
 !شمشیربازی داور وظایف و مسئولیت های

 (9/7/0011ترجمة: عباسعلی فاریابی )

را  خوب یورزش روحیة د ورا ارتقا ده بازیکنان یمنی، اکند رعایتدرآورد، انصاف را  خود را تحت کنترل روند مسابقاتد بتوان دیبا شمشیربازی داور

 پلماتیدو  ورزشکار، گزارشگر، حسابدار، یقاض، لیوک، سیافسر پل کیمثبت  یها یژگیو یدارا دیبا یورزشژوری مقام  کیند. ک قیتشو

 .ددهمی انجام  غرور و با قاطعیتبدون را محوله  تیکه مسئول باشد یمقتدرباید فرد  نیهمچن اوباشد. 

 

 .دیبه طور کامل درک کن مسابقه انیاز پا بعدو  نیح، قبلنقش خود را  دیبا شما ،یباز نیقوان تسلط بر در کنار

 ؟می رود یچه انتظار داور کیاز شما به عنوان 

 گاهی اوقات این .تعطیل خواهند شد ی، اکثر مسابقات ورزشبدون وقت گذاشتن داوراندارد.  یدر هر ورزش یمهم ارینقش بس یرسم داور کی

خصمانه  تحت رفتار گرانی، تماشاگران و دشرکت کنندگان یاز سو داوراناز  یو متأسفانه برخ بشود زیتواند چالش برانگ یم یریپذ تیمسئول

 .رندیتماشاگران را بگ ینظرات شفاه یکنند و جلو فایا یبتوانند نقش خود را به نحو مثبت دی. آنها بارندیگ یقرار م

 ی، مسابقات خردساالن معموالً به جااوت با اهداف مسابقه مطابقت دارد، به عنوان مثالآنها در قض کردیحاصل کنند که رو نانیاطم دیبا داوران

تواند  یاوت مآنها در قض کردیتوجه داشته باشند که رو دیبا داوران. برگزار می شودمهارت  ةتوسعو  یبه منظور سرگرمبیشتر ، نده شدنبر تاکید بر

 بگذارد. ریورزش تأث نیا ردکنندگان  شرکتبر تجربه و لذت 

به  دیبا بنابراین داور، کنند یقضاوت م آنها یرا بر اساس رفتار فرد داورانمردم اغلب شود.  یم "هچهر"در مسابقات  خودقضاوت در  داورهر 

مثبت  یرا به نحو ة خودفیوظ د کهحضور داشته باش باید در مسابقات یبه گونه ا داوراست که  نیند. مهم او مسئوالنه رفتار ک یحرفه ا یا وهیش

 بکشد. ریبه تصو انهو محترم

دهند که رقابت به  یم نانیدهند و اطم یرا به شرکت کنندگان ارائه م ییو راهنما یمسابقات دارند. آنها رهبر ییدر برپا ینقش مهم داوران

 نیاست. ا هر داورنقش  نفکیجزء ال احترامو  یامانتدار، صداقت، درستکاریمانند  ییها یژگیشود. و یو عادالنه انجام م منیا یا وهیش

 او هفیو نحوه انجام وظ مسئول مقام کیخود به عنوان  ة عملکردارائ ة، نحوو بعد از مسابقه نی، حقبل گرانیبا د اوو ارتباط  تاررف ةشامل نحو

 کنترل یتواند برا یباشد که م یشخص داور شمشیربازیکه خود هستند. مردم انتظار دارند  یعمال و نگرش هاأمسئول  داوران خودشود.  یم

 د.نرقابت به او اعتماد کن

 وجود دارد از جمله: داوراناز  یانتظارات متعدد

 باشید. طرف یصادق و ب - قابل اعتماد 

 دیریبگ یرا جد خود و نقش دیصداقت داشته باش - مسئول. 
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  بشوید.انجام کار آماده  یبرا یو روح یاز نظر جسم - نقش خود یبرا گیآماددارای 

 باشید.در حال توسعه آنها  مدامو  باشید را داشته همربوط کاری یها مهارت – تیصالح یدارا 

 آنشرکت کنندگان در  یمسابقه آن روز برا نیتر ، مهمدیکن یدر آن قضاوت م شماکه  یکه مسابقه ا دیداشته باش ادیمهم است که به 

 است. مسابقه

ال، ، بسکتبیفعال باشند )راگب اریبس باید داوراناز ورزش ها  یبرخدر متفاوت است.  یمختلف ورزش یدر رشته ها داور کی یکیزیالزامات ف

مک ک رانداور ةمناسب به هم یجسمان تیضعو و داشتنسالم  یزندگ وهی(. اتخاذ شیقرانی، قایدانی، دوومبالیکمتر )وال گرید یبرخ در ، ونتبال(

 کند. یم

سطح مسابقات باالتر  هرچه ورزش خاص مناسب است. آن یاست که برا یاضاف یبدن یها مستلزم آمادگ از ورزش یدر برخداوری  فیانجام وظا

 برای داوری بازیکنان دهد تا در طول مسابقاتمی اجازه  داوربه  این امر .دارد ازین بیشتری یجسمان یبه سطح آمادگو نقش داور فعال تر باشد 

