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 چکیده

 این کشف دنبالبه هاآن .اندکرده توجه خبرگی در درگیر هایممکانیس به پژوهشگران زیادی اخیر دهۀ در

 هامحدودیت بر و شوندمی ورروبه پیچیده تکالیف با بیشتر مهارت کسب برای افراد چگونه که هستند مطلب

 های ماهربسکتبالیستجوی بینایی ورفتارهای جستپژوهش حاضر با هدف مقایسۀ د؛ بنابراین، کننمی غلبه

الیست دختر ماهر و مبتدی بسکتب 24کنندگان های زمانی انجام شد. شرکتتأثیر محدودیتو مبتدی تحت

ر( قرار نف 12نفر( و مبتدی ) 12که در دو گروه ماهر ) بودند( 5/22)میانگین = سال  26تا  19سنی  با دامنۀ

 درصد 50درصد و  25شرایط محدودیت زمانی صفر درصد،  تاثیر در این پژوهش، تحتنظر گرفتند. تکلیف مد

یک از شرایط محدودیت زمانی بود. رفتارهای شوت یکدست بسکتبال در هر 10شد. تکلیف شامل اجرا 

برای شد و دستگاه ردیابی حرکات چشم ثبت ها( با استفاده از جوی بینایی )تعداد و مدت تثبیتوجست

 دادداد که بین تع تحلیل نتایج از تحلیل واریانس )دو گروه در سه نوع آزمون( استفاده شد. نتایج نشان

 در افراد ماهر و مبتدی با1,22(F)(=P=02.11 ,003.0)ها و مدت تثبیت )P=75.5=)1,22(F ,02.0( ها تثبیت

جوی ورفتارهای جست ،اساس نتایج این پژوهشبر داشت.و بدون محدودیت زمانی تفاوت معناداری وجود 

-ها میسطوح مهارتی متفاوت باشد که توجه به آن کننده در افراد باتوانند یکی از عوامل متمایزی میبینای

 افزایش خبرگی در ورزش کمک کند. بهتواند 
 

 .جوی بینایی، محدودیت زمانی، تعداد تثبیت، مدت تثبیتورفتارهای جست واژگان کلیدی:
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2. Email: ha.moha64@gmail.com  
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 مقدمه
. های روزمره داردهای ورزشی و فعالیتفرد برای اجرای مهارت کرنبینايی نقش مهمی در آماده

گیری تصمیم را دربارة کند تا اطالعات الزمیط از طريق بینايی به فرد کمک میمح 1جوی بینايیوجست

چگونه بايد اجرا کند و چه اين اعمال را  کسب کند؛ يعنی چه اعمالی را بايد انجام دهد،در اين موارد 

بخش مهمی از آمادگی  ،محیط های مهم درهمچنین توجه بینايی به نشانه ند؟ها را آغاز کزمانی بايد آن

ت دريافت دقورزشکاران بايد اطالعات را به ،های ورزشیدر محیط ،بنابراين ؛(1) برای اجرای مهارت است

. اگر سیستم بینايی (2) های پیچیده واکنش نشان دهندموقعیت سرعت درو پردازش کنند و سپس به

 .(3) آيدترين تکالیف نیز مشکل پیش میدهانجام سادر مختل يا معیوب شود، 
های حرکتی و جسمانی به بر توانايیمهارت در ورزش عالوه های پیشین،های پژوهشساس يافتهبرا 

شناختی مانند -های ادراکیمناسب از مهارت . استفادة(4) های ادراکی و شناختی نیز بستگی داردمهارت

ثر يکی از گیری مؤبینی برای تصمیمی احتمالی و پیشهاموقعیتمهارت بینايی، شناخت الگو، تخمین 

حرکتی، عوامل مهمی در اجرای های و مهارت 2گیریتصمیم .(5) ای استمهم در ورزش حرفه رويکردهای

فرايند شناختی تعريف شده است صورت بهگیری زيادی تصمیم هایاند. در پژوهشهای گوناگونورزش

منجر انتخاب نهايی ايجاد يک برای ها بین طبقة مشخصی از گزينهای از اعمال از رشتهبه انتخاب که 

يند ادراک بینايی خود را در فرااند که يک بازيکن شان دادهن پژوهشگران ويژه در ورزششود. بهمی

-ی يکی از نیازهای مهم برای مهارتگیرد. پذيرش ادراک بینايکار میهگیری قبل از اجرای حرکت بتصمیم

مهارت سطح بسته به يک بازيکن هر بازيکن متفاوت باشد؛ يعنی  درکه ممکن است  استهای حرکتی 

عملکرد ورزشی داشتن  گیری يا ادراک بصری را مديريت کند. ادراک ماهرانه برایتواند تصمیممیخود 

مبتدی افراد ماهر و کننده برای خبرگی در ورزش است. مقايسة تعیین یعاملحیاتی است و  آمیزموفقیت

