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 مقدمه:

شناسی داوری یکی از الزامات روانمبحث 
ای است که باید بیش از پیش به ورزش حرفه

 آن اهمیت داده شود. 

همه ارکان یک رقابت ورزشی باید نسبت به 
موضوع آشنایی داشته باشند تا از اتفاقات  این

ای تا حدود محتمل خلقی، انسانی و حاشیه
 زیادی جلوگیری کنند.

در این اثر ضمن چکیده کتاب، توضیحاتی به 
تواند به داوران، مربیان آن افزوده شده که می
 و بازیکنان کمک کند.
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ز اضمن دعوت به مطالعه چکیده و نقد حاضر، 
تقاضا دارم  یگرام یداسات همه خوانندگان و

را جهت اطالع و  یشنهادپ یاهرگونه انتقاد 
 کانال یرمد ید یاصالح از نواقص کار به آ

 ینترنتیآدرس ابه  یاو  های روانیمهارت
majid.keramatimoghadam@gmail.com  یندارسال نما. 

 

 مقدم یکرامت مجید

1331 
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 در ورزش یداور شناسیروان

 (اول قسمت

 یمحوطه( باز یا) ینکه وارد زم داوری
 هایبحرانبا  ی، اگر نتواند به خوبشودمی
مقابله کند، هرچند هم که قضاوت خوب  یروان

را از خود ارائه دهد، باز هم  یو در خور توجه
 الزم را کسب کند. یتموفق تواندنمی

 ترینمهمبودن،  یفظر یندر ع یروان عوامل
د جنبه قضاوت هستند. داوران همانن

در معرض فشار و  یانورزشکاران و مرب
 قرار دارند.  یادیز یجاناته

از ، سدانندمیرا  ینداوران مجموعه قوان بیشتر
و از  گیرندمیرا به کار  یداور یحو کار صح
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ه برخوردارند. اما آنچه ک ییباال یکیمهارت تکن
، سازدمی یزمتما یرینداوران ممتاز را از سا

 است. یروان هایمهارت
رکن سوم  یکنانو باز یانبعد از مرب داوران

 در، اما دهندمی یلرا تشک یمسابقات ورزش
را  یورزش یفوظا یناز دشوارتر یکی حال عین

 یلدارند. قضاوت خوب منجر به تسه بر عهده
 یجهنت یرا، زشودمی یورزش یدادرو یکدر 

 نانیکباز هایتاکتیکو  هامهارتمسابقه را بر 
 . سازدمی یمتک
از ارزش مسابقه  یفقضاوت ضع که حالی در

ران اگشو تما یانمرب یکنان،و لذت باز کاهدمی
 .کندمیرا کم  یاز باز
به دنبال قرار گرفتن در کانون توجه  یدنبا داور

باشد. داوران کارآزموده اذعان دارند که 
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درصد  11تا  51 ی،روان هایمهارت یریبکارگ
 . کندمی ینرا تضم یدر داور یتموفق

 هایمهارت یعنیقضاوت،  یروان هایمهارت
 یهازدنسوت  یلدشوار از قب یفموثر در وظا

 و یخونسرد ی،معمول، کنترل کردن باز یرغ
 هایمهارتاز  یشترکه ب یریناپذیکتحر

 دارد. یتاهم یجسمان
نوشته: روبرت اس.  ی،داور یشناس: روانمنبع

ترجمه: دکتر  یچاردسون،ا.ر یو پگ ینبرگو
 ینهچوب یروسس

 :یلیتکم توضیح
به مبحث مهم و  یادداشتچند  یدادم ط قصد

 یداور یشناسفراموش شده روان حال عین در
بپردازم، از معدود منابع موجود کتاب فوق است 

در  یو انتشارات حتم ینهکه به همت دکتر چوب
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ترجمه و چاپ شده  31بار در سال  یناول یبرا
 است.

