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 به قلم سهیل امانی

 

ه دنبال این کتاب تقدیم می شود به تمام کسانی که در جهان امروز ب

ه چمی خواهند با سرعت هر یادگیری و پیشرفت هستند. آن هایی که

به اهداف شگفت انگیز خود برسند. ما در عصر اطالعات قرار داریم  بیشتر

سالح ما برای  و روزانه توسط هزارن منبع جدید بمباران می شویم. تنها

رهایی یافتن از این بمباران عظیم باال بردن سرعت مان در یادگیری می 

 شرفتیدر حال پ یمهار رقابلیو غ یجهان امروز با سرعت باورنکردنباشد.

 شرفتیپ نیاز ا یو چه سهم میما کجا قرار دار ،ییایدن نیاست. در چن

دهد تا از  یرا م نیاست که به شما امکان ا یتیمز یتندخوان م؟یها دار

همگام با  دیو  بتوان دیبهره را ببر نیشتریب دیدار اریکه در اخت یزمان

 .دیخود حرکت کن رامونیجهان پ

مطالب  یریادگیدر بشر وجود داشته است. و اگر  شهیهم یریادگیبه  لیم

 شیدر ما افزا زین اقیاشت نیکنند، ا جادیا یمثبت ریما تاث یدر زندگ دیجد

کتاب  د،یمطالب جد یریادگی یراهها برا نیاز بهتر یکی ..کندیم دایپ

 میدار اریکه روزانه در اخت یدر زمان کم میتوانیخواندن است. اما چگونه م

 ادیه و ب میاز آن مهمتر چگونه مطالب آنرا به خاطر بسپار م؟یکتاب بخوان

 م؟یاوریب

ما که استعداد ش یزمان قایشکل است که دق نیما به ا یآموزش ستمیس

شود،  یم انیشما نما یاز آن برا ییو جرقه ها کندیم ییشروع به شکوفا
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از آنها  یکه نه تنها برخ یزهایها و چ یکنند از تئور یذهن شما را پر م

 شکلم اریبس زیبلکه حفظ کردن و بخاطر سپردن آنها ن ستند،ین یعمل

  .است

به  دیمعناست که نبا نیخوب به ا یآموزش ستمیس کینداشتن  ایاما آ

مطالب مربوط به  دیکن یسع دی. ما باستین نیابدا چن م؟یمدرسه برو

 نکاری. امیو هرچه زودتر آنها را به خاطر بسپار میمدرسه را بهتر درک کن

ما  اریدر اخت دیمطالب جد یریادگی ایکردن و  نیتمر یبرا یادیزمان ز

شود یادگیری مهارت هایی که در ادامه آموزش داده می .دهد یم رارق

با درک مطلب باال را  یحافظه شما، به شما تندخوان تیبر تقو عالوه بر

 نیخود بهتر یزمان و انرژ از دیتوان یم بیترت نیدهند. بد یآموزش م

 .دیخود را متحول ساز یبهره را برده و زندگ

تر  عیبرابر سر ۴را تا  یزیهرچ دیتوانست یافتاد اگر م یم یچه اتفاق

  د؟یبخوان

 .را یزیهرچ یکتاب ها، روزنامه، مطالب امتحانات و بطور کل ها، لیمیا

مطالعه  یکه برا یبا زمان و انرژ یمیمطالعه ما رابطه مستق زانیمعموال م

 میکن یم مطالعه  که ما ینوع مطلب جهیدر نت د.دار میگذاریمطلب م کی

چه  دیاما تصور کن .کند فایمطالعه ما ا زانیرا در م یاتیتواند نقش ح یم

هرآنچه که  یکتاب ها  و بطور کل دیافتاد اگر شما قادر بود یم یاتفاق

  د؟یتر از قبل بخوان عیرا تا چهار برابر سر دیمجبور یحت ای دیدوست دار

  :صورت نیدر ا
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 از شما ساخته بود؟ یدیجد یچه کارها  

 شد؟یم یراتییشما دستخوش چه تغ یلیو تحص یکار یزندگ  

 افت؟ی یبهبود م زانیم شما تا چه یزندگ یبطور کل  

که چگونه سرعت  میدهیما به شما آموزش م در این دوره آموزشی

مطالب را با درک و تعمق  د،یده شیخواندن مطالب را تا چهار برابر افزا

به  دیرا که دوست دار یزیچگونه هرچ تینها در  و دیبخوان یشتریب

 .دیخاطر بسپار

 :اده کنندچه کسانی می توانند از این مجموعه استف

  افرادی که با وجود زمان محدود تعداد زیادی کتاب خوانده

 نشده دارند.

  دانشجویانی که میخواهند در رشته خود به باالترین سطح علمی

 برسند و در عین حال احساس می کنند که زمان کافی ندارند.

  دانشجویان رشته هاییکه بیش از رشته های دیگر نیاز به مطالعه

ایی مانند حقوق، فلسفه، ادبیات، پزشکی، دارند. رشته ه

 دندانپزشکی، روانشناسی، فنی و مهندسی و علوم پایه.

  کسانی که به کتاب خواندن عالقه دارند و می خواهند در طول

 زندگی خود کتاب های بیشتری را بخوانند.

  دانش آموزانی که می خواهند خود را برای آزمون هایی که

 پیش رو دارند آماده کنند.
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  ،افرادی که در حال آمادگی برای آزمون های وکالت، قضاوت

سردفتری، پره انترنی، انترنی، کنکور سراسری، کنکور 

 IELTSو  TOEFLکارشناسی ارشد، کنکور دکتری، آزمون های 

 و... هستند.

  پژهشگرانی که می خواهد با خواندن کتاب ها و مقاالت متعدد

 خلق کنند. از خود آثار علمی نظیر کتاب و مقاله

 توصیه های سهیل امانی

 کافی و عمیق بخوابید. .1

سال از عمر خود را صرف تحقیق و پژوهش در  10دن گارتنبرگ که 

زمینه فواید خواب برای مغز کرده است به این نتیجه رسیده است که 

 .عمق خواب به اندازه میزان آن اهمیت دارد

از دارد. متداول ترین ساعت خواب نی 8تا  6بدن انسان به طور متوسط به 

صبح است. جالب است بدانید که خواب  6شب تا  11ساعت خواب بین 

کافی، کافی نیست بلکه باید به نکاتی که در ادامه می گویم هم توجه 

 کنید تا خواب عمیق تری داشته باشید.

 .در اتاق تاریک بخوابید 

 .ارتفاع تخت تان از زمین خیلی زیاد نباشد 

  یبه رختخواب رفته و در ساعت مشخصساعت مشخص  کیدر 

به رختخواب  شهمیھ از رترید دی. اگر مجبور شددیشو داریب
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از خواب  یشگمیھ ساعت مانھصبح روز بعد  دیکن یسع د،یبرو

 .دیشو داریب

 .از تخت خوابتان فقط برای خواب استفاده کنید 

 .هرگز با شکم گرسنه نخوابید 

 ود.سعی کنید در اتاق خوابتان سکوت حاکم ش 

 .همیشه در جایی بخوابید که همیشه میخوابید 

 

 تمرین کنید. .2

تندخوانی یک مهارت است. همانطور که می دانید برای یادگیری یک 

مهارت باید تمرین کرد. رانندگی را مثال می زنم. آیا می توان بدون اینکه 

 پشت فرمون نشست رانندگی را آموخت؟ 

ا ماهر تر کند. پیشنهاد می کنم تمرین مداوم می تواند در مطالعه شما ر

روزانه بین نیم تا یک ساعت خود را به تمرین این مهارت مهم اختصاص 

دهید. حتی بعد از اینکه این کتاب را مطالعه کردید و دوره آموزشی تان 

 تکمیل شد به تمرین کردن ادامه دهید.

 باور های منفی را کنار بگذارید. .3

ارد و شما می تواند با هر پیشینه مهارت تندخوانی هیچ پیش نیازی ند

فرا بگیرید. مهم نیست که قبل از این دوره  ای این مهارت شگفت انگیز را
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چه شکست های سنگینی را متحمل شده اید. مهم پیروزی هایی می 

 باشد که در آینده بدست خواهید آورد.

 باالیی ندارید و سن شما هم IQ   برای یادگیری مهارت تندخوانی نیاز به

نمی تواند محدودیتی برای شما ایجاد کند. پس به خود ایمان داشته 

 باشید و خیالی آسوده مشغول به یادگیری این مهارت شوید.

 دائم در حال یادگیری باشید. .۴

سعی کنید در طول روز چند دقیقه ای را صرف یادگیری کنید. می توانید 

در دوره های آموزشی کتاب هایی که به آن ها عالقه دارید را بخوانید و یا 

  TEDیک سخنرانی شرکت کنید. به شدت پیشنهاد می شود که هر روز 

گوش دهید و یا مقاالت مربوط به تندخوانی و   TED.COMدر سایت 

دنبال  www.soheilamani.comتقویت حافظه را از طریق سایت 

 کنید. 

 ما انجام دهید.تکالیف خود را حت .5

هر درسی را که فرا می گیرید تمرین هایی را دارد که انتظار می رود آن 

ها را به دقت هر چه تمام تر انجام دهید. توصیه می شود بعد از اینکه از 

درست انجام دادن تمرین ها اطمینان حاصل کردید وارد تمرین های 

و آرام انجام بعدی شوید. سعی کنید تمرین ها را در یک مکان ساکت 

 دهید تا از روند پیشرفت خود مطمئن شوید. 

http://www.soheilamani.com/
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در طول هر درس مکان هایی برای نوشتن سرعت مطالعه خود و یا زمانی 

که یک تمرین از شما گرفته است تعبیه شده است. اگر این جا های خالی 

ندازه گیری کنید د روند پیشرفت خود را ایتوسط شما پر نگردد نمی توان

 ان انگیزه خود را از دست می دهید.و به مرور زم

 اهداف کلی این دوره 

 تمرین های مربوط به افزایش سرعت چشمالف. 

 افزایش سرعت حرکت چشم. (1

 افزایش سرعت مشاهدع کلمات (2

 افزایش حوزه دید (3

 افزایش سرعت جستجوی چشم و مغز (۴

 بار 3بار در هر سطر به  15کاهش توقف چشم از  (5

 ی اطالعات. تمرین های مربوط به یادآورب

 ( یادگیری نحوه پیدا کردن کلمات کلیدی.1 

 ( یادگیری تبدیل کلمات کلیدی به نقشه کشی ذهنی2 

 ( آشنایی با نمودار فراموشی3 

 ( یادگیری زمان های موثر برای مرور۴ 

 روش های صحیح مطالعهث. 
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 ,pre-reading, reading( استفاده از تمامی مراحل 1

post-reading  

 های مربوط به تمرکزتمرین د. 

 افزایش تمرکز در هنگام مطالعه (1 

 (یادگیری تمامی تکنیک های تمرکز2 

 ( کم کردن میزان حواس پرتی در مطالعه و پرش3 

 مغز 

 تمرین های عمومی تندخوایه. 

 ( یادگیری عبارت خوانی به جای کلمه خوانی1 

 ( یادگیری حذف بلندخوانی و درون خوانی2 

 هر دو نیمکره مغز( فعال سازی 3 

 ( افزایش خالقیت۴ 

 ( افزایش سرعت پردازش مغز 5 

 ( یادگیری تقویت عضالت چشم6 

 (یادگیری تثبیت تندخوانی7 
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انتظار می رود که مهارت آموز توانایی های گفته شده را در پایان دوره 

به طور کامل دریافت کرده باشد و در آزمون های طول دوره افزایش 

 ر ایشان قابل مالحظه باشد.توانمندی ها د

 تماس با مسئولین مجموعه هوش برتر ایرانیان

در طول برای تماس با مسئولین مجموعه هوش برتر ایرانیان می توانید 

بعد از ظهر با شماره تلفن  ۴صبح تا  8هفته به جز جمعه ها از ساعت 

 تماس حاصل فرمایید.  02125917977

نال تلگرام ما به آی دی همچنین می توانید با عضویت در کا

@TOPMEMORY1   با ادمین ما در ارتباط باشید و سواالت خود را

 مطرح کنید.

عالوه بر این، برای ارتباط مستقیم با من میتوانید در گوگل عبارت 

را جستجو کنید و روی اولین نتیجه کلیک  "پرسش از سهیل امانی"

ممکن به سوال شما کرده و سوال خود را مطرح کنید. در کمترین زمان 

 پاسخ خواهم داد.

 دارد؟ ییایچه مزا یتندخوان

 یامکان را م نیاست که به شما ا نیا یتندخوان دهیفا نیو مهمتر نیاول

 ی. شما مدیرا مطالعه کن یشتریمطالب ب یدهد تا در زمان کوتاه تر

 شیسه برابر افزا ایتا دو  کسانیمطالعه تان را در مدت زمان  زانیم دیتوان
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دهد که زمان  یرا م نیبه شما امکان ا یژگیو نیا نی. همچندیهد

. دیداشته باش اریروزمره تان در اخت یکارها گریانجام د یبرا یشتریب

کند.  یم شتریب یبه خواندن کتابها قیشما را خود به خود تشو یتندخوان

 یاز ما م یادیکه زمان ز میزانیدن گرناز کتاب خوا نیا یاغلب ما برا

 ی. ممکن است حتمیروزمره خود برس یکارها هیبه بق میتوان ینم و ردیگ

آنها حوصله  یبرا یکتاب طوالن کیکه خواندن  اورندیبهانه را ب نیا یرخب

 میآشنا شو یکه با مهارت تندخوان یسر بر و خسته کننده است. اما زمان

را در زمان کوتاه  یشتریب یتوانست کتاب ها میخواه م،یریو آنرا فرا بگ

 مابه خواندن را در درون  لیو م اقیمسئله اشت نیو هم میمطالعه کن

متوجه آن  یحت ایو  میکرده باش یدهد، بدون آنکه کار خاص یم شیافزا

 . میشده باش

 ناتیدارد. تمر زیبا تمرکز شما ن یمیارتباط مستق یتندخوان ن،یبر ا عالوه

تمرکز شما  شوند و باعث باال رفتن یتمرکز م تیموجب تقو یتندخوان

شود. همه ما ممکن  یم گرتانید یانجام کار ها یحت ایمطالعه و  نیدر ح

و عالوه بر دور  میتمرکزمان را از دست بده یبحث با کس نیاست در ح

 نیدر چن م،یارائه به فرد مقابل نداشته باش یبرا یشدن از موضوع، پاسخ

فرا  یآموزش تندخوان نیتمرکز که در ح تیتقو یها نیتمر یطیشرا

به  یبه ما کمک کنند. تندخوان یادیز اریتوانند تا حد بس یم میریگیم

کدام از ما  چیکند. مسلما ه یم یانیدرک بهتر ما از مطالب هم کمک شا

از  نکهیبدون ا م،یبخوان عیمطلب را سر ایکتاب  کیکه  میندار لیتما

خواندن و درک  عیسر یبه معنا ی. تندخوانمیبفهم یزیآن چ یمحتوا
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کند تا درک  یبه شما کمک م یمهارت حت نیا ست،ینکردن موضوع ن

آن  لی. دلدیکن دایپ دیکن یکه مطالعه م یاز مطالب یتر قیبهتر و عم

 .میبه آن پرداخت شتریکه پ ماستباال رفتن تمرکز ش

موجب  یحت ی. تندخوانمیتمرکز و حافظه آگاه هست نیما از رابطه ب همه

د. چگونه؟ باز هم با باال بردن تمرکز شما شو یم زیحافظه شما ن تیتقو

مسلما قادر  م،یداشته باش یشتریکه ما تمرکز ب یمطالعه! زمان نیدر ح

 نبه هما م،یسپار یبود مطالب را همانطور که راحتتر به خاطر م میخواه

 یاریکمک بس تواندیم یتندخوان یژگیو نی. امیاوریبه خاطر ب زین یراحت

تحانات بکند. بارها شده که ما مطالب را چندباره ما خصوصا در مورد امه ب

چه در زمان  ینداشتن تمرکز کاف لیاما بدل م،یمطالعه و مرور کرده ا

آنها  هکه ب یدر زمان میامتحانات و چه در زمان درس خواندن، نتوانسته ا

 گرید میریرا فرا بگ ی. اما اگر تندخوانمیاوریآنها را به خاطر ب میدار ازین

 .میموضوع باش نینگران ا تسیالزم ن

تووان به باال رفتن سرعت ما  یم یساده و روزمره تندخوان دیفوا گرید از

کردن  دیشدنمان در خر عتریسر ای نترنت،یدر ا مانیدر جستجوها

 عتریبه ما در سر تواندیم زیکار ن طیدر مح نیهمچن یپرداخت. تندخوان

 شوند کمک کند. یم که به ما محول یفیوظا ایدادن پروژه ها  لیتحو

 دارد؟ یچه ضرورت یتندخوان یریادگی
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صدم  یحت ایو  هیدر هر ثان یامروز که جهان علم و تکنولوژ یایدر دن

 دیبه سمت جلو در حال حرکت است، ما با یریبه با سرعت چشمگ هیثان

. اما میها مختلف عقب نمان نهیها در زم شرفتیپ نیتا از ا میتالش بکن

روزمره  یها یریها و درگ یشود با وجود تمام گرفتار ینه موچگ یبراست

توان  یتوان زمان را متوقف کرد؟ م یم ایآ افت؟یمهم دست  نیابه 

تفاوت به گذر زمان  یالزم است ب دیشا ایبرعکس عقربه ها حرکت کرد؟ 

 م؟یداشته باش یبدون آنکه به جهان اطرافمان توجه م،یبه کار خود بپرداز

آن  لهیکه به وس میاست. ما نه ساعت برنارد دار یفهر سه سوال من پاسخ

. ما تنها میزمان که در آن حرکت کن نیو نه ماش میزمان را متوقف کن

آنها  نی. و مهمترمیاستفاده را بکن نیبهتر مانیها تیتا از ظرف میدار ازین

همه  ماکنترل است، اما مسل رقابلیزمان غ میزمان است. همانطور که گفت

چگونه از آن  میریبگ ادی ستیپس فقط کاف م،یدار اریاختما آنرا در 

توانند به ما در استفاده  یوجود دارند که م یی. مهارتهامیاستفاده کن

 نیاز مهمتر یکی زین یکمک کنند، و تندخوان مانیها ییاز توانا یحداکثر

 آنهاست.

 عیمطلب را سر ایکتاب  کیکه ما صرفا  ستین نیا یبه معنا یتندخوان

 یآن در ذهن ما بماند. تندخوان میمفاه ای اتیبدون آنکه جزئ مینبخوا

به حافظه  یشتریرا با سرعت و دقت ب زیمعناست که ما همه چ نیبد

افتاد.  یبا باال رفتن تمرکز ما خود به خود اتفاق م نکاری. امیخود بسپار

تر  دهیورز ندیبب نیتمر شتریاست که هرچه ب چهیماه کیما مانند  زمغ
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از مهارت  ی. مسلما تندخوانابدی یم شیهم افزا شیها ییتوانا شده و

 کمک کند. اما چگونه؟ یاتفاق نیتواند به چن یاست که م ییها

 نیآنهم که تا ا یلیبا حافظه شما دارد. د یمیرابطه کامال مستق یتندخوان

کند تا مطالب را  یاست که به شما کمک م نیاست ا یحد مهارت مهم

 نیهمچن ی. تندخواندیاوریهم ب ادیبه  د،یسپار یم ادیه ب نکهیعالوه بر ا

 کردعمل کند و عمل یکشد تا در سطح باالتر یمغز شما را به چالش م

 یکه مدام از سو یبگذارد. درست ماند ورزشکار یخود برجا از یربهت

شود تا بتواند در مسابقات   یم دهیبه چالش کش نیاش در تمار یمرب

 یم یبا آموختن مهارت تندخوان زیشد، شما نداشته با یعملکرد بهتر

که دارد  یباورنکردن تیکه از ظرف دیکن نیمغزتان را وادار به ا دیتوان

 دیتوان یم یشما در مقاطع مختلف زندگ نکاریاستفاده کند، با ا شتریب

 .دیداشته باش یعملکرد بهتر ایبهتر و  ماتیتصم

 تیاغلب ما از ظرف کهنیعضو ماست و جالب ا نیتر زیما شگفت انگ مغز

 یم ی. مهارت تندخوانمیکن یاز آن نم یو استفاده مناسب میآن نا آگاه

 تیمختلف مغز شما، باال بردن تمرکز و تقو یتواند با فعال کردن بخش ها

ذهن خودتان بهتر استفاده  یها لیحافظه به شما کمک کند تا از پتانس

عملکرد ها را از  نیربهت یکننده زندگ نییو در مقاطع مهم و تع دینک

 ایو  د،یداشته باش ی. هرچقدر هم که زمان کمدیبگذار یخود برجا

 یها راه یکرده باشند، مهارت تندخوان ریمشکالت مختلف ذهنتان را درگ

شما را متحول  یتواند زندگ یدهد که م یشما قرار م یرو شیپ یدیجد

 سازد.
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 دالیل کندخوانی

و  شرفتهیانسان فوق پ کی یرت هامها نیتر یاز ضرور یکی یتندخوان 

برخوردار  یمتوسط یهوش بیکه از ضر یانسان هر .باشد یم یامروز

 .ردیفرا بگ یمهارت را به صورت حرفه ا نیتواند ا یاست م

مهارت به  کیمهارت است و  کی یکه اشاره شد تندخوان همانطور

 یابتدا م یشروع تندخوان یبرا .کردن نیجز با تمر د،یآ یدست نم

دارد  یمتعدد لیدال یکندخوان.میکن یرا بررس یکندخوان لیدال ستیبا

 کرد: میکه در ادامه به آن ها اشاره خواه

 یکلمه خوان 

کندخوان  فرد .باشد یم یکلمه خوان یکندخوان لیدال نیاز بزرگتر یکی

کلمه را شکار  کیتواند فقط و فقط  یم یمکث چشم ایبا هر نگاه و 

 یریسرعت مطالعه را به طرز چشمگ نکهیبر اعالوه  یخوان کلمه.کند

از دست دادن تمرکز و  لیاز قب یدهد باعث بروز مشکالت یکاهش م

 یجا دیبا یخواند با سرعت باال کلمه خوان یبرا.شود یکاهش درک م

 .بدهد یجمله خوان ایو  یخود را به عبارت خوان

 یبلندخوان 

از بد  یکی یدخوانبلن.است یبلند خوان یکندخوان لیاز دال گرید یکی

کندخوان معتقد است  فرد.باشد یعادات مطالعه م نیو مخرب تر نیتر
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خود را نشنود مطلب را  یکه اگر در هنگام مطالعه بلند نخواند و صدا

 میخوانیما بلند م یوقت.باور کامال اشتباه و مخرب است نیا.فهمد ینم

بعد به زبان  چشم وارد مغز شده، پردازش شده و قیاطالعات ابتدا از طر

 نیشنود و ا یبه زبان آمدن، گوش ما آن اطالعت را ماز بعد  و.دیآ یم

 به.شود یگوش وارد مغز شده و آنجا پردازش م قیبار اطالعات از طر

کند لقمه را دور سر خودت  یم یکه بلند خوان یفرد گریعبارت د

با چشمان مان  میکن یسع دیمشکل با نیحل ا یبرا.است چاندهیپ

 .میبخوان

 یدرون خوان 

باشد که  یم یمطالعه درون خوان یها وهیش نیاز نادرست تر یکی

از  کی یخوان درون.باشد یسبب کند شدن سرعت مطالعه شما م

به هنگام  یباشد که از زمان کودک یمطالعه م یها وهیش نینادرست تر

اتفاق  یزمان یخوان درون.خواندن به ما آموزش داده شده است یریادگی

 د،یکن ید که  شما به هنگام خواندن، کلمات را با خود تکرار مافت یم

با صوت، البته  یدهند و برخ یانجام م یکار را با لب خوان نیا یبرخ

دهند، آنها همانطور که با  یکار را انجام م نیتر ا رکانهیاز افراد ز یبرخ

 کنند. یخود زمزمه م دورنکنند آن را  یچشمانشان متن را دنبال م
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  1-0ین تمر

دالیلی که شما کند می خوانید و یا تمام مشکالت مربوط به مطالعه 

 خود را در این بخش بنویسید.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 2-0تمرین 

با شرکت در این دوره آموزشی و یادگیری مهارت فوق شگفت انگیز 

 تندخانی به دنبال چه اهدافی هستید؟

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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 جلسه اول

اکثر آدم ها از نظر جسمی، عقلی یا اخالقی در دایره محدود تر و 

کوچکتر از آنچه می توانند باشند، زندگی می کنند. همه ی ما گنجینه 

ای از زندگی در دست داریم که می توانیم از آن برای چیز هایی 

 استفاده کنیم که حتی خوابشان را هم نمی بینیم.

ویلیام جیمز                                                                   

 

 اهداف جلسه اول

بازگو کردن اهداف کلی دورهالف.   

 ب. خود آزمایی

 ج. یادگیری فرمول محاسبه سرعت مطالعه

 د. نتایج آزمون

 ه. تندخوانی در کشور های دیگر

 ث. رکورد داران تندخوانی دنیا

 د. نگرش

 یادداشت

..............................................................................................................................  
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 1-1خود آزمایی 

 چگونه بر نیروی ایمان خود بیفزاییم

 در اینجا سه روش برای تقویت نیروی ایمان آورده شده است:

. در همه جا، سر کر نکنیدالف. به پیروزی بیندیشید و هرگز به شکست ف

کار و حتی منزل، افکار نوید بخش را جایگزین افکار یاس آور کنید. وقتی 

موفق خواهم »با وضعیت دشواری رو به رو می شوید، به خود بگویید 

وقتی با کسی رقابت می کنید، «. احتماال شکست می خورم»و نه « شد

...«. بل آن نیستم که قا»و نه « من در ردیف بهترین ها هستم»فکر کنید 

و « می توانم انجامش دهم»، فکر کنید: وقتی فرصت به شما رو می آورد

پیروز خواهم »اجازه دهید روند افکارتان تحت نفوذ شعار «. نمی توانم»نه 

باشد. تفکری که حول موفقیت چرخ زند باعث می شود که ذهن « شد

ن اندیشه ها، نقشه های موفقیت آمیزی طرح کند. شکست مدارانه بود

 ذهن را به سوی شکست رهنمون می کند..

ب. دائما به خود گوشزد کنید که از آنچه تصور می کنید بهتر هستید. 

مردم موفق به هیچ وجه خارق العاده نیستند. موفقیت مستلزم هوش برتر 

نیست، هیچ رمز و رازی ندارد و به بخت و اقبال هم متکی نیست. افراد 

ولی هستند که از اعتماد به نفس و ایمان بیشتری موفق، آدم های معم

 برخوردارند. هرگز خود را دست کم نگیرید.
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پ. بزرگ اندیش باشید. میزان موفقیت شما را میزان بینش شما تعیین 

را مد نظر قرار دهید، باید در انتظار نتایج  می کند. اگر اهداف کوچک

به موفقیت های بزرگ کوچک هم باشید. اهداف بلند را در نظر آورید تا 

دست یابید. این نکته را هم فراموش نکنید: بیشتر ایده ها و نقشه های 

بزرگ اگر آسان تر از ایده ها و نقشه های کوچک نباشند، دشوار تر از آن 

 ها نخواهند بود. 

آقای رالف. جی. کوردینز، رییس هیات مدیره ی شرکت جنرال الکتریک، 

ریت اعالم کرد: ما از همه کسانی که می در یک کنفرانس مربوط به مدی

خواهند به مقام مدیریت برسند تعهدی می خواهیم که بر مبنای آن، یک 

برنامه شخصی را در جهت خودسازی دنبال کنند. هیچکس به افراد 

دستور خودسازی نمی دهد. افراد، چه در امور مربوط به خود درجا بزنند 

اب خویش عمل کرده اند. این و چه پیشرفت کنند، طبق تمایل و انتخ

و هیچکس نمی تواند آن  مسئله ای است که زمان، کار و ایثار می طلبد

 را برای شما انجام دهد. 

توصیه های آقای کوردینز روشن و عملی است. بر اساس آن زندگی کنید. 

شخصی که به مدارج عالی در مدیریت بازرگانی، تجارت، مهندسی، امور 

رپیشگی و یا هر رشته ی دیگر دست می یابد، به مذهبی نویسندگی، هن

طور جدی و دائمی از یک برنامه ی خودسازی و رشد پیروی کرده است. 

یک برنامه آموزشی باید سه هدف را دنبال کند. اول، هدف را تعیین کند: 

آن -باید-کرد؟ دوم، روشی را پیشنهاد کند: چگونه-باید-چه

  افتد، یعنی نتیجه دهد.داد؟ و سوم، در عمل مفید _انجام_را
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کرد: در برنامه های خودسازی شما بر اساس نگرش ها و تکنیک -باید-چه

های افراد موفق تنظیم می شود. اینکه آنان چگونه امور خود را پیش می 

برند؟ چگونه موانع را پشت سر  می گذارند؟ چگونه احترام کسب می 

 ی کنند؟کنند؟ امتیاز آنان بر دیگران چیست؟ چگونه فکر م

چگونگی عمل در برنامه ی رشد و بهسازی فردی شما، از یک سلسله 

دستور العمل های صریح و قابل اجرا تشکیل شده است. آن ها را در همه 

فصل های این کتاب می یابید. این دستورات کارساز است. آن ها را به 

 کار ببندید و نتیجه اش را در خودتان مالحظه کنید.

ین بخش خودسازی یعنی نتایج، باید چکیده وار گفت: درباره ی مهم تر

اگر برنامه ی ارائه شده در این کتاب را به جد به کار ببندید، موفقیت 

شما تضمین می شود، حتی در مقیاسی که ممکن است در حال حاضر 

باورنکردنی به نظر رسد. با تجزیه و تحلیل برنامه ی بهسازی فردی می 

مه، یک سلسله نتایج درخشان به دنبال دارد: توان دریافت که این برنا

کسب احترام عمیق تر از جانب خانواده، کسب لیاقت و شایستگی در نظر 

اعتبار داشتن، برای خود کسی دوستان و همکاران، احساس مفید بودن، 

بودن، درآمد بیشتر و سطح زندگی باالتر. خودسازی شما فرآیندی 

ایستد تا بگوید چه باید بکنید  خودجوش است. کسی باالی سر شما نمی

و یا چگونه آن را انجام دهید. این کتاب راهنمای شماست. با وجود این، 

فقط خود شما قادر به درک خویش هستید. فقط شما می توانید به 

خودتان دستور انجام این راهنمایی ها را بدهید. فقط شما می توانید 

ترین لغزشی، فقط شما  پیشرفت خود را ارزیابی کنید. در صورت کوچک
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می توانید عمل بهتر را جایگزین کنید. خالصه آنکه تصمیم گیرنده نهایی 

 برای کسب موفقیت های بیشتر خود شما هستید.

همیشه آزمایشگاه مجهزی برای کار و مطالعه در اختیار شما بوده است. 

این آزمایشگاه محیط پیرامون شماست که از انسان های بیشمار تشکیل 

فته است. در این آزمایشگاه، انواع مختلف رفتار های انسانی یافت می یا

شود. هنگامی که در آزمایشگاه شخصی خود به صورت پژوهشگری 

مشغول به کار  می شوید، هیچ محدودیتی در یادگیری نداشته و نخواهید 

همینطور اجاره داشت. افزون بر این، هزینه ای هم برعهده شما نیست، 

هرچقدر که دوست دارید به طور مجانی  می توانید نه قبض.بها یا هرگو

از این آزمایشگاه استفاده کنید. به عنوان محققی در آزمایشگاه خود شما 

نیز کاری را انجام می دهید که هر دانشمندی می کند: مشاهده و 

  آزمایش.

برایتان عجیب نیست که چرا بیشتر مردم در حالی که تمام عمر در حلقه 

رت دیگر افراد هستند، از علت واکنش های آن ها تا به این حد ی معاش

. یکی از مهم ترین بی اطالعند؟ بیشتر مردم تماشاگران خوبی نیستند

اهداف این کتاب آن است که به شما کمک کند تا در مشاهده ی رفتار 

انسانی و تقویت بینش خود به مهارت تمام دست یابیدو از خود بپرسید 

چرا فالن شخص آن قدر موفق است، در حالیکه دیگری »، که برای نمونه

 «فقط وقت تلف می کند؟
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چرا یکنفر دوستان و آشنایان بسیاری دارد، در حالی که دیگری دوستان »

چرا مردم با خوشرویی حرف های یکنفر را قبول می کنند، « »کمی دارد؟

در حالی که اگر همان حرف را از زبان شخص دیگری بشنوند کوچک 

 « رین اهمیتی به آن نمی دهند؟ت

هنگامی که آزموده شدید، از ساده ترین کار که مشاهده کردن است، 

 درس های ارزشمندی خواهید آموخت.

 مترجم: ژنا بخت آور از کتاب: جادوی فکر بزرگ کلمه 1000 

 

 فرمول محاسبه سرعت مطالعه:

=   (W.P.M)کلمه در دقیقه 
1000∗60

زمان
 =…….. 

 سبه درک مطلب:فرمول محا

 * تعداد پاسخ صحیح = % 20.........   

 

 سرعت مطالعه در جلسه اول: ..............................

 درک مطلب:...............................
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 نتایج آزمون

𝑾𝑶𝑹𝑫سرعت  خواننده

𝑴𝑰𝑵
 درک مطلب 

 40-0 200-10 بسیار ضعیف

 50-40 300-200 کندخوان

 70 400-300 متوسط

 80 600-400 تندخوان مبتدی

 80 800-600 تندخوان متوسط

 90 به باال 800 تندخوان حرفه ای

 

 تندخوانی در کشور های دیگر

سال هاست که تندخوانی در مدارس و دانشگاه های مطرح دنیا تدریس 

نمی شود.   می شود. ولی افسوس که در ایران این مهارت جدی انگاشه

عنوانی یکی از اساسی ترین مهارت ها برای موفقیت می به تندخوانی 

تواند باعث رشد و بالندگی یک کشور شود. برای مثال جان اف کندی، 

رییس جمهور آمریکا یکی از موثر ترین مبلغین این مهارت بود و دائم 

تالش می کرد که تمام بدنه دولت این مهارت شگفت انگیز را یاد بگیرند. 

کلمه در دقیقه  1200ته خودش سرعتی معادل جان اف کندی به گف

داشت. حیمی کارتر هم یکی از رییس جمهور های ایالت متحده آمریکا 

بود که به همراه همسرش رزالین در کالس های تندخوانی شرکت کرد. 
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امروزه تندخوانی در دانشگاه هایی نظیر هاروارد، پرینستون، کمبریج،... 

 تدریس می شود.

ت مطالعه دانشجویان ایرانی را با دانشجویان آمریکایی در این جدول سرع

 و ژاپنی مقایسه می کنیم. 

 سرعت مطالعه نتیجه آزمون

 200-150 دانشجویان ایرانی

 800-650 دانشجویان آمریکایی

 1200-100 دانشجویان ژاپنی

آمار باال فقط برای دانشجویان می باشد و افرادی که آموزش ندیده اند، 

کلمه در  300تا  150دنیا که باشند به طور متوسط بین  در هر جای

 دقیقه مطالعه می کنند.

 رکورد داران تندخوانی در دنیا

این . شد توسط اولین وود به جهانیان معرفی 1959تندخوانی در سال 

مهارت تا جایی پیشرفت کرد که امروزه مسابقات تندخوانی در جهان 

نجاست که رکورد داران تندخوانی برگزار می گردد. نکته قابل توجه ای

ولی یک روز در دنیا روزی از سرعت مطالعه کم شان شکوه می کردند. 

در اینجا مثل من و شما تصمیم گرفتند تا از شر کندخوانی رها شوند. 

 به برخی از رکورد داران تندخوانی در دنیا اشاره می کنیم.
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 3850 آمریکا سین آدام

 3050 نروژ کجتیل گورنارسون

 3000 انگلستان واندانورس

 2520 هلند کرسی وان آلن

 2100 هلند میتیم ناکورک

ایننن آمننار ممکننن در ابتنندا کمننی عجیننب بننه نظننر برسنند. ولننی بننه 

شننما هننم نیننز شننما قننول مننی دهننم تننا بننا انجننام دادن تمننرین هننا 

 . به دنبال کسب چنین رکورد هایی بروید

 1-1تمرین 

شننتان را تغییننر دهنند، در سننه جملننه مثبت،کننه مننی تواننند نگر

 مورد خودتان بنویسید.

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 2-1تمرین 

..........................................  .............از ایننننن جلسننننه چننننه آموختینننند؟

....................................................................................................... 



ن ا ی ن ا ر ی ا ر  ت ر ب ش  و ه  | 26 

 

 جلسه دوم

ات،  یلحظات زندگ یکن که همه  یزندگ یبه خود اعتماد کن. به گونه ا

خود را به  ت،یموفق یامکانات به شعله ها یجرقه ها لی. با تبدیشاد باش

 شکل بساز. نیبهتر

 فاستر سی. مک کلیلن                                                                  

 اهداف این دوره

 الف: آموزش اصلی ترین رکن تندخوانی

 ب: قواعد خط بردن

 Speed Drillج: تمرین خط بردن به صورت 

 "نارنگی"د: تمرین تمرکزی 

 ه: تمرین چشمی

 

 یادداشت

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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 1-2تمرین 

 نمودار حرکت دست

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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 کاهش زمان(  (تمرین خط بردن  2-2تمرین 

دقیقه خط می بریم و به هر جا که رسیدیم عالمت  1 .به مدت1

 را می نویسیم. Aحرف گذاشته و 

ثانیه به  50در مدت ثانیه می کاهیم و سعی میکنم  10از زمان . 2

 برسیم. 1همان عدد 

ثانیه  ۴0ثانیه دیگر می کاهیم و سعی می کنیم در  10ثانیه  50. از 3

 برسیم. 1به همان عدد 

ثانیه از زمان کم می کنیم تا در نهایت در  5. از این مرحله به بعد ۴

 برسیم. 1ثانیه به عدد  25زمان 

به بعد شروع به  1 به مدت یک دقیقه از شماره.در مرحله آخر 5

 خواندن می کنیم.

 3-2تمرین

.با تمام تکنیک های تصویر سازی یک نارنگی را در دست راست خود 1

 تجسم می کنیم.

 . در مرحله دوم این نارنگی را به دست راست خود می دهیم.2

. سپس نارنگی خیالی را باالی سر خود نگه داشته و آن را روی فرق 3

 ین نارنگی جادویی است و هرگز نمی افتد.سر خود قرار می دهیم. ا
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 سومجلسه 

 هیچ موجود زنده ای به تنهایی و برای خود زندگی نمی کند.

 ویلیام بلیک                                                           

 اهداف جلسه سوم

 الف.آغاز تمرین های افزایش پردازش مغز 

 ب. تمرین های حرکت چشم

 فاصله چشم تا کتابج. تنظیم 

 استفاده از خط برد. 

 Eye Qه. معرفی نرم افزار 

 یادداشت

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 1-3تمرین 

 ردن )افزایش خطوط(تمرین خط ب

.به مدت یک دقیقه خط می بریم و به هر کجا که رسیدیم عالمت 1

 زده و عدد یک را می نویسیم.
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 را می نویسیم. 2خط شمرده و عدد  5.در این مرحله از عدد یک 2

 برسیم. 2.حال باید در همان یک دقیقه به عدد 3

 ادامه می دهیم. 5.این پروسه را تا عدد ۴

 به بعد به مدت یک دقیقه خط می بریم. 5حله از عدد .در آخرین مر5

. حتما سرعت اولیه و سرعت ثانویه خود را در جدول انتهای کتاب 6

 ثبت کنید.

 فرمول محاسبه سرعت مطالعه

 

Words per minute (wpm)= 
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑠

𝑡𝑖𝑚𝑒
 

 (svسرعت ثانویه ) (fv) سرعت اولیه

  

 

 2-3تمرین 

 تمرین حرکت چشم

خود را ابتدا در جهت حرکت عقربه  ی. چشم هادیو آرام باش دینیبنش

ساعت  یساعت و سپس در خالف جهت حرکت عقربه ها یها

 .دیبار تکرار کن 5کار را  نی. ادیبچرخان



ن ا ی ن ا ر ی ا ر  ت ر ب ش  و ه  | 31 

 

 

 تمرین کنجکاوی 3-3 تمرین

۴ 7 ۴ 2 6 1 7 3 

5 ۴ 5 2 1 5 6 5 

2 2 ۴ 2 ۴ ۴ 5 9 

7 7 2 5 7 2 6 7 

6 6 1 7 ۴ 3 2 6 

3 7 2 3 ۴ 3 5 1 

9 9 1 0 ۴ 5 9 7 

1 2 1 1 1 9 ۴ 3 

8 7 1 8 9 8 7 8 

5 5 ۴ 5 3 5 ۴ 8 

۴ 8 1 3 5 6 7 5 

8 5 ۴ 1 2 3 8 8 

 ثانیه شمار خود را نگه دارید!!

  مدت زمان

  تعداد خطا
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 جلسه چهارم

ها ارزش آن اگرنه مورد تحمل؛ د،یکه مورد توجه واقع شو دیبرو ییجاها

در روابطتان  دیشروع جد کیوقتش است  گریپس د داندیشما را نم یعواق

 .دیداشته باش

 جیم ران                                                                  

 اهداف جلسه چهارم

 مراحل باسوادی  الف.

 ب. تندخوانی چیست

 ج. تمرین های افزایش حوزه دید

 پرازش مغز مرین خط بردن و افزایشد. ت

 یادداشت

............................................................................................................................................

  تندخوانی و کندخوانی

 (مطالعه فرد کندخوان هنحو)

 

 )نحوه مطالعه فرد کندخوان(
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 تندخوان( )نحوه مطالعه فرد

 

 1-۴تمرین 

This 

Exercise 

Will help you 

To expand your vision 

Span by working on your 

Peripheral vision. You can read 

More words at a time when your vision spam is wider 

 

 

 

 2-۴تمرین 
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 این  

 تمرین

 به شما کمک می کند

 با کار کردن روی دید محیطی تان

 دید تان را نسبت به قبل چندین درجه بهتر کنید. حوزه

 .اگر حوزه دیدتان گسترده باشد کلمات بیشتری را می توانید بخوانید

 

 3-۴تمرین 

         

 

 3-۴تمرین 
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 تمرین حرکت چشم و خط بردن

________           ___       _________          __________    __________ 

______________________________     ______     ______________       _ 

__________        ____________         _____________         ___________ 

______         _________            _________________         ____________ 

_                  ________________             ________        ______________ 

_______       ______________              ___________        ____________ 

____     _______________              _____________        _____________ 

_        _______________            _______________      ______________ 

 _____________       _____          ______________           ____________ 

_____         ___________        _______________           ______________ 

  __________          __________          ____________           _________ 

        ____________       _____________________________      _______ 

________          ________   __________________        _______________ 

____          ______________          ______________       _____________ 

_____________               __________      ___________       _________ 

 

 )غلط یابی( ۴-۴تمرین 
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 و ماندنی تغییرات مرگ، با مواجهه هنگام قدندطمع افراد از بسیاری

 که بیمارانی روی الص ده دوده وقتی. شودمی بیشتر آنان در چشمگیر

 شدم متوجه کردم، کار بودند، گرفته رارغ مرگ رودرروی سرطان علت به

 وهن به شوند، ناامیدی و یاس تسلیم اینکه جای به هاآن از بسیاری

 رعایت با را خود زندگی. شوندمی متحول مفیدی و انگیزشگفت

 بها میتحابی چیزهای به دیگر و کنندمی ریزیبرنامه دوباره هاتقدمحق

 دوست واقعا که را کارهایی و کنندمی پیدا گفتن نه درتغ. دهندنمی

 ارتباط ترانهمیمس دارند شاندوست که افرادی با. دهندنمی انجام ندارند

 زیبایی ول،سف تغییر زندگی، اساسی قایقه از هاآن. کنندمی برقرار

 از اند،گذارده سر پشت که جدیدی سال یا صکریسم آخرین و طبیعت

 .کنندمی دردانیغ قلب صمیم

 بودند، کرده پیدا زندگی به که جدیدی نگاه با افراد از یزبع حتی

 بیشتری ریسک قدرت است، دهش کمتر مردم از هاآن ترس گفتندمی

 اظهارنظر بیمارانم از یکی. نگرانند کمتر ردشدگی،ت بابت از و اندکرده پیدا

 ”.کندمی درمان را رنجوریروان سرطان،“: کردمی داریخنده

 سراسر که حاال. ماندم منتظر حاال تا که یفه“: گفتمی دیگری بیمار

 ”!کنم زندگی چطور گرفتم یاد تازه گرفته، فرا انیتسر هایسلول را بدنم

 خیره به خورشید نگریستن، اثر یالوم از کتاب         تعداد پاسخ صحیح:           تعداد پاسخ:

 

 جلسه پنجم
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  فرد است کی یژگیو نیاعتماد به نفس ، جذاب تر

را در وجود شما  عظمت تواند ینفر م کیچطور  اما

 ؟دیباش دهیرا ند قبال خودتان آن اگر ندیبب

 اهداف جلسه پنجم

 الف. مهم ترین نکته مربوط به تمرکز

 ب. تمرین های تکمیلی مربوط به افزایش وسعت دید

 ج. تمرین کنجکاوی

 ه. تمرین خط بردن

 ث. توضیح انواع تمرکز چشم

 د. کار با نرم افزار

 یادداشت

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 (افزایش وسعت دید) 1-5 تمرین
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به مستطیل وسط خیره شوید و سعی کنید بدون حرکت دادن چشم ها 

 هر دو شکل را ببینید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 )افزایش وسعت دید( 2-5تمرین 
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سعی کنید بدون حرکت دادن چشم ها هر به مستطیل وسط خیره شوید و 

 دو عدد را بخوانید.

 

 

 

 

 

  

 1               ۴  

 ۴                         9 

 7  3 

 6  2 

 5  ۴ 

 8  8 

 9  7 

 3  9 

 1  2 

 5  9 

9    2 
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)افزایش وسعت دید( ۴-5تمرین  
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)تمرین کنجکاوی( 3-5تمرین   

 زمان 

د خطاتعدا   

 

1. Mettre 

2. Dire 

3. Comme 

4. Deux 

5. Donner 

6. Savoir 

7. Falloir 

8. Raison  

9. Monde 

10. Monsieur 

11. Demander 

12. Trover 

13. Personne 

14. Heure 

15. Depuis 

 

 

Monde, Comme, Mettre, Deux, Depuis 

Depuis, Raison, Heure, Dire, Monsieur 

Demander, Comme, Monde, Savoir, Falloir 

Falloir, Monsieur, Demander, Trover, Deux 

Dire, Monde, Donner, Trover, Savoir 

Raison, Savoir, Personne, Heure, Deux 

Mettre, Dire, Comme, Falloir, Trover 

Heure, Monde, Monsieur, Personne, Raison 

Trover, Depuis, Monde, Heure, Demander 

Deux, Monsieur, Mettre, Dire, Raison 

Comme, Demander, deux, Trover, Depuis 

Personne, Heure, Trover, Monde, Dire 

Savoir, Falloir, Savoir, Donner, Personne 

Monsieur, Raison, Heure, Deux, Dire 

Monde, Depuis,  
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 جلسه ششم

نه در آنچه می بکوش تا عظمت در نگاهت باشد 

 نگری.                   آندره ژید

 اهداف جلسه ششم

 الف( مشاهده چیست؟

 ب( یاد آوری قواعد تندخوانی

 ج( خود آزمایی برای سنجش پیشرفت

 د( فرمول محاسبه سرعت

 ه( خط بردن با درک کم

 و( تمرین چشمی

 EyeQث( کار با 

 داشتیاد

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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 )تمرین مشاهده( 1-6تمرین 

........021........ 

........25۴........ 

........657........ 

........65۴........ 

........7۴6........ 

........291........ 

........6۴7........ 

........367........ 

........3۴5........ 

........362........ 

........35۴........ 

........۴29........ 
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 2-6 خود آزمایی

ین مقاله اسکوییر در مورد عادتهای یوجین منتشر شد، از زمانی که اول

به شدت توسعه یافته و تبدیل به یک رشته  علم شکلگیری عادت

سی ال ای، یال،  تحصیلی مهم شده است. محققان در دوک، هاروارد، یو

یو اس سی، پرینستون، دانشگاه پنسیلوانیا، و در دانشگاههایی در 

ین گروهی از دانشمندان که برای هلند و همچن انگلستان، آلمان، و

شرکت دیگر کار  شرکت پراکتر اند گمبل، مایکروسافت، گوگل، و صدها

میکردند، بر روی فهمیدن عصبشناسی و روانشناسی عادتها، قوت و 

آنها و اینکه چرا به وجود میآیند و چگونه میتوانند تغییر کنند،  ضعفهای

رنخها میتوانند تقریبا هر محققان یاد گرفتهاند که س.اند تمرکز کرده

چیزی باشند، از یک محرک بصری نظیرتکه آب نبات یا تبلیغ تلویزیونی 

گرفته تا یک مکان خاص، یک هیجان، ترتیبی از افکار، یا همراهیبا افراد 

به خصوص. روتینها میتوانند به طرز باور نکردنی پیچیده یا فوقالعاده 

که به هیجانها ارتباط مییابند، در عادتها نظیر آنهایی  ساده باشند )بعضی

میتوانند از غذا یا دارو که  ها کسری از ثانیه اندازهگیری میشوند(. جایزه

 باعث احساسهای فیزیکی میشوند تا پاداشهای هیجانی نظیر احساس

 .غروری که از تحسین یا خودستایی به انسان دست میدهد، باشند

ایی از اکتشافات اسکوییر با همانند هر آزمایش دیگری، محققان بازتابه

درتمند اما ظریف هستند. آنها میتوانند خارج ق یوجین را دیدهاند: عادتها

شوند. آنها اغلب  از آگاهی ما ظاهر شوند یا اینکه بطور عمدی طراحی

بدون اجازه رخ میدهند، ولی میتواند با دستکاری قسمتهایی از آنها تغییر 
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خیلی بیشتر از آنکه متوجه آن شویم داده شوند. آنها به زندگی،  شکل

قوی هستند که باعث میشوند مغز  در حقیقت آنها آنقدر -شکل میدهند 

برای  .ما برای دفع هر چیز دیگری از جمله عقل سلیم به آنها متکی باشد

مثال در یک مجموعه از آزمایشها، محققان نشنال اینستیتو راجع به سوء 

موشها آموزش دادند تا در پاسخ به  اعتیاد به الکل، به مصرف الکل و

اینکه این رفتار تبدیل به  هایی را فشار دهند تا سرنخهای خاصی اهرم

عادت شد. همیشه به این موشها با غذا جایزه داده میشد. سپس 

غذا را به سمی آغشته کردند، تا جایی که این حیوانات به  دانشمندان

ریان برق وصل میکردند را به ج شدت مریض میشدند یا اینکه کف مسیر

وارد  تا وقتی موشها به سمت جایزهشان حرکت میکنند، شوکی به آنها

هنگامی  -شود. این موشها میدانستند که غذا و یا قفس خطرناک هستند 

غذای سمی درون یک کاسه داده میشد یا قطعات برق ی به آنها قرصها

ل وقتی سرنخهای با این حا .گرفته کف مسیر را میدیدند، دور میایستادند

را  قدیمیشان را میدیدند، بدون فکر کردن اهرم را فشار میدادند و غذا

میخوردند، یا اینکه روی مسیر راه میرفتند، حتی اگر استفراغ میکردند 

میپریدند. این عادت آنچنان نهادینه شده بود که  یا به خاطر جریان برق

کردن مورد مشابه در  پیدا .موشها نمیتوانستند جلوی خودشان را بگیرند

در  دنیای انسانها مشکل نیست. برای مثال غذای آماده )فست فود( را

ها شدیدا گرسنه هستند و بعد  نظر بگیرید. منطقی است که وقتی بچه

رانندگی به سمت خانه هستید، همین یک  از یک روز طوالنی در حال

پایینی قیمت  دفعه جلوی مکدونالد یا برگر کینگ توقف کنید. غذاها
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دارند و مزه خوبی دارند. از اینها که بگذریم مقداری گوشت فراوری شده، 

شده نمکی و نوشابه قند دار میزان نسبتا کمی برای  سرخ سیب زمینی

سالمتی مضر هستند، درست است؟ اینطورنیست که همیشه این کار را 

که اما عادتها بدون اجازه ظاهر میشوند. مطالعات نشان میدهند  .بکنیم

غذای حاضری )فست فود( را به طور مرتب  ها معموال نمیخواهند خانواده

 بخورند. چیزی که اتفاق میافتد این است که الگوی یک

بار در ماه به آهستگی به الگوی یک بار در هفته و سپس دو بار در هفته 

 -و پاداش،ها عادت را به وجود میآورند  ها چون سرنخ -تبدیل میشود 

 ها به میزان ناسالمی همبرگر و سیب زمینی بچه تا زمانی که

سرخکرده میخورند. هنگامی که محققان در دانشگاه تگزاس نورث و یال 

ها به تدریج میزان مصرف فست فودشان  خانواده سعی کردند بفهمند چرا

را یافتند که بیشتر  ها ها و پاداش را افزایش میدهند، مجموعهای از سرنخ

ستند رفتارهایشان را تحت تاثیر قرار میدادهاند. آنها مشتریان اصال نمیدان

های مکدونالد یک  برای مثال همه شعبه .عادت را کشف کردند چرخه

ها و  مغازه این شرکت سعی میکند معماری -جور به نظر میرسند 

چیزهایی که کارکنان به مشتریان میگویند را استاندارد کند، بنابراین هر 

وشی برای تحریک روتینهای غذا خوردن ثابت و ر چیزی یک سرنخ

به طور ویژهای مهندسی  ماست. غذاها در بعضی رستورانهای زنجیرهای

 برای مثال سیب زمینی سرخکرده -میشوند تا پاداشهای فوری بدهند 

طوری طراحی میشوند که وقتی به زبانتان میخورند شروع به تجزیه  ها

قداری نمک و چربی را به چه بیشتر م شدن کنند تا اینکه با سرعت هر
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و قفل  زبانتان منتقل کنند و این امر باعث فعال شدن مراکز لذت شما

شدن مغزتان در این الگو میشود. همه اینها برای محکم کردن چرخه 

با این وجود، حتی این عادتها ظریف هستند.  .عادت بهترین هستند

که قبال  خانوادههایی هنگامی که رستوران فست فودی تعطیل میشود،

در آنجا غذا میخوردند، اغلب به جای اینکه به دنبال مکان جایگزینی 

شروع به غذا خوردن در خانه میکنند. حتی تغییرات کوچکی  بگردند،

 ولی از آنجایی که وقتی این چرخه .میتواند باعث خاتمه این الگو شود

 خودمان های عادت بزرگ میشوند، ما تشخیصشان نمیدهیم، از توانایی

برای کنترل آنها غافل هستیم. بنابراین ما میتوانیم با مشاهده سرنخها و 

 .روتینها را تغییر دهیم ها، این پاداش

 از کتاب قدرت عادت نوشته چارلز داهیگ               860تعداد کلمات              

 فرمول محاسبه سرعت

=   (W.P.M)کلمه در دقیقه 
860∗60

زمان
 =…….. 

 :..................                               میزان پیشرفت..................سرعت شما

 

 سرعت قبلی= ..................... –محاسبه میزان پیشرفت: سرعت فعلی 
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 )افزایش وسعت دید( 3-6تمرین 

به مستطیل وسط خیره شوید و سعی کنید بدون حرکت دادن 

 چشم ها هر دو عدد را بخوانید.
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 ) تمرین چشم( ۴-6تمرین 
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 درس هفتم

هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود، 

بسته بالفاصله در دیگری باز می شود اما ما آنقدر به در 

 خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم.  

 هلن کلر

 اهداف جلسه هفتم

 عوض کردن صفحه یاستراتژالف( 

 تنفس حینحوه صحب( 

 ج( تمرین کاهش مکث چشمی

 مشاهده نیتمرد( 

 آزمون جستجوه( 

 speed drill نیتمرو( 

 یادداشت

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 



ن ا ی ن ا ر ی ا ر  ت ر ب ش  و ه  | 51 

 

 

 مکث چشمی()کاهش  1-7تمرین 
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 )تمرین مشاهده( 2-7تمرین 
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 )آزمون جستجو( 3-7تمرین 

 

سث وقتی صدا را شنید ایستاد، به درب آپارتمان شانزده خیره شد، انگار 

 چوب ساج که روکش آن مثل طال با نگاه کردن به آن در ساخته شده از

در پشت آن می جست. درست بعد  می درخشید و برق می زد، چیزی را

اگرد سر و صداها شروع پایین آمدن از پله های طبقه نهم و عبور از پ از

گشت زنی اش در ساعت دو  شده بودند. مثل سه شب گذشته، هنگام

خواب آلودگی و رخوت آن موقع شب از سرش پریده بود، از ترس  .بامداد

الغر و بی قواره اش کم کم  چند قدم از در به عقب برداشت. سایه بدن

کرده بود و انگار روی دیوار روبرویی می افتاد، در حالی که دستانش را باز 

کمک هوا را چنگ میزد. با دیدن این صحنه فقط یک کلمه به  به دنبال

او هیچوقت از این قسمت خانه بارینگتون " لعنتی" روی زبانش آمد

اریک ت خوشش نمی آمد، ولی مطمئن نبود دلیل آن چیست. شاید زیادی

فته بود بود و یا چراغ ها به خوبی کار گذاشته نشده بودند. سرنگهبان گ

اما اغلب اوقات که ست از پله ها باال می  که چراغ ها هیچ مشکلی ندارند،

همیشه  رفت تغییر شکل آنها را روی پله ها حس می کرد. انگار سایه آنها

در حال تعقیب کردن فردی بود که داشت از پله ها پایین می آمد. پرپر 

دند، گاهی بر روی زمین ایجاد میکر کردن آنها و نقش نوک تیزی که

حتی سث که کامال با حرفهای سرنگهبان متقاعد شده بود را به شک وا 

داشت، بعضی وقتها صدای خش خش لباس کسی را در پشت سرش  می

به دنبالش می آمدند. ولی انگار  می شنید. تق تق تق، قدم هایی که 
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هیچگاه کسی ظاهر نمی شد و یا هروقت که به پیچ پاگرد می رسید و 

اما صدایی که از آپارتمان شانزده  .میکرد هیچکس آنجا نبود نگاهباال را 

به گوش می رسید از هر سایه ای هشدار دهنده تر بود. چراکه در این 

صبح و در چنین نقطه دنجی از لندن، کسی انتظار چیزی جز  ساعات

کوچه پس کوچه های  سکوت را نداشت. بیرون از خانه ی بارینگتون،

بریج هنوز در سکوت به سر میبردند. هر چندوقت پشت خیابان نایتس 

خانه یک ماشین میدان را دور میزد. و یا در درون خانه،  یکبار بیرون از

اجتماعات می شد، که مثل  نگهبان شب متوجه چراغ های درون سالن

حشراتی که صورت های سیاهشان به شیشه چسبیده است وزوز می 

کنان در خواب بودند، هیچ چیزی ساعت یک تا پنج که سا کردند. اما از

و شماره شانزده  .جز صدای محیط خانه در داخل به گوش نمی رسید

خالی از سکنه بود. سرنگهبان یکبار به او گفته بود پانزده سال است که 

چهارمین شب پیاپی، توجه سث به آن جلب  آنجا خالی مانده. اما برای

رسید.  در به گوشششد. بخاطر صدای تکان خوردن چیزی که از پشت 

صدایی که قبال یکبار با فرض اینکه یک صدای معمولی و اتفاقی در یک 

گرفته بود. صدایی که گویی برای صد سال  خانه قدیمی است، آنرا نادیده

نوشته  است آنجا مانده. مثل کلماتی گنگ که روی یک برگه چرک نویس

امشب... مصمم شده باشند. اما امشب بلندتر و سمج تر از همیشه بود. 

را هم به کار گیرد. مستقیما او را  بود. گویی میخواهد آخرین تالشش

نشانه رفته بود، درست همزمان با وقتی که او بی اعتنا به سمت ردیف 

پله ها میرفت. همان ساعتی که دمای بدن انسان پایین می آید و  بعدی
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ی که او در افتند. همان ساعت بیشتر مرگ ها نیز در این ساعت اتفاق می

آن بابت گشت زنی در نه ردیف پله و طبقاتی که در آن چیزهای باستانی 

داشت، دستمزد می گرفت. اما هیچگاه نشده بود که با شنیدن  وجود

خارج شود و دلهره  چنان صدای هراس انگیزی همه چیز از دستش

وجودش را فرا بگیرد. صدای کشیده شدن لوازم خانه روی کفه ای از 

صندلی چوبی یا یک میز کوچک در سالن پذیرایی  ر، انگار یکجنس مرم

 آپارتمان به کنار کشیده شده باشد. یا شاید هم روی زمین

بیفتد، یا حتی بشکند. به هر حال این صدایی نبود که انتظار شنیدن آنرا 

نمی کرد در چه ساعتی از شبانه  در خانه بارینگتون داشته باشیم، فرقی

 .اده باشدروز این اتفاق افت

 

 نوشته آدام نویل                 مترجم: احسان محالتی 16از کتاب آپارتمان شماره 

  از

  با

  به

  آن

  که

  سث
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کنجکاوی 7-۴ تمرین  

دارید و آنرا اینجا یادداشت کنید *زمان را نگه  
 

7 ۴ 1 ۴ 3  8 5 ۴ 

7 2 7 9 8 7 ۴ 7 

8 3 5 2 1 6 3 3 

2 7 2 7 ۴ 2 5 2 

6 1 6 ۴ 6 ۴ 6 6 

1 3 9 7 8 7 5 9 

۴ 5 8 6 2 5 6 6 

5 8 ۴ 5 9 3 7 ۴ 

8 1 7 6 2 7 1 1 

7 7 3 8 6 3 5 7 

3 7 5 3 5 7 ۴ 3 

9 5 6 ۴ 6 1 5 6 

2 ۴ 2 5 9 2 8 2 

1 9 5 8 2 ۴ 9 9 

 
 زمان:

 
 تعداد خطاها:
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 درس هشتم

استعداد ارزانتر از نمک سفره است. چیزی که افراد 

داد را از افراد موفق جدا می کند، تالش زیاد با استع

 است.                      استیون کینگ

 اهداف جلسه هشتم

 خود آزماییالف( 

 ب( عبارت خوانی چیست؟

 ج( تمرین عبارت خوانی

 د( تمرین گسترش حوزه دید

 ه( تمرین مشاهده

 و( تمرین کنجکاوی

 Eye Qث( تمرین 

 یادداشت

.........................................................................................................

........................................................................................................ 
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 1-8خودآزمایی 

های  حقه نمیتوان به یک فرد پیر " :در تحصیل کرده من اغلب میگفتپ

من بارها در موقعیتهای مختلف کنار او نشستم و تمام  ".آموخت جدید را

پولسازی را برایش توضیح داده و برخی از  تالشم را کردم تا چهارراه

بدهم. او در آستانه شصت  رویکردهای جدیند منالی را بنه او نشنان

هد محقق نخوا سالگی داشت متوجه منیشند کنه بسنیاری از رویاهنایش

در  شد. به نظر میرسید که عضویت او در لیست سیاه از محدوده فعالیت

مشاغل دولتی در ایاالت فراتر رفته است. حاال دیگر او بود که شخصناً 

 .سعی کردم، اما نشده" :پدرم گفت .لیست سیاه قرار میداد خنود را در

او به تالشهایی اشاره میکرد که برای کسب موفقیت در ربع "

کسب و کار شخصی خود به عنوان یک مشاور  منایی درخنویشفر

که بخش اعظم پسانداز یک عمر  خویشفرما انجام داده بود یا هنگامی

مشهور اختصاص داد  خود را به خریدن حق امتیاز یک بسنتنی فروشنی

از آنجا که بسیار باهوش بود، مفهوم مهارتهای  .و در این کار شکست خورد

چهار ربع چهارراه پولسازی مورد نیاز  یک از تکنیکی مختلفی را که هر

گر بخواهد، میتواند این  است، به خوبی درک میکرد. منیدانسنت کنه

 .منصرف میکرد مهارتها را یاد بگیرد؛ امنا چینزی او را از انجنام اینن کنار

روزی هنگام صرف ناهار با پدر ثروتمند درباره پدر تحصیل کردهام 

من و پدرت از اساس با هم تفاوت " :د گفتپدر ثروتمن .صحبت کردم

انسان هستیم و ترسها، شکها، باورها و نقاط  داریم. بنا ایننکنه هنر دو

قبال این تشابهات اساسی متفاوت  ضعف و قوت خاص خود را داریم، در
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 "میشود این تفاوتها را برای من بگویید؟" :من پرسیدم ".عمل میکنیم

ه ناهار نمیشود بنه همنه اشناره کنرد. با یک وعد" :پدر ثروتمند گفت

را در یک ربع خاص عملکرد ما در قبال این تفاوتهاست که ما  امنا نحنوه

پدرت تالش کرد تا از بخش کارمندی به بخش  منیدارد. وقتنی نگه

فکری این فرآیند را خوب درک  مالکیت کسب و کار برود، به لحناظ

مساله کنار بیاید.  ی بنا ایننمیکرد، اما نمیتوانست از لحناظ احساسن

 وقتی کارها خوب پیش نرفت و او شروع به از دست دادن پول کرد،

نمیدانست برای حل مشکل باید چه کار کنند؛ بننابراین بنه همنان 

من  .برگشت که در آن احساس راحتی بیشتری میکرد بخنش چهنارراه

پدر  مایییعنی بخش کارمندی و گاهی اوقات نیز بخش خویشفر" :گفتم

وقتی ترس از دسنت دادن " :ثروتمند به نشانه تایید سرتکان داد و گفت

شکست یعنی همان ترسی که در وجود همه ما وجود دارد، در  پنول

فرد به دنبال امنیت میرود؛ همانطور که پدر تو  درون فردی زیاد شود،

 که افرادی مثل من فقط به دنبال نیز چنین کرد. اینن در حنالی اسنت

میکردم تا  در حالی که بنه پیشنخدمت اشناره".آزادی هستند

 ".و این همان تفاوت اساسی است" :صورتحساب ما را بیاورد، گفتم

هرچند همه ما انسان هستیم، اما وقتی " :پدر ثروتمند دوباره شروع کرد

و احساسات ما نسبت به آن به میان میآید، عملکردهنای  پای پنول

نحوه عملکرد ما در قبال این احساست است  .اشنتمتفناوتی خنواهیم د

ربعهای " :من گفتم .تعیین میکند که جایگاه ما را در چهارراه پنولسنازی

در حالی که از جا برمیخاستیم تا به سمت در  ".مختلف... افراد متفاوت
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همینطور است. اگر میخواهید در " :خروجی برویم، پدر ثروتمنند گفنت

به کسب مهارتهای  نباید فقط موفقیت برسید،هر یک از بخشها به 

اساسی را  تکنیکی بسنده کنید؛ بلکه الزم است که آن دسته از تفاوتهای

 که موجب میشود افراد به دنبال ربعهای مختلف چهارراه پولسازی بروند،

 ".بشناسید. با دانستن این مساله زندگی برای شما بسیار آسانتر میشود

حافظی بودیم که پیشکار پدر ثروتمند در حال دست دادن و خدا

اوه، فقط یک چیز دیگر. آیا " :با عجله گفتم .اتومبیلش را برایاو آورد

بله، حتماً. هر " :پدر ثروتمند گفت ممکن است پدر من تغییر کند؟

ربعهای چهارراه شبیه  کسنی منیتوانند تغیینر کنند؛ امنا تغیینر دادن

 تغییر دادن شغل یا تخصص نیست. تغیینر مکنان در چهنارراه

پولسازی اغلب به منزله ایجاد تغییر در ماهینت وجنودی، نحنوه تفکنر و 

نگریستن به دنیاست. ایجاد تغییر برای برخی افراد بسیار  چگنونگی

که عدهای از تغییرات استقبال کرده و  آسانتر از سایرین است؛ چرا

ربعهای چهارراه پولسازی  ا آن مقابلنه منیکننند. تغیینرعدهای دیگنر بن

این تغییر،  .تجربهای است که زندگی فرد را با تغییر مواجه منیکنند

داستان قدیمی تبدیل شدن کرم ابریشم به پروانه را یادآورد منیشنود. 

تنها خود شما، بلکه دوستانتان نیز با این تغییر، دچار تغییر میشوند.  ننه

دوستان قدیمی خود در ارتباط باشید، انجام دادن کاری  نی کنه بناتا زما

برای شما به عنوان یک کرم ابریشم سختتر  که یک پروانه انجام میدهد،

 ط تعدادبسیار بزرگ هستند و فق خواهد بنود. بننابراین چننین تغییراتنی
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را پیشکار در اتومبیل  ".اندکی از مردم حاضر به انجام آنها خواهند بود

 .بست و پدر ثروتمند به راه افتاد و مرا با فکر تفاوتها تنها گذاشت

 از کتاب چهارراه پولسازی نوشته رابرت کیوساکی               761تعداد کلمات 

 

 فرمول محاسبه سرعت

 

=   (W.P.M)کلمه در دقیقه 
761∗60

زمان
 =…….. 

 

 میزان پیشرفت..................         سرعت شما:..................                      

 

 سرعت قبلی= ..................... –محاسبه میزان پیشرفت: سرعت فعلی 
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 )عبارت خوانی( 2-8تمرین 

 

 

 دست از تالش برندارید هیچگاه برا رسیدن به اهدافتان

رصت هایی که در پیش رویتان قرار می گیرندف زندگی شما سرشار است از  

 انتخاب کنید با دقت و برنامه ریزی اهدافتان را

 کمک بگیرید در این راه از اساتید شما می توانید

 در موقعیت های مختلف تصمیمات شما بیاد داشته باشید

 زندگی و آینده شما را شکل می دهند

 روزهای راحت  مقدمه ای هستند برای روزهای سخت 

 معین کنید برنامه ای برای فردای خود همین امروز

 از فرصت هایی که نصیبش می شود انسان موفق انسانی است که

 نهایت استفاده را می کند

 موفقیت است گامی مهم برای توجه به اشتباهات

 دست کم نگیرید و پتانسیل خودتان را هیچگاه توانایی 
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 )گسترش حوزه دید( 3-8تمرین 

به مستطیل وسط خیره شوید و سعی کنید بدون حرکت دادن 

عدد را بخوانید.چشم ها هر دو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256    1۴1 

۴78  630 

111  882 

212  531 

917  322 

۴۴6  219 

205  769 

71۴  8۴2 

890  333 

3۴1  ۴02 

786  23۴ 
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۴2 22  35 69 

7۴ 56  88 97 

71 22  35 1۴ 

69 ۴1  55 32 

22 87  70 99 

3۴ 16  88 9۴ 

۴0 11  65 23 

17 52  98 7۴ 

۴6 77  58 12 

35 68  20 ۴2 

30 19  31 20 

۴7 91  28 5۴ 
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 )تمرین مشاهده( ۴-8تمرین 

..... 7671  ..... 

