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 پژوهشی مقالة

ماهر بازیکنان ماهر و نیمه در شوت جفت و دقت عملکردچشم آرام زمان مدت  مقایسة
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   چکیده
 ماهر بسکتبالعملکرد بازيکنان ماهر و نیمهدقت آرام و  مدت زمان چشمبررسی با هدف حاضر پژوهش 

ند، کردهای موفق و ناموفق در شرايطی که افراد از زوايای متفاوتی از زمین شوت را اجرا میدر کوشش
 سال بودند. 20-29 ماهر بسکتبال با دامنة سنیبازيکنان ماهر و نیمه کنندگان پژوهششرکت .انجام شد

  I view ETG 2.7 هایافزارنرم،  SMIردياب چشمیدستگاه  از پژوهشهای دادهو تحلیل ثبت  برای
 د.شستفاده ا Cortexافزار سیستم تحلیل حرکت با شش دوربین مادون قرمز و نرم، Be gaze 3.7و 

مستقل  تی هایآزموناز شد. ارزشی ارزيابی لیستی هشتاز طريق چکها گروهدقت عملکرد  ،همچنین
 نظردر 05/0داری ه شد و سطح معناها استفادتحلیل آماری داده برای دوراهه مرکبو تحلیل واريانس 

هر ماتری نسبت به افراد نیمهآرام طوالنی مدت زمان چشمافراد ماهر نتايج نشان داد که گرفته شد. 
 ،نبنابرايود؛ بتر های موفق نسبت به ناموفق طوالنیآرام در کوشش مدت زمان چشم داشتند و همچنین،

حدود ثیر آن بر عملکرد به تکلیف و موقعیت مآرام و تأ مدت زمان چشمیری کرد که اثر گتوان نتیجهمی
 شود.نمی

  

 .آرام، ماهرانه، شوت جفت بسکتبال مدت زمان چشم وازگان کلیدی:

 

 

                                                           
1. Email: s_moeinirad@sbu.ac.ir  

2. Email: behrouz.abdoli@gmail.com         

3. Email: a_farsi@sbu.ac.ir 

4. n_ahmadi@sbu.ac.ir 
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 مقدمه
حرکتی مناسب های ید فرمانتولاطالعات بینایی برای حرکتی به توانایی استفاده از -هماهنگی بینایی

 یهکه اطالعات را روی شبکشود کسب میجایی خیرگی هاشاره دارد. اطالعات بینایی از طریق جاب

های حرکتی برای انجام بسیاری از مهارت. (1)کند شود( منعکس میرونی آغاز میوکه پردازش ن )جایی

بافت محیطی  های خاصی ازژگید، باید از طریق بینایی به وینروکار میهای روزانه بهکه در فعالیت

. (2)شودمیمنجر به تعامل با محیط اطراف فرایندی طبیعی است که بینایی  ،واقع. درتوجه کرد

گیری در این ا اطالعات الزم برای تصمیمکند تیط از طریق بینایی به فرد کمک میجوی محوجست

را اجرا کند و چه زمانی باید ها باید انجام دهد، چگونه باید آن که چه اعمالی را موارد را کسب کند

های بینایی ویژه ردیابو بههای بینایی با ورود ردیاب ،های اخیردر سال .(3)ها را آغاز کند آن

. بررسی دانش مرتبط با خیرگی اجراکنندگان مرتبط با خیرگی افزایش یافت علوم ، مطالعة1متحرک

که تثبیت ظاهر  ایت مردمک چشم و شناسایی لحظهاگیری سرعت حرکاز طریق اندازهورزشی 

به موفقیت در شناختی که شناسی مرتبط با روان نجیعوامل میا بینش جدیدی را دربارة ،(2)شودمی

مرتبط با های مبه ادراک مکانیس چشمآگاهی از حرکات  .است فراهم کرده، شودمیمنجر  ورزش

اکتساب اعمال حرکتی معین، نقش خیرگی در خبرگی و موفقیت در عملکرد کمک کرده است و 

ها، رفتار بینایی کارآمد براساس پژوهش .(4) شده است و توسعة این حوزة پژوهشیرشد موجب 

های افراد ماهر تثبیتالعات، طبرمبنای معنوان یکی از عوامل مرتبط با خبرگی شناسایی شده است. به

ر روی مناطق های کمتتثبیتو برعکس،  با تکلیف روی مناطق مرتبط یترطوالنی زمان مدتبیشتر با 

تر برای کوتاه 2خیرهای تثبیتیافراد از ساکادهای طوالنی و تأ، عالوهاند. بهدادهنشان نامرتبط با تکلیف 

-های معناپیشنهاد کردند تفاوتنیز  و همکاران 3رایپل .(5) کنندمرتبط با تکلیف استفاده مییای اش

بات چشم/سر وجود دارد ها بر اشیاء و ثداری میان بازیکنان ماهر و مبتدی در ارتباط با تثبیت چشم

 پژوهشگران برایتاکنون . (6)شوداساسی برای موفقیت در شوت بسکتبال محسوب می و یک عامل

جوی بینایی و ورویکرد جستاند: از دو روش استفاده کردهقش بینایی در کنترل حرکت بررسی ن

ورزشکاران در هنگام  ات چشمجوی بینایی، حرکوبینایی در عمل. هنگام استفاده از رویکرد جست

 رفیعی و همکارانشود. سازهای کامپیوتری ورزشی ثبت میها و شبیهنوارهای ویدئویی، عکس مشاهدة

اما در  ،نداهکنندگان استفاده کرد( از این رویکرد برای بررسی رفتار خیرگی شرکت3)و عبدلی  (7)

