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 چکیده

اند تا با مقايسه  هاي بينايي درگير در عملكرد خبرگي است. محققان زيادي سعي نموده هاي مطالعاتي در مورد خبرگي، بررسي مهارت يكي از زير شاخه :مقدمه

نيز مقايسه رفتارهاي ارايه دهند. هدف پژوهش حاضر به منظور ارتقاي عملكرد خبرگي هاي متفاوتي را  حل ها در بين ورزشكاران خبره و مبتدي، راه اين مهارت

 .جستجوي بينايي بازيكنان ماهر و نيمه ماهر بسكتبال در شوت جفت بسكتبال بود

 هاي تجربه و بازي در سطوح متفاوت رقابت )تيم ملي، ليگ برتر و دسته  هاي تحقيق شامل بازيكنان بسكتبال بودند که بر اساس سال آزمودني ها: روشمواد و 

( مدل Eye tracking glassesهاي تحقيق، از دستگاه ردياب چشمي ) آوري داده و نيمه ماهر تقسيم شدند. براي ثبت و جمعکشور( به گروه ماهر  3-1

Sensomotoric instruments (SMI) ها )ماهر و نيمه ماهر( تعدادي شوت به سمت  هرتز استفاده شد. به طور کلي، تمام شرکت کننده 00 با قابليت تصويربرداري

شد و در نهايت، به منظور مقايسه رفتارهاي خيرگي  ها ثبت مي ها و مدت تثبيت ها شامل تعداد تثبيت کردند و اطالعات مرتبط با خيرگي آن كتبال اجرا ميحلقه بس

 .استفاده شد Independent tشرکت کنندگان از آزمون 

ها در افراد ماهر و نيمه ماهر، تفاوت  (. با اين حال، در مدت تثبيتP=  040/0داري وجود داشت ) ها در افراد ماهر و نيمه ماهر، تفاوت معني بين تعداد تثبيت :ها یافته

 .داري ديده نشد معني

تواند يكي از عوامل متمايز کننده در سطوح مهارتي  گيري کرد که رفتار خيرگي، مي توان به طور کلي نتيجه بر اساس نتايج تحقيق حاضر، مي گیری: نتیجه

 .تر شدن عوامل مهم در تمرين و آموزش مؤثرتر کمک کند تواند در بهبود عملكرد خبرگي در ورزش از طريق روشن تمرکز بر آن، ميمختلف باشد که 

 ، خيرگي، بسكتبالچشم تثبيت ها: لید واژهک
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 مقدمه
شناختی  -های ادراکی در دهه گذشته، محققان به طور گسترده بر روی جنبه

عملکرد متمرکز بودند. برتری بازیکنان ماهر بر غیر ماهر بر اساس تحقیقات 
نشان داده شناختی  -های ادراکی های طراحی شده در مهارت گسترده و آزمون

یک عامل  شناختی -های ادراکی رسد که مهارت شده است. از این رو، به نظر می
. یکی از (1)گیری مؤثر و کارآمد هستند  بینی و تصمیم ضروری و الزم برای پیش

های موجود در کنترل خیرگی  های ادراکی، تفاوت های مهارت ترین جنبه مهم
(Gazeافراد است. در واقع، تحقیقات نشان می )  دهند که تفاوت اساسی بین

ها در برداشت اطالعات از بعضی منابع  بازیکنان باتجربه و مبتدی، توانایی آن
 .(2)شد با بینایی می

کنند، از  ضوع که افراد چه زمانی و به کجا نگاه میآگاهی از این مو

های مهم عملکرد ماهرانه است. حرکات چشم با راهبرد جستجو که اجرا  ویژگی
کننده را به استفاده مؤثرتر از زمان در دسترس برای تجزیه و تحلیل حرکت 

های  شود. توانایی اجرا کننده برای برداشتن نشانه کند، کنترل می هدایت می
وجود در محیط و یا شناسایی الگوهای مهم در بازی با استفاده از این روش م

 . (3)گیرد  صورت می
( و ساکادها Fixationها ) شامل تناوبی بین تثبیترفتار جستجوی بینایی، 

(Saccadesمی ) های زمانی هستند که تصویر بینایی روی  ها، دوره باشد. تثبیت
شود و ساکادها  میحفره چشم برای کسب اطالعات الزم، ثابت نگه داشته 

 100باشند که توجه بینایی را در زمانی کمتر از  حرکات پرتابی و سریع چشم می
 کنند. جا می های مختلف جابه هزارم ثانیه بین موقعیت

ها متمرکز هستند که ممکن است در خالل  محققین، بیشتر بر روی تثبیت

 مقاله پژوهشی
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ظیر ترتیب، موقعیت ها ن جستجوی بینایی، چندین بار رخ دهد. ویژگی این تثبیت
اجرا کننده چگونه و به چه اطالعاتی »ها برای پی بردن به این که  و مدت آن

