
فصل صفر: سخنی با شما

مغــز آدمــی ارزشــمند ترین موهبــت و پیچیده تریــن ماشــین ســاخته شــده در 
جهــان اســت. مغــز مــا مرکــز فرماندهــی، هدایــت، نگهــداری و برنامه ریــزی 
حافظــه  ماســت. دانــِش بررســی و شــناخت مغــز دارای اهمّیــت زیــادی 
اســت، هــر نــوع اختــالل یــا نقصــی در مغــز مــا موجــب نقــص در عملکــرد و 
ســازماندهی می شــود و تأثیــرات نامطلوبــی بــه زندگــی مــا تحمیــل می کنــد. 

کــه   مغــز مــا شــبیه بــه ماشــین عجیــب و غریبــی اســت بــا قابلیت هــای بســیار، 
گاه نیســتیم و در مــورد آن اطالعاتــی نداریــم. بــا  خیلــی از مــا نســبت بــه آن آ
کمتــر از آن صحبــت می شــود و وقتــی  وجــود اهمّیــت زیــاد مغــز، در جامعــه 
بــرای مطالعــه و شــناخت بیشــتر آن اختصــاص داده  نمی شــود. مغــز انســان 

گــذر زمــان ممکــن اســت دچــار مشــکالت و آســیب شــود.  در 

دانشــمندان علــوم اعصــاب مّدت هــا تصــّور می کردنــد آســیب یــا فرســودگی 
گذشــت زمــان و رشــد دانــش  مغــز غیرقابــل برگشــت و اصــالح اســت، اّمــا بــا 
و  ترمیــم  اصــالح،  بــرای  جدیــدی  فرصت هــای  گذشــته  ســال  چنــد  در 
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تقویــت عملکردهــای مغــز ایجــاد شده اســت. یکــی از مهم تریــن راهکارهــا، 
آمــوزش صحیــح و یادگیــری اســت. یادگیــری هدفمنــد در جهــت تقویــت و 
کنــار آمــوزش و انجــام تمرینــات مناســب و صحیــح نیــز بســیار  رشــد مغــز، در 

مؤثــر اســت.

کثــر مــا از مغــز خــود هیــچ شــناختی نداریــم؛ چنــد  چنانچــه بیــان شــد، ا
کــه جدیدتریــن مــدل تلفــن همــراه را  کنــار دوســتی بــودم  روز پیــش در 
کــه از برنامه هــای تلفــن همــراه او ســواالتی  کــرده  بــود، اّمــا زمانــی  خریــداری 
پرســیدم از قابلیت هــای آن اطالعــی نداشــت و تنهــا بــه دلیــل زیبایــی و 

کــرده  بــود.  مــدل آن را خریــداری 

کــه بــا وجــود عظمــت و  ایــن اّتفــاق مشــابه داســتان مــا و مغزمــان اســت 
خوانــده  بارهــا  نداریــم.  اطالعــی  و  گاهــی  آ آن  از  بســیار،  قابلیت هــای 
جســمانی  ســالمت  و  عضــالت  تقویــت  ســبب  ورزش  کــه  شــنیده ایم  و 
کــه مغــز نیــز از ایــن مســئله مســتثنی نیســت. مغــز مــا  می شــود؛ بایــد بدانیــم 
نیــز بــرای قــوی شــدن نیازمنــد بــه ورزش هــای مخصــوص بــه خــود اســت. 

کــه می تــوان از  گونــی وجــود دارد  گونا بــرای هــر بخــش از مغــز ورزش هــای 
طریــق آنهــا مهارتــی را بهبــود بخشــیم. یکــی از ایــن مهارت هــا، مهــارت تمرکــز 

و توّجــه اســت. نداشــتن تمرکــز و توّجــه در افــراد، مشــکل بزرگــی اســت. 