 د.مسابقات را قضاوت کن استرسبدون  خوب و یبدن طیو در شرا دریبگ یخوب ماتی، تصمقرار گیرد حیصح تیقعمو در در حال حرکت

 یباز یاتو اخالق نیهمه به قوان دیتا مطمئن شو دی. شما آنجا هستخواهد بودو ورزشکاران  کنانیبه باز متعلق زی، همه چروز انیدر پابدانید که 

 کنندگان بدون شرکت و - به خاطر داشته باشید که هیچ چیز نصیب شما نخواهد شدبرند. می  مسابقاتبهره را از  نیشتریهمه ب وهستند  بندیپا

 وجود نخواهد داشت.شما قضاوت  یبرا یزیچ چیه در مسابقات

 

 بخشید بهبودخود را عملکرد 

بر  ندهیدر آ دیدانشما باید ب نیبنابرا - شود یعملکرد شما منعکس م نیآخردر ، یورزش داور کیاز بهبود عملکرد شما به عنوان  یبخش عمده ا

رای این ب دارد. سه روش متداول کیستماتیس کردیرو کیبه  ازی. تأمل بر عملکرد خود ندیاجتناب کن یزیاز چه چ ای دیکن هیتک دیبا یزیچه چ

 عبارتند از: کار

 .خاطرات چةدفتر ای ادداشتیاستفاده از دفترچه  .1

 .تحت کنترل شما بوده است یورزش دادیرو کیکه در طول  یاصل یقضاوت هاضبط  .2

 .دیکن هیمنظم آن ته یریگیو پ نیتمر یبرا ی. برنامه اداوری خود بهبود یها نهیزم یافتن و دیتأمل در مورد آنچه انجام داده ا .3
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 منتورها

شما  شرفتیپ یها نهیکنند و به نظر آنها زم یآنها در مورد عملکرد شما چه فکر م دینیتا بب دیصحبت کن کنانیباز ایو/ انی، مربداوران ریبا سا

 .دکن یبهبود عملکرد شما همکار یبا شما در طول زمان برا است لیما ایآ دیبپرس اواز  - دیبه صورت ساختارمند استفاده کن یمرب کی. از ستیچ

 ییدئویو یبررس

 یبرا یبرنامه ا و سپس دیو بهبود باش تیموفق یها نهی. به دنبال زمدینیرا بب نندیب یم گرانیآنچه د دیتا بتوان دیو مرور کن ضبطعملکرد خود را 

 .دیکن هیکار در مورد مسائل مطرح شده ته

 یبعد از باز یبررس

را  یاربردتوانند بازخورد صادقانه و ک یم دیکن یکه فکر م دیو تماشاگران قرار ده انی، مربکنانیباز اریتا در اخت دیآماده کن یپرسشنامه اساس کی

 :آنچه در ذیل می آید پاسخ دهند مانند یبا استفاده از سواالت 11تا  1عملکرد شما را از  دیبه شما ارائه دهند. از آنها بخواه

 عملکرد من در کل چگونه بود؟ 

 من چگونه بود؟ یریگ میقضاوت و تصم 

 و ارتباط من چگونه بود؟ یده گنالیس 

 ؟بودمقرار گرفته  کنار پیست یدرستبه  ایآ 

 من سازگار بود؟ ماتیتصم ایآ 

 من تعارض را خوب اداره کردم؟ ایآ 

 کنترل کردم؟ یو تماشاگران را به خوب جو مسابقه، نیزم طیمانند شرا یعوامل خارج ایآ 

 دیارائه ده خود را یکل نظر من امروز عملکرد ةلطفاً دربار. 

 

 یرسم داوران یرفتار منشور

 می دهم.قرار  مد نظر یگرید زیاز هر چ شیرا ب کنانیو رفاه باز یمنیا 
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 می دهم.نشان  اطیو احت یو مصدوم نگران ماریب کنانینسبت به باز 

 خواهم بود.و مودب  واقع گرا، طرف، سازگار یب یریگ میهنگام تصم 

 رمیپذمی را  ماتمیاقدامات و تصم تیمسئول. 

 می دهم.را ارتقا  کنانیباز شخصیت را محکوم کرده و احترام به یورزش ریغ یرفتارها 

 می کنم.شود اجتناب  ریتفس ایکه ممکن است منجر به تعارض منافع  یتیاز هرگونه موقع 

 است یتیکه نظرات من مثبت و حما دخواهم کرحاصل  نانیو اطم ارائه می دهم خود یمثبت در رفتار و ظاهر شخص یالگو کی. 

  رساتر است.کلمات  صدای از عملکرد صدای دانم که یم رایز واقعی خواهم بودیک جوانمرد 

 می کنم. تیو از آنها حما خواهم ماندوفادار به آنها ، می گذارماحترام  گریبه مقامات د شهیهم 

 هستم.و اصول کاربرد آنها به روز  مقررات، "یباز نیقوان" نیبا آخر 

  می کنم. یمقامات خوددار ریسا ای کنانیبه باز توهین و بدزبانی نسبتاز هرگونه 

 خواهم گذاشت احترام آنها ةسابق ای یی، تواناتیصرف نظر از جنس یدر باز ریافراد درگ ةو ارزش هم شخصیت، به حقوق. 

