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 چکيده
عامر  موفييرت    نیترر مهم عنوانبهضروری یادگيری بشمار رفته و از آن  یهامهارتمهارت تمرکز یکي از 

دقير  نيراز دارده هردز از     گيریاندازهلذا در همين زمينه برای شناخت بهتر آن به ابزار  شوديمعملکرد یاد 

مهرارت تمرکرز اسرته     نامره پرسشپایایي و روایي( ) سنجيروان یهايژگیوتحيي  حاضر، ساخت و تعيين 

که از بين  انددادهکليه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پيام نور اهواز، جامعه آماری تحيي  حاضر را تشکي  

 – انتخاب شدنده روش تحيي  توصيفي ایچندمرحلهدختر( به شيوه تصادفي  500پسر و  500نفر ) 200آنان 

از  هرا آن وتحلير  تجزیره آمرد و جهرت    بره دسرت  محي  ساخته  نامهپرسشبا کمک  هادادهاکتشافي است و 

مهرارت   نامره پرسرش ملي اکتشافي نشان داد کره  استفاده شده نتایج تحلي  عا تأیيدیتحلي  عاملي اکتشافي و 

و از  شرده  يتشرک مراده   1با  غيرارادیماده، و تمرکز  8و دو خرده ميياس تمرکز ارادی با  ماده 53تمرکز از 

در  تروان يمر  نامره پرسرش خوبي برخوردار استه برای سنجش ميزان تمرکز افراد از این  نسبتاًپایایي و روایي 

 يني استفاده کردهتحيييات یادگيری و بال

 : تمرکز ارادی، تمرکز غیرارادیواژگان کليدی
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 مقدمه

ت يعام  موفي نیترمهم عنوانبه 5تمرکزفعاليت از  ،يورزشعلوم  نظرانصاحباز  يبرخ

؛ 3،5444يهاليکسزنتميجکسون و س؛ 2001، 2سانچز و تورگروسا) ادکردهیعملکرد 

؛ 2001 ،1زریشوا) کننديم تأکيدبسيار  مهارتآن ت يهمبر از ين ایعدهو  (5441، 9موران

 نظرانصاحباز  يبرخ ،ت مهارت تمرکزيدر رابطه با اهم(ه 7،5410مزيج؛ 1،2002کالوسيم

 اختاللتمرکز باعث  یهامهارتدر ضعف که  ند( معتيد2002) ميکالوسهمچون دیگری 

و ضعف  یفکر ي، آشفتگکنترل رفتن، از دست رفتگيخواب ،مطالعه یهاتيفعالدر 

نشان ( 2000) 8برامبارکنتایج مطالعه  افته فوقی دیيتأدر  هشوديمافراد  یيشنوا یهامهارت

 یهاتيفعالدر  کرده بودندکسب توجه ثبات آزمون  درنمرات پایيني  افرادی کهکه  داد

مواجهه و عمده  جدی تمشکالبا  وتحلي تجزیهش دادن و ، گوندنامانند خو يمختلف

عواملي تمرکز به  یيواناکه ت ( معتيدند2001) 4لورمنيدنبرگ و سیفرن رابطه يه در همشدند

، ي، حالت جسمانيجانيف، حالت هيف، مهارت انجام تکلياق به تکليتعهد، اشت همچون

در فرد تمرکز  یالزم به ذکر است که فراخنا دارده يط بستگيو مح شناختيروانحالت 

، 50نکیکريپ) کنديمدا يدر اثر گذشت زمان توسعه پ بوده ومحدود  ابتدای ورود به مدرسه

 (ه2001

رخي از بابتدا بایستي به این نکته اشاره نمود که  ؛قب  از تعریف اصطالح تمرکز

این بحث را مطرح کرده بودند که ( 2055 ؛2050) 55همچون لين و چو نظرانيصاحب

کليد و  عنوانبهو اغلب از آن  به شمار رفتهتمرکز برای پردازش اطالعات یک ضرورت 

                                                           
1. concentration 

2. Sanchez & Torregrosa 

3. Jackson & Csikszentmihalyi 

4. Moran 

5. Schweizer 

6. Mikulas 

7. James 

8. Brumback 

9. Friedenberg, & Silverman 

10. Pickering 

11. Line & Chou 
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که  شونديم( متذکر 2050در همين رابطه لين، هانگ و لي )ه شوديمعنصر یادگيری یاد 

ف یدر تعر هکنديمآموزشي اشاره  یهاتيفعالتمرکز به توانایي فرد در تمرکز روی 

 :سدینويم( 5449) 5گاناراتانا مباحث تمرکز همچوناز کارشناسان  يبرخ ،تمرکزمهارت 

گاهي ه شوديمت خود گفته يافکار مطاب  با قصد و ن گيریجهتفرد در  یيتمرکز به توانا

( و 2009 ،2آتزرت، بوتنر و بوهنر-اشميت) يشناختتالش یک  عنوانبهاوقات تمرکز 

نظر بر و  شوديم یاد( 3،2001وستهوز و هاگميستر)طرز کار  عنوانبهاز آن گاهي اوقات 

ن يدر همه شوديمتکليف انجام که باعث تسهي  سرعت و دقت عملکرد فرد در  این است

ح توجه و تمرکز تفاوت ن اصطاليبکه  انديمدع( 2001) شوایزر همچون يرابطه برخ

 تمرکزهاصطالح تا  اندنمودهتمرکز توجه  مفهومپژوهشگران به بيشتر  و وجود داردعمده 

معتيدند که ( 5442) 1نجالي؛ ک(5440) 1؛ البرج(5440) 9همچون انس هاآناز  يالبته برخ

 –تياشم مانندهگر ید يبرخ کهدرحالي هروديمبه شمار ند توجه یفرا از يجزئتمرکز 

ند یک فرای عنوانبهتمرکز را ( 2001) رستيوستوز و هاگم ،(2009) بوتنر و بوهنر آتزرت

 7زریموسبراگر، گولدهامر و شوا دیگر همچون يبرخ یبراو قلمداد نموده مستي  از توجه 

 يعرفش از دو نوع توجه ميا بیب دو يند ترکیتمرکز را فرا( 5441) 8و موران( 2001)

تمرکز  یندهایفراتوجه و ثبات در ن يکه بمعتيدند  ،گرید نظرانصاحباز  یاريبس هاندکرده

گان و ي، هارتدانو ؛ 50،2005و همکاران ؛ کابوتا2001، 4کاهن و پوليچ) داردوجود  شباهت

 یيتوانا بهثبات در توجه ( 5474) 52دمبر و وارماز نظر ن رابطه يدر هم(ه 55،5440کوالسيم

از  هشوديمگفته  مدتطوالني هایمحرکدر برابر  یاريز و حفظ هوشافراد در حفظ تمرک
                                                           

1. Gunaratana 

2. Schmidt-Atzert, Buettner, & Buehner 

3. esthoff, & Hagemeister 

4. Enns 

5. Laberge 

6. Kinchla 

7. Moosbrugger, Goldhammer, & Schweizer 

8. Moran 

9. Cahn, &Polich 

10. Kubota 

11. Dunn, Hartigan, & Mikulas 

12. Dember, & Warm 
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 ن توجه و تمرکز ارتباط وجود داردهيکه ب این بحث را مطرح نمود( 2002) ميکالوسطرفي 

در  ویژهبهدر این خصوص که  دهديمتمرکز نشان  ابزارهای سنجشمربوط به سواب  

 ایپراکندهه در همين رابطه مطالعات خورديمبه چشم سنجي تمرکز فير ابزار کشور داخ  

وجود  خألتوانست زه کمي تا انداخود  نوبهبهکه این هم انجام گرفت  نظرانصاحبتوسط 

 حالدرعينه به همراه داشته باشد ایارزندهو خدمات  نمایدابزار سنجش تمرکز را پر 

 مندانعالقهبرخي از سازندگان و توسط معدودی  یهانامهپرسش سنجش تمرکزپيرامون 

 3کراویتز(، 2050) 2و چو ينل ،(2051) 5بکر، لب و جویستمرکز همچون  یهاآزمونبه 

( 5171) 1نایدفر( و 5440) 1(، برقندی، شریوک و تيتوس5449) 9توماس و آور، (2007)

تاکنون  ،تمرکزمهارت نه يدر زم کهازآنجایي قرار گرفتنده برداریبهرهو مورد شد ساخته 

مهارت مطالعه  یبرا ياست و از طرف صورت گرفته در داخ  کشور یمختصريات يتحي

  حاضر يلذا در تحي شوديماحساس  مطاب  با فرهنگ جامعه ما از به ابزار مناسبين ،تمرکز

 نامهپرسشساخت؟ و آیا  اینامهپرسشميوله مهارت تمرکز  یبرا توانيمآیا که  مسئلهن یا

 قرار گرفته موردبررسي برخوردار است؟ يکاف یيو روا ياز پایای شدهساخته

 روش

ان دختر و پسرر دانشرگاه   یدانشجوکليه  از نوع اکتشافي استه –روش تحيي  حاضر توصيفي

  جامعره آمراری تحيير  حاضرر را تشرکي      5345مشغول بره تحصري  در سرال    ام نور اهواز يپ

 ایچندمرحلره تصرادفي   صرورت به (پسر 500دختر و  500) نفر 200 هاآنن يکه از ب اندداده

دایرر   یهرا کرالس روش انتخاب نمونه تحيي  به این صورت برود کره از برين    انتخاب شدنده 

هرر  برين دانشرجویان   کالس پسرانه( انتخاب و از  1کالس دخترانه و  1) کالس 50آموزشي 

 انتخاب شدنده ایچندمرحلهتصادفي  صورتبهنفر  20کالس 

                                                           
1. Becker, Luebbe, & Joyce 

2. Line & Chou 

3. Krawietz 

4. Thomas, & Over 

5. Bergandi, Shryock, & Titus 

6. Nideffer 
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روش اسرتفاده گردیرده   ( 5345) یسروار  نامهپرسشاز  تحيي  یهاداده آوریجمعبرای 

نره تمرکرز تراکنون    ينکه در زمیبا توجه به امذکور به این صورت بود که  نامهپرسشساخت 

نشرده اسرت و برا توجره بره احسراس ضررورت         يدر داخ  کشور طراحر  یمعتبر نامهپرسش

حافظره  یرادگيری و   ات مهمي همچونموضوع یبرا يو حت يمياصد پژوهش یآن برا وجود

نظيرر  ) خرارجي  یهرا نامهپرسشاز  ين برخيو همچن شدهانجاميات يلذا محي  با مطالعه تحي

درصردد   (3،5440تروس يوک و تی، شرر ی؛ برگانرد 5441، 2ن؛ مرورا 2005، 5يرهر و ماهونگ

 ن مهم بپردازدهیبرآمد که به ا

 خارجي یهانامهپرسش یهامادهضمن مطالعه برخي از ابتدا ن راستا يدر هم: شیوه اجرا

( و 5440(، برقندی، شریوک و تيتوس )5449(، توماس و آور )2050نظير لين و چو )

و مداقه قرار  يموردبررسمربوط به ميوله تمرکز نيز  منتشرشدهمياالت  و (5171نایدفر )

و  شد شناسایيتمرکز ماده  51تعداد نتایج فرایند این مطالعه حاکي از آن بود که گرفته 

آن  انیاز دانشجونفر  20ار يدر اخت هاآن احتمالي در اشکال و ابهام هرگونهرفع  منظوربه

 یهامادهاز  يبرخ کهطوریبه قرار گرفت شناسيروانگروه اساتيد نفر از  3ز يو ندانشگاه 

نفر از  200روی ماده(  51) شدهیيشناسا یهامادهسپس  هکرد تغييرصوری  ازلحاظ آن

اری حاکي نتایج تحلي  آم کهطوریبه اجرا گردید ادشدهیدانشگاه دختر و پسر دانشجویان 

متغير  گيریاندازهبرای الزم به ذکر است که در تحيي  حاضر ه است هامادهاز مناسب بودن 

ماده و  53( که دارای 5345سواری ) ساخته 9يتحلي  عاملي اکتشاف نامهپرسشاز  ،تمرکز

ه آمد به عم ماده( است استفاده  1با  غيرارادیماده و تمرکز  8دو عام  )تمرکز ارادی: 

به ، و 79ه0 نامهپرسشک   1نشان داد که آلفای کرونباخ نامهپرسش، 1نتایج مربوط به پایایي

 غيرارادیتمرکز خرده ميياس و برای  72ه0 ارادیترتيب برای خرده ميياس تمرکز  همين

                                                           
1. Greher & Mahoney 

2. Moran 

3. Bergandi, Shryock, & Titus 

4. explatory factor analysis 

5. reliability 

6. cronbach alpha 
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 نامهپرسش 5ه روایيکه این حاکي از مناسب بودن ابزار یاد شده است آمد به دست 700ه

 ،2X، 13  =DF=457/47شد ) دیيتأو  بررسي 2تأیيدیبا کمک تحلي  عاملي  ادشدهی

 (،CFI9)/ه=401 ایميایسه(، شاخص برازندگي 3IFI/ه= )81شاخص برازندگي فزاینده 

 یهاماده گذارینمره(ه روش 7RMSEA=  /ه1AGFI، 014=  /ه1GFI،40=  /ه457

تا اکثر اوقات با امتياز  5از هرگز با امتياز  ایدرجهپنجميياس  صورتبه ادشدهی نامهپرسش

 هرديگيمصورت  1

 هایافته

 در زیر ارائه شده است: (تمرکز مهارت نامهپرسش) ابزارمربوط به  یهاافتهی

 8ياز روش تحلي  عاملتمرکز مهارت مربوط به استخراج عوام   منظوربه. يتحلیل اکتشاف

با استفاده از روش چرخش متعامد  ياصل یهامؤلفه ي  عامليابتدا تحلاستفاده گردیده 

 گيرینمونهت یشاخص کفا یهاآزمونانجام شده اوليه ماده  51 یبر رو 4واریماکس

( نشان 2x=  17/179) 55آزمون کرویت بارتلتو ( =7/0KMO) 50اوکلين –مایر –کایزر

مالک استخراج عوام  شيب نمودار را دارنده  ي  عامليتحل یت اجرايقابل هادادهدادند که 

بار  21که پس از  نشان داد 5 نتایج جدول هباالتر از یک بود 53و ارزش ویژه 52یاسکر

  شده است و يعام  تشکخرده  دوماده و  53از مهارت تمرکز اس يمي ،يشیچرخش آزما

را تبيين  ادشدهی نامهپرسشدرصد از واریانس ک   31 اسيمياین دو خرده  درمجموع

                                                           
1. validity 

2. confirmatory factor analysis 

3. incremental Fit Index 

4. comparative Fit Index 

5. goodness of Fit Index 

6. adjusted goodness-of-fit index 

7. root-Mean-Square-Error of Approximation 

8. factor analysis 

9. varimax rotation 

10. kasier – Meyer – Olkin Measure of Sampling 

11. bartletts Test of Sphericity 

12. scree plot 

13. eigenvalues 
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 و 58 عامليک ی ین شده براييانس تبیز نشان داد که درصد وارين ادشدهیجدول ه کنديم

رامون يپماده(  8)عام  اول  یهامادهشتر يب کهازآنجایيآمده  به دست 31 يدوعامل یبرا

 یگذارنامن عنوان يبه هم ادشدهیعام  لذا  چرخديم یاريو اخت یاراد صورتبه تمرکز

و  یارادتمرکز  یيعدم تواناشتر در رابطه با يب ماده( 1) دومعام   یهامادهاز طرفي شده 

 ادشدهیجدول ه شد گذارینامن عنوان يلذا به هم کنديماشاره  غيرارادی صورتبه

 71/0 تا 92/0 از یمرکز ارادت مهارتخرده  يعامل یکه دامنه بارها دهديمهمچنين نشان 

الزم به ذکر است که برآورد شده  80/0تا  91/0 از غيرارادی مهارت تمرکزو خرده ميياس 

ان چند نفر يگفتگو م اگر يحت شوميمبحث متمرکز  یبر رو يگروه یگفتگوها در» ماده

 «شوديمنده یگذشته و آ یر کارهايدر موقع خواب ذهنم درگ» مادهو  «(اولاز عام  )باشد 

ن یيبه علت پا «(دوماز عام  ) شوديماما حواسم پرت  دهميمگوش  هايسخنرانبه » مادهو 

از  الذکرفوق نامهپرسش یياین پاييتع منظوربهه حذز شدند یي  نهاياز تحل ،يبودن بار عامل

 به همينو  79/0 نامهپرسشک   یب حاص  برایکرونباخ استفاده شد که ضرا یروش آلفا

 70/0 غيرارادیمهارت تمرکز  یو برا 72/0 ارادیمهارت تمرکز  خرده ميياس یترتيب برا

 ضمناًه شوديم دیيتأاول و دوم تحيي   سؤالبا استناد به این تحلي   بنابراین ؛آمد به دست

 آمده استه 5یک در جدول  هرکدام يو بار عامل هاماده، عوام 

 يک هرکدام يو بار عامل هاماده، . عوامل1جدول 

 يبار عامل هاماده فیرد عوام 

راد
ز ا
رک
تم

 ی

5 
توجهم را به  فوراًک گفتگو حواسم پرت شود یدر طول  نميبيم يوقت

 گردانميبرم ندهیگو
71/0 - 

 - 14/0 شوميممتمرکز  شیهاصحبتگوش دهم بر  يييرف یهاحرزبه  يوقت 2

 - 12/0 که تمرکزم را برگردانم کنميمهنگام مطالعه پرت شود تالش حواسم  يوقت 3

 - 14/0 کنترل کنم افکار مزاحم را توانميممشغول صحبت هستم  کهدرحالي 9

1 
نده ینده به گویک گویاز  سادگيبهتوجهم را  توانميم هايسخنراندر 

 دهم رييتغ یگرید
11/0 - 

 - 15/0 شوميم غرق در آن سادگيبهرا مطالعه کنم  يهر وقت کتاب 1

 - 91/0آن  یهاحرزو به  رميگيمده یافکارم را ناد زنميمحرز  يبا کس يوقت 7
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 دهميمگوش 

 - 92/0 کنترل کنم را هاپرتيحواستمام  توانميمدر موقع نوشتن نامه  8

کز 
مر
ت

ی
راد
يرا
غ

 

4 
چون  دهميمآن را از دست  یهاقسمتاز  يبرخ نميبيم را يلميف يوقت

 گر استید یحواسم جا
- 85/0 

 73/0 - شوديمگر ید یزهايچ ريذهنم درگ زنميمبا تلفن حرز  يوقت 50

55 
دنشان یقصد خر که يمهم یزهايچ شوميماز فروشگاه برگردم متوجه  يوقت

 امکردهرا داشتم، فراموش 
- 11/0 

52 
ا پاسخم به یآ دانمينمرا فراموش کرده و  سؤالپاسخ دهم آن  سؤاليبه  يوقت

 ا نهیدارد ربطي  سؤالآن 
- 10/0 

 91/0 - شوميمدر افکارم غرق  سمینويم اینامه کههنگامي 53

 

 28/2 22/3 ژهیر ویمياد

 91/39 32/58 ن شدهييانس تبیدرصد وار

 70/0 72/0 (79ه0ک   یکرونباخ )آلفا یب آلفایضر

در  گردید که( نيز استفاده ریزهسنگ)برای تعيين تعداد عوام  از آزمون اسکری 

 ارائه شده استه 5 نمودار

 

 سنگريزه() اسکری. آزمون 1نمودار 
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)عوام   تمرکزمهارت  شدهاستخراجعوام   يتعيين روای منظوربه. تأيیدیتحلیل عامل 

تحلي  عام  ه برای انجام آمد به عم استفاده  AMOS افزارنرم 51گانه( از نسخه دو

 یهاماده تأیيدی ي  عامليج تحلینتا استفاده شده 5نمایياز برآورد حداکثر درست  تأیيدی

 آمده استه 2 جدولدر تمرکز مهارت 

 تمرکز نامهپرسش. مقايسه ساختارهای عاملي 2جدول 
RMSEA CFI AGFI GFI /df2X df 2X الگو 

 يک عاملی 207/291 11 77/3 /ه78 70/0 15/0 53/0

 دوعاملي 457/47 13 11/5 45/0 4/0 40/0 014/0

برازش  يک عاملینسبت به  دوعامليکه مدل  دهديمنشان  2تایج مندرج در جدول ن

 یهامدلاست که نسبت به  11ه5خي به درجه آزادی  ها دارده نسبت مجذوربهتری با داده

 دوعامليمدل  RMSEAتر استه ميدار نیيپا 2دیگر کمتر است و از مالک سرانگشتي 

ار کمتر يدیگر بس یهامدل RMSEAاست که ميدار خوبي است و نسبت به  014/0نيز 

 هاست

                                                           
1. maximum likelihood 
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 تمرکز نامهپرسش. ساختار عاملي 2 نمودار

 بحث

 فکر هاآناز  بعضي کهطوریبه دارند تفاوتيتصورات م« تمرکز»بسياری از مردم از واژه 

به قلمرو دیگری از ذهن  رین ذهني عرفاني است که با انجام آنکنند که تمرکز نوعي تممي

ای خاص که فيط عده داننديمبعضي دیگر تمرکز را نوعي تمرین ه کننديمپيدا خود راه 

مکرر ایجاد کنيم تا خود را به  طوربهدهنده وقتي یک حالت ذهني خاص را آن را انجام مي

 5همچون مایرک نظرانصاحببرخي از یابيمه آن عادت بدهيم، به این هدز دست مي

                                                           
1. Mierke 

 

.

2

C1 e1 

.48 

.1

8 
c2 e2 

.43 
.32 

C3 e3 

.57 
.57 

C4 e4 .76 

.42 C5 e5 .65 

.17 
C6 e6 

.42 

.10 
C7 e7 

.31 

.09 
C8 e8 

.31 

 یراراديغ

.11 
C9 e9 

.33 .24 
c10 e10 

.49 

.51 c11 e11 .72 

.63 c12 e12 

.79 

.26 C13 e13 

.51 

-.14 

.34 



 14/ ... تمرکز مهارت نامهپرسش اعتباریابی و ساخت

 

است و  آموزشقاب ( این بحث را مطرح کردند که تمرکز هم 5440( و ميکوالس )5417)

مهارت  نامهپرسش توانيمنتایج تحيي  حاضر نشان داد که استه  آموزشغيرقاب هم 

 هقرار داد مورداستفادهآموزشي  یهاطيمحدر را ساخت و تمرکز 

ماده  53مهارت تمرکز از  نامهپرسشکه  حکایت از آن داردتحيي  حاضر ج مطالعه ینتا

در  تأم دقت و   شده استه يتشک یراراديغتمرکز و  یتمرکز ارادبه نام و دو عام  

پژوهشگراني  یهاافتهی سنجش مهارت تمرکز استهت ينشان از قابل نامهپرسشن یا یهاماده

توماس و آور ( 2007کراویتز )(، 2050(، لين و چو )2051بکر، لب و جویس )نظير 

 یهامادهاز برخي از  (5171( و نایدفر )5440(، برقندی، شریوک و تيتوس )5449)

ز گفته ين قبالً طوری کههمان هکننديمتحيي  حاضر حمایت تحلي  عاملي شده  نامهپرسش

ن بحث را مطرح ی( ا5444) سيکسزنتميهاليهمچون جکسون و  نظرانصاحباز  يبرخ ،شد

به شمار  یريادگیفعاليت  یار ضروريبس یهامهارت ازجملهمهارت تمرکز ند که ه بوددکر

 منظوربه دیگرعبارتبه هکنديمشایاني کمک فرد شبرد عملکرد يبه پ کهطوریبه روديم

 توانديمو توجه به ميوله تمرکز تمرکز مهم است ميوله تسهي  یادگيری در افراد توجه به 

 مهارت تمرکزضعف  يا حتیفيدان  ياز طرفو زمينه ایجاد یادگيری را هموار نماید 

 (2002) ميکالوسن رابطه يداشته باشده در همبرای بشر  يار خطرناکيبس یامدهايپ توانديم

مطالعه،  یهاتيفعالدر  اشکالجاد یتمرکز باعث ا یهامهارتکه ضعف در  است معتيدنيز 

افراد  یيشنوا یهامهارتو ضعف  یفکر يبه خواب رفتن، از دست رفتن کنترل، آشفتگ

 هشوديم

نشان داد که مهارت تمرکز از دو عام  تمرکز  ،حاضرمطالعه  ياکتشاف ي  عامليتحل

خرده ميياس تمرکز که  دهديمنشان  هاافتهی  شده استه يتشک یارادريغتمرکز و  یاراد

تمرکز ساخته کرویتز  نامهپرسش یهامادهبرخي از ماده تشکي  شده استه  8ارادی از 

در تبيين این یافته بایستي گفت تحيي  حاضر همسو استه  نامهپرسش یهاماده( با 2007)

از  افرادی کهن مطلب است که یانگر ايب آمدهدستبه یتمرکز اراد یهامادهدقت در که 

 فوراًپرت شود  ک گفتگو حواسشانیدر طول  يوقت معموالًبرخوردارند  یيتمرکز باال

بر  نددهفرا گوش  يييرف یهاحرزبه  يوقت ،گردانندبرمي ندهیرا به گو توجهشان
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که  کننديمش هنگام مطالعه پرت شود تال حواسشان ي، وقتشونديممتمرکز  شیهاصحبت

کنترل افکار مزاحم را  تواننديمند ت هستمشغول صحب کهدرحاليند، را برگردان شانتمرکز

 یگرینده دینده به گویک گویاز  سادگيبهرا  توجهشان تواننديم هايسخنراندر  ند،کن

 يبا کس يوقت، شونديمغرق در آن  يسادگبهرا مطالعه کنند  يکتاب موقعهر ، دهند رييتغ

در موقع و  دهنديمآن گوش  یهاحرزو به  رنديگيمده یافکارشان را ناد زننديمحرز 

افراد نسبت  گونهنیا دیگرعبارتبه کنترل کنندهرا  هاپرتيحواستمام  تواننديمنوشتن نامه 

از خود مناسبي  یهاواکنشیک  هرکدامو به  اندآگاهبيروني و دروني بسيار  یهامحرکبه 

یرا عدم ز ؛است در انجام کارها بایستي به ميوله تمرکز توجه نمودبدیهي ه دهنديمنشان 

که وجود  دهديمشواهد متعددی عملي نشان در همين رابطه  هانجامديمتوجه به شکست 

 باشده رگذاريتأثدر تمرکز روی مباحث  توانديمتمرکز ارادی 

مهارت  یهامؤلفهگر یاز د یارادريتمرکز غهمچنين نتایج تحلي  عاملي نشان داد که 

نشان  هاافتهیهمچنين  قرار گرفته موردتوجهکه در این مطالعه  روديمشمار ه تمرکز ب

نتایج مربوط به ماده تشکي  شده استه  1که خرده ميياس تمرکز غيرارادی از  دهديم

تحيي  حاضر در  نامهپرسش یهاماده( با 2007کرویتز )ساخته تمرکز  نامهپرسش یهاماده

ن یا یارادريتمرکز غ یهايژگیواز در تبيين این یافته بایستي گفت که یک راستا استه 

آن را از دست  یهاقسمتاز  يبرخ ننديبيم را يلميف يوقتبرخي از افراد است که 

از  ي، وقتشوديمگر ید یزهاير چيدرگ ذهنشان زننديمبا تلفن حرز  يوقت، دهنديم

، فراموش دندنشان را داشتیقصد خر که يمهم یزهايچ شونديممتوجه  ندفروشگاه برگرد

ا یآ دانندينمرا فراموش کرده و  سؤالآن  پاسخ دهند سؤاليبه  خواهنديم ي، وقتکننديم

غرق  شاندر افکار سندینويم اینامه کههنگاميا نه و یدارد  سؤالبه آن  يربط پاسخشان

چنين افرادی از  معموالًدر همين رابطه بایستي به این مطلب اشاره کرد که  هشونديم

فرد در عدم تمرکز  مؤثرعوام   ازجملهاشتغاالت فکری لذا  برنديماشتغاالت فکری رنج 

 استه مؤثر شانزدن تمرکز به همدر آنان ه به عبارتي اشتغاالت فکری روديمبه شمار 

 مؤثریعوام   دیگرعبارتبهحاص  عوام  زیادی رخ دهده  توانديم غيرارادیتمرکز 



 89/ ... تمرکز مهارت نامهپرسش اعتباریابی و ساخت

 

مانع تمرکز فکری گردد و نتيجه این عدم تمرکز  توانديمهمچون اشتغاالت فکری 

 خود را در عدم یادگيری نشان دهده توانديم

در داخ  کشور ابزار مربوط به تمرکز بسيار اندک است و از طرفي برای  کهازآنجایي

است لذا  موردنيازمطاب  با فرهنگ ایران اسالمي ه آزمون مناسب و معتبر انجام تحيييات ب

 ينيو بال یريادگیآموزشي،  یهاتيموقعتحيييات و در  توانيم ادشدهی نامهپرسشاز 

مربوط به  یهانهيزمدر تمام  توانيم ادشدهی نامهپرسشاز  دیگرعبارتبهاستفاده نموده 

نظری و مباحث از مطالعه  نامهپرسشالزم به ذکر است که این تمرکز استفاده نموده بحث 

 آمده به دستعملي 
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