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 توجه کامل بهبود تمرکز و    ی در مورد چگونگ   یی نها   ی تمرکز: راهنما

 مقدمه 

گرفتن یاد  و    خوب  کاملتمرکز  باشد.    توجه  دشوار  است  ب مطمئنا  ممکن  مردم   شتری، 
 ممکن است  دهند. اما  شی را افزاخود  که چگونه تمرکز و توجه کامل    رندیبگ  ادی  خواهندیم

واقع آن   یت در  باشد.  انجام  دن  دشوار  در  صدا  یایما  و  سر  و   م یکنیم  یزندگ   ییپر 
 را دشوار کند. کردن  تمرکز  تواندیممداوم  یهایپرتحواس

ا تمرکز و    یبرتر در مورد چگونگ  قاتیو تحق  هادهیا  نیبهتر   یحاو   مقاله   نیخوشبختانه، 
و    هی ذهن شما و توجه به آنچه مهم است را تجز  تقویتحفظ تمرکز است. ما علم پشت  

رو   چنانچهکرد.    میخواه  تحلیل بر  تجارت   در  ای  یاهداف خود در زندگ  یبه دنبال تمرکز 
 . دهدیمپوشش   ،د ید بدانیکه با را یز یهر چ  مقاله  نیا د،ی باش

 ی س ی تمرکز به انگل 

Focus 

 م ی چگونه تمرکز کنو    ست ی تمرکز چ   -  1

را    ست؟یتمرکز چ  واقعا  مهم.    یزها یاول چ تمرکز  کردن   عنوانبهکارشناسان  عمل متمرکز 
 کننده خسته  یتا حدود   فیتعر  نی . اکنندیم  ف یتعر  زیچ  یک  یخود بر رو   تیفعال  ا یعالقه  

 پنهان شده است.  فیتعر نیدر درون ا یمهم  نشیاست، اما ب 

 ؟ ستی تمرکز چ 

 ده یرا ناد  گری د  یزهایاز چ  یار یبس  دی ، بافرضشیپبه طور    ز،یچ  کی  ی روو دقت  تمرکز    یبرا
 . دیریبگ

 وجود دارد: این موضوع  انی ب یراه بهتر برا کی  نجایدر ا
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. م ینه گفته باش  ی دیگرها نهی گزبله و به همه    نه ی گز  کیکه به    دهدیمرخ    یتنها زمان  ،تمرکز
   :دیگویم  سی فر   م ی ت که   طورهمانتمرکز است.  ازینشیپ  "حذف" دیگرعبارتبه

 ."د یانجام ده  د ی توان ی م  ی که چه کار   کند ی م  ن ی تع   د یده ی نم "آنچه که انجام  

  شه ی دارد. شما هم  در زمان حالنه    کی به    ازیندارد، اما ن  ینه دائم   کی به    یاز یالبته، تمرکز ن
  ن ی اما در لحظه حال، تمرکز مستلزم ا  د،یانجام ده  یگر یکه بعدا  کار د  دی را دار  نه ی گز  نیا

  نه ینه گفتن به هر گز  رایاست ز  یبهره ور   دی. تمرکز کلدی کار را انجام ده  کیاست که فقط  
 . کند یممانده است باز   یکه باق  یز یبه انجام رساندن تنها چ یشما را برا ییاتوان  یگر ید

 :  ن است ای   حال سوال مهم 

 یی زهایو چ  میتمرکز کن   ، که مهم هستند   ییزهایچ  ی تا رو   میانجام ده  میتوانیم   یچه کار 
 م؟یریبگ  دهیندارند را ناد  تی که اهم

 ؟ متمرکز بمانم  توانم ی نمو    چرا تمرکز ندارم 

 عکس 

 مشکل دارند. یر یگ میتصمدر  بیشتر آنها بلکه ندارند. یاکثر مردم با تمرکز مشکل

در صورت حذف   تواندیدارند که م  یمغز   ،سالم  یهااست که اکثر انسان  نیمنظور من ا
مجبور به انجام آن   واقعا  که    دیاداشته  یکار   حالتابه  ایتمرکز کند. آ   ،یپرت  عوامل حواس

افتادچ  د؟ی باش اتفاقی  انجام داده  را  آن   میتصم   شده،  نیتع  االجل  ضرب  را یز  دی؟ شما 
اما   ،دیکردیم   اهمال کاریدر مورد انجام این کار    قبال    دی . شاآسان کردشما    یرا برا   گیری

 . دیاقدام کرد د،یشد  یر یگ میو مجبور به تصم  کرد ت پیدایفور زیهمه چ  نکهی ا  محضبه

  متقاعداغلب خودمان را    ، را انجام دهیم  تمرکز  یبرا   ز یچ  کی کار دشوار انتخاب    اینکه  یجا به
 است.  ریتاث یب کامال  روش  نیاست. ا یبهتر  نهیگز ،که انجام چند کار میکنیم

 چند کار   یتمرکز رو و    ای وظیفه   افسانه چند 
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پختن   نیدر ح  توانیم  مثالعنوانبه.  میدو کار را همزمان انجام ده  میما قادر  ، یاز نظر فن
 . دهیمپاسخ  نیز هالیمی اهنگام صحبت با تلفن به   ای نیمتماشا ک هم ونی زیتلو ،شام

آنچه غحالبااین رو   رممکنی،  تمرکز  واحد است. شما    ی است،  آن  در  کار  به   دی دار  ایدو 
  زمینه پس  یصدا   شدن است،  زیسرر  در حال  که  یماکارون  گیو د  دیده یمگوش    ونیزیتلو

است. در هر لحظه،   زمینه پس  ی صدا  ونیزیو تلو  دی کنیمتوجه    یماکارون  گیبه د  ایاست،  
 . دیتمرکز کن دیدن تلویزیون ای آشپزی یرو یا   دیتوانیم فقط    شما

کار به   کیاز    ع یسر  یلی خود را خ  تمرکزتا    کندیممغز شما را مجبور    یا فهیچندوظ عملکرد  
منتقل   گرید  کاربه    کار  ک یاز    کپارچهی انسان بتواند به طور    مغز. اگر  سوئیچ کنید  گریکار د

این کار را انجام    تواندینم  نکته اینجاست که مغز  ، اماآمد نخواهد    پیش  یشود، مشکل بزرگ
 . دهد

حواستان   یشخص   و  دیا بوده  لیمیا  یک  در وسط نوشتن  برایتان پیش آمده که  حال تابه  ایآ
  قه ی چند دق  د،یبرگشت  نوشتن ایمیل خود مکالمه تمام شد و به    ی؟ وقتکرده باشد  پرت  را

 یاصل  ریو به مس  بیاورید  خاطربهرا    شوید و آن   دینوشتیتا متوجه آنچه م   کشدیطول م
بازگرد  اتفاق   این مثال  مشابه  ی ز یچ   ،دیده یمانجام    یافهیچندوظ  عملی  ی. وقتدیخود 

و به   د یکنیم کار را قطع    کی که هر بار که    کندیمشما را مجبور    یافهی چندوظعمل  .  افتدیم
د کنید  (mental price)  یذهن  نهیهز  ،دی پردازیم  ی گر یکار  اصطالح پرداخت  در   .

