چگونه تمرکز کنیم ؟
"ػذم توشكض حَاس " هَضَػي است كِ ثسيبسي اص رَاًبى ،ثِ
داليل هختلفي ،اص آى سًذ هي ثشًذ  .توشكض حَاس دس ّش كبسي
اص رولِ هغبلؼِ ٍ دسس خَاًذى  -اص ضشٍسيبت است  .توشكض
حَاس ،حبلتي رٌّي ٍ سٍاًي است كِ دس آى توبم لَاي
حسي ،سٍاًي ٍ فكشي اًسبى ،سٍي هَضَع خبغي هتوشكض هي
ضَد ٍ تضويي كٌٌذُ اهش يبدگيشي ٍ اًزبم دادى غحيح كبسّب
ٍ سّبيي اص خغشات احتوبلي است  .دس يك روغ ثٌذي كلي،
ثيطتش افشاد ثِ داليل صيش ،ثب ػذم توشكض فكش ٍ حَاس پشتي
سٍثِ سٍ هي ضًَذ:
 .1كسبًي كِ خَد سا ثِ اًزبم دادى كبس يب هغبلؼِ دسسي هزجَس
هي كٌٌذ؛ دس حبلي كِ توبيل دسًٍي چٌذاًي ثِ آى ًذاسًذ  .دس
ايي غَست لَاي رٌّي ٍ سٍاًي ضبى ،ثِ عَس خَدكبس اص آى
هَضَع دٍس ضذُ ٍ ،دچبس حَاس پشتي هي گشدًذ  .ايٌبى هوكي
است هذت ّب ثب ثي ػاللگي ،كبسّبيي سا اًزبم دٌّذ ٍ يب ثِ
دًجبل دسس ٍ سضتِ تحػيلي خبغي ،تالش ّبيي كٌٌذ ٍ ثِ
ػجبست ديگش خَد سا هزجَس ثِ اًزبم دادى آى كبس يب هغبلؼِ
ثجيٌٌذ!
 .2فطبسّبي سٍاًي ،اص ػَاهل ػوذُ پشاكٌذگي فكشي است .
ثيطتش افشاد دس هَارِْ ثب هَضَػي ،اگش هؼتمذ ثبضٌذ صهبى
كبفي ثشاي حل آى ًذاسًذ ٍ يب تَاًبيي حل هسئلِ ٍ كست
تَفيك سا دس خَد ًجيٌٌذ ،دچبس ىگشاًي ٍ اضغشاة هي ضًَذ
ٍ دس ًتيزِ ايي تشس اص ضكست ،افكبس هٌفي ،ػذم اػتوبد

ثِ ًفس ٍ خيبل ثبفي ّبي هٌفي گشايبًِ ،تَاى ػول ٍ
اثتكبس ٍ خالليت سا اص آًبى سلت هي كٌذ ٍ ثِ ربي ايٌكِ
سٍي هَضَع خبظ هتوشكض ضًَذ ،ثش تشس ٍ احتوبل
ثش آًْب
ضكست خَد توشكض هي كٌٌذ ٍ يأس ٍ ًباهيذي
چيشُ ٍ هَرت حَاس پشتي هي گشدد.
 .3گبُ ثؼضي اص حَادث ٍ اتفبلبت ،فضبي سٍاًي فشد سا دچبس
اختالل هي كٌذ .هسبئلي ًظيش آًچِ دس صًذگي ضخػي،
تحػيلي ،خبًَادگي ،ارتوبػي ،التػبدي ٍ ...سخ هي دّذ،
توشكض حَاس سا اص ثيي هي ثشد.
 .4گبّي ػذم سػبيت ثْذاضت هغبلؼِ ٍ اغَل ٍ لَاًيي آى ٍ
ثْشُ ًگشفتي اص سٍش هٌبست ،ثبػج خستگي رسوي ٍ سٍاًي
ضذُ ٍ آهبدگي سٍاًي الصم ثشاي هغبلؼِ ٍ دسس سا اص ثيي هي
ثشد .دس ًتيزِ احسبس ثي ػاللگي ٍ ثِ دًجبل آى ػذم توشكض
حَاس ،ثش ضخع هستَلي هي ضَد.
 .5گًَبگًَي فؼبليت ّبي فشد  -ثِ خػَظ اگش دس تَاى اٍ ًجبضذ
 ثبػج ػذم توشكض حَاس هي ضَد.راه هاي مقابله با عوامل حواس پرتي
ثشاي همبثلِ ثب ّش يك اص ػَاهل يبد ضذُ ،ثبيذ ثِ ساُ كبس خبظ
ٍ هٌبست آى تَرِ كشد ً .كبت صيش هي تَاًذ ثِ ػٌَاى ساُ
كبسّبي كلي ،هؤحش ٍالغ ضَد:
 - 1دس اثتذا ٍ لجل اص ّش چيض ،ثشاي توبم فؼبليت ّبي دسسي ٍ
غيشدسسي ،ثشًبهِ سيضي كٌيذ  .اٍلبت ضجبًِ سٍص سا دس يك

رذٍل صهبى ثٌذي ضذُ  -اص ٌّگبم ثيذاسي تب هَلغ خَاة -
يبدداضت ٍ ثشاي ّش كبسي ،صهبى خبظ ٍ هٌبست هؼيي كٌيذ .
ي
ثكَضيذ عجك ّوبى ثشًبهِ تٌظين ضذُ ،ثِ فؼبليت ّب
)...
هطخع (كالس ،هغبلؼِ ،استشاحت ،ػجبدتٍ ،سصش ٍ
ثپشداصيذ.
 - 2صهبى هؼيٌي سا دس عَل سٍص ،ثشاي اًذيطيذى دسثبسُ
هَضَػبت هختلف ثب تخيالت ٍ افكبس هضاحن ،اختػبظ دّيذ .
ايي كبس حذالل دٍ فبيذُ هْن داسد ً :ظن ٍ اًضجبط دس توبم
فؼبليت ّب  -حتي دس اًذيطِ ّب ٍ افكبستبى  -ساُ پيذا هي كٌذ
كِ خَد ثسيبس اسصضوٌذ است ٍ ًيض اگش افكبس هضاحن دس غيش
صهبى هؼيي ،ثِ سشاغتبى آهذ ٍ ثبػج حَاس پشتي ضوب ضذ،
هي تَاًيذ ثِ خَد ٍػذُ ثذّيذ كِ صهبى اًذيطيذى دس ايي
ثبسُ ،فالى صهبى خبظ ٍ هؼيي است.
 - 3پس ثشاي ّش كبس ٍ فؼبليتي ٍلتي ،هطخع كٌيذ ٍ دس آى
صهبى ثِ ّيچ اهشي ،غيش اص آى ًپشداصيذ.
 - 4اغَل ٍ لَاًيي الصم ثشاي يك هغبلؼِ سَدهٌذ سا ثطٌبسيذ ٍ
آى سا ثِ دلت سػبيت كٌيذ  .دس ايٌزب ثِ چٌذ هَسد اضبسُ هي
ضَد:
الف .ثب تجييي ّذف خَيص اص هغبلؼِ ٍ دسس خَاًذى،
احسبس ًيبص ٍ اًگيضُ ثشاي هغبلؼِ سا دس خَد افضايص دّيذ.
ة .ثِ ٌّگبم هغبلؼِ يب حضَس دس كالس ،اص افكبس يأس آفشيي،
كسل كٌٌذُ ٍ غيشهٌغمي ثپشّيضيذ ٍ ّوَاسُ اهيذ ،لذست ٍ
تَاًبيي سا دس رّي خَد حفظ كٌيذ.

دٌّ .گبم هغبلؼِ يب سش كالس ،كبغز ٍ للوي داضتِ ثبضيذ ٍ
يبدداضت ثشداسيذ يب هغبلت سا خالغِ كٌيذ تب دس فضبي سٍاًي
دسس ٍ هغبلؼِ لشاس داضتِ ثبضيذ؛ ًِ ايٌكِ ثِ دًجبل افكبس ٍ
رٌّيبت خَد ثبضيذ.
د .ثب پيص هغبلؼِ ٍاسد كالس ضَيذ ٍ پشسص ّبيي كِ دسثبسُ
دسس ثِ رٌّتبى هي سسذ ،ثالفبغلِ اص استبد ثپشسيذ  .ثِ خَد
اربصُ ًذّيذ سؤال هغشح ضذُ ،رٌّتبى سا ثِ خَد هطغَل
داسد ٍ ثِ تذسيذ اص فضبي سٍاًي كالس خبسد ضَيذ  .ثب ايي
سٍش سبدُ ،هي تَاًيذ فشايٌذ تذسيزي ٍ هحتَاي دسسي
كالس سا پي گيشي كٌيذ ٍ خَد سا دس فضبي دسسي يب هغبلؼِ
لشاس دّيذ.
س .صهبى ٍ هكبى هغبلؼِ ،ثبيذ اص ًظش فيضيكي ٍ سٍاًي ،اص ضشايظ
(ًظيش سش ٍ
هٌبست ثشخَسداس ثبضذ ٍ ػبهل حَاس پشتي
) اص هحيظ
غذاّب ،سشهب ٍ گشهب ٍ ًَس كن يب خيلي ضذيذ
هغبلؼِ حزف ضَد.
- 5دس غَستي كِ گًَبگًَي كبسّب ٍ فؼبليت ّبي غيشدسسي،
ثبػج ػذم توشكض هي ضَد ،آًْب سا ثِ حذالل هوكي ثشسبًيذ ٍ
ثِ خَد ثگَييذ  :دس ايي دٍسُ ٍ صهبى ،هْن تشيي ٍظيفِ ٍ كبس
هي ،هغبلؼِ ٍ دسس خَاًذى ٍ استمبي سظ ح ػلوي است ٍ
فؼبليت ّبي ربًجي هتؼذد ،هضاحن ٍظيفِ اغلي هي است .
- 6اگش هطكالت ضخػي ،ارتوبػي ،خبًَادگي ٍ  ...ثبػج ػذم
توشكض حَاستبى هي ضَد؛ ثذاًيذ كِ:

الف .صًذگي فشدي ّيچ كس ،خبلي اص هطكل ٍ رّي ّيچ
فشدي ،ثِ عَس كبهل خبلي ًيست  .اص عشف ديگش ثب غِشف فكش
كشدى ٍ هطغَليت رٌّي دسثبسُ چٌيي هطكالتيّ ،يچ دسدي
دٍا ًخَاّذ ضذ  .پس ثِ خَد تلميي كٌيذ كِ ٌّگبم دسس يب
هغبلؼِ ،رّي خَد سا اص آى هسبئل ثشّبًيذ.
ة .ثِ ٌّگبم هضاحوت آى افكبس ،ثِ خَد لَل ثذّيذ  :دس ايي
ثبسُ خَاّن اًذيطيذ (ٍ صهبًي سا ثشاي ايي كبس دس ضجبًِ سٍص
اختػبظ دّيذ.
د .دس غَست اهكبى ثِ اتفبق يكي اص دٍستبى خَد ،هغبلؼِ يب
هجبحخِ كٌيذ.
 - 7دس غَستي كِ هَضَع يب هَضَػبت خبظ ٍ هحذٍدي ،ثبػج
حَاس پشتي ضوب هي ضَد ،ثِ دًجبل ساُ حل هٌبست آى
ثبضيذ؛ چشا كِ ايي دس حكن ػلت ػذم توشكض حَاس ضوب
ٍ ػبهل اغلي سا
است .پس ثشاي همبثلِ ثب آى ،اثتذا ػلت
ضٌبسبيي كٌيذ ٍ دس پي حزف يب تمليل آى ثشآييذ؛ ٍلي اگش
هَضَػبت هختلف ،ثبػج حَاس پشتي ضوب هي ضَد؛ ثِ ًكبت
چْبسگبًِ ثبال حتوبً تَرِ كٌيذ.
 - 8سٍش هغبلؼِ:
 - 9افشادي كِ كتبة ّبي هتفشلِ ثي تشتيت هغبلؼِ هي كٌٌذ؛
پس فشدا
اهشٍص كتبثي تبسيخي ،فشدا كتبثي سٍاى ضٌبسي،
كتبثي سيبسي ٍ سٍص ديگش كتبثي ديٌيّ ،شگض استفبدُ ًوي
كٌٌذ .
- 10سٍش غحيح ٍ هتذ غحيح دس هغبلؼِ ايي است كِ :

اٍال ،اًسبى آگبّبًِ كتبة هَسد هغبلؼِ خَد سا ثش حست
ًيبصهٌذيْبي ضخػي خَد اًتخبة كٌذ ٍ هغبلؼِ سا دس اختيبس
تػبدف لشاس ًذّذ كِ كتبثي ثِ دستن افتبد ٍ هغبلؼِ كشدم.
حبًيب ،دس هغبلؼِ آى سا ثِ حبفظِ ثسپبسد _ثِ هفَْم ٍالؼي
سپشدى_ يؼٌي هغبلت كتبة سا ثؼذ اص هغبلؼِ ،اص حبفظِ
ثخَاّذ ثجيٌذ تحَيل گشفتِ يب خيش .
حبلخب ،ثشاي ايي كِ هغبلت خَة ثِ حبفظِ سپشدُ ضَد ،كبفي
ًيست يك ثبس هغبلؼِ ٍلَ آى كِ حبفظِ خيلي لَ ي ٍ ًيشٍهٌذ
تش ثبضذ  .حذالل دٍثبس هغبلؼِ پطت سش ّن ثشاي يك حبفظِ
لَي ٍ ثيص اص دٍثبس ثشاي حبفظِ ّبي ضؼيفتش ،پطت سش ّن
الصم است .
ساثؼب ،ثبيذ هَضَػي ثبضذ؛ يؼٌي ّش چٌذي يكجبس ،هَضَػي سا
ثشاي تفكش اًتخبة كٌذ ٍ دس اعشاف آى ،يك سلسلِ هغبلؼبت
اًزبم دّذ؛ كتبثْبي هشثَعِ سا اًتخبة كٌذ ،يبدداضت كٌذ،
خالغِ ٍ ًتيزِ هغبلؼبت خَد سا ثٌَيسيذ  .پس اص آى خالغِ
ٍ ًتيزِ سا دس يكي اص لفسِ ّبي حبفظِ ثگزاسد  .آى ٍلت است
كِ حذاكخش ثْشُ ثشداي سا اص حبفظِ كشدُ است ،آى ٍلت است
كِ هي تَاى گفت اص ًظش ضخػي  ،دس يك لسوت اص ًيشٍّبي
ضخػي تحت اختيبس خَد ،استؼذاد سّجشي ٍ هذيشيت داسد .
رولِ هؼشٍف اهيشالوَهٌيي كِ دس ًْذ الجالغِ است « :اى ّزُ
الملَة تول كوب تول االثذاى فبثتغَا لْب عشائف الحكن » ثيبى
 ( .اهبهت ٍ
ًَػي هتذ ٍ هذيشيت ،دس هغبلؼِ ٍ تفكش است
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