
 

 

 

 

 

  شهای تدریسصول و روا

داوری هاکی دوره های  
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 تهیه:

 حسن اباذری

 رئیس کمیته داوران

 FIHمدرس 



قوانین هاکی از دیدگاه: آموزش       

 (Empiricismتجربه نگری ) .1

 (Rationalismعقل گرایی ) .2

 (Sociohistoricاعی )فرهنگرایی تاریخی / اجتم .3

 

 (:Empiricismتجربه نگری )

بر اساس دانش هایی که از  شرکت کننده در کالس داوری دانش حاصل فرآیندی است که طی آن، ذهننظریه: 

 بیرون کسب نموده الگو سازی می کند.

  :کند.میان دانش قدیم و دانش جدید خود تفکیک ایجاد  شرکت کننده در کالس داورییادگیری ادراکی 

  :شرکت کننده در کالس داوری میان دانش هایی که در کالس کسب نموده رابطه ایجاد ذهن یادگیری شناختی

 کند.

  :شرکت کننده در کالس داوری دانش جدید قوانین کسب شده خود را در چارچوب جدید به کار یادگیری انتقال

 ببرد.

 

 (:Rationalismعقل گرایی )

 العات دریافت شده نظم خاص ی ایجاد می کند.حاصل شده که ذهن میان اط یند خاص یدانش طی فرآنظریه: 

  :حرکتی است.  -دانش قوانین شرکت کننده در کالس داوری حس ی مرحله اول 

  :شرکت کننده در کالس داوری شهودی است و نمی تواند میان ذهنیت و عمل تفکیک  دانش قوانینمرحله دوم

 ایجاد کند.

  :شرکت کننده در کالس داوری به صورت منطقی و عملی در می آید. دانش قوانینمرحله سوم 

  :به درجه عمل رسیده و منطقی است.مرحله چهارم 
ً
 دانش قوانین شرکت کننده در کالس داوری کامال

 

 (:Sociohistoricفرهنگرایی تاریخی / اجتماعی )

است که در آن ورزش هاکی را فرا ی یا محل اجتماع می کند،کسب  ی که شرکت کنندهمبنای دانش قوانیننظریه: 

 .گرفته اند

 

 

 



 روانشناس ی در آموزش داوری هاکی:روش های 

 (Behaviorism)رفتار گرا  .1

 (Cognitive)شناختی  .2

 در اینجا راجع به آن بحث نخواهد شد. - (Cultural)فرهنگی  .3

 )برای توضیح مباحث فوق، به طور مثال در ارتباط با پنالتی کرنر بحث می شود(

 

 (: Behaviorism)روش رفتار گرا 

که انتظار می رود شرکت کنندگان انجام داده تا پنالتی کرنر را یاد بگیرند  ای ابتدا عملکرد یا رفتار قابل مشاهده

در قالب هدف های رفتاری بیان می شود. سپس برای اطمینان از موفقیت شرکت کنندگان، پیش دانش هایی که 

تی ارزیابی مقدماپیش آنان برای شروع تدریس مبحث پنالتی کرنر است، بوسیله  نشان دهنده سطح دانش ورودی

کرار و تعامل میان شرکت از طریق تمرین، تمبحث ارائه شده  . پس از انجام آن کوشش می شود تاکنترل می شود

رفتار شرکت تغییر ارزیابی(. تمرکز باید بر روی عملکرد  و )پس  به طور کامل به حافظه سپرده شودکنندگان 

با کمترین اشتباه به ذهن سپرده  بایدموضوع بحث مانی برای دریافت بازخورد در نظر گرفته شود. کنندگان باشد. ز 

ارزیابی مالک -پاسخ های صحیح در پس افی بحث توسط شرکت کنندگان است.شده و هدف نیز کسب دانش ک

 موفقیت شرکت کنندگان در بحث است.

 

 (:Cognitive)روش شناختی 

نندگان پیش از ورود به کالس، از طرق مختلف درباره پنالتی کرنر دانش ی ابتدا فرض بر این است که شرکت ک

کسب کرده اند. از این رو، تدریس مطلب با اطالع از کسب دانش در ذهن شرکت کنندگان نسبت به موضوع 

گان تا کنون در ارتباط با پنالتی تدریس باید شروع شود. مدرس با صرف وقت، می کوشد تا از آنچه شرکت کنند

د. مدرس به همراه شرکت کنندگان با شنود، پرسشهای باز و بحث آگاه شو کرنر در ذهن دارند، از طریق گفت و 

و اکتشاف، به تکمیل اطالعات در ارتباط با پنالتی کرنر می پردازد. شرکت کنندگان  مشاهده، پیش بینی، استدالل

بازسازی می کنند. به عبارت دیگر، به تصویر ذهنی خود درباره پنالتی کرنر بهبود می  با درک موضوع، دانش خود را

 بخشند. 

 

  برنامه ریزی تدریس جهت آموزش قوانین هاکی:

 آن به هم مرتبط می باشند. عواملیک فرآیند چند مرحله ایی است که همه 

 شامل:

 طرح درس به صورت تهیه و تنظیم فهرست محتوای قوانین .1



  کردن هدفهای طرح درسمشخص 

 انتخاب محتوای طرح درس 

  تدریسانتخاب روش های 

 (در اینجا راجع به آن بحث نخواهد شد) وسایل آموزش یمواد و تهیه  .2

 تهیه مواد تدریس 

 سازماندهی موارد تدریس برحسب مباحث مختلف 

 بررس ی موارد جدیدی که توسط کمیته داوران ابالغ می شوند 

 و اصول جدید ر مبنای ارزیابیتغییر و اصالح طرح درس ب 

 تئوری و عملی داوری به صورت برنامه تدریس در قالب آموزشبه اجرا در آوردن  .3

 

 مشخص کردن هدفهای طرح درس:

زهای نیا بایدکه  شدهتهیه یک طرح درس، به قصد ایجاد تغییرات در رفتار شرکت کننده در کالس های داوری 

موضوع تدریس نیز با توجه به سطح کالس و  بازی هاکی را در بر بگیرد. شرکت کنندگان و هچنین جامعه داوری و

 کمیته داوران ابالغ کرده در نظر گرفته می شود. 
ً
 هدفهای عمده آموزش ی که قبال

 

 حرکتی( -)حیطه شناختی، حیطه عاطفی و حیطه روانیطبقه بندی هدفهای آموزش داوری: 

 

وجود در داوری، بیشتر هدفهای آموزش ی از نوع شناختی با توجه به تجربیات آموزش محیطه شناختی: 

 است. از این رو، طبقه بندی شناختی کاربرد گسترده ای یافته است. 

 :می تواند  ت قوانین. یک نکته خاص از یک کلیدبه یاد آوردن اطالعا دانش و اطالعات

 اطالعاتی باشد که به یاد آورده می شود.

 :خالصه کردن آنها یی برایداشتن توانافهمیدن پیامهای ارتباطی و  درک 

 :توانایی به کاربردن قوانین در موقعیت های مشخص کاربرد 

 توانایی تفکیک یک مساله در داوری و ربط آن با سایر مسائل و یا به تجزیه و تحلیل :

جریمه:  –)مثال: خطای عمد درون محوطه  طور کلی یافتن روابط علت و معلول 

 پنالتی استروک(

 :توانایی ترکیب مجدد عواملی که از طریق تجزیه و تحلیل تفکیک شده اند و  ترکیب

 در نتیجه پیدایش مفاهیم جدید.



 قبول یا رد یک سری از قوانین و اصول در داوری تاکید دارد. میزاناحساس، هیجان و  برحیطه عاطفی: 

 :ن را شامل رفتارهایی می شود که تمایل به تحمل در قبال شنیدن آ گوش فرا دادن

 می سازد.        نمایان

 :شرکت فعال در مباحث داوری پاسخ گویی 

  و بخش های مختلف آنه داوری عالقه ب :ارزش گذاری 

 

 عملی و تسلط بر آنها تاکید دارد. بر اصول داوری در مراحلحرکتی:   -حیطه روانی 

 :فعالیت هایی که به هماهنگی بین اندامهای مختلف نیاز ندارد. مشاهده 

 مانند نحوه جایگیری در محوطه  فعالیت هایی که نیاز به راهنمایی دارند د:تقلیD. 

 :الحات الزم و یا توجه به نیاز توانایی افزایش سرعت عمل و انجام اص تمرین و دقت

 داور در موقعیت های مختلف.

 :با رعایت نظم و کارآیی  های الزم بین یک مجموعه از اعمالبرقرای هماهنگی  تطابق

 انجام آن اعمال شوند.مانند کارت دادن که چه مراحلی باید برای . الزم

 :تسلط یافتن بر اعمال خود، به میزانی که به صورت خودکار فعالیت انجام  تسلط

 مانند سوت زدن به صورت خودکار در هنگام دیدن خطا. پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انتخاب محتوای طرح درس:

مفاهیم ارزش ی در نظر گرفته شوند. همچنین الزم است که انتخاب محتوا به مفاهیم بنیادی و  بایددر این بحث، 

گونه ای باشد که پایه ای برای آموزشهای مداوم )بعدی( فراهم نموده و این محتوا با قوانین و مسائل داوری روز 

 :ک جدول نمونه در زیر گنجانده شوددر ارتباط باشد. این امر می تواند در قالب ی

 

 محتوا اریی رفتهدفها

 پنالتی کرنر ترکیب تیم ها

 دانش اصطالحات

بازیکن و با اصطالحات  بایدشرکت کننده 

 دروازه بان آشنا شود

با اصطالح پنالتی  بایدشرکت کننده 

 کرنر آشنا شود

 دانش اطالعات

با تجهیزات بازیکنان و  بایدشرکت کننده 

شده و بداند که بازی  دروازه بانان آشنا

هاکی با چه تعداد نفرات شروع شده و 

 خاتمه می یابد

شرکت کننده نیاز داد تا درباره اهمیت 

پنالتی کرنر و خطاهایی که منجر به 

 پنالتی کرنر می گردد آشنا شود

 کاربرد اصول

شرکت کننده باید بداند که بازیکنان و 

دروازه بانان در زمین بازی و یا هنگامیکه 

است چگونه می  Dتوپ درون محوطه 

 توانند ایفای نقش کنند

شرکت کننده باید با نحوه اجرای پنالتی 

کرنر در زمین بازی و خطاهایی که  

ممکن است در حین آن صورت گیرد 

آشنا شده و نحوه پایان یا تکرار مجدد 

 آنرا بداند.

 ارزیابی اطالعات 

شرکت کننده باید در مورد قانون ترکیب 

ت اختیاری و الزامی دروازه و تجهیزا هاتیم 

 نظرات خود را بیان کند بان

از شرکت کننده خواسته می شود تا 

 ، به طور مثال توپ بلنددرباره یک خطا

یک پنالتی کرنر می شود  که منجر به

 رویرا  صحبت کند و جزئیات انجام آن

 وایت بورد نشان دهد

 

 درس:انتخاب روشهای ت

س خود با توجه به شرایط خاص در طرح در  س ممکن استداوری، مدر  دوره هایکی در در تدریس قوانین ها

دگان، شیوه انتقال اطالعات، انتخاب و یا حذف مطالبی نفعالیت های پیشنهادی برای یادگیری شرکت کن

 خاص، از کل به جزء رسیدن و یا بلعکس، تغییر توالی محتوای تدریس، حجم مطالب و نحوه سازماندهی آنها

با این وجود برای اجرای یک طرح درس داوری، الزامی وجود ندارد که تنها از یک روش تدریس  را بگنجاند.

 استفاده کرد و می توان از روشهای ترکیب استفاده کرد. به دو دلیل عمده:



یک روش خاص ممکن است برای انتقال یک سری از قوانین و اصول داوری مناسب بوده  .1

 و جزئیات قوانین و داوری مناسب نباشد. و برای سایر ترکیبات

بعض ی از شرکت کنندگان در کالسهای داوری ممکن است با یک روش خاص با سهولت  .2

قوانین را بیاموزند در حالیکه شرکت کنندگان دیگر ممکن است با روش دیگری قوانین را 

 یاد بگیرند.

 

 : (Expository Teaching)تدریس توضیحی

مستقیم قوانین هاکی به شرکت کنندگان با استفاده از کتب و جزوات مربوطه و یا  تدریس توضیحی: انتقال

که اکثریت شرکت کنندگان قادر به یادگیری غالب محتوای  رنامه ریزی شدهاین روش به طوری ب بوسیله سخنرانی.

دگان مختلف طرح درس می باشند ولی زمان الزم برای تسلط یافتن به قوانین و اصول داوری برای شرکت کنن

دریس شده می توان ن تسلط شرکت کنندگان بر آنچه که تمتفاوت است. پس از پایان هر مبحث، برای تعیین میزا

 یک ارزیابی تشخیص ی انجام داد. 

 این روش: ویژگیهای

 مقرون به صرفه بودن 

  انعطاف پذیری 

 دریافت غیر فعاالنه اطالعات قوانین 

  سکوت فضای آموزش ی 

  و ابالغیه کمیته داوران طرح درسآموزش در چارچوب 

 زمان یکسان تدریس برای کلیه شرکت کنندگان 

 

 :(Inquiry Teaching)تدریس اکتشافی 

به صورت کامل از  قانون از قوانین هاکی به شرکت کنندگان و سپس دریافت آن  یتدریس اکتشافی: ارائه جزئیات یک

ده به عنوان مثال، شرکت کننس توضیحی فعال تر است. شرکت کننده در مقایسه با روش تدریآنها. در این روش 

در واقع سبب یادگیری شرکت فلیک در هنگام پنالتی کرنر رابطه برقرار می کند. خود میان فلیک و دراگینگ 

 کنندگان از طریق جست و جو می شود.

 

 

 



 ویژگیهای این روش:

 قابلیت ذهنی 

 انگیزه 

 قدرت حل مسئله 

  تداوم یادگیری 

 

 شکیل گروهای کوچک: تدریس با ت

کنندگان را به گروهای کوچک تقسیم می کند که هر یک مستقل از دیگری کار می در این روش مدرس شرکت 

در چنین وضعیتی مدرس به جای انتقال دهنده قوانین و اصول داوری، هماهنگ کننده فعالیتهای یادگیری کنند. 

و به هر  کردهکالس را به چند گروه تقسیم ، این روشدر است. شرکت کنندگان خود محور کالس تدریس هستند. 

و سپس یک نفر نماینده در ارتباط با آن  تبادل نظر نمایند آنهاتا در ارتباط با  می شودموضوعی ارائه  گروه

به طور مثال: موضوع تدریس در ارتباط با پنالتی استروک می باشد. از گروه اول می خواهیم دالیل  صحبت کند.

لتی استروک، گروه دوم نحوه اجرای آن، گروه سوم خطاهای احتمالی در آن و گروه چهارم در ارتباط با اعالم پنا

 ری داوران در هنگام اجرای آن صحبت کنند. در پایان نیز مدرس خالصه قوانین و یا اصول را بیان می کند.یجایگ

 

 ویژگیهای این روش:

 شرکت کننده محوری 

  ن هاکی و اصول داوری تعداد بیشتری از قوانیبررس ی 

 و اصول به طور کامل بررس ی قوانین 

 شرکت تعداد بیشتری از شرکت کنندگان در مباحث 

 

 یادگیری انفرادی:   -تدریس با روش یاددهی 

یادگیری عملی است که در درون هر شرکت کننده صورت پذیرفته و نتایج حاصل از آن تنها از طریق تغییرات 