 . ندیگویم (switching cost) نگیچ ی سوئ نهیهز ،یذهن  هزینه نیبه ا ی روانشناس

منطقه به    ک ی تمرکز خود را از    یاست که وقت  ذهن  در عملکرد  یاختالل  نگیچ ی سوئ  نهیهز
در مجله    2003مطالعه که در سال    ک ی.  میکنیم تجربه    آن را  ،میدهیم  ریتغ  یگر ید  هیناح
که    تیریمد  یالمللنیب داد  نشان  منتشر شد،  معمول  کیاطالعات  دق  یفرد  پنج    قهی هر 
طول   هیثان 64 ،شلیمی ا یمتوسط پس از بررس طور بهو   کندیرا چک م خود لی می ا بارکی
 . ردیرا از سر بگ یتا کار قبل کشدیم
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را    دقیقه  ک ی  قهیما معموال  از هر شش دق  ل، یمیا  چک کردن  لیتنها به دل  ،دیگرعبارتبه
 .میده یمهدر 

 1نمودار  

 م ی ده  ش ی و دامنه توجه خود را افزا   م ی چگونه تمرکز خود را باال ببر   -  2

 تمرکز   ت یتقو یا    تمرکز   ش ی افزا  ی ها راه 

 ز ی چ  کی   یچند کار و تمرکز رو   انجام همزمان   خود به  لیغلبه بر تما  یدر مورد چگونگ  د ییایب
  د یفهم یمشماست، چگونه    یرو   شی که پ  یادیز   یهانهیگز  نی. از بمیزمان صحبت کن  کیدر  
 ت ی و توجه خود را به کجا هدا  یانرژ   که  دیدان یماز کجا    د؟یتمرکز کن  یز یچه چ  یرو   باید
 ؟ دی کنیم نیتع ،دیآن متعهد شو  انجامبه  دی را که با ی چگونه تنها کار  د؟یکن

 توجه متمرکز   ی " وارن بافت برا فهرست  2"  ی استراتژ 

 عکس 

که مهم هستند   ییزهایچ   یمتمرکز کردن توجه بر رو  یمورد عالقه من برا  یهااز روش  یکی
  نشئت  وارن بافتمعروف    گذارهیسرما  ایده  ندارند، از  تی که اهم  ییزهایبردن چ  نیو از ب

 . رد یگیم

کمک   کارکنانشتا به    کندیمساده استفاده    ای مرحلهسه    یبهره ور   یاستراتژ   کی بافت از  
 ی ر یگ  میتصم یروش را برا  نیکنند. ممکن است ا  نیو اقدامات خود را تع  هاتیاولوکند  

ار بیان شده نحوه ک   نجای. در ادی ابیب   دیمف  واقعا    نیز  کار  کی و متعهد ساختن خود به انجام  
 است. 

 را انجام دهد.  ای مرحله 3 نیخود خواست که تمر یروز بافت از خلبان شخص کی

 هدف   ی تمرکز رو مثالی از  

 : 1مرحله  
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خود   یا حرفههدف برتر    25شروع کرد تا    نتی فل  کیدرخواست از خلبان به نام مابافت با  
  ن یکرد. )توجه: همچن  ادداشتیوقت گذاشت و آنها را    یکم  نتیفل   ،نی؛ بنابراسدیرا بنو

،  مثال عنوانبه.  دیکامل کن  ترکوتاه  یجدول زمان  کی  یبرا  یرا با اهداف   نیتمر  نی ا  دیتوانیم
 .(د ی کن ادداشتیرا  دیهفته انجام ده نیدر ا دی خواهیمکه  یکار  25

 : 2مرحله  

دایره  برتر خود    هدف  5  دور   خود را مرور کند و   ستی لخواست تا    نتی سپس بافت از فل
در مورد   تیکرد و در نها   بازخوانیخود را    ستی زمان گذاشت، ل  یمدت  نت ی . دوباره، فلبکشد

 گرفت.  میهدف مهم خود تصم 5

 : 3مرحله 

 A  ستیل  ،بود  کشیده  رهی دا  دور آنها  که  یمورد  5داشت.    ستیدو ل  نتیمرحله، فل  نیدر ا
 بود. B ستیل نداشت، رهیکه دا یمورد  20و 

 ی زمان  نیاو    برتر خود را بالفاصله شروع خواهد کرد  هدف  5  یکرد که کار رو   دیی تا  نتیفل
  دایره نکشیدی که دور آنها    یی: "در مورد آنهادیدوم از او پرس  ستیبود که بافت در مورد ل

 چطور؟" 

 گریمورد د  20من هستند، اما    یتمرکز اصل  جزو موارد  مورد برتر  5پاسخ داد: "خوب،    نتیفل
آنها   یمن به طور متناوب بر رو   نی . آنها هنوز مهم هستند، بنابرارندیگیمرتبه دوم قرار  در  

آنها تالش   یاما من همچنان قصد دارم برا   ستند، ین  یهم فور   قدرهاآنکار خواهم کرد. آنها  
 دهم."  نجاما یا ژهیو 

 ،ی ادهینکش  ره یدا  دورش را  که  ییزها ی. همه چ ک یما  ینه. اشتباه گرفت "بافت پاسخ داد:  
  افتد،یم  یچه اتفاق   ستی. مهم نشوند یم  لی تبد  یمتیبه هر قبه فهرست اجتناب    جیتدربه

 .خواهی کردن یتوجه زهای چ نیبه ا ،یمورد برتر خود موفق نشو 5 درکه  یتا زمان
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ز دارم  دوست  را  بافت  روش  مجبور    رایمن  را  بگ   ماتیتصم   کندیم شما  و    دیریسخت 
از زمان    یاستفاده خوب  در صورت انجام دادن آنها  که ممکن است  د یرا حذف کن  ییزهایچ

امابکنید  هرگز  ،  آنها  انجام  عال  با  زمان    یاستفاده  کرداز  نخواهید  بنابراخود  اغلب   نی؛ 
مس  ییکارها از  را  ما  تمرکز  م  ماناصلی  ریکه  که    یی کارها  کنند،یخارج    ی راحت بههستند 

 کنیم. ترنهیبه  ،مان با انجام ندادنشان تمرکز خود را برای انجام کار اصلی میتوانیم

 عکس آدمه 

برا  کیتنها    نیا پرت  یراه  عوامل حواس  و حذف  تمرکز  کردن  قبال    یمحدود  من  است. 
اوصاف،   نی. با ا امدادهتوضیح  را    زنهاوریو جعبه آ  یل  یویمانند روش آ  یگر ید  یهاروش
از یک   د،یکه چقدر متعهد هست  ستیو مهم ن  دی کنیماستفاده    یکه از چه روش  ستیمهم ن

دامنه توجه خود   دیتوانیم. چگونه  کند یمرفتن    نیبه از ب  عتمرکز شما شرو   ،مقطع خاص
 د؟ یمتمرکز بمان بازهم و   دیده شی را افزا

 . د یانجام ده  د ی توان ی م دو مرحله ساده وجود دارد که 

 د یکن   ی ر ی خود را اندازه گ   ج ی نتا   - الف 

 . دیکن ی ر یاندازه گ خود را   شرفتی است که پ نیا دیانجام ده  دی توانیمکه  ی کار  نیاول

دارد که   لیم  یعیطبصورت  به. مغز شما  ابدییمکاهش    ،کمبود بازخورد  لیاغلب به دلتمرکز  
است که بدون   رممکنیو غ  ر،یخ  ای  دیبه سمت اهداف خود هست  شرفتیدر حال پ  ایبداند آ

 ی بدان معن   نیا  ،یعمل  نظرازنقطه.  بتوانید میزان پیشرفت را درک کنیدبازخورد    افتیدر
  .میکن  یر یخود را اندازه گ ج ینتا دیاست که ما با

اما آن  مان یبرا  مییگویکه م  میدار  خود   یزندگ  در  ییهاهمه ما حوزه را  مهم هستند،  ها 
را حفظ   توجهتمرکز و    ، ی ر یاندازه گ  رایاست ز  یشرمسار   ه یما  نی. ام یکن ینم  یر یگ  اندازه

 قی. فقط از طرمیدهیم هستند که بهبود    ییزهایچ  میری گ یمکه اندازه    ییزهای . چکند یم
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بهتر شدن  بفهمیم که  میتوانیم که    استواضح    یابی اعداد و رد بدتر   ای  هستیم  در حال 
 شدن. 

