
 
Developing a Model of the Relationship between Trait Anxiety and the 

Components of Attentional Style in Athlete Students 

 
Hadis Kavianipoor1 , Alireza Farsi2  Alireza Bahrami3   

 
1. Department of Cognitive and Behavioral Sciences and Technology in Sport.  Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid 
Beheshti University, Tehran, Iran E-mail: h_kavianipoor@sbu.ac.ir  
2. Department of Cognitive and Behavioral Sciences and Technology in Sport. Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid 
Beheshti University, Tehran, Iran E-mail: a_farsi@sbu.ac.ir   
3. Corresponding Author, Department of Motor Behavior and Sports Psychology.Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, 
Iran E-mail: a-bahramy@araku.ac.ir    
Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 

 

 
Article history:  
Received: 
           13 August 2022 
Received in revised form: 
           14 January 2023 
Accepted: 
           18 January 2023 
Published online: 
           2 February 2023 

 

 
Keywords:  
Attentional Control,  
Bottom-Up Attention,  
Top-Down Attention, 
Trait Anxiety. 

Introduction: The present study aimed to develop a model of the relationship between 
trait anxiety and the components of attentional styles in athlete students.  

Methods: The current research strategy was descriptive and correlational, with the 
approach of developing a correlational model. In three stages, the attentional styles 
questionnaire was translated into Persian and was evaluated psychometrically. Its process 
consisted of the French version translation into Persian, re-translation into French, and the 
final translation. In this study, 245 athletes were selected conveniently from the student 
population of Shahid Beheshti University. Participants completed attentional styles and trait 
anxiety questionnaires. Data were analyzed using Confirmatory Factor Analysis, Cronbach's 
alpha coefficient, and Structural Equation Modeling (SEM).   

Results: Cronbach's alpha coefficient for two factors of top-down and bottom-up attention 
was 0.70 and 0.72, respectively. The confirmatory factor analysis results showed that the 
factor loadings of five items (items 2 and 4 of the top-down attention factor, and items 3, 8, 
and 9 of the bottom-up attention factor) were less than 0.4, so they were removed. SEM 
results showed that trait anxiety has an inverse and significant relationship with top-down 
attention and a direct and significant relationship with bottom-up attention.   

Conclusion: The results of the present study highlighted the importance and necessity of 
paying attention to the relationship between trait anxiety and the components of attentional 
styles in athletes. Therefore, in planning training programs and improving sports 
performance, taking this relationship into account can be an effective step in preventing 
adverse outcomes in sports competitions. 

Cite this article: Kavianipoor, H., Farsi, A., & Bahrami, A. (2022). Developing a Model of the Relationship between Trait    

                       Anxiety and the Components of Attentional Style in Athlete Students. Journal of Sports and Motor Development   

                       and Learning, 14 (4), 5-21.        

                       DOI: https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.347094.1669 
 

                               © The Author(s).                                                                                    Publisher: University of Tehran Press. 

 

https://orcid.org/0000-0001-9940-4942
https://www.orcid.org/0000-0000-2086-6632
https://www.orcid.org/0000-0001-9360-9373
mailto:h_kavianipoor@sbu.ac.ir
mailto:a_farsi@sbu.ac.ir
mailto:a-bahramy@araku.ac.ir
https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.347094.1669
https://orcid.org/0000-0001-9940-4942�
https://www.orcid.org/0000-0000-2086-6632�
https://www.orcid.org/0000-0001-9360-9373�


 
 
Extended Abstract 
 
Introduction 
Anxiety is an unpleasant feeling that consists of cognitive 
and physical anxiety symptoms. Previous studies have shown 
that athletes' anxiety can impair their performance. People 
with high trait anxiety are more likely to experience higher 
levels of state anxiety and worry more in stressful situations 
such as sports competitions than people with low trait 
anxiety, and as a result, their performance decreases. 
Therefore, to better understand the changes in performance 
under pressure, it is important to examine trait anxiety and 
other individual differences in how the threat is processed 
and interpreted. Sports skills performance in stressful 
conditions leads to an increase in environmental and internal 
needs and demands of the athlete's attentional resources. A 
new measure to describe attention is the attentional styles 
questionnaire, which considers a person's attentional style 
according to the top-down/bottom-up dimensions. According 
to the theory of attentional control, high anxiety disrupts the 
ability of a person to inhibit the processing of irrelevant 
information and shift attention between different tasks. 
Furthermore, poor attentional control may contribute to 
increased anxiety through difficulty in inhibiting the 
processing of irrelevant information, which impairs cognitive 
and emotional responses to stress. The present study aimed to 
develop a model of the relationship between trait anxiety and 
the components of attentional styles in student-athletes  
 
Methods  
The current research strategy was descriptive and correlational. 
In three stages, the attentional styles questionnaire was translated 
into Persian and was evaluated psychometrically. Its process 
consisted of the the French version translation into Persian, re-
translation into French, and the final translation. In this study, 
245 athletes were selected conveniently from the student 
population of Shahid Beheshti University. The participants 
completed attentional styles and trait anxiety questionnaires. 
Data were analyzed using Confirmatory Factor Analysis, 
Cronbach's alpha coefficient, and Structural Equation Modeling 
(SEM).  
 
Results 
Cronbach's alpha coefficient was 0.70 and 0.72 for the two 
factors of top-down and bottom-up attention, respectively. 
The results of Confirmatory Factor Analysis showed that the 
factor loadings of five items (items 2 and 4 of the top-down 
attention factor and items 3, 8, and 9 of the bottom-up 
attention factor) were less than 0.4, so they were removed. 
SEM results showed that trait anxiety has an inverse and 
significant relationship with top-down attention and a direct 
and significant relationship with bottom-up attention. 
 
Conclusion 
The results of the present study highlighted the importance 
and necessity of paying attention to the relationship between 
trait anxiety and the components of attentional styles in 
athletes. Therefore, in planning training programs and 
improving sports performance, taking this relationship into 

account can be an effective step in preventing adverse 
outcomes in sports competitions. 
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  ها:واژهکلید
 اضطراب صفتی،  

 باال به پایین،توجه 
 ،  پایین به باال توجه

 .کنترل توجه
 

 کارورزش انیانشجوتوجه در د سبک يهامؤلفهبا  یاضطراب صفت یمدل ارتباط نیتدو حاضر پژوهش هدف مقدمه:
 بود. 

 امۀ. پرسشناطی بودو با رویکرد تدوین مدل ارتب همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش راهبرد روش پژوهش:
 به فرانسوي نسخۀ ترجمۀ شامل آن فرایند شد. یسنجروان و ترجمه فارسی زبان به مرحله سه طی وجهت هايسبک

 245 بهشتی شهید نشگاهدا دانشجویانۀ جامع از ،تحقیق این در. بود نهایی ترجمۀ و فرانسوي به بازترجمه فارسی،
 را صفتی اضطراب و توجه هايبکس هايپرسشنامه کنندگانشرکت .شدند انتخاب دسترس در ةشیو به ورزشکار

 لیوتحلهیتجز ادالت ساختاريمع و کرونباخ آلفاي ضریب و يتأیید عاملی تحلیل از استفاده با هاکردند. داده لیتکم
  شد.

 نتایج .بود 72/0 و 70/0 ترتیبهب باال به پایین و پایین به باال توجه عامل دو براي کرونباخ آلفاي ضریب ها:یافته
 ،3 هايگویه و پایین به االب توجه عامل 4 و 2 هايگویه( گویه پنج تعداد عاملی بارهاي داد نشان يتأیید املیع تحلیل

 اضطراب که داد نشان اختاريسمعادالت  نتایج شدند. حذف بنابراین ،بود 4/0 از کمتر) باال به پایین توجه عامل 9 و 8
 . دارد معنادار و ستقیمم ارتباط باال به پایین توجه با و ادارمعن و معکوس ارتباط پایین به باال توجه با صفتی

هاي سبک هايمؤلفهبا  ارتباط اضطراب صفتیهاي پژوهش حاضر اهمیت و ضرورت توجه به یافته گیري:نتیجه
گرفتن  ظرنی، با در ود عملکرد ورزشتمرینی و بهب هايبرنامه يزریطرح. بنابراین در کردتوجه در ورزشکاران را مطرح 

 ورزشی داشت. هايرقابتدر پیشگیري از پیامدهاي نامطلوب در  مؤثرگامی  توانمیاین ارتباط 

  ۀینشر .توجه در دانشجویان ورزشکار سبک يهامؤلفهتدوین مدل ارتباطی اضطراب صفتی با ). 1401(علیرضا  ،بهرامی؛ و علیرضا ،فارسی ؛حدیث ،پورکاویانی: استناد
 .21-5، 14)4( ،یادگیري حرکتی ورزشی رشد و          
          https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.347094.1669: DOI     
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 مقدمه

 که اندداده نشان قبلیتحقیقات ). 2018و همکاران،  2(ژانگ استشامل عالئم اضطراب شناختی و بدنی  و ناخوشایند یاحساس 1اضطراب
ترابی و همکاران ،  ؛2008و همکاران،  4نآبراهامس ؛2004و همکاران،  3کند (هانتون مختل را آنها عملکرد تواندمی ورزشکاران اضطراب

 این زیرا ،گذاردیم تأثیر موقعیت درك ةنحو بر فرد صفتی اضطراب سطح). 2019، 6کائور و شنوي ؛2015و همکاران،  5وولف؛ 1390
 با اضطراب ابراین افرادبن .)2020، 7ببیند (پاالزولو دکنندهیتهد بیش و کم را رقابت تا کندمی مستعد را فرد که است شخصیت از ياجنبه

 هايموقعیت در و کنند تجربه را حالتی اضطراب از باالتري سطوح دارد احتمال بیشتر پایین، 8اضطراب صفتی با افراد به نسبت باال صفتی
براي  راینبناب .)2021، 9باشند و در نتیجه عملکردشان کاهش یابد (امامیا و ساکایري نگران بیشتر مانند مسابقات ورزشی فشار تحت

است  مهم تهدید تفسیر و رسیدگی ةنحو در فردي هايتفاوت سایر و صفتی اضطراب بررسی فشار، تحت عملکرد تغییرات درك بهتر
منابع  محیطی و درونی از يهادرخواستو  به افزایش نیازها پرفشار طیدر شرا ورزشی يهامهارتاجراي ). 2016، 10(آیزنک و ویلسون

 همرتبط بغیردرونی و بیرونی مرتبط با تکلیف، و منابع  دهی توجه را به منابعتواند جهتشود. این نیازها میمی منجر توجهی ورزشکار
(احمدي و  احساسات و نگرانی از اجراي مهارت سوق دهد تکلیف همچون محیط، جمعیت حاضر، تجهیزات، هیجان، افکار،

حرکتی کمک  يهامهارت زیآمتیموفقاست که به ورزشکاران در اجراي  یشناختروانهاي مهارت توجه از ویژگی ).1399همکاران،
هاي غیرمرتبط و هاي صحیح (محرکی که ورزشکار باید به آن توجه کند) از میان محركتوجه، توانایی انتخاب محرك یا نشانه .کندمی

یعنی دقت و کیفیت حرکات تا حدود  ؛نداواقف هاي حرکتیمهم توجه بر اجراي مهارت تأثیرمحققان و مربیان ورزش به  .متعدد است
 اختالل با باال صفتی اضطراب که نداهداد نشان هاپژوهشبسیاري از . استهاي حرکتی بر اجراي مهارت اجراکنندهبه توجه وابسته زیادي 

 پژوهشنتایج ). 2021، 11ساري تاکیل وشود (می منجر مبهم هايموقعیت تهدید ارزش نادرست تفسیر به که است همراه توجه کنترل در
 اضطراب با افراد) نشان داد که اضطراب صفتی در مقایسه با اضطراب شغلی، ارتباط منفی با کنترل توجه دارد. 2021تاکیل و ساري (

 نظربه .دکنندهیتهد هايمحرك دلیلبه توجه کنترل در یاحتمال تغییرات با کنند،می تمرکز منفی اطالعات روي ترجیحاً صفتی باال
 .کندمی دیتأک توجه و اضطراب بین بر ارتباط که است اضطراب براي شناختی پذیريآسیب عوامل نیترمرتبط از توجه کمبود رسدمی

 .دانندمی دخیل اضطراب حفظ و پیدایش در تهدیدکننده هايمحرك به نسبت را توجه اختالالت شناختی هايمدل از بسیاري
 که ،شمار آوردبه توجه سوگیري هايمؤلفه از توانمی را خنثی اطالعات به نسبت تهدیدآمیز هايمحرك به 12ازحدشیب یزنگبهگوش
) نشان دادند که الگوي توجه متفاوتی 2021و همکاران ( 14فورته .)2020، 13(ویسر و کیل است اطالعات پردازش در اختالل ةدهندنشان

 اضطراب با افراد خاص، طوربه وجود داشت.ها توجه و ظرفیت محرك فرایندا توجه به دو باال و پایین بصفتی بین افراد داراي اضطراب 
 عملکرد عنوانبه اغلب سوگیري توجه. آنها بیان کردند که دادند نشان تکلیف سوگیري با مرتبط عاطفی هايمحرك بسط در صفتی باال

 توجه که افتدمی اتفاق زمانی سوگیري توجه .شودمی توصیف دمفی آتی تهدید یک به پاسخ و شناسایی براي تطبیقی شناختیعصبی
  .)2021 شود (فورته و همکاران، معطوف برجسته عاطفی محرك یک سمت به ترجیحاً

                                                 
1. Anxiety 
2. Zhang  
3. Hanton 
4. Abrahamsen 
5. Wolf 
6. Kaur & Shenoy 
7. Palazzolo   
8. Trait Anxiety 
9. Amemiya & Sakairi 
10. Eysenck & Wilson 
11. Takil1 & Sari 
12. Hyper vigilance 
13. Wieser & Keil 
14. Forte       
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 حال عین در و کندمی خارجی حفظ محیط یا درونی حاالت مهم هايجنبه به نسبت را آگاهی که است تطبیقی راهبردي توجه کنترل     
 روانی اختالالت از بسیاري سازيمفهوم هنگام توجه کنترل ). توانایی2007، 1کند (پوسنر و روثبرتمی فیلتر را اهمیت کمتربا اطالعات

را  عاطفی اختالالت و اضطراب افسردگی، در اختالل خاص، هايبه محرك 2توجهی سوگیري مثال براي .است حیاتی ايفزاینده طوربه
اختالل  ر،یاختالل اضطراب فراگ ،یافسردگ نیب یمنف یهمبستگ؛ 1396عباسی و همکارن، ). 2007ران، و همکا 3دهد (بارهیمنشان می

رس از عملکرد بر افراد با کنترل توجه گزارش کردند. آنها بیان کردند که ت کنترل توجه با يو نشخوار فکر ینگران ،یاضطراب اجتماع
تفکر توجه با شناختی  اجتناب /یپرتحواس ۀمؤلفمیان  یهمبستگی مثبتنیز ) 2020( کرفت و همکاران  .گذاردیم یمنف تأثیر نییپا

 توجه کنترل در نقص بنابرایندادند. نشان مذکور  هايمقیاستوجه با تمرکز  ۀمؤلفمیان  نگرانی؛ و همبستگی منفیو ارجاعی، اضطراب 
 تفکر اشکال سایر و 4فکري نشخوار نگرانی، مانند راتشخیصیف عوامل سایر با واقع در و باشد روانی شناسیآسیب هاينشانه است ممکن
 که کندمیبیان اضطراب، از شناختی مدل یک ،6توجه کنترل نظریۀه کچنان). 2012و همکاران،  5است (فرگوس مرتبط تکراري منفی

کند می کمک شغلی و عیاجتما وظایف ضعیف عملکرد همچنین و اضطرابی عالئم به که رابطه دارد ضعیف توجه کنترل با اضطراب
 براي شناختی منابع کاهش به و کنندمی مختل را کاري حافظۀ اضطرابی افکار و اضطراب خاص، طوربه .)2011(آیزنک و درخشان، 

                                                                        .دنشومی منجر فرد توجه کنترل

 اضطراب ایجاد براي يخطر عامل عنوانبه است ممکن توجه ضعیف کنترل که دهندمی نشان گسترده دشواه و شناختی هايمدل
 را کنندهنگران رفتارهاي در مشارکت و کند عمل تهدیدآمیز، اطالعات اضطرابی و فکري نشخوار نگرانی، از رهایی دشواري دلیلبه

 هايسازوکار درك براي روانی سالمت عالئم به توجه بررسی در پی جدید هايروش بنابراین .)2016و همکاران،  7دهد (میلز افزایش
مانند توجه باال به پایین ( فرعی اجزاي به توجه شکافتن است ممکن مسئله این به دستیابی هايراه از یکی .نداروانی شناسیآسیب کلیدي

شود (آیزنک و درخشان،  ارائه خاص اختالالت و توجه ايزمینه املعو بین ظریف هايارتباط مورد در بینشی تا باشد) و توجه پایین به باال
پایین  سبک توجه فرد را با توجه به ابعاد باال به پایین/است که  توجه هايسبک ۀپرسشنامتوجه،  تشریح هدف با جدید معیار یک .)2011

توانند شوند، میز دنیاي خارجی و داخلی بر فرد وارد میهایی که امحرك). 2018(ون کالستر و همکاران،  دهدمیبه باال مورد توجه قرار 
گزینشی روي  صورتبهپردازش کنیم و  مواجهیم،کند تا مقدار زیاد اطالعاتی را که با آن غافلگیرکننده باشند. توجه کردن به ما کمک می

آنتاگونیستی  فرایندن ظرفیت توجهی با حداقل دو ای ).2018، 8کالستر، دارگنبیو و ماجروس(ون ، تمرکز کنیماهدافمانبه  مربوط اطالعات
محور هدفشده و کنترلهاي توجه فرایندشود. توجه باال به پایین به شوند، هدایت مینامیده می 10و پایین به باال 9که توجه باال به پایین

 شناسیممی رمنتظرهیغجدید، مهم و  يهامحركتوجه پایین به باال را از روي معطوف کردن همزمان توجه به  کهیدرحالکند، اشاره می
کنترل توجه، اضطراب زیاد توانایی فرد براي جلوگیري از پردازش اطالعات نامرتبط و  نظریۀ). با توجه به 1998و همکاران،  11(کوربتا

ر مهار پردازش ، کنترل ضعیف توجه ممکن است از طریق مشکل دنیا برعالوهکند. انتقال توجه بین تکالیف مختلف را مختل می
 تحقیقات کهطورهمانرساند، به افزایش اضطراب کمک کند. هاي شناختی و عاطفی به استرس آسیب میاطالعات نامرتبط، که به پاسخ

 توجه سیستم که دهدمی نشان تحقیقات خاص، طوربهاست.  شده گرفته نظر در فعال حافظۀ با تعامل در توجه است، یافته توسعه
 کاري، حافظۀ: کندمی منعکس را فرایند چهار ترکیبی مشارکت و کردهم پیدا دسترسی فعال حافظۀ به که کندمی عیینت را اطالعاتی

                                                 
1. Posner & Rothbart 
2. Attentional Biases 
3. Bar-Haim 
4. Mind rumination 
5. Fergus 
6. Attentional Control Theory 
7. Mills 
8. Eysenck & Derakshan 
9. Top-down Attention 
10. Bottom-up Attention 
11. Corbetta 
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 از ). سیستم2007، 1برجسته (کنودسن هايمحرك براي باال به پایین از خودکار فیلتر و پایین، به باال از حساسیت کنترل رقابتی، انتخاب
 مقابل، کند. درمی هدایت را توجه ۀداوطلبان تخصیص و گذاردمی تأثیر هدف با مرتبط هايمحرك به یريسوگ پردازش بر پایین به باال

 .)2021، 2(برگرن و ایمر شودمی ناگهانی و غیرمنتظره هايمحرك توسط توجه تغییر سبب) باال به پایین از( محورمحرك سیستم
شود (آیزنک و میمنجر  عملکرد در اختالل به و کندمی مختل را وجهت سیستم این کارایی اضطراب کههمچنین بیان شده است 

نتایج نشان داد اضطراب rبین اضطراب صفتی و عملکرد شناختی را بررسی کرد. ۀ) در پژوهشی رابط2020( 3لشم .)2007همکاران، 
 دراضطراب ممکن است بر کنترل شناختی،  نکهیاهاي پایین به باال و از باال به پایین مرتبط است و فرایندصفتی باال با عدم تعادل بین 

 بگذارد.            تأثیرشرایط بار شناختی باال، 

اال، به سطح براب صفتی راد با اضطو اف تواند عملکرد را مختل کندیپرفشار م طیدر شرا ورزشی يهامهارتبا توجه به اینکه اجراي 
راب ارتباط اضط بررسی فشار، حتت عملکرد تغییرات براي درك بهتر بنابراین ،رسندباالتري از اضطراب حالتی در شرایط پرفشار می

دل مسخ دهد که پا پرسشن است به ای درصددبنابراین پژوهش حاضر  است. در ورزشکاران ضروري صفتی با ساختارهاي زیربنایی توجه
 در دانشجویان ورزشکار چگونه است؟ هاي توجهاضطراب صفتی و سبکارتباطی 

 
 

 پژوهش شناسی  روش

 . استو با رویکرد تدوین مدل ارتباطی پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی 
 

  کنندگان شرکت

 ۀسابقورزشی  يهااز رشته در یکیدو سال  کمدست که بودند شهید بهشتی ورزشکار دانشگاه دانشجویان تمامیآماري پژوهش  ۀجامع
یک ه در چهار روز در هفت کمدستودند یا باستان یا کشور شهرستان، ر سطح دانشگاه، دهاي ورزشی فعالیت داشتند و عضو یکی از تیم

استفاده شد.  نمونه محج برآورد برايکوکران  از فرمولبودن حجم جامعه  نامشخص لیدلبه. داشتندفعالیت مستمر ورزشی  ۀرشت
تایج آن ولیه محاسبه شد که ناهدف توزیع و واریانس  ۀعجامدر بین  ساده تصادفی يریگنمونه کی پرسشنامه در 30 نخستمنظور بدین

از  نفر 245پژوهش  يآمارنمونۀ  .بود ساده تصادفی يریگنمونه نیز، مورد استفاده يریگنمونهارائه شده است. روش  1در قالب جدول 
 .بودنددانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 

 
هاپرسشنامهاد برآورد نمونه و تعدة نحو. اطالعات مربوط به 1جدول   

شدهعیتوز برآورد نمونه واریانس اولیه نهایینمونۀ    

160/0  244 280 245 

 
   
 

                                                                                                                                              

                                                 
1. Knudsen 
2. Berggren & Eimer 
3. Leshem  
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 ابزار 

سؤال و دو عامل توجه  17دة ) ارائه شده و دربردارن2018رسشنامۀ سبک توجه که توسط ون کالستر و همکاران (پاز در پژوهش حاضر 
 ز کامالًدرجه و ا 6، پرسشپاسخ به هر  ۀدامند. مآ دستبهسنجی آن هاي روانویژگی و شداستفاده ست، باال به پایین و پایین به باال

داوم ادن ماهیت مدآل براي نشان ایده یحلراهو طراحی  يادرجهششن پرسشنامه مانند مقیاس . ایمخالف تا کامالً موافق متغیر است
میزان  ةدهندنشانقیاس مر این دمیزان توافق . کند و مقدار متفاوتی داردکنترل توجه است، زیرا کنترل توجه با گذشت زمان تغییر می

کلی در پرسشنامه  ةنمر قوي پایین به باال). : توجه6 ةنمر: توجه قوي باال به پایین، 1 ةرنمتوجه پایین به باال در مقابل باال به پایین است (
                                                                                .دهدرا نشان مین سبک توجه باال به پایی ترنییپاة نمرباالتر سبک توجه پایین به باال و  ةنمر ،سبک توجه افراد

اضطراب  اسیمقشامل دو ماده دارد و  40استفاده شد. این پرسشنامه  1صفتی اشپیلبرگر -اضطراب حالتی ۀپرسشناماز همچنین 
 دیبا کنندگانشرکت ،یاضطراب صفت اسیمقبه  ییپاسخگو يبرا. سنجدیم ماده 20است، که هر کدام را با  یو اضطراب صفت یحالت

و غالب  یمعمولاحساس  ةدهندنشانکه ) را 4( شهیهم باًیتقر و) 3(اوقات  شتریب، )2(اوقات  یگاه ،)1( هرگز باًیتقر يهانهیگزاز  یکی
 92/0 بیترتبهرا  یاضطراب صفت و یاضطراب حالت يهااسیمقکرونباخ  يآلفا بیضر) 1970( و گروش لبرگریاشپ .انتخاب کنند ،آنهاست

در  ضریب آلفاي این پرسشنامه در ایران. )1982 ،2(بیکر و گوروسچ دانگزارش کرده را 94/0کرونباخ  يآلفا بیضر نیهمچن، 90/0و 
 ییایپا). 1391(تقوي و همکاران،  گزارش شده است 91/0و در مقیاس اضطراب حالتی  9/0مختلف در مقیاس اضطراب صفتی  يهاگروه

 و در 70/0برابـر بـا  توجه باال به پایین ۀمؤلف در ه سبک توجهرسشنامپ يبـرا کرونبـاخ يآلفـا ۀمحاسـببـا اسـتفاده از ها پرسشنامه
    بود. 93/0حالتی برابر  -اضطراب صفتی ۀپرسشناماضطراب صفتی  ۀسیاه يبـراو  72/0برابـر بـا  توجه پایین به باال ۀمؤلف

                      
پژوهش يروش اجرا  

ته شد که خواس رانسويف زبان به فارسی برگردانده و از دو نفر متخصص ان فرانسويمتخصص زبتوسط  توجهسبک  ۀپرسشنام ابتدا 
 تخصصمکمک  و ترجمه باموجود در تطابق د يهاشکاف. سپس دکننمعکوس  ۀترجمفرانسوي شده فارسی را به برگرداندههاي ماده

 ۀنسخوا، ی روایی صوري و محتبراي بررس. دش الحاصورزشی  یشناسروانو  شناختی شناسیروان تاداناستن از  سهو  فرانسويزبان 
، از سوي آنان هاشنهادیپارد اصالحی و نفر) و با توجه به اهداف پژوهش، مو 8قرار گرفت ( نظرانصاحبپرسشنامه در اختیار گروهی از 

 ۀسیاههاي توجه و سبک ۀامنپرسشنفر،  245در نهایت  .کرد هاشنهادیپاصالحات و دن کرتحقیقاتی اقدام به برطرف  گروهمطرح و 
                                                                                                                                                    .دندکرل تکمیالکترونیکی،  صورتبهرا رگر صفتی اشپیلب -اضطراب حالتی ۀپرسشناماضطراب صفتی 

 
آماري روش  

 بررسیهاي تمایل مرکزي و پراکندگی براي متغیرهاي کمی مورد شاخص ۀمحاسبآمار توصیفی شامل از آماري  يهالیتحلقبل از انجام 
سنجش همسانی  منظوربهاستفاده شد.  کشیدگی و از چولگی هاداده بودن یعیطب آزمونزمینه براي در این  .در کل نمونه استفاده شد

از  و در نهایتاست مقیاس شکل گرفته  دواز سبک توجه  ۀپرسشنامبا توجه به اینکه  شد. یاس از ضریب آلفاي کرونباخ استفادهدرونی مق
مقیاس دو  جداگانه براي هر صورتبههمسانی درونی پرسشنامه، سنجش  براي شود،می حاصل آزمون کل ةنمرمقیاس، دو  ةنمرترکیب 

پرسشنامه، ساختار عاملی پرسشنامه بررسی روایی  بررسی منظوربهز بررسی ضرایب اعتماد پرسشنامه ا پس آلفاي کرونباخ محاسبه شد.
هاي بررسی ارتباط اضطراب صفتی و سبک منظوربه. ي استفاده شدتأییدعاملی  بررسی ساختار عاملی پرسشنامه از تحلیل منظوربه. شد

 ۀنسخ 1و آیموس 25 ۀنسخ 3افزارهاي اس.پی.اس.اسآماري مذکور، از نرم حاسباتبراي انجام ماستفاده شد.  معادالت ساختاريتوجه از 
           .                                                                    استفاده شد 24

                                                 
1. Spielberger 
2. Baker  & Gorsuch 
3. SPSS 
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 پژوهش يهایافته
ا ده است. بندگی ارائه شي مربوط به پراکهامرکزي و شاخص يهاشیگراهاي مربوط به شاخص شناختی و سپسجمعیتعات الابتدا اط
درصد  96/57و ) 12/24 ±33/3(با میانگین سنی  مردکنندگان، درصد شرکت 04/42 ،2شده در جدول ارائهت العااطبه توجه 
 .بودند) 00/23±55/3(با میانگین سنی  زنکنندگان شرکت

   
 

 در پژوهش کنندگانشرکت آمار توصیفی .2 جدول
ع تحصیلیمقط سطح ورزشی کنندگانشرکت     

کارشناسی  دکتري کشور دانشگاه استان شهرستان تفریحی
 ارشد

 تعداد میانگین سنی کارشناسی

21 37 20 20 5 5 34 64 33/±3 12/24  مرد 103 
42 45 28 23 4 11 94  28  55/3± 00/23  زن 142 
63 82 48 43 9 16 103 126 62/3± 47/23  کل 245 

 

ها ارائه شده دههاي توجه و نتایج بررسی نرمال بودن داسبک ۀپرسشنامهاي کنندگان در مؤلفههاي توصیفی شرکتآماره 3ر جدول د
 است.

 
هاي آماريبررسی داده نتایج .3 جدول  

 نتیجه کشیدگی چولگی انحراف استاندارد      میانگین متغیر
776/3 توجه باال با پایین  723/0  183/0-  244/0-  طبیعی 

پایین به باالتوجه   23/3  741/0  040/0  559/0-  طبیعی 
22/2 اضطراب صفتی  548/0  425/0  361/0-  طبیعی 

 

ـ توز کـه  گفـت  تـوان یمقرار دارد، بنابراین  ±2 ةبازدر  یدگیکش بیضرو  یکج بیضر زانیم دهدیمنشان  فوقنتایج جدول       عی
ـ رپارامتآمـار   يهـا آزمـون ز و ا يمرکز شیگراشاخص  معرفعنوان به نیانگیماز  توانیمو  ستابودن را دارطبیعی  ۀمفروض، مذکور  کی

   ).1394(اوالدي، عباسی و بایزیدي،  کرداستفاده 

 ب صفتیمقیاس اضطرا کل ةنمربراي  و هاي توجهمقیاس سبک يهامؤلفهبراي هریک از  آمدهدستبه آلفاي کرونباخ 4در جدول 
 شده است.مجزا گزارش  صورتبه

 
 

 پژوهش يرهایمتغ پایایی تیوضع .4 جدول
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                  
1. Amos 

 وضعیت آلفاي کرونباخ 

 قابل قبول 703/0 توجه باال با پایین

 قابل قبول 728/0 توجه پایین به باال

 عالی 934/0 اضطراب صفتی
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براین ابـزار مـورد   بنـا  ،بـوده اسـت   داراي حد مطلوبیهاي پرسشنامه مقادیر آلفاي کرونباخ براي مقیاسکه  دهدیمنشان  4 نتایج جدول
پرسشـنامه، سـاختار عـاملی پرسشـنامه      روایـی  بررسی منظوربهپرسشنامه  پایاییاز بررسی  پس. استمناسبی برخوردار  ییایپااستفاده از 

ي نشـان داد بارهـاي عـاملی    تأییـد . نتـایج تحلیـل عـاملی    ي استفاده شـد تأییداز تحلیل عاملی  روایی سازهبررسی  رومنظبه. شدبررسی 
بنابراین حذف  ،است 4/0سوم، هشتم و نهم متغیر توجه پایین به باال کمتر از  يهاهیگودوم و چهارم متغیر توجه باال به پایین و  يهاهیگو
و در  )1(شـکل   بـوده برخـوردار   قبولی قابل )4/0بار عاملی (بیشتر از  و )96/1تی (بیشتر از  مقدار از هاهیگوو با توجه به اینکه سایر ه شد

روایی همگراي متغیرهاي موجـود در مـدل اسـت     ةدهندنشانرگرسیونی (بار عاملی)  يهاوزن يدارامعندر نتیجه  ،دارندامعن 001/0سطح 
، کـاي  3، بـرازش افزایشـی  2خطـاي بـرآورد   میانگین مربعات ۀو ریش 1تطبیقی شبراز مانندی هایشاخصارزیابی مدل از منظور به). 6(جدول 

مـدل   يهـا شـاخص اسـتفاده شـد. نتـایج بررسـی      7و بـرازش هنجارشـده   6شدهلیتعدش نیکویی براز، 5شنیکویی براز، 4اسکوئر بهنجارشده
 ۀنسـخ اولیـه،   ۀگویه از پرسشنام 5شده از برازش خوبی برخوردار است. بنابراین با توجه به حذف آزمونکه مدل  دهدیم) نشان 7(جدول 
بررسـی   منظوربه .است تأییدهاي توجه مورد سنجش سبک منظوربهعنوان ابزاري مناسب ، بهگویه 12هاي توجه با سبک ۀپرسشنامفارسی 
 و یهمبسـتگ از  یحـاک  بارتلـت  کرویـت  آزمـون  نتایج .استفاده شد KMOشاخص و بارتلت آزمون جهت اجراي تحلیل عاملی از هادادهتناسب 

 حجـم  کـه  داد اولکـین نشـان   رـیم زرـیک آزمون نمونه، حجم کفایت يبرا. است یعامل لیتحل انجام يبرا موردنظر يرهایمتغ مناسبت
 ).5 جدولاست ( مناسب عاملی تحلیل انجام يبرا نمونه

 

 اولکین  رـیم زرـیک و بارتلت آزمون . نتایج5جدول 
 مقدار فرضشیپ

 912/0 مقدار کیزرمیر (کفایت حجم نمونه)

 آزمون کرویت بارتلت
 95/4374 مقدار مجذور کاي

 666 آزادي ۀجدر
 001/0 سطح معناداري

 
اول ۀمرتبي تأییدنتایج مدل تحلیل عاملی  .6جدول   

 
تیآمارة  خطاي استاندارد بعد بار عاملی  گویه  وزن رگرسیونی معناداري 
1 ← 000/1  

ین
 پای

 به
اال

ه ب
وج

 ت

   670/0  
2 ← 094/0-  108/0  876/0-  381/0  062/0-  
3 ← 673/0  112/0  028/6  *** 448/0  
4 ← 406/0  121/0  355/3  *** 241/0  
5 ← 028/1  116/0  894/8  *** 712/0  
6 ← 824/0  124/0  599/11  *** 531/0  
7 ← 921/0  125/  415/7  *** 570/0  
8 ← 640/0  095/0  218/7  *** 548/0  
1 ← 000/1  

جه 
تو

به 
ن 

پایی
اال

    804/0  
3 ← 972/0  179/0  444/5  *** 800/0  

                                                 
1. Comparative fit index  
2. Root Mean Square Error of Approximation 
3. Incremental fit index 
4. Normed Chi-square 
5. Goodness of fit index  
6. Adjusted goodness of fit index  
7. Normed fit index 
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3 ← 687/0  187/0  685/4  *** 389/0  
4 ← 469/1  246/0  960/5  *** 775/0  
5 ← 820/1  293/0  218/6  *** 805/0  
6 ← 176/1  209/0  630/5  *** 780/0  
7 ← 412/1  257/0  500/5  *** 775/0  
8 ← 756/0  170/0  458/4  *** 363/0  
9 ← 038/0-  159/0  237/2-  812/0  017/0-  
1 ← 011/1  

صف
ب 

طرا
اض

تی
 

138/0  305/7  *** 608/0  
2 ← 000/1     585/0  
3 ← 546/1  179/0  640/8  *** 759/0  
4 ← 360/1  181/0  514/7  *** 608/0  
5 ← 287/1  168/0  684/7  *** 630/0  
6 ← 373/1  178/0  001/8  *** 669/0  
7 ← 028/1  163/0  316/6  *** 480/0  
8 ← 507/1  178/0  485/8  *** 736/0  
9 ← 800/1  171/0  299/6  *** 478/0  
10 ← 194/1  152/0  856/7  *** 651/0  
11 ← 491/1  179/0  352/8  *** 718/0  
12 ← 539/1  194/0  936/7  *** 662/0  
13 ← 222/1  172/0  096/7  *** 562/0  
14 ← 200/1  169/0  088/7  *** 560/0  
15 ← 530/1  185/0  261/8  *** 705/0  
16 ← 366/1  166/0  248/8  *** 702/0  
17 ← 331/1  164/0  117/8  *** 686/0  
18 ← 432/1  175/0  166/8  *** 693/0  
19 ← 057/1  156/0  792/6  *** 528/0  
20 ← 276/1  173/0  378/7  *** 595/0  
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به باال نییپا و نییتوجه باال به پای با اضطراب صفتارتباطی متغیرهاي . مدل 1 شکل  
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 برازش مدل پژوهش يهاخصشا .7جدول 

RMSEA CFI IFI NFI AGFI GFI CMIN/DF هاشاخص  

 059/0  901/0  902/0  905/0  908/0  913/0  846/1  برازش مدل نهایی 
08/0<  > 9/0  > 9/0  > 9/0  > 9/0  > 9/0  3<  مقادیر قابل قبول 

 

ترین معیار براي ییگزارش شده است. ابتدا 8هاي توجه در جدول بررسی ارتباط اضطراب صفتی و سبک منظوربه مدل ارتباطینتایج 
دهندة صحت رابطۀ تر شود، نشانبیش 96/1مقدار این اعداد از  کهیدرصورتسنجش رابطۀ بین متغیر در مدل، اعداد معناداري تی است. 

و اگر  کندیمموضوع اشاره  ز به هماناست. مقدار معناداري نی 95/0پژوهش در سطح اطمینان  يهاهیفرض تأییدنتیجه،  بین متغیرها و در
 دییتأپژوهش  يهاهیفرض آماره، نیا به توجه با نیبنابرا؛ میریپذیم 95/0باشد، رابطۀ بین متغیرها را در سطح اطمینان  05/0کمتر از 

سی ت. برره اسبرخوردار بود یاسبمن ينظر -یتجربپژوهش حاضر از مفروضات  ينظرآن است که مدل  ةدهندنشانو این نتیجه  شودیم
معناست که با افزایش بدینه و این نتیج اضطراب صفتی با توجه باال به پایین ارتباط معکوس و معناداري دارد دهدیمنتایج نشان  ترقیدق

دارد  م و معناداريباط مستقیه باال ارتبعکس. اما اضطراب صفتی با توجه پایین رو ب ابدییمکاهش  آنهااضطراب افراد توجه باال به پایین 
 .ابدییمزایش اف آنهاآن است که با افزایش اضطراب صفتی افراد توجه پایین به باال  ةدهندنشانو این نتیجه 

 
ارتباطی مدل . نتایج8جدول   

 نتیجه
 

 معناداري
 

 مقدار تی
 

 مقدار خطا
 

تأثیرضریب   
 

 فرضیه

001/0 تأیید  885/6-  231/0  754/0-  ← توجه باال به پایین 

 اضطراب صفتی
001/0 تأیید  312/5  211/0  782/0  ← توجه پایین به باال 

 
 

 گیرينتیجهو  بحث
کنندگان سبک توجه در دانشجویان ورزشکار بود. شرکت يهامؤلفهحاضر تدوین مدل ارتباطی اضطراب صفتی و  تحقیقهدف از 
و ضریب آلفاي کرونباخ ، يتأیید عاملی وش تحلیلها از ررا تکمیل کردند. براي تحلیل دادههاي اضطراب صفتی و سبک توجه پرسشنامه

و براي  70/0براي عامل اول (توجه باال به پایین)  آمدهدستبهآلفاي کرونباخ سبک توجه  ۀپرسشنامدر استفاده شد. معادالت ساختاري 
 ۀپرسشنامبررسی روایی  ظورمنبه. محاسبه شده است 934/0اضطراب صفتی  ۀپرسشنامو براي  72/0عامل دوم (توجه پایین به باال) 

دوم و چهارم  يهاهیگواول نشان داد بارهاي عاملی  ۀمرتبي تأییدي استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییداز تحلیل عاملی  سبک توجه
ذف شد و با توجه به است، بنابراین ح 4/0سوم، هشتم و نهم در متغیر توجه پایین به باال کمتر از  يهاهیگودر متغیر توجه باال به پایین و 

روایی  ةدهندنشانرگرسیونی  يهاوزن يدارامعندر نتیجه  ،اندبودهبرخوردار  قبولی قابل بار عاملی تی و مقدار از هاهیگواینکه سایر 
قرار  برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوبی يهاشاخصهمگراي متغیرهاي موجود در مدل است. نتایج معادالت ساختاري نشان داد 

و با توجه پایین به باال  )-754/0 تأثیر(با ضریب دارد. نتایج نشان داد اضطراب صفتی با توجه باال به پایین ارتباط معکوس و معنادار 
اضطراب صفتی باال موجب کاهش توجه باال به پایین معناست که بدیندارد. این نتیجه ) 782/0 تأثیر(با ضریب ارتباط مستقیم و معنادار 

اضطراب، دلیل تغییرات منفی که  گزارش کردند) 2020و همکاران ( 1تري. همسو با پژوهش حاضر، شودمیافزایش توجه پایین به باال و 
هاي فردي در اضطراب صفتی اشاره به نقش کلیدي تفاوت) 2021(برگرن و ایمر همچنین  ).2020(تري و همکاران،  در توجه است

                                                 
1. Terry  
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در سطح  ژهیوبهسوگیري در پردازش بینایی  سببصفتی باال نسبت به اضطراب صفتی پایین بیشتر  اضطرابو نشان دادند که  ندکرد
 ). 2021شود (برگرن و ایمر، کاري می حافظۀ

 اضطراب که کنندمی بیان یپرتحواس پردازانهینظر .توضیح داد 1کارامدپردازش  نظریۀبا  توانیمرا هاي پژوهش حاضر یافته
کند (ساراسون، می دور ،است الزم تکلیف اجراي براي که تکلیف به مربوط اطالعات از را توجه و کرده عمل یپرتواسح عامل عنوانبه

، 2است (ویلسون هشد حمایت ورزشی شناسیروان ادبیات در که است یپرتحواس بر مبتنی اولیه گزارش کارامدپردازش  نظریۀ .)1984
 مورد منابع و) شدهيریگاندازه ۀنتیج استاندارد یک با مطابق عملکرد کیفیت( عملکرد اثربخشی بین ۀرابط براساس کارامد). پردازش 2008

 هانگرانی مانند تکلیف به ربطبی افکار با توانمی را کارامد ). پردازش1992، 3است (آیزنک و کالوو عملکرد آن به دستیابی براي استفاده
 توانندمی افراد کهیدرحال .شودیم مختل عملکرد اثربخشی به نسبت بیشتري میزان به اساسی رطوبه و داد کاهش عملکرد هاينگرانی یا

 در افت بعدي از اولیه هشدار عالمت یک است ممکن اختالل این کنند، جبران مدتکوتاه در تالش افزایش با را پردازش کارایی کاهش
کند. تفسیر می دهد،تهدید رخ میۀ نتیجحالتی منفی که در  عنوانبهراب را اضط، کارامدپردازش  ۀنظری). 2008باشد (ویلسون،  عملکرد
کند. منحرف میحواس ةکنندپرتیا  نامربوط يهامحركاز پردازش تکلیف اصلی به سمت  این نظریه، اضطراب توجه افراد را براساس

دهد (ویلیامز، ویکرز میکاري را کاهش  حافظۀازي سو ذخیره پردازش این است که اضطراب، ظرفیت کارامدپردازش  نظریۀاصول اصلی 
 يهاسازوکار يریکارگبهبا  ی باالدهد که اضطراب صفتینشان م یعصب يربرداریتصو قاتیتحقبر این، عالوه ).2002، 4و رودریگز

 ییاضطراب با شناسا ،یپرتحواسنشان داد که در حضور عوامل  )2009( 5شاپیب کند.یکنترل توجه تداخل م يبرا ازیمورد ن یشانیپشیپ
شد  گرفته جهینتهمچنین  همراه است.پیشانی، که مسئول پردازش از باال به پایین است، قشر پیشکمتر در  تیهدف تداخل دارد و با فعال
 حواس دهکننپرتهاي محركمهار توجه از پردازش  يبرا ازیمورد ن یشانیپشیتوجه پ يهاسازوکار يریکارگبهکه اضطراب با کاهش 

 همراه است.

 در که است کارامدپردازش  نظریۀ ۀتوسع و گسترش توجه کنترل نظریۀکنترل توجه بود.  نظریۀبا  همراستاپژوهش حاضر  هايیافته
 به باال« توجهی باال منابع کنترل توجه اضطراب نظریۀ براساس .است ترصریح توجه به مربوط هايفرایند بر اضطراب مخرب تأثیر مورد

 6است (بلو نیاز تکلیف مورد به نامربوط) منفی( پرتیحواس عوامل مهار و هدف تمرکز روي حفظ براي که دهدمی کاهش را »یینپا
 دلیلبه) تهدیدکننده ویژهبه و( نامربوط هايمحرك سمت به تکلیف با مرتبط هايمحرك از پردازش منابع انحراف خاص، طوربه .)2020
، 7شود (کوربتا و شولمنمی بینی(پایین به باال) پیش محورمحرك و(باال به پایین)  محورهدف توجه هايتمسیس بین شدهمختل تعادل
همچنین . بگذارد تأثیرتواند بر کنترل توجه باال به پایین ) نشان دادند که اضطراب باال می1389انصاري و درخشان ( زمینهدر این ). 2002
هاي اضطراب صفتی و اختالالت اضطرابی بر توجه با استفاده از آزمون شبکه تأثیربا بررسی  )2011و  2010همکاران ( و 8آنگوتی-پاچکو
اضطراب صفتی باال و  که دنشان دادن کند،می ارزیابی را) 1990( 10پوسنر و پترسون توسط شدهفیتوص توجه هاي، که شبکه9توجه