مکان و موقعیت برخی پژوهشگران، . (4-7)، حایز اهمیت است «کند؟ توجه می
داند که نشان دهنده راهبرد ادراکی استفاده  هایی می تثبیت را از جمله ویژگی

شده به وسیله اجرا کننده برای استخراج اطالعات با معنی از نمایش است. مکان 
گیری است. در  های مهم استفاده شده در تصمیم تثبیت به عنوان بازتابی از نشانه

منعکس کننده نیازهای پردازش اطالعات برای اجرا ها،  حالی که تعداد تثبیت
شناسی  وزه دارای روش، اما تحقیقات صورت گرفته در این ح(3)کننده است 

 Abernethy مثل یا مشاهده یها نامه شیوهاستفاده از  با قاتیتحقمتفاوتی است. 
گیری کردند که رفتار بینایی  نتیجهPauwels (6 ) و Helsen و Russell (2) و

ها فهمیدند که  ورزشکاران به عنوان کارکردی از خبرگی متفاوت نیست. آن
گیری  دریافت اطالعات برای تمام سطوح مهارتی مشابه است. بنابراین، نتیجه

 .(2)ها در عملکرد مرتبط با برداشت اطالعات بینایی نبود  کردند که تفاوت
هایی  نامه از سوی دیگر، تحقیقات با استفاده از رویکرد بینایی در عمل )شیوه

هایی را  کردند(، تفاوت ها مهارت را اجرا می که خیرگی آزمودنی در حالی که آن
ت توان به مطالعا در میان سطوح مهارتی نشان دادند. از جمله این تحقیقات، می

Helsen و Pauwels (6 )و Vickers (9 ) .اشاره کردHeinen و Vinken با ،
کاران ماهر و  رویکرد بینایی در عمل الگوهای جستجوی بینایی ژیمناستیک

ها نشان داد که افراد ماهر، تعداد  مبتدی را بررسی کردند، نتایج مطالعه آن
 . (10)های کمتری نسبت به بازیکنان مبتدی داشتند  تثبیت

های غیر  در واقع، شرایط متفاوتی نسبت به شرایط واقعی )استفاده از محرک
های کوچک و  واقعی شامل ارایه اسالیدهای ثابت و متحرک بر روی پرده

خ(، به دلیل گیری پاس های غیر واقعی یا استفاده از کاغذ و قلم برای اندازه پاسخ
های تکلیفی متفاوتی را نسبت به زمانی که افراد  حل ایجاد نیازهای متفاوت، راه

کند که  کنند، ایجاد می در شرایطی مشابه با شرایط واقعی تکلیف را اجرا می
 گردد. منجر به استفاده از الگوی رفتار خیرگی متفاوتی می

رکات چشم و کنترل بنابراین، با وجود تحقیقات انجام شده در زمینه ح
آیا جستجوی بینایی اجرا »خبرگی در ورزش، هنوز تناقضاتی درباره این که 

آیا رفتار بینایی اجرا »این که و ، «کنندگان به دلیل خبرگی متفاوت است یا خیر؟
، وجود «شود؟ کننده یک عامل مهم و بحرانی در عملکرد ماهرانه محسوب می

شناسی  تناقضات در نتایج را به استفاده از روش توان یکی از دالیل این می دارد و
 متفاوت استفاده شده به وسیله تحقیقات دانست.

اند که راهبردهای  از سوی دیگر، محققان در این زمینه نشان داده
جستجوی بینایی وابسته به خبرگی، خاص زمینه و نیازهای تکلیف است. 

جستجوی بینایی متفاوتی  بنابراین، تکالیف متفاوت، ممکن است از راهبردهای
ترین و  سود ببرند. از آن جایی که شوت جفت یکی از امتیازآورترین، مهم

ها در بازی بسکتبال است، شناسایی عوامل زیربنایی و  ترین پرتاب کاربردی
تواند برای بازیکنان و مربیان این زمینه مفید باشد.  تأثیرگذار بر موفقیت آن، می

العه تالش شد تا با بررسی رفتارهای جستجوی بینایی، بر این اساس، در این مط
های  افراد ماهر و نیمه ماهر در شرایطی مشابه با شرایط واقعی، به بررسی تفاوت

موجود در رفتارهای جستجوی بینایی افراد با سطوح مهارتی متفاوت پرداخته 
داد و آیا مقدار جستجو )تع»شود. سؤال مورد بررسی در این تحقیق این است که 

