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نيست؛  آموزش  پژوهش،  در  گام  نخستين 
به  فرد  در  الزم  انگيزه هاي  و  زمينه ها  بايد 
ــارورزِي  ك كه  است  آن  از  پس  آيد.  وجود 
در  را  پژوهشگري  ملكة  مي تواند  آموزه ها 

طاّلب ايجاد كند.
مي كوشد  پژوهش«  سوي »به مجموعة 
و  ترويج  به  قالب ها  كوتاه ترين  از  استفاده  با 
تحقيق  راه  و  بپردازد  پژوهش  فرهنگ  تقويت 
و معرفت جويي را براي طـاّلب جوان هموارتر 

كند.

از همين مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه كتاب مي خوانند؟

2. تمركز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانيم؟

4. از شنيدن تا گوش كردن!
5. مهارتهاي يادداشت برداري در كالس درس

6. تكنيك هاي مرور
7. چگونه فرايند يادگيري خود را مديرّيت كنيم؟

8. روشهاي عملي تقويت حافظه
9. مديرّيت سرعت مطالعه

قيمت:50تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37185-3361

تلفن:	0251-2941207-9
Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم

ادارة امور پژوهشي طّلب
واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تكميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايكوتاه
ويژةطاّلبمدارسعلمّيه

بهسوي
پژوهش
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برايمطالعةبيشتر:

مشهد،  خواندن؛  مهارتهاي بهرام؛  طوسي،   .1
انتشارات ترانه.

2. شجري، فتح اهلل؛ يادگيريخاّلق؛ تهران، انجمن 
قلم ايران.

انتشارات  تهران،  تندخواني؛  عّباس؛  صالح،   .3
آزاد گرافيك.

عضو  آذربايجاني؛  مسعود  علمي:  نظارت
هيئت مديرة انجمن روان شناسان حوزه و عضو 

هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ويرايشوصفحهآرايي: محسن فصاحت

خشت  خانوادة  شما،  انتقادهاي  و  پيشنهادها 
اّول را در ارائة ويرايشهاي بعدي اين بروشور، 

ياري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37185-3361 
تلفن:0251-2941207-9

Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّيةقم

ادارةامـورپژوهشيطاّلب
واحدترويجپژوهش

با  را  مشكل  طريق،  بدين  فراموش كنيد.  را  خود 
جلوگيري از عامل ايجادِ آن حلّ كرده ايد.

3معالجةواپسنگري
براي رفع اين مشكل، بهترين توصيه اين است 
را  خود  و  قاضي كنيد  را  كالهتان  و  بنشينيد  كه 
قانع سازيد كه بايد دست از اين نگراني برداريد. هر 
چند امكان دارد مطالب را خوب متوّجه نشويد و يا 
بخشي از نكات را از قلم بيندازيد؛ ولي بايد در موقع 
خواندن، مستقيم به كار خود ادامه دهيد و علي رغم 
هر ميل شديدي كه براي عقب نگري و مرور جمالت 
و كلمات خوانده شده در خود احساس مي كنيد، اين 

كار را انجام ندهيد.
قّوت قلب و اعتماد به نفس، شما را در اين مهّم 
ياري خواهد كرد. همچنين قبل از رسيدن به آخر هر 
از گوشة چشم  و  ديد  ميدان  از  استفاده  با  سطر، 
راست خود، نگاهي به سِر سطر بعدي بيندازيد تا 
به راحتي بتوانيد پس از پايان سطر، به سِر سطر 

بعدي برويد.

4حّلمشكلتلّفظدرذهن
سعي كنيد تا آنجا كه مي توانيد، در كم كردن اين 
نياوريـد.  فشار  خود  به  خيلي  اّما  بكوشيد؛  عادت 
چرا كه از بين بردن كامل اين عادت، تقريبًا غيرممكن 
است. با ايـن وجود، هر چه سرعِت خواندن بيشتر 

شود، عماًل اين مشكل كمتر مي گردد.

5درمانعدمتوانايياستفادهازميدانديدچشم
بايد  بار،  هر  در  كلمه  يك  از  بيش  ديدن  براي 
تمرين  اين  نماييد.  جلوگيري  سر،  حركت دادِن  از 
را زياد ساده نگيريد؛ زيرا هر چه ميدان ديد خود 
را وسيع تر كنيد، سرعت بيشتري در خواندن پيدا 

مي كنيد.
تمرينات زير، كمك فراواني به شما مي كنند:

1 با قرار دادن دو انگشت در دو طرف فّك خود، 
آن را محكم نگه داريد.

2 با يك دست، چانة خود را به گونه اي كه انسان 
ريش خود را در مشت مي گيرد، نگه داريد.

3 يك انگشت دست خود را روي نوك بيني تان 
قراردهيد.

فصل نامة خشت اّول

كتاب خشت اّول

2و3.	هوّيت	روحانّيت	و	طّلب	جوان1.	طّلب	جوان	و	توليد	علم

5و6.	پژوهش	و	طّلب	جوان4.	ورود	دانشجويان	به	حوزه

7.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)1( 2.	فقه	آموزي	و	افق	هاي	فرارو1.	انسان	ُمدرن	و	تبليغ	دين

بروشور خشت اّول

8.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)2(

منشـورات گروه مطـبوعاتي خشت اّول
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»مديريّت سرعت مطالعه« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

9 تندخوانيتاچهحّدواقعّيت



دارد؟
تحقيقات علمي نشان مي دهد كه مغز مي تواند هر 
همان  به  را  شبه جمله ها  يا  كلمات  از  گروهي  بار، 

خوبِي تك كلمه ها بپذيرد.
ما جمله را هرگز به خاطر درك تك تك كلماتش 
براي درك شبه جمله هايي  را  آن  بلكه  نمي خوانيم؛ 

كه كلمات نيز در آنها هستند، مطالعه مي كنيم.
مثاًل خواندن:

شهيد شرح  البهّية   الروضة   »كتاب  

 

است.« لمعة   بر   ثاني  
خيلي دشوارتر است از خواندن:

»كتاب الروضةالبهّية شرح شهيدثاني بر لمعة است.«
كاِر مغزي  كلمات،  از روي  آهسته  و  ُكند  عبور 
از  پس  ناچاريم  كه  چرا  مي طلبد؛  ما  از  بيشتري 
معناي  به  را  كلمه  هر  معناي  كلمه،  هر  تشخيص 

كلمة بعد از آن بيفزاييم.
به اين منظور، در مثال فوق، بايد پنج تا شش كاِر 
انجام شود؛ در حالي كه خوانندة روان تر  اضافي 
را  معنا دار)شبه جمله ها(  مجموعه هاي  بار  هر  كه 
در نظر مي گيرد، فقط يك اّتصال ساده را بين دو 

قسمت انجام مي دهد.
انجام كار  بنابراين، مزّيت فوق العادة تندخواني، 
صفحه  هر  روي  بر  چشمها  توّسط  كمتر  فيزيكي 

است.
حدود  هر صفحه،  روي  بر  ُكندخوان  يك  چشم 
اّما  انجام مي دهد؛  ديد  تمركز  با  توأم  توّقف   500
خوانندة سريع به جاي آن، نزديك به 100 توّقف 
در هر صفحه انجام مي دهد كه عضالت چشم را هم 

كمتر خسته مي كند.

آياحقيقتداردكه...
مطلب صحيح درك از مانع »تندخواني«  

است؟
خير؛ بلكه عكس اين مطلب، صادق است!

و  توّقفها  خاطر  به  كندخوان،  خوانندة  زيرا 
شروعهاي مكّرر و پيشرفت متزلزل، بسيار امكان

 

مديرّيتسرعتمطالعه
همة كتابها الزم نيست با يك سرعت خوانده شوند؛ 
در برخي، پياده روي الزم است و در برخي سير و 
سياحت با اتومبيل و در پاره اي پرواز با هواپيما. 
به قول يكي از انديشمندان معاصر: »بعضي كتابها 
را فقط بايد چشيد و برخي را بايستي يك باره بلعيد 

و معدودي را هم، بايد كاماًل جويد!«
به عبارت ديگر، تعداد بسيار معدودي از كتابها 
و  آهسته خواندن  و  خواندن  بارها  به  كه  هستند 

تأّمل و تعّمق مي ارزند.
و  مي خورند  ورق زدن  درد  به  فقط  بسياري 
يا  بخشها  خواندن  و  گزيده خواني  براي  بعضي، 
فصلهايي كه به عالقه، تخّصص يا گمشدة تحقيقي 

ما مربوط مي شود؛ مناسب اند.
لذا كتاب خوان حرفه اي و چابك مي بايست براي 
خواندن متنهاي مختلف، متناسب با كيفّيت موضوع، 
يعني  كند؛  تعديل  و  تنظيم  را  سرعت مطالعة خود 
مطالعة  بعضي موضوعات، سرعت  براي خواندن 
ديگر،  برخي  براي خواندن  و  افزايش دهد  را  خود 

كاهش.
بنابراين، يك كتاب خوان حرفه اي عالوه بر تسلّط 
ديگر  و  دقيق خواني  و  تندخواني  مهارتهاي  بر 
موضوعاتي  چه  كه  بداند  بايد  خواندن،  مهارتهاي 
نيازمند سريع خواني هستند و چه موضوعاتي تأّمل 
و دّقت بيشتري مي خواهند تا با سرعت كمتري آنها 

را مطالعه كند.
ناشران  فراواني  فراغت،  كمبود  ديگر،  طرف  از 
و نامعلوم بودن ارزش كتابهاي جديد)يا كتابهايي 
كه قديمي است ولي جديداً به دست ما رسيده( و 
فراوان بودن كتابهايي كه ارزش يك بار خواندن هم 
ندارند، ما را بر آن مي دارد كه هم محتاط باشيم و 

هم قاطع و هم چابك.
سري  يك  با  تنها  را  شما  بروشور،  اين  در  ما 
مي كنيم.  آشنا  تندخواني  تكنيك  هاي  و  روشها  از 
البّته با خواندن اين بروشور، تندخوان نمي شويد؛ 
بلكه سرنخ هايي به دست شما مي آيد تا با رجوع به 
تمرينات  انجام  و  زمينه  اين  در  معّرفي شده  منابع 

بيشتر، مهارت الزم در اين زمينه را كسب كنيد.
ادامة بحث و تكميل آن را إن شاءاهلل در فرصت 

ديگري بررسي خواهيم كرد.

خود  حواّس  تمركز  و  شده  بي حوصله  كه  دارد 
از  ذهن،  حضور  نداشتن  با  و  بدهد  دست  از  را 
بماند؛ ولي  آنچه كه مي خواند، عاجز  درك معناي 
به  ببيند،  هم  با  را  عادت كند شبه جمله ها  كه  كسي 
همديگر  همراه  به  هم  را  آنها  مفهوم  طبيعي  طور 

درك مي كند.
را  كم اهّمّيت  مطالب  مي شود  باعث  تندخواني 
بورزيد.  تأكيد  مهّم،  مطالب  بر  و  بشناسيد  زودتر 
خوانندة  براي  مطلب  كلّي  درك  خاطر،  همين  به 
درك  از  دامنه دارتر  و  آسان تر  خيلي  تندخوان، 

مطلب براي خوانندة كندخوان است.
دقيق.  بنابراين، مي توان هم سريع خواند و هم 
شما هر چه بيشتر تندخواني را تمرين كنيد، بيشتر 
از معاني كلمات و عبارات كليدي آن كسب آگاهي 

مي كنيد.

با»تندخواني«ميتوانيمدرهردقيقهبيش
از500كلمهبخوانيم؟

بله؛ زيرا با توّجه به اينكه در هر ثانيه مي توانيم 
نيز  توّقف  هر  در  و  انجام دهيم  توّقف  چهار  تا 
مي توانيم تا حّد شش كلمه را زير ديد قرار بدهيم، 
به راحتي مي توانيم سرعتي تا حّد 1000 كلمه در 

دقيقه را به دست آوريم.

كمتريرابه سرعِتبيشتر،تمركزحواِسّ
دنبالدارد؟

نيروي  حركت كنيم،  سريع تر  چه  هر  زيرا  خير؛ 
بيشتري  تمركز  و  جمع كرده  را  بيشتري  جنبشي 

پيدا  مي كنيم.

هر كس مي تواند تندخوان شود. شما نيز با كمي 
تمرين، مي توانيد به اين توانايي دست يابيد.

شايد شما عادت كرده باشيد كه با سرعتي حدود 
 80 تا 300 كلمه در دقيقه بخوانيد و اين كندخواني

را براي خود عادي بدانيد و اشكالي هم در آن نبينيد؛ 
ولي اگر آموزش ديده بوديد كه با سرعت 500 كلمه 
در دقيقه بخوانيد، به چنين سرعتي عادت مي كرديد 
و آن را سرعت معمولي مطالعة خود مي دانستيد. 
بايد خوب آموزش  اين روش،  پس براي آموختن 

ببينيد و براي اين كار وقت بگذاريد.

راه سر بر موانعي چه   
»تندخواني«وجوددارد؟

1تلّفظولبخواني
باشيد،  مشكل  اين  دچار  مطالعه  هنگام  به  اگر 
به جاي بي صدا خواندن، صداي كلمات را در گلو 
ايجادمي كنيد و با تلّفظ و اداي صوت مطالعه مي كنيد؛ 
و  حركت مي دهيد  صدا  بدون  را  لبها  اينكه  يا 
براي  را  كلمات  كه  مانند كسي  مي كنيد؛  لب خواني 

خود با صداي بلند مي خواند.
مطالب  كه  واداشته ايد  را  مغز خود  كار،  اين  با 
جذب كند؛  معادل سرعت حرف زدن  با سرعتي  را 
سرعتي كه در مقايسه با سرعت خواندِن بي صدا، 

فوق العاده كم است.

2كمكاضافي
كمك اضافي اصطالحًا به عمِل با انگشت نشان دادن 
كلمه به كلمة مطلب در هنگام مطالعه و يا لغزاندن 
خطّ  كش از باال به پايين و مشّخص كردن هر سطر 

گفته مي شود.
كمك اضافي چنانچه به صورت جزء اصلي عمل 
كندي  باعث  خود،  شديد  حّد  در  درآيد،  خواندن 
حركت چشم و عمل ذهن در انجام فرايند خواندن 

خواهدشد.
در چنين وضعي، به مغز خود كمك اضافي را 
تحميل كرده ايد و باعث شده ايد كه در موقع خواندن، 
اين عمل اضافي شده و هرگز  به  مّتكي  فكر شما 
كه  كسي  مانند  عمل نمايد.  مستقّل  طور  به  نتواند 
براي راه رفتن، آن قدر از چوب زير بغل استفاده كند 

كه ديـگر نتواند مستقالًاّ پاهايش را حركت  بدهد.
البّته در ابتداي كار، مي توان با كمك از انگشت 
و مداد و نظير آن، مسير حركت چشم را مستقيم 
و سريع كرد؛ ولي بهتر است كه اين كار به عادت 

هميشگي تبديل نشود.
بايد توّجه داشت كه با تمريِن درست، خود چشم 
قادر است بدون كمك، به بهترين نحو حركت خود 

را كنترل كند.
اّواًل  باال،  سرعتهاي  با  خواندن  در  طرفي،  از 
دست و ساير وسايل قادر نخواهندبود با سرعتي 
كه مغز مجموعة كلمات را مي بيند و جذب مي كند، 
حركت كنند و ثانيًا در جهشهاي يك يا دو مرحله اي 

روي هر سطر و يا در هنگام ديدن دو سه سطر در 
انگشت و مداد و خطّ كش معنايي  آِن واحد، كمِك 

ندارد.

3واپسنگري
نمي توانند  هستند،  عيب  اين  گرفتار  كه  كساني 
عبارات  و  كلمات  به  مجّدد  برگشتهاي  بدون 
اينكه  يا  و  ادامه دهند  خواندن  به  خوانده شده، 
نمي توانند بدون عقب نگري هاي مكّرر به سِر سطر 
بعدي بروند. چنين افرادي مكّرراً پس از پايان هر 
گاه  و  برگشته  سطر  همان  سر  به  دوباره  سطر، 
خود  اشتباه  متوّجه  كلمه،  چندين  خواندن  از  پس 

مي شوند و به ابتداي سطر برمي گردند.
كه  مي كنيم  واپس نگري  به  اقدام  هنگامي  ما 
مايل باشيم جملة جالبي را كه خوانده ايم، دوباره 
و  كافي  فكر  تمركز  كه  مواردي  در  يا  بخوانيم؛ 
حضور ذهن نداشته ايم، براي دّقت بيشتر، دوباره 

به عقب برگرديم.
اگر واپس نگري ها را كنترل نكنيد، به عادت بدي 
تبديل خواهندشد. واپس نگري هاي متعّدد، به خاطر 
خواننده  كه  چرا  است؛  نفس  به  اعتماد  نداشتن 
گرفتار وسواس شده و مرّتبًا نگران است كه مبادا 
در  شخصي  چنين  نفهمد.  يا  جابيندازد  را  چيزي 
واقع، از پيشروي وحشت دارد. افرادي كه هميشه 
ندرت  به  اگر  حّتي  هستند،  چيزي  گم كردن  نگران 
و  مي شوند  واپس نگري  گرفتار  گم كنند،  را  چيزي 

مرّتبًا بايد به عقب برگردند تا وارسي كنند.

4تلّفظدرذهن
گرفتار  همه  تقريبًا  كه  است  ديگري  اشتباه  اين 
گلو  در  ارتعاشي  و  بي حركت اند  لبها  هستند.  آن 
احساس نمي شود؛ ولي خواننده، كلمات را در مغز 
خود تكرار مي كند؛ حالتي كه اصطالحًا مي توان آن 

را حرف زدن ذهني ناميد.
بلند  صداي  با  خواندن  شبيه  كه  چيزي  هر 
حّداكثر سرعت خود  به  از رسيدن  را  مغز  باشد، 

بازخواهدداشت.
بايد اعتراف كرد كه از ميان برداشتِن كامل اين 
نقيصه، تقريبًا غيرممكن است و در حال عادي هم 
لزومي ندارد؛ مگر آنكه سرعتهاي زياد در خواندن 
هر  مطالعه،  هنگام  به  وجود،  اين  با  باشد.  مّدنظر 

همان  به  كاهش دهيد،  را  خود  ذهن  در  تلّفظ  قدر 
نسبت، خواندِن خود را سرعت بخشيده ايد.

5عدمتوانايياستفادهازميدانديدچشم
روبه روي  پنجرة  به  نشسته ايد،  كه  اتاقي  در 
خود نگاه كنيد. دّقت كنيد در حالي كه چشم شما به 
دستگيرة وسط پنجره مي نگرد، در سمت راست و 
چپ قاب پنجره، بخشي از ديوارهاي دو طرف و 
شايد تابلوي روي ديوار نيز ديده شود. به عبارت 
ديگر، انسان مي تواند در موقع نگاه كردن به هر چيز 
خاّص، از گوشه هاي چشم خود، ميدان وسيع تري 
در اطراف آن را هم ببيند. در همين حال، براي ديدن 
واضح هر چيز ديگري كه در ميدان ديد شما واقع 

است، احتياجي به حركت دادن سِر خود نداريد.
مطالعه،  مورد  مطلب  هر سطر  طريق،  همين  به 
به راحتي در ميدان ديد شما واقع مي شود و براي 
انجام پرشهاي الزم، كافي است كه فقط چشم خود 
را حركت دهيد و از حركت دادن سر خودداري كنيد؛ 
در غير اين صورت، چون سر نمي تواند با سرعت 
ايجاد  خواندن  براي  راه بنداني  حركت كند،  فكر 

مي شود.

بدونكمكديگران،چگونه
اينموانعرارفعكنم؟

1عالجتلّفظولبخواني
را  دندانها، چيزي  بين  نه  و  لبهاي خود،  بين   1
براي  كه  باشد  سنگين  مقداري  به  كه  قراردهيد 
در  باشيد؛  لبها  فشار روي  به  ناچار  آن  نگهداري 

اين حال، خواندن را ادامه دهيد.
2 لبها را محكم به هم فشرده و در همان حال، 

زبان را محكم به سقف دهان بچسبانيد.
3 لبها را به حال سوت زدن گردكنيد و هوا را به 
بيرون بفرستيد؛ ولي سوت نزنيد. توّجه كنيد كه اين 
حاالت مصنوعي را به طور موّقت و تا هنگامي كه 

بر »راه بندان« فائق نيامده ايد، ادامه دهيد.

2مداوايكمكاضافي
بهترين راه آن است كه در موقع مطالعة كتاب يا 
مجلّه، آن را با دو دست نگه داريد تا عادت نامطلوب 
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»مديريّت سرعت مطالعه« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

9 تندخوانيتاچهحّدواقعّيت



دارد؟
تحقيقات علمي نشان مي دهد كه مغز مي تواند هر 
همان  به  را  شبه جمله ها  يا  كلمات  از  گروهي  بار، 

خوبِي تك كلمه ها بپذيرد.
ما جمله را هرگز به خاطر درك تك تك كلماتش 
براي درك شبه جمله هايي  را  آن  بلكه  نمي خوانيم؛ 

كه كلمات نيز در آنها هستند، مطالعه مي كنيم.
مثاًل خواندن:

شهيد شرح  البهّية   الروضة   »كتاب  

 

است.« لمعة   بر   ثاني  
خيلي دشوارتر است از خواندن:

»كتاب الروضةالبهّية شرح شهيدثاني بر لمعة است.«
كاِر مغزي  كلمات،  از روي  آهسته  و  ُكند  عبور 
از  پس  ناچاريم  كه  چرا  مي طلبد؛  ما  از  بيشتري 
معناي  به  را  كلمه  هر  معناي  كلمه،  هر  تشخيص 

كلمة بعد از آن بيفزاييم.
به اين منظور، در مثال فوق، بايد پنج تا شش كاِر 
انجام شود؛ در حالي كه خوانندة روان تر  اضافي 
را  معنا دار)شبه جمله ها(  مجموعه هاي  بار  هر  كه 
در نظر مي گيرد، فقط يك اّتصال ساده را بين دو 

قسمت انجام مي دهد.
انجام كار  بنابراين، مزّيت فوق العادة تندخواني، 
صفحه  هر  روي  بر  چشمها  توّسط  كمتر  فيزيكي 

است.
حدود  هر صفحه،  روي  بر  ُكندخوان  يك  چشم 
اّما  انجام مي دهد؛  ديد  تمركز  با  توأم  توّقف   500
خوانندة سريع به جاي آن، نزديك به 100 توّقف 
در هر صفحه انجام مي دهد كه عضالت چشم را هم 

كمتر خسته مي كند.

آياحقيقتداردكه...
مطلب صحيح درك از مانع »تندخواني«  

است؟
خير؛ بلكه عكس اين مطلب، صادق است!

و  توّقفها  خاطر  به  كندخوان،  خوانندة  زيرا 
شروعهاي مكّرر و پيشرفت متزلزل، بسيار امكان

 

مديرّيتسرعتمطالعه
همة كتابها الزم نيست با يك سرعت خوانده شوند؛ 
در برخي، پياده روي الزم است و در برخي سير و 
سياحت با اتومبيل و در پاره اي پرواز با هواپيما. 
به قول يكي از انديشمندان معاصر: »بعضي كتابها 
را فقط بايد چشيد و برخي را بايستي يك باره بلعيد 

و معدودي را هم، بايد كاماًل جويد!«
به عبارت ديگر، تعداد بسيار معدودي از كتابها 
و  آهسته خواندن  و  خواندن  بارها  به  كه  هستند 

تأّمل و تعّمق مي ارزند.
و  مي خورند  ورق زدن  درد  به  فقط  بسياري 
يا  بخشها  خواندن  و  گزيده خواني  براي  بعضي، 
فصلهايي كه به عالقه، تخّصص يا گمشدة تحقيقي 

ما مربوط مي شود؛ مناسب اند.
لذا كتاب خوان حرفه اي و چابك مي بايست براي 
خواندن متنهاي مختلف، متناسب با كيفّيت موضوع، 
يعني  كند؛  تعديل  و  تنظيم  را  سرعت مطالعة خود 
مطالعة  بعضي موضوعات، سرعت  براي خواندن 
ديگر،  برخي  براي خواندن  و  افزايش دهد  را  خود 

كاهش.
بنابراين، يك كتاب خوان حرفه اي عالوه بر تسلّط 
ديگر  و  دقيق خواني  و  تندخواني  مهارتهاي  بر 
موضوعاتي  چه  كه  بداند  بايد  خواندن،  مهارتهاي 
نيازمند سريع خواني هستند و چه موضوعاتي تأّمل 
و دّقت بيشتري مي خواهند تا با سرعت كمتري آنها 

را مطالعه كند.
ناشران  فراواني  فراغت،  كمبود  ديگر،  طرف  از 
و نامعلوم بودن ارزش كتابهاي جديد)يا كتابهايي 
كه قديمي است ولي جديداً به دست ما رسيده( و 
فراوان بودن كتابهايي كه ارزش يك بار خواندن هم 
ندارند، ما را بر آن مي دارد كه هم محتاط باشيم و 

هم قاطع و هم چابك.
سري  يك  با  تنها  را  شما  بروشور،  اين  در  ما 
مي كنيم.  آشنا  تندخواني  تكنيك  هاي  و  روشها  از 
البّته با خواندن اين بروشور، تندخوان نمي شويد؛ 
بلكه سرنخ هايي به دست شما مي آيد تا با رجوع به 
تمرينات  انجام  و  زمينه  اين  در  معّرفي شده  منابع 

بيشتر، مهارت الزم در اين زمينه را كسب كنيد.
ادامة بحث و تكميل آن را إن شاءاهلل در فرصت 

ديگري بررسي خواهيم كرد.

خود  حواّس  تمركز  و  شده  بي حوصله  كه  دارد 
از  ذهن،  حضور  نداشتن  با  و  بدهد  دست  از  را 
بماند؛ ولي  آنچه كه مي خواند، عاجز  درك معناي 
به  ببيند،  هم  با  را  عادت كند شبه جمله ها  كه  كسي 
همديگر  همراه  به  هم  را  آنها  مفهوم  طبيعي  طور 

درك مي كند.
را  كم اهّمّيت  مطالب  مي شود  باعث  تندخواني 
بورزيد.  تأكيد  مهّم،  مطالب  بر  و  بشناسيد  زودتر 
خوانندة  براي  مطلب  كلّي  درك  خاطر،  همين  به 
درك  از  دامنه دارتر  و  آسان تر  خيلي  تندخوان، 

مطلب براي خوانندة كندخوان است.
دقيق.  بنابراين، مي توان هم سريع خواند و هم 
شما هر چه بيشتر تندخواني را تمرين كنيد، بيشتر 
از معاني كلمات و عبارات كليدي آن كسب آگاهي 

مي كنيد.

با»تندخواني«ميتوانيمدرهردقيقهبيش
از500كلمهبخوانيم؟

بله؛ زيرا با توّجه به اينكه در هر ثانيه مي توانيم 
نيز  توّقف  هر  در  و  انجام دهيم  توّقف  چهار  تا 
مي توانيم تا حّد شش كلمه را زير ديد قرار بدهيم، 
به راحتي مي توانيم سرعتي تا حّد 1000 كلمه در 

دقيقه را به دست آوريم.

كمتريرابه سرعِتبيشتر،تمركزحواِسّ
دنبالدارد؟

نيروي  حركت كنيم،  سريع تر  چه  هر  زيرا  خير؛ 
بيشتري  تمركز  و  جمع كرده  را  بيشتري  جنبشي 

پيدا  مي كنيم.

هر كس مي تواند تندخوان شود. شما نيز با كمي 
تمرين، مي توانيد به اين توانايي دست يابيد.

شايد شما عادت كرده باشيد كه با سرعتي حدود 
 80 تا 300 كلمه در دقيقه بخوانيد و اين كندخواني

را براي خود عادي بدانيد و اشكالي هم در آن نبينيد؛ 
ولي اگر آموزش ديده بوديد كه با سرعت 500 كلمه 
در دقيقه بخوانيد، به چنين سرعتي عادت مي كرديد 
و آن را سرعت معمولي مطالعة خود مي دانستيد. 
بايد خوب آموزش  اين روش،  پس براي آموختن 

ببينيد و براي اين كار وقت بگذاريد.

راه سر بر موانعي چه   
»تندخواني«وجوددارد؟

1تلّفظولبخواني
باشيد،  مشكل  اين  دچار  مطالعه  هنگام  به  اگر 
به جاي بي صدا خواندن، صداي كلمات را در گلو 
ايجادمي كنيد و با تلّفظ و اداي صوت مطالعه مي كنيد؛ 
و  حركت مي دهيد  صدا  بدون  را  لبها  اينكه  يا 
براي  را  كلمات  كه  مانند كسي  مي كنيد؛  لب خواني 

خود با صداي بلند مي خواند.
مطالب  كه  واداشته ايد  را  مغز خود  كار،  اين  با 
جذب كند؛  معادل سرعت حرف زدن  با سرعتي  را 
سرعتي كه در مقايسه با سرعت خواندِن بي صدا، 

فوق العاده كم است.

2كمكاضافي
كمك اضافي اصطالحًا به عمِل با انگشت نشان دادن 
كلمه به كلمة مطلب در هنگام مطالعه و يا لغزاندن 
خطّ  كش از باال به پايين و مشّخص كردن هر سطر 

گفته مي شود.
كمك اضافي چنانچه به صورت جزء اصلي عمل 
كندي  باعث  خود،  شديد  حّد  در  درآيد،  خواندن 
حركت چشم و عمل ذهن در انجام فرايند خواندن 

خواهدشد.
در چنين وضعي، به مغز خود كمك اضافي را 
تحميل كرده ايد و باعث شده ايد كه در موقع خواندن، 
اين عمل اضافي شده و هرگز  به  مّتكي  فكر شما 
كه  كسي  مانند  عمل نمايد.  مستقّل  طور  به  نتواند 
براي راه رفتن، آن قدر از چوب زير بغل استفاده كند 

كه ديـگر نتواند مستقالًاّ پاهايش را حركت  بدهد.
البّته در ابتداي كار، مي توان با كمك از انگشت 
و مداد و نظير آن، مسير حركت چشم را مستقيم 
و سريع كرد؛ ولي بهتر است كه اين كار به عادت 

هميشگي تبديل نشود.
بايد توّجه داشت كه با تمريِن درست، خود چشم 
قادر است بدون كمك، به بهترين نحو حركت خود 

را كنترل كند.
اّواًل  باال،  سرعتهاي  با  خواندن  در  طرفي،  از 
دست و ساير وسايل قادر نخواهندبود با سرعتي 
كه مغز مجموعة كلمات را مي بيند و جذب مي كند، 
حركت كنند و ثانيًا در جهشهاي يك يا دو مرحله اي 

روي هر سطر و يا در هنگام ديدن دو سه سطر در 
انگشت و مداد و خطّ كش معنايي  آِن واحد، كمِك 

ندارد.

3واپسنگري
نمي توانند  هستند،  عيب  اين  گرفتار  كه  كساني 
عبارات  و  كلمات  به  مجّدد  برگشتهاي  بدون 
اينكه  يا  و  ادامه دهند  خواندن  به  خوانده شده، 
نمي توانند بدون عقب نگري هاي مكّرر به سِر سطر 
بعدي بروند. چنين افرادي مكّرراً پس از پايان هر 
گاه  و  برگشته  سطر  همان  سر  به  دوباره  سطر، 
خود  اشتباه  متوّجه  كلمه،  چندين  خواندن  از  پس 

مي شوند و به ابتداي سطر برمي گردند.
كه  مي كنيم  واپس نگري  به  اقدام  هنگامي  ما 
مايل باشيم جملة جالبي را كه خوانده ايم، دوباره 
و  كافي  فكر  تمركز  كه  مواردي  در  يا  بخوانيم؛ 
حضور ذهن نداشته ايم، براي دّقت بيشتر، دوباره 

به عقب برگرديم.
اگر واپس نگري ها را كنترل نكنيد، به عادت بدي 
تبديل خواهندشد. واپس نگري هاي متعّدد، به خاطر 
خواننده  كه  چرا  است؛  نفس  به  اعتماد  نداشتن 
گرفتار وسواس شده و مرّتبًا نگران است كه مبادا 
در  شخصي  چنين  نفهمد.  يا  جابيندازد  را  چيزي 
واقع، از پيشروي وحشت دارد. افرادي كه هميشه 
ندرت  به  اگر  حّتي  هستند،  چيزي  گم كردن  نگران 
و  مي شوند  واپس نگري  گرفتار  گم كنند،  را  چيزي 

مرّتبًا بايد به عقب برگردند تا وارسي كنند.