..... ۴753  ..... 
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..... 6579  ..... 

..... ۴266  ..... 
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..... 8217  ..... 

..... 8۴77  ..... 

..... 2956  ..... 

..... 3021  .....  

..... 8715  ..... 

..... 3۴۴2  ..... 

..... 1666  ..... 

..... 0581  ..... 

..... 8112  ..... 

..... 9723  ..... 

..... 8239  ..... 

..... 69۴3  ..... 

..... 2057  ..... 

..... 236 ..... 
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1۴61  ..... 



ن ا ی ن ا ر ی ا ر  ت ر ب ش  و ه  | 66 

 

 

 

 
 

۴ 1 7 1 8 5 2 1 

۴ 8 ۴ 6 5 ۴ 2 ۴ 

5 9 2 8 7 3 9 9 

8 ۴ 8 ۴ 1 8 2 8 

3 7 3 1 3 1 3 3 

7 9 6 ۴ 5 ۴ 2 6 

1 2 5 3 8 2 3 3 

2 5 1 2 6 9 ۴ 1 

5 7 5 3 8 ۴ 7 7 

۴ ۴ 9 5 3 9 2 ۴ 

9 6 ۴ 9 2 ۴ 1 9 

6 2 3 1 3 7 2 3 

8 1 8 2 6 8 5 8 

7 6 2 5 8 1 6 6 

 
 زمان:

 
 تعداد خطاها:
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 جلسه نهم

به مقام یا ن به یاد داشته باشید که خوشبختی انسا

دارایی او بستگی ندارد. خوشبختی تنها به اندیشه او 

 بستگی دارد.

 اهداف جلسه نهم

 الف( تشریح دو نیمکره مغز

 درون خوانی چیست.ب( 

 ج( انواع تمرکز چشمی

 د( تمرین عبارت خوانی

 Speed drillه( تمرین 

 EyeQو( تمرین  

 ث( تمرین ستاره دریایی

 یادداشت

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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 )تمرین عبارت خوانی(  1-9تمرین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خبر خوب این است که اثر مرکب

 و قابل اندازه گیری است قابل پیش بینی

 میتوانید با مجموعه ای قدم های کوچک و داشتن پایداری در طول زمان

 این کار از آن ساده تر بهبود بخشید دگی تان رابنیان زن

 و آنرا صرف کارهایی قهرمانانه و خود را جمع کنیداست که تمام انرژی 

 دلیرانه کنید آنهم به قیمت فرسوده کردن خودتان

 مجبور هستید که دوباره آنرا

 تالش شما برای بازیافتن انرژی

 احتماال ناموفق خواهد بود

 جمع کنید و این

 و حتی در موقعیت های دیگر هم
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 )ستاره دریایی( 2-9تمرین 
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 ()عبارت خوانی 3_9تمرین 

 

 با آغوشی باز بپذیرید چالش های زندگیتان را

شانس هایی را از دست دادید در گذشته چه به این فکر نکنید که   

 بهتری برایتان باشد هرروز، روز سعی کنید 

 هستند بزرگترین آفت برای موفقیت ناامیدی و عدم تالش

و آسان تر می کنند رسیدن به هدف را دوستان خوب  

 دوستان بد شما را از اهدافتان به کلی دور می کنند

حرکت به سوییکی از ارکان مهم برای  مثبت اندیشی  کامیابی است 

 کاهش میدهد اشتباهات و خطاهای شما را تمرین مداوم

 استعداد هایی داریم که باید آنهارا کشف کنیم هریک از ما در درون خودمان

 و به کمک آنها آینده خود را بسازیم

 تمرین می کند هزاران بار نوت های مختلف را یک نوازنده ماهر

 فرصت ها و چالش ها سرشار است از  مسیر کامیابی
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 )حوزه دید( 9-۴تمرین

به مستطیل وسط خیره شوید و سعی کنید بدون حرکت دادن 

 چشم ها اعداد هردو سمت را بخوانید.

56 98  87 70 

12 23  6۴ 11 

35 73  ۴1 33 

20 61  52 89 

۴1 19  95 7۴ 

15 32  56 ۴7 

82 ۴9  67 23 

36 80  96 10 

17 37  82 3۴ 

62 77  8۴ ۴9 

86 13  29 5۴ 

30 25  63 81 
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 جلسه دهم

برای معلم این است که سنگین ترین مجازات 

 شاگردانش همواره در شاگردیش باقی بمانند.

 نیچه                                        

 اهداف جلسه دهم

 الف( خودآزمایی

 ب( تمرین های عبارت خوانی

 د( تمرین حوزه دید

 و( آموزش نحوه صحیح خط بردن

 EyeQث( 

 یادداشت

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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 1-10خود آزمایی 

پا  و سروکار داشتن روزانه با آدمهایی که زندگی موفقی برای خود دست

 جوان که زمان آن. کرد می تقویت کرده بودند، احساس شکست را در او

 گلف بازی بزرگان کنار در نامش روزی که داشت اطمینان کامال. بود تر

 فالو، نیک. واتسون تام پالمر، آرنولد نیکوالئوس، جک: خورد خواهد رقم

 خیلی کالج در و درخشش پرایس نیک کالباز، فرد نورمن، گرگ

 جی ای پی مسابقه ی برای انتخاب زمان وقتی اما بود، کرده امیدوارش

 یکباره. بود نکرده مایوسش هرگز مدرسه دوران در که او مهارت فرارسیده

 را شدن غرق حال در کشتی که هایی موش مثل رفت، و گذاشت را او

 چون. کشید آرزو این از دست که بود سالگی سی در. کنند می ترک

 پردازی خیال از دست. باشد بین واقع که کردند می توصیه او به ها خیلی

 طعنه های دفعات شمارش. بدهد اش زندگی به سروسامانی و بردارد

 همین و بود رفته در دستش از. ندارد استعداد اصال اینکه بر مبنی پدرش

 ی زمزمه هم هنوز اما. بپذیرد را آشکار واقعیت این تا بود شده باعث

 هر میگفت که شنید می را شد می تر ضعیف روز به روز که اش درونی

 آورده بدشانسی فقط اینکه است؛ کرده شدن قهرمان برای بوده زمال کاری

 است. داشته باز هدفش به رسیدن از را او بدبیاری سری یک فقط اینکه و

 سرخ آسمان ی منظره که باشگاه بازی زمین در بودند که افکاری اینها

 ذهنش زده می توپ دیگری از پس یکی وقتی بوده گرفته قاب آن غروب

 هم سر پشت دیگری از پس یکی را ها شات بود، کرده مشغول خود به را



ن ا ی ن ا ر ی ا ر  ت ر ب ش  و ه  | 74 

 

 توپ سیصد. شده تسخیر أدم مثل ماشینی، آدم یک مثل. کرد می ردیف

 مهارتش در. زد می ضربه یک شماره کالیوود با همیشه توپ، صد چهار

 تماس محض به. باشگاه تمرین زمین در اینجا، در حداقل نبود، تردیدی

 تمام و رفتند می هوا به اش عالی های ضربه توپ با گلف چوب کامل

 زیادی توپهای بعد. کردند می رد را یاردی 250 عالمت راحت خیلی توپها

 بود. باریده برف بوران انگار که طوری شد، می پخش زمین حاشیه در

 طی شات هزار صدها و شب آن در اش تمرینی شات صدها رغم علی

. نمیشد خسته زیبا شات یک تحسین از هرگز ظاهرا اش، شغلی دوران

گفت:  باشگاه رئیس که بود زمانی جانانه، ضربه ی از ناشی هیجان اولین

 آن در آسمان در گرفته لوح کوچک ی گلوله بعد خال. به زدی درست

 زمین با برخورد و آمدن فرود از قبل. ندارد وزنی که انگار جادویی، ارتفاع

معلق  اوج نقطه در ای لحظه انگار گرین، طرف به خوردن قل و سخت

ماند. او هر بار که یک شات عالی، مخصو صاً از نقطه شروع را میدید، به 

درت مربوط میشند، ولی نوعی ق وجد میآمد. این احساس قطعاً به

احسناس رهایی نیز به همراه داشنت، گویی خودش همراه توپ در هوا 

ردن ک ی پروازیکننند؛ گویی بننه آرزوی دیرینننهی بشنننر یعنم پرواز

احساس با شات بعدی  این .همچون پرننندگننان، رسنننیننده اسننننت

کرد.  سیصد یارد را طی ای بیش از تکرار شد. این یکی مسافت فوقالعاده

کننه سننننیصنننند یننارد را رد منیکنرد، امننا هنر  نبود نارب البته اولین

ا این شعف و شادی ام اننگنینز بنود بننار هنمنیننقنندر هنینجننان

چندان طول نکشید. موضوعی که سالها او را آزار میداد، بر افکارش سایه 
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ستعداد و فقط احسنناس ا ی تماشننای طور منظرهچ افکند: اینکه

. قویت میکردت نرخوردگی ناشننی از ناکامی را در وجودشستلخکامی و 

هرگز اینکه قسنم خورده بود دیگر مسنابقه ندهد، اما ته دلش  زا

درک نبود.  برایش قابل شنکسنت را نپذیرفته بود و هنوز کل قضننیه

تنها توجیهی که به ذهنش میرسنننید، این بود که بداقبال به دنیا آمده 

خورشید پشت ردیف درختان، در افق پایین رفت و رابرت نام  .اسنننت

ب میرفته، ناگهان از خوا مثل اینکه انگار در خواب راه –این گلف باز 

پرید. دسننت راسننتش که برخالف دسننت چپش دسننتکش نداشننت، 

درد میکردشنناتهای خیلی زیادی زده و خسننته و هالک بود، چون این 

مسنننابقه آماده میشننند،  خرج از ظرفیت تمرینش بود. آنوقت که برای

در هر جلسنننه هزار شنننات میزد، بدون کوچکترین احسننناس درد یا 

ستهایش قوی، اما از آنها خوششان نمیآمد. بیتردید رابرت از د ناراحتی

هیکل چهارشانه، موهای پرپشت  نظر زنها جذاب بود. با داشتن دو متر قد،

ردفورد، منتها کمی درشتتر و  بلوند و چشمان آبی، همشکل رابرت

با یک دنیا تحسننین و تمجید و پیشنننهاد دوسننتی از طرف  جوانتر،

آزردگی آن عده از  ود مواجه بود و این گاهی باعثشنناگردان زن خ

اعضننای مرد باشننگاه میشنند که علیرغم ثروت بیشننتر، عموماً کمتر 

ی دست راستش  متوجه یک تاول روی انگشت اشاره. از او جذاب بودند

انگشت شصت  زد. بامیتر بود دستش هیچوقت تاول ن نشد. وقتی جوا

نظر نمیرسید. اگر اآلن ضربه زدن را رها آن را فشار داد. چندان بد به 

چند سننناعت از بین میرفت. اخمی کرد و  میکرد، شاید در عرض
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اینکه  سنننرش را تکان داد. اما فایدهی این همه تمرین چه بود؟ مگر نه

اما آن روز، چیزی باعث شننند باز هم به  از آرزویش دست کشیده بود؟

 که آرزویش هنوز زنده بود به آن فکر کند. احسننناس همان روزهایی

سراغش آمد؛ آن زمان که از صبح تا غروب یکسره و خستگیناپذیر تمرین 

 چیزی که حتی برای خودش هم قا بل. میکرد و سراپا شور و هیجان بود

آن . هضنننم نبود، این بود که به این خاطرات درد ناک چسنننبیده بود

ز آشنایی شان میگذشت، روز صبح نامزدش کالرا که بیش از سه سال ا

دار  سوی رابرت و تشکیل خانواده و بچه از انتظار پذیرش تعهد ازدواج از

ابرت او د. رشدن خسته شده و تصمیم برهم زدن نامزدی شان گرفته بو

میکرد و حتی به او گفت که میتواند آپارتمان را برای خودش  کرا در

ال رابرت بود. حاال شنا شدند، آپارتمان مآ بردارد، گرچه وقتی با هم

رفته گ بیخانمان شده بود. از تصور رفتن به یک هتل ارزان، خیلی حالش

 .بود

 فرمول محاسبه سرعت

=   (W.P.M)کلمه در دقیقه 
932∗60

زمان
 =…….. 

 سرعت شما:..................                               میزان پیشرفت..................

 

 سرعت قبلی= ..................... –شرفت: سرعت فعلی محاسبه میزان پی
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 ()عبارت خوانی 2-10تمرین 

 

 

 برای تک تک ما الزم است باور داشتن به خودمان

 داشتن تعامل بسیار هم و حیاتی است در زندگی زناشوئی

نجام کاریعنی ا تالش هوشمندانه  با انرژی کمتر 

 خواب آلودگی است ناشی از خستگی رانندگان و بیشتر تصادفات

 نیست، عشق ساعت و زمان  عشق بنده ی

 مانند ستاره ایست که راهنمای کشتی های سرگردان است

لکه این مسیر استمقصد خالصه نمیشود، ب موفقیت تنها به  که اهمیت دارد 

 رسیدن به آرزوهایمان باشید می تواند کمکی بزرگ برای  تغییر سبک زندگی

 آنها یا راهی برای موفقیت می یابند انسانهای بزرگ هیچگاه نا امید نمی شوند

ی خود می سازندو یا راهی برا  

 نسبی است یک امر موفقیت

 موفق تر خواهید بود تالش کنید هرچه بیشتر
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 )افزایش حوزه دید( 3-10تمرین 

به مستطیل وسط خیره شوید و سعی کنید بدون حرکت دادن 

 چشم ها هر دو عدد را بخوانید.

 

13  12 

52  23 

70  ۴0 

11  91 

39  85 

86  52 

98  ۴6 

51  87 

21  16 

66  3۴ 

27  69 
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 )خودآزمایی و خط بردن( ۴-10تمرین 

و قادر نیست به هدف  کند نمی پیدا دست خواهد می که نتایجی به اما

که آنها را از پیش تعیین کرده است برسد. شما چه فکری می هایی 

 داری دوست اگر": گوید می  ران جیم جرا؟ است؟ درستکنید؟ آیا این 

 تبدیل ثروتمند فردی به را خود بیشتر باید باشی، داشته بیشتری ثروت

 می فرار شما از کنید تعقیب را چیزی هر. نکنید تعقیب را موفقیت. کنی

 موفقیت. کند می فرار کنید، می دنبالش است؛ پروانه فتنگر مثل. کند

 ".شوید تبدیل فرد آن به که شود می جذبتان وقتی

 

 اهداف جدیدی 
0 

 تصمیم می گیرند که
0 

 وقتی بیشتر مردم
0 

 پس به چه نیاز دارم
0 

 هدفم را مشخص کردم
0 

 بدست بیاورند، می گویند
0 

 اما این اولین سوالی
0 

 پرسش خوبی است
0 

 ه آن برسم؟تا ب
0 

 در ابتدا باید
0 

 پاسخ داده شود
0 

 نیست که به آن
0 

 حتما کسی را می شناسید
0 

 باید تبدیل شوم؟
0 

 از خود بپرسم به چه کسی
0 

 درستی انجام می دهد
0 

 همه چیز را به 
0 

 که به نظر می آید
0 
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کنجکاوی 10-5تمرین   

 

:*زمان را نگه دارید و آنرا اینجا یادداشت کنید  

۴5 12 78 12 89 56 23 12 

۴5 89 ۴5 67 56 ۴5 23 ۴5 

56 91 23 89 78 3۴ 91 91 

87 ۴5 89 ۴5 12 89 23 89 

3۴ 78 3۴ 12 3۴ 12 3۴ 3۴ 

78 91 67 ۴5 56 ۴5 23 67 

12 23 56 3۴ 89 23 3۴ 3۴ 

23 56 12 23 67 91 ۴5 12 

56 78 56 3۴ 89 ۴5 78 78 

۴5 ۴5 91 56 3۴ 91 23 ۴5 

91 67 ۴5 91 23 ۴5 12 91 

67 23 3۴ 12 3۴ 78 23 3۴ 

89 12 89 23 67 89 56 89 

78 67 23 56 89 12 67 67 

 
 زمان:

 
 تعداد خطاها:
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 درس یازدهم

دانشمند آن است که چیزها آموخته؛ نابغه کسی 

است که از وی چیزی می آموزیم که خود هرگز از 

 آرتور شوپنهاور          کسی نیاموخته است. 

 اهداف درس یازدهم

 تمرین عبارت خوانی پیشرفتهالف( 

 ب( تمرین خط بردن و عبارت خوانی

 رش حوزه دیدج( تمرین گست

 د( تمرین خط کش

 EyeQه( تمرین های 

 یادداشت

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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 )عبارت خوانی( 1-11تمرین 

یع بخوانید. چشمان شما روی هر عبارت که با متن زیر را سر

 عالمت )/( از یکدیگر جدا شده اند فقط یکبار باید توقف کند. 

 است؟/ زده نیشتان پشه یک یا است؟/ گرفته گاز را/ شما فیل/ یک حال به تا آیا

 وقتها،/ گاهی /.زنند می نیش را/ شما که هستند/ کوچک /چیزهای زندگی، در

 شهرت و ای/ حرفه زندگی است/ ممکن که بینیم/ می را بزرگی های اشتباه

 عمومی/ نمایش یک در مشهور/ کمدینی مثال کنند؛/ نابود لحظه یک در را/ آدم

 عجیب رفتار دوستی/ صلح معروف به آدم یک یا بزند/ نژادی تبعیض های حرف

 طرز به محبوب/ تنیسور یک یا دهد/ نشان خودش از ای/ طلبانه جنگ غریب و

 واضح /.کند تهدید آتشینی سخنرانی با را/ رتبه عالی شخصی یک شخصی/نام

 ولی /.دارند پی در بزرگی های واکنش بد،/ های انتخاب جور این که است/

 اینجا،/ در باشید،/ شده مرتکب را بزرگی های اشتباه چنین گذشته/ در اگر حتی

 .نیستیم/ تفاقیا تراژیک لحظات یا غیرمعمول/ عقب به رو های گام این نگران

 اهمیتمان بی ظاهر به و تکراری،/ کوچک/ های انتخاب نگران باید/ ما از خیلی

 اصال کنید/ می فکر شما که کنم/ می صحبت هایی تصمیم مورد/ در /.باشیم

 و ناچار/ به که هستند/ کوچک چیزهای این /.آورند نمی وجود به تفاوتی/ هیچ

 های حرکت/ خواه، /.برند می بین را/ از شما موفقیت بینی،/ پیش قابل طور به

 پنهان مثبت پوشش/ رفتارهای در باشند،/ خواه اهمیت بی رفتارهای یا احمقانه/

 ناچیز/ ظاهر به های تصمیم این ،/(هستند فریبنده اصولن/ دسته این) باشند/

 کنند،/ چون منحرف کامال موفقیت/ مسیر از را/ شما توانند می اهمیت/ بی و

 دور مسیرتان از را/ شما که کوچکی/ های اقدام از /.نیستید شان جهمتو شما/

 حال/ در مرکب اثر /.شوید می آنهاغرق در شوید./ و یا می غافل کنند،/ می
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 در ولی آید؟/ می یادتان کند،/ می عمل همیشه مرکب/ اثر /.ست تاثیرگذاری

 آن به انحواست اصال چون کند؛/ می عمل شما علیه مرکب/ اثر مورد،/ این

 از/ بعد ناگهان و خورید/ می چیپس بسته یک و لیموناد/ قوطی یک /.نیست

 روزتان آن تالش ی همه که شوید/ می متوجه چیپس،/ تکه ی آخرین خوردن

 هم گرسنه که حتی/ صورتی در اید،/ برده بین از سالم/ غذای خوردن برای را/

 تماشای صرف را/ تمام ساعت دو و کرده/ جلب را تان توجه تلویزیون /.اید نبوده

 کالس قدری تان/ برای دهید اجازه) اید/ کرده تلویزیون احمقانه ی/ های برنامه

 در هم آن /(اید دیده آموزشی مستند ی/ برنامه یک کنیم فرض و بگذاریم/

 از یکی نظر جلب برای مهم/ ی ارائه یک کردن/ آماده مشغول که/ حالی

 غیرارادی/ دروغ یک موجهی/ دلیل هیچ بدون /.اید بوده تان ارزش با مشتریان

 مشکلی حقیقت/ گفتن که حالی در گویید،/ می تان خانواده از/ اعضای یکی به

 چیست؟ موضوع /.آورد نمی وجود به

 وقتی تا و کنید/ انتخاب فکر،/ بدون که اید/ داده اجازه خودتان به شما/

 تغییر را/ بیهوده رفتار آن آگاهانه/ توانید نمی کنید،/ می انتخاب ناخودآگاه

 است/ شدن بیدار وقت حاال /.کنید اش تبدیل سازنده/ های عادت به و دهید/

 .کننده/ توانمند های انتخاب و
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 )عبارت خوانی( 2-11تمرین 

 

ده اید تا زندگی تان را متحول کنید و آن را شما این کتاب را تهیه کر

برای سرگرمی مطالعه نمی کنید، در نتیجه به توصیه من گوش فرا 

دهید فهرستی از اهداف تان تهیه کنید. این فهرست همه جنبه های 

زندگی شما در بر گرفته باشد، هرگز تنها در یک جنبه از زندگی 

، زیرا در این صورت هدفمند نباشید و در جنبه های دیگر بی هدف

تاوان سختی می دهید. بخواهید که در تمام جنبه های زندگی تان 

پیشرفت کنید، جنبه هایی مثل: سالمتی، معنویت، روابط خانوادگی، 

 کسب و کار و امور مالی. 

 

 و در نهایت شما را

0 

 همواره فعال است

0 

 اثر مرکب

0 

 که به کجا؟
0 

 اما سوال این است 

0 

 به جایی می رساند

0 

 به کجا میخواهید بروید

0 

 که چه می خواهید و

0 

 شما باید بدانید

0 

 تنها در این صورت

0 

 اهداف خود را بدانید

0 

 باید رویاها و

0 

 استفاده کنید

0 

 از قدرت اثر مرکب

0 

 است که می توانید

0 

 دست پیدا کنید

0 

 آنچه که تصور می کنید

0 

 تا به فراتر از

0 
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 )گسترش حوزه دید( 3-11تمرین 

به مستطیل وسط خیره شوید و سعی کنید بدون حرکت دادن 

دو سمت را بخوانید.چشم ها کلمات هر   

 کاله خود  جا کفشی

 پوست کن  زیر انداز

 پوست کلفت  ترش مزه

 درس خوان  کله شق

 سفارت خانه  پیچ گوشتی

 سفر آخرت  دختر زیبا

 بی انصاف  کوله بار

 سس سفید  مسافر کش

 کباب کوبیده  آبله مرغان

 مبل راحتی  صدا دار

 موس کامپیوتر

 

همراه تلفن   
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 دیدگسترش حوزه  تمرین

 

 

 

 

 ۴7  11  

 78  36  

 23  82  

 10  23  

 75  ۴7  

 66  78  

 82  28  

 17  35  

 96  1۴  

 8۴  ۴9  

 71  5۴  

 21  52  

1۴  ۴2 
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 و سیزدهم دوازدهم جلسه

 د،یرا که دوست دار یهر کار دیتوان یشما هم م

 .دیتوان یکه م دیکن اگر فقط باور د؛یبکن

 جک کانفیلد                                     

 و سیزدهم اهداف جلسه دوازدهم

 الف( علل تندخوانی

 ب( تندخوانی متون تخصصی

 Speed drillsتمرین ج( 

 د(تمرین عبارت خوانی

 و( تمرین گسترش حوزه دید

 scanningو   skimmingث( یادگیری 

 ه( تمرین جستجو

 ین کنجکاویل( تمر

 EyeQخ( 

 یادداشت

...................................................................................................... 
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 )عبارت خوانی( 1-12تمرین

...... گرفتنبر عهده ......خود رامسئولیت کار  ...... یعنیعامل بودن   

...... یا اشخاصیا شرایط  ...... اوضاع ومالمت نکردن   

...... استواکنشی بودن  ...... عامل بودننقطه مقابل   

...... حاصل تصمیمو رفتارشان ...... هستندیعمنی مسئول  ...... عامل اندمردمان موثر    

...... آگاهانه خودشانو انتخاب ......است   

...... این استبودن خود .....میزان عاملبرای تشخیص  ن راهها......بهترییکی از   

...... می کنیمچه چیزهایی ...... را صرف انرژی خود  ...... وقت و که ببینیم   

...... درباره آنهاچیزهایی که ...... از حلقهخود را   .......نگرانیمی توانیم حلقه   

جدا کنیم......  ...... خصوصی نداریمنگرانی به   

......که چه خود در میابیم گرانی......حلقه نموارد درون  ......کردن به با نگاه   

...... ما هستنددر اختیار ......چه چیزهاییاختیارمان و  ......بیرون ازچیز هایی   
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 )گسترش حوزه دید( 1-13تمرین

به مستطیل وسط خیره شوید و سعی کنید بدون حرکت دادن 

 چشم ها هر دو کلمه را بخوانید.

 

 

 سرباز  کاله

 تراش  سیب

 صورت  مدرسه

زیبا  چسب  

 آب  نارنگی

 گلدان  کوله

 گوشی  بلندگو

 انگشتر  موش

 تابلو  تلفن

 عصا  ساعت

 المپ  سوت



ن ا ی ن ا ر ی ا ر  ت ر ب ش  و ه  | 90 

 

 )جستجو( 2-13تمرین 

 درصد100 مسوولیت

 موفق های آدم فقط ولی هستیم، ای خودساخته زنان و مردان ما ی همه

 در الگی،س هجده در. شوند می برخوردار صفت این امتیاز از که هستند

 مفهوم، این و شدم آشنا «شخصی مسوولیت» ی ایده با سمینار یک

 کتاب این مطالب بقیدی از شما اگر حتا. کرد عوض کامل را ام زندگی

 کنید، تمرین را آن و شوید متمرکز مفهوم این روی فقط و نکنید استفاده

 دخواه اتفاق تان زندگی در بزرگی خیلی تغییرات سال سه تا دو مدت در

 یاد به را «تان قدیمی شخصیت» سختی به تان خانواده و دوستان و افتاد

 .آورند می

 عاشقانه شما رابلدی یک در»: پرسید حاضران از سخنران سمینار، آن در

 در کردم می فکر بودم نوجوان یک که من «هستید؟ مسوول درصد چند

 .دانم می خیلی واقعی عشق مورد

 و واضح کاملن ام برای« !پنجاه پنجاه،»: گفتم فکری هیح بدون و ناگهان

 پذیر مسوولیت مساوی شکل به باید طرف دو هر نظرم به بود؛ بدیهی

 .کند می ضرر ها طرف از یکی صورت این غیر در و باشند

 شما که آورد دلیل و «نه و چهل یک، و پنجاه»: زد داد دیگری شخص

 روابط که این نه مگر. دهید انجام بیشتری کار مقابل، طرف به نسبت باید

  شوند؟ می بنا فداکاری و بخشش روی عاشقانه
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 سیاه تخته سمت استاد« .بیست هشتاد،»: گفت بلند دیگری شخص

 باید شما»: گفت و «صد، صفر»: نوشت آن روی بزرگ خیلی و چرخید

 دریافت انتظار آن قبال در و کنید قبول را رابعله مسوولیت درصد 100

 خواهد موثر عاشقانه ی رابطه یک وقتی فقط. شیدبا نداشته چیزی هیچ

 این غیر در. بگیرید عهده بر را آن مسوولیت درصد 100 شما که بود

 همیشه باشد، شده بنا احتمال و شانس مبنای بر که ای رابطه صورت،

 «.شدن خراب و است فاجعه معرض در

 که مفهمید سریع ولی! باشم داشته را انتظارش که نبود چیزی این! وای

 اگر. کند متحول را ام زندگی از ای جنبه هر تواند می چگونه مفهوم این

 را مسوولیت درصد 100 کنم می تجربه که چیزی هر برای همیشه

 به را ام رفتارهای و ها انتخاب ی همه مسوولیت کاملن یعنی بپذیرم؛

 همه و بود خواهد خودم دستان در قدرت صورت این در بگیرم، عهده

 داده انجام که کاری هر مقابل من. داشت خواهد بستگی ودمخ به چیز

 اند، داده رخ ام برای که اتفاقاتی به ام های واکنش لرز و ام نداده یا ام

 .هستم مسوول

 من و اید گرفته عهده بر را زندگیتان مسوولیت کنید می فکر که میدانم

 من که البته»: گویند نمی که بپرسم هایی آدم از را سوال این باید

 خیلی رفتار و اعمال به وقتی ولی« .پذیرم می را خودم زندگی مسوولیت

 دیگران سمت اتهام انگشت که بینید می کنید، نگاه جهان مردم از

 کنند می سرزنش را دیگران دانند، می قربانی را خودشان کنند، درازمی

 اگر. کند حل را مشکالتشان که دارند انتظار دولت با دیگری شخص از و
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 گفته یا اید کرده سرزنش را ترافیک جایی، به رسیدن دیر برای حال به تا

 است، داده انجام همکارتان با همسرتان فرزندتان، که کاری خاطر به اید

 مسوولیت درصد 100 هم شما صورت این در ندارید، حوصله و حال

 کشیده صف چاپگر، جلوی چون رسیدید دیر. اید نپذیرفته را شخصی

 همکارتان ماندید؟ می منتظر دقیقه آخرین تا نباید شما ایدش بودند؟

 به نگاهی یک دادن، تحویل از پیش خودتان نباید آیا کرد؟ خراب را ارائه

 ندارید؟ ای دوستانه ی رابطه تان غیرمنطقی نوجوان با کردید؟ می آن

 حل در شما به که دارند وجود زیادی خیلی جالب های کالس و ها کتاب

 .کنند می کمک مساله این

 نحوه ی یا نمیدهید، و دهید می انجام که کارهایی مقابل تنهایی به شما

 طرز این. هستید مسوول دهند، می رخ تان برای که اتفاقاتی به واکنش

 شانس،. کرد متحول اساسی، شکل به را من زندگی بخش، قدرت فکر

 ودمخ به. باشند مهم که نبودند چیزهایی مناسب، موقعیت یا شرایط

 دوست که را کاری هر تا بودم آزاد. نه یا باشند مهم که داشت بستگی

 با شود جمهور رییس کسی چه نداشت اهمیتی. دهم انجام داشتم،

 یا کند کار چه بگوید، چه فالنی مثلن یا باشد بد چقدر اقتصاد وضعیت

 انتخاب با. بودم خودم کنترل در درصد 100 هم هنوز من چون. نکند

 موفقیتی به باشم، رها آینده و حال گذشته، در بودن قربانی از که این

 نامحدودی قدرت ام، سرنوشت کنترل برای من. میرسیدم العاده فوق

 .داشتم
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 تعداد کلمات تکرار شده در متن را رو به روی هر کلمه یادداشت کنید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد کلمه
  من

  در

  که

  برای 

  از

  شخص

  همه

  این 
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(ی)کنجکاو 3-13 نیمرت  

 *زمان را نگه دارید و آنرا اینجا یادداشت کنید:

  ب س ل ع ب ک ب ف

  ف ب ف ل ج ف ن ف

  ع ع ز ک ن س ع ل

  ن س ن ب ف ن ف ن

  ز ز ب ز ب ز ک ز

  ج س ف ل ف ج ع ک

  ز ز س ن ز ل س ب

  ب ف ع ج س ب ل س

  ک ک ف ن ز ف ک ل

  ف س ع ز ل ع ف ف

  ع ب ف س ع س ف ع

  ز س ک ز ب ز س ج

  ن ل ن ج س ن ب ن

 ک

 

  ج ج ب ن ل س ج

 
 زمان:

 
 تعداد خطاها:



ن ا ی ن ا ر ی ا ر  ت ر ب ش  و ه  | 95 

 

 جلسه چهاردهم

 ”…بدنبال موفقیت نگردید، سعی کنید ارزش آفرینی کنید“

 آلبرت انیشتن                                   

 اهداف جلسه چهاردهم

 الف( گسترش حوزه دید

 ب( خود آزمایی

 تکمیل گام اول ج(

 ه( آزمون غلط یابی

 یادداشت

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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 )گسترش وسعت دید( 1۴-1تمرین 

به مستطیل وسط خیره شوید و سعی کنید بدون حرکت دادن 

 چشم ها کلمات هردو سمت را بخوانید.

 

  سرما  طبیعت 

  صورت  بازو 

  مقصد  تالش 

  جاده  کباب 

  قالی  کاله 

  بلندگو  دستگیره 

  دشت  گاری 

  لیوان  سراب 

  تلفن  گردو 

  گوشی  عسل 

  طویله  سبد 

ودر    سرباز  

 وطن  خانه
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 1۴-2خودآزمایی 

از زمانی که اولین مقاله اسکوییر در مورد عادتهای یوجین منتشر شد، 

به شدت توسعه یافته و تبدیل به یک رشته  علم شکلگیری عادت

سی ال ای، یال،  ده است. محققان در دوک، هاروارد، یوتحصیلی مهم ش

یو اس سی، پرینستون، دانشگاه پنسیلوانیا، و در دانشگاههایی در 

هلند و همچنین گروهی از دانشمندان که برای  انگلستان، آلمان، و

شرکت دیگر کار  شرکت پراکتر اند گمبل، مایکروسافت، گوگل، و صدها

بشناسی و روانشناسی عادتها، قوت و میکردند، بر روی فهمیدن عص

آنها و اینکه چرا به وجود میآیند و چگونه میتوانند تغییر کنند،  ضعفهای

 .اند تمرکز کرده

محققان یاد گرفتهاند که سرنخها میتوانند تقریبا هر چیزی باشند، از یک 

محرک بصری نظیرتکه آب نبات یا تبلیغ تلویزیونی گرفته تا یک مکان 

جان، ترتیبی از افکار، یا همراهیبا افراد به خصوص. روتینها خاص، یک هی

 میتوانند به طرز باور نکردنی پیچیده یا فوقالعاده ساده باشند )بعضی

عادتها نظیر آنهایی که به هیجانها ارتباط مییابند، در کسری از ثانیه 

میتوانند از غذا یا دارو که باعث  ها اندازهگیری میشوند(. جایزه

غروری  ی فیزیکی میشوند تا پاداشهای هیجانی نظیر احساساحساسها

 .که از تحسین یا خودستایی به انسان دست میدهد، باشند

همانند هر آزمایش دیگری، محققان بازتابهایی از اکتشافات اسکوییر با 

درتمند اما ظریف هستند. آنها میتوانند خارج ق یوجین را دیدهاند: عادتها
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شوند. آنها اغلب  د یا اینکه بطور عمدی طراحیاز آگاهی ما ظاهر شون

