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  چکیده

هاي جسـتجوي بینـایی در بازیکنـان مـاهر و     بینی و رفتارمهارت پیش ۀمقایس ،هدف از انجام این پژوهش

در  )=M 57/24(سـال   35تا  20سنی  ۀآزمودنی پسر با دامن نفر 28 ،پژوهشمبتدي بسکتبال بود. در این 

هـاي  هایی از موقعیـت دو گروه ماهر و مبتدي به تعداد مساوي حضور داشتند. بازیکنان ماهر و مبتدي فیلم

بینی خود را در مورد جهـت حملـه بـا    مشاهده کردند و پیش را )3در مقابل  3و  1در مقابل  1مختلف حمله(

بینی و نیز رفتارهاي چپ و عقب در حداقل زمان ممکن ارائه دادند. دقت و زمان پیش، تراسسمت پرش به 

هاي زمان واکـنش و ثبـت حرکـات چشـم     جستجوي بینایی بازیکنان ماهر و مبتدي با استفاده از دستگاه

 مـاهر در مجمـوع در هـر دو    بازیکنـان  کـه  بینی نشان دادپیش ارزیابی شد. نتایج حاصل پیرامون مهارت

هاي حاصل از جستجوي بینایی نشـان داد  دارند. اما داده عملکرد بهتري نسبت به بازیکنان مبتديموقعیت 

در بین بازیکنان ماهر و مبتدي در دو موقعیت وجود  هاها و مدت تثبیتداري در تعداد تثبیتمعناکه تفاوت 

اطق مختلف در بـین بازیکنـان مـاهر و    زمان دیدن در منهاي حاصل از مدتاما با این وجود در داده ،ندارد

بررسـی  کـه  توان بیـان کـرد   طور کلی میداري در بعضی مناطق نمایش مشاهده شد. بهمعنامبتدي تفاوت 

شدن فاکتورهاي مهـم در  روشن درتواند هاي مختلف ورزشی میعوامل درگیر در عملکرد خبرگی در رشته

  د. گذار باشأثیرکننده و تتسهیل، تمرین و آموزش

  

  هاي بیناییتثبیت، ستجوي بیناییج، بینی: مهارت پیشگان کلیديواژ
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  مقدمه

بسکتبال و تنیس بازیکنان باید یک توپ در حال حرکت ، فوتبال، هاي رقابتی مثل کریکتدر ورزش

حرکت آن را قطع کنند. براي انجام ، برگردانند و یا حتی در طول مسیر، سریع را بگیرند

زمان صحیح توپ را  مکان و، بازیکنان باید در نهایت سرعت و دقت، عمل آمیز اینموفقیت

گویی براي اجراي  ،شود که ورزشکاران ماهرگونه بیان میاغلب این .)1-3( بینی کنندپیش

توانند هاي خود تمام زمان دنیا را در اختیار دارند. افراد ماهر نسبت به افراد مبتدي میمهارت

). در 4- 7( بینی کنندرا پیش بخوانند و در نهایت دقت و سرعت حرکات آنهاحرکات حریف را بهتر 

اجراکنندگان باید در یک محیط پیچیده و با وجود تغییرات پیوسته  ،هابسیاري از ورزش

ها و حریفان و تحت تیمیهم، شده از توپاطالعات ارائه ۀها بر پایگیري کنند. این تصمیمتصمیم

  ). 8( گیردیی صورت میضامحدودیت زمانی و ف

بودند.  شناختی اجرا تمرکز کرده - ادراکی هاياي روي جنبهطور گستردهمحققان به ،گذشته ۀدر ده

هاي گسترده و بر اساس تست هايپژوهش ۀماهر بر پایي بازیکنان ماهر بر بازیکنان غیربرتر

رسد که از این رو به نظر می .است شده شناختی نشان داده -  هاي ادراکیشده در مهارتطراحی

ثر و ؤگیري متصمیم بینی وشناختی یک عامل ضروري و الزم براي پیش -  هاي ادراکیمهارت

است طور عمومی پذیرفته شدهاین نکته نیز به، همچنین در باالترین سطوح). 9،10( کارآمد هستند

، شانۀهاي شناختی پیشرفتپایهبلکه ، هاي بینایی صرف نیستندکه اجراکنندگان ماهر داراي مهارت

نحو کاراتري نسبت به همتاهاي کمتر ماهرشان دریافت  د تا اطالعات ادراکی را بهسازآنها را قادر می

شناختی که نقش مهمی در عملکرد ورزشی  -هاي ادراکی تعدادي از مهارت .)11- 13( کنند

یت بیشتر حساس ،)14( اي بازيالگوه عبارتند از توانایی تشخیص و یادآوري ،ورزشکاران خبره دارند

 هاي مختلفدر ورزش هاي قامتیگیريهاي بینایی مربوط به جهتنشانهنسبت به استفاده از پیش

  .)17- 19هاي بینایی باالتر (و مهارت دادهاي آتیتر رخبینی دقیقپیش، )15،16(

قرار  پژوهشگرانجه بسیاري از ومورد ت هاي بینایی که اخیراًهاي مهارتترین جنبهاما یکی از مهم

رفتار رفتار جستجوي بینایی است. ، ن پرداخته شدهه آگذشته کمتر ب هايپژوهشو در  گرفته

هاي محیطی مناسب وقعیت نشانهدن توجه بینایی براي تعیین مکرشامل معطوف، جستجوي بینایی

شده و یا شناسایی  ارائه شپی هاي از). در واقع توانایی اجراکننده براي برداشت نشانه9( است

 ،در این روش .گیردصورت می 1کننده در بازي با استفاده از روش جستجوي بیناییالگوهاي تعیین

دهد که نشان می هاپژوهش .کنندتجو مینمایش را براي استخراج اطالعات مربوطه جس ۀافراد صفح

                                                             
1.Visual search  
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نها در برداشت اطالعات از بعضی منابع توانایی آ، هاي اساسی بین بازیکنان باتجربه و مبتديتفاوت

کردن توپ در هنگام پرواز را ) توانایی سد1968(و همکارانش  1). وایتینگ18- 20(است بینایی 

اي هاي برجستهتجربه از مهارتند که افراد باکناین نظر را مطرح می ،بررسی کردند. در این بررسی

نند مسیر توپ را با بررسی کوتاه حرکت آن تواینی و قضاوت برخوردار هستند و میبدر پیش

آمده از  دستاز لحاظ ابعاد اطالعات به، ورزشکاران ماهر و مبتدي ،بینی کنند. در حقیقتپیش

قادر هستند زودتر از افراد مبتدي ، هاي مهمی دارند. ورزشکاران ماهرتفاوت، هاي بصريمحرك

  ).21( تشخیص دهنددرستی جهت و مسیر حرکت توپ را به

هاي زمانی ها دوره. تثبیتاست 3و ساکادها 2هاشامل تناوبی بین تثبیترفتار جستجوي بینایی 

شوند و می داشتهثابت نگه، چشم براي کسب اطالعات الزم ةهستند که تصویر بینایی روي حفر

یه بین هزارم ثانبینایی را در زمانی کمتر از صد که توجه استساکادها حرکات پرتابی و سریع چشم 

حاوي  ۀانتقال تصویر از یک منطق، هدف از حرکات ساکادي .کنندجا میههاي مختلف جابموقعیت

موقعیت ، ترتیب ها نظیرهاي این تثبیتویژگی. است 4احساس فووی ۀاطالعات مفید نمایش به منطق

استفاده مورد ، دکنکننده چگونه و به چه اطالعاتی توجه میبردن به اینکه اجراو مدت آنها براي پی

اهمیت نسبی و پیچیدگی  ةدهندتثبیت نشان ةرسد که مدت دوربه نظر می). 22( گیردقرار می

) مکان و موقعیت تثبیت را از جمله 1985( 5). آبرنتی23( کننده باشدنمایش براي مشاهده ۀمنطق

اجراکننده براي استخراج  ۀوسیلشده بهاستراتژي ادراکی استفاده ةدهندداند که نشانهایی میویژگی

شده در هاي مهم استفادهعنوان بازتابی از نشانهاز نمایش است. مکان تثبیت به معنااطالعات با

ازش اطالعات براي نیازهاي پرد ةکنندمنعکس، هادر حالی که تعداد تثبیت ،گیري استتصمیم

  ). 24( اجراکننده است

ر بانان ماهر دي جستجوي بینایی را بین دروازههاها در استراتژي) تفاوت2005( 6رگساولسب

هاي پنالتی بررسی کردند. نتایج این بررسی نشان داد که موفق جهت ضربهبینی موفق و غیرپیش

زمان تثبیت بیشتري را صرف مناطق کلیدي مثل  مدت، ن موفق نسبت به بازیکنان ناموفقبازیکنا

هاي ها در استراتژي) نیز تفاوت2010مکارانش (). ساولسبرگ و ه25،26کنند(گاه میپاي تکیه

فوتبال  ۀسال 12- 10جایی حرکتی را در میان یک گروه از افراد ماهر هجستجوي بینایی و رفتار جاب

                                                             
1 .Vaiting 
2. Fixation 
3. Saccade 
4. Fovea 
5. Abernethy 
6. Savelsbergh 
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نگاه خود را بیشتر ، باالتري را کسب کردند ةدهد گروهی که نمرها نشان میبررسی کردند. یافته

دهنده و تر بر روي بازیکن پاسپایین ةه بازیکنان با نمردر حالی ک، کردندروي توپ متمرکز می

ها در شود که تفاوتکردند. در نهایت پیشنهاد میدهنده تمرکز میهاي باالیی بدن پاسبخش

استعداد  عنوان یک شاخص براي شناسایی بازیکنان باتواند بهجایی میهجستجوي بینایی و رفتار جاب

  ). 27( فوتبال استفاده شود

اسالیدهاي  ۀشامل ارائ ،واقعیهاي غیرانتقادات بسیاري شامل استفاده از محرك ،ما در این زمینها

گیري پاسخ افراد بود. این هاي کوچک و یا استفاده از کاغذ و قلم براي اندازهثابت بر روي پرده

ماهر و تفاوت بین افراد  ةدهندخوبی نشانتکالیف آزمایشگاهی ساده و مصنوعی ممکن است به

 ةهاي جستجوي بینایی را در محدواستراتژي ،کمی هايپژوهش ،). از سوي دیگر10( مبتدي نباشد

هاي حمله و دفاع ها الگوهاي موقعیتکنندهسازي در شرایط باز ورزشی مثل زمانی که شرکتشبیه

به دلیل  ت.اسصورت گرفته، دهندطور عملی به این محرکات پاسخ میکنند و بهبازي را تماشا می

هاي بسته بر روي مهارت هاپژوهشبیشتر ، هاي بازگیري این موقعیتدشواري در نمایش و اندازه

هدف  ،بر این اساس است.زدن در گلف انجام شدهپنالتی در فوتبال و یا ضربه ۀضرب، مثل سرو تنیس

ارهاي جستجوي بینی و رفتمهارت پیش ال است که آیا بینؤبررسی این سپژوهش از انجام این 

   بازیکنان ماهر و مبتدي بسکتبال تفاوتی وجود دارد؟ بینایی در

  

  روش پژوهش

بینی و رفتارهاي که در آن مهارت پیش اي استمقایسه – حاضر از نوع علیپژوهش روش 

آماري این  ۀجامع شود.جستجوي بینایی بازیکنان ماهر و مبتدي بسکتبال با یکدیگر مقایسه می

ها در دو گروه سال بودند. آزمودنی 35تا  20سنی  ۀبازیکنان بسکتبال پسر با دامنپژوهش شامل 

به تعداد مساوي حضور داشتند. بازیکنان ماهر که شامل بازیکنان  )N=14( و مبتدي )N=14( ماهر

هاي لیگ هاي باشگاههاي سنی مختلف و یا تیمهاي ملی در ردهلیگ برتر کشور و یا اعضاي تیم

(بسکتبال  بسکتبال را در قالب دروس دانشگاهی، بودند و نیز بازیکنان مبتدي ،استور کشبرتر یک 

اي بقهاي از آن در گذشته نداشته و در هیچ مسااند و هیچ سابقهعنوان واحد درسی آموخته) به2و  1

در  3و  1در مقابل  1هاي تویی در موقعیدیهاي ویدر ابتدا براي تهیه کلیپ اند.نیز حضور نیافته

 د)بوهاي موجود در صحنه دلیل انتخاب این دو موقعیت تفاوت در تعداد بازیکنان و محرك( 3مقابل

و  Canon Power shot S5 ISها با استفاده از دوربین دست ماهر استفاده شد. فیلمبازیکن راست 8از 

از  ها با استفادهه فیلمدر ادام شد.زمین بسکتبال گرفته ۀدرج 45 ۀو از زاویپیکسل مگا 8 با دقت

شده را  هاي تهیهتجربه فیلممربی ماهر و با سهشدند. اصالح  Adobe After Effects CS3افزار نرم
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ساز شرایط واقعی هستند یا خیر. در شبیه ،هاي موجودکردند که آیا کلیپمشاهده کردند و بیان می

   بود. یید مربیان قرار گرفتهأتکه مورد  هایی در آزمون استفاده شدتنها کلیپ ،ادامه

این (زمان واکنش) استفاده شد.  گیريتصمیمبراي ارزیابی زمان  1العملزمان عکساز دستگاه 

در شود. هاي صوتی و نوري استفاده میساده و انتخابی به محرك دستگاه براي ارزیابی زمان واکنش

وجود دارد و تجزیه و  ،ستدیاآن میاي که آزمودنی روي گرهایی در زیر صفحهحس ،این دستگاه

وي بینایی براي بررسی جستج. همچنین گیردگرها صورت میتحلیل پاسخ از طریق این حس

که در  کشور آلمان SMIساخت شرکت  Red 120 2دستگاه ردیابی چشمکنندگان از شرکت

تگاه توانایی این دس .استاستفاده شده، استشناسی دانشگاه شهید بهشتی موجود روان ةدانشکد

هاي اصلی رفتار لفهؤو حرکات ساکادي چشم که م هامدت تثبیت، زمان تثبیت، هاثبت تثبیت

. این کندگیري میاندازه 4/0و دقت هرتز  120برداري را با سرعت نمونه استجستجوي بینایی 

گیرد و یمتري از آزمودنی قرار مسانتی 60 ۀکه در فاصل استافزاري دستگاه شامل یک بخش سخت

افزارهاي آزمایش نرمشامل  ،هاي موجود در این دستگاهافزارکند و نرمحرکات چشم افراد را ثبت می

و  1در مقابل  1هاي هایی از موقعیتفیلم نیز در این بررسی .شودمی Be Gazeو Iview x و تحلیل

واقع از طریق این  بینی و جستجوي بینایی افراد درهاي پیشتهیه شد و مهارت 3در مقابل  3

 ۀسسؤساخت م VRT(video reaction time)افزار نرمهمچنین از ها مورد ارزیابی قرار گرفت. کلیپ

در  استفاده شد. وییهاي ویدیکردن دستگاه زمان واکنش با کلیپپدیدار امید فردا براي لینک

بازیکن مهاجم را  2فع که بازیکن مدا 2هر توالی فیلم شامل  3در مقابل  3 سازيهاي شبیهموقعیت

کننده باید خودش را شرکت. بازیکن مهاجم صاحب توپ است 1و  هددتحت پوشش قرار می

   ببیند. ،دهدعنوان مدافع مرکزي که بازیکن مهاجم صاحب توپ را تحت پوشش قرار میبه

هاجم سمت توپ را به م، . بازیکن صاحب توپ1شد: حمله به یکی از موارد زیر ختم می ،در نهایت

. بازیکن 3 یا و ،دادتوپ را به مهاجم سمت چپ پاس می، . بازیکن صاحب توپ2 ،دادراست پاس می

  د. رککننده میاقدام به دریبل به سمت شرکت، صاحب توپ

 هر توالی فیلم شامل یک بازیکن مهاجم در حال دریبل 1در مقابل  1سازي هاي شبیهدر موقعیت

د در نهایت سرعت و کرمیوي باید تالش . دمآکننده میسمت شرکت طور مستقیم بهکه به بود

فیلم  سمت راست یا از سمت چپ را دارد. بینی کند که آیا بازیکن مهاجم قصد حمله ازدقت پیش

در  کننده جلوگیري شود.ایجاد هرگونه بازخورد براي شرکت شد تا ازبحرانی قطع می ۀدر یک لحظ

د تا در کردنو تالش می کردهها الگوي بازي را مشاهده کنندهشرکت ،سازيهر دو موقعیت شبیه

                                                             
1. Reaction time 
2. Eye- tracking 
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) و سمت 3در مقابل  3راست و عقب (در موقعیت ، نهایت سرعت و دقت با حرکت به سمت چپ

) براي جلوگیري از پاس پاسخ دهند. در ابتدا با استفاده از 1در مقابل  1راست و چپ (در موقعیت 

به ، طور عملیها مورد ارزیابی قرار گرفت. قبل از انجام تکلیف بهندهکنبینایی شرکت 1مقیاس اسنلن

عنوان آشنایی ارائه شد و کوشش به 3شد. انجام کار داده ةها اطالعاتی در مورد نحوکنندهشرکت

حساس به  ۀافراد روي صفح، کوشش بعدي ثبت شد. در شروع آزمایش 16زمان واکنش افراد در 

سانتیمتري از این  60 ۀش قرار گرفتند و دستگاه ثبت حرکات چشم در فاصلفشار دستگاه زمان واکن

ها بر روي کنندهدر پشت شرکتشده پروژکتور قرار داده وبود. فیلم از طریق ویدیشدهافراد قرار داده

شد. به پخش می ،متري از آزمودنی قرار داشت 2 ۀمتري که در فاصل 3 × 2نمایش  ةیک پرد

بینی خود را انجام توانند پاسخ مبتنی بر پیشها میبعد از اتمام فیلم که شدمیداده ها تذکرآزمودنی

 4طور میانگین ها بهزمان فیلمهیچ حرکتی انجام ندهند. مدت ،هاشدن فیلمدهند و تا قبل از تمام

ي هاثانیه استراحت وجود داشت. در ابتدا کلیپ 10انجامید و بین هر کوشش طول میثانیه به

و انجام  3در مقابل  3ارائه شد و بعد از توضیح موقعیت  1در مقابل  1مربوط به موقعیت 

شامل ( قعیت اجرا شد. دقت پاسخهاي مربوط به این موکلیپ، هاي آشنایی مربوط به آنکوشش

در  1بینی جهت حمله در موقعیت و پیش 3در مقابل  3بینی صحیح جهت پاس در موقعیت پیش

 ۀ(از لحظ زمان واکنش، )استهاي صحیح افراد در هر بخش که شامل مجموع پاسخ است 1مقابل 

حساس به  ۀشود تا زمانی که آزمودنی پاي خود را از روي صفحشدن فیلم ارزیابی میاتمام و متوقف

حساس  ۀکننده پاي خود را از روي صفحشود که شرکتپاسخ هنگامی کامل می کند.فشار بلند می

تعداد ، است)دست آمدهها بهکوشش ۀهاي واکنش در همکه از میانگین زمان کند به فشار بلند

هاي زمان تثبیت(مدت هامدت تثبیت، گرفته در هر کوشش)هاي صورت(کل تثبیت هاتثبیت

کردن به مناطق مختلف نمایش (در بخش تجزیه و زمان نگاهگرفته در هر کوشش) و مدتصورت

یک،  ۀمنطق به دو منطقه که شامل 3در مقابل  3هاي ي مربوط به موقعیتهاکلیپ، هاتحلیل داده

هاي مربوط به کلیپاما  .بندي شدتقسیم ،فضاي اطراف سایر بازیکنان و دو، ۀمنطق دار وبازیکن توپ

 ۀمنطق و کمر ۀسر تا ناحی ۀاز ناحی یک، ۀبه سه منطقه که شامل منطق 1در مقابل  1هاي موقعیت

  افراد ثبت شد.  بندي شد)تقسیم ،توپ ۀناحی ،3 ۀکمر تا انتهاي پاها و منطق ۀاز ناحی دو،

پژوهش هاي فرضیه منظور آزمون ها و بهاف معیار دادهانحر، میانگین ها ازداده براي توصیفدر ابتدا 

هاي استنباطی مختلفی همچون آزمون تی هاي تحت بررسی نیز از آزمونمیانگین گروه ۀو مقایس

براي محاسبات و تجزیه و تحلیل آماري  واریانس عاملی مرکب استفاده شد. و آزمون تحلیل مستقل

                                                             
1. snellen scale 



 21                                                                       ....بینی و رفتارهاي جستجوي بیناییمقایسۀ مهارت پیش

ها نین سطح معناداري براي تمامی روشاستفاده شد. همچ SPSS 17افزار از نرم، اطالعات خام

)α=0.05شد. ) در نظر گرفته 

  

  نتایج

گیري در زمان تصمیممدت ةگیري و نمردقت تصمیم ةهایی همچون نمرمتغیر ،در این قسمت

  مناطق مختلف نمایش مورد بررسی قرار گرفت. 

  

  گیريمیانگین و انحراف استاندارد دو گروه در دقت تصمیم - 1جدول

  انحراف استاندارد  میانگین  موقعیت  هاگروه

  ماهر
  1در مقابل 1

  3در مقابل  3

4/13  

12  

36/0  

54/0  

  مبتدي
  1در مقابل  1

  3در مقابل  3

71/12  

28/7  

36/0  

54/0  

  

 1در مقابل  1گیري در موقعیت ن بیان کرد که میانگین دقت تصمیمتواجدول باال می براساس نتایج

داري این معنااما براي تعیین  ،است 3در مقابل  3در هر دو گروه ماهر و مبتدي باالتر از موقعیت 

اثر  د کهاها نشان داریانس دادهنتایج حاصل از تحلیل واستفاده شد.  زمون تحلیل واریانستفاوت از آ

 1و  3در مقابل  3یعنی بین دو موقعیت  ؛)0.001P=،44.9 = (1,26)F( است دارمعناها اصلی موقعیت

 1جدولارد. بر اساس نتایج حاصل از داري وجود دمعناگیري تفاوت در دقت تصمیم 1در مقابل 

 1در مقابل  1کمتر از  3در مقابل  3 گیري افراد ماهر و مبتدي در موقعیتمیانگین دقت تصمیم

که بین دو گروه در  معناین ه اب ؛)0.001P= ،25.17=(1,26)F( استدار معناها نیز است. اثر اصلی گروه

دقت  ةنمر 1جدولبر اساس  ،بنابراینداري وجود دارد. معناگیري تفاوت دقت تصمیم ةنمر

داري باالتر معناطور به 1ر مقابل د 1و  3مقابل در  3گیري در افراد ماهر در هر دو موقعیت تصمیم

 است دارمعناها نیز هاي آزمایشی و موقعیتو همچنین اثر تعاملی بین گروه استاز افراد مبتدي 

)0.001P= ،28.15=)(1,26F ( در مقابل  1موقعیت  2. به این صورت که بین دو گروه ماهر و مبتدي در

 . داري وجود داردمعناگیري تفاوت صمیمدقت ت ةدر نمر 3 در مقابل 3و  1
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  گیريها در زمان تصمیممیانگین و انحراف استاندارد گروه - 2جدول

  انحراف استاندارد  میانگین  موقعیت  هاگروه

  ماهر
  1در مقابل 1

  3در مقابل  3

12/1  

25/1  

02/0  

03/0  

  مبتدي
  1در مقابل  1

  3در مقابل  3

21/1  

38/1  

02/0  

03/0  

  

گیري هر دو گروه ماهر که میانگین زمان تصمیم هددجدول مربوط به آمار توصیفی نشان مینتایج 

با  .است 3در مقابل  3تري نسبت به موقعیت داراي مقدار پایین 1در مقابل  1و مبتدي در موقعیت 

ابل در مق 3و  1در مقابل  1ها (اثر اصلی موقعیتتوجه به نتایج جدول تحلیل واریانس عاملی مرکب 

در  3و  1در مقابل  1که بین دو موقعیت  معنا. به این )0.001P= ،=39.9(1,26)F( است دارمعنا) 3

گیري مزمان تصمی، 2جدولبا توجه به  وجود دارد. داريمعناگیري تفاوت در زمان تصمیم 3مقابل 

است. اثر  1ر مقابل د 1داري باالتر از موقعیت معناطور در هر دو گروه به 3در مقابل  3در موقعیت 

که بین دو گروه  معنا . به این)0.002P= ،3911.=(1,26)F( است دارمعناهاي آزمایشی نیز اصلی گروه

گروه ماهر نسبت به گروه مبتدي در هر دو  2جدولاري وجود دارد و با توجه به دمعناتفاوت 

هاي آزمایشی و بین گروهتري را نشان دادند. اما اثر تعاملی گیري سریعموقعیت زمان تصمیم

  .)0.47P= ،0.53=(1,26)F( ستنی دارمعناها موقعیت

ها و مدت تثبیت، هاهایی همچون تعداد تثبیتمتغیر ،رفتارهاي جستجوي بینایی قسمتدر 

  . گرفتمورد بررسی قرار  شزمان دیدن در مناطق مختلف نمایمدت

  

  هاعداد تثبیتمیانگین و انحراف استاندارد دو گروه در ت -3جدول

  انحراف استاندارد  میانگین  موقعیت  هاگروه

  ماهر
  1در مقابل 1

  3در مقابل  3

78/9  

8/10  

8/0  

68/0  

  مبتدي
  1در مقابل  1

  3در مقابل  3

55/9  

62/9  

8/0  

68/0  

  

 3ها در هر دو گروه در موقعیت میانگین تعداد تثبیت، شودطور که در جدول باال مشاهده میهمان

. با توجه به نتایج جدول تحلیل واریانس عاملی است 1در مقابل  1بیشتر از موقعیت  3در مقابل 

. اثر اصلی )0.24P= ،1.43=(1,26)F( ستین دارمعناها در مقدار جستجو اثر اصلی موقعیت، مرکب
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ها ها و موقعیتو نیز اثر تعاملی گروه ستین) 0.54P= ،0.47=(1,26)F( دارمعناهاي آزمایشی نیز گروه

ها در میان دو گروه در در تعداد تثبیت ،بر این اساس ست.ین) 0.31P=،1.08 =(1,26)F( دارمعنانیز 

  داري وجود ندارد. معناهاي مختلف حمله تفاوت موقعیت
  

  هادر مدت تثبیت نگین و انحراف استاندارد دو گروهمیا - 4جدول

  میانگین  موقعیت  هاگروه

  ماهر
  1در مقابل 1

  3ل در مقاب 3

3,216  

3,334  

  مبتدي
  1در مقابل  1

  3در مقابل  3

3,757  

4,409  

  

 3ها در هر دو گروه در موقعیت میانگین مدت تثبیت، شودطور که در جدول باال مشاهده میهمان

اثر اصلی ، تحلیل واریانس با توجه به نتایج جدول .است 1در مقابل  1از موقعیت کمتر  3در مقابل 

هاي آزمایشی نیز . اثر اصلی گروه)0.63P=،0.25 =(1,26)F( نیست دارمعناار جستجو ها در مقدموقعیت

 ستین دارمعناها نیز ها و موقعیتو نیز اثر تعاملی گروه )0.15P=،2.22 =(1,26)F( نبوده دارمعنا

)0.48P=،0.51 =(1,26)F(. هاي مختلفموقعیت نها در مدت تثبیت در میابین گروه ،بر این اساس، 

  داري وجود ندارد.معناتفاوت 

سایر  .2 ۀمنطق، داربازیکن توپ .1 ۀ(منطقدر مناطق مختلف نمایش  (ثانیه) زمان دیدنمدت

  است.شدهنشان داده 1در شکل 1در مقابل  1در موقعیت  فضاي اطراف شده) بازیکنان و
 

  
  زمان دیدن مناطق مختلف نمایشمیانگین مدت - 1شکل
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در افراد  1 ۀزمان دیدن در منطقدهد که میانگین مدتنتایج حاصله نشان می، باال نموداربا توجه به 

در  2 ۀزمان دیدن در منطقمیانگین مدت ،و از سوي دیگر استتر ماهر نسبت به افراد مبتدي پایین

ب تحلیل واریانس عاملی مرکنتایج حاصل از آزمون  ،اما در ادامه افراد ماهر بیشتر افراد مبتدي است.

هاي اثر اصلی گروه. )0.062P=،3.46 =(1,26)F( نیست دارمعنااثر اصلی مناطق نمایش  که نشان داد

هاي آزمایشی و مناطق . اما اثر تعاملی گروه)0.22P=،1.54 =(1,26)F( نیستدار معناآزمایشی نیز 

کردن زمان نگاهین مفهوم که بین مدته ا. ب)0.032P=،4.65 =(1,26)F( است دارمعنامختلف نمایش 

نتایج حاصل  ،داري وجود دارد. اما در ادامهمعناتفاوت  ،نظر مورد ۀافراد مبتدي و ماهر در سه منطق

 2و )  P=0.001،t=5.43( 1 ۀکردن به منطقزمان نگاهکه مدت دهدنشان می از آزمون تی مستقل

)P=0.001،t=4.58 ( در دو گروه تفاوت  3 ۀر منطقمتفاوت بود. اما د داريمعناطور در دو گروه به

روه ماهر نسبت گ، یافت نشد. با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی)  P=0.26،t=1.13(داري معنا

اند و در مقابل گروه مبتدي کرده 1 ۀکردن به منطقزمان بیشتري را صرف نگاهبه گروه مبتدي مدت

   بودند.کرده 2 ۀبه منطق کردنزمان بیشتري را صرف نگاهنسبت به گروه ماهر مدت

 ۀاز ناحی .2 ۀمنطق، کمر ۀسر تا ناحی ۀاز ناحی .1 ۀ(منطق (ثانیه) در مناطق مختلف زمان دیدنمدت

  است.شدهنشان داده 2در شکل 3در مقابل  3در موقعیت  )توپ ۀناحی .3 ۀکمر تا انتهاي پاها و منطق

  

  
  زمان دیدن مناطق مختلف نمایشمیانگین مدت -2شکل

  

در مدافعان ماهر باالتر از افراد مبتدي  1 ۀزمان دیدن در منطقمیانگین مدت ،با توجه به نمودار باال

میانگین  3 ۀو در منطق استزمان دیدن بازیکنان مبتدي بیشتر میانگین مدت 2 ۀ. در منطقاست

نتایج تحلیل  ،در ادامه. استدر مدافعان ماهر باالتر از افراد مبتدي  2 ۀزمان دیدن در منطقمدت
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سایر  .2 ۀمنطق، داربازیکن توپ .1 ۀنمایش (منطق ۀاثر اصلی نوع منطق که دهدواریانس نشان می

هاي آزمایشی نیز نیست. اثر اصلی گروه )0.75P=،0.1 =(1,26)F( دارمعنافضاي اطراف)  بازیکنان و

نمایش  ۀاي آزمایشی و نوع منطقه. اما اثر تعاملی میان گروهنیست )0.15P=،2.27 =(1,26)F( دارمعنا

)0.04P=،4.8 =(1,26)F( کردن به زمان نگاهاین است که مدت ةدهندنشان ،. این تعاملاستدار معنا

  دار و فضاي اطراف و سایر بازیکنان در بازیکنان ماهر و مبتدي متفاوت بود. بازیکن توپ

 2و  1 ۀکردن به منطقزمان نگاهمدت که دهدنشان می آزمون تی مستقلنتایج حاصل از  ،در ادامه

در دو گروه تفاوت  3 ۀمتفاوت بود. اما در منطق )P=0.37 0.91=t,(داري معناطور در دو گروه به

گروه ماهر نسبت ، جه به نتایج حاصل از آمار توصیفییافت نشد. با تو) P=0.006 -2.98=t,( داريمعنا

گروه  ،اند و در مقابلکرده 1 ۀکردن به منطقهزمان بیشتري را صرف نگامدت ،به گروه مبتدي

   بودند.کرده 2 ۀبه منطق کردنزمان بیشتري را صرف نگاهمبتدي نسبت به گروه ماهر مدت

  

  گیريو نتیجه بحث

بینی و رفتارهاي جستجوي بینایی بازیکنان ماهر با هدف بررسی و مقایسه مهارت پیشپژوهش این 

بین دقت  که بینی نشان دادتایج حاصل در مورد مهارت پیشو مبتدي بسکتبال انجام شد. ن

داري معناتفاوت  3در مقابل  3و  1در مقابل  1موقعیت هر دو گیري افراد ماهر و مبتدي در تصمیم

 1داري در هر دو موقعیت معناطور (زمان واکنش) افراد ماهر نیز به گیريدارد. زمان تصمیموجود 

هاي پژوهشبا نتایج ، تایج بررسی حاضرتر از افراد مبتدي بود. نسریع 3در مقابل  3و  1در مقابل 

ماهر ) که به بررسی الگودهی جستجوي بینایی بر روي مهاجمان ماهر و غیر1976( بارد و فلوري

که بر روي داوران ماهر  )1980( بارد و همکارانشپژوهش و همچنین  بودپرداخته )N=5بسکتبال (

بین زمان و دقت  ،پژوهشبود. در هر دو  در تضاد، بودصورت گرفته) N=4و غیر ماهر ژیمناستیک (

بینی داري در مهارت پیشمعنابود و دلیل عدم داري مشاهده نشدهمعناها تفاوت گیري گروهتصمیم

   بود.ها ذکر شدهتعداد کم آزمودنی ،هاگروه

، بانان ماهر و مبتدي بود) که بر روي دروازه1982( هاي تیلدسلیپژوهشبا پژوهش ین نتایج ا

، دو گروه ماهر و مبتدي بودبیسبال در  ۀبینی نوع ضرب) که پیش1987شانک و هیوود (پژوهش 

 ویلیامز و دیویدز، )1994( ویلیامز و همکارانش، )1993ـ 1992هاي هلسن و پاولز (پژوهش

) که بر روي مدافعان فوتبال 2010( ساولسبرگ و همکاران، )2007( و همکارانواینز ، )1998(

، بانان ماهر و مبتدي فوتبال بود) که بر روي دروازه2002ساولسبرگ (پژوهش ، بودصورت گرفته

  سو بود. ) هم1981بارد و همکارانش (پژوهش ) و نیز 1999بررسی هلسن و استارکس (
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. دلیل استزمان واکنش ، هاي ورزشی مختلف به آن نیاز استدر رشتهکه  ترین مسائلییکی از مهم

 ۀبر طبق نظری .)28( یري استگارتباط مستقیم آن با مهارت تصمیم، قولهاین م ةالعاداهمیت فوق

 ةبازیکنان ماهر توانا به کدگذاري و بازیابی اطالعات خاص و ویژ، )1983( بلندمدت اریکسون ۀحافظ

 ،رو هستند. از این، شودمیعمل که محصول نامیده - مجموعه ارتباطات شرایط یک  ۀتکلیف بر پای

تحت یک شرایط خاص هستند. بازیکنان  این محصوالت هستند که مسئول شروع یک پاسخ مناسب

ساختارهاي آگاهی خاص تکلیف را همراه با فرایندهاي کدگذاري و ، هاي تمرینماهر در طول سال

کند ند که این ساختارها در هنگام محدودیت زمانی به افراد ماهر کمک میدهثر رشد میؤبازیابی م

   .)29،30( ندتري را اتخاذ کناسبکه نسبت به بازیکنان مبتدي تصمیم من

گیري در دقت تصمیم که دو موقعیت نشان داد ۀنتایج مرتبط با این بخش در ارتباط با مقایس

بیشتر است.  3در مقابل  3نسبت به موقعیت  1بل در مقا 1بازیکنان ماهر و مبتدي در موقعیت 

در  1دهد که بازیکنان ماهر و مبتدي در موقعیت گیري نیز نشان میهاي حاصل از زمان تصمیمداده

 تیلدسلی هايپژوهش ۀوسیلتر هستند. این نتایج بهسریع 3در مقابل  3نسبت به موقعیت  1مقابل 

) و واینز و 2007واینز و همکاران (، )1998یلیامز و دیویدز (و، )1994ویلیامز و همکاران (، )1982(

سازي نیاز دارد که نظام کنترل حرکتی قبل از آغاز عمل به آماده شود.) حمایت می2007ویلیامز (

شود. یکی میسازي الزم براي تولید حرکت در نظر گرفتهشاخص آماده RT(1( زمان واکنش ،در واقع

به زمان ، شدن براي تولید حرکتی ارادياین است که آماده ،گذاردختیار میدر ا RTاز اطالعاتی که 

ها یتشود. بعضی حرکات و موقعشده و بالفاصله و فوري اجرا نمیریزينیاز دارد. حرکت برنامه

هاي مهم سازي بیشتري نیاز دارند. یکی از ویژگیهاي دیگر به آمادهنسبت به حرکات و موقعیت

کننده هایی است که اجراتعداد پاسخ، گذاردسازي اثر میهاي اجرا که بر زمان آمادهتکلیف و موقعیت

زمان مورد نیاز براي ، ها افزایش یابدند. هر قدر که تعداد انتخابکباید از میان آنها یکی را انتخاب 

اي هو تعداد پاسخ RTارتباط بین افزایش  ،در حقیقت. شودسازي حرکت مناسب زیاد میآماده

) قابل تبیین است. این قانون مبین این است که با افزایش 1952( قانون هیک ۀوسیلانتخابی به

نیز پژوهش در این  ).9( یابدصورت لگاریتمی افزایش میبه RT، هاي انتخابیپاسخ –تعداد محرك 

فزایش ا 1در مقابل  1نسبت به موقعیت  3در مقابل  3طور که تعداد بازیکنان در موقعیت همان

  یابد.گیري کاهش میگیري افزایش و دقت تصمیمزمان تصمیم، یابدمی

گیرد که بازیکنان بینی کارآمد زمانی صورت مییک پیش، هاي بازهاي رقابتی با محیطدر ورزش

ند. استراتژي کنتوجه بینایی را بیشتر به منابع مرتبط اطالعاتی در یک زمان خاص معطوف 

                                                             
1. Reaction time 
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هاي خود را براي تمرکز روي طور پیوسته چشمهایی که اجراکننده بهراه جستجوي بینایی نیز به

  ).32( کنداشاره می، دهدهاي مهم نمایش حرکت میجنبه

 گیري چندرفتارهاي جستجوي بینایی با استفاده از اندازه ۀمقایس، هدف از بررسی و انجام این بخش

مان دیدن در مناطق مختلف نمایش در بازیکنان زها و مدتمدت تثبیت، هامتغیر مانند تعداد تثبیت

بین مقدار جستجو  که هاي حاصل از جستجوي بینایی نشان دادماهر و مبتدي بسکتبال بود. داده

داري معنادر افراد ماهر و مبتدي بسکتبال تفاوت  ،استها ها و مدت تثبیتکه شامل تعداد تثبیت

   وجود نداشت.

آمد و انتخابی شامل الگوي جستجوي کار، هارت جستجوي بیناییدر فرضیات ابتدایی در مورد م

تر به دلیل که این مقادیر جستجوي پایین استتر هاي کمتر در یک مدت زمان طوالنیتثبیت

افزایش نقش بینایی محیطی در برداشت اطالعات مرتبط با تکلیف است. در شرایط محدودیت 

از بینایی ، کنندخاص حفظ می ۀخود را روي یک منطقطور که نگاه همان، بازیکنان ماهر، زمانی

کنند. در واقع محیطی نیز براي استخراج اطالعات از موقعیت و حرکات بازیکنان دیگر استفاده می

زمان به طور همدر حالی که به ؛کنندمدافعان ماهر اطالعات را از بازیکن صاحب توپ برداشت می

هاي تکلیف که محدودیت، ف نیز نظارت دارند. به بیانی دیگرتغییرات موقعیتی بازي در محیط اطرا

هاي بینایی مختلف را مشخص استفاده از سیستم، شودتعداد منابع اطالعاتی بیان می ۀوسیلبه

بیشتر از بینایی محیطی سوق  چههر ةافراد را به استفاد، کند و تعداد کمتر منابع اطالعاتیمی

  دهد. می

(ویلیامز و الیوت  ) و کاراته1999همچون کیک بوکسینگ فرانسه (رایپل چندي  هايپژوهشدر 

است که بازیکنان ماهر اشاره شده ۀوسیلهاي بصري بهثر از روش محورؤم ة) به رویکرد استفاد1999

کنند و اشاره به همان مطلبی دارد که افراد ماهر نگاه خود را روي یک منطقه حفظ می ،در واقع

 کنند. این روش فواید چندي دارد: اول اینکهاده از بینایی محیطی کنترل میمحیط را با استف

بینایی محیطی نسبت به  ۀوسیلکند اطالعات ممکن است بهشواهدي وجود دارد که پیشنهاد می

که این امر فواید زیادي در ، )1995(میلیز و گودیت  تر پردازش شودبینایی مرکزي خیلی سریع

به همراه دارد. دوم اینکه زمانی که بینایی محیطی مورد استفاده قرار  هنگام محدودیت زمانی

فعال پردازش اطالعات در نظر گرفته هاي غیراستفاده از حرکات چشم که در واقع دوره، گیردمی

سوم اینکه امکان تغییر سریع توجه . یابدنمایش کاهش می ۀبراي کنترل تمام نقاط صفح، شوندمی

دیگر صفحه در هنگام استفاده از بینایی محیطی نسبت به  ۀنمایش به منطق ۀصفح ۀاز یک منطق

یک الگوي جستجو با ، در شرایط محدودیت زمانی، بنابرایناستفاده از بینایی مرکزي وجود دارد. 

   .)32( شودآمد در نظر گرفتهعنوان یک الگوي جستجوي کارهاي کانونی کمتر ممکن است بهتثبیت
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پیش هاي هاي جستجوي خود را بسته به محدودیتاستراتژي، هاي مختلفر موقعیتاما بازیکنان د

هاي تکلیف ممکن است منجر به استفاده دهند. در واقع محدودیترو در سیستم بینایی تغییر می

اجراکننده از بینایی مرکزي نسبت به بینایی محیطی براي استخراج اطالعات خاص تکلیف شود. از 

تر هاي بیشتر در یک مدت زمان کوتاهتژي جستجوي گسترده که شامل تثبیترایک است ،رو این

به این دلیل است که مدافعان را مطمئن سازد که از تمامی منابع اطالعاتی شامل موقعیت ، است

  ها آگاه هستند. تیمیحرکات بازیکنان مهاجم کلیدي و موقعیت هم، موقعیت خود فرد، توپ

ها و مقدار (تعداد تثبیت بین مقدار جستجوکه هاي دیگر نشان داد ز فرضیهنتایج حاصل ا ،در ادامه

تفاوت  3در مقابل  3و  1در مقابل  1ها) در بازیکنان ماهر و مبتدي بسکتبال در دو موقعیت تثبیت

یکی از این  .بود در تضاد هاپژوهشنتایج این بخش با نتایج چندي از . داري پیدا نشدمعنا

الگوهاي جستجوي  ،در این بررسی ) بود.1992ـ 1993لسن و پاولز (هپژوهش ، داییابت هايپژوهش

پژوهش بود. محرك بررسی شده ۀبازیکنان ماهر و مبتدي در هنگام ارائ ۀوسیلشده بهبینایی استفاده

هاي هاي جستجوي بینایی در هنگام دیدن موقعیت) بود که الگو1976بررسی بارد و فلوري (، دیگر

بازیکنان باید در نهایت سرعت و دقت بیان  ،هابود که در این موقعیتحمله بررسی شدهمختلف 

) که بر روي 1982( شوت یا دریبل پاسخ خواهندداد و بررسی تیلدسلی، کردند که با پاسمی

الگوي جستجو  ها،پژوهشدر این  .پنالتی در فوتبال بود ۀبانان ماهر و مبتدي در گرفتن ضربدروازه

دیگري  هايپژوهشبود و زمان بیشتر بیان شدههاي کمتر در یک مدتماهر شامل تعداد تثبیت افراد

 ) است.2010( ) و ساولسبرگ و همکاران2003( ویلیامز و وارد، )1994همچون ویلیامز و همکاران (

  .هاي ماهر و مبتدي متفاوت بودداري در بین گروهمعناطور مقدار جستجو به ها،پژوهشدر این 

بارد و فلوري پژوهش ) و 1992ـ 1993هلسن و پاولز ( هايپژوهشهاي کلیدي اما یکی از تفاوت

نظر بازیکنان  هاي موردآزمودنی، شدهذکرپژوهش حاضر این بود که در دو پژوهش ) با 1976(

 ها مدافعانیآزمودنی، حاضرپژوهش در حالی که در  کردند؛گیري میمهاجمی بودند که باید تصمیم

اي از بینی کنند. بازیکنان مهاجم ممکن است دامنههستند که باید حرکت مهاجمان را پیش

هایشان روي موقعیتی که در قبل از دریافت توپ بر اساس تصمیم، هاي ممکن در ذهن خودگزینه

سري ساختارها و یک ۀوسیلباشند. در حالی که بازیکنان مدافع ممکن است بهداشته، آن قرار دارند

گویی به اعمال حریفان براي جلوگیري از هاي قبلی محدود شوند. آنها موظف به پاسخبینیپیش

هاي جستجوي مختلف بازیکنان را به استفاده از استراتژي، ماهیت تکلیف ،بنابراینزنی هستند. گل

  دهد. براي بازیکنان مهاجم و مدافع سوق می
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، )1998چندي همچون ویلیامز و دیویدز ( هايوهشپژنتایج بررسی حاضر با نتایج  ،از سوي دیگر

) به دلیل شباهت در ماهیت 2006) و ساولسبرگ (2007( واینز و ویلیامز، )2007( واینز و همکاران

  . استسو تا حدودي هم، تکالیف

دهد نشان می 3در مقابل  3هاي مربوط به مکان جستجو در موقعیت هاي حاصل از فرضیهاما داده

ها و حرکات زمان بیشتري را صرف دیدن موقعیتن ماهر نسبت به بازیکنان مبتدي مدتمدافعا که

براي استخراج اطالعات بیشتر از منابع ، بازیکنان ماهر ،عبارتیکنند. بهبازیکنان بدون توپ می

زمان بیشتري را صرف تثبیت روي منابع دیگر مثل ها مدتدر این موقعیت، اطالعاتی جداگانه

ها و بازیکنان مهاجم بدون توپ و مناطق مرتبط نسبت به توپ و بازیکن صاحب توپ تیمیهم

) 2007و واینز ( )1994( ) و ویلیامز1998( هاي ویلیامز و دیویدزکنند. نتایج این بخش با یافتهمی

ا زمان کمتري رتجربه مدتنشان داد که بازیکنان با هاپژوهشآمده در این دسته. نتایج باستسو هم

هاي پیرامونی کنند و بیشتر زمان در اختیار را بر روي جنبهدهنده میصرف توپ و بازیکن پاس

  کنند. از جمله موقعیت و حرکات بازیکنان دیگر بازي معطوف می ،صحنه

زمان میانگین مدت که دهدنیز نشان می 1در مقابل  1اطالعات حاصل مکان جستجو در موقعیت 

طور معناداري باالتر از در بازیکنان ماهر به ،استسر تا انتهاي کمر  ۀناحی که از 1 ۀدیدن در منطق

 ۀکردن به ناحیزمان بیشتري را صرف نگاهاست؛ در حالی که بازیکنان مبتدي مدتبازیکنان مبتدي 

، مهاجمان مناطق باالیی بدن که رسدکردند. به نظر میمی، هاي تحتانی استکه شامل اندام 2

بینی کند. به عبارتی بازیکنان ماهر براي پیشبینی حرکت آنها فراهم میی براي پیشاطالعات مهم

 ،کنند. در این موقعیتفوفانی بدن مهاجمان دریافت می ۀاطالعات بیشتري را از ناحی، توالی عمل

کنندگان به دقت باالیی نیاز دارند تا از طریق حرکات جزئی بدن مهاجمان جهت دریبل وي مشاهده

براي تشخیص ، بینی بودندداراي نمرات باالیی در مهارت پیشتشخیص دهند. بازیکنان ماهر که را 

کردن به مناطق باالیی بدن مهاجمان زمان بیشتري را صرف نگاهمدت، جهت حرکت مهاجمان

بینایی  ۀوسیلی تنها به مقدار بسیار کمی بهئکردند. ممکن است که این نوع اطالعات دقیق و جزمی

بیشتر از بینایی کانونی  ةکننده را به استفادمشاهده، این محدودیت ،بنابراین أمین شود.طی تمحی

ی در خصوص موقعیت و پژوهشهیچ ، شدهی انجامپژوهشبا توجه به مرور  ،سوق دهد. در این قسمت

  هاي حائز اهمیت در بازیکنان ماهر و مبتدي بسکتبال وجود نداشت. مکان

بینی حرکات آتی نشان داد که بازیکنان ماهر براي پیشپژوهش اینکه نتایج با توجه به  ،در آخر

هایی کنند و در موقعیتهاي فوقانی آنها میکردن به اندامزمان بیشتري را صرف نگاهمهاجمان مدت

زمان بیشتري را مدت، شودجز بازیکن صاحب توپ در میدان دید آنها ظاهر میکه بازیکنان دیگر به

شود که بر اساس به مربیان پیشنهاد می ،کنندکردن به سایر بازیکنان و حرکات آنها میصرف نگاه
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شود که این به افراد مبتدي آموخته، پژوهشتر در این یص و شناسایی مناطق اطالعاتی مهمتشخ

ریق ده و مورد توجه قرار دهند و به انجام این تمرین ادامه دهند. زیرا افراد از طکرعالئم را جستجو 

ند. در این کنتوانایی کشف و شناسایی خودکار اطالعات مربوط از محیط را کسب می، تمرین

گونه هاي بینایی بازیکنان ماهر و مبتدي پرداخته و هیچمهارت ۀنیز ما صرفاً به مقایسپژوهش 

کل د تا با طراحی یک پروتشولذا پیشنهاد می .ها انجام ندادیمتمرینی بر روي آزمودنی ۀمداخل

بینی و هاي پیشنقش آن بر روي مهارت، پژوهشهاي حاصله در این تمرینی بر اساس یافته

که یکی از مشکالت مربوط به  گیري افراد مورد بررسی قرار گیرد و همچنین از آنجاتصمیم

د که در شوپیشنهاد می ،استافراد ماهر و مبتدي  ۀتفاوت سن و تجرب ،خبرگی هايپژوهش

گیري به دو گروه موفق و صمیمسن را با استفاده از آزمون تبازیکنان ماهر هم، يبعد هايپژوهش

  د.شوهاي جستجوي بینایی آنان با هم مقایسه ده و سپس مهارتکرموفق تقسیم غیر
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Abstract 
 
The aim of this study was to compare anticipation skill and visual search 
behavior among skilled (n=14) and novice basketball players (n=14) with an age 
range of 20 to 35 years (M=24.57). The Participants watched video clips of 1 on 
1 and 3 on 3 situations game, presented on a large screen. The participants were 
asked as quickly and accurately as possible by moving right, left and backward 
to simulate the interception of the pass or attack. Participant’s visual search 
behavior, Response time and accuracy collected continuously by using Eye 
Tracking and Reaction Time device. The results about anticipation skill show 
that, skilled players total in both situations (1 on 1, 3 on 3) are better than novice 
players. Although there were no different in number and duration fixations in 
skilled and novice players .But there were a significant different between groups 
in duration viewing time on each area of the display. In general it can be stated 
that Factors involved in the various fields of expertise in sports can clarify the 
important factors in training and education, facilitate and influence. 
 
Keywords: Anticipation skill, Visual search, Visual fixation 
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