
 

 

 

  

 

معلومه تو کالس  آقا با شما هستم! حواستان نیست!؟ کجایی؟ شنیدی چی گفتم!؟

رد و  کالس بین شما و دانشجویانها بارها و بارها در این جمالت و پرسش نیستی.شاید 

کنید  هنگامی که با  این دانشجویان در مورد حواس پرتی شان صحبت می شده باشد.بدل 

خودشان گالیه مند هستند که ساعات طوالنی کتاب به دست دارند ولی نتیجه ،این افراد از 

کار خود را آنطور که می خواهند به دست نمی آورند .ویا  این جمله را بعد از جلسه امتحان 

من این مطلب را خوانده بودم ولی هر کاری کردم، به "ی دانشجویان شنیده ایم که :ازبسیار

  ". یاد نیاوردم

دقت باشیم و نتوانیم شود تا این حد بیها چیست؟ چه چیزی باعث میتوجهیاما دلیل این بی

 ؟تمرکز کنیم

  

 پیش داریم . تمرکز حواس عبارت است از دقت کامل روی کاری که انجام آنرا در

بلکه یک ویژگی اکتسابی است. اشخاص ناتوانی شان را برای تمرکز  بسیاری معتقدندکه قدرت تمرکز حواس ذاتی نیست،

 های بسیار مختلفی بیان می کنند . مانند : فراموشکاری ،گیجی، خیالبافی ، بی عالقگی و بی توجهی . به راه

ل درونی و عوامل بیرونی تقسیم می شوند . عوامل درونی فرد ،مهمتر از عواملی که برای تمرکز حواس مهم است به عوام

 عوامل بیرونی است .

 

 

* احساس سالمتی و نیروی زندگی زیاد  : فائق شدن بر بی حالی مهمترین مسأله ای است که شما قبل از شروع مطالعه و 

 تمرکز با آن رو به رو هستید. 

 عالقه :چگونه می توان عالقه رابه عنوان مثال نسبت به یک درس زیاد کرد؟*داشتن انگیزه و 

  . اول فکر کنید که چگونه ،چرا و تا چه اندازه آن درس خاص برای باال بردن معلومات عمومی افراد اهمیت دارد

باشید ،  ممکن است از بیولوژی چندان خوشتان نیاید ولی اگر نسبت به طرز کار بدن خود و آناتومی کنجکاو

 بیولوژی درس مفیدی به نظر می رسد.

 پرورش دقت و افزایش تمرکز

 

 عوامل درونی

 تعریف



 

  

  . فکر کنید که چگونه هر درسی با سایر دروس ،زمان ها،مکان ها، مشکالت و هدف های دیگر در ارتباط است

هرگز دروس را به شکل مجزا و تک تک مطالعه نکنید.  ریاضیات در اقتصاد و جامعه شناسی در ادبیات  به کار 

 می رود .

  عالقه بستگی به درک دارد .اگر قوانین فوتبال را ندانید ،از تماشای این گونه مسابقات لذتی نخواهید برد. هرگز از

درسهای کالس عقب نیافتید. چون اگر درسهای جدید را نفهمید به تدریج عالقه ای را که داشتید از دست 

 رسد.  خواهید داد و چون عالقه از بین رفت ،درس مشکل تر به نظر می

*تشکیل الگوهای فکری و رفتاری جدید: ارزش و احترام به نفس خود را باال ببرید . زیرا احساس بی کفایتی مانع از فایق 

شدن شما بر سستی است . تشتت افکار ، بسیار بیشتر از عوامل مزاحم بیرونی بر تمرکز اثر دارد. هر وقت مصمم شدید 

برای پرورش  اعتماد به نفس خود را باال ببرید. برجا باشید  تا آن کار را به اتمام برسانید.مطالعه کنید ، بکوشید بر عزم خود پا

تلقین به نفس وقتی مؤثر است که شما اصول آن را رعایت کنید: اول آن که به آنچه  د.اعتماد به نفس به خود تلقین کنی

عالی است، خود را این چنین تصور کنید و به آن می گویید فکر و توجه کنید. مثالً وقتی می گویید: تمرکز حواس من 

بیندیشید. دوم آنکه: آن را فراوان تکرار کنید، خصوصاً شبها قبل از خواب. سوم آن که به موضوع کامالً معتقد باشید. تردید 

دی و جمالت نداشته باشید و با ایمان آن را انجام دهید. چهارم این که با احساس و شور و اشتیاق فراوان عبارات تأکی

تلقینی را بگویید نه از سر اجبار و وظیفه. بیشتر کسانی که تلقین به نفس را انجام می دهند و خصوصاً تجسم عینی موضوع 

 .هفته نتیجه مثبت می گیرند 4الی  2را در پیش می گیرند، طی 

، نمی توانم درک معنی کنم و ........ بر منفی گویی های خود را ترک کنید . عباراتی مانند نمی توانم مانع حواسپرتی ام شوم 

توانایی شما بر تمرکز اثر منفی دارد . اگر عقاید منفی برای زمانی طوالنی تقویت شوند ، شخص قدرت عمل سازنده را از 

 دست می دهد .

