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در ایــن مقالــه 10 نکتــه مهــم کــه در تحقیــق روی نویســندگان معــروف صــورت گرفتــه 
بــه شــما آمــوزش داده مــی شــود، بــا رعایــت ایــن نــکات تولیــد محتوایــی مفیــد و 

بــا کیفیــت انجــام دهیــد.
یکــی از مهمتریــن بخــش هــای تولیــد محتــوا نوشــتن مطالــب تخصصــی در حــوزه 
فعالیــت خودتــان اســت. بــرای اینکــه بتوانیــد نویســنده خوبــی باشــید نیــاز اســت تــا 
از تجربــه نویســندگان دیگــر اســتفاده کنیــد. بــه نکاتــی کــه در ایــن مقالــه آمــوزش 

دادیــم توجــه کنیــد و هنــگام تولیــد محتــوا حتمــا آن هــا را رعایــت کنیــد.

متمرکز بمانید و بیشتر بنویسید
در طــی یــک ســال، بــا مطالعــه روی بیــش از 90 نفــر از بهتریــن نویســندگان کــه در 
ــورد  ــادی در م ــج زی ــی نویســند، نتای ــوای خــود م ــروش محصــوالت و محت ــورد ف م
اینکــه چگونــه بــه حــواس پرتــی هــا و ســدهای روحــی خــود غلبــه کردنــد و در هــر 

روز بــه کار پرداختنــد بدســت آمــده اســت. 
در ایــن تحقیــق در مــورد فرآینــد نوشتنشــان از آنهــا ســوال شــده اســت: آنهــا چگونــه 
شــروع بــه بیــان کــردن یــک جریــان مــی کننــد؟ چقــدر در یــک روز یــا یــک جلســه 
ی مشــخص مینویســند و چــه اســتراتژی هــا، نکتــه هــا و بهــره وری هــای تخصصــی 

در ایــن مســیر یــاد گرفتنــد.
در ادامــه بــه 10 مــورد از مهمتریــن نکاتــی کــه در ایــن تحقیــق، نویســندگان آنهــا را 

ابــراز کــرده و بــه اشــتراک گذاشــته انــد مــی پردازیــم.
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1. از چیزی که به ذهنتان می آید یک یا دو صفحه بنویسید:
چــه میشــود اگــر بــه جــای اینکــه هــر روز صبــح بلنــد شــده و لغــات را بــرای دســت 
یافتــن بــه ســهم روزانــه ی خــود در نوشــتن کنــار هــم قــرار دهیــد، فقــط بــرای گــرم 
کــردن ماهیچــه هــای ذهــن خــود یــک یــا دو صفحــه از جریــان تفکــرات هوشــیارانه 

خودتــان بنویســید؟
Oliver Burkeman، یــک مقالــه نویــس مشــهور بــرای گاردیــن و نویســنده ی 
»پادزهــر: خوشــحالی بــرای افــرادی کــه نمیتواننــد افــکار مثبــت داشــته باشــند« اعالم 

کــرد کــه دقیقــًا همینــکار را کــرده اســت.
ــی را صــرف  ــف وقت ــدون توق ــه ی خــود، ب ــه نوشــتن روزان ــل از شــروع ب هــر روز قب
نوشــتن یــک صفحــه و نیــم دربــاره ی چیــزی کــه بــه ذهنــش میایــد میکــرد. ایــن 
ــود، او  ــه ب ــام گرفت ــرون اله ــا کام ــالق جولی ــنده خ ــه او از نویس ــت ک ــک روش اس ی

ــد. ــی نامی ــه« م ــات صبحگان ــن روش را »صفح ــرون( ای ــا کام )جولی

2. زمان نوشتن برنامه:
ــی در  ــن اســت. او روزهای ــا پ ــی جوان ــم هیجان ــان نویــس فیل جیســون فوکــس، رم
تقویــم خــود را عالمــت میــزد و بــه داســتان نوشــتن مــی پرداخــت. در برنامــه ی خــود 
روزهایــی را بــرای نوشــتن مضامیــن غیــر داســتانی ماننــد پســت هــای بــالگ و فصــل 
ــرل کارهــای  ــه کنت ــاز ب ــه نی ــی ک ــد روزهای ــا بتوان ــداد ت ــرار می ــاب خــود ق هــای کت

بیشــمار ماننــد بازاریابــی داشــت، بــا تمرکــز بیشــتری آن کارهــا را انجــام دهــد.

3. نوشته ی خود را به قسمتهای کوچکتر بشکنید:
از Shane Snow، موســس Contently و نویســنده ی »Smartcuts ســوال شــد کــه 
: چگونــه هکرهــا و نــوآوران بــا ســرعت بیشــتری بــه ســمت موفقیــت مــی رونــد؟« 
در پاســخ بیــان کــرده اســت کــه: نوشــته هــای خــود را بــه قســمت هــای کوچــک و 
قطعــات قابــل هضــم مــی شــکنند. او مــی گویــد نتیجــه ای کــه یــک نویســنده مــی 
توانــد از قســمت هــای کوچکتــر یــک پــروژه ی بــزرگ بگیــرد، انگیــزه مــورد نیــاز بــرای 

حرکــت بــه جلــو را فراهــم مــی کنــد.
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4. کوتاه بنویسید، دو سرعت به پایان رسیده است:
ــتن«،  ــق نوش ــادت دقی ــود، »8 ع ــاب خ ــس Monica Leonelle در کت ــان نوی رم
ــد را  ــه ی شــلوغ خــود بکنن ــان در برنام ــر فشــردن زم ــه ســعی ب ــی ک نویســنده های
تشــویق بــه کامــل کــردن یــک ســری از تکــه نوشــته هــای 8 دقیقــه ای میکنــد. در 
حالــی کــه هشــت دقیقــه ممکــن اســت بــه نظــر زیــاد نرســد، بــا انجــام دادن انــدک 
ایــن کار در هــر روز، خــود را در جایــی مــی بینیــد کــه هــدف نوشــتار روزانــه تــان را 

ــد. ــه ای ــا از آن پیشــی گرفت ــد ی ــرآوده ای ب

5. نوشته ی خود را با خود داشته باشید:
ــم  ــن مه ــنده ی Heaving Bosoms از ای ــقانه و نویس ــای عاش ــتان ه ــر داس بالگ
اطمینــان حاصــل مــی کنــد کــه همیشــه آمــاده ی دریافــت لغاتــی اســت کــه ناگهــان 
بــه ذهــن او خطــور مــی کننــد، او ممکــن اســت هرجایــی در ایــن لحظــه قــرار بگیــرد. 
دســت از انجــام هــرکاری کــه در حــال انجــام آن اســت مــی کشــد، تلفــن یــا دفترچــه 

ی یادداشــت خــود را درآورده و شــروع بــه نوشــتن مــی کنــد. 
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6. خاموش کردن رسانه ی اجتماعی
ــام  ــه تم ــاز ب ــه نی ــی ک ــردم، زمان ــت ک ــا صحب ــا آنه ــه ب ــی ک ــی از نویســنده های خیل
 Sarah .کــردن نوشــته ی خــود داشــتند از رســانه ی اجتماعــی اســتفاده نمــی کردنــد
Stodoha، نویســنده ی »فرآینــد: زندگــی نویســندگی نویســندگان بــزرگ«، دسترســی 

بــه اینترنــت را بــا یــک نــرم افــزار بــه نــام freedom خامــوش کــرد.

7. یافتن مکان صحیح
مــکان هــای نوشــتن، جایــگاه برجســته ای در مکالماتــی داشــت کــه بــا نویســنده هــا 
داشــتم. Shane Snow حجــم زیــادی از کتــاب »Smartcuts« را در یــک اســتارباکس 
در انتهــای خیابــان دفتــرش در منهتــن نوشــته اســت. Joanna Penn دریافــت کــه او 
 Joan Dempsey بهتریــن تمرکــز خــود را در کافــی شــاپ هــا یــا در کتابخانــه دارد و
ــه ی مــرغ هــا  ــی خان ــه زمان ــردازد ک ــه نویســندگی مــی پ ــی ب ــک چوب ــک آلون در ی

بــوده اســت. 
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8.  اتصال به موسیقی پس زمینه
ــا  ــه ی ــه موســیقی پــس زمین ــا آنهــا صحبــت کــردم ب چندیــن نویســنده کــه مــن ب
 James .نوســانات ســفید )ســروصداهای محیــط( در حــال نوشــتن گوش مــی دادنــد
ــم گــوش  ــه نمــرات فیل ــود ب Scott Bell زمانــی کــه در حــال نوشــتن رمــان خــود ب
ــتانی 747 و  ــی انگلس ــوط هوای ــان خط ــک خلب ــداد. Mark Vanhoenacker، ی می
نویســنده ی »Skyfaring: در ســفری بــا یــک خلبــان« بــه موســیقی یــک پیانیســت 
ایتالیایــی بــا نــام Ludovico Einaudi گــوش مــی داد و Shane Snow دریافــت کــه 
گــوش دادن بــه یــک آهنــگ بــه طــور مکــرر روی وارد شــدن او بــه حالتــی از جریــان 

کلمــات و محتــوا کمــک مــی کنــد. 

9. یک ایمیل به پدربزرگ خود بزنید:
 Laura اگــر یــخ زده ایــد و لغــات دســت از جریــان داشــتن برداشــته انــد، نصیحــت
Brown  را بپذیریــد. پیشــنهاد مــی دهــد بــه ایــن فکــر کنیــد کــه داریــد بــه یــک نفــر 
کــه بــا او راحــت هســتید ایمیــل مــی زنیــد ماننــد پدربزرگتــان و بــه همــان راحتــی 
شــروع بــه نوشــتن کنید.)مخاطبتــان پدربزرگتــان یــا فــردی نزدیــک باشــد تــا بتوانیــد 

راحــت تــر بنویســید(
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10. روز نویسندگی خود را با شروع بخش اول روز بعد به پایان برسانید:
 ،UCLA’s Anderson یک پروفســور در دانشــکده ی تجارت ،Danny Oppenheimer
و نویســنده ی »یــک مطالعــه در مــورد فوایــد نکتــه بــرداری« کــه ارجــاع هــای زیــادی 
بــه آن داده شــده اســت، اعتــراف مــی کنــد کــه اوقــات ســختی بــرای شــروع کــردن 

پــروژه هــای جدیــدش داشــته اســت. 
او توصیــه مــی کنــد چنــد خــط از موضوعــی کــه بــه فــردا اختصــاص دارد را در پایــان 
هــر روز بنویســید، تــا فــردا کــه شــروع بــه نوشــتن مــی کنیــد بــا یــک صفحــه ســفید 
ــه از خــوف »ســندروم صفحــه ی  ــد ک ــه شــما کمــک میکن ــن کار ب ــرو نشــوید ای روب

ســفید« کــه نویســنده هــا را آزار میدهــد اجتنــاب کنیــد.
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