تواند از  ها( در میان بازیکنان ماهر و نیمه ماهر متفاوت است و می مدت تثبیت
 «.عوامل میانجی خبرگی در شوت جفت بسکتبال باشد؟

 ها و روش مواد
رویدادی بود که در آن، رفتار  روش پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و پس

جستجوی بینایی بازیکنان ماهر و نیمه ماهر بسکتبال با یکدیگر مقایسه شد. 
سال در نظر گرفته شدند. شرکت  جامعه تحقیق حاضر، بازیکنان بسکتبال بزرگ

 منه سنی بازیکن نیمه ماهر با دا 10بازیکن ماهر و  12کنندگان، شامل 
سال بودند که به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کرده بودند. حجم  23-19

 (.11-12)نمونه حاضر بر اساس مطالعات گذشته در این حیطه تعیین شده بود 
های ملی، لیگ برتر و دسته یک کشور بودند  بازیکنان ماهر، شامل اعضای تیم

سال سابقه بازی بسکتبال بودند و بازیکنان نیمه ماهر شامل  3که دارای حداقل 
بودند و از تجربه سه سال بازی در رشته بسکتبال  3و  2بازیکنان لیگ دسته 

دو گروه، سابقه بازی و سطوح برخوردار بودند. معیار ورود افراد به هر یک از 
 ها بود. رقابت

( Eye tracking glassesها، از دستگاه ردیاب چشمی ) آوری داده برای جمع

( استفاده شد. این دستگاه، ساخت SMI) Sensomotoric instrumentsمدل 

، رفتارهای 5/0هرتز و دقت  60برلین، در آلمان است و با سرعت تصویربرداری 

افزاری دستگاه، شامل عینک  کند. بخش سخت گیری می اندازه خیرگی را ثبت و

شود و دارای دو دوربین  ها پوشیده می سبک وزنی است که توسط شرکت کننده

ثبت حرکات چشم و همچنین، یک دوربین صحنه برای ثبت رویدادهای محیط 

افزاری دستگاه، شامل گوشی هوشمند سامسونگ  پیرامون است. بخش دیگر سخت

که بر روی آن نصب شده است، ثبت و  I view 2.7افزار  از طریق نرم است که

های به دست آمده، از طریق  شود. تجزیه و تحلیل داده ها انجام می آوری داده جمع

در شهر  SMIافزار، ساخت شرکت  صورت گرفت. هر دو نرم Be Gaze 3.6افزار  نرم

 اشند.ب ( میSensoMotoric Instruments GmbHبرلین آلمان )

تحقیق در فضای آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی در دانشگاه  :اجرا روش

متر  05/3شهید بهشتی اجرا شد که حلقه بسکتبالی در اندازه استاندارد با ارتفاع 

های جفت دو  متری برای انجام شوت 25/5از زمین قرار گرفته بود. فاصله 

کنندگان، ابتدا فرم اطالعات  روی حلقه انتخاب شده بود. شرکت  امتیازی روبه

آگاهانه را تکمیل کردند. به منظور آشنایی با محیط تحقیق بر   فردی و رضایت

پرتاب  10اساس تحقیقات گذشته و به منظور یکسان بودن شرایط، تمام افراد 

پوشیدند و برای آشنایی  دادند. سپس، افراد دستگاه ردیاب چشمی را می انجام می

کردند. آن گاه، کالیبره به روش سه  پرتاب دیگر را اجرا می 10با وضعیت جدید 

ها بر روی یک پرده نمایش سفید رنگ قرار داشت، انجام  ای که نقطه نقطه

ها  گرفتند و از آن شد. افراد در یک فاصله مشخصی از پرده نمایش قرار می می

ایش شد به ترتیب به هریک از نقاط نمایش داده شده روی صفحه نم خواسته می

 گرفت.  نگاه کنند و کالیبره صورت می

کوشش برای افزایش دقت  10در طول انجام تحقیق، بعد از انجام هر 

شد که تعدادی  شد. از شرکت کنندگان خواسته می گیری کالیبره تکرار می اندازه

یافت که افراد تعداد  شوت را به سمت حلقه انجام دهند و آزمون زمانی پایان می

دادند.  انجام می شوت( را 10شوت( و ناموفق ) 10های موفق ) مساوی از شوت

  22نسخه  SPSSافزار  آوری شده در نهایت وارد نرم اطالعات جمع

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY) های  شد که در آن کوشش

 افزار دیگری  شد و از طریق نرم موفق و ناموفق مشخص می

(SPSS: select cases/random cases/ exactly 6 cases به طور تصادفی )
 



 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 و همكاران رادسميرا معيني رفتارهاي جستجوي بينايي در شوت جفت

 305 1396 بهمن و اسفند/ 6/ شماره 13پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

