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   سرعت مطالعه   ش یافزا   ی گام برا   8: ستی چ   یتندخوان 
 مقدمه 

 کلمه کلیدی: تندخوانی

 ؟مو بدون زحمت تمام کن  ترع یسررا   هاکتاب توانستمیم کاش  یا

 اد یآنچه را که    حالدرعینو    دیبخوان  ترع یسرچگونه    دیر یبگ  ادیکه    دیهست  نی به دنبال ا
 د؟ یحفظ کن ایدگرفته

، شودیم  جادی ا  یسختبهی است که  عادت  یباورند که تندخوان  نیاکثر مردم بر ا  کهدرحالی
که    نی ا  قتیحق که    یهنر   یتندخوان است    و   هانیتمراز    ی ا مجموعهبا    توانیم است 

 آن مسلط شد.  برمناسب   هایابزار استفاده از

 .را خواندصفحه  هاده توانیم کوتاه  قهی در چند دق  ،نیتمر یکه با کم  دید دیخواه

 ی از آن برا   د یتوانیکه م  میکنیساده را مرور م  یامرحله  هشت  فرایند  کیمقاله،    نیدر ا
 . دی استفاده کن تندخوانی، یر یادگی

 ی: س ی به انگل  ی تندخوان 

Speed reading 

 ست؟ ی چ  ی تندخوان 

 ییشناسا  یجاصفحه به  کیجمالت در    ایعبارات    ع یسر  درکو    صی تشخ   فرایند  یتندخوان
 کلمات است.  تکتک
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 ؟ ی چرا تندخوان 

متوجه شدم که بهبود مهارت   ستم،ی ن  یانماطراف   میان  خواننده در  نیترع یمن سر  کهدرحالی
 یماندگار در هر گوشه از زندگ  یر یکه تأث  روشن کرده استرا در مغز من  ید یکل   ، یتندخوان

 است.  گذاشته من 

 مند عالقهاست که    یهرکس  ی برا  د ی مهارت مف  کی  تندخوانی  کنمیم از آن، من فکر    ترمهم
 است.  یتوسعه شخص به 

 : د یر ی را در نظر بگ   در مورد تندخوانی  حات ی توض   ن ی ا

 شما داشته است.  یرا بر زندگ ریتأث  نیشتریکه ب  دیفکر کن یبه کتاب

 . کردیمچه تغییری شما  یزندگ ، دیخواندینم را  کتاب اگر آن   دیحاال تصور کن

 یاحتمال کشف کتاب عال  تریموثر  شکلبه    د،یکن  یکه چگونه تندخوان  دیریگیم   ادی  یوقت
 یرا در سال جار  گریکتاب د یس ای  ستیخواندن ده، ب یی. توانادیدهیم شیرا افزا یبعد

 . دیتصور کن ،هاکتاب صفحات  انیاز روزتان در م زیادی یهاساعت صرفبه  ازیبدون ن

شما را فراتر از هر   تواندیم کتاب    یکتاب الزم است، س  کی فقط    یزندگ  کی  ریی تغ   یاگر برا 
 دهد.  رییتغ  ،د یهست به آن شدن ل یقادر به تبد دیکردیم  فکر حالتابهکه  یز یچ

  دی توانیم  د،ی ده  شیکه چگونه سرعت خواندن و درک مطلب را افزا  دیریگیم   ادی   یوقت
عامل مهم است    کی  ن ی. امطالعه کنید  آن را  ،از دست دادن مفاهیم اصلی هر کتابی  بدون

مطالب مورد   درک به قیمت از دست دادن  سرعت مطالعه خود را    دیخواهینم   شما  رایز
 مطالعه، افزایش دهید.

 تندخوانی   ی افزایش سرعت مطالعه و برا   ای مرحله  8  فرایند 

  هستند،  ترمهماز همه  دو ابزار    ،دیآیم   انیبه م  و تندخوانی   صحبت از سرعت خواندن   یوقت
 . کندیمو ذهن شما جمالت را پردازش  ندیبیم شما. چشمان شما کلمات را   ذهنچشم و 
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و سعی به   شناسند ینمذهن خود را    ایچشم    یهاتیمحدود متأسفانه، اکثر مردم هرگز  
که آنها خواندن را در   است  نیا  افتدیم. در عوض آنچه اتفاق  کنند ینمبرطرف کردن آنها  

  به و هرگز    دهندیمتوسعه    هاسالرا در طول   مهارت  نیا  آرامیبه،  آموزندیم  یجوان  نیسن
 وجود دارد.  تندخوانی،آموزش  یبرا یکه راه کندینمذهنشان هم خطور 

 : ید فکر کن   تندخوانی درباره   گونه ن ی ا

 ، دارند  سروکار  یزندگ   ایمرگ    ی که بای هاتیو موقع  یجراح  یهااتاق  ،یدر ارتش، آموزش عال
قدرت    نی. اگر خواندن کتاب اباشیمآماده    ،شکل ممکن  نیبه بهتر  م یخواهیآگاهانه م  ما

 ؟مطالعه کنیم ،حالت خود نیدر بهتر می ما را متحول کند، چرا نخواه ندهیرا دارد که آ 

 . دی توجه کن دهندیم مطالعه انجام  نیکه چشمانتان در ح یبه کار  دیبا یتندخوان یبرا

بخش ساده  نیحرکت کنند. ا چپبه    راستاز  دی جمله، چشمان شما با ک یخواندن  یبرا
 توانند یمکه    رندیگیم  هنادیدرا    ت یواقع  نیاکثر مردم ا  رسدیماست، اما به نظر  ماجرا  

جمله    کیبه    سادگیبه  دیتوانیمآموزش دهند. شما    ترع ی سرحرکت    یچشمان خود را برا
  ی ا عضلهو    د، یکن   )مرور(  زمان ممکن اسکن  نیترع یسرو آن را از راست به چپ در    دینگاه کن

   .کنید تقویتداده و  نی، تمرکندیمرا که کره چشم شما را کنترل  

دادن   نیبا تمر  میاست که بدان  نی تندخوان ا  کیشدن به    لیتبد  یقدم برا   نیاول  نیبنابرا
برای چشم  درست  اسکن   به  ما  کردن  چشمان  برا  شده   ترع یسر،  آماده   تندخوانی  یو 

 تمرینرا به طور مداوم    اگر یک ماهیچه .  چهیماه   کی  دادن  نی. درست مثل تمرشوندیم
 خواهد شد.  تریقو  ،دیده

 . کندینمکار  طوراینمتأسفانه، احتماالً چشمان شما هنوز 

راست اوقات به سمت    یمطالعه، گاه   ن یاست که در ح  نیا   افتدیمکه احتماالً اتفاق    یز یچ
مطالعه   دیشویم و مجبور    دی کنیمنگاه    ترجلو  به   یکم  ای  د ی گردیبرمبه عقب    و  هنگام 
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  وجود ندارد   شما  خواندنبودنی در  و روان    تی الیس  چی. هدی کن  میچشمان خود را دوباره تنظ
 . دیکن ع یحرکت چشمان خود را تسر دیکنینم یاز آن، احتماالً هرگز سع ترمهم و 

از   ساده  درک  این  حل،،  مطالعه  مشکل با  جد چند    جاد یا  راه  مهارت   دیعادت  که    است 
ا  ی. زمانکندیم  جادی، بدون زحمت و لذت اسرعتبهرا    تندخوانی انجام شد،    نیکه  کار 

 راحت است.  ی دیگرکارها  هی بقانجام  

 . بهبود مهارت تندخوانی بپردازیم  ایمرحله هشت  فرایندبه   دییایب

 ؟ م ی کن   ی چگونه تندخوان 

 د یبخوان  درون خوانی )زمزمه کردن( که چگونه بدون   د یر ی بگ  ادی   -  1

نوبت به    ی. وقتد یخوش آمد  تندخوانی  یادگیری   یعادت برا  نیتریات یحو    نیتر سختبه  
تلفظ   یبرا   ناخودآگاهمان  ریکه ضم  ی مدت زمان  با  ما  ، اغلبرسدیم  تندخوانیعادت    جادیا

اما   ،مییگوینم بلند    یرا با صدا  کلمات. ما  میشو یممحدود    دارد،صفحه الزم    ی کلمات رو
ما   زبان    اآنه  ناخودآگاهذهن  به  اآوردیمرا  خوانی"   عنوانبهه  دپدی  نی:    "درون 

(subvocalizing ) شودیمشناخته . 

تلف   کلمه  تلفظ آن  یبرا  را  یزمان مشخص  ،می کنیم  تلفظبلند    یکلمه را با صدا  کی  یوقت
واقع  اما.  میکنیم در  ندار  یاز ین  ،خواندنهنگام  ما  ،  کلمات  تلفظ  ما  میبه   سادگیبه. 
 .میکن درک بفهمیم و آنها را  میتوانیم

حالت    حال تابه  ایآ این  را    کیکه    دیاشدهمتوجه   حرکت   اما  ،د یخوانیم  آرامی بهجمله 
درون خوانی یا زمزمه    نی بلند است؟ ا  یبه گفتن آن کلمه با صدا   هیهمچنان شب  تانیهالب

 است. کردن

در ذهن ناخودآگاه   قاً یکلمات هنگام خواندن آنها اغلب چنان عم  ادایبه    عادتمتأسفانه،  
 . رسدیمبه نظر   رممکنیاز آن غ ییرها دهیما جا افتاده است که ا 
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کند مفاه  زمزمه کردن به خواننده کمک  اما همچن  خاطربهرا    می ممکن است   ن ی بسپارد، 
 ( منبع) است. تندخوانی یبزرگ برا  یمانع

 برای بهبود مهارت تندخوانی:   راه حل

 د ی خواهیمکه    را  یا کلمهاست که هر    نیا  برای از بین بردن درون خوانی  یترفند عال  کی
درون    ی. هنوز کمدیدر سکوت کامل به آن نگاه کن  یا لحظه  یو برا  دی متن انتخاب کن  یکدر  

  ی ذهن برا   ی وجود خواهد داشت، اما صرفًا با مشاهده کلمات بدون استفاده از صدا  خوانی
 . رد یگیمشکل   خودیخودبه دی عادت جد تلفظ آنها، 

به تلفظ کلمات    ازیاست که بدون ن  نیمرحله ا  نیا  پشت سر گذاشتن  یبرا  ینکته عال  کی
 ا یممکن است در ابتدا مبهم    کار  ن یا  انجام  .د یشروع به نگاه کردن و فکر کردن به آنها کن

ا  یانتزاع و  با  یز یاست. تنها چ   یعیطب  کامالً   نیبه نظر برسد،  به آن توجه داشته    دی که 
 . دیآنها نگاه کن یصدا دنیبه شن لیتما دوناست که به کلمات ب  نیا دی باش

استفاده از   نیب  تفاوتچند صد کلمه، متوجه    تمرین کردن روی  دیشا  ن،یتمر  یپس از کم 
پس از انجام و    شد  دیورود به ذهن خود خواه  یصدا در ذهن خود و اجازه دادن به آن برا

 . دیابرده  نیرا از ب یخود و تندخوان نیمانع ب نیتربزرگ کار،  نیا

همه   د،یداد  شکسترا    عادت  نیا  ی ا وقتممکن است در ابتدا آسان نباشد، امانجام این کار  
 است. مانند آب خوردنبا آن  سهیدر مقا  زیچ

 دی کن   ن یی خود را تع   ی فعل   ه یپا   مبنا یا  خط   –  2

 است. تان در این زمینه رشد میزان صیتشخ ییتوانا ،یاز عناصر مهم تندخوان  گرید یکی

 کی به    د،یکن  ی ر ی اندازه گ   در یادگیری مهارت تندخوانی،  رشد خود را   دیبتوان  نکهی قبل از ا
مشخص   یر یاندازه گ   یبرا  هی خط پا  ک یکه    ی. سپس هنگام دیدار  ازین  )مبنا(  هی خط پا
اندازه   ه یخط پا  نیبا ا  در مقایسه   خود را  تندخوانی  زانیم   یادورهبه طور    دی با  ،نمودید

 . دیکن یر یگ
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 دایپ  ReadingSoft.com  سایت  در  دیتوانیخود را م  جینتا  یاب ی رد  یبرا  یمنبع عال  کی
ثابت  ع یسر  یر یگ اندازهکه    دیکن م  از سرعت خواندن شما  یو  انجام منظم دهدیارائه  با   .

تر آسان  اریشما بس  ی برا  د ی در حال رشد هست  نکهی ا  صیتشخ  ،سایتدر    ی موجودها آزمون
 . کندیادامه راه را فراهم م  یالزم برا  یزش یانگ سوخت  کار نیخواهد بود و ا

دشوار است،   یاست که ترجمه آن به عبارات عمل  نیا  ، خود  هیخط پا  پیدا کردنمشکل  
 ن ی ا  ،دیخوانیم   قهیاز کلمات را در دق  ینیمع  تعدادکه شما    دیگویم  برنامه  کی که    یزمان

 ک یخواندن    دی است که بدان  ترمهم  ،یشروع است، اما از منظر عمل  یبرا  یمکان عال  کی
 . کشدیم طول   قهدقی   چندمتوسط  صورتبه صفحه

هر صفحه    نبرای خواند   )خط مبنا(  قهدقی   10  تا  5فرد به طور متوسط    کی  که ی درصورت
 ندارد.  ازیندقیقه  3 ای 2از   شتریب دنخوان سرعتبه، شته باشد احتیاج به زمان دا

ا  موضوع  نیا خواننده   کی  یبرا   ایصفحه  200کتاب    کی  مطالعه   است که  یمعن  نیبه 
 . کشدیمطول  قهیدق 2000تا  1000 بین یخواننده معمولیک   یو برا قهیدق 400تندخوان 

 همان کتاب صرف کند.   خواندن  یرا برا   یساعت اضاف   13  دبایخواننده متوسط    کی  یعنی

 زمان از دست رفته!  ،روز نصفاز  ش یب یعنی

. رد یگینم  صورت  یآسانبهتندخوان    کی ساعته به    17خواننده    کیاز    تبدیل شدن  ،حالبااین
 خواهید توانست  بر سر راه شما وجود داشته باشد، اما خوشبختانه  یقرار است موانع مختلف 

 . بیاییدکنار  راحتیبهبا اکثر آنها 

 : ( منبع) ( آمده استwpm)  قه ی خواندن بر حسب کلمات در دق   ینحوه زمان بند   نجا ی در ا 

و در   د یخط بشمار  کیرا در    هاآنتعداد    ای  دیصفحه را بشمار  کیتعداد کلمات   ▪
 .د یتعداد خطوط صفحه ضرب کن

 .د یبخوان  دیتوانیممدت چقدر    نیدر ا  دی نی و بب  دیکن  میتنظ  قهی ده دق  یبرا  مریتا  کی ▪
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به   ی. برا دی در تعداد کلمات در هر صفحه ضرب کن  د یخوانیمرا که    یصفحات  تعداد ▪
 .دیکن میبر ده تقس آن را قهی کلمات در دق سرعت خواندن آوردن دست

  ی اما احتماالً رو   د، یاستفاده کن  نی"تست سرعت خواندن" آنال  کیاز    دیتوان یم  شما ▪
  کرد.   دی نسبت به صفحه چاپ شده مطالعه خواه  ی با سرعت متفاوت  شی صفحه نما

 ( منبع )

 د یانگشت اشاره خود استفاده کن  ا ی ، نشانگر  گر اشاره   کی از    -  3

کودکان در نظر گرفته    یمطالعه اغلب برا   نیخود در ح  ییراهنما  یاستفاده از انگشت برا 
هنگام   یدیکل  لیترفند به چند دل  نی ، احالبااین.  شودیمو پس از مطالعه فراموش    شودیم
 . دیآیم به کار  بازهم یتندخوان یر یادگی

بلکه در حذف   ست،ین  دیجد   یهامهارت  یر یادگی  ،یمانع در تندخوان  نیترو مهم  نیتربزرگ 
 . کنندیما کار م هیاست که بر عل  ای یمیقد  یها مهارت

 کردن   ما در مطالعهبیشتر    یراحت  احساس  کند،یما کار م  هیکه بر عل  ییهامهارت  نیاز ا  یکی
 ی ضرور   راهنما استفاده از    تر،ع یهر چه سر  یر یادگی  یراهنما است، اما برا  یا  نشانگر  بدون
 است.  مذاکرهقابل  ریغ کامالً و این موضوع  است

به استفاده از    یاز یکه ن  دیشویممتوجه    د،یسرعت خواندن من را مشاهده کن  دی اگر بخواه
انتها تا  ابتدا  از  دائمًا  چشمانم  اما  ندارم،  چ چرخندیمخط    یراهنما  متوجه   ی ز ی.  که 

 .دهمیم ثابت انجام   اریبس یکار را با سرعت نیاست که من ا نیا  دیشوینم

به    شتری ب  کشد،یمتن طول م  از یک  خط  کی   خواندن  ی که برا  یمدت زمان  ،گری دعبارتبه
استبازه  همان   نزدیک  ای  مس   زمانی  چشمانم  ریکه  صفحه    حرکت  طول  در   حرکت را 

 ج ی گ  ای  دهمیمتمرکزم را از دست  که من    افتدیماتفاق    یزمان  نجای. استثنا در ادهمیم
اما  شومیم افتادن،  دو  اتفاق  مذکور،  هر  نوع  یعیطب  ییهابخش  حالت  هر    مطالعه   از 

 هستند. 
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 : برای بهبود مهارت تندخوانی   راه حل

 ی ثابت  اریاست که راهنما را با سرعت بس  نیشما ا  یاصل  هدفهنگام استفاده از راهنما،  
 د ی. بادیسرعت آن را کاهش ده  ا ی  دیانگشت خود را متوقف کن  دی . شما نبادیحرکت ده

 چشمانتان و    دیبلغز  کنواختی  اریبس   یبا سرعت  گریطرف متن به سمت د  کیاز    سادگیبه
که    دیمتوجه شو  دیتوانیروش، م  ن یبه ا  نید. با تمریادامه ده  داده و به خواندنرا حرکت  

که   یتر از زمانراحت  اریبس  د،یدهیخود را از دست م   ثابت  حرکت  ای  دی کنیم  ریگ   یچه زمان
منحرف را    چشمانتان و حرکت    دیدنبال کن   کلمات را  تا آنجا که ممکن است  دیکردیم  یسع

 . نمایید

نم  د،یکن  تندخوانی  د یکنیم  یفقط سع  یوقت از    ثابتشکل    ک ی  دیتوانیاحتماالً  روان  و 
 د یرسیم  در زمینه تندخوانی  خود  اکثر توانایی به حد   تیدر نها   رایز  د،یرا حفظ کن  یتندخوان

در برگشت به عقب و سعی  منجر به    اتفاق  نی . اد یاندازیمیا جا    دی نیب ینمکلمه را    ک یو  
 . خواهد شد یمنجر به سردرگم  برگشتن به عقبو   شودیمدوباره خوانی آن کلمه  

زمان اضافی   ه یثان  30  دیتوانیم  راحتیبه  د،یکار را دو بار در هر صفحه انجام ده   نیاگر ا
 ک ی   نی. ادیاضافه کن  ایصفحه  200کتاب    کیبه    قهیدق  100  ایهر صفحه    برای مطالعه

کتاب   کی  مطالعه  در طول  به علت برگشتن به کلمات قبلی  شودیممی که تلف  ی ساعت و ن
 مسابقه.  یک  تا دیماراتن فکر کن  کیمانند   یکه به تندخوان  دیریبگ  ادی  دی است. با

 د یکنترل تمرکز کن  ی رو   -  4

کتاب   کیاز    یخاص  یها بخششد که    دیمتوجه خواه  ، دی کنیم  شروع به خواندن  یوقت
  کتاب   یها قسمتاز    گرید  یبرخ  کهدرحالی  ،د نباش  بسیار سطحی،  خواندن  یممکن است برا

 هستند.  تندخوانی یبرا   دیپر از اطالعات مف
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انتقال    و مطالعه  از خواندن  یعیبخش طب  کی  نیا و  به    پرمحتوا از مطالب    آرام است، 
سرعت تنها بخش   د،یداشته باش  ادیاست. به    کنترل   یبرا  یار ی مع  ،آسان  مطالب  خواندن

 . یاد بگیرید را  یمطالعه واقع دی: شما هنوز با ستین یمهم تندخوان

نکته    نی ا   حی توض  یدو کتاب جداگانه برا   به  کتاب  ی تندخوان   قهیطر   برای یادگیری  د ییا ی ب
 بپردازیم: 

اول   درس  کیکتاب  کننده    سنگین  یخیتار  یکتاب  ناستو خسته  ما  اگر   افتن یبه    ازی. 
صفحات   تندخوانی  به   توان یم  راحتیبه  م،یدر کتاب داشته باش  یخاص  ی هاو نام  هاخیتار

  م،یکن  دا یرا پ  هاخیافراد و تار  نیا  تی اهم  میخواست یها پرداخت. اگر ماسکن نام  نیدر ح
 .میکن درک ترقیعم یو مطالب را کم میسرعت را کم کن دیاب

 ی ا خانوادهدر مورد    بیو غر   بیعج   داستان   کی  نیاست. ا  یکتاب داستان  کیکتاب دوم ما  
که آنها در تالش   است  یی ماجراها  بیشتر مربوط به  و   اندافتادهکوه به دام    کیاست که در  

 . افتدیماتفاق یافتن راه حلی برای عبور از این مشکل  یبرا

کنترل روند   ی برا   یواقع  لیدل  چی، هبردیمکتاب لذت    خواندن این  ما از  مغز  که ییازآنجا
متن   سادگیبه. ممکن است  میکنناز داستان را درک    یبخش  نکهیمگر ا  ،خواندن وجود ندارد

 ی مهم  زیچ  م یکنیکه احساس م  یداستان ذهن ما را پر کند و زمان  می اجازه ده   م،یرا مرور کن
 .می کاهش ده سرعت تندخوانی خود را میارا از دست داده

 ی ها کتاب  مطالعه  یبرا  یمتفاوت   عملکردهای  بسیار شفافی  صورتبه  ، ی منظر، تندخوان  نیا  از
فقط   یتندخوان  کندیمکه فکر    شودیمرا مرتکب    اشتباه  نیا  ،کارتازه  فردی  مختلف دارد.

 .شودیمخواندن مربوط    نوع و نحوه  اساسًا به  تندخوانی  ، امااستمربوط    خواندن  سرعتبه
 از نحوه خواندن است.   یکنترل بخش ییتوانا فقطسرعت  جنبه به بیان ساده،

 د یده   تمرین   هنگام تندخوانی   به حداقل رساندن حرکت  ی چشمان خود را برا  -  5
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 زان یم  صیتندخوان، تشخ  کیشدن به    لیتبد  ی ها براحلراه  نیترو آسان  نیترمهماز    یکی
 خواندن است.  نیحرکت چشمانتان در ح

خط   کی  برای خواندن  برگشتن به عقببه    ازی بدون ن  تواندینم  یفرد معمول  کی چشمان  
که در اطراف قرار   ی مختلفیزهایحرکت کند. چ  و با سرعتی ثابت  الیس  مشخص به شکل

 حرکت   . اگر شروع به توجه بهکنند یمرا پرت    حواسمان و    ندی آیمما    دارند جلوی چشم 
شد که چقدر به عقب، سپس   دیکنم که متوجه خواه نیتضم توانمیم  د، ی چشمان خود کن

 کمتر. یبا حواس پرتاما  ،د یگردیم  به عقبو سپس دوباره  وبه جل

را به تجربه خواندن شما    تلف شده بیشتری  یها ساعت  تواندیحرکت م  نیدر درازمدت، ا
 ممکن است در وهله اول مانع از اتمام کار شما شود.  یو حت  دیفزایب

 : د یکن   ت ی ترب  برای تندخوانی  چشمان خود را بدون کتاب 

 حال درعینو    چپبه    راستحرکت چشم از    نیبه کتاب ندارد، تمر  یاز یکه ن  یعال  نیتمر  کی
 حرکت سر از راست به چپ است. 

