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پیش گفتار مرتجامن

از آنجا که هر سازمان یک واحد انسانی و اجتماعی به شمار می رود، 
برگزاری جلســات رویه ای ضروری در حفظ بقا و پویایی آن محسوب 
می شود. برگزاری جلسات می تواند کاربردهای متفاوتی داشته باشد. در 
این میان، بســیاری از مدیران به هر دلیلی، توانایی برگزاری و مدیریت 
جلسات ثمربخش را ندارند یا پس از سال ها تجربه به این توانایی دست 
می یابند. با وجود این، مدیریت جلسات به شکلی اثربخش یک مهارت است 
و به همین دلیل، بهره گیری از تجربیات موفق دیگران می تواند مسیر را برای 
افزایش اثربخشی جلسات و کاهش هزینه های مختلف مرتبط با آن هموارتر 
سازد. کتابی که در دست دارید در قالب 21 فصل، به بررسی انواع جلسات، 
ساختار هر یک از آنها و نیز عوامل ریز و درشتی که به افزایش اثربخشی این 
جلسات می انجامند، پرداخته است. این کتاب سیزدهمین جلد از مجموعه 
کتاب های جدیدی اســت 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 تا ضمن افزایش دانش خود 
از مدیریت فروش، با هدایت بهتر تیم خود، به رشد و بالندگی بیشتری در 

حوزه کسب وکارشان دست یابند.
صالح سپهری فر و متین تولمی
بهار 1395





11

تار
گف
ش

پی

پیش گفتار

برگزاری جلســات مختلف، بخشــی ضروری از روند کاری هر 
ســازمان به شــمار می رود. حدود یک چهارم )یا مقداری بیشتر( از 
وقت شــما به عنوان یک مدیر، در جلسات صرف می شود. همچنین 
حــدود 80 درصد از زمانتان نیز به گفتگوهــای دو نفره یا چند نفره 

اختصاص می یابد. 
هر قدر افراد بیشــتری در محل کارتان حضور داشــته باشــند و 
تکالیف گروهی پیچیده تر باشــد، کارکنان نیاز بیشــتری به مالقات 
گروهی برای حل مســائل مختلف، تصمیم گیری، تبادل اطالعات و 

دیدگاه ها خواهند داشت. 
از نظر من، جلسه را می توان نماد عملِی مدیریت دانست. جلسات 
فرصتی ارزشمند برایتان پدید می آورند و می توانید شایستگی مدیریتی 
)یا عکس آن یعنی بی لیاقتی( خود را در قالب آن نشــان دهید. افزون 
بر این، در جلسات مختلف می توانید مهارت های ارتباطی و همچنین 
توانایی خود برای تاثیرگذاری بر روی دیگران و متقاعد ســاختن آنها 

را تقویت کرده و به سازمان برای دستیابی به اهدافش کمک کنید. 
با این حال، جلســات کاری شــباهت زیادی بــه تبلیغات دارد. 
تخمین زده می شــود که حــدود 50 درصد از هزینــه ای که صرف 
تبلیغات می شــود، به نوعی هدر می رود. با وجــود این، به صورت 
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دقیق مشخص نیست که این 50 درصد در کجا و به چه صورت هدر 
می رود. همچنین تخمین زده می شــود که نیمــی از زمان حضور در 
جلســه هدر می رود و کسی هم نمی داند چگونه می تواند جلوی این 

هدررفت را به طور کامل گرفت. 
بسیاری از جلسات کاری طوالنی و غیرموثر هستند، نتیجه محور نبوده 
یا به شــکلی مبهم و بدون روندی مشــخص برگزار می شوند. با وجود 
این نمی توان به این دالیل از برگزاری جلسات صرف نظر کرد. جلسات 

همیشه نقشی حیاتی در محیط های کاری و نیز موفقیت شما دارند. 

تاثیرگذاری بر دیگران

در این کتاب خواهید آموخت که چگونه جلســات را به شکلی موثر 
اداره کرده و در آنها مشــارکت کنید تا در نهایت به بیشترین بازده در 

ازای زمانی که برای آنها صرف کرده اید دست یابید. 
نحوه برنامه ریزی و مدیریت جلســه از سوی شما به عنوان مدیر و 
همچنین عملکردتان طی جلسه، از اصلی ترین عوامل تعیین کننده موفقیت 
شغلی تان به شــمار می روند. مدیران باالدستی همیشه کیفیت و کمیت 
مشارکت شما در جلسات را به دقت نظاره می کنند. اگر بتوانید عملکردی 
خوب در جلسات داشته باشید، مسیر پیشرفت شغلی تان هموارتر خواهد 
شــد. در هر صورت می توانید طی جلسات عملکردی درخشان داشته 
یا بســیار بد عمل کنید که البته این به خودتان بستگی دارد. به هر حال 

عملکرد هیچ کس در جلسات از چشم دیگران پنهان نیست. 
اگر مدیر مجموعه ای هستید، زیردستان شما میزان اعتبار، شایستگی، 
هوش و نیز شــخصیتتان را از نحوه مدیریت جلسه مورد ارزیابی قرار 
می دهند. مدیران موفق آنهایی هستند که می دانند چگونه جلسات را به 
خوبی مدیریت کرده و عملکرد موثری در محیط جلسه داشته باشند. پیتر 



13

تار
گف
ش

پی

دراکر1 می گفت »جلسات، ابزاری اولیه برای مدیریت هستند.« از آنجا که 
بخش مهمی از وقت کاری شــما در جلسات صرف می شود، یادگیری 
شــیوه مدیریت آن و نیز کسب اطمینان از دستیابی جلسه به نتیجه مورد 

نظر، نقش مهمی در موفقیت شغلی تان خواهد داشت. 

رصفه جویی در زمان

اگر بتوانید عملکرد خوبی در مشــارکت و مدیریت جلســات داشته 
باشــید، می توانید تا 40 درصد از زمان از دســت رفته را برای انجام 
کارهایی با بهره وری باال و دستیابی به نتایج بیشتر صرف کنید که این 
رویه در نهایت به پیشرفت سریع شغلی شما کمک می کند. اگر نتوانید 
عملکردی خوب در جلسات داشته باشید، نمی توانید در مدیریت هم 

موفق باشید. 
در این کتاب، به بررســی دو دسته اصلی از جلسات می پردازیم. 
دسته نخست شکل آشناتر جلســات یعنی مالقات گروهی به دالیل 
مختلف اســت. دومین دسته از جلسات نیز جلســه های دو یا چند 
نفره ای است که در آن به امور مختلفی نظیر مصاحبه، مذاکره، توجیه، 
اســتخدام، اخراج، پاداش دهی، تفویض اختیار یا ســایر فعالیت های 

مدیریتی می پردازید. 
این کتاب دربردارنده 21 مبحث مهم اســت که با سال ها مطالعه 
و پژوهش در زمینه نحوه برگزاری جلســات در سازمان های مختلف 
به دســت آمده است. اگر بتوانید این آموزه ها )یا بخشی از آنها( را در 
راهبرد مدیریت جلســات خود به کار گیرید، اثربخشی مدیریتی تان 
به طور قابل توجهی افزایش می یابد و چه بســا این پیشرفت موجب 

شگفتی تان هم بشود. 

1- Peter Drucker


