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انتفكيش
لعمددك كددك ددب ذه ددك ي د ب سلطهيهددذ نددي

لد س مد

 1ـ ال يوجددو و ددت كددي

سلضددروري سلذركيددع ىمددش سء دديير سءكيددر ويميددذ ولس س عمددت لد

ددش كددك مد

ىمم وطييذ سل خصيذ

 2د صفش ين

إن نذنجع وكير طن إوسرة سلو ت

سيوو وركع ىمش مهمذد

ذجييدك وي دب خخدر

يجعك مهمذ ذ وو وصعب ممي يش ىمي

يمكند سلدذطكف دش صدفي

طيث ال ذجعك سلضغو سلخيرجيذ ذؤير ىمي
وف

ش يوور ورسطذ ويهذ

 3د ال ذطيوك و ذن و سلكميك
و ضك ميالً لك

سلعيمذ

ديلذوذر سل سع دو

م سلنهك و ذهد

سلد ينش

ذفهف جيوسً مي يجب ىمي

عم

دش دل سلمطديوالت لجعدك سلعمدك

ش وغمب سءطيي ذؤير مطيوالت ذطني سلعمك ش سلنذيجدذ

يإلضي ذ إلش عييوة سنذهال سلو ت وسلمجهوو وو وسىش

 4د ذه ك ىيوب إنذيج ءنهي
يهك معوك إنذيج

يعذ

دريذ

إن ذطذيج لمذو ف ولسىيوة سلذفكير ال ذفكدر دش مطيوالذد

سلفي مذ سلني هذ ذه مهي ءنهي ني ذ

تأليف  :روبرت بودش

مد سلغيدر مفيدو لدوف نفند

وىندومي

يعذ سل ر وسصك ىمم
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 5د ذعيمك مد مكدي ىممد كمو د لجنذديج ييدب يند لمذفكيدر دش مكذ د كمكدي
إلنجيع سلمهيف
ذوسجوت يني

كر ينذمرسر ه ب سل ريهذ ونذجو نفن وكير إنذيجيً كممدي

خصص مكي خخر لألىميك وسءطدوسث وسءن د ذ سء دك ويميدذ

ووجعك مكي ىمم طصرييً لألن
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انتخطيع
 6د جهع ي مدذ يلمهديف سلذدش يجدب إنجيعيدي وورج هدي كدك سء كدير سلذدش ذدرو لد ين
ذكم سلفكرة ش و ذوو كدك دب ىمدش سلدورال ال ذذو دف لصدييغذ وندمو
وو لمذفكير ش وطو سلنهي

كك مي ىمي يو سالنذمرسر ش كذي ذ سلهي مدذ طذدش

ذكذمك
 7د ورج ي مذ ذ عيً لأليميذ وونهك ريهذ لمهييف ل يش ذصدنيف كدك مديوة إلدش
ياليذ و نيف ر ينيذ :

و د ىيجك وييف

ج د ال ييف وال ىيجك

ب د ييف وليس ىيجك

سلنهدي ( و ) يش سءكير ويميذ ل ل ذأخ سءولويذ سلهصوى وس ميً
وسلنهي (ب ) ذميهي ش سءيميذ
ومددي ( ج ) ال ذنذطال ذضيي سلو ت هي
سذخي سلو ت سلالعف لذطويو سءولوييت نينيىو ىمش إنجديع سلمهديف وسطدوة ذمدو
سءخدرى وو سلذو ف لذطويو ويميذ سلخ وست إلنجيع سلمهمذ
 8د خم

إطنين وكير سلخ وست ويميذ

 9د ف و ني

إن نيو سرً مي يخ ل

ط ف وي خ وب غير ييمذ مورج يلهي مذ سنأك نفن " مدي يدو

ون دوو مددي يمك د طووي د إ وندده ت ي د ب كمي ديً م د سلهي مددذ

ذنذ ي ذطمك سلنذي ج وو خنيرة سط هي و سرً
11د وجك سلمهديف سلغيدر ممطدذ لصديل سءكيدر إلطيطديً
ب سآل

وطيينيً يع ك سلعمك م

ولس رويددت ون د

مديس مد سلضدرورى ىمدك كدك

دك سلممدولي وو سلمنفد ي وو سلمندذفيوي

ونفنهف سط ف مي سنذ عت يدف سندذغك يد س سلو دت لذنفيد سلخ دوست سءكيدر
إلطيطيً إلنجيع سلمهمذ
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11د ور ىيوة ذووي خ

ىمش سلورال إلنجيع سلمهيف نوسر كيندت ك يدرة وف صدغيرة

يلنجدديح سلد ى يذمذد

د سلكييددرو يرجد إلددش و ددذ ذخ ددي طيدديذهف سرنددف

ريه يف ونمك يك س ىمك ني لك

عيك جوسً

12دد سنددذيمير سلو ددت ىيمددك م مددوب إلنجدديع كددك مهمددذ ىمددش ي مذد
سلالعف إلنجديع كدك مهمدذ ميدك سلندفر وسلمهدي الت وسلذخ دي
إضي ذ و ت ضي
13د ذو ف و كر يمي ذخ

8

سطنددب سلو ددت
إلدل ال ذنندش

لمو ت سلفعمش إلنجيع ي ب سلمهيف
لد

كيدف يمكد إنجديعب

و ددي ال معددوووة لذمخدديص و مددورة وذ ريددر خ د

دكك وكيدر يىميدذ سندذغرال
يلخالصددذ سل نددي ذ ذغنيد

ى نيىيت م سلذروو
14د طوو ويوس

سكذ هي وسجعمهي وميم

طدوو مدي ذعمدك مد وجمد

ندجك ويدوس

ددش خ ذ د سليوميددذ وسرج د إليهددي ينددذمرسر يددف ض د ذنمنددك عمنددش من هددش
إلنجيع كك يوف
15دد ضد خ د مرند لكددك م ددروف نددجك سلهددوف سلمدرسو إنجدديعب ددش مددذ سلهي مددذ
يمك ذهيديف كدك مهمدذ إلدش خ دوست لكدك منهدي ميعديو نهدي ش إلنجيعيدي سلفكدرة
م سلخ ذ سلمرنذ يش و ذهنف سلخ وست ينذمرسر لخ وست وصدغر و دش كدك
نمنددمذ دف ذددوريج سءىمدديك طنددب سءيميددذ ذددعوو سلخ ددذ سلمرنددذ طمددوك
لمموس ف سلطرجذ ممي يؤوى م ي رة إلنجيع مهمذ
16د خ

لكك نيىذ م ىمم سليومش طوو وو يت لمهيف جدوول سليدومش وى دش لكدك
مهمددذ سلو ددت سلددالعف إلنجيعيددي سنددذغك و ذد لمعيلجددذ سءمددور ست سءولويددذ ولس س
سنذهيت مد سلمهمدذ م كد سرً س دوو م ي درة دش إنجديع سلذيليدذ سندذغك سءو ديت سلذدش
ذكو

يهي ش روة ي ذ إلنجيع سلمهيف سءكير إلطيطيً وكممي وكيرت م سنذعميك

ذهنيددذ سلو ددت سلمطددوو لكددك مهمددذ كمم دي وص د طت وكيددر مهدديرة ددش ذطويددو سلو ددت
سلم موب
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17د سنذعو جيوسً ك كك سجذميف ض يدوف مطدوو لكدك سجذمديف وجعدك سلمجذمعدي
مذو عي

يلض

مي سلم موب م كك منهف وخ ريف جووك سءىميك مند هيً

و هددد س يمكددد و يندددييف كدددك سلطيضدددري

دددكك وكيدددر يىميدددذ

دددك نهييدددذ

سالجذمديف يجدب و يكدو كددك دخص دو ووى مهمذد سلندي هذ ويكمدف مهمددذ
جويددوة ورهددر سلذعسمد لهيمددذ وو دديت سلطيضددري

إنهددير سالجذمدديف ددش سلو ددت

سلمطوو
18د ركع طذش ولس كنت م يلب إنجيع ( )111م روف يجب و ذعمك ىمش عييوة
مجهددوو

ينددي سلكييددر م د سإلغ درسرست سلذددش ذصددرف سنذ يي د

سء يير سل يهذ لذعممهي وسءميك لذ يب إليهي وسلنيس لذخدذم
ضير و ذ

سلكييددر م د

هدف

إمكيند

عوة رال وخرى لك إ س وروت و ذنجع مدي ىميد إال و ذركدع

ىمش مي يو وكير ويميذ يك س ني
19د ش نهييذ سليوف س ضد  11و دي ال لمذطضدير لعمدك سلغدو سكذدب ي مدذ أولويديت
سليوف سلذيلش من هيً نيو ر ل ي س و ذيً يمينيً ش سلص يح يمكند و ذدوخك
م ي ددددرة دددددش ىممدددد وو سلطيجدددددذ لعمددددك دددددوس ف وسخذيدددديرست إذ ددددديف يددددد ب
سالنددذرسذيجيذ يضددم ل د سنددذغالك سليددوف م د وول د وسلعمددك ىمددش إنجدديع وكيددر
سلمهيف وولويذ
21د طوو ينذمرسر سلو ت سلالعف إلنجيع كدك مهمدذ ىندومي ذ دوو دش إنجديع سلمهديف
إن ذطذيج لمعمك وو وى ىوس ال وىندويي نذ دعر طدووث سلنذدي ج سلم مو دذ
كك ونرف
21دد ندف سءيدوسف إلدش مهديف ونينديذ ال يهدف إ كدي سلهدوف ك يد سرً وف صدغي سرً وى يدوف دو
ي وو ميك طمف عيو سلمنيك طذش ذ وو ش ذهنيم إلش خ وست ىمدك صدغيرة جدوسً يمكد و

ذ وو هي ش سلطيك ذهنيف سلهوف إلش مهيف ونينديذ يجعمد ذنجدع خ دوست ذوصدم إلدش
مي كنت ذطمف

تأليف  :روبرت بودش

إس

مت ش ىمك ي س نذص

ويوس

وطالميً عيوة سلمنيك
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22د د وى د كددك مهمددذ سلو ددت سلكددي ش إلنجيعيددي ي د ب يددش سل ريهددذ سلصددطيطذ إن د
ذطذدديج إلنهددير سلمهمددذ يل ددكك سلصددطي مدد ووك مطيولددذ طذددش ال ذذعددر
لضغو ذنيرف سلو ت سلمطوو
23د طوو خ وست ىمم

م ذنذفيو ي يً م ذكرسر سلعمك مرذي

ك و ذ وو خ و ذ

ش ىمك خالصذ نريعذ لمم دروف

نم إلدش خ دوست و دف ذطويدو سلو دت و يهدذ وسطدوة مد سلذخ دي سلفعديك
ذغنيدد ىددد نددديىذ مدد سلذفكيدددر

ددديلذمخيص سلجيددو لمم دددروف يدددو خري ذددد

إلنجيعب نجيح
24د ىو ممف ر ينش لموسىيو سلذنميف سلنهي يذ سىدرف ويد ذهدف دش وى و دت يمدي
يذعمال أى م روف ذنجعب ك موركيً لميييذ سلخ دوست ومذدش يجدب و ذنجدع
سلغر

م ممف موسىيو سلذنميف سلنهي يذ يو و ينيىو

كددك موىددو نهددي ش
عيو

دش ساللذدعسف وذنرديف

ددكك منينددب وىنددومي ي ددوو لد و سلموىددو سلنهددي ش لدديس

م سء ضك و ذ وو و سرً يلعمك ىمش سلم روف

25د ذو مي ال يذو

سنذ لمذأخيرست ىنومي ي ذر معد خخدرو

م دروى

إ

خ ددت لهددي نددذكو و ددك إط ي ديً و دديو سرً ىمددش سال لذدعسف يلموىددو سلنهددي ش كد

وسضطيً م سآلخري طوك مي يجب و يفعموب ومذش لكد ىميد إو سر وند مدي

م وطو غيدر ممدعف يإلنجديع رسجد

دكك وورى دوالً مد سالنذردير لمدو ي ال

سءخيرة وي ب يش سلونيمذ سلميمش لذ هش ىمش سل ريال سلصطي
26د ض خ

لذ دوير عيديوة ميمدذ جدوسً دش معدوك إنذيجد سليدومش سلذركيدع ىمدش

سلذطن د سلهميددك يددؤوى إلددش ذطن د يي ددت كددك يددوف سذخ د د سر سرً ر د إنذيج د
سل خصددش نند ذ م ويددذ صددغيرة يوميديً

ددو يجعمد يد س طد سرً ددش سلذخ ددي

لك ذعسيو معوك سإلنذيج نيكو ك ي سرً كمي ون نذص

تأليف  :روبرت بودش

وكير كفيرة
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27د ض سلخ
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سلذفصيميذ سلمكذو ذ لمم يري سءك ر وكذدب خالصدذ ذذضدم نهدي

ذطوو سذجيب كك خ وب ىمش وك سل ريال وجعك سلنهي وسضدطذ ومفصدم كمدي
لو ون ذخ

لذنفيد

دب خخدر إ س طصدمت ىمدش سلمنديىوة يمكند ىمميديً

إنجيع خ وست إضي يذ ومي إ س كنت ذهوف يلم روف كمد نفند

مديس ىميد

و ذهف ون سلعمك لذورس سلخ وة سلعمميذ سلهيومذ
28د و ن و ذديً إضدي ييً لد ع
ن ي

سلذدأخيرست سلروذينيدذ سلمؤكدوة سلطدووث ىندومي ذطدوو

سليومش إى ش نفن م  % 15 : 11عييوة ش سلو ت سلهيديف ميدك

ي س سلذو ير لمو ت نيجعم وكير يىميذ وو ك إريي يً

تأليف  :روبرت بودش
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انتن يم
29دددد ييدددب مكذ ددد لذهدددوف دددأوسر ىددديلش وكدددفر سلكييدددر مددد سلضدددور سل يعدددش هدددور
سلمنددذ يف مندديطذ يرغددذ كي يددذ ىمددش سلمكذددب كرنددش مددري

ووى دددب

ذطذيج ءوسر سلمهمذ سلم مو ذ ىمش وكمك وج
ددش نهييددذ سليددوف و ددر مكذ د وسرجد كددك ممددف وو

31دد ضد كددك ددب ددش مكيند
منددذنو لمكين د سلمعهددوو

ه د ب سل ريهددذ نددذجو كددك ددب ددش مكين د ىنددومي

ذطذيج ش سلمرة سلهيومذ
31دد

ددك و ذ ددوو سلم ددروف وطددرص ىمددش ذددو ر سءنينددييت وجمد كددك سلمدوسو سلذددش
ذطذيج إليهي من هيً

يلنن ذ لمكيذب دو ذكدو يد ب سلمدوسو مجموىدذ و طديث

و يلنن ذ لعيمك سل نير و ذكدو وووست ومدوسو سل ندير سلذدش يطذيجهدي جهدع مدي

ذطذيج من هيً لذنومج يلعمك وو سنه يف طذش ذكمك مهمذ
32د ذفيوى ذكويس سلورال وال مكذ د

