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Trosolwg Seicoleg Chwaraeon

A. Trosolwg Personoliaeth ac Agwedd
• Mae agweddau’n cael eu ffurfio’n bennaf drwy brofiadau. Er enghraifft, mae 

profiad cadarnhaol mewn AG yn debygol o hybu agwedd gadarnhaol

• Mae tair elfen i agwedd: Gwybyddol:  gwybodaeth a chredoau ynglŷn â’r 

gwrthrych; Affeithiol: emosiynau a theimladau cadarnhaol a negyddol ynglŷn â’r 

gwrthrych; Ymddygiadol: yr ymddygiad a fwriedir tuag at y gwrthrych

• Damcaniaeth Anghyseinedd Gwybyddol (Festinger): Os oes gan berson ddau 

syniad sy’n wahanol ac yn gwrthdaro bydd elfen o anghysur yn codi. Gelwir 

gwrthdaro emosiynol yn anghyseinedd

• Cyfathrebu Darbwyllol, yn yr amgylchedd hyfforddi mae nifer o ffactorau 

sydd angen cael eu hystyried cyn i rywun newid eu hagwedd: Mae angen i’r 

perswadiwr fod yn arbenigwr; Mae angen i’r neges fod yn glir; Mae angen i’r 

person sy’n derbyn fod yn agored i newid; Mae angen i’r sefyllfa fod yn ddiogel a 

ddim yn fygythiol.
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B. Trosolwg Ymosodedd a Hwylusedd Cymdeithasol

• Mae ymddygiad ymosodol yn dueddol o fod yn ganlyniad o un cyfrannwr 

neu fwy: Natur y gêm; Tyrfa; Rhwystredigaeth; Profiadau’r gorffennol; Lefel y 

gystadleuaeth; Gwobrau

• Mae honiad yn ymddygiad bwriadol ond nad yw’n dreisgar, sydd dan reolaeth ac 

o fewn y rheolau

• Gellir dosbarthu ymosodedd i dair ffurf; Nod gwrthwynebus (neu ymatebol): 

niwed neu achosi anaf; Nod allweddol (neu wedi’i sianelu): perfformio sgil, mae 

bwriad i niweidio; Nod ymddygiad pendant: perfformio sgil.

• Damcaniaeth Greddf (Safbwynt nodwedd); mae ymosodedd yn cael ei etifeddu’n 

enetig, mae nodweddion o drais i’w weld ym mhawb, mae egni ymosodol yn tyfu 

drwy’r amser ac mae angen cael ei ryddhau

• Damcaniaeth Dysgu Cymdeithasol Bandura 1966: nid yw ymosodedd yn seiliedig 

ar fioleg, wedi’i feithrin drwy rymoedd amgylcheddol, a’i ddysgu drwy wylio a 

chopïo modelau rôl

• Rhagdybiaeth ymosodedd-rhwystredigaeth: Safbwynt rhyngweithiol, mae 

rhwystredigaeth yn datblygu pan fydd ymddygiad wedi’i gyfeirio at nod (Nhach) 

yn cael ei atal, mae’n reddfol i gyflawni’r angen i ryddhau rhwystredigaeth, 

ymosodedd = llwyddiannus = catharsis, ymosodedd = aflwyddiannus = mwy o 

rwystredigaeth

• Hwylusedd Cymdeithasol yw’r enw a roddir pan fydd presenoldeb cynulleidfa’n 

cael effaith ar lefelau cynnwrf ac yn effeithio ar berfformiad

• Mantais Maes Cartref - mae tyrfaoedd cartref mawr yn cael effaith gadarnhaol ar 

berfformiad ar gyfer y tîm cartref.
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C. Trosolwg Dynameg grŵp ac arweinyddiaeth

• Mae grwpiau angen rhyngweithio, cyd-ddibyniaeth, perthnasoedd rhyngbersonol, 

normau / nodau / gwerthoedd unfath, hunaniaeth ac annibyniaeth

• Er mwyn i grŵp o bobl ddod yn dîm, mae’n rhaid iddyn nhw fynd drwy bedwar 

cam datblygu: Ffurfio; Cyrchu; Normaleiddio; Perfformio

• Cydlyniad grŵp yw’r graddau y mae grŵp yn mynd ar drywydd nod cyffredin 

gyda’i gilydd, gellir rhannu cydlyniad i’r canlynol: Cydlyniad tasg - y ffordd 

mae aelodau’r tîm yn gweithio gyda’i gilydd i gwblhau’r dasg yn llwyddiannus; 

Cydlyniad cymdeithasol sef y berthynas bersonol mewn grŵp, mwynhau 

rhyngweithio cymdeithasol

• Bydd gan grwpiau chwaraeon sy’n rhyngweithio DAIR nodwedd gyffredin: 

hunaniaeth ar y cyd; synnwyr o bwrpas cyffredin; strwythur clir ar gyfer 

cyfathrebu

• Effaith Ringelmann yw’r enw a roddir ar pan fydd cynhyrchedd unigolyn 

yn lleihau, wrth i faint grŵp gynyddu, mae hyn yn gysylltiedig â phroblem 

cymhelliant ac athletwyr yn ‘cuddio’ mewn grwpiau mawr a ddim yn atebol am eu 

perfformiad eu hunain

• Mae Diogi Cymdeithasol yn cyfeirio at aelod o grŵp nad yw’n rhoi ymdrech 100% 

mewn sefyllfa tîm/ grŵp; mae hyn fel arfer oherwydd colli cymhelliant

• Pedwar ffactor sy’n effeithio ar gydlyniad tîm: Ffactorau amgylcheddol - grwpiau 

