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Abstract
In competitive sports as cricket, soccer, basketball and tennis, players must catch
a fast-moving ball, turn it around or even stop it along the way. To do this
successfully, player must ultimately predict the speed, accuracy, location and
timing of the ball. The current study aimed to investigate the effect of time
constraints on the quiet eye and performance in skilled and novice basketball
players.
This research was 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 quiet eye collected by using
eye tracking glasses, also the number of successful and unsuccessful shots was
recorded on the record sheet.
Finally, for the research analysis, 2*3 ANOVA was used. The results showed that
there was a significant different in quiet eye and performance between skilled and
novice participants with and without temporal constraints, also quiet eye and
performance were decreased by increase in temporal constraints. Based on the
results of this study, quiet eye 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: Quiet Eye, Temporal Constraint, Performance

1. Email: parisa.parsafar1366@yahoo.com
2. Email: ha.moha64@gmail.com
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen

Parsafar: Effect of Time Constraints on Quiet Eye and...

110

Extended Abstract
Background and Purpose
In competitive sports as cricket, soccer, basketball and tennis, players must catch
a fast-moving ball, turn it around or even stop it along the way. To do this
successfully, player must ultimately predict the speed, accuracy, location and
timing of the ball. The mechanisms involved in expertise have received much
attention from researchers in the last decade. They seek to explore how people
cope with complex tasks and overcome constraints to gain more skills (1). An
important component of superior performance in many fields of human endeavour
is the ability to make decisions when viewing complex, rapidly changing displays.
The importance of this skill is magnified when individuals are required to perform
under time constraints (2). Based on the findings of previous studies, skill in sport
depend on perceptual and cognitive skills, in addition to physical and motor
abilities. Therefore, the current study aimed to investigate the effect of time
constraints on the quiet eye and performance in skilled and novice basketball
players.

Material and Methodes
The method of this study was of a causal-comparative type which the quiet eye
and performance of skilled and novice basketball players were compared
according to the time constraints imposed. The participants of this study were 24
skilled (n=12) and novice (n=12) basketball players with an age range of 19 to 26
years. For this study, task was executed under 0%, 25% and 50% temporal
constraint conditions. The task included 10 one hand set shot in each of the
temporal constraints. The participant’s quiet eye duration collected by using eye
tracking glasses Germany SMI manufacturing which is located in the faculty of
physical education, Urmia University. This device has the ability to record the
number of fixations and the fixation durations. The device includes a glass-like
hardware component that is placed on the eyes of the participants and records the
movements of the eyes, and includes the software including Be Gaze and Iview.
The test was conducted at the Azadegan Sports salon of Urmia University, which
had a basketball hoop with a height of 3.5 meters from the ground. All tests were
performed from 10:00 to 12:00 a.m. in the course of 5 days. Before starting the
test, the device is calibrated for each participant. To conduct the present study, for
each subject in each group, three times the test was taken under different time
constraints (0%, 25%, 50%). 0% included conditions without time constraint. In
each test, the participant was positioned at a specified distance to the board and in
any time conatraint, threw 10 shots. Successful and unsuccessful throws were
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recorded on the scorecard. According to basketball rules, the time required for
each shot is 5 seconds, so in unconstrainted conditions, each participant has 5
seconds of time per shot. At 25%, this time was 3.75 seconds, and at 50% this
time decreased to 2.5 seconds. The time constraint was applied by the examiner
using a stopwatch and a whistle to alert the start and end time of the shoot.
Between any time conditions, rest time was given to the participants. For data
analysis, ANOVA (2×3) and Bonferron's post hoc test were used.

Results
First, Shapiro-Wilk test was used to investigate the normality of the data. The
results showed that the distribution of data was normal in the research variables
(P > 0.05). Furthermore, Levene’s test was used to assess the variance of variables
and the results indicated that the variables were homogeneous (P > 0.05). Also,
ANOVA test (two groups × three types of test) with repeated measure of the last
factor was used to examine the hypotheses.
The quiet eye duration in novices subjects is lower in all three conditions with and
without time constraints than skilled. To determine the significance of this
difference, analysis of variance (two groups in three types of tests) was used. The
results showed that the main effect of the type of test was significant (F (2.44) =
12/80, P = 0/001), meaning that there is a significant difference between the three
types of tests with and without time constraints in the quiet eye duration. Based
on the results of the Bonferroni test, there is a significant difference between the
unconstrained (0%) conditions with the time constraints of 25% and 50%, and
there is a significant difference between the time constraints of 25% and 50%.
Moreover, based on the results of variance analysis, the main effect of the group
is significant (F (1.22) = 17.85, P = 0.001), meaning that there is a significant
difference between the two groups in the quiet eye duration. Besides, the
interactive effect between the group and the type of test is not significant (F (2.44)
= 0/22, P = 0/67).
According to the results, the performance in skilled subjects in all three conditions
(with and without time constraints) is better than that of novices. To determine the
significance of this difference, analysis of variance (two groups in three types of
tests) was used. The results showed that the main effect of the type of test was
significant (F (2.44) = 111/77, P = 0/001), meaning that there is a significant
difference between the three types of tests with and without time constraints in the
performance. Based on the results of the Bonferroni test, there is a significant
difference between the unconstrained (0%) conditions with the time constraints of
25% and 50%, and there is a significant difference between the time constraints
of 25% and 50%. Further, based on the results of variance analysis, the main effect
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of the group is significant (F (1.22) = 92.32, P = 0.001), meaning that there is a
significant difference between the two groups in the performance. Also, the
interactive effect between the group and the type of test is significant (F (2.44) =
5/01, P = 0/01).