.مشخصاتدموگرافیکشرکتکنندگان1جدول

سن)سال(تعدادهاگروه

انحرافمعیار±میانگین

وزن)کیلوگرم(

انحرافمعیار±میانگین

متر(قد)سانتی

انحرافمعیار±میانگین

سابقهبازی)سال(

انحرافمعیار±میانگین

 14/2 ± 11/0  19/024 ± 12/9  19/61 ± 24/09 14/10 ± 21/4 01 ماهر

 11/9 ± 19/1 14/021 ± 14/1 14/64 ± 42/6 16/02 ± 091/1 01 نیمه ماهر

 
های بعدی انتخاب  کوشش ناموفق برای انجام تحلیل 6کوشش موفق و  6

های  ها )کل تثبیت ها شامل تعداد تثبیت شد و اطالعات مرتبط با خیرگی آن می
ها )مدت زمان  صورت گرفته در هر کوشش در ناحیه حلقه( و مدت تثبیت

میانگین گرفت. از  های صورت گرفته در ناحیه حلقه( مورد بررسی قرار می تثبیت
برای بررسی  Shapiro-Wilkها، از آزمون  و انحراف معیار برای توصیف داده

به منظور مقایسه  Independent tها و همچنین، از آزمون  طبیعی بودن داده
سطح ، ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری اطالعات میانگین گروه

 شد. در نظر 05/0 برابر داری معنی
 

 ها یافته
 آمده است. 1های دموگرافیک شرکت کنندگان در جدول  یویژگ

برای مشخص  Shapiro-Wilkبه منظور تحلیل استنباطی نتایج، ابتدا از 
ها را در  ها استفاده شد که نتایج توزیع طبیعی داده کردن طبیعی بودن توزیع داده

( نشان داد و P=  095/0ها ) ( و مدت تثبیتP=  063/0هر دو متغیر تعداد )
ها استفاده شد. همچنین، توان  های پارامتریک جهت تحلیل داده سپس، از آزمون

 بود.  631/0و  637/0ها، به ترتیب  آزمون برای متغیرهای تعداد و مدت تثبیت
ها، از آزمون  ها در میان گروه به منظور مقایسه تواتر و مدت تثبیت

Independent t  آمده است،  2طور خالصه در جدول استفاده شد. نتایج که به
 داری وجود داشت  ها تفاوت معنی ها در تعداد تثبیت نشان داد بین گروه

(050/0 > P؛ به طوری که افراد ماهر تعداد تثبیت)  های کمتری نسبت به افراد
ها نشان  دهند. نتایج همچنین، در مدت تثبیت نیمه ماهر در ناحیه حلقه انجام می

 ها وجود نداشت. داری در میان گروه نیداد که تفاوت مع
 

 بحث
های ادراکی،  های مهم مهارت تر بیان شد، یکی از این جنبه طور که پیش همان
. در واقع، محققان بررسی (13)های موجود در کنترل خیرگی افراد است  تفاوت

عنوان راهی برای جستجوی ذهن اجراکنندگان حرکتی  حرکات چشم را به
بینند که به طور مثبت یا منفی با موفقیت و شکست  ها چه چیزی می دانند، آن می

کنند تا از طریق رفتارهای  در عملکردشان مرتبط است. محققان تالش می
خیرگی، فرایندهای شناختی و ادراکی را که منجر به عملکرد حرکتی موفق و 

 . (14)شود، توضیح دهند  می ناموفق

رفتارهای جستجوی بینایی بازیکنان  هدف از انجام تحقیق حاضر نیز بررسی
دار را  ماهر در شوت جفت بسکتبال بود. نتایج تحقیق وجود تفاوت معنی ماهر و نیمه

ها در میان سطوح متفاوت خبرگی نشان داد؛ به طوری که افراد ماهر  در تواتر تثبیت
این های کمتری را نسبت به همتایان خود با مهارت کمتر نشان دادند.  تعداد تثبیت

تر درون یک  نتیجه، به این مفهوم اشاره دارد که افراد ماهر قادرند اطالعات مرتبط
تر مقادیر تثبیت در افراد ماهر، به نوعی  تثبیت واحد دریافت نمایند. نسبت پایین

ها تنها  ای که آن تواند نشان دهنده ثبات خیرگی بهتر این افراد باشد؛ به گونه می
ها به خارج  کنند و از حرکت چشم عات ضروری تمرکز میهایی با اطال روی موقعیت

 نمایند. های مرتبط اجتناب می از موقعیت
بر روی  Starkes و Helsenهای مطالعه  نتایج تحقیق حاضر، با یافته

