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چکيده
مهارت تمرکز یکي از مهارتهای ضروری یادگيری بشمار رفته و از آن بهعنوان مهمتررین عامر موفييرت
عملکرد یاد ميشود لذا در همين زمينه برای شناخت بهتر آن به ابزار اندازهگيری دقير نيراز دارده هردز از
تحيي حاضر ،ساخت و تعيين ویژگيهای روانسنجي (پایایي و روایي) پرسشنامره مهرارت تمرکرز اسرته
کليه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پيام نور اهواز ،جامعه آماری تحيي حاضر را تشکي دادهاند که از بين
آنان  200نفر ( 500پسر و  500دختر) به شيوه تصادفي چندمرحلهای انتخاب شدنده روش تحيي توصيفي –
اکتشافي است و دادهها با کمک پرسشنامه محي ساخته بره دسرت آمرد و جهرت تجزیرهوتحلير آنهرا از
تحلي عاملي اکتشافي و تأیيدی استفاده شده نتایج تحلي عاملي اکتشافي نشان داد کره پرسرشنامره مهرارت
تمرکز از  53ماده و دو خرده ميياس تمرکز ارادی با  8ماده ،و تمرکز غيرارادی با  1مراده تشرکي شرده و از
پایایي و روایي نسبتاً خوبي برخوردار استه برای سنجش ميزان تمرکز افراد از این پرسرشنامره مريتروان در
تحيييات یادگيری و باليني استفاده کرده

واژگان کليدی :تمرکز ارادی ،تمرکز غیرارادی
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مقدمه
برخي از صاحبنظران علوم ورزشي ،از فعاليت تمرکز 5بهعنوان مهمترین عام موفييت
عملکرد یادکرده (سانچز و تورگروسا2001 ،2؛ جکسون و سيکسزنتميهالي5444،3؛
موران )5441 ،9و عدهای نيز بر اهميت آن مهارت بسيار تأکيد ميکنند (شوایزر2001 ،1؛
ميکالوس2002،1؛ جيمز)5410،7ه در رابطه با اهميت مهارت تمرکز ،برخي از صاحبنظران
دیگری همچون ميکالوس ( )2002معتيدند که ضعف در مهارتهای تمرکز باعث اختالل
در فعاليتهای مطالعه ،خوابرفتگي ،از دست رفتن کنترل ،آشفتگي فکری و ضعف
مهارتهای شنوایي افراد ميشوده در تأیيد یافته فوق نتایج مطالعه برامبارک )2000( 8نشان
داد که افرادی که نمرات پایيني در آزمون ثبات توجه کسب کرده بودند در فعاليتهای
مختلفي مانند خواندن ،گوش دادن و تجزیهوتحلي با مشکالت جدی و عمده مواجهه
شدنده در همين رابطه فریدنبرگ و سيلورمن )2001( 4معتيدند که توانایي تمرکز به عواملي
همچون تعهد ،اشتياق به تکليف ،مهارت انجام تکليف ،حالت هيجاني ،حالت جسماني،
حالت روانشناختي و محيط بستگي دارده الزم به ذکر است که فراخنای تمرکز فرد در
ابتدای ورود به مدرسه محدود بوده و در اثر گذشت زمان توسعه پيدا ميکند (پيکرینک،50
)2001ه
قب