وطفرد لذعدرف مكيند يلضد

و مدك ىدوو

مرست سنذخوسم لكك ور ذ
33د د سنددذفو م د كددك سلمصدديور سلهيمددذ سلذددش وميم د

يمكن د سالىذمدديو ىمددش طون د

سلخيص لموصوك إلش مي ذطذيج وو ذضيي سلو ت ش سل طث ومد سء ضدك
سالنددذعينذ نددكرذير لم طددث ىد سلمعمومدديت و دديير ميددك سءر دديف سلطكددومش
وسإلنذرنت وسلوليك سلذجديرى دو ذكدو

و يمدذ ك يدرة كمصديور لممعمومديت وو

ذضيي سلو ت سنذخرج ي ب سلمصيور

ابذا فوسا
تأليف  :روبرت بودش

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
34د ف سليوف وض
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ي مذ لمغو يكو معرمنيً و ك إنذيجديً دش نهييدذ سليدوف ىندومي

ذرى و وكير سلمهيف صعو ذ له س سليوف و سكذممت إن و دت سالندذعوسو لميدوف
سلذيلش م سء ضك و ذطذفر جدووك وىميلد
ذجمعهي كمهي ىمش كك كذيب
وسءن

دش ممدف مخ د سليدومش وو

ه ب سل ريهذ نيكو لوي وس ميً كدك سءىمديك
ش و دت ندي ال يجعمد ذ دوو وسيدذ

ذ سليوميذ ذطضير جووك وىميل

و ضك ش يوم سلجويو ويجعم ويضيً ذفكر يلخ وست سلذيليذ
35د س وو كك ص يح ىمش مكذب نريف و ش سلمنير ك و ذنصرف ذخمص م وى
ذدددرسكف لمعمدددك إ وسومدددت ىمدددش ذنريدددف مكذ ددد كعددديوة يوميدددذ ضدددم ىممددد
سليومش ندذههر وى ىه د ذدؤوى إلدش سلفوضدش وذمنعد مد سلذفكيدر سلوسضد
سلم ددوف

ال يمكن د سلهيدديف ددأوسر مميددع إ س وسجهددت كددك م د سلعمددك

نددي

سلكذي ش ومجموىذ م سلمهيف سلذش يجب و ذنجع ش و ت وسطو
سلمهديف ووالً و لد ىندو مدي ذوسجد هي مدذ مد سلمهديف سليهيمدذ

36د ف عمك و غ

ف يءكير غضيً وسطوة ذمو سءخرى نذ عر عدو لد و كدك مدي يدأذش الطهديً

نهك ونذ عر ون ال ذههر ي ش سليوف
37د س وو و سرً سذخ
سنذريف ع

عير " ف عمم سآل " ولس لف ذ وو م ذنذهش إ س سنذررت

سءمور

إلش ذطهيال يو
38د ك و يهديً

هو ذفهويي كمهي إنجيع ع

ال ذؤجك ىمم

ف

سلخ وست كدك يدوف يصدك

سآل

دور و دذ سلموسىيدو إلدش ىديوة و دش و دت صدير جدوسً ندذنجع وكيدر مد

غير د  %97سلو ذ ش سلموسىيو نذجعم ذ وو ممذعميً ويو ر ل سلو ت وسلميك

ويجعم ك ل ذطذرف و ت سآلخري

طضور لمعمك م ك سرً يذي ل سلفرصذ لمذعرف

ىمددش سلمددورفي وسإلمددوسوست سلجويددوة ويذددي ل د و ذ ديً لمرسطددذ وو ددت لالنددذعوسو
سل ينش وو طذش ىمش سء ك و ت لمرسجعذ مالطريذ

39د د سنددذفو م د سل وسيددذ سلم كددرة ددش سلص د يح سنددذيهر ندديىذ م ك د سرً ى د سلمعذدديو

تأليف  :روبرت بودش

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
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وونذغك ي ب سلنيىذ لمهييف أ ضك ووسر جرب ي س لموة دهر وندذويل لمدي
يمك و ذفعم ي ب سلنيىذ ل

إنهي ونيمذ نهمذ لكنب وس و مميعة

41د س وو كك م روف خ دوة إيجي يدذ س دوو عمدك دب يديف ونذ دعر يإلنجديع سلد ى
نينددديىو ىمدددش إكمددديك يومددد

س دددوو ي مذددد سليوميدددذ يلمهددديف وو سءىمددديك

سل نددي ذ و ددف وض د خ ددذ ىمددك مفصددمذ لممهدديف سءكيددر ذعهيددوسً ذ د كر ي د ب
سلفكرة سل ني ذ ش وسيذ كك مهمذ وو م روف ونذ وو وسيذ مو ه كك مرة

ابذع افكاسا منتمة
تأليف  :روبرت بودش

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
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41د إ س ذو ر لوي و ت إضدي ش وىمدك يد ىمدش سلخ دوة سءكيدر ويميدذ ءنهدي يدش سلذدش
ذع ي سلهيمذ سءىمش وو سلمرووو سء ك ر سنأك نفن
" مي يو سالنذيمير سءميك لو ذش سآل

ينذمرسر

وىنويي ف أكير سءىميك إنذيجيذ

42دد وسصددك سلذركيددع ىمددش وي خ ددوة مهممددذ ست وولويددذ وىمددك ىميهددي ينددذمرسر وسصددك
سلعمدك ىميهددي هددور مدي ذنددذ ي وو و ذ ددذت ذركيدع ال يهددف مددوى صددعو ذهي وو
غضهي وو سلذطوى سل ى نيوسجه
ولك سلنذيجذ ذنذطال ي س سلعنير
43د سنذهك لمخ وة سلذيليذ

وغيل يً مي يذ مب ل و ذكدو

سءيميذ ىمش ي مذ

ركع سنذ يي  %111ىمش ي ب سلمهمذ

طذش ذكذمك إ س مي ونجعذهي وو لت يهي و صش جهو ممكد
سلذش ذميهي ىمش ي مذ

سنذهدك إلدش سلمهمدذ

وسطوة ذمو سءخرى يك س نذنهش مهميذ

ىمش إنجيع سءكير ويميذ
44د ونجع سلمهيف سلذش ذعوو ىمي

و إرسوة ويدذ

ووىمك وس مديً

هيمذ مميعة إى ش سلمهيف سلنهمذ سل ي يذ لم يؤويهدي

وي ب ونيمذ عيلذ جوسً لر معوك سإلنذديج

دف يلمهديف سلر ينديذ سلذدش ندذنجعيي

مهمي كينت مهيرذ وذجر ذد وخ رذد ىميد سندذغاللهي

ونت ه

أ ضك مي يمك

ىممييً

مي ذطذيج سلمهمذ سنذيمر و ذ وخ رذد

طكمدذ و دال دش كدك مهمدذ

و رر وى م سإلمكينيت سلمذيطذ وكير يىميذ إلنجيعيي

45د طوك و ذ ء عيك منذجذ طوو سلو دت سلد ى ذكدو
وذ د

يد وكيدر إنذيجيدذ سندذجم كدك

يددف ددف يلعمددك سنددذخوف سءو دديت سء ددك ددش معددوالت سإلنذدديج لمددرو ىمددش

سلمكيلميت سلهيذفيذ وو إرنيك سلفيكنيت وو لالجذميىديت ولسوسرة سلمني ديت ال يمكد
ءطددو و يطددي ر ىمددش معددوك إنذدديج مرذفد

