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 بینی بازیکنان ماهر و غیر ماهر  بررسی رفتار جستجوی بینایی و گزارش کالمی در مهارت پیش

 بدمینتون در ضربات اسمش
 

 4، صالح رفیعی3، محمود شیخ2زاده ، مهدی نمازی1فاطمه شیرمهنجی

 

 چکیده

 های ورزشی بر کسی پوشیده نیست. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی بینی برای رسیدن به موفقیت در بسیاری از مهارت اهمیت و ضرورت پیش :مقدمه

 .بود( Smash) ضربات اسمش در بدمینتون ماهر غیر  و ماهر بازیکنان های کالمی بینایی و گزارش بینی، رفتار جستجوی پیش مهارت

نفر( تقسیم شده بودند، انجام گردید.  02نفر( و غیر ماهر ) 02سال که به دو گروه ماهر ) 02تا  22زن با دامنه سنی  22این مطالعه بر روی  ها: روشمواد و 

بینی کردند. رفتار  توپ را پیشثانیه محل فرود  0های متفاوت را مشاهده و در مدت کمتر از  ویدئو کلیپ از ضربات اسمش در موقعیت 01کنندگان  شرکت

هرتز  02ها( بازیکنان ماهر و غیر ماهر با استفاده از دستگاه ردیاب بینایی که نقطه خیرگی در هر لحظه را با فرکانس  جستجوی بینایی )تعداد، مدت و موقعیت تثبیت

نامه  کنندگان به منظور مقایسه با نتایج جستجوی بینایی، در پرسش رکتهای کالمی ش کرد، بررسی شد. پس از اتمام آزمون، گزارش فریم در ثانیه( ثبت می 02)

 .ها مورد استفاده قرار گرفت جهت مقایسه داده Friedmanو  Independent tهای  ثبت گردید. آزمون

( و مدت P=  202/2داری در تعداد ) تفاوت معنیبینی وجود نداشت. در بررسی رفتارهای جستجوی بینایی،  داری بین دو گروه در دقت پیش اختالف معنی :ها یافته

(220/2  =Pتثبیت ) ها  ها روی موقعیت مچ، توپ، پا و سایر موقعیت ها در موقعیت راکت بین دو گروه مشاهده گردید؛ در حالی که در ارتباط با تعداد و مدت تثبیت

 .بینی، موقعیت راکت بود کز نگاه افراد ماهر در مهارت پیشداری یافت نشد. نتایج گزارش کالمی نشان داد که اولویت تمر تفاوت معنی

نند. استفاده از این نتایج در ک بینی صرف نگاه به موقعیت راکت می توان گفت که بازیکنان ماهر زمان بیشتری را برای مهارت پیش به طور کلی، می گیری: نتیجه

 .ها مؤثر واقع شود بینی و تسهیل روند یادگیری مهارت پیشتواند در صحت قضاوت  های تمرینی افراد غیر ماهر، می کوشش

 بینی، تثبیت بینایی، گزارش کالمی، بدمینتون مهارت پیش ها: کلید واژه

 

بینی بازیکنان ماهر  بررسی رفتار جستجوی بینایی و گزارش کالمی در مهارت پیش .زاده مهدی، شیخ محمود، رفیعی صالح ، نمازیفاطمهشیرمهنجی  ارجاع:
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 مقدمه
 و کارامد اصول اجرای و ادراک در مهارت نیازمند ورزش، در آمیز موفقیت اجرای
 از تر مقدم ماهرانه ادراک درک این که .(1) باشد می حرکتی الگوهای دقیق

 در آن نقش بررسی به که داشت آن بر را محققان است، مناسب عملکرد
 بر آن ماهر افراد اجرای اساسی که اجزای از یکی. بپردازند ورزشی اجراهای

 اولیه و انتخاب اطالعات پایه بر ادراکی دقیق قضاوت باشد، ظرفیت می استوار
 سازی مرحله آماده خالل در به دست آمده جزیی اطالعات پایه بر دقیق پاسخ
بینی  پیش (.2باشد ) کنترل می و بینی از فرایند پیش استفاده با اولیه

(Anticipation ) توانایی شناسایی و  ،شناختی -مهارت ادراکیتحت عنوان یک

و  شبه طوری که با ساختار دان شود؛ میپردازش اطالعات محیطی تعریف 
(. 3) های عملی موجود به منظور انتخاب و اجرای مناسب در تعامل است توانایی

 ها آن یافته افزایش قابلیت چگونگیماهر،  افراد اجراهای همیشگی سؤاالت از یکی
 (.2) دباش می ذاتی -زمانی های محدودیت با مقابله برای بینی پیش از استفاده در

 دارد؛ باالیی ارزش ماهر افراد ورزش، اجرای انسانی در اجراهای در حوزه
بار  ها میلیون یا و طوالنی بسیار زمان طول در باکیفیت اجراهای این چرا که
 بینی پیش برای ماهر افراد یافته بهبود است. قابلیت آمده  دست به آزمایش
 بازی بتوانند که سازد می قادر را ها آن اولیه، جزیی اطالعات از آینده حوادث

. نتایج (2) ندارند توانایی را این ماهر کمتر افراد که حالی بخوانند؛ در حریف را
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 سریع خیلی را مربوط اطالعات توانند می ماهر بازیکناندهد  ها نشان می پژوهش
 شان برتری که است خاصی دانش از استفاده توانایی کننده بیان و کنند شناسایی

(. نتایج مطالعات 4) دهد می نشان مبتدی بازیکنان به نسبت بینی پیش در را
Alder  (، 5در ورزش بدمینتون )و همکارانMuller در ورزش  همکاران و

که دقت حاکی از آن است  (7در ورزش بدمینتون ) همکاران و Jin( و 6کریکت )
کنندگان ماهر در مقایسه با افراد مبتدی بسیار باالتر  بینی در شرکت پیش
های حرکتی و شناختی ممکن است به  گیری در زمینه مهارت نتیجه. باشد می

طور عمده از دو شاخص اصلی الگوهای بینایی و مدت تمرکز بینایی در مرحله 
 (.8)گیرد ب أتبینی و مرحله اجرا نش پیش، سازی آماده

 در مفیدتری های سرنخ بینایی و های مختلف استراتژی از ماهر بازیکنان
ماهر  افراد بین تفاوت موجود، کنند. شواهد می استفاده مبتدی بازیکنان با مقایسه

 .(9) داند می شناختی روان سطح در بلکه رفتاری، سطح در تنها نه را مبتدی و
به طور غیر قابل انکاری با عملکرد حرکتی  ررفتار جستجوی بینایی بازیکنان ماه

بینی به  حریف در ارتباط است که به عنوان یک بخش اساسی در موفقیت پیش
 است آن نیازمند ها ورزش از بسیاری در محدود زمانی شرایط (.5) آید حساب می

 این از و کنند استخراج را بینایی اطالعات منابع ارزشمندترین ورزشکاران که
 تحقیقات(. 11) نمایند بینی عملکرد حریف استفاده جهت پیش اطالعات

 (Saccadesدها )و ساکا (Fixation) ها جستجوی بینایی شامل تناوبی بین تثبیت
شود که تصویر بینایی برای کسب  گفته می های زمانی به دورهها  ثبیتت است.

 پرتابی د. ساکادها حرکاتشو داشته می ثابت نگهاطالعات الزم روی حفره چشم 
ن یثانیه بم هزار 111 از کمتر زمانی در را بینایی توجه که هستند چشم سریع و

ثبیت پژوهشگران بیشتر بر روی ت (.11) کنند جا می ههای مختلف جاب موقعیت
 .تمرکز دارند که ممکن است چندین بار در خالل جستجوی بینایی رخ دهدنگاه 

 ها برای پی بردن به این موقعیت و مدت آن ،تعداد مانندها  های این تثبیت گیویژ
بیشتر مورد استفاده قرار  ،کند که اجراکننده چگونه و به چه اطالعاتی توجه می

شود که با  زمینه بینایی به زمینه محیطی پیش روی بازیکن اطالق می .گیرد می
محل  .گیرد و زمینه بینایی جدیدی شکل می کند میهر حرکت بازیکن تغییر 

که  در حالی ؛باشد نشان دهنده مناطق مورد عالقه ورزشکار می ،ثبت هر نگاه
شاخصی از مقدار اطالعات پردازش شده به وسیله  ،تعداد و زمان تثبیت هر نگاه

تخمینی از توزیع توجه در نواحی خاص  ها تثبیتمدت  (.12است )ورزشکار 
 (.8)رای استراتژی بازی بسیار مهم است باشد که ب می

بینی  پژوهشگران در زمینه ثبت حرکات چشم در ارتباط با دقت مهارت پیش
و  Alderاند. از جمله  های مختلف نتایج متناقضی را نشان داده در ورزش
در ورزش فوتبال  همکاران و Savelsbergh(، 5در ورزش بدمینتون )همکاران 

( به این نتیجه دست یافتند که 13در ورزش تنیس ) و همکاران Williams( و 1)
تری نسبت به افراد مبتدی دارند؛ در حالی  های بینایی طوالنی افراد ماهر تثبیت

(، 14در ورزش فوتبال ) همکاران و Rocaکه محققان دیگری از جمله 
Mcrobert ( و 15در ورزش کریکت ) همکاران وAfonso در ورزش  همکاران و

(، نتایج متناقضی را گزارش نمودند و دریافتند که افراد ماهر دارای 16الیبال )و
باشند.  های بینایی بیشتر و مدت کمتری نسبت به افراد مبتدی می تعداد تثبیت

جستجوی بینایی وابسته به  های استراتژیکه دند گیری کر دانشمندان نتیجه
در ارتباط با هر تکلیف و با توجه به زمینه و نیازهای خاص آن تکلیف،  رگی،یخ

 های استراتژیبنابراین، تکالیف متفاوت ممکن است از تواند متفاوت باشد.  می
مند شوند. روش دیگری که توسط پژوهشگران برای کشف  بهره بینایی متفاوتی

رود، ثبت  ه کار میشناختی بین بازیکنان ماهر و مبتدی ب -های ادراکی تفاوت
 و بینایی جستجوی رفتارهای بین واضحی پیوند. باشد های کالمی می گزارش
 به افراد ماهر که معنی این به دارد؛ وجود کالمی گزارش از پیچیده اساسی دانش

 به قادر را ها و چنین فضاهایی آن کنند توجه می بیشتری عملکردی فضاهای
(. از جمله 16کند ) می بازی به مربوط مسایل مورد در تری قوی اطالعات گرفتن

های افراد ماهر  های کالمی برای کشف تفاوت مطالعاتی که با استفاده از گزارش
توان به  ها انجام شده است، می بینی در ورزش و مبتدی در مهارت پیش