ها نیز دریافتند که تعداد  بازیکنان ماهر و نیمه ماهر فوتبال، همسو است. آن
داری در مدت  نیمه ماهر است و تفاوت معنی های افراد ماهر کمتر از افراد تثبیت
های توصیفی نیز در این  ها وجود نداشت. با این حال، داده ها میان گروه تثبیت

ها در افراد ماهر، کمتر از افراد نیمه ماهر  دهد که مدت تثبیت تحقیق نشان می
 و Wuهمسو با تحقیق حاضر داشت، تحقیق . تحقیق دیگری که نتایج (15)بود 

همکاران بود که بر روی بازیکنان ماهر و مبتدی بر روی تکلیف پرتاب آزاد 
بینی موفق یا  بینی )پیش بسکتبال صورت گرفته بود. مقادیر دقت برای پیش

کنندگان   کردند( و رفتار خیرگی شرکت هایی که مشاهده می ناموفق بودن شوت
های کمتری داشتند، با  ماهر نیز در این تحقیق تعداد تثبیت محاسبه شد. افراد

 .(16)داری دیده نشده بود  ها، تفاوت معنی این حال در مدت تثبیت
همکاران  و Canal-Brulandدیگر تحقیق همسو با تحقیق حاضر، مطالعه 

بانان هاکی با سطوح مهارتی مختلف صورت گرفته بود و  بود که بر روی دروازه

دار  ها و عدم تفاوت معنی داری در تعداد تثبیت ها نیز تفاوت معنی نتایج مطالعه آن

داری را  ینیز تفاوت معن همکاران و Millslagle. (17)در مدت را نشان داده بود 

ها بین افراد ماهر و نیمه ماهر سافتبال نشان دادند؛ به طوری که  در تعداد تثبیت

 .(13)های کمتری داشتند  افراد ماهر تعداد تثبیت

 و Panchukهای مطالعه  هایی با یافته از طرفی، نتایج تحقیق حاضر در بخش

Vickers های باله ماهر و مبتدی صورت گرفته بود، متناقض  که بر روی رقصنده

ها  داری را بین تعداد و مدت تثبیت ها تفاوت معنی است؛ چرا که نتایج مطالعه آن

های کمتری  راستا با تحقیق حاضر، افراد ماهر تعداد تثبیت ها نشان داد. هم بین گروه

 .(19)تر بود  فراد طوالنیها در این ا را نشان دادند، اما مدت تثبیت
 

هاهادرمدتوتعدادتثبیتدرمیانگروهIndependent t.نتایجآزمون2جدول

ماهرهاگروه

انحرافمعیار±میانگین

نیمهماهر

انحرافمعیار±میانگین

مجذوراتا)دودامنه(Pمقدارtارزش

 112/1 141/1* -04/1 09/1 ± 02/0 06/0 ± 16/0 ها تعداد تثبیت

 192/1 001/1 -11/0 01/604 ± 91/901 91/491 ± 99/411 ها مدت تثبیت
*  050/0 > P
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های شرکت کننده در تحقیق )ماهر، مبتدی( و  توان علت این تفاوت را گروه می
نوع تکلیف به کار گرفته شده در نظر گرفت، از آن جایی که تکالیف متفاوت ساختار 

تواند رفتار جستجوی  زمانی، پیچیدگی و نیازهای متفاوتی را دارا هستند، این امر می
همکاران نیز رفتار جستجوی بینایی و  و Gormanها را تحت تأثیر قرار دهد.  نایی آنبی

گیری و فراخوانی بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبال را بررسی کردند. با  مهارت تصمیم
ها تفاوت  گیری و فراخوانی، آن های تصمیم دار در مهارت وجود یافتن تفاوت معنی

 Gormanها پیدا نکردند. نتایج تحقیق  ها میان گروه یتداری در تعداد و مدت تثب معنی
ترین آن،  های تحقیق حاضر متفاوت است که مهم هایی با یافته همکاران، در بخش و

شناسی )رویکرد جستجوی بینایی( به کار گرفته شده است که رفتار افراد را  نوع روش
های ویدئویی بررسی کرده بودند که  نه در شرایط واقعی بلکه در هنگام ارایه فیلم

متفاوت نسبت به شرایط واقعی و استفاده از  ممکن است منجر به فراخوانی نیازهای
 .(20)رفتار جستجوی بینایی متفاوتی شود 

بود که بر روی  Vickersدیگر تحقیق متناقض با تحقیق حاضر، تحقیق 
بود. نتایج بازیکنان ماهر و نیمه ماهر بسکتبال بر روی پرتاب آزاد بسکتبال انجام شده 

ها در میان افراد ماهر و نیمه ماهر  مطالعه وی نشان داد که تعداد و مدت تثبیت
، اما در توضیح علت تفاوت نتایج تحقیق (21)داری وجود داشت  بسکتبال تفاوت معنی

