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 مقدمه

ته احساس تحت فشار داشدیگر ریباً یک ساعت پیش متام شده است و نیاز نیست که مسابقه تق

وی یک ر نشان دهیم. از لحاظ جسمی و روحی تخلیه شده ایم و باید  به بازیکنانکارتی باشیم یا 

ی توانیم دالیل منشویم. اما ب آرامی خنک بنوشیم و سعی کنیم که و یک نوشیدنصندلی بنشینیم 

خاذ کرده رجوع می ته باشیم. در ذهنامن, به هر تصمیمی که در طول بازی اتذهن آرامی داش

که مسئول داوری یا کمیته داوران در خصوص تصمیامتی که اتخاذ کرده ایم چه  منیدانیمکنیم. 

فکری می کنند. نگرانیم از اینکه اشتباه کرده باشیم و همچنان اعرتاض تیم ها و متاشاچیان در 

. به خودمان می گوئیم " بازی را فراموش کن " و سعی می کنیم که اینکار گوشامن زنگ می زند

به من واگذار کردند ",  آنقدر خوب هستم که این بازی رارا انجام دهیم. به خودمان می گوئیم " 

فق عمل کردیم " و " در مجموع قضاوت خوبی اهمکارام در تصمیامت هامهنگ و مو  " من و

تالش برای پاک کردن این فکرها شک های آزار دهنده ای وجود دارد. داشتم ". و هنوز علی رغم 

طبیعی است که بعد از بازی این چنین فکرهای رساغ داوران بیاید و متامی داوران در هر رشته 

زگی اتای چه آماتور چه حرفه ای باید یاد بگیرند که چگونه با این تفکرات برخورد کنند. اگر ب

 ک می کنید که این افکار آزار دهنده چگونه هستند.قضاوت کرده اید بخوبی در 

روحی ایجاد ایده های جدید در حل مشکالت یا این جزوه سعی بر حل مسائل فوق و در نتیجه, 

 داوران پیش آید.ما دارد که ممکن است در طول قضاوت برای داوری  روانی
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قش داورن  

دارند؟ جواب ساده است آشفته ای گونه افکار چرا داوران اینهامنطوری که در مقدمه اشاره شد, 

هر  سومرکن فقط بدلیل وظیفه و نقش خاص آنها. بعد از ورزشکاران و مربیان باید گفت که 

یکی از سخت ترین وظایف را عهده دار می باشند. داوری که  رویداد ورزشی داوران هستند

جه بازی به تاکتیک تیم ها و خوب به بازی رسعت می بخشد و به ذهنها تداعی می کند که نتی

داوری ضعیف لذت بازی را برای بازیکنان, مسئولین و صورتیکه مهارت بازیکنان بستگی دارد در 

 بدین معنا که اغلب می باشدعموم ر متاشاچیان ضایع می کند. همیشه تصمیامت داوران مورد نظ

 داوران کمرتدر جریان باشد,  یاگر بازی آرام ولی بودهمورد انتقاد و سوال  ,در خصوص اشتباهات

می توانند درباره خودشان قضاوت کنند یا مورد  داوران. پس چگونه مورد توجه قرار می گیرند

اینست که اطمینان حاصل کنند که بازی بر داوران وظیفه اصلی در نتیجه, قضاوت قرار بگیرند؟ 

دخالت  رتکمر جریان بازی دانجام می شود و تا حد امکان  ورزش هاکی اساس قوانین و مقررات

 کنند.

 برای تعبیر دقیق جمالت فوق, داوران باید خود را متعهد به چهار مسئولیت زیر بدانند:

 انجام می شود هاکیپیش رو بر اساس قوانین  مسابقه -

 کم در بازی دخالت کرده و خود را کانون توجه نکنند ,تا حد امکان -

بازی را تا جایی که امکان دارد رت های خود با استفاده از مهاجو خوبی ایجاد کرده و  -

 لذت بخش کنند

 به بازی و بازیکنان عالقه نشان دهند  -

 داوری انیو جسم روانییازهای ن

رابطه نزدیکی میان مهارتهای روانی و عملکرد جسمی داوران وجود دارد. بنابراین موفقیت یا 

درت دید( و توانایی روانی , تکنیک و تحرک, قوانایی جسمی )آمادگیشکست یک داور به ت

وانی جسمی و ر  ( وی بستگی دارد. رابطه بین فاکتورهای)اعتامد بنفس, مترکز, کنرتل احساس

داوری بسیار جذاب و جالب هستند. گاهی اوقات ما داوران برای توضیح و سخت نشان دادن 

صاً ی کنیم مخصو کارمان در ارتباط با اهمیت مهارتهای روانی بیشرت از آمادگی جسامنی صحبت م
زمانیکه یک داور باید یک تصمیم غیر معمول بگیرد, بازی را کنرتل کند, یا باید بدون نگرانی 

 ند که دانش و تسلط بر مهارتدآرامش خود را حفظ کند. در حقیقت, داوران با تجربه معتق

که در د. حال جالب اینجاست رصد موفقیت یک داور را رقم می زند 05تا  15های روانشناسی 
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دوره های آموزشی و مترینی یا در سمینارها و کلینیک ها, بیشرت راجع به تکنیک های جسمی, 

تفسیر قوانین, پوشیدن لباس مناسب و یا امتحانات تئوری و عملی صحبت می شود. اگر داوران 

و مفرسان موافق بر این هستند که جنبه های روانشناسی نقش بسزایی در داوری موفق دارند, 

چرا زمان کمی برای آموزش و مترین این مهارتها رصف می شود؟ یکی از دالیل عمده آن,  پس

ذاتی ها خیلی ها فکر می کنند که این مهارت ود دارد. تصور غلطی است که در این رابطه وج

ها در همگان وجود  . یک داور آنرا دارد و داور دیگر خیر. ولی باید گفت که این مهارتهستند

بل بهبود نیز هستند هامنطوری که آمادگی جسامنی قابل بهبود است. داورانی که به دارند و قا

هرگز با مهارت های روانشناسی متولد نشده اند. ولی  آمادگی قضاوت دارندبهرتین نحو ممکن 

, حفظ آرامش و اعتامد بنفس خود در تیک بر روی توانایی مترکزدر عوض بطور مکرر و سیستام

 . را حفظ کرده اندبا تیم داوری خود روابط خوب ار کرده و کرشایط تحت فشار 

های جسمی  می سازد در واقع ترکیب مهارت "خاص"بنابراین, بنظر می رسد آنچه که یک داور 

و روانی است. بهرتین نوع ترکیب, زمانی منایانگر می شود که به خصوصیات مهم یک داور خوب 
 نگاه میکنیم.

 خصوصیات یک داور خوب

چه داوری نیازمند دانش فنی است ولی بدون شک تبدیل شدن به یک داور ممتاز یک هرن اگر 

است و هرنی که یک داور در طول بازی نشان می دهد عمدتاً به خصوصیات شخصی وی بستگی 

 دارد. 

ی برای ارزیاب ه خصوصیات یک داور خوب به عنوان مشخصاتیممکن است فکر کنند کها برخی 

کارشناس داوری رشته های مختلف ورزشی  555ستفاده شده اند. اما اگر از داوران تعریف و ا
 555خواسته شود که خصوصیات یک داور خوب را برتتیب اولویت اعالم کنند, ممکن است با 

اولویت  بعنوان یم. بنابراین قصد نداریم که تنها یک لیستلیست و اولویت مختلف برخورد کن

 یا فهرست کاملی از این خصوصیات رضوری اعالم کنیم.  بدهیمهای یک داور خوب ارائه 

یم انجام دهیم بررسی نتایج آخرین تحقیق انجام شده در ارتباط با خصوصیاتی هآنچه که میخوا
 یان داوران ممتاز مشرتک می باشند:است که در م

 قابل اعتامد -

 ارتباط -

 قاطعیت -
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 آرامش -

 صداقت -

 حس مشرتک -

 اعتامد بنفس -

 لذت / انگیزه -

خصوصیات به طریقی توضیح داده می شوند که با مهارت های روانشناسی و تکنیک  حال این

 های توسعه آنها ارتباط پیدا کنند.

 قابل اعتماد .1

ت ورزشکاران و مربیان همیشه انتظار یک رفتار ثابت از داوران دارند و معتقدند که تصمیام

 متیمیامت باید برای هر دو باید یکسان باشد و هامن تصبازی مشابه داوران در موقعیت های 

اتخاذ شوند. بازیکنان و مربیان از عدم ثبات داوران گالیه کرده و حتی عصبانی هم می شوند. 

خود داوران هم به اهمیت قابل اعتامد بودن در نقششان رسیده اند. در باید گفت که البته 

مورد مشورت یک درصد افراد  09بررسی اخیری که در خصوص داوران بسکتبال صورت گرفت, 
قوانین اجرای جمله مشخص داشتند "من معتقدم که داور قابل اعتامد از داوری که فقط به 

 است" موفق ترچسبیده 

 تجربه نشان داده است که نداشنت اعتامد میان دیگران مشکالت زیر را رقم خواهد زد:

 ی نهبازیکنان همیشه سعی می کنند که حدس بزنند چه چیزی مجاز است و چه چیز  -

 مربیان احساس نامیدی می کنند و ایامنی به توانایی داور نخواهند داشت -

 داوران سعی می کنند به دلیل اشتباهات قبلی, توازنی میان اشتباهات برقرار کنند -

بازیکنان منی دانند باید انتظار چه تصمیمی را داشته  هنگامیکه داور ثبات ندارند, -

همین خطا از می کند و بعداً  را جریمهخطا یک یک داور در صحنه ای باشند. اگر 

در واقع سبب گیجی بازیکنان و مربیان شده است. این تردید و  چشم پوشی می کند,

تکلیفی اغلب سبب اضطراب, رسدرگمی و عصبانیت شده و در مواردی هم که  بال

ناجوامنردانه در حال انجام است احتامل دارد بازی به سمت  قضاوتاحساس شود 

 یکی از مشکالت اصلی عدم اعتامدپس های خشونت آمیز و فیزیکی هدایت شود. رفتار 

. اگر از داوران پرسیده شود: "فکر ممکن است متایل داوران به "جربان" باشد, به داوران

می کنید اگر داوری احساس کند که در حق یک تیم منصف نبوده سعی می کند که 
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اده اند. در ابتدا ممکن است این کار درصد داوران مثبت پاسخ د 00جربان کند؟" 

منصفانه بنظر برسد اما سعی به برگرداندن توازن فقط اوضاع را بدتر می کند چون 

 عمداً اشتباه کردن کامالً بازی را خراب می کند. 

 به دنبال جذب اعتامد -

اشتباهات داوری بوجود منی آید بلکه از ثبات در  قابل اعتامد بودن از سعی به جربان -

الً مشابه اتفاق امل قوانین ایجاد می گردد. در طول بازی هچگاه دو موقعیتی کاماع

وظیفه داور است که اطمینان حاصل کند که استاندارها با ثبات و پایدار منی افتد پس 

د. دیده می شون تصمیامت داور دارای اعتبار و با انصاف. با این تفکر, اعامل می گردند

و تفسیر قوانین بهرتین تضمین برای قابل اعتامد بودن  بطور خالصه, تصمیامت حساس
 می باشند. 

 یک مسابقه استهاکی در قابل اعتامد بودن در بازی که شامل تفسیر ثابت قوانین  -

اعامل درست و همسان  ارد. در کنار آن, اهمیتموثر د ی در یک قضاوتاهمیت بسزای

ران او د, تیابی به قابلیت اعتامددس جهتبازی نیز نباید فراموش گردد.قوانین در هر 

 :دارندسطح باال دو پیش رشط نیاز 

 .ی که پیشرت توضیح داده شدو نشان دادن خصوصیات هاکیقوانین  دانشداشنت  .5

باشند چون بر تفسیر قوانین  یمنی توانند داوران قابل اعتامد خیلی از داوران

, مناسب جایگیری منی کنند و از تکنیک های خاص داوری بدور تسلط ندارند

 هستند.
. است قدرت ذهنی پایدارمند . یک داور خوب نیاز یو احساس یروانروحی قدرت  .2

هرگونه بی ثباتی در طول بازی معموالٌ با فراز و نشیب های روانشناسی مرتبط 

ای روانشناسی درست و حفظ آن در طول بازی ه است. توانایی کسب مهارت

 اهمیت بسزایی در داشنت یک داوری موثر دارد.

 

 ارتباط .2

یک راه سازنده. مهارت های ارتباطی خوب خوب کنار آمدن با دیگران از اقع یعنی و ارتباط در 

ن تر باشد. در هر زمینه ای از فعالیت های انسانی مهم هستند و شاید در داوری این اهمیت منایا

داوران باید سعی کنند که کانال های ارتباطی خوبی با بازیکنان و مربیان برقرار کنند. بعنوان 

داور, ما نه قصد جمع آوری شهرت برای خود داریم و نه می خواهیم برای خود دشمنی درست 

و مربیان  نکنیم. کلید ایجاد ارتباط خوب ارتباط موثر است. اگر بتوانیم بطور موثر با بازیکنا

 ارتباط برقرار کنیم, قطعاً آنها بجای زیر سوال بردن تصمیامت, با ما همکاری خواهند منود.
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ما داوران می توانیم با رفتار فروتنانه و با احرتام به بازیکنان و مربیان مهارت ارتباطی خود را 

وری جود اینکه هنگام دابهبود ببخشیم و می توانیم همین را هم از آنها انتظار داشته باشیم. با و 

باید خورشو و مودب باشیم باید یک فاصله ای را رعایت کرده تا هرگونه شک در خصوص 

طرفداری ما از یک تیم خاص برداشته شود. ما باید در دسرتس و شنوا باشیم تا بدون اینکه اجازه 

ه جواب دهیم. البت دهیم ریتم بازی با اظهار نظرهای فراوان به هم بریزد به سواالت و اعرتاضات

باید از بحث های طوالنی اجتناب کرده و اجازه دهیم بازی در رسیعرتین زمان ممکن مجدداً 

 کهبل هر تصمیم ما مورد بحث قرار گیرد خود بدین معنا نیست که اجازه دهیماین  رشوع شود.

 احرتام متقابل می باشد.منظور 

 قاطعیت .3

بدین  . این)تایمینگ( می بیند اتخاذ شوند خطایی لحظه ای کهتصمیامت یک داور باید در اولین 

رد تا ظه ای صرب کمعنا نیست که تصمیامت باید بدون تامل گرفته شوند. گاهی نیاز است که لح

تصویر کاملی از آنچه که اتفاق افتاده را دریافت کرد. اما تامل زیاد حس شک و دوگانگی در 

تصمیم داور را به مربیان و بازیکنان انتقال داده و احتامل به یقین نسبت به تصمیم شام اعرتاض 

حث منی ماند و می کنند. ولی اگر تصمیامت رسیع و قاطعانه اتخاذ شوند هیچ جایی برای ب

اعرتاضی هم صورت منی گیرد. در واقع هرچقدر بازی نزدیک باشد رسعت تصمیم گیری ما هم 

اهمیت پیدا می کند و هرگونه نشان از شک سبب ایجاد چالش و سوال می شود. پس یک تصمیم 

ن روشن و واضح نیاز است تا این حس را به بازیکنان و مربیان انتقال دهد که داور در مورد آ 

 کامالً مطمنئ است.و تصمیمی که اتخاذ کرده چیزی که اتفاق افتاده 

 آرامش .4

بطور رسیع  ه هاو صحن ورزش قهرمانی و رقابتی معموالً احساسات زیادی در بر دارد. حرکات

اتفاق می افتند و دامئاً در حال تغییر هستند. با توجه باینکه ورزش در زندگی روزمره و جامعه 

در آن وجود دارد. پس, داور علیرغم  ما نقش بسزایی پیدا کرده است, احساس و تنش هم قطعاً 

آنچه که اتفاق می افتد باید خونرسد, آرام و متمرکز باشد. اگر چه کنرتل احساس دیگران ممکن 

نیست, از ما انتظار می رود بدون تاثیر پذیری از محیط, احساسات خودمان را کنرتل کنیم. در 

وقتی در زمین آرام و ریلکس هستند  که با داوران شده, آنها همگی اذعان دارند که یصحبت های

ایده ای بسیار مهم است چون داوران معمواًل  ,عملکرد بهرتی دارند. پس ریلکس بودن در زمین

از ناحیه مربیان, بازیکنان و متاشاچیان تحت فشار هستند. با رصف نظر از کیفیت عملکرد ما 

ان, بازیکنان و متاشاچیان از داوری درصد مربی 15داوران در زمین, معمواًل بعد از پایان مسابقه 
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البته همچنان داورانی وجود دارد که سعی می کنند با همه کنار بیایند . مسابقه رضایت ندارن

 است.  و بیهوده خطرناککه اینگونه طرز تفکر 

کردن جمعیت و از دست  رس از انجام اشتباه و ناراحتعدم ت ,یکی از جنبه های ریلکس بودن

 صحبت می کنند, آنچه به یاد می آورند قضاوتشانکنرتل بازی است. وقتی داوران از بهرتین دادن 

زمانی است که از جریمه کردن بازیکنان یا انتقاد مربیان ترسی نداشته و در عوض در بازی آرام 

واند نگران نباشد می ت, مانیکه مغز از نتایج منفی اشتباهز  انیم,بداست بهرت و قاطع بوده اند. 

 بازی مترکز کند. کامالً بر روی 

داوران باید همیشه کنرتل خود را حفظ کنند مخصوصاً زمانیکه تحت فشار هستند یا درگیری رخ 

می دهد یا احتامل درگیری وجود دارد. داوری که در بازی آرام است و کنرتل خود را از دست منی 

ود را نشان دهد دهد  و سعی دارد که در موقعیت های یاد شده ورود کرده و توانایی رهربی خ
در واقع از اتفاقات بد جلوگیری می کند. زمانیکه تنش باال می گیرد عالئم و حرکات ما باید تا 

جایی که امکان دارد آرام و سنجیده باشند. هر چند هنگام داوری و در موقعیت های سنگین, 

ود را داشنت اندکی احساس )اسرتس( طبیعی بوده ولی مهم اینست که احساسات و حرکات خ

 تحت کنرتل داشته باشیم تا تاثیر خود در بازی را کمرنگ نکنیم.

 صداقت .5

صداقت یعنی اینکه یک بازی بدون غرض, با راستی و بدون توجه به عکس العمل های بازیکنان, 
 رای قبلی و یا هر نوع منبع دیگمربیان یا متاشاگران, زمان باقی مانده, امتیاز بازی, سوت ه

هر  فقطرتین معیار حفظ صداقت در بازی به خاطر سپردن این عبارت است: " قضاوت شود. به

 سوت بزن " که میبینی چیزی

بسیار مهم است که صداقت خود را چه در بازی و چه خارج از بازی حفظ کنید. هر چند که با 

د نسبت به وظایف و مسئولیت های خود در حین داوری آشنا هستید ولی در خارج از زمین بای

 درباره بازیکنان یا تیم هایی که میحرتام بگذارید. هرگز عقاید خود متام بازیکنان بطور مساوی ا

ط رش  پیش روی شامستو هرگز روی نتایج بازی که  ردهبیان نک خواهید برای آنان قضاوت کنید را
شان با رد گزینه ها نصداقت خود را  ,باشد. نکته آخر اینکهنکنید حتی اگر آن رشط کوچک  بندی

 قبول نکنیم.را دهیم. هرگز انتصابی که ارزش های ما را زیر سوال می برد 
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 )یا ... عقل سلیم( حس مشترک .6

حس مشرتک با یک درک کامل و مفصل از معیارهای حاکم در یک ورزش رشوع می شود. وقتیکه 

آن ورزش عمل می  این درک بوجود آید, دانش قوانین بازی بعنوان راهنامی تعیین مرشوعیت

کنند. سپس, حس مشرتک حاصل از تجربه به ما اجازه می دهد که چگونه با موقعیت های 

مختلفی که در داوری بوجود می آید برخورد کنیم. داوری که به مطالعه مقررات مامرست می 

 ورزد و از تجربه اش برای بهبود خود استفاده می کند احتامالً آن داوری خواهد شد که مورد

قرار می گیرد. ما باید مکرراً مترین و داوری کنیم تا حس مشرتک خود را  گاناحرتام و تجلیل هم

ارتقاء دهیم دقیقاً مانند ورزشکاری که باید مترین کند تا تکنیک های خاصی را جهت مهارت های 

 فیزیکیش بدست آورد.

موارد زیر به  صحبت کنیم, با داوران در خصوص تصمیامت موفقی که در بازی داشته اند اگر

 چشم می خورد:

 مترکز کامل بر روی بازی داشتند -

 از هر گونه عامل حواس پرتی بدور بودند یا آنها را کنار گذاشتند -

 برخورد مغرضانه نداشتند -

داوران خوب می دانند که اگر تفکر آنها در آسامنها سیر کند در بازی منی توانند موثر  -

می ی حتسبب یک تصمیم اشتباه شود که  باشند. لغزش و انحراف مترکز ممکن است

را تعیین کند. خیلی از مسابقات ورزشی از بین یک تا سه یک تیم تواند بردن و باخنت 

ولی . منودحفظ خود را ساعت زمان می برند و سخت است که برای این مدت مترکز 

 .شود با کار روی آن تقویت دخوشبختانه, مترکز یک مهارت است و می توان

 

 اعتماد بنفس .7

خود و مهارتهایشان اعتامد دارند. این اعتامد بنفس هر بازی یا موقعیتی را تحت داوران شایسته, ب

ل کنرت  ,تاثیر قرار می دهد. داورانی که اعتامد بنفس دارند در رویارویی با موقعیت های سخت

خود را از دست منی دهند. این بدین معنا نیست که آنها هرگز احساس شک ندارند بلکه بدین 
دلیل ایراد و اشتباهات انجام شده اعتامد بنفس خود را از دست منی دهند. معناست که آنها ب

فراموش نشوند ولی هرگز همه ما داوران خاطرات بدی از برخی بازیها داریم که ممکن است 
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داورانی که اعتامد بنفس دارند اجازه منی دهند که این خاطرات بر روی اعتقاد آنها یعنی همیشه 

 رد. خوب قضاوت کردن تاثیر بگذا

وضوح بجواب آنها پرسیده شده که رشته های بستکتبال و والیبال  و تاپ مطرح داوراندو سوال از 

نقش مهم اعتامد بنفس در یک داوری خوب را نشان می دهد. یک داور بسکتبال به من گفت: 

" اگر به خودت اعتامد نداشته باشی, بهرت است این بی اعتامدی را بروز ندهی. مربیان و بازیکنان 

تصمیامتش اعتامد ندارد  پس سعی می کنند که از موقعیت  بخوبی احساس می کنند که داور به

به سود خود استفاده کنند. من هر رسی که داور هستم سعی میکنم که رفتاری با نشان از اعتامد 

داشته باشم. بدون اعتامد بنفس سخت می توان اعتامد مربیان, بازیکنان و متاشچیان را جذب 

 کرد."

ا داشت و گفت: "تفاوت میان احساس اعتامد و عدم آن بر پایه یک داور والیبال هم هامن دید ر 
نداشنت شک در هنگام اتخاذ تصمیامت رسیع و مهم بنا شده است. شام باید بسادگی بهرتین 

 کاری که می توانید را انجام دهید."

یک داور ممتاز دید مثبتی به رشایط پیش روی دارد.  امااگر چه کسب اعتامد بنفس سخت است 

نین داورانی نگران اتفاقات آنسوی تصمیمشان نیستند بلکه مطمئنند هرچه که باشد آنرا اینچ

کنرتل می کنند. اگر در ارتباط با انتصاب داوری که به ما داده شده فکر کنیم که برای ما زیاد 

است و بخود اعتامد نداشته باشیم در واقع داریم وارد مسابقه ای می شویم که ما را به اعامق 

 خواهد انداخت. دره

 / انگیزهلذت  .8

ارتباط مستقیمی با برخورد روانی  ,داوران عالی بسیار از کارشان لذت می برند. احساس لذت

ست سخت کوش و خوبی بود نیاز ا و انرژی دارد.  برای اینکه داور مثبت و احساس رس زندگی

ت که الیی از انگیزه اسعملی کسب کنیم. البته همه اینها مستلزم سطح با اربمتعهد باشیم و تج

به لذت از ورزش ختم می شود. اگر داوری این لذت را از دست بدهد انگیزه سخت کوشی را 

هم از دست خواهد داد. نکته مشرتک بین همه داورانی که از ادامه کار منرصف شده اند آنست 
ملکردشان از که لذت آنچه که انجام می دهند را بخاطر فشار زیاد و احساس عدم قدردانی از ع

 دست داده اند. 
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فوتبال که در حال مطرح عدم برخورداری از لذت و انگیزه می تواند در صحبت های این داور 

 آمریکا می باشد دیده می شود:  دانشگاههای (پروفسوراستاد )حارض 

" عادت داشتم که با اشتیاق زیادی صبح روز مسابقه زود از خواب بیدار شوم. بسختی می 

سابقه مبانم چون از احساس داوری لذت می بردم. اما همچنان که سنم توانستم منتظر رشوع م

باال می رفت, دیگر به ندرت احساس انگیزه داوری در خودم می دیدم حتی اگر مسابقه مهمی 

ان, یپیش رویم بود. مطمنئ نیستم دلیل این اتفاق توهینهایی بود که در طول سالیان از طرف مرب

می شد یا اینکه خستگی و ماللت از انجام داوری تکراری. بهر دلیلی  بازیکنان و متاشاچیان به من

برایم لذت بخش نبود بخودم گفتم  دم و زمانیکه داوری دیگردا که بود من اشتیاقم را از دست

 که وقت کنار گیری است." 
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 کسب مهارت های روانشناسی

خوب شدن فقط مسئله دانسنت قوانین بازی نیست تا االن سعی کردیم که نشان دهیم یک داور 

ر ما داز توانایی روانی  مناسبی میزانخصوصیات فردی است. هنگامیکه بلکه نیازمند پاره ای از 

و اینجاست که کلید  شویمداریم نزدیک می در داوری به پتانسیل حقیقی که  ,بوجود می آید

وانشناسیامن رقم می خورد. هر چه که بیشرت های ر  اصلی و پایه کسب و استفاده بهینه از مهارت

 ها مسلط باشیم, بیشرت به یک داور واقعی تبدیل خواهیم شد.  به این مهارت

بطور منونه, برای ایجاد یک کانال ارتباطی خوب با مربیان, بازیکنان و متاشاچیان, باید مهارت 

 ,ادن درست و همکاری مناسبواضح, گوش دا بهبود ببخشیم. اعالم وجود های ارتباطی خود ر 

 ی ارتباط موثر است. ر برخی از معیارهای برقرا

آرامش یکی دیگر از مهارت های روانشناسی است. آرام ماندن و ریلکس بودن در صحنه های 

حساس بازی یک مهارت روانشناسی مهم برای داوران است. برطرف کردن فشار منتج از مربیان, 

یازمند اینست که بطور جسمی و روحی ریلکس باشیم. این مهارت بازیکنان, متاشاچیان و رسانه ن

بواسطه یادگیری تکنیک های متدد اعصاب از جمله مترینات پیش رونده, مترینات تنفس و مترینات 
 خود سازی فرا گرفته می شوند.

تصمیم قاطعانه نیازمند مهارت های مترکزی و توانایی جلب توجه است. ما داوران کالً باید بر 

روی آنچه که اتفاق می افتد مترکز داشته باشیم و هرگز اجازه ندهیم که حواسامن پرت شود. 
استفاده از محرک های محیطی برای افزایش میزان توجه, کنرتل بینایی و مترین مترکز در خصوص 

آنچه که پیش روی ما اتفاق می افتد برخی از راههایی هستند که کمک می کنند تا در طول بازی 

 کز حفظ شود.متر 

که قابل یادگیری و مترین می  هستند مهارتهای روانشناسی, اوران خوبد , خصوصیاتقعاو در 

نطوری که پیشرت گفته شد, اکرث مترینات داوران بر پایه آمادگی جسامنی باشند. متاسفانه, هام

روانی روحی فاکتور های هایی که داوران خوب از بد را جدا می کند  مهارت غافل از اینکهاست 

فور ها را یاد بگیریم به و  لبته تکنیکهایی که می تواند به ما کمک کنند تا این مهارتهستند. ا
های روانشناسی یاد شده نیازمند تالش شخصی خود داور می باشد.  دیده می شوند. کسب مهارت

های روانشناسی را بهبود ببخشیم تا  اما با مترین مداوم می توانیم یاد بگیریم که چگونه مهارت

ه راحتی بتوانیم حالت های روانی و احساسی خودمان را کنرتل کنیم و اجازه ندهیم جایی که ب

 تحت کنرتل آنها قرار بگیریم.
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 راههای تصمیم گیری موثر

در حال حرکت است  یمدیریتمباحث بسمت  ی هاکیامروزه داوری هاکی در سطوح باالی دنیا

موفق دارد.  این امر نقش بسزایی در انجام یک داوری ,صاحب نظرانصحبت های که بر اساس 

بین املللی مسئولین داوری, بیشرت بر روی مدیریت تاکید دارند تا خود قوانین. بر  در مسابقات

اساس نظر آنها, مدیریت و نحوه تصمیم گیری یا تحمیل تصمیم باالتر از سایر فاکتورهای داوری 

شنایی کامل دارند و نیاز فرض بر اینست که داوران با قوانین آ  ,است زیرا در سطوح اول هاکی

 تا مورد پذیرش بازیکنان زمین قرار گیرند.  هصمیامت خود را قاطعانه اعامل کرداست که ت

 تصمیم گیری

داوران خوب تصمیامت خود را واضح و پایدار اعالم می کنند. زمان اعالم تصمیم آنها در کنرتل, 

 می رسند.  آرام و با اعتامد بنفس بنظر

انین ملی از قو هنگامیکه می خواهید تصمیامت خود را با اعتامد بنفس اعالم کنید, باید دانش کا

هاکی داشته باشید. برای اینکار هرچند وقت یکبار از دانش خود امتحان بگیرد یا از همکاران 
کار ساده ای بنظر می رسد ولی  ,خود بخواهید در مورد قوانین از شام سوال بپرسند. در ظاهر

 بدواً باعث می شود که قوانین حتی نکات ریز را فراموش نکنید.

داوری می کنید اگر بنظر برسد که در اعالم تصمیامت اعتامد بنفس ندارید,  یک مسابقهوقتی در 

بازیکنان و مربیان احتامالً با شام بحث خواهند کرد و گاهی ممکن است تصمیامت شام را زیر 

 .رده و شام را به چالش بکشندسوال ب

, حس کنرتل و تسلط شام را داشنت ظاهر آرام در هنگام اعالم تصمیم در بازیهای پیچیده و سخت

 به بازیکنان انتقال می دهد. 

ه سه اعالم کنید, ب با اعتامد بنفسدر لحظه انجام خطا را فوراً پس باید بدانید اگر تصمیم خود 

 خروجی مثبت دست پیدا خواهید کرد:

 بازیکنان به تصمیم شام اعتامد و احرتام می گذارند -

  درست و منصفانه استبازیکنان درک می کنند که تصمیامت شام -

 توجه بازیکنان به شام جلب خواهد شد -
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, عالئم, صدا, زبان بدنی و ارتباط چشمی به اعالم بهرت زدن سوتنحوه وش نکنید که فرام

 کمک خواهد کرد. و قبول آن توسط بازیکنان تصمیامت شام

 سوت

تصمیامت در طول یک  اعالمشخصیت داوری شام در هنگام زدن در واقع بیانگر  سوت نحوه

مسابقه است. سوت اصلی ترین ابزاری است که بواسطه آن نشان می دهید که یک نقض قانون 

 اتفاق افتاده است.  

کشیدگی و بلندی سوت باید جدیت, میزان و نوع خطا را نشان دهد. کیفیت تن صدای سوت نیز 

 بیانگر سطح اعتامد بنفس شام در تصمیم گرفته شده می باشد. 

 سوت کوتاه(: –ثال )خطای کوچک در میانه زمین م

نقض قانون مانند بلند شدن توپ در وسط زمین اتفاق می افتد و داور برای این خطای یک گاهی 

کوچک سوت می زند. بدلیل اینکه این خطا کوچک بوده و خطری نداشته است سوت واضح ولی 

 خاذ شده اعتامد بنفس دارد.کوتاه نواخته می شود بطوری که نشان دهد داور در تصمیم ات

 سوت بلند و کشیده(: –مثال )خطای شدید مدافع پشت محوطه 

داور در مرحله اول بعلت شدت خطا با اینکه بیرون محوطه انجام شده است اعالم پنالتی کرنر 

می کند. برای اعالم این خطا, داور سوت کشیده و بلند خواهد زد. این سوت واضح و قاطع نواخته 

تا نشان دهد که داور در تصمیمش مصمم است. البته توجه کنید که اعالم پنالتی کرنر  می شود

ح درون محوطه به پای ضتوپ بطور وا منونه اگربعنوان . همیشه با سوت بلند همراه نیست

 مدافع برخورد کند.

 به یاد داشته باشید ...و 

مین است که توسط بازیکنان که اولین سوت شام در بازی در واقع اولین رفتار نظری شام در ز 

در مسابقه پیش روی را تجسم  شامنحوه قضاوت ارزیابی می شود و بدین طریق آنها ذهنیتی از 

 .و بر اساس آن عمل خواهند کرد

کشیدگی, کیفیت و زیر و مبی صدای سوت شام می تواند طرز برخود,  ,آگاه باشید که چگونه

 نشان دهد. رفتار, قاطعیت و جدیت شام را به بازیکنان
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 عالیم

داوری را بدانید. برای تجدید دانش خود به بخش عالئم داوری کتاب  رسمی در ابتدا باید عالئم

 قوانین هاکی مراجعه کنید. 

 عالئم باید:

 اعالم جریمه را نشان دهند -

 جهت را نشان دهند -

 برای بازیکنان, مربیان, متاشاچیان و داور همکار واضح و مشخص باشند -

 باشندقاطع و هدفمند  -

 به اندازه کافی نگه داشته شوند -

 باشند شام نشان دهنده توانایی -

 

با نشان دادن درست و خوب عالئم, قادر خواهید بود که سطح باالیی از اعتامد بنفس در اتخاذ 

 تصمیامت را ارائه دهید.

 یکی از راههای موفقیت در زمین اینست که عالئم داوران مخترص و درست باشد و باندازه کافی

فس منایان شود. در هنگام متاشای در کنرتل و با اعتامد بنداور هم نگه داشته شوند بطوریکه 

دادن عالمت ثابت می ایستند  نشان ببینید که داوران چگونه هنگام سطح باال داوری فیلم های
 تا همگان ببینند که جهت و دلیل اتخاذ تصمیم چه بوده است.

 و ارتباط چشمی توضیح

وضیح تبه بازیکنی  و مخترص کالمی بطوررا تصمیمی که اتخاذ کرده اید  اگر می خواهید دلیل

د برخور  نشان می دهید که از اعتامد بنفس باالیی در خصوص آن تصمیم دارید بدهید در واقع
برای دلیل تصمیمی هم که اتخاذ نکرده اید توضیح کالمی ارائه  می توانهم گاهی  دار هستید.

 دهید.

حفظ ارتباط چشمی و ارائه زبان بدنی مثبت عنارص مهم  کالمی یک تصمیم,توضیح در هنگام 

 می باشند. به بازیکنان انتقال قاطعانه و با اعتامد بنفس آن تصمیم 

متایل شام برای برقراری ارتباط چشمی فوری و مستقیم با بازیکن خاطی در هنگام اعالم تصمیم, 

در نتیجه پیشنهاد می  می آید. بشامر (DCP) در واقع یک مهارت کلیدی در فرآیند اعالم تصمیم
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نگاهتان را  ,ارتی دیگربعه شود برای برقرای ارتباط چشمی با بازیکن خاطی پیشقدم شوید و یا ب

 انتقال دهد.قاطعانه را از خاطی ندزدید. این نگاه باید پیغام شام 

اجتناب از برقراری ارتباط چشمی با بازیکن خاطی در هنگام اعالم یک تصمیم یا دور شدن از 

ا یا حادثه نشانگر عدم اعتامد بنفس شام می باشد که در واقع بازیکنان از اینکار بعنوان محل خط

 فرار یا ترس از انتقاد برداشت می کنند.

برقراری و حفظ ارتباط چشمی با بازیکن خاطی اعتامد بنفس را به تصمیم شام القا می کند حتی 

, قطعاً به شام کمک می کند که کنرتل انجام این مهارت تصمیم مطمنئ نباشید.آن اگر در مورد 

 خود بر بازی را حفظ کنید.

 مثال )ابطال کردن یک گل(:

 یک داور گلی را بخاطر اینکه قبلش توپ بلند شده ابطال کرده است. در اینجا داور به بازیکن

یح این توض )البته کرادینگ فراموش نشود(. درباره تصمیمشان توضیح کالمی می دهد معرتض

مهاجم با تصمیم داور موافق  تیم اضح, کوتاه و به آرامی داده شود. ممکن است بازیکنانباید و 

نباشند اما اگر توضیح کالمی واضح و قاطع داده شود ادامه بحث برای بازیکنان سخت بنظر می 

ود خ که در هنگام توضیح دالیل تصمیامت, داوران همچنان ارتباط چشمی توصیه می شودرسد. 

نان با بازیک ه ای که احساس می کنند تصمیم اعالم شده تحمیل و پذیرش گردیدهلحظتا  را گاهاً 

 د.نمخاطب حفظ کن

 مثال )آوانتاژ(:

فرض کنید که خطایی منجر به پنالتی کرنر در پشت محوطه رخ داده است ولی چون موقعیت 

 ه از موقعیتمهاجم برای ادامه بازی مناسب بوده بدرستی آوانتاژ داده اید و مهاجم هم نتوانست

بدست آمده استفاده کند. در این حالت اگر بازیکن مهاجمی از شام خواست که چرا پنالتی کرنر 

اعالم نکرده اید بطور واضح و مخترص بگوئید بعد از اعامل آوانتاژ دیگر نباید به خطای اول 

 بازگشت و ادامه دهید که به دلیل موقعیت مناسب ایجاد شده آوانتاژ داده اید. 

 یشگیریپ

برای حفظ جریان بازی, داوران می توانند بوسیله ارتباط کالمی به بازیکنان کمک کنند تا خطایی 

 انجام ندهند.
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 مثال )تکل(:

بازیکن مهاجم با توپ در کنار تخته در حال حرکت است و مدافع هم سایه به سایه این بازیکن 

بگویید که مواظب استفاده از چوب یا حرکت می کند. در اینجا می توانید بطور کالمی به مدافع 

 تکلش باشد. اینکار کمک خواهد کرد که خطای چوب به چوبی اتفاق نیفتد.

 مثال )فاصله در پوش آزاد(:

بازیکن مهاجم در حال رشوع یک پوش آزاد بصورت پاس بخود است. در این حالت مدافعی که 

ازی دخالت کند. در اینجا شام می در فاصله کمرت از سه مرتی توپ قرار دارد می خواهد در ب

که رس جای خود بخواهید   او از توانید به بازیکن مدافع بگویید که در بازی دخالت نکند و

بایستد یا از توپ فاصله بگیرد. با اینکار از وقوع یک خطا و خراب شدن جریان بازی جلوگیری 

 کرده اید.

 ادامه بازی و آوانتاژ

ازی, داوران می توانند بازیکنان را به ادامه بازی تشویق کنند. برای برای کمک به افزایش جریان ب
 ", اگه میتونی بازی کن", " بازی کن" وبرو, برود. "نند از لغات مختلف استفاده کناینکار می توان

"بازی, بازی" از جمله عباراتی هستند که می توان استفاده کرد. بطور کلی عباراتی از این دسته 

 .باشندباید واضح, مشخص و مخترص  گفته می شوند دف جریان بخشیدن به بازیبا ه که

ارتباط کالمی در حال اعامل آوانتاژ نیز مهم می باشد. این مهارت زمانی موثرتر واقع می گردد که 

 با عالمت آوانتاژ همراه باشد. 

فنت بطور کالمی با گ هیچ حسی برای یک داور بهرت از دادن یک آوانتاژ موثر نیست. بدین معنا که

"آوانتاژ" یا "بازی" به بازیکن یا تیم مالک توپ اعالم کند که در حال اعامل آوانتاژ می باشد. اینکار 
زمانی معنای بهرتی بخود می گیرد که داور دست خود را به نشانه آوانتاژ بلند کند و نیز زمانی 

 اوکیالح با "اال بردن دست یا به اصطباعث اعتامد بنفس تیم داوری می شود که داور همکار با ب

 را تائید کند مخصوصاً زمانیکه ابزار ارتباطی مانند بی سیم وجود ندارد. زیبادادن" این حرکت 

قوانین هاکی به داور اجازه داده است بعد از اعامل آوانتاژ و در اولین وقفه بازی به رساغ بازیکنی 
. از این ابزار نیاز از جریمه شخصی استفاده کندکه خطا را انجام داده است برود و در صورت 

 بدرستی و مبوقع استفاده کنید.



 98  - 9315 ماه مهر(, FIHو مدرس  ذری )رئیس کمیته داوران, حسن اباهاکی داوری روانشناسی  

 اورید بازیکنان بر اساس آموزشی که مربیان به آنها می دهند باید بدانند که آوانتاژ یک هرن البته,

و داوران همیشه در همه ورزش ها و در کلیه سطوح به اعامل آوانتاژ برای ایجاد یک بازی است 

تاژ, عدم استفاده بازیکنان از موقعیت آوانبه مثر نرسیدن یا  در نتیجه, زیبا تشویق می شوند. پس

 خطای داور نیست.

 کارت دادن

زمانهایی در بازی وجود دارد که شام نیاز دارید به بازیکن خاطی کارتی نشان دهید. اینکار نباید 

ه بسبب دلهره و اسرتس یا اضطراب داور شود پس باید بدرستی و با دالیل کافی انجام گیرد تا 

 داور برای حفظ کنرتل بازی کمک کند. اینها همه جزئی از فرآیند اعالم تصمیم می باشند.

 دهر . از زمان استفاده کیا آرام بنظر برسد مبعنای دیگر, داور باید در هنگام کارت دادن آرام باشد

ار ر و همزمان با وی ارتباط چشمی برق )نه خیلی نزدیک( و بازیکن خاطی را بسمت خود صدا کند

کرده و کارت را نشان دهد. سپس در صورت نیاز توضیح کالمی واضح و مخترصی در خصوص 

کارت داده شده ارائه مناید و اطمینان حاصل کند که افراد حارض در زمین آگاه شده اند که کارتی 

ته البداده شده است. برای اینکار نیاز است کارت باندازه کافی در باالی رس نگه داشته شود. 
اهی خود بازیکن دلیل کارت را   می داند در اینصورت نیاز به توضیح کالمی نیست. هر چند گ

  به بازیکنان را منی دهد. بحثیز در بسیاری از موارد اجازه نحوه جدید کارت دادن ن
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 اضطراب چیست ؟

ء اضطراب عبارت است از یک احساس منترش، ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشا

دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی ناشناخته، که به فرد دست می

ها به فرد آسیب رسیده اند یا طی آنهایی که قبالً اسرتس زا بودهاست. وقوع مجدد موقعیت

شوند، ها در زندگی خود دچار اضطراب میشود. همٔه انساناست باعث اضطراب در افراد می

دهند ها نشان میساز است. تحقیقات و بررسیطراب مزمن و شدید غیرعادی و مشکلولی اض

 .شودخورده بیشرت دیده میسال و سالدرآمد و افراد میانها، طبقات کمکه اضطراب در خانم

زا در زندگی او بیش از حد طوالنی شود کند که رشایط اسرتساضطراب هنگامی در فرد بروز می

رخ دهد، و یا اینکه دستگاه عصبی بدن نتواند به مرحلٔه مقاومت تنیدگی پایان  طور مکرریا به

دهد و بدن برای مدتی طوالنی همچنان بسیج باقی مباند. در این صورت بدن فرسوده و در برابر 

 .شودپذیر میهای جسمی و روانی )مانند اضطراب( آسیببیامری

 علل اضطراب

 :گرددمل زیر برمیبه طور کلی علل اضطراب به سه عا

 :عوامل زیست شناختی و جسامنی -

های موجود در خون غیرعادی است؛ در افراد مضطرب، میزان بعضی از هورمون

چه که باعث اختالل در سیستم هورمونی شود، برای بدن خطر محسوب بنابراین هر آن

ر ای دغدهکاری یا پرکاری تیروئید، پایین بودن قند خون، وجود شود. بارداری، کممی

 های قلب ازنظمی رضبانکند و بینفرین تولید میکلیوی که هورمون اپیغدد فوق

 .این عوامل هستند

 :عوامل محیطی و اجتامعی -

شود، وجود آمدن اضطراب در افراد میعوامل اجتامعی و ارتباطی بسیاری باعث به
توان حیطی میمانند مشکالت خانوادگی، احساس جدایی و طردشدگی،... از عوامل م

تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره را، همچون زلزله، بیامری، مرگ یکی از نزدیکان،... نام 

 .برد

 :عوامل ژنتیکی و ارثی -

ترین عوامل اضطراب ژنتیک است و احتامل اضطراب در فرزندان افراد یکی از مهم

ار گیری و تکر مضطرب بسیار باال است. البته الگو قرار دادن رفتار پدر و مادر و یاد 



 21  - 9315 ماه مهر(, FIHو مدرس  ذری )رئیس کمیته داوران, حسن اباهاکی داوری روانشناسی  

کارهای آنان نقش مهمی در اضطراب فرزندان دارد )عامل اجتامعی(، ولی تحقیقات و 

شده بر روی حیوانات و دوقلوهایی که با هم یا جدا از هم زندگی های انجامبررسی

دهند که عوامل ژنتیکی نیز اند، نشان میکنند و از والدین مضطرب به دنیا آمدهمی

رود که ژن به خصوصی در این مورد نقش داشته این وجود باور منیبسیار مؤثرند. با 

ها چنین پیامدی را به دنبال دارد. طبق آخرین تحقیقات باشد، بلکه ترکیب بعضی از ژن

رسد که عوامل ژنتیکی در بعضی انواع اضطراب مانند اختالل هراس و ترس به نظر می

 .های باز نقش زیادی دارداز مکان

 :مؤثر در ابتال به اضطراب عوامل جانبی

های بعضی از متخصصان، تغذیهی نادرست نیز در ابتال به اضطراب نقش دارد. کمبود طبق گفته

 .شوند، باعث ترسیع در ابتال به آن می52بعضی از اسید آمینه، منیزیم، اسید فولیک و ویتامین ب

 .گرداناستفاده از مواد مخدر و داروهای روان

 د(شونای مغزی )که باعث ایجاد عالیمی شبیه به عالیم اختالل وسواس میهبرخی از ضایعه

 انواع اختالالت اضطرابی

تواند به یک یا چند نوع از آن به طور کلی اختالالت اضطرابی شش نوع هستند که هر کس می

 :دچار شود

 اختالل اضطراب فراگیر یا منترش -

م نگران وقوع اتفاقی هستند. طور مداو شود که بهاین حالت در افرادی دیده می

تواند بسیار متنوع باشد: نگرانی از بیامر شدن فرزندان، ها میموضوع این نگرانی

گرفنت غذا،... این حالت به مرحلٔه مقاومت نگرانی از مرگ یکی از آشنایان، نگرانی از ته

 .اسرتس شباهت دارد و خطر چندانی ندارد

خوابی، تنگی نفس، اختالل در راری، خستگی، بیقتوان تپش قلب، بیاز عالیم آن می

 .مترکز و حافظه را نام برد

 اختالل هراس -

شوند که معمواًل چند دقیقه یا گاهی این افراد دچار حمالت اضطرابی ناگهانی می

دهند که عامل انجامد. این حمالت بسیار اتفاقی، و طوری رخ میبیشرت به طول می
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. افراد مبتال به این نوع اضطراب اغلب جوان کنندٔه اصلی مشخص نیستتحریک

 .هستند

احساس تنگی و فرشدگی در قفسٔه سینه، تپش شدید قلب، عرق کردن، لرزش، گیجی، 

دادن تعادل،... از عالیم آن هستند؛ ولی این عالیم آنقدر گسرتده احساس از دست

 .که مبیرندترسند اند و میکنند دچار سکتٔه قلبی شدههستند که افراد فکر می

 های ساده یا اختصاصیترس -

ترین نوع ترس مرضی است که طی آن فرد از مواجهه با بعضی های خاص شایعترس

کند، مانند بعضی از حیوانات )عنکبوت، ها یا اشیاء اجتناب میها، فعالیتموقعیت

تواند باعث این نوع موش، مارمولک،...(، بلندی، دریا، خون، مرگ،... هر چیزی می

های بسته،ترس از اضطراب )که خطر خاصی به دنبال ندارد( بشود. ترس از مکان
اجتامع و ترس از مکانهای باز)که افراد مبتال به آن از حضور در فضای باز و پر ازدحام 

کنند. این اختالل معمواًل در نوجوانی و شلوغ و خروج از محیط منزل خودداری می

واند به دوران کودکی و تجربٔه اضطراب جدایی در تشود، ولی سابقٔه آن میرشوع می

 .آن زمان برگردد( از این نوع اضطراب هستند

 اختالل اضطراب اجتامعی -

شود و ترس و رشمساری از این نوع ترس در اواخر کودکی یا اوایل نوجوانی رشوع می

ر باشتباه کردن، صحبت کردن در جمع، غذا خوردن، رسخ شدن یا لرزش صدا و... در برا

جمع است و و با خجالت ساده تفاوت دارد. این حالت اضطراب مانع شناخت افراد 

 .کشاندگیری میشود و فرد را به انزوا و گوشهجدید می

 اختالل وسواس -
کند. این بیامری در این حالت فرد افکار یا اعاملی را برخالف میل خود تکرار می

یا هر دو در فرد ظاهر شود. در تواند به صورت وسواس فکری یا وسواس عملی می

ای تکراری و مزاحم را از ذهن وسواس فکری، فرد قادر نیست فکر، احساس یا عقیده

انه آور یا وحشیکننده، وحشتتوانند بسیار ناراحتخود بیرون کند. افکار وسواسی می

توانند باعث شوند که فرد به سمت عادات وسواسی گرایش باشد. افکار وسواسی می

ا کند، یعنی عمل یا اعاملی را به طور مکرر انجام دهد )وسواس عملی(. مانند پید

گونه توجیه منطقی ها، باال کشیدن بینی،... اعامل وسواسی هیچشسنت مکرر دست

 .ندارند
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 زای پس از رویداداختالل تنش -

ت لشناسند. این حازای پس از رویداد را به نام سندرم موج انفجار نیز میاختالل تنش

ای )از قبیل جنگ، تصادفات شدید، سوانح طبیعی،...( که با شود به حادثهمربوط می

تواند به هر کسی آسیب برساند. اسرتس شدید هیجانی همراه است و شدت آن می

شوند عالیم مربوط به آن را )مانند دوم افرادی که دچار چنین اسرتس شدیدی مییک

فراگیرنده، از دست رفنت تعادل و پرخاشگری خوابهای تکراری، خاطراتی مبهم ولی 

های الزم برای دهند. هرچه اقدامشدید،...( پس از گذشت حدود سه ماه از دست می

شود. درمان زودتر انجام گیرد، احتامل ابتال به اختالل اسرتس پس از سانحه کمرت می

خر عمر با در صورتی که این حالت بیش از چند ماه طول بکشد، احتامل این که تا آ 

 .شودفرد باقی مباند بسیار زیاد می

 راه های پيشگريی از اضطراب

برای جلوگريی از اضطراب راه های فراوانی وجود دارند که در افراد گوناگون مختلف اند. از 

 :عمومی ترين راه ها می توان موارد زير را مثال زد

مواد الزم برای بدن به ميزان متعادل رژيم غذايی سامل استفاده از غذا های متنوع و حاوی انواع 

در حفظ تعادل بدن نقش اساسی دارد. مرصف غذا های پر چرب و شريين، مقادير زياد منک و 

که با ذخريه شدن در بدن می  K و A ،D ،E کافئني و استفاده ی بيش از حد از ويـتامـينهای

 .بدن می شوندتوانند اثرات سمی داشته باشند، باعث به وجود آمدن اختالل در 

نوشيدن حدود دو ليرت آب به طور روزانه رضوری است. عدم پر خوری و حفظ وزن متعادل به 

 .سالمت بدن و روح کمک می کند

فعاليت بدنی به طور منظم ورزش کردن به خصوص ورزش کردن به طور منظم يکی از راه های 

ع اند که پياده روی تند و رسي پيشگريی و درمان اضطراب است. پژوهشگران به اين نتيجه رسيده

 .درصد کاهش میدهد ٤٠دقيقه ميزان اضطراب را بهطور متوسط تا  ٠٤به مدت 

به عالوه، ورزش کردن باعث باال رفنت کارايی دستگاه تنفسی و گردش خون، حفظ تعادل وزن و 

از  ريیشادابی فرد می شود. ورزش هايی نيز چون يوگا باعث افزايش آرامش می شوند و در جلوگ

 .اضطراب بسيار مفيدند

افزايش اعتامد به نفس اعتامد به نفس باال باعث می شود تا بدن بتواند از حداکرث از نريوی خود 
 .برای مقابله با اسرتس استفاده کند. به اين ترتيب فرد کمرت دچار مشکل میشود
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وند، بهطور غريزی عدم گوشه نشينی و اجتامعی بودن هنگامی که افراد دچار فشار روانی می ش

از صحنه عمل و اجتامع کنارکشيده و به گوشهای پناه می برند، در حالی که گوشهگريي باعث 

 .تشديد اسرتس می شود

ارتباط با افراد و دوستان، به خصوص کودکان که میتوانند فرد را به خنده وادارند، باعث از ياد 

 .رفنت نگرانی حتی برای مدتی کوتاه می شود

تامعی وجود حاميت اجتامعي در زندگي هر فرد باعث میشود تا او در مقابل بحرانهای حاميت اج

 .زندگی برای دفاع از خود سپری داشته باشد که به آن تکيه کند

حاميت اجتامعی، احساس امنيت و اعتامد به نفس افزايش میدهد و فرد را در مقابل اسرتس و 

 .فشار روانی مقاوم تر می سازد

زمان حال انديشيدن به زمان حال و کنار گذاشنت رؤيا ها و آرزو ها برای موقعيت  انديشيدن به

های مناسب تر آرامش ذهنی را افزايش می دهد. همچنني مشغول کردن ذهن به کاری که در 

 .حال انجام است و فکر نکردن به زمينههای اضطرابزای آن بسيار مؤثر است

اطالعی از موقعيت فشارآور باعث اسرتس و اضطراب كسب اطالعات در مورد رشايط تنش زا بی 

بيش تری در افراد می شود. کسب آگاهی و اطالع از رشايط و مواردی فرد که با آن ها مواجه 

 .خواهد شد سبب میشود که کمرت دچار نگراين و دلواپيس شود

می شود تا به طور مثال در جريان گذاشنت بيامران از نحوه ی عمل و درد های پس از آن باعث 

 .آنان کمرت دچار اضطراب شوند

خنديدن مطالعات نشان می دهند که خنده از ساملرتين راه های جلوگريی از فشار رواين است. 

طبق تحقيقات انجام شده، به هنگام خنده، جريان خون در مغز افزايش يافته و هورمونی ضد 

آزاد میشود و ميزان  درد )که باعث احساس خوشی و سالمتی در شخص می شود( در مغز
 .هورمونهای اسرتسزا در خون را پايني میآورد

ابراز هيجان بر روي کاغذ متخصصان معتقدند که نوشنت ساده ی هيجانات و احساسات بر روي 

کاغذ موجب تسکني فشارهای رواين نايش از رويدادهايی چون از دست دادن شغل، مشکالت 

 . میشود… خانوادگی و 
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 درمان اضطراب 

در بعضی از موارد اضطراب بدون نياز به مراجعه به پزشک میتواند درمان شود. به اين موارد، 

اضطراب طبيعی می گويند که طي آن اضطراب به خويب توسط بيامر کنرتل و برطرف میشود )مثل 

ترس ناشی از امتحان(. در چنني رشايطی اضطراب میتواند توسط اعامل و روشهايی از قبيل حامم 

نت به مدت طوالين، تنفس عميق، صحبت کردن با شخصی مورد اعتامد، اسرتاحت در يک اتاق گرف

 .تحت کنرتل درآيد… تاريک و 

مراجعه به پزشک زمانی رضوری می شود که خود درمانی فرد جواب ندهد، يا فرد دچار هراس 

ارويی يا درمان بيش از حد يا عالميی جديد و غري قابل توجيه شود. در آن صورت پزشک درمان د

 .غري دارويي )روش های کالسيک( را به او پيشنهاد می کند

 از دارو هايي که امروزه برای درمان اضطراب مورد استفاده قرار می گريند می توان پروزاک

(Prozac) ,دارو هايي از خانواده بنزوديازپني ها )برای مدت کوتاه(، رستالني (Sertaline)  و …
 .را مثال زد

ی از متخصصان استفاده از بعضی از اين دارو ها را )مانند پروزاک، که طبق تحقيقاتی که عده ا

به تازگی انجام شده است احتامل خودکشی در جوانان را افزايش می دهد( توصيه منی کنند و 

 .درمان های غري دارويی را پيشنهاد می کنند

دايی، توقف تفکر، رسمشق دهی و ، حساسيت ز ((Relaxationدر اين زمينه می توان تن آرامی 

 .را مثال زد… 

در اين روش ها به بيامر آموزش داده می شود که بدن خود را برای مقابله ی مؤثر و مستقيم با 

 عوامل تنشزا آماده کند.
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برداشت آزاد –سواالت   

 می کنند؟رشوع به ایجاد ذهنیت در خصوص توانایی تصمیم گیری شام چه زمانی بازیکنان  .5

 زمانیکه اولین سوت خود را می زنید -

 زمانیکه آنها می بینند در حال بررسی تور دروازه هستید -

 زمانیکه آنها شام را در حال معرفی خود به کاپیتانها می بینند -

 

 هنگام نشان دادن کارت, شام باید: .2

 از ارتباط چشمی با بازیکن پرهیز کنید -

 هیدهمیشه یه توضیح مخترص به بازیکن خاطی ارائه د -

 کارت را باندازه ای بلند نگه دارید که بازیکنان, مربیان و متاشاچیان ببینند -

 

 داوران از چه چیزهایی برای اعالم تصمیمشان استفاده می کنند؟ .9

 سوت -

 عالئم -

 صدا و کالم -

 زبان بدنی و ارتباط چشمی -

 

 به جز بازیکنان, ما باید به چه کسانی تصمیاممتان را اعالم کنیم؟ .4

 متاشاچیان -

 بیانمر  -

 داور همکار -

 

 برای نشان دادن آوانتاژ مهم است؟ ارتباط کالمیچرا استفاده از  .1

 بازیکنان ممکن است عالئم شام را ندیده باشند -

 چون مربیان و متاشاچیان خواهند فهمید که آوانتاژ در حال اعامل است -

 برای اینکه جریان بازی حفظ شود -
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روجی های مثبت زیر خواهد اعالم فوری تصمیم در لحظه اتفاق خطا سبب کدام یک از خ .6

 شد؟

 بازیکنان به تصمیامت شام اعتامد خواهند کرد -

 بازیکنان احساس خواهند کرد که می توانند تصمیامت شام را به چالش بکشند -

 بازیکنان درک خواهند کرد که تصمیامت شام منصفانه و درست است -

 شام توجه بازیکن خاطی را بدست خواهید آورد -

 

 عتامد بنفس در تصمیامت خود را نشان دهید بوسیله:ممکن است شام عدم ا .0

 اجتناب از ارتباط چشمی با بازیکن خاطی -

 منایش قوی و هدفمند عالئم -

 عدم آشنایی درست با قوانین -

 سوت زدن قاطع و واضح -

 

 چه زمانی صدای سوت باید کشیده و بلند باشد؟ .8

 وقتیکه خطا کوچک است -

 وقتیکه خطا جدی است -

 ستوقتیکه خطا خطرناک ا -
 

 بازیکنی که دامئاً در زمین با شام صحبت می کند چگونه با وی برخورد میکنید؟ .3

 توجه منیکنم -

 بار اول با ارتباط چشمی از وی میخواهم که ادامه ندهد -

 از هامن با استفاده از ارتباط کالم یا کارت اول از این کار جلوگیری می کنم -

 از ابزاری بنام کاپیتان استفاده می کنم -

 

 با کاپیتان در زمین بازی چگونه است؟ ارتباط .55

 نیاز به ارتباط با کاپیتان نیست -

 اگر خود کاپیتان خطا یا برخورد بدی داشته باشد وی را جریمه می کنم -

در صورتی که مشکل اعضای آن تیم باشند کاپیتان را خواسته و با ارتباط کالمی یا کارت  -

 با وی برخورد می کنم

  برخورد میکنمبا خود بازیکن خاطی مستقیامً  -
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دراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایرانف  

 کمیته داوران

 ارزشیابی شخصی حالت های روانی داوران

 مسابقه: مسابقات:

 ساعت: تاریخ: شماره بازی:

 داور همکار: داور:

 جدول

 حداکثر معیار اندازه حداقل معیار

 قضاوت بسیار خوب 6 5 4 3 2 9 قضاوت بسیار ضعیف

طربکامالً مض  کامالً آرام 6 5 4 3 2 9 

 کامالً مطمئن 6 5 4 3 2 9 کامالً نا مطمئن

 کامالً با انگیزه 6 5 4 3 2 9 بدون انگیزه

 کنترل کامل 6 5 4 3 2 9 عدم کنترل

 کامالً آماده 6 5 4 3 2 9 غیر آماده

 خود گفتاری مثبت 6 5 4 3 2 9 خود گفتاری منفی

ذت بخشکامالً ل 6 5 4 3 2 9 عدم لذت  

 تمرکز کانونی 6 5 4 3 2 9 عدم تمرکز

 سرشار از انرژی 6 5 4 3 2 9 کم انرژی

 قاطع 6 5 4 3 2 9 غیر قاطع

 

 توضیحات:

 