4تلّفظدرذهن
گرفتار  همه  تقريبًا  كه  است  ديگري  اشتباه  اين 
گلو  در  ارتعاشي  و  بي حركت اند  لبها  هستند.  آن 
احساس نمي شود؛ ولي خواننده، كلمات را در مغز 
خود تكرار مي كند؛ حالتي كه اصطالحًا مي توان آن 

را حرف زدن ذهني ناميد.
بلند  صداي  با  خواندن  شبيه  كه  چيزي  هر 
حّداكثر سرعت خود  به  از رسيدن  را  مغز  باشد، 

بازخواهدداشت.
بايد اعتراف كرد كه از ميان برداشتِن كامل اين 
نقيصه، تقريبًا غيرممكن است و در حال عادي هم 
لزومي ندارد؛ مگر آنكه سرعتهاي زياد در خواندن 
هر  مطالعه،  هنگام  به  وجود،  اين  با  باشد.  مّدنظر 

همان  به  كاهش دهيد،  را  خود  ذهن  در  تلّفظ  قدر 
نسبت، خواندِن خود را سرعت بخشيده ايد.

5عدمتوانايياستفادهازميدانديدچشم
روبه روي  پنجرة  به  نشسته ايد،  كه  اتاقي  در 
خود نگاه كنيد. دّقت كنيد در حالي كه چشم شما به 
دستگيرة وسط پنجره مي نگرد، در سمت راست و 
چپ قاب پنجره، بخشي از ديوارهاي دو طرف و 
شايد تابلوي روي ديوار نيز ديده شود. به عبارت 
ديگر، انسان مي تواند در موقع نگاه كردن به هر چيز 
خاّص، از گوشه هاي چشم خود، ميدان وسيع تري 
در اطراف آن را هم ببيند. در همين حال، براي ديدن 
واضح هر چيز ديگري كه در ميدان ديد شما واقع 

است، احتياجي به حركت دادن سِر خود نداريد.
مطالعه،  مورد  مطلب  هر سطر  طريق،  همين  به 
به راحتي در ميدان ديد شما واقع مي شود و براي 
انجام پرشهاي الزم، كافي است كه فقط چشم خود 
را حركت دهيد و از حركت دادن سر خودداري كنيد؛ 
در غير اين صورت، چون سر نمي تواند با سرعت 
ايجاد  خواندن  براي  راه بنداني  حركت كند،  فكر 

مي شود.

بدونكمكديگران،چگونه
اينموانعرارفعكنم؟

1عالجتلّفظولبخواني
را  دندانها، چيزي  بين  نه  و  لبهاي خود،  بين   1
براي  كه  باشد  سنگين  مقداري  به  كه  قراردهيد 
در  باشيد؛  لبها  فشار روي  به  ناچار  آن  نگهداري 

اين حال، خواندن را ادامه دهيد.
2 لبها را محكم به هم فشرده و در همان حال، 

زبان را محكم به سقف دهان بچسبانيد.
3 لبها را به حال سوت زدن گردكنيد و هوا را به 
بيرون بفرستيد؛ ولي سوت نزنيد. توّجه كنيد كه اين 
حاالت مصنوعي را به طور موّقت و تا هنگامي كه 

بر »راه بندان« فائق نيامده ايد، ادامه دهيد.

2مداوايكمكاضافي
بهترين راه آن است كه در موقع مطالعة كتاب يا 
مجلّه، آن را با دو دست نگه داريد تا عادت نامطلوب 
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»مديريّت سرعت مطالعه« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

9 تندخوانيتاچهحّدواقعّيت



دارد؟
تحقيقات علمي نشان مي دهد كه مغز مي تواند هر 
همان  به  را  شبه جمله ها  يا  كلمات  از  گروهي  بار، 

خوبِي تك كلمه ها بپذيرد.
ما جمله را هرگز به خاطر درك تك تك كلماتش 
براي درك شبه جمله هايي  را  آن  بلكه  نمي خوانيم؛ 

كه كلمات نيز در آنها هستند، مطالعه مي كنيم.
مثاًل خواندن:

شهيد شرح  البهّية   الروضة   »كتاب  

 

است.« لمعة   بر   ثاني  
خيلي دشوارتر است از خواندن:

»كتاب الروضةالبهّية شرح شهيدثاني بر لمعة است.«
كاِر مغزي  كلمات،  از روي  آهسته  و  ُكند  عبور 
از  پس  ناچاريم  كه  چرا  مي طلبد؛  ما  از  بيشتري 
معناي  به  را  كلمه  هر  معناي  كلمه،  هر  تشخيص 

كلمة بعد از آن بيفزاييم.
به اين منظور، در مثال فوق، بايد پنج تا شش كاِر 
انجام شود؛ در حالي كه خوانندة روان تر  اضافي 
را  معنا دار)شبه جمله ها(  مجموعه هاي  بار  هر  كه 
در نظر مي گيرد، فقط يك اّتصال ساده را بين دو 

قسمت انجام مي دهد.
انجام كار  بنابراين، مزّيت فوق العادة تندخواني، 
صفحه  هر  روي  بر  چشمها  توّسط  كمتر  فيزيكي 

است.
حدود  هر صفحه،  روي  بر  ُكندخوان  يك  چشم 
اّما  انجام مي دهد؛  ديد  تمركز  با  توأم  توّقف   500
خوانندة سريع به جاي آن، نزديك به 100 توّقف 
در هر صفحه انجام مي دهد كه عضالت چشم را هم 

كمتر خسته مي كند.

آياحقيقتداردكه...
مطلب صحيح درك از مانع »تندخواني«  

است؟
خير؛ بلكه عكس اين مطلب، صادق است!

و  توّقفها  خاطر  به  كندخوان،  خوانندة  زيرا 
شروعهاي مكّرر و پيشرفت متزلزل، بسيار امكان

 

مديرّيتسرعتمطالعه
همة كتابها الزم نيست با يك سرعت خوانده شوند؛ 
در برخي، پياده روي الزم است و در برخي سير و 
سياحت با اتومبيل و در پاره اي پرواز با هواپيما. 
به قول يكي از انديشمندان معاصر: »بعضي كتابها 
را فقط بايد چشيد و برخي را بايستي يك باره بلعيد 

و معدودي را هم، بايد كاماًل جويد!«
به عبارت ديگر، تعداد بسيار معدودي از كتابها 
و  آهسته خواندن  و  خواندن  بارها  به  كه  هستند 

تأّمل و تعّمق مي ارزند.
و  مي خورند  ورق زدن  درد  به  فقط  بسياري 
يا  بخشها  خواندن  و  گزيده خواني  براي  بعضي، 
فصلهايي كه به عالقه، تخّصص يا گمشدة تحقيقي 

ما مربوط مي شود؛ مناسب اند.
لذا كتاب خوان حرفه اي و چابك مي بايست براي 
خواندن متنهاي مختلف، متناسب با كيفّيت موضوع، 
يعني  كند؛  تعديل  و  تنظيم  را  سرعت مطالعة خود 
مطالعة  بعضي موضوعات، سرعت  براي خواندن 
ديگر،  برخي  براي خواندن  و  افزايش دهد  را  خود 

كاهش.
بنابراين، يك كتاب خوان حرفه اي عالوه بر تسلّط 
ديگر  و  دقيق خواني  و  تندخواني  مهارتهاي  بر 
موضوعاتي  چه  كه  بداند  بايد  خواندن،  مهارتهاي 
نيازمند سريع خواني هستند و چه موضوعاتي تأّمل 
و دّقت بيشتري مي خواهند تا با سرعت كمتري آنها 

را مطالعه كند.
ناشران  فراواني  فراغت،  كمبود  ديگر،  طرف  از 
و نامعلوم بودن ارزش كتابهاي جديد)يا كتابهايي 
كه قديمي است ولي جديداً به دست ما رسيده( و 
فراوان بودن كتابهايي كه ارزش يك بار خواندن هم 
ندارند، ما را بر آن مي دارد كه هم محتاط باشيم و 

هم قاطع و هم چابك.
سري  يك  با  تنها  را  شما  بروشور،  اين  در  ما 
مي كنيم.  آشنا  تندخواني  تكنيك  هاي  و  روشها  از 
البّته با خواندن اين بروشور، تندخوان نمي شويد؛ 
بلكه سرنخ هايي به دست شما مي آيد تا با رجوع به 
تمرينات  انجام  و  زمينه  اين  در  معّرفي شده  منابع 

بيشتر، مهارت الزم در اين زمينه را كسب كنيد.
ادامة بحث و تكميل آن را إن شاءاهلل در فرصت 

ديگري بررسي خواهيم كرد.

خود  حواّس  تمركز  و  شده  بي حوصله  كه  دارد 
از  ذهن،  حضور  نداشتن  با  و  بدهد  دست  از  را 
بماند؛ ولي  آنچه كه مي خواند، عاجز  درك معناي 
به  ببيند،  هم  با  را  عادت كند شبه جمله ها  كه  كسي 
همديگر  همراه  به  هم  را  آنها  مفهوم  طبيعي  طور 

درك مي كند.
را  كم اهّمّيت  مطالب  مي شود  باعث  تندخواني 
بورزيد.  تأكيد  مهّم،  مطالب  بر  و  بشناسيد  زودتر 
خوانندة  براي  مطلب  كلّي  درك  خاطر،  همين  به 
درك  از  دامنه دارتر  و  آسان تر  خيلي  تندخوان، 

مطلب براي خوانندة كندخوان است.
دقيق.  بنابراين، مي توان هم سريع خواند و هم 
شما هر چه بيشتر تندخواني را تمرين كنيد، بيشتر 
از معاني كلمات و عبارات كليدي آن كسب آگاهي 

مي كنيد.

با»تندخواني«ميتوانيمدرهردقيقهبيش
از500كلمهبخوانيم؟

بله؛ زيرا با توّجه به اينكه در هر ثانيه مي توانيم 
نيز  توّقف  هر  در  و  انجام دهيم  توّقف  چهار  تا 
مي توانيم تا حّد شش كلمه را زير ديد قرار بدهيم، 
به راحتي مي توانيم سرعتي تا حّد 1000 كلمه در 

دقيقه را به دست آوريم.

كمتريرابه سرعِتبيشتر،تمركزحواِسّ
دنبالدارد؟

نيروي  حركت كنيم،  سريع تر  چه  هر  زيرا  خير؛ 
بيشتري  تمركز  و  جمع كرده  را  بيشتري  جنبشي 

پيدا  مي كنيم.

هر كس مي تواند تندخوان شود. شما نيز با كمي 
تمرين، مي توانيد به اين توانايي دست يابيد.

شايد شما عادت كرده باشيد كه با سرعتي حدود 
 80 تا 300 كلمه در دقيقه بخوانيد و اين كندخواني

را براي خود عادي بدانيد و اشكالي هم در آن نبينيد؛ 
ولي اگر آموزش ديده بوديد كه با سرعت 500 كلمه 
در دقيقه بخوانيد، به چنين سرعتي عادت مي كرديد 
و آن را سرعت معمولي مطالعة خود مي دانستيد. 
بايد خوب آموزش  اين روش،  پس براي آموختن 

ببينيد و براي اين كار وقت بگذاريد.

راه سر بر موانعي چه   
»تندخواني«وجوددارد؟

1تلّفظولبخواني
باشيد،  مشكل  اين  دچار  مطالعه  هنگام  به  اگر 
به جاي بي صدا خواندن، صداي كلمات را در گلو 
ايجادمي كنيد و با تلّفظ و اداي صوت مطالعه مي كنيد؛ 
و  حركت مي دهيد  صدا  بدون  را  لبها  اينكه  يا 
براي  را  كلمات  كه  مانند كسي  مي كنيد؛  لب خواني 

خود با صداي بلند مي خواند.
مطالب  كه  واداشته ايد  را  مغز خود  كار،  اين  با 
جذب كند؛  معادل سرعت حرف زدن  با سرعتي  را 
سرعتي كه در مقايسه با سرعت خواندِن بي صدا، 

فوق العاده كم است.

2كمكاضافي
كمك اضافي اصطالحًا به عمِل با انگشت نشان دادن 
كلمه به كلمة مطلب در هنگام مطالعه و يا لغزاندن 
خطّ  كش از باال به پايين و مشّخص كردن هر سطر 

گفته مي شود.
كمك اضافي چنانچه به صورت جزء اصلي عمل 
كندي  باعث  خود،  شديد  حّد  در  درآيد،  خواندن 
حركت چشم و عمل ذهن در انجام فرايند خواندن 

خواهدشد.
در چنين وضعي، به مغز خود كمك اضافي را 
تحميل كرده ايد و باعث شده ايد كه در موقع خواندن، 
اين عمل اضافي شده و هرگز  به  مّتكي  فكر شما 
كه  كسي  مانند  عمل نمايد.  مستقّل  طور  به  نتواند 
براي راه رفتن، آن قدر از چوب زير بغل استفاده كند 

كه ديـگر نتواند مستقالًاّ پاهايش را حركت  بدهد.
البّته در ابتداي كار، مي توان با كمك از انگشت 
و مداد و نظير آن، مسير حركت چشم را مستقيم 
و سريع كرد؛ ولي بهتر است كه اين كار به عادت 

هميشگي تبديل نشود.
بايد توّجه داشت كه با تمريِن درست، خود چشم 
قادر است بدون كمك، به بهترين نحو حركت خود 

را كنترل كند.
اّواًل  باال،  سرعتهاي  با  خواندن  در  طرفي،  از 
دست و ساير وسايل قادر نخواهندبود با سرعتي 
كه مغز مجموعة كلمات را مي بيند و جذب مي كند، 
حركت كنند و ثانيًا در جهشهاي يك يا دو مرحله اي 

روي هر سطر و يا در هنگام ديدن دو سه سطر در 
انگشت و مداد و خطّ كش معنايي  آِن واحد، كمِك 

ندارد.

3واپسنگري
نمي توانند  هستند،  عيب  اين  گرفتار  كه  كساني 
عبارات  و  كلمات  به  مجّدد  برگشتهاي  بدون 
اينكه  يا  و  ادامه دهند  خواندن  به  خوانده شده، 
نمي توانند بدون عقب نگري هاي مكّرر به سِر سطر 
بعدي بروند. چنين افرادي مكّرراً پس از پايان هر 
گاه  و  برگشته  سطر  همان  سر  به  دوباره  سطر، 
خود  اشتباه  متوّجه  كلمه،  چندين  خواندن  از  پس 

مي شوند و به ابتداي سطر برمي گردند.
كه  مي كنيم  واپس نگري  به  اقدام  هنگامي  ما 
مايل باشيم جملة جالبي را كه خوانده ايم، دوباره 
و  كافي  فكر  تمركز  كه  مواردي  در  يا  بخوانيم؛ 
حضور ذهن نداشته ايم، براي دّقت بيشتر، دوباره 

به عقب برگرديم.
اگر واپس نگري ها را كنترل نكنيد، به عادت بدي 
تبديل خواهندشد. واپس نگري هاي متعّدد، به خاطر 
خواننده  كه  چرا  است؛  نفس  به  اعتماد  نداشتن 
گرفتار وسواس شده و مرّتبًا نگران است كه مبادا 
در  شخصي  چنين  نفهمد.  يا  جابيندازد  را  چيزي 
واقع، از پيشروي وحشت دارد. افرادي كه هميشه 
ندرت  به  اگر  حّتي  هستند،  چيزي  گم كردن  نگران 
و  مي شوند  واپس نگري  گرفتار  گم كنند،  را  چيزي 

مرّتبًا بايد به عقب برگردند تا وارسي كنند.

4تلّفظدرذهن
گرفتار  همه  تقريبًا  كه  است  ديگري  اشتباه  اين 
گلو  در  ارتعاشي  و  بي حركت اند  لبها  هستند.  آن 
احساس نمي شود؛ ولي خواننده، كلمات را در مغز 
خود تكرار مي كند؛ حالتي كه اصطالحًا مي توان آن 

را حرف زدن ذهني ناميد.
بلند  صداي  با  خواندن  شبيه  كه  چيزي  هر 
حّداكثر سرعت خود  به  از رسيدن  را  مغز  باشد، 

بازخواهدداشت.
بايد اعتراف كرد كه از ميان برداشتِن كامل اين 
نقيصه، تقريبًا غيرممكن است و در حال عادي هم 
لزومي ندارد؛ مگر آنكه سرعتهاي زياد در خواندن 
هر  مطالعه،  هنگام  به  وجود،  اين  با  باشد.  مّدنظر 

همان  به  كاهش دهيد،  را  خود  ذهن  در  تلّفظ  قدر 
نسبت، خواندِن خود را سرعت بخشيده ايد.

5عدمتوانايياستفادهازميدانديدچشم
روبه روي  پنجرة  به  نشسته ايد،  كه  اتاقي  در 
خود نگاه كنيد. دّقت كنيد در حالي كه چشم شما به 
دستگيرة وسط پنجره مي نگرد، در سمت راست و 
چپ قاب پنجره، بخشي از ديوارهاي دو طرف و 
شايد تابلوي روي ديوار نيز ديده شود. به عبارت 
ديگر، انسان مي تواند در موقع نگاه كردن به هر چيز 
خاّص، از گوشه هاي چشم خود، ميدان وسيع تري 
در اطراف آن را هم ببيند. در همين حال، براي ديدن 
واضح هر چيز ديگري كه در ميدان ديد شما واقع 

است، احتياجي به حركت دادن سِر خود نداريد.
مطالعه،  مورد  مطلب  هر سطر  طريق،  همين  به 
به راحتي در ميدان ديد شما واقع مي شود و براي 
انجام پرشهاي الزم، كافي است كه فقط چشم خود 
را حركت دهيد و از حركت دادن سر خودداري كنيد؛ 
در غير اين صورت، چون سر نمي تواند با سرعت 
ايجاد  خواندن  براي  راه بنداني  حركت كند،  فكر 

مي شود.

بدونكمكديگران،چگونه
اينموانعرارفعكنم؟

1عالجتلّفظولبخواني
را  دندانها، چيزي  بين  نه  و  لبهاي خود،  بين   1
براي  كه  باشد  سنگين  مقداري  به  كه  قراردهيد 
در  باشيد؛  لبها  فشار روي  به  ناچار  آن  نگهداري 

اين حال، خواندن را ادامه دهيد.
2 لبها را محكم به هم فشرده و در همان حال، 

زبان را محكم به سقف دهان بچسبانيد.
3 لبها را به حال سوت زدن گردكنيد و هوا را به 
بيرون بفرستيد؛ ولي سوت نزنيد. توّجه كنيد كه اين 
حاالت مصنوعي را به طور موّقت و تا هنگامي كه 

بر »راه بندان« فائق نيامده ايد، ادامه دهيد.

2مداوايكمكاضافي
بهترين راه آن است كه در موقع مطالعة كتاب يا 
مجلّه، آن را با دو دست نگه داريد تا عادت نامطلوب 
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»مديريّت سرعت مطالعه« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

9 تندخوانيتاچهحّدواقعّيت



دارد؟
تحقيقات علمي نشان مي دهد كه مغز مي تواند هر 
همان  به  را  شبه جمله ها  يا  كلمات  از  گروهي  بار، 

خوبِي تك كلمه ها بپذيرد.
ما جمله را هرگز به خاطر درك تك تك كلماتش 
براي درك شبه جمله هايي  را  آن  بلكه  نمي خوانيم؛ 

كه كلمات نيز در آنها هستند، مطالعه مي كنيم.
مثاًل خواندن:

شهيد شرح  البهّية   الروضة   »كتاب  

 

است.« لمعة   بر   ثاني  
خيلي دشوارتر است از خواندن:

»كتاب الروضةالبهّية شرح شهيدثاني بر لمعة است.«
كاِر مغزي  كلمات،  از روي  آهسته  و  ُكند  عبور 
از  پس  ناچاريم  كه  چرا  مي طلبد؛  ما  از  بيشتري 
معناي  به  را  كلمه  هر  معناي  كلمه،  هر  تشخيص 

كلمة بعد از آن بيفزاييم.
به اين منظور، در مثال فوق، بايد پنج تا شش كاِر 
انجام شود؛ در حالي كه خوانندة روان تر  اضافي 
را  معنا دار)شبه جمله ها(  مجموعه هاي  بار  هر  كه 
در نظر مي گيرد، فقط يك اّتصال ساده را بين دو 

قسمت انجام مي دهد.
انجام كار  بنابراين، مزّيت فوق العادة تندخواني، 
صفحه  هر  روي  بر  چشمها  توّسط  كمتر  فيزيكي 

است.
حدود  هر صفحه،  روي  بر  ُكندخوان  يك  چشم 
اّما  انجام مي دهد؛  ديد  تمركز  با  توأم  توّقف   500
خوانندة سريع به جاي آن، نزديك به 100 توّقف 
در هر صفحه انجام مي دهد كه عضالت چشم را هم 

كمتر خسته مي كند.

آياحقيقتداردكه...
مطلب صحيح درك از مانع »تندخواني«  

است؟
خير؛ بلكه عكس اين مطلب، صادق است!

و  توّقفها  خاطر  به  كندخوان،  خوانندة  زيرا 
شروعهاي مكّرر و پيشرفت متزلزل، بسيار امكان

 

مديرّيتسرعتمطالعه
همة كتابها الزم نيست با يك سرعت خوانده شوند؛ 
در برخي، پياده روي الزم است و در برخي سير و 
سياحت با اتومبيل و در پاره اي پرواز با هواپيما. 
به قول يكي از انديشمندان معاصر: »بعضي كتابها 
را فقط بايد چشيد و برخي را بايستي يك باره بلعيد 

و معدودي را هم، بايد كاماًل جويد!«
به عبارت ديگر، تعداد بسيار معدودي از كتابها 
و  آهسته خواندن  و  خواندن  بارها  به  كه  هستند 

تأّمل و تعّمق مي ارزند.
و  مي خورند  ورق زدن  درد  به  فقط  بسياري 
يا  بخشها  خواندن  و  گزيده خواني  براي  بعضي، 
فصلهايي كه به عالقه، تخّصص يا گمشدة تحقيقي 

ما مربوط مي شود؛ مناسب اند.
لذا كتاب خوان حرفه اي و چابك مي بايست براي 
خواندن متنهاي مختلف، متناسب با كيفّيت موضوع، 
يعني  كند؛  تعديل  و  تنظيم  را  سرعت مطالعة خود 
مطالعة  بعضي موضوعات، سرعت  براي خواندن 
ديگر،  برخي  براي خواندن  و  افزايش دهد  را  خود 

كاهش.
بنابراين، يك كتاب خوان حرفه اي عالوه بر تسلّط 
ديگر  و  دقيق خواني  و  تندخواني  مهارتهاي  بر 
موضوعاتي  چه  كه  بداند  بايد  خواندن،  مهارتهاي 
نيازمند سريع خواني هستند و چه موضوعاتي تأّمل 
و دّقت بيشتري مي خواهند تا با سرعت كمتري آنها 

را مطالعه كند.
ناشران  فراواني  فراغت،  كمبود  ديگر،  طرف  از 
و نامعلوم بودن ارزش كتابهاي جديد)يا كتابهايي 
كه قديمي است ولي جديداً به دست ما رسيده( و 
فراوان بودن كتابهايي كه ارزش يك بار خواندن هم 
ندارند، ما را بر آن مي دارد كه هم محتاط باشيم و 

هم قاطع و هم چابك.
سري  يك  با  تنها  را  شما  بروشور،  اين  در  ما 
مي كنيم.  آشنا  تندخواني  تكنيك  هاي  و  روشها  از 
البّته با خواندن اين بروشور، تندخوان نمي شويد؛ 
بلكه سرنخ هايي به دست شما مي آيد تا با رجوع به 
تمرينات  انجام  و  زمينه  اين  در  معّرفي شده  منابع 

بيشتر، مهارت الزم در اين زمينه را كسب كنيد.
ادامة بحث و تكميل آن را إن شاءاهلل در فرصت 

ديگري بررسي خواهيم كرد.

خود  حواّس  تمركز  و  شده  بي حوصله  كه  دارد 
از  ذهن،  حضور  نداشتن  با  و  بدهد  دست  از  را 
بماند؛ ولي  آنچه كه مي خواند، عاجز  درك معناي 
به  ببيند،  هم  با  را  عادت كند شبه جمله ها  كه  كسي 
همديگر  همراه  به  هم  را  آنها  مفهوم  طبيعي  طور 

درك مي كند.
را  كم اهّمّيت  مطالب  مي شود  باعث  تندخواني 
بورزيد.  تأكيد  مهّم،  مطالب  بر  و  بشناسيد  زودتر 
خوانندة  براي  مطلب  كلّي  درك  خاطر،  همين  به 
درك  از  دامنه دارتر  و  آسان تر  خيلي  تندخوان، 

مطلب براي خوانندة كندخوان است.
دقيق.  بنابراين، مي توان هم سريع خواند و هم 
شما هر چه بيشتر تندخواني را تمرين كنيد، بيشتر 
از معاني كلمات و عبارات كليدي آن كسب آگاهي 

مي كنيد.

با»تندخواني«ميتوانيمدرهردقيقهبيش
از500كلمهبخوانيم؟

بله؛ زيرا با توّجه به اينكه در هر ثانيه مي توانيم 
نيز  توّقف  هر  در  و  انجام دهيم  توّقف  چهار  تا 
مي توانيم تا حّد شش كلمه را زير ديد قرار بدهيم، 
به راحتي مي توانيم سرعتي تا حّد 1000 كلمه در 

دقيقه را به دست آوريم.

كمتريرابه سرعِتبيشتر،تمركزحواِسّ
دنبالدارد؟

نيروي  حركت كنيم،  سريع تر  چه  هر  زيرا  خير؛ 
بيشتري  تمركز  و  جمع كرده  را  بيشتري  جنبشي 

پيدا  مي كنيم.

هر كس مي تواند تندخوان شود. شما نيز با كمي 
تمرين، مي توانيد به اين توانايي دست يابيد.

شايد شما عادت كرده باشيد كه با سرعتي حدود 
 80 تا 300 كلمه در دقيقه بخوانيد و اين كندخواني

را براي خود عادي بدانيد و اشكالي هم در آن نبينيد؛ 
ولي اگر آموزش ديده بوديد كه با سرعت 500 كلمه 
در دقيقه بخوانيد، به چنين سرعتي عادت مي كرديد 
و آن را سرعت معمولي مطالعة خود مي دانستيد. 
بايد خوب آموزش  اين روش،  پس براي آموختن 

ببينيد و براي اين كار وقت بگذاريد.

راه سر بر موانعي چه   
»تندخواني«وجوددارد؟

1تلّفظولبخواني
باشيد،  مشكل  اين  دچار  مطالعه  هنگام  به  اگر 
به جاي بي صدا خواندن، صداي كلمات را در گلو 
ايجادمي كنيد و با تلّفظ و اداي صوت مطالعه مي كنيد؛ 
و  حركت مي دهيد  صدا  بدون  را  لبها  اينكه  يا 
براي  را  كلمات  كه  مانند كسي  مي كنيد؛  لب خواني 

خود با صداي بلند مي خواند.
مطالب  كه  واداشته ايد  را  مغز خود  كار،  اين  با 
جذب كند؛  معادل سرعت حرف زدن  با سرعتي  را 
سرعتي كه در مقايسه با سرعت خواندِن بي صدا، 

فوق العاده كم است.

2كمكاضافي
كمك اضافي اصطالحًا به عمِل با انگشت نشان دادن 
كلمه به كلمة مطلب در هنگام مطالعه و يا لغزاندن 
خطّ  كش از باال به پايين و مشّخص كردن هر سطر 

گفته مي شود.
كمك اضافي چنانچه به صورت جزء اصلي عمل 
كندي  باعث  خود،  شديد  حّد  در  درآيد،  خواندن 
حركت چشم و عمل ذهن در انجام فرايند خواندن 

خواهدشد.
در چنين وضعي، به مغز خود كمك اضافي را 
تحميل كرده ايد و باعث شده ايد كه در موقع خواندن، 
اين عمل اضافي شده و هرگز  به  مّتكي  فكر شما 
كه  كسي  مانند  عمل نمايد.  مستقّل  طور  به  نتواند 
براي راه رفتن، آن قدر از چوب زير بغل استفاده كند 

كه ديـگر نتواند مستقالًاّ پاهايش را حركت  بدهد.
البّته در ابتداي كار، مي توان با كمك از انگشت 
و مداد و نظير آن، مسير حركت چشم را مستقيم 
و سريع كرد؛ ولي بهتر است كه اين كار به عادت 

هميشگي تبديل نشود.
بايد توّجه داشت كه با تمريِن درست، خود چشم 
قادر است بدون كمك، به بهترين نحو حركت خود 

را كنترل كند.
اّواًل  باال،  سرعتهاي  با  خواندن  در  طرفي،  از 
دست و ساير وسايل قادر نخواهندبود با سرعتي 
كه مغز مجموعة كلمات را مي بيند و جذب مي كند، 
حركت كنند و ثانيًا در جهشهاي يك يا دو مرحله اي 

روي هر سطر و يا در هنگام ديدن دو سه سطر در 
انگشت و مداد و خطّ كش معنايي  آِن واحد، كمِك 

ندارد.

3واپسنگري
نمي توانند  هستند،  عيب  اين  گرفتار  كه  كساني 
عبارات  و  كلمات  به  مجّدد  برگشتهاي  بدون 
اينكه  يا  و  ادامه دهند  خواندن  به  خوانده شده، 
نمي توانند بدون عقب نگري هاي مكّرر به سِر سطر 
بعدي بروند. چنين افرادي مكّرراً پس از پايان هر 
گاه  و  برگشته  سطر  همان  سر  به  دوباره  سطر، 
خود  اشتباه  متوّجه  كلمه،  چندين  خواندن  از  پس 

مي شوند و به ابتداي سطر برمي گردند.
كه  مي كنيم  واپس نگري  به  اقدام  هنگامي  ما 
مايل باشيم جملة جالبي را كه خوانده ايم، دوباره 
و  كافي  فكر  تمركز  كه  مواردي  در  يا  بخوانيم؛ 
حضور ذهن نداشته ايم، براي دّقت بيشتر، دوباره 

به عقب برگرديم.
اگر واپس نگري ها را كنترل نكنيد، به عادت بدي 
تبديل خواهندشد. واپس نگري هاي متعّدد، به خاطر 
خواننده  كه  چرا  است؛  نفس  به  اعتماد  نداشتن 
گرفتار وسواس شده و مرّتبًا نگران است كه مبادا 
در  شخصي  چنين  نفهمد.  يا  جابيندازد  را  چيزي 
واقع، از پيشروي وحشت دارد. افرادي كه هميشه 
ندرت  به  اگر  حّتي  هستند،  چيزي  گم كردن  نگران 
و  مي شوند  واپس نگري  گرفتار  گم كنند،  را  چيزي 

مرّتبًا بايد به عقب برگردند تا وارسي كنند.

4تلّفظدرذهن
گرفتار  همه  تقريبًا  كه  است  ديگري  اشتباه  اين 
گلو  در  ارتعاشي  و  بي حركت اند  لبها  هستند.  آن 
احساس نمي شود؛ ولي خواننده، كلمات را در مغز 
خود تكرار مي كند؛ حالتي كه اصطالحًا مي توان آن 

را حرف زدن ذهني ناميد.
بلند  صداي  با  خواندن  شبيه  كه  چيزي  هر 
حّداكثر سرعت خود  به  از رسيدن  را  مغز  باشد، 

بازخواهدداشت.
بايد اعتراف كرد كه از ميان برداشتِن كامل اين 
نقيصه، تقريبًا غيرممكن است و در حال عادي هم 
لزومي ندارد؛ مگر آنكه سرعتهاي زياد در خواندن 
هر  مطالعه،  هنگام  به  وجود،  اين  با  باشد.  مّدنظر 

همان  به  كاهش دهيد،  را  خود  ذهن  در  تلّفظ  قدر 
نسبت، خواندِن خود را سرعت بخشيده ايد.

5عدمتوانايياستفادهازميدانديدچشم
روبه روي  پنجرة  به  نشسته ايد،  كه  اتاقي  در 
خود نگاه كنيد. دّقت كنيد در حالي كه چشم شما به 
دستگيرة وسط پنجره مي نگرد، در سمت راست و 
چپ قاب پنجره، بخشي از ديوارهاي دو طرف و 
شايد تابلوي روي ديوار نيز ديده شود. به عبارت 
ديگر، انسان مي تواند در موقع نگاه كردن به هر چيز 
خاّص، از گوشه هاي چشم خود، ميدان وسيع تري 
در اطراف آن را هم ببيند. در همين حال، براي ديدن 
واضح هر چيز ديگري كه در ميدان ديد شما واقع 

است، احتياجي به حركت دادن سِر خود نداريد.
مطالعه،  مورد  مطلب  هر سطر  طريق،  همين  به 
به راحتي در ميدان ديد شما واقع مي شود و براي 
انجام پرشهاي الزم، كافي است كه فقط چشم خود 
را حركت دهيد و از حركت دادن سر خودداري كنيد؛ 
در غير اين صورت، چون سر نمي تواند با سرعت 
ايجاد  خواندن  براي  راه بنداني  حركت كند،  فكر 

مي شود.