Vickers توان به تفاوت تکالیف اشاره کرد. محققان در این زمینه،  با تحقیق حاضر می
اند که راهبردهای جستجوی بینایی وابسته به خبرگی، خاص زمینه و  نشان داده

. تکلیف پرتاب آزاد و شوت جفت بسکتبال دارای (22)نیازهای تکلیف است 
بسکتبال، یک مهارت  ریزی متفاوتی هستند. پرتاب آزاد ساختارهای زمانی و برنامه
شود که فرد همیشه از یک فاصله مشخص به سمت حلقه  بسته و ویژه محسوب می

شود  کند، اما بر عکس، شوت جفت بسکتبال یک مهارت باز محسوب می شوت می
که فرد آن را از فواصل متفاوتی از حلقه و در شرایطی که ممکن است مدافع در 

ریزی )آفالین و  زمان دردسترس و ساختار برنامه روی فرد قرار گیرد، اجرا کند. روبه
شود  آنالین( متفاوت این دو تکلیف، منجر به استفاده از راهبردهای متفاوت بینایی می

(، 26همکاران ) و de Oliveira و( 24-25) همکاران و Oudejans. برای مثال، (23)
های کنترل کننده شوت جفت بسکتبال نشان  در تحقیقات چندی بر روی مکانیزم

ثانیه از دیدن حلقه قبل از رهایی توپ برای بازیکنان  میلی 350-400اند که حدود  داده
طالعات بینایی مرتبط را از حلقه برای کنترل ماهر بسکتبال کافی و ضروری است تا ا

ای از شوت، کسب کنند که ممکن است  عمل شوت و به دست آوردن درصد بهینه
ریزی متفاوت و زمان  این مدت زمان برای پرتاب آزاد بسکتبال به دلیل ساختار برنامه

و نیمه در دسترس آن، کافی نباشد. از آن جایی که میان مقدار جستجو در افراد ماهر 
گیری کرد که ممکن است رفتار  توان به طور کلی نتیجه ماهر تفاوت دیده شده بود، می

های  خیرگی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد خبرگی باشد که تمرکز بر آن در دوره
توجهی بر  تواند تأثیر قابل تمرینی مختلف با تأثیر بر راهبردهای توجهی افراد، می

در شرایط مختلف ورزشی داشته باشد. شاید بتوان علت عدم عملکرد ورزشکاران 
های تحلیل شده و تعریف خبرگی )در  داری در بخشی از نتایج را در تعداد کوشش معنی

 ماهر( در تحقیق حاضر جستجو کرد.  بندی افراد ماهر و نیمه تقسیم

 

 ها محدودیت
روانی آزمودنی توان به عدم کنترل شرایط  های این تحقیق، می از محدودیت

در هنگام آزمون و همچنین، عدم کنترل بینایی محیطی شرکت کنندگان 
کند(  های بینایی کانونی را مشخص می )ثبت حرکات چشم تنها ویژگی

 .اشاره کرد

 پیشنهادها
شود در تحقیقات آینده، به منظور بررسی نقش رفتارهای خیرگی در  پیشنهاد می

ه افراد( بر اساس نمرات آزمون عملکرد، خبرگی )به دلیل تفاوت سن و تجرب
 .ها به دو گروه ماهر و نیمه ماهر تقسیم شوند شرکت کننده

 

 گیری نتیجه
بنابراین، با توجه به نتایج تحقیق حاضر و تأکید بسیاری از تحقیقات درباره این 

کند. از این  که راهبردهای رفتار خیرگی با توجه به خبرگی خاص زمینه تغییر می
های  نامه تواند در ارایه شیوه شناسایی رفتارهای بینایی مرتبط با خبرگی، میرو، 

تر مهارتی مثمرثمر  تمرین و به دنبال آن، افزایش دقت و موفقیت سطوح پایین
باشد. از این حیث که شناسایی متغیرهای متمایز کننده مهم بین افراد ماهر از 

 .رت کمک خواهد کردها، به توسعه رشد خبرگی در آن مها دیگر گروه
 

 تشکر و قدردانی
نامه دکتری  این مطالعه، بر اساس تحلیل ثانویه بخشی از اطالعات مستخرج از پایان

، مصوب .1009/97IR.SBU.ICBSو کد اخالق ض 33260راد با شماره  سمیرا معینی
در ها و سایر افرادی که  باشد. بدین وسیله، از کلیه آزمودنی دانشگاه شهید بهشتی می

