فكر خودمان هم باشيم.
خوب كار كن

بايد كارهيا را خيليي خيوب انجيام داد .الزم اسيت بيه
جزييات توجه شود.
پاد زهر :بيرای هير كيار ،فرصيت مناسيبي اختصياص
دهيد .بايد برای خودمان محدوديتهايي قائل شويم.
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جان بكن!

تا ميتواني جان بكن و از خودت مايه بگذار.
پاد زهر :برای به دست آوردن حاصل كيار بيه ميا ميزد
مي دهند ،نه برای اين كه خودمان را اذيت كنييم .وقتيي
به موفقيت رسيديم ،ميتوانيم لذت ببريم.
كم نيار!

بايد يكه و تنها راهحلها را پيدا كرد .نبايد اظهار ضيعش
كنييي ،همييهی بارهييا را روی شييانهی خييودت بگييذار و
شكايت نكن.
پاد زهر :بايد بليد باشييم خيود را آنطيور كيه هسيتيم
نشان دهيم و از ديگران هم كم بگيريم.
توصیهها:

بايد از دستورات صريح و قطعي كه در درون ما زندگي ميكنند و گاهي اوقات
كارهای ما را برنامهريزی ميكنند ،خودآگاه شويم.
ما دوباره ساخته نمي شويم ،اما بسيار مفيد است زماني كه راهنمای دروني ،به
ضرر كارآيي ما عمل ميكند ،در ذهن خود پادزهر را تكرار كنيم.

( ) 6مشکالت شما چه چیزهايی هستند؟
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سطحنگرانيشما 
از نگرانی تا خستگی مفرط
 –1توان تصمیم گیري كاهش مییابد

نمي دانيم از كجا شروع كنيم ،همهی كارهيا بيه مشيكل تبيديل شيدهانيد،
كارها را به تعويق مياندازيم ،زيان ميبينيم.
 –2توان سازماندهی و برنامهریزي محدود میشود

اقدامات ،تدافعي مي شوند ،ما به فوريت ها و بيه لحظيههيا واكينش نشيان
ميدهيم .برای ميان مدت ،فكری نميكنيم و كاری انجام نميدهيم.
 –1خالقیت رخت برمیبندد

افكار به ورطه ی تكرار و واپسگرايي درميغلتد .خيال ميكنيم بايد عميل
كرد و بيهوده است كه گوش كنيم ،چون هم اكنون همه چييز را مييدانييم.
پاسخها اغلب كليشهای و نامربوط و نابهجاست.
 –7زندگی خصوصی محو میشود؟

مشغله های كاری جای همه چيز را ميگيرد ،حس خود تنبيه كردن دائميي
مي شود و كار تمامي وجود فرد را تصرف ميكند.
 –5تمایل به كار ناپدید میشود

ديگر نمي توانيم مناب جديد بهدست آوريم و اين ضعش ،به ش به خيود و
ظرفيت خود منجر ميشود .از همه انتقاد ميكنيم ،به ويژه از خودمان.
 –6كیفر كار

اسييتواری خييود را از دسييت ميييدهيييم و بيمييار ميييشييويم ،اغلييب كمييي
استراحت ...،كه بيشتر اوقات در زمان استراحت با وجود مشغلههيای ذهنيي،
استراحت كامل نميكنيم.
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فوريتعموميتيافته 
ما در عصري زندگی می كنیم كه شعار فوریت بر سراسر زمان كاري ما
سایه افكنده است .چگونه می توانیم اولویتهاي خود را مدیریت كنریم،
وقتی سیل كارهاي فوري ،ذهن و وقت ما را اشغال میكند؟ چه رابطهاي
بین پیشرفت و سرعت وجود دارد؟
رابطهي پیشرفت و سرعت

رابطهای مستقيم بين پيشرفت و سرعت وجيود
دارد ،زيرا مشتريان انتظارات فراوانيي دارنيد و در
هر لحظه فشار ميآورند كه سرعت باالتر برود.
از سوی ديگير ،اغليب بيين كياهش هزينيهی
طراحي يا توليد و كاهش تيأخير در طراحيي ييا
تولييييد همسيييويي وجيييود دارد .سيييرعت بيييا
پيشرفتهای اقتصادی همسوست.

قابلیت رقابت دیگرر
بزرگ ها نیسرتند كره

كوچك ها را مردیریت
می كنند ،بلكه سریعها
هستند كره كنردها را

مدیریت میكنند.

عالوه برآن ،اينترنت رابطيهای تنگاتني بيا سيرعت و فورييت دارد .ميا از
كسي كه مي توانيم به سرعت به او دسترسيي داشيته باشييم ،انتظيار پاسيخ
فوری داريم.
سرایت كردن فوریتها

اما فشار برای سرعت بيشتر ،بر فوريت مسلط شده است .فوريت ،كارهيايي
را در معرض انجام قرار ميدهد كه بايد به آنها در ميان مدت يا بلند ميدت
پرداخته شود .اين فشار ما را در آستانهی اشتباه گرفتن فيوری و مهيم قيرار
مي دهد ،كه منشاء ركود و پسرفت است .فوريتهای عموميت يافتيه ،باعي
مي شوند نتوان ارتباط پيشرفت و سرعت را به خوبي برقرار كرد.

( ) 6مشکالت شما چه چیزهايی هستند؟
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در موقعیت شغلی خودتان چگونه اولویتها را مدیریت میكنید؟

 همه چيز اولويت است.
 اولويت بقيهی كارها را شكار ميكند.
 ديدن نوك دماغ  -عملكرد بر اساس كوتاه مدت.
 به طور موقت خيلي سرم شلوغ است ،اما با آن مقابله ميكنم.
 نگراني زن

خطر به صدا در آمده است.

 جهنم ديگران هستند.
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

