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 تندخوانی -8 جلسه

 مقدمه .1

 تندخوانی چیست؟ .1.1

مطالب دهد و امکان یادگیری  مجموعه راهکارهای عملی و فنونی است که سرعت مطالعه را به شکلی چشمگیر افزایش می تندخوانی 

 .سازد را در زمانی کوتاه فراهم می زیادی

 .دارد و تمرین تند خوانی نیز همچون سایر مهارتها نیاز به ممارست 

 دارد؟ فوایدیتندخوانی چه  .2

.1.1 اتالف وقتجلوگیری از  

 .ه کندخوانی جلو گیری می شودطو از اتالف وقت به واس .برابر می شود 6-5تند خوانی سرعت مطالعه تا  با  

 .مطالب بیشتری را خوانده و فرا می گیرنددر زمان کمتر  

.1.2 حواس پرتی یا عدم تمرکزجلوگیری از  

 . ه کند دچار پراکندگی فکر می شودو غیر صحیح مطالع دزمانی که شخص کن 

صحبت کند و.... اما  کنار دستی خودکیلومتر رانندگی می کند وی می تواند چای بخورد ، با  03شخصی را تصور کنید که با سرعت  

بر روی رانندگی فقط تا راننده  123تا می رسد بیشتر باید حواسش را جمع کند به همین ترتیب با سرعت  03زمانی که سرعتش به 

 .متمرکز می شود

 .هنگام مطالعه نیز تند خوانی تمرکز را برایتان به ارمغان می آورد 

.1.0 به مطالعه عالقمندی  

د خسته می شوید و چون کند می خوانید حواستان پرت می شود و چشمانتان خسته می شود در چون شما کند می خوانید زو 

 می شوید.نتیجه به مطالعه بی عالقه 

 .می شوید دبا تندخوانی سرعتتان افزایش یافته و در نتیجه به خواندن عالقه من 

.1.4 خستگی کمتر 

 صفحه می باشد.  مزیت تندخوانی، انجام کار فیزیکی کمتر، توسط چشمان بر روی هر 

توقف توأم با تمرکز دید که چشم خواننده کند بر روی هر صفحه انجام می دهد، خواننده سریع،  533در این صورت، به جای حدود  

 .توقف در صفحه را که عضالت چشم را کمتر خسته می کند، به انجام می رساند 133نزدیک به 
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 چگونه تندخوان شویم؟ .3

 .اهش دهیدود را حین مطالعه سطور کچشمان خهای  ها و توقفمكث .1.1

مـا هنگام خواندن هر یک از سطرهای یک مـتـن چشمان خود را بصورت جهشی بسمت جلو حرکت می دهیم اکنون هر میزان که  

 ما این مکثـها و جهشــها را کـاهش دهیـم سـرعـت خـوانــدنمان نیز افزایش می یابد.

 .حرکت دهید و نه سر خود راهنگام مطالعه چشمان خود را در طول سطور  

برای این منظور شما باید سعی کنید تا تصاویر واقع در  .بایست حوزه دید خود را افزایش دهید برای کاهش مکث ها و توقفها می 

 .گوشه چشمان خود را بدون اینکه بطور مستقیم به آنها نگاه کنید، ببینید

 .داجازه ندهید حین مطالعه دیدتان دچار سرگردانی گرد 

 .واژه ها را گروه بندی کنید  .1.3

 .از ابتدا به ما آموزش داده اند که کلمه کلمه بخوانیم 

کلمه خوانی هم سرعت مطالعه را کم می کند و هم میزان درک را پایین می آورد، اگر کلمه خوانی تبدیل به جمله خوانی یا عبارت  

 .رود بلکه درک نیز بیشتر می شود خوانی شود نه تنها سرعت باال می

این عقیده که خواندن کلمه کلمه درک را زیاد می کند دقیقا عکس واقعیت است زیرا مغز با معنی کلمات کار دارد و کلمات نیز در  

 .کند جمله نمود دارند ، همین االن که این مطلب را مطالعه می کنید مغز شما با کلمات کاری ندارد بلکه جمالت را معنی می

 دسته ای از کلمات را با یکدیگر ترکیب کرده و یک جمله را در آن واحد بخوانیم. بتوانیم اکنون باید  

 .در قدم بعدی باید بیاموزیم که چگونه جمالت را دسته بندی کرده و مفهوم کلی یک پاراگراف را استخراج کنیم 

توان از یک دسته واژه استخراج  بطور کلی مفهوم را آسانتر می .هدد ثابت شده که دسته بندی واژه ها ادراک و فهم را افزایش می 

 .کرد تا از کلمات منفرد و حتی حروف تک

 .هیچگاه به عقب باز نگردید  .1.1

درستی متوجه نشده اند را ه اغلب افراد عادت کرده اند هنگام مطالعه به عقب بازگشته و واژه ها و یا قسمتهایی از متن را که ب 

 .کاهد این کار فقط از سرعت خواندن شما می بازخوانی کنند.