 و Jackson( و 17در ورزش فوتبال ) Davids و Williamsهای  پژوهش
Mogan ( اشاره کرد؛18در ورزش تنیس ) روی بر اندکی تحقیقات که حالی در 

  .است گرفته صورت بدمینتون ورزشکاران
شود که به چابکی و  های سرعتی محسوب می بدمینتون یکی از ورزش

بینی مؤثر حرکت حریف،  العمل باالیی نیاز دارد. بنابراین، پیش سرعت عکس
کمک بسزایی کند. همچنین، تواند به بهبود سرعت و روند موفقیت در بازی  می

 بخشیدن شتاب و سودمندی باعث که ماهر افراد اجرای از کلیدهایی است ممکن
های اندک  گردد. بنابراین، با توجه به پژوهش یافت شود، می ها مهارت کسب به

در این زمینه، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی این موضوع بود که آیا 
رفتارهای جستجوی بینایی و گزارش کالمی در بینی،  تفاوتی بین مهارت پیش

 افراد ماهر و غیر ماهر بدمینتون در ضربات اسمش وجود دارد؟

 

 ها مواد و روش
بینی، رفتارهای  ای بود و در آن مهارت پیش مقایسه -این مطالعه از نوع علی

جستجوی بینایی و گزارش کالمی بازیکنان ماهر و غیر ماهر بدمینتون در 

بازیکن ماهر زن  11ها شامل  با یکدیگر مقایسه گردید. آزمودنی ضربات اسمش

سال( عضو تیم بدمینتون شهرستان زاهدان و  21/25 ± 14/4)با میانگین سنی 

سال( از بین  25/22 ± 81/2بازیکن غیر ماهر بدمینتون )با میانگین سنی  12

ان که واحد دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهد

را گذرانده بودند و سابقه شرکت در هیچ مسابقه بدمینتونی را  1عملی بدمینتون 

کنندگان به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند.  نداشتند، بود. شرکت

سال سابقه فعالیت در رشته  5کننده در تحقیق حاضر، حداقل   افراد ماهر شرکت

دارای  ها استانی را داشتند. همچنین، آنبدمینتون و یک دوره حضور در مسابقات 

ها به صورت  تمرینات منظم هفتگی )سه جلسه در هفته( بودند. کلیه آزمودنی

 آگاهانه و با رضایت کامل در پژوهش شرکت نمودند.

کلیپ از ضربه اسمش بدمینتون که توسط دو  36قبل از انجام آزمون، 

ان سیستان و بلوچستان با بازیکن نخبه )عضو تیم نوجوانان کشور( تیم است

حضور سه نفر از مربیان بدمینتون استان در سالن بدمینتون دهکده المپیک 

برداری این  زاهدان )دارای شرایط استاندارد( زده شده بود، تهیه گردید. فیلم

 افزار نرم و( ژاپن ،Sony ، شرکتNX3 مدل)ها با کمک سه دوربین  کلیپ

های مختلف  که در مکان Adobe Premiere Pro cc2017 مونتاژ و میکس

 جایگذاری شده بودند، انجام گرفت.

ها توسط آن انجام شد، در  ها برای آزمودنی دوربین اصلی که پخش فیلم -1
زمین مقابل درست جایی که در واقع باید آزمودنی باشد، قرار گرفت تا 

و بتوانند  کننده واقعی تصور کنند دگان خود را در موقعیت یک دریافتکنن شرکت
 تری داشته باشند. بینی دقیق پیش
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دوربین دوم که برای تعیین دقیق محل فرود توپ توسط آزمونگر به  -2
 کار رفت، در خارج از زمین سمت چپ قرار گرفت. 

دوربین سوم نیز که برای تعیین دقیق محل فرود توپ توسط آزمونگر  -3
 به کار رفت، در انتهای زمین قرار داده شد.

ثانیه قبل از تماس توپ و راکت شروع و در نقطه تماس  2-3ها از  کلیپ
 )شرکت EDIUSافزار  توپ و راکت متوقف گردید. این کار با استفاده از نرم

Grass Valleyکلیپ از ضربات اسمش،  36انجام گرفت. پس از تهیه ( ، آمریکا
ها انتخاب شد.  کلیپ از بین آن 18با استفاده از نظر چند مربی کارشناس و خبره، 

های فرود متفاوت انتخاب  های برگزیده به صورت کامالً تصادفی با محل کلیپ
ها با نحوه انجام آزمون  گردید. ضمن این که سه کلیپ نیز جهت آشنایی آزمودنی

ها با استفاده از یک پروژکتور )مدل  به صورت جداگانه انتخاب شد. تمام کلیپ
CP-EX251N شرکت ،Hitachiمتر  2 × 5/1ای به ابعاد  ( بر روی صفحه، ژاپن

ها، از یک دستگاه  پخش گردید. به منظور بررسی رفتار جستجوی بینایی آزمودنی
، آلمان( که نقطه Pupil، شرکت Pupil ( )مدلEye trackingردیاب بینایی )

کرد،  فریم در ثانیه( ثبت می 61هرتز ) 61خیرگی در هر لحظه را با فرکانس 
های به دست آمده از طریق کابل به صورت نوار ویدئویی به  داده استفاده شد.

