
  

 ایجاد تمرکز، اکتسابی است.

بیشتر افراد گمان می کنند که تمرکز، یک امر ذاتی و تغییر آن ناممکنک    

است؛ در حالی که تمرکز، یک امر اکتسابی است و باید هر روز پرورش 

و جهت داده شود و هر کس، با هوش عادی خود، می تکوانکد بکه آن        

، «م  ذاتا آدم حواس پرتی هستک  »دست یابد؛ پس گفت  ای  جمله که 

کاماًل غلط است و همی  ذهنیت نادرست، باعث می شکود تکا انسکان          

 .نتواند از تمرکزی عالی برخوردار شود

 منشأ حواس پرتی

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

حواس پرتی درونی و ذهنی، عبارت است از اشناالت فنری انسکان و    

اندیشه هایی که موانعی بر سر راه توجه دقیق به مطالعه و تمرکز حواس 

ایجاد می کنند. ای  موانع، شامل مواردی از قبیل درد،رنج، غ  و غصکه،     

نگرانی، گرسنگی و تشنگی، سردی و گرمکی، تکرس، خشک ، شکادی،           

سردرد و... می باشد. حواس پرتی بیرونی و محیطی، به محیط پیکرامکون       

فرد و یا تحرینات غیرعادی که توسط حواس مختلف انسکان ایکجکاد        

میشود ارتباط پیدا می کند؛ مانند نور شدیکد و عکعکیکف، اکداهکای             

 .ناهنجار،روش  بودن رسانه ای اوتی و تصویری و نظایر اینها

بیشتر حواس پرتی ها، علل درونی دارند و به طبیعت فرد، ویکگگکی هکا،      

بی شک، حکواس     .حاالت روحی و روانی و عادات فردی بستگی دارند

پرتی بیرونی، آسان تر از عوامل حواس پرتی درونی برطرف می شود. از    

ای  رو، می توان بدون توجه به عوامل محیطی، مانند سر و ادای زیکاد،    

شلوغ بودن محیط و حتی داخل سرویس و هنگام مسافرت تمرکز حواس 

خود را حفظ کرد؛ اما نمی توان در حال گرسنگی و یا تشنگکی شکدیکد،      

نگرانی و ناراحتی و فنر و اندیشه، با تمرکز مطالعه کرد و یا کار دیگکری  

  .را با تمرکز انجام داد

 

 روش های تقویت تمرکز حواس

تمرکز حواس در هنگام مطالعه، کلید االی و اساسی درک و فه  

مطالب است و کلید اساسی تمرکز حواس، استفاده از روش هایی 

است که باعث تقویت و پرورش مهارت های الزم برای ای  کار 

است. بنابرای ، بدون تمرکز حواس، ممن  است درک و فه  

مطلبی که فقط یک ساعت وقت الزم داشته باشد، ساعت ها وقت 

بگیرد؛ اما به خوبی فهمیده نشود و اثر مثبتی نداشته باشد. از ای  

رو، کاربرد روش ها و فنونی که به خواننده کمک می کند تا به 

هنگام مطالعه، فعال باشد، تمرکز حواس را تقویت و مهارت فرد 

را در ایجاد تمرکز هنگام مطالعه، افزایش می دهد. ای  روش ها 

 :عبارتند از

 طرح سؤال 

طرح سؤال پیش از مطالعه دقیق، فرد را وادار می کند تا به طور 

  فعاالنه و با تمرکز، دقت کافی، انگیزه و عالقه، به مطالعه بپردازد

 تندخوانی 

تندخوانی، باعث توجه و تمرکز بیشتر و فهمیدن مطالب و در 

  نتیجه، باعث یادگیری بهتر می شود.

  خواندن اجمالی 

روش خواندن اجمالی، مبتنی است بر یک نمونه گیری سریع از 

  ننات اساسی و ارف نظر کردن از جزئیات.

  جدیت در مطالعه 

به محض نشست  پشت میز مطالعه، خواندن را با جکدیکت شکرو         

کنید؛ زیرا اگر سریع مشغول به کار مطالعه شوید، تمرکز حواس زود 

  به دست می آید.

استفاده از راهنما به هنگام مطالعه 

ینی از شیوه های برقراری تمرکز حواس، استفاده از یک راهنکمکا،   

چون انگشت سبابه، مداد و... به هنگام مطالعه است؛ زیرا استفاده از    

یک راهنما هنگام مطالعه، باعث تمرکز حواس بهتر، عادت به روان 

خواندن، جلوگیری از برگشت برای دوباره خواندن و اتالف وقکت  

 .و جلوگیری از خستگی چش  و ذه  می شود

  خط کشیدن زیر مطالب مه 
هنگام مطالعه، با استفاده از یک مداد، و مطالب مهک  و اسکاسکی را          

عالمت گذاری کنید؛ زیرا برای مشخص نمودن مطالب مه  و اساسی، 

 .خط کشیدن زیر آنها الزم است

 داشت  عالقه به مطالعه 

عالقه به مطالعه، ینی از شرایط االی و اساسی ایجاد تمرکز حکواس،  

هنگام مطالعه است. وقتی خواننده به موعوعی عالقه مند مکی شکود،      

خودبه خود بر آن تمرکز می کند؛ بیشتر دقت می کند و بکه راحکتکی      

مطالب را به حافظه می سپارد و بعد ه  خیلی راحت آن را به خکاطکر   

می آورد. سعی کنید با ایجاد انگیزه های نیرومند و در نظکر گکرفکتک         

هدف هایی که برایتان مه  و جالب توجه است، نسبت به مکطکالکعکه،     

  شوق و عالقه پیدا کنید.



 
 تعیی  زمان و منان مطالعه 

ینی از راه های برقراری تمرکز حواس، ای  است که مطالعه در ساعتکی  

از روز انجام گیرد که برای فرد، مناسب تر است. برخکی افکراد عکادت        

دارند تا نیمه های شب بیدار بمانند و با استفاده از سنکوت و آرامکش       

شبانه، با خیال راحت و آسوده مطالعه کنند؛ اما برخی دیگر عادت دارند 

شب زود بخوابند و ابح زود از خواب بیدار شوند و بکه مکطکالکعکه            

بپردازند. با ای  توایف، تعیی  زمان و مقدار مطالعه، باعث آگکاهکی از      

تمام زمینه مطالعه، برقراری تمرکز، عدم سردرگمی، جلوگیری از اتکالف  

   .وقت و انرژی و فه  بهتر مطالب می شود

 ترک افنار منفی و داشت  افنار مثبت 

مطالعه عمیق و یادگیری ثمربخش، وقتی حاال می شکود ککه فکرد،        

تصور مثبتی از خود داشته باشد و به خود اعتماد کند؛ زیرا اعتمکاد بکه     

خود، مهارت و نیرو را افزایش داده، مغز را سال  تر می کند. وقتی مکی   

خواهید کاری انجام دهید، از گفت  کلماتی مانند نمی خواهک ، نکمکی      

را از دفتکر   «ای  کار محال است»دان  و نمی توان ، بپرهیزید و جمله 

زندگی خود خط بزنید. ترس، بدگمانی و بی ارادگی را از خکود دور       

کنید و هرگز به خود اجازه ندهید تا هیجانات و افنار منفی، شما را در 

خود غرق سازد و تمرکز حواس شما را مختل کند. اعتماد بکه نکفکس       

داشته باشید و پیوسته با خود تنرار کنید که قادر به انجام هکر ککاری       

  .هستید و بدی  طریق، تفنر مثبت را در خود پرورش دهید

  

عدم هماهنگی اراده و تخیل خواننده، مانع تمرکز است 

اگر تخیل خواننده با اراده اش ه  سو نباشد، خواننده نکمکی تکوانکد       

تمرکز حواس کافی و الزم داشته باشد. در روان شناسی، ثابت شکده     

است که در ای  تضاد، قدرت تخیل، قوی تر از قدرت اراده اسکت.    

وقتی دانشجویی کتابی را باز می کند و به مطالعه آن اقدام می ککنکد،   

پس از مدت کوتاهی، افناری به ذهنش خطور می کنکد؛ مکثکاًل بکا         

دوستانش فوتبال بازی کند یا با ه  به سینما بروند یا فالن فیکلک  را     

تماشا کنند. ای  تخیالت، باعث می شود تا خواننده، تمرکز خکویکش    

را از دست بدهد و سرانجام از خواندن کتاب منصرف شکود. بکرای      

غلبه بر ای  مشنل، خواننده وقتی مایل به مطالعه درباره مکوعکوعکی    

خاص باشد، بهتر است خود را در حال و هکوای مکخکصکوص آن         

موعو  قرار دهد؛ مثالً اگر کتاب شعری می خواند، خود را در حکال  

و هوای شاعر در هنگام سرودن یا خواندن آن شعر قرار دهد و اگکر    

کتاب پزشنی می خواند، خود را در حال و هوای پزشک در هنگکام  

معالجه بیمار قرار دهد تا از ای  طریق، خیکال و اراده را بکا هک               

هماهنگ کند. تا زمانی که آهنگ تخیل و اراده هماهکنکگ بکاشکنکد،         

 .تمرکز حواس حفظ می شود

مرکز خدمات مشاوره و 

روانشناختی دانشگاه علوم 

 پزشکی دزفول

 معاونت فرهنگی دانشجویی

 یادداشت برداری هنگام مطالعه 

یادداشت برداری، نوعی تنرار درست است که ه  سبب تمرکز حکواس  

  .و ه  موجب بیشتر به خاطر سپردن مطلب می شود

  برای تمرکز حواس، به دنبال سنوت مطلق نباشید 

ینی از باورهای بسیار نادرست برخی از شما ای  است ککه بکرای       

بهتریک  مکنکان بکرای         ،تمرکز حواس، باید در سنوت مطلق باشید

مطالعه، جایی است که سر و ادا در آن از بقیه جاهای موجود کمتر 

مطالعه در جای کاماًل ساکت، غلط است؛زیرا اگر شکمکا ایک         ،باشد

گونه به محیط بسیار ساکت عادت کنید، شرطی می شوید و فقط در 

چنی  منان هایی می توانید مطالعه کنید و آن وقت در محیط هکای    

دیگر، با کوچک تری  سر و ادایی، تمرکز حواس شما به ه  مکی    

 .ریزد و ایجاد تمرکز دوباره، برایتان بسیار مشنل است

 4931اردیبهشت 

تمرکز حواس و 
 مطالعه

  یاد بگیر که بگویی نه 

زمانی که تصمی  گرفتید مطالعه کنید،اما دوستان شمکا درخکواسکت مکی         

 کنندکه دور ه  جمع شوید،هنر گفت  نه رادرخود تقویت کنید. 


