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ببخشیم؟ بهبود را آن چگونه و چیست نوشتن مهارت  

 

 نوشتن برای ذاتی استعداد آیا برید؟می لذت نوشتن از آیا

 شما زیبای و دقیق هاینوشته از همکاران یهمه دارید؟

 شما اگر که خاطر این به! گوییممی تبریک کنند؟می تعریف

 دارید، را خودتان کار و کسب یا کنیدمی کار ایاداره در

: کنیدمی کار یک صرف را خود زمان از چهارم یک احتماال

نوشتن مهارت» » 

 

 مهارت تقویت برای نکاتی که داریم تصمیم مقاله این در

بنویسید بهتر بتوانید که بگوییم شما به را نوشتن . 

 

 

 هایمتن وبالگ، هایپست کار، شخصی   راهنمای ها،گزارش نوشتن

 از بیشتر روزانه خاطرات و ها،پیامک ها،توئیت بوک،فیس

دهدمی اختصاص خود به را روزتان چهارمیک . 

 

. است چیز همه نوشتن مهارت که کنیممی زندگی ایدوره در

 برای. نویسیممی کلمه هزار 40 سال در حداقل ماها بیشتر

 ممکن شکل بهترین به بگیریم یاد است بهتر هم همین

 بهترین او کلمات که باشیم اینویسنده است بهتر. بنویسیم

گذارندمی را تأثیر . 

بنویسید واضح-نوشتن مهارت .1  

 

 

کودکان در نوشتن مهارت  
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 بپرسید خودتان از بنویسید، چیزی و بنشینید اینکه از قبل

 خواهیدمی اینتیجه چه خود ینوشته از نویسم؟می دارم چرا

 بگیرید؟

 

 تشویق را خود گروه کنید؟ بهتر را کسی زندگی که نویسیدمی

 سر از را خود تالش مفتضحانه شکست یک از بعد که کنید

 را جدید یجلسه زمان کنید مجاب را خود کارکنان بگیرند؟

کنند؟ قبول  

 

 هدف اول. دارند واضح کامال هدفی همیشه هانوشته بهترین

دهید ادامه را کار بعد و کنید انتخاب را خود . 

 

مطلب اصل سر بروید-نوشتن مهارت .2  

 

 

خواندن و نوشتن مهارت  

 

 رفتن مطلب اصل سر اگر. طالست نوشتن مختصر تجارت دنیای در

 برای که کنید فکر افرادی یا فرد به است، سخت شما برای

 کامل خود برای را هاجمله این کنید سعی. نویسیدمی آنها

 :کنید

 

است. …من نوشتن دلیل . 

 

بدانید خواهممی ….. 
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دهید انجام را….  خواهممی . 

 

 وجودبه خود برای راه ینقشه یک انگار صورت این در

 به کار طول در. کنید روشن را هانکته این اول. ایدآورده

بمانید باقی اصلی مسیر در تا بازگردید آنها . 

بنویسید ساده-نوشتن مهارت .3  

 

 

انگلیسی نوشتن مهارت  

 

 باشید، شده متوجه را مطلبی اگر: »گویدمی اینشتین آلبرت

بدهید توضیح ساله 6 کودک یک برای را آن بتوانید باید ». 

 

 که صبربی کودکانی هستند؛ ککود همه شما مخاطبان کنید فرض

 را سخت کلمات یحوصله اصال و شودمی پرت شانحواس آسانیبه

. کنید صحبت کودکان با واقعی دنیای در توانیدمی. ندارند

. دهید توضیح را خود شغل نوپا کودکی به توانیدمی مثال

 است واضح و جذاب شما کردن صحبت که دید خواهید سریع خیلی

نه یا . 

 

بنویسید خوشحالی با-نوشتن مهارت .4  

 

 

فارسی الفبای نوشتن مهارت  
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 کنید «مجبور» را خودتان هستید، مضطرب وقتی شده حاال تا

 موفق وقتهیچ تقریبا که ایددیده بنویسید؟ زیبایی متن که

 خوشحال و آرام وقتی که دهندمی نشان تحقیقات. شویدنمی

 مثال. کنید استفاده خود خالقیت از توانیدمی ترراحت هستید،

 دوپامین از سرشار شما بدن وقتی. بگیرید دوش توانیدمی

: مثال. کنیدمی تجربه را خود بخش الهام لحظات شود،می

کردم پیدا امسخنرانی برای را عنوان بهترین! بهبه» !» 

 

 قبل. ندارد اشکالی بگیرید؛ دوش توانیدنمی که کار سر خب

 دیگری هایراه از توانیدمی شوید، نوشتن مشغول اینکه از

 بخشانرژی موسیقی توانیدمی مثال. ببخشید آرامش خودتان به

 و باال ورزشی توپ روی. کنید روشن معطر شمع یک. کنید گوش

 آرامش تا دهید انجام توانیدمی هرکاری. بپرید پایین

 .بگیرید

5. بدهید زمانی محدودیت خودتان به -نوشتن مهارت  

 

 

خواندن و نوشتن مهارت  

 

 باشید، داشته نوشتن برای وقت بیشتر هرچه موارد بیشتر در

 و دارید نوشتن از خاصی هدف وقتی. شودمی ترخراب کارتان

 الزم. است بهتر همه از نسخه اولین هستید، آرام و خوشحال

کنید ویرایش را آن دوباره و دوباره نیست . 