 : مثال عنوان به 

  ی شتر یب   یهاصفحه در روز بود دنبال کردم، کتاب  20ام را که  که عادت مطالعه  یزمان ▪
 (تمرکز در مطالعه) .خواندم

 شروع کردم.  یشتر ی را با صداقت ب یرا ثبت کردم، زندگ میهاارزش یوقت ▪

 . ماندمآنها متمرکز  یبودند که رو  ییکردم، همان کارها یر یگ که اندازه ییکارها

از آنچه که اعداد درباره خودمان به    رایز  میکنیم اجتناب    ی ر یاغلب از اندازه گمتأسفانه، ما  
قضاوت در مورد   ،ی ر یکه اندازه گ  دیاست که متوجه شو  نی ا  راه حل.  م یترسیم  ندیگویمما  
 . دیکه هست ییاست در مورد جا یبلکه فقط بازخورد  ست،ین ،دیهست یچه کس نکهیا

تا خود را   دی کن   یر ی. اندازه گالزم است  درک  ی برا  و   افتنی  یکشف، برا   یبرا  یر یاندازه گ 
مهم هستند    تانیکه برا  ییزهایچ  ی واقعا  برا  ا ی آ  دین یتا بب  د یکن  یر یاندازه گ  و  دیبهتر بشناس 

  ییزهایچ  ی رو  کند یمبه شما کمک    رایز  د یکن  یر یاندازه گ   در نهایت،  . ریخ  ا ی  دیگذاریموقت  
 . دیریبگ  دهیندارند را ناد تیکه اهم  ییزهایو چ  دیکه مهم هستند تمرکز کن

 نتیجه   ینه رو   د، یتمرکز کن   فرایند   ی رو   - ب 

 عکس 

  ی است که بر رو  ن یا  دیمدت انجام ده  یحفظ تمرکز طوالن  یبرا  دیتوانیمکه    یکار   نیدوم 
 توان یمکه    م ینیب یم  اینتیجهرا    تی . اغلب اوقات، ما موفقدادها ینه رو   د،یتمرکز کن  فرایندها

 کرد.  لیو تکم افتیبه آن دست 

 شده است:   ذکر  ج ی چند نمونه را   نجا ی در ا 
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پوند وزنم را   20: "اگر فقط  نندی بیم  دادیرو   کی  عنوانبهرا    یاز مردم سالمت   یار یبس ▪
 ".خواهم بود فرمخوشکم کنم، آنگاه 

وکارمان را در  کسب  میتوانستیاگر م":  دانندیم  اتفاق  کیرا    ین ی از مردم کارآفر  خیلی ▪
 ." شدیماوضاع بهتر آنگاه  م،یکن  یمعرف  مزیتا  ورکیوین

 ی گالر   کیکارم را در    توانستمیاگر م":  دانندیم  دادی رو   کیاز مردم هنر را    یار یبس ▪
 " . کردمیمپیدا وقت اعتبار الزم را  تر نشان دهم، آن بزرگ 

  و نتیجه،   داد ی رو   ک ی  عنوانبهرا    تی موفقهستند که    یمتعدد  یهااز راه  ی تنها تعداد  نها یا
اهداف خود متمرکز هستند، متوجه    یکه رو  دی نگاه کن   ی. اما اگر به افرادمیکنیم  یبند طبقه

 فرایند تعهد به    نی. اکنند یمکه آنها را متفاوت    ستندین  جی نتا  ای  دادهایرو   نیکه ا  دیشویم
 . یفرد نتایج، نه شوند یمروزانه  نیتمر شق. آنها عاشود یمکه باعث تمایز آنها  است

است که به شما امکان   یز یچ  فرایند   یتمرکز رو   نیاست که ا  نیاست ا  دارخندهالبته آنچه  
 . دی لذت ببر ،دی کن یمی که کسب ج یاز نتا هرحالبه دهدیم

 : مثال عنوان به 

العاده کتاب پرفروش فوق  ک یپس داشتن    ،دی باش  ی بزرگ  سنده ی نو   د یخواه ی اگر م  ▪
 نوشتن است.  عشق ورزیدن به فرایند جه،یبه آن نت دنیاست. اما تنها راه رس

مجله  خوب است که در    یلی، خکار شما بداند  و   درباره کسب   ا ی دن   د یخواه ی اگر م  ▪
  فرایند عاشق    ن است کهنتیجه ای  نیبه ا   دنی. اما تنها راه رسدیشو  یمعرف   فوربس

 . باشید یابیبازار
ی پوند  20ممکن است کاهش    ،دی خود باش  ی حالت زندگ   ن ی در بهتر   د یخواه ی اگر م  ▪

 هیاست که عاشق روند تغذ  نی ا  جهینت  نیبه ا  دنیباشد. اما تنها راه رس  یضرور   وزن
 . دیسالم و ورزش مداوم شو
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انجام    فرایندعاشق    دیبا  ،دی بهتر شو   ی توجه قابل به طور    ی در هر کار   د یخواه ی م اگر   ▪
،  دهد یمکار را انجام    آن  که  دیباش   ایفردی  تیعاشق ساختن هو  دی . شما بادیآن شو
 .د یکن یپرداز   ایرو  به آنها برسید، دی خواهیمکه  یج یصرفا  در مورد نتا نکهینه ا

 ج ینتا   کسب   منجر به  فرایندهاما است، اما تمرکز بر    یعیطب  شیگرا  اهدافو    جیتمرکز بر نتا 
 . شود یمدر بلندمدت  و بهتر شتریب

 ی تمرکز ذهن یا    هک کردن ذهن   له ی وس به و تمرکز   توجه کامل   –  3

 د ی و بدان  دیرا دوست داشته باش   فرایند  که مهم این است که  دی گرفت ادی  نکهیپس از ا  یحت
روزانه آن اهداف همچنان ممکن است   یاجرا  د،یاهداف خود متمرکز بمان  یکه چگونه رو 

 م یبهبود تمرکز صحبت کن   یبرا   یدر مورد چند راه اضاف   دیی ای. بصورت نامنظم انجام شودبه
 داشته باشیم.  و تمرکز کامل  توجه  انجام دهیم  می خواهیمی که  هر کار   روی  میو مطمئن شو

 برد ی متمرکز را باال    ی ز ی چه چ

 . ذکر شده است نییپا  بهبود تمرکز یبرا یچند راه اضاف نجایدر ا

 . د ی را انتخاب کن  اصلی و مرجع کار    ک ی   -  1

 ی برا   تی( اولوک ی)و تنها    کی، اختصاص  امکرده  را  یکه اخ  یاعمده  ی ها شرفتی از پ   یکی
در طول روز انجام دهم، اما    نیز  را  یگر ید  یاست. اگرچه من قصد دارم کارها  یهر روز کار 

و  ستین  مذاکرهاست که قابل  یز ی همان چ دارد  منرا برای  تیاولو که باالترین ایوظیفه
 رای نامم، زیم  (anchor taskیا مرجع" )  لنگر  فهیوظ"را    مفهوم  نیانجام شود. من ا   دیبا
 کی   فقط  . قدرت انتخابدارد ینگه م  که باید باشد  یروزم را در جا  هی است که بق  یگاههیتک
 ی زندگ   یبه سازمانده  کردنتانشما را با مجبور    رفتار  یعیاست که به طور طب   نی ا  ، تیاولو
   .کند یم  تی هدا تی حول آن مسئول ،خود

 عکس 
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 نه زمان خود را.   د ی کن  ت یر ی خود را مد   ی انرژ   -  2

 ی که انرژ   دیکن  یز ی برنامه ر از روز    ی زمان  یدارد، آن را برا  ازیبه توجه کامل شما ن  یاگر کار 
خالقانه من در   یکه انرژ   امشده، من متوجه  مثالعنوانبه.  دیرا دار  دار یپا  تمرکز  یالزم برا

است که   زمان هستم. آن    تروتازه  است که من  وقتآناست.    خود  حد  نیصبح در باالتر
بهتر پایان  را    می هانوشته  نیمن  بهتررسانمیمبه  که  است  موقع  آن    مات یتصم  نی . 
خالقانه را   ی؟ من کارهاکنمیم  کارچه  نی؛ بنابرارمیگیم  وکارم کسبرا در مورد    کیاستراتژ

  ن ی . ا شودیمانجام    بعدازظهردر    گری د  ی تجار   ی . تمام کارهاکنمیم  یز یصبح برنامه ر  یبرا
به   دادن  پاسخ  مصاحبه،  انجام   پ، ی اسکا  یهاچتو    یتلفن  یهاتماس،  هالی میاشامل 

بهتر   تیریبر مد  که  یایور بهره  یهر استراتژ   با  ی و اعداد است. تقر  هاداده  لیو تحل  هیتجز
 د ی کنیآن کار م  یرا که رو   ایوظیفه  لیتکم  یالزم برا  یانرژ   کهی درصورت،  است  متمرکززمان  

 . خواهد بود دهیفایب  کامال   د،ینداشته باش 

 . د یرا چک نکن   تان ی هال ی می ا هرگز قبل از ظهر   -  3

پرت  یعنیتمرکز   حواس  عوامل  ایحذف  ایجاد   نیتربزرگ از    یکی  تواندیم  لیمی.  عوامل 
صبح را به دنبال برنامه   توانمیرا چک نکنم، م ملیمیروز ا ی باشد. اگر در ابتدا یحواس پرت

برایم معین    گرانی د  ی کهبه دستور کار   نکهیبگذرانم تا ا   ام، تنظیم کرده  خودم  که   ای یکار 
را با فکر کردن به   یذهن  یانرژ   رای برد بزرگ است ز  کی  نیواکنش نشان دهم. ا  کنندیم

. من متوجه هستم که  دهمیخود هدر نم  ایمیل  یموجود در صندوق ورود   یهاامیهمه پ 
افراد    یار یبس  یبرا  بعدازظهرتا  کشیدن  انتظار    ک ی  خواهمیماما    ست،ین  ریپذامکاناز 
صبح چطور؟   9ساعت    د؟ یصبح صبر کن  10تا ساعت    دیتوان یم  ایکنم. آ  پیشنهاد  را  چالش
است که در طول صبح   نی. نکته استینمهم    این کار  قیدق   انجام ندادنح؟ زمان  صب  8:30

  نکه ی بدون ا  ،دی مهم است تمرکز کن  تانیآنچه برا  ی رو   دیکه بتوان  دیرا مشخص کن  یخود زمان
 کنند.  کته ی د به شما  را تانیذهن تیوضع  ایدن هی بق د ی اجازه ده

 .  د یبگذار  ی گر یتلفن خود را در اتاق د   -  4
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 ای   یتماس تلفن  امک،یپ  چیه  ی. وقتنمی بینممن معموال  در چند ساعت اول روز تلفنم را  
 تر آسان  اری، انجام کار متمرکز بس، وجود نداشته باشدزندیمبرهم  که تمرکز شما را    یهشدار 
 است. 

 . دی در حالت تمام صفحه کار کن   -  5

. کنم یم، از حالت تمام صفحه استفاده  کنمیمخود استفاده    انهیدر را  یابرنامههر زمان که از  
 . اگر در کندیم در وب هستم، مرورگر من کل صفحه را اشغال    یامقالهاگر در حال خواندن  

 ک ی   شیرای. اگر در حال و کنمیمدر حالت تمام صفحه کار    ،سمینویم   Evernote  افزارنرم
. من دسکتاپ خود را نمیبب  توانمیم است که    یز یتنها چ  نیا  هستم،عکس در فتوشاپ  

  توانم ینم  کنم،یکار م  ی شود. وقت  د یکه نوار منو به طور خودکار ناپد  امکرده  می تنظ   یطور 
نمادها مزاحمهر    ا ی ها  برنامه  ریسا  یزمان،  رو   یگر ید  چیز  . نمیبب  نمایش  صفحه  یرا 

 د ی انتوی. اگر ممفید است  توجه منتمرکز و    یبرا  انجام این کارهااست که چقدر    دارخنده
  ی اوقات رو  یکه گاه  ممکن است وسوسه شده  د،ی نیخود بب  شیصفحه نما  یرا رو  ینماد
کل اگر  حالبااین.  دیکن  کیآن  کن  یبصر   یهانشانه،  پرت  لیم  د،یرا حذف  در   یبه حواس 

 . کند یمفروکش  قهیعرض چند دق

  تانی صبحگاه باعث حواس پرتی و جلوگیری از تمرکز    توانند ی مرا که    یی تمام کارها   -   6
 شوند، حذف کنید. 

