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 م ی س ی کتاب بنو   کیچگونه  

 پر فروش   ینوشتن کتاب   ی مرحله برا   13

 :  ر ی سردب   ادداشت ی 

 ی دادهایرو   هماهنگی با  ینوشته شده است. برا   یسیتر  انیدر اصل توسط برا  ریمقاله ز
 د ی شده است. لطفًا توجه داشته باش  یسیو بازنو  گردیده  روزبه  شتر،ی و ارائه ارزش ب  یجار 

ممکن است منعکس کننده نظرات    مورد نوشتن کتاب که نظرات به اشتراک گذاشته شده در  
 نباشد.  ایباشد   یاصل سندهینو

 مقدمه 

 از آنها باشد.  یکی تواندیمکه کتاب شما  شودیمکتاب در سال منتشر  میلیون  2از  شیب

شما   یکه برا  دیرا دار  یدر مورد موضوع  ینوشتن و انتشار کتاب  ییحاضر تواناشما در حال  
مانند   است.  ن  یر ی ادگ ی  ،یسوار دوچرخهمهم  کتاب  نوشتن  که   یمهارت  زینحوه  است 

 . دیآن مسلط شو برو تکرار  نیبا تمر دیتوانیم

 کینوشتن    یای درصد از بزرگساالن رو   82،    (USA Today)  یتود  یاواس ی   طبق گزارش
 . پرورانندیمکتاب را در سر 

، کسب درآمد دیگرانمهم به    یز یموضوع، آموزش چ  کیدر مورد    یقلب   یابراز نگران  یبرا  ای
 . و شهرت تیموفق یو حت

 نوشتن کتاب   ق ی مراحل دق 

 د یشروع کن  ، د یآماده باش   نکه ی قبل از ا   -  1

 " ! یدسیاست که "فقط بنو  نیا  - یگر یارزشمند د زیهر چ ای -کتاب  کینوشتن  دیکل

 !دیدر آن بدتر شو دی توانینماست که با انجام آن  کارینوشتن 
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یک    یطورکلبه  ای  دیکنیم  طراحی  لیمی و ا  دیسینویم  که به طور منظم وبالگ   کندینم  یفرق
 . دیشویم برند جدید محسوب 

از جمله    نیچند  سندهینو   ،  ی وس ی ز   ی گر   ن ی د پرفروش  افراد    تی موفق  ی ها  دتعاکتاب 
 ها لیمای   به  پاسخ دادن  رایب  امروز  به  تا  و دارد    دی شد  خواندن  ییاختالل در توانا  ،  ونری ل ی م

 . کندیدست و پنجه نرم م

 شما را متوقف کند.  دینبا زی چچیه به همین شکل او را متوقف نکرد و  ناتوانی نیا

 خوردم.  شکست  یسیانگل رستانینشدم و در دب لیالتحصفارغ رستانیمن از دب 

"فقط   رمیبگ  میتصم  نکهیقبل از ا  کردم  یپرداز   الیکتاب خ  کیدر مورد نوشتن    هاسالمن  
 "! سمیبنو

 بزرگ کردم.  یهاگروه یبرا نار ی سم برگزاری و  یسخنران ایراد ، شروع به1981در سال 

با   یبرا مؤثر،  تحق   دیصحبت  ساعت  سال  کردمیم  قیصدها  طول  در  کتاب  ها و صدها 
از آنها   یار یها مجله و هزاران مقاله خواندم. بسروند، ده  نیحفظ ا  ی. براکردمیمطالعه م

 بار خوانده بودم.  نیرا چند

وجود    ی قدرتمند  فرایند شدم، متوجه شدم که    ور غوطه   ها کتاب به طور مداوم در    نکه ی بعد از ا
 : رد ی گی م مورد استفاده قرار   بارهاوبارها دارد که  

، موضوع را کندیممنتقل    یادیز  دیو فوا  ارزشکه به خواننده    دیشروع کن  یفصل قو  کیبا  
و بر آن   کردهرا خالصه    یکه نکات اصل  قدرتمندفصل    کیو با    دیده  توسعه در سراسر کتاب  

 .د یده  انیپا  ، کتاب راکندیم دیتأک

 . کرده استکار  بارهاوبارهاساده است، اما  فرمول کی نیا

2

https://www.instagram.com/novinlive/
https://celebritydig.com/dean-graziosi-wikipedia-bio-net-worth-wife/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1/book/45934
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1/book/45934


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

متحده  االتای   در  مختلف  ناشر  هفت  توسط  که  سمینویم پنج کتاب   ایچهار    هرسالامروز،  
کتاب در    هاونیلیم. من  شودیمکشور منتشر    58  در  زبان و   38ناشر به    هاده  ن یو همچن

 . امفروختهموضوعات مختلف  

 کی  چیه  د، ی کاغذ نکن  یافکار خود رو   انی اما اگر شروع به ب ،دیاز کجا شروع کن  ستیمهم ن
 ندارد.  یتی نوشتن کتاب اهم گریاز مراحل د 

 دی متخصص باش برای نوشتن کتاب اقدام کنید،   دی خواه ی م که   ی انهیزم در    –  2

که    ایکلمههر    یازا بهو    دیمتخصص باش  ،دیسینویمی که درباره آن  در موضوع  دی شما با
 . دیده کلمه بدان دیسینویم

 . دیهست زهایچ یبند سرهمخوانندگان متوجه خواهند شد که شما در حال 

 : مثال عنوان به 

 . دی از قبل موفق باش دیبا  د،یسیبنو  تیدر مورد موفق دیخواهیماگر  ▪
 . دی داشته باش یازدواج خوب دی با ،دیسینویماگر در مورد روابط   ▪

و این تجربیات باعث   دیدار  ی اتیکه در آن تجرب  د یفکر کن  یموضوع  ا یحوزه    کی در مورد  
 . دیده شویدمرجع   یک عنوانبه موضوع  کی شما را در  شوندیم

متخصص   نهیاما هنوز خود را در آن زم  د،یعالقه دار  یبه موضوع  ی اگر به طور باورنکردن
 است.  یر یادگی شدن در  ورغوطهقدم شما  نیاول ،د یدانینم

ا  میبگو  خواهمینم از  و   قیدهه تحق  نیبه چند  ردیبگ  اد ی   چیزی  از شما   یکس  نکهی قبل 
 د ...ی دار ازین  ورزیخرد

از آنچه    تر راحتو    تر ع ی سر را    ج ی تا نتا  د یبه خوانندگان خود کمک کن   د یبتوان   دی اما شما با 
 انجام دهند، به دست آورند.  توانند ی م
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  د، ی متخصص صحبت کن  کی  عنوانبه  دیتوانیم  یدر مورد چه موضوعات  دیکه بدان  یهنگام
 ه ... وقت آن است ک

 د ی دانش خود را گسترش دهبرای نوشتن کتاب،   –  3

 .د ینوشتار خود نشان ده  و   با کلمات دی است که با یمهم زیچ اعتماد به نفس

و نحوه ساختار    دیدهیکه ارائه م  ییهادهی، ادیسینویمآن    در موردی که  اگر درباره موضوع
 نکنند.   باور شما را    ،ممکن است مخاطبان  ،نباشیدمطمئن    ،د یکنیمیی که مطرح  هااستدالل

 کتاب   کار دارند،  و   سر  یکه با موضوع مشابه   ی مقاالت  ای  ها کتاب  سندگان،ینو  ریدرباره سا
 . دیاموزیو ب دیبخوان  د،یبخر

 .شوندیم واردمورد عالقه شما   زمینهآنها چگونه به   دی نیبب

بهتر    دیتوانیکه م  ییزها یچ   د،یکه با آنها مخالف هست  دی باش  مباحثیبه دنبال موضوعات و  
 . دی آنها وجود ندارد، بگرد بارهدر  زیادی که دانش ییهانهیو زم   د،یده  حیتر توضواضح ای

 . کندیم یاالعادهفوقکمک  کتاب، نوشتن  فرایندبه شما در طول  انجام این کار

 د یکن   دا یخود را پ   اق ی اشت  قبل از نوشتن کتاب   -   4

 اری کتاب بس  کینوشتن    اما  انجام دهد،  تواندیم  یاست که هر کس  ی کار   نوشتن  کهیدرحال
 دشوار است. 

به    گرانیبا د  دی خواهیباشد که واقعًا م  ی داستان   ای  دهیا  ام،یپ  دی نقطه شروع کتاب شما با
 . دیاشتراک بگذار

 . دیکه به آن اعتقاد دار یز ی چ د،ی دار اقیباشد که به آن اشت یز یچ  دی با نقطه شروع نیا

پس از خود   ."!  سدیبنو  تواندینمکه    یاست: "کس  نیا  سندهینو  فیتعار  نیاز بهتر  یکی
 شما آسان است؟  یبرا  یز یصحبت کردن در مورد چه چ د،یبپرس
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 یی زهایدر مورد چه چ  دی است که از خود بپرس  نیا  هادهی ا  انیشروع جر  یراه آسان برا   کی
 . دی بریلذت م گرانیبه اشتراک گذاشتن با د ای  یر یادگیاز 

ایجاد  خوانندگان ارزش    یبرا   تواندیمفضا چگونه    نیشما در ا  یهادهی ا  ایدانش، تخصص  
 د؟ یبه آنها آموزش ده دیتوانیمرا   یچه کار انجام  ؟ کند

 ی عال  یادهیا   دیتوانیم  ،ی نگارش واقع  فرایندسواالت از خود قبل از شروع    نیا  دنیبا پرس
مشخص   کتابتان  یگذار   هیپا  یرا برا  یبه شما کمک کند موضوع خاص  تواندیمکه    بیابیدرا  
 . دکن

 ، استفاده کنید آن آسان است ح ی توضکه  بزرگ    دهی ا  ک ی  برای نوشتن کتاب از   –  5

بزرگ" نوشته شده است که    دهی"ا  کیتمام دوران در مورد    یکتاب ها  نیاز موفق تر  یکی
مثال،    یبرا  -  اتیو با جزئ  دهی چ یپ  اریحال بس  نیدر عو    ت ... و درک آن آسان اس  توضیح

 .یکارنگ لیاثر د «و تاثيرگذاري بر افراد  يابيآئين دوست  »

 گران ی به د  یک مطلب  دادن  حیتوض  ای   فهماندن  یآسان برا   دهیا  کیفرض ساده و    کی  نیا
 ی پست وبالگ   یک  ایپاراگراف    کی  نوشتن   از  ش یکامل آن موضوع ب  یاما بررس  ت ...اس

 . کشدیمکوتاه طول 

دار  ی موضوعدرباره    یوقت به آن عالقه  زیادد یکه  اطم  دیدانیم  ،  به تخصص خود    نان یو 
برا  دهی»ا  نیچند  د،ی دار  یادیز از    کتاب خود  نوشتن  یبزرگ«   روش از    استفاده  قیطررا 
 . شودیم  اندازنیطنشما    ذهندر    شتر ی که ب  دی را انتخاب کن   یکی و    پیدا کنید  "یطوفان فکر "

 هی بودن از بق  ز ی متما   -  6

 .شود یمکتاب منتشر  ی گر یاز هر زمان د شی امروزه ب
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 10کند تا    قیندارد که خوانندگان را تشو  ازین  ی شخص   یامور مال  یبرا  یگر یبه کتاب د  ایدن
را   از درآمد خود  انداز کنن   دهی»ا  کی   عنوانبهدرصد  ...بزرگ« پس  به   یاز ین  نی همچن  د 

 . وجود ندارد ی و سپاسگزار  یش یمثبت اند  تیدر مورد اهم  یار یخود یها کتاب

 نکته مهم این است که: 

  ی برا  ای  دیجد   یاهی زاو داستان منحصر به فرد، از    کیبزرگ خود را با    دهیا  دیتوانیمچگونه  
 د؟ یده  حیمتفاوت از مخاطبان خود توض یتیجمع

تا   تعربف کرد  ی، داستان درخشان(Giver-The Go)   بلند پرواز  کتاب  سندهی، نوباب برگ  
منحصر به فرد   یو کتاب  را نشان دهد  گرانید   یخوب برا  یتمرکز بر انجام کارها  تی اهم

   دهد.  حیتوض یماندن ادیقدرتمند و به   یا وهیبزرگ خود را به ش دهیکرد که ا جادیا

  دید   هی ، از زاو (اهمال کاری)  بزرگ غلبه بر ترس و تعلل  دهی نشان دادن ا  یبرا  لی ناپلئون ه
 استفاده کرد.  (Outwitting the Devil)  «طانی ش  غلبه بر »کتاب در  یجالب

است که  یافراد  ریمتفاوت و بهتر از سا  ،که مطالب شما حداقل از سه جهت دیمطمئن شو 
 . اندنوشته کتاب شما مورد عالقه نهی زم در قبالً 

را که    یتمام اطالعات  د،یخود هست  برای نوشتن کتاب  قاتی که در حال انجام تحق  یهنگام
 محتوای،  نوشتن  به  قبل از شروع  دی تا بتوان  دیکن   یجمع آور   دیدار  ازین  کتابتان نوشتن    یبرا

 . دیکن و قفسه بندی  یسازمانده  یمنطق ساختار   کی آن را در 

 کردن درس  دا یپ   -  7

  اموزند یرا ب  یاز اصول اساس  یبرخ  ، بزرگ« مستلزم آن است که مخاطبان شما  دهی هر »اارائه  
 . خاص که در کتاب توصیه شده است را انجام دهنداقدام  باید یک چرا کهو درک کنند 

 برای مثال: 
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آنها مهم است که بدانند   یجوانان، برا   یامالک و مستغالت برا  دیخر  با موضوع  یکتاب  یبرا
  ی خواننده منطق  یبرا  ی که در کتاب مطرح شده استخاص  یگذار   هیسرما  یاستراتژ چرا  

 است. 

دادم که   حی، توض  (Maximum Achievement)  تیحداکثر موفق  م با نامدر کتاب خود
 . ستندیجدا ن گریکدی هرگز از  -روابط   ،یمال ،یسالمت -  یا نهیدر هر زم تی تعهد به موفق

به دنبال    دی با  ابد،یدست    یا حرفه  تی موفق  ای   العادهفوق  یانرژ   ایبه ثروت    یکس  نکهی ا  یبرا
 کند.  لیشاهکار تبد کیخود را به  یزندگ باشد که کل  نیا

 راهکار: 

و   دیسی، بنوبگیرند  تانیدرباره موضوع انتخاب  دی را که خوانندگان با  ییهااز درس  یفهرست
 . دی موضوع خود انتخاب کن یمعرف  ی اصل را برا نیتریقو

 د یس ی برنامه اقدام را بنو   -  8

  یبرسند، اقدامات خاص  ،خواهند یکه از کتاب شما م  یجی به نتا  خوانندگانتان  نکهی ا  یبرا
 انجام دهند. دیبا تی موفق دستیابی به  یوجود دارد که برا

 طورنیااوقات    یگاه  ، اماآسان است   اریآن بس  میاست و ترس  یخط  فرایند  نیاوقات ا  یگاه
 .ستین

که خوانندگان شما    دی" ارائه ده و مهم  کلیدیمراحل  برنامه گام به گام از "   کی  دیکن  یسع
 برسند.   اهدافشانآن را دنبال کنند تا بتوانند به   بی به ترت دیبا

 : مثال عنوان به 

مانند    یشامل موارد" ممکن است  مراحل کلیدیکاهش وزن، "   با موضوع  کتاب  کی   یبرا
 باشد.  ها  عادت   رییو تغ  استرس تیریخواب، مد ه،یورزش، تغذ 
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ضمن،   ا  کیهر  در  کلیدی  نیاز  مراحل    توانیمرا    مراحل   . کرد  میتقس  ترکوچکبه 
 ک ی روبیا  حرکات  کاهش وزن شامل بلند کردن وزنه، انجام  ی برا  کردن  ورزش   مثالعنوانبه
 دنبال کردن است.   یبرنامه خوب برا کی و داشتن   یکشش و 

کلیدی »  نیا  یی با شناسا گاممراحل  و  باید   که  ی کوچک  یها «  انجام ها  آن  خوانندگان  را 
شروع به آشکار شدن   دی دهیآنچه در کتابتان به خوانندگان خود آموزش م  یطرح کل  ،دهند 

 . کند یم

به    زیخوانندگان شما ن  ،دی کنیمنوشتن کتاب دنبال    یمراحل را برا  نیکه شما ا  طورهمان
 دارند.  ازیبرنامه گام به گام ن کی

 دسته بندی محتوایی نوشتن کتاب  –   9

 است.  حماسیکار  یک  حرکت،  کیدر  ایکلمه 80000کتاب  کینوشتن  ینشستن برا

نقاط نکات کلیدی )  از  یکوچک   یهاعنوان دستهخود به  یها نوشته  به  دی در عوض، شما با
 . دینگاه کن د،یآوریبه دست م ریکه در طول مس ییو دستاوردها (عطف 

را در هر فصل و بخش   ییکه چه محتوا  دیشروع کن  این موضوع،  یز یر  با برنامه  دیشما با
خود   بگنجانید،کتاب  چ  باید  م  یز یچه  آموزش  چه    د،یدهیرا  خود  خوانندگان  به 

 . دیده یمارائه    تانیادعاهااز   تیحما  یبرا  یقاتی و چه تحق  دی کنیم ییهاهیتوص

 . دی هر فصل معطوف کن یهاسینوشیپتوجه خود را به نوشتن  دی توانیمدر مرحله بعد 

مطمئن   و  دیبه آن برس  باید  که هر روز  دیکن  نییخود تع   یکلمه برا   بر اساس تعداد  هدف  کی
 . دیرسیمبه آن عدد  اتفاقیکه بدون توجه به هر  دیشو

  لیمداوم به سمت تکم  شرفتیپ  عادتبه اندازه    دیسیکلمه در روز بنو  3000  ای  300  نکهیا
 . اهمیت ندارد ،کتاب کیاز مراحل نوشتن  کیهر 

 به خودتان سخت نگیرید  برای نوشتن کتاب   –  10
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است که   یواقع   اریچالش بس  کی  (تفکر خالق)کمبود ایده و موانع    سندهینو  انسداد فکری
 . با آن مقابله کرد باید

 ، ها داستان  ای   دید متفاوت  یا ی، زواهادهیا  یافتن  یشد که برا  دیاز روزها متوجه خواه  یبرخ
 نیخاموش شود و ا   موقت  صورتبه  شما  تیخالق   چراغ  . ممکن استدیاشده  مشکلدچار  

 است.  یعیطب کامالً یک امر 

 د: مانع وجود دار  ن ی با ا   یی ارو ی رو   ی دو راه برا

 .خود را تقویت کنید  ذهنی عضالت تا از این طریق دیکن یسع دیتوانیم اول، ▪
  اوقات   یاست و گاه   یخط  ندرتبه  پدیده  یک  تیکه خالق   واهید شدخمتوجه  دوم،   ▪

به سراغ   بیش از حد به خود فشار بیاورید  دیکنینم  یکه سع  یشما زمان   خالقانه  افکار
 . ندیآیمشما 

 : مثال عنوان به 

 ی در حال مبارزه برا   ای  د،یاکرده  ری گ  از کتاب  ن یفصل مع  کی که در    د یشویمتوجه م  یوقت
 د ... یهست یمنطق یاوهیذهنتان به ش  در جدید افکار  یافتن

 راهکار: 

  ی گر یبخش د  ایاما تمرکز خود را به فصل  ،  دیو به نوشتن ادامه ده   دی شتاب خود را حفظ کن
شروع به نوشتن   د،یفصل هست  کی اتمام    یاگر در تالش برا  .دیاز کتاب خود معطوف کن

برا  بعد  یمقدمه  بعداً   دی کن  کتابتان  یبخش  تکمیلدوباره    و  مانده،   برای  ناتمام    فصل 
 . دی بازگرد

 ی ذهن   یمفهوم خاص دچار خستگ  ایموضوع    کی از حد به    شیکردن ب  فکرممکن است با  
 . شودیمکوتاه به مغزتان حل  یاستراحت  دادن با یراحتبهکه  یمشکل ،دیشو

 د ی فکر کن   بسیار جدی و سخت   ، انیدر مورد پا  -   11
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نقطه  که به    یزمان  د،یداشته باش  ذهنکتاب خود در    نوشتن  از   یایعال  یر یگ   جهیاگر نت   یحت
 . بود دینسبتًا خسته خواه ،دیبرس نوشتن کتاب پایانی

که به سراغتان   یاوسوسهشد و    دیخواه   زدهجانیهشما در مورد اتمام و انتشار کتاب خود  
 . دی عجله کن ی کردن نوشتن کتاب،انیاست که در پا ن یا دیآیم

؛ سفر خود هستند انیارزشمند در پا ینشی ب دریافت و  پایانی عمیقخوانندگان شما سزاوار  
کتاب  وقت  نیبنابرا نوشتن  از  بخش  این  برای  کافی  و  بگذاریدخود    الزم  شما  کنار   .