 ، آمریکا( انتقال یافت. جهت ثبتApple، شرکت MacBook Proرایانه )
 های داده تحلیل و برای Pupil Captureافزار  چشم از نرم تغییرات و حرکات

مورد استفاده شد. دستگاه ردیاب بینایی  Pupil Playerافزار  نرم شده از ثبت
هایی مانند تعداد، مکان و  استفاده در پژوهش حاضر، دارای توانایی ثبت داده

 ها بود. مدت تثبیت
مکان برگزاری آزمون، سالن کوهنوردی دهکده المپیک شهرستان زاهدان 

ها با  بود. قبل از انجام تحقیق، یک جلسه توجیهی به منظور آشنایی آزمودنی
برگزار شد. سپس از  Snellenها بر اساس مقیاس  نحوه اجرا و سنجش بینایی آن

هر آزمودنی درخواست گردید تا فرم مشخصات فردی شامل سن، سابقه 
نامه جهت شرکت داوطلبانه در پژوهش را  بدمینتون و همچنین، فرم رضایت

تکمیل نماید. در روز برگزاری آزمون، ابتدا برای هر آزمودنی، نحوه انجام آزمون 
های مربوط توضیح داده شد. آزمودنی بر روی یک صندلی  کلیپبا استفاده از 

گرفت. سپس دستگاه ردیاب بر  راحت به فاصله دو متری از صفحه نمایش قرار 
های دستگاه  روی چشمان وی قرار داده شد و برای هر چشم آزمودنی دوربین

 ها، جهت کالیبره کردن ردیاب تنظیم گردید. قبل از نمایش هر کدام از کلیپ
ای استفاده شد. بعد از هر  دستگاه برای ضربات اسمش، از کالیبره پنج نقطه

کالیبریشن، کالیبره با استفاده از مانیتورینگ به دقت بررسی گردید. قبل از پخش 
هر کلیپ، یک عالمت هشدار مانند آماده باش برای جلب توجه بیشتر آزمون 

ا بدین صورت بود که در ه شونده، به وی داده شد. نمایش هر کدام از کلیپ
لحظه برخورد توپ و راکت، ادامه پخش فیلم متوقف و تصویر پاسخنامه بر روی 
صفحه به نمایش گذاشته شد و از آزمودنی درخواست شد که محل فرود توپ را 

 (.1بینی نماید )شکل  پیش
ها در خصوص موقعیت  های کالمی آزمودنی زمان گزارش ضمن این که هم

بینی بین دو  محل فرود توپ توسط یکی از آزمونگرها جهت مقایسه مهارت پیش
گروه ماهر و غیر ماهر بر روی پاسخنامه ثبت گردید. آزمودنی موظف بود 
بالفاصله پس از اتمام نمایش کلیپ، طی مدت حداکثر سه ثانیه، پاسخ خود را 

(. بین 5زمانی مشخص، ثبت نشد ) های خارج از محدوده اعالم نماید. پاسخ
ها، از  اجرای هر کوشش یک دقیقه استراحت داده شد. پس از اتمام نمایش کلیپ

های مهم  ای که در خصوص اولویت نامه هر آزمودنی درخواست شد تا به پرسش
بینایی با توجه به نظر کارشناسان خبره ورزش بدمینتون تدوین شده بود، پاسخ 

های مهم تمرکز  آزمودنی باید ترتیب اولویت موقعیت دهد؛ به طوری که هر
. جهت نمایش کرد بینی را روی پاسخنامه ذکر می نگاهش برای مهارت پیش

های  ها، از یک سیستم کامپیوتر متصل به پروژکتور و برای ثبت داده کلیپ
 Pupilافزار  دستگاه ردیاب بینایی نیز از یک سیستم کامپیوتری دیگر با نرم

، نمرات اکتسابی افراد ها آوری داده گردید. پس از اتمام آزمون و جمع استفاده
بینی با هم مقایسه شد. همچنین، به منظور  جهت بررسی سطح مهارت پیش

های دستگاه ردیاب از نظر تعداد،  مقایسه استراتژی رفتارهای بینایی افراد، فیلم
ق( تثبیت بینایی های مورد عالقه )راکت، مچ، توپ و سایر مناط مدت و مکان

 بازیکنان ماهر و غیر ماهر مورد بررسی قرار گرفت. 
 

 
بینیمحلفرودتوپ.نحوهپاسخدادنبهپیش1شکل

 
ها و انحراف  های خام، تعیین میانگین بندی داده از آمار توصیفی برای دسته

( جهت تنظیم نمودارها 2113)نسخه  Excelها و از برنامه  معیار و تنظیم جدول
استفاده گردید. برای تشخیص همسانی و نرمال بودن اطالعات مربوط به 

مورد استفاده قرار گرفت. به منظور  Shapiro-Wilkکنندگان، آزمون  شرکت
 Friedmanو  Independent tهای  های پژوهش نیز از آزمون آزمون فرضیه

  16نسخه  SPSSافزار  ر نرمدها  استفاده شد. در نهایت، داده
(version 16, SPSS Inc., Chicago, IL .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت )

15/1 > P داری در نظر گرفته شد به عنوان سطح معنی. 
 

