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         2ك  احملاضرة الثامنة
 -الشجاعة والجرأة:

التربٌة على الجرأة والشجاعة هً هدف من أهداف التربٌة العامة فالتربٌة الناجحة تساعد الفرد  

ع   ى التغلب على المصاعب فً كل مٌادٌن الحٌاة وهذا ٌتحقق بزج الفرد فً مواقف حٌاتٌة 

تتطلب الجرأة والشجاعة سواء كانت مواقف تتطلب السٌطرة على النفس أو االستغناء عن شً 

 أو الصبر أو الكالم الشجاع أو أٌة مواقف ٌتغلب فٌها الفرد على حاالت التردد أو الخوف  معٌن

إن الشجاعة من وجهه النظر الشخصٌة هً تقلٌل عملٌات الكف ، فالتلمٌذ المبتدئ ٌشعر    

بالخوف قبل إجرائه تمرٌناً جدٌداً وٌجد نفسه فً حالة من الصراع فرغبته فً أداء التمرٌن وما 

رن بذلك من بذة تجعله ٌقدم على أداء التمرٌن وخوفه من اإلصابة أومن الفشل ٌجعله ٌحجم أو ٌقت

ٌتردد عن األداء ففً هذه الحالة ٌمكن القضاء على الصراع بالتقلٌل من الخوف والتردد وتقوٌة 

للقضاء المٌل ألداء التمرٌن وهنا تؤدي الشجاعة دوراً أساسٌاً فً توجٌه سلوك التلمٌذ بشكل واسع 

 على الخوف خاصة فً الحاالت الخطرة وغٌر المألوفة . 

والحال نفسه ٌنطبق تماماً على الرٌاضٌٌن او من ٌمارسون الرٌاضة ، فكثٌراً ماٌحتاج الرٌاضً  

إلى إبرار درجة معٌنة من السلوك الشجاع وهذا الموقف ٌنجم عن المعرفة والمعرفة تمنح القوة 

 والقوة تصنع الشجاعة .

اك مصطلحات مرادفة للشجاعة مثل البسالة والجرأة والتهور والمجازفة والمغامره . فالبسالة هن 

والجرأة ٌستخدمان عندما ٌتغلب الفرد على الخوف من الوهلة األولى لظهور مصادر الخطر . أما 

قلٌل أما الفرق بٌنهما فالبسالة مرتبطة بزمن طوٌل نسبٌاً بٌنما الجرأة ٌكون فترة دوام الخطر فٌها 

التهور فهو المغاالت فً إظهار الشجاعة وقد تؤدي إلى نتائج عكسٌة مع احتماالت نجاحات 

ضعٌفة أما المجازفة فغالباً ما تكون عقالنٌة )منطقٌة( وٌمكن مالحظتها لدى العبً الجمباز أثناء 

 أدائهم حركات ذات صعوبة عالٌة وهذه 

 لة مافوق الشجاعة والتدخل ضمن مرحلة التهور . الحالة أقرب ما تكون من المغامرة وتعد مرح

أما عن الشجاعة والجرأة فً التربٌة الرٌاضٌة فٌؤدي درس التربٌة الرٌاضٌة أو الوحدة        

التدرٌبٌة دوراً أساسٌاً فً مجال تنمٌة صفة الشجاعة عند الرٌاضً فالفعالٌات التً ٌمارسها 

حركة واإلبداع والتفكٌر التً تخلقها أجواء اللعب الناشئون أو الطالب من نشاط حر وحرٌة ال

تساعد على تحقٌق هذا الهدف . وفً هذا الجانب ٌتم التأكٌد على إن مهارة الفرد فً فعالٌة معٌنة 

ال ٌمكن أن تستخدم مقٌاساً لمهاراته فً فعالٌة أخرى وهذا ٌتعلق بموضوع النقل فً التعلٌم ألن 

اع الرٌاضة إلى نوع أخر ال ٌتم بشكل ألً أو بسهولة ما لم نقل الشجاعة من نوