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 راتییتغ نیدر کنار ا دیباشد و ما با یجهان م عیرس راتییتغ ،یامروز بش  یچالش ها نیاز مهم تر کی

پشتکار در  مستمر و با ناتیگرفنت خودم از متر جهینت ی. هدف من از نوشنت مقاله تند خوانمیرشد کن

با مترکز و  یدر هر کار  یباور هستم هر کس نیحافظه بوده است و بر ا تیو تقو یتندخوان نهیزم

را هم  نیجهان هدفمند و قانون مدار رو به رشد خواهد بود. ا نیپشتکار به جلو برود صد در صد در ا

و جود  یر یادگیرسعت مطالعه و  شیافزا یرا هم مطالعه کرده ام که برا یدیجد یکه روش ها میبگو
 .میپرداز یبودن و خارج از مبحث بودن به ارائه آن ها من یدارند که به علت تخصص
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خودمان  شفتیپ یاز آن برا میتوان یهست و چگونه م یچ یتندخوان میتا بدان دیبا ما همراه باش پس

از هزار کلمه  شیتوان ب یدروغ است و من کی یباور محدود کننده که تندخوان نیو ا میاستفاده کن
 .از رکوردها شکسته شده اند یار یبس ایدن نیکنار چون در ا دیخواند را بگذار

 

 

 ست؟یچ یتندخوان

شام را  یر یادگیشود که رسعت مطالعه و  یگفته م ییاز روش ها و متدها یبه مجموعه ا یتندخوان
 .دهد یم شیافزا

در دانشگاها و مدارس  شیموجود بوده است و از آن به بعد کم و ب ۱۹۵۰از  یتندخوان یها کیتکن
به  یمهارت رضور  کیشامره  یهنوز هم تندخوان دیشود. جالب است بدان یآموزش داده م ییاروپا

 رانیا درهم  یو ژاپن دارد و به تازگ کایرا، اروپا و آمر یاستقبال از تندخوان نیشرتی. بدیآ یمحساب 
 .مورد توجه مردم قرار گرفته است
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در هنگام  یشود. ول یحواسامن پرت م ٬نییدر هنگام مطالعه با رسعت پا دی: اگر دقت کننکته

 یتوان تندخوان یکمرت هست. پس م یپرتباال بودن رسعت مطالعه امکان حواس  لیبه دل یتندخوان
 .با مترکز حواس دارد یمیمستق یرابطه 

 

 یمشهور تندخوان یها روش

 

 

 ۱۷۰۰تا  ۷۰۰ نیب توانندیها م. تندخوانمیبخوان میتوانیکلمه م ۴۰۰تا  ۲۰۰ نیب قهیما در دق ترشیب
 م؟؟یده شیتوان رسعت مطالعه خود را افزا یبخوانند. اما چطور م قهیکلمه در دق
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 :میپرداز یبا هم به مطالعه آن ها م ریز ستیوجود دارند که در ل ییها روش

 

  Skimming اسکن کردن

صفحه را  کیمهم  یفقط قسمت ها دینگاه تالش کن کیدر  ستیبا یاست که به طبق آن م یروش
 .دیبخوان

به رسعت  دیکه کتاب آن در دست شامست، داشته باش یدر آن حوزه ا یروش اگر تخصص خوب نیا در
 .دیو رسعت خواندن مطالب را باال برب دیرا اسکن کن میمفاه دیتوان یم

در مدت زمان کم حجم مطلب  تیشود رسعت مغز را باال برد و در نها یم نینظر من که با متر به
 .را خواند، با درک مطلب قابل قبول یشرت یب

 

 Meta guiding کننده تیهدا

. میکنیچشم مطالعه م یراهنام برا کیروش با استفاده از  نی. در اندیگو یهم م  یروش خط بر  نیا به

کنم حاال  یخودکار )که من به شخصه از خودکار استفاده م ایدر دسرتس است  شهیمثال انگشت که هم

 یم حرکتخطوط  ری.  انگشتامن را زدیاستفاده کن دیتوان ی.( مدیکه راحت هست یز یشام با هر چ

مترکز  شیروش باعث افزا نی. که امیکنیبه آن استفاده م هیشب یا لهیوس ایاز نوک خودکار  ایو  میده
 .داشت دیروش خواه نیبه ا یتکرار رفته رفته تسلط خوب نیشود. با متر یم یو کاهش حواس پرت

 

 :یخوان بلوک

چشم  دیحوزه د دیخط در آن واحد است. که با نیکه بر اساس خواندن چند  (Ferriss)  سیفر کیتکن
 .مخصوص به خودش است یها نیروش مستلزم متر نیو ا دیکن تیرا تقو تانیها
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  Rapid Serial Visual Presentation  (RSVP)روش 

 شیدر افزا یسع یتندخوان تالیجید یها ستمیاست که با استفاده از نرم افزار ها و س یروش نیا

آن  یو متام مترکز شام بر رو  شودیداده م شیصفحه منا یلغت بر رو  کیرسعت مطالعه شام دارند. 
د.إن یده شیلغات را افزا شیرسعت منا دیتوانیم د،یعادت کرد ستمیس نیکم به اکه کم یاست. وقت

 اریکه در قسمت محصوالت در اخت میشام آماده کرده ا یبرا یتند خوان یشاء الله اگر وقت شد محصول
 .داد میکاربران قرار خواه

شام و رسعت  دیاست که وسعت د نیدهند ا یانجام م یتندخوان یکه نرم افزار ها یکار  نیتر مهم
شاهد  یتندخوان یها کیتکن قیبا تلف بیترت نیرسانند، به ا یسطح خود م نیچشم شام را به باالتر

 .شد دیرسعت مطالعه خود خواه شیافزا

 

 :یشخص یها وتریکامپ یافزارها برا نرم

Spreed 

OpenSpritz 

eyeQ 

 

 :کند یکمک م نهیزم نیکه به شام در ا نیآنال یها تیسا

readingsoft 

myreadspeed 
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 :یکند خوان مسائل

 

 

 : یو لب خوان تلفظ

 .دیخوان یبلند م یخود با صدا یکلامت را برا

 در ذهن:  تلفظ

در گلو احساس  یحرکتند و ارتعاش یهمه گرفتار آن هستند. لب ها ب با  یاست که تقر یگر یاشتباه د نیا

و فقط  دیمسئله را حل کن نیا ادیبا تالش ز دی)با میکن یکلامت را در مغز خود تکرار م یشود ول یمن
 .(دهدو مغز کار پردازش خود را انجام  نندیچشم ها منت را بب دیبگذار

 به عقب: برگشت

 .کند یکار م نیچون مغز شام عادت به ا میعنوان سطر خوانده شده را دوباره بخوان چیبه ه دینبا 

 ایدرصد کلامت  ۲۰فقط  یعنیکنند  یم تیما قانون پارتو را رعا یکتاب ها نکهیا گریمطلب د کی
 مهم را در موردش حرف بزنند.  یدرصد محتوا ۲۰خواهند که هامن  یدرصد م ۸۰محتوا مهم هستند و 
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بسط داده شده شده است  زین گرید یدر سطر ها دیکه خوانده شده و متوجه نشده ا یپس سطر 
 .دیخوانده شده نباش یقبل یسطرها ننگرا

 :دید یحوزه  کمبود

 میارائه خواه ندهیکه در آ یوجود دارد که در محصول دید یحوزه  شیافزا یبرا یادیز یها نیمتر 
 .میبکن یشده به آن توجه خاص یکرد، سع

 گردن: حرکت

 .مطالعه تکان بخورد به علت بر هم خوردن مترکز از رسعت مطالعه کم خواهد شد نیاگر گردن در ح 

 مزاحم: افکار

مرتبط  ریغ یشود فکر ها یرفنت مترکز و کاهش رسعت مطالعه م نیاز عوامل مهم که باعث از ب یکی 

 یاز راه ها یکیشوند.  یمطالعه و اختالل در خواند م نیباشد که منجر به توقف در ح یبا منت م

کاغذ و گفنت  یافکار رو  نوشنت م،یاختالالت مقابله کن نیبا ا میتوان یمترکز که به کمک آن م شیافزا
 .خواهم کرد یدگیجمله است که در فرصت مناسب به شام رس نیا

 .دیمطالعه سطر ها کاهش ده نیچشامن خود را ح یها و توقف ها مکث

 : دیمطالعه کن هدفمند

 شیاز پ یهدف خود را از مطالعه هر مطلب دیمطلب با ایکتاب  کیاز  دنیتر به هدف رس عیرس یبرا

تا شام اطالعات  گرددیکار سبب م نی. ادیکسب کن دیخواه یرا م ی. که چه نوع اطالعاتدیکن نییتع
 .دیمطالعه حذف کن ندیرا درفرا یا هیو حاش یرضور  ریغ

 .دیرا حذف کن گرددیکه موجب پرت شدن حواس شام م یمطالعه خود هر عامل طیدرمح
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 :محاسبه رسعت مطالعه نحوه

 یم قهیکه در هر دق یتعداد کلامت یعنی word per minute  WPM مطالعه که با واحد رسعت
 .میخوان

و  دیو تعداد کلامت مثال چهار خط کامل را بشامر دیکتاب داستان ساده انتخاب کن کی نکاریا یبرا

و مشغول  دیری( بگهیزمان دلخواه )برحسب ثان کی. حاال دیاون چهار خط را حساب کن نیانگیبعد م

که در آن  را یکلامت هر خط، تعداد کلامت نیانگیپس از متام شدن آن زمان با توجه به م دیمطالعه شو

. فرمول دیکن هیبر زمان برحسب ثان می. سپس تعداد کلامت را تقسدیرو محاسبه کن دیخواند قهیدق کی
 :باشد یم ریدر شکل ز

 

 

 .در منت به کار نرفته باشد یو تخصص یکیهست که منت ساده باشد و لغات تکن یدر صورت نیا

 .دیکند هست اریاست، بس قهیکلمه در دق ۱۰۰شام کمرت از  یرسعت مطالعه  اگر

 .دیهست فیاست، کند و ضع قهیکلمه در دق ۲۰۰تا  ۱۰۰ نیشام ب یرسعت مطالعه  اگر

 .دیدار یمتوسط یاست سـرعت مطالعه  قهیکلمه در دق ۴۰۰تا  ۲۰۰ نیشام ب یرسعت مطالعه  اگر

 یخوب و عال یلیاست سـرعت مطالعه خ قهیکلمه در دق ۷۰۰تا  ۴۰۰ نیشام ب یرسعت مطالعه  اگر
 .دیدار یا

 .دیهست یو حرفه ا یتندخوان عال کیاست شام  قهیکلمه در دق ۷۰۰ یشام باال یرسعت مطالعه  اگر
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نباشد،  شیکند زبان مادر یکه مطالعه م یکه متن یهم زمان یو حرفه ا یعال یمطالعه کننده  یحت

 یکه مطالعه کننده ها شودیگفته م یبخواند. حت قهیلغت در دق صدیتا س ستیدو نیتواند ب یفقط م

باال  یاختصاص یتا درک مطالب شان در منت ها اورندیب نییرسعت خواندن شان را پا یبهرته کم یعال
 .برود

 

 :یتندخوان دیفوا

 .در وقت است ییرصفه جو ،یتندخوان یاثرها نیاز آشکارتر گرید یکی

 .برد یفرد را باال م تیو خالق ییکارآ ،یتندخوان

 .دیاز مغزتان بکن نهیاستفاده به دیتوان یم

 .است تیموفق ندگانیجو یبرا یخوب یکه راهنام یجمله دارن هارد ۱۵ما:  شنهادیپ

 

 :آخر کالم

داشته ام. به شدت عالقه  یا قهیدق ۳۰ یال ۲۰روزانه حدود  یها نیکه بعد از انجام متر یتجربه ا با

 یکرده است. برا دایپ شیافزا یمند به مطالعه شده ام و رسعت مطالعه و مترکزم به طور محسوس

آمار  شیافزا یابر  یام تا قدم دهیتدارک د یشام دوستان گرام یمقاله را برا نیبا ذوق فراروان ا نیهم
 .میمطالعه کشورمان داشته باش

ما پاسخگو  دیداشته ا یاز انتخاب قالب وردپرس یسوال خاص ایو انتقاد  شنهادیاگر پ زیدر آخر ن و
 در لینک زیر .بود میخواه
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