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 های حواس جمع تربیت کنیم چگونه بچه

 

 مقدمه:

هایی شدم که در امتداد  پایید، این بار رد نگاهش را دنبال کردم و متوجه مورچهش مدام اطراف کالس را میانچشم

ها  بچه»خطی سیاه را تا پشت کتابخانه کالس درست کرده بودند. با خودکار چند ضربه به میز زدم و بلندتر از قبل گفتم:  ،پنجره

 « !دکتاب ریاضی را باز کنی 14صفحه 

یا همان    تی در کالس درس حواس پر  نازآمو، یکی از مشکالت بزرگ دانشورشموزش و پربه اذعان بسیار از مختصصان آ

ین مقاله سعی  د. در اکنروبرو می  جدیالت  ی را با مشککاهش عملکرد ذهن شده و یادگیرحواس پرتی موجب    است.   عدم توجه

 د. های عملی برای کم و از بین بردن حواس پرتی ارایه نماییاهکارر حواس پرتی،عوامل ایجاد  سی  ضمن برر  رددا

 

 :واس پرتی تعریف ح

ترین یکی از فراوان  دیگر،  عبارت  به  است.  یادگیری  عوامل مؤثر در آموزش و  ترینترین و پیچیدهکی از مهمی  موضوع توجه

ذهنی    فقدان توجه است. توجه به یک سری عملیات  گردد،که موجب کاهش کارآیی آنان در مدرسه می  ت در میان کودکانالمشک

نی،  البه زنگ بودن در زمان طو  شدن بر هدف، نگه داشتن یا تحمل کردن و گوش  درگیرشود که شامل تمرکز یا  پیچیده گفته می

 ( 2006،   سیدمن) است دیگر  از هدفی به هدف  تمرکز تغییر و  محرک هایویژگی رمزگردانی

سیستم   شده توسط های پردازشبندی محرک اولویت کند، که این کار را با تنظیم وذهن عمل میبان توجه مثل دروازه

های کوچک هم  توجهی  زیرا حتی کم   عملکرد شناختی، ذهن و رفتار اهمیت زیادی دارد؛  دهد. توجه برایاعصاب مرکزی انجام می

  گویدمی نیز  توجه باشد. راس    تی درال تواند همراه با مشکل یادگیری میالاخت  بیان کرده است که   گذارند. استرتأثیر می  بر یادگیری

و آن عدم توانایی    های ویژه در یادگیری هستند، با آن مواجهند؛نارسایی  جود دارد که بیشتر کودکانی که دچارذهنی و  یک نقص

 . مورد بحث است در تمرکز دقت و توجه بر مطلب

 

 یافتن علل:

ای وجود دارد که بر  در تربیت فرزندان باورهای عامیانه  .مهم استعدم توجه و حواس پرتی    تن علل این یافدر این میان  

نوجوانان  شود. یا باور به اینکه  روی رفتار والدین سایه انداخته است. باور به اینکه خوردن شیرینی باعث بیش فعالی کودکان می

شود مانند مسائل باال ست. شان سرکش است. تحقیقات بسیار این مسایل را رد کرده است. آنچه مورد فناوری هم گفته می ذات

تر از آن چیزی است که  بسیار کم اهمیت  ،»بسیاری از متخصصان باور دارند بحث در خصوص اینکه آیا فناوری مضر است یا نه

 ند.« اافراد در بوق و کرنا کرده



کنند، طبیعی  رفتار نمی   یا معلمان  ها به دلخواه والدینوقتی بچه  م.از انداختن تقصیر به گردن دیگری دست برداریباید  

تا    از زمان کتاب  هراس از فناوری چیز جدید نیست.  کند مسؤلیتی نپذیرند.هایی بگردند که کمک می به دنبال پاسخ  آنها است  

وری مملو از هراس خالقی از چیزهایی است که در ظاهر موجب رفتار عجیب و غریب ای، تاریخ فرزندپرهای رایانهرادیو تا بازی

 ها است.بچه

ولی استفاده خیلی زیاد )یا خیلی    .تواند مفید باشدمی  ،اگر فناوری درست و به اندازه استفاده شود  فناوری شیطان نیست.

یاد بدهیم حواس جمع  به بچه ها  ن است که  آنچه در این میان مهم است آ  تواند تا حدی تاثیرات زیان بار داشته باشد.کم( می

 شان خواهد داشت. در زندگی تی ، قطعا نتایج بلند مدپرتی را مدیریت کنندها یاد بدهیم حواساینکه به بچه باشند.