 ها یافته
بینی و رفتار جستجوی بینایی با  های مهارت پیش در ابتدا نرمال بودن داده

مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که  Shapiro-Wilkاستفاده از آزمون 
(. P < 151/1باشد ) آمده در هر دو بخش نرمال می دست  های به  توزیع داده

های خیرگی در ضربات اسمش  جهت بررسی نشانه Independent tنتایج آزمون 
 ارایه شده است. 1بازیکنان ماهر و غیر ماهر در جدول 

داری بین تعداد  نشان داد که تفاوت معنی Independent tنتایج آزمون 
( و مدت زمان تثبیت روی موقعیت راکت P=  111/1تثبیت روی موقعیت راکت )

(115/1  =P بازیکنان ماهر و غیر ماهر در مهارت اسمش بدمینتون وجود داشت )
(؛ بدین معنی که بازیکنان ماهر نسبت به بازیکنان غیر ماهر تعداد و 1)جدول 
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تثبیت بینایی بیشتری در موقعیت راکت داشتند. بین بازیکنان ماهر و مدت زمان 
های  های خیرگی )تعداد و مدت تثبیت داری در سایر نشانه غیر ماهر تفاوت معنی

های مچ دست، توپ، پا( مشاهده نشد. بر اساس نتایج آزمون  بینایی در موقعیت
Independent t21/1بینی ] ، بین رفتار پیش-  =t ،241/1  =P ،21  =Degree 

of freedom (dfو درصد صحت رفتار پیش ]) ( 21/1بینی-  =t ،241/1  =P ،
21  =df بازیکنان ماهر و غیر ماهر در مهارت اسمش بدمینتون تفاوت )

 داری وجود نداشت. معنی
 
هایخیرگیجهتبررسینشانهIndependent t.نتایجآزمون1جدول

بازیکنانماهروغیرماهردرضرباتاسمش

 Pمقدارtآمارهدرجاتآزادیمتغیر

 *222/2 -48/1 12 تعداد تثبیت روی راکت

 422/2 -11/2 12 توپ یرو تیتعداد تثب

 432/2 29/2 12 مچ یرو تیتعداد تثب

 212/2 -84/2 12 پا یرو تیتعداد تثب

 *221/2 -24/9 12 تثبیت روی راکتمدت زمان 

 092/2 49/2 12 توپ یرو تیتثبمدت زمان 

 372/2 29/2 12 مچ یرو تیتثبمدت زمان 

 142/2 -23/2 12 پا یرو تیتثبمدت زمان 
 (.P < 151/1) است دار معنی 15/1 سطح در اختالف*

 
ای  داری بین اولویت رتبه نشان داد که تفاوت معنی Friedmanنتایج آزمون 

 های بینایی مهارت اسمش بدمینتون گروه ماهر وجود داشت  نشانه
(4  =df ،111/1  =P ،44/27  =2

χها در گروه غیر  (، اما تفاوت بین این نشانه
df ،281/1  =P ،16/5  =2=  4نبود ) دار ماهر معنی

χ.) 
گروه ماهر نشان داد که موقعیت راکت با میانگین ای  های رتبه مقایسه اولویت

(، پا 31/3(، توپ )11/2، رتبه اول را به خود اختصاص داد و مچ دست )31/1
 .های بعدی را کسب کردند ( به ترتیب رتبه21/4ها ) ( و سایر موقعیت21/4)

 

 بحث
بینی، رفتارهای جستجوی  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی مهارت پیش

های کالمی بازیکنان ماهر و غیر ماهر بدمینتون در ضربات  و گزارشبینایی 
در ضربات اسمش  بینی پیش مهارت زمینه در به دست آمده اسمش بود. نتایج

غیر  و ماهر افراد بینی پیش در دقت داری معنی تفاوت که داد بدمینتون نشان
گونه تحقیقی در خصوص ضربات اسمش  جایی که هیچ از آن .وجود ندارد ماهر

بدمینتون یافت نشد، نتایج حاصل با نتایج مطالعات صورت گرفته در سایر 
های ورزشی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بررسی حاضر با نتایج  رشته

(، 19) ورزشکاران ماهر و مبتدی تنیسبر روی  و همکاران Wardهای  پژوهش
Bard ( و 21) داوران ماهر و غیر ماهر ژیمناستیک روی بر و همکارانBard و 

Fleury ( همخوانی داشت. 21بر روی مهاجمان ماهر و غیر ماهر بسکتبال ،)
 ماهر داوران بر روی همکاران و یعیرف تحقیقات های نتایج به دست آمده با یافته

و  Jin(، 18مهارت تنیس ) در Mogan و Jackson(، 22بسکتبال ) مبتدی و
 بر و همکاران Brenton( و 7غیر ماهر ) و ماهر در بازیکنان بدمینتون همکاران

( مطابقت نداشت. 23ماهر کریکت ) کمتر جوانان و ماهر بسیار ورزشکاران روی

دار بین دو گروه آزمودنی در مطالعه حاضر را  یکی از دالیل عدم اختالف معنی
کننده )ماهر و غیر ماهر( نسبت  شرکتتوان به تفاوت کم سطح تبحر در افراد  می

توان به پیچیدگی باالی مهارت اسمش اشاره کرد  داد. از دیگر دالیل موجود می
 یابد. بینی کاهش می تر شدن مهارت، قدرت پیش رسد با پیچیده که به نظر می

 صورت به مهارت نمایش از استفاده در دو سؤال اساسی به طور کلی
 دقیقاً مهارت نمایش از ویدئویی های آیا فیلم این که اول دارد؛ ویدئویی وجود

دهند؟  می قرار اختیار در دسترس است، را در واقعی دنیای در که اطالعاتی همان
 شرایط به ها کلیپ این تا پخش شد انجام ها تالش تمام حاضر پژوهش در اگرچه
 توپ برخورد از قبل ثانیه 3 تا 2 از ها مثال، کلیپ به عنوان باشد. تر نزدیک واقعی