چند دهه گذشته در کشور  یط متأسفانه
 یمختلف ورزش هایرشته یداور هایدوره

و صرفًا  شناسیروانبدون آموزش مباحث 
برگزار شده است. خب  یتوجه به مسائل فن

 هایجنجالمسابقات و  یامر در حواش ینخال ا
 . ایمدیدهبارها و بارها  ایرسانه

به ندرت به  یداور هایدورهسرفصل  در
. شودمیپرداخته  یروان هایمهارتآموزش 

از مدرس  ی)مگر در حد چند خاطره کالس
ر دارد و کمت یجنبه شخص یشترکالس که ب

 ( کندمی یداپ یتعموم
کتاب هم از  ییکه در مطالب ابتدا طورهمان

 هایمهارتقول داوران با سابقه نقل شد، 
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 هایمهارتدر امر قضاوت به نسبت  یروان
 برخوردار است. یباالتر یگاهاز جا یجسمان

 ،یباز هم به مسائل روان یبعد هایقسمت در
خواهم  یآن در مسابقات ورزش یتنقش و اهم

 پرداخت.
 

 در ورزش یداور شناسیروان

 (دوم قسمت

مختلف  ایحرفه هایورزشدر  یداور ناظران
و  یدهکه قضاوت سرداوران و داوران را سنج

بات ث یکنواخت،؛ قضاوت کنندمی یابیارزش
رامش و آ یقو دق یعسر گیریتصمیمدر  یدهعق

داور  یک هایسرمایه ترینمهمبه عنوان 
 .کنندمی تأکیدخوب، 
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 یکداور خوب شدن، خود  یکطور حتم  به
داور مسابقه از خود  یککه  یهنر است و هنر

به  یبستگ یادیتا حد ز گذاردمی یشبه نما
 او دارد. یتیشخص هایویژگی

داور خوب: برخورد مناسب،  یک مشخصات
 یص،صداقت، تشخ ی،تعادل روح یت،قاطع
 و... یزشلذت و انگ ینان،اطم

 داوران بسکتبال یانجام شده رو یقتحق طبق
درصد از افراد نمونه  13مشخص شده است که 

 ییکنواختاظهار که اعتقاد دارم  ینبا ا یقتحق
، سوت زدن است یاز کتاب ترمهمقضاوت، 

 موافق بودند.
قضاوت مسابقه باعث ظن و  یکنواختی عدم
 یانرب، مشودمینسبت به داور  یکنانباز یدترد

 خواهد کرد. اعتمادبیرا هم نسبت به خودش 
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 یمرب و یکنکردن باز یفبالتکل ینکهضمن ا 
 ی،داور باعث اضطراب، ناکام یماتاز تصم

ه از ک یمنف یزیکیف یرفتارها یخشم و برخ
 .شودمی، زندمیافراد متضرر سر 

نوشته:  ی،داور یشناس: از کتاب روانمنبع
 یچاردسون،ا.ر یو پگ ینبرگروبرت اس.و

 ینهچوب یروسترجمه: دکتر س
 

 :یلیتکم توضیح
 
عرض کنم که  یدبا یمورد اشتباهات داور در

 نیکه در ح یمعتقد است داوران یافکار عموم
ضاوت ق یاسوت  یمیت یا یکنبه ضرر باز یباز

 یگر، کار خود را با سوت دکندمی یاشتباه
، که البته وضع را کندمیجبران  یجهت دلدار
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 نیانجام شده در ا یق)تحق .کندمیفقط بدتر 
 قرار تائیدمثبت مورد  وابدرصد ج 11مورد با 

 گرفته است.(
 

توسط  یهر رشته ورزش ینقوان یلو تحل تفسیر
چه به  ی،رقابت ورزش یانچه در جر یدداور با

 اشد. ب یکسان ینندهب یحت یاارشناس عنوان ک
 یرنگ خاص یا یمخاطر به قهرمان، ت تعلق

 ید. حتمتفاوت باش یرو تفاس یرباعث نشود تعاب
ه ک یمسابقات یبرا یشده ابالغ داور یهتوص

ر نشود ، صادشودمی یتعصبات یاشبهه تعلقات 
 !یردو در صورت صدور، خود داور نپذ

در  تواندمیداور  یروان هایمهارت یتبا تقو 
 یکسانیهم قضاوت  یحساس باز یطشرا

م ه یتقاطع ینداشته باشد، برخورد خوب در ع
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به اجرا و  یادیکه در باال اشاره شد کمک ز
 قضاوت خواهد کرد.

داور  یک یهامولفه یگر)از د یروح تعادل
به  هابازی یانخوب( مخصوصاً در شروع و پا

 یتاهممسابقه از  یجانخاطر باال بودن ه
 برخوردار است. ییباال

 با ی: بدون غرض قضاوت کردن، حتصداقت
 یاو  یکنباز ی،وجود اعتراض و برخورد مرب

 یتماشاگران است. سفارش شده است برا
ه هر ک یدجمله را بخاطر داشته باش ینا ینکارا

 (دی! )قضاوت کنیدسوت بزن ،ایددیدهآنچه را 
ا ر یدرست یصکه تشخ ی: داورانتشخیص

مسابقه تمرکز  یمعتقدند که؛ رو اندداشته
 یتوجه زاتنش، به عوامل اندداشتهمطلق 
 ایو بابت قضاوت  اندکردهکنترلش  یانکرده 



  15 

 یقبل( در ادامه باز یمات)تصم قبل یهاسوت
 .اندندادهبه خود راه  ینگران

واضح است که انحراف در تمرکز باعث  پر
 یاج یحتبه را تواندمیو  شودمیغلط  یمتصم

 هایجنجالبرنده و بازنده را عوض کند. 
 گیریموضع، هاباشگاه هایبیانیه ،ایرسانه

 ینا یدبعد از مسابقات مهم مو ینفعهمه افراد ذ
 نکته است.

 تواننمی: بدون اعتماد به نفس اطمینان
درست را گرفت و در مقابل خشم  یماتتصم

 طیشرا یدمعترض دوام آورد. نبا یانو مرب یمت
را دچار  یماتشمسابقه، داور و تصم یطیمح
 کند. یدترد
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 یک یگرد هایمؤلفهاز  یبعد هایقسمت در
 هایمهارتتوسعه  ینداور موفق و همچن

 قضاوت خوب خواهم نوشت. یک یبرا یروان
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 در ورزش یداور شناسیروان

 (سوم قسمت

ران و تماشاگ یکنانباز یان،برخورد با مرب نحوه
است.  یارتباط هایمهارتمستلزم توسعه 

 یسازآرام یوابسته به مهارت روان یتعادل روح
 یقاز طر توانمیمهارت را  ین. که اباشدمی

 یشرونده،پ یسازمثل آرام یسازآرام هایروش
 .مثبت فرا گرفت یکنترل نفس و خودگفتار

برنامه قبل از مسابقه داشته  یک یدداور با هر
و رشته  یتشخصوجه متناسب با  ینکه به بهتر

 !ستین یتصادف یاو باشد. قضاوت عال یورزش
ر را د ایعمدهنقش  ی،قبل از باز یروان برنامه

 ،یذهن ی. آمادگکندمی یفاءعملکرد قضاوت ا
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قضاوت خوب  یک یبرا ینانتمرکز و اطم
 ضرورت دارند. 

در طول مسابقه، احساس  یدبا یروان برنامه
و کنترل را به همراه داشته  یاریآرامش، هوش

 باشد.
داوران  یگرنظر بر د ینکارآزموده از ا داوران

 ان،یف، حرهاتیمدارند که با  یکم تجربه برتر
 آشناتر هستند.  یباز یطو شرا یانمرب

برتر هستند چرا  یمجرب از لحاظ روان داوران
رفتار تماشاگران و  ی،باز هایسبککه با 
مسابقه شناخت  یطمح یا ینزم هایویژگی

 دارند. یکاف
 قبالًخود  یکه در رشته ورزش یستن الزم

اما اگر ورزشکار رشته  ید،ورزشکار بوده باش
ممکن است که در  ید،خود نبوده باش یورزش
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به مشکل  یدرک کامل آن رشته ورزش
 .یدبربخور

نوشته: روبرت اس.  ی،داور یشناس: روانمنبع
ترجمه: دکتر  یچاردسون،ا.ر یو پگ ینبرگو
 یهچوب یروسس
 

 :یلیتکم توضیح
داور قبل از مسابقه در  یروان یآمادگ اهمیت

 یازب ییابتدا یققضاوت کردن او خصوصاً دقا
 . شودمیمشخص 

 
داور اگر از حد مجاز آن رشته  یختگیانگ میزان
 یباشد که شخص داور خود عامل یشترب یورزش

 در یزیکیو ف یپرخاش کالم یبرا شودمی
از حد مجاز باشد که با  ترپایینو اگر  ینزم
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 یداص یادز یتفاوت یاز حد و ب یشب یخونسرد
 تماشاگران را در یا یانمرب یکنان،اعتراض باز
 خواهد آورد.

