تمركز خود را افزايش دهيد )(۲
ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴنت متﺎم روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ متﺮﮐﺰ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ ،ﺑﺎز
ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﻔﻆ دﻗﺖ و متﺮﮐﺰ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل و
ﻣﺘﺪاول متﺮﮐﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
-۱ﻧﮕﺮاﻧﯽ :ﺟﺪای از ﻣﯿﺰان و ﺷﺪت ﻧﮕﺮاﻧﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻇﺎﻫﺮا ً دو ﭼﯿﺰ در ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎم دارد و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از وﻗﺖ ﻓﺮد ﻧﮕﺮان و
ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻧﺮژی ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﻗﻪ ﴍوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪای ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
منﯽﻓﻬﻤﻢ! ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد!! اﯾﻦﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ داﻧﺶ
آﻣﻮزان را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻓﺮاد ﻧﮕﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی دور ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ اﻓﮑﺎری
از ذﻫﻦ ﺧﻮد ،ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ورود و اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻓﺮد ﻧﮕﺮان ﺧﻮد را در اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺼﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ دور ﺑﺎﻃﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ وﺧﺎﻣﺖ
اوﺿﺎع ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دور ﺑﺎﻃﻞ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع
ﮐﻮﺷﯿﺪ؟ ﺑﺮای ﺷﺴنت زﻧﺠﯿﺮه اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮان از روش ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﺗﻮﻗﻒ
اﻓﮑﺎر" اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ:
• ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه روی ﻣﯽدﻫﺪ.
• ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻮﻗﻒ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ در ذﻫﻨﺘﺎن ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ.
• دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺸﺖ ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻋﻀﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
• ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺗﻮﻗﻒ
• اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺶ ﺑﺎر اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
• ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﮕﺮان ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄﻮر ﮐﺮد ،ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
روش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روش ﺗﻮﻗﻒ اﻓﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮان ﺑﻮدن در ﻫﺮروز اﺳﺖ .در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره آنﻫﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺮج داد .ﻫﺮ ﺑﺎر درﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮاد درﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎزﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﭘﺎﯾﺎن روز ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اواﺧﺮ ﺷﺐ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ

ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺘﺎن متﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ متﺮﮐﺰ و ﺗﺄﻣﻞ در
ﻣﻮارد ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﻓﱰ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺑﻪ درس و ﻣﺸﻖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴنت متﺮﮐﺰ در ﺟﻬﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﻪ متﺮﮐﺰ
ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
-۲ﺧﯿﺎلﺑﺎﻓﯽ :ﺧﯿﺎلﺑﺎﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر
روزﻣﺮه ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮاردی ﺑﺮای وﻗﺖﮔﺬراﻧﯽ در ﺧﻼل
ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اﻣﺘﺤﺎن و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ متﺮﮐﺰ و
ﺗﻮﺟﻪ در ﻃﻮل روز ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎنآور ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ متﺮﮐﺰ
و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﯿﺎلﺑﺎﻓﯽ ﭼﻨﺪ روش ﻋﻤﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
• ﺑﺎ آﮔﺎه ﺷﺪن از اﯾﻦ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺧﯿﺎلﺑﺎﻓﯽ ﺷﺪهاﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻧﻪ! ﻧﻪ! ﻧﻪ!
• ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﯿﺎلﺑﺎﻓﯽ ﺷام ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ و زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﴏف ﺧﯿﺎلﺑﺎﻓﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
• در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﯿﺎلﺑﺎﻓﯽ ﻣﯿﺰﺗﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ متﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯿﺪ.
• زﻣﺎن ﻣﻔﯿﺪی را ﮐﻪ ﴏف متﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درسﻫﺎ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ متﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
-۳ﺗﺮس از ﮐﺘﺎب :ﻣﺸﮑﻼت متﺮﮐﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮس از ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ از
اﺿﻄﺮاب ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ،ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﺟﺰوه ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮس ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﺑﺎﻋﺚ اﺿﻄﺮاب در ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎب و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ،ﺗﺪاﻋﯽ
ﮐﻨﻨﺪه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻓﺮاﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﮑﺮر ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
درﺳﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﴍﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻓﺮد ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﴍوع ﻧﮑﺮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ منﻮدار ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻻﺗﯽ را در ﺧﻮد ﴎاغ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﺸﺎور رواﻧﺸﻨﺎس متﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺎ وی در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از داﺷنت
ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره رواﻧﯽ ،ﺑﺮ ﺗﺮس ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ را در ﺧﻮد زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮕﺎرش :اﻟﻬﻪ ﻣﻬﺮﻣﻨﺶ – دﮐﱰی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ

