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 تمرکز در مطالعهتقویت  -7 جلسه

 طرح مساله .1

.1.1 مساله چیست؟ 

فقط باید روی کاری که انجام می دهید متمرکز شده و از  ،بازی کامپیوتری انجام می دهیدمی خوانید و یا  بیوشیمیمهم نیست که  

 .کنید حواس پرتی جلوگیری

همه ما در مواقعی توانایی متمرکز شدن کامل را داریم، به مواقعی فکر کنید که مثال غرق یک فیلم، مسابقه یا موسیقی بوده اید. در  

 .آن هنگام به موضوع تمرکز کامل داشته اید و یا به اصطالح غرق آن موضوع شده بودید

. نگرانی های فکری شما حواستان را پرت می کند .به موضوع دیگر می پردفکر شما دائم از یک موضوع  ،هنگام درس خواندناما در  

 .منعطف شده است دیگریکه متوجه شوید می بینید که حواستان به یک موضوع  قبل از این

ادعا  یادگیری، مثمرثمر نخواهند بود. همه افراد، توانایی تمرکز دارند؛ چون تمرکز، امری نسبی است و کسی نمی تواند بدون تمرکز 

 .کند که کامالً حواس پرت است و یا همیشه تمرکز حواس دارد

، کامالً غلط است و همین ذهنیت نادرست، باعث می شود تا انسان نتواند از «من ذاتا آدم حواس پرتی هستم»گفتن این جمله که  

 .تمرکزی عالی برخوردار شود

هفته که  6تا  4تمرینات ابتدا پیشرفت کمی را حس کنیم، ولی وقتی تقویت تمرکز به تمرین نیاز دارد. ممکن است در هنگام شروع  

 .های قابل توجهی خواهید شد ها گذشت، شاهد پیشرفت از پرورش مهارت

.1.2 تعاریف 

تمرکز، در لغت، به معنی تراکم، فشردگی مجموعه و چکیده و در اصطالح، یعنی حفظ و نگه داری توجه و تمرکز حواس روی  

 .موضوعی معین

ذهن شما، همواره می خواهد درگیر و مشغول باشد؛ بنابراین، . پرتی، چیزی نیست جز تمایل ذاتی ذهن به درگیری و فعالیتحواس  

اگر آن چه اکنون انجام می دهید، در شما درگیری و مشغولیت ذهنی ایجاد کند، فکر شما دیگر احساس نمی کند که جای دیگری 

ر انجام این کار، درگیری ذهنی ایجاد نشود، ذهن شما شتابان به جایی می رود تا خود را در برود و در آن جا درگیر شود؛ اما اگر د

 .آن جا مشغول کند و این، همان حواس پرتی است

.1.3 منشأ حواس پرتی 

 .حواس پرتی یا منشأ ذهنی و درونی دارد و یا منشأ بیرونی و محیطی 

سان و اندیشه هایی که موانعی بر سر راه توجه دقیق به مطالعه و تمرکز حواس پرتی درونی و ذهنی، عبارت است از اشکاالت فکری ان 

حواس ایجاد می کنند. این موانع، شامل مواردی از قبیل درد، رنج، غم و غصه، نگرانی، گرسنگی و تشنگی، سردی و گرمی، ترس، 

 خشم، شادی، سردرد و... می باشد. 
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و یا تحریکات غیرعادی که توسط حواس مختلف انسان ایجاد می شود ارتباط  حواس پرتی بیرونی و محیطی، به محیط پیرامون فرد 

 .پیدا می کند؛ مانند نور شدید و ضعیف، صداهای ناهنجار، روشن بودن رسانه ای صوتی و تصویری و نظایر اینها

 .فردی بستگی دارندبیشتر حواس پرتی ها، علل درونی دارند و به طبیعت فرد، ویژگی ها، حاالت روحی و روانی و عادات  

بی شک، حواس پرتی بیرونی، آسان تر از عوامل حواس پرتی درونی برطرف می شود. از این رو، می توان بدون توجه به عوامل  

محیطی، مانند سر و صدای زیاد، شلوغ بودن محیط و حتی هنگام مسافرت تمرکز حواس خود را حفظ کرد؛ اما نمی توان در حال 

  د.تمرکز انجام داشدید، نگرانی و ناراحتی و فکر و اندیشه، با تمرکز مطالعه کرد و یا کار دیگری را با گرسنگی و یا تشنگی 

 نکاتی برای افزایش تمرکز در مطالعه .2

.2.1 مکان مطالعهزمان و  

 .یک مکان، صندلی، میز و محیط مخصوص به مطالعه داشته باشید 

 مناسب باشد …رارت و محل مطالعه باید از هر نظر مانند نور ، دما، درجه ح 

هایتان را در ساعاتی که انرژی درونی تان  سخت ترین درس .مطالعه تان را با سطح انرژی درونی تان )روزانه، شبانه( تطبیق دهید 

هایتان را در  باالست مطالعه کنید. مثال اگر احساس می کنید در ساعات اولیه شب بیشترین هوشیاری را دارید، مشکل ترین درس

 .های آسان تر را به ساعات بعدی موکول کنید ساعات مطالعه کرده و درساین 

میزان مطالعه، بازدهی، میزان به خاطر سپاری و تمرکز، با میزان نظم و ترتیب اتاق ها، نسبت مستقیم داشت؛ یعنی هر فردی که در  

 .ی و کیفی بیشتری را در مطالعه خود نشان می داداتاقی با اسباب و وسایل کمتر، مرتب تر و منظم تری قرار گرفته بود، بازدهی کمّ

.2.2 ابزارهای مانع تمرکز 

 .تلفن و موبایل را از خود دور کنید 

)مطالعات  اگر دوست دارید در هنگام مطالعه موزیک گوش کنید، اشکالی ندارد، اما فقط تا هنگامی که باعث حواس پرتی شما نشود. 

 (.گام مطالعه تاکنون بی نتیجه بوده استدر مورد مفید بودن یا نبودن موسیقی در هن

.2.3 تمرکز در حین مطالعه 

دقیقه اول مطالعه  چندذهن ما نیز مانند جسم ما برای اینکه ورزیده تر باشد و کارش را بهتر انجام دهد، نیاز به گرم کردن دارد. در  

دقیقه ی اول کمتر  چندبنابراین کارآیی فرد در . نیروی ما صرف گرم کردن مغز در جهت تمرکز روی موضوع مورد نظر می شود

است. پس اگر شروع درسی برایتان مشکل بود، دلسرد نشوید و به مطالعه ادامه دهید. وقتی ذهنتان آماده شد با سرعت بیشتری 

 .مطالب را فرا خواهید گرفت

کردن مغز، باعث می شود که بهتر بتوانید بین  بهترین راه برای گرم کردن ذهن، مرور مطالب گذشته است. این کار عالوه بر آماده 

 .های قبلی ارتباط برقرار کنید معلومات جدید و دانسته

سوال سازی در هنگام مثال با  .مطالعه تان را فعال تر کنید، هر چه در هنگام مطالعه فعال تر باشید مطالعه بهتری خواهید داشت 

 .مطالعه
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همیدن مطالب و در نتیجه، باعث یادگیری بهتر می شود. فکر و ذهن ما قادر است هزاران تندخوانی، باعث توجه و تمرکز بیشتر و ف 

کلمه را در دقیقه از خود عبور دهد؛ ولی اگر سرعت مطالعه ما پایین باشد، ذهن، وقت اضافی می آورد و ناچار به این شاخه و آن 

یا تندخوانی، فرصت جوالن به ذهن نمی دهد و سبب برقراری شاخه می پرد و در نتیجه، حواس پرتی ایجاد می شود. مطالعه سریع 

 .تمرکز حواس هنگام مطالعه می شود

یکی از شیوه های برقراری تمرکز حواس، استفاده از یک راهنما، چون انگشت سبابه، مداد و... به هنگام مطالعه است؛ زیرا استفاده از  

عادت به روان خواندن، جلوگیری از برگشت برای دوباره خواندن و اتالف وقت و یک راهنما هنگام مطالعه، باعث تمرکز حواس بهتر، 

 .جلوگیری از خستگی چشم و ذهن می شود

یادداشت  .یادداشت برداری، نوعی تکرار درست است که هم سبب تمرکز حواس و هم موجب بیشتر به خاطر سپردن مطلب می شود 

دیشیدن می شود. برای برقراری تمرکز حواس جهت نوشتن، هماهنگی چشم و برداری خوب، کاری جدی و فعال است که موجب ان

مغز )به منزله نوعی یادگیری تجسمی چند بعدی( با عاملی بی نظیر است که تمرکز حواس را تقویت کرده، فهم مطالب و سرعت 

 .یادگیری را افزایش نباشید

.2.4 و استراحت مشوق ها 

بی وقفه درس خواندن طوری  .انجام بدهید تا بدانید به زودی نقطه پایان فرا می رسددرس خواندن را در دوره های زمانی محدود  

 .که به نظر می رسد نقطه پایانی وجود ندارد سخت تر است

 و ...  گردش ،یا پیاده روی مثال تماس با دوستتان برای انجام موفقیت آمیز کارتان یک تشویق در نظر بگیرید، 

 .انجام دهید، مثال اگر نشسته بودید قدم بزنید و به یک مکان دیگر بروید موقع استراحت یک کار متفاوت 

.2.5 موضوع مطالعه 

 .برای ایجاد تنوع در کار، موضوع مطالعه را هر یک یا دو ساعت عوض کنید 

.2.6 :ترك افکار منفی و داشتن افکار مثبت 

  .داشته باشد و به خود اعتماد کندمطالعه عمیق و یادگیری ثمر بخش وقتی حاصل می شود که فرد تصور مثبتی از خود  

« این کار محال» وقتی می خواهید کاری انجام دهید از گفتن کلماتی همانند: نمی خواهم، نمی دانم، نمی توانم بپرهیزید. جمله 

 .است را از دفتر زندگی خود خط بزنید، ترس و بدگمانی و بی ارادگی را از ذهن خود دور کنید

قوی بودن اعتماد به نفس احساس شعف و شادی را در شما بوجود می آورد و در حالت شادمانی از تمرکز حواس خوبی برخوردارید.   

 .بهتر فکر می کنید، بهتر مطالعه می کنید و نتیجه کارتان بهتر می شود

 های افزایش تمرکز در مطالعه تکنیک .3

.3.1 االن اینجا باشتکنیک  
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االن : »منحرف شده است، به خودتان بگویید در حین مطالعه وقتی متوجه شدید فکرتان .بسیار موثر است این روش ساده اما کلیدی 

 .برگردانیدمورد مطالعه  و به آرامی توجه خودتان را به موضوع« اینجا باش

را به موضوع مطالعه  ، عناوین مطالب و غیره تمرکز خودذهنیهای  نقشهبه آرامی با نگاه کردن به سواالت، خالصه برداری ها،  

 .برگردانید و هر قدر که ممکن است آن را حفظ کنید

به آرامی توجه خودتان را به موضوع برگردانید و این تمرین را  ، و«االن اینجا باش. »اگر دوباره فکرتان منحرف شد، با خود بگویید 

 .مرتبا تکرار کنید

.3.2 ها زمان افکار و نگرانی 

 درصد کمتر دچار نگرانی و حواس پرتی می 33ار و نگرانی ها تخصیص می دهند پس از چهار هفته افرادی که برای خود زمان افک 

 .شوند

آیند و مزاحم  در مورد افکاری که دائما به فکر شما می. ها تخصیص دهید یک زمان خاص روزانه برای فکر کردن در مورد نگرانی 

 .تمرکزتان در کارها می شوند فکر کنید

  .به خودتان یادآوری کنید که یک زمان مخصوص برای فکر کردن در مورد آن دارید ک فکر مزاحم می شویدوقتی که متوجه ی 

  .تا در مورد مسائلی که فکر شما را مشغول می کند فکر کنید و نگران شوید ها عمل کنید به قرار خود برای زمان افکار و نگرانی 

.3.3 یادداشت برداری افکار 

خودکاری کنار دستتان بگذارید و فکرهایی را که به ذهنتان می رسد و مزاحم درس خواندن تان می هنگام درس خواندن کاغذ و  

با این کار دیگر نگران فراموش کردن کارها و ایده ها نیستید و به خودتان یادآوری می کنید درست است که  .شود یادداشت کنید

ید و بعداً برایشان کاری انجام بدهید اما آنقدر مهم نیستند که به خاطر این کارها به اندازه ای مهم هستند که آنها را یادداشت کن

 .شان درس خواندن را متوقف کنید

 

 