، ابالغ یافتداور کار کشته به محض در یک
، هایمتحاکم فالن ورزشگاه،  یطنسبت به شرا

 زییرجدول به برنامه یطشرا یو حت یکنانباز
و تمرکز  یو با آگاه شودمیمشغول  یهنذ

 یطمح یا ینقضاوت مسابقه وارد زم یکامل برا
 .شودمیرقابت 

وج انتظار داشت که ا یدباشد، نبا یناز ا یرغ اگر
دچار هرج  یعملکردش را نشان دهد و به نوع

اشتباه،  یهاکه از سوت شودمی یو مرج ذهن
با  ینوسیدر اعالم خطاها، رفتار س یدترد
 قابل مشاهده است. یانو مرب یکنانباز
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تمرکز و  ین،ند با تمرتوانمی داوران
خاطر  ینانکه گفته شد، با اطم ییراهکارها

 یانرج یمسابقات را قضاوت کنند و ط یشترب
خود  یبرا یسخت یطباعث نشوند که شرا یباز
 رقم بخورد.  یورزش یدادعوامل رو یگرو د
 تقابل و تالش از یباز یجهکه نت یاگونه به
خودشان رقم  یفن هایمهارتو  یکنانباز

 !یبخورد تا اشتباهات داور
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 در ورزش یداور شناسیروان

 (چهارم قسمت

 :قضاوت تصویرسازی
ه چ کندمیبه شما کمک  یذهن تصویرسازی

کار در حال  یمسابقه، رو ینقبل و چه در ح
 . یدانجام تمرکز کن

 یهایکتکن ینتریاز قو یکی تصویرسازی
آن را در برنامه قبل  یدتوانمیاست که  یذهن

 .یدخود بگنجان یاز باز
نحوه نگاه کردن و سوت  ی،کردن باز تداعی

قضاوت، دور کردن افکار  یهایکزدن، تکن
  یهفته قبل از باز یکو..... در  ینامربوط و منف
خود را از عملکرد مثبت  یرسازیبا کمک تصو
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 دچار ضعف ای یتا کمتر عصبان یدکن یغن
 .یدشو یدخواه یهروح

 :یانتخاب توجه
 توجه گمراه کننده یجهاغلب در نت داوران

 دیشوند. داور بای(، دچار اشتباه میپرت)حواس
 د.مدت حفظ کن یبتواند تمرکز خود را در طوالن

ده ش یجادا یهاوقفه ی،که خستگ یدآگاه باش 
 یریبر تمرکز تاث یزگیو کم انگ یباز یاندر جر

 .کنندمیدارند و کانون توجه را مختل  یمنف
توجه محدود است و به  یتکه ظرف یمدانی)م

و  ینبه تمر یازو ن شودمیمختل  یراحت
داور به تمرکز و تمرکز  یکممارست دارد تا 

 کند. م .ک(  یدامجدد دست پ

 :یبعد از باز ارزشیابی
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 یجربت یادگیریبه  یزن یبعد از باز یهابرنامه
کمک  یو بهبود عملکرد در مراحل بعد

و متخصصان  یشناسان ورزش. روانکنندمی
هبود ب یبازخورد برا یریبکارگ ی،رفتار حرکت

 .کنندمی تائیدرا  هامهارت
که  یستزمان ینبعد از مسابقه، بهتر روز
ر . کایدعملکرد خود تامل کن یرو یدتوانمی

ظ او بعد از مسابقه، از لح ینقضاوت در قبل، ح
 فرساست.طاقت یو جسم یذهن

نوشته: روبرت اس.  ی،داور یشناس: روانمنبع
ترجمه: دکتر  یچاردسون،ا.ر یو پگ ینبرگو
 یهچوب یروسس
 
 

 :یلیتکم توضیح
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 نشان یراخ یهاسال یط یاریبس یهاپژوهش
دازه به ان یرسازیو تصو یذهن یناتداده که تمر

 باشد. یدمف تواندمی یواقع یناتتمر
داوران هم کامالً مصداق دارد  یبرا یهقض ینا 

هتر رد بعملک یبرا یکتکن ینند از اتوانمیو 
 مند شوند.در کار خود بهره

ه عرض کنم بسته ب یدبا یمورد توجه انتخاب در
ت اس یازکه دارد ن یتیبا هر ماه یرشته ورزش

از قدرت تمرکز و توجه  یداوران در حد مطلوب
برخوردار باشند؛ تا کمتر دچار اشتباه و نوسان 

 . یرندقضاوت در مسابقات قرار بگ
 ترند کار تمرکز ویکه طوالن یهایرشته برای

منظور  ینتمرکز مجدد دشوارتر است، بد
مل عا ینا یتجهت تقو یناتیتمر یدداوران با

و  لمیف یمانند: تماشا ینند،تدارک بب یروان
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پر سر و صدا  یطمح یکدر  یو داور هاازیب
 حرکت افراد در اتاق! یو،بلند راد یمانند صدا

-شتهر یگرنسبت به د یورزش هایرشته برخی

دارند؛ مانند: داور  یازن یها به توجه محدودتر
 یاناخط پ یا یراکت هایرشته یا یبالتور در وال

و  هیچیدپ یهایتها و فعالو رشته یدانیدو و م
باز مثل فوتبال، بسکتبال، هندبال و... به تمرکز 

 دارند. یازن یعوس
ه ب یزن یتبعد از فعال یابیو ارزش بازخورد

 منجر شود. یتیعملکرد بهتر هر فعال
تا  یباز یلمو ف یتبازخورد از مشاهده فعال ینا 

ز و گرفتن بازخورد ا یابیارزش یپر کردن برگه
 اندتومیه کارشناسان و همکاران است ک یسو

و به صورت  ی/ حرکتیحس یا یاز نوع کالم
 باشد. یفیک یا یکم
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 در ورزش یداور شناسیروان

 (پنجم قسمت

 :ارتباط
کنترل، آرامش،  ینان،اطم یانگرداور ب پیام

اور د یاممثبت بودن و عدالت داور است. پ یزانم
، حالت باشد مییرکالو غ یکالم تواندمی
و اشارات، حرکات و درجه صدا همه  یماءا ی،بدن
ا به صورت ر یامیشوند تا پیم یقتلف یکدیگربا 

 غلط منتقل کنند. یا یحصح
ز ا یشترب یرکالمیغ هاییامداور پ یک برای

 یزدارد و قدرت آن ن یتاهم یکالم هاییامپ
 است. یشترب
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گوش  یآمادگ ی،از لحاظ روان یدداور با یک
ت . قطع کردن صحبرا داشته باشد یامدادن به پ

طرف مقابل و شروع به پاسخ دادن، از جمله 
 است. یجاشتباهات را

 زبان ینداور است. ا یک یبدن ابزار قو زبان
 ،یرفتار لمس ی،حالت بدن ی،شامل ظاهر بدن

 .شودمی یاچهره یهایاناشارات و ب
 ی،شخص یمی،داور: صم ییفضا روابط

چهار منطقه بر  ینکه ا یو عموم یاجتماع
اوت است متف یکدیگرافراد با  ینحسب فاصله ب

چهار منطقه  ینمسابقه در ا یداور در ط یکو 
 .کندمی یرس

 :زبانی فرا
 یدهنده گفتار، جدا یلتشک یبه عنصر صوت 

هم . عبارت مشودمیکلمه گفته  یواقع یاز معن
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ونه بلکه مهم چگ ییدگو یکه شما چه م یستن
 یینرا تب یزبان فرا یگفتن شماست! به خوب

 .کندمی
 ،یان: مبارزان، مشارکت جویارتباط هایسبک

 مستبدان و آزادان

 :هارسانه
ر ب یباز یجهنت یاها داغ است و رقابت وقتی

شهرت  یا یقهرمان یگ،در ل یمت یگاهجا
ها ، داوران از طرف رسانهگذاردمیاثر  یاجتماع

. پوشش گیرندمیمورد توجه قرار  یشترب
 یبر قضاوت اثر بگذارد، نگران تواندمی ایرسانه

عملکرد و اضطراب  یابیدر مورد نوع ارزش
رد ف ینانتنزل اطم ول اخالناخواسته که موجب 

 .شودمی
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نوشته: روبرت اس.  ی،داور یشناس: روانمنبع
ترجمه: دکتر  یچاردسون،ا.ر یو پگ ینبرگو
 یهچوب یروسس

