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سخنمترجم
 

ها کتاب در  سی. ماکسول، نویسنده موفق و برجسته امریکایی است که ده دکتر جان

هاي مختلف بخصوص رهبري و کار تیمی منتشر کرده است و در همه جاي دنیا  زمینه

هاي ایشان در کشور ما نیز ترجمه و  مورد اقبال و توجه قرار گرفته است. بسیاري از کتاب

هاي گرانقدر  ساده و در عین حال شیوایی دارند. تجربهاند. دکتر ماکسول قلم  چاپ شده

دار و  هاي بجا و معنی قول گذارند. به نقل خودشان را به راحتی در اختیار خواننده می

کنند و به  داري را رعایت می دهند و در عین حال رسم امانت تاثیرگذاري ارجاع می

واندن سطور بعدي کتاب ترغیب دهند و او را به خ سادگی به انتظارات خواننده پاسخ می

اي دارد و حتی از تجربیات زندگانی شخصی خودش نیز  کنند. قلم دلنشین و دوستانه می

سازد. ترتیب ارائه موضوعات فصول  گوید و انرژي مثبت به خواننده منتقل می سخن می

به  کند و با کار تیمی کتاب نیز بسیار دقیق و درست انتخاب شده است. از باور شروع می

 رساند. پایان می

اي که نسبت به مطالعه کتاب دارم شروع به خواندن این  من در ابتدا به عادت دیرینه

تر و عالقمندتر شدم و دیدم که کتاب بسیار خوبی است و  کم مشتاق کتاب کردم بعد کم

هاي کلیدي و آموزشی و انگیزشی و کاربردي بسیار جالبی دارد. فکر کردم مطالعه  نکته

کتاب بخصوص براي نسل جوان مناسب باشد. دست به کار شدم و خودم ترجمه این 

اي، در هر سن و مقامی که باشد، به فراخور نیاز خودش  کردم. یقین دارم هر خواننده

تواند از این کتاب استفاده نماید. البته بدیهی است که دانستن مبانی و اصول و  می

کرد. کسانی موفق خواهند شد که این مبانی شدن، کسی را موفق نخواهد  هاي موفق روش

نها عمل کنند. چه در کار تحصیل و دانشگاه،  آ  ها را به کار ببندند و به ها و مهارت و روش

هاي سازمانی و اداري، چه در ورزش، چه  چه در تدریس، چه در بازار کار، چه در محیط

یسنده کتاب با جزئیات باشند. نو در صنعت، و چه در هدفی که براي خود تعیین کرده

دهد که  دارد و با بیان مطالب ساده نشان می شدن برمی دقیق و کامل پرده از اسرار موفق

براي کسانی که بخواهند موفق شوند و اشتیاق این کار را داشته باشند و شروع به حرکت 

داشته  کنند و بر انرژي خود تمرکز نمایند و خودشان را براي عمل آماده بسازند و پشتکار

ر نباشند و شخصیت خوبی وورزي داشته باشند و به خودشان مغر باشند و شهامت و جرئت



داشته باشند و بتوانند روابط خوبی با دیگران ایجاد نمایند و مسئولیت اعمال خودشان را 

 بپذیرند و وارد یك کار تیمی بشوند حاصل کارشان موفقیت خواهد بود و دیگر هیچ. 

هاي بعدي منتظر اراده و  دارید، گام ن کتاب فقط گام اول را برمیشما با خواندن ای

اي رخ  تالش شما خواهند بود. یقین داشته باشید تا خودتان شروع نکنید هیچ معجزه

تواند به شما کمك کند خودتان هستید و تصمیم نهایی را  نخواهد داد و تنها کسی که می

هاي خودتان  مسیر قرار نگیرید از توانمنديخودتان خواهید گرفت. و تا شروع نکنید و در 

رفتن یاد  آگاهی کامل نخواهید داشت. باید پاي در راه بگذارید بقیه مراحل را هنگام راه

زده شوید که چرا زودتر شروع نکردید. برداشتن قدم  خواهید گرفت و ممکن است شگفت

د و همراه با اول خیلی مهم است. هرچند که برداشتن قدم اول ممکن است سخت باش

 دادن و سکون است. لرزش و دلهره باشد ولی بهتر از نشستن و لم

ها  رغم این کاستی هایی همراه است ولی علی یقین دارم که ترجمه این کتاب با کاستی

استفاده است. منتظر انتقادها و پیشنهادها  مطالب خوبی دارد و محتواي کتاب غنی و قابل

 ختگان و اهل قلم هستم.و رهنمودهاي خوانندگان، فرهی
Hosein_mohebby@yahoo.com 
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سی. ماکسول نویسنده، سخنران و کشیش  جان

بهترین  نیویورکتایمزهایش در  است که کتاب

فروش را داشته است، کسی که سی و یك 

میلیون کتاب را به پنجاه زبان فروخته است. وي 

توسط انجمن مدیریت امریکا به عنوان اولین 

شده و مطابق  رهبر فعالیت کسبی شناخته

 Inc و   Business Insiderنظرسنجی مجالت

تاثیرگذارترین کارشناس )متخصص( رهبري در 

نیانگذار شرکت جان جهان است. ایشان ب

و بنیاد  1ماکسول، تیم جان ماکسول، اکیوپ

هایی که  رهبري جان ماکسول هستند، سازمان

ها رهبر را در همه کشورهاي جهان  میلیون

مادرچنین جایزه  ، همهوراتیوآلگرکننده جایزه  اند. دکتر ماکسول دریافت تربیت کرده

هبري لومیناري هستند و همه ساله براي صلح جهانی و جایزه رهبري از شبکه ر ترزا

هاي کسبی رده  ها و بسیاري از رهبران فعالیت فورچن، رییس ایالت  براي پانصد شرکت

توان با نام  کنند. در توییتر هم می باالي جهان صحبت می

Twitter.com/JohnCMaxwell  ایشان را دنبال کرد. براي اطالعات بیشتر به سایت

JohnMaxwell.com  فرمایید.مراجعه 
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