 .زمانی که سرعت خواندن باال می رود خط بردن باعث جلوگیری از برگشت غیر ارادی چشم به عقب می شود 

شاید بگویید که این باز خوانی مجدد هم  .درستی متوجه نشده اید را درک کنیده هایی که ب قسمت ،توانید با مطالعه تکمیلی می 

مجدد یک مطلب به های درک نشده به مراتب وقت گیرتر از مطالعه  ست. اما باز گشت مکرر به عقب برای بازخوانی قسمتزمانبر ا

 است.روش تند خوانی 

 بین خطوط سرگردان نشوید. .1.3

 گاهی اوقات پیش می آید که در حین مطالعه زمانی که مطلبی را می خوانید، خط مورد نظر را گم می کنید و چشم بین خطوط 

 .سرگردان می شود، یا خط تکراری را می بینید و یا یک خط باالتر یا یک خط پایین تر را نگاه می کنید
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 .برای رفع مشکل گم کردن خط نیز مانند مشکل برگشت غیر ارادی چشم به عقب از حرکت انگشت یا خط بر استفاده می شود 

 .هدفمند مطالعه کنید .1.3

گردد تا  خواهید کسب کنید. این کار سبب می ش تعیین کنید. که چه نوع اطالعاتی را میهدف خود را از مطالعه هر مطلبی از پی 

 .شما اطالعات غیر ضروری و حاشیه ای را در فرایند مطالعه حذف کنید

 .فقط کلمات و مفاهیم کلیدی را مطالعه کنید  .1.3

 ت را رعایت کنیم. اما هنگام خواندن نه.ما برای نگاشتن مطالب ناگزیریم پاره ای دستورات نوشتاری و ساختار صحیح جمال 

درصد کل یک متن از واژه ها و حروف بی اهمیت و غیر ضروری )البته برای درک آن( تشکیل یافته است. مانند حروف  63تا  43 

 . "یا"و  "و"ربط مانند

را در ذهن بسپارید و جزئیات خارج از بیاموزید تنها اسمها و افعال را بخوانید. نکات و مفاهیم اصلی یک پاراگراف را یافته و آن  

 .موضوع اصلی را حذف کنید

 حوزه دید خود را گسترش دهید. .1.3

را می توانید ببینید و درک کنید اما اگر این محدوده وسیعتر  محدود در حالت عادی وقتی به یک متن نگاه می کنید چند کلمه 

باشد تعداد کلماتی که می توانید ببینید بیشتر است و نتیجه این افزایش حوزه دید، دیدن و درک کردن کلمات بیشتر و افزایش 

 سرعت مطالعه خواهد بود . 

 .با صدای بلند مطالعه نكنید  .1.3

 .صدا یا بلند خوانی استدومین علت کند خوانی، خواندن با  

کلمه در دقیقه بیشتر بخواند زیرا  433 -033کسی که با صدای بلند می خواند حتی اگر با نهایت سرعت هم بخواند نمی تواند  

سیستم گفتاری ما برای افزایش سرعت محدودیت دارد اما اگر این بلند خواند به صامت خوانی یا چشم خوانی ) با حرکت چشم ( 

 .رود و هم درک مطلب بیشتر می شودهم سرعت باال می  تبدیل شود

ند عده ای می گویند اگر ما ابتدا بلند بخوانیم بعد با گوشهایمان بشنویم بهتر یاد می گیریم اما این عقیده کامال اشتباه است . البته بل 

 .دسرعت و یادگیری می شو افتخوانی در مرحله مرور وجود دارد اما در مرحله خواندن باعث 

 .برد و سرعت مطالعه را کم می کندبرخی دیگر درون خوانی یا لب خوانی می کنند که این هم به شدت تمرکز را از بین می  

 . استسرعت ادا کردن و صحبت کردن بسیار کمتر از ظرفیت یادگیری و مطالعه  

بنابراین  .بسیار بیشتر از سرعت تکلم شماستبایست فقط چشمها و مغز درگیر باشند. سرعت قوه بینایی شما  در فرایند مطالعه می 

 از تلفظ حروف و واژه ها حین مطالعه خودداری کنید. 

زمانی که به اصطالح  استما حین خواندن در ذهن خود نیز اصوات مرتبط با حروف و واژه ها را بیان میکنیم. این همان ندای درون  

دهد. حذف کامل این صداها در مغز و ذهن غیر ممکن  العه را کاهش میخوانید. این عادت نیز سرعت مط در دلتان مطلبی را می

  .توان آنها را به حداقل رساند است اما می