بدونكمكديگران،چگونه
اينموانعرارفعكنم؟

1عالجتلّفظولبخواني
را  دندانها، چيزي  بين  نه  و  لبهاي خود،  بين   1
براي  كه  باشد  سنگين  مقداري  به  كه  قراردهيد 
در  باشيد؛  لبها  فشار روي  به  ناچار  آن  نگهداري 

اين حال، خواندن را ادامه دهيد.
2 لبها را محكم به هم فشرده و در همان حال، 

زبان را محكم به سقف دهان بچسبانيد.
3 لبها را به حال سوت زدن گردكنيد و هوا را به 
بيرون بفرستيد؛ ولي سوت نزنيد. توّجه كنيد كه اين 
حاالت مصنوعي را به طور موّقت و تا هنگامي كه 

بر »راه بندان« فائق نيامده ايد، ادامه دهيد.

2مداوايكمكاضافي
بهترين راه آن است كه در موقع مطالعة كتاب يا 
مجلّه، آن را با دو دست نگه داريد تا عادت نامطلوب 
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»مديريّت سرعت مطالعه« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

9 تندخوانيتاچهحّدواقعّيت



دارد؟
تحقيقات علمي نشان مي دهد كه مغز مي تواند هر 
همان  به  را  شبه جمله ها  يا  كلمات  از  گروهي  بار، 

خوبِي تك كلمه ها بپذيرد.
ما جمله را هرگز به خاطر درك تك تك كلماتش 
براي درك شبه جمله هايي  را  آن  بلكه  نمي خوانيم؛ 

كه كلمات نيز در آنها هستند، مطالعه مي كنيم.
مثاًل خواندن:

شهيد شرح  البهّية   الروضة   »كتاب  

 

است.« لمعة   بر   ثاني  
خيلي دشوارتر است از خواندن:

»كتاب الروضةالبهّية شرح شهيدثاني بر لمعة است.«
كاِر مغزي  كلمات،  از روي  آهسته  و  ُكند  عبور 
از  پس  ناچاريم  كه  چرا  مي طلبد؛  ما  از  بيشتري 
معناي  به  را  كلمه  هر  معناي  كلمه،  هر  تشخيص 

كلمة بعد از آن بيفزاييم.
به اين منظور، در مثال فوق، بايد پنج تا شش كاِر 
انجام شود؛ در حالي كه خوانندة روان تر  اضافي 
را  معنا دار)شبه جمله ها(  مجموعه هاي  بار  هر  كه 
در نظر مي گيرد، فقط يك اّتصال ساده را بين دو 

قسمت انجام مي دهد.
انجام كار  بنابراين، مزّيت فوق العادة تندخواني، 
صفحه  هر  روي  بر  چشمها  توّسط  كمتر  فيزيكي 

است.
حدود  هر صفحه،  روي  بر  ُكندخوان  يك  چشم 
اّما  انجام مي دهد؛  ديد  تمركز  با  توأم  توّقف   500
خوانندة سريع به جاي آن، نزديك به 100 توّقف 
در هر صفحه انجام مي دهد كه عضالت چشم را هم 

كمتر خسته مي كند.

آياحقيقتداردكه...
مطلب صحيح درك از مانع »تندخواني«  

است؟
خير؛ بلكه عكس اين مطلب، صادق است!

و  توّقفها  خاطر  به  كندخوان،  خوانندة  زيرا 
شروعهاي مكّرر و پيشرفت متزلزل، بسيار امكان

 

مديرّيتسرعتمطالعه
همة كتابها الزم نيست با يك سرعت خوانده شوند؛ 
در برخي، پياده روي الزم است و در برخي سير و 
سياحت با اتومبيل و در پاره اي پرواز با هواپيما. 
به قول يكي از انديشمندان معاصر: »بعضي كتابها 
را فقط بايد چشيد و برخي را بايستي يك باره بلعيد 

و معدودي را هم، بايد كاماًل جويد!«
به عبارت ديگر، تعداد بسيار معدودي از كتابها 
و  آهسته خواندن  و  خواندن  بارها  به  كه  هستند 

تأّمل و تعّمق مي ارزند.
و  مي خورند  ورق زدن  درد  به  فقط  بسياري 
يا  بخشها  خواندن  و  گزيده خواني  براي  بعضي، 
فصلهايي كه به عالقه، تخّصص يا گمشدة تحقيقي 

ما مربوط مي شود؛ مناسب اند.
لذا كتاب خوان حرفه اي و چابك مي بايست براي 
خواندن متنهاي مختلف، متناسب با كيفّيت موضوع، 
يعني  كند؛  تعديل  و  تنظيم  را  سرعت مطالعة خود 
مطالعة  بعضي موضوعات، سرعت  براي خواندن 
ديگر،  برخي  براي خواندن  و  افزايش دهد  را  خود 

كاهش.
بنابراين، يك كتاب خوان حرفه اي عالوه بر تسلّط 
ديگر  و  دقيق خواني  و  تندخواني  مهارتهاي  بر 
موضوعاتي  چه  كه  بداند  بايد  خواندن،  مهارتهاي 
نيازمند سريع خواني هستند و چه موضوعاتي تأّمل 
و دّقت بيشتري مي خواهند تا با سرعت كمتري آنها 

را مطالعه كند.
ناشران  فراواني  فراغت،  كمبود  ديگر،  طرف  از 
و نامعلوم بودن ارزش كتابهاي جديد)يا كتابهايي 
كه قديمي است ولي جديداً به دست ما رسيده( و 
فراوان بودن كتابهايي كه ارزش يك بار خواندن هم 
ندارند، ما را بر آن مي دارد كه هم محتاط باشيم و 

هم قاطع و هم چابك.
سري  يك  با  تنها  را  شما  بروشور،  اين  در  ما 
مي كنيم.  آشنا  تندخواني  تكنيك  هاي  و  روشها  از 
البّته با خواندن اين بروشور، تندخوان نمي شويد؛ 
بلكه سرنخ هايي به دست شما مي آيد تا با رجوع به 
تمرينات  انجام  و  زمينه  اين  در  معّرفي شده  منابع 

بيشتر، مهارت الزم در اين زمينه را كسب كنيد.
ادامة بحث و تكميل آن را إن شاءاهلل در فرصت 

ديگري بررسي خواهيم كرد.

خود  حواّس  تمركز  و  شده  بي حوصله  كه  دارد 
از  ذهن،  حضور  نداشتن  با  و  بدهد  دست  از  را 
بماند؛ ولي  آنچه كه مي خواند، عاجز  درك معناي 
به  ببيند،  هم  با  را  عادت كند شبه جمله ها  كه  كسي 
همديگر  همراه  به  هم  را  آنها  مفهوم  طبيعي  طور 

درك مي كند.
را  كم اهّمّيت  مطالب  مي شود  باعث  تندخواني 
بورزيد.  تأكيد  مهّم،  مطالب  بر  و  بشناسيد  زودتر 
خوانندة  براي  مطلب  كلّي  درك  خاطر،  همين  به 
درك  از  دامنه دارتر  و  آسان تر  خيلي  تندخوان، 

مطلب براي خوانندة كندخوان است.
دقيق.  بنابراين، مي توان هم سريع خواند و هم 
شما هر چه بيشتر تندخواني را تمرين كنيد، بيشتر 
از معاني كلمات و عبارات كليدي آن كسب آگاهي 

مي كنيد.

با»تندخواني«ميتوانيمدرهردقيقهبيش
از500كلمهبخوانيم؟

بله؛ زيرا با توّجه به اينكه در هر ثانيه مي توانيم 
نيز  توّقف  هر  در  و  انجام دهيم  توّقف  چهار  تا 
مي توانيم تا حّد شش كلمه را زير ديد قرار بدهيم، 
به راحتي مي توانيم سرعتي تا حّد 1000 كلمه در 

دقيقه را به دست آوريم.

كمتريرابه سرعِتبيشتر،تمركزحواِسّ
دنبالدارد؟

نيروي  حركت كنيم،  سريع تر  چه  هر  زيرا  خير؛ 
بيشتري  تمركز  و  جمع كرده  را  بيشتري  جنبشي 

پيدا  مي كنيم.

هر كس مي تواند تندخوان شود. شما نيز با كمي 
تمرين، مي توانيد به اين توانايي دست يابيد.

شايد شما عادت كرده باشيد كه با سرعتي حدود 
 80 تا 300 كلمه در دقيقه بخوانيد و اين كندخواني

را براي خود عادي بدانيد و اشكالي هم در آن نبينيد؛ 
ولي اگر آموزش ديده بوديد كه با سرعت 500 كلمه 
در دقيقه بخوانيد، به چنين سرعتي عادت مي كرديد 
و آن را سرعت معمولي مطالعة خود مي دانستيد. 
بايد خوب آموزش  اين روش،  پس براي آموختن 

ببينيد و براي اين كار وقت بگذاريد.

راه سر بر موانعي چه   
»تندخواني«وجوددارد؟

1تلّفظولبخواني
باشيد،  مشكل  اين  دچار  مطالعه  هنگام  به  اگر 
به جاي بي صدا خواندن، صداي كلمات را در گلو 
ايجادمي كنيد و با تلّفظ و اداي صوت مطالعه مي كنيد؛ 
و  حركت مي دهيد  صدا  بدون  را  لبها  اينكه  يا 
براي  را  كلمات  كه  مانند كسي  مي كنيد؛  لب خواني 

خود با صداي بلند مي خواند.
مطالب  كه  واداشته ايد  را  مغز خود  كار،  اين  با 
جذب كند؛  معادل سرعت حرف زدن  با سرعتي  را 
سرعتي كه در مقايسه با سرعت خواندِن بي صدا، 

فوق العاده كم است.

2كمكاضافي
كمك اضافي اصطالحًا به عمِل با انگشت نشان دادن 
كلمه به كلمة مطلب در هنگام مطالعه و يا لغزاندن 
خطّ  كش از باال به پايين و مشّخص كردن هر سطر 

گفته مي شود.
كمك اضافي چنانچه به صورت جزء اصلي عمل 
كندي  باعث  خود،  شديد  حّد  در  درآيد،  خواندن 
حركت چشم و عمل ذهن در انجام فرايند خواندن 

خواهدشد.
در چنين وضعي، به مغز خود كمك اضافي را 
تحميل كرده ايد و باعث شده ايد كه در موقع خواندن، 
اين عمل اضافي شده و هرگز  به  مّتكي  فكر شما 
كه  كسي  مانند  عمل نمايد.  مستقّل  طور  به  نتواند 
براي راه رفتن، آن قدر از چوب زير بغل استفاده كند 

كه ديـگر نتواند مستقالًاّ پاهايش را حركت  بدهد.
البّته در ابتداي كار، مي توان با كمك از انگشت 
و مداد و نظير آن، مسير حركت چشم را مستقيم 
و سريع كرد؛ ولي بهتر است كه اين كار به عادت 

هميشگي تبديل نشود.
بايد توّجه داشت كه با تمريِن درست، خود چشم 
قادر است بدون كمك، به بهترين نحو حركت خود 

را كنترل كند.
اّواًل  باال،  سرعتهاي  با  خواندن  در  طرفي،  از 
دست و ساير وسايل قادر نخواهندبود با سرعتي 
كه مغز مجموعة كلمات را مي بيند و جذب مي كند، 
حركت كنند و ثانيًا در جهشهاي يك يا دو مرحله اي 

روي هر سطر و يا در هنگام ديدن دو سه سطر در 
انگشت و مداد و خطّ كش معنايي  آِن واحد، كمِك 

ندارد.

3واپسنگري
نمي توانند  هستند،  عيب  اين  گرفتار  كه  كساني 
عبارات  و  كلمات  به  مجّدد  برگشتهاي  بدون 
اينكه  يا  و  ادامه دهند  خواندن  به  خوانده شده، 
نمي توانند بدون عقب نگري هاي مكّرر به سِر سطر 
بعدي بروند. چنين افرادي مكّرراً پس از پايان هر 
گاه  و  برگشته  سطر  همان  سر  به  دوباره  سطر، 
خود  اشتباه  متوّجه  كلمه،  چندين  خواندن  از  پس 

مي شوند و به ابتداي سطر برمي گردند.
كه  مي كنيم  واپس نگري  به  اقدام  هنگامي  ما 
مايل باشيم جملة جالبي را كه خوانده ايم، دوباره 
و  كافي  فكر  تمركز  كه  مواردي  در  يا  بخوانيم؛ 
حضور ذهن نداشته ايم، براي دّقت بيشتر، دوباره 

به عقب برگرديم.
اگر واپس نگري ها را كنترل نكنيد، به عادت بدي 
تبديل خواهندشد. واپس نگري هاي متعّدد، به خاطر 
خواننده  كه  چرا  است؛  نفس  به  اعتماد  نداشتن 
گرفتار وسواس شده و مرّتبًا نگران است كه مبادا 
در  شخصي  چنين  نفهمد.  يا  جابيندازد  را  چيزي 
واقع، از پيشروي وحشت دارد. افرادي كه هميشه 
ندرت  به  اگر  حّتي  هستند،  چيزي  گم كردن  نگران 
و  مي شوند  واپس نگري  گرفتار  گم كنند،  را  چيزي 

مرّتبًا بايد به عقب برگردند تا وارسي كنند.

4تلّفظدرذهن
گرفتار  همه  تقريبًا  كه  است  ديگري  اشتباه  اين 
گلو  در  ارتعاشي  و  بي حركت اند  لبها  هستند.  آن 
احساس نمي شود؛ ولي خواننده، كلمات را در مغز 
خود تكرار مي كند؛ حالتي كه اصطالحًا مي توان آن 

را حرف زدن ذهني ناميد.
بلند  صداي  با  خواندن  شبيه  كه  چيزي  هر 
حّداكثر سرعت خود  به  از رسيدن  را  مغز  باشد، 

بازخواهدداشت.
بايد اعتراف كرد كه از ميان برداشتِن كامل اين 
نقيصه، تقريبًا غيرممكن است و در حال عادي هم 
لزومي ندارد؛ مگر آنكه سرعتهاي زياد در خواندن 
هر  مطالعه،  هنگام  به  وجود،  اين  با  باشد.  مّدنظر 

همان  به  كاهش دهيد،  را  خود  ذهن  در  تلّفظ  قدر 
نسبت، خواندِن خود را سرعت بخشيده ايد.

5عدمتوانايياستفادهازميدانديدچشم
روبه روي  پنجرة  به  نشسته ايد،  كه  اتاقي  در 
خود نگاه كنيد. دّقت كنيد در حالي كه چشم شما به 
دستگيرة وسط پنجره مي نگرد، در سمت راست و 
چپ قاب پنجره، بخشي از ديوارهاي دو طرف و 
شايد تابلوي روي ديوار نيز ديده شود. به عبارت 
ديگر، انسان مي تواند در موقع نگاه كردن به هر چيز 
خاّص، از گوشه هاي چشم خود، ميدان وسيع تري 
در اطراف آن را هم ببيند. در همين حال، براي ديدن 
واضح هر چيز ديگري كه در ميدان ديد شما واقع 

است، احتياجي به حركت دادن سِر خود نداريد.
مطالعه،  مورد  مطلب  هر سطر  طريق،  همين  به 
به راحتي در ميدان ديد شما واقع مي شود و براي 
انجام پرشهاي الزم، كافي است كه فقط چشم خود 
را حركت دهيد و از حركت دادن سر خودداري كنيد؛ 
در غير اين صورت، چون سر نمي تواند با سرعت 
ايجاد  خواندن  براي  راه بنداني  حركت كند،  فكر 

مي شود.

بدونكمكديگران،چگونه
اينموانعرارفعكنم؟

1عالجتلّفظولبخواني
را  دندانها، چيزي  بين  نه  و  لبهاي خود،  بين   1
براي  كه  باشد  سنگين  مقداري  به  كه  قراردهيد 
در  باشيد؛  لبها  فشار روي  به  ناچار  آن  نگهداري 

اين حال، خواندن را ادامه دهيد.
2 لبها را محكم به هم فشرده و در همان حال، 

زبان را محكم به سقف دهان بچسبانيد.
3 لبها را به حال سوت زدن گردكنيد و هوا را به 
بيرون بفرستيد؛ ولي سوت نزنيد. توّجه كنيد كه اين 
حاالت مصنوعي را به طور موّقت و تا هنگامي كه 

بر »راه بندان« فائق نيامده ايد، ادامه دهيد.