بدون اجازه رخ میدهند، ولی میتواند با دستکاری قسمتهایی از آنها تغییر 

داده شوند. آنها به زندگی، خیلی بیشتر از آنکه متوجه آن شویم  شکل

قوی هستند که باعث میشوند مغز  در حقیقت آنها آنقدر -شکل میدهند 

برای  .یگری از جمله عقل سلیم به آنها متکی باشدما برای دفع هر چیز د

مثال در یک مجموعه از آزمایشها، محققان نشنال اینستیتو راجع به سوء 

اعتیاد به الکل، به موشها آموزش دادند تا در پاسخ به  مصرف الکل و

اینکه این رفتار تبدیل به  سرنخهای خاصی اهرمهایی را فشار دهند تا

ین موشها با غذا جایزه داده میشد. سپس عادت شد. همیشه به ا

غذا را به سمی آغشته کردند، تا جایی که این حیوانات به  دانشمندان

را به جریان برق وصل میکردند  شدت مریض میشدند یا اینکه کف مسیر

وارد  تا وقتی موشها به سمت جایزهشان حرکت میکنند، شوکی به آنها

هنگامی  -یا قفس خطرناک هستند شود. این موشها میدانستند که غذا و 

غذای سمی درون یک کاسه داده میشد یا قطعات برق ی به آنها قرصها

با این حال وقتی سرنخهای  .گرفته کف مسیر را میدیدند، دور میایستادند

را  قدیمیشان را میدیدند، بدون فکر کردن اهرم را فشار میدادند و غذا

تند، حتی اگر استفراغ میکردند میخوردند، یا اینکه روی مسیر راه میرف

میپریدند. این عادت آنچنان نهادینه شده بود که  یا به خاطر جریان برق

پیدا کردن مورد مشابه در  .موشها نمیتوانستند جلوی خودشان را بگیرند

در  دنیای انسانها مشکل نیست. برای مثال غذای آماده )فست فود( را

ها شدیدا گرسنه هستند و بعد  نظر بگیرید. منطقی است که وقتی بچه
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رانندگی به سمت خانه هستید، همین یک  از یک روز طوالنی در حال

قیمت پایینی  دفعه جلوی مکدونالد یا برگر کینگ توقف کنید. غذاها

دارند و مزه خوبی دارند. از اینها که بگذریم مقداری گوشت فراوری شده، 

زان نسبتا کمی برای شده نمکی و نوشابه قند دار می سرخ سیب زمینی

سالمتی مضر هستند، درست است؟ اینطورنیست که همیشه این کار را 

اما عادتها بدون اجازه ظاهر میشوند. مطالعات نشان میدهند که  .بکنیم

غذای حاضری )فست فود( را به طور مرتب  ها معموال نمیخواهند خانواده

 بخورند. چیزی که اتفاق میافتد این است که الگوی یک

بار در ماه به آهستگی به الگوی یک بار در هفته و سپس دو بار در هفته 

 -و پاداش،ها عادت را به وجود میآورند  ها چون سرنخ -تبدیل میشود 

 ها به میزان ناسالمی همبرگر و سیب زمینی تا زمانی که بچه

سرخکرده میخورند. هنگامی که محققان در دانشگاه تگزاس نورث و یال 

ها به تدریج میزان مصرف فست فودشان  خانواده بفهمند چراسعی کردند 

را یافتند که بیشتر  ها ها و پاداش را افزایش میدهند، مجموعهای از سرنخ

مشتریان اصال نمیدانستند رفتارهایشان را تحت تاثیر قرار میدادهاند. آنها 

 .عادت را کشف کردند چرخه

این  -نظر میرسند  های مکدونالد یک جور به برای مثال همه شعبه

ها و چیزهایی که کارکنان به مشتریان  مغازه شرکت سعی میکند معماری

 میگویند را استاندارد کند، بنابراین هر چیزی یک سرنخ

ثابت و روشی برای تحریک روتینهای غذا خوردن ماست. غذاها در بعضی 

به طور ویژهای مهندسی میشوند تا پاداشهای  رستورانهای زنجیرهای
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 ها برای مثال سیب زمینی سرخکرده -ری بدهند فو

طوری طراحی میشوند که وقتی به زبانتان میخورند شروع به تجزیه شدن 

چه بیشتر مقداری نمک و چربی را به زبانتان  کنند تا اینکه با سرعت هر

و قفل شدن  منتقل کنند و این امر باعث فعال شدن مراکز لذت شما

همه اینها برای محکم کردن چرخه عادت مغزتان در این الگو میشود. 

با این وجود، حتی این عادتها ظریف هستند. هنگامی  .بهترین هستند

خانوادههایی که قبال در آنجا  که رستوران فست فودی تعطیل میشود،

 غذا میخوردند، اغلب به جای اینکه به دنبال مکان جایگزینی بگردند،

ی تغییرات کوچکی میتواند شروع به غذا خوردن در خانه میکنند. حت

های عادت  ولی از آنجایی که وقتی این چرخه .باعث خاتمه این الگو شود

خودمان برای کنترل  بزرگ میشوند، ما تشخیصشان نمیدهیم، از توانایی

ها،  آنها غافل هستیم. بنابراین ما میتوانیم با مشاهده سرنخها و پاداش

 .روتینها را تغییر دهیم این

 پدر پولدار پدر فقیر نوشته رابرت کیوساکیاز کتاب               883ت تعداد کلما

 فرمول محاسبه سرعت

=   (W.P.M)کلمه در دقیقه 
883∗60

زمان
 =…….. 

 سرعت شما:..................                               میزان پیشرفت..................

 قبلی= ..................... سرعت –محاسبه میزان پیشرفت: سرعت فعلی 
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 )غلط یابی( 1۴-3تمرین 

 کنید برابر چند را تان نتایج

 صحبت باره این در ما. دارم شما برای جزاب و استثنایی فرصت یک من

 می مرکب زمان طول در ساده، رفتارهای و ها رویه چگونه که کردیم

 چه. آورند می ارمقان به برایتان را انگیذی شگفت قدرتمند نتایج و شوند

 برابر چند را تان نتایج و بخشید سرعت را فرایند این بتوانید اگر شود می

 فقط چگونه که دهم نشان شما به خواهم می هستید؟ مند عالقه کنید؟

 بیشتر انگیزی شگفت صورت به را تان نتایج تواند می بیشتر تالش کمی

 کند می جابعی تان برنامه و کنید می سازی بدن شما کنیم فرض. کند

 را تکرار 12 آن اگر. دهید انجام را مشخص حرکت یک از تکرار 12 تا

 پایدار اگر. عالی بسیار. کنید می برآورده را تان برنامه انتضار دهید، انجام

 نتایج به منظم عمل همین که بینید می نهایت در بمانید، باقی استوار و

 دهید انجام را تکرار 12 آن اگر حال، این با. شود می مرکب قدرتمندی

 حرکت آن دیگر بار پنج تا سه زور به و برسید تان محدودیت نقطه ی به و

. شد خاهد برابر چندین تمرینی، ست آن از شما اثرپذیری کنید، تکرار را

 تکرارهای آن! نه اید، نکرده اضافه تان تمرین به تکرار چندین فقط شما

 تان نتایج رسیدید، تان دیتمحدو ی نقطه به که این از بعد شده انجام

. اید داده حل را تان محدودیت دیوار شما. کرد خواهد برابر چندین را

 با واقعی رشد اما. بودند رسانده دیوار آن به را شما تان، قبلی تکرارهای
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 انجام ی محدودیت، نقطه به رسیدن از بعد که افتد می اتفاق تکرارهایی

 .دهید می

 وجود به را «تغلب اصل» نام به سازی بدن ه یشیو یک شوارتزنگر آرنولد

 ادعا. بود سمجی آدم نقص، و عیب بی تکنیکهای انجام در آرنولد. آورد

 نقص بدون صورت به لیفت حرکت ماکزیمم تعداد به شما وقتی کند می

 های ماهیچه تا کنید تنظیم پشت به را تان گاه تکیه با ها مچ رسید، می

 کنند کمک کارتان به مشقول های ماهیچه به هک بگیرید کار به را دیگری

 دیگر تکرار 6 یا 5 که داد خواهد اجازه شما به کار این. کنید تقلب کمی)

. کنید بهتر را تمرینی ست آن نتایج توجهی قابل صورت به و دهید انجام

( تان تمرین همراه دیگری شخص کمک با را کار این توانید می ضمن در

 شما به کمی او آخر، تکرارهای انجام از بعد که ورتص این به دهید، انجام

 .دهید انجام بیشتر هرکت چند بتوانید تا کرد خواهد کمک

 هدفی به شما. میدانید را تجربه این باشید، ای حرفه دونده ی یک اگر

نقطه  به و کنید می پیدا دست اید، کرده تعیین خودتان برای روز آن که

 و سوزش احساس تان های ماحیچه در و رسید می تان محدودیت ی

 «جلوتر کمی» این. روید می جلوتر کمی بازهم ولی کنید، می خستگی

 نتایج شما و کرد خواهد بیشتر زیادی مقدار به را تان های توانایی حد

 .کنید می برابر چند را دویدن آن

 یادتان کردیم، سحبت اش درباره اول فصل در که جادویی سکه ی آن

 اقدامات نتیجه ی و شد می برابر دو اش ارزش روز هر که همانی هست؟
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 هفته هر روز، 31 همان در اگر. داد می نشان را کوچک ی شده مرکب

 شده مرکب ارذش کنید، برابر دو را سکه آن ارزش بیشتر بار یک فقط

باز . رسید خواهد دالر میلیون 171 به دالر، میلیون 10 جای به آن ی

 خواهد بزرگتر برابر چندین نتیجه اما ظافی،ا تالش روز چهار فقط هم،

 .میشود محاسبه گونه این انتظارات، از رفتن فراتر کمی فقط اثرات. بود

 از بهترین یکی تان، رقیب ترین سرسخت عنوان به خودتان گرفتن نظر در

 ی نقطه آن به وقتی. است تان نتایج کردن برابر چند برای ها راه

 برابر چند برای دیگر راه یک. بروید االترب و باال رسید، می محدودیت

 انتصار شما از دیگران که چه آن دیوار به که است این تان نتایج کردن

 .دهید انجام «کافی حد از بیشتر و آورید فشار دارند،

 

  تعداد غلط ها

  زمان

  تعداد خطا
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 جلسه پانزدهم و شانزدهم

آن وقتی بدانی چه چیزی می خواهی، و به شدت 

 .را بخواهی، راهی برای رسیدن بهش پیدا می کنی

 جیم ران                                                

 و شانزدهم اهداف جلسه پانزدهم

 آموزش یادداشت برداری الف(

 80/20ب( قانون 

 ج( ویژگی کلمات کلیدی

 د( نحو یافتن کلمات کلیدی

 انی.رین یافتن کلمات کلیدی و عبارت خوتمه( 

 و( گسترش حوزه دید

 و یافتن کلمات کلیدی  ث( تمرین جستجو

 ذ( یادداشت برداری از کلمات کلیدی

 ل( خستگی هنگام مطالعه

 Speed drillsر( تمرین 
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 )یافتن کلمات کلیدی و عبارت خوانی( 15-1تمرین 

متن زیر را سریع بخوانید. چشمان شما روی هر عبارت که با 

 جدا شده اند فقط یکبار باید توقف کند. عالمت )/( از یکدیگر 

شما چیزهایی را/ در زندگی تان به دست می آورید/ که خودتان/ خلق 

شان می کنید./ انتظارات،فرآیند خالقیت را/ به کار می اندازند./ شما چه 

انتظاری دارید؟/ شما انتظار/ آن چیزی را دارید که درباره اش/ فکر می 

همان گفت و گوی/ درون ذهن تان،/ پایه و  کنید. فرایند تفکر شما،/

اساس/ نتایجی ست که/ در زندگی تان خلق می کنید./ بنابراین سوال 

این است/ که: درباره یچه چیزی فکر می کنید؟/ چه چیزی روی/ افکار 

شما/ اثر می گذارد/ و آن را/ هدایت می کند؟/ و جواب آن:/ هر چیزی/ 

به خودتان میدهید./ این همان/  /که اجازه ی شنیدن/ و دیدن آن را

ورودی هاییست/ که مغزتان را/ با آنها تغذیه می کنید./ همین و بس!/ 

ذهن شما/ مثل یک لیوان/ خالی ست؛/ هر چیزی را/ درون آش بریزید،/ 

در خودش/ نگه می دارد./ اگر اخبار مهیج،/ عناوین جنجالی،/ یاوه گویی 

خاب کنید،/ آب آلوده ای را/ به درون های/ مصاحبه های تلویزیونی/ را انت

لیوان تان میریزید./ اگر آب تیره و بد/ را درون لیوان تان بریزید،/ هر 

چیزی که/ خلق می کنید،/ از میان آن ظرف/ آلوده عبور خواهد کرد،/ 

چون این چیزی ست/ که درباره اش/ فکر می کنید./ اگر زباله وارد شود،/ 

آن مدتی که/ در حین رانندگی/، رادیو درباره تمام  /.زباله خارج می شود

ی قتل،/ توطئه،/ مرگ و میر،/ اقتصاد و مبارزات سیاسی/ وراجی می 
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کند،/ فرایند تفکر شما را تحریک می کند/ و روی انتظارات/ و خروجی 

خالقیت شما/ اثر می گذارد./ این خبر بدی ست؛/ ولی درست مثل یک 

ای مدت زمان کافی/ زیر شیر آب تمیز لیوان آب آلوده،/ اگر آن را/ بر

بشویید،/ در نهایت/ یک لیوان آب پاک و تمیز/ خواهید داشت./ آن آب 

تمیز و صاف چیست؟/ ورودی ها و تفکرات مثبت،/ الهام بخش/ و حمایت 

کننده./ داستان های الهام بخش/ آدم هایی که با وجود/ چالش ها،/ بر 

و به چیزهای بزرگی/ دست می موانع پیش روی شان/ غلبه می کنند/ 

یابند./ استراتژی های موفقیت،/ کامیابی،/ سالمتی،/ عشق و شادی./ ایده 

هایی برای/ خلق فراوانی بیشتر،/ رشد کردن،/ گسترش یافتن و بیشتر 

شدن./ نمونه ها و داستان های/ مربوط به چیزهایی/ که در جهان،/ خوب، 

طر است/ که ما در مجله ی درست و امکان پذیر هستند./ به همین خا

موفقیت،/ سخت تالش می کنیم./ ما می خواهیم/ این نمونه ها،/ داستان 

ها و راه های کلیدی را/ در اختیار شما قرار دهیم/ تا بتوانید/ از آنها برای 

پیشرفت/ و بهبود دیدگاه تان/ نسبت به جهان،/ خودتان و نتایجی که 

من،/ به همین خاطر است/ که من خلق می کنید،/ استفاده کنید./ در ض

دقیقه متن های الهام بخش/ و آموزشی می خوانم/  30صبحها و عصرها/ 

و سی دی های موفقیت شخصی را/ در اتومبیل ام/ گوش می کنم./ من 

لیوان ام را می شویم/ و ذهن ام را تغذیه می کنم./ آیا این کار/ به من 

محض بیدار شدن/ از  مزیتی میدهد؟/ آن هم نسبت به/ شخصی که به

خواب روزنامه می خواند،/ موقع رفتن و برگشتن/ از محل کارش/ به اخبار 

رادیو گوش میدهد/ و قبل از رفتن به رختخواب/ اخبار شبانگاهی/ تماشا 
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می کند؟/ حتما همین طور است!/ و شما هم میتوانید/ از این مزیت 

 برخوردار شوید./

 

 کلمات کلیدی متن:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 : گسترش حوزه دید15-2تمرین 
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 )گسترش حوزه دید( 15-3تمرین 

 کو ا کب

 شم ا یل

 ام ا نت

 شک ا یت

 صد ا قت

 رف ا قت

 سل ا مت

 فص ا حت

تغ  بل ا 

 تج ا رت

 سی ا ست

 قن ا عت

 لی ا قت

 سف ا رش

 تم ا رض
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 )جستجو( 16-۴تمرین 

 بیفزاییم خود ایمان نیروی بر چگونه

 :است شده آورده ایمان نیروی تقویت برای روش سه اینجا در

 جا، همه در. نکنید فکر شکست به هرگز و بیندیشید پیروزی به. الف

 کنید، آور یأس افکار جایگزین را نویدبخش افکار منزل، حتی و سرکار

 خواهم موفق» بگویید خود به شوید، می روبرو دشواری وضعیت با وقتی

 کنید، می رقابت کسی با وقتی. «خورم می شکست احتماال» نه و شده

...  که نیستم آن قابل» نه و «هستم بهترینها ردیف در من» کنید فکر

 «دهم انجامش توانم می»: کنید رفک آورد، می رو شما به فرصتی وقتی

 پیروز» شعار نفوذ تحت افکارتان روند دهید اجازه. «توانم نمی» نه و

 که شود می باعث زند چرخ موفقیت حول که تفکری. باشد شده خواهم

 اندیشه بودن مدارانه شکست. کند طرح آمیزی موفقیت های نقشه ذهن

 .شود می رهنمون شکست سوی به را ذهن ها،

. هستید بهتر کنید می تصور آنچه از که کنید گوشزد خود به ئمادا. ب

 برتر هوش مستلزم موفقیت. نیستند العاده خارق وجه هیچ به موفق مردم

 افراد نیت متکی هم اقبال و بخت به و ندارد رازی و رمز هیچ نیست،

 بیشتری ایمان و نفس به اعتماد از که هستند معمولی آدمهایی موفق،

 .نگیرید کم دست را خود هرگز. برخوردارند
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 تعبین شما بینش میزان را شما موفقیت میزان. باشید اندیش بزرگ. پ

 نتایج انتظار در باید دهید، قرار نظر مد را کوچک اهداف اگر. کند می

 بزرگ موفقیتهای به تا آورید نظر در را بلند اهداف. باشید هم کوچک

 های نقشه و ها ایده بیشتر: دنکنی فراموش هم را نکته این. یابید دست

 آنها از تر دشوار نباشند، کوچک های نقشه و ها ایده از آسانتر اگر بزرگ

 بود. نخواهند

 در الکتریک، جنرال شرکت مدیره هیأت رئیس کوردینر، جی رالف آقای

 می که کسانی همه از ما: کرد اعالم مدیریت به مربوط کنفرانس یک

 یک آن، مبنای بر که خواهیم می تعهدی دبرسن مدیریت به مقام خواهند

 افراد به کس هیچ. کنند دنبال خودسازی جهت در را شخصی برنامه

 بزنند درجا خود به مربوط امور در چه افراد،. دهد نمی خودسازی دستور

 این. اند کرده عمل خویش انتخاب و تمایل طبق کنند، پیشرفت چه و

 آن تواند نمی کس هیچ و طلبد می اینار و کار زمان، که است ای مساله

 دهد انجام شما برای را

 کنید زندگی آن براساس. است عملی و روشن کوردینر آقای های توصیه

 امور مهندسی، تجارت، بازرگانی، مدیریت در عالی مدارج به که شخصی

 به یابد، می دست دیگر رشته هر یا و هنرپیشگی نویسندگی، مذهبی،

. است کرده پیروی رشد و خودسازی رنامهب یک از دائمی و جدی طور

 باید دهد می تشکیل را کتاب این محتوای دقیقا آموزشی که برنامه یک

 دوم، کرد؟ باید چه: کند تعیین را هدف اول،. کند دنبال را هدف سه
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 عمل در سوم، و داد؟ انجام را آن باید - چگونه کند، پیشنهاد را روشی

 .دهد نتیجه یعنی افتد؛ مفید

 تکنیکهای و نگرشها براساس شما خودسازی های برنامه در کرد؟ باید چه

 برند؟ می پیش را خود امور چگونه آنان اینکه. شود می تنظیم موفق افراد

 کنند؟ می کسب احترام چگونه گذارند؟ می سر پشت را موانع چگونه

  میکنند؟ فکر چگونه چیست؟ در دیگران بر آنان امتیاز

 سلسله یک از شما، فردی بهسازی و رشد هبرنام در عمل چگونگی

 همه در را آنها. است شده تشکیل اجرا قابل و صریح دستورالعملهای

 کار به را آنها. است کارساز دستورات این. یابید می کتاب این فصلهای

 کنید. مالحظه خودتان در را اش نتیجه و بد ببند

 اگر: گفت وار هچکید باید نتایج، بعنی خودسازی بخش مهمترین درباره

 شما موفقیت ببندید، کار به حد به را کتاب این در شده ارائه برنامه

 حاضر حال در است ممکن که مقیاسی در حتی شود، می تضمین

 توان می فردی بهسازی برنامه تحلیل و تجزیه با. رسد نظر به باورنکردنی

 کسب :دارد دنبال به درخشان نتایج سلسله یک برنامه، این که دریافت

 نظر در شایستگی و لیاقت کسب ، خانواده جانب از عمیقتر احترام

 کسی خود برای داشتن، اعتبار بودن، مفید احساس همکاران، و دوستان

 .باالتر زندگی سطح و بیشتر درآمد بودن،
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 تعداد کلمه

  است

  با

  حتی 

  که

  این

  از

  به 

  را
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 و هجدهم  جلسه هفدهم

ت که یک اشتباه را بارها انجام می احمق کسی اس

 دهد و هر بار از آن انتظار نتیجه ای متفاوت دارد.

 نیچه                                             

 و هجدهم  اهداف جلسه هفدهم

 الف( خودآزمایی

 ب( منحنی فراموشی

 ج( مهم ترین تکنیک مرور

-pre-reading, reading, post) مرحله اصلی مطالعه کردن 3د( 

reading) 

 pre-reading (G-P-Q) مرحله 3ث( معرفی 

 و( اثر زایگارنیک

 خط بردن به روش عمودیه( 

 Speed Drillsل( تمرین 

 EyeQر( تمرین 

 .........................................................................................یادداشت
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 1-17خود آزمایی 

 آشکار می شود« راز»اف، چگونه عمل می کند: معمای تعیین اهد

شما فقط چیزهایی را می بینید، تجربه می کنید و به دست می آورید 

مطمئن ، که در جست و جوی شان هستید. اگر ندانید دنبال چه هستید

باشید به آن نمی رسید. ما به طور ذاتی مخلوقاتی جست وجو کنندهی 

تالش است تا جهان بیرونی را با آن چه هدف هستیم. مغز ما همیشه در 

که در جهان درونی مان می بینیم و انتظار داریم، تطبیق دهد. بنابراین، 

وقتی به مغزتان دستور میدهید در جست وجوی چیزهایی باشد که 

خواهانشان هستید، شروع به دیدن آنها می کنید. در واقع، مقصود 

وجود داشته، اما ذهن و آرزوهای شما احتمالن همیشه در اطرافتان 

ین همان شیوه ای ست که . اچشمانتان برای دیدن آن باز نبوده است

قانون جاذبه طبق آن عمل می کند. قانون جاذبه، یک جادوی مرموز 

درونی که به نظر می رسد، نیست، بلکه بسیار ساده تر و عملی تر از آن 

 .است

فیزیکی( از اطالعات ما هر روز با میلیاردها محرک حسی )سمعی بصری و 

بمباران می شویم، برای این که خودمان را از دیوانه شدن حفظ کنیم، 

درصد از آنها را نادیده می گیریم و فقط آنهایی را واقعن می  9/  99

بینیم، می شنویم و تجربه می کنیم که ذهن مان روی آنها تمرکز می 

ید، به نظر می کن« فکر»کند. به همین خاطر است که وقتی به چیزی 

می خوانید. در  می رسد آن را به طور معجزه آسایی به زندگی تان فرا
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واقع، شما االن فقط چیزی را می بینید که از قبل در آنجا وجود داشته 

است، شما واقعن آن را به زندگیتان جذب می کنید. آنها از قبل در آن 

کز کردید و جا و در دسترس شما بوده اند و شما فقط افکارتان را متمر

درست است؟ این موضوع  .ذهن تان را برای دیدن آنها هدایت کردید

اصلن اسرارآمیز و مبهم نیست؛ در واقع، کاملن منطقی ست، حاال، با این 

درک جدید، هر چیزی که ذهن تان به آن فکر می کند و همه ی فکرهای 

ن رصد فضای باقی مانده، همانی ست که ذهد 99/9اتفاقی در میان آن 

 .تان روی آن تمرکز خواهد کرد

این یک مثال پیش پا افتاده است )چون خیلی بدیهی و درست است!(:  

موقع خرید یک ماشین جدید، ناگهان آن مدل را همه جا می بینید، 

درست است؟ به نظر می رسد که هزاران دستگاه از آن در خیابان ها 

ی آیا این موضوع واقعیت تردد می کنند؛ در حالی که دیروز آنجا نبودند. ول

دارد؟ البته که نه. آنها در تمام مدت همان جا بودند، ولی شما به آنها 

توجه نمی کردید. بنابراین، آنها واقعن برای شما وجود نداشتند، تا وقتی 

 توجه تان را به آنها معطوف کردید.

وقتی اهداف تان را تعیین می کنید، چیزی جدید را برای جست وجو و 

ز به مغزتان میدهید. این موضوع شبیه این است که به ذهنتان تمرک

چشم های جدیدی میدهید تا از طریق آنها همه ی مردم، رویدادهای 

مکالمات، منابع، ایده ها و خالقیتی که شما را احاطه کرده است، ببیند. 

با این دید جدید برنامه ی درونی( ذهن تان شروع می کند به تطبیق 

ج با آن چیزی که از درون خیلی خواهان اش هستید؛ دادن محیط خار
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یعنی هدف تان. به همین سادگی ست. بعد از این که آشکارا هدف تان 

را تعیین کردید. در این که چگونه جهان را تجربه می کنید و ایده ها، 

فرصت ها و دیگران را به زندگی تان فرا می خوانید، تفاوتی عمیق به 

 وجود می آید.

ز مصاحبه های ام با برایان تریسی، او این موضوع را این طور در یکی ا

انسان های موفق، اهداف خیلی صریح و شفافی دارند. آنها »توضیح داد: 

می دانند کیستند و دنبال چیستند. آنها اهداف شان را می نویسند و 

برای به دست آوردن شان برنامه ریزی می کنند. آدم های ناموفق، اهداف 

ثل تیله ای که در یک قوطی سرگردان است، در سرشان حمل شان را م

می کنند؛ ما می گوییم هدفی که روی کاغذ نوشته نشده است، صرفن 

یک خیال محض است. همه، خیال هایی در سر دارند؛ ولی آن خیالها 

مثل فشنگهایی بدون باروت هستند. بدون هدفهای مکتوب، آدمها 

ضوع، نقطه ی شروع برای رسیدن تیرشان به سنگ می خورد و همین مو

 «به اهداف تان است.

پیشنهاد می کنم همین امروز وقت بگذارید و فهرستی از مهم ترین 

اهداف تان را بنویسید. توصیه می کنم در همه ی جنبه های زندگیتان 

ی کسب و کار یا مالی، اهدافی را در نظر بگیرید. از تمرکز  و نه فقط جنبه

طوری که دیگر جنبه ها را  جنبه های زندگیتان کردن روی فقط یکی از

نادیده بگیرید، برحذر باشید، چون بهای سنگینی را برای این کار خواهید 

پرداخت. به سمت موفقیت کامل در تمام جنبه های زندگی قدم بردارید 

و به تعادل در آن جنبه های زندگی برسید که برایتان مهم هستند؛ جنبه 
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سالمتی، رفاه و خوشبختی،  ، مسائل مالی،هایی مثل: کسب و کار

 .ی زندگیهمعنویت، خانواده و روابط خانوادگی و شیو

 فرمول محاسبه سرعت

=   (W.P.M)کلمه در دقیقه 
788∗60

زمان
 =…….. 

 سرعت شما:..................                               میزان پیشرفت..................

 

 سرعت قبلی= ..................... –فت: سرعت فعلی محاسبه میزان پیشر

 منحنی فراموشی
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 زدهم و بیستمنوسه جل

 ند و آنکه صادقانه نفوذ کندها دریچه نفوذقلب 

 پایدار ترین مهمان است.

 امام علی )ع(                                   

 جلسات نوزدهم و بیستماهداف 

 Reading  (S-N-M) مرحله 3تدریس  الف(

 اثر تقدم و تاخر ب(

 مرحله اصلی یادگیری 3ج( 

 Cognitive domain 

 Psychomotor domain 

 Affective domain 

 خود آزمایید( 

 post-reading  (R-T-T)مرحله  3تدریس ه( 

 Cognitive domainمراحل اصلی  ی(

 یادداشت

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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 زندگی های ریتم

 انجام در همیشه تقریبن کنند، می شروع را جدیدی تالش آدمها وقتی

 برای رفتاری ریتم یک ایجاد برای دارم انتظار البته،. کنند می افراط اش

 که کنید پیدا دست ای برنامه به باید ولی شوید، زده هیجان موفقیت،

 انجام درازمدت در ای بهانه و عذر هیچ بدون و قطعی کامل، را آن بتوانید

 این هفته، این توانید می که کنید فکر هایی ریتم به خواهم نمی. دهید

 ی درباره خواهم می بلکه دهید؛ انجام آینده ماه سه در حتا یا ماه

 .دهید انجام تان زندگی ی بقیه برای توانید می که کنید فکر چیزهایی

 در خواهید می که مثبتی و قطعی پیامدهای و نتایج همان یا مرکب؛ اثر

 ای هوشمندانه کارهای و ها انتخاب ی نتیجه کنید، تجربه تان زندگی

 هر روز، هر که شوید می پیروز وقتی شما. اند شده تکرار مدام که ست

 توان از باالتر کارهای انجام با ولی. بردارید درست قدمهای همیشه و شب

 وجود به را تان شکست ی زمینه کوتاه، زمانی های بازه در هم آن تان

 .آورید می

 از را عکسی که این از بعد موفقیت، ی مجله تیم در ام دوستان از یکی

 وزن و اندام تناسب به تا گرفت تصمیم گذاشتم، اشتراک به توییتر در او

 در او. اش زندگی سبک در بود بزرگی تغییر هدف، این. برسد دلخواهاش

 ورزش از و نشست می صندلی روی ساعت دوازده حداقل کارش محل

 از اجتناب برای همیشه بود گفته ما به تر قبل. داشت نفرت هم کردن

 را هایی روش شدن، راست و خم و دارد برخاستن به نیاز که کارهایی
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 فعالیت از چقدر میدهد نشان همین و ندهد شان انجام تا کند می پیدا

. برسد اندام تناسب به گرفت تصمیم حال، این با. دارد نفرت جسمی های

 به کرد شروع و گرفت شخصی مربی یک رفت، ورزشی باشگاه یک به

 اشتباه کار، این»: گفتم او به. هفته در روز پنج و ساعت دو روزی: تمرین

. کشی می دست آن از سرانجام و بمانی باقی تعهدت سر توانی نمی. است

 متقاعدم و شد منکرش« .کنی می فراهم را ات شکست ی زمینه داری تو

 فشار و تمرین هم اش مربی حتا. است کرده تغییر همیشه برای که کرد

 و میدهم انجام را کار این من»: گفت. بود کرده توصیه او به را بیشتری

 هدف»: پرسیدم او از «.شوند نمایان ام شکم های ماهیچه که میخواهم

 جلد روی اش عکس خواهد نمی که دانستم می «چیست؟ ات اصلی

 خوش و تیپ خوش خواهم می»: گفت   .گیرد قرار اندام پرورش ی مجله

 و نشاط دنبال»: گفت «چرا؟»: پرسیدم« .باشم سالمت باشم، هیکل

 های نتیجه و ها نوه که بمانم زنده قدر آن خواهم می. هستم سرزندگی

 خواست می بودند؛ دارش معنی و واقعی های انگیزه اینها« .ببینم را ام

 .باشد سالمت مدت طوالنی در

 اندام تناسب دنبال بلکه نبود، کوتاه مدتی برای فقط اش هدف یعنی این

 می افراط داری ولی. کردی متقاعدم خب؛ خیلی»: گفتم .بود بلندمدت

 ساعت دو برای گویی می بعد و میدهی اش انجام ماه سه یا دو. کنی

 بارها اتفاق این. کنم تمرین توانم نمی امروز بنابراین ندارم، وقت تمرین

 سه یا دو به هفته، در تمرین بار پنج. داد خواهد رخ ات برای بارها و

 می را کار این زود، خیلی. میشوی دلسرد تو و شود می تبدیل جلسه
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 این بیا پس هستی، زده هیجان واقعن روزها این دانم می. کنار گذاری

 انجام را تمرینات هفته در روز پنج و روز در ساعت دو: بده انجام را کار

 .بده

 در جزیی حرکت به سکون از چرخها تا است الزم زیادی خیلی انرژی

 خواهم می آن، از بعد. نده انجام روز 90 یا 60 از بیش را کار این اما آیند،

 این توانی می هم هنوز. دهی کاهش دقیقه 75 یا 60 به را تمرینات وقت

. کنی تمرین روز چهار است بهتر ولی دهی، انجام هفته در روز پنج را کار

 که میخواهم تو از بعد،. بده انجام دیگر روز 90 یا 60 برای را کار این

 احساس اگر و کنی تمرین ساعت یک مدت به و هفته در روز سه حداقل

 که ست ای برنامه این. کن تمرین روز چهار کردی، می بیشتری انرژی

 نتوانی که کنی شروع را کاری اگر چون کنی، عمل آن طبق خواهم می

 «.کنی نمی اش تمام اصلن دهی، اش ادامه

 لحظه آن در چون کند، درک را موضوع تا کندم می جان باید واقعن

 ی بقیه برای تواند می کرد می فکر. زده هیجان و بود پرحرارت کاملن

 وقت هیچ که کسی برای. بگیرد پیش در را جدید ی رویه این اش زندگی

 مطمئنن ورزش، هفته در روز پنج و روز در ساعت دو است، نکرده ورزش

 پنجاه را آن بتوانید که کنید طراحی ای برنامه باید. رسد می بست بن به

 بتوانید که است خوب خیلی. ماه پنج و هفته پنج نه دهید، انجام سال

 ببینید؛ هم را مسیر این آخر باید ولی کنید، عمل قدرتمندانه مدتی برای

 می شما. بکشید دست کار این از تا کنید می شروع کم کم که جایی

هفته  در ورزش بار چند به را ساعت یک تا دقیقه ۴5 همیشه توانید
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اختصاص دهید، اما اختصاص دو ساعت در روز و پنج روز در هفته برای 

این که رویه تان موفق شود، هیچ وقت اتفاق نمی افتد. یادتان باشد که 

 یکی از حیاتی ترین اجزای موفقیت است.ثبات و پایداری، 

 فرمول محاسبه سرعت

=   (W.P.M)کلمه در دقیقه 
846∗60

زمان
 =…….. 

 سرعت شما:..................                               میزان پیشرفت..................

 

 سرعت قبلی= ..................... –فت: سرعت فعلی محاسبه میزان پیشر
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0 

 شاید به این فکر کنید که 

0 

 مغزتان به اندازه کافی سریع نیست

0 

 یا شما با سرعت دیگران 

0 

 نمی توانید کارهایتان را انجام دهید

0 

 اما باید بدانید که شما در مورد مغزتان

0 

 بیش از حد منفی بافی کرده اید

0  

 چراکه مغز شما توانایی هایی دارد 

0 

 از آنها بی خبر هستیدکه احتماال شما 

0 

 و این توانایی و پتانسیل زمانی بروز پیدا میکند که

0 

 با تالش و تمرین مغزتان را پرورش دهید
0 
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 22و  21  جلسه
، آن ها اهداف مهمی دارند مردم تنبل نیستنداکثر 

برای حرکت در متاسفانه این اهداف انگیزه ای که 

 آن ها ایجاد نمی کند.

 آنتونی رابینز                                  

 2۴و  23و  22و  21دروس اهداف 
 العهشرایط مط الف(

 ب( لذت بخش کردن مطالعه

 psychomotor domainمراحل اصلی ج( 

 سرعت مطالعه موجید( 

 سبک های یادگیری( ث

 ه( نکات امتحانی

 یادگیری توزیعی( و

 مطالعه دروس تخصصی (ق

 Affective domainمراحل ذ( 

 

  بعدی مربوط به نقشه کشی ذهنی می باشندجلسات 
 

 