دوسك سليددوف يمكد سلنددر ددش و ذعددرف

وكير وو يذ ن ي يً وذهوف يهي مي يو وكير ويميذ م مذ م يت سلعمك
46د سنذخوف سلكم يوذر كفيرة وذ

ىيوة كذي ذ سء يير مرة وسطدوة يدف دف ذطريريدي ىندو

سلضددرورة ىمددش سل ي ددذ ذجنددب كذي ددذ سلمالطردديت سلذطضدديريذ يليددو وسلذددش ذطذدديج
تأليف  :روبرت بودش

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
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لذنددجيمهي ىمددش سلكم يددوذر يمددي عددو ذعمددف سنددذخوسف وسىددو سل ييندديت ومخ دديت
سلم يري و رسمج سلجوولذ ووى رنيمج يفيو ىمم وووسر
47د و ر و ذ

ونجع سلمهيف أ دك سلخندي ر كممدي مدت سلخ دوست سلم مو دذ إلنجديع مهمدذ

مي كممي كي و ضك وىمك ىمدش ر د كفيرذد مد خدالك سندذه يف و دي ال وو طذدش
ي دوسنش م د وىمدديك روذينيددذ ونذ د إل دش سلخ دوست سلمعهددوة وسلغيددر ييمددذ وسلم دديل
معيلجذهي ممي يضيىف سلعمك
48د نوف م طجف سلمهيف لذذفيوى سإلجهيو
ف وسطو ذمو سءخر

والً م ذنيوك م روىي

ش ور عذ نيىيت

نمهف إلش مهيف ذنجع كك وسطدوة دش  31و يهدذ طديوك و

ذرذب مهيم م سلصغير لمك ير ىندويي نذ دعر يإلنجديع وذكدو و دك خمدوالً دش

خخر سليوف

س طدث يندذمرسر ىد وكيدر

49د ذطو نفند إلنهدير سلمهديف سلمورجدذ ىمدش جدووك وىميلد

وونرف وو ضك سلوني ك إنذيجيً لمهييف يلمهيف يف كي ب نفن لعيديوة معدوك سإلنذديج
51د و ك جهو لعييوة معوك سلذطن

سلذطن سلهميك وسليي ت ش سلمجهوو وسلنذي ج ينذج

ىن سخدذالف ك يدر ىمدش سلمدوى سل عيدو كدك مدي ذطذيجد يدو و ذطند مد ووس د
وكيددر مد سلمعذدديو مدديالً و ينددذمرسر وىنددويي نددذكو

ددش مددذ سلددد  %5مد سلعدديممي

سءكير إنجي سعً
51د

ور ووسر

ش سلعمك ال ذؤجك ىمك سليوف إلش سلغدو و دوو دش سلعمدك دو سرً وندذنجع

خددالك ى ددر نددنوست مددي ينجددعب سآلخددرو
إطنيس سإلنجيع سل سر

دوسك طيدديذهف

ددف عممد سآل ونذ ددعر

كيفيذ سنذيمير لو ذ ذطوو نوىيذ طييذد سلذدش ذصدنعهي

52د طوو مي ذريو إنجيعب وكير مد وى دب وخدر مدي يدش سلخ دوة سءولدش ىمدش ي مذد وو
سلهددوف سءكيددر ويميددذ وسل د ى يجددب إنجدديعب سآل

تأليف  :روبرت بودش

ذمدد يددش سلمهمددذ سلذددش ذطذدديج

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
سلذركيع ىميهي سذ
ولك
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ي ب سلونديمذ ووالً وىندويي ذندذ ي إنجديع كدك مدي ذطذيجد

ر ىمك كك مهمذ ىمش طوة

53دد ددف عيديوة إنجدديع يالنذهديك ددو سرً لممهمدذ سلذيليددذ كممدي ونجددعت مهمدذ ذمددو سءخددرى
كممددي ذضدديىفت سطذميليددذ عيدديوة إنذيج د

يلنجدديح يولددو نجدديح كددك مهمددذ ذنذهددش

نجيح ذعيو م طمين وذععع م يهذ إلنجيع سلمعيو كك إنجيع نيج يععع م
ورذ ىمش موسجهذ سلذطوى سلذيلش

ف عمك كك خ وة ىمش طوب يدف سنذهدك لمذيليدذ

و سرً
54د طوك ون

ذ سليوميذ سءنينيذ إلش ىيوة ويذ

يلعيوة يدش دب ذهدوف د ذمهي يديً

وو ذطكف سلعهك سلدوسىش كدك وسطدو مندي لويد مهديف غيضد وو مهيذدذ ومد
ييمذ

مجرو و ذص

لد

ىيوة نينهك ذطممهي ولديس ىميد طينهدي و ذذو دف

وذفكر هي
55د د غيددر سلعدديوست سلهويمددذ ىويمددذ سلفي ددوة إلددش ىدديوست مفيددوة
فيىميددذ وكيددر وس ددوو م د سليددوف وندديالطر سآلخددرو

ددرر و ذنددذيمر و ذ د

ددورذ ىمددش إنجدديع سء دديير

سلمهممذ نيهورون وكير ىالوة ىمش ون ذنذ ي سالنذمذيف و ت رسغ
56د ذخيك و لوي نصف يوف ه إلنجيع ىمدك يدوف كيمدك مدي س ندذفعك

مدي س ندذ وو

مي سل ى يجب و يهوف ومي يمك و يأذش الطهديً ىندومي ذفيجدأ همدذ سلو دت سلمذديح
وميم لمعمك

إن مض ر لوض خ ذ ىمش وىمش منذوى م سلكفيرة

وفاسم وت نيات وخطوات فاعهة
تأليف  :روبرت بودش

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
57د س ذعدو ىد سلمهي عديت سل خصديذ ىندومي ذدؤوى ىممد
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دإ خخدر مدي ذطذيجد

يدددش سلذدددوخالت سلغيدددر ضدددروريذ يطدددوث وك دددر إنجددديع ىندددو سعويددديو طمينددد
وسندددوميج

يلعمدددك كممدددي س ذر دددت نطدددو سلنذيجدددذ سلنيجطدددذ يمكددد و ذعيدددال

سلمهي عيت نجيط

ل س ال ذوىهي ذطوث سندذخوف وندي ك ىدوف سإلعىديج ميدك

ىالمدديت ىمددش سل دديب وو سل ريددو سلصددوذش ولس كنددت مضد سرً س طددث ىد مكددي
عيو لمعمك طيث ال يجو سآلخرو

وو غيدر وو يذد لذكدو

دش مدذ ن دي

طيث ال يكو و ت سل روة ىنو سآلخري
58د ذعمف و ذذجييك سلمهيف سلذش ال ذؤوى لنذي ج

مي ونهك و ذ دغك نفند

و ك ويميذ إ كينت سلخ وة غير ييمدذ سليدوف

دال ذضدي و ذد

عمدك

هدي كممدي

س ذعوت ى سلمهيف سء ك إنذيجيً كممي كنت منذجيً
59د سل وى نفر غير ضرورى سنذخوف سلذكنولوجيي سلطوييذ سلذدش ذدو ر سلو دت إ
كي

ش سإلمكي سنذخوسف سلهيذف وو سلفيكس وو سل ريو سإللكذرونش لمذعيمك مد

ضييي سليوف سلهيمذ ذجنب سلعييرست سل خصيذ لذو ير سلمعيو م سلو ت ور
معوك سإلنذيج
61د نجك و كير ىمش منجك وو سنذعمك رسمج سلصدوت دش سلكم يدوذر يدف طدرر
سلكمميت إلدش صديغذ مال مدذ

