مشخصات شناسنامهای:



نام کتاب :مدیریت زمان
عنوان اصلیTime power:



نویسنده :برایان تریسی



مترجم :علیرضا زارع ،رضا عرب



ناشر :انتشارات بومرنگ



سال چاپ8811 :



موضوع :وقت – تنظیم





تعداد صفحه684 :
ردهبندی کنگره1 :ف7وHD46
ردهبندی دیویی456/88 :

فهرست مطالب کتاب:
مقدمه

55

ویژگی مشترک انسانهای موفق

54

مدیریت زمان یک هنر است

54

راهنمای موفقیت و عملکرد باال

57

فصل اول :روانشناسی مدیریت زمان
نقطه شروع موفقیت

86

خود را برای اثر بخشی وکارایی برنامه ریزی کنید 81

بدست آوردن 5ساعت وقت اضافه در هر روز

86

عزت نفس و ارزشی که برای خود قائلید

66

کارآیی وعملکردتان بهتر خواهد شد

88

کلیدی برای بهترین کارایی

65

افزایش حس کنترل بر کارها

85

سه رکن برای ارزش دهی به خود

64

کنترل زمان و زندگی خود را بدست آورید

88

سه روش برای بهبود کارایی

61

وقت بیشتری برای خانوادهتان دارید

88

 85اصل تایید شده برای رسیدن به حداکثر کارایی 56

سه مانع ذهنی برای استفاده از مدیریت زمان

86

هفت تمرین از نیروی زمان

56

برای انتخاب آزاد هستید

87

تمرینهای عملی

56

فصل دوم :تسلط بر زمان از طریق هدفهای ذهنی و عینی
به سه درصد برتر بپیوندید

45

چطور به هدفهایتان میرسید

46

مهارت کلیدی برای موفقیت

48

چطور تصمیم بگیرید که واقعاً چه میخواهید

76

زندگیتان را تجزیه وتحلیل کنید

76

اصول الزامی برای تعیین اهداف

46

تصور کنید هیچ محدودیتی وجود ندارد

75

هر روز هدفهایتان را باز نویسی کنید

44

هدفهایتان را بر اساس اولویتها برنامهریزی کنید 74

به طور منظم هدفهایتان را بازنویسی کنید

47

اهداف خیلی مهم را جدا کنید

77

واقعاً چه میخواهید؟

41

برنامهای از کارها با جزئیات کامل تهیه کنید

71

چرا میخواهید این هدفها را بدست بیاورید؟

41

توانایی دستیابی به هدف را در خود تقویت کنید

76

سرعت رسیدن به اهداف را تصاعدی افزایش دهید 46

«قانون اثر گذاری» را فعال کنید

16

از خودتان سواالت درست بپرسید

65

باورهایتان را تغییر دهید

18

به دنبال شفافیت کامل باشید

64

تمرین های عملی

67

 5ایده برای دستیابی به هدفهای درآمدی و شغلی 16
هدفهایتان را سریع تر بدست آورید

68

فصل سوم :چکیدهی مدیریت درست زمان خودتان را منظم کنید
هر چیزی را از قبل برنامه ریزی کنید