پردازند، ثبت اجرا میها در دنیای واقعی بههنگامی که آنرویکرد بینایی در عمل، خیرگی ورزشکاران 

                                                           
1. Mobile Eye Tracking 

2. Fixation Latency 
3. Ripoll 
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 دارد. در روانشناسی تجربیریشه  است که تر دو الگوجوی بینایی مدل قدیمیوشود. رویکرد جستمی

های ورزشی زنده ثبت قادر نبودند حرکات چشم ورزشکاران را در موقعیت پژوهشگران 1980تا سال 

ها در هنگام حرکت، استفاده از این ردیاب و های چشمی متحرکیابرد کنند، اما با رشد فناوری

ثبت خیرگی اجراکنندگان در های اولیه برای کوشش. (4)کار برده شد یکرد بینایی در عمل بهرو

اساس اجرای ورزشکاران یزی چاینکه چه بررا ارائه کرد؛ مبنی بینش جدیدی ورزشی های زندةموقعیت

در ( 7) 1( بود. ویکرز7) ویکرز ین مطالعات در این رویکرد، مطالعة. یکی از اولخبه استننخبه و غیر

ی در های خبرگتفاوت ویگلف بررسی کرد.  ضربةابتدا خیرگی افراد ماهر و مبتدی را هنگام اجرای 

ها ترین این تفاوتتوجه ضربه برجسته کرد. درخورتنظیم و  ،اجرا کنترل خیرگی را در طول مرحلة

از شروع قبل  ثانیهطور مداوم پشت توپ برای حدود دو هایشان را بهاین بود که افراد ماهر چشم

کردند. ویکرز این را تا تماس باتون با توپ حفظ می داشتند و این تثبیتچرخش به عقب نگه می

و سازی یک مکان در هنگام آماده فظ تمرکز برتوانایی حکرز یو ،واقعدرنامید.  «چشم آرام»ثبیت را ت

خاص پیش از سمت یک هدف عنوان تثبیت نهایی بهچشم آرام بهحرکت را چشم آرام نامید. اجرای 

سه یک نقطه و با  نون کلی در تثبیت، خیرگی باید برعنوان یک قابهشود. شروع یک حرکت گفته می

 ،شروع چشم آراممتمرکز شود. نقطة هزارم ثانیه  100)بینایی کانونی( برای حداقل  بینایی درجه زاویة

دهد پایان چشم آرام هنگامی رخ میشود و ته مینظر گرفکلیف درقبل از یک حرکت بحرانی در یک ت

هزارم  100تر از بینایی و برای مدت زمان بیش ر بیشتر از سه درجه زاویةکه تثبیت از مکان موردنظ

یا بعد از آن ادامه یابد. تواند در طول حرکت نهایی می چشم آرام ، دورةبنابراین شود؛ ثانیه منحرف

( در 8) ویکرزو دقت است. ح باالی مهارت وسطشخصة مام ر چشم آرتطوالنی رسد دورةنظر میبه

تر چشم آرام با بسکتبال نشان داد که مدت طوالنی ماهرروی بازیکنان ماهر و نیمهخود  اولیة مطالعة

مدت ماهر شروع زودتر و و افراد ماهر نسبت به افراد کمترسطوح باالی عملکردی در ارتباط است 

مدت زمان ندازان ماهر ا( نشان دادند که تیر9) مکارانو ه 2سراداشتند. کتری آرام طوالنی زمان چشم

های کینماتیکی ویژگی تحلیل ،همچنین تند.افراد کمتر ماهر داشسبت به تری نآرام طوالنی چشم

دهند. نسبت به افراد کمتر ماهر حرکت میری تطور آهستهفراد ماهر تفنگ را بهنشان داد که ا

د برای عملکرد موفق در رسنظر میتر چشم آرام بهالنیثبات بیشتر تفنگ و مدت طو ،کلیطوربه

آرام و  مدت زمان چشمبین ( در بررسی ارتباط 10) فهیمی و همکاران ،همچنین. انداندازی مهمرتی

چشم آرام یکی از متغیرهای نشان دادند که ر کودکان با اختالل هماهنگی رشدی، عملکرد حرکتی د

در تکالیف بسیاری مثل . ودکان با اختالل هماهنگی رشدی بودمرتبط با عملکرد حرکتی در ک ثر ومؤ

                                                           
1. Vickers 

2. Causer 
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 (12) و والیبال (11) پنالتی فوتبال ، ضربة(10) د بسکتبالا، پرتاب آز(9) ، پرتاب دارت(8) تیراندازی

فردی در ی فردی و بینهاتفاوتبا برتر نشان داده شده است که عنوان استراتژی خیرگی چشم آرام به

 .(13) اجرای حرکتی مرتبط است

قابل های محیط ها درکننده، شرکتشده در زمینة چشم آرامهای انجامپژوهش، تاکنون در کلیطوربه 

 مثل پرتاب آزاد بسکتبال، ضربة گلف و تیراندازی و ... گیری مجرد ثابتتکالیف هدفپیش بینی و 

اهداف اجرا  ازثابتی  نسبتاً از فاصلة بستهمجرد و تکالیف آزمایشگاهی  گرفتند.مورد آزمون قرار می

. ه استاجرا وجود نداشتی و زمانی در تکلیف درحالیفضا گونه محدودیتکلی هیچطورکه به دنشومی

 تکلیف را حفظ کندکه سیستم بینایی تمایل دارد تا حداقل مقدار اطالعات ضروری برای یک ازآنجا

تری های کمتر با مدت زمان طوالنیتثبیت شدنیبینیپیشیی ها، چنین تکالیف بسته با محیط(14)

. (15) مرتبط با رفتار خیرگی مشاهده شده است هایای که تاکنون در پژوهشنتیجه ؛دنانگیزمیرا بر