هد ب ريهدذ ندهمذ لمذع يدر ىد و كدير

وو

ىنير مطيولذ سلكذي ذ سلمنمهذ سلكذي ذ لكيير م سلنيس ىمدك مضدجر ولكد
سلذطددوث ونددهك يلمددي ون د لدديس ومدديف جمهددور وغيل ديً ذكددو سلكذي ددذ وكيددر
يىميذ إ س كينت غر

سالذصيك ي

خصي

61دد ضد موسىيددو نهي يدذ يوميددذ ندوسر مذهددي وف ال

يلموسىيدو سلنهي يددذ ذعيدو مد

معوك سإلنذيج كممي س ذر ني م سلموىو سلنهدي ش إلذمديف سلعمدك كممدي د لني مدي
تأليف  :روبرت بودش

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل

19

ددش وندددعني إلنهي دد ضددد نمنددمذ مددد سلموسىيددو سلنهي يدددذ ددهرييً وونددد وىييً

ويومييً كممي س ذرب سلموىو سلنهي ش كممي وو سلعمك سلطهيهدش ذعمدك سلموسىيدو
سلنهي يذ كهوة و

ييمذ لعييوة إنذيج كممي سلذعمت هي

62د د ددف وينددير ذطددوي

يلهدديذف

دديلو وف يجعم د ذذطددوث ددش سلموضددوف م ي ددرة

و نرىذ وذكو سلمكيلمذ ميمرة م سلنهك و ذجمس جمنذ صيرة ومريطدذ
جوسً وىنويي نذ وك سلمكيلمذ
63د جم ىوو م سلمهيف سلمذ ي هذ سلصغيرة و ف هي ش نفس سلو ت رو ىمش كدك
سلمكيلميت سلهيذفيذ سلذدش ذذعمدال موضدوف وسطدو دش سليدوف ويفضدك سلهيديف د ل
عددو سالنذهددير م د جددووك سءىمدديك سليددومش إذمدديف ىددوو م د سلمهدديف سلصددغيرة
يكدددو وندددهك دددش ونددد عطددديف سلعمدددك طيدددث ينددديىو وىدددف جهدددوو ىمدددش
سالندددذفيوة سلهصدددوى مددد و ذددد

جمددد سلمهددديف سلصدددغيرة معددديً ميدددك سءىمددديك

سلمصر يذ وسل ريو وسلذنميف وسلذنمف وو ذجويو يىوة سل يينيت وسلدرو ىمدش سل ريدو
سإللكذرونش ىنومي ذج ر ىمش سالنذهيك مد ن دي آلخدر وسلعدووة مدرة وخدرى
إن ذنذهم سلو ت ش مطيولذ إىيوة سلذركيع وسالنوميج
64د وور سالجذميىديت كفديرة وىمد مند هيً ىد موىدو سالجذمديف وسلذدعف د
سل يب لذ وو سالجذميف ال ذطرج مم يأذش مذأخ سرً

وغمدال

مدذك معرو ديً أند ممذدعف

ذميميً موسىيو سالجذميىديت وندرىي مدي نديذفهف سلعديممو وند رجدك وىمديك
جيو وىندويي نذصد

سالجذميىديت ميمدرة طدوو سالجذميىديت دش وو ديت غيدر

ذهميويددذ م د سليددوف ميددك سلندديىذ  1551مندديرسً وو  3545مندديرسً ممددي يندديىو
ىمش ساللذعسف و ذ سلموسىيو

65د ذطوى نفن

طيوك وس ميً و ذذفوال ىمدش نفند

ركدع ذفكيدر إليجديو ونديمذ

وكير كفيرة ءوسر نفس سلمهمدذ سلمكمدف هدي و ذطويمهدي لمع دذ
تأليف  :روبرت بودش

إند ذطدوك

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
طذش وكير سلمهيف ني
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إلييرة ومرح

 66ـ وكذب ي مذ مهيم ىمش صفطذ وسطوة ك يرة وكذب كدك سلمهديف وو ساليذمديف
يلذنمنك سلمنينب

عو ذنجيك كك سلمهيف طمدك  3مجموىديت مخذمفدذ مد

سلمهدديف ( و ب ج ) ينددذخوسف و ددالف سلذعمدديف سلممونددذ
يمكندد إىدديوة ذددرذي هف يلذنمنددك سلصددطي

مجددرو ذهندديمهف

نددهولذ ددش مخ دد سليددومش

و ه ب سل ريهذ نذذعرف ش وسيذ سلعمك كك يوف ىمش سلمهيف سلصع ذ سلذدش
نذوسجه
67د د جم د كددك نددجال ذ سلهيمددذ مع ديً سطددذفر مع د
سء ضك و ذكو

خ ددذ مهدديف ليددوف وسطددو ه د

ي مذ سلمهيف جدعر مد جدووك وىميلد

وم د

سطدذفر يلممفديت سلوس مدذ

وذجندب وضد سلمالطردديت ىمددش سءرددرف وو صيصدديت سلددورال سلصددغيرة وسنددذخوف
ممف خ د لذدووي كدك سلمالطرديت مطيولدذ سندذخوسف وكيدر مد خ دذ ذعيدو مد
رصذ نهص سإلنذيج كمي ون

نهك سل يينيت ذخي ر فهو ىنصر وو خ وة ييمذ

68د ش كك سالذصيالت سلهيذفيذ ووخك إلش سلموضوف م ي رة ذجنب سليريرة سلمضديعذ لمو دت
وجعددك رندديلذ مخذصددرة ومفيددوة هددور سإلمكددي
ووطذرف و ت سآلخري ونيعيممون

يلميك

69د د ون ددب نددجالت إلكذرونيددذ لوسج يذدد ومندد ولييذ
سلكم يددوذر لمذنددجيك ينددذمرسر

ووخددك ددش لددب سلموضددوف

ددور

إ س سىذمددوت

ددكك خدديص ىمددش

إن د ىدديجالً وف وج دالً نددذنهش طيلددذ سإلط ددي سلذددش

يمك و ذط ف كك دب و دو يدنج سندذعميك سلكم يدوذر وو يف دك ولس س كدي كدك

مي ذممك منجك ه ىمش سلطينوب وو سمذال مرج مكذوب ىنويي دو ذوسجد
سإلط ي سلطهيهش وىمك منووة ىمش سلورال و يلذيلش نيكو ىنو مرج لمند
وى ضييف لممعموميت

71د مذك منج سعً وكي ب نفن

تأليف  :روبرت بودش

يلموح سلجميك سلطيدية دش كييدر مد سءمدور لع دذ

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
كير وطيينيً نهوف م ونفنني ع
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سلخوف وسءلعيب سلصغيرة وسلذش يمكد و

ذطفع منذوييت جويوة م سإلنذديج وسإلنجديع ذ دجي نفند

كممديت إيجي يدذ

ميمذ كذطيذ إلنجيع ينيىو ىمش إنجيع سلمعيو

71د د وضددف ط دوس ع لمذ ددجي ىمددش د ك سلمعيددو م د سلجهددو س د وىددوسً لنفن د وو
لفريال ىمم

72د د سطددذفر خ ذ د

عمك ب ممذ طهيً إ س وصمت لمهوف ش و ت يينش

ددش إنجدديع م ددروى سلصددعب

سالطذفددير نددجك مر ددش لذهددوم

يمك د و يددو ع إلنجدديع وك ددر سنددذخوف خ ذ د كهي مددذ مرسجعددذ وس د ب كددك
مهمددذ يددذف إنجيعيددي ممددي يندديىو ىمددش سالنددذمرسر وي هي د مذطف د سعً ويع ي د
ريي مر ش إلنجيع

73دد لدديس مد سلضددرورى سل ددور ذنفيد ووك نه ددذ وطيينديً يكددو مد سء ضددك سل ددور
ددأى نه ددذ ددش سلم ددروف مطيولددذ سلذمند

يكددو

و نذيجددذ ىكندديذ

ددإ كيندددت سل وسيددذ صددع ذ س ذعددو ىنهددي وسنذهدددك

م ي ددرة إلددش مددي يمكن د سلهيدديف د
و عويي يص

يل وسيددذ ذ يهديً لمددي ذعممذد

ددو

سخذددر سلمهمددذ سءنددهك و ددف هددي ووالً

إنجيع سلمهيف سلذيليذ ونهك

74د ف نوف م سإلجرسر سلمنذج و سرً وىمف و

مذ وذ

ش يد ب سلمطردذ سآل ال

ب ويف مد سلمطردذ سلطيليدذ ال دش سلميضدش وال سلمندذه ك

دال ووندش د

سلو ت سلوطيو سل ى ذعذمو ىمي يش لطريت يوم سلطيلش ال ذهوريف
75د يب سء يير سلذش ذو ر م

ك سلجهو

ف ذجهيدع سلمندذنوست سلذدش سندذعممذهي

ندددي هيً إلنجددديع مهددديف ممييمدددذ مددد سر سرً وذكددد سر سرً سلممخصددديت وجدددوسوك سءىمددديك

وسالجذميىدددديت وسالنددددذفذيرست وسل م دددديت سلموونددددذ كددددك يدددد ب وميمددددذ نددددي ذ
لممنذنوست سلذش غيل يً مي ذنذخوف
76د ك ر ي يً ىمش نفن

ش سءييف سلذش ذطيوك يهي سلذخمص م سلنهدي سلهيمدذ

وطكددف نفن د وىددوك منهج د

تأليف  :روبرت بودش

سنددهك وندديمذ لذ ددوير سلطددي ع سل د سذش يددش و
ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
ذطذفر رؤيدذ وسضدطذ لهدو
سآل
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دوسك سلو دت سلهدوف يدو ند ب عدك مدي ذفعمد
ددب ذنددعش إلنجديعب لكددش يع يد سلو ددوو سلددالعف

ذد كر سلهددوف وس مديً

لذخ ش سلصعو يت

غيل يً مدي يكدو سلو دت سلمطدوو لمخ دوة

77ـ وسج سلذطوييت وسلصعو يت وجهيً لوج

سءكير ويميذ ال يكفش إلذميمهي إ س كي ي س يو سلطيك

يددو و ذنددذجم

وذد وذ ددوو يلعمددك وىمددك همددذ

إ و ضك مي ذفعم

عدديوة ال ذكددو سءمددور

يلصعو ذ سلذش ذذخيمهي
78د كمف خخري

وسوف ىمدش سلمذي عدذ لمذأكدو ونهدف ىمدش سل ريدال

يلعمدك كممدي ومكد

سلصددطي و ددش سلو ددت سلمطددوو غيل ديً مددي يمك د و يذددولش سآلخددرو سلمهدديف
سلفرويذ

ذوريف ي ديت سآلخدري يمكد و يكدو ىونديً ك يد سرً خيصدذ إ س مدي

عوووس يلذوجيهيت وسلذوري يت سلكي يذ

79دد ونددس نردديف جيددو لمممفديت ال ددب وكيددر إط ي ديً مد معر ذد وند ذممد سلمدوسو
سلذددش ذطذيجهددي ولكن د ال ذنددذ ي ذطويددو مكينهددي ووطددو ددرال ذأندديس ي د س
سلنريف يو و ذض وليك لمممفيت ش سءورسج ويمك ذصدنيفهي نرديف سءر ديف
وو سلطروف سلهجي يذ

يلمي و يني مكينيً يذن لجضي يت سلمرذ دذ دنفس

سلذصنيف كممي وضفت ممفيً جويوسً يلورج نجم ش سلوليك ضد كدك دب
ش مكين سلمنينب ونذجوب ىنومي ذطذيج

88ـ سطذفر خ ذ سليوميذ وو و ذر مالطريذ

يلهرب من وس مديً ندجك كدك و كدير

ومالطريذ د ووى معمومدديت وخددرى ذهفددع إلددش ين د
يطددوث لد

دش وو دديت سن ددغيل

وسلذش ذوو م يركذ سآلخري

ددش وى و ددت وغيل ديً مددي

أىمدديك وخددرى وو مالطريذد سلغيددر ييمددذ

هي ش نهييذ سليوف

81د سذخ سله سررست نرىذ وطعف ي ذر سل ي صنعوس سلنجديح دش طيديذهف دش صدفذ
سذخي سلهرسر سلنري وسلذمن
تأليف  :روبرت بودش

د

ال ذضدي سلو دت دش سلذدروو

دور سلمو دف

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
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أ ضددك مددي يمكن د يددف سذخ د سله درسر لينددت كددك سله د سررست ذذخ د نددرىذ لك د
سلعويددو م د سله د سررست سليوميددذ ذكددو ك د ل

كممددي ميرنددت ل د كممددي ذطنددنت

وعسوت كفيرذ
85ـ ـ سخذصددر سلو ددت سل د ى ذهضددي ددش ذطضددير سلددرووو ذعمددف و ذنددذخوف سلهدديذف
فيىميذ لذوصيك سلرووو سلمذأخرة طديوك هدور سإلمكدي سندذخوسف سلهديذف لمدرو
ىمش سلمرسنالت

ميس م سلضرورى سلرو ىمدش سلخ ي ديت وسلفيكنديت دنفس

سل ريهذ مكيلمذ ييذفيذ صدغيرة ذدؤوى سلمهمدذ دش سلو دت سلد ى دو ذندذهمك
ش سلذطضير إلرنيك سلخ يب
83د طي ر ىمش صطذ سلعهميذ وسل ونيذ ءنهي ضروريذ لمهييف أ ضدك إنجديع نردف
و ذ م وجدك طيدية و ضدك

هدو يدؤوى لصدطذ جيدوة وطيدية منرمدذ

أندت

ذطذدديج لصددطذ جيددوة لكددش ذنددذمذ إنجيعسذ د كمددي ين غددش ال ددب ويددف م د
هدديؤ

صددطذ

ددش طيلددذ صددطيذ جيددوة يع يد

ي ددذ و ددورة ىمددش سلذطمددك

ويجعم ك ل وكير ذفذطيً وو ك ذوذ سرً
 88ـ ميرس سلرييضذ ينذريف ىيمك جنو كميكنذ ذخض لمصديينذ وىندويي ندذعمك
كك وكير كفيرة لفذدرست و دوك ينديىو وى ندوف مد سلرييضدذ سلمنذرمدذ
ىمددش و ذ ددوو وكيددر طيويددذ ون ددي يً وسلرسطددذ عددو سلمجهددوو سلجنددوى يهددوى

ويعيو نير سلجنف

 82ـ ذعمددف سله درسرة سلنددريعذ

يلعويددو م د سلددوورست وسلكذددب مذددو رة لمندديىوذ

مد

سلنهك جوسً لمذون ش سلنرىذ دش سلهدرسرة مضديىفذ ندرىذ درسرذهف منديىوة
ع

سء كير وسلذهنييت سل ني ذ صممت ع

و عو م مضديىفذ ندرىذ

لكد

سلوورست لم ييب إلدش مدي يدو

لد يذ مدب سلمميرندذ سلمندذمرة مضديىفذ

نرىذ سلهرسرة نذو ر ل نصف سلو ت ممي يذي ل سلمعيو م سلو ت لمهديف
وكير طيويذ

تأليف  :روبرت بودش

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
86د ركع ىمش سلهوف ش جمي سءو يت سىدرف يدو