  انهروز  یاضطرار   کارهای  را یهر روز هستم، ز  ابتدای  کارها در  نیترمهممن عاشق انجام دادن  
 ن یاول  یحت  کهیطور به  امرفتهجلوتر    یکم  نهی زم  نی. من در ااندندادهخود را نشان  هنوز  

. من سه سال است که به طور  امانداختهخود را تا حدود ظهر هر روز عقب    ییوعده غذا
 . رمیگیممتناوب روزه 

 است؟   نان ی کارآفر   ی برا  ت ی عامل موفق   ن ی تر بزرگ تمرکز  داشتن  چرا  

 مالقات کردند.  با هم شام یبرا وارن بافت و   تسیگ لی ب  ش،یسال پ نیچند
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ح اشامصرف    نیدر  کارآفر  نی،  زمان  نیدو  هستند  بودند  ینیکارآفراسطوره    یکه  ،  و 
سه    یشمار یب  ت یموفق   یها داستان در  در   ای را  گذاشتند.  اشتراک  به  گذشته  دهه  چهار 

 " ست؟یچ  تیعامل موفق  نیترمهم: "دیسوال بزرگ رس  کیگفتگو به  ت،ینها

 دادند؟  ی چه پاسخ   دی حدس بزن   د یتوان ی م

 تمرکز 

تذکر دادن این ، متأسفانه،  حالنیباا   نیست؟  طورنیا،  رسدیمساده به نظر    یکاف  اندازهبه
 ی وقت   دییبگو  یاست که به کودک  نی تمرکز مانند ا  درباره اهمیت  نیکارآفر  اصل مهم به یک

 بخورد. جاتیپاستا و همبرگر است، سبز تزا،یشام پر از پ زیم

 . افتد یم ندرتبه اتفاقاین 

است  فیتعر  نداشتناز مشکل    یبخش واژه  این  از  بس درست  کارآفر  یار ی.  واقعا    نانیاز 
 . کندیمکار چگونه  چیست و  تمرکز دانندینم

 ؟ دی آ ی م  تان یها چشم جلوی   ی ر ی چه تصو   د یکن ی م به تمرکز فکر  ی وقت 

مشغول    یپرت   حواس  عوامل به دور از همه    نشسته و   یکه در اتاق  دیکن یرا تصور م  یکس  ایآ
 ت ... اس  فکر کردن

 40عملکرد    ک ی به    دنیکه در راه رس  دیکنیبسکتبال تصور م   نیرا در زم  جردن  کل یما   ای
 ؟ متمرکز شده است NBAآف  یدر پل یروز یو پ گری د یاز ی امت

تکراری کار    کی و مجبور به انجام    نشستهاتاقک    کی  درکه    دی کنیمرا تصور    یکارمند   ایآ
 مداوم است؟ صورتبه

 ت ی شرکت را تقو  کی  تی تا موفق   کندیمکه سخت تالش    د یکنیمرا تصور    یکارمند  ا... ی
 دهد؟  شی کند و سود را افزا
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تصور   تعر  دی کنیمآنچه  کننده  منعکس  د  یفیاحتماال   از  ما  که  است  تمرکز  یاد    گرانیاز 
کار   یکاست که شامل تکرار    یرونیب   یعادت اجبار   کی  نیا   ،از افراد   یار یبس  ی. برامیاگرفته
انجام    روتین  کار  یک  بارهاوبارهاکه    زیپشت م  مضطربیمانند کارمند    شود،یمخاص   را 

 . دهدیم

از اراده است   گرفته شدهاعمال الهام    تمرکز مانند انجام یک سریجردن،    کلیدر مورد ما  ای
 . کندیمغلبه   تی موفقعدم  یبرا  احتمالیکه بر هر 

 موارد است.  نی از ا یبیترک باال تمرکز است که  نی ا قتیحق

 :  کند ی م  ان ی ب  گونه ن ی آن را ا  «، یی گرا اصل  »  کتاب  سنده ی نو   ،ونی گرگ مک

و در طول   دی کنیمهدف واحد را دنبال    کیواضح است. شما    ینقطه مثبت تمرکز واقع"
پرت    ریمس شما  شما  شودینمحواس  که  ایفرد    کی]  عنوانبه.  مختلف  افراد  دنبال [   به 
 " . دیکنیم   جادی هدف هستند، شتاب ا کیبه   یابیدست

 تمرکز به چه معناست 

 .یبدون حواس پرت   عینیت،  ا یکار، هدف    کی  ی رو  توجه کامل  ی برا  یعزم درون   ،یعنی   تمرکز

 کند. دایتسلط پ ،نوع تمرکز نیبر ا نیکارآفر  کیاست که  چنین کاری این سختبخش 

  ی شتر یب  یها فرصتشوند،    ترموفقبا تمرکز مشکل دارند. هر چه آنها    کارآفریناناز    یار یبس
،  کند یمرا رد    هافرصتاحمق"    کی آنها معتقدند "فقط    کهییازآنجاو    دیآیم  شیآنها پ  یبرا

 . دهندیمرا بد انجام  که همه آنها  شوندیم   یشمار یب   یهاپروژه  درگیر انجام تیدر نها

. آنها برندیم" رنج  غاز است    هیمرغ همسا  "  سهیاز سندرم مقا  نیهمچن  بیشتر کارآفرینان
 ن ی ا  کنندیمو فکر    آورندیدرمپول    دیجد  یکه به روش   نندی بیمخود را    یهمکاران و رقبا

 بروند.   سازیپولطرح  نیو بهتر نیدتری است که به دنبال جد  یخوب دهیا
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شرکت شما را از نظر   تنهانه  نیبه دردسر انداختن شما است. ا  یراه مطمئن برا  کی  نیا
 . دهدیمقرار  ز ی، بلکه شما را در معرض خطر اضطراب ناندازدیمبه خطر  یمال

کردن مشکالت فرصت   ن ی ا   ونی گرگ مک برجسته  با  را  مراحل    ی ن یکارآفر   ی هاموضوع  در 
 : دهد ی م  ح یتوض   یگر یبه روش د   ت یموفق 

 . دست خواهیم یافت  تیبه موفق   م،یرا روشن کن   خود   که ما واقعا  هدف  ی : زمان1  فاز  ▪
دسترسی پیدا    ی شتر ی ب  یها فرصتو    هانهی گزبه    میشویم  که موفق   ی: زمان 2فاز   ▪

 . میکنیم
  ی هاتالش  انجام  به   م،یداشته باش  یشتر ی ب  ی هافرصتو    هانهیگزکه    ی: زمان3  فاز ▪

 . میپردازیمپراکنده  
به موفق   یپراکنده، وضوح  یهاتالش:  4  فاز ▪ اول منجر  در وهله  که  ما شد،    تیرا 

 . کندیم فیتضع

   : که   رد ی گی م   جه ی نت   ونی گرگ مک

به  » کار  انجامتعهد   ر یتغ   یزمان  ز یاست. همه چ   تیموفق  زوریکاتال  ،ی مختلفهاندادن 
 .«میرا حذف کن یرضرور یغ  یزهایچ  میکه به خودمان اجازه ده کندیم )مثبت(

در تجارت شما   یز یاست؟" اگر چ  یضرور   یز ی از ما بپرسد: "چه چ  در واقع او قصد دارد
 .د یآن را حذف کن ست،ی ن یضرور 

   : درباره رابطه تمرکز و موفقیت   مثال   یک 

عادت    یک  دی با  د،یکن  در خود ایجاد  تیموفق   یارتقا  یرا برا  یدیعادت جد  نکهیقبل از ا
قانون ساده   نی. ادیحذف کن  از زندگی خود  کندینمبه پیشرفت شما کمکی  را که    یمیقد

نسبت به    یکه ارزش کمتر   دیکنیرا اضافه نم  یا عادت جدیدی  یتیکه فعال   کندیم  نیتضم
 . دداشته باش دادید،که قبال  انجام   یکار 

   : د یکه با   کند ی م و تاکید تکرار    ون ی مک
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مدام در حال   دی شما با" .  د«یرا حذف کن  یرضرور یغ  یزهای چ  کیاستراتژ  صورتبه  »عمدا  و 
 ." دی باش ی ، تمرکز و ساده ساز موارد غیرضروری کاهش

