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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مقايسة مهارتهای بینايی و دقت تصمیمگیری در داوران ماهر و مبتدی بسکتبال
بود .شرکتکنندگان در پژوهش  38داور مرد بسکتبال بودند که در دو گروه ماهر و مبتدی تقسیم شدند
(هر گروه  19نفر) .شرکتکنندگان در آزمون کلیپ ويدئويی شرکت کردند و دقت تصمیمگیری برای هر
شرکتکننده ثبت شد .در بخش ديگر اين پژوهش ،مهارتهای بینايی پیرامونی ،سرعت حرکات ساکادی،
ورژنس و مهارت سهولت تطابقی در دو گروه اندازهگیری شدند .برای مقايسة دادهها از آزمون تی مستقل
و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .نتايج نشان داد که تفاوتی معنادار بین دو گروه در دقت
تصمیمگیری ،سهولت تطابقی و سرعت حرکات ساکادی وجود داشت ،اما بین مهارت بینايی پیرامونی و
ورژنس دو گروه هیچ تفاوت معنادار وجود نداشت .همچنین ،نتايج آزمون رگرسیون چندمتغیره با روش
گامبهگام نشان داد که دو مهارت سرعت حرکات ساکادی در گام اول و مهارت سهولت تطابقی در گام
دوم ،پیشبینیکنندة معناداری برای متغیر مالک پژوهش (مهارت تصمیمگیری) بودند .اين نتايج
نشاندهندة توانايی بیشتر داوران ماهر برای استخراج اطالعات از زمینة بینايی مشابه نسبت به داوران
مبتدی است .همچنین ،دو مهارت سرعت حرکات ساکادی و مهارت سهولت تطابقی نقشی مهم در
استخراج اطالعات از زمینة بینايی دارند.
واژگان کلیدی :دقت تصمیمگیری ،سهولت تطابقی ،سرعت حرکات ساکادی چشم ،بینايی پیرامونی،
داوران بسکتبال.

1. Email: saleh_rafiee@yahoo.com
2. Email: vaez_mohammad@yahoo.com.au
3. Email: a_gh_m2003@yahoo.com
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مقدمه
داوری رشتههای ورزشی بهدلیل تصمیمها ،پیامدهای این تصمیمها و طبیعت خصمانة تماشاگران،
جزو شغلهای چالشبرانگیز است؛ بهعبارتدیگر ،داوران باید اتفاقهایی را که درطول مسابقه روی
میدهند ،ارزیابی کنند ،بهسرعت تصمیم بگیرند ،بازی را مدیریت نمایند ،نظم مسابقه را حفظ کنند
و قانون را در همة شرایط اعمال کنند ( .)1این موارد نهتنها این شغل را پیچیده کردهاند ،بلکه آن را
مستعد بروز اشتباه نیز کردهاند .این پیچیدگی در داوری رشتههای گوناگون میتواند متفاوت باشد.
نکتة بااهمیت در این پیچیدگی ،تعامل داور با افراد درگیر در مسابقه و نیز میزان نشانههای بینایی
موجود درزمینة ورزشی برای تصمیمگیری است .درهمینراستا ،مکماهون و پلسنر داوران را به سه
گروه تقسیم کردند :نظارهگر1مانند داوران ژیمناستیک و شیرجه (نشانههای بینایی زیاد و تعامل کم
با ورزشکاران) ،واکنشگر2مانند کمکداوران فوتبال و داور دوم والیبال (نشانههای بینایی کم و تعامل
کم با ورزشکاران) و داوران تعاملگر3مانند داوران بسکتبال ،فوتبال و هاکی (نشانههای بینایی زیاد و
تعامل زیاد با ورزشکاران) .براساس این طبقهبندی ،هرچه تعامل داوران با بازیکنان و افراد بیشتر باشد
و همچنین ،نشانههای بینایی بیشتری درزمینة ورزشی وجود داشته باشد ،تصمیمگیری دشوارتر و
پیچیدهتر خواهد شد ()2؛ ازاینرو ،انتظار میرود داوری رشتههایی همچون بسکتبال و فوتبال پیچیده،
سخت و مستعد اشتباهات داوری باشد .مسلم است که اشتباهات داور عالوهبر اینکه وی را درمعرض
انتقادهای تماشگران ،مربیان و ورزشکاران و رسانهها قرار میدهد ،میتواند به واردشدن خسارتهای
اقتصادی و اجتماعی به باشگاه و ارکان آن منجر شود ( .)3اشتباهات داوری جزئی از آن است ،ولی
تاحدممکن باید احتمال و شدت آنها را کاهش داد؛ برایناساس ،پژوهشهای زیادی به بررسی
جنبههای گوناگون مؤثر در تصمیمگیری داوران پرداختهاند که از آن جمله میتوان به بهبود
تصمیمگیری داوران در شرایط مبهم ازطریق تمرینهای ویدئویی ( ،)4اثر جاگیری مناسب بر
تصمیمگیری داوران و کمکداوران فوتبال ( ،)5اثر جنسیت بازیکنان بر تصمیمگیری داوران ( ،)6نقش
تماشاگران در تصمیمگیری داوران ( )7و نیازهای جسمانی و پاسخهای فیزیولوژیک داوران ( )8اشاره
کرد.
یکی از مهمترین مهارتهایی که میتواند بر عملکرد افراد تأثیر بگذارد ،بهرهگیری از مهارتهای بینایی
است؛ زیرا ،بینایی یکی از مهمترین منابع اطالعاتی دردسترس افراد است؛ بهطوریکه تخمین زده
میشود بیش از  85تا  90درصد از اطالعات حسی محیط بیرونی ازطریق بینایی بهدست میآیند (.)9

1. Monitors
2. Reactors
3. Interactors
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و این امر میتواند بهعنوان یکی از مهمترین منابع کسب اطالعات از محیط نقش بسیار مهمی در
عملکرد افراد داشته باشد؛ زیرا ،در ورزش توجه بینایی به اطالعات بافت محیطی ضروری است و اگر
ورزشکاران در آغاز کار به نشانههای مهم توجه نکنند ،احتمال موفقیت آنها در اجرا بهشدت کم
میشود ( .)10بهنظر میرسد درکنار قدرت جسمانی ،مهارتهای تکنیکی و روانی ورزشکاران ،توانایی
پردازش سریع و دقیق اطالعات بینایی میتواند مشخصة بارز اجراکنندگان ماهر و مبتدی باشد (.)11
در پژوهشهای زیادی وجود تفاوت معنادار بین ورزشکاران ماهر و مبتدی در مهارتهای بینایی
گزارش شده است و نشان داده شده است که ورزشکاران ماهر مهارتهای بینایی بهتری نسبت به
افراد مبتدی و غیرورزشکاران دارند ( ،)13-11اما نکتة بااهمیت این است که ورزشهای گوناگون
نیازمند مهارتهای بینایی متفاوتی هستند ()14؛ بنابراین ،بررسی مهارتهای بینایی درگیر در هر
رشتهای میتواند به توسعة قابلیتهای افراد درگیر در آن کمکی شایان توجه کند .افزونبراین ،بیشتر
پژوهشهای انجامشده در حوزة بینایی بر ورزشکاران متمرکز بودهاند ،ولی فقط این ورزشکاران نیستند
که کسب اطالعات بینایی برای عملکردشان ضروری است؛ بلکه داوران نیز بهعنوان یکی دیگر از ارکان
مهم رقابتهای ورزشی که مسئولیت مهم قضاوت و تصمیمگیری برای اجرای قوانین را برعهده دارند
نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ زیرا ،بهدلیل سرعت باال و تعدد محرکهای بینایی بهویژه در
ورزشهای توپی (ازقبیل فوتبال ،بسکتبال ،تنیس و غیره) ،تصمیمگیری مناسب درگرو جمعآوری
سریع و دقیق اطالعات ازبین محرکهای گوناگون ،موقعیت بازیکنان و توپ است؛ بنابراین ،داوران به
مهارتهای گوناگون بینایی نیاز دارند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن و در محدودیت شدید زمانی
تصمیم درست را بگیرند؛ بنابراین ،مهارتهای بینایی میتوانند به اندازة قابلیتهای جسمانی و مهارت
حرکتی در موفقیت داوران نیز سهم داشته باشند.
قاسمی و همکاران ( )15در سال  2010دراینزمینه یکی از پژوهشها را انجام دادند .آنها نشان دادند
که داوران ماهر در بسیاری از مهارتهای بینایی (بینایی پیرامونی ،سهولت تطابقی ،حافظة بینایی،
ساکاد و غیره) نسبت به داوران مبتدی برتر هستند و این برتری را به ماهیت تمرینها و تجربة افراد
نسبت دادهاند .چندین مهارت بینایی ممکن است نقش بسیار مؤثری در استخراج اطالعات از زمینة
بینایی داشته باشد .داوران بازیهای گروهی با توجه به گستردهبودن منطقة بینایی و نیز زیادبودن
تعداد بازیکنان و محرکها ،برای جمعآوری اطالعات بینایی موردنیاز و زیرنظرگرفتن فعالیتها و
موقعیتهای بازیکنان متعدد بهطور همزمان ،به پوششی فراتر از میدان دید مرکزی نیاز دارند ()16؛
بنابراین ،بینایی پیرامونی در چنین ورزشهایی بهعنوان یکی از مهارت های مهم موردنیاز داوران
ضرورت پیدا میکند.
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یکی دیگر از مهارتهایی که میتواند نقشی مهم در جمعآوری اطالعات داشته باشد ،حرکات ساکادی
چشمهاست .ساکادها حرکات ارادی ،پرتابی و سریع چشم هستند که توجه بینایی را در زمانی کمتر
از  100هزارم ثانیه بین موقعیتهای گوناگون جابهجا میکنند ( .)17این عمل توسط شش جفت
ال
عضلة چشمی کوچک که به کرة چشم متصل هستند ،ایجاد میشود .قرارگرفتن در محیطهای کام ا
پویا و غیرقابلپیشبینی در ورزش احتماالا به تغییرات در حرکات ساکاد داوران ماهر در مقایسه با
داوران مبتدی منجر میشود .بیشتر مطالعات انجامشده درزمینة سرعت حرکات ساکاد بر ورزشکاران
متمرکز بودهاند ( )12 ،18و مطالعاتی اندک دربارة حرکات ساکاد داوران وجود دارند ()15؛ ازاینرو،
یکی از اهداف این مطالعه بررسی سرعت ساکاد در داوران ماهر و مبتدی بسکتبال با استفاده از
الکترواکولوگرام دینامیک است .این آزمون یک روش مؤثر عینی و غیرتهاجمی برای ارزیابی تمامی
دامنههای حرکات چشمی است ،و بواسطه آنالیز کامپیوتری ،قدرت تشخیص دامنه های حرکتی چشم
بطور برجسته ای افزایش یافته است.
یکی دیگر از سیستمهایی مهم که میتواند نقشی اساسی در عملکرد داوران و بهویژه مکمل حرکات
ساکادی چشمها باشد ،سیستم تطابقی است .با توجه به سرعت محرکها و جابهجایی سریع چشم
برای جستوجوی نشانههای بینایی ،بهنظر میرسد که سیستم بینایی نیازمند تغییر سیستم تطابقی
برای ایجاد تصاویر دقیق و واضح از اشیاء است .پژوهشگران بیان کردهاند که این سه مهارت بینایی
(سهولت تطابقی ،حرکات ساکادی و بینایی پیرامونی) زیربنای جستوجوی بینایی افراد برای کسب
نشانههای بینایی در محیط هستند ()15؛ ازاینرو ،در این پژوهش تالش شده است برخی از مهارتهای
بینایی مهم داوران بسکتبال اندازهگیری و با هم مقایسه شوند تا با بررسی تفاوتهای احتمالی بین
داوران خبره و مبتدی ،نقش این مهارتها در تصمیمگیری داوران مشخص شود تا درکنار سایر
متغیرهای جسمانی و روانی ،پایهای برای شناسایی افراد مستعد در داوری باشد.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ازنوع علّی-مقایسهای است .شرکتکنندگان در این پژوهش  38داور مرد
فدراسیون بسکتبال بودند که براساس سطح داوری به گروه ماهر ( 19نفر) و گروه مبتدی ( 19نفر)
تقسیم شدند.
گروه ماهر ،داوران دارای کارت بینالمللی و ملی بسکتبال بودند که در لیگ برتر بسکتبال ایران و
مسابقههای بینالمللی قضاوت میکردند .داوران دارای کارت درجة سه که در سطح نوجوانان لیگ
تهران قضاوت میکردند ،گروه مبتدی را تشکیل دادند.
برای بررسی مهارت تصمیمگیری داوران از آزمون ویدئویی استفاده شد .بدینمنظور ،ابتدا  80قطعه
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کلیپ ویدئویی ازبین کلیپهای داوری فدراسیون جهانی که دراختیار کنفدراسیون آسیا قرار داده شده
بود ،صحنههایی شامل خطا یا تخلف بازیکنان و صحنههایی که خطا در منطقهای دور از توپ1روی
میداد ،با استفاده از نرمافزار ساخت فیلم2انتخاب شدند .سپس ،سه نفر از داوران ناظر فیبا اتفاقهای
بازی را داوری کردند .اگر در موقعیتهایی خاص بین این سه نفر اختالفنظر وجود داشت یا زاویة
دوربین برای قضاوت مناسب نبود ،کلیپ موردنظر حذف میشد .درنهایت 50 ،عدد از این کلیپها
انتخاب شدند که بهصورت تصادفی در دو قسمت بیستوپنجتایی با فاصلة استراحت پنجدقیقهای بین
دو قسمت ،به داوران ارائه شد.
برای ا رزیابی مهارت بینایی داوران ماهر و مبتدی از آزمونهای اولیة تیزبینی ایستا ،آزمون
شکستسنجی انکساری ،آزمون سهولت تطابقی ،آزمون صفحة تانژانت (سنجش بینایی پیرامونی)،
آزمون سرعت حرکات ساکادی چشم و آزمون ورژنس استفاده شد.
آزمون سهولت تطابقی :این آزمون در اتاقی با نور کافی ،بهصورت تکچشمی و دوچشمی انجام شد.
برای اندازهگیری سهولت تطابقی با لنزهای  2/00 ±دیوپتر بدینصورت عمل شد :ابتدا تریل فریم
تنظیم شد و روی صورت شرکتکننده قرار داده شد .چارت دید نزدیک در فاصلة  40سانتیمتری از
شرکتکننده قرار داده شد (میزان نور محیط و فاصلة چارت تا پایان آزمون دقیق اا حفظ شد) و از
شرکتکننده خواسته شد به یکی از حروف ردیف  8/10این چارت که به رنگ قرمز ترسیم شده بود،

نگاه کند .جلوی یکی از چشمهای شرکتکننده اکلودر قرار داده شد و لنزهای  2/00دیوپتر  ±و
 -4/00دیوپتر بهترتیب جلوی چشم باز شرکتکننده قرار داده شدند و از شرکتکننده خواسته شد
حالت واضحشدن بعد از تاری را فوراا گزارش دهد .بهمحض گزارشدادن شرکتکننده ،لنز -2/00
دیوپتر جلوی لنز  +2/00دیوپتر قرار داده شد تا دوباره شرکتکننده حالت واضحشدن را اعالم نماید.
زمانیکه لنز  +2/00دیوپتر جلوی چشم شرکتکننده قرار داده شد ،بهدلیل تارشدن تطابق
شرکتکننده تار میدید و گذاشتن لنز  -4/00دیوپتر باعث تحریک تطابقی شد و واضح میدید.
مراحل ذکرشده بهمدت یک دقیقه انجام شدند و تعداد سیکلهای واضح دید در محل مربوط به

1. Off Ball
2. Windows Movie Maker
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سهولت تطابق ثبت شد .سپس ،این آزمون برای چشم دیگر و بعد از آن بهصورت دوچشمی نیز انجام
شد و نتایج آن ثبت شد.
آزمون بینایی پیرامونی :در این آزمون ،شرکتکننده روی یک صندلی ،راحت و در فاصلة یکمتری از
صفحة تانژانت طوری مینشست که سطح دیدش درراستای مرکز صفحه باشد .آزمونگر از او خواست
به مرکز صفحه نگاه کند .سپس ،آزمونگر نشانگر قرمزرنگی را بهتدریج و از هر هشت گوشة صفحه
بهتدریج بهسمت مرکز آن میآورد .هر زمان شرکتکننده میتوانست رنگ نشانگر را تشخیص دهد،
آزمونگر حرکت را متوقف میکرد و فاصلة آن نقطه را تا مرکز صفحه محاسبه میکرد .میانگین هشت
فاصلة محاسبهشده بهعنوان نمرة بینایی پیرامونی شرکتکننده درنظر گرفته شد.
آزمون سرعت حرکات ساکادی :برای اندازهگیری سرعت ساکاد از دستگاه الکترواکولوگرافی دینامیک1
مدل منوپک2با مارک متروویژن3ساخت کشور فرانسه استفاده شد.

شکل  -1دستگاه الکترواکولوگرافی دينامیک

در این آزمون از چهار الکترود برای ثبت حرکات افقی چشم استفاده شد؛ بهصورتیکه این الکترودها
در نزدیکی دو کانتوس داخلی و دو کانتوس خارجی قرار گرفتند و همچنین ،از یک الکترود خنثای

)1. Electro Oculo Graphy (EOG
2. Monpack3
3. Metrovision
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متصل به اللة گوش استفاده شد .از الکل برای پاککردن الیة شاخی پوست استفاده شد و سپس ،از
ژل مخصوص دستگاه برای قراردادن الکترودها روی پوست استفاده شد .شرکتکننده پنج دقیقه در
فضای تاریک قرار گرفت تا با تاریکی سازگار شود و سپس ،از او خواسته شد چانة خود را در جای
مخصوص دستگاه بگذارد و به دو محرک که در زاویة  20درجه از یکدیگر بهصورت یکیدرمیان روشن
میشدند ،نگاه کند .دستگاه نیز سرعت حرکات چشم را ثبت کرد و برحسب درجه بر ثانیه گزارش
کرد.
آزمون ورژنس :در این آزمون یک پریزم در مقابل یک چشم آزمودنی قرار داده شد و از او خواسته شد
با چشم دیگر خود یک هدف در فاصلة چهارمتری را نگاه کند .سپس ،آزمونگر بهتدریج پریزم را حرکت
داد تا به قسمتهای ضخیمتر آن برسد و از آزمودنی خواست هر وقت هدف موردنظر تار یا دو تا شد،
گزارش دهد .سپس ،او این کار را برای چشم دیگر انجام داد .میانگین نمرههای دو چشم بهعنوان
مهارت ورژنس فرد تلقی شد.
برای جمعآوری دادهها ابتدا از داوران شرکتکننده خواسته شد فرمی را که شامل اطالعات شخصی
ازقبیل سن ،سطح داوری ،میزان تجربه ،لیگی که در آن قضاوت میکنند و تورنمنتهایی بینالمللی
که در آن شرکت کردهاند ،بههمراه فرم رضایتنامه برای شرکت داوطلبانه در پژوهش پر کنند .سپس،
روی دو گروه (داوران ماهر و داوران مبتدی) معاینههای مقدماتی انجام شد تا درصورت وجود مشکالت
احتمالی در سیستم آناتومیک چشم یا وجود مشکالت تیزبینی ایستا در آنان ،از نمونههای آماری
حذف شوند .سپس ،بهترتیب آزمونهای بینایی اجرا شدند .برای جلوگیری از خستگی آزمودنیها،
پس از انجام هر آزمون حدود پنج دقیقه به آنها استراحت داده شد تا عامل خستگی بر نتایج تأثیر
نگذارد .در گام بعد ،داوران در آزمون ویدئویی شرکت کردند .صحنههای آمادهشده ازطریق مانیتور 21
اینچی و با آرایش تصادفی به داوران نشان داده شد و آنها پس از دیدن هر صحنه تصمیم خود را به
آزمونگر برای مقایسه با قضاوت اصلی آن اعالم نمودند .پس از اتمام هر کلیپ ،فاصلة زمانی پنجثانیهای
درنظر گرفته شد تا آزمون گر تصمیم داور را در برگه بنویسد و داوران نیز استراحت کنند .بعد از
جمعآوری اطالعات ،نمرههای کسبشده توسط گروهها برای بررسی مهارت تصمیمگیری و مهارتهای
بینایی آنها باهم مقایسه شدند.
پس از بررسی پیشفرضهای مربوط به توزیع طبیعی (آزمون آماری شاپیرو-ویلک) ،1برای مقایسة
میانگین گروههای موردبررسی از آزمون تی مستقل و معادل ناپارامتری آن (یومان-ویتنی) 2برای
1. Shapiro- Wilk Test
2. Mann Whitney
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مقایسة میانگین گروههای ماهر و مبتدی ازنظر متغیرهای وابسته استفاده شد .همچنین ،برای
شناسایی مهمترین پیشبینیکنندة مهارت مالک (مهارت تصمیمگیری) دربین متغیرهای وابستة
تکلیف ،از آزمون رگرسیون چندمتغیره با روش ورود همزمان 1استفاده شد تا متغیرهای مهم
اولویتبندی شوند .ویرایش و تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای اکسل2و اس.پی.اس.اس3.
ویرایش  18انجام شد.
نتایج
برای تعیین وضعیت طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد که نتایج آن در
جدول شمارة یک گزارش شده است.
جدول  -1آزمون طبیعیبودن توزيع دادهها و همگنی واريانسها
آمارة شاپیرو-ويلک

سطح معناداری

متغیر
مهارت تصمیمگیری
بینایی پیرامونی
سرعت ساکادی
سهولت تطابقی

0/988
0/951
0/970
0/871

0/94
0/093
0/40
*
0/001

ورژنس

0/937

*

0/033

* :در سطح ( )α ≤ 0.05معنادار است.

نتایج آزمون شاپیرو-ویلک نشان داد که بین توزیع دادهها در متغیر سهولت تطابقی و ورژنس با توزیع
طبیعی تفاوت معنادار وجود دارد ( ،)α ≤ 0.05ولی برای سایر متغیرهای پژوهش نتایج نشان داد که
توزیع دادهها با توزیع طبیعی تفاوت معنادار ندارد ()α > 0.05؛ ازاینرو ،برای مقایسة متغیرهای مهارت
تصمیمگیری سرعت حرکات ساکادی و مهارت بینایی پیرامونی داوران ماهر و مبتدی ،از آزمون تی
مستقل استفاده شد (جدول شمارة دو).

1. Enter
2. Excell
)3. SPSS (Statistical Package for Social Science
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جدول  -2نتايج آزمون تی مستقل برای مقايسة مهارت تصمیمگیری سرعت حرکات ساکادی و بینايی
پیرامونی داوران ماهر و مبتدی
آزمون تی مستقل
مهارت تصمیمگیری
سرعت حرکات
ساکادی چشم
مهارت بینایی پیرامونی

میانگین
داوران ماهر
داوران مبتدی
داوران ماهر
داوران مبتدی
داوران ماهر
داوران مبتدی

انحراف
استاندارد
6/90
7/56
56/17
81/68
7/73
9/84

64/57
50/57
726/39
657/87
66/77
62/66

نمرة t

درجة

سطح

آزادی

معناداری

5/95

36

0/001

*

3/01

36

0/005

*

0/093

36

0/161

* :در سطح ( )α ≤ 0.05معنادار است.