866

چطور با کاغذها کار کنیم

861

از سرمایه گذاریتان  8666درصد سود بگیرید

868

لوازم و روشهای مدیریت زمان

885

دلیلی برای اغلب شکستها

865

هفت روش برای برنامهریزی امور شخصی

887

چهار راهنما برای سازماندهی شخصی

868

در زمان پرواز کارهای بیشتری انجام دهید

855

سه مرحله برای سازمان دهی محیط کار

867

تمرینهای عملی

854

فصل چهارم :کارها را درست اولویتبندی کنید
با ارزشها شروع کنید

851

هر چیزی را که میتوانید حذف کنید

861

آزادی در انتخاب

856

کارتان را دوباره مهندسی کنید

866

ترتیب ارزشهای شما

856

اولویتبندی شخصی

856

ارزشهای شما تشکیل دهنده وجود شماست

888

در کجا عملکرد بهتری دارید

858

به ندای قلبتان گوش کنید

885

به دنبال روشهایی برای ارزش افزوده باشید

858

به احساس درونیتان نگاه کنید

885

راز موفقیت

858

ارزشهای شفاف

886

در کجا کار آمد هستید

858

قانون 56/16را اعمال کنید

886

وظایف کلیدیتان را بهتر از قبل انجام دهید

856

قانون 56/16در همه جا جریان دارد

885

سرمایه گذاری زمان برای آینده

855

کارهای مهم را از کارهای فوری جدا کنید

884

در تمام روز به موارد اولویت دار فکرکنید

854

اولویتهای برتر شما

887

اولویتهای شرکتتان را تجزیه و تحلیل کنید

857

مراحل محدود کننده را مشخص کنید

887

محصوالت وخدماتتان را به سه دسته تقسیم کنید

851

تحلیل موانع را در تمام کارها ببرید

881

بر جایی تمرکز کنید که بهترین نتایج را به دنبال دارد856

به درون شرکت و یا خودتان نگاه کنید

886

زندگی شخصیتان را اولویتبندی کنید

846

چه چیز دیگری شما را عقب نگه میدارد؟

866

به آینده نگاه کنید

846

عوامل واقعی را شناسایی کنید

868

برای پنج سال آینده برنامه ریزی کنید

848

درباره نتایج بعدی فکر کنید

865

بر روی  56درصد اول تمرکز کنید

845

معلق کردن خالق کارها را تجربه کنید

868

چیزهای کوچک را فراموش کنید

848

سود ناشی از سرمایه گذاری زمان

866

پنج سوال کلیدی برای اولویت بندی

848

اولویت باال در مقابل اولویت پایین

865

اصل کارایی تحمل

845

انجام بعضی کارها را متوقف کنید

865

برای حد اکثر نتیجه ،تالش کنید

844

از روش الف ،ب ،ج استفاده کنید

867

زمانی را برای فکرکردن اختصاص بدهید

847

هرچیزی را که میتوانید به دیگران واگذارید

861

تمرین های عملی

841

فصل پنجم :توسعه عادتهای شغلی برای انجام کارها
عادتهای افرادی که کارایی باالیی دارند

876

بدون وقفه و مزاحمت کار کنید

876

حواستان را بر روی چیزی متمرکز کنید

876

یک تضاد در کار

816

انرژیتان را متمرکزکنید

876

گفتگوی بیهوده را کاهش دهید

818

چهار قدم برای رسیدن به کارایی باال

878

وسواس تمام کردن کارها را در خود بوجود بیاورید818

مزایای تمرکز

875

مرتباً به خود پاداش دهید

815

عادت به کامل کردن کارها

878

پاداش را با دیگران تقسیم کنید

818

اندیشه را با احساسات همراه کنید

876

با جمالت مثبت با خودتان حرف بزنید

816

حالت خاص هر موقعیت را به خود بگیرید

876

تمرین کنید ،فقط یک چیز را در دست داشته باشید 815

صاف و محکم بنشینید

875

بر روی منحنی یادگیری حرکت کنید

815

مثل یک نابغه عمل کنید

874

تکنیکهای کارایی شخصی

814

قدمهایی برای داشتن تمرکز بهتر

877

تمرینهای عملی

865

زود بخوابید وزود بیدار شوید

871

فصل ششم :مدیریت شغلهای چند مسئولیتی
مهارتهای کلیدی در موفقیت

866

بر روی کاغذ فکر کنید

565

یک مهارت قابل یادگیری

865

مسئولیتها و ضرباالجلها را واگذار کنید

568

کا را با ترسیم هدف در ذهن شروع کنید

865

در انتظار بحران باشید

566

از اول شروع کنید

865

یک برنامه ثانوی(برنامه بی) بنویسید

565

تیم را تشکیل دهید

864

تعداد انتخابهایتان را به طور مداوم افزایش دهید 564

مالکیتها را تقسیم کنید

867

چهار مشکل که باید جلوی آنها را گرفت

567

دیدگاه مشترکی از آینده را بوجود بیاورید

867

پروژه را به صورت عینی برنامهریزی کنید

561

بر نامههای مشترک آینده را طراحی کنید

861

استفاده از روش برد داستانی برای تشریح وظایف

جداول زمانبندی و ضرباالجل معین کنید

861

فردی

همه کارهایی را که باید انجام شود لیست کنید

866

نمونهای از یک کار چند مسئولیتی ارسال خبرنامه 588

اطالعات مورد نیازتان را مشخص کنید

866

تعیین کارهای چند مسئولیتی مجزا

585

عوامل بازدارنده و محدود کننده را معین کنید

566

بازبینی و ارزشیابی منظم

588

پروژه را ساماندهی کنید

568

مدیریت موفق پروژه

586

نمونه یک کار چند مسئولیتی

568

تمرینهای عملی

587

586

فصل هفتم :تکنیکهای صرفهجویی در وقت و روشهای مقابله با هفت تلف کننده وقت
هفت تلف کننده اصلی زمان

556

کارهایتان را دقیقاً! اولویتبندی کنید

558

یک مرورسریع

555

تمام وقت را صرف انجام کارتان کنید

558

روش فکرتان را تغییر دهید

555

مدیریت کارهای چند مسئولیتی

556

اهداف روشنی را برای خود معین کنید

555

تمرکزبگیرید ومتمرکز بمانید

555

کارتان را با جزئیات برنامهریزی کنید

558

پنج روش کنار آمدن با مهمانان ناخوانده

551

صرفهجویی زمان در مالقاتها وجلسات

586

صدمه بزند

581

هزینه مالقاتها را معین کنید

586

شما یک کارمند آگاه هستید

586

هفت راه برای موثرتر کردن مالقاتها

588

عدم تصمیمگیری یا تصمیمگیری ضعیف

566

بحران ها را از خود دور کنید

585

پنج راه برای تصمیمگیری بهتر

565

برای بدترینها برنامهریزی کنید

585

پنج روش دیگر برای صرفهجویی در زمان

566

پنج راهکار مدیریت بحران

584

تمرینهای عملی

567

خوش و بش واحوالپرسی میتواند به کار شما
فصل هشتم :غلبه بر تعلل ومسامحه
در مسیر سرعت حرکت کنید

566

از معذرت خواهی وتوجیه بپرهیزید

554

وقتی که باید کاری را سریع و کامل انجام دهید

556

برای پایان کار به خودتان پاداش دهید

557

افزایش شهرت به خاطر سرعت و قابلیت اطمینان

558

از پاداش برای تقویت رفتارهای مثبت استفاده کنید 551

روشهایی برای کاهش کمبود زمان

558

استفاده از پاداش برای غلبه بر بیمیلی در پاسخ به

زمان جوهر همه کارهاست

555

تلفنها

556

تقویت احساس فوریت

558

تمام مسئولیت تکمیل کار را بر عهده بگیرید

546

اهداف با ارزش را تعیین کنید

558

پنج روش برای آنکه بتوانید کارها را شروع کنید 546

کارهایتان را بصورت تکمیل شده در نظر بیاورید 556

شانزده روش برای غلبه بر تعلل در انجام کارها

548

تمرینهای عملی

578

تایید مثبت را تمرین کنید

556

ضرباالجلهای روشنی را برای خودتان معین کنید 554
فصل نهم :حرکت با سرعت باال در مسیر رو به جلو به وسیله استفاده بهتر از زمان
یک ایدهی جدید میتواند باعث ایجاد تفاوت شود 574

از متخصصان یاد بگیرید

517

وقتی ذهن شما با یک ایدهی جدید برخورد میکند 577

کتابخانهای مخصوص خودتان بسازید

516

به باشگاههای کتاب ملحق شوید

566

احتمال موفقیتتان را افزایش دهید

571

سرعتتان را حفظ کنید و رو به جلو حرکت کنید 571

یک حساب اینترنتی باز کنید واز آن استفاده کنید 566

یک دوره آزمایشی یک ماهه را امتحان کنید

576

یک دوره تندخوانی بگذرانید

568

مجالت تجاری را مطالعه کنید

516

خواندن مفید را بیاموزید

568

کار را با یک مطالعه اجمالی شروع کنید

565

قبل از خواندن کتاب را پیش مطالعه کنید

565

مطالعه عمیق کتاب

568

فرمول تضمین شدهی ثروتمند شدن

515

آنچه را خواندهاید ،مرور کنید

568

داراییهایی که به ارزش آنها افزوده میشود

518

توانایی واستعداد یادگیریتان را افزایش دهید

566

روش پاره کردن و خواندن را تمرین کنید

516

عضویتهای بیفایده در مجالت و ...را لغوکنید

565

مقاالت را به همراه ببرید

515

قفسه کتاب تان را تمیز کنید

565

روشی که افراد بالغ از آن طریق یاد میگیرند

515

نگران از دست دادن چیزی نباشید

567

از هدایای زمان ،هوشمندانه استفاده کنید

514

در سمینارها و دورههای آموزشی شرکت کنید

567

روی ارزشمندترین داشتههای خود،
سرمایهگذاری کنید

516

بر روی ارزشمندترین داراییتان سرمایهگذاری کنید518

به جوامع و اتحادیههای تخصصی در زمینهی کارتان
ملحق شوید

یک دوره برای سخنرانی در مجامع عمومی بگذرانید865
566

در جلسات شرکت کنید و برای کمک،

ساعتهای طالیی را صرف سرمایهگذاری بر روی
خود کنید

868

866

دو کلید برای دستیابی به آینده

866

شبکهای برای ارتباط با افراد برتر در زمینهی کاری 868

به فردی بدون مرز تبدیل شوید

866

تمرین های عملی

864

پیشنهاد دهید
اصل رابطه متقابل را تقویت و فعال کنید

868

فرمول موفقیتی که هیچگاه شکست نخورده است 865
فصل دهم :صرفهجویی در وقت هنگامی که با دیگران هستید
سوء تفاهمهای عمومی

867

شش مرحله برای تفویض موثر اختیارات

اولویتهای نامشخص

861

هفت روش برای آنکه هر روز ،کار بیشتری

تفویضاختیار ضعیف

861

انجام دهید

855

خطوط نامشخص مسئولیت

866

توجه کردن

856

یک بازی مدیریتی

866

موفقیت در کار را تضمین کنید

856

مدیر ،مسئول است

886

لیستی از جواب سواالت زیر تهیه کنید

856

اطالعات ناکافی

886

سه نوع تصمیم

854

مالقاتهای متوالی بدون هدف

888

نوع تصمیم را مشخص کنید

857

نامشخص بودن کارهای یک نفر

888

بر روی راه حل متمرکز شوید

851

زمانی را برای گفتگوهای شفاف اختصاص دهید

885

هفت روش برای کارآیی در حل مشکالت

886

قانون برتری نسبی

886

مسئولیتهای خاص را معین کنید

885

قانون برتری نسبی را در کارتان پیاده کنید

886

بر روی تقسیمکار متمرکزشوید

884

اصل کلیدی کارآیی فردی

885

مدیریت اشتراکی را تجربه کنید

884

از تفویض معکوس اختیارات خودداری کنید

887

تفویضاختیارات کلید قدرت

887

حاال بار روی دوش شماست

881

چه کس دیگری میتواند این کار را انجام دهد؟

887

در مقابل خواستهای طبیعیتان مقاومت کنید

886

چه کسی میتواند کار را بهتر از شما انجام دهد؟

887

به دیگران آموزش دهید

886

آیا این کار را میتوان با هزینه کمتری انجام داد

881

بر روی شفافیت در کارها متمرکز شوید

866

آیا میتوان از این کار چشم پوشی کرد؟

881

تمرینهای عملی

868

شما فقط برای آنچه انجام میدهید حقوق میگیرید 884

856

فصل یازدهم  :روش های مدیریت زمان برای فروشندگان
فروشتان را دو برابر کنید

866

بر روی ارزش ساعتی کارهایتان متمرکز شوید

شغل یک فروشنده

865

تعیین کنید در آینده باید چه کارهایی انجام دهید 856

فرمول سه مرحلهای فروش

864

جزئیات فعالیتهای مربوط به فروش را تعیین کنید 858

کار را با تعیین دقیق میزان درآمد و اهداف فروش

866

از کارهایی که انجام میدهید نتیجه بهتری بگیرید 858

تعیین کنید

867

سرعتتان را بهتر کنید

855

کار را از بهترین سال درآمدتان شروع کنید

861

سطح مهارتهایتان را تجزیه وتحلیل کنید

855

کار را از ضعیفترین مهارتی که دارید شروع کنید 856
کارتان را از قبل برنامهریزی کنید

