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سخن ناشر

آیا شــما هم از کسانی هســتید که برای پیشــرفت و بهبود کسب وکارتان ســاعت ها بی وقفه کار 
می کنید، کمبود خواب دارید و کســلید؟ آیا شــما هم مجبورید در جلســه های بی پایان و گاهی 
بی مورد شرکت کنید؟ مشغله های ذهنی تان بسیار زیاد است و وقت کافی برای زندگی شخصی و 
خانوادۀ خود اختصاص نمی دهید؟ اگر پاسختان مثبت است، باید بگوییم: »الزم نیست دیوانه وار 

کار کنی!«
این روزها اصطالحی بسیار رایج شده است که برای نشان دادن میزان عالقه به کار بیان می شود. 
افراد می گویند: »من دیوانه وار عاشــق کارکردن هستم!« در بسیاری موارد، این افراد ساعت های 
طوالنــی کار می کنند، دیر بــه خانه می روند، آخر هفته و در روزهای تعطیل هم مشــغول اند، اما 
عجیب است که همچنان کمبود وقت دارند. مخاطب سخن ما این اشخاص هستند. آن ها به این 
وضعیت افتخار می کنند و مدام ادعا می کنند وقت ســر خاراندن ندارند. مشکل زمانی خودش را 

نشان می دهد که با وجود کار بی وقفه، کمتر نتیجه می گیرند. 
اگر در هفته حدود چهل ساعت کار می کنید و زمان کم می آورید، باید در انتخاب کارها یا شیوۀ 
انجام دادن آن ها تجدیدنظر کنید. وقتی افراد بر بهره وری تمرکز می کنند، تصور این است که باید 
هر لحظه را با انجام کاری ُپر کنند و همیشــه کار بیشــتری هســت که باید انجام شود! بهره وری 
یعنی ُپرکردن زمان و برنامه مان و اینکه کار بیشــتری انجام دهیم. اثربخش بودن یعنی پیداکردن 
زمان های خالی برای چیزهایی غیر از کار: زمانی برای اوقات فراغت، برای خانواده و دوســتان یا 

حتی برای انجام هیچ کاری. 
کتاب »الزم نیست دیوانه  وار کار کنی« راهنمایی است برای ایجاد تغییر. صرف نظر از جایگاهی 
که در ســازمان دارید، می توانید انتخاب های بهتری داشته باشــید؛ انتخاب هایی که کار شما را 

بهبود بخشد و آرامشتان را بیشتر کند.
به عنوان فردی که ســال ها، روزها، ساعت ها به کار شدید اشتغال یا اعتیاد داشته ام، اعتراف 
می کنم که با آشنایی با کتاب، تغییرات جدید در نگاهم به موضوع کار ایجاد شده. هرچند، ایجاد 
تغییر دشــوار اســت، اما فکر می کنم وقت آن رسیده که تغییر را شــروع کنیم، هر چند، حتی با 

گام های کوچک و سنجیده. 
ما در نشــر برآیند تالش می کنیم کتاب هایی که می تواند نیاز اعضای این اکوسیستم را پاسخ 
دهد منتشر کنیم. کتاب های ما اغلب از جنس کتاب های عملیاتی و اجرایی است. کتاب هایی که 
پس از خواندن آن ها بتوانید بر اساس آموزه های آن ها، تغییری در کسب و کارتان ایجاد کنید. در 
این راه به همراهی شما بسیار نیاز داریم. اگر نقدی به کار ما دارید یا پس از خواندن کتاب نکته ای 
به ذهنتان رســید، آن را با ما در میان بگذارید. باور داریم که برای پیشرفت باید نقدها را بشنویم و 

اشتباهات را اصالح کنیم. منتظر پیام های شما هستیم.

عادل طالبی
مهر 1400





پیشگفتار

یکی از مشــکالت عدیدۀ مدیران ســازمان ها، فقدان یک برنامۀ یکپارچه و منســجم برای انجام 
وظایف و مســئولیت های سپرده شــده است. مشــکلی که ابعاد آن به صورت گســترده در اتالف 
زمان، دوباره کاری، برگزاری جلســات تکراری و بی ثمر و عــدم تحقق اهداف در زمان های معین 
قابل مشــاهده است. در این میان، نکتۀ مهم و قابل تأمل این است که فقدان یک برنامۀ منسجم، 
ناخواسته منجر به ایجاد عادت های ناپسند در رفتار و عملکرد مدیران می شود. درنتیجه، این گروه 
از مدیران به ســختی می توانند کاری را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنند. آن ها اکثرًا دچار روزمرگی 
می شــوند و تعداد دفعات تکرار فعالیت هایشــان افزایــش می یابد و همین امر موجب می شــود 
تــا نتوانند از زمان به خوبی بهره ببرند. از ســوی دیگر، فقدان نظــم و انضباط کاری، عدم تعهد و 
مسئولیت پذیری را به دنبال خواهد داشت که در این صورت، پاسخ گویی به انتظارات و خواسته ها، 

به موقع و به شکل مطلوب اتفاق نمی افتد.
انجمن مدیریت ایران به عنوان نهادی علمی/ پژوهشــی و با بیش از 65 سال سابقۀ مدیریت، 
همواره تالش داشــته اســت تا آموزه ها و مهارت هــای مدیریتی را در قالب برگــزاری برنامه های 
آموزشــی، ســمینارها، کنفرانس ها یا انتشــار کتاب های علمی ترویج دهد. در این زمینه، کتاب 
حاضر که به کوشش آقایان سیدمحمد اعظمی نژاد و عزیز میردار ترجمه و به رشتۀ تحریر درآمده 
است، شامل مجموعه مباحث علمی و کاربردی بسیار ارزشمند است که به مدیران و کارشناسان 
ســازمان ها کمک می کند تا ضمن شناســایی ابعاد اتالِف منابع، نسبت به شناسایی مؤلفه های 

مدیریِت برنامه ها نیز آگاه شوند و بتوانند از آنها به بهترین شکل در امور کاری شان بهره ببرند.
مطالعۀ این کتاب ارزشمند به مدیران، کارشناسان،  دانشجویان و عالقه مندان به حوزۀ بهبود 
مدیریت توصیه می شود. امید است با به کارگیری مطالب ارائه شده بتوانیم نسبت به ارتقای کیفیت 

وظایف و مسئولیت های مدیران در سازمان ها بیش از پیش کوشا باشیم.

دکتر آذر صائمیان
رئیس شورای سیاست گذاری مجلۀ مدیریت





مقدمۀ مترجمان

فرقی نمی کند که صاحبان کسب وکارها و مدیران دارای چه سن و تحصیالت و تخصصی هستند 
یا در کدام جغرافیا و فرهنگ زندگی می کنند، آن ها با ذهنیتی که دارند نتیجه می گیرند؛ ذهنیتی 

دربارۀ کارکنان، رقبا، محصوالت یا دربارۀ چگونگی موفق شدنشان.
برای دومین بار است که کتابی از صاحبان شرکت ۳7 سیگنال را می خوانیم و از ذهنیت آن ها 
آگاه می شــویم. ذهنیتی که آن ها به کار گرفته اند و باعث موفقیتشــان شده است، احتمااًل برای 

خیلی ها، مثل ما، الهام بخش است.

سیدمحمد اعظمی نژاد و عزیز میردار

متن اختصاصی نویسندگان کتاب برای خوانندگان فارسی زبان

«We can›t make the whole world calm. That›s outside of our capacity. But we can 
do so much more to make our work calm by cultivating better practices and stronger 
values. The more crazy the world gets, the more important we counteract with a 
calm refuge at work.»

»مــا نمی توانیــم کل جهــان را آرام کنیم. این خارج از ظرفیت ماســت. امــا می توانیم با پرورش 
ارزش هــای قوی تر و تمرین های بهتر برای آرام کردن محل کارمان تالش کنیم. یک پناهگاه آرام 

در محِل کار.«
 David Heinemeier Hansson
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