تغییرات زیادی در رفتار خیرگی دیده شده که  های اخیر پیشنهاد شده استدر پژوهش ،اینبرعالوه

شرایط  تفاوت ازم شرایطی ،نابراینب اند؛های تکلیفی مشابه با شرایط رقابتهنگامی که نیازاست؛ 

که کند ایجاد مینسبت به زمانی های تکلیفی متفاوتی را حل، راهایجاد نیازهای متفاوتدلیل واقعی به

اده از الگوی رفتار به استفتواند خود مینوبةکنند که این بهدر شرایط واقعی تکلیف را اجرا میافراد 

 ترا در تکالیف باز و شرایطی مشابهشود که آیال مطرح میاین سؤ ،بنابراین خیرگی متفاوت منجر شود؛

 که متغیر چشم آرام به اجرای تکالیفشود یا ایننشان داده مینیز  چشم آرام اثرهای ،با شرایط واقعی

 در پژوهش حاضر، شوت جفت بسکتبال است.شده تکلیف درنظرگرفته شود؟حرکتی بسته محدود می

رود؛ شمار میبال بهها در بازی بسکتترین پرتابترین و کاربردیآورترین، مهمامتیاز شوت جفت یکی از

توجه مربیان و بازیکنان این رشته موردآن بسیار  نشدنیا موفق ر موفقیتفتن عوامل مؤثر دیا ،روایناز

بازیکن پشت خط پرتاب آزاد که از  و شودکتبال یک مهارت بسته محسوب میاد بسرتاب آزپت. اس

طور مستقیم در جلوی او قرار دارد سمت سبدی که بهایستد و بهمتر از سبد فاصله دارد می 57/4

 از فواصل و زوایای متفاوتی شوتی پویاست که شوت جفت . برعکس پرتاب آزاد بسکتبال،کندشوت می

. در مقابل فرد قرار دارد که دفاع شوداجرا می مواقع در شرایطی در زمین در هنگام بازی و در بیشتر

بر عملکرد به سبد که اغلب صله از سبد و زوایای متفاوت فاتأثیر عوامل خارجی مانند مدافعان، دلیل به

بررسی رفتار هایی در زمینة پژوهش .شودمییک مهارت باز محسوب شوت جفت ، گذارندفرد تأثیر می

دی الوریا و  ،(17, 16)و همکاران 1اودیجانسهای پژوهش ل ازجملهخیرگی شوت جفت بسکتبا

اجرای شوت تنها از یک جمله ازهای چندی است؛ دارای محدودیت مطالعاتین . ا(19, 18)نهمکارا

 بینایی برای کنندةهای مسدود)استفاده از عینک هاکنندهرفتار خیرگی شرکت نشدنثبتموقعیت، 

                                                           
1. Oudejans 



 55                                                       ... شوت در عملکرد دقت و آرام مدت زمان چشم مقايسهراد: معینی

گزارش و  (20) متفاوت اطالعات خیرگی کدبندی و تحلیلهای بررسی نقش اطالعات بینایی(، روش

ر کاهش شانس اثر مستقیمی بکه های موفق و ناموفق ها در کوششجای بررسی تفاوتدرصد شوت به

 .(13) دارد شناسایی دقیق اطالعات خیرگی مرتبط با سطوح باالتر دقت

از زمین وایای متفاوت زدر  جفت بسکتبالبا بررسی شوت تالش کردیم حاضر  اساس، در پژوهشبراین

در ماهر هبازیکنان ماهر و نیم بینام در آر مدت زمان چشمبه بررسی تفاوت متفاوت(  پنج زاویة)

-رایط دروندر ش آرام در تکالیف پویا مدت زمان چشماثر  تعیینمنظور به ،های موفق و ناموفقشوت

نان ماهر و بازیک ام در بینآر مدت زمان چشماین است آیا سؤال پژوهش  بپردازیم.فردی فردی و بین

ی شوت جفت بسکتبال ها در اجرانآ نشدنشدن یا موفقکنندة موفقتواند از عوامل تعیینماهر مینیمه

  ؟باشد
 

 پژوهش روش
فتار خیرگی بازیکنان ماهر و ملکرد و رعاست که در آن ای مقایسه-روش پژوهش حاضر از نوع عّلی

بازیکن  13وهش، در این پژ .در شوت جفت بسکتبال مقایسه شدسال  20-29ال ماهر بسکتبنیمه

سال در  54/8 ± 50/1فعالیت سابقة با یک کشور و  های ملی، لیگ برتر و دستةبسکتبال ماهر از تیم

 سال 5/3 ±53/0فعالیت  سابقة دو و سه کشور با های دستةلیگماهر از بازیکن نیمه 10بسکتبال و 

  د.داشتن ز طریق لنز()ا شدهاصالحطبیعی یا ها بینایی کنندهتمام شرکتشرکت کردند. 