با توجه به نتایج جدول شمارة دو تفاوت معنادار بین داوران ماهر و مبتدی در مهارت تصمیمگیری و
سرعت حرکات ساکادی وجود دارد ،ولی بینایی پیرامونی دو گروه تفاوت معناداری ندارد.
در ادامه با توجه به نتایج آزمون شاپیرو-ویلک مبنیبر طبیعینبودن توزیع دادههای متغیرهای سهولت
تطابقی و ورژنس ،برای مقایسة میانگینهای دو گروه ماهر و مبتدی از معادل ناپارامتری آزمون تی
که همان آزمون یومان-ویتنی است ،استفاده شد.
جدول  - 3نتايج آزمون يومان-ويتنی برای مقايسة سهولت تطابقی و مهارت ورژنس در داوران ماهر و
مبتدی
آزمون يومان-ويتنی
سهولت
تطابقی
ورژنس

داوران ماهر
داوران مبتدی
داوران ماهر
داوران مبتدی

میانگین
12/69
10/85
12/94
11/78

انحراف
استاندارد
2/68
1/02
2/99
2/74

تعداد
19
19
19
19

مقدار u

سطح
معناداری
*

100/5

0/016

138/00

0/206

* :در سطح ( )α ≤ 0.05معنادار است.

براساس جدول شمارة سه ،بین سهولت تطابقی داوران ماهر و مبتدی تفاوت معنادار وجود دارد
( ،)P = 0.016اما بین مهارت ورژنس داوران ماهر و مبتدی تفاوت معنادار وجود ندارد (.)P = 0.206
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درنهایت ،برای بررسی اینکه کدامیک از متغیرهای پژوهش (ورژنس ،بینایی پیرامونی ،سهولت تطابقی
و سرعت ساکادی) ،متغیر مالک (مهارت تصمیمگیری) را پیشبینی میکنند ،تحلیل رگرسیون
چندمتغیری با استفاده از روش گامبهگام1بهکار برده شد.
جدول  -4ضرايب تعیین متغیرهای اثرگذار بر تصمیمگیری داوران
گام

متغیر

ضريب همبستگی

1
2

سرعت ساکادی
سهولت تطابقی

0/391
0/496

مجذور ضريب

مجذور ضريب

همبستگی

همبستگی تعديلشده

0/153
0/246

0/129
0/203

براساس جدول شمارة چهار ،در تحلیل رگرسیون گامبهگام طی دو گام ،دو متغیر سرعت ساکادی و
مهارت سهولت تطابقی با مهارت تصمیمگیری داوران دارای همبستگی چندگانه بودند .براساس اهمیت
متغیرهای پیشبین در تحلیل رگرسیون گامبهگام ،در اولین گام مهارت سرعت ساکادی با مهارت
تصمیمگیری دارای ضریب همبستگی 0 /391بوده است .در گام دوم با افزودهشدن متغیر سهولت
تطابقی ضریب همبستگی چندگانه به  0/496رسیده است .درمجموع ،این دو متغیر توانستهاند 0/246
واریانس مهارت تصمیمگیری را تبیین کنند که  0/153به سرعت ساکادی و  0/093به سهولت تطابقی
مربوط بوده است.
جدول  -5ضرايب استاندارد و غیراستاندارد برای مهارت تصمیمگیری داوران
متغیر

B

مقدار ثابت
سرعت ساکادی
سهولت تطابقی

0/010
0/051
1/910

خطای

ضريب بتای

استاندارد

استانداردشده

17/09
0/019
0/918

--0/396
0/305

T

سطح معناداری

0/001
2/696
2/080

1/000
0/011
*
0/045
*

* :در سطح ( )α ≤ 0.05معنادار است.