 باشد.  فیضع  کتابتانبرداشت خواننده شما از   نیآخر دی خواهینم

 راهکار 

دادن   انیپا  ی برا   دیتوانیمکه    دیریمختلف را در نظر بگ   زاویه دید  نی در صورت لزوم، چند
تا به    دیریمشاوره بگ  دیکه به آن اعتماد دار   یو از کس   د،ی به کتاب خود از آنها استفاده کن

 کمک کند.  نهیگز نی شما در انتخاب بهتر

 د ی کن  افت ی بازخورد صادقانه در  هنگام نوشتن کتاب،   –  12

با روش پردازش   میکنیم  استفاده  کردن به موضوعات  فکر   برای  که ما در ذهنمان  یروش
 متفاوت است.   اریبس  ،دیاطالعات جد

  د یداشته باش  دیقطعه اطالعات مف   کی  ایفصل    کیاز    یخوب  دهیاوقات ممکن است ا  یگاه
است اما نه    ی در ذهن شما منطقکه    دیبا خوانندگان خود به اشتراک بگذار  دی که بخواه

 کاغذ.  یرو 

در ح  اریبس  نیا که  کتاب  شرفتی پ  ن یمهم است  نوشتن  ارائه    یکس  ، در  و    هادهی اروش 
 مراحل عمل خود را بخواند و مرور کند. 

 مراحل مختلف که در    داشته باشیددرس در نظر    ک ی  عنوانبهرا    یمنف  ایمثبت    بازخوردهر  
 . دی ریگیم نوشتن کتاب
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نوشتن    طورهمان در  کتاب  دیریگیم  ادی  د،یشویم  ترباتجربهکه  خودتان   تان یهاکه  را 
 دارد.  ازین نیکار به تجربه و تمر نیاما ا  د،یکن تریو خواندن دیکن  شیرایو 

 بخرند آن را  که مردم   د یس ی بنو   ی کتاب   -  13

آنها جذاب   یبرا  تواندیم  و چرا کتاب شما  دیسینویمکتاب را    نیا  یچه کسان  یبرا  قاً یدق
 ؟ باشد

هر    یهنگام مراحل    کیکه  رااز  کتاب  را   یت شخص  تیپ   ، دیدهیم انجام    نوشتن  آن  که 
 برای خرید کتاب شما   بالقوه  صورتبه  یکه در بازار فعل  ی و تعداد افراد  کندیم   یدار یخر

 . دیریوجود دارند را در نظر بگ

 ییهاکتابفقط    )برایان تریسی(  بزرگ است. من  یکه بازار شما به اندازه کاف   دیمطمئن شو
 بالقوه دارند.  داریخر ونیلی م کیحداقل  کنمیم احساس که  سمینویم

 نتیجه گیری

است و به نظم و تعهد   زی چالش برانگ  واقعاً مراحل نوشتن کتاب ساده است. بخش نگارش  
 دارد. ازین یاد یز اریبس

و متوجه    دیکتاب دنبال کن   کینوشتن    یمراحل را برا  نی و ا  دیراهنما استفاده کن  نیاز ا
 ک یاست که در مقابل    یاز زمان  ترع یسرو    ترراحت  اریشما بس  شرفتیشد که پ  دیخواه

 . دی نی بنش یصفحه خال

 درباره نویسنده: 

کرده   جمع آوریرا    موثرموفق افراد    یها عادتاز چهار دهه مطالعه    شیب  یسیتر  انیبرا
و چه    یفرد  ی هاها، چه شرکتآموزش دادن به گروه  یرا برا   هاوهیش   نیاست. او سپس ا

 الزم است.   یشخص  تیساده کردن موفق  یبزرگ، به کار گرفت که برا  یهاشرکت

 منبع: 
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earlytorise.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی  غیاث
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