2مداوايكمكاضافي
بهترين راه آن است كه در موقع مطالعة كتاب يا 
مجلّه، آن را با دو دست نگه داريد تا عادت نامطلوب 
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»مديريّت سرعت مطالعه« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

9 تندخوانيتاچهحّدواقعّيت



دارد؟
تحقيقات علمي نشان مي دهد كه مغز مي تواند هر 
همان  به  را  شبه جمله ها  يا  كلمات  از  گروهي  بار، 

خوبِي تك كلمه ها بپذيرد.
ما جمله را هرگز به خاطر درك تك تك كلماتش 
براي درك شبه جمله هايي  را  آن  بلكه  نمي خوانيم؛ 

كه كلمات نيز در آنها هستند، مطالعه مي كنيم.
مثاًل خواندن:

شهيد شرح  البهّية   الروضة   »كتاب  

 

است.« لمعة   بر   ثاني  
خيلي دشوارتر است از خواندن:

»كتاب الروضةالبهّية شرح شهيدثاني بر لمعة است.«
كاِر مغزي  كلمات،  از روي  آهسته  و  ُكند  عبور 
از  پس  ناچاريم  كه  چرا  مي طلبد؛  ما  از  بيشتري 
معناي  به  را  كلمه  هر  معناي  كلمه،  هر  تشخيص 

كلمة بعد از آن بيفزاييم.
به اين منظور، در مثال فوق، بايد پنج تا شش كاِر 
انجام شود؛ در حالي كه خوانندة روان تر  اضافي 
را  معنا دار)شبه جمله ها(  مجموعه هاي  بار  هر  كه 
در نظر مي گيرد، فقط يك اّتصال ساده را بين دو 

قسمت انجام مي دهد.
انجام كار  بنابراين، مزّيت فوق العادة تندخواني، 
صفحه  هر  روي  بر  چشمها  توّسط  كمتر  فيزيكي 

است.
حدود  هر صفحه،  روي  بر  ُكندخوان  يك  چشم 
اّما  انجام مي دهد؛  ديد  تمركز  با  توأم  توّقف   500
خوانندة سريع به جاي آن، نزديك به 100 توّقف 
در هر صفحه انجام مي دهد كه عضالت چشم را هم 

كمتر خسته مي كند.

آياحقيقتداردكه...
مطلب صحيح درك از مانع »تندخواني«  

است؟
خير؛ بلكه عكس اين مطلب، صادق است!

و  توّقفها  خاطر  به  كندخوان،  خوانندة  زيرا 
شروعهاي مكّرر و پيشرفت متزلزل، بسيار امكان

 

مديرّيتسرعتمطالعه
همة كتابها الزم نيست با يك سرعت خوانده شوند؛ 
در برخي، پياده روي الزم است و در برخي سير و 
سياحت با اتومبيل و در پاره اي پرواز با هواپيما. 
به قول يكي از انديشمندان معاصر: »بعضي كتابها 
را فقط بايد چشيد و برخي را بايستي يك باره بلعيد 

و معدودي را هم، بايد كاماًل جويد!«
به عبارت ديگر، تعداد بسيار معدودي از كتابها 
و  آهسته خواندن  و  خواندن  بارها  به  كه  هستند 

تأّمل و تعّمق مي ارزند.
و  مي خورند  ورق زدن  درد  به  فقط  بسياري 
يا  بخشها  خواندن  و  گزيده خواني  براي  بعضي، 
فصلهايي كه به عالقه، تخّصص يا گمشدة تحقيقي 

ما مربوط مي شود؛ مناسب اند.
لذا كتاب خوان حرفه اي و چابك مي بايست براي 
خواندن متنهاي مختلف، متناسب با كيفّيت موضوع، 
يعني  كند؛  تعديل  و  تنظيم  را  سرعت مطالعة خود 
مطالعة  بعضي موضوعات، سرعت  براي خواندن 
ديگر،  برخي  براي خواندن  و  افزايش دهد  را  خود 

كاهش.
بنابراين، يك كتاب خوان حرفه اي عالوه بر تسلّط 
ديگر  و  دقيق خواني  و  تندخواني  مهارتهاي  بر 
موضوعاتي  چه  كه  بداند  بايد  خواندن،  مهارتهاي 
نيازمند سريع خواني هستند و چه موضوعاتي تأّمل 
و دّقت بيشتري مي خواهند تا با سرعت كمتري آنها 

را مطالعه كند.
ناشران  فراواني  فراغت،  كمبود  ديگر،  طرف  از 
و نامعلوم بودن ارزش كتابهاي جديد)يا كتابهايي 
كه قديمي است ولي جديداً به دست ما رسيده( و 
فراوان بودن كتابهايي كه ارزش يك بار خواندن هم 
ندارند، ما را بر آن مي دارد كه هم محتاط باشيم و 

هم قاطع و هم چابك.
سري  يك  با  تنها  را  شما  بروشور،  اين  در  ما 
مي كنيم.  آشنا  تندخواني  تكنيك  هاي  و  روشها  از 
البّته با خواندن اين بروشور، تندخوان نمي شويد؛ 
بلكه سرنخ هايي به دست شما مي آيد تا با رجوع به 
تمرينات  انجام  و  زمينه  اين  در  معّرفي شده  منابع 

بيشتر، مهارت الزم در اين زمينه را كسب كنيد.
ادامة بحث و تكميل آن را إن شاءاهلل در فرصت 

ديگري بررسي خواهيم كرد.

خود  حواّس  تمركز  و  شده  بي حوصله  كه  دارد 
از  ذهن،  حضور  نداشتن  با  و  بدهد  دست  از  را 
بماند؛ ولي  آنچه كه مي خواند، عاجز  درك معناي 
به  ببيند،  هم  با  را  عادت كند شبه جمله ها  كه  كسي 
همديگر  همراه  به  هم  را  آنها  مفهوم  طبيعي  طور 

درك مي كند.
را  كم اهّمّيت  مطالب  مي شود  باعث  تندخواني 
بورزيد.  تأكيد  مهّم،  مطالب  بر  و  بشناسيد  زودتر 
خوانندة  براي  مطلب  كلّي  درك  خاطر،  همين  به 
درك  از  دامنه دارتر  و  آسان تر  خيلي  تندخوان، 

مطلب براي خوانندة كندخوان است.
دقيق.  بنابراين، مي توان هم سريع خواند و هم 
شما هر چه بيشتر تندخواني را تمرين كنيد، بيشتر 
از معاني كلمات و عبارات كليدي آن كسب آگاهي 

مي كنيد.

با»تندخواني«ميتوانيمدرهردقيقهبيش
از500كلمهبخوانيم؟

بله؛ زيرا با توّجه به اينكه در هر ثانيه مي توانيم 
نيز  توّقف  هر  در  و  انجام دهيم  توّقف  چهار  تا 
مي توانيم تا حّد شش كلمه را زير ديد قرار بدهيم، 
به راحتي مي توانيم سرعتي تا حّد 1000 كلمه در 

دقيقه را به دست آوريم.

كمتريرابه سرعِتبيشتر،تمركزحواِسّ
دنبالدارد؟

نيروي  حركت كنيم،  سريع تر  چه  هر  زيرا  خير؛ 
بيشتري  تمركز  و  جمع كرده  را  بيشتري  جنبشي 

پيدا  مي كنيم.

هر كس مي تواند تندخوان شود. شما نيز با كمي 
تمرين، مي توانيد به اين توانايي دست يابيد.

شايد شما عادت كرده باشيد كه با سرعتي حدود 
 80 تا 300 كلمه در دقيقه بخوانيد و اين كندخواني

را براي خود عادي بدانيد و اشكالي هم در آن نبينيد؛ 
ولي اگر آموزش ديده بوديد كه با سرعت 500 كلمه 
در دقيقه بخوانيد، به چنين سرعتي عادت مي كرديد 
و آن را سرعت معمولي مطالعة خود مي دانستيد. 
بايد خوب آموزش  اين روش،  پس براي آموختن 

ببينيد و براي اين كار وقت بگذاريد.

راه سر بر موانعي چه   
»تندخواني«وجوددارد؟

1تلّفظولبخواني
باشيد،  مشكل  اين  دچار  مطالعه  هنگام  به  اگر 
به جاي بي صدا خواندن، صداي كلمات را در گلو 
ايجادمي كنيد و با تلّفظ و اداي صوت مطالعه مي كنيد؛ 
و  حركت مي دهيد  صدا  بدون  را  لبها  اينكه  يا 
براي  را  كلمات  كه  مانند كسي  مي كنيد؛  لب خواني 

خود با صداي بلند مي خواند.
مطالب  كه  واداشته ايد  را  مغز خود  كار،  اين  با 
جذب كند؛  معادل سرعت حرف زدن  با سرعتي  را 
سرعتي كه در مقايسه با سرعت خواندِن بي صدا، 

فوق العاده كم است.

2كمكاضافي
كمك اضافي اصطالحًا به عمِل با انگشت نشان دادن 
كلمه به كلمة مطلب در هنگام مطالعه و يا لغزاندن 
خطّ  كش از باال به پايين و مشّخص كردن هر سطر 

گفته مي شود.
كمك اضافي چنانچه به صورت جزء اصلي عمل 
كندي  باعث  خود،  شديد  حّد  در  درآيد،  خواندن 
حركت چشم و عمل ذهن در انجام فرايند خواندن 

خواهدشد.
در چنين وضعي، به مغز خود كمك اضافي را 
تحميل كرده ايد و باعث شده ايد كه در موقع خواندن، 
اين عمل اضافي شده و هرگز  به  مّتكي  فكر شما 
كه  كسي  مانند  عمل نمايد.  مستقّل  طور  به  نتواند 
براي راه رفتن، آن قدر از چوب زير بغل استفاده كند 

كه ديـگر نتواند مستقالًاّ پاهايش را حركت  بدهد.
البّته در ابتداي كار، مي توان با كمك از انگشت 
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4تلّفظدرذهن
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5عدمتوانايياستفادهازميدانديدچشم
روبه روي  پنجرة  به  نشسته ايد،  كه  اتاقي  در 
خود نگاه كنيد. دّقت كنيد در حالي كه چشم شما به 
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چپ قاب پنجره، بخشي از ديوارهاي دو طرف و 
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است، احتياجي به حركت دادن سِر خود نداريد.
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ايجاد  خواندن  براي  راه بنداني  حركت كند،  فكر 

مي شود.

بدونكمكديگران،چگونه
اينموانعرارفعكنم؟

1عالجتلّفظولبخواني
را  دندانها، چيزي  بين  نه  و  لبهاي خود،  بين   1
براي  كه  باشد  سنگين  مقداري  به  كه  قراردهيد 
در  باشيد؛  لبها  فشار روي  به  ناچار  آن  نگهداري 

اين حال، خواندن را ادامه دهيد.
2 لبها را محكم به هم فشرده و در همان حال، 

زبان را محكم به سقف دهان بچسبانيد.
3 لبها را به حال سوت زدن گردكنيد و هوا را به 
بيرون بفرستيد؛ ولي سوت نزنيد. توّجه كنيد كه اين 
حاالت مصنوعي را به طور موّقت و تا هنگامي كه 

بر »راه بندان« فائق نيامده ايد، ادامه دهيد.

2مداوايكمكاضافي
بهترين راه آن است كه در موقع مطالعة كتاب يا 
مجلّه، آن را با دو دست نگه داريد تا عادت نامطلوب 
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نيست؛  آموزش  پژوهش،  در  گام  نخستين 
به  فرد  در  الزم  انگيزه هاي  و  زمينه ها  بايد 
ــارورزِي  ك كه  است  آن  از  پس  آيد.  وجود 
در  را  پژوهشگري  ملكة  مي تواند  آموزه ها 

طاّلب ايجاد كند.
مي كوشد  پژوهش«  سوي »به مجموعة 
و  ترويج  به  قالب ها  كوتاه ترين  از  استفاده  با 
تحقيق  راه  و  بپردازد  پژوهش  فرهنگ  تقويت 
و معرفت جويي را براي طـاّلب جوان هموارتر 

كند.

از همين مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه كتاب مي خوانند؟

2. تمركز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانيم؟

4. از شنيدن تا گوش كردن!
5. مهارتهاي يادداشت برداري در كالس درس

6. تكنيك هاي مرور
7. چگونه فرايند يادگيري خود را مديرّيت كنيم؟

8. روشهاي عملي تقويت حافظه
9. مديرّيت سرعت مطالعه

قيمت:50تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37185-3361

تلفن:	0251-2941207-9
Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم

ادارة امور پژوهشي طّلب
واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تكميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايكوتاه
ويژةطاّلبمدارسعلمّيه

بهسوي
پژوهش
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برايمطالعةبيشتر:

مشهد،  خواندن؛  مهارتهاي بهرام؛  طوسي،   .1
انتشارات ترانه.

2. شجري، فتح اهلل؛ يادگيريخاّلق؛ تهران، انجمن 
قلم ايران.

انتشارات  تهران،  تندخواني؛  عّباس؛  صالح،   .3
آزاد گرافيك.

عضو  آذربايجاني؛  مسعود  علمي:  نظارت
هيئت مديرة انجمن روان شناسان حوزه و عضو 

هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ويرايشوصفحهآرايي: محسن فصاحت

خشت  خانوادة  شما،  انتقادهاي  و  پيشنهادها 
اّول را در ارائة ويرايشهاي بعدي اين بروشور، 

ياري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37185-3361 
تلفن:0251-2941207-9

Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّيةقم

ادارةامـورپژوهشيطاّلب
واحدترويجپژوهش

با  را  مشكل  طريق،  بدين  فراموش كنيد.  را  خود 
جلوگيري از عامل ايجادِ آن حلّ كرده ايد.

3معالجةواپسنگري
براي رفع اين مشكل، بهترين توصيه اين است 
را  خود  و  قاضي كنيد  را  كالهتان  و  بنشينيد  كه 
قانع سازيد كه بايد دست از اين نگراني برداريد. هر 
چند امكان دارد مطالب را خوب متوّجه نشويد و يا 
بخشي از نكات را از قلم بيندازيد؛ ولي بايد در موقع 
خواندن، مستقيم به كار خود ادامه دهيد و علي رغم 
هر ميل شديدي كه براي عقب نگري و مرور جمالت 
و كلمات خوانده شده در خود احساس مي كنيد، اين 

كار را انجام ندهيد.
قّوت قلب و اعتماد به نفس، شما را در اين مهّم 
ياري خواهد كرد. همچنين قبل از رسيدن به آخر هر 
از گوشة چشم  و  ديد  ميدان  از  استفاده  با  سطر، 
راست خود، نگاهي به سِر سطر بعدي بيندازيد تا 
به راحتي بتوانيد پس از پايان سطر، به سِر سطر 

بعدي برويد.

4حّلمشكلتلّفظدرذهن
سعي كنيد تا آنجا كه مي توانيد، در كم كردن اين 
نياوريـد.  فشار  خود  به  خيلي  اّما  بكوشيد؛  عادت 
چرا كه از بين بردن كامل اين عادت، تقريبًا غيرممكن 
است. با ايـن وجود، هر چه سرعِت خواندن بيشتر 

شود، عماًل اين مشكل كمتر مي گردد.

5درمانعدمتوانايياستفادهازميدانديدچشم
بايد  بار،  هر  در  كلمه  يك  از  بيش  ديدن  براي 
تمرين  اين  نماييد.  جلوگيري  سر،  حركت دادِن  از 
را زياد ساده نگيريد؛ زيرا هر چه ميدان ديد خود 
را وسيع تر كنيد، سرعت بيشتري در خواندن پيدا 

مي كنيد.
تمرينات زير، كمك فراواني به شما مي كنند:

1 با قرار دادن دو انگشت در دو طرف فّك خود، 
آن را محكم نگه داريد.

2 با يك دست، چانة خود را به گونه اي كه انسان 
ريش خود را در مشت مي گيرد، نگه داريد.

3 يك انگشت دست خود را روي نوك بيني تان 
قراردهيد.

فصل نامة خشت اّول

كتاب خشت اّول

2و3.	هوّيت	روحانّيت	و	طّلب	جوان1.	طّلب	جوان	و	توليد	علم

5و6.	پژوهش	و	طّلب	جوان4.	ورود	دانشجويان	به	حوزه

7.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)1( 2.	فقه	آموزي	و	افق	هاي	فرارو1.	انسان	ُمدرن	و	تبليغ	دين

بروشور خشت اّول

8.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)2(

منشـورات گروه مطـبوعاتي خشت اّول
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و كلمات خوانده شده در خود احساس مي كنيد، اين 

كار را انجام ندهيد.
قّوت قلب و اعتماد به نفس، شما را در اين مهّم 
ياري خواهد كرد. همچنين قبل از رسيدن به آخر هر 
از گوشة چشم  و  ديد  ميدان  از  استفاده  با  سطر، 
راست خود، نگاهي به سِر سطر بعدي بيندازيد تا 
به راحتي بتوانيد پس از پايان سطر، به سِر سطر 

بعدي برويد.