كد مدوركيً لهدو

نذ عر يإلنجيع ىنو إكميك كك مهمذ ذ كر مي ذنعش إلي
ىهم
87ـ ذمن
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وىندويي

كك وسضد

دش

نذور ىنويي ون م سلضرورى سلعمك جو إلنجيع سءىميك
جووك وىميل

ذ ددذيت سنذ يي د

م ون م سل يعش و ذرهدر و ديير وخدرى ذعمدك ىمدش
إال ون د ال يجددب و ذنجددرف ورسريددي ىنددومي يطددوث ددب

ي ذت سالنذ ديب الطرد

ندجك ذفيصديم

وجمد لو دت خخدر

عدو و ذنهدش

ىمك سليوف سلهيف سرج إلش مالطريذ وذعيمك م ون يب سلمهي عذ

سا ب و تك
88ـ ـ وى در سنذ دديب خدديص لأل دديير سلصددغيرة

.

مددرور سلو ددت ذكددو ذم د سء دديير يددش

سلمطردديت سلذي هددذ سلذددش ذددؤوى إلددش مددذ سإلنذدديج ىمددش مددوسر سلعمددر ذ ددوو ذمد
تأليف  :روبرت بودش

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
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دكك

سءييف وسلنيىيت وسلو ي ال موة ك يرة م سلعم كدي يمكد و ذندذيمريي
و ضك
89د

وسك يوف سلعمك ركع سيذميم وس ميً ىمش إنجيع وكيدر سءىمديك ويميدذ نديجعم
ي س سإلجرسر مذمي سعً ى سل ي ي

مي ينجعو سلمهيف سءكير إنذيجيً

سلفي مو وس ميً م غولو جدوسً لكدنهف نديو سرً

98ـ ون ب نريف ذن ي لذ كير من هيً يلمهيف سلهيومذ وسلمنيند يت وسلذدوسريل سلخيصدذ
وموسىيو سلذنميف سلذن ي يو رني ك ذ كير ووريذ ذصنيفهي إلش جوول سليدومش

طيددث يذددي لد كددك مد سلذطضددير ورنددي ك سلذد كير سلمنذرمددذ و ذديً لمهيدديف ددأى

ىمك وو مهمذ
91د سر ب و ذ

ش ون وف ندجك كدك نديىذ وكدك و يهدذ يدف رسجد مدي ندجمذ دش

نهييددذ سءند وف سرصددو ىددوو سلندديىيت وكيفيددذ سنددذغاللهي إ س ر ددت صددوال
ي سلو ت سلد ى ونذجدت يد ووو ديت سءن د ذ سءخدرى دش طييذد

ذأكدو وند

نذكذ ف رص مؤكوة لمذطن سلمؤير .

92دد الطددر مذددش يجددب و ذغيددر سذجييد
ى

إ س كينددت خ ذد وو سنددذرسذيجيذ ال ذنددفر

ب ينمي ونت منذمر ش سلعمك ذو ف وو وو سلذغيير

سلو ددت وسل ي ددذ ىندومي ال ذنددفر مجهووسذد ىد
منير

سذ

مك خنيرذ

ددب ىددوك نررذد

دش

صددط

ريه وخرى ذؤوى ل سلمهمذ

93د د سنذ د لأل دديير سلصددغيرة سلذددش ذضددي سلو ددت ذددو ير و يهذددي كددك يددوف يصددن
سخذال يً ك ي سرً ىمش موسر سلعمر

كر

كك ىممش ركع ىمش ي ب سلنه ذ جدوسً

يف سنذ لمو ت سل ى ذضيغ وميف خعسنذ مال ن مطيوالً ذهرير مي س ذرذدوى

تأليف  :روبرت بودش

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
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وو ش سل طث ى مفديذي ندييرذ ىندومي ذنندش مكينهدي طييذد ليندت وكيدر
م مجموىذ م سلو ي ال وسلنيىيت وسءييف
94د ض نجك و يال لمو ت سلالعف إلذميف كك م روف وو ىمك وو مهمذ نذنديىو
ميك يد ب سلوييهدذ مندذه الً ىمدش ذهدوير سلو دت سلم مدوب رؤيدذ خ دذ مكذو دذ
لمو ت ىمش سلورال نذوطش ل

يمك و ذطن

ش وغمدب سءطيدي

ونذكذ دف سءو ديت سلذدش

يهي م كفيرذ .

95ددد دددف يلورسندددذ منددد هيً وىددرف مذدددش يندددمف سلم دددروف ومددي يجدددب ىممددد إلنجددديع
سلخ وست سلمطووة

دك وسيدذ ووك خ دوة إلنجديع سلعمدك طدوو كدك سلخ دوست

سلم مو ددذ إلنجدديعب سنددذه

و ذديً لمددوسخالت سلمددورفي وسلعدديممي

و ددو ذ ددمك سلمددوسخالت سلمكذ يددذ وعمددالر سلعمددك وسل يىددذ وسلع ددي

يلم ددروف
مددي سلو ددت

سلم مددوب لكددك منهددي مددي سلعمددك سل د ى يمك د إنجدديعب ددش سلمكذددب مددي يددش
سلمعمومددديت وو سلذجهيدددعست سلذدددش دددو ذندددذعي

هدددي مددد مكدددي خخدددر ذع يددد

سلورسنذ سلنريعذ مجيالً و ضك لمعمك سلهيوف .

ش إنجيع سلعمك سلطهيهش د ل سلعمك سل ى نينيىو ىمش إنجديع

96د سنذيمر و ذ

مهمددذ ذمددو سءخددرى سن ددغك عمددك كددك مددي يددو مهددف ويخددص سلم ددروف سل د ى
وميم

سذر كك سلذخ ي وسلذرذيدب لنهييدذ سليدوف

عدو سنذهدير سلعمدك سليدومش

سلهيف

تغهب عهى عاد انتأجيم
97د د دديف سلمهمددذ سلذددش ذذهددرب منهددي مددي سل د ى يمنع د لم ددور هددي غيل ديً مددي ذ ددوو
سلمهمذ ي ذ

تأليف  :روبرت بودش

ريهدذ سلذغمدب ىمدش لد يدو و ذهندمهي إلدش مهديف صدغيرة

ترجمة  :منال مصطفي

كيف تنجز اكثر …… في وقت أق ل
نف سلمهمذ سلك يرة إلش مهديف يينويدذ ذنجدع وندرف ووندهك
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ندمهي ونذصد

و ك صعو ذ سنرر إليهي كنمنمذ م سلمهيف سلصغيرة يف ونجعيمي وسطوة ذمو
سءخرى
98د ور سلنذي ج مي وندوو مدي يمكد و يطدوث إ س وجمدت وو وخفهدت دش إكمديك يد ب
سلمهمذ و ش سلمهي ك مي يش و ضدك نذيجدذ مطذممدذ إلنجديع يد س سلعمدك دش
سلو ت سلمطوو
99ـ س وو و سرً س وو سآل

ف سآل

يلخ وة سلصي ذ وو وو سلعمك و سرً

ديف سلوضد

دش سلطديك و دف ديلخ وة سءولدش ل دور سلعمدك

طذددش وكيددر سلمهدديف صددعو ذ يمك د و ذص د

وكيددر نددهولذ ىنددومي نعهددو سلعددعف
ذأجيددك سلعمددك

ون دوو هددي س دوو ذكددوي ندمع هددورذ ىمدش إنجدديع سءىمديك
سلهيف يجعم ذ وو و ك سلذعسميً يإلنجيع
111د د و ص د لمجمي د ى د سلذعسم د لذذمن د
مطرج ديً من د إ لددف ذف د