ش تلقین های قطع خود فریبی ، ایجاد تفکر مثبت ، تغییر تصویر خود  و ارتقاء خود پنداری ، حذف دودلی و تردید،کاه 

منفی ،انتخاب هدف هم جهت با عالئق و برخورد مستقیم با مسائل  و غیره از جمله عوامل روانشناختی است که باعث 

 افزایش تمرکز حواس می گردد. 

مزاحم را  حواس پرتی و افکار شما هر چقدر هم که در ایجاد تمرکز حواس در خود ماهر شوید، هرگز قادر نیستید عوامل 

 .پرتی کامالً حذف کنید. تمرکز حواس یعنی کاهش عوامل حواس

* مکان مطالعه : در صورت امکان، جائی مخصوص و مختص مطالعه، بسیار مفید خواهد بود. میز مطالعه باید از هر چیزی 

چنین هوا باید به قدر که حواس را پرت می کند پاک باشد. وجود نور کافی و مناسب برای مطالعة راحت، الزم است . هم

کافی در این قسمت موجود باشد و نباید مکان مطالعه را در گوشه ای بسته و خفه انتخاب کرد. بایستی در پشت آن میز یا 

 آن گوشه از اتاق فقط به کار مطالعه بپردازید و در آنجا به صرافت هیچ چیز جز مطالعه نیفتید. 

 عوامل بیرونی



 

عادت در آورید و در ساعات معینی از روز یا شب عادت کنید که به مطالعه بپردازید  * زمان مطالعه : اگر مطالعه را به صورت

این موضوع، همان شرطی شدن ،کمک مؤثری به خود کرده اید. بهترین زمان برای مطالعه بستگی به عادات فردی دارد. 

 دهد و شرطی کند.  است. هر کسی می تواند خودش را به محیط یا زمانی خاص عادت

  

 

 

کتابی را انتخاب کنید، یک صفحه از آن را در نظر گرفته و تعداد کلمات موجود در هر پاراگراف را بشمارید. یک بار دیگر 

 این کار را تکرار کنید تا مطمئن شوید که شمارش را درست انجام داده اید. در ابتدای کار با یک پاراگراف شروع کنید و

هنگامی که این تمرین برای شما آسان تر شد، تمام کلمات یک صفحه را بشمارید. شمارش را به طور ذهنی و با حرکات 

 چشم هایتان انجام دهید.

   

 در ذهن خود از یک تا صد را بر عکس بشمارید.

  

 ( ... - ۷4 - ۷۹ -۰۱۱در ذهن خود از شماره صد، سه تا سه تا بشمرید و کم کنید. ) 

  

که توانستید بهتر و دقیقه در ذهن خود تکرار کنید. هنگامی ۵یک کلمه و یا یک طرح ساده را انتخاب کنید و آن را به مدت 

که تمرکز حواس خود را از دست  بدون آن،دقیقه انجام دهید  ۰۱آسان تر تمرکز کنید. سعی کنید این کار را برای مدت 

 بدهید.

میوه مثال یک سیب را بردارید و از همه طرف به آن نگاه کنید. تمام حواس خود را بر روی آن متمرکز کنید و به چیز ک ی 

 یا ارزش غذایی آن ویا حتی رشد آن و  به چگونگی   کنیدبه سیب نگاه می  . وقتی دیگری غیر از آن سیب فکر نکنید

فقط و فقط به خود سیب فکر کنید. به آن نگاه کنید، آن را ببویید و لمس ای که آن را خریده اید فکر نکنید، بلکه  مغازه

توانید چشمان خود را ببندید و سعی کنید طعم، رنگ و بوی میوه را احساس و تصور کنید و هر چه میدقیقه  ۵بعد از  کنید.

 این تصویر را در ذهن خود شفاف تر کنید.

 

 

  

دقیقه به هیچ چیز فکر نکنید. دقت کنید وقتی که تمرین های قبلی را با موفقیت به پایان  ۵سعی کنید حداقل برای مدت  

 رساندید، آنگاه نوبت به این تمرین خواهد رسید. 
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 تمرکزتمرین هایی جهت تقویت 
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 نکنیدسعی کنید در طی تمرین به کلمات فکر 

 سعی کنید در طی تمرین به کلمات فکر نکنید.