ــز، خــود را در بســیاری از  ــه دلیــل نداشــتن تمرک کــه ب ــادی هســتند  افــراد زی
کــرده و از رســیدن بــه بعضــی اهــداف محــروم می کننــد؛  فعالیت هــا محــدود 
کــه تمرکــز یــک مهــارت اســت و همــه  مهارت هــا قابــل آمــوزش  در صورتــی 

و یادگیــری هســتند. 
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کردیــم بــه ورزش هــا و تمرین هــای مختــص تمرکــز،  کتــاب ســعی  مــا در ایــن 
کمــک بــه یادگیــری  کتــاب،  توّجــه و دّقــت بپردازیــم؛ هــدف از تالیــف ایــن 
کــه تمرکــز و دّقــت را تقویــت می کنــد.  مهــارت تمرکــز و انجــام تمریناتــی اســت 
ــز )در لحظه لحظــه  زندگــی مــا( بســیار مهــم  کــه تمرک ــد  پــس فرامــوش نکنی

اســت. بــه امیــد اثرگــذاری و موفقّیــت شــما.

ــد  ــی را برداری کتاب ــد،  ــدا خــود را محــک بزنی ــن ابت ــد همی ــر دوســت داری گ ا
کنیــد. شــما چقــدر  کلمــات دو یــا ســه صفحــه از آن را شــمارش  و تعــداد 

کلمــات بــه پایــان برســد؟ کنیــد تــا شــمارش  می توانیــد تمرکــز 



 	



فصل اول 
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تمرکز چیست؟  111
گفته می شــود.  بــه فرآینــد حفــظ و نگهــداری توّجــه، روی یک موضوع تمرکز 
توّجــه در واقــع دروازه اصلــی ورودی اطالعــات بــه مغــز مــا اســت. ناتوانــی 

در تمرکــز و توّجــه، بــا اختاللــی بــه عنــوان ADHD شــناخته می شــود.

توّجــه  کمبــود  یــا   ADHD اختــالل   
آن  در  کــه  اســت  اختاللــی  بیش فعالــی، 
کــودک یــا بزرگســال در توّجــه متمرکــز روی 
و  دارد  مشــکل  مکالمــه  یــا  موضــوع  یــک 
دائمــًا توســط محرک هــای مختلــف دچــار 
ایــن  معمــواًل  می شــود.  حواس پرتــی 
نداشــتن توّجــه و تمرکــز بــا بی قراری هــای 

مــکان  یــک  در  طوالنــی  نشســتن  در  ناتوانــی  و  تحــرک  افزایــش  بدنــی، 
اســت. همــراه  مشــخص 
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اهمیِّت داشتِن توجّه و تمرکز  111
کار خــود تمرکــزی نــدارد.  کــه در حیــن رانندگــی، روی  فــردی را تصّورکنیــد 
کــه در حیــن جراحــی نتوانــد روی  چــه اّتفاقــی رخ خواهــد داد؟ یــا فــردی 
رقــم  عمــل  تحــت  بیمــار  بــرای  را  سرنوشــتی  چــه  باشــد،  متمرکــز  کارش 

خواهــد زد؟ 

کــرد و  کمــک خواهــد  داشــتن تمرکــز بــه مــا در انجــام بــه موقــع وظایفمــان 
کاهــش عملکردمــان از بیــن خواهــد بــرد، بــه  ایــن مــورد، ناراحتــی مــا را از 

کــرد.  کاهــش اســترس را تجربــه خواهیــم  دنبــال آن 

ــم و توّجــه خــود را  ــی ندهی کوچــک اهمیت ــه چیزهــای  ــم ب کنی ــد تــالش  بای
کاری  گــر بــا تمــام قــدرت مغــز بــه انجــام  کنیــم. ا بــه موضــوع اصلــی معطــوف 
دســت  بــه  را  کارمــان  بــا  مرتبــط  جدیــد  ایده هــای  می توانیــم  بپردازیــم، 