 .شود اند، تشکر و قدردانی می این پژوهش همکاری کرده
 

 نقش نویسندگان
پردازی مطالعه، خدمات علمی مطالعه، تنظیم  بهروز عبدلی، طراحی و ایده

نوشته پیش از ارسال  نوشته، ارزیابی نوشته از نظر مفاهیم علمی و تأیید دست دست
عه، خدمات پشتیبانی و اجرایی پردازی مطال به مجله، علیرضا فارسی، طراحی و ایده

نوشته از نظر مفاهیم علمی و تأیید  نوشته، ارزیابی دست مطالعه، تنظیم دست
پردازی مطالعه،  نوشته پیش از ارسال به مجله، نصور احمدی، طراحی و ایده دست

نوشته و تأیید  خدمات علمی مطالعه، خدمات تخصصی آمار، تنظیم دست
پردازی مطالعه،  راد، طراحی و ایده مجله، سمیرا معینی نوشته پیش از ارسال به دست

های مطالعه و  خدمات پشتیبانی و اجرایی مطالعه، فراهم کردن تجهیزات و نمونه
نوشته، مسؤولیت یکپارچگی انجام  ها، تنظیم دست های مربوط، تحلیل داده داده

 .ا به عهده داشتندگویی به سؤاالت داوران ر مطالعه از آغاز تا پایان انتشار و پاسخ
 

 منابع مالی
نامه  این مطالعه، بر اساس تحلیل ثانویه بخشی از اطالعات مستخرج از پایان

مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه شهید  33260راد با شماره  دکتری سمیرا معینی
 ها  آوری داده های مالی مرتبط با جمع باشد که این معاونت هزینه بهشتی می

 .بر عهده داشته است)ابزار تحقیق( را 
 

 تعارض منافع
راد،  باشند. سمیرا معینی هیچ یک از نویسندگان دارای تعارض منافع نمی

باشد. بهروز  دانشجوی دکتری تخصصی رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی می
عبدلی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و استاد راهنما و علیرضا فارسی، دانشیار 

و نصور احمدی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی به ترتیب دانشگاه شهید بهشتی 
 .باشند نامه می استادان مشاور اول و دوم پایان



 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 و همكاران رادسميرا معيني رفتارهاي جستجوي بينايي در شوت جفت

 307 1396 بهمن و اسفند/ 6/ شماره 13پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

 

References 
1. Williams AM, Janelle CM, Davids K. Constraints on the search for visual information in sport. International Journal of Sport 

and Exercise Psychology 2004; 2(3): 301-18. 

2. Abernethy B, Russell DG. Expert-novice differences in an applied selective attention task. Journal of Sport Psychology 1987; 

9(4): 326-45. 

3. Abdoli B, Namazizadeh M, Moeini Rad S. Comparison of anticipation skills and visual search behaviors of skilled and novice 

basketball players in different positions attack (1 on 1,3 on 3). Motor Behavior 2015; 7(19): 15-32. [In Persian]. 

4. Willams AM, Hodges NJ, North JS, Barton G. Perceiving patterns of play in dynamic sport tasks: investigating the essential 

information underlying skilled performance. Perception 2006; 35(3): 317-32. 

5. Williams AM, Davids K. Visual search strategy, selective attention, and expertise in soccer. Res Q Exerc Sport 1998; 69(2): 

111-28. 

6. Helsen W, Pauwels JM. A cognitive approach to visual search in sport. In: Brogan D, Gale A, Carr K, editors. Visual search. 

Philadelphia, PA: Taylor and Francis; 1993. , p. 379-88. 

7. Savelsbergh GJ, van der Kamp J, Williams AM, Ward P. Anticipation and visual search behaviour in expert soccer 

goalkeepers. Ergonomics 2005; 48(11-14): 1686-97. 

8. Ericsson KA, Delaney PF. Long-term working memory as an alternative to capacity models of working memory in everyday 

skilled performance. In: Miyake A, Shah P, editors. Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and 

executive control. New York, NY: Cambridge University Press; 1999. p. 257-97. 

9. Vickers JN. Gaze control in basketball foul shooting. In: Findlay JM, Walker R, Kentridge RW, editors. Studies in visual 

information processing eye movement research. Amsterdam, Netherlands: North-Holland; 1995. vol. 6. p. 527-41. 

10. Heinen T, Vinken M. Monocular and binocular vision in the performance of a complex skill. J Sports Sci Med 2011; 10(3): 

520-7. 

11. Klostermann A, Panchuk D, Farrow D. Perception-action coupling in complex game play: Exploring the quiet eye in 

contested basketball jump shots. J Sports Sci 2018; 36(9): 1054-60. 

12. Wilson MR, Vine SJ, Wood G. The influence of anxiety on visual attentional control in basketball free throw shooting. J Sport 

Exerc Psychol 2009; 31(2): 152-68. 