که افراد ماهر در عملکرد بینايی مانند دقت بینايی ايستا و پويا، ادراک  ه استدر ادراک بینايی نشان داد

-اما دارای قابلیت ،دی برتر نیستندافزاری( از افراد مبتهای بینايی محیطی )متغیرهای سختزمینه ق ویعم

يژه وبهای ورزشی خاص ايجاد شده است؛ ههای از زمینکه توسط دانش حرفه ی برتری هستندافزارهای نرم

بینی کارآمد و همچنین پیش های بازی ساختاريافتههر در بازشناسی و يادآوری موقعیتبازيکنان ما

 . (6) در درک اعمال حريفشان برتر هستند هامهارت

 های گذشته کمتر به آن پرداختهای مهم مهارت بینايی که در پژوهشهجنبه يکی از ،اساس اين حقايقبر

جوی بینايی نوعی تکلیف ادراکی است که به ورفتار جست يی است.جوی بیناورفتار جست ،شده است

)هدف( در يا ويژگی خاص  ءمحیط بینايی برای يک شیبررسی فعال شامل  توجه نیاز دارد که معموال

                                                           

1. Visual Search 

2. Decision Making 
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ها در ای است که چشمجوی بینايی شیوهوتجس 1، راهبردواقع. در(7) های ديگر استا ويژگیي ءاشیا بین

؛ (8) کنندمت منابع اطالعاتی مرتبط حرکت میسنمايش برای هدايت توجه بینايی به اطراف صفحة

منظور برای دريافت اطالعات از محیط به از بینايی جوی بینايی شامل استفادهويند جست، فراديگرعبارتبه

گیری ورزشکاران را به تصمیم ،نتیجه؛ در(3) شودنظر انجام میچیزی در مرحلة مدچه  تعیین اين است که

 2جوی بینايی شامل حرکات تناوبی بین ساکادهاو. رفتار جست(6) کندمیقادر مبنای اطالعات مرتبط بر

که برای تغییر جهت بینايی از يک  اندت بسیار سريع و جهشی چشمساکادها حرکا است. 3هاو تثبیت

 کندساکادی، سیستم بینايی را قادر میروند. مکانیسم حرکات کار میهبینايی ب طة ديگر در آرايةنقطه به نق

 . همچنین(3) دتا تصاوير را روی منطقة فويا حفظ کند و بیشترين جزئیات محیطی را استخراج کن

اطالعات الزم  چشم برای کسب ی هستند که تصوير بینايی روی حفرة زرد شبکیةزمان یهايها دورهتثبیت

يکن را در نمايش بینايی مانند يک توپ يا بازاقع، اجراکننده حوزة مهم ودر. (9) دشوثابت نگه داشته می

 . (3) کندبینايی مرکزی تثبیت می

ال، بوکس تنیس، اسکواش، بدمینتون، والیبجوی بینايی در وجست از پژوهشگران ورزشی راهبرد بسیاری

عنوان روشی برای جوی بینايی بهوها، جستاين ورزش د. در مطالعات قبلی دربارةانو کاراته را بررسی کرده

پژوهشگران ورزشی يک مشکل  ،حالدر تکالیف ورزشی استفاده شده است؛ بااينتشخیص عملکرد ماهرانه 

در آزمايشگاه  العاتطمخود دارند. بیشتر اين  هاینايی در پژوهشجوی بیوجست اصلی دربارة راهبرد

بینی کنند که تخمین شرايط کنندگان بايد براساس فیلم موقعیت را پیشاست که در آن شرکت انجام شده

 ش تجربی را توسط اعتبار اکولوژيکرو. در اين پژوهش سعی کرديم (6) واقعی اين موقعیت دشوار است

 آن بهبود دهیم.

، جوی بینايی به آن پرداخته شده استوهای جستهای فردی که در پژوهشی از مؤلفهيک ،ديگرازسوی

توانايی برای نمايش عملکرد برتر ورزشی تعريف شده  صورتدر ورزش به 4خبرگی سطح مهارت فرد است.

توجه خود را تا  غنی از اطالعات در زمینة بینايی باشند حوزه هایاست. ورزشکاران بايد قادر به شناسايی 

 برای داشتنثر استخراج کنند. و مؤ کارآمدصورت به حوزه هاکنند و معنی را از اين  متمرکزطور مناسب به

خصوص ؛ بهنگاه کنید ممکن است بسیار مهم باشد کجادانستن اينکه چه موقع و ورزشی موفق، عملکرد 

های مختلف و مکان هاتوان در شکلکار را می گسترده است و اطالعات مربوط به ديد زمانی که صحنه

  .(10) ارائه کرد

                                                           

1. Strategy 

2. Saccad 

3. Fixations 

4. Expertise 
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بسیاری  يکی از اجزای عملکرد برتر در ،های سريع و پیچیدههنگام ديدن نمايشدر گیری توانايی تصمیم