کارمــان بپردازیــم. بیاوریــم و خالقانه تــر بــه 

کــه همــه چیــز را خیلــی  کار بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد  تمرکــز روی یــک 
کار قبــل از رفتــن بــه  ســریع تر انجــام دهیــم. انجــام ســریع و دقیــق یــک 
ــر  کارآمدت ــر و  کار خــود مؤّثرت ســمت وظایــف دیگــری، ســبب مــی شــود در 
کارهــا  کنیــم. پــس یکــی از فوایــد بــزرگ مهــارت تمرکــز، انجــام ســریع  عمــل 
ــزی باشــیم،  ــز روی چی ــه تمرک ــه مــا قــادر ب ک ــی  ــاه اســت. زمان کوت در زمــان 
مغــز مــا توانایــی پــردازش و ســازماندهی بیشــتر افــکار مــا را خواهــد داشــت. 

کار خــود را بهبــود بخشــیم.  کیفیــت  کــه  کنــد  کمــک مــی  ایــن مــورد بــه مــا 
کنــده را انجــام دهــد،  گــر ذهــن مــا بخواهــد در یــک زمــان چنــد وظیفــه پرا ا

کافــی انجــام دهیــم.  کــه می خواهیــم را بــا دّقــت  کاری  مــا نمی توانیــم 
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 متأســفانه در جامعــه امــروزی بــا وجــود تلفــن همراه و شــبکه های اجتماعی 
و  می شــوند  محســوب  توّجــه  و  تمرکــز  آفــت  کــه  رایانــه ای  بازی هــای  و 
کــم و تغذیــه نامناســب، میــزان تمرکــز و دّقــت  همچنیــن بــه دلیــل فعالیــت 
کــه  گونــه ای اســت  بســیار پاییــن آمده اســت. اهمّیــت تمرکــز و توّجــه بــه 

ــرد. ک ــم  ــدون آن لحظــات دشــواری را در زندگــی ســپری خواهی ب

پس چرا برای تقویت آن تالشی نمی کنیم؟ 111
حــال ایــن ســؤال پیــش می آیــد: چــرا بــا وجــود دانســتن اهمّیــت زیــاد تمرکــز 
و توّجــه، بــرای بهبــود و تقویــت آن تــالش نمی کنیــم. در اینجــا بــه ســراغ یــک 
کــه حــدود 50 ســال  تحقیــق دانشــگاهی خیلــی مهــم از دانشــگاه اســتنفورد 
کمــک آن بــه مهم تریــن راز موفقیــت  پیــش انجــام شــد، می رویــم تــا بــه 

پــی ببریــم. 

گرفتنــد  کــودکان ســه تــا پنج ســاله در یــک اتــاق خالــی قــرار  در ایــن تحقیــق، 
و از آن هــا خواســته شــد روی صندلــی بنشــینند. ســپس بــه هــر یــک از آن هــا 
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مــال  مارشــمالو  ایــن  گفتنــد  و  دادنــد  شــیرینی(  )نوعــی  مارشــمالو  یــک 
ــت.  شماس

گــر منتظــر بمانیــد،  گــر بخواهیــد می توانیــد همیــن حــاال آن را بخوریــد، ولــی ا ا
کــودکان  می توانیــد یــک مارشــمالوی دیگــر به عنــوان جایــزه بگیریــد. بــه 
گفتــه نشــد زمــان انتظــار چقدراســت، ولــی آن فــرد بعــد از پانــزده دقیقــه بــه 
کــه مارشــمالوی آنهــا هنــوز روی میــز بــود، یــک  کســانی  اتــاق بازگشــت و بــه 

مارشــمالوی دیگــر هدیــه  داد. 

ت هــای آنــی 
ّ

در ایــن تحقیــق، حــدود یک ســوم بچه هــا توانســتند بــر لذ
ت بیشــتری 

ّ
ــه لــذ ــا ب ــد ت کننــد و مارشــمالو را نخورن و لحظــه ای خــود غلبــه 

کــودکان، مارشــمالو را خوردنــد  کــه دو ســوم  برســند؛ ولــی واقعیــت ایــن بــود 
کننــد. و نتوانســتند ســختی صبــر را تحمــل 

کــودکان   ســال ها بعــد، دانشــمندان حاضــردر ایــن پژوهــش، عملکــرد ایــن 
گرفتند  که تصمیــم  کودکانــی  کردنــد و نتیجــه ایــن بــود:  را در جامعــه بررســی 
کننــد، درمســیر  کننــد و ســختی صبــر را تحمــل  ت هــای لحظــه ای غلبــه 

ّ
بــر لذ

کــرده و جایــگاه اجتماعی، شــغلی و تحصیلی باالتری  زندگــی موّفق تــر عمــل 
کاری  بــه دســت آوردنــد. در واقــع ایــن تحقیــق نشــان داد موفقّیــت در هــر 

کار شــکل می گیــرد. از طریــق تحمــل ســختی ها و تــالش و اســتمرار در 

خیلــی از انســان ها حاضــر نیســتند ســختی یادگیــری و تغییــر را بپذیرنــد. 
کــه حتــی حاضــر  کشــور مــا یــا حتــی سراســر جهــان هســتند  میلیون هــا نفــر در 
ــه  ــا دســت ب ــد ی کنن ــه ای تــالش  ــر در زمین ــا تغیی ــر شــدن ی ــرای بهت نیســتند ب
ت هــای 

ّ
کــه لذ اقدامــی بزننــد. همــه  این هــا بــه ایــن موضــوع مرتبــط اســت 

ــّدت  ــای بلندم ــر از موفقّیت ه ــردم، مطلوب ت ــیاری از م ــرای بس ــه ای ب لحظ
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ت راحت طلبــی، بــازی رایانــه ای، ســاعت ها در 
ّ

کثــر مــا لــذ اســت؛ یعنــی ا
گشــت و گذار در شــبکه های اجتماعــی را بــه  تلفــن همــراه خــود بــودن و 
فشــاری  و  خســتگی  مغزمــان  تــا  می دهیــم  ترجیــح  ذهنــی  تمرین هــای 
بــه مــرور  بــا تمریــن و اســتمرار در آن  را احســاس نکنــد؛ غافــل از اینکــه 
کار را بــه  مســیرهای عصبــی ســاخته شــده و مغــز تقویــت می شــود تــا آن 

ــد.  ــام ده ــی انج خوب

تمرکــز و توّجــه نیــز بــه همیــن صــورت اســت. هــر چقــدر تمریــن بیشــتری 
راهــی  دنبــال  بــه  همیشــه  مــا  می گیریــم.  بهتــری  نتیجــه   باشــیم،  داشــته 
کار و روش خــود در آینــده  کــه در لحظــه راحــت باشــیم، امــا بــه اثــر  هســتیم 

توّجــه نداریــم.

ویدئوی آموزشی مسیر عصبی را در سایت ما مشاهده کنید.

مغز ما در هر سنی تقویت می شود؟ 111
حفــظ ســالمت مغــز و تقویــت توانمندی هــای آن بایــد از اهــداف اصلــی مــا 
گیــرد. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف داشــتن  در هــر ســن و هــر موقعیتــی قــرار 
کلیــدی ضــروری اســت. هرکــدام  ــه توصیه هــای  دانــش مناســب و عمــل ب
ــا در  ــد؛ اّم ــام می دهن ــردی را انج ــه ف ــر ب کار منحص ــا  ــدن م ــای ب از بخش ه
کارهــای پیچیده تــری را نیــز انجــام خواهنــد داد تــا بــه هدفــی  ترکیــب بــا هــم 
مشــترک دســت یابنــد. مغــز نیــز این چنیــن اســت، برخــی از قســمت های 
مغــز اطالعــات را ذخیــره می کننــد و برخــی عمــل توّجــه و تمرکــز را انجــام 