 باشد. داشته تمرکز برای کافی زمان آزمودنی تا نمایش داده شد راکت و
 تا شد  متر پخش 2 × 5/1 ابعاد به بزرگی نمایش صفحه روی ها کلیپ همچنین،

و  مسابقات تماشاگر، سطح فشار واقعی دنیای در باشد. البته تر نزدیک واقعیت به
 از مواردی و حریف، کیفیت زمین بازی بازی نحوه شناخت و آشنایی همچنین،

تحت تأثیر قرار دهد.  را بینایی جستجوی رفتار و گیری تصمیم تواند می قبیل این
به  کنندگان شرکت وسیله به نوشتاری یا شفاهی ادراکی های پاسخ آیا دوم این که

خیر؟  یا باشد می محیطی اجراهای در شده تولید های پاسخ کننده دقت منعکس
 شود، می داده مهارت ویدئویی نمایش به پاسخ در که ادراکی های قضاوت(. 2)

 ارتباط کلی طور همچنین، به. نباشد کافی مهارت بینی پیش برای است ممکن
 شود. در می گرفته نادیده آزمایشگاهی های محیط در عمل و ادراک بین

استیک  جوی یک کنترل ها، دکمه فشردن با اغلب کنندگان شرکت ها، آزمایش
 دهند که این می پاسخ بینایی های صحنه به کالمی، های و یا گزارش )دسته(

 نیست. افتد، همسان دنیای واقعی اتفاق می در آنچه با ها پاسخ
 که است آن نیازمند ها ورزش از بسیاری در محدود زمانی شرایط
 این از و کنند استخراج را بینایی اطالعات منابع ارزشمندترین ورزشکاران،

 ماهر بسیار نمایند. ورزشکاران بینی عملکرد حریف استفاده برای پیش اطالعات
 منظور به آن از استفاده و حریف حرکتی الگوی بینی پیش برای که معتقد هستند

دارد  اهمیت بینایی اطالعات درک توانایی داشتن متعاقب، رویدادهای بینی پیش
نتایج مطالعه حاضر در زمینه جستجوی رفتار بینایی )تعداد، مدت و  (.11)

های بینایی( در ضربات اسمش بدمینتون نشان داد که بازیکنان  موقعیت تثبیت
ماهر تعداد و مدت تثبیت بینایی بیشتری بر روی موقعیت راکت داشتند؛ در حالی 

ها تفاوت  قعیتها روی مچ، توپ، پا و سایر مو که بین تعداد و مدت تثبیت
 داری بین بازیکنان ماهر و غیر ماهر یافت نشد.  معنی

و همکاران  Alderهای  های پژوهش های بینایی، یافته به لحاظ مدت تثبیت
و  Savelsbergh( و 5) بازیکنان بدمینتون در پاسخ به عملکرد حریفدر 

ضربه پنالتی بانان ماهر موفق و ناموفق فوتبال در خالل یک  دروازهدر همکاران 
، با نتایج تحقیق حاضر همسو بود و با نتایج مطالعات (1، 24) سازی شده شبیه
و  Singer(، 25) بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبالبر روی  و همکاران یعبدل

داوران ماهر در  همکاران و یعیرف( و 26)همکاران در افراد ماهر و مبتدی تنیس 
 . ( مغایرت داشت22) و مبتدی بسکتبال
باشد که  تخمینی از توزیع توجه در نواحی خاص می بینایی، مدت تمرکز

(. نتایج بررسی حاضر از نظر تعداد 8) است برای استراتژی بازی بسیار مهم
 ورزش فوتبالدر زمینه  و همکاران Rocaهای  های بینایی با نتایج پژوهش تثبیت

(14 ،)Afonso  پیچیده و پویا که شامل و همکاران در یک بازی والیبال نمایشی
در زمینه و همکاران  McRobert( و 16بود )آوری اطالعات در محل  جمع
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در و همکاران  یعبدل(، همخوانی داشت و با نتایج تحقیقات 15ورزش کریکت )
 و یعیرف و (1، 24) در فوتبال همکارانو  Savelsbergh (،25)بسکتبال 
دهد که  می نشان مطالعات ایجنتدر تضاد بود.  (22)در بسکتبال  همکاران
 مقایسه در مفیدتری های سرنخ بینایی و های مختلف استراتژی از ماهر، بازیکنان

 توانند می ماهر بازیکنان این، بر کنند. عالوه می استفاده مبتدی بازیکنان با
 استفاده توانایی دهنده نشان که نمایند شناسایی سریع خیلی را مربوط اطالعات

 مبتدی بازیکنان به نسبت بینی پیش در را شان برتری که است خاصی دانش از
 (. 4) دهد می نشان

Vaeyens ماهر،  بازیکنان که در تحقیق خود گزارش کردند همکاران و
این احتمال  (.27داشتند ) ها مبتدی به نسبت برتری استراتژی و روش، دانش

دهد که زمان بیشتری  میوجود دارد که تمرکز طوالنی مدت به گروه ماهر اجازه 
های حرکتی ناشی شده از حرکات بدنی حریف  برای استخراج اطالعات از سرنخ

 به نسبت ماهر افراد برتری شود، می تر پیچیده کار که زمانی(. 5)داشته باشد 
 به نیاز کار، شدن تر پیچیده با که معنی این به شود؛ می نمایان ها مبتدی
 ایه (. بر اساس نتایج پژوهش11، 28) یابد می افزایش نیز تر پیچیده های طراحی
Dicks و( 29) همکاران و Mann سازی شبیه های محیط حتی ،(31) همکاران و 