 

 محدودیت خودتان به برسید؟ خود هایایمیل به خواهیدمی مثال

 محدودیت اگر. ایمیل هر برای دقیقه دو مثال. بدهید زمانی

. شوید تحلیلی فلج دچار است ممکن باشید نداشته زمانی

 و کنیدمی فکر چیزی مورد در زیادی زمان یعنی تحلیلی فلج)

بگیرید تصمیم آن مورد در توانیدنمی دیگر .) 
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 کنید انتخاب خودتان برای را هاآهنگ از فهرستی توانیدمی

 با همراه صورت،اینبه. هستند دقیقه 2 فقط کدام هر که

 شد، تمام آهنگی وقتی. دهیدمی انجام را خود کار هاآهنگ

بروید بعدی سراغ به و بفرستید را ایمیل . 

 

کنید پیروی الگو یک از-نوشتن مهارت .6  

 

 

رزومه نوشتن مهارت  

 

 که هستید روروبه ویژه و خاص خیلی متنی با اوقات گاهی

 مواقعدراین. کنید منعکس را درست احساس آن در حتما باید

کنید پیروی خود شخصی الگوهای از یکی از توانیدمی . 

 

«  چه الما داالیی» ،«نوشت؟می چه شرایط این در راجرز میستر

 چه گروهی ایمیل این در برنسون ریچارد» ،«گفت؟می

نوشت؟می » 

 

باشید داشته قوی پایان-نوشتن مهارت .7  

 

 

اول کالس نوشتن مهارت  
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 اید؟شده غرق الکترونیک مکالمات از پایانیبی دریای در

 به توانیدنمی هرگز شده؟ روانه شما سمت به سؤال پشت سؤال

برسید؟ نهایی تصمیم  

 

 یک ببرید، پایانبه سؤال با را خود ایمیل اینکه جایبه

باشید داشته مشخص موضع . 

 

 اگر. است روش بهترین روش این من، نظر به» بنویسید مثال

کنیم شروع را کار تا «بله» بنویسید موافقید ». 

 

 را همه نظر خواهممی کنید؟می فکر چه شما: »ننویسید

 .«بشنوم

 

کنید استفاده جادویی هایعبارت از-نوشتن مهارت .8  

 

 

چیست نوشتن مهارت  

 

دهید انجام خواهممی که کاری     . 

 یافتتاحیه سخنرانی شما است قرار که خوشحالم خیلی    

دهید ارائه را کنفرانس . 

 عنوان که است این دهید انجام خواهممی که کاری    

بگویید من به را خود حالشرح و عکس قطعه یک سخنرانی، . 

 

 که کندمی اعالم روشنیبه شما یخواننده به هاعبارت این

  بعدا توانیدمی بود الزم اگر. دهند انجام کاری چه باید
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 را مطالب این: »کنید اضافه خود متن به بیشتری اطالعات

باشید داشته خاطر به بعدا برای ». 

 

نوشتن مهارت-بخوانید بلند را خود متن .9  

 

بخوانید بلند را خود متن توانستید وقت هر . 

 

 آن هاربات که رسدنمی نظربه رسد؟می نظر به طبیعی شما متن

 توانیدنمی که هستند بلند قدرآن شما جمالت اند؟نوشته را

 اضافه کلمات یا امالیی غلط بخوانید؟ نفس یک را تمامش

 دوباره و کنید درست را آنها بله، اگر کردید؟ پیدا

 .بخوانید

 

 مثال. ندارد وجود خواندن بلند امکان اوقات گاهی

 وقتی صورت،دراین. شوید همکاران کار مزاحم خواهیدنمی

 روی را خود انگشت بار یک خوانیدمی آرامیبه را ایکلمه

 بلند خوبیبه کار این ولی. است عجیبی کار. بزنید میز

کندمی عمل خواندن . 

 

کنید خوشحال را همه-نوشتن مهارت .10  

 

 

دبستان در نوشتن مهارت  

 

واگنر دیوید  (David Wagner) جووت استخر و باشگاه مدیرعامل 

 طریق از فقط او. گویدمی سخن دیگران کردنخوشحال از معموال

  انرژی منبع خواهدمی او. کندنمی عمل کار مراحل به توجه
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 را همه خواهدمی او. کند تشویق را همه و باشد مثبت

کند خوشحال . 

 

 این توئیت، یا پیغام یا ایمیل مثال نویسید،می چیزی وقتی

 فقط اوقات اکثر. کنید خوشحال را کسی که دارید را فرصت

 کسی از فکری خوش با بگویید، خوشایند یکلمه چند باید

. بفرستید آنها برای بامالحظه یادآوری یا کنید، تعریف

 واقعا خوبی، حرف چه: »بگوید خود به شما مخاطب کنید کاری

کرد خوشحال مرا ». 

 

 سعی کنید،می موفقیت برای که کاری هر و نویسیدمی هرچه

کنید خوشحال را دیگران کنید . 

 

 داشته خیر نیت اگر نباشد، چه باشد، عالی شما نوشتار چه

 (نوشتن مهارت)شویدمی موفق باشید


