
 

 

 و پایانی بخش دوم –نقش ناخودآگاه در بهبود زندگی 

 

به چه معناست توضیحاتی ارائه گردید. همچنین به دو مفهوم  ذهن ناخودآگاهدر مورد اینکه  مقالۀ پیشیندر 

های استفادۀ بهینه از آن  و راه شدهحبت صاشاره شد. در این مقاله بیشتر در مورد این دو مفهوم  تمرکزو  توجه

 ها توضیح داده می شود.

 

ر ما . در واقع، اگاست کنترل تمرکزالعاده ای بگذارد،  فوق ه می تواند بر روی زندگی ما اثریکی از موضوعاتی ک

هتر برای درک ب. آنگونه که می خواهیم جهت دهیمخود را کنترل کنیم، می توانیم زندگی خود را  تمرکزبتوانیم 

، از پژوهشگران دپارتمان تشریح حرکات بدن انسانی در گابریل ولف، مجموعه پژوهش هایی که توسط موضوع

 دانشگاه نوادا در الس وگاس انجام شده است می تواند کمک کننده باشد. 

 

شرکت کننده خواسته  22در این سلسله تحقیقات با استفاده از تمرینات ورزشی، نتایج جالبی به دست آمد. ابتدا از 

متری  15ر در فاصلۀ ، توپ های گلف را به داخل هدفی دو9مارۀ ششد تا با استفاده از یک چوب سر آهنیِ 

چوب و سایر آموزش های الزم را دریافت  همۀ شرکت کنندگان آموزش دقیق ایستادن، محکم گرفتنبیاندازند. 

 کردند. 

 

ه ک گروه بیرونیکه به حرکت اندام هایشان برای زدن توپ توجه می کرند و  گروه درونیدو گروه تشکیل شد: 

اینطور گفته شد که بر روی حرکت  درونیبه گروه برای زدن توپ به مسیر و هدف نهایی توجه می کردند. 

را صاف کرده و به هنگام دنبال کردن ضربه،  وبرای ضربه های از جلو، هر دو باز به نحویکهتمرکز کنند،  بازوهایشان

به گروه بیرونی چنین گفته شد که بر روی حرکت چوب بازوی راست تا آخر صاف باشد و بازوی چپ خم شود.  

 ه نحوۀ برخورد چوب با توپتمرکز کنند. به آنها گفته شد که اجازه دهند تا سر  چوب همانند پاندول بازی کند و ب

 دقت کنند. 



 

 

)امتیازها با توجه به اینکه بود.  10.8و گروه درونی برابر با  21امتیاز گروه بیرونی برابر با نتایج جالبی اتفاق افتاد: 

. این نتایج در آزمایشات دیگری که دریافت می کرد( 5تا  0توپ هر گروه چقدر به هدف نزدیک باشد، امتیاز بین 

 . گردیدمجدداً تکرار وی گروه های متفاوتی انجام شد نیز بر ر

 

توپ تنیس را به  1دانشجو خواسته شد با دست غیر عادت خود 40در آزمایشی دیگر در دانشگاه پلی موث، از 

در حالیکه به طور ذهنی بر روی حرکت بازویتان تمرکز "سمت یک هدف پرتاب کنند. به گروه درونی گفته شد 

چشم خود بر روی هدف تمرکز نمایید. وقتی پرتاب تان دور از هدف بود، به این فکر کنید که چگونه می کنید، با 

می توانید با حرکت بازویتان این اشتباه را جبران کنید. هر بار بر روی بازویتان تمرکز کنید تا پرتاب درست انجام 

ه صورت ب کنند. در واقع آن ها باید می توانستندبر روی مسیر بیرونی تمرکز  :اما به گروه بیرونی گفته شد "شود.

قتی وبه آن ها گفته شد: . شوندم های خود بر روی هدف متمرکز با چش و کنندبر روی مسیر پرتاب تمرکز  ذهنی

از هدف بود، به این فکر کنید که چگونه می توانید با تغییر مسیر توپ این اشتباه را جبران کنید.  رپرتاب تان دو

 تمرکز کنید.  توپ بر روی مسیرممکن است درست پرتاب کنید  و  کهتا جایی 

 

گروه بیرونی توانست دو برابر گروه در این آزمایش هم، گروه بیرونی بسیار قوی تر از گروه درونی ظاهر شد. درواقع 

 درونی اتیاز به دست آورد. 

د بتوانند با تغییر تمرکز از موضع اگر افرادر پی این آزمایشات این پرسش برای روان شناسان پیش آمد که 

درونی به بیرونی، این نتایج خیره کننده را در ورزش به دست آورند، آیا این موضوع نمی تواند در کل 

 زندگی مثمر ثمر باشد؟

 

او از آن ها خواست تا بر انجام داد.  2این بار آزمایشی را بر روی افراد مبتال به بیماری پارکینسون گابریل ولف

یک تخته پالستیکی بایستند و تا جایی که می توانند تعادل خود را حفظ کنند. در این آزمایش به گروه روی 

روی پاهای خود تمرکز کنند و به گروه بیرونی گفته شد که بر روی صفحۀ پالستیکی تمرکز درونی گفته شد 

                                           
  اگر راست دست بودند با دست چپ و اگر چپ دست بودند با دست راست، ضربه بزنند.1
  مبتالیان به این بیماری، دارای حرکات بدنی غیر قابل کنترل هستند.2



 

 

 هتری نسبت به گروه درونی و یکگروه بیرونی به شدت تعادل بآوری به دست آمد:  تداً نتایج شگفنمایند. مجد

 داشت. 3گروه کنترل

 

بیشتر  دبرای رسیدن به اهداف خود، بایبا توجه به نتایج آزمایشات ارائه شده، می توان به این نتیجه رسید که 

ف باید به هد موانع و مشکالت احتمالی و خود هدف تمرکز کرد.پیش بینیِ  بر روی مسیر تحقق هدف، 

ر واقع د با این کار به بهترین نتایج دست پیدا خواهیم کرد.نگاه کرد و برای رسیدن به آن، راه حل ارائه کرد. 

 باید بر روی چیزی که واقعاً می خواهیم تمرکز کنیم. 

 

 

 

 دکتر مهشید رضوی رضوانی

 محمدکاظم جاوید
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  هیچگونه آموزشی به این گروه داده نشد.3
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