 کمتر و ماهر افراد های تفاوت از دقیقی فهم درستی به است ممکن هم شده
 بر مبتنی شده منتشر کارهای بیشتر وجود، این با. ندهد نشان را ماهر
شواهدی بیان کردند،  همکاران و Alder .باشد می آزمایشگاهی های سازی شبیه

عملکرد حرکتی حریف و رفتار جستجوی بینایی مبنی بر این که وجود دارد 
 دارد کهحکایت از این  و اشندب می ورزشکار به طور حل نشدنی به هم متصل

 (.5نمود )ها را به طور جداگانه بررسی  توان آن نمی
به  بصری محورهای روش از مؤثر استفاده رویکرد به برخی مطالعات، در
 که دارد اشاره مطلبی همان به واقع، و در شده است اشاره ماهر بازیکنان وسیله
 از استفاده با را و محیط کنند می حفظ منطقه یک روی را خود نگاه ماهر افراد

 این که شواهدی اول دارد؛ فوایدی روش این. ندنمای می کنترل محیطی بینایی
 محیطی بینایی به وسیله است ممکن اطالعات کند می پیشنهاد که دارد وجود
در  زیادی مزایای امر این شود و پردازش تر سریع خیلی مرکزی به بینایی نسبت
 محیطی بینایی که زمانی این که دوم. دارد همراه به زمانی محدودیت هنگام
غیر  های دوره واقع در که چشم حرکات از استفاده گیرد، قرار می استفاده مورد
 صفحه نقاط تمام کنترل برای شود، گرفته می نظر در اطالعات پردازش فعال

 منطقه یک توجه از سریع تغییر امکان این که سوم. یابد می کاهش نمایش
 نسبت محیطی بینایی از استفاده هنگام در صفحه دیگر منطقه به نمایش صفحه

 زمانی، محدودیت شرایط در بنابراین،. دارد وجود مرکزی بینایی از به استفاده
 الگوی یک به عنوان است ممکن کمتر کانونی های با تثبیت جستجو الگوی یک

 مختلف، های موقعیت در بازیکنان اما گرفته شود، نظر در کارامد جستجوی
 سیستم در رو پیش های محدودیت به بسته را خود جستجوی های استراتژی

 به منجر است ممکن تکلیف های محدودیت واقع در. دهند می تغییر بینایی،
 استخراج برای محیطی بینایی به نسبت مرکزی بینایی از استفاده اجراکننده

 که گسترده جستجوی استراتژی یک رو، از این. شود تکلیف خاص اطالعات
 که است دلیل این به اشد،ب تر می کوتاه زمان مدت در بیشتر های تثبیت شامل

 موقعیت توپ، شامل اطالعاتی منابع تمامی از که سازد مطمئن را مدافعان
 آگاه ها تیمی هم موقعیت و کلیدی مهاجم بازیکنان حرکات فرد، خود موقعیت
 (.31هستند )

نگر نشان داد  های کالمی گذشته نتایج تحقیق حاضر با استفاده از گزارش
در مقایسه با بازیکنان غیر ماهر برای مهارت که نقاط مورد توجه بازیکنان ماهر 

باشد؛ به طوری که اولویت تمرکز بینایی بازیکنان ماهر به  بینی متفاوت می پیش
ترتیب روی منطقه راکت، مچ دست، توپ، پا و سایر مناطق بوده است؛ در حالی 

چ ها، م که اولویت تمرکز بینایی بازیکنان غیر ماهر به ترتیب شامل سایر موقعیت
با نتایج به دست آمده از ثبت حرکات  ها دست، راکت، پا و توپ بود. این یافته

چشم بازیکنان ماهر و غیر ماهر از طریق دستگاه ردیاب بینایی، در یک راستا 
باشد. نتایج گزارش کالمی و همسو بودن آن با نتایج رفتار جستجوی بینایی  می

 و Roca(، 7) نتونیبدمو همکاران در  Jinمطالعات  های پژوهش حاضر، با یافته
( همخوانی 16در والیبال ) همکاران و Afonso( و 14در فوتبال ) همکاران

های  داشت؛ به طوری که تمام تحقیقات مذکور رابطه مثبتی را بین گزارش
 .کالمی و رفتار جستجوی بینایی نشان دادند

 

 ها محدودیت
نندگان ک عدم کنترل خستگی شرکتتوان به  های پژوهش حاضر می از محدویت

حین انجام آزمون به دلیل حساسیت باالی دستگاه ردیاب بینایی، نیاز به کالیبره 
ها برای هر آزمودنی و عدم  کردن دستگاه قبل از پخش هر کدام از ویدئو کلیپ

ها شب قبل از آزمون که این خستگی  کنترل میزان استراحت و خواب آزمودنی
 .ها تأثیر گذاشته باشد، اشاره کرد ن است بر تمرکز و توجه آنبدنی و روانی ممک

 

 پیشنهادها
 بینی بازیکنان و سطح مهارت پیش بینایی های مهارت فقط مطالعه حاضر، در

 ها آزمودنی روی بر گونه مداخله تمرینی هیچ و مقایسه گردید و غیر ماهر ماهر
 اساس بر تمرینی پروتکل یک طراحی با تا شود می بنابراین، پیشنهاد. نشد انجام
 و بینی پیش های  مهارت روی بر ها آن نقش حاضر، تحقیق های یافته