 

 نیازهای انسان: 

گوید روان  ، رایان دسی می همان طور که بدن انسان به سه ماده غذایی عمده )پروتئین، کربوهیدرات و چربی( نیاز دارد

، احساس گرسنگی را مخابره ز نیاز دارد: استقالل، شایستگی و ارتباط. وقتی بدن گرسنه استانسان برای شکوفایی به سه چی

گوید یک چیزی کم است. در  دهد که میقراری و سایر عالئمی را نشان می کند. وقتی روان دچار سوء تغذیه شود، اضطراب، بی می

 شوند.ادامه این سه عامل به صورت سه درس بیان می

I. ترهای مستقلتحقیقات نشان دادند که بچه استقالل )اختیار و آزادی کنترل انتخاب هایشان( نیاز دارند.  ها بهبچه ،  

شان، وقتی آن الین هستند آزادی زیادی دارند،  ها، بر خالف زندگی حقیقیدهند. بچهتمرکز بیشتری از خود نشان می 

باشند و راهبردهای خالقانه را دارند که همه کاره  اینکه    استقالل  به جای  باید  تا مشکالت را حل کنند.  بیازمایند 

های درونی مرتبط با آن باشید که به سمت  ای و محرکها را محدود کنید، به دنبال درک نیازهای پایهاستقالل بچه

 دهد. شان میپرتی دیجیتال سوقحواس

II. خوب عمل نکند و حمایتای  اگر بچه  کنند.ها برای شایستگی )چیرگی، پیشرفت، دستاورد و رشد( مبارزه میبچه-

کند دستیابی به شایستگی نشدنی است، بنابراین دست از تالش بر  ای فردی الزم را دریافت نکند، کم کم باور میه

امکان  برند و ارزشی برایش قایل نیستند و  لذت نمی  کهگذرانند  به انجام کاری میها زمانشان را  وقتی بچهدارد.  می

دهند فعالیتی انجام دهند که به آنها احساس شایستگی  ها ترجیح می ، تعجبی ندارد که شببینندپیشرفتی در آن نمی

 دهد. می

III. نشان  داده  در جستجوی ارتباطات اند )احساس مهم بودن برای دیگران و مهم بودن دیگران برای آنها(.   هاآن ها 

کنند یا  احساس انزوا می   یا خانه   هایی که در مدرسه کنند، بچهس نمی هایی که ارتباط داشتن را احسادهد بچهمی

توانند با  شوند، جایی که میهای اجتماعی کشیده میشوند، بیشتر به سمت شبکه کنند نادیده گرفته میحس می 

ین این امر  شان را با آنها تعریف کنند. بنابراهایی پیدا کنند که بتوانند هویتسایر افراد ارتباط داشته باشند و گروه

 هم جنبه مثبت دارد و هم منفی.

به بچه  هدایت کننده رفتارند.های درونی  محرک بدانیم چگونه  اینکه  تا حواس پرتی را مدیریت  برای  ها کمک کنیم 

ها  انسانی انگیزه انسان، همه  طبق نظریه پذیرفته شده  ها به غذای روح نیاز دارند.بچه  کنند، باید بفهمیم منبع مشکل کجاست.



 .هاستمبودهمین کحاصل از    پرتیحواس.  نیاز دارند  احساس استقالل، شایستگی و ارتباطات   عنییمورد باال  برای رشد به سه  

شود، آنها اغلب هایمان در دنیای واقعی برآورده نمیوقتی نیازهای روانشناختی بچه  همین راستا است.در  ناوری  از ف د  استفاده زیا

نیازها میدر محیط این  به دنبال ارضای  بازدر حقیق   گردند.های مجازی  رایانهیت  آنها صرفا  نیستحواس پرتی  ای علت  های   .

 . شودمی نمایان یگری به شکل دبلکه جلوی آن گرفته شود مشکل حل نشده گر به مدد زور اند. ا کار ای برای این  وسیله

کند و کمک به آنها برای داشتن برنامه زمانی با استفاده  ها را پرت میحواس بچه های درونی کهپس از تشخیص محرک

ها  کنند وقتی بچهوالدین اغلب فراموش می   شان است.های بیرونی زندگیاز روش تعیین محدوده زمانی، گام بعدی بررسی محرک

   شود برایشان تهیه کنند.خواهند، دلیل نمیخیلی زیاد« میچیزی را »خیلی 

های بیشتر  های بردارند تا با فراهم کردن فرصتتوانند گاممی  معلمان والدین و    ی جایگزین نیاز دارند.هاها به گزینهبچه

شان تعادل  ها کمک کنند استقالل، شایستگی و ارتباطات را پیدا کنند و بین زندگی آن الین و افالیناینترنت، به بچهدر زندگی بی

های که سه نیاز  گزینه. های جایگذین است و نه حذفن میان بسیار مهم است ایجاد گزینهنچه در ایآ  د شود تاکید  بای  برقرار کنند.