از تعریف اصطالح تمرکز؛ ابتدا بایستي به این نکته اشاره نمود که برخي از

صاحبنظراني همچون لين و چو2050( 55؛  )2055این بحث را مطرح کرده بودند که
تمرکز برای پردازش اطالعات یک ضرورت به شمار رفته و اغلب از آن بهعنوان کليد و
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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عنصر یادگيری یاد ميشوده در همين رابطه لين ،هانگ و لي ( )2050متذکر ميشوند که
تمرکز به توانایي فرد در تمرکز روی فعاليتهای آموزشي اشاره ميکنده در تعریف
مهارت تمرکز ،برخي از کارشناسان مباحث تمرکز همچون گاناراتانا )5449( 5مينویسد:
تمرکز به توانایي فرد در جهتگيری افکار مطاب با قصد و نيت خود گفته ميشوده گاهي
اوقات تمرکز بهعنوان یک تالش شناختي (اشميت-آتزرت ،بوتنر و بوهنر )2009 ،2و
گاهي اوقات از آن بهعنوان طرز کار (وستهوز و هاگميستر )2001،3یاد ميشود و نظر بر
این است که باعث تسهي سرعت و دقت عملکرد فرد در انجام تکليف ميشوده در همين
رابطه برخي همچون شوایزر ( )2001مدعياند که بين اصطالح توجه و تمرکز تفاوت
عمده وجود دارد و بيشتر پژوهشگران به مفهوم توجه تمرکز نمودهاند تا اصطالح تمرکزه
البته برخي از آنها همچون انس)5440( 9؛ البرج)5440( 1؛ کينجال )5442( 1معتيدند که
تمرکز جزئي از فرایند توجه به شمار ميروده درحاليکه برخي دیگر همانند اشميت–
آتزرت بوتنر و بوهنر ( ،)2009وستوز و هاگميستر ( )2001تمرکز را بهعنوان یک فرایند
مستي از توجه قلمداد نموده و برای برخي دیگر همچون موسبراگر ،گولدهامر و شوایزر
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( )2001و موران )5441( 8تمرکز را فرایند ترکيب دو یا بيش از دو نوع توجه معرفي
کردهانده بسياری از صاحبنظران دیگر ،معتيدند که بين ثبات در توجه و فرایندهای تمرکز
شباهت وجود دارد (کاهن و پوليچ2001 ،4؛ کابوتا و همکاران2005،50؛ و دان ،هارتيگان و
ميکوالس)5440،55ه در همين رابطه از نظر دمبر و وارم )5474( 52ثبات در توجه به توانایي
افراد در حفظ تمرکز و حفظ هوشياری در برابر محرکهای طوالنيمدت گفته ميشوده از
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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طرفي ميکالوس ( )2002این بحث را مطرح نمود که بين توجه و تمرکز ارتباط وجود دارده
سواب مربوط به ابزارهای سنجش تمرکز نشان ميدهد که در این خصوص بهویژه در
داخ کشور فير ابزار سنجي تمرکز به چشم ميخورده در همين رابطه مطالعات پراکندهای
توسط صاحبنظران انجام گرفت که این هم بهنوبه خود تا اندازه کمي توانست خأل وجود
ابزار سنجش تمرکز را پر نماید و خدمات ارزندهای به همراه داشته باشده درعينحال
پيرامون سنجش تمرکز پرسشنامههای معدودی توسط برخي از سازندگان و عالقهمندان
به آزمونهای تمرکز همچون بکر ،لب و جویس ،)2051( 5لين و چو ،)2050( 2کراویتز
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( ،)2007توماس و آور ،)5449( 9برقندی ،شریوک و تيتوس )5440( 1و نایدفر)5171( 1
ساخته شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفتنده ازآنجایيکه در زمينه مهارت تمرکز ،تاکنون
تحيييات مختصری در داخ کشور صورت گرفته است و از طرفي برای مطالعه مهارت
تمرکز ،نياز به ابزار مناسب مطاب با فرهنگ جامعه ما احساس ميشود لذا در تحيي حاضر
این مسئله که آیا ميتوان برای ميوله مهارت تمرکز پرسشنامهای ساخت؟ و آیا پرسشنامه
ساختهشده از پایایي و روایي کافي برخوردار است؟ موردبررسي قرار گرفته

روش
روش تحيي حاضر توصيفي– از نوع اکتشافي استه کليه دانشجویان دختر و پسرر دانشرگاه
پيام نور اهواز مشغول بره تحصري در سرال  5345جامعره آمراری تحيير حاضرر را تشرکي
دادهاند که از بين آنها  200نفر ( 500دختر و  500پسر) بهصرورت تصرادفي چندمرحلرهای
انتخاب شدنده روش انتخاب نمونه تحيي به این صورت برود کره از برين کرالسهرای دایرر
آموزشي  50کالس ( 1کالس دخترانه و  1کالس پسرانه) انتخاب و از برين دانشرجویان هرر
کالس  20نفر بهصورت تصادفي چندمرحلهای انتخاب شدنده
1. Becker, Luebbe, & Joyce
2. Line & Chou
3. Krawietz
4. Thomas, & Over
5. Bergandi, Shryock, & Titus
6. Nideffer
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برای جمعآوری دادههای تحيي از پرسشنامه سرواری ( )5345اسرتفاده گردیرده روش
ساخت پرسشنامه مذکور به این صورت بود که با توجه به اینکه در زمينره تمرکرز تراکنون
پرسشنامه معتبری در داخ کشور طراحري نشرده اسرت و برا توجره بره احسراس ضررورت
وجود آن برای مياصد پژوهشي و حتي برای موضوعات مهمي همچون یرادگيری و حافظره
لذا محي با مطالعه تحيييات انجامشده و همچنين برخي از پرسشنامههرای خرارجي (نظيرر
گرهر و ماهوني2005 ،5؛ مروران5441 ،2؛ برگانردی ،شرریوک و تيتروس )5440،3درصردد
برآمد که به این مهم بپردازده
شیوه اجرا :در همين راستا ابتدا ضمن مطالعه برخي از مادههای پرسشنامههای خارجي
نظير لين و چو ( ،)2050توماس و آور ( ،)5449برقندی ،شریوک و تيتوس ( )5440و
نایدفر ( )5171و مياالت منتشرشده مربوط به ميوله تمرکز نيز موردبررسي و مداقه قرار
گرفته نتایج فرایند این مطالعه حاکي از آن بود که تعداد  51ماده تمرکز شناسایي شد و
بهمنظور رفع هرگونه ابهام و اشکال احتمالي در آنها در اختيار  20نفر از دانشجویان آن
دانشگاه و نيز  3نفر از اساتيد گروه روانشناسي قرار گرفت بهطوریکه برخي از مادههای
آن ازلحاظ صوری تغيير کرده سپس مادههای شناسایيشده ( 51ماده) روی  200نفر از
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یادشده اجرا گردید بهطوریکه نتایج تحلي آماری حاکي
از مناسب بودن مادهها استه الزم به ذکر است که در تحيي حاضر برای اندازهگيری متغير
تمرکز ،از پرسشنامه تحلي عاملي اکتشافي 9ساخته سواری ( )5345که دارای  53ماده و
دو عام (تمرکز ارادی 8 :ماده و تمرکز غيرارادی با  1ماده) است استفاده به عم آمده
نتایج مربوط به پایایي ،1پرسشنامه نشان داد که آلفای کرونباخ 1ک پرسشنامه 79ه ،0و به
همين ترتيب برای خرده ميياس تمرکز ارادی 72ه 0و برای خرده ميياس تمرکز غيرارادی

1. Greher & Mahoney
2. Moran
3. Bergandi, Shryock, & Titus
4. explatory factor analysis
5. reliability
6. cronbach alpha
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70ه 0به دست آمد که این حاکي از مناسب بودن ابزار یاد شده استه روایي 5پرسشنامه
یادشده با کمک تحلي عاملي تأیيدی 2بررسي و تأیيد شد (،DF = 13 ،X2=47/457
شاخص برازندگي فزاینده /81ه= ( ،)IFI3شاخص برازندگي ميایسهای /401ه=(،)9CFI
/457ه = /40،GFI1ه = /014 ،AGFI1ه = )RMSEA7ه روش نمرهگذاری مادههای
پرسشنامه یادشده بهصورت ميياس پنجدرجهای از هرگز با امتياز  5تا اکثر اوقات با امتياز
 1صورت ميگيرده

یافتهها
یافتههای مربوط به ابزار (پرسشنامه مهارت تمرکز) در زیر ارائه شده است:
تحلیل اکتشافي .بهمنظور استخراج عوام مربوط به مهارت تمرکز از روش تحلي عاملي

8

استفاده گردیده ابتدا تحلي عاملي مؤلفههای اصلي با استفاده از روش چرخش متعامد
واریماکس 4بر روی  51ماده اوليه انجام شده آزمونهای شاخص کفایت نمونهگيری
کایزر– مایر– اوکلين )KMO=0/7( 50و آزمون کرویت بارتلت )x2 = 179/17( 55نشان
دادند که دادهها قابليت اجرای تحلي عاملي را دارنده مالک استخراج عوام شيب نمودار
اسکری 52و ارزش ویژه 53باالتر از یک بوده نتایج جدول  5نشان داد که پس از  21بار
چرخش آزمایشي ،ميياس مهارت تمرکز از  53ماده و دو خرده عام تشکي شده است و
درمجموع این دو خرده ميياس  31درصد از واریانس ک پرسشنامه یادشده را تبيين
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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ميکنده جدول یادشده نيز نشان داد که درصد واریانس تبيين شده برای یک عاملي  58و
برای دوعاملي  31به دست آمده ازآنجایيکه بيشتر مادههای عام اول ( 8ماده) پيرامون
تمرکز بهصورت ارادی و اختياری ميچرخد لذا عام یادشده به همين عنوان نامگذاری
شده از طرفي مادههای عام دوم ( 1ماده) بيشتر در رابطه با عدم توانایي تمرکز ارادی و
بهصورت غيرارادی اشاره ميکند لذا به همين عنوان نامگذاری شده جدول یادشده
همچنين نشان ميدهد که دامنه بارهای عاملي خرده مهارت تمرکز ارادی از  0/92تا 0/71
و خرده ميياس مهارت تمرکز غيرارادی از  0/91تا  0/80برآورد شده الزم به ذکر است که
ماده «در گفتگوهای گروهي بر روی بحث متمرکز ميشوم حتي اگر گفتگو ميان چند نفر
باشد (از عام اول)» و ماده «در موقع خواب ذهنم درگير کارهای گذشته و آینده ميشود»
و ماده «به سخنرانيها گوش ميدهم اما حواسم پرت ميشود (از عام دوم)» به علت پایين
بودن بار عاملي ،از تحلي نهایي حذز شدنده بهمنظور تعيين پایایي پرسشنامه فوقالذکر از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب حاص برای ک پرسشنامه  0/79و به همين
ترتيب برای خرده ميياس مهارت تمرکز ارادی  0/72و برای مهارت تمرکز غيرارادی 0/70
به دست آمد؛ بنابراین با استناد به این تحلي سؤال اول و دوم تحيي تأیيد ميشوده ضمناً
عوام  ،مادهها و بار عاملي هرکدام یک در جدول  5آمده استه
جدول  .1عوامل ،مادهها و بار عاملي هرکدام يک
عوام

ردیف
5

مادهها
وقتي ميبينم در طول یک گفتگو حواسم پرت شود فوراً توجهم را به

بار عاملي

تمرکز ارادی

0/71

-

2

وقتي به حرزهای رفييي گوش دهم بر صحبتهایش متمرکز ميشوم

0/14

-

3

وقتي حواسم هنگام مطالعه پرت شود تالش ميکنم که تمرکزم را برگردانم

0/12

-

9

درحاليکه مشغول صحبت هستم ميتوانم افکار مزاحم را کنترل کنم

0/14

-

0/11

-

1

هر وقت کتابي را مطالعه کنم بهسادگي غرق در آن ميشوم

0/15

-

7

وقتي با کسي حرز ميزنم افکارم را نادیده ميگيرم و به حرزهای آن

0/91

-

1

گوینده برميگردانم

در سخنرانيها ميتوانم توجهم را بهسادگي از یک گوینده به گوینده
دیگری تغيير دهم
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گوش ميدهم
8
4

تمرکز غيرارادی

50
55
52
53

0/92

-

در موقع نوشتن نامه ميتوانم تمام حواسپرتيها را کنترل کنم

-

0/85

-

0/73

-

0/11

-

0/10

-

0/91

ميادیر ویژه

3/22

2/28

درصد واریانس تبيين شده

58/32

39/91

ضریب آلفای کرونباخ (آلفای ک 79ه)0

0/72

0/70

وقتي فيلمي را ميبينم برخي از قسمتهای آن را از دست ميدهم چون
حواسم جای دیگر است
وقتي با تلفن حرز ميزنم ذهنم درگير چيزهای دیگر ميشود
وقتي از فروشگاه برگردم متوجه ميشوم چيزهای مهمي که قصد خریدنشان
را داشتم ،فراموش کردهام
وقتي به سؤالي پاسخ دهم آن سؤال را فراموش کرده و نميدانم آیا پاسخم به
آن سؤال ربطي دارد یا نه
هنگاميکه نامهای مينویسم در افکارم غرق ميشوم

برای تعيين تعداد عوام از آزمون اسکری (سنگریزه) نيز استفاده گردید که در
نمودار  5ارائه شده استه

نمودار  .1آزمون اسکری (سنگريزه)
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تحلیل عامل تأيیدی .بهمنظور تعيين روایي عوام استخراجشده مهارت تمرکز (عوام
دوگانه) از نسخه  51نرمافزار  AMOSاستفاده به عم آمده برای انجام تحلي عام
تأیيدی از برآورد حداکثر درست نمایي 5استفاده شده نتایج تحلي عاملي تأیيدی مادههای
مهارت تمرکز در جدول  2آمده استه
جدول  .2مقايسه ساختارهای عاملي پرسشنامه تمرکز
الگو

X2

df

X2/df

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

یک عاملي

291/207

11

3/77

/78ه

0/70

0/15

0/53

دوعاملي

47/457

13

5/11

0/45

0 /4

0/40

0/014

نتایج مندرج در جدول  2نشان ميدهد که مدل دوعاملي نسبت به یک عاملي برازش
بهتری با دادهها دارده نسبت مجذور خي به درجه آزادی 11ه 5است که نسبت به مدلهای
دیگر کمتر است و از مالک سرانگشتي  2پایينتر استه ميدار  RMSEAمدل دوعاملي
نيز  0/014است که ميدار خوبي است و نسبت به  RMSEAمدلهای دیگر بسيار کمتر
استه

1. maximum likelihood
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.34

. e1
2.1
e2
e3

8
.32

C1
c2
C3

C4 .57 e4
.42

C5

.17 e6

C6

e5

e7
e8

.10
.09

.48
.43
.57
.76
.65
.42
.31
.31

C7
C8

-.14
e9
e10

.11
.24

C9
c10

.33
.49

.72 c11 .51e11
.79
c12 .63 e12

غيرارادی

.51

C13 .26 e13

نمودار  .2ساختار عاملي پرسشنامه تمرکز

بحث
بسياری از مردم از واژه «تمرکز» تصورات متفاوتي دارند بهطوریکه بعضي از آنها فکر
ميکنند که تمرکز نوعي تمرین ذهني عرفاني است که با انجام آن به قلمرو دیگری از ذهن
خود راه پيدا ميکننده بعضي دیگر تمرکز را نوعي تمرین ميدانند که فيط عدهای خاص
آن را انجام ميدهنده وقتي یک حالت ذهني خاص را بهطور مکرر ایجاد کنيم تا خود را به
آن عادت بدهيم ،به این هدز دست ميیابيمه برخي از صاحبنظران همچون مایرک

