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 چکیده

ماهر و مبتدی بسکتبال  داوراندر گیری های بینايی و دقت تصمیم، مقايسة مهارتحاضر هدف پژوهش

مبتدی تقسیم شدند  وداور مرد بسکتبال بودند که در دو گروه ماهر  38 کنندگان در پژوهشبود. شرکت

گیری برای هر ند و دقت تصمیمکنندگان در آزمون کلیپ ويدئويی شرکت کردنفر(. شرکت 19)هر گروه 

، های بینايی پیرامونی، سرعت حرکات ساکادیده ثبت شد. در بخش ديگر اين پژوهش، مهارتکننشرکت

ستقل مها از آزمون تی ند. برای مقايسة دادهگیری شدسهولت تطابقی در دو گروه اندازه و مهارت ورژنس

اده شد. نتايج نشان داد که تفاوتی معنادار بین دو گروه در دقت استف متغیرهرگرسیون چندو 

و  بینايی پیرامونی مهارت اما بین اکادی وجود داشت،گیری، سهولت تطابقی و سرعت حرکات ستصمیم

 رگرسیون چندمتغیره با روشنتايج آزمون  ،. همچنیندو گروه هیچ تفاوت معنادار وجود نداشت نسورژ

ام گارت سهولت تطابقی در ساکادی در گام اول و مهحرکات گام نشان داد که دو مهارت سرعت بهگام

نتايج گیری( بودند. اين ی متغیر مالک پژوهش )مهارت تصمیمکنندة معناداری برابینیدوم، پیش

نسبت به داوران ايی مشابه بین العات از زمینةبرای استخراج اطداوران ماهر  دهندة توانايی بیشترنشان

 در ی مهمساکادی و مهارت سهولت تطابقی نقش حرکات دو مهارت سرعت . همچنین،استمبتدی 

 بینايی دارند. استخراج اطالعات از زمینة

 

 ات ساکادی چشم، بینايی پیرامونی،تطابقی، سرعت حرکگیری، سهولت دقت تصمیم کلیدی: گانواژ

 داوران بسکتبال.  
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3. Email: a_gh_m2003@yahoo.com 
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 مقدمه
، تماشاگران ها و طبیعت خصمانةاین تصمیمهای ها، پیامدتصمیمدلیل بههای ورزشی داوری رشته

وی طول مسابقه رهایی را که درداوران باید اتفاق ،دیگرعبارتبرانگیز است؛ بههای چالشلشغ جزو

کنند بازی را مدیریت نمایند، نظم مسابقه را حفظ  سرعت تصمیم بگیرند،به، ، ارزیابی کننددندهمی

بلکه آن را اند، تنها این شغل را پیچیده کردهموارد نه این(. 1) و قانون را در همة شرایط اعمال کنند

 .تواند متفاوت باشدهای گوناگون میاند. این پیچیدگی در داوری رشتهنیز کرده مستعد بروز اشتباه

 های بیناییگیر در مسابقه و نیز میزان نشانهتعامل داور با افراد در ،در این پیچیدگی نکتة بااهمیت

ه سه را بماهون و پلسنر داوران مک ،راستادرهمین گیری است.درزمینة ورزشی برای تصمیم موجود

و تعامل کم  زیادهای بینایی نشانهمانند داوران ژیمناستیک و شیرجه ) 1گرنظاره تقسیم کردند: گروه

کم و تعامل های بینایی داوران فوتبال و داور دوم والیبال )نشانهمانند کمک 2با ورزشکاران(، واکنشگر

و  های بینایی زیادمانند داوران بسکتبال، فوتبال و هاکی )نشانه 3داوران تعاملگرکم با ورزشکاران( و 

باشد هرچه تعامل داوران با بازیکنان و افراد بیشتر بندی، براساس این طبقه تعامل زیاد با ورزشکاران(.

دشوارتر و  گیریتصمیم، ورزشی وجود داشته باشد ای بینایی بیشتری درزمینةه، نشانهو همچنین

بال پیچیده، و فوتایی همچون بسکتبال هرشته یداوررود انتظار می ،رو(؛ ازاین2شد )تر خواهد پیچیده

بر اینکه وی را درمعرض مسلم است که اشتباهات داور عالوه داوری باشد. سخت و مستعد اشتباهات

 هایواردشدن خسارتبه تواند دهد، میها قرار میران، مربیان و ورزشکاران و رسانهتماشگ انتقادهای

ولی  ،(. اشتباهات داوری جزئی از آن است3شود )جر مناقتصادی و اجتماعی به باشگاه و ارکان آن 

های زیادی به بررسی اساس، پژوهشبراین ؛دادرا کاهش  هااحتمال و شدت آنتاحدممکن باید 

توان به بهبود جمله می اند که از آنگیری داوران پرداختههای گوناگون مؤثر در تصمیمجنبه

(، اثر جاگیری مناسب بر 4های ویدئویی )مبهم ازطریق تمرین گیری داوران در شرایطتصمیم

نقش  (،6گیری داوران )تصمیم کنان برازی(، اثر جنسیت ب5داوران فوتبال )گیری داوران و کمکتصمیم

اشاره  (8داوران ) های فیزیولوژیکنیازهای جسمانی و پاسخو  (7گیری داوران )تماشاگران در تصمیم

 .کرد

های بینایی گیری از مهارتتأثیر بگذارد، بهره افرادعملکرد  بر تواندهایی که میترین مهارتیکی از مهم

تخمین زده که طوریهب ؛استترین منابع اطالعاتی دردسترس افراد بینایی یکی از مهم زیرا، است؛

(. 9) آینددست میهطریق بینایی باز اطالعات حسی محیط بیرونی ازدرصد  90تا  85شود بیش از می

                                                           
1. Monitors 

2. Reactors 

3. Interactors 
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ترین منابع کسب اطالعات از محیط نقش بسیار مهمی در عنوان یکی از مهمبهتواند و این امر می

 اگر و به اطالعات بافت محیطی ضروری استتوجه بینایی  در ورزش شته باشد؛ زیرا،عملکرد افراد دا

شدت کم ها در اجرا بههای مهم توجه نکنند، احتمال موفقیت آنورزشکاران در آغاز کار به نشانه

، توانایی ورزشکاران و روانی های تکنیکیمهارت، کنار قدرت جسمانیرسد درنظر می(. به10شود )می

 . (11بارز اجراکنندگان ماهر و مبتدی باشد ) ند مشخصةواتش سریع و دقیق اطالعات بینایی میپرداز

های بینایی در مهارتبین ورزشکاران ماهر و مبتدی وجود تفاوت معنادار زیادی  هایدر پژوهش

های بینایی بهتری نسبت به و نشان داده شده است که ورزشکاران ماهر مهارت گزارش شده است

های گوناگون اما نکتة بااهمیت این است که ورزش ،(11-13) ورزشکاران دارندو غیرافراد مبتدی 

های بینایی درگیر در هر ؛ بنابراین، بررسی مهارت(14)های بینایی متفاوتی هستند نیازمند مهارت

بیشتر  براین،افزون. راد درگیر در آن کمکی شایان توجه کندهای افتواند به توسعة قابلیتای میرشته

ورزشکاران نیستند این فقط  ولی اند،شده در حوزة بینایی بر ورزشکاران متمرکز بودههای انجامپژوهش

وان یکی دیگر از ارکان عنینایی برای عملکردشان ضروری است؛ بلکه داوران نیز بهبکه کسب اطالعات 

 ندگیری برای اجرای قوانین را برعهده دارشی که مسئولیت مهم قضاوت و تصمیمهای ورزمهم رقابت

ویژه در ههای بینایی بدلیل سرعت باال و تعدد محرک؛ زیرا، بهندنیست ز این قاعده مستثناانیز 

آوری مناسب درگرو جمع گیریتصمیم ،(های توپی )ازقبیل فوتبال، بسکتبال، تنیس و غیرهورزش

بنابراین، داوران به ، موقعیت بازیکنان و توپ است؛ گوناگونهای سریع و دقیق اطالعات ازبین محرک

مانی شدید زتا بتوانند در کمترین زمان ممکن و در محدودیت  های گوناگون بینایی نیاز دارندمهارت

های جسمانی و مهارت نند به اندازة قابلیتتواهای بینایی می، مهارتبنابراین تصمیم درست را بگیرند؛

 .سهم داشته باشندنیز حرکتی در موفقیت داوران 

 ندنشان داد هاآن. ندانجام دادرا ها یکی از پژوهشزمینه دراین 2010در سال  (15) و همکاران قاسمی

یی پیرامونی، سهولت تطابقی، حافظة بینایی، های بینایی )بیناکه داوران ماهر در بسیاری از مهارت

فراد ا ها و تجربةو این برتری را به ماهیت تمریننسبت به داوران مبتدی برتر هستند ( ساکاد و غیره

 اطالعات از زمینةارت بینایی ممکن است نقش بسیار مؤثری در استخراج چندین مه .اندنسبت داده

بودن زیاد بینایی و نیز بودن منطقةگسترده های گروهی با توجه بهبازی داورانبینایی داشته باشد. 

ها و گرفتن فعالیتزیرنظر و نیازموردآوری اطالعات بینایی جمع برایها، تعداد بازیکنان و محرک

 ؛(16) دارندنیاز از میدان دید مرکزی فراتر پوششی  بهزمان، طور همهای بازیکنان متعدد بهموقعیت

نیاز داوران موردعنوان یکی از مهارت های مهم بههایی در چنین ورزش بینایی پیرامونی بنابراین،

 .کندضرورت پیدا می
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، حرکات ساکادی آوری اطالعات داشته باشدی مهم در جمعتواند نقشهایی که مییکی دیگر از مهارت

 کمتر زمانی در را بینایی توجه کههستند  چشم سریع و ارادی، پرتابی حرکات ساکادها است.هچشم

 جفتشش  توسط عمل این .(17) کنندمی جاهجابگوناگون  هایموقعیت بین ثانیه هزارم 100 از

 کامالا  هایمحیط در گرفتنقرار .دشومی ایجادهستند،  متصل چشم کرة به که کوچک چشمی عضلة

 با مقایسه در ماهر داوران ساکاد حرکات در تغییرات به احتماالا ورزش در بینیپیشغیرقابل و پویا

 ورزشکاران بر حرکات ساکادسرعت  درزمینة شدهانجام مطالعات بیشتر .شودمنجر می مبتدی داوران

 رو،ازاین ؛(15د )ندار وجود داوران ساکاد حرکات دربارة اندک یو مطالعات (12، 18) اندبودهمتمرکز 

از  استفاده با بسکتبال مبتدی و ماهر داوران در سرعت ساکاد بررسی مطالعه یکی از اهداف این

 تمامی ارزیابی برای غیرتهاجمی و عینی مؤثریک روش آزمون  این. است دینامیک الکترواکولوگرام

 دامنه های حرکتی چشم قدرت تشخیص، کامپیوتری آنالیز و بواسطه است، چشمی های حرکاتدامنه

 .بطور برجسته ای افزایش یافته است

ویژه مکمل حرکات هو بتواند نقشی اساسی در عملکرد داوران ی مهم که میهاییکی دیگر از سیستم

جایی سریع چشم هها و جابها باشد، سیستم تطابقی است. با توجه به سرعت محرکساکادی چشم

ستم بینایی نیازمند تغییر سیستم تطابقی رسد که سینظر می، بهای بیناییهوجوی نشانهبرای جست

اند که این سه مهارت بینایی پژوهشگران بیان کرده .ء استاشیارای ایجاد تصاویر دقیق و واضح از ب

کسب جوی بینایی افراد برای وبنای جستزیر )سهولت تطابقی، حرکات ساکادی و بینایی پیرامونی(

های ه است برخی از مهارتتالش شد ، در این پژوهشروازاین(؛ 15)های بینایی در محیط هستند نشانه

های احتمالی بین تفاوت بررسید تا با نگیری و با هم مقایسه شوینایی مهم داوران بسکتبال اندازهب

درکنار سایر  تا گیری داوران مشخص شودها در تصمیمنقش این مهارت ،داوران خبره و مبتدی

  ای برای شناسایی افراد مستعد در داوری باشد.یهپا ،های جسمانی و روانیمتغیر
 

 پژوهش روش
داور مرد  38کنندگان در این پژوهش شرکتای است. مقایسه-روش پژوهش حاضر ازنوع علّی

 (نفر 19)مبتدی گروه و  (نفر 19) اساس سطح داوری به گروه ماهرفدراسیون بسکتبال بودند که بر

 تقسیم شدند.

لیگ برتر بسکتبال ایران و المللی و ملی بسکتبال بودند که در دارای کارت بینگروه ماهر، داوران 

که در سطح نوجوانان لیگ داوران دارای کارت درجة سه کردند. المللی قضاوت میبین هایمسابقه

 گروه مبتدی را تشکیل دادند. ،کردندتهران قضاوت می

قطعه  80، ابتدا منظورئویی استفاده شد. بدینگیری داوران از آزمون ویدبرای بررسی مهارت تصمیم
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اختیار کنفدراسیون آسیا قرار داده شده های داوری فدراسیون جهانی که دربین کلیپکلیپ ویدئویی از

 روی 1ای دور از توپهایی که خطا در منطقهشامل خطا یا تخلف بازیکنان و صحنه یهایبود، صحنه

 هاینفر از داوران ناظر فیبا اتفاق انتخاب شدند. سپس، سه 2ساخت فیلمافزار با استفاده از نرم ،دادمی

نظر وجود داشت یا زاویة بین این سه نفر اختالف ی خاصهای. اگر در موقعیتبازی را داوری کردند

ها عدد از این کلیپ 50د. درنهایت، شمینظر حذف کلیپ مورد دوربین برای قضاوت مناسب نبود،

ای بین دقیقهتایی با فاصلة استراحت پنجوپنجصورت تصادفی در دو قسمت بیستبه کهانتخاب شدند 

 به داوران ارائه شد.دو قسمت، 

آزمون  تیزبینی ایستا، های اولیةآزمونرزیابی مهارت بینایی داوران ماهر و مبتدی از برای ا

 ،ایی پیرامونی()سنجش بین نتاتانژ صفحةآزمون سهولت تطابقی، آزمون ، سنجی انکساریشکست

 .شداستفاده و آزمون ورژنس  سرعت حرکات ساکادی چشم آزمون

شد. شمی انجام چشمی و دوچصورت تکی با نور کافی، بهاین آزمون در اتاق :سهولت تطابقی آزمون

ابتدا تریل فریم  شد:صورت عمل دیوپتر بدین 00/2گیری سهولت تطابقی با لنزهای برای اندازه

متری از سانتی 40ة در فاصله شد. چارت دید نزدیک کننده قرار دادتنظیم شد و روی صورت شرکت

 چارت تا پایان آزمون دقیقاا حفظ شد( و از کننده قرار داده شد )میزان نور محیط و فاصلةشرکت

رنگ قرمز ترسیم شده بود، این چارت که به  10/8کننده خواسته شد به یکی از حروف ردیف شرکت

       و دیوپتر  00/2 و لنزهایشد کننده اکلودر قرار داده های شرکته کند. جلوی یکی از چشمنگا

کننده خواسته شد و از شرکت شدند کننده قرار دادهترتیب جلوی چشم باز شرکتدیوپتر به -00/4

 2/00-کننده، لنز دادن شرکتمحض گزارشبهاز تاری را فوراا گزارش دهد.  شدن بعدحالت واضح

شدن را اعالم نماید. کننده حالت واضحدیوپتر قرار داده شد تا دوباره شرکت 2/00+لوی لنز دیوپتر ج

دلیل تارشدن تطابق ، بهکننده قرار داده شددیوپتر جلوی چشم شرکت+ 00/2که لنز زمانی

دید. شد و واضح میدیوپتر باعث تحریک تطابقی  -00/4دید و گذاشتن لنز تار میکننده شرکت

های واضح دید در محل مربوط به و تعداد سیکل ندمدت یک دقیقه انجام شدبه مراحل ذکرشده

                                                           
1. Off Ball 

2. Windows Movie Maker 
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چشمی نیز انجام صورت دوبهسهولت تطابق ثبت شد. سپس، این آزمون برای چشم دیگر و بعد از آن 

 بت شد. شد و نتایج آن ث
متری از ، راحت و در فاصلة یکروی یک صندلیکننده در این آزمون، شرکت :آزمون بینایی پیرامونی

حه باشد. آزمونگر از او خواست راستای مرکز صفنشست که سطح دیدش درتانژانت طوری می صفحة

گوشة صفحه تدریج و از هر هشت مونگر نشانگر قرمزرنگی را بهآز ،به مرکز صفحه نگاه کند. سپس

، تشخیص دهدتوانست رنگ نشانگر را میکننده آورد. هر زمان شرکتسمت مرکز آن میتدریج بهبه

کرد. میانگین هشت کز صفحه محاسبه میآن نقطه را تا مر کرد و فاصلةحرکت را متوقف میآزمونگر 

 شد.نظر گرفته کننده دری پیرامونی شرکتبینای عنوان نمرةشده بهفاصلة محاسبه

 1از دستگاه الکترواکولوگرافی دینامیکگیری سرعت ساکاد برای اندازه :سرعت حرکات ساکادی آزمون

 کشور فرانسه استفاده شد. ساخت 3متروویژن با مارک 2منوپکمدل 
 

 
 دستگاه الکترواکولوگرافی دينامیک -1 شکل

 

که این الکترودها صورتیشد؛ بهی ثبت حرکات افقی چشم استفاده در این آزمون از چهار الکترود برا

، از یک الکترود خنثای کانتوس داخلی و دو کانتوس خارجی قرار گرفتند و همچنین در نزدیکی دو

                                                           
1. Electro Oculo Graphy (EOG) 

2. Monpack3   

3. Metrovision 
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از  ،و سپساستفاده شد شاخی پوست  کردن الیةوش استفاده شد. از الکل برای پاکگ متصل به اللة

دقیقه در کننده پنج استفاده شد. شرکتتگاه برای قراردادن الکترودها روی پوست ژل مخصوص دس

در جای  خود را خواسته شد چانة از او ،سپس فضای تاریک قرار گرفت تا با تاریکی سازگار شود و

وشن میان ردرصورت یکیدرجه از یکدیگر به 20مخصوص دستگاه بگذارد و به دو محرک که در زاویة 

حسب درجه بر ثانیه گزارش کرد و برا ثبت ه نیز سرعت حرکات چشم رشدند، نگاه کند. دستگامی

 کرد.

 شدو از او خواسته  ابل یک چشم آزمودنی قرار داده شددر این آزمون یک پریزم در مق :آزمون ورژنس

تدریج پریزم را حرکت آزمونگر به ،متری را نگاه کند. سپسبا چشم دیگر خود یک هدف در فاصلة چهار

، ظر تار یا دو تا شدهر وقت هدف موردن خواستتر آن برسد و از آزمودنی های ضخیمتا به قسمت داد

عنوان های دو چشم به. میانگین نمرهدادانجام کار را برای چشم دیگر  او اینگزارش دهد. سپس، 

 . دشمهارت ورژنس فرد تلقی 

شخصی  رمی را که شامل اطالعاتفشد  کننده خواستهابتدا از داوران شرکتها آوری دادهبرای جمع

المللی بین یهایکنند و تورنمنتن تجربه، لیگی که در آن قضاوت میبیل سن، سطح داوری، میزاازق

. سپس، نندنامه برای شرکت داوطلبانه در پژوهش پر کهمراه فرم رضایتبه، اندکه در آن شرکت کرده

شکالت ورت وجود مهای مقدماتی انجام شد تا درصمعاینهران ماهر و داوران مبتدی( )داودو گروه روی 

ی آماری هاان، از نمونهیا وجود مشکالت تیزبینی ایستا در آناحتمالی در سیستم آناتومیک چشم 

ها، نیجلوگیری از خستگی آزمود های بینایی اجرا شدند. برایترتیب آزمون، به. سپسحذف شوند

ایج تأثیر نتتا عامل خستگی بر  شدها استراحت داده قه به آندقیپس از انجام هر آزمون حدود پنج 

 21طریق مانیتور شده ازهای آماده. صحنهندداوران در آزمون ویدئویی شرکت کرددر گام بعد، نگذارد. 

ود را به ختصمیم ها پس از دیدن هر صحنه اینچی و با آرایش تصادفی به داوران نشان داده شد و آن

ای ثانیهمانی پنجفاصلة ز ،. پس از اتمام هر کلیپنمودنداعالم برای مقایسه با قضاوت اصلی آن آزمونگر 

بعد از  .ندگر تصمیم داور را در برگه بنویسد و داوران نیز استراحت کنتا آزمون شدنظر گرفته در

های مهارتگیری و ها برای بررسی مهارت تصمیمشده توسط گروههای کسب، نمرهآوری اطالعاتجمع

 .ندمقایسه شدها باهم بینایی آن

 برای مقایسة ،(1ویلک-توزیع طبیعی )آزمون آماری شاپیروای مربوط به هفرضپس از بررسی پیش 

برای ( 2ویتنی-آن )یومان یو معادل ناپارامترمستقل تی  از آزمون بررسیهای موردانگین گروهمی

                                                           
1. Shapiro- Wilk Test 

2. Mann Whitney 
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 همچنین، برای های وابسته استفاده شد.متغیر های ماهر و مبتدی ازنظرمیانگین گروه مقایسة

گیری( دربین متغیرهای وابستة کنندة مهارت مالک )مهارت تصمیمبینیترین پیششناسایی مهم

 های مهماستفاده شد تا متغیر 1زمانمتغیره با روش ورود هماز آزمون رگرسیون چند ،تکلیف

. 3اس.اس.پی.اسو  2اکسلافزارهای با استفاده از نرمها تحلیل دادهوویرایش و تجزیه بندی شوند.اولویت

 انجام شد.  18ویرایش 
 

 نتایج
استفاده شد که نتایج آن در یلک و-شاپیروها از آزمون بودن توزیع دادهبرای تعیین وضعیت طبیعی

 گزارش شده است.جدول شمارة یک 
 

 هاها و همگنی واريانسبودن توزيع دادهآزمون طبیعی -1جدول 

 داریسطح معنا ويلک-شاپیروآمارة  متغیر

 94/0 988/0 گیریمهارت تصمیم

 093/0 951/0 بینایی پیرامونی

 40/0 970/0 سرعت ساکادی

 * 001/0 871/0 سهولت تطابقی

 *033/0 937/0 ورژنس
 دار است.معنا (α ≥ 0.05در سطح ): *
 

با توزیع  و ورژنس در متغیر سهولت تطابقی هایلک نشان داد که بین توزیع دادهو-نتایج آزمون شاپیرو

ن داد که پژوهش نتایج نشاای (، ولی برای سایر متغیرهα ≤ 0.05وجود دارد ) طبیعی تفاوت معنادار

، برای مقایسة متغیرهای مهارت روایناز(؛ α > 0.05د )ندار ها با توزیع طبیعی تفاوت معنادارتوزیع داده

مون تی زاز آ ،و مهارت بینایی پیرامونی داوران ماهر و مبتدییری سرعت حرکات ساکادی گتصمیم

 مستقل استفاده شد )جدول شمارة دو(.

 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Enter 

2. Excell 

3. SPSS (Statistical Package for Social Science) 
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ايی گیری سرعت حرکات ساکادی و بیننتايج آزمون تی مستقل برای مقايسة مهارت تصمیم -2 جدول

 پیرامونی داوران ماهر و مبتدی

 میانگین آزمون تی مستقل
انحراف 

 استاندارد
 t نمرة

 درجة

 آزادی

سطح 

 داریمعنا

 گیریمهارت تصمیم
 90/6 57/64 داوران ماهر

95/5 36 001/0* 
 56/7 57/50 داوران مبتدی

سرعت حرکات 

 ساکادی چشم

 17/56 39/726 داوران ماهر
01/3 36 005/0* 

 68/81 87/657 داوران مبتدی

 مهارت بینایی پیرامونی
 73/7 77/66 داوران ماهر

093/0 36 161/0 
 84/9 66/62 داوران مبتدی

 دار است.معنا (α ≥ 0.05در سطح ): *

 

گیری و صمیمتران ماهر و مبتدی در مهارت بین داو تفاوت معناداربا توجه به نتایج جدول شمارة دو 

 رد.داری ندانایی پیرامونی دو گروه تفاوت معناولی بی ،سرعت حرکات ساکادی وجود دارد

سهولت  هایهای متغیرادهتوزیع دنبودن بر طبیعیویلک مبنی-توجه به نتایج آزمون شاپیرو بادر ادامه 

ی آزمون تی های دو گروه ماهر و مبتدی از معادل ناپارامتربرای مقایسة میانگین ،و ورژنس تطابقی

   استفاده شد.  ،ویتنی است-که همان آزمون یومان
 

در داوران ماهر و  ژنسو مهارت ور سهولت تطابقی ةبرای مقايسويتنی -نتايج آزمون يومان - 3جدول 

 مبتدی

 میانگین ويتنی-آزمون يومان
انحراف 

 استاندارد
 uمقدار  تعداد

سطح 

 داریمعنا

سهولت 

 تطابقی

 19 68/2 69/12 داوران ماهر
5/100 016/0* 

 19 02/1 85/10 داوران مبتدی

 ورژنس
 19 99/2 94/12 داوران ماهر

00/138 206/0 
 19 74/2 78/11 داوران مبتدی

 دار است.معنا (≥ α 0.05در سطح )*: 

 

   اردوجود د تفاوت معنادار بین سهولت تطابقی داوران ماهر و مبتدیبراساس جدول شمارة سه، 

(0.016 =P ) دار وجود نداردس داوران ماهر و مبتدی تفاوت معنابین مهارت ورژن، اما (0.206 = P). 
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، سهولت تطابقی بینایی پیرامونیورژنس، یک از متغیرهای پژوهش )برای بررسی اینکه کدام ،نهایتدر

، تحلیل رگرسیون کنندبینی میگیری( را پیشو سرعت ساکادی(، متغیر مالک )مهارت تصمیم

 شد. کار بردهبه 1گامبهچندمتغیری با استفاده از روش گام
 

 گیری داورانر بر تصمیمضرايب تعیین متغیرهای اثرگذا -4 جدول

 ضريب همبستگی  متغیر گام
مجذور ضريب 

 همبستگی 

مجذور ضريب 

 شدههمبستگی تعديل

 129/0 153/0 391/0 سرعت ساکادی 1

 203/0 246/0 496/0 سهولت تطابقی 2

 

ت ساکادی و طی دو گام، دو متغیر سرع گامبهبراساس جدول شمارة چهار، در تحلیل رگرسیون گام

ساس اهمیت وران دارای همبستگی چندگانه بودند. براگیری داسهولت تطابقی با مهارت تصمیم ارتمه

هارت سرعت ساکادی با مهارت گام، در اولین گام مبهبین در تحلیل رگرسیون گاممتغیرهای پیش

شدن متغیر سهولت بوده است. در گام دوم با افزوده0 /391گیری دارای ضریب همبستگی تصمیم

 246/0اند ، این دو متغیر توانستهمجموعرسیده است. در 496/0چندگانه به  قی ضریب همبستگیتطاب

به سهولت تطابقی  093/0دی و به سرعت ساکا 153/0که  گیری را تبیین کنندواریانس مهارت تصمیم

 بوده است.مربوط 
 

 گیری داورانت تصمیمستاندارد برای مهارضرايب استاندارد و غیرا -5جدول 

 B متغیر
خطای 

 استاندارد

ضريب بتای 

 شدهاستاندارد
T داریسطح معنا 

 000/1 001/0 --- 09/17 010/0 مقدار ثابت

 *011/0 696/2 396/0 019/0 051/0 سرعت ساکادی

 *045/0 080/2 305/0 918/0 910/1 سهولت تطابقی
 دار است.( معناα ≥ 0.05در سطح ): *
 

ت ساکادی و طی گام نهایی دو متغیر سرعگام، بهشمارة پنج، در تحلیل رگرسیون گاماساس جدول بر

سرعت  ،ترتیبگیری وارد معادلة رگرسیون شدند. بهبینی مهارت تصمیمسهولت تطابقی برای پیش

بینی توان پیش 305/0ی و سهولت تطابقی با ضریب بتا 396/0 یساکادی با ضریب استاندارد بتا

معنی است که میزان دادند. ضرایب استاندارد بتا بدینگیری نشان هارت تصمیمبرای م معناداری را

                                                           
1. Stepwise 
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انحراف  396/0به تغییر تفکیک، ر سرعت ساکادی و سهولت تطابقی بهتغییر یک انحراف استاندارد د

 شود.منجر میگیری انحراف استاندارد در مهارت تصمیم 305/0استاندارد و 

 ست:گیری به شرح زیر انهایی برای مهارت تصمیم رگرسیون معادلة شمارة پنج،اساس جدول بر

 گیری داورانمهارت تصمیم = 010/0+  051/0+ )سرعت ساکادی(  910/1 )سهولت تطابقی(
 

 گیریبحث و نتیجه
بهتر بود که با از داوران مبتدی گیری داوران ماهر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مهارت تصمیم

داوران ( در کمک20) و همکاران 2در داوران هاکی، کاتو( 19) 1و استه ماری هنکوکهای نتایج پژوهش

؛ زیرا، بود شدنیبینیراستا بود. این نتایج پیش( در داوران فوتبال هم15) و همکاران و قاسمی فوتبال

ها در نسبت به داوران مبتدی دارند و این مزیت به آن داوران ماهر سابقة داوری و نیز دانش زیادی

های درگیر بر درک مکانیسماف این پژوهش مبنیکند. با توجه به اهددقیق کمک می گیریتصمیم

 های بینایی داوران نیز بررسی شد. کنندة داوران ماهر، مهارتگیری و یافتن عوامل متمایزدر تصمیم

ها تأثیر گیری آنتوانند بر تصمیمیهای اساسی داوران هستند که ممهارتهای بینایی یکی از مهارت

طور معناداری از ههای بینایی داوران خبره بکه مهارت ندنشان داد (15) و همکاران قاسمیبگذارند. 

سرعت پیرامونی،  قبیل بیناییهای بینایی ازداوران مبتدی بهتر است؛ بنابراین، در ادامه برخی از مهارت

غیرهای ند تا بتوانیم متگیری شدو سهولت تطابقی نیز اندازه چشم، مهارت ورژنس حرکات ساکادی

 .گیری و نیز تمایز داوران ماهر و مبتدی را بیشتر شناسایی کنیماثرگذار بر تصمیم

دی نشان داد که داوران ساکادی و سهولت تطابقی داوران ماهر و مبتحرکات مهارت سرعت مقایسة 

و ( 12 ،21پور و همکاران )جعفرزاده هایبرتر هستند. این نتایج با پژوهشداوران مبتدی از ماهر 

بازیکنان تنیس  نشان دادند که( 21)پور و همکاران خوانی دارد. جعفرزاده( هم15قاسمی و همکاران )

بسیار های سهولت تطابقی و حرکات ساکادی زن دارای مهارت های خبرةو والیبالیست روی میز مرد

ند که داوران خبرة نشان داد( 15قاسمی و همکاران ). افراد غیرورزشکار هستندی نسبت به ترپیشرفته

مهارت سهولت تطابقی  د.ورزشکار هستنرتر از داوران مبتدی و افراد غیرها بفوتبال در این مهارت

این مهارت امکان کاهش زمان  های مختلف است که با بهبودمعنای ایجاد وضوح دید در مسافتبه

ند رسد که داوران بسکتبال نیز هماننظر می. به(12آید )وجود میهید بایجاد وضوح دموردنیاز برای 

 ، سرعت بسیار زیادزیرا مهارت احتیاج داشته باشند؛های توپی به این سایر ورزشکاران و داوران رشته

                                                           
1. Hancock, Ste-Marie 

2. Catteeuw   
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؛ بنابراین، شوندرفتن تطابق دید داوران میها باعث ازبینتوپ و بازیکنان و نیز تغییر موقعیت فضایی آن

آورد.  دستهسرعت وضوح دید خود را برای تشخیص و تصمیم مناسب باید بهداور ب در این شرایط

این همچنین، . توپ و بازیکنان را شناسایی کند موقعیت تسرعتواند بهیک داور موفق می

طول انجام حرکات ساکادی چشم تعقیب شوند؛ زیرا، دروسط حرکات ت بایدهای سریع جاییهجاب

تم بینایی فقط اولین و آخرین نقطة حرکات سیس ( و22دهد )می ساکادی روی 1ساکادی، سرکوب

دید در این دو تطابق چشمی برای ایجاد وضوح  اساس،کند؛ براینمیطور مؤثر پردازش ساکادی را به

(. 21حرکات ساکادی تغییر کند ) وسیلةهابتدایی تا نقطة انتهایی و ب سرعت از نقطةنقطه باید به

زمان یابد و مدت در سرعت حرکات ساکادی بیشتر باشد، زمان این سرکوب اطالعاتی کاهش میقهرچ

 های، به گرفتن تصمیمنتیجه؛ درگیردبیشتری برای کسب اطالعات و پردازش دراختیار داور قرار می

که تمرین و کسب تجربه باعث بهبود این دو مهارت  اندنشان داده هاپژوهش کرد. تر کمک خواهددقیق

های دلیل تمرین و سالکه این برتری در داوران ماهر بهرسد نظر می؛ بنابراین، به(23، 24د شد )نخواه

 دست آمده باشد.هبیشتر قضاوت ب

ی داوران ماهر و مبتدی تفاوتی نشان داد که مهارت بینایی پیرامون ، نتایج این پژوهشدر بخش دیگر

بینایی  خوانی دارد. وی نشان داد کههم( 13) 2زوئیرکو با پژوهشاین نتیجه  معنادار باهم ندارند؛

 مطالعاتبا  ن هندبال با غیرورزشکاران تفاوت ندارد، اما این نتیجة پژوهش حاضرپیرامونی بازیکنا

نشان دادند  همکارانکوئینتانا و راستا نیست. هم (25) همکارانو  3کوئینتانا( و 15قاسمی و همکاران )

 براساس کاران دارند.تری نسبت به غیرورزشبینایی افقی بسیار پیشرفته که بازیکنان ماهر بسکتبال

ذاتی  یمهارتو  داردپذیری بسیار کمی تمرین یتبینایی پیرامونی قابل ،(26) 4نظر ویلسون و فالکل