ه  ی بر نیاز دیگین است که  ارگ انگیزه درونی  اهد بود. حسن بزت بخش خوب و لذدلچسها  بچهطعا برای  د ق ن باال را بر طرف نمای

ای . انگیزهشود، صاحب انگیزه درونی میکندیک نیاز را بر طرف می یفعالیت بارت دیگر وقتی  ت ندارد. به عبرای حرک نیرو خارجی

 گردد. مختلف دیگر می های عالیتت و ایجاد ف پیشران است و خود موجب حرککه 

  .لدینوا  کمال تام و  حضور    ست،نخ.  تربیت بسیار مخرب استبرای  که هر دو    را تصور کرد  ق شده غراا  حالتتوان دو  می

و    ندگوییم انجام دهاری را ما می مان دقیقا همان کدانش آموزان  یا   فرزندان یم  دانیم و انتظار دارخود را عقل کل می   تا وقتی ما 

ی  اینکه بپذیریم پاسخ همهداشت.    اعتماد به نفس را و با  ردی توانمند  ورش ف توان انتظار پرنمی  ،ایم بروندهی را که ما رفتههمان را

برای دخیل کردن بچهها را نمیپرسش راهی بسیار عالی  یچ  . اگر هرها کردندوم،    های جدید است.حلها در کشف راهدانیم، 

پرتی دیجیتال  های نسنجیده بگیرند که اغلب حواستا تصمیم  شوندمی ها رها  داشته باشد، بسیاری از بچهنی مشخصی وجود  برنامه

 گیرد. را نیز در بر می 

 

 ها: کار راه

های بالقوه بسیاری وجود دارد، بنابراین آموزش چگونگی  پرتیها حواسدر زندگی بچه  واس جمعی را آموزش دهید.ح •

 اختصاص زمان به حواس جمعی حیاتی است.

اگر یاد نگیرند    بگذارند.  توانند یاد بگیرند چگونه برای چیزهای مهم زمانها نیز میمانند برنامه زمانی خودمان، بچه •

 شود.های خودشان را داشته باشند، حواسشان پرت میبرنامه

ید تا  دهالل  ستق ا  هابه بچه  گیرند. ای یاد میهایتان شکست بخورد. با هر شکست نکتهاشکالی ندارد اجازه دهید بچه  •

 جامه عمل بپوشانند.شان  های به ارزشخود    تاوقت داشته باشند    نها بایدآ  . شان را هماهنگ کنندهای زمانیبرنامه  خودشان

مانند شنا در استخر بچه نباید بیش از آنکه آماده شوند   هایتان شیرجه بزنند، به آنها شنا یاد بدهید.از اینکه بچهیش  پ •

 اجازه داشته باشند رفتارهای پرخطر انجام دهند. 



اده  ها توانایی مدیریت حواس پرتی با استفمعیاری مناسب برای آمادگی بچه شان را برای فناوری آزمایش کنید.آمادگی •

 های بیرونی است.شان برای غیرفعال کردن محرکاز تنظیمات روی تلفن

دلیل موجهی ندارند. مطمئن  ها  های بالقوه در اتاق بچهپرتی زیون یا سایر حواسیبودن تلو  ها به خواب نیاز دارند.بچه •

 .نشودفعالیت های مفید آنها شوید هیچ چیز مانع 

شان احترام بگذارید و وقتی برنامه زمانی دارند تا روی کاری تمرکز  به زمان  ناخواسته نباشید.خودتان محرک بیرونی   •

 کنند، مزاحمشان نشوید، چه کار باشد و چه بازی.

های کوچک تا زمانی که خودشان  حتی بچه  ایی بچه هایتان را برای پیش تعهد و پیروی از آن دست کم نگیرید.وانت •

دانند چگونه از زمان سنج یا سایر  توانند یاد بگیرند از پیش تعهد استفاده کنند. همچنین میکنند، میقوانین را وضع می

 های الزام آور استفاده کنند. سیستم

ها  شان این است که کاری کنند بچهها هدففهمیدن اینکه شرکت  .فناوری را ببیننددید انتقادی    دهید باد ببه آنها یا •

 انند بخش مهمی از آموزش سواد رسانه است. شان را به تماشا یا بازی بگذرزمان

شان را  ها زمانی مراقب رفتار خودشان اند که یاد بگیرند چگونه زمان و توجهبچه ها را مسؤل رفتار خودشان بکنید.بچه •

 مدیریت کنند. 

 

 1401آذر  -  حمد صادق شیرازیم

 

 