های ورزشی ای فعالیتزمانی که افراد مجبور به اجراهمیت اين مهارت . های تالش انسان استاز زمینه

های های ورزشی، رفتاريک از رشته. در هر(11) يابد، افزايش میهستند 1های زمانیمحدوديت تاثیر تحت

يعنی کشف  ؛سان( استجوی بینايی مشابه )يکوجست هایرفتار وع مهم،ضحرکتی متفاوت است، اما مو

بهترين  گرفتنحرکت و اغلب ء درحالپر از اشیا دارای شده در يک محیطهای ارائهترين نشانهمهم

-د ارتباطات معنادار بین موقعیتکننده باي، اجرابنابراين های زمانی شديد؛محدوديت تاثیر تصمیمات تحت

 ی ازشناختی يک-های ادراکیمهارت .(12) نددرک ک های مرتبط هستند،که حاوی نشانهرا ها و اشیايی 

زش افراد کنند. در ورشده مانند محیط ورزش ايفا میاصلی را در چندين حیطة زمانی محدود هاینقش

ی در ها شامل برتر. اين مهارتد مبتدی دارندشناختی بهتری در مقايسه با افرا-های ادراکیماهر مهارت

ساختار در لگوهای نمايش و تر اتر و دقیقگیری هدف، شناخت سريعشناخت اطالعات مربوط به جهت

هر شرايطی انجام ديگران ممکن است در تر در قبال آنچه بینی دقیقها و توانايی برتر در پیشموقعیت

 تاثیر گیری مناسب تحتده را قادر به ارزيابی وضعیت کنونی و تصمیمننها اجراکدهند. اين مهارت

  .(13) کنندهای زمانی میمحدوديت

های سرعت و دقت به محرککه افراد به های روزانه و ورزشی نیازمند اين هستندبیشتر فعالیت

به ننده های ورزشی، اجراکمانی پاسخ دهند. در بیشتر فعالیتهای زنشده با غلبه بر محدوديتبینییشپ

جايی  نیاز دارد؛تغییر سرعت درحالشده در يک محیطِ بهمات سريع برمبنای اطالعات ارائهتصمی گرفتن

کننده نیاز دارد اطالعات بینايی را پردازش شود و اجراهای زمانی مشخص میکه اغلب توسط محدوديت

ی مانند بسکتبال های توپدر رشته .(14) اجرا کند فعالیت حرکتی را زمانی يتمحدود تاثیر کند و تحت

قرار دارد، بینايی نقش شدت در محدوديت زمانی که سرعت توپ زياد است و ورزشکار برای ارائة پاسخ به

را در  ها، ورزشکار بايد اطالعات بینايیکند. در اين ورزشساير حواس ايفا می تری در مقايسه بابسیار مهم

 ؛ابقه وجود دارددر بسکتبال زمان مشخصی برای مس (15) و پاسخ دهد کسری از ثانیه پردازش کند

های زمانی در ارتباط با زمان پیشبرد توپ به زمین حريف، زمان برای شوت توپ در محدوديت ،بنابراين

 .(16) شده در مناطق کلیدی در مقابل حلقه وجود داردشت توپ و زمان صرفزمان برای برگ حلقه،

های14) 2لیم يت ( اثر حدود هدفم مانی بر اجرای تکلیف  را  3گیری و کنترل خیرگیهای فضاااايی و ز

حرکت )با سرعت حالسمت هدف درکردند دارت را بهکه شرکت کنندگان تالش میبررسی کرد. درحالی

با افزايش ساارعت هدف دقت دازه گیری شااد. نتاين نشااان داد انحرکات چشاام  ،متفاوت( پرتاب کنند

ینی و بمهارت پیش (17)عبدلی و همکاران  .کاهش يافتهمچنین مدت تثبیت و  افتش يعملکرد کاه

                                                           

1. Temporal Constraints 

2. lim 

3. Gaze 
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های گوناگون حمله جوی بینايی را در بازيکنان ماهر و مبتدی بساااکتبال در موقعیتورفتارهای جسااات

نتاين نشاااان داد . کردندهای مختلف حمله را مشااااهده عیتهايی از موق. بازيکنان فیلمبررسااای کردند

های اما داده قعیت عملکرد بهتری در مقايساااه با بازيکنان مبتدی داشاااتند،بازيکنان ماهر در هر دو مو

ست صل از ج ستوحا جوی بینايی بین بازيکنان ماهر و وجوی بینايی تفاوت معناداری را در رفتارهای ج

 .دادمبتدی نشان ن

مانند اساليدهای ثابت و  واقعیهای غیراستفاده از محرک دهای بسیاری ازجملهانتقا البته در اين زمینه

راد ماهر و مبتدی نباشد. در تفاوت اف دهندةخوبی نشانوجود دارد. اين تکالیف ساده ممکن است به فیلم

رفتارهای ارتباط بین اجرای حرکت، عملکرد خبرگی و  کارهای بیشتری برای توسعةبه زمینة خیرگی 