855

آزمونهای سنجش موقیت در یافتن مشتریهای
احتمالی

چیزی را که میفروشید به درستی بشناسید

845

قرارهای مالقات تایید نشده

848

برنامهریزی ضعیف در تقسیم بندی جغرافیایی
مالقاتها

848

855

وسواس بیهوده

846

برنامهریزی کنید

854

حواس پرتی و عدم تمرکز

845

قرار داد را ببندید

857

خستگی بیش از حد و اضافه کار

844

عوامل اتالف وقت را در فروش از میان ببرید

856

نداشتن بلند پروازی یا هدف

844

تعلل ومسامحه در کارها

856

از زمان بهترین استفاده را ببرید

847

نا تمام ماندن مراحل فروش

846

تنها چیزی که برای فروش دارید

878

آمادهسازی ضعیف

848

تمرینهای عملی

878

فراموشی

848

قرارها را بر اساس محدودههای جغرافیایی

فصل دوازدهم :فلسفهی مدیریت زمان
بهترین پیشگویی کنندهی موفقیت

874

هنوز بیشتر زندگی شما باقی مانده است

865

به آینده فکر کنید

877

دربارهی آیندهتان فکر کنید

864

دیدگاه مشترک موفقیت

871

«شاید» بزرگترین تلف کننده زمان

861

مشاغلی که مورد بیشترین احترام قرار میگیرند

871

با خودتان رو راست باشید

861

چشمانداز بلند مدت تعیین کننده طبقهی اجتماعی 876

افراد تغییر نمیکنند

866

زندگیتان را برای مدت زمانی طوالنی،

انتخابهایتان را ارزشگذاری کنید

666

برنامهریزی کنید

816

حداقل خودتان را خوشحال کنید

668

به قله چشم بدوزید

818

زندگی و وقت شما ارزشمند است

665

انتخابهای شما آیندهتان را رقم خواهد زد

815

چیزی که شما را خاص میکند

668

ویژگیهای منحصر به فردتان را افزایش دهید

818

به خودتان به عنوان الگوی دیگران نگاه کنید

666

زندگیتان را متعادل نگه دارید

666

مسائل بلند مدت فکرکنید

815

درباره ارزشهایتان فکر کنید

665

زمان ،مهمترین چیزی است که در اختیار دارید

814

چهار روش برای آنکه زندگیتان را تغییر دهید

664

نحوهی استفاده از زمان را با دقت اصالح کنید

817

زندگیتان را به دو قسمت تقسیم کنید

667

زمان را مثل پول خرج کنید

817

زمان ،معیار اندازهگیری ارزش

661

کارهای نا مناسب بزرگترین تلف کنندگان زمان

811

واالترین هدف شما

661

کاری انجام دهید که عاشق آن هستید

816

دو نوع زمان

666

هیچ محدودیتی وجود ندارد

866

مواظب خودتان باشید

686

گذشته یعنی هزینه از دست رفته

866

سطح باالی انرژی ذهنی را حفظ کنید

688

آماده باشید تا جلوی ضرر را بگیرید

868

برای داشتن انرژی بیشتر خوب غذا بخورید

685

همهی زندگیتان را در نظر بگیرید

868

قدرت زمان را به کودکانتان بیاموزید

685

ده سال به زندگیتان اضافه کنید

866

زمانی را برای استراحت اختصاص دهید

688

دربارهی مسائل کوتاه مدت هم به خوبی

شما فقط میتوانید خودتان را تنظیم کنید

688

تمرینهای عملی

685
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این کتاب برای این نوشته شدهاست که تمام ابزارهای الزم جهت کسب مهارتهای مدیریت زمان در حرفه و زندگی
شخصی را به شما بدهد.
صفحهی 57
سومین مانع برای داشتن یک برنامهریزی زمانی خوب داشتن یک نگاه منفی به خود یا «باورهای خود محدودگر» میباشد.
صفحهی 84
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را از همان مرحله شروع به اتمام برسانید.
صفحهی 546

نظر کارشناسی و مشاورهای پژوهشکده مدیریت زمان
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