به حذف   لیماتبلکه    ست،یخالص شدن از شر اتالف وقت آشکار ن  یفقط برا   کار  نیاانجام  
سراغتان    ییها فرصت)   هست  زین  العاده فوق  ی هافرصت به  اولیه  موفقیت  دنبال  به  که 

تعجب    یاصل را دارند. جا  نیبر اساس ا  یزندگ  جرئت  نان یاز کارآفر  ی. تعداد کم( ند یآیم
موفق    فوقافراد نسبتا  موفق و افراد    نیب  ریتفاوت چشمگ  عنوانبه  این خصیصه  که  ستین

 . کندیمعمل 

 :  کشم ی من شما را به چالش م  ن ی بنابرا 

و    یروزمره، زندگ  یاز کارها  دیتوانیکه م  دیکن  هی ته  ایغیرضروری  یزها ی از همه چ  یفهرست
 . دیوکارتان حذف کن کسب

 توان یمرا    یز یبه طور کامل حذف کرد و چه چ  توانیمرا    یز یکه چه چ  دیری بگ  میتصم
 کرد.  یا برون سپاری ضیتفو

 ی روز یپ  دیکل  نیکه ا  دی، تصور نکن شودیمجلوی راهتان سبز    دیفرصت جد  کیکه    یهنگام
 . دیهست نی کارآفر کی شما  د؛یستین ستیشماست. شما بسکتبال ی از یامت 40

 است.  یکسب و کار شما ضرور  ی برا یز یچه چ دیو بدان ریبگ  ادینه گفتن را 

 هدف   یتمرکز بر رو 

دنبال را    سبالیبود که در بسکتبال اوج گرفت و ب  لیدل  نی ، به همدانستیمرا    نیجردن ا
است که آنها کارمندان    لیدل  نی، به همدانستندیمرا    نی و وارن بافت ا  تسیگ   لی. بنکرد
  وکارشانکسبکاهش تمرکز آنها بر رشد   یبرا ی دی که تهد  یفیانجام وظا یرا برا  ک یدرجه 

 کردند.  خدامبود، است 

 . دیکن نیآن را تمر دیفقط با، دیتوانیم هم  شما
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انجام    یکمتر   یکارها  د ی با  د، یبزرگ انجام ده  ی کارها  دی خواهیم: اگر  دی داشته باش  ادی به  
 . دیده

 م ی بخور   ی ز ی تمرکز چه چ  ش ی افزا  ی برا 

برا  ییتوانا انجام وظا  یابیدست  د،یجد  یزهایچ  یر یادگی  یتمرکز  و  روزانه    فیبه اهداف 
  د، یدر محل کار باش   یسخنران  کیاتمام    ایماراتن    کیدر    دنیاست. چه در حال دو   یاتیح

ب  تواندیمتمرکز   موفق   نیتفاوت  و  شما    تیشکست  زمان  در  و  کند.   ییجوصرفهباشد 
 ی سبک زندگ   راتیتغ  ر یکاهش استرس و سا  شن،یتیتمرکز را با مد  دیتوانیم  کهدرحالی

 کند.  جادیا  زیادی  تفاوت در این زمینه تواندیم زین دیخوریم آنچه   د،یبهبود ببخش

 ه یمغز و تغذ  ی م ی ش  ن ی ارتباط ب

 ی، زمان مثالعنوانبهروزانه داشته باشد.    یبر تمرکز و بهره ور   یادیز   ریتاث  تواندیم  هیتغذ
را حذف    ییغذا  یها وعدهکه    ی )مانند غذاها   دیخوریم  یخاص  ی غذاها  ای  د یکنیمخود 

مشکل در   ،ی که احساس کمبود انرژ   د ی(، ممکن است متوجه شوم یسد  ا یسرشار از قند  
 . دیدار یر یگ می در تصم اختالل ای و  زها یچ ردنسپ  خاطربه

 است؟   ی متک  ه یحد به تغذ   ن ی تا ا  ی تمرکز و بهره ور   یچرا مغز برا 

تحق طر  انددادهنشان    یقاتیمطالعات  از  شما  مغز  و  روده  ش  قیکه  نام    ییا یمی مواد  به 
  و  کنندمیرا کنترل    (نی سروتون )مانند    شوندمی  دیکه در مغز تول  یعصب  هایدهندهانتقال

دائم ارتباط   دهنده انتقال  کی  نیروده شما همچن   هایمیکروبهستند.    گریکدی با    یدر 
نام    یعصب آم  د یاس به  اسGABA)  ک یر ی نوبوت ی گاما  و  زنج   ی دهای(  با  کوتاه   رهیچرب 
(SCFAمانند بوت )بر   نهای همه ا  شودمیکه تصور    کنندمی  دیو استات تول  وناتیپروپ  رات،ی

 .  (منبع ) گذارندمی ریتأث رسمختلف مغز از جمله خلق و خو، ترس و است  ی عملکردها

و   یعصب  یها دهندهانتقال  دیبر تول  یقابل توجه  ریتاث  تواندیمشما    ی اهیتغذ  یها انتخاب
SCFA بگذارد.   ریبر عملکرد مغز تاث جهیدر روده داشته باشد و در نت 
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 تمرکز   ی غذاها برا  ن ی و بدتر   ن ی بهتر 

از غذاهای دیگر   ی، برخکنند یم  تی وجود دارند که تمرکز را تقو  یخاص  یغذاها  کهدرحالی
 ییغذاها  نیو بدتر    نیاز بهتر  یبرخ  نجای. در اکنندیمبرعکس عمل    قا  یدقهستند که  هم  
 شده است.  ذکربگذارند،  ریتأث  یداشتن تمرکز ذهن یشما برا  ییبر توانا توانندیمکه 

 تمرکز   ی غذاها برا  ن ی بهتر 

 چرب   ی ماه 

 یدها یاس  یو تن( حاو  نیآال، ساردسالم )مانند سالمون، قزل  یهایسرشار از چرب  یهایماه
 ر، یهستند. بر اساس مطالعات اخ  د یمف  اریسالمت مغز بس  یهستند که برا   3چرب امگا  
اس امگا    یدهایمصرف  دل  3چرب  بهبود DHA)  کیدوکوزاهگزانوئ   د یاس وجود    لیبه  با   )

 . (منبع)مرتبط است   یو عملکرد شناخت یر یادگ ی ییحافظه، توانا

 روغنی   ها دانهو    ل ی آج

  ن یتامیو   نی و همچن  یضدالتهاب   باتیو ترک  یاهیگ   نیپروتئ  بر،یف   یحاو   یروغن  هادانهو    لیآج
E    نیتامیسالم هستند. به طور خاص، و   یهایچربو  E  ها ممکن و دانه  لیموجود در آج

. آنها (منبع )  کمک کند  عقلزوال    احتمال دچار شدن به  است به محافظت از مغز و کاهش
افزاکه    هستند  نییپا   GI  یدارا  نیهمچن جلوگ  یطوالن  یانرژ   شیباعث  و  از   یر یمدت 

 د ی کن  یسالمت مغز، سع  ی برا  د یفوا  ن یبه حداکثر رساندن ا  ی. براشوندیمسقوط قند خون  
 . کنید  دسر مورد عالقه خود اضافه و   آنها را به ساالد