5

1. Mierke
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( )5417و ميکوالس ( )5440این بحث را مطرح کردند که تمرکز هم قاب آموزش است و
هم غيرقاب آموزش استه نتایج تحيي حاضر نشان داد که ميتوان پرسشنامه مهارت
تمرکز را ساخت و در محيطهای آموزشي مورداستفاده قرار داده
نتایج مطالعه تحيي حاضر حکایت از آن دارد که پرسشنامه مهارت تمرکز از  53ماده
و دو عام به نام تمرکز ارادی و تمرکز غيرارادی تشکي شده استه دقت و تأم در
مادههای این پرسشنامه نشان از قابليت سنجش مهارت تمرکز استه یافتههای پژوهشگراني
نظير بکر ،لب و جویس ( ،)2051لين و چو ( ،)2050کراویتز ( )2007توماس و آور
( ،)5449برقندی ،شریوک و تيتوس ( )5440و نایدفر ( )5171از برخي از مادههای
پرسشنامه تحلي عاملي شده تحيي حاضر حمایت ميکننده همانطوری که قبالً نيز گفته
شد ،برخي از صاحبنظران همچون جکسون و سيکسزنتميهالي ( )5444این بحث را مطرح
کرده بودند که مهارت تمرکز ازجمله مهارتهای بسيار ضروری فعاليت یادگيری به شمار
ميرود بهطوریکه به پيشبرد عملکرد فرد کمک شایاني ميکنده بهعبارتدیگر بهمنظور
تسهي یادگيری در افراد توجه به ميوله تمرکز مهم است و توجه به ميوله تمرکز ميتواند
زمينه ایجاد یادگيری را هموار نماید و از طرفي فيدان یا حتي ضعف مهارت تمرکز
ميتواند پيامدهای بسيار خطرناکي برای بشر داشته باشده در همين رابطه ميکالوس ()2002
نيز معتيد است که ضعف در مهارتهای تمرکز باعث ایجاد اشکال در فعاليتهای مطالعه،
به خواب رفتن ،از دست رفتن کنترل ،آشفتگي فکری و ضعف مهارتهای شنوایي افراد
ميشوده
تحلي عاملي اکتشافي مطالعه حاضر ،نشان داد که مهارت تمرکز از دو عام تمرکز
ارادی و تمرکز غيرارادی تشکي شده استه یافتهها نشان ميدهد که خرده ميياس تمرکز
ارادی از  8ماده تشکي شده استه برخي از مادههای پرسشنامه تمرکز ساخته کرویتز
( )2007با مادههای پرسشنامه تحيي حاضر همسو استه در تبيين این یافته بایستي گفت
که دقت در مادههای تمرکز ارادی بهدستآمده بيانگر این مطلب است که افرادی که از
تمرکز باالیي برخوردارند معموالً وقتي در طول یک گفتگو حواسشان پرت شود فوراً
توجهشان را به گوینده برميگردانند ،وقتي به حرزهای رفييي گوش فرا دهند بر
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صحبتهایش متمرکز ميشوند ،وقتي حواسشان هنگام مطالعه پرت شود تالش ميکنند که
تمرکزشان را برگردانند ،درحاليکه مشغول صحبت هستند ميتوانند افکار مزاحم را کنترل
کنند ،در سخنرانيها ميتوانند توجهشان را بهسادگي از یک گوینده به گوینده دیگری
تغيير دهند ،هر موقع کتابي را مطالعه کنند بهسادگي در آن غرق ميشوند ،وقتي با کسي
حرز ميزنند افکارشان را نادیده ميگيرند و به حرزهای آن گوش ميدهند و در موقع
نوشتن نامه ميتوانند تمام حواسپرتيها را کنترل کننده بهعبارتدیگر اینگونه افراد نسبت
به محرکهای بيروني و دروني بسيار آگاهاند و به هرکدام یک واکنشهای مناسبي از خود
نشان ميدهنده بدیهي است در انجام کارها بایستي به ميوله تمرکز توجه نمود؛ زیرا عدم
توجه به شکست ميانجامده در همين رابطه شواهد متعددی عملي نشان ميدهد که وجود
تمرکز ارادی ميتواند در تمرکز روی مباحث تأثيرگذار باشده
همچنين نتایج تحلي عاملي نشان داد که تمرکز غيرارادی از دیگر مؤلفههای مهارت
تمرکز به شمار ميرود که در این مطالعه موردتوجه قرار گرفته همچنين یافتهها نشان
ميدهد که خرده ميياس تمرکز غيرارادی از  1ماده تشکي شده استه نتایج مربوط به
مادههای پرسشنامه تمرکز ساخته کرویتز ( )2007با مادههای پرسشنامه تحيي حاضر در
یک راستا استه در تبيين این یافته بایستي گفت که از ویژگيهای تمرکز غيرارادی این
است که برخي از افراد وقتي فيلمي را ميبينند برخي از قسمتهای آن را از دست
ميدهند ،وقتي با تلفن حرز ميزنند ذهنشان درگير چيزهای دیگر ميشود ،وقتي از
فروشگاه برگردند متوجه ميشوند چيزهای مهمي که قصد خریدنشان را داشتند ،فراموش
ميکنند ،وقتي ميخواهند به سؤالي پاسخ دهند آن سؤال را فراموش کرده و نميدانند آیا
پاسخشان ربطي به آن سؤال دارد یا نه و هنگاميکه نامهای مينویسند در افکارشان غرق
ميشونده در همين رابطه بایستي به این مطلب اشاره کرد که معموالً چنين افرادی از
اشتغاالت فکری رنج ميبرند لذا اشتغاالت فکری ازجمله عوام مؤثر در عدم تمرکز فرد
به شمار ميروده به عبارتي اشتغاالت فکری آنان در به هم زدن تمرکزشان مؤثر استه
تمرکز غيرارادی ميتواند حاص عوام زیادی رخ دهده بهعبارتدیگر عوام مؤثری

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مهارت تمرکز 89/ ...

همچون اشتغاالت فکری ميتواند مانع تمرکز فکری گردد و نتيجه این عدم تمرکز
ميتواند خود را در عدم یادگيری نشان دهده
ازآنجایيکه در داخ کشور ابزار مربوط به تمرکز بسيار اندک است و از طرفي برای
انجام تحيييات به آزمون مناسب و معتبر مطاب با فرهنگ ایران اسالمي موردنياز است لذا
از پرسشنامه یادشده ميتوان در تحيييات و موقعيتهای آموزشي ،یادگيری و باليني
استفاده نموده بهعبارتدیگر از پرسشنامه یادشده ميتوان در تمام زمينههای مربوط به
بحث تمرکز استفاده نموده الزم به ذکر است که این پرسشنامه از مطالعه مباحث نظری و
عملي به دست آمده
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