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 نکته حواس پرتی خود را درمان کنید 01این با 

 

 هک گوییدمی خودتان با دهید، انجام را مهمی کار تا ایدآماده و ایدنشسته کارتان میز پشت

 هآنچ کنید،می باز( … یا افیس اکسل،) ورد در جدیدی سند. کنید تمام را کار این که باید

 افتد؟می اتفاقی چه آن، از بعد.  … اما. کنیدمی مرور تانذهن در دهید انجام باید که را

 

 کرف خودتان با کنید، تمرکز کارتان روی کامل طوربه توانیدنمی اما نویسید،می کلمه چند

 سرحال را خودتان جذاب اینوشته یا و فیلم موزیک، یک با باشد بهتر شاید که کنیدمی

 ۰۲ زنید،می یوتیوب به سری گذرد،می دقیقه ۰۲ شوید،می بوکفیس وارد پس. بیاورید

 بدون را روز نصف و گذشته هم ناهار وقت که ایدنشده متوجه اصال شما. گذردمی دقیقه

 !ایدگذاشته سرپشت تان،اصلی کار به رسیدگی

 

 هدر گونهاین را روزتان کل گاهی، هم شما آیا آشناست؟ هم شما برای سناریو این آیا

 انتمرکزت تمام ستکافی مشکل، این حل فهمیدن برای است، حلقابل مشکل این دهید؟می

. ویدش آشنا پرتی حواس درمان هایروش با تا بخوانید آخر تا را مقاله این و بگیرید کاربه را

 اید؟آماده

 

 است شوارید کار پرتی حواس از جلوگیری

 دشواری کار مسلما. شوند پرتی حواس دچار کار، انجام هنگام است ممکن هاانسان یهمه

 به قادر افراد از بعضی اما کنید، تمرکز کار یک انجام روی وقفه، بدون هاساعت که است

 د،کنن تمرکز کارشان روی توانندمی آنها چرا: است این اصلی سؤال. هستند کار این انجام

 توانید؟نمی شما اما
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 کنید تمرکز چگونه که ایدنگرفته یاد هرگز شما

 تمام کهدرحالی ایم،نگرفته یاد را تمرکز چگونگی مدرسه، دوران در ما که اینجاست جالب

 و تمرکز چگونگی که کنیممی تصور فقط ما از بسیاری. ایمبوده آن مشغول دوران، این

 .است نگرفته قرار آزمون مورد تمرکز برای ما توانایی وقتهیچ و هستیم بلد را یادگیری

 

 کندمی کمک تمرکز قدرت افزایش به که ابزارهایی

 یانب ادامه در که نکاتی. بگیریم کاربه تمرکز تقویت برای را خود یاراده و هاتوانایی باید ما

 شغولم که کنیم کاری جمع را مانحواس و کنیم حفظ را تمرکزمان تا کندمی کمک ما به شودمی

 .هستیم آن انجام

 

 باشید داشته ذهن در را خود اندازچشم و هدف .۱

 

 ستگیتاری یک خواهیدمی آیا دارید؟ تمرکز به نیاز شما چرا که بپرسید خود از هرچیز، از قبل

 هب باشید؟ داشته خانگی شغل یک خواهیدمی آیا بنویسید؟ رمان خواهیدمی شوید؟ ایحرفه

 و ختیس تا کندمی کمک داریم، نیاز تمرکز به چرا اینکه دانستن. کنید فکر سؤال این جواب

 زتمرک توانایی که است مواقعی چنین در واقع،در. بیاوریم تاب را هدف به رسیدن خستگی

 .داریم نیاز آن به واقعا و زنیممی محک واقعا را خود

 

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 3 

 

 

 نشوید کارها در آشفتگی دچار روز طول در تا کنید تمرکز مهم کار ۳ تا ۲ روی .۲

 درچق کارها این انجام برای شما تمرکز قدرت نظرتانبه باشید داشته روز در مهم کار ۰۲ اگر

 هداشت کار یک انجام در زیادی مهارت اگر حتی است؟ این از غیر کم، بسیار بود؟ خواهد مؤثر

. دبرآیی خوبیبه کار آن پس از بود نخواهید قادر باشید، نداشته تمرکز قدرت اما باشید،

 .کنید تقسیم اولویت براساس را کارها باید شما

 

 نآ تمام این. بیشتر نه ،(کار یک حتی یا) کنید تمرکز مهم کار ۳ تا ۰ انجام روی فقط روز هر

 این بروید؛ جلو پیوسته و آهسته. دارید نیاز تاناهداف به رسیدن برای که است چیزی

 هخست باهم و کمی زمان در کارها از زیادی حجم انجام دلیلبه که است حالتی از بهتر بسیار

 .کنید رها نیمه را همه و شوید

 

 دهید انجام وقت اسرع در اید،کرده انتخاب که را کارهایی .۳

 

 چههر باید دهید،می انجام اید،کرده انتخاب که را کاری ۳ یا ۰ شوید مطمئن اینکه برای

 نتضمی را کارها آن موقعبه تکمیل ترتیب این به و کنید اقدام شانانجام برای ترسریع

 خودتان برای را کارها اجرای چگونگی شدید، بیدار خواب از اینکهمحضبه. کرد خواهید

 ریدبخو صبحانه بگیرید، دوش بیایید، بیرون رختخواب از سپس کنید، مشخص و ریزیطرح

 .(است سرکار به رفتن از قبل آنها، انجام برای زمان بهترین) کنید شروع را کارها و

 

 یدبا بیاندازید، عقب را کار انجام و کنید معطل بیشتر هرچه اما رسد،می نظربه سخت کمی

 ثباع تانوظایف انداختنتعویقبه. باشید آن انجام هنگامدر بیشتری پرتیحواس منتظر

 به رسیدن برای تالش موضوع این. شود کم کار انجام برای شما یاراده و عزم شود،می

 رینتسریع در و ننشینید منتظر تاناهداف به رسیدن برای پس کند،می دشوار را تاناهداف

 .کنید اقدام آنها به رسیدن برای ممکن زمان
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 کنید تمرکز کار بخش کوچکترین روی فقط کار انجام هنگام .۴

 

 راکث تحقق. گیردمی را تمرکزتان دهید، انجام است قرار که کاری باالی حجم به فکرکردن

 که شود باعث شاید موضوع این به علم. ببرد زمان هاماه حتی ها،هفته است ممکن اهداف

 .آید نظربه طوالنی شما نگاه از زمان این و شوید خسته شما

 

 :دهید نشان خود از العملعکس دو است ممکن شما احساس، این به پاسخ در

 

 .شوید دلسرد آن به رسیدن از هدف، بودنبزرگ دلیل به

 .کنید رؤیاسازی آن، از بعد خوب احساس و هدف تحقق درباره

 یدرباره رؤیاسازی یا کار سختی روی تمرکز و هستند شما تمرکز دشمن هاحالت این دوی هر

 .بود خواهد سازمشکل بالقوه صورتبه کار،پایان

 

 تمرکز کار از کوچکی بخش یا ممکن مقدار حداقل انجام روی است بهتر کرد؟ باید چه حال

 سد؟می نظربه ترآسان زیر مورد دو از یک کدام مثال، برای. کنید

 

 روز در کلمه ۰۲۲ نوشتن

 روز در جمله ۰ حداقل نوشتن

 تمالاحبه شما که دلیل این به چرا؟ پرسیدمی حتما هاست،حداقل از استفاده کلیدی ینکته

 تدریجبه شما و شوندمی بزرگتر هاحداقل این نهایت،در. آییدبرمی آنها انجام پس از زیاد

 .دهید بهبود کارها، از بیشتری حجم انجام برای را خود تمرکز بود، خواهید قادر
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 کنید تجسم موردنظرتان کار انجامِ درحال را خود .۵

 

 سازمشکل تواندمی رؤیاپردازی، و تجسم گاهی گفتیم مختصر طوربه ۴ یشماره راهکار در

 را خودتان: دارد وجود ذهن رؤیاپردازی و تجسم با مواجهه برای درست راه یک اما باشد،

 .(ایدداده انجام موفقیت با را کار کنید تصور اینکه نه) کنید تصور کار آن انجام درحال

 

 وسمعک صورتبه را مسابقه مراحل گیرند؛می بهره روش این از دو مسابقات قهرمانان معموال

. ندکنمی تجسم اند،شده برنده کهدرحالی را خودشان ابتدا آنها. کنندمی تصور خود ذهن در

 .نندکمی احساس و تصور ابتدا، تا انتها از معکوس، صورتبه را مسابقه مراحل تمام سپس

 

 تصور کار از کوچکی بخش انجامدرحال را خودتان که است این بهتر و ترسریع روش یک

 .کنید

 

 رد شما از دوری جای در گیتارتان و کنید تمرین گیتار خواهیدمی که کنید فرض مثال برای

 نیدک تصور ابتدا کرد؟ باید چه ،(زنیممی مثال را ممکن حالت ترینتنبالنه) دارد قرار اتاق

 اگر. (شوید بلند بعد و کنید فکر برخاستن احساس به واقعا) شویدمی بلند خود جای از که

. بود خواهد ترآسان شما برای آن انجام کنید، احساس و تصور را برخاستن عمل واقعا

 را آن و بگیرید دستبه را گیتار تا کنید تصور تانذهن در را مراحل تمام ترتیب،همینبه

 لیتمای اینکه از تانحواس کنید،می تمرکز مرحله هر انجام روی دقیق قدراین وقتی. بنوازید

 نبد که شودمی باعث انجام، از قبل مرحله هر تجسم و شودمی پرت ندارید، کار آن انجام به

 .شود آماده مرحله آن اجرای برای شما
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 رینکوچکت از کنید، اجرا دارید، تمرکز به نیاز آن در که کاری هر برای را پروسه این ستکافی

 .کنید شروع کار آن اجرای برای الزم هایحرکت

 

 کنید کنترل را درونی عوامل از ناشی پرتی حواس .۶

 ازنی راهکارهایی به شما. کنید فرار آن از توانیدنمی که است مشکلی درونی پرتی حواس

 افکار سمتبه تانذهن انحراف از مانع و کنند آماده کار انجام برای را شما ذهن تا دارید

 .شوند غیرضروری

 

 اگر. است کار آن انجام برای مشخص مکان یک داشتن ذهن، کردنآماده برای خوب راه یک

 به مربوط افکار و مکان آن بین تناظر یک شما ذهن کنید، کار مشخصی مکان در همیشه شما

 کنید، ترک را خود کار محیط و مکان استراحت، هنگام کنید سعی. کرد خواهد ایجاد کار

 ت،نیس مربوط شما کار به که چیزهایی به دارید اجازه هاییزمانچه که دانیدمی ترتیب،اینبه

 .کنید فکر

 

 از مثال عنوانبه) است مؤثر بسیار مورد این در نیز کارها انجام برای مشخص مهلت تعیین

 کندمی کمک شما به روش این(. ۹ شماره راهکار در شرح کنید؛ استفاده «پومودرو» روش

 یبرا شدهتعیین مهلت دانیدمی که چرا نشود؛ پرت دهید،می انجام که کاری از تانحواس تا

 .شودمی نزدیکتر لحظه هر کار اتمام

 

 هستید، آن مشغول که کاری انجام روی شوید، تاندرونی افکار درگیر اینکه جایبه پس،

 جامان به مربوط شما افکار تمام که شد خواهید متوجه ترتیباینبه(. هرکاری) کنید تمرکز

 .دهید انجام باید که است ایوظیفه

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 7 

 

 

 بردارید میان از شود،می شما پرتی حواس باعث که را خارجی عواملی .۷

 

 .کنید دوری کند، پرت را تانحواس است ممکن که چیزهایی از: است واضح کامال مورد این

 

 تمرکز اهبچه آیا. کنید کار دیگری اتاق در توانیدمی شود؟می شما پرتیحواس باعث تلویزیون

 کارهایتان شوند، بیدار آنها اینکه از قبل و برخیزید خواب از زودتر ریزند؟می همبه را شما

 .کنید خاموش را مودم شماست؟ کار مانع اینترنت آیا. دهید انجام را

 

 نادیده را موارد این نباید اما بکنید، باید چه که است روشن کامال بینیدمی که طورهمان

 .بگیرید

 

 کنید پوشیچشم آن از موقتا و نکنید مکث دانید،نمی که چیزی روی .۸

 ظرنبه دشوار شما برای بخش آن و دارید مشکل کار از بخشی انجام در کنیدمی فکر وقتی

 نیدک حذف را بخش آن کال که نیست این ما منظور بگذارید؛ کنار را بخش آن موقتا رسد،می

 ادرق که هاییبخش روی. بروید آن حل سراغ دیگری زمان است بهتر بلکه بگیرید، نادیده یا

 بدون و احسن نحوبه را کار شده که قیمتی هر به کنید سعی و کنید تمرکز هستید، انجام به

 متمرکز کار آسان و ساده هایقسمت روی ابتدا است بهتر کالم، یک در. دهید انجام ایراد

 .شوید

 

 یدخواه آن انجام برای کافی انرژی ترتیب،اینبه. بروید دشوارتر هایقسمت سراغ پایان در

 انجام هنگام را تمرکزتان و است راحت هاقسمت بقیه انجام از تانخیال که چرا داشت،

 .داد نخواهید دست از کار دشوار هایبخش
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 دهید بهبود تمرکز تمرین با را خود نظم .۹

 زایشاف خود در را نظم تا کنندمی کمک شما به که دارند وجود تمرکز افزایش برای تمریناتی

 .دهید

 

 واقعی معنای به شما. است عمل در تمرکز معنای به واقع،در که است مدیتیشن اول روش

 تمرکز، بهبود برای عالی روش یک این. دهیدنمی انجام کاری و نشینیدمی جایی در کلمه،

. کنید کنترل را تاناحساس که دهدمی را قدرت این شما به که است استرس از رهایی

 .کنید امتحان را مدیتیشن حتما شودمی توصیه

 

 زمان تکنیک، این در. است( فرنگیگوجه زمان مدیریت روش) «پومودورو» روش دوم، روش

 خود کار روی زمانی هایبازه این از هریک در کنید،می تقسیم مشخصی هایبازه به را خود

 هدشا مرور،به روش این در. داشت خواهید کوتاه استراحت یک آن دنبالبه و کنیدمی تمرکز

 .بود خواهید کارها انجام درهنگام خود، تمرکز قدرت بهبود

 

 به که مواقعی در را خود تمرکز تا کندمی کمک شما به روش این در زمانی یبازه هر واقع،در

 ارزش «پومودورو» روش گوییممی که است دلیل همینبه دهید، افزایش دارید، نیاز آن

 .دارد کردنامتحان
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 کنید مدیریت را خود انگیزه .۱۰

 

 تانهدف به شما شودمی باعث که است انگیزه قدرت این و است انظباط و نظم مکمل انگیزه،

 ایجاد وقفه ماناهداف به رسیدن برای تالش در گاهی است ممکن ما یهمه. باشید پایبند

 گرا یعنی چه؟ یعنی پرسیدمی حتما! بگیرد صورت صحیحی طوربه باید وقفه این اما کنیم،

 را دوباره تالش انظباط، و نظم روی از فقط و بدهیم دست از را هدف به رسیدن یانگیزه

 .داشت خواهیم روپیش در دشواری راه کنیم، شروع هدف آن به رسیدن برای

 

 ،(تعطیالت و استراحت روزهای در حتی) لحظه هر و روز هر باید شما که معناست بدین این

 لقاب تالش از منظور. بردارید تاناهداف به شدنترنزدیک برای توجهی قابل و مهم هایقدم

 به ار شما که است هرکاری انجام مقصود بلکه نیست، دشوار و بزرگ کاری انجام الزاما توجه

 .کندمی نزدیکتر تانهدف

 

 هفته آخر تعطیالت در باشید، آزاد ینویسنده یک که است این شما هدف اگر نمونه، برای

 کنید، رویپیاده دقیقه ۵ باشید، سالم خواهیدمی اگر یا بنویسید همکاری تقاضای ینامه یک

 تسکافی فقط و نیست الزم بزرگی و عجیب کارهیچ درواقع،. باشد عید روز روز، آن اگر حتی

 .کند یاری تاناصلی هدف به دستیابی در را شما که دهید انجام را کاری

 