در  کمی تجربی های گیرد. همچنین، تالش قرار بررسی مورد افراد گیری تصمیم
 اجرا )زمانی که اطالعات به دست آمده از دنیای بنیادی فرایندهای ارزیابی زمینه
 پایه بر شده آوری جمع اطالعات که زمانی با مقایسه باشد( در می واقعی
تر در این  های گسترده دارد. بنابراین، انجام پژوهش است، وجود فیلم سازی شبیه

 .شود های واقعی ورزشی از جمله ورزش بدمینتون احساس می زمینه و در محیط
 

 گیری نتیجه
توان گفت که بازیکنان ماهر نسبت به بازیکنان غیر ماهر، در  به طور کلی می

کنند. استفاده  بینی زمان بیشتری را صرف نگاه به موقعیت راکت می مهارت پیش
تواند کمک شایان توجهی به مربیان در آموزش مهارت  ها می از این یافته

 وزش و یادگیری را بدمینتون به افراد مبتدی نماید و در نتیجه، روند آم
 .کند تسهیل می

 

 تشکر و قدردانی
 اخالق کد با تخصصی مقطع دکتری نامه پایان مطالعه حاضر برگرفته از

IR.SSRC.REC.1398.044ورزشی علوم و بدنی تربیت پژوهشگاه ، مصوب 
 این انجام در که افرادی سایر و کنندگان شرکت تمامی از بدین وسیله. باشد می

 .آید می عمل به قدردانی و تشکر نمودند،تحقیق همکاری 
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 نقش نویسندگان
پردازی مطالعه، خدمات پشتیبانی و اجرایی مطالعه،  فاطمه شیرمهنجی، طراحی و ایده

نوشته،  ها و خدمات تخصصی آمار، تنظیم و بازبینی دست تحلیل و تفسیر داده
پاسخگویی به سؤاالت مسؤولیت یکپارچگی انجام مطالعه از آغاز تا پایان انتشار و 

زاده، طراحی و  نوشته، مهدی نمازی های دست  ها و جنبه داوران در مورد کلیه بخش
نوشته از نظر مفاهیم علمی،  ها، بازبینی دست پردازی مطالعه، تحلیل و تفسیر داده ایده

 کلیه نوشته پیش از ارسال به مجله و پاسخگویی به تأیید محتوای نهایی دست
پردازی مطالعه، تحلیل و  محمود شیخ، طراحی و ایده نوشته، دست های جنبه و ها بخش

نوشته از نظر مفاهیم علمی، تأیید محتوای نهایی  ها، بازبینی دست تفسیر داده
 های جنبه و ها بخش کلیه نوشته پیش از ارسال به مجله و پاسخگویی به دست
ها،  ، تحلیل و تفسیر دادهپردازی مطالعه نوشته، صالح رفیعی، طراحی و ایده دست

نوشته پیش از  نوشته از نظر مفاهیم علمی، تأیید محتوای نهایی دست بازبینی دست
 و ها بخش کلیه ارسال به مجله، فراهم نمودن تجهیزات مورد نیاز و پاسخگویی به

 .نوشته را به عهده داشتند دست های جنبه
 

 منابع مالی
نامه مقطع دکتری تخصصی با کد اخالق  تحقیق حاضر مستخرج از پایان

IR.SSRC.REC.1398.044لمللی کیش ا ، مصوب معاونت پژوهشی پردیس بین
های  باشد. کلیه هزینه دانشگاه تهران و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی می

 .ها و ابزار تحقیق بر عهده نویسنده مسؤول بوده است آوری داده مالی مرتبط با جمع
 

 فعتعارض منا
باشند. فاطمه شیرمهنجی  هیچ یک از نویسندگان دارای تعارض منافع نمی

لمللی کیش ا دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رفتار حرکتی پردیس بین
زاده استاد راهنما و محمود شیخ و صالح رفیعی  دانشگاه تهران، مهدی نمازی
 .باشند نامه می استادان مشاور اول و دوم پایان
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Abstract 
 

Introduction: The importance and prerequisite of anticipation in success is not overlooked in many sports skills. 

The purpose of this study was to investigate the role of anticipation skills, visual search behavior, and verbal reports 

of skilled and non-skilled badminton's players in smash hits. 

Materials and Methods: The participants in this study were 22 women aged 20-30 years divided into two groups of 

skilled (n = 10) and non-skilled (n = 12). Participants viewed 18 video clips from smash hits in different positions 

and anticipated the landing in less than 3 seconds. Visual Search Behavior (number, duration, and position of 

fixation) of skilled and non-skilled players was surveyed using the Pupil Model Vision Detector that recorded a spot 

of gaze at 60 HZ (60 frames per second). After completing the test, using the questionnaire, they recorded the verbal 

reports of the participants in order to compare them with the visual search results. To compare the data, independent t 

and Friedman’s tests were used. 

Results: There was not a significant difference in anticipation accuracy between the two groups. In the study of 

visual search behavior, there was a significant difference between the two groups in the number (P = 0.010) and 

duration (P = 0.005) of fixations in the position of rockets. However, there was no significant difference regarding 

the number and duration of fixations on the position of the wrists, balls, and legs, as well as the other positions. The 

results of the verbal report indicated that the focus of the attention of skilled players on anticipation skills was the 

position of the rocket. 

Conclusion: Generally, in the case of anticipation skills, it can be said that skilled players spent more time looking 

for rocket position. Using these results in the trial of non-skilled individuals can be useful in promotion of correct 

anticipation, and facilitating the process of learning skills. 

Keywords: Anticipation skill, Visual fixation, Verbal report, Badminton 
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