. سر شما  دی اداشتهبه جلو نگاه  رو  که چشمان خود را    دیحرکت، مطمئن باش  نیدر ح ▪
 .مانندیمچشمان شما ثابت  کهدرحالیحرکت کند  دیبا

 دیاما اجازه ده  د،یرا تکرار کن  نیتمر  ،از چند بار نگاه کردن از راست به چپ  پس ▪
 حرکت کنند.   تان،چشمانتان با حرکت سر

ا چشمان خود به چپ و راست نگاه  و چند بار ب  دیسر خود را صاف نگه دار  تینها  در ▪
به چپ   ی خط افق  کی در    کهدرحالی  ردی خود قرار گ   یدر جا   کامالً   دی. سر شما بادیکن

 . د یکنیمو راست نگاه 

مجزا   صورتبه  تندخوانی  یچشمان خود را برا   یاصل  یشما تمام اجزا  نات، یتمر  نی با انجام ا
،  گذارد ینم  ریتأث   هاچشم  یکه رو   میدار  را  شده توسط سر  جادی . ما حرکت ادیادادهورزش  
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ا با    جادیحرکت  که  سر  توسط  ا  ها چشمشده  حرکت  و  است  توسط   جاد ی مشترک  شده 
 .گذاردینم ریسر تأث یکه رو  هاچشم

 : در تندخوانی  کاربرد این تمرینات 

  ی عبارت  ایکلمه    کی  یاول، به تمرکز رو   نیخود، مانند تمر  یدر جا  هاچشمثابت نگه داشتن  
. حرکت کندیم کمک    د،یکم کن  سرعت خود را  خواندن آن  یبرا  دیکه ممکن است بخواه 

به   یحرکت آرام و روان هنگام انتقال از خط  جادی به ا  ، تمرین دوم با سر، مانند    هاچشم
ل، مانند . حرکت چشمانتان به طور مستقکندیمکمک    گریبه صفحه د  ای صفحه  ا ی  یخط
 است.  آن  گریطرف خط به سمت د کیاسکن از  یسوم، هسته اصل نیتمر

به چشمان خود و استفاده از حرکت سر   میاسکن کردن در خطوط مستق  دادن  با آموزش
چشمان خود را در   راحتیبه  دیتوانیم  ب،یترک  این   به  یاضاف   یکنترل  هی ال  یک  افزودن  یبرا

مانور   قدرتبه حرکت درآورید و    دیکردینمکه هرگز فکرش را    ییهاسرعتسراسر صفحه با  
 . چشمانتان روی صفحه را افزایش دهید

م  تمر  ن ی ا   د یخواه ی اگر  را  زیردر    د،ی کن   ن ی مهارت  برا یچشم   ی هان ی "تمر   قسمت    ی" 
 وجود دارد:   تندخوانی 

 ویدئو 

 د ی بگذر   ت یاهم  ی از کلمات کوچک و ب   هنگام تندخوانی   –  6

ا   یبرا تندخوانی هستند چگونه    نکهیدرک  مهارت  دارای  که  صفحات   در خواندن  کسانی 
 با هم   اهمیت از لحاظ    همه کلمات   می، کامالً مهم است که بدانکنند یمعمل    ع یسر  اریبس

 . ستندیبرابر ن

، و تالش کندینم  یبه شما کمک  خواندشان  د که نوجود دار  یادیکلمات کوچک و مبهم ز
 برساند. بی آس به تندخوانی شما تواندیم مجبور کردن خود به خواندن آنها فقط   یبرا
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به   تواندیمدر هر صفحه    یاضاف   زمان   هیثان  ی که س  میبرگرد  از تندخوانی  اگر به درک خود
را   "چه" ها،  "به "،  "است "،  " اگر"همه    ی وقت  دیشود، تصور کن  لیکامل تبد  میساعت و ن  کی

 ی ب   حالدرعینکلمات کوچک و    همینطور حذفانجام داد.    توانیم  یچه کار   م یحذف کن
 ی ، اما مهارتکندیم  یرو یپ  زماندر    ییمفهوم از همان مفهوم صرفه جو  نی. اگری د  تی اهم

 . شودیم دادن محسوب  توسعه یکامالً متفاوت برا

برای ارائه    ید ی مف  زیچ  چ یاست که آنها ه  نیگرفتن کلمات کوچک ا   دهیبخش ناد  نیبهتر
است که شما از تجربه    یمعن  نیگرفتن آنها به طور موثر به ا  دهیناد  ن یندارند، بنابرا  به شما

 . دی بریم یشتر یخواندن خود بهره ب

موضوع است   نیدرک ا  سادگیبهگرفتن کلمات کوچک    دهیناد  یآموزش دادن به خود برا
 ان یچشمانتان به حرکت در م  دیاجازه ده  راحتیبه.  دیبه آنها ندار  یاد یبه توجه ز  یاز یکه ن

 ادامه دهند.   تیاهم یکلمات ب 

 دیتوانیمکه از آنها عبور کند و شما    ردیگیم  ادی  یعیزمان، مغز شما به طور طب  باگذشت
 . د یاسکن کن  دیریگیم  دهیرا ناد  تیاهم  یاز موارد ب  یتوجهقابلمقدار    کهدرحالیجمالت را  

 مرور اجمالی و سطحی خواندن متن را تمرین کنید   –  7

. درست اید گرفتهیاد  را    د یبدان  در زمینه تندخوانی  دیآنچه با  شتریب  دیگرمرحله، شما    نیدر ا
 . دیاکردهرا درک  یشروع تندخوان  یبرا از یمورد ن یاصل  یهامهارتاست، شما از قبل 

 ی ر یادگ ی  تکمیل  ی . برااند نشدهواقعًا کامل    ات الزم برای تندخوانی هنوزنی، تمرحالبااین
 . د یبه صفحه کلمات کن هصفحمرور اجمالی شروع به  دیمهارت ارزشمند، با  نیا

 انجامش برایتان   ،چند روز  یاما به ناچار ط  ،دیآ یمبه دست    آرامیبهمهارت    این  در ابتدا،
.  دیو لذت ببر  دیبود، پس استراحت کن   دیبهتر از فردا خواه  گری . پنج هفته دشودیم  ترساده

 .دیرس د ی خواه هدفتانبه  تی شما در نها

 د یادامه ده تندخوانی   ن ی به تمر   -  8
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انجام    یرا که برا  ییزهای: اکنون همه چمییگویم  کیبه شما تبر  ،دیا رفته  شیپ  نجا یاگر تا ا
 . دیدانیم دارید، ازین ییتنهابهکار  نیا

 طور ایندشوار باشد، اما    و   مهارت مسخره  یک  دیبا  یممکن است به نظر برسد که تندخوان
 است.  اد یز نیو تمر  یدیکل چند نکته درک یادگیری مهارت تندخوانی شامل. ستین

 نیو به تمر  دیکن   یاست که به طور منظم زمان بند  نیشما ا  یمرحله، هدف اصل  نیدر ا
 .د یادامه ده  ،بحث شده  در مورد آنها  مقاله این که در ییهاکی تکن

 نتیجه گیری

 تانیزندگ  ارتقا  یباشد که برا   یدیراهنما ممکن است کل  نی نکته مهم است که هم   نیدرک ا
مداد را   هاانسانکه    یکه از زمان  دیفکر کن   ی. به انبوه دانشدیدار  ازیبه آن ن  مدارج عالیبه  

 ار یاکنون در اخت  ها نوشتهاین    برداشتند و شروع به نوشتن کردند، نوشته شده است: همه
 شماست. 

 د یتوانیمکه    ییهاکتاب  نیدتریو مف  نیاز قدرتمندتر  یخواندن برخ  ی شما هر آنچه را که برا
 ان یاز همه دوستان، اقوام، آشنا  ترع یسرکار را    نیا  دیتوانیمو    د،یدار  اریدر اخت  د،یکن   دایپ

 . دیو دشمنان خود انجام ده

 منبع: 

developgoodhabits.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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