13. Causer J, Holmes PS, Williams AM. Quiet eye training in a visuomotor control task. Med Sci Sports Exerc 2011; 43(6): 1042-9. 

14. Vine SJ, Moore LJ, Wilson MR. Quiet eye training facilitates competitive putting performance in elite golfers. Front Psychol 

2011; 2: 8. 

15. Helsen WF, Starkes JL. A multidimensional approach to skilled perception and performance in sport. Appl Cognit Psychol 

1999; 13(1): 1-27. 

16. Wu Y, Zeng Y, Zhang L, Wang S, Wang D, Tan X, et al. The role of visual perception in action anticipation in basketball 

athletes. Neuroscience 2013; 237: 29-41. 

17. Canal-Bruland R, van der Kamp J, Arkesteijn M, Savelsbergh GJ. Visual search behaviour in skilled field-hockey 

goalkeepers. International Journal of Sport Psychology 2010; 41(4): 327-39. 

18. Millslagle DG, Smith MS, Hines BB. Visual gaze behavior of near-expert and expert fast pitch softball umpires calling a 

pitch. J Strength Cond Res 2013; 27(5): 1188-95. 

19. Panchuk D, Vickers JN. Effect of narrowing the base of support on the gait, gaze and quiet eye of elite ballet dancers and 

controls. Cogn Process 2011; 12(3): 267-76. 

20. Gorman AD, Abernethy B, Farrow D. Evidence of different underlying processes in pattern recall and decision-making. Q J 

Exp Psychol (Hove) 2015; 68(9): 1813-31. 

21. Vickers JN. Control of visual attention during the basketball free throw. Am J Sports Med 1996; 24(6 Suppl): S93-S97. 

22. Spitz J, Put K, Wagemans J, Williams AM, Helsen WF. Visual search behaviors of association football referees during 

assessment of foul play situations. Cogn Res Princ Implic 2016; 1(1): 12. 

23. de Oliveira RF, Oudejans RR, Beek PJ. Late information pick-up is preferred in basketball jump shooting. J Sports Sci 2006; 

24(9): 933-40. 

24. Oudejans RR, van de Langenberg RW, Hutter RI. Aiming at a far target under different viewing conditions: visual control in 

basketball jump shooting. Hum Mov Sci 2002; 21(4): 457-80. 

25. Oudejans RRD. Effects of visual control training on the shooting performance of elite female basketball players. Int J Sports 

Sci Coach 2012; 7(3): 469-80. 

26. de Oliveira RF, Huys R, Oudejans RR, van de Langenberg R, Beek PJ. Basketball jump shooting is controlled online by 

vision. Exp Psychol 2007; 54(3): 180-6. 



DOI: 10.22122/jrrs.v13i6.3074 Published by Vesnu Publications 

 

 

1- PhD Student, Department of Cognitive Sciences and Behavior, School of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University, 
Tehran, Iran 

2- Associate Professor, Department of Cognitive Sciences and Behavior, School of Physical Education and Sport Science, Shahid Beheshti 

University, Tehran, Iran 
3- Assistant Professor, Department of Cognitive Sciences and Behavior, School of Physical Education and Sport Science, Shahid Beheshti 

University, Tehran, Iran 

Corresponding Author: Samira Moeinirad, Email: s_moeinirad@sbu.ac.ir 
 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 و همكاران رادمعينيسميرا  رفتارهاي جستجوي بينايي در شوت جفت

 308 1396 بهمن و اسفند/ 6/ شماره 13پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

Comparing Visual Search Behavior among the Expert and Near-Expert Players in 

Basketball Jump Shots; An Ex Post Facto Study 

 
Samira Moeinirad

1
, Behrouz Abdoli

2
, Alireza Farsi

3
, Nasoor Ahmadi

3 

 

 

Abstract 
 

Introduction: One of the subcategories of studies about expertise is the study of visual skills involved in the 

performance of the expertise. Many researchers have tried to offer different solutions by comparing these skills 

among expert and near-expert players. The current study aimed to compare visual search behavior in skilled and 

near-skilled players at basketball jump shot. 

Materials and Methods: The participants were basketball players who were divided to skilled and near-skilled ones 

based on the years of playing and the league they play in. To record and collect research data, sensomotoric 

instruments (SMI) eye tracking glasses with 60 Hz sample rate were used. All participants performed some jump 

shot and data related with gaze behavior (number of fixations and fixation duration) were collected and compared 

using independent t test. 

Results: There was a significant different in number of fixations (P = 0.040) and no significant different in fixation 

duration between skilled and near-skilled participants. 

Conclusion: Based on the results of this study, it concluded that gaze 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 by 

identifying more important and effective factors in training. 
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