 :یلیتکم توضیح
در مورد انواع  یشترکه ب یمقاالت علم در

ه )مقال صورت گرفته همچون یارتباطات کالم
-مجله روان یان،ارتباط بدون کالم، مهراب

 ( 55_52امروز، ص  یشناس
 درصد 55: یبدن زبان
 درصد 31: یزبان فرا

 درصد 1: یکالم زبان
دن زبان ب یتاهم یو آمار به درست یقتحق این

قضاوت درست داور  یک یرا برا یو فرا زبان
 دهد.ینشان م
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ه ک یدجالب است بدان ییمورد روابط فضا در
داور  یبرا یرشته ورزش یتبسته به نوع و ماه

است. که بسته به ارتباط و  یرآن رشته متغ
هار به چ ییبا داور رابطه فضا یکنفاصله باز

 .یردگیشکل م یقطر
اگران و تماش یکنانباز یان،ا مربارتباط داور ب در

شن خ ید،باش یرپذکه انتقاد شودمی یهتوص
ود را خ یناناطم ید،بلند صحبت نکن ید،نباش

نداشته  یبه تماشاگران توجه ید،نشان ده
ز ا ید،جواب ده یمنطق یهابه پرسش ید،باش

 یدخونسرد باش ید،استفاده کن یکلمات منطق
 و....
رسانه،  یبا اهالها و ارتباط مورد رسانه در

 یهودو س یتعامل یدگزارشگران و خبرنگاران با
ننده ک ینتبب یهاو همراه با احترام باشد. رسانه
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عموم مردم هستند و  یبرا یورزش یهارقابت
 .کنندمی یترا هدا یافکار عموم

 میند داوران را مسبب باخت تتوانمی یراحت به
 نیاکنند و در  یاشان به مردم معرفمورد عالقه

شکست خورده  یهاتیمراه طرفداران و ارکان 
را متوجه  یتباخت همه مسئول یههم در توج

 .کنندمیداور مسابقه 
 یدها باداوران در برخورد با رسانه یدآینظر م به
 یانمرب یکنند، در مورد مسائل فن یاطاحت یاربس

 ینکنند، در صورت خستگ یصحبت یکنانو باز
د مصاحبه نکنن ایرسانه یچعدم تمرکز با ه یا

 و...
که در ادامه  کندمیموارد باال کمک  رعایت

داور برچسب نخورد و بدون  یک ایحرفه یرمس
دعوت شود در  یبه قضاوت هر رقابت یحواش
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ا خود ر ایحرفهو  یشغل یندهصورت آ ینا یرغ
به قضاوت در مسابقات  یابه خطر انداخته 

زود  ییلخ یدبا یتاًعادت کند و نها یینسطح پا
 کند. احافظیخد یداور یایاز دن
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 در ورزش یداور شناسیروان

 (ششم قسمت

 :اطمینان
که  دهندمینشان  یشناسروان تحقیقات

 اریاست که داوران بس یاز عوامل یکی یناناطم
 . سازدمیموفق را از داوران موفق مجزا 

داور  یا یچه ورزشکار، مرب یورزش نخبگان
و  اندکردههستند که خود را باور  یکسان
 اند.را به اثبات رسانده یشانهاییتوانا

قضاوت مطمئن: تمرکز،  یک هایویژگی
 هدف و پشتکار ینکنترل، تدو

 :یدفکر کن مطمئن
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 ی: هرگز داور خوبیرنظ یجمالت منف یجا به
 ی،اقضاوت احمقانه یاشوم، چه سوت ینم

 را کنترل کنم و..... یم بازتواننمیاکنون 
 همچون: یجمالت مثبت 

موفق خواهم  یرمخود را به کار گ یانرژ اگر
را من خواهم  یینها یمتصم یشد، در باز

را جمع کنم و به آنها بفهمانم  یکنانگرفت، باز
را اجرا کنم و.... را  ینخواهم قوانیکه م

 !یدکن یگزینجا

 :یدباش آماده
بر  یخستگ ید،شآماده نبا یاز لحاظ جسمان اگر

ته تان کاسیص، از دقت تشخشودمی یرهشما چ
 خواهد شد و کل عملکردتان افت خواهد کرد. 