های تکلیف نشان داد اگر محدوديت( 18) 1مت ديکس و کالجوس ، مطالعةبرای مثال نیاز است؛خیرگی 

خیرگی برای يک ورزش  چرا، ضروری است بدانیم بنابراين د؛کنرفتارهای خیرگی نیز تغییر می ،تغییر کند

هر شرايطی مورد نیاز است همچنین دانستن اينکه چه خصوصیاتی باعث تفاوت اجرای افراد  خاص در

ش برای افزاي احتماالً هايیبرای تعیین اينکه چه نوع تمريناصول اساسی را  ،شودمبتدی میافراد ماهر از 

 کند. ايجاد می ،خبرگی سودمندتر هستند

های ر محیطجوی بینايی دوبر رفتار جست های زمانیدوديتثیر محرک روشنی از میزان تأبنابراين هنوز د

نی در ايران محدوديت زما به اينکه تاکنون پژوهشی در زمینة ورزشی دربارة با توجه. ورزشی وجود ندارد

 ،گیری در محیط ورزشیت نقش اطالعات بینايی برای تصمیمانجام نشده است و همچنین با توجه به اهمی

 شود.اين پژوهش احساس می دادنضرورت انجام

 

 پژوهش روش
های بسکتبالیستجوی بینايی وبود که در آن رفتارهای جستای مقايسه-یعلّروش اين پژوهش از نوع 

جامعة ال بازيکنان بسکتبهم مقايسه شدند. شده باهای زمانی اعمالتأثیر محدوديتماهر و مبتدی تحت

 19سنی  بازيکن مبتدی با دامنة 12ماهر و  بازيکن 12، کنندگانپژوهش حاضر را تشکیل دادند. شرکت

ر اين گذشته د اساس مطالعاتسال بودند که داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. حجم نمونه بر 26تا 

ازيکنان سال بازی بسکتبال داشتند و ب 12هشت تا  بازيکنان ماهر سابقة .(20، 21حیطه تعیین شد )

ای از د درسی آموخته بودند و هیچ سابقهعنوان واحدروس دانشگاهی بهبال را در قالب مبتدی بسکت

 ای نیز شرکت نکرده بودند.ر گذشته نداشتند و در هیچ مسابقهبسکتبال د

                                                           

1. Matthew Dicks and Colleaguse 
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نظر دم هایمونها آزکنندهاجرای پژوهش حاضر، شرکتبرای . بودبسکتبال  دستشوت يکتکلیف شامل 

. کردنداجرا  (درصد 50درصد و  25)صفر درصد، شده زمانی محدودنوع متفاوت از شرايط سه  یرثتأرا تحت

 . صفر درصد شامل شرايط بدون محدوديت است

ساخت  1کنندگان از دستگاه رديابی حرکات چشمجوی بینايی شرکتوبرای بررسی رفتارهای جست

ستگاه توانايی د اين. استفاده شدبدنی ارومیه موجود است، که در دانشکدة تربیتکشور آلمان  SMIشرکت 

هرتز استفاده شد.  30برداری د که در اين مقاله از سرعت نمونهها را دارها و مدت تثبیتثبت تعداد تثبیت

کنندگان قرار که روی چشم شرکت صورت عینک استاری بهافزيک بخش سخت دربردارندةاين دستگاه 

 Iviewو  Be Gaze ،های اين دستگاهارافزنرم کند. همچنینحرکات چشم افراد را ثبت می گیرد ومی

 .هستند

متر از  05/3بسکتبالی با ارتفاع  که دارای حلقة آزمون در سالن ورزشی آزادگان دانشگاه ارومیه اجرا شد

کنندگان در ابتدا از شرکتروز اجرا شد. مدت پنن بهصبح  12تا  10ها از ساعت تمام آزمون. زمین بود

نامه را برای شرکت داوطلبانه در اين پژوهش تکمیل کنند. شد که فرم اطالعات فردی و رضايت خواسته

انجام شد تا در صورت وجود مشکالت روی دو گروه  2سپس معاينات مقدماتی با استفاده از مقیاس اسنلن

ها ندهکنهمة شرکت آماری حذف شوند. سیستم بینايی يا استفاده از عینک، از نمونةاحتمالی در 

کار ارائه  دادنانجام ها اطالعاتی دربارة نحوةکنندهشدن تکلیف، به شرکتقبل از انجام دست بودند.راست

منظور تمرين در ، هر فرد پنن شوت را بهنکردکنندگان و گرمعیت بینايی شرکتضو بعد از بررسی. شد

ثبت اطالعات مربوط به ینک دستگاه رديابی حرکات چشم برای سپس ع کرد.آزمايش واقعی اجرا  حیطم

برای آشنايی با وضعیت جديد  هاکنندهشرکت و گرفتها قرار نندهکتعداد و مدت تثبیت روی چشم شرکت