 ره ی با برگ ت   ی سبز 

 ن ی تام ی و   دها،ی کاروتنوئ  ی ( حاو کلم سبز اسفناج و    چ،یکلم پ  ،ی)کلم بروکل  مانند  ی یهایسبز 
K  نی تامیو   یادیمقدار ز  یحاو  نیهمچن  تیرهسبز    با رنگ  یهایسبز هستند.    کیفول  دیو اس 
B  متابول به  که  آس  یانهیآم  دی)اس  نیستئیهموس  سمیهستند  در  کاهش    ،یمغز   بیکه 

خون کاهش   انیو غلظت آن را در جر  کندیمنقش دارد( کمک    فظهو حا   یقدرت شناخت
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مدت، حفظ سالمت مغز    یطوالن  ب ی از آس  یر یبه جلوگ  B  یهانیتامی و   ،نی؛ بنابرادهدیم
 .  (منبع)  کنندیم و بهبود تمرکز کمک 

 ها توت 

ترک  هاتوت از  همچن   ضدالتهابیو    یدانیاکس  ی آنت  باتیسرشار  و    C  نیتامیو  بر، یف   نیو 
هستند که ممکن   یتر نیی پا  GI  یدارا   هاوهیم  رینسبت به سا  نیهستند. همچن  K  نیتامیو 

 کمک کند.  یار یو هوش یاست به حفظ سطح انرژ 

ممکن   هاتوتموجود در انواع    یفنل   ی پل  باتیکه ترک  دهدیم نشان    قاتیتحق  ن،یعالوه بر ا
حافظه و تمرکز کمک   تی و به تقو  کرده کمک    ی است به محافظت در برابر اختالالت عصب

 .  (منبع) نماید

 شکالت تلخ 

 خود   کرده و سالمت مغز  ارضاخود را    ینیریش  به  لیم  دان،یاکس  یاز آنت  یغن  یخوراک  نیبا ا
 یدوزها  یکمک به کاهش استرس(، حاو   ی)برا  میزیمن   ی. شکالت تلخ حاودیکن  تیرا تقو
و   نیاندورف" مانند  یشاد  هایهورمون"  کی( و تحریار یهوش   شیافزا  ی)برا  نی کافئ  یکم

حاو   نیسروتون تلخ  شکالت  عوامل    دهایفالونوئ   یاست.  نظر   ضدالتهابیو  به  که  است 
 (. منبع) دهدمی شی را افزا توجهتمرکز و   ،یسطح انرژ  رسدمی

 تمرکز   ی غذاها برا ن ی بدتر 

 ن ی ر ی ش   یها ی دن ینوش 

 ی هایدنینوشو    وهیاضافه شده هستند )مانند نوشابه، آبم  یقندها   یکه حاو   ییهایدنینوش
مغز و سالمت    یبر رو   یدهند و عواقب منف  شیسطح قند خون را افزا  توانندیم(  یالکل
باشند. مطالعات نشان    بدن  یکل  ن یریش  یهایدنینوشکه مصرف مداوم    انددادهداشته 
و    مریآلزا  ،یچاق  ،یقلب  ی هایمار یب،  2نوع    ابتیبه د  بتالخطر ا  شی منجر به افزا  تواندیم

 . (منبع )زوال عقل شود 
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قند خون و متعاقب    نگهانی  شیمنجر به افزا  نیر یش  یهایدنینوش  نیمصرف ا   ن،یعالوه بر ا
کاهش   ی. برا دهدیمکاهش  را در طول روز    وجهتتمرکز و  که    دنشویم   سریع آن  آن سقوط
سالم مانند آب   یهانیگز یجا  یاز برخ  دیتوانیم شده با شکر،    نیریش  یهایدنینوشمصرف  

 . دیلذت ببر یخانگ یها یسبز آب  اینشده، آب گازدار  نیریش ایسو ریسبز، ش  یچا  وه،یم

 شده   ه یتصف   ی هادراتی کربوه

غالت    د،یآرد سف  د،یشده )مانند نان سف  هیتصف  یهادراتیکربوهاز    یغن  ییغذا  یهامیرژ
با  هاوعده  انیو م  ها ینیریش  د، یصبحانه، پاستا سف از    یاز مشکالت سالمت  یامجموعه( 
مرتبط   مریمانند آلزا  یالتهاب  ی هایمار ی بو    2نوع    ابتی، دهاسرطاناز    یجمله انواع خاص

شدن    نییشده اغلب منجر به باال و پا   هیتصف  یها دراتی کربوه  ن،ی. عالوه بر ا (منبع )است  
 ریتاث  شود و بر تمرکز  یاحساس خواب آلودگ   جادیباعث ا  تواندیمکه    شوندیم قند خون  

 . بگذارد یمنف

 شده   ی فرآور   ار یبس  ی غذاها 

هستند که آنها را به   یمواد افزودن   ریشده سرشار از شکر، نمک و سا یفرآور   اریبس   ی غذاها
شامل   نیغذاها همچن  ن ی، احالنی باا.  کندیم   لیتبد  ع یسر  یانرژ   افتیدر  یبرا   یانهیگز
 ها یچربنوع    ن یکه ا  دهدیمنشان    قاتیاشباع شده و ترانس هستند، و تحق  یهایچرب
 .  (منبع )بگذارند   یمنف  ریبر سطح تمرکز تأث توانندیم

شده اشباع  یهایچرب  ی حاو  ییغذا  یهاکه وعده  یکسان  افتندیمطالعه، محققان در  کیدر  
اشباع   یهایچرب  همراه با  ییغذا  ی هاکه وعده  ینسبت به افراد  کنند، یمصرف م  یشتر یب

دارند  یشتر ی ب  لدر طول پنج ساعت مشک فی در تمرکز و انجام وظا کنند، ینشده مصرف م
 .  (منبع )
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ب  دیمطمئن شو کره،    ش یکه مصرف  فرآور   ی هاگوشتاز حد  پن  یپخته شده و    ر، ی شده، 
غذاها   نیا  رای (، زد یاجتناب کن  از آنها  ای )  دیرا محدود کن  یر یپالم و شکالت ش /لی روغن نارگ

 هستند.  ییاشباع شده باال یچرب یمحتوا  یدارا

 تمرکز   ش ی افزا  ی برا   ن ی چند تمر 

توانا  یبرا   دیتوانیم هستند که    ییهاتی فعال  یتمرکز   ناتیتمر و   خود در تمرکز  ییبهبود 
  یزمان صرف شده برا  یساز   نهیبه  و   یر یادگی بر    ناتیتمر  این  از  ی. برخ دیانجام ده  توجه
به شما کمک کنند اطالعات    توانندیم  گرید  یبرخ  کهدرحالیکار متمرکز هستند،    کیانجام  

را    دیمف   نیز به   نحوه تمرکز  یر یادگی  ،یقدرت عضالن  جادی . مانند ادیاوریب  خاطربهو مهم 
بنابراداردنیاز    یانرژ  این  نی ؛  استقامت    تواندیم  نات یتمر  انجام  کند  کمک  شما  مغز  به 
 فکر کند.  یشتر یداشته باشد و با وضوح ب یشتر یب

 تمرکز   ن ی تمر  چند 

 ، تهیه کنید دیانجام ده دیکه با ییاز کارها یفهرست ▪
 د یکن  شنیتیمد قهیبه مدت پنج دق ▪
 د یکتاب بخوان ▪
 ورزش کنید  ▪
 د یکن نیگوش دادن فعال را تمر ▪
 د یرا امتحان کن  اعداد شمارش بر اساس یباز  کی ▪
 دیبسپار خاطربهالگوها را  ▪
 د یکن حلجدول کلمات متقاطع   ▪
 ( منبع) دی را تجسم کن ءیش کی ▪

 تیجه گیرین 
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که هر زمان   دیداشته باش  ادیفقط به    ،دی کنیماستفاده    یا یاستراتژ از چه    نکهیاز ا  نظرصرف
  د ی انجام ده   دی که با  ی، تنها کار کندیمحواس شما را پرت    ی اطرافتان ا یدن  دیکه متوجه شد

موفق   دیستی مجبور ن  ی. در ابتدا، شما حت دیمتعهد شو  کار  کی  انجام فقط  است که به  نیا
 . دیشروع کن دی. فقط بادیشو

 تمرکز   شن یت یمد  آهنگ 

و تمرکز قرار داده شده   شنی تیمدآهنگ مخصوص    5دانلود    لینک  این قسمت از مقالهدر  
 از آنها لذت ببرید.  دی توانیمکه 

 معرفی کتاب با موضوع تمرکز 

 تمرکز 

 گلمن   ل ی : دانسنده ی نو 

 بلوچ درضای: حم مترجم

در کتاب »تمرکز«   ،یجانیهوش ه  حوزه    یهاآشنا و پرکار کتاب  نام  سندهیگلمن« نو  لی»دان
پرآشوب جهان امروز و اغتشاش   تی به وضع  ی . او با نگاهپردازدیم  ی ذهن  تیوضع  نیبه ا

بر    کنند،یم  ریحواس انسان را درگ  یمجاز   یمتعدد که در فضا  یرهای تبادل اطالعات و تصو
است متمرکز بود   ازیکه به چه علت ن  دهد یم  ح ی. گلمن توضگذاردیم   دیتأکتوجه به تمرکز  

. دهدیم  حی توض  یروشنبهامور را    اداره  از پرش ذهن و عدم تسلط بر    یناش  یها بی و آس
  ش یافزا  یبرا   یو مؤثر   دیذکر شده که به شکل مف  یفراوان  یعمل  کارهایراهدر کتاب »تمرکز«  

 .  میکن ستفادهها ااز آن میتوانیتمرکز م

 لینک خرید کتاب 

 ق ی کار عم 

 وپورت ی: کال نسندهینو
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 ی ملک دی: ناهمترجم

 ن ینو نشر

از    یراحت بهتمرکز ذهن    ،یمجاز   یهاو شبکه  یوتر یکامپ   ینرم افزارها   یتعداد باال   انیم  در
 ک ی . انجام تمام کارها به سمت  ماندیو منفعل م  شودی. ذهن سردرگم مرودیدست م

 ق«یدر کتاب »کار عم  وپورت«ی. »کال نرودیم  شیمتوسط پ  یداتیبا تول  یسطح  تیفعال
ذه تمرکز  به  توجه  لزوم  عم  نبه  کار  انجام  تأک  قیو  او  است.  تمام    کندیم  د ی پرداخته 

برا  یها تیفعال اگر  و  است  شده  اختالل  دچار  امروز  جهان  آشوب  در  انجام   یروزمره 
در   م، ینده  شی و تمرکز خود را افزا  م ینده  تیبه تمرکز ذهن اهم   مانیجد   یها تیفعال

جهان، هر   ی کنون  طیگردش اطالعات در شرا  بهباتوجهماند و    میخواه  یمتوسط باق  یسطح
 .شود  تیخالق ای یاقتصاد یهاما در حوزه نیگز یجا تواندیم یبیرق

  ی شگیهم  ی تکرارها   دورازبه   وپورتیاست که در آن ن  نی ا  ق«یمهم راجع به »کار عم  نکته  
. پردازد یتمرکز م  تیبه اهم  یتر یجد   صورتبه  نترنت،یو ا  یمجاز   یراجع به مشکالت فضا 

ل  نیا در  انتشار  زمان  از  و    تی استروال  ،مز یتاورک یوین  یهاپرفروش  ستیکتاب  ژورنال 
 . آمازون قرار گرفته است

 لینک خرید کتاب 

 تمرکز کتاب قدرت  

 لد ی اثر جک کنف 

به آنچه   دنی افراد از رس  بازدارنده    لیدل  نیتربزرگ که نداشتن تمرکز،    می آموزیکتاب م  نیدر ا
که    دیشویمواجه م   یز ی انگرتیح  ی هاروشکتاب با    نیاست. پس از خواندن ا   خواهندیم

خود   یبر توانمند   دیتوانیکتاب شما م  نیاند. با ااز آن بهره برده  ایدن  یهاانسان  نیترموفق
عادت  کزمتمر  بخش  یها شده،  بهبود  را  خود  م  دهی نادرست  و    ان ی و  بدون   تانیزندگ کار 

 .د یکن جادی احساس گناه، توازن ا
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 هیبهتر را بر پا  یهاانتخاب  د،یکن  کار   یسختبهآنکه هر هفته    یجابه  میآموزیم   نیهمچن
 . دی کنیآغاز م  د ی انجام ده دی که با یاز کار درست   یز یغر یو آگاه  نشیب

 لینک خرید کتاب 

 ی س ی تر   انی هدف برا   ی تمرکز رو 

 یسیتر انیبرا :سندهینو

 ی اعتضاد نیالد ری من :مترجم

نوشته شده است.    یاو حرفه  یسال تجربه شخص  وپنجبیستاز    شیحاضر بر اساس ب کتاب  
که   یگسترده در مورد عادات و رفتار مردان و زنان  قاتیتحق  جیبا نتا  اولدانش دست    نیا

افراد معمول  شتریب  اریبس زندگ  یاز  کار   یشخص  یدر  بوده  شانیو  ترکموفق  شده   بیاند 
ا با  کتاب  م  نیاست.  آغاز  برخشودیپرسش  از سامردم موفق  ی: »چرا  و مؤثرتر   نیریتر 
 یکه چرا و چگونه بعض  م یدهیم  حیتوض  زیداد و ن  میسؤال پاسخ خواه  نیهستند؟«. به ا

موقع در  مردم  زندگ  یهاتیاز  م  یشتر یب  ی هاتی موفق  شانیمهم  به شما کنندیکسب   .
م موفق  میدهینشان  کارتان  در  باشچگونه  ب  حالن یدرعو    دیتر   ی برا   یشتر ی وقت 

و راهبردها   هادهیا  نیاست از بهتر  یبیکتاب ترک  نی. ادیداشته باش   ی شخص  یها تیفعال
 ی طرح   یاست و ضمنا  دارا  شدهگردآورینوشتار    کیدر    تاکنونبر خود که    تیریمد  یبرا

را در هفت حوزه مهم   تانیکه چگونه زندگ  می آموزیبه شما م  نجا یاست. در ا  یساده و عمل 
 . دی و ساده کن دهیسازماناست  یتوازن کامل و آرامش ذهن ضرور  یکه برا

 لینک خرید کتاب 

 منبع: 

earlytorise.com  

jamesclear.com 
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 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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