4حّلمشكلتلّفظدرذهن
سعي كنيد تا آنجا كه مي توانيد، در كم كردن اين 
نياوريـد.  فشار  خود  به  خيلي  اّما  بكوشيد؛  عادت 
چرا كه از بين بردن كامل اين عادت، تقريبًا غيرممكن 
است. با ايـن وجود، هر چه سرعِت خواندن بيشتر 

شود، عماًل اين مشكل كمتر مي گردد.

5درمانعدمتوانايياستفادهازميدانديدچشم
بايد  بار،  هر  در  كلمه  يك  از  بيش  ديدن  براي 
تمرين  اين  نماييد.  جلوگيري  سر،  حركت دادِن  از 
را زياد ساده نگيريد؛ زيرا هر چه ميدان ديد خود 
را وسيع تر كنيد، سرعت بيشتري در خواندن پيدا 

مي كنيد.
تمرينات زير، كمك فراواني به شما مي كنند:

1 با قرار دادن دو انگشت در دو طرف فّك خود، 
آن را محكم نگه داريد.

2 با يك دست، چانة خود را به گونه اي كه انسان 
ريش خود را در مشت مي گيرد، نگه داريد.

3 يك انگشت دست خود را روي نوك بيني تان 
قراردهيد.

فصل نامة خشت اّول

كتاب خشت اّول

2و3.	هوّيت	روحانّيت	و	طّلب	جوان1.	طّلب	جوان	و	توليد	علم

5و6.	پژوهش	و	طّلب	جوان4.	ورود	دانشجويان	به	حوزه

7.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)1( 2.	فقه	آموزي	و	افق	هاي	فرارو1.	انسان	ُمدرن	و	تبليغ	دين

بروشور خشت اّول

8.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)2(

منشـورات گروه مطـبوعاتي خشت اّول
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نيست؛  آموزش  پژوهش،  در  گام  نخستين 
به  فرد  در  الزم  انگيزه هاي  و  زمينه ها  بايد 
ــارورزِي  ك كه  است  آن  از  پس  آيد.  وجود 
در  را  پژوهشگري  ملكة  مي تواند  آموزه ها 

طاّلب ايجاد كند.
مي كوشد  پژوهش«  سوي »به مجموعة 
و  ترويج  به  قالب ها  كوتاه ترين  از  استفاده  با 
تحقيق  راه  و  بپردازد  پژوهش  فرهنگ  تقويت 
و معرفت جويي را براي طـاّلب جوان هموارتر 

كند.

از همين مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه كتاب مي خوانند؟

2. تمركز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانيم؟

4. از شنيدن تا گوش كردن!
5. مهارتهاي يادداشت برداري در كالس درس

6. تكنيك هاي مرور
7. چگونه فرايند يادگيري خود را مديرّيت كنيم؟

8. روشهاي عملي تقويت حافظه
9. مديرّيت سرعت مطالعه

قيمت:50تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37185-3361

تلفن:	0251-2941207-9
Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم

ادارة امور پژوهشي طّلب
واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تكميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايكوتاه
ويژةطاّلبمدارسعلمّيه

بهسوي
پژوهش
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برايمطالعةبيشتر:

مشهد،  خواندن؛  مهارتهاي بهرام؛  طوسي،   .1
انتشارات ترانه.

2. شجري، فتح اهلل؛ يادگيريخاّلق؛ تهران، انجمن 
قلم ايران.

انتشارات  تهران،  تندخواني؛  عّباس؛  صالح،   .3
آزاد گرافيك.

عضو  آذربايجاني؛  مسعود  علمي:  نظارت
هيئت مديرة انجمن روان شناسان حوزه و عضو 

هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ويرايشوصفحهآرايي: محسن فصاحت

خشت  خانوادة  شما،  انتقادهاي  و  پيشنهادها 
اّول را در ارائة ويرايشهاي بعدي اين بروشور، 

ياري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37185-3361 
تلفن:0251-2941207-9

Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّيةقم

ادارةامـورپژوهشيطاّلب
واحدترويجپژوهش

با  را  مشكل  طريق،  بدين  فراموش كنيد.  را  خود 
جلوگيري از عامل ايجادِ آن حلّ كرده ايد.

3معالجةواپسنگري
براي رفع اين مشكل، بهترين توصيه اين است 
را  خود  و  قاضي كنيد  را  كالهتان  و  بنشينيد  كه 
قانع سازيد كه بايد دست از اين نگراني برداريد. هر 
چند امكان دارد مطالب را خوب متوّجه نشويد و يا 
بخشي از نكات را از قلم بيندازيد؛ ولي بايد در موقع 
خواندن، مستقيم به كار خود ادامه دهيد و علي رغم 
هر ميل شديدي كه براي عقب نگري و مرور جمالت 
و كلمات خوانده شده در خود احساس مي كنيد، اين 

كار را انجام ندهيد.
قّوت قلب و اعتماد به نفس، شما را در اين مهّم 
ياري خواهد كرد. همچنين قبل از رسيدن به آخر هر 
از گوشة چشم  و  ديد  ميدان  از  استفاده  با  سطر، 
راست خود، نگاهي به سِر سطر بعدي بيندازيد تا 
به راحتي بتوانيد پس از پايان سطر، به سِر سطر 

بعدي برويد.

4حّلمشكلتلّفظدرذهن
سعي كنيد تا آنجا كه مي توانيد، در كم كردن اين 
نياوريـد.  فشار  خود  به  خيلي  اّما  بكوشيد؛  عادت 
چرا كه از بين بردن كامل اين عادت، تقريبًا غيرممكن 
است. با ايـن وجود، هر چه سرعِت خواندن بيشتر 

شود، عماًل اين مشكل كمتر مي گردد.

5درمانعدمتوانايياستفادهازميدانديدچشم
بايد  بار،  هر  در  كلمه  يك  از  بيش  ديدن  براي 
تمرين  اين  نماييد.  جلوگيري  سر،  حركت دادِن  از 
را زياد ساده نگيريد؛ زيرا هر چه ميدان ديد خود 
را وسيع تر كنيد، سرعت بيشتري در خواندن پيدا 

مي كنيد.
تمرينات زير، كمك فراواني به شما مي كنند:

1 با قرار دادن دو انگشت در دو طرف فّك خود، 
آن را محكم نگه داريد.

2 با يك دست، چانة خود را به گونه اي كه انسان 
ريش خود را در مشت مي گيرد، نگه داريد.

3 يك انگشت دست خود را روي نوك بيني تان 
قراردهيد.

فصل نامة خشت اّول

كتاب خشت اّول

2و3.	هوّيت	روحانّيت	و	طّلب	جوان1.	طّلب	جوان	و	توليد	علم

5و6.	پژوهش	و	طّلب	جوان4.	ورود	دانشجويان	به	حوزه

7.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)1( 2.	فقه	آموزي	و	افق	هاي	فرارو1.	انسان	ُمدرن	و	تبليغ	دين

بروشور خشت اّول

8.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)2(

منشـورات گروه مطـبوعاتي خشت اّول
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بروشور  به  نگاهتان  اّولين  توصيف  از  را  ما 
»مديريّت سرعت مطالعه« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
دوستان 			كتاب	فروشي	 تبليغات	
اينترنت 	 					استادان	 مدرسه	

ساير	موارد:	.............................................................

* عامـل جّذابيّت بروشور براي شما چه بود؟
طـّراحي 	 موضوع	

خّلقّيت	و	نو	آوري 	 محتوا	

* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
-	موضوع:

			مهّم						متوّسط  				بي	اهّمّيت
-	محتوا:

			عالي  									خوب							ضعيف
-	سطح:

			تخّصصي 						متوّسط   				عمومي
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

			عالي  									خوب  					ضعيف

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي بعدي:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

* برداشت هاي ديگر شما:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

پيشنهاد	ها	و	انتقاد	هاي	شما،	خانوادة	»خشت	اّول«	را	در	ارائة	
ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور	ياري	مي	رساند.

منتظرتان	هستيم.

بهسوي
پژوهش

9 تندخوانيتاچهحّدواقعّيت



دارد؟
تحقيقات علمي نشان مي دهد كه مغز مي تواند هر 
همان  به  را  شبه جمله ها  يا  كلمات  از  گروهي  بار، 

خوبِي تك كلمه ها بپذيرد.
ما جمله را هرگز به خاطر درك تك تك كلماتش 
براي درك شبه جمله هايي  را  آن  بلكه  نمي خوانيم؛ 

كه كلمات نيز در آنها هستند، مطالعه مي كنيم.
مثاًل خواندن:

شهيد شرح  البهّية   الروضة   »كتاب  

 

است.« لمعة   بر   ثاني  
خيلي دشوارتر است از خواندن:

»كتاب الروضةالبهّية شرح شهيدثاني بر لمعة است.«
كاِر مغزي  كلمات،  از روي  آهسته  و  ُكند  عبور 
از  پس  ناچاريم  كه  چرا  مي طلبد؛  ما  از  بيشتري 
معناي  به  را  كلمه  هر  معناي  كلمه،  هر  تشخيص 

كلمة بعد از آن بيفزاييم.
به اين منظور، در مثال فوق، بايد پنج تا شش كاِر 
انجام شود؛ در حالي كه خوانندة روان تر  اضافي 
را  معنا دار)شبه جمله ها(  مجموعه هاي  بار  هر  كه 
در نظر مي گيرد، فقط يك اّتصال ساده را بين دو 

قسمت انجام مي دهد.
انجام كار  بنابراين، مزّيت فوق العادة تندخواني، 
صفحه  هر  روي  بر  چشمها  توّسط  كمتر  فيزيكي 

است.
حدود  هر صفحه،  روي  بر  ُكندخوان  يك  چشم 
اّما  انجام مي دهد؛  ديد  تمركز  با  توأم  توّقف   500
خوانندة سريع به جاي آن، نزديك به 100 توّقف 
در هر صفحه انجام مي دهد كه عضالت چشم را هم 

كمتر خسته مي كند.

آياحقيقتداردكه...
مطلب صحيح درك از مانع »تندخواني«  

است؟
خير؛ بلكه عكس اين مطلب، صادق است!

و  توّقفها  خاطر  به  كندخوان،  خوانندة  زيرا 
شروعهاي مكّرر و پيشرفت متزلزل، بسيار امكان

 

مديرّيتسرعتمطالعه
همة كتابها الزم نيست با يك سرعت خوانده شوند؛ 
در برخي، پياده روي الزم است و در برخي سير و 
سياحت با اتومبيل و در پاره اي پرواز با هواپيما. 
به قول يكي از انديشمندان معاصر: »بعضي كتابها 
را فقط بايد چشيد و برخي را بايستي يك باره بلعيد 

و معدودي را هم، بايد كاماًل جويد!«
به عبارت ديگر، تعداد بسيار معدودي از كتابها 
و  آهسته خواندن  و  خواندن  بارها  به  كه  هستند 

تأّمل و تعّمق مي ارزند.
و  مي خورند  ورق زدن  درد  به  فقط  بسياري 
يا  بخشها  خواندن  و  گزيده خواني  براي  بعضي، 
فصلهايي كه به عالقه، تخّصص يا گمشدة تحقيقي 

ما مربوط مي شود؛ مناسب اند.
لذا كتاب خوان حرفه اي و چابك مي بايست براي 
خواندن متنهاي مختلف، متناسب با كيفّيت موضوع، 
يعني  كند؛  تعديل  و  تنظيم  را  سرعت مطالعة خود 
مطالعة  بعضي موضوعات، سرعت  براي خواندن 
ديگر،  برخي  براي خواندن  و  افزايش دهد  را  خود 

كاهش.
بنابراين، يك كتاب خوان حرفه اي عالوه بر تسلّط 
ديگر  و  دقيق خواني  و  تندخواني  مهارتهاي  بر 
موضوعاتي  چه  كه  بداند  بايد  خواندن،  مهارتهاي 
نيازمند سريع خواني هستند و چه موضوعاتي تأّمل 
و دّقت بيشتري مي خواهند تا با سرعت كمتري آنها 

را مطالعه كند.
ناشران  فراواني  فراغت،  كمبود  ديگر،  طرف  از 
و نامعلوم بودن ارزش كتابهاي جديد)يا كتابهايي 
كه قديمي است ولي جديداً به دست ما رسيده( و 
فراوان بودن كتابهايي كه ارزش يك بار خواندن هم 
ندارند، ما را بر آن مي دارد كه هم محتاط باشيم و 

هم قاطع و هم چابك.
سري  يك  با  تنها  را  شما  بروشور،  اين  در  ما 
مي كنيم.  آشنا  تندخواني  تكنيك  هاي  و  روشها  از 
البّته با خواندن اين بروشور، تندخوان نمي شويد؛ 
بلكه سرنخ هايي به دست شما مي آيد تا با رجوع به 
تمرينات  انجام  و  زمينه  اين  در  معّرفي شده  منابع 

بيشتر، مهارت الزم در اين زمينه را كسب كنيد.
ادامة بحث و تكميل آن را إن شاءاهلل در فرصت 

ديگري بررسي خواهيم كرد.

خود  حواّس  تمركز  و  شده  بي حوصله  كه  دارد 
از  ذهن،  حضور  نداشتن  با  و  بدهد  دست  از  را 
بماند؛ ولي  آنچه كه مي خواند، عاجز  درك معناي 
به  ببيند،  هم  با  را  عادت كند شبه جمله ها  كه  كسي 
همديگر  همراه  به  هم  را  آنها  مفهوم  طبيعي  طور 

درك مي كند.
را  كم اهّمّيت  مطالب  مي شود  باعث  تندخواني 
بورزيد.  تأكيد  مهّم،  مطالب  بر  و  بشناسيد  زودتر 
خوانندة  براي  مطلب  كلّي  درك  خاطر،  همين  به 
درك  از  دامنه دارتر  و  آسان تر  خيلي  تندخوان، 

مطلب براي خوانندة كندخوان است.
دقيق.  بنابراين، مي توان هم سريع خواند و هم 
شما هر چه بيشتر تندخواني را تمرين كنيد، بيشتر 
از معاني كلمات و عبارات كليدي آن كسب آگاهي 

مي كنيد.

با»تندخواني«ميتوانيمدرهردقيقهبيش
از500كلمهبخوانيم؟

بله؛ زيرا با توّجه به اينكه در هر ثانيه مي توانيم 
نيز  توّقف  هر  در  و  انجام دهيم  توّقف  چهار  تا 
مي توانيم تا حّد شش كلمه را زير ديد قرار بدهيم، 
به راحتي مي توانيم سرعتي تا حّد 1000 كلمه در 

دقيقه را به دست آوريم.

كمتريرابه سرعِتبيشتر،تمركزحواِسّ
دنبالدارد؟

نيروي  حركت كنيم،  سريع تر  چه  هر  زيرا  خير؛ 
بيشتري  تمركز  و  جمع كرده  را  بيشتري  جنبشي 

پيدا  مي كنيم.

هر كس مي تواند تندخوان شود. شما نيز با كمي 
تمرين، مي توانيد به اين توانايي دست يابيد.

شايد شما عادت كرده باشيد كه با سرعتي حدود 
 80 تا 300 كلمه در دقيقه بخوانيد و اين كندخواني

را براي خود عادي بدانيد و اشكالي هم در آن نبينيد؛ 
ولي اگر آموزش ديده بوديد كه با سرعت 500 كلمه 
در دقيقه بخوانيد، به چنين سرعتي عادت مي كرديد 
و آن را سرعت معمولي مطالعة خود مي دانستيد. 
بايد خوب آموزش  اين روش،  پس براي آموختن 

ببينيد و براي اين كار وقت بگذاريد.

راه سر بر موانعي چه   
»تندخواني«وجوددارد؟

1تلّفظولبخواني
باشيد،  مشكل  اين  دچار  مطالعه  هنگام  به  اگر 
به جاي بي صدا خواندن، صداي كلمات را در گلو 
ايجادمي كنيد و با تلّفظ و اداي صوت مطالعه مي كنيد؛ 
و  حركت مي دهيد  صدا  بدون  را  لبها  اينكه  يا 
براي  را  كلمات  كه  مانند كسي  مي كنيد؛  لب خواني 

خود با صداي بلند مي خواند.
مطالب  كه  واداشته ايد  را  مغز خود  كار،  اين  با 
جذب كند؛  معادل سرعت حرف زدن  با سرعتي  را 
سرعتي كه در مقايسه با سرعت خواندِن بي صدا، 

فوق العاده كم است.

2كمكاضافي
كمك اضافي اصطالحًا به عمِل با انگشت نشان دادن 
كلمه به كلمة مطلب در هنگام مطالعه و يا لغزاندن 
خطّ  كش از باال به پايين و مشّخص كردن هر سطر 

گفته مي شود.
كمك اضافي چنانچه به صورت جزء اصلي عمل 
كندي  باعث  خود،  شديد  حّد  در  درآيد،  خواندن 
حركت چشم و عمل ذهن در انجام فرايند خواندن 

خواهدشد.
در چنين وضعي، به مغز خود كمك اضافي را 
تحميل كرده ايد و باعث شده ايد كه در موقع خواندن، 
اين عمل اضافي شده و هرگز  به  مّتكي  فكر شما 
كه  كسي  مانند  عمل نمايد.  مستقّل  طور  به  نتواند 
براي راه رفتن، آن قدر از چوب زير بغل استفاده كند 

كه ديـگر نتواند مستقالًاّ پاهايش را حركت  بدهد.
البّته در ابتداي كار، مي توان با كمك از انگشت 
و مداد و نظير آن، مسير حركت چشم را مستقيم 
و سريع كرد؛ ولي بهتر است كه اين كار به عادت 

هميشگي تبديل نشود.
بايد توّجه داشت كه با تمريِن درست، خود چشم 
قادر است بدون كمك، به بهترين نحو حركت خود 

را كنترل كند.
اّواًل  باال،  سرعتهاي  با  خواندن  در  طرفي،  از 
دست و ساير وسايل قادر نخواهندبود با سرعتي 
كه مغز مجموعة كلمات را مي بيند و جذب مي كند، 
حركت كنند و ثانيًا در جهشهاي يك يا دو مرحله اي 

روي هر سطر و يا در هنگام ديدن دو سه سطر در 
انگشت و مداد و خطّ كش معنايي  آِن واحد، كمِك 

ندارد.

3واپسنگري
نمي توانند  هستند،  عيب  اين  گرفتار  كه  كساني 
عبارات  و  كلمات  به  مجّدد  برگشتهاي  بدون 
اينكه  يا  و  ادامه دهند  خواندن  به  خوانده شده، 
نمي توانند بدون عقب نگري هاي مكّرر به سِر سطر 
بعدي بروند. چنين افرادي مكّرراً پس از پايان هر 
گاه  و  برگشته  سطر  همان  سر  به  دوباره  سطر، 
خود  اشتباه  متوّجه  كلمه،  چندين  خواندن  از  پس 

مي شوند و به ابتداي سطر برمي گردند.
كه  مي كنيم  واپس نگري  به  اقدام  هنگامي  ما 
مايل باشيم جملة جالبي را كه خوانده ايم، دوباره 
و  كافي  فكر  تمركز  كه  مواردي  در  يا  بخوانيم؛ 
حضور ذهن نداشته ايم، براي دّقت بيشتر، دوباره 

به عقب برگرديم.
اگر واپس نگري ها را كنترل نكنيد، به عادت بدي 
تبديل خواهندشد. واپس نگري هاي متعّدد، به خاطر 
خواننده  كه  چرا  است؛  نفس  به  اعتماد  نداشتن 
گرفتار وسواس شده و مرّتبًا نگران است كه مبادا 
در  شخصي  چنين  نفهمد.  يا  جابيندازد  را  چيزي 
واقع، از پيشروي وحشت دارد. افرادي كه هميشه 
ندرت  به  اگر  حّتي  هستند،  چيزي  گم كردن  نگران 
و  مي شوند  واپس نگري  گرفتار  گم كنند،  را  چيزي 

مرّتبًا بايد به عقب برگردند تا وارسي كنند.

4تلّفظدرذهن
گرفتار  همه  تقريبًا  كه  است  ديگري  اشتباه  اين 
گلو  در  ارتعاشي  و  بي حركت اند  لبها  هستند.  آن 
احساس نمي شود؛ ولي خواننده، كلمات را در مغز 
خود تكرار مي كند؛ حالتي كه اصطالحًا مي توان آن 

را حرف زدن ذهني ناميد.
بلند  صداي  با  خواندن  شبيه  كه  چيزي  هر 
حّداكثر سرعت خود  به  از رسيدن  را  مغز  باشد، 

بازخواهدداشت.
بايد اعتراف كرد كه از ميان برداشتِن كامل اين 
نقيصه، تقريبًا غيرممكن است و در حال عادي هم 
لزومي ندارد؛ مگر آنكه سرعتهاي زياد در خواندن 
هر  مطالعه،  هنگام  به  وجود،  اين  با  باشد.  مّدنظر 

همان  به  كاهش دهيد،  را  خود  ذهن  در  تلّفظ  قدر 
نسبت، خواندِن خود را سرعت بخشيده ايد.

5عدمتوانايياستفادهازميدانديدچشم
روبه روي  پنجرة  به  نشسته ايد،  كه  اتاقي  در 
خود نگاه كنيد. دّقت كنيد در حالي كه چشم شما به 
دستگيرة وسط پنجره مي نگرد، در سمت راست و 
چپ قاب پنجره، بخشي از ديوارهاي دو طرف و 
شايد تابلوي روي ديوار نيز ديده شود. به عبارت 
ديگر، انسان مي تواند در موقع نگاه كردن به هر چيز 
خاّص، از گوشه هاي چشم خود، ميدان وسيع تري 
در اطراف آن را هم ببيند. در همين حال، براي ديدن 
واضح هر چيز ديگري كه در ميدان ديد شما واقع 

است، احتياجي به حركت دادن سِر خود نداريد.
مطالعه،  مورد  مطلب  هر سطر  طريق،  همين  به 
به راحتي در ميدان ديد شما واقع مي شود و براي 
انجام پرشهاي الزم، كافي است كه فقط چشم خود 
را حركت دهيد و از حركت دادن سر خودداري كنيد؛ 
در غير اين صورت، چون سر نمي تواند با سرعت 
ايجاد  خواندن  براي  راه بنداني  حركت كند،  فكر 

مي شود.

بدونكمكديگران،چگونه
اينموانعرارفعكنم؟

1عالجتلّفظولبخواني
را  دندانها، چيزي  بين  نه  و  لبهاي خود،  بين   1
براي  كه  باشد  سنگين  مقداري  به  كه  قراردهيد 
در  باشيد؛  لبها  فشار روي  به  ناچار  آن  نگهداري 

اين حال، خواندن را ادامه دهيد.
2 لبها را محكم به هم فشرده و در همان حال، 

زبان را محكم به سقف دهان بچسبانيد.
3 لبها را به حال سوت زدن گردكنيد و هوا را به 
بيرون بفرستيد؛ ولي سوت نزنيد. توّجه كنيد كه اين 
حاالت مصنوعي را به طور موّقت و تا هنگامي كه 

بر »راه بندان« فائق نيامده ايد، ادامه دهيد.

2مداوايكمكاضافي
بهترين راه آن است كه در موقع مطالعة كتاب يا 
مجلّه، آن را با دو دست نگه داريد تا عادت نامطلوب 
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نيست؛  آموزش  پژوهش،  در  گام  نخستين 
به  فرد  در  الزم  انگيزه هاي  و  زمينه ها  بايد 
ــارورزِي  ك كه  است  آن  از  پس  آيد.  وجود 
در  را  پژوهشگري  ملكة  مي تواند  آموزه ها 

طاّلب ايجاد كند.
مي كوشد  پژوهش«  سوي »به مجموعة 
و  ترويج  به  قالب ها  كوتاه ترين  از  استفاده  با 
تحقيق  راه  و  بپردازد  پژوهش  فرهنگ  تقويت 
و معرفت جويي را براي طـاّلب جوان هموارتر 

كند.

از همين مجموعه:
1. حرفه اي ها چگونه كتاب مي خوانند؟

2. تمركز؛ چرا و چگونه؟
3. از حافظه چه مي دانيم؟

4. از شنيدن تا گوش كردن!
5. مهارتهاي يادداشت برداري در كالس درس

6. تكنيك هاي مرور
7. چگونه فرايند يادگيري خود را مديرّيت كنيم؟

8. روشهاي عملي تقويت حافظه
9. مديرّيت سرعت مطالعه

قيمت:50تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.
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ادارة امور پژوهشي طّلب
واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
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انتشارات ترانه.
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قلم ايران.
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آزاد گرافيك.

عضو  آذربايجاني؛  مسعود  علمي:  نظارت
هيئت مديرة انجمن روان شناسان حوزه و عضو 

هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ويرايشوصفحهآرايي: محسن فصاحت

خشت  خانوادة  شما،  انتقادهاي  و  پيشنهادها 
اّول را در ارائة ويرايشهاي بعدي اين بروشور، 

ياري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37185-3361 
تلفن:0251-2941207-9

Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّيةقم

ادارةامـورپژوهشيطاّلب
واحدترويجپژوهش

با  را  مشكل  طريق،  بدين  فراموش كنيد.  را  خود 
جلوگيري از عامل ايجادِ آن حلّ كرده ايد.

3معالجةواپسنگري
براي رفع اين مشكل، بهترين توصيه اين است 
را  خود  و  قاضي كنيد  را  كالهتان  و  بنشينيد  كه 
قانع سازيد كه بايد دست از اين نگراني برداريد. هر 
چند امكان دارد مطالب را خوب متوّجه نشويد و يا 
بخشي از نكات را از قلم بيندازيد؛ ولي بايد در موقع 
خواندن، مستقيم به كار خود ادامه دهيد و علي رغم 
هر ميل شديدي كه براي عقب نگري و مرور جمالت 
و كلمات خوانده شده در خود احساس مي كنيد، اين 

كار را انجام ندهيد.
قّوت قلب و اعتماد به نفس، شما را در اين مهّم 
ياري خواهد كرد. همچنين قبل از رسيدن به آخر هر 
از گوشة چشم  و  ديد  ميدان  از  استفاده  با  سطر، 
راست خود، نگاهي به سِر سطر بعدي بيندازيد تا 
به راحتي بتوانيد پس از پايان سطر، به سِر سطر 

بعدي برويد.

4حّلمشكلتلّفظدرذهن
سعي كنيد تا آنجا كه مي توانيد، در كم كردن اين 
نياوريـد.  فشار  خود  به  خيلي  اّما  بكوشيد؛  عادت 
چرا كه از بين بردن كامل اين عادت، تقريبًا غيرممكن 
است. با ايـن وجود، هر چه سرعِت خواندن بيشتر 

شود، عماًل اين مشكل كمتر مي گردد.

5درمانعدمتوانايياستفادهازميدانديدچشم
بايد  بار،  هر  در  كلمه  يك  از  بيش  ديدن  براي 
تمرين  اين  نماييد.  جلوگيري  سر،  حركت دادِن  از 
را زياد ساده نگيريد؛ زيرا هر چه ميدان ديد خود 
را وسيع تر كنيد، سرعت بيشتري در خواندن پيدا 

مي كنيد.
تمرينات زير، كمك فراواني به شما مي كنند:

1 با قرار دادن دو انگشت در دو طرف فّك خود، 
آن را محكم نگه داريد.

2 با يك دست، چانة خود را به گونه اي كه انسان 
ريش خود را در مشت مي گيرد، نگه داريد.

3 يك انگشت دست خود را روي نوك بيني تان 
قراردهيد.

فصل نامة خشت اّول

كتاب خشت اّول

2و3.	هوّيت	روحانّيت	و	طّلب	جوان1.	طّلب	جوان	و	توليد	علم

5و6.	پژوهش	و	طّلب	جوان4.	ورود	دانشجويان	به	حوزه

7.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)1( 2.	فقه	آموزي	و	افق	هاي	فرارو1.	انسان	ُمدرن	و	تبليغ	دين

بروشور خشت اّول

8.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)2(

منشـورات گروه مطـبوعاتي خشت اّول
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6. تكنيك هاي مرور
7. چگونه فرايند يادگيري خود را مديرّيت كنيم؟

8. روشهاي عملي تقويت حافظه
9. مديرّيت سرعت مطالعه

قيمت:50تومان

نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پُست جواب قبول
هزينة پُستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.

مؤّسسة	طرف	قرارداد:
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم
قم/	صندوق	ُپستي	37185-3361

تلفن:	0251-2941207-9
Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم

ادارة امور پژوهشي طّلب
واحد ترويج پژوهش

در صورت تمايل، فرم مشّخصات فردي 
را تكميل كنيد.
نام	و	نام	خانوادگي:

محّل	تولّد: 	 تاريخ	تولّد:	
زن مرد	 جنسّيت:	

شهر	محّل	سكونت:
تحصيلت	حوزوي:

محّل	تحصيل:
تحصيلت	دانشگاهي:

محّل	تحصيل:
آدرس	ُپستي:

تلفن	تماس:

سلسلهنگارههايكوتاه
ويژةطاّلبمدارسعلمّيه

بهسوي
پژوهش
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برايمطالعةبيشتر:

مشهد،  خواندن؛  مهارتهاي بهرام؛  طوسي،   .1
انتشارات ترانه.

2. شجري، فتح اهلل؛ يادگيريخاّلق؛ تهران، انجمن 
قلم ايران.

انتشارات  تهران،  تندخواني؛  عّباس؛  صالح،   .3
آزاد گرافيك.

عضو  آذربايجاني؛  مسعود  علمي:  نظارت
هيئت مديرة انجمن روان شناسان حوزه و عضو 

هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ويرايشوصفحهآرايي: محسن فصاحت

خشت  خانوادة  شما،  انتقادهاي  و  پيشنهادها 
اّول را در ارائة ويرايشهاي بعدي اين بروشور، 

ياري مي رساند.

قم - صندوق ُپستي37185-3361 
تلفن:0251-2941207-9

Email: DTJHEQ@Gmail.com
معاونتپژوهشيحوزةعلمّيةقم

ادارةامـورپژوهشيطاّلب
واحدترويجپژوهش

با  را  مشكل  طريق،  بدين  فراموش كنيد.  را  خود 
جلوگيري از عامل ايجادِ آن حلّ كرده ايد.

3معالجةواپسنگري
براي رفع اين مشكل، بهترين توصيه اين است 
را  خود  و  قاضي كنيد  را  كالهتان  و  بنشينيد  كه 
قانع سازيد كه بايد دست از اين نگراني برداريد. هر 
چند امكان دارد مطالب را خوب متوّجه نشويد و يا 
بخشي از نكات را از قلم بيندازيد؛ ولي بايد در موقع 
خواندن، مستقيم به كار خود ادامه دهيد و علي رغم 
هر ميل شديدي كه براي عقب نگري و مرور جمالت 
و كلمات خوانده شده در خود احساس مي كنيد، اين 

كار را انجام ندهيد.
قّوت قلب و اعتماد به نفس، شما را در اين مهّم 
ياري خواهد كرد. همچنين قبل از رسيدن به آخر هر 
از گوشة چشم  و  ديد  ميدان  از  استفاده  با  سطر، 
راست خود، نگاهي به سِر سطر بعدي بيندازيد تا 
به راحتي بتوانيد پس از پايان سطر، به سِر سطر 

بعدي برويد.

4حّلمشكلتلّفظدرذهن
سعي كنيد تا آنجا كه مي توانيد، در كم كردن اين 
نياوريـد.  فشار  خود  به  خيلي  اّما  بكوشيد؛  عادت 
چرا كه از بين بردن كامل اين عادت، تقريبًا غيرممكن 
است. با ايـن وجود، هر چه سرعِت خواندن بيشتر 

شود، عماًل اين مشكل كمتر مي گردد.

5درمانعدمتوانايياستفادهازميدانديدچشم
بايد  بار،  هر  در  كلمه  يك  از  بيش  ديدن  براي 
تمرين  اين  نماييد.  جلوگيري  سر،  حركت دادِن  از 
را زياد ساده نگيريد؛ زيرا هر چه ميدان ديد خود 
را وسيع تر كنيد، سرعت بيشتري در خواندن پيدا 

مي كنيد.
تمرينات زير، كمك فراواني به شما مي كنند:

1 با قرار دادن دو انگشت در دو طرف فّك خود، 
آن را محكم نگه داريد.

2 با يك دست، چانة خود را به گونه اي كه انسان 
ريش خود را در مشت مي گيرد، نگه داريد.

3 يك انگشت دست خود را روي نوك بيني تان 
قراردهيد.

فصل نامة خشت اّول

كتاب خشت اّول

2و3.	هوّيت	روحانّيت	و	طّلب	جوان1.	طّلب	جوان	و	توليد	علم

5و6.	پژوهش	و	طّلب	جوان4.	ورود	دانشجويان	به	حوزه

7.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)1( 2.	فقه	آموزي	و	افق	هاي	فرارو1.	انسان	ُمدرن	و	تبليغ	دين

بروشور خشت اّول

8.	بررسي	رويكردهاي	نظري	
تخّصص	گرايي،	گرايش	تحصيلي	و	

طّلب	جوان)2(

منشـورات گروه مطـبوعاتي خشت اّول