می دهــد. 
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هــر قســمت از مغــز مســئولیتی را برعهــده دارد تــا بــه عملکــرد مطلــوب مغــز 
بینجامــد. شــاید  بــدن  نهایــت ســالمت  و در 
کــه تمرکــز و توّجــه  آیــد  برایتــان ســوال پیــش 
بــا  مــا  می شــود؟  ســالمتی  موجــب  چگونــه 
چشــم خــود قــادر نخواهیــم بــود تمرکــز یــا توجــه 
کــه بــه جــا  را ببینیــم، امــا از طریــق آثــار و نتایجــی 
کــرد )درک  می گــذارد، می تــوان آن را مشــاهده 

ــرد(.  ک

کــه یکــی از مهم تریــن  کلیــدی اســت  ــز  یــک عملکــرد مغــزی  توّجــه و تمرک
عوامــل در موفقّیــت انســان ها اســت، پــس بــرای تقویــت آن بایــد تــالش 

کنیــم.

دایره  نورانی و ویژگی هایش 111
کــه در دنیــای بیــرون یــا در درون  کنیــد شــما می توانیــد همــه آنچــه را  فــرض 
کنیــد.  ذهــن خودتــان رخ می دهــد، در یــک صحنــه  بــزرگ تئاتــر تماشــا 
ــن  ــاهده ای ــال مش ــتید و در ح ــزرگ هس ــالن ب ــن س ــاچی ای ــا تماش ــما تنه ش
رویدادهــای متنــّوع می باشــید. ســالن تقریبــا تاریــک اســت و شــما بــرای 
کــه دایــره  دیــدن رویدادهــای مدنظــر خــود یــک نورافکــن در اختیــار داریــد 

کامــال روشــن می کنــد.  کوچکــی از ایــن صحنــه را 

کــردن ایــن دایــره نورانــی، بــه مشــاهده و بررســی  شــما می توانیــد بــا جابه جــا 
بخشــی محــدود از رویدادهــای ایــن صحنــه بــزرگ بپردازیــد. ایــن دایــره 
نورانــی در واقــع دایــره »توّجــه« شماســت. شــما نمی توانیــد تمــام اطالعــات 
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مربــوط بــه رویدادهــای داخــل ذهــن یــا دنیــای بیرونــی اطــراف خــود را بــه 
ــه انتخــاب هســتید. دایــره  ــر ب گزی کنیــد؛ شــما نا صــورت همزمــان دریافــت 
توّجــه در واقــع اطالعــات انتخــاب شــده را محــدود می کنــد. ایــن دایــره 
افــراد مختلــف متفــاوت  کــه در  نورانــی توّجــه ، 6 ویژگــی اساســی دارد 

اســت.

شــّدت نــور: هرچــه  شــّدت نــور دایــره توّجــه شــما بیشــتر باشــد،  11511
کیفیــت بیشــتر دریافــت  جزئیــات بیشــتری را داخــل دایــره نورانــی و بــا 
می کنیــد. بــه ایــن ویژگــی شــّدت توّجــه )attention accuity( می گوینــد. 

قطــر دایــره نورانــی: انســان های مختلــف، توانایی هــای متفاوتــی  11511
ــت  ــی اس ــد. طبیع ــزوم دارن ــع ل ــی در مواق ــره نوران ــن دای ــر ای ــزودن قط در اف
کاهــش  کــه افــزودن بــر قطــر دایــره نورانــی، شــّدت نــور را در نقــاط دایــره 
کافــی، بــا وجــود افزایــش نســبی قطــر  کــردن شــّدت نــور  می دهــد، اّمــا حفــظ 
 attention( دایــره نورانــی، توانایــی ارزشــمندی اســت و بــه آن بــازه توّجــه

گفتــه می شــود.   )span

توانایــی متفاوتــی  11513 فــردی  هــر  نورانــی همزمــان:  تعــداد دایره هــای 
کــردن دایره هــای نورانــی در دو یــا ســه نقطــه متفــاوت روی  بــرای تقســیم 
 )divided attention( صحنــه دارد. بــه ایــن توانمنــدی توّجه تقســیم شــده

می گوینــد.