 یانظباط یندهایفرا

 تیعدم رعا دلیل همعموال ب یهستند. اقدامات انضباط خاص آن ورزش یرفتار نیها و قوان هی، روها استیهمه س تیموظف به رعاداوران  ةهم

 الإعمورزش خود را  یرفتار نیشماست که قوان فهی، وظیورزش مسئول مقام کی. به عنوان ناشی می شودو انتظارات آن ورزش  یرفتار نیقوان

را  یا روند انضباطت دیریخود تماس بگ گزاری مسابقاتکمیتة بر ایفنی  کمیتة، با تر یتخلفات جد ی. برادیکن تیریثر مدورا به طور م یو باز هکرد

 .دیانجام ده به درستی خود راوظیفة تعهد م یورزش داور کیبه عنوان  دیتا بتوان دیمورد بحث قرار ده

 

 تیموفق یهفت قدم ساده برا

 که یورزش یخوب برا داور کیاست که  نیهدف شما ا نیتر در حال حاضر مهم :دیخود را حفظ کنبه روز بودن و  روشن بینی .1

یشرفت پ نیتمرکه با  کنانی، درست مانند بازکرد دیخواه شرفتی، پنی، مشاهده و تمربا مطالعهشما . دیباشمی کنید در آن قضاوت 

 لذت ببرند. از آن تا دیآنها کمک کن بهاست.  کنانیباز که مسابقه متعلق به، دیداشته باش ادی. به می کنند
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خود در مورد  همکارانتا با  دیرا اختصاص ده یزمان یقبل از هر باز :باشید گی داشتهآماد رمنتظرهیاتفاقات غ یبراهمیشه  .2

 ای ریو هرگونه تفس مربوطه نیو قوان کنیدمالقات  با آنها مسابقهقبل از شروع  قهیدق 11. حداقل دیصحبت کن تان یها تیمسئول

ود یا خرا با  یشکنکته  چی. هبررسی کنید، باشد داشتهوجود  ریدرگ یها میت بازیکنان یا را که ممکن است در مورد یخاص ینگران

 .دیخود حل نشده نگذار همکاران

کنترل  کنانیباز جلویتوانند خود را  یکه نم ینیوالد ای انیهنگام برخورد با مرب :دیشما مسئول هست که ،دیداشته باش ادیبه  .3

، انیمرب برخورد توهین آمیز به یدگیرس یبراخاصی  یی. راه هادیکن "برخورد" گریمقامات سطوح د ةکه به انداز ستی، الزم نکنند

من اینکه ض! ستین یریادگی یاز منحن یبخش داوربه  یاحترام یب برخورد با که دیداشته باش ادی. به داردو تماشاگران وجود  کنانیباز

 .دیآنجا هست نیآن در چارچوب قوان تیریو مد یکنترل باز یکه شما ابتدا برا دیداشته باش ادیبه 

امن  طیمح کیها در  یباز ةکه هم دیحاصل کن نانیاطم دیبا داور کیشما به عنوان  :سکیر تیریو مد یحقوق یها تیمسئول .4

 میعقل سل ، ازدیکند. در صورت ترد زمشکل سا طیدر شرا یادامه باز ایبه شروع  بیشما را ترغ یمرب دیشوند. اجازه نده یانجام م

 .دیکنناشتباه  هرگز یمنیا رعایت نکات و در مورد دیاستفاده کن

 و ورزشکاران جوان به کنانیباز برای شما دارد. اگر ازین داوربه  یورزشهر  :دیخودتان باال برو مناسب با سرعت ترقی از نردبان .1

تر نیز باال یسن یرده ها به مسابقات لیکه در صورت تما آمدوجود خواهد به شما  یبرا یی، فرصت هادیشو لیخوب تبد یک داور

 باشد!شما راحت  یکه برا دیبرو شیپ یبا سرعت اما. دیبرو شیپ دوست داریددارد که چقدر  یبه شما بستگ نی. ادعوت شوید

هبود شوند و سطح مهارت ها ب یتر م یها رقابت ی، بازبازیکنان یسن ردة شی، با افزادیبه خاطر داشته باش :دیتمرکز خود را حفظ کن .6

 ظخود را حف تمرکز دیبتوان دیشما بابنابراین ممکن است رخ دهد.  یاشتباه، بچه ها بچه خواهند بود و هر نوع وجود نی. با اابدی یم

 .روبرو خواهید شد یخطر از دست دادن کنترل بازبا ، دیشکه اگر تمرکز نداشته با دی. بداندیکن

 یم. هنگامی شود شناخته قضاوت تان نیآخر خوب بودن شما با، دیخوب هست چقدر دیکن یکه فکر م ستیمهم ن :باشیدفروتن  .7

 سابقاتمدرس ها را در  نیو ا دیریدرس بگ بازی از آن دیشما بابنابراین . می پیوندد خیتاربه  مسابقه ، آندیرس انیشما به پا یکه باز

 .دیبا خود همراه کن یبعد
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