 Senso Motoric Instrumentsها با استفاده از دستگاه کنندهرفتار خیرگی شرکت: گیریابزار اندازه

(SMI) eye tracking glasses (ETG)  ردمک مانعکاس قرنیه و این دستگاه از دو ویژگی در شد. ثبت

یک درجه  نشانگر با. یک شودهرتز استفاده می 60تصویربرداری  خیرگی با سرعت برای محاسبة نقطة

در شگران که توسط پژوه دهدنشان می یر ویدئوییصویک تقالب ر موقعیت خیرگی را د بینایی زاویة

 I view آوریافزار جمعشود. نرمدیده می s4زمان واقعی با استفاده از گوشی سامسونگ گلکسی 

ETG ت . سپس، اطالعاشدچشمی متصل می ور مستقیم به ردیابطکه به روی گوشی نصب شده بود

 Be gaze 3.7 رفتار خیرگی تحلیلفزار اکه نرم Asus- 64 Gigabytes drive به یک کامپیوترشده ثبت

افزار تحلیل با رفتار خیرگی از طریق این نرم د و اطالعات مرتبطش، ارسال میشده بودروی آن نصب 

  شد.در قالب فایل اکسل ذخیره می ،نهایتشد و درمی

آوری اطالعات ها، برای جمعکنندهالعات مرتبط با رفتار خیرگی شرکتبا ثبت اط زمانطور همبه

ساخت شرکت  OSPREYسیستم تحلیل حرکت با شش دوربین مادون قرمز ) از، ی اجراکنندگانحرکت

MOTION ANALYSIS با استفاده  استفاده شد که فریم در ثانیه 240برداری آمریکا( با قابلیت فیلم
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ها با دوربین. شداجرا می Cortexافزار چنین نرمو هم 1سیمشده و با دانگل بیدرایور نصباز فلش

آزمایشگاه نصب شدند تا حرکت ای به دیوارهای دایرههای متحرک مخصوص به شکل استفاده از پایه

با استفاده  کنندگانشرکتبت کنند. پس از ضبط حرکت کنندگان در زمان اجرای تکلیف را ثشرکت

بعدی استفاده بخش پردازش ، 2افزار کرتکسهای کینماتیک از نرماستخراج داده ، برایهااز دوربین

افزار نویسی در نرماز طریق برنامهدر انتها . ندصورت فایل اکسل ذخیره شدها بهداده ،نهایتشد و در

محاسبه آرام  مدت زمان چشم ،Cortexو  Gaze Be هایافزاراطالعات حاصل از نرم ا استفاده از 3متلب

 شد. 

در آزمایشگاه قرار گرفته بود.  متر 04/3ای با ارتفاع پژوهش در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. حلقه

 برای آشنایی با محیط پژوهشها کنندهند. شرکتکردرضایت شخصی را پر  فرم اطالعات وافراد ابتدا 

ی آشنایی با وضعیت برارا کوشش دیگر پنج  پوشیدند وشمی را ردیاب چ دادند،را انجام  شوت 10

رنگ قرار نمایش سفیدپرده روی یکها نقطهکه  اینقطهبه روش سه کالیبره ،دادند. سپسجدید انجام 

برای افزایش دقت کوشش،  10 هر شدنبعد از انجام پژوهش، دادندر طول انجام .شدانجام  ،داشت

 برای کردن و آشنایی با محیط پژوهش،شدن مراحل گرمبعد از انجام شد.گیری کالیبره تکرار اندازه

در  موقعیت کلیدی پنجتعدادی شوت از  های دو نفرهدر قالب تیم هاکنندهشرکت ،آزمون دادنانجام

متری  25/5 از فاصلة 4در قالب تمرین ستارهاست،  نشان داده شده را که در تصویر شمارة یکین زم

ها تیمی آنکردند و همموقعیت بعدی حرکت می دادند. بازیکنان بعد از شوت از هر موقعیت بهانجام 

ها باید کنندهکدام از شرکت. هر(21) دادها پاس میو در موقعیت بعدی به آنکرد میتوپ را ریباند 

د. بودننآگاه ها از این مسئله دادند، اما آنشوت ناموفق را انجام می 10شوت موفق و  10حداقل 

آزمون افراد در طی  های کینماتیکیو ویژگی رفتار خیرگی شوت اول، 25عملکرد برای  هاینمره

 شد. محاسبه 

                                                           
1. USB Port Dongles 

2. Cortex 

3. MATLAB 
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 نمايی از زوايای شوت در آزمون ستاره -1شکل 

 

. (22) ها استفاده شدکنندهرکتش دقت شده برای محاسبة نمراتشوت اول انجام 25 از عملکرد:دقت 

که مشاهده گونهارزشی استفاده شد. هماندهی هشتروش نمرهنمرات عملکرد افراد از  برای محاسبة

دن آن به شود، نمرات دقت براساس نحوة برخورد توپ به حلقه و تختة بسکتبال و همچنین واردشمی

 )جدول شمارة یک(. (23)ه است شدقه محاسبه ن حلورد

 
 نحوه محاسبه نمره دقت عملکرد گروه ها -1جدول 

 مشخصات نتیجه نمره

 دون کسب امتیازب -کندخته و نه به حلقه برخورد میتوپ نه به ت 1

 دون کسب امتیازب -اس خیلی کمی با بیرون حلقه داردتوپ تم 2

 بدون کسب امتیاز -کندبرخورد می طور قوی به تخته یا حلقهتوپ به 3

 دون کسب امتیازب -کندتوپ به باالی تخته یا حلقه برخورد می 4

 یازکسب امت -کندتوپ به باالی تخته یا حلقه برخورد می 5

 تیازکسب ام -کندبا درون حلقه ایجاد میتوپ تماس قوی  6

 تیازکسب ام -کندتوپ تماس کمی با درون حلقه ایجاد می 7

 شود.توپ بدون برخورد به تخته یا حلقه وارد سبد می 8
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برای  موفق و شش کوشش ناموفق انتخاب شد وشده، شش کوشش های انجاممجموع کوششاز 

ن شده برای هر کوشش سه مرحله تعییپردازش بیشتر اطالعات مرتبط با رفتار خیرگی استفاده شد. 

حرکت یک ثانیه قبل از  سازیآماده مرحلةشدن و بازشدن بود. سازی، خمآماده مرحلة که شاملبود 

که طورآرنج همان شدن هنگامی بود که زاویةخم مرحلة. شروع نظر گرفته شددر شدنخم شروع مرحلة

آرنج تا  که زاویة نظر گرفته شدو مرحلة باز شدن زمانی درد کرد، کاهش پیدا میشال آورده میتوپ با

 روع هر کوشش با شروع مرحلةد. شکر، افزایش پیدا میدشمیهنگامی که توپ از انگشت اشاره رها 

نظر گرفته در رهاسازی توپ از دست فرد لحظةپایان آن هنگام اولین  د وشسازی حرکت تعریف آماده

)پشت  بسکتبال عنوان تثبیت نهایی روی حلقةبهآرام  مدت زمان چشمزمان با مراحل حرکتی، هم. شد

ی باالثانیه قبل از اولین حرکت روبهمیلی 100برای حداقل  بینایی و حداقل سه درجه زاویة ریا جلو( د

شده روی حلقه برای که تثبیت انجام نظر گرفته شددر هنگامی آنپایان  و نظر گرفته شدآرنج در

عملکرد دقت نمرات  ،هایتدرن. شدثانیه منحرف میمیلی 100و حداقل بینایی  بیشتر از سه درجه زاویة

)شش  و ناموفق کوشش()شش  های موفقکوششآرام  مدت زمان چشمو  شوت اول( 25) جفت شوت

تحلیل آماری نتایج . برای (22) ماهر محاسبه شداهر و نیمهطور جداگانه برای تمام افراد مبه کوشش(

-شاپیرو ها از آزمونودن دادهببیعیطها، برای بررسی داده انگین و انحراف معیار برای توصیفاز می

از آزمون تی مستقل استفاده شد.  دقت عملکرددر متغیرهای ها میانگین گروه برای مقایسةو  1ویلک

 آزمون تحلیل واریانس مرکبوفق های موفق و نامها در کوششبررسی تفاوت گروه ، برایمچنینه

عنوان عوامل ماهر( بهنیمه )ماهر و برگیسطوح خ ،در آزمون تحلیل واریانس مرکب شد. کار بردهبه

نظر گرفته شدند. آزمودنی درعنوان عوامل درون)موفق و ناموفق( به آزمودنی و موفقیت در شوتبین

 05/0با سطح معناداری  22نسخة  2اس.پی.اس.اس. افزاروتحلیل آماری اطالعات خام از نرمبرای تجزیه

 استفاده شد. 

 

 نتایج
ل نشان داد در عملکرد شوت جفت بسکتبا هاگروه در بین را داریتی مستقل تفاوت معنا نتایج آزمون

(3.70  =t ،21  =df ،0.001 = P ؛)ری ( عملکرد بهت38/123 ± 67/15) که افراد ماهرصورتبدین

  ( در شوت جفت بسکتبال داشتند.20/103 ± 09/8ماهر )نسبت به افراد نیمه

ها گروه ر بود؛ یعنی بیندامعناها که اثر اصلی گروه نیز نشان داد نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب

شمارة  که در جدول اطالعات توصیفیاساس بر دار وجود داشت.آرام تفاوت معنا مدت زمان چشمدر 

                                                           
1. Shapiro-Wilk 

2. SPSS 
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-طوالنیآرام  مدت زمان چشمماهر ی افراد ماهر نسبت به افراد نیمهکلطورهنیز نشان داده است، ب دو

مدت زمان  ؛ یعنیدار بودمعناهای موفق و ناموفق( )کوشش اثر اصلی موفقیت ،همچنین. تری داشتند

و  هااثر تعاملی گروه .تر بودهای ناموفق طوالنینسبت به کوششهای موفق آرام در کوشش چشم

 ارائه شده است. سهدار نبود که نتایج در جدول شمارة معناموفقیت 

 
 آرام چشممدت زمان نتايج اطالعات توصیفی سطح مهارت و موفقیت در  -2 جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد هاگروه

 های موفقکوشش
 240/0 743/0 13 افراد ماهر

 124/0 430/0 10 ماهرافراد نیمه

 های ناموفقکوشش
 167/0 334/0 13 افراد ماهر

 94/0 173/0 10 ماهرافراد نیمه

 
 آرام مدت زمان چشمدر  سطح مهارت و موفقیت نتايج آزمون تحلیل واريانس مرکب-3جدول 

 معناداری F میانگین مجذورات آزادی درجة جمع مجذورات منبع تغییرات

 001/0 556/22 635/0 1 635/0 هاگروه

 001/0 856/39 254/1 1 254/1 موفقیت

 165/0 069/2 065/0 1 065/0 موفقیت*  گروه

   

 گیریو نتیجه بحث
ل یکی از عوام ع توانایی نمایش عملکرد عالی است.واقدربیان شد، خبرگی ورزش تر که پیشطورهمان

آن وجود  تی است که شواهد بسیار کمی دربارةشناخ-های ادراکیمزیربنایی خبرگی ورزشی، مکانیس

منظور اسایی و اکتساب اطالعات محیطی بهشناختی به توانایی برای شن-های ادراکیمهارتدارد. 

آگاهی از شود. که پاسخ مناسب انتخاب و اجرا مییطوره دارد؛ بهکردن با دانش موجود اشاریکپارچه

 . صفحةو مهم استروری ضعملکرد ورزشی موفق داشتن اینکه کجا و چه زمانی نگاه کنیم برای 

ات مرتبط و نامرتبط با تکلیف است؛ بنابراین، نمایش بینایی بسیار گسترده است و اغلب شامل اطالع

درستی شان را بهناطق غنی اطالعاتی باشند تا توجهبه شناسایی مقادر اجراکنندگان ورزشی باید 

های دههدر  کارآمد استخراج کنند.طور معنی و مفیدی را از این مناطق بههدایت کنند و اطالعات با 

ناموفق  های روانی مرتبط با عملکرد موفق یابسیاری در تالش برای درک بهتر فاکتور اخیر، پژوهشگران

که  دارندای )اخباری( و ادراکی گسترده ش آشکاراند که افراد ماهر داننشان داده . پژوهشگراناندهبود

 گیری وقایع آینده و عملکردبینی و تصمیماج اطالعات مهم از محیط برای پیشه استخرها را قادر بآن

 را دارا هستند؛ مانند ایحرکتی گسترده-های ادراکیافراد ماهر مهارت ،بنابراین کند؛موفق می
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ها های ورزشی و دیگر زمینهها در زمینهیک از اینکه هر هااستفاده از نشانه صاص توجه مؤثر واخت

های تر مهارتبیشتر و بهمت شناسایی هرچهس، اهمیت این امر ما را بهبنابراین نشان داده شده است؛

. (24) دهددر خبرگی ورزشی سوق میها نقش این مهارتها و کسب این مهارت ،حرکتی-ادراکی

چشم  اند،تازگی پژوهشگران بسیاری به آن توجه کردهشناختی که به-های ادراکییکی از این مهارت

آرام بازیکنان ماهر  مدت زمان چشمحاضر نیز بررسی عملکرد و دادن پژوهش هدف از انجام .آرام است

 ی متفاوتیها از زوایاهکنندشرکت بود که بسکتبال در شرایطی ماهر بسکتبال در شوت جفتو نیمه

و )سطوح خبرگی(  فردیبین ف از این بررسی مقایسة اثرهایهدکردند. را اجرا میاز زمین شوت 

حاضر نشان داد که بازیکنان ماهر  نتایج پژوهشبود.  در مقابل ناموفق( های موفق)کوشش فردیدرون

نتایج مرتبط با  ،در شوت جفت بسکتبال عملکرد بهتری نسبت به افراد کمتر ماهر داشتند. در ادامه

 ایایاز زاو وت جفت)ش شرایطی که تکلیف در محیطی متغیردر  ها نشان دادکنندهتار خیرگی شرکترف

؛ بود دارمیان سطوح متفاوت خبرگی معناآرام در  مدت زمان چشم متفاوت نسبت به حلقه( اجرا شد،

تری نسبت به افراد کمتر ماهر داشتند. آرام طوالنی مدت زمان چشمبازیکنان ماهر که طوریبه

آرام  چشممدت زمان ناموفق های شوتهای موفق نسبت به ها در شوتکنندهشرکت ،همچنین

آرام با سطوح باالتر خبرگی  مدت زمان چشمتوان بیان کرد که میاساس، اینبر تری داشتند؛طوالنی

مدت ، ای فراتحلیلالعهطدر نتیجة م( 21و همکاران ) 1مانطورکه همان اط است؛و عملکرد در ارتب

از  در بسیاریای که نتیجه یافتند؛خبرگی  نوان یکی از سه شاخص کلیدیعام را بهآر زمان چشم

تکرار آرام در خبرگی و عملکرد موفق  مدت زمان چشمبررسی نقش  شده در زمینةهای انجامپژوهش

که روی  سر و همکاراناک العةطازجمله م ها اشاره خواهد شد؛که در ادامه به برخی از آن شده است

مدت زمان ( در پژوهشی نیز دیگر 22) سر و همکاراناک. (25)ماهر انجام شدن ماهر و نیمهتیراندازا

ی با خطای شعاعی هاکوششبا خطای شعاعی کمتر نسبت به های در کوششتری را آرام طوالنی چشم

ها، ساکادها و تثبیتر بررسی رفتارهای خیرگی )ویکرز د ،همچنین گلف نشان دادند. بیشتر در ضربة

رفتارهای ژگی از چمن(، تنها یک وی )توپ، باتون، چاله و هاهای تعقیبی( و برای تمام مکانردیابی

قبل تثبیت نهایی روی توپ  آن دادند کهنشان سطح مهارت و دقت  متمایزکنندةعنوان را به خیرگی

داد که در بازیکنان با امتیاز زیر چهار  نشانوی  پژوهش. نتایج (26)از چرخش به عقب باتون بود

ه امتیاز بیشتر که بازیکنانی ک؛ درحالیمدت دو ثانیه بودها بهآن اهر( میانگین چشم آراممبازیکنان )

 و 2آلدر. (1) ای داشتندثانیه 5/1طور میانگین چشم ساکن به ،ماهر( داشتند)بازیکنان کمتر  14از 

جوی بینایی وهای کینماتیکی اعمال حریف و رفتارهای جستبین ویژگی ( ارتباط23) همکاران

                                                           
1. Mann 

2. Alder 
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بررسی کردند. در طول مراحل اجرای  سرویس بینی موقعیتشبدمینتون را در هنگام پیبازیکنان 

شده و اوج شتاب ها در مسافت پیمودههایی را بین سرویسات حریف، آنالیز کینماتیکی تفاوتحرک

ها نسبت به افراد مبتدی افراد ماهر در پاسخ به سرویس ،نینهمچ راکت نشان داد.در شانه، آرنج، مچ و 

در مقایسه با  های ماهرکنندهار خیرگی افراد نشان داد که شرکتتر بودند. نتایج مرتبط با رفتدقیق

بینی داشتند. م پیشتری را در هنگاآرام طوالنی مدت زمان چشم ماهرنیمههای کنندهشرکت

ماهر سافتبال در بین داوران ماهر و نیمهرا ار خیرگی رفتیی هانیز تفاوت( 24) همکارانو  1میلسلیج

داری را برای تواتر رفتار های معنابررسی کردند. نتایج تفاوتربه زمین ض شدةسازیموقعیت شبیه