يلذعسم د

د

ىمي د و ذجددو خص ديً ممددي ذكددو

ددير ي د س سل ددخص ددش يددو

وذو يذ د

إلنجددديعب يدددف س دددوو يلعمدددك م ي دددرة إىدددال سلذعسمددد يج دددر ىمددد و ذكدددو

من والً نذكو و ك ذضييعيً لمو ت ووكير طرصيً ىمش ذط يف سلو دت سلهييندش
وىمك سلمهيف سلضروريذ

181ـ ف أى ب ينيىو ىمش سال ذرسب م إنجيع مميع لمهمذ
سذصك أوك ر ف ىمش ي مذ

سذ

لد سلممدف

وو طذش سكذب سلن ر سءوك دش رنيلذدد د وو

كك مي يمك و ينيىو ىمش سالنذمرسر و ه س ذ دوو سالنوميج يلعمك
112د كر دك و ذفعدك إ س وسجهدت صدعو ذ دش سل دور خد خمدس و دي ال لمذفكيدر
ددش سلموضددوف ووالً س طددث ى د ون د يب سلذأجيددك طفددع نفن د لذطميددك نددد ب

ذأخير ي س سلم ددروف يدف وسجدد يدد س سلند ب وسجد مخيو د

يذخددي إجدرسر

إيجي
113د ف عمك مي وجمذ ووالً ونجدع يد ب سلمهمدذ سلمعىجدذ دش وسيدذ سليدوف وىندومي
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ي ش سليوف نهالً
سلمهيف م وجدك مهديف وخدرى ورجد

114د سنذ لألى سر سلذش ذذخ يي إلرجير ع

وس ميً لمخ وة سءكير ويميذ ش ي ب سلمطرذ ووىمك ىمش إنجيعيدي مد سلندهك
سلو وف ش ل سلعمك جدو وكيدر إلنجديع مهمدذ وخدرى كونديمذ لذجندب ىمدك مدي

يجب ىمم عالً ذطكف ش نفن وىوك ريهذ ىمم
115د روح ى نفن

س عو سلممك وطدوك سلعمدك لمع دذ مرطدذ ذطدوى نفند لذط ديف

ر م د سلهيينددش ددش سلنددرىذ وو لذص د

وكيددر كفدديرة وو إليجدديو ددرال وكيددر

إنذيجيً إلنجديع يد ب سلمهمدذ وىندويي ذطند معدوك إنذيجد

سندذمذ

مديالً

وكمددك ي د س سلعمددك سلممددك و ددو ذكذ ددف ددب يددورى طهيهددش يمك د و يغيددر م د

ذفكير سلذهميوى
116د د وىددرف ميييددذ ون د يب ذددأخير يددف وذخ د ع د
وذطددوث م د نفن د

ددك سلهيدديف

سإلج درسرست خ د ع د

سلو ددت

ددب مددي ددو يكددو صددع يً وو غيددر منينددب وو

مضجر جوسً سنذم إلش صوذ سلدوسخمش لكد كد مندذعوسً إلنهي د إ س منعد

ى ىمدك سء ديير سلمهمدذ نديو سرً مدي ذكدو سلمهمدذ صدع ذ كمدي ذ دوو ىديوة
يكو " سلذطضير لمعمك ونوو م سلعمك نفن "

117د غير مو ف ذجيب ي ب سلمهمذ وو وى مهمذ طيث ذص

وكيدر ي ميدذ إلنجيعيدي

سمن د نفن د ى د سل ددكوى م د سلعمددك سل د ى يجددب و ذهددوف د
سلذغيير يي ذيً

ووجعددك ي د س

هو ذضدي معردف سلو دت لذطفيدع نفند لمهيديف مهمدذ مدي ينمدي

يكو م سلنهك إنجيعيي مجرو سل ور هي

118د سكذ ف ن ب ذأجيم لمعمك وذم

تأليف  :روبرت بودش

ع

سءن يب سلر ينيذ لمذأجيك :
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د و ذ وو و يير وخرى وكير ويميذ

ب د و ذ وو سلمهمذ مضجرة طيث يكو م سءنهك ىمك ب خخر
ج د مذ يهذ سل خص ش ورذ ىمش إنجيع سلمهمذ
119د وىو ذخ ي سلمهيف سلمضجرة لجعمهي وكير والً إلنجيعيدي مدي مد

دب دش طدو

سذ يكو جيو وو نب إنمدي سلذفكير ذجيب يد س سل ب يدو سلد ى يجعمد كد ل
ومي م

ب نهك وال صدعب طذدش نهدرر نطد

يش سلذش ذطوث ر يً ك ي سرً ونرر إليهي

لد

كيفيدذ نررذد لممهمدذ

كك إيجي ش ونذنجعيدي ونرف و ه وك

وكيدر وىندومي ذذه يد ب سلمهيرة ندذههر ونوسس سلذأجيك

111د طوك سلمهمدذ إلدش ىمدك ديال وىندويي نيصد

إنجيعيدي وندهك ءنندي ال نؤجدك

ىمددك سء دديير سلذددش ذ ددعرني يلرسطددذ سجعمهددي مذعددذ سخمددال منهددي ذطددوى وو
مني ندددذ طولهدددي إلدددش مغددديمرة مييدددرة

دددش وغمدددب سءطيدددي يكدددو سإلريددديال

سلجنوي يدو ند ب سلذأجيدك و در ي دذ مريطدذ هدور سإلمكدي وىندويي نديهوو
سءلف وذننيب وذعمك ىمش إنجيع سلمهمذ
111د ذخيك و سلمهمذ و سكذممدت نجديح ىدعع م ديىر سل هجدذ يلنجديح وسإلنجديع
وسطذفر ه ب سلذجيرب سلطنيذ ش ىهم وسنذرجعهي م و ت آلخر سندذرج
ي ب سءطينيس ونيعمك سلعهك ىمش ذنفي يي وس عييً
112د وىمك ي مذي ىمش ور ذ وسطوة
مذنيويي

دف ووالً ذهنديف سلصدفطذ وليديً إلدش ىمدووي

ىمدش سليندير وكذدب كدك وند يب ذأجيدك سلمهمدذ وىمدش سليمدي

وكذب ون يب سلهييف هي وسآل

ف مع دذ صدغيرة ال ذطديوك ذكدويس سءند يب

سلذدددش ذ دددوو دددش مصدددمطذ سلهيددديف يلعمدددك ء يددد ب خ دددوة وسخذيدددير خدددي ب
وسءطمال وطوب يو م يطيوك ىمك ل
113د د يدديجف سلم ددكمذ معذ د سرً نفن د ندديو سلمو ددف

تأليف  :روبرت بودش

كددر أ ددخيص ذعددر هف وذعجددب
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ذخيدددك ونددد كدددك يدددؤالر سء دددخيص كيدددف نددديوسجهو

سلمو ددف مددي سإلج درسر سلد ى ندديذخ وب ومددي س ندديفعمو إلنجدديع سلعمددك يددف
لخددص سلخ دوست سلذددش دديف هددي سل ددخص سلمميددع سلد ى وكمددك سلمهمددذ سلموكمددذ
إلي

وىنويي سذ

تأليف  :روبرت بودش

خ وسذ

ترجمة  :منال مصطفي