 کنترل توجه نظریۀباال به پایین است، مرتبط است.  فرایندکه تحت کنترل  توجه 11کنترل اجرایی ۀشبکاختالالت اضطرابی با کاهش در 
 13جاییهجاب و 12بازداري توابع کاري، یعنی حافظۀ اجراییسیستم از باال به پایین  خاص عملکردهاي به رادر توجه  اختالل همچنین

                                                 
1. Processing Efficiency Theory 
2. Wilson 
3. Calvo 
4. Williams, Vickers & Rodrigues 
5. Bishop 
6. Beloe  
7. Corbetta & Shulman 
8. Pacheco-Unguetti 
9. Attentional Network Test (ANT) 
10. Posner & Petersen 
11. Executive Control 
12. Inhibition 
13. Switching 
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منابع  عیاز توز يریشامل جلوگ ي. بازدارکندمی تبطمر ،شوندمی اختالل دلیل اضطراب صفتی دچاربه که )،2000و همکاران،  1(میاك
 اما ،برجسته يهاانداختن پاسخ به محرك ریتأخبه  ایممکن است شامل سرکوب  فرایند نیا، استبه تکلیف  نامربوطاي هتوجه به محرك

 نیب توجه ییجاه، جابتکلیفبه  مربوط يهامتمرکز ماندن بر محرك يشامل کنترل منابع توجه برا جاییهجابعملکرد  باشد. غیرمرتبط
 هايبینیپیش ،کارامدپردازش  نظریۀ همانند .)2019، 2(شی، شارپ و آبوت است تکلیفدر  یذهن راتییمجموعه تغ قیتطب ای تکالیف
 ).2016، 3(آیزنک و ویلسون اندشده حمایتنیز  ورزشی ادبیات در کنترل توجه نظریۀ

 و است مقاوم ییرتغ برابر در شخصیتی، ویژگی یک عنوانبهباال،  صفتی وان گفت که اضطرابتهاي پژوهش حاضر میدر تبیین یافته
 صفتی با اضطراب افراد نابراینبدارند. به یک محرك  افتهیاختصاصبه افزایش ارزش تهدید  بیشتري تمایل باال صفتی افراد با اضطراب

 با اضطراب افراد ،گرید عبارتبه .دهندمی به محرك اختصاص دهد،نمی رخ ظارانت مورد تهدید کهزمانی حتی را بیشتري توجه منابع باال
 تهدیدي نبعم با بهتر تا کند کمک نهاآ به است ممکنمسئله  این و باشند داشته يترنانهیبواقع تهدید انتظارات است ممکن صفتی پایین

 یک براي را ودخ شناختی و روانی کی،فیزی منابع است ممکن باال صفتی اضطراب با افراد حال، این کنند. با مقابله ،دارد وقوع احتمال که
 ایآ کهنیدر مورد ا کنندهگراننو افکار  ياضطراب اغلب به نشخوار فکر دهند. هدر است، بعید بسیار آن وقوع احتمال که مبهم موقعیت

 حافظۀ تیها ظرفینگران شود.یم منجر ه خواهد بود،شکست چ ةبالقو يامدهایو پ ریخ ای ابدیخاص تسلط  تیموقع کیتواند بر یفرد م
 يمرکز ییه اجرادر دستگا ت مربوطو پردازش اطالعا رهیذخ يبه منابع توجه مورد استفاده برا یکند و دسترسیرا به خود مشغول م يکار

 کارامد توجه مینظتهمزمان که  يرهاتواند بر عملکرد در طول کایبالقوه م طوربه يکار حافظۀ تیظرف يبار رو نیا دهد.یرا کاهش م
 ریپذگرا را امکانعات هدفزش اطال(که پردا نییتوجه باال به پا ستمیس نیاضطراب با برهم زدن تعادل ب بگذارد. تأثیر ،است ازیمورد ن

توجه  کارامد میانع تنظم، )کندیم تر و محرك محور را فراهمبه باال (که امکان پردازش اطالعات گسترده نییتوجه پا ستمی) و سسازدیم
توجه  تمسیس تسلط سازد ومیا دشوارتر رتوجه  ياراد میاضطراب تنظ، در واقع انجامدمیبه باال  نییتوجه پا ستمیبه تسلط س و شودیم
خود را به  جهتو مناسبی طوربهتواند عبارت دیگر فرد مضطرب نمیبه. کندیمربوط را مختل م يهاتمرکز بر محرك ییبه باال توانا نییپا

تواند از می مسئلهاین  کنند.ت میحواسش را پر راحتیبههاي نامربوط درونی و بیرونی، فعالیت جاري و هدفمند معطوف کند و محرك
وجه تظرفیت محدود  دشومیمفرط و افت عملکرد در افراد با اضطراب صفتی باال باشد. اضطراب موجب  دالیل برانگیختگی هیجانی

بنابراین  ؛دشومیوان طالعات نامربوط ناتا از بازداريرو ازاینو تمرکز بر فعالیت جاري کاهش یابد، د شو دکنندهتهدیهاي ركدرگیر مح
توجه از  سازيانع از رهایجاد اضطراب بیمارگون باشد، زیرا مبراي ا تواند عامل خطريمی مسئلهکند. این فرد را تضعیف می کنترل توجه

 ترراحت دکنندهتهدی هايمحركخصوص بهرونی دنامربوط بیرونی و  هايمحركدلیل  شود. به همینه و نگرانی میاطالعات تهدیدکنند
     کنند.می حواس افراد مضطرب را پرت

توجه  نترل ضعیفکال در شناسی ورزشی باید به نقش اضطراب صفتی بابه نتایج پژوهش حاضر، مربیان و متخصصان روان با توجه
ها با کمک روش وروري است، ملکرد بهتر ضکه کنترل توجه از باال به پایین براي عتکالیفی  در ژهیوبهپایین، توجه داشته باشند، باال به 

ملکرد عو ه پایین بهاي مختلف سطح اضطراب صفتی ورزشکاران را کاهش دهند و از این طریق به بهبود کنترل توجه باال و درمان
تعمیم  ابراین دربن ،دانشجو بودند مورد بررسی ورزشکاران ۀنمون این بود که حاضر تحقیق يهاتیمحدودجمله از کمک کنند. ورزشکاران 

ین زمینه، با بیشتري در ا هايپژوهششود پیشنهاد میرا رعایت کرد. بنابراین  اطیاحتجانب  دبایو سایر ورزشکاران  هاگروهدیگر نتایج به 
حقیق ت طرح یکاز حاضر  حقیقتدر  .یابدافزایش  نتایج تعمیم قابلیت تا پذیرد صورت کشور سطح در يتربزرگ ۀننمو در نظر گرفتن

 همیت است.هاي طولی با اطرح بعدي به کمک تحقیقاتها در بنابراین تکرار و بسط این یافته ،استفاده شدمقطعی 
 

                                                 
1. Miyake 
2. Shi, Sharpe & Abbott 
3. Eysenck & Wilson  
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