ها نشان کنندهم و مدت ردیابی توپ در میان شرکتخیرگی، نوع رفتار خیرگی، مدت و شروع چشم آرا

تر و باثباترفتاری  ماهربه نیمه نسبت ماهر ان داد که کنترل خیرگی داوراننشنتایج  ،کلیطوربه .داد

رام زودتر و آرام نیز نشان داد که داوران ماهر شروع چشم آ مدت زمان چشمنتایج  تر بود.اقتصادی

( رفتار 25)2 ک و ویکرزپنچوماهر داشتند. تری نسبت به داوران نیمهآرام طوالنی مدت زمان چشم

-نتایج مرتبط با رفتار خیرگی شرکتهای ماهر و مبتدی را بررسی کردند. رقصنده 3برداریخیرگی گام

تری استفاده های کمتر با مدت طوالنیتثبیت از داریطور معنابه دگان نشان داد که افراد ماهرکنن

 ترطوالنیداری نسبت به گروه کنترل طور معنابرداری بها قبل از گامهآرام آن مدت زمان چشم و کردند

 . بود

و  تر چشم آرام در سطوح باالتر خبرگیمدت طوالنیزیربنای نظری تبیین  برایحاضر،  در پژوهش

از دیدگاه علوم شناختی  ویکرزتوضیح  ،های موفق نسبت به ناموفقبودن آن در کوششترنیز طوالنی

 حرکتسازی بحرانی آماده ممکن است مدت دورة تر چشم ساکنمدت طوالنی صورت است کهبدین

)نیرو و  هنگامی که پارامترهای حرکتریزی حرکت( توسعه دهد؛ )مراحل انتخاب پاسخ و برنامهرا 

این شوند. براساس ریزی میو برنامه تنظیمخوبی ها بهبندی و هماهنگی اندامزمان عالوةهبجهت(، 

ر رویکردی دیگاز . (27, 22) شوندها فعال میزیربنای کنترل اندام های عصبیرویکرد، شبکه

های تری را برای اجرای مهارتچشم آرام ممکن است فواید کلیاند شناسان ورزشی پیشنهاد کردهروان

چشم آرام شاخصی از کانون توجه و  .کندمین تمرکز توجه بیرونی تأم مکانیسگیری از طریق هدف

یادگیری و اجرای  مدتبیرونی در  بسیاری از فواید تمرکز توجه هایدر پژوهشتمرکز است. 

کرده است که تمرکز توجه بیرونی به  بیان 4سینگر ،برای مثال های حرکتی حمایت شده است؛مهارت

های مگان بر افکار درونی و مکانیسیادگیرندکند و از تمرکز وضعیت بهینه برای عملکرد کمک می ایجاد

                                                           
1. Millslagle 

2. Panchuk & Vickers 

3. Stepping 

4. Singer 
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اثر توجه به ) نشان دادند که توجه بیرونی و همکاران 1ولف ،مشابهطور . به(28)کندن جلوگیری میبد

 . (29)های حرکت( بهتر استمکانیسمتوجه به ) حرکت( برای یادگیری حرکتی نسبت به توجه درونی

کلی طور، بهاستمرتبط سطوح باالتر خبرگی با آرام  مدت زمان چشمکه افزایش  وعض، این موحالبااین

 2«پارادوکس کارایی»وع را ض( این مو27) مان و همکارانصول خبرگی حرکتی در تناقض است که با ا

و خودکاری در فرایندهای طریق رفتار اقتصادی  ورکلی خبرگی حرکتی ازطسو، بهکیاز .ندنامید

-ه نشانک را کاهش زمان واکنش 3ماسلویت ،برای مثال ؛شودمشخص میکنترل حرکتی زیربنایی 

گیری دستی اری بعد از یادگیری یک تکلیف هدفدر آزمون یادددهندة کاهش نیازهای پردازش است، 

نشان دادند که با افزایش دشواری تکلیف که با ( 28) و همکاران 4ویلیامز ،دیگر. ازسوینشان داد

، بنابراین یافت؛آرام نیز افزایش  مدت زمان چشماست، افزایش نیازها برای تنظیم بهتر عملکرد مرتبط 

ویلیامز و همکاران  کهطورهمانکنترلی مرتبط است و  رعایت اصل اقتصاد در فرایندهای اگر خبرگی با

ول نیاز برای پردازش اطالعات در طکنندة زمان موردآرام منعکس مدت زمان چشماند، پیشنهاد کرده

ت به افزایش در آرام نسب مدت زمان چشمکاهش  ،ن شواهداساس ایبنابراین برکنترل حرکت است، 

 شود. بینی میآرام برای اجراکنندگان ماهر پیش مدت زمان چشم

 آرام و عملکرد خبرگی مدت زمان چشمباط شناسایی عوامل زیربنایی ارت در ادامة این مباحث دربارة

بر  شناختی دارد و که ریشة از رویداد چشم آرام ارائه کردرا گری توضیح دی کالسترمو اهمیت آن، 

توصیفی که  کند؛کید نمیات موردنیازی که باید در طول دورة چشم آرام پردازش شود، تأمقدار اطالع

طول  در 5م محافظتمکانیس از طریق ،( مطرح کرد1996) نیومنکه را م انتخاب برای عمل مکانیس

بازداری های تکلیفی غیربهینه حلازی راهسآمادهاز این مکانیسم  .گیردنظر میدورة چشم آرام در

تواند می وضیح، چشم آراماساس این تشود. برمیحرکتی بهینه منجر  هایحلراهی به اجراو کند می

مایت کند. براساس این های پاسخ حهای گزینهتوزیع بازنمایی بینانتخاب عمل از  تةپیوساز فرایند 