وجود می آید قابل ارزیابی است. روانشناسان آموزش ی معتقد هستند که یادگیری باید رفتاری که در هر فرد به 

طوری باشد که هر شرکت کننده به فعالیت یادگیری بپردازد. برنامه های تدریس انفرادی شرکت کنندگان باید بر 

 در مسابقات کار اساس توانایی و عالیق هر شرکت کننده باشد. 
ً
برد داشته و به نام این نوع از آموزش معموال

مربیگری انفرادی شناخته شده است که مسئولین داوری در مسابقات با دیدن ضعف های یک داور در جلسات 

انفرادی که با وی برگزار می کنند ضعف های او را بیان کرده و از وی می خواهند که در مسابقه بعدی روی آنها 



ارزیابی کند که آیا داور روی ضعف های خود کار کرده و کار کند. در حین مسابقه مسئول داوری می تواند 

 با دادن فرم فیدبک به داور قابل انجام است.
ً
 یادگیری صورت گرفته است که معموال

 

 

  تاریخ زمان  موضوع و محتویات

   31 افتتاحیه 

   31:11 ارتباط  معرفی به همدیگر

     عالمت دادن

     سوت زدن

تامبردوم سپ   زبان بدنی  روز اول  

   33:11 حرکت به استادیوم 

(2به  2مینی گیم برای داوری )   31   

دقیقه داوری برای هر شرکت کننده 31     جلسه عملی 

     فیدبک از طرف مدرس بعد از داوری

   31 حرکت به هتل 

     

   0:11 جلسه ویدئو مهار تهای داوری از روز گذشته

   33  حیطه برقراری ارتباط

 بازیخوانی
 جایگیری 

   

    توازن 

     تمرکز

 روز دوم سوم سپتامبر 32:11 نهار 

   33:11 حرکت به استادیوم 

(3به  3مینی گیم برای داوری )   31   

دقیقه داوری برای هر شرکت کننده 31 3جلسه عملی       

     فیدبک از طرف مدرس بعد از داوری

(1به  1با محوطه ) داوری در یک نیمه از زمین   31:31   

دقیقه داوری برای هر شرکت کننده 31 2جلسه عملی       

     فیدبک از طرف مدرس بعد از داوری

   31:11 حرکت به هتل 
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  تاریخ زمان  موضوع و محتویات

   0:11 جلسه ویدئو بحث جایگیری از روز قبل

  سد کردن

 

 تفاسیر

31:11 

 تکل کردن

 توپ های هوایی

 توپ های هوایی سرگردان

 پنالتی کرنر

 آوانتاژ / مالکیت توپ

رچهارم سپتامب 31 نهار   روز سوم 

   33:11 حرکت به استادیوم 

(3به  3مینی گیم برای داوری ) 3جلسه عملی    31 

B و  A 11 داوری در یک مسابقه قانونی برای دقیقه 

 گروه

2ملیجلسه ع  31:11 

 فیدبک از طرف مدرس بعد از داوری

D و  C  ارزیابی داوری برای گروه  

 31:31 حرکت به هتل 

ی برخی از موارد تفسیر قوانین در مورد داوری روزها

 گذشته

 0:11 جلسه ویدئو

رپنجم سپتامب  روز چهارم 
 33 آمادگی جسمانی اصول تمرینی و بیب تست

UM و   TD  ک ازفیدب   

FIH سیستم ارتقاء در جهان    ارزیابی  

 32:11 نهار 

   33:11 حرکت به استادیوم 

D و  C 11 داوری در یک مسابقه قانونی برای دقیقه 

 گروه

3جلسه عملی   31 

  فیدبک از طرف مدرس بعد از داوری

B و  A  ارزیابی داوری برای گروه   

2جلسه عملی  بیب تست  31 

 31:11 حرکت به هتل    

 جلسه گروهی
 جمع بندی نهایی

0:11   

رششم سپتامب 33 ظاهر و نحوه برحورد  روز پنجم 

    

   32 اختتامیه 
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