
روش های بهبود تمرکز حواس

تمرکز حواس یک مهارت است و مثل هر مهارت

دیگری به تمرین نیاز دارد. اگر از تکنیک های زیر به

خوبی استفاده کنید، بین چهار تا شش هفته تمرکز

حواس شما بهبود پیدا می کند:

۱_ در مکان مناسبی مطالعه کنید. محل مطالعه باید
مشخص و ثابت باشد، سعی کنید در محل مطالعه

چیزی جز کتاب و دفتر درسی که می خواهید مطالعه

کنید، وجود نداشته باشد. هر شیئی در محل مطالعه،

حتی کتاب های دیگر یا مجالت تمرکز شما را بر هم

میزند.

۲_ در زمان مناسب مطالعه کنید. مطالعه در ساعات
اخر شب، هنگامی که عالقه ای به مطلب مورد

مطالعه ندارید، تمرکز را کاهش می دهد.

۳_ قبل از شروع، هدف خود را از مطالعه مشخص
کنید؛ برای مثال، می خواهم از صفحه ۸۶ تا ۱۱۶ این

کتاب را بخوانم. توجه داشته باشید که داشتن هدف

مبهم و بزرگ، تمرکز را کاهش می دهد.

۴_ در محل مطالعه، کاری جز مطالعه انجام ندهید. با
دیگران حرف نزنید، چیزی نخورید و نیاشامید،

خیال بافی نکنید و به موسیقی گوش ندهید. این

باعث می شود به محل مطالعه شرطی شوید و فقط

فکر مطالعه سراغ شما بیاید.
۵_ بعد از مدتی مطالعه بلند شوید و کمی راه بروید.

۶_ موضوع درسی را تغییر دهید، به این معنی که یک
درس را پشت سر هم نخوانید؛ بلکه دو یا سه درس

را در کنار هم بخوانید.
 

۸_ در روز، زمان ثابتی را (نیم ساعت) به فکر کردن
درباره ی مسائل اختصاص دهید و هرگاه در زمان
دیگری فکر آن ها به سراغ شما امد، به خود بگویید در

ساعتی که مشخص کرده ام به ان فکر می کنم.

۹_ هرگاه سرکالس یا هنگام مطالعه متوجه شدید در
حال فکر کردن به موضوعات دیگر هستید، به خود

بگویید «فکر کردن ممنوع». این عبارت را مدام هنگام

هجوم افکار تکرار کنید. این تمرین باعث می شود دیگر

افکار به سراغ شما نیایند. صبور باشید و این روش را
ادامه بدهید.

۱۰_ از روش عنکبوتی استفاده کنید. عنکبوت فقط
موقعی واکنش نشان می دهد که تورش در اثر گیر

افتادن، به شدت بلرزد. بگذارید سروصدا بیاید، دیگران

سرفه کنند، بیایند و بروند، بدن اینکه کوچکترین نگاهی
به ان ها بیندازید، گویی آن ها انجا نیستند.بین خود و
استاد یا آنچه می خوانید، تونل بزنید و چیز دیگری را

نبینید و نشنوید.

۱۱_ موثرترین گام جهت اصالح و بهبود تمرکز، تحلیل
دقیق اموری است که مخل تمرکز شما هستند؛مثل

محل مطالعه، شرایط بدنی، خیال بافی و .... . آن ها را

نوشته و برای حذف آن ها برنامه ریزی کنید.

۱۲_ میزان حواس پرتی روازنه خود را ثبت کرده و هربار
برای آن عالمت * بزنید، سپس سعی کنید روزهای

بعد، تعداد عالمت ها را کاهش دهید.

۱۳_برای بهبود تمرکز در کالس، در ردیف اول، دور از
پنجره و مقابل دید استاد بنشینید  با استاد ارتباط

چشمی برقرار کنید.

۱۴_ در کالس یادداشت برداری کنید. شنونده ای فعال
باشید و سعی کنید از گفته های استاد سواالتی را طرح

کرده و بپرسید.

۷_با نگرش مثبت به استاد، کالس و موضوع تدریس
وارد کالس  شوید، طرز فکر مثبت شما باعث

افزایش تمرکز و یادگیری می شود.
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