Conclusion
Perceptual–cognitive skills play a crucial role in several dynamic, timeconstrained domains, such as sports (3). One of the important aspects of
perceptual skills is the differences in the control of individuals' gaze (4). In
general, it can be concluded that the quiet eye may be one of the factors affecting
the performance of experts. As a result, it can have a great impact on the
performance of athletes in different sports conditions. From a practical point of
view, there is a significant emphasis on the acquisition of skills and interpretation
of environmental information, especially under the limitations experienced in
sports. The long quiet eye is described as a critical period of cognitive processing,
during which motion parameters such as force, direction, and velocity are
carefully planned and adjusted. Finally, it seems important that the performer is
able to adapt his strategy and perception to the best performance in accordance
with the constraints imposed rather than maintaining a predetermined strategy (5).
Keywords: Quiet eye, Time Constraint, Performance
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رفتار حرکتی
مقالة پژوهشی

تأثیر محدودیتهای زمانی بر چشم ساکن و عملکرد در بازیکنان بسکتبال

1

2

پریسا پارسافر ،1حسن محمدزاده

 .1دکتری تربیتبدنی و علوم ورزشی ،گرایش یادگیری حرکتی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .2استاد تربیتبدنی و علوم ورزشی ،گروه رفتار حرکتی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران (نویسندۀ مسئول)
تاريخ پذيرش1399/06/16 :

تاريخ دريافت1398/11/01 :
چکیده

در ورزشهای رقابتی مثل کريکت ،فوتبال ،بسکتبال و تنیس بازيکنان بايد يک توپ در حال حرکت سريع را
بگیرند ،برگردانند و حتی در طول مسیر ،حرکت آن را قطع کنند .برای انجامدادن موفقیتآمیز اين عمل،
بازيکنان بايد در نهايت سرعت و دقت ،مکان و زمان صحیح توپ را پیشبینی کنند .اين پژوهش با هدف
بررسی تأثیر محدوديتهای زمانی بر چشم ساکن و عملکرد بسکتبالیستهای ماهر و مبتدی انجام شد.
شرکتکنندگان  24بسکتبالیست دختر ماهر و مبتدی با دامنة سنی  19تا  26سال بودند که در دو گروه ماهر
( 12نفر) و مبتدی ( 12نفر) قرار گرفتند .برای اين پژوهش ،تکلیف مدنظر در شرايط محدوديت زمانی صفر
درصد 25 ،درصد و  50درصد اجرا شد .تکلیف شامل  10شوت يکدست بسکتبال در هريک از شرايط
محدوديت زمانی بود .برای ثبت اطالعات چشم ساکن از دستگاه رديابی حرکات چشم و دوربین فیلمبرداری
برای ثبت اطالعات حرکتی فرد استفاده شد .پرتابهای موفق و ناموفق در برگه امتیازات ثبت شد .برای تحلیل
دادهها از تحلیل واريانس دوراهه (دو گروه در سه نوع آزمون) استفاده شد .نتايج نشان داد که بین مدت چشم
ساکن و عملکرد در افراد ماهر و مبتدی با و بدون محدوديت زمانی تفاوت معناداری وجود داشت ( .)P =0.001
همچنین مدت چشم ساکن و عملکرد با افزايش محدوديت زمانی کاهش يافت .براساس نتايج اين پژوهش،
چشم ساکن می تواند يکی از عوامل متمايزکننده در افراد با سطوح مهارتی متفاوت باشد که توجه به آن
میتواند برای افزايش خبرگی در ورزش کمک کند.
واژگان کلیدی :چشم ساکن ،محدوديت زمانی ،عملکرد.
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مقدمه
توجه بسیار کردهاند .آنها بهدنبال کشف
در دهه اخیر ،پژوهشگران به مکانیزمهای درگیر در
این مطلب هستند که چگونه افراد برای کسب مهارت بیشتر با تکالیف پیچیده روبهرو میشوند و بر
محدودیتها 2غلبه میکنند .ورزش بهعلت وجود اجراهای استثنایی ،حیطهای جذاب برای پژوهشهای
خبرگی است ( .)1بینایی یکی از اصلیترین سیستمهای حسی دخیل در اجرای بسیاری از
مهارتهای ورزشی است ،اما بهرغم نقش اساسی آن ،هنگام طراحی برنامههای تمرینی ،مربیان
و ورزشکاران به اهمیت آن کمتر توجه کردهاند ( .)2براساس یافتههای پژوهشهای پیشین ،مهارت
در ورزش عالوهبر داشتن تواناییهای حرکتی و جسمانی به مهارتهای ادراکی و شناختی نیز بستگی
دارد ( ،)3ورزشکاران ،مربیان و دانشمندان استدالل میکنند که مهارتهای ادراکی-شناختی ازجمله
مهارت بینایی ،نقش اساسی در عملکرد ورزشی بهویژه در باالترین سطح ایفا میکند (.)4
یکی از جنبههای مهم مهارت بینایی ،چشم ساکن 3است که با توجه به تعریف ویکرز ،)1996( 4چشم
ساکن یک دورۀ زمانی است که وقتی خیرگی روی یک نقطه ثابت است ،اطالعات فضایی حیاتی را
برای عملکرد حرکتی مؤثر ارائه میدهد (به نقل از  .)5درواقع ،چشم ساکن ،تثبیت 5نهایی است که
روی یک شیء یا موقعیت خاص در زمینه بینایی قرار میگیرد ( .)6با استفاده از مقادیر چشم ساکن
میتوانیم مهارتهای ادراکی و شناختی هر بازیکن را اندازهگیری کنیم .چشم ساکن یکی از مهمترین
عوامل در رویدادهای ورزشی و تصمیمگیری بازیکن است؛ بنابراین چشم ساکن اطالعاتی برای فعالیت-
های حرکتی ،فرایند تصمیمگیری و ماهیت سیستم شناختی در طول رویدادهای ورزشی فراهم میکند
( .)5پژوهشگران نشان دادهاند که اطالعات چشم ساکن برای پویایی درونی اعمال ماهرانه مهم است.
تحلیلهای چشم ساکن ،ماهیت پویایی درونی بین ادراک ،عمل و نتیجه مهارت را نشان میدهد (.)6
بخش مهمی از عملکرد عالی در بیشتر زمینههای تالش انسان ،توانایی تصمیمگیری هنگام دیدن
نمایشهای سریع و پیچیده است .اهمیت این مهارت زمانی افزایش مییابد که افراد مجبور به اجرای
فعالیتهای ورزشی در شرایط محدودیتهای زمانی میشوند ( .)7بیشتر فعالیتهای روزانه و ورزشی
نیازمند این هستند که افراد به سرعت و با دقت به محرکهای پیشبینینشده با غلبه بر محدودیتهای
خبرگی1

1. Expertise
2. Constraints
3. Quiet Eye
4. Vickers
5. Fixation
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زمانی پاسخ دهند .در بیشتر فعالیتهای ورزشی ،اجراکننده به ایجاد تصمیمات سریع برمبنای
اطالعات ارائهشده در محیطی بهسرعت درحالتغییر نیاز دارد؛ جایی که اغلب توسط محدودیتهای
زمانی مشخص میشود و اجراکننده نیاز دارد اطالعات بینایی را پردازش کند و در شرایط محدود
زمانی اجرا کند ( .)8ایجاد محدودیتهای زمانی میتواند بهعنوان روش پژوهش احتمالی برای مطالعۀ
ورزشکارانی استفاده شود که بهطور مداوم به اجرای تکالیف ورزشی در شرایط محدودیتهای زمانی
تحمیلشده برای اجرای موفقیتآمیز نیاز دارند .همچنین اطالعات بهدستآمده از الگوهای رفتارهای
جستوجوی بینایی میتواند اطالعات سودمندی را دربارۀ تمرین و آموزش برای ورزشکاران فراهم
کند.
ویکرز ،چارچوب کنترل خیرگی را برای تکالیف هدفگیری ارائه کرد .این چارچوب تکالیف را برمبنای
ویژگیهای خاص حرکت شیء یا هدف شامل اینکه هدف ثابت است ،شیء در حال حرکت بهسمت
اجراکننده است یا اینکه حرکت شیء یا هدف پیشبینیشدنی است ،متمایز میکند .ویکرز اظهار کرد
که عملکرد دقیقتر با تثبیت نهایی طوالنیتر مرتبط است .زمانی که یک شیء بهسمت اجراکننده
حرکت میکند یا زمانی که هدف در فضا ثابت است ،شواهد درخور توجهی وجود دارد که از این
دیدگاه حمایت میکنند (.)6
لیم 1اثرات محدودیتهای فضایی و زمانی بر اجرای تکلیف هدفگیری و کنترل خیرگی را بررسی
کرد .حرکات چشم درحالیکه شرکتکنندگان تالش میکردند دارت را بهسمت هدف درحالحرکت
(با سرعت متفاوت) پرتاب کنند ،اندازه گیری شد .نتایج نشان داد با افزایش سرعت هدف ،دقت عملکرد
و مدت تثبیت کاهش یافت ( .)9همچنین پانچوک و ویکرز 2رفتارهای خیرگی دروازهبانان ماهر هاکی
روی یخ را در شرایط محدودیتهای فضایی-زمانی در شوتهایی با فاصلۀ پنجمتری و دهمتری بررسی
کردند .نتایج نشان داد در توپهای دریافتشده در مقایسه با توپهای گلشده ،آغاز چشم ساکن
بهطور معناداری سریعتر و مدتزمان طوالنیتر بود (.)8
البته در این زمینه انتقادهای بسیاری شامل استفاده از محرکهای غیرواقعی وجود دارد .این تکالیف
آزمایشگاهی ساده ممکن است بهخوبی تفاوت افراد ماهر و مبتدی را نشان ندهند .در زمینۀ خیرگی
کارهای بیشتری برای توسعه ارتباط بین اجرای حرکت ،عملکرد خبرگی و چشم ساکن الزم است،
بنابراین ضروری است بدانیم آیا رفتار خیرگی برای همه ورزشکاران در سطح خبرگی مشابه است یا
خیر .همچنین دانستن اینکه چه خصوصیاتی باعث تفاوت اجرای افراد ماهر از مبتدی میشود ،اصول
1. Lim
2. Panchuk & Vickers
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اساسی را برای تعیین اینکه چه نوع تمریناتی احتماالا برای افزایش خبرگی سودمندتر هستند ،ایجاد
میکند.
همچنین در این مطالعه ،اعتبار بیشتر فرضیه ویکرز بهعنوان اندازهگیری برنامهریزی شناختی توسط
دستکاری جنبههای زمانی تکلیف مدنظر آزمایش خواهد شد و چشم ساکن و عملکرد در شرایط
محدودیتهای زمانی متفاوت بررسی خواهد شد .این مطالعه دربرگیرندۀ روش جدیدی برای تعیین
تفاوتهای کلیدی عملکرد چشم ساکن در بین افراد ماهر و مبتدی است؛ بنابراین پژوهش حاضر
درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا میتوان با اعمال محدودیتهای زمانی انتظار عملکرد و
مدت چشم ساکن متفاوتی در بین بسکتبالیستهای ماهر و مبتدی داشت؟
روش پژوهش
روش این پژوهش از نوع علّی-مقایسه ای بود که در آن چشم ساکن و عملکرد بسکتبالیستهای ماهر
و مبتدی تحتتأثیر محدودیتهای زمانی اعمالشده با هم مقایسه شدند .جامعۀ پژوهش حاضر
بازیکنان بسکتبال بودند .شرکتکنندهها  12بازیکن ماهر و  12بازیکن مبتدی با دامنۀ سنی  19تا
 26سال بودند که داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند .حجم نمونه براساس مطالعات گذشته در این
حیطه تعیین شده بود ( .)3 ،10بازیکنان ماهر سابقۀ هشت تا  12سال بازی بسکتبال داشتند و
بازیکنان مبتدی بسکتبال را در قالب دروس دانشگاهی بهعنوان واحد درسی آموخته بودند و هیچ
سابقهای در بسکتبال در گذشته نداشتند و در هیچ مسابقهای نیز شرکت نکرده بودند.
تکلیف شامل شوت یکدست بسکتبال بود .برای اجرای پژوهش ،شرکتکنندهها شوت یکدست را
در سه نوع متفاوت از شرایط زمانی محدودشده (صفر درصد 25 ،درصد و  50درصد) اجرا کردند .صفر
درصد شامل شرایط بدون محدودیت است ( .)19برای بررسی چشم ساکن شرکتکنندگان از دستگاه
ردیابی حرکات چشم 1ساخت شرکت  SMIکشور آلمان استفاده شد .در این مقاله از سرعت
نمونهبرداری  30هرتز استفاده شد .این دستگاه شامل یک بخش سختافزاری بهصورت عینک است
که روی چشم شرکتکنندگان قرار میگیرد و حرکات چشم افراد را ثبت میکند و نرمافزارهای این
دستگاه شامل  Be Gazeو  Iviewهستند.
آزمون در سالن ورزشی آزادگان دانشگاه ارومیه اجرا شد که دارای حلقه بسکتبالی با ارتفاع  3/05متر
از زمین بود .تمام آزمونها از ساعت  10تا  12صبح و بهمدت پنج روز اجرا شد .ابتدا از شرکتکنندگان
1. Eye Tracking
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خواسته شد که فرم اطالعات فردی و رضایت نامه را برای شرکت داوطلبانه در این پژوهش تکمیل
کنند .معیار ورود شرکتکنندگان به پژوهش نداشتن مشکل بینایی و استفادهنکردن از عینک بود.
همه شرکتکنندهها راستدست بودند .قبل از انجامدادن تکلیف به شرکتکنندهها اطالعاتی دربارۀ
نحوۀ انجامدادن کار داده شد .بعد از چککردن بینایی شرکتکنندگان و گرمکردن ،هر فرد پنج شوت
را بهمنظور تمرین در محیط آزمایش واقعی اجرا کرد .سپس عینک دستگاه ردیابی حرکات چشم برای
ثبت اطالعات مربوط به چشم ساکن روی چشم شرکتکنندهها قرار گرفت و برای آشنایی با وضعیت
جدید پنج پرتاب دیگر را اجرا کردند .قبل از شروع آزمون ،دستگاه برای هر شرکتکننده کالیبره
میشد تا مشخص شود که هیچ اختالفی بین نگاه شرکتکنندگان و نقطه ثبت در سیستم وجود ندارد.
بعد از اعالم آمادگی از سوی فرد ،عینک و دوربین فیلمبرداری بهصورت همزمان در حالت رکورد قرار
گرفت .برای اجرای پژوهش از هر آزمودنی در هر گروه سه مرتبه آزمون در شرایط محدودیتهای
زمانی مختلف (صفر درصد 25 ،درصد و  50درصد) گرفته شد .صفر درصد شامل شرایط بدون
محدویت زمانی بود .در هر آزمون شرکتکننده در فاصله مشخص نسبت به تخته قرار گرفت و در هر
شرایط زمانی  10شوت را پرتاب کرد .پرتابهای موفق و ناموفق در برگۀ امتیازات ثبت شد .طبق
قوانین بسکتبال ،زمان الزم برای هر شوت پنج ثانیه است؛ بنابراین در شرایط بدون محدودیت ،هر
شرکتکننده پنج ثانیه زمان برای هر شوت در اختیار داشت .در شرایط  25درصد ،این زمان به 3/75
ثانیه و در شرایط  50درصد ،این زمان به  2/5ثانیه کاهش یافت .محدودیت زمانی توسط آزمونگر با
استفاده از کرنومتر و سوت برای هشدار دربارۀ شروع و پایان زمان مورد نیاز برای اجرای شوت اعمال
میشد .بین هر شرایط زمانی ،زمان استراحت به شرکتکنندهها داده میشد.
بعد از اتمام آزمونها برای دادههای مربوط به چشم ساکن ،فیلمهای ضبطشده از طریق عینک و
دوربین فیلمبرداری وارد نرمافزار تبدیل فرمت شد و تمامی فرمتها به  aviتبدیل شد .همچنین برخی
از قسمتهای فیلمها که به برش نیاز داشت ،از طریق این نرمافزار ویرایش شد .درنهایت ،فیلم حرکتی
و فیلم خیرگی که هر دو با سرعت  30فرم بر ثانیه و با پسوند  aviبودند ،در نرمافزار برآورد چشم
ساکن قرار گرفتند .ابتدای خیرگی و حرکت از طریق تغییر فرمها بر هم منطبق شد و درنهایت ،مدت
چشم ساکن برآورد شد .همچنین درصد شوت یکدست بهعنوان اندازهگیری عملکرد تعیین شد که
تعداد شوتهای موفق محاسبه و به درصد تبدیل شد (.)11 ،12
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برای مقایسه چشم ساکن و عملکرد آزمودنیها ،ابتدا طبیعیبودن توزیع دادهها با آزمون شاپیرو-
ویلک 1بررسی شد و سپس از آزمون لون 2برای تعیین تجانس واریانس متغیرها استفاده شد .برای
بررسی تفاوت بین سه نوع آزمون در دو گروه از تحلیل واریانس دوراهه (دو گروه در سه نوع آزمون)
و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرمافزار اسپیاساس3
نسخۀ  20استفاده شد .همچنین سطح معناداری برای تمام آزمونها  P ≤ 0.05در نظر گرفته شد.
نتایج
ابتدا برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد که نتایج نشان داد
توزیع دادهها در متغیرهای پژوهش طبیعی بود ( .)P > 0.05همچنین از آزمون لون برای بررسی
همگنی واریانس متغیرها استفاده شد که نتایج نشان داد متغیرها همگن بودند ( .)P > 0.05از آزمون
تحلیل واریانس دوراهه (دو گروه × سه نوع آزمون) نیز برای بررسی فرضیهها استفاده شد.
جدول شمارۀ یک ،میانگین و انحراف استاندارد مدت چشم ساکن و عملکرد شرکتکنندهها را در
شرایط زمانی متفاوت نشان میدهد.
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد دو گروه در چشم ساکن و عملکرد (میانگین  ±انحراف استاندارد)
Table 1- Mean and standard deviation of the two groups in quiet eye and
)performance (mean ±standard deviation

P ≤ 0.05
1. Shapiro-Wilk Test
2. Leven
3. SPSS
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جدول  -2نتايج آزمون تحلیل واريانس ( )3 × 2دو گروه در مدت چشم ساکن
Table 2- Results of analysis of variance (3 × 2) test of two groups in quiet eye
duration

P ≤ 0.05
جدول  -3مقايسه چشم ساکن در شرايط متفاوت محدوديت زمانی با استفاده از آزمون بنفرونی
Table 3- Comparison of quiet eye in different time constraint conditions using
Bonferroni test
مقدار معناداری
میانگین تفاوتها
شرايط محدوديت زمانی
Significant
Mean difference
Time constraint Conditions
0.04
38.91
25%
0%
0.002
65.87
50%
0%
0.001
26.97
50%
25%
P ≤ 0.05

با توجه به جدول شمارۀ یک ،مدت چشم ساکن در افراد ماهر در هر سه شرایط با و بدون محدودیت
زمانی طوالنیتر از افراد مبتدی بود .برای تعیین معناداری این تفاوت از آزمون تحلیل واریانس (دو
گروه در سه نوع آزمون) استفاده شد .نتایج در جدول شمارۀ دو نشان میدهد که اثر اصلی نوع آزمون
معنادار بود ()F(2,44) = 12.80, P = 0.001؛ یعنی بین سه نوع آزمون با و بدون محدودیت زمانی در
مدت چشم ساکن تفاوت معنادار وجود داشت .نتایج آزمون بنفرونی در جدول شمارۀ سه نشان میدهد
بین شرایط بدون محدودیت (صفر درصد) با شرایط محدودیت زمانی  25درصد و  50درصد تفاوت
معنادار وجود داشت .همچنین بین شرایط محدودیت زمانی  25درصد و  50درصد تفاوت معنادار
وجود داشت .براساس نتایج تحلیل واریانس ،اثر اصلی گروه معنادار بود ()F(1,22) = 17.85, P = 0.001؛
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یعنی بین دو گروه در مدت چشم ساکن تفاوت معنادار وجود داشت .همچنین اثر تعاملی بین گروه و
نوع آزمون معنادار نبود (.)F(2,44) = 0.22, P = 0.67
جدول  -4نتايج آزمون تحلیل واريانس ( )3 × 2دو گروه در عملکرد
Table 4- Results of analysis of variance (3 × 2) test of two groups in performance

P ≤ 0.05
جدول  -5مقايسه عملکرد در شرايط متفاوت محدوديت زمانی با استفاده از آزمون بنفرونی
Table 5- Comparison of performance in different time constraint conditions using
Bonferroni test
مقدار معناداری
میانگین تفاوتها
شرايط محدوديت زمانی
Significant
Mean difference
Time constraint Conditions
0%

25%

0.09

0.001

0%

50%

0.25

0.001

25%

50%

0.16

0.001
P ≤ 0.05

با توجه به جدول شمارۀ یک ،عملکرد افراد ماهر در هر سه شرایط با و بدون محدودیت زمانی بهتر از
افراد مبتدی است  .برای تعیین معناداری این تفاوت از آزمون تحلیل واریانس (دو گروه در سه نوع
آزمون) استفاده شد .نتایج جدول شمارۀ چهار نشان میدهد اثر اصلی نوع آزمون معنادار بود
()F(2,44)=111.77, P=0.001؛ یعنی بین سه نوع آزمون با و بدون محدودیت زمانی در عملکرد تفاوت
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معنادار وجود داشت .نتایج آزمون بنفرونی در جدول شمارۀ پنج نشان میدهد بین شرایط بدون
محدودیت (صفر درصد) با شرایط محدودیت زمانی  25درصد و  50درصد تفاوت معنادار وجود داشت.
همچنین بین شرایط محدودیت زمانی  25درصد و  50درصد تفاوت معنادار وجود داشت .براساس
نتایج تحلیل واریانس ،اثر اصلی گروه معنادار بود ()F(1,22)=92.32, P=0.001؛ یعنی بین عملکرد دو
گروه تفاوت معنادار وجود داشت .همچنین اثر تعاملی بین گروه و نوع آزمون معنادار بود
()F(2,44)=5.01, P=0.001؛ به این صورت که بین دو گروه ماهر و مبتدی در سه شرایط متفاوت
محدودیت زمانی در عملکرد تفاوت معنادار وجود داشت.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی چشم ساکن و عملکرد بسکتبالیستهای ماهر و مبتدی تحت محدودیت-
های زمانی انجام شد .بیشتر فعالیتهای ورزشی نیازمند این هستند که افراد بهسرعت و با دقت به
محرکهای پیشبینینشده با غلبه بر محدودیتهای زمانی پاسخ دهند ( .)8محدودیت زمانی افراد را
به تصمیمگیری سریعتر ترغیب میکند و انتخاب راهبردهای تصمیمگیری احتمالی و جستوجوی
راهحلهای بالقوه را محدود میکند ( .)13از دیدگاه کاربردی تأکید درخور مالحظهای بر اکتساب
مهارت و تفسیر اطالعات محیطی بهویژه در شرایط محدودیتهای زمانی تجربهشده در ورزش وجود
دارد (.)14
مهارتهای ادراکی-شناختی نقش مهمی در محیطهایی مانند محیط ورزش بازی میکنند که از نظر
زمانی محدود شدهاند ( .)15یکی از جنبههای مهم مهارتهای ادراکی ،تفاوتهای موجود در کنترل
خیرگی افراد است ( .)16مکانیزمهای درگیر در خبرگی توجه زیادی را در میان پژوهشگران به خود
اختصاص داده است .آنها بهدنبال کشف این مطلب هستند که چگونه افراد برای کسب مهارت بیشتر
با تکالیف پیچیده روبهرو میشوند و بر محدودیتها غلبه میکنند ( .)1در این پژوهش همه
شرکتکنندگان تکلیف مدنظر را در شرایط محدودیتهای زمانی مختلف اجرا کردند.
نتایج پژوهش حاضر دربارۀ مدت چشم ساکن تفاوت معناداری را در میان سطوح متفاوت خبرگی
نشان داد .در شرایط با و بدون محدودیت زمانی ،افراد ماهر مدت چشم ساکن طوالنیتری را در مقایسه
با افراد مبتدی نشان دادند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای چیا 1و همکاران روی بازیکنان

1. Chia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen



رفتار حرکتی ،دوره  ،14شماره  ،47بهار  1401

بولینگ ( ،)17پژوهش ناگانو 1و همکاران روی بازیکنان فوتبال ( )18و پژوهش ویلیامز 2و همکاران
روی بازیکنان بیلیارد ( )19همسوست که نشان داد مدت چشم ساکن افراد ماهر طوالنیتر از افراد
مبتدی بود .نتایج پژوهش حاضر نتایج مشابهی را با مطالعات قبلی نشان میدهد که افراد ماهر مدت
چشم ساکن طوالنیتری برای تمرکز روی تکالیف هدفگیری در مقایسه با افراد مبتدی دارند.
مدت چشم ساکن طوالنی بهعنوان دورۀ بحرانی (حیاتی) پردازش شناختی توصیف شده است که در
طول آن پارامترهای حرکت مانند نیرو ،جهت و سرعت حرکت به دقت برنامهریزی و تنظیم میشوند
( .)5این توضیح نشان میدهد که همه برنامهریزی و سازماندهی شوت در شبکههای عصبی باالتر قبل
از اجرای شوت انجام میشود .مطابق با نظر روانشناسان شناختی ،چشم ساکن به اجراکننده اجازه
میدهد تا دوره برنامهریزی پاسخ طوالنیتری داشته باشد؛ درحالیکه میزان حواسپرتی و توجه به
نشانههای محیطی دیگر را به حداقل میرساند (.)20
همانطور که ویکرز ( )1996ذکر کرده است ،اعتقاد بر این است که مدت چشم ساکن طوالنیتر از
عملکرد ماهرانه حمایت میکند؛ زیرا قادر است دورههای برنامهریزی حرکت را قبل از اجرای حرکت
توسعه دهد (به نقل از  .)17یک دلیل احتمالی برای اینکه مدت چشم ساکن در اجراکنندههای ماهر
طوالنیتر از اجراکنندههای مبتدی است ،میتواند این امر باشد که افرادی که بهطور مداوم سطوح
باالی عملکرد را به دست میآورند ،یاد گرفتهاند تا موقعیتها و اشیای مهم را برای مدتهای طوالنی-
تری صرفنظر از شرایطی که با آن مواجه میشوند ،تثبیت یا ردیابی کنند ( .)21همچنین مدت چشم
ساکن طوالنیتر اجراکنندههای ماهر را میتوان با فرضیه برنامهریزی توضیح داد .مطابق با این فرضیه،
مدت چشم ساکن طوالنی با توسعه دوره آمادگی حرکتی که شامل انتخاب پاسخ و تنظیم پارامترهای
حرکت برای برنامهریزی حرکتی است ،مرتبط است ( .)22درنهایت ،مدت چشم ساکن اجراکنندههای
ماهر مدتزمانی بهینه است که نه خیلی کوتاه و نه خیلی طوالنی است ،اما با توجه به محدودیتهای
تکلیف اجراشده ایدهآل است ( .)21در طول چشم ساکن ،نشانههای محیطی مربوط به تکلیف پردازش
میشوند و برنامههای حرکتی برای اجرای موفق تکلیف بازیابی و هماهنگ میشوند (.)23
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد مدت چشم ساکن تحتتأثیر محدودیتهای زمانی قرار گرفته
است .افزایش محدودیت زمانی با مدت چشم ساکن کمتر در ارتباط است .یافتن تعادل مطلوب بین
زمانبندی برای استخراج اطالعات ،برنامهریزی حرکتی و اجرای حرکت در طول تکالیف حرکتی که
1. Nagano
2. Williams
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از نظر زمانی محدود شدهاند ،مهم است؛ تکالیفی که در بیشتر زمینههای ورزشی با آنها مواجه
میشویم .زمان صرفشده برای آمادهسازی یک حرکت ،توسعه اقدامات مناسب را تسهیل میکند و
اغلب به کاهش خطاها کمک میکند .اجراکنندههای ماهر شروع چشم ساکن زودتری دارند که باعث
چشم ساکن طوالنیتری میشود ( .)21نشان داده شده است که افراد ماهر زودتر قادر به پیداکردن
اطالعات بینایی مرتبط صرفنظر از محدویتهای اعمال شده بر تکلیف هستند (.)22
مطابق با توضیحی نظری که از دیدگاه سیستمهای پویا ارائه شده است ،پژوهشگران ادعا میکنند که
عملکرد چشم ساکن تسهیل جهتگیری بدن در فضاست و به اجرای ماهرانه حرکتهایی اجازه میدهد
که با محدودیتهای فضایی و زمانی سازگار شدهاند؛ چون چشم ساکن ویژگیهای تغییرناپذیر مکان،
آغاز ،پایان و مدتزمان را در مقایسه با حرکت نهایی یک تکلیف ویژه داراست و جریان بینایی را بهبود
میبخشد .همچنین ازآنجاکه باعث جهتگیری بهتر اجراکننده در برابر محدودیتهای مهم محیطی
میشود ،به تثبیت طوالنیتر توسط بهروزرسانی مداوم ارتباط بین ورزشکار و شیء بهمنظور تعیین
نیرو ،جهت و سرعت به عملکرد کمک میکند .این بهروزرسانی در سطح ناخودآگاه انجام میشود و به
پردازش شناختی نیاز ندارد ( .)23همان طورکه اودجانس و همکاران بیان کردند ،چشم ساکن عاملی
مهم در شوت بسکتبال است؛ زیرا باعث بهروزرسانی مداوم در ارتباط پرتابکننده و حلقه میشود.
همچنین زمانی که توپ پرتاب شود ،این ارتباط باعث تخمین بهتر نیرو ،جهت و سرعت مورد نیاز
برای یک پرتاب موفق میشود .این بهروزرسانی با سیستم بازخورد درونی انجام نمیشود؛ بلکه از طریق
ایجاد رابطه پویا بین موقعیت خیرگی در فضا و خیرگی نسبت به هدف غیرهوشیار روی میدهد و به
پردازش شناختی نیاز ندارد ( .)24ویکرز ادعا میکند که شواهد پژوهشی درخور توجهی وجود دارد
که نشان میدهد چشم ساکن ،متغیر ادراک عمل است که سطوح باالتر مهارت و عملکرد را تعریف
میکند (به نقل از .)23
همچنین نتایج پژوهش حاضر دربارۀ مدت عملکرد تفاوت معناداری را در میان سطوح متفاوت خبرگی
نشان داد .در شرایط با و بدون محدودیت زمانی افراد ماهر عملکرد بهتری در مقایسه با افراد مبتدی
نشان دادند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای ویلیامز و همکاران روی بازیکنان بیلیارد (،)25
پژوهش ویکرز روی بازیکنان بسکتبال ( )26و پژوهش پیراس 1روی بازیکنان والیبال ( )27همسوست
که نشان داد عملکرد افراد ماهر بهتر از افراد مبتدی بود.
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عملکرد بهتر افراد ماهر را میتوان با نظریه حافظه بلندمدت اریکسون توضیح داد .مطابق با این نظریه،
افراد ماهر میتوانند اطالعات را سریعتر از افراد مبتدی کدگذاری و بازیابی کنند .بهمنظور عملکرد
ماهرانه ،افراد دانش ویژه تکلیف و مهارتهای حرکتی ادراکی متنوع را کسب میکنند .افراد ماهر در
طول سالهای تمرین ،ساختارهای آگاهی خاص تکلیف همراه با فرایندهای کدگذاری و بازیابی مؤثر
را رشد می دهند که این ساختارها هنگام محدودیت زمانی به افراد ماهر کمک میکنند که در مقایسه
با افراد ماهر تصمیمهای مناسبتری بگیرند ( .)28محدودیت زمان افراد را به تصمیمگیری سریعتر
ترغیب میکند و انتخاب راهبردهای تصمیمگیری احتمالی و جستوجوی راهحلهای بالقوه را محدود
میکند .تصمیمگیرندگان در شرایط محدودیت زمانی تمایل به جمعآوری اطالعات کمتر و عمل
سریعتر دارند؛ درنتیجه آنها به احتمال زیاد کمتر به تجدیدنظر در برداشت اولیه خود تأکید دارند و
دقت کمتری دارند و اعتماد کمتری به درستی تصمیمهای خود دارند .تأثیر محدودیت زمان بر
عملکرد بهدلیل محدودیتهایی است که بر ظرفیت شناختی وارد میشود .افراد منابع توجهی و
شناختی محدودی دارند و هر تکلیف به مجموعهای از انتخابها نیاز دارد .دربارۀ چگونگی تخصیص
منابع محدودشده میتوان گفت وقتی زمان محدود میشود ،برای صرفهجویی در منابع شناختی ،افراد
به احتمال زیاد از استراتژیهای پردازش اکتشافی بهجای پردازش آهستهتر استفاده میکنند .مشکل
استفاده از پردازش اکتشافی در مقایسه با پردازش شناختی آهسته این است که افراد به خطاهای
سیستماتیک و آسیبپذیری تمایل بیشتری دارند .حتی انتخاب میان استراتژیهای تصمیمگیری،
منابع شناختی را در بر میگیرد و محدودیت زمان تمایل به اصالح الگوهای اولیه تصمیمگیری برای
سازگاری با راهحلهای جدید مورد نیاز تکالیف را کاهش میدهد .محدودیت زمان ظرفیت شناختی و
توانایی انجامدادن کارها را محدود میکند؛ چون تفکر و عمل هر دو زمانبر هستند .پژوهشها نشان
می دهد زمانی که افراد در محدودیت زمانی قرار دارند ،راهبردهای تصمیمگیری را انتخاب میکنند
که به منابع شناختی کمتری نیاز دارند ،اما بیشتر مستعد خطا هستند؛ با وجود این ،انتخاب این
استراتژی ناقص ممکن است کامالا منطقی باشد .آموزش میتواند عملکرد را در شرایط محدودیت
زمانی بهبود بخشد ،اما محدودیت زمانی بهطورکلی به اختالل در عملکرد منجر میشود .درواقع ،زمان
بیشتر با عملکرد بهتر در ارتباط است (.)13
بهطورکلی میتوان نتیجهگیری کرد که ممکن است چشم ساکن یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد
خبرگی باشد که تمرکز بر این مورد میتواند تأثیر زیادی بر عملکرد ورزشکاران در شرایط مختلف
ورزشی داشته باشد .از دیدگاه کاربردی تأکید درخور مالحظهای بر اکتساب مهارت و تفسیر اطالعات
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 مهم، به نظر میرسد.محیطی بهویژه در شرایط محدودیتهای زمانی تجربهشده در ورزش وجود دارد
است اجراکننده قادر باشد استراتژی عمل و ادراک خود را برای رسیدن به بهترین عملکرد مطابق با
.محدودیتهای تحمیلشده بهجای حفظ یک استراتژی ازپیش تعیینشده سازگار کند
با توجه به محدودیتهای زمانی تحمیلشده بر بیشتر فعالیتهای ورزشی و کمبود پژوهشها در این
 همچنین هدف این پژوهش مقایسه. به انجامدادن پژوهشهای بیشتر در این زمینه نیاز است،زمینه
چشم ساکن و عملکرد در بسکتبالیستهای ماهر و مبتدی در شرایط محدودیتهای زمانی بود و
هیچگونه مداخله تمرینی روی آزمودنیها انجام نشد؛ بنابراین پیشنهاد میشود برنامهای تمرینی
.براساس یافتههای پژوهش طراحی شود و نقش آن در چشم ساکن و عملکرد افراد بررسی شود
تشکر و قدردانی
،این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری با عنوان «تأثیر محدودیتهای زمانی بر رفتار جستوجوی بینایی
 از همۀ. خبرگی و عملکرد» به راهنمایی دکتر حسن محمدزاده از دانشگاه ارومیه است،چشم ساکن
. تشکر و قدردانی میشود،آزمودنی ها و افرادی که در این پژوهش با ما همکاری کردند
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