براساس جدول شمارة پنج ،در تحلیل رگرسیون گامبهگام ،طی گام نهایی دو متغیر سرعت ساکادی و
سهولت تطابقی برای پیشبینی مهارت تصمیمگیری وارد معادلة رگرسیون شدند .بهترتیب ،سرعت
ساکادی با ضریب استاندارد بتای  0/396و سهولت تطابقی با ضریب بتای  0/305توان پیشبینی
معناداری را برای مهارت تصمیمگیری نشان دادند .ضرایب استاندارد بتا بدینمعنی است که میزان

1. Stepwise
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تغییر یک انحراف استاندارد در سرعت ساکادی و سهولت تطابقی بهتفکیک ،به تغییر  0/396انحراف
استاندارد و  0/305انحراف استاندارد در مهارت تصمیمگیری منجر میشود.
براساس جدول شمارة پنج ،معادلة رگرسیون نهایی برای مهارت تصمیمگیری به شرح زیر است:
(سهولت تطابقی) ( + 1/910سرعت ساکادی)  = 0/010 + 0/051مهارت تصمیمگیری داوران
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مهارت تصمیمگیری داوران ماهر از داوران مبتدی بهتر بود که با
نتایج پژوهشهای هنکوک و استه ماری )19(1در داوران هاکی ،کاتو2و همکاران ( )20در کمکداوران
فوتبال و قاسمی و همکاران ( )15در داوران فوتبال همراستا بود .این نتایج پیشبینیشدنی بود؛ زیرا،
داوران ماهر سابقة داوری و نیز دانش زیادی نسبت به داوران مبتدی دارند و این مزیت به آنها در
تصمیمگیری دقیق کمک میکند .با توجه به اهداف این پژوهش مبنیبر درک مکانیسمهای درگیر
در تصمیمگیری و یافتن عوامل متمایزکنندة داوران ماهر ،مهارتهای بینایی داوران نیز بررسی شد.
مهارتهای بینایی یکی از مهارتهای اساسی داوران هستند که میتوانند بر تصمیمگیری آنها تأثیر
بگذارند .قاسمی و همکاران ( )15نشان دادند که مهارتهای بینایی داوران خبره بهطور معناداری از
داوران مبتدی بهتر است؛ بنابراین ،در ادامه برخی از مهارتهای بینایی ازقبیل بینایی پیرامونی ،سرعت
حرکات ساکادی چشم ،مهارت ورژنس و سهولت تطابقی نیز اندازهگیری شدند تا بتوانیم متغیرهای
اثرگذار بر تصمیمگیری و نیز تمایز داوران ماهر و مبتدی را بیشتر شناسایی کنیم.
مقایسة مهارت سرعت حرکات ساکادی و سهولت تطابقی داوران ماهر و مبتدی نشان داد که داوران
ماهر از داوران مبتدی برتر هستند .این نتایج با پژوهشهای جعفرزادهپور و همکاران ( )12 ،21و
قاسمی و همکاران ( )15همخوانی دارد .جعفرزادهپور و همکاران ( )21نشان دادند که بازیکنان تنیس
روی میز مرد و والیبالیستهای خبرة زن دارای مهارتهای سهولت تطابقی و حرکات ساکادی بسیار
پیشرفتهتری نسبت به افراد غیرورزشکار هستند .قاسمی و همکاران ( )15نشان دادند که داوران خبرة
فوتبال در این مهارتها برتر از داوران مبتدی و افراد غیرورزشکار هستند .مهارت سهولت تطابقی
بهمعنای ایجاد وضوح دید در مسافتهای مختلف است که با بهبود این مهارت امکان کاهش زمان
موردنیاز برای ایجاد وضوح دید بهوجود میآید ( .)12بهنظر میرسد که داوران بسکتبال نیز همانند
سایر ورزشکاران و داوران رشتههای توپی به این مهارت احتیاج داشته باشند؛ زیرا ،سرعت بسیار زیاد
1. Hancock, Ste-Marie
2. Catteeuw
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توپ و بازیکنان و نیز تغییر موقعیت فضایی آنها باعث ازبینرفتن تطابق دید داوران میشوند؛ بنابراین،
در این شرایط داور برای تشخیص و تصمیم مناسب باید بهسرعت وضوح دید خود را بهدست آورد.
یک داور موفق میتواند بهسرعت موقعیت توپ و بازیکنان را شناسایی کند .همچنین ،این
جابهجاییهای سریع باید توسط حرکات ساکادی چشم تعقیب شوند؛ زیرا ،درطول انجام حرکات
ساکادی ،سرکوب1ساکادی روی میدهد ( )22و سیستم بینایی فقط اولین و آخرین نقطة حرکات
ساکادی را بهطور مؤثر پردازش میکند؛ برایناساس ،تطابق چشمی برای ایجاد وضوح دید در این دو
نقطه باید بهسرعت از نقطة ابتدایی تا نقطة انتهایی و بهوسیلة حرکات ساکادی تغییر کند (.)21
هرچقدر سرعت حرکات ساکادی بیشتر باشد ،زمان این سرکوب اطالعاتی کاهش مییابد و مدت زمان
بیشتری برای کسب اطالعات و پردازش دراختیار داور قرار میگیرد؛ درنتیجه ،به گرفتن تصمیمهای
دقیقتر کمک خواهد کرد .پژوهشها نشان دادهاند که تمرین و کسب تجربه باعث بهبود این دو مهارت
خواهند شد ()23 ،24؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که این برتری در داوران ماهر بهدلیل تمرین و سالهای
بیشتر قضاوت بهدست آمده باشد.
در بخش دیگر ،نتایج این پژوهش نشان داد که مهارت بینایی پیرامونی داوران ماهر و مبتدی تفاوتی
معنادار باهم ندارند؛ این نتیجه با پژوهش زوئیرکو )13(2همخوانی دارد .وی نشان داد که بینایی
پیرامونی بازیکنا ن هندبال با غیرورزشکاران تفاوت ندارد ،اما این نتیجة پژوهش حاضر با مطالعات
قاسمی و همکاران ( )15و کوئینتانا3و همکاران ( )25همراستا نیست .کوئینتانا و همکاران نشان دادند
که بازیکنان ماهر بسکتبال بینایی افقی بسیار پیشرفتهتری نسبت به غیرورزشکاران دارند .براساس
نظر ویلسون و فالکل ،)26(4بینایی پیرامونی قابلیت تمرینپذیری بسیار کمی دارد و مهارتی ذاتی
است .بینایی پیرامونی شامل توانایی سلولهای مخروطی و استوانهایشکل رتینای چشم در شناسایی
نورهاست .در زمان تولد حدود صد میلیون سلول استوانهای و شش میلیون سلول مخروطی در هر
چشم وجود دارند که این تعداد تنها براثر بیماری و سالخوردگی کاهش مییابند .بهعلت این حقیقت
آناتومیک ،بینایی پیرامونی تقریباا خیلی سخت تحتتأثیر تمرینهای بینایی ورزشی قرار میگیرد .ذکر
این نکته اهمیت دارد که روشهای جدید بهویژه استفاده از نوروفیدبک ( )27میتوانند باعث بهبود
عملکرد بینایی پیرامونی شوند؛ زیرا ،هیچ تفاوتی بین داوران مشاهده نشد.
درنهایت ،نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام برای تعیین متغیرهای پیشبین مهارت
تصمیمگیری نشان داد که دو متغیر سرعت ساکادی و سهولت تطابقی بهترتیب توان بیشتری برای
1. Suppression
2. Zwierko Teresa
3. Quintana
4. Wilson, Falkel
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پیشبینی مهارت تصمیمگیری داشتند .بااینهمه ،این دو مهارت تقریباا  20درصد از تغییرات مهارت
تصمیمگیری را پیشبینی میکنند و باقیماندة تغییرات متغیر تصمیمگیری ممکن است به متغیرهایی
همچون تجربة داوری ،دانش داوری ،سن و سایر متغیرها مربوط باشند که باید پژوهشهای بیشتری
دراینزمینه انجام شوند.
بهطورکلی ،نتایج این پژوهش نشان داد که داوران ماهر تصمیمهای بهتری نسبت به داوران مبتدی
گرفتهاند .این امکان وجود دارد که داوران ماهر توانایی بیشتری در استخراج اطالعات مرتبط با
تصمیمگیری ،از زمینة بینایی مشابه در مقایسه با داوران مبتدی دارند و نیز با توجه به برتری دو
مهارت سهولت تطابقی و سرعت حرکات ساکادی در داوران ماهر ،ممکن است بخشی از این توانایی
استخراج اطالعات برای تصمیمگیری دقیق ،مرهون مهارت زیاد داوران ماهر در این دو مهارت باشد.
هرچند بهنظر میرسد که نحوة استفاده از اطالعات استخراجشده و پردازش مؤثر این اطالعات ممکن
است بیشتر تحتتأثیر تجارب داوری و دانش زیاد داوران ماهر باشد که به آنها امکان تصمیمگیریهای
درست و دقیق را میدهند؛ بااینحال ،این دو مهارت بینایی از مهارتهای تمرینشدنی هستند ()28؛
بنابراین ،پیشنهاد میشود درکنار ارتقای دانش و تجربیات داوران ،با اجرای تمرینهای بینایی مناسب
این مهارتها را بتوان درراستای ارتقای مهارت تصمیمگیریشان بهبود بخشید و به عوامل بینایی افراد
عالقهمند به داوری ،بهویژه بینایی پیرامونی (توانایی ذاتی) بهعنوان معیاری مهم برای ورود به این
عرصه توجه شود.
پیام مقاله :مهارت های بینایی نقش بسیار مهمی در جمع آوری سریع و صحیح اطالعات از زمینه
بینایی برای تصمیم گیری در محیط های مختلف بویژه در ورزش دارد .و با توجه به نتایج این تحقیق،
یکی از مولفه های مهم در تمایز داوران ماهر از مبتدی است .و بهبود مهارت های بینایی از طریق
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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