 ۸اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮب ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۴ ،دی ۱۳۹۴
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺠﺒﻮر
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﻪ راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﺪ،
ً
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ زﯾﺎد دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻧﮕﺎرش ﺑﺎ
ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ »از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ« و ﯾﺎ »ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ« ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻮارد ﻫﺮﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﮐﺎر ﻧﯿﺰ
اﺿﻄﺮاب ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﯾﮏ
ﺑﺮﮔﻪ ی ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺗﺮﻓﻨﺪ
ﻫﺎی زﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﯾﮏ ﮔﺰارﺷﮕﺮ از دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﺧﻮد ﺟﻤﻊ
آوری ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -۱از ﺷﺮ ﺗﺼﻮر »ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ« ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺗﮑﺮار ﻣﺪاوم ﻫﺮ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ،
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮﺪ »ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﭘﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻢ«.

 -۲ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ
اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺟﻤﻼت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﯽ ﻧﻘﺺ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم روز را ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﺿﻄﺮاب ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺗﺎن ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .وﻗﺖ را ﻫﺪر
ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﮐﻠﻤﺎت را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ
زﻣﺎن ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﺗﺎق ﺷﻠﻮغ و ﺑﻪ

ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮔﻮﺷﻪ ای از آن را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

 -۳ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد از ﻧﻮﺷﺘﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ وام اﺳﺘﺮس ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﺎن وام ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﻗﻒ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و
اداﻣﻪ ی ﺻﺤﺒﺖ ،در ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﻣﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﮕﺎرﺷﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ

آزادی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﮑﺎرﺗﺎن
ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ.

 -۴ﮐﻠﻤﺎت ،ﺟﻤﻼت و ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﺎزل ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺪون دردﺳﺮ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎدآوری اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
زﯾﺎدی اﻓﮑﺎری ﮐﻪ در ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﮑﺎر
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ِ
ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ راه ﺧﻮد را از ﺑﺎﻻی اﯾﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻦ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ و ﭘﺎراﮔﺮاف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤﯽ از ﻗﻠﻢ ﺑﯿﻔﺘﺪ.

 -۵ﻧﮑﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﺪودی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ
وﻗﺘﯽ ﺳﻌﯽ دارﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ی اداری ،درﺧﻮاﺳﺖ وام و ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎﻫﯿﺪ .اﮔﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ و از آﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ ﮔﻔﺘﻨﺶ را دارﯾﺪ
ً
ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻋﻠﺖ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﻮﺪ.
اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪ ی ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺗﻤﯿﺰ و
ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -۶ﺧﻮدﺗﺎن را از ﺷﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻼص ﮐﻨﯿﺪ

اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻫﻮش روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز را ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻢ ﺧﻮب ﺑﻠﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ
ﻓﺎﯾﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ ،ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮاس ﭘﺮت ﮐﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را
ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ روی دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم
ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺎل و ﻫﻮای
داﺷﺘﻦ روﺗﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ً

ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎص ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻦ را در ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ؛
ً
ﻣﺜﻼ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ از روز ﮐﻪ در آن ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ
ً
آﻣﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺧﻨﮏ ﮐﻨﺎر دﺳﺖ ﺧﻮد.

ً
ﻟﺰوﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ از اﺑﺘﺪای ﻣﺘﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ
-۷
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .از ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی آن دارﯾﺪ

و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻄﻠﺐ را از آﻧﺠﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

 -۸ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ

ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻤﺎ
را وادار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ را در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

