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راهکارهایی برای مقابله با حواس پرتی

این مبارزه را جدی بگیرید
يك بار ،دو بار ،سه بار از روی صفحۀ كتاب میخوانم ،اما اص ً
ال نمیتوانم
تمركز كنم .واژهها بدون آنكه متوجه معنی آنها شوم ،از جلوی چشمانم رژه
میروند .يك نفس عميق میكشم و سعی میكنم كه دقتم را بيشتر كنم ،اما
بعد از خواندن چند جمله ،دوباره ذهن و دلم از كتاب و درس فاصله میگيرد
و به قول معروف« :من در ميان جمع و دلم جای ديگر است!»
موقع تست زدن نيز همين مشكل را دارم .هنوز سؤال را به طور دقيق
نخواندهام  ،ذهنم درگير گزينهها میشود ،و هنوز خواندن چهار تا گزينه
را تمام نكردهام به فكر سؤالهای بعد و تستهای درس بعدی هستم .اين
روزها مشكلم چند برابر شده است؛ فكر اينكه اگركنكورم خوب نشود ،چه
كنم ،اينكه اگر رتبـۀ خوبی كسب نكنم ،پيش خانواده و معلمهايم شرمنده
خواهم شد ،اينكه اگر در رشتهای كه میخواهم قبول نشوم ،چه كنم ،و دهها
«اگر» ديگر ،ذهنم را به خود مشغول میكند و تمركزم را به صفر میرساند.
آن چه خوانديد ،درد دل يك كنكوری است كه بیشك حرف دل تعداد قابل توجهی
از داوطلبان آزمون سراسری است؛ افرادی كه از عدم تمركز و به قولی حواس پرتی
رنج میبرند و به جای اينكه روی كاری بخوبی تمركز كنند ،ذهنشان درگير افكار
پراكنده و وراجیهای دائم مغزشان است و در نتيجه نمیتوانند به آرزوها و اميدهای
خود برسند؛ زيرا كيفيت زندگی ما بر اساس ميزان تمركز ماست؛ در واقع خوشبختی
و موفقيت ما بستگی به توانايیمان در متمركز كردن انرژیهايمان دارد.
در كل میتوان گفت فردی كه تمركز ندارد ،هرگز قادر نخواهد بود كه ديد درستی
نسبت به دنيای خود داشته باشد .اين فرد مسائل را بزرگ میكند و هر تفكری،
محور اصلی ذهنش میشود و بشدت آن را درگير میكند .چنين فردی همه چيز در
زندگیاش (از جمله مشكالتش) بزرگ ،روشن ،رنگی و نزديك است ،و همه چيز برای
وی ،درست در مقابل چشمش قرار دارد و در نتيجه نمیتواند تمركز كند.
چه بايد كرد ؟
*آيا زمانی كه فيلم جالبی میبينيد يا با دوستتان دربارة مطلب مورد عالقةتان
صحبت میكنيد ،باز هم حواستان پرت میشود؟ نه؛ زيرا وقتی توجه شما به چيزی
معطوف میشود و جذب فعاليتی میگردد ،ذهنتان طبيعتاً آرام میگيرد .به همين
دليل است كه بسياری از سرگرمیها میتوانند آرامش بخش باشند .حال هر اتفاقی
كه در اطرافتان بيفتد ،اص ً
ال متوجه آن نخواهيد شد؛ در واقع حتی متوجه گذر زمان
هم نمیشويد.
برای رسيدن به چنين وضعيتی ،بايد مطالعه يا تست زدن را با درسی كه آن را
دوست داريد ،آغاز كنيد.
* هنگام مطالعه يك فصل يا يك كتاب ،اول به كل آن نظر بيندازيد و سپس
به مطالعه جزئيات و زير عنوانها بپردازيد؛ نه آنكه از همان آغاز فصل ،پاراگراف
به پاراگراف و بدون يك نگاه كلی به تمام فصل يا كتاب ،مطالعه را شروع كنيد.
همچنين تمام مطالب را براي خودتان سازماندهی كنيد .با سازماندهی مطالب
میتوان براحتی آنها را ياد گرفت ،حفظ كرد و سپس به ياد آورد .برای يادگيری و
حفظ موضوع و مطلبی ،كه دارای زير مجموعه و زيرشاخههای متعدد است ،آن را در

يك سلسله مراتب منطقی قرار دهيد و از كل به جزء و از باال به پايين به زيرشاخههای
جزئیتر تقسيم كرده و به خاطر بسپاريد .پس از مطالعه هر فصل نيز  ،خالصة فصل
را به دقت بخوانيد ،عنوانهای درشت آن را از نظر بگذرانيد و آنها را روی يك صفحه
كاغذ بنويسيد.
* شبكههای اجتماعی و بسياری از سايتهای موجود در اينترنت ،آنقدر دارای
جذابيت هستند كه به شكل اعتيادآوري كاربران را به سمت خود میكشند .اگر هنگام
كار كردن ،مدام به اين فكر میكنيد كه عكستان چند عدد اليك خورده ،بهتر است
كه با ابزارهای كنترلی ،اين اعتياد را تحت كنترل در آوريد .به همين منظور میتوانيد
از افزونههايی مانند (گوگل كروم) برای بالك كردن سايتهايی مشخص در زمانهای
معين بهره ببريد ،تا شايد از اين طريق ،ذهنتان بيشتر متمركز شود.
* نوتيفيكيشن ،ابزار بسيار مفيدی برای اطالع سريع از اتفاقاتی است كه در
اپليكيشنهای مختلف روی میدهد؛ اما گاهی آنقدر تعداد اين برنامهها و اعالنهايشان
زياد میشود كه نه تنها تمركز بر هم میخورد ،بلكه استرس نيز به اين مجموعه اضافه
میگردد .در همين راستا توصيه میشود كه نوتيفيكيشن اپليكيشنهای غيرضرور را
خاموش كنيد يا حداقل در حين كار صدای موبايل خود
را قطع كنيد .دكتر نوايرز میگويد« :فقط  10دقيقه در
هر روز ،خودتان را از وسايل الكترونيكی مثل تلفنهمراه،
لپتاپ و بازیها و ضبطصوتتان دور كرده و آنها را خاموش
كنيد و بعد روی يك كاغذ ،همه مسائل مهم را ،كه بايد
به خاطر بسپاريد ،بنويسيد و اين كاغذ را همراه خودتان
همه جا ببريد و چندين بار در طول روز به آن نگاه كنيد.
میتوانيد با خودتان شرط كنيد كه فقط روزی دو يا سه
بار ايميلهايتان را بررسي كنيد و تلفن همراهتان را از
خودتان دور نگه داريد تا وسوسه نشويد كه هر دقيقه آن
را بررسي كنيد».
* مغز شما برای عملكرد مناسب به اكسيژن احتياج دارد.
دكتر بلير میگويد« :وقتی خسته هستيد ،تنفس شما
مشوش ،نیاز دارد كه هر چند
یك ذهن آشفته و
ّ
وقت یك بار تمیز شود .برای انجام این كار ،الزم
است كه انتظارات منفی از خود را رها كنید و
بگذارید كه آرامش جای آن را بگیرد .ذهن انسان
در آرامش بهترین عملکرد را دارد؛ بنابراین ،هر
تکنیکی در جهت تقویت این قابلیتها بیاموزید،
برای مغزتان مفید است
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عميق نيست و در نتيجه ميزان اكسيژنی كه از طريق خون به مغزتان میرسد كاهش
میيابد و اين مسأله روی عملكرد مغز شما تاثير میگذارد .همين موضوع ساده
میتواند باعث بروز «ذهن مهآلود» شود .حالت مشابه ديگر ،اضطراب و ناراحتی است
كه باعث میشود تنفس به صورت ايدهآل انجام نشود و فرد تند تند و غيرعميق نفس
بكشد يا تنفس خود را حبس كند».
ورزش كردن ،بهترين راهحل ممكن برای رساندن حد ماكزيمم اكسيژن به مغز است،
اگر تازگیها خيلی فراموشكار شدهايد ،يك برنامه ورزشی منظم ،و نه خيلی سخت
و طاقتفرسا ،برای خودتان تدارك ببينيد؛ حتی میتوانيد يك برنامه پيادهروی
چنددقيقهای روزانه براي خودتان در نظر بگيريد و بعد از مدتی متوجه شويد كه
ذهنتان چقدر شفافتر و دقيقتر شده است.
* يك ذهن آشفته و مش ّوش ،نياز دارد كه هر چند وقت يك بار تميز شود .برای انجام
اين كار ،الزم است كه انتظارات منفی از خود را رها كنيد و بگذاريد كه آرامش جای
آن را بگيرد .ذهن انسان در آرامش بهترين عملكرد را دارد؛ بنابراين ،هر تكنيكی در
جهت تقويت اين قابليتها بياموزيد ،برای مغزتان مفيد است؛ البته راههای رسيدن به
آرامش برای افراد مختلف ،متفاوت است .فعاليتهايی مانند مديتيشن ،دعاو نيايش،
تصويرپردازی ،يوگا ،دويدن ،شنا ،كوهنوردی و  ...نيز میتواند راهكارهاي مناسبی
برای شما باشد.
* يكی از كارهايی كه به تمركز حواس شما كمك میكند اين است كه ميز يا مكان
مطالعه خود را هميشه مرتب نگه داريد و همواره برای مطالعه ،كاغذ و قلمی همراه
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خود داشته باشيد و نت برداری كنيد يا خالصهای از مطالب را يادداشت كنيد تا در
فضای روانی درس و مطالعه قرار داشته باشيد .ضمناً برای خودتان سؤال مطرح كنيد،
و در صورتی كه تعدد كارها و فعاليتهای غيردرسی ،باعث عدم تمركز شما میشود،
آنها را به حداقل ممكن برسانيد و سپس مطالعه را شروع كنيد.
* اگر مشكالت شخصی ،اجتماعی ،خانوادگی و … باعث عدم تمركز حواستان
میشود ،بدانيد كه زندگی فردی هيچ كس ،خالی از مشكل نيست و ذهن هيچ فردی
نيز خالی محض نيست؛ از طرف ديگر ،با صرف فكر و مشغوليت ذهنی درباره چنين
مشكالتی ،هيچ دردی دوا نخواهد شد؛ پس به خود تلقين كنيد كه هنگام درس يا
مطالعه ،بايد ذهن خود را از آن مسائل رها كنيد.
* به مقدار كافی بخوابيد؛ زيرا در هنگام خواب است كه اطالعات جديد در مغز
پردازش میشوند.
* اگر نمیتوانيد عوامل برهم خوردن تمركز را حذف كنيد و مدام در حين كار به آنها
فكر میكنيد ،بهتر است حداقل ترتيبی دهيد كه اين عوامل در زمانهای مشخصی
وقت شما را تلف كنند .به همين منظور ،هميشه دفترچهای را در كنار خود داشته
باشيد و هر زمان كه به فكر سوژهای افتاديد كه وقتتان را هدر میدهد ،آن سوژه را
روی كاغذ يادداشت كنيد .با استفاده از اين روش ،فشار از روی ذهن شما برداشته
میشود و خيالتان راحت است كه بعد از اتمام كار ،میتوانيد به كليه فعاليتهای
بيهوده خود بپردازيد.

