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6 نکته برای افزایش کارایی خواندن
نویسنده: جک کالیس تهیه مطلب: تیم مدیر سبز

واژه های چاپ شده، همواره در خدمت شما هستند و هر روز نیرومندتر می شوند. همه 
ما درباره تمایالت کودکان )که کم تر می خوانند؛ زیرا ترجیح می دهند تلویزیون تماشا 
بعدا مجبور  نخوانند،  مانند بچه ها  نیز  اگر مردم  اما  زیادی خوانده ایم؛  کنند( مطالب 

می شوند در جریان کار شغلی آموزش های زیاد ببینند.

مشاغل و محیط، پیوسته در حال تغییر هستند؛ به نحوی که اگر افراد مطالعه نکنند؛ 
خود را از قافله عقب می بینند. هرگز یک فرد تاجر یا حرفه ای موفق را ندیده ام که یک 
خواننده مشتاق نباشد. این وجه مشترک همه افراد کارآمدی است که من می شناسم.

قدرت.  یعنی  دانش  فهمیده اند  که  است  مدیدی  مدت های  )کارآمد(  موثر  مردمان 
همچنین آن ها آگاه هستند که برای کارآمد ماندن باید از تغییرات و رویدادهای جهانی 

و شغل و حرفه خود آگاه باشند و خود را با این تغییرات هماهنگ کنند.
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آشکار است که مشکل، یافتن چیزی برای خواندن نیست. دوران ما، دوران فوران و 
جوشش اطالعات است. وقت ما بسیار کم است و مطالبی که باید به آن ها توجه 
عبارت  یک  در  می توان  را  خواندن  کارایی  کلید  مهم ترین  است.  زیاد  بسیار  کنیم،  

خالصه کرد: انتخابی بودن.

انجام  بهتر-  -اما  کاری کم تر  این است که  کار دیگری،   مانند هر  کارایی در خواندن، 
دهیم؛ نه اینکه بیشتر یا سریع تر انجام دهیم. به فرض اینکه به طور متوسط در هر 
دقیقه 250 واژه می خوانید، اگر کتاب 100000 واژه ای را که دوستتان پیشنهاد کرده 
نخوانید، 6 ساعت و 40 دقیقه در زمان مطالعه خود صرفه جویی کرده اید. با استفاده 
را  کتاب  بگیرید  مرور سریع می توانید تصمیم  با یک  و  انتخابی خواندن  تکنیک  از 

بخوانید یا نخوانید یا چه قسمت هایی از آن را بخوانید.

نحوه کار به این صورت است:
1. همیشه خواندن را در پرتو اهداف خود انجام دهید

قبل از خواندن چیزی، از خود بپرسید: »آیا این مطلب، مرا در جهت اهدافم کمک 
می کند؟« اگر نه، الزم نیست آن را بخوانید.

 2. منطق، ایده یا نکات مهم مطلب را جست وجو کنید
جمله موضوعی )معموال جمله اول یا دوم( هر پاراگراف را بخوانید. اگر موضوع جالب 
نبود، پاراگراف بعدی را مالحظه کنید. درصورتی که کتابی را نگاه می کنید، اطالعات 
روی جلد و پشت جلد، فهرست مطالب، مقدمه، نمایه و شرحی را که درباره مولف 
نوشته شده، مرور کنید. می توانید به سرعت کتاب را سبک وسنگین کنید و بفهمید 

آیا مطلب جالب توجهی برای شما دارد یا نه.

اگر فقط یک بخش یا یک فصل کتاب را برای خود سودمند یافتید، آن را بخوانید. 
سپس کتاب را کنار بگذارید.
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 3. بار خواندن خود را به مطالب ضروری کاهش دهید
اگر برای دریافت ژورنال های تجاری یا حرفه ای ثبت نام کرده اید، ثبت نام خود را لغو 
کنید و فقط موارد ضروری را نگه دارید. اگر باید اطالعاتی کسب کنید و وقت کافی 
آن ها  بسپارید.  خود  کارمندان  به  را  خواندنی  مطالب  برخی  ندارید،  خواندن  برای 
می توانند نکات کلیدی را مشخص یا خالصه ای از مقاالت را برای شما فراهم کنند و 

شما و خودشان را نیز مطلع کنند.

کنید،  مراجعه  آن  به  مجددا  باید  و  می خوانید  گزارشی  یا  کتاب  اگر   .4  
یا در حاشیه کتاب  با قلم های مخصوص نشانه گذاری کنید  را  نکات اصلی 

یادداشت هایی بنویسید
شماره صفحات مهم را در محلی خالی از کتاب یادداشت کنید. اگر خواستید بعدا 
بر این، اگر یک  به آن مراجعه کنید، به صرف زمان بسیار کم تری نیاز دارید. عالوه  
افزایش  کلیدی  ایده های  سپردن  به خاطر  برای  شما  توانایی  باشید،  فعال  خواننده 

خواهد یافت.

 5. اجازه ندهید مطالب تلنبار شوند
با اطالع  را کنار بگذارید.  یا آن  را بخوانید  تاریخی معین، مطلبی  تا  تصمیم بگیرید 

بودن به این معنی نیست که ایده های یک سال پیش را حاال بخوانید.

 6. سرانجام می توانید با افزایش سرعت خواندن که تقریبا به همان اندازه 
خواندن انتخابی، اهمیت دارد، کارایی خود را در خواندن افزایش دهید

می دهند؛  کاهش  را  آن  زمان  و  افزایش  را  خواندن  سرعت  تندخوانی،  دوره های 
همان طور که اجاق های مایکروویو، زمان آشپزی را کاهش می دهند. 

افرادی که ادعا می کنند در یک دقیقه هزاران واژه را می خوانند، در حقیقت متن را 
نگه   برای مدت معینی در حافظه  را  اگر بخواهند متن خوانده شده  مرور می کنند. 
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توانایی  تندخوانی،  دوره های  از  بسیاری  این،  وجود  با  می آورند؛  کم  سریعا  دارند، 
خواندن شما را بسیار بهبود می بخشند.

تکنیک هایی  می شوند،  داده  آموزش  تندخوانی  دوره های  در  که  تکنیک هایی  برخی 
هستند که خودتان می توانید آن ها را تمرین کنید؛ مثال هر بار یک عبارت را بخوانید؛ 
نه یک واژه را که خود را عادت دهید که با یک نگاه، متن را به سرعت مرور کنید. 
دوباره خوانی نکنید. ممکن است در نگاه اول دشوار به نظر برسد؛ اما سرانجام سرعت 

خواندن شما بهبود می یابد.

پذیرش چالش کاستن از کار دفتری می تواند کارایی هرکسی را افزایش دهد. تاحدی که 
می توانید، کاغذ کم تری به کار ببرید و کاغذ باطله کم تری ایجاد کنید و خود را از همه 
کاغذها -جز موارد مطلقا ضروری- معاف کنید. انتخابی عمل کنید. دررابطه با کاغذ، 
عادات مثبت در خود ایجاد کنید و با افزایش مهارت های خواندن و نوشتن، کارایی 
خود را بهبود ببخشید. تا زمانی که در هنگامه جنگ کاغذ هستید، هرگز خود را در 

تابش نور خورشید نخواهید یافت.

https://modiresabz.com