های تمرین شده در طول سالآوریجمعهای تکلیفی حلشود که افزایش تعداد راهمیفرض کارکرد، 

بینی مدت طوالنی به پیشخود نوبةهکه این امر ب منجر شودحفاظت مبه افزایش نیازهای واند تمی

، در فرضیة بازداری روایناز منجر شود؛ماهر مبتدی و نیمهافراد افراد ماهر نسبت به چشم آرام برای 

ا افزایش آرام ب مدت زمان چشمافزایش  توضیحی برای یافتة کردند،ارائه  کالسترمن و همکارانکه 

یک فرد ماهر  آرام مدت زمان چشم، 6بازداری . براساس فرضیةخبرگی حرکتی پیشنهاد شده است

                                                           
1. Wulf 

2. Efficiency Paradox  
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 36                                                       ... شوت در عملکرد دقت و آرام مدت زمان چشم مقايسهراد: معینی

ماهر تغییرات تکلیفی فراد ا تر است؛ یعنیطوالنی ،حل تکلیفی افرادفضای راه 1دلیل گسترششاید به

واحد با  یمحیطدر ها را حلتوانند این راهاند و میاستاندارد بسیاری را تجربه کرده لحدور از راه

 2عنوان کارکردی از چگالیآرام ممکن است بهمدت زمان چشم  ،دیگرکنند. ازسوییکدیگر ترکیب 

 حلییرات تکلیفی بسیار نزدیک به راهتعداد زیادی از تغ نیز افزایش یابد؛ یعنیحل تکلیفی فضای راه

حرکت را بهتر تنظیم  کهدهد ی تمرین، به افراد ماهر اجازه میهاشده در طول سالاستاندارد تجربه

در حمایت از  و همکاران 3هرنهای پژوهش یافته. (30, 5) دنند و تکلیف را با واریانس کم اجرا کننک

ها کنندهها شرکتآن پژوهشدر . (31)تفسیر شد مکارانکالسترمن و ه طگونه توساینبازداری  فرضیة

در  تری نسبت به پروتکل تمرین مسدودآرام طوالنی مدت زمان چشمدر شرایط تمرین تصادفی 

یش تشکیل قوانین در فضای به افزاتمرین تصادفی  به نظر می رسد. تکلیف پرتاب دارت نشان دادند

شود. میمنجر  یحل تکلیفدر زیر فضاهای راه شدهآوریجمع تجربةافزایش  ،نتیجهو درحل تکلیفی راه

 کهصورتشود؛ بدینتفاوت ذکر میاز پرتاب بسکتبال از نقاط م مثالیادن این استدالل دهنگام نشان

ینی کرد که بازیکنان بتوان پیشپ با یک روش مسدود تمرین شود، میاگر پرتاب از نقاط الف، ب و 

حل تکلیفی جداگانه برای هزیرفضای راایجاد به دهند که ای را از هر موقعیت شکل میداگانهقوانین ج

شود که بینی میطور تصادفی تغییر کنند، پیشا بههموقعیت اگرشود. می منجر شدهکرهای ذموقعیت

به تشکیل قواعد است و متعلق  یکسان کنند که به یک تکلیفطور درک مینها را آموقعیتبازیکنان 

 (،الف)هنگام اجرای یک پرتاب از موقعیت  ،بنابراین شود؛میمنجر حل تکلیفی واحد برای فضای راه

های حلن با راهنسبت به بازیک یترهای متناوبحلبا راه، ترحل تکلیفی گستردهراهضای بازیکن با ف

به افزایش مدت ن امر که ایمحافظت کند تواند از تغییرات حرکتی معمول می تکلیفی کمتر گسترده

کمتر تر چشم آرام در شرایط تصادفی نسبت به مسدود و همچنین در افراد ماهر نسبت به طوالنی

 .(5) شودمیمنجر ماهر 

م مان چشم آرازکلی بیان کرد که میانگین مدت طورتوان بهمی براساس نتایج این پژوهش ،بنابراین

تأثیر عوامل بسیاری تواند تحتکه می در تکالیف و شرایط متفاوت ممکن است مقدار متفاوتی باشد

حال، ااینبو ... قرار گیرد؛  تجربه، دسترس، سطوح متفاوت خبرگی گی تکلیف، زمان دردپیچی مانند

االتر بسطوح  نقش میانجی چشم آرام در عملکرد موفق و ،ها در میان تکالیف و شرایطتفاوتاین 

از طریق  مثبت چشم آرام گیری کرد که اثرهایتوان نتیجهمی ،بنابراین کند؛خبرگی را نقض نمی

 .شودمینمحدود  ها و تکالیفبه موقعیتها پرداختیم، تر به مرور آنهای چندی که پیشممکانیس
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate quiet eye duration and accuracy of 

performance of skilled and less skilled basketball players in successful and unsuccessful 

jump shots in the star-drill. Participants were skilled and less-skilled basketball players 

aged 20-29 years old. In order to record and analyze the data was used from the SMI Eye 

Tracker, I view ETG 2.7 and be gaze 3.7 software, the motion analysis system with six 

infrared cameras and Cortex software, as well as the accuracy of the performance of the 

groups was evaluated through 8 value check list. T-test and mixed ANOVA (two way) 

was used to statistical analysis and. The level of significant was set at 0.05. The result 

show that skilled players had better accuracy in jump shots than less skilled players. They 

had longer quite eye duration than less skilled players and also players showed that longer 

quiet eye duration in hit than miss. Therefore, it can be concluded that the effect of quite 

eye duration and its effect on the performance is not limited to task and situation. 

  

Keywords: Quiet Eye Duration, Skilled, Basketball Jump Shot. 
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