sydd yn nes o ran lleoliad; Ffactorau personol - mae nodweddion unigol yn 

bwysig ar gyfer cydlyniad grŵp; Ffactorau arweinyddiaeth - dull arwain, mae 

ymddygiad angen bod yn gydnaws â phersonoliaethau athletwyr; Ffactorau tîm - 

hyd yr amser mae tîm wedi bod gyda’i gilydd, gan eu galluogi i brofi llwyddiant a 

methiant gyda’i gilydd 

• Gall yr arweinwyr gorau sicrhau bod eu harddulliau, ymddygiad a’u safonau yn 

gydnaws â sefyllfaoedd gwahanol. Bydd y nodweddion canlynol yn cyfrannu at 

wneud arweinydd da: Gweledigaeth, Cyfathrebu, Gwneud penderfyniadau
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• Mae arweinwyr naill ai’n benodedig neu’n allddodol: Mae arweinwyr penodedig 

yn arweinwyr sydd wedi’u penodi gan ryw fath o awdurdod uwch; Mae arweinwyr 

allddodol yn arweinwyr sydd yn meithrin statws arweinyddiaeth drwy ennill 

parch a chefnogaeth y grŵp

• Mae damcaniaethau arweinyddiaeth yn dueddol o ddadlau’r cysyniad, p’un a 

yw arweinydd yn cael ei eni neu ei wneud. Mae tair prif ddamcaniaeth: Cyfeirir 

at y ddamcaniaeth nodwedd yn aml fel ‘Damcaniaeth y dyn mawr’. Awgrymir 

bod arweinwyr yn cael eu geni gyda’r nodweddion a’r rhinweddau sydd eu 

hangen i fod yn arweinydd; Mae damcaniaeth dysgu cymdeithasol yn dadlau bod 

arweinydd da yn cael ei wneud, nid ei eni, ac y gellir dysgu unrhyw un i fod yn 

arweinydd da; Mae damcaniaeth rhyngweithiol yn ystyried ffactorau eraill a allai 

effeithio ar effeithiolrwydd arweinyddiaeth, yn bennaf y rhyngweithio rhwng yr 

unigolyn a’u sefyllfa

• Mae dau brif fath o arweinydd yn cael eu nodi drwy’r ddamcaniaeth ryngweithiol: 

Mae arweinwyr perthnasoedd y canolbwyntio ar ddatblygu perthnasoedd yn 

datblygu perthnasoedd gydag unigolion yn y grŵp; Mae arweinwyr tasgau yn rhoi 

mwy o bwyslais ar fodloni nodau ac amcanion 

• Arddulliau arwain: Unbenaethol (arddull awdurdodol, yn canolbwyntio ar dasg); 

Democrataidd (rhannu cyfrifoldeb o fewn y grŵp); Laisser-faire  (galluogi grwpiau 

i wneud eu penderfyniadau eu hunain)

• Model Amodoldeb Fiedler

• Yn ôl Fiedler mae’r dull cywir o arwain yn dibynnu ar y nodwedd ffafriol yn y 

sefyllfa. Mae ARWEINWYR UNBENAETHOL yn fwy effeithiol yn y sefyllfaoedd 

MWYAF FFAFRIOL a LLEIAF FFAFRIOL. Mae ARWEINWYR DEMOCRATIG yn fwy 

effeithiol mewn sefyllfaoedd EITHAF FFAFRIOL.

• Model amlddimensiwn Chelladurai o arweinyddiaeth:

 ∘ Mae’r model aml-ddimensiynol yn dweud y bydd perfformiad a boddhad 

y tîm gyda’r arweinydd ar ei uchaf os yw ymddygiad gofynnol, ymddygiad 

dewisol ac ymddygiad gwirioneddol yr arweinydd i gyd yn cytuno
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• Credai Chelladurai y gellir barnu effeithiolrwydd grŵp ar: Y graddau o lwyddiant a 

gyflawnwyd yn ystod tasg; Y graddau mae’r grŵp wedi profi boddhad tra’n cael eu 

harwain at y nod.
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Ch. Trosolwg Damcaniaeth priodoli
• Mae damcaniaeth priodoli yn edrych ar y rhesymau cyffredin mae hyfforddwyr a 

chwaraewyr yn eu rhoi am eu llwyddiant neu eu methiant mewn chwaraeon.

• Mae priodoli’n bwysig oherwydd y ffordd mae’n effeithio ar gymhelliant, sydd yn 

ei dro yn effeithio ar berfformiadau yn y dyfodol.

• Damcaniaeth priodoli (Weiner): Mae hyfforddwyr a chwaraewyr yn dueddol o 

roi llwyddiant a methiant i bedwar dosbarth, neu gyfuniadau ohonynt, gallu, 

anhawster tasg, ymdrech a lwc.

• Dros ymdrech yn unig mae gan yr athletwr reolaeth; gall yr hyfforddwr addasu 

anhawster y dasg a chael effaith ar allu. Gellir rheoli’r agweddau hyn ac felly gall 

priodoli methiant iddynt helpu i osgoi diymadferthedd wedi’i ddysgu.

• Diymadferthedd wedi’i ddysgu - yw’r gred nad oes gan rywun reolaeth dros 

ddigwyddiadau dros amser ac felly mae methiant yn anochel.

• Mae hunanhyder yn cael ei ddiffinio fel cred person fod ganddynt y gallu i fodloni 

gofynion y gamp/gweithgaredd.
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Cydnabyddiaeth

Tudalen Disgrifiad o'r Ddelwedd Cydnabyddiaeth

CLAWR Taekwondo Wikimedia Creative Commons.
http://bit.ly/2cKmsxo


