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دلیل موفقیت افراد کتابخوانده   

تشیي ٍ  آهَصین ًِ ًتاب خَاًذى گزسگاّی تِ سَی هَكویت ٍ پیطشكت است. تاَّش ّوِ ها اص سٌیي پاییي هی

: گًَِ تِ خاطشتاى آهذُ تاضذ جای ّیچ تؼجثی ًیست اگش تصَیش اٍ ایي .ضٌاسیذ هجسن ًٌیذ تشیي كشدی سا ًِ هی سختٌَش

 .ّا ًطستِ ٍ سخت هطـَل هطالؼِ است دس یي ًتاتخاًِ، دس هیاى اًثَّی اص ًتاب

ضي خَاًٌذگاى هطتاهی ّستٌذ. ٍ  ی هَكویت تاضذ، اها اكشاد هَكن تی ًٌٌذُ تَاًذ تضویي گشچِ هطالؼِ ًشدى تِ تٌْایی ًوی

 :اًذ تواهی آًْا دس خصَصیات صیش تا ّن هطتشى

 .تمرکس باالیی داروذ – ۱

تش است.  داًین ًِ خَاًذى یي ًتاب كشآیٌذی صهاى هی .تشی سٍی یي ًاس توشًض ًٌٌذ د هَكن هادسًذ هذت صهاى طَالًیاكشا

تَاًٌذ ًتاب  هٌذ اگش ؿشم دس خَاًذى ضًَذ، هی دٌّذ. اها خَاًٌذگاى ػالهِ طثیؼتاً اكشاد دس خالل خَاًذى تِ خَد استشاحت هی

  ی ّش ًاس دیگشی ًِ تصوین تِ اًجاهص سا داسًذ ًیض ّویي سًٍذ سا پی ایي اكشاد دستاسُسا حتی تیص اص یي سٍص صهیي ًگزاسًذ! 

 .گیشًذ هی

 .کىىذ برای خًد َذف تعییه می – ۲

تَاًذ ایي تاضذ  ًٌٌذ. ایي ّذف هی ضًَذ تشای خَد ّذف تؼییي هی هٌذاى تِ هطالؼِ ّش تاس ًِ تا ًتاب خَتی هَاجِ هی ػالهِ

ًاس دیگشی تشًٍذ تؼذاد هطخصی اص صلحات یي ًتاب سا تخَاًٌذ، یا ایٌٌِ تا خَد هشاس تگزاسًذ تا ٍهتی  ًِ پیص اص ایٌٌِ سشاؽ

ًٌٌذ  ًِ یي هلَْم هطخص دس رٌّطاى تِ خَتی جا ًیلتادُ، دست اص خَاًذى ًٌطٌذ. دس ّش صَست آًْا تا جذیت تالش هی

ّای صًذگیطاى ّذف  تاضذ. ایي اكشاد تشای تي تي لحظِ  تِی هثثتی تِ دًثال داض خَاًٌذ تشایطاى ًتیجِ ّش هطلثی ًِ هی

 .ًطٌذ ًٌٌذ ٍ تا تِ اّذاف خَد ًشسٌذ دست اص تالش ًوی تؼییي هی

 .کىىذيقت خًد را عاقالوٍ سپری می  – ۳

ی تثیٌٌذ دهیوِ سا صهاى ًاچیض ۰۲دهیوِ تا سسیذى تِ جایی صهاى داضتِ تاضٌذ، اها تِ جای ایٌٌِ ایي  ۰۲آًْا هوٌي است تٌْا 

تَاًذ صشف هطالؼِ ضَد. تشای ایي گشٍُ، صهاى اص  تیٌٌذ ًِ هی ًِ تشای ّیچ ًاسی ًاكی ًیست، آى سا تِ چطن كشصتی هی

ای تیاهَصًذ یا دس هسیش سسیذى تِ ّذكی  ضواسًذ تا چیض تاصُ الؼادُ تشخَسداس است. آًْا ّش كشصتی سا ؿٌیوت هی اسصضی خاسم

ساػت سا  ۰۲ضًَذ دس طَل یي سال صهاًی تالؾ تش  ّایی ًِ سٍصاًِ تلق هی دهیوِ ۵اًذ ِ پیطشٍی ًٌٌذ؛ چشا ًِ دسیاكت

 .تَاًذ صشف هطالؼِ ضَد ساصًذ ٍ ایي صهاًی است ًِ هی هی

 .تًاوایی وگریسته بٍ یک مًضًع از زيایای مختلف را داروذ – ۴
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ّای هختللی آضٌا  اًذ تا دیذگاُ هطالؼات خَد تَاًستِاكشاد هَكن هادس تِ دیذى توام صٍایای یي هَضَع ّستٌذ. صیشا دس هسیش 

ای تِ جای كشد دیگشی صًذگی ًٌیذ، ٍ آًچِ سا ًِ ضوا  دّذ ًِ حتی تشای لحظِ ضًَذ. هطالؼِ ًشدى تِ ضوا ایي كشصت سا هی

 .گیشیذ تشای تاهی ػوش دس خاطشتاى خَاّذ هاًذ هی اص ایي تجشتِ كشا

 .دَىذ خًد بازتاب می خًاوىذ در زوذگی آوچٍ را کٍ می – ۵

اًذ دس صًذگیطاى هٌؼٌس  اًذ ًِ چطَس ّشچِ سا ًِ خَاًذُ ًٌٌذگاى یاد گشكتِ ّای جذیذ، هطالؼِ یاتی تِ دیذگاُ ػالٍُ تش دست

داًٌذ  دّذ ًِ هتلاٍت تیاًذیطٌذ ٍ سپس چَى هی ّای هختلق تِ آًْا ایي كشصت سا هی ًٌٌذ. دس ٍاهغ اتتذا یادگیشی دیذگاُ

 .تَاًٌذ ًاسآهذتش ػول ًٌٌذ ّای خَد سا تاصتاب دٌّذ هی هَختًِِ چطَس آ

ضذى تِ ًلوات ثثت ضذُ دس یي صلحِ ًیست! آًْا تأثیش ػویوی سا ًِ یي ًَضتِ  ًشدى تٌْا خیشُ تشای اكشاد هَكن هطالؼِ

 .ّا سا ػَض ًٌٌذ اًساىّا چطَس هادسًذ صًذگی  داًٌذ ًِ ًتاب اًذ ٍ هی تَاًذ تش رّي تگزاسد دسیاكتِ هی

 .گفته داروذ  وظیری در وًشته ي سخه مُارت بی – ۶

اًذ. اكشاد هَكن تشای خَد  جای ّیچ تؼجثی ًیست ًِ تضسگتشیي سخٌشاًاى تاسیخ تطش ّوگی اضتیام ػجیثی تِ هطالؼِ داضتِ

 .ًٌٌذ خَد استلادُ هیگیشًذ تشای پیطثشد اّذاف  ًٌٌذ ٍ اص آًچِ ًِ اص ایي الگَّا یاد هی الگَ اًتخاب هی

ّش كشدی ًِ ًاهص دس تاسیخ هاًذگاس ضذُ است، تشای ایٌٌِ تِ سخٌشاى پشضَسی تثذیل ضَد طشص تلٌش تضسگاى پیص اص خَد سا 

 .دادُ است  هَسد تشسسی هشاس

 .تری داروذ ی قًی حافظٍ – ۷

گلت هـض اًساى تَاًایی ًاهحذٍدی دس حلظ  تَاى هی .داًٌذ ًِ هـض تا چِ اًذاصُ هذستوٌذ است هٌذاى تِ هطالؼِ هی ػالهِ