شد تا مشخص کالیبره کننده دستگاه برای هر شرکت ،قبل از شروع آزمون ديگر را اجرا کردند. پرتابپنن 

برای اجرای پژوهش ثبت در سیستم وجود ندارد.  کنندگان و نقطةاختالفی بین نگاه شرکتود که هیچ ش

 25)صفر درصد،  های زمانی مختلفمحدوديت در ر آزمودنی در هر گروه سه مرتبه آزموناز هحاضر 

-در هر آزمون شرکت .دون محدويت زمانی بودشامل شرايط ب صفر درصد .گرفته شد (درصد 50درصد و 

بر طبق . کردمیشوت را پرتاب  10 در هر شرايط زمانی و گرفتمیتخته قرار  ازمشخص  ةدر فاصل کننده

، هر شرايط بدون محدوديت در ،بنابراين، زمان الزم برای هر شوت پنن ثانیه است؛ قوانین بسکتبال

 75/3اين زمان به  درصد، 25شرايط در داشت.  ثانیه زمان برای هر شوت در اختیارکننده پنن شرکت

با استفاده محدوديت زمانی را آزمونگر ثانیه کاهش يافت.  5/2اين زمان به  درصد، 50و در شرايط ثانیه 

                                                           

1. Eye Tracking 

2. Snellen 
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بین هر  کرد.شوت اعمال  یشروع و پايان زمان مورد نیاز برای اجرا کرنومتر و سوت برای هشدار دربارةاز 

 شد.ها داده نندهکيط زمانی، زمان استراحت به شرکتشرا

ها با بودن داده)تعداد و مدت تثبیت(، ابتدا طبیعیها آزمودنیجوی بینايی ورفتارهای جست برای مقايسة

متغیرها استفاده  برای تعیین تجانس واريانس 2بررسی شد و سپس از آزمون لوين 1ويلک-آزمون شاپیرو

لیل واريانس )دو گروه در سه نوع آزمون( و از تح فاوت بین سه نوع آزمون در دو گروه،ت شد. برای بررسی

 4.افزار اس.پی.اس.اسها از نرميه و تحلیل آماری دادهبرای تجزاستفاده شد.  3آزمون تعقیبی بونفرونی

 نظر گرفته شد.در P ≤ 0.05 هاآزموناستفاده شد. همچنین سطح معناداری برای تمام  20 نسخة
 

 نتایج
ها نتاين نشان داد توزيع دادهيلک استفاده شد. و-آزمون شاپیروها از دادهبودن ابتدا برای بررسی طبیعی

انس همچنین از آزمون لوين برای بررسی همگنی واري(. P > 0.05) ژوهش طبیعی استدر متغیرهای پ

)دو گروه ريانس از آزمون تحلیل وا(. P > 0.05) اندن نشان داد متغیرها همگناستفاده شد که نتايمتغیرها 

 ها استفاده شد.سه نوع آزمون( با تکرار سنجش عامل آخر نیز برای بررسی فرضیه ×

شمارة ستاندارد ،يک در جدول  شرايط در ها کنندهشرکت هایتمدت تثبیو  تعداد میانگین و انحراف ا

 .زمانی متفاوت نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1. Shapiro Wilk Test 

2. Leven 

3. Bonferroni 

4. SPSS 
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 انحراف استاندارد( ± ها )میانگیناستاندارد دو گروه در تعداد و مدت تثبیتمیانگین و انحراف  -1جدول 
Table 1- Mean and Standard Deviation of the Two Groups in the Number and 

Duration of Fixations (Mean±Standard Deviation) 

 شرایط زمانی
Time Conditions 

 گروه
Group 

 هاتعداد تثبیت
Fixations 

Numbers 

 هامدت تثبیت
Fixations Duration 

 %0بدون محدوديت زمانی 
No Time Constraint 

0% 

 ماهر 
Skilled 

41.9±33.40 37.60±85.358 

  مبتدی
Novice 

50.10±67.49 67.51±54.287 

 %25محدوديت زمانی 
Time Conatraint 25% 

 ماهر 
Skilled 

50.8±25.35 94.60±97.350 

  مبتدی
Novice 

29.9±75.42 79.54±68.278 

 %50محدوديت زمانی 
Time Constraint 50% 

 ماهر
Skilled 

37.7±92.32 28.55±56.345 

 مبتدی 
Novice 

6.7±91.40 40.56±16.271 

P≤0.05 
 
 

 ها( دو گروه در تعداد تثبیت3× 2نتایج آزمون تحلیل واریانس ) -2جدول 
Table 2 - Results of Analysis of Variance (3 × 2) Test of Two Groups in Number of 

Fixations 

 
 درجات آزادی 

Degrees of Freedom 
 تحلیل واریانس
Analysis of 

Variance 

 اداریمعنسطح 
Significant گروهیدرون گروهیبین 

 آزمون
Test 

2 44 11.41 001.0 

 گروه × آزمون
Test× Group 

2 44 52.0 59.0 

 گروه
Group 

1 22 75.5 02.0 

P≤0.05 
 

محدوديت زمانی  و بدون ادر افراد ماهر در هر سه شرايط ب هاتعداد تثبیتبا توجه به جدول شمارة يک، 

برای تعیین معناداری اين تفاوت از آزمون تحلیل واريانس )دو گروه در سه  است.کمتر از افراد مبتدی 

دهد که اثر اصلی نوع آزمون معنادار دو نشان میشمارة در جدول شده ارائهنوع آزمون( استفاده شد. نتاين 
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 هاتعداد تثبیت يعنی بین سه نوع آزمون با و بدون محدوديت زمانی در ؛2,44(F)( = P11.41 , = 001.0است )

، بین شرايط بدون محدوديت )صفر درصد( با آزمون بونفرونی اساس نتاينتفاوت معنادار وجود دارد. بر

بین شرايط محدوديت زمانی  اما ،وجود دارد تفاوت معنادار درصد 50درصد و  25محدوديت زمانی شرايط 

اثر اصلی گروه  فاساس نتاين تحلیل واريانسدارد. همچنین برنوجود  درصد تفاوت معنادار 50درصد و  25

. وجود دارد وت معنادارتفا هاتعداد تثبیتيعنی بین دو گروه در ؛ 1,22(F)( = P75.5 , = 02.0) استمعنادار 

 2,44(F .)( = P52.0 , = 59.0وع آزمون معنادار نیست )اروه و نااملی بین گااثر تعنین اهمچ
 

 ها( دو گروه در مدت تثبیت3 × 2نتایج آزمون تحلیل واریانس ) -3جدول 
Table 3 - Results of Analysis of Variance (3 × 2) Test of Two Groups in Fixations 

Durations 

 
 درجات آزادی 

Degrees of Freedom 
 تحلیل واریانس
Analysis of 

Variance 

 سطح معناداری
Significant گروهیدرون روهیگبین 

 آزمون
Test 

2 44 60.2 11.0 

 گروه × آزمون
Test× Group 

2 44 03.0 89.0 

 گروه
Group 

1 22 02.11 003.0 

P≤0.05 
 

ها در افراد ماهر در هر سه شرايط با و بدون محدوديت زمانی تثبیت مدت ،يک به جدول شمارة با توجه

. برای تعیین معناداری اين تفاوت از آزمون تحلیل واريانس )دو گروه در سه استبیشتر از افراد مبتدی 

عنادار دهد که اثر اصلی نوع آزمون منشان می سهشمارة در جدول شده ارائهنوع آزمون( استفاده شد. نتاين 

ها تثبیت مدتيعنی بین سه نوع آزمون با و بدون محدوديت زمانی در (؛ F)2,44( = P60.2 , = 11.0ست )نی

 F(1,22)) اثر اصلی گروه معنادار است ،ل واريانساساس نتاين تحلیدارد. همچنین برنوجود  تفاوت معنادار

= 11.02, P = 0.003)همچنین اثر تعاملی دارد وجود رتفاوت معنادا هايعنی بین دو گروه در مدت تثبیت ؛ .

 (. F(2,44) = 0.03, P = 0.89بین گروه و نوع آزمون معنادار نیست )
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 گیریبحث و نتیجه
 یرتاث های ماهر و مبتدی تحتجوی بینايی بسکتبالیستورفتارهای جستاين پژوهش با هدف بررسی 

 های زمانی انجام شد.محدوديت

حرکت  درحال توپ يک بايد بازيکنان تنیس، و بسکتبال فوتبال، کريکت، مانند رقابتی هایورزش در

 ورزشکاران بايد ،روايناز کنند؛ قطع را آن حرکت مسیر، طول در حتی يا برگردانند بگیرند و را سريع

واکنش سرعت های پیچیده، بهدر موقعیت دقت دريافت و پردازش کنند و سپساطالعات را به بتوانند

های ورزشی توانايی استفاده از های مهم خبرگی در فعالیتيکی از ويژگی ،بنابراين ؛(21) نشان دهند

 .(22) بینی رويدادهای رفتاری استاطالعات بینايی پیشرفتة الگوهای حرکت حريف برای پیش

زمانی محدود  که از نظرمحیط ورزش مانند هايی در محیطنقش مهمی را  شناختی-های ادراکیهارتم

های موجود در کنترل خیرگی های ادراکی، تفاوتهای مهم مهارتيکی از جنبه. (13) کنند، ايفا میاندشده

دنبال ها بهآن اند.های درگیر در خبرگی توجه فراوانی کردهمکانیسم به پژوهشگران .(19، 20) افراد است

شوند و بر رو میکشف اين مطلب هستند که چگونه افراد برای کسب مهارت بیشتر با تکالیف پیچیده روبه

تاثیر دنظر را تحت تکلیف مکنندگان در اين پژوهش همة شرکت .(23) کنندها غلبه میمحدوديت

 های زمانی مختلف اجرا کردند.محدوديت

تفاوت معناداری را در میان سطوح متفاوت خبرگی ها تثبیتو مدت تعداد  نتاين پژوهش حاضر دربارة

های بیشتری را از افراد ماهر تعداد تثبیت افراد مبتدی ،در شرايط با و بدون محدوديت زمانینشان داد. 

نتاين اين پژوهش با نتاين  .اهر از افراد مبتدی بیشتر بودها در افراد مهمچنین مدت تثبیت نشان دادند.

 و همکاران 2و پژوهش پیراس ماهر و مبتدی های بالة( در بین رقصنده24) 1 و ويکرز پانچوک پژوهش

ها و مدت تثبیت بود های افراد ماهر کمترکه نشان داد تعداد تثبیت همسوست روی بازيکنان والبیال( 10)

که ( 25)و همکاران  3گورمن با نتاين پژوهش نتاين اين پژوهش بود. همچنینتر طوالنیاز افراد مبتدی 

بال را بررسی جوی بینايی بازيکنان ماهر و مبتدی بسکتوگیری و رفتارهای جستای تصمیمهمهارت

ها بین ها نشان داد که تفاوت معناداری در مدت و تعداد تثبیتنتاين پژوهش آن متناقض است. کردند،

کار رفته باشد که رفتارهای هتواند نوع روش بافراد ماهر و مبتدی وجود ندارد. دلیل اين تناقض می

ده بودند که ممکن سی کرويی و نه در شرايط واقعی بررجوی بینايی افراد را هنگام ارائة فیلم ويدئوجست

جوی وشود و باعث رفتارهای جستتر طوالنیشرايط واقعی  فراخوانی نیازهای متفاوت در مقايسه با هاست ب

تعداد نیازمند يا  را کاهش دهند شدهافراد ماهر قادرند مقدار اطالعات پردازش .(25) شود بینايی متفاوت
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3. Gorman 
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جوی کمتر وهمچنین میزان جست. هستندنمايش ر برای ايجاد بازنمايی ادراکی منسجم کمتهای تثبیت

تر تعداد تثبیت در افراد ممقادير ک .(26) بیشتر از بینايی محیطی باشد ستفادةا کنندةممکن است منعکس

هايی با موقعیت برها تنها که آنایگونهفراد باشد؛ بهثبات خیرگی بهتر اين ا دهندةتواند نشانماهر می

 کنندمی خودداریهای مرتبط ها به خارج از موقعیتو از حرکت چشم کننداطالعات ضروری تمرکز می

مؤثر از طريق بینايی محیطی، در هر تثبیت و کسب اطالعات  کیفیتباتوانايی استخراج اطالعات . (19)

های مرتبط و غیرمرتبط توجه افراد مبتدی به نشانه ،مقابل. درشودمیمنجر بینی بهتر افراد ماهر پیش به

ط تشخیص دهند؛ غیرمرتبهای نشانههای مرتبط را از توانند نشانهبه همین دلیل نمی االًاحتم .کنندمی

 توان با فرضیةر افراد ماهر را میتر دکنند. مدت تثبیت طوالنیتری را ايجاد میمدت تثبیت کوتاه ،نتیجهدر

را با تمرکز بر  شدهافراد ماهر مقدار اطالعات پردازش ،اين فرضیه براساس .کاهش اطالعات توضیح داد

تری را خواهند مدت تثبیت طوالنی ،نتیجه؛ درکنندتر بهینه میبینی دقیقو پیشتکلیف  اطالعات مرتبط با

 تریمدت تثبیت طوالنی ،گیرندهای زمانی قرار میمحدوديتتاثیر افراد ماهر تحت  زمانی کهداشت. حتی 

شود و با اين فرضیه در ارتباط باعث عملکرد بهتر می اين امر که خواهند داشت افراد مبتدیدر مقايسه با 

بینی به مراحل شناختی کمتری برای پیشکنند يا است که افراد ماهر اطالعات کمتری را استفاده می

عنوان ويژگی تر بهت طوالنیتعداد تثبیت کمتر و مدت تثبیدر مطالعات بسیاری  .(10) دارندنیاز دقیق 

های اين پژوهش نیز با مطالعات قبلی که يافته (27)سطوح باالی خبرگی و عملکرد نشان داده شده است 

گیری يند تصمیمازيکن ادراک بینايی خود را در فرااند که يک بنشان داده همچنین پژوهشگران ت.همسوس

اساس مقدار درخور افراد مبتدی بر يعنی افراد ماهر در مقايسه با ؛(6) گیردکار میهقبل از اجرای حرکت ب

اطالعات ؛ مانند پردازش مؤثرتر نمايش هستند های مرتبط از صفحةقادر به انتخاب نشانه ادراک، توجه

توانند می طور صريحخیرگی به رفتارهای ،اندقبلی نشان داده طورکه پژوهشگرانهمان .(3) ایزمینه

کاران در سال و هم 1مانگیری استفاده شوند؛ برای مثال، گیری پیگردی برای تصمیميند اندازهعنوان فرابه

-گیری ورزشکاران نخبه میهای تصمیمنشان دادند که مهارت 2002و همکاران در سال  2و وارد 2009

 .(28به نقل از ) دنبا رفتارهای خیرگی دنبال شوصورت مستقیم اننند بهتو

زمانی جوی بینايی در شرايط وجست راهبردنتاين اين پژوهش نشان داد که افراد ماهر به مديريت کارآمد 

های نشانه رايط با و بدون محدوديت زمانی برطور معمول در شهستند؛ زيرا، افراد ماهر بهقادر شده  محدود

دارند، اما افراد ماهر نیاز توجه  بدنی درخوربه حرکات برای اجرا افراد مبتدی  .(10) کنندمرتبط تمرکز می

                                                           

1. Mann 

2. Ward 
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توجه دارند که باعث کاهش  بدون حرکات بدنی درخور گیریهدف یکنترل بدن برا بارةزيادی درتجارب 

 .(29) شودنوع فشاری می ظ تمرکز با وجود هرخطا و حف

 های زمانی قرار گرفته است.ثیر محدوديتتأتحتها تثبیتو مدت تعداد  نتاين نشان داد که همچنین

بین شرايط اما کاهش مدت تثبیت  تثبیت کمتر در ارتباط است، و مدت افزايش محدوديت زمانی با تعداد

تر گیری سريعمحدوديت زمانی افراد را به تصمیم با و بدون محدوديت زمانی از نظر آماری معنادار نبود.

 تاثیر کننده تحتکند. اجرای احتمالی را محدود میگیرنتخاب راهکارهای تصمیمکند و ایم تشويق

 .(30) کنددارد و سريع عمل میتمايل آوری اطالعات کمتری محدوديت زمانی به جمع

در افراد ماهر و ای زمانی همحدوديت تاثیر ها تحتتعداد و مدت تثبیتوجود تفاوت بین با توجه به 

يکی از عوامل  جوی بینايیواست رفتارهای جستگیری کرد که ممکن کلی نتیجهطورتوان بهمبتدی، می

در ثیر زيادی بر عملکرد ورزشکاران تواند تأکه تمرکز بر اين مورد می دنثیرگذار بر عملکرد خبرگی باشتأ

و عمل که اجراکننده قادر باشد راهبردهای مهم است  سدرنظر میبهداشته باشد.  متفاوتشرايط ورزشی 

جای حفظ يک بهشده، های تحمیلد مطابق با محدوديته بهترين عملکرادراک خود را برای رسیدن ب

 .(14) شده سازگار کندراهبرد ازپیش تعیین

در اين  هاو کمبود پژوهش های ورزشیشده در بیشتر فعالیتهای زمانی تحمیلتوجه به محدوديتبا 

ورکه ذکر شد، هدف طنیاز است. همچنین همانهای بیشتر در اين زمینه پژوهش شدنبه انجام، زمینه

تاثیر های ماهر و مبتدی تحت جوی بینايی در بسکتبالیستورفتارهای جست اين پژوهش مقايسة

شود ، پیشنهاد میابراينبن ؛ها انجام نشدتمرينی روی آزمودنی گونه مداخلةهای زمانی بود و هیچمحدوديت

جوی بینايی افراد بررسی ورفتارهای جستشود و نقش آن در  ها طراحیيک برنامة تمرينی براساس يافته

 شود.
 

 تشکر و قدردانی

 .شودمی قدردانی و تشکر اند،کرده همکاری پژوهش در اين که افرادی ساير و هاآزمودنی از
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Abstract 
The mechanisms involved in expertise in the last decade have been highly considered by 

the researchers. Expertise research considers how performers are able to deal with 

complex tasks and overcome limitations to become highly skilled. The current study 

aimed to compare visual search behavior in skilled and novice basketball players under 

temporal constraint. The participants of this research were 24 skilled (n=12) and novice 

(n=12) basketball players with an age range of 19 to 26 years. For this research, task was 

executed under 0%, 25% and 50% temporal constraint condition. The task included 10 

one hand set shot in each of the temporal constraints. The participant’s visual search 

behaviors collected by using eye tracking glasses. Finally, for the research analysis, 2*3 

ANOVA was used. The results showed that there was a significant different in number 

and duration of fixations between skilled and novice participants with and without 

temporal constraints, also number and duration of fixations were decreased by increase in 

temporal constraints. Based on the results of this study, visual search behavior can be one 

of the distinguishing factors of different skill levels, which focus on it can help to improve 

the expertise performance in sport. 

 

Keywords: Visual Search Behavior, Temporal Constraint, Number of Fixation, 

Fixation Duration. 
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