 یکشطرنج  ینکهشطرنج با وجود ا استادان
 یاز آمادگ یدآنها با یاست ول یفکر یباز
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برخوردار باشند، تا بتوانند  یمطلوب یجسمان
 مدت حفظ کنند. یتمرکز خود را در طوالن

دهد که یم ینانبه آنها اطم یبدن یآمادگ 
-یمسابقه چقدر به طول م ینکهصرف نظر از ا

 عملکرد خود را داشته باشند. ینانجامد، بهتر
 

 :انگیزش
در وجودتان نهفته است، پس  یبه باز عشق

 یقضاوت م ی. وقتیدداشته باش یعشق واقع
 .یدلذت ببر یاز باز ید،کن
از داوران، قضاوت خود را با  یاریاگرچه بس 

آغاز  یزشو انگ یاقاز اشت ییسطح باال
خود به  یآنها در طول دوره داور ی، ولکنندمی

طح س ینبرند که حفظ چنیم ینکته پ ینا
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-یتاز موقع یرونو ب یدر باز یزشاز انگ ییباال

 .یستن یکار چندان آسان یباز یها
 نوشته: روبرت اس. ی،داور یشناس: روانمنبع

ترجمه: دکتر  یچاردسون،ا.ر یو پگ ینبرگو
 یهچوب یروسس

 :یلیتکم توضیح
 در ورزش و رقابت یتموفق یاصل یدکل شاید

 و اعتماد به نفس باشد. یخودباور
 یدبا یقضاوت مسابقات ورزش یداور برا یک 

امر جز با خود  ینظاهر شود و ا ینانبا اطم
 .یستن یسرو اعتماد به نفس م یباور

و  شییاندمثبت یبه نوع یافکر کردن  مطمئن
و مزاحم چه قبل از مسابقات  یحذف افکار منف

 یتاهم یورزش یدادهایو بعد از رو ینچه در ح
 دارد. ییبسزا
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افت اعتماد به نفس، برهم زدن  یمنف جمالت
دارد. در نقطه مقابل  یتمرکز و کنترل را در پ

 ،یخودباور یشافزا یدیجمالت مثبت و تاک
 .شودمیتمرکز را موجب  کنترل و

داور در کنار مسائل  یک یبودن جسم آماده
داور  یکبه قضاوت کردن مطمئن  یروان

طور که در باال ، همانکندمی یانیکمک شا
شان ن یشطرنج آورده شده، به خوب یدمثال اسات

 در باال بردن یبدن یدهنده رابطه معنادار آمادگ
 مدت تمرکز است. یو حفظ طوالن

ود تمرکز خ یبتواند مدت طوالن یدداور با یک 
 یشدن رقابت به خستگ یرا حفظ کند و طوالن
حوصله شدنش منجر  یب یازود هنگام، کالفه 
رود قضاوت  یکه از داور م ینشود، چون انتظار
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 یرقابت ورزش یکو عادالنه در سراسر  یکسان
 است.

طور که در هم همان یزشیمورد فاکتور انگ  در
و  یبه رشته ورزش یدداور با یکباال اشاره شد 

ه ک یرونیب یزهکارش عشق بورزد، چرا که انگ
، دشومیرا شامل  یو مسائل مال یقهمانا تشو
وجود ندارد(  یرانداوران )الاقل در ا یعمالً برا

به رشته  یقو چنانچه شخص داور عالقه عم
زود از  یلیخ یداش نداشته باشد، بایورزش

 کند. یقضاوت خداحافظ یایدن
 

 یدائماً در معرض انتقاد از سو ینکهبر ا مضاف
و اصحاب رسانه است و  یانورزشکاران، مرب
-یزههجمه بدون داشتن انگ ینتحمل کردن ا

 !یستمقدور ن یدرون یها
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 در ورزش یداور شناسیروان

 هفتم )آخر( قسمت

 :یرفتگ تحلیل
 یکردن بر فشارهاعالوه بر غلبه  یدبا داوران

 ی،نسبت به امورات زندگ ی،و جسم یروان
خود اهتمام ورزند.  یو خانوادگ یشغل ی،حقوق

از داوران دچار  یندارد که بعض یلذا تعجب
 شوند. یرفتگ یلتحل

و هدف از  ییال گرایدها ی،انرژ یجیتدر زوال
شار است. ف یرفتگ یلجمله وجوه مشخصه تحل

گزارشات مربوط به  یمزمن در برخ یروان
ت؛ شده اس یرفتگ یلداوران نه تنها باعث تحل
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از  یناش هاییماریاز ب یگرد یبلکه به برخ
 .شودمیمنجر  یحمالت قلب یا یفشار روان

 :یرفتگ یلتحل مراحل
 ی)فرد از لحاظ عاطف یتدست دادن شخص از

 (شودمیتفاوت  یمتحول، سرد و ب
 )عدم یفرد یقاحساسات مربوط به توف افت
 (یشغل یترضا
 یبرا یاشدن و بدنبال بهانه ی)منزو انزوا
 کار( یطاز مح یختنگر

 یعاطف یب)تخر یو جسمان یعاطف درماندگی
 شخص( یو جسمان

 یلحلت یلو تعد گیرییشجنبه موثر در پ پنج
 ی،هنذ یدگاهد یه،تغذ ی،جسمان ی: آمادگیرفتگ

 یآرامش و خودنظم
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اثرگذار بر عملکرد  یرونیو ب یروان عوامل
ا آنه یقضاوت و آرامش روان تواندمیداوران که 

استفاده از داروها،  ی،را مختل کند؛ موارد حقوق
 هایماریها و بیبآس

نوشته: روبرت اس.  ی،داور یشناس: روانمنبع
ترجمه: دکتر  یچاردسون،ا.ر یو پگ ینبرگو
 یهچوب یروسس

 :یلیتکم توضیح
 ،یشناخت یخستگبه  یقبل یهایادداشت در

ام، پرداخته یو افسردگ یشغل یفرسودگ
در  تواندمیکه  یکمشترک هر  یمرزها

-صورت عدم توجه منجر به مشکالت بزرگ

 یگاهفرد با هر تخصص، درآمد و جا یبرا یتر
است که داوران هم از  یعیشود. طب یاجتماع

 .یستندن یمستثن یهقض ینا
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که به داوران وارد  یو متنوع یدهعد فشارهای

است، در کنار انتظارات باال، کار را مشکل 
داوران که  یمشکالت مال ی، از طرفکندمی

امرار معاش به مشاغل  یناچار هستند، برا
 هم مشغول باشند. یگرید

چند شغله بودن داوران به  یادو شغله  این
د، بخشیآنها سرعت م یو جسمان یروان یلتحل

بخاطر  یدر صدعدم تمرکز و توان صد 
و  یبه افت عملکرد شخص یگرد یهایتفعال

 . شودمیمنجر  یورزش یدادهایدر کل رو
با درآمد  ایحرفهدر کنار ورزشکاران  شودمین

ا صدم آنه یکرا بکار گرفت که  یباال، داوران
 یآنها جا ینداشته و درآمد اصل یافتیدر
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که  ندارد یتعجب .ستا یباز ینبجز زم یگرید
 رود.... یهم م یامکان وسوسه و تبان

ه هم یدبرتر، با یهایگل یفدر تعار یثان در
شان همان ورزش یارکان حرفه و شغل اصل

 یرانمد ،ایحرفه یکنانباز ینکهباشد، نه ا
وز مرتبط، داوران ر یربازنشسته و چندشغله و غ

 ریالبته با تاخ ی،هر باز یمزد )دستمزد به ازا
 یعدم توازن در چارت سازمان ینچند ماهه(. ا

ها خود نقطه کور یونفدراس ایهیو پرداخت
رطرف و ب یاست و تا کامالً کارشناس یریتیمد

 وجود دارد. یحواش یننشود هم
 یاهمشکالت بنگاه یناست با وجود ا طبیعی

ار و خبرنگ یراننامد یدالالن، برخ ی،بندشرط
 یاهبه بدنه سازمان یند به راحتتوانمینماها 

ورود کرده و به اصالت  هاباشگاهو  یشزور
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تر از کوتاه یواریورزش لطمه زنند و چه د
 یتبا اعمال فشار و ترور شخص یاداوران! حال 

پشت پرده تا  یاییکالن ماف یهاوسوسه یا
 شان! یورزش یرغ یهابه خواسته یدنرس

 درست و یریتمد یت،شفاف یندهدر آ امیدوارم
ها به داوران با نسبت پرداخت یسازیکسان
 هایرشته یکناناز قرارداد باز یاعادالنه

 و یراداتاز ا یمختلف باشد؛ تا شاهد رفع برخ
 .یممشکالت ورزش کشورمان باش

 