ضذ. اكشاد هَكن تِ سادگی آًچِ   تش خَاّذ اطالػات داسد. ّشچِ تیطتش تخَاًیذ ٍ تیاهَصیذ، تِ رّي سپشدى هطالة تشایتاى سادُ

 .هاًذ هی ضاى تاهی اص اطالػات تِ صَست ًاخَدآگاُ دس حاكظِ  سًٌشدًی گیشًذ ٍ حتی گاّی حجوی تاٍ خَاًٌذ سا یاد هی هی

 .ماوىذ شاداب ي پراورشی می – ۸

ّای تذى  طَس ًِ ٍسصش سٍصاًِ آهادگی هاّیچِ ًشدى داسد. ّواى تیٌٌذ ًِ احتیاج تِ ًاس ای هی اكشاد اّل هطالؼِ هـض سا هاّیچِ

دٌّذ. تِ ایي  ش هیداسد. اكشاد هَكن، هـض خَد سا ّش سٍص ٍسص هی تشد، هطالؼِ ّن رٌّتاى سا َّضیاس ٍ هَی ًگِ ضوا سا تاال هی

اًذ ًِ  گیشًذ. ایي اكشاد ػادت ًشدُ ّای كٌشی تْشُ هی ّایی هثل حل جذٍل ٍ اًَاع تاصی هٌظَس آًْا اص هطالؼِ ٍ یا سٍش

ّای رٌّی آًْا دس حل  ًْایت ایي تالش تاػث تْثَد تَاًایی ّایی پیذا ًٌٌذ ٍ تشای ؿلثِ تش آًْا تالش ًٌٌذ. دس ّویطِ چالص

 .اًذ، خَاّذ ضذ صاًِ تا آًْا هَاجِهطٌالتی ًِ سٍ

 .تحصیل کردٌ ي آگاٌ َستىذ – ۹

ّای دسسی  اًذ. حتی خَاًذى ًتاب ًٌٌذ، چشا ًِ ٍهت صیادی سا صشف آهَختي ًشدُ اكشاد هَكن تِ هذاسج تاالیی دست پیذا هی

گیشًذ تِ دًثال  ا تِ دست هیتشای ایي گشٍُ صشكا یي ٍظیلِ ًیست، تلٌِ كشصتی تشای گستشش داًص است. ّشتاس ًِ ًتاتی س
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ّای خَد تیاكضایٌذ. حتی ٍهتی یي ًتاب داستاًی  خَاٌّذ تش داًستِ تِ پایاى سساًذى آى یا گزساًذى ٍهت ًیستٌذ، تلٌِ هی

 .ًَضٌذ تا اص آى دسس صًذگی تگیشًذ، دسسی ًِ تشای تواهی ػوش دس رٌّطاى تاهی خَاّذ هاًذ خَاًٌذ هی هی

 .بخش است آوُا آرامش کردن برای  مطالعٍ – ۱۱

یي   تشیي اكشاد ّن گاّی ًیاص داسًذ ًِ جْاى ٍ هطٌالت آى سا كشاهَش ًٌٌذ. چِ اضٌالی داسد اگش گاّی اٍهات حتی هَكن

ی ّش چیضی، اص تواضای تلَیضیَى یا ٍهت تلق  ًٌٌذُ یا یي ًتاب هصَس ٍسم تضًٌذ؟ تِ ّش حال هطالؼِ دستاسُ هجلِ سشگشم

داًٌذ ٍ حتی دس صهاًی ًِ ًاهالً تیٌاس  ى هلیذتش است. آًْا اسصش ّش دهیوِ اص ٍهت خَد سا تِ خَتی هیًشدى دس یي سستَسا

 .ضذى تالش هی ًٌٌذ ّستٌذ ّن تشای تْتش

 ٍهتی تِ دًثال آسام ًشدى خَدتاى ّستیذ حویوتاً چِ ساّی تْتش اص خَاًذى یي ًتاب خَب ٍجَد داسد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