 سعی کنید در طی تمرین به کلمات فکر نکنید.
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بسیار مؤثر است. هنگامی که این شیوه ممکن است ظاهراً ساده به نظر بیاید، ولی در عین حال حواست رو جمع کن : *

. این روش کم "حواست را جمع کن "حواستان پرت می شود و ذهنتان سرگردان است، مرتب به خودتان هشدار دهید که 
  .کم سبب می شود که توجه شما به موضوع مورد نظرتان جلب شود

که دارید، تاریخ، ساعت صرف غذا و یا برای مثال، هنگامی که در کالس هستید و ذهن شما را کنفرانس کالسی، تکالیفی 
. به هر حال تا حدی که ممکن "حواست را جمع کن و به کنفرانس توجه کن "هر چیز دیگری پر کرده، به خودتان بگویید:

هنگامی  ."حواست را جمع کن "است اجازه ندهید تمرکزتان به هم بریزد. و دوباره این هشدار را پیش خودتان تکرار کنید:
 به حال بر می گردید.  "حواست را جمع کن "ر مزاحم خود را پیدا کردید، کم کم با تکنیک که افکا

واکنش   اگر تار عنکبوتی را تحریک کنید، تار تکان می خورد و عنکبوت نسبت به جنبش تار، از خودروش عنکبوتی:* 

کرار کنید، خواهید دید که عنکبوت ، دیگر نشان داده و می خواهد علت حرکت را بیابد، ولی وقتی چندین بار این عمل را ت
این  .نسبت به حرکت تار هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد و متوجه می شود که حشره ای به دام او نیامده است

روش را یاد گرفته و ذهن خود را پرورش دهید و در برابر حواس پرتی تسلیم نشوید. وقتی کسی داخل اتاق می شود یا وقتی 
ا صدای بلند به هم می خورد، نباید به خودتان اجازه دهید که حواستان پرت شود. شما باید تمرکزتان را برای هدفی که در ب

  .در ذهن دارید، حفظ کنید

مثالً در یک کنفرانس کالسی اجازه دهید که دیگران جلوی شما حرکت کنند و سرفه کنند، بدون اینکه به آنها نگاه کنید 
و کنفرانس، تونل ارتباطی ویژه ای ایجاد کنید و بگذارید دیگران از این تونل خارج باشند. و یا وقتی که با فقط بین خودتان 

کسی صحبت می کنید، حواستان فقط به او باشد و به صورتش نگاه کنید و از حرف هایی که می زند یادداشت بردارید. 
  .توجه نکنید بگذارید همه چیز از ذهنتان خارج شود و به هیچ چیز جز او

   در طول روز ، زمان ویژه ای را به فکر کردن درباره مسائلی که به ذهن شما خطور :فرصتی برای افکار مزاحم*  

 بعد از ظهر زمانی است که شما  ۵تا  4/ 0۱می کنند و تمرکزتان را به هم می زنند اختصاص دهید. به طور مثال ساعت 
می توانید به این افکار بپردازید. هنگامی که این افکار مزاحم در طول روز به ذهن شما خطور کرد و باعث نگرانی شما شد، 

 به یاد آورید که زمان ویژه ای را برای آنها در نظر گرفته اید و اجازه دهید که از ذهن شما خارج شوند. 

  :گام های اساسی این روش عبارت اند از

  .یژه ای را هر روز به این افکار اختصاص دهیدزمان و -۰

  .وقتی افکار مزاحم وارد ذهن شما شدند، بدانید که زمان خاصی را برای فکر کردن به آنها گذاشته اید -2

  . هم می توانید این افکار را از ذهن خارج کنید "حواست را جمع کن "با تکنیک -0

  در هنگام مطالعه چند تکنیک برای تمرکز کردن



 

صوصی حتماً به این افکار مزاحم که تمرکز شما را بر هم می زنند، فکر به خودتان اطمینان بدهید که در زمان مخ-4

 .خواهید کرد

 کلید حفظ تمرکز ،توقف با فواصل منظم و سؤال پرسیدن از خود است . مانند :  * پرسیدن از خود :

از پیش می دانم  ارتباط مطالب خوانده شده با اطالعات از پیش دانسته چیست ؟ یعنی این مطالب چه ارتباطی با آن چه

 دارد؟

 چه چیزی این فرض ها را ایجاد کرده است ؟

 آیا من می توانم به یک مثال خوب در این مطلب فکر کنم ؟ 

 نکات منحصر به فرد این مطلب کدامند؟ 

برای هر پاراگرافی که به طور کامل فهمیده شده است ،عالمتی با مداد رنگی  *بیشترین برداشت از خوانده ها : 

بگذارید . در صورت فراموش کردن مطلب با این روش می توان مکان آنرا پیدا کرد .اگر بخشی برای شما دشوار است ،سعی 

آن است .مطالب خوانده شده را با کنید آنرا در زیر لب زمزمه کنید . شنیدن آنچه که خوانده میشود مانندخواندن دوباره 

 صدای بلند خالصه کنیدو بین خوانده ها و از پیش دانسته های خود ،ارتباط برقرار کنید.

 برای چند ثانیه ،چیزی را که می خوانید در ذهن خود تصور کنید . یاد داشت کردن کلمات و مفاهیم کلیدی فراموش نشود.

 

 منابع:

 ۰0۹1مطالعه،مشهد:ترانه ،طوسی،بهرام،مهارتهای -

 دفتر مرکزی مشاوره دانشجوئی ،کتابچه آموزشی مشاوره،بهبود مهارتهای مطالعه و روشهای مؤثر در یادگیری،شماره اول-

 ۰01۷وشقاقی ،فرهاد،مهارتهای مطالعه در دانشگاه،تهران:ارجمند، جان بزرگی ،مسعود-

www.successconsciousness.com - 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx  
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