از صحنــه  11514 نقطــه  یــک  روی  نورانــی  دایــره  کــردن  توانایــی حفــظ 
در طــول زمــان: دایــره نورانــی به طــور طبیعــی روی نقــاط مختلــف صحنــه 
مــا  اینکــه  کنــد.  ثبــت  رویــدادی، صحنــه ای  هــر  از  تــا  جابه جــا می شــود 
ــم  کنی ــظ  ــه حف ــک نقط ــی روی ی ــی طوالن ــی را مّدت ــره نوران ــن دای ــم ای بتوانی
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 focused( کــه بــه آن توّجــه متمرکــز توانمنــدی ارزشــمند دیگــری اســت 
می شــود.  گفتــه   )concentration( تمرکــز  اصطالحــا  یــا   )attention

کــردن هدفمنــد دایــره نورانــی بیــن رویدادهــای  11515 توانایــی جابه جــا 
هدفمنــد  صــورت  بــه  نورانــی  دایــره  جابه جایــی  صحنــه:  روی  مهــم 
 shifting( توّجــه  جابه جایــی  توانمنــدی  ایــن  بــه  نیســت.  آســانی  کار 
یــک  از  توّجــه  نورانــی  دایــره  جابه جایــی  می شــود.  گفتــه   )attention
کار مهــم دیگــر ماننــد  ــه  کاری هفتگــی« ب کار مهــم ماننــد »طراحــی برنامــه 
»پاســخ دادن بــه تلفــن خانــواده یــا رئیــس ســازمان« و دوبــاره بازگردانــدن 
ــد توانایــی  کاری هفتگــی، نیازمن کار قبــل، یعنــی طراحــی برنامــه  ــه  توّجــه ب

اســت. توّجــه  جابه جایــی 

توانایــی انتخــاب هدفمنــد اطالعــات داخــل دایــره نورانــی: داخــل  11511
دایــره نورانــی، برخــی از رویدادهــا در نــگاه اّول دیــده می شــود، امــا برخــی 

دیگــر، بــه دّقــت خــاص نیــاز دارنــد تــا بــه چشــم بیاینــد.

توانایــی توّجــه انتخابــی )selective attention( ایــن امــکان را بــه شــما 
کــه از مجموعــه رویدادهــای داخــل دایــره نورانــی، بــه صــورت  می دهــد 
گــر چنــدان  گاهانــه، رویدادهــای خاصــی را حّتــی ا هدفمنــد و بــا انتخــاب آ

کنیــد. برجســته نباشــند، انتخــاب 

 بــرای مثــال وقتــی چهــره یــک شــخص را داخــل دایــره نورانــی توّجــه خــود 
جذابّیــت  بــودن(،  زن  یــا  )مــرد  جنســیت  اول  نــگاه  در  می دهیــد،  قــرار 
گــر هنــگام مشــاهده  ظاهــری و احساســات چهــره بــه چشــم می آینــد، امــا ا
کــم،  صــد چهــره متفــاوت بــه صــورت یــک بــه یــک و بــا فاصلــه زمانــی 
بــا ســرعت زیــاد فقــط ســن حــدودی آن هــا )بــرای مثــال 35 را  بتوانیــد 
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تخمیــن بزنیــد، بــدون آنکــه اطالعــات دیگــر ماننــد جنســیت، جذابّیــت 
کنیــد، از توّجــه انتخابــی خــود بــه خوبــی  یــا احساســات( را بــه مغــز وارد 

کرده ایــد. اســتفاده 

آنتونین دالماس سرتیالنجس:

»بگذار ذهنت مثل ذّره بین باشد که اشعه های تمرکز 
تو را همگرا می کند. بگذار روحت کامال در خدمت 
ی باشد که در ذهنت به طور برجسته ای شکل  چیز

ق شده ای.« ی که عمیقًا در آن غر گرفته، فکر



	 