ناسایی شکل رتینای چشم در شایهای مخروطی و استوانهاست. بینایی پیرامونی شامل توانایی سلول

میلیون سلول مخروطی در هر ای و شش صد میلیون سلول استوانه حدودنورهاست. در زمان تولد 

این حقیقت  علتهد. بنیاباثر بیماری و سالخوردگی کاهش میند که این تعداد تنها برچشم وجود دار

ذکر گیرد. میبینایی ورزشی قرار  هایأثیر تمرینتتحتخیلی سخت  تقریباا، بینایی پیرامونی آناتومیک

د باعث بهبود نتوانمی( 27استفاده از نوروفیدبک )ویژه ههای جدید باین نکته اهمیت دارد که روش

 .بین داوران مشاهده نشد هیچ تفاوتیند؛ زیرا، عملکرد بینایی پیرامونی شو

بین مهارت گام برای تعیین متغیرهای پیشبهحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامنتایج ت ،نهایتدر

ترتیب توان بیشتری برای ر سرعت ساکادی و سهولت تطابقی بهگیری نشان داد که دو متغیتصمیم

                                                           
1. Suppression 

2. Zwierko Teresa 

3. Quintana 

4. Wilson, Falkel  
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از تغییرات مهارت درصد  20 این دو مهارت تقریباا ،همهبااین ند.گیری داشتبینی مهارت تصمیمپیش

گیری ممکن است به متغیرهایی ماندة تغییرات متغیر تصمیمو باقیکنند بینی میگیری را پیشتصمیم

های بیشتری ند که باید پژوهشباشمربوط ها سایر متغیرداوری، دانش داوری، سن و  همچون تجربة

 . زمینه انجام شونددراین

وران مبتدی هتری نسبت به داهای بداد که داوران ماهر تصمیم نشان ، نتایج این پژوهشکلیطورهب

مرتبط با  استخراج اطالعات در د که داوران ماهر توانایی بیشتریاین امکان وجود دار .اندگرفته

دو  تریه بربه در مقایسه با داوران مبتدی دارند و نیز با توجبینایی مشابه  از زمینة گیری،تصمیم

انایی مهارت سهولت تطابقی و سرعت حرکات ساکادی در داوران ماهر، ممکن است بخشی از این تو

ارت باشد. در این دو مه داوران ماهر مرهون مهارت زیادگیری دقیق، برای تصمیماستخراج اطالعات 

ات ممکن اطالع ثر اینشده و پردازش مؤنحوة استفاده از اطالعات استخراجرسد که نظر میهرچند به

 هایگیریتصمیم ها امکانکه به آن تأثیر تجارب داوری و دانش زیاد داوران ماهر باشدتر تحتاست بیش

؛ (28) هستند شدنیتمرینهای رتاین دو مهارت بینایی از مها ،حالدهند؛ باایندرست و دقیق را می

یی مناسب بینا هایبا اجرای تمرین ،تجربیات داوران دانش و شود درکنار ارتقایبنابراین، پیشنهاد می

ینایی افراد بو به عوامل  بهبود بخشیدشان گیریدرراستای ارتقای مهارت تصمیمبتوان ها را این مهارت

رای ورود به این عنوان معیاری مهم بنایی پیرامونی )توانایی ذاتی( بهویژه بیهب ،مند به داوریعالقه

 عرصه توجه شود.

مینه زدر جمع آوری سریع و صحیح اطالعات از  همیمهارت های بینایی نقش بسیار م :پیام مقاله

ج این تحقیق، . و با توجه به نتایبینایی برای تصمیم گیری در محیط های مختلف بویژه در ورزش دارد

از طریق  یییکی از مولفه های مهم در تمایز داوران ماهر از مبتدی است. و بهبود مهارت های بینا

 تمرینات بینایی گام موثر در مسیر خبرگی داوران است.
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Abstract 
This study aims to draw a comparison of Visual skills and Decision-Making accuracy 

between expert and novice Basketball referees. 38 male referees took part in the research 

and were divided into two groups of experts and novices (Each group consisting of 19 

people). Participants took part in a video test and their decision-making accuracy was 

registered through a clip test. In another part of this research peripheral vision skill, 

vergence, speed of eye saccadic movement and facility of accommodation in both groups 

were evaluated. In order to analyze data, Independent t-test and multivariate logistic 

regression used. Results showed that there is a significant difference between the two 

groups in their decision-making accuracy, facility of accommodation and speed of eye 

saccadic movement but there is no significant difference in their vergence and peripheral 

vision skill. And also results of multivariate logistic regression analysis with stepwise 

method showed that speed of eye saccadic movement and facility of accommodation were 

significant variables for research criteria (decision making skill) respectively. Expert 

referees may be able to extract more relevant decision-making information from the same 

visual field as compared to the novice referees that will help to make more accurate 

decisions. Speed of eye saccadic movement and facility of accommodation had important 

role in extracting information from visual field. 

 

Keywords: Decision Making, Facility of Accommodation, Speed of Eye Saccadic 

Movement, Peripheral Vision Skill and Basketball Referee. 
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