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DİKKAT VE KONSANTRASYON 

 

Dikkat; bireyin belirli bir zaman biriminde zihinsel performansını belli bir noktaya odaklaması 

olarak tanımlanabilir. Konsantrasyon ise daha genel bir kavram olarak dikkati sağlama 

becerisidir. Öğrencilerin, hem ders içinde performanslarında hem de bireysel çalışmalarında, 

hedeflerine ulaşmaları dikkat ve konsantrasyon sağlama becerisi ile doğru orantılıdır. Dikkat 

ve konsantrasyon konusunda zorluk yaşayan öğrencilerin ise bir işe başlamak ve sürdürmekle 

ilgili sorunlar yaşayabileceğini, ancak yapılacak küçük düzenlemelerin fark yaratacak önemli 

adımlar olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Dikkat ve Motivasyon 

Çalışma motivasyonuna sahip olan, hedeflerini belirlemiş ve hedeflerine göre planlama yapan 

öğrencilerin, dikkat ve konsantrasyon konusunda sorun yaşamadan süreci yapılandırdıklarını, 

görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirdiklerini görürüz. Düşük motivasyona sahip 

olan öğrenciler ise,  yapılacak işleri sıraya koymak, hangi işi ne zaman yapacağını belirlemek 

konularında zorluk yaşayabilirler. Yapılacak işlerin önemine göre, günlük/haftalık yerine 

getirilmesi gereken görevleri ve sorumlulukları sıralamak, çalışma planlarını oluştururken her 

gün aynı zaman diliminde ve kısa molalar verecek şekilde planlamak, özellikle çalışmaya 

başlama ve odaklanma zorluğu yaşayan öğrenciler için önemli bir başlangıç olacaktır. 

 

Çalışma Ortamının Dikkat Üzerindeki Etkisi 

Çalışmaların planlanması kadar, çalışılan ortamdaki dışsal uyaranlar da öğrencilerin dikkati ve 

konsantrasyonu üzerinde etkiye sahiptir. Bu nedenle çalışma ortamında dikkati etkileyecek 

uyaranların bulunmaması, öğrencilerin ihtiyacı olan materyalleri çalışmaya başlamadan önce 

hazırlamaları hem çalışmaya başlama motivasyonunu hem de çalışmayı sürdürmek için 

ihtiyaçları olan dikkat ve konsantrasyonunu destekleyecektir. 
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Stres Düzeyi ile Dikkatin İlişkisi 

Hepimiz performansımızı sergileyeceğimiz işlerde bir miktar kaygı yaşayabiliriz. Aynı şekilde 

öğrencilerin de derslerle ilgili performans kaygıları olabilir. Stres düzeyi yüksek, performans 

kaygısı yaşayan öğrencilerin çoğunlukla derslere ve sorumluluklara karşı ilgisiz ya da 

mükemmeliyetçi yaklaşım gösterdiklerini söyleyebiliriz.Her iki durum da öğrencilerin dikkat ve 

konsantrasyonları üzerinde etkilidir. Öğrencilerin genel eğilimi çoğunlukla sınavlardan alınan 

notlar ve performans çıktıları şeklinde sonuç odaklıdır. Yapılacak işleri sonuç odaklı 

değerlendirdiklerinde dikkatlerini işlere yoğunlaştırmakta zorluklar yaşarlar. Oysa süreç odaklı 

yaklaşım, kısa süreli amaçlara göre planlama yapmak, öğrencilerin stres düzeyini azaltarak 

dikkatleri ve konsantrasyonları daha güçlü olarak genel hedeflere ulaşmalarını sağlayacaktır. 

 

Uyku, Beslenme ve Fiziksel Aktivite 

Bütünsel bir yaklaşımla değerlendirdiğimizde, bedensel ihtiyaçlar ve zihinsel performans 

arasında oldukça güçlü bir ilişki vardır. Öğrencilerin yaş ve gelişim dönemlerine bağlı olarak 

günlük en az sekiz saat uyumaları zihinsel performansları açısından gereklidir. Aynı şekilde 

dengeli beslenmenin de dikkat ve konsantrasyon sürecinde önemli olduğunu, özellikle kafein 

ve şekerli gıdalar tüketiminin sınırlandırılması ve öğrencilerin günlük rutinlerinde fiziksel 

egzersizin yer alması zihinsel performanslarını destekleyecektir. 

 

Dijital Kullanımı ve Odaklanma 

Görsel algı uyaranlarının yoğun olduğu dijital platformların uzun saatler kullanımı, özellikle 

işitsel dikkat ve okuduğunu anlama konusunda zorluklar yaşanmasına neden olabilir. Bu 

sebeplerle dijital kullanımını sınırlı/kontrollü tutmak öğrencilerin dinlenme zamanlarında dijital 

etkinliklerden farklı etkinliklere zaman ayırmaları, kitap okumak gibi dikkati ve konsantrasyonu 

destekleyen etkinliklere yönelmeleri sürece olumlu yönde destek olacaktır. 

Günümüzde özellikle dış uyaranların artmasına bağlı olarak öğrencilerin dikkat ve 

konsantrasyon konusunda her zamankinden daha fazla zorluk yaşadıklarını söyleyebiliriz. 

Özellikle uzaktan eğitim sürecinde artan dijital kullanımı, fiziksel aktivitenin azalması ve 
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sosyalleşmenin sağladığı moral desteğinden uzak kalmak gibi nedenlerle öğrenciler dikkat ve 

konsantrasyon konusunda zorluklar yaşayabilirler. Anne baba olarak sizlerin, öğrencilerin 

ihtiyaçlarını anlayarak destekleyici bir tutumla çözüm ortağı olmanız, onların süreci daha 

sağlıklı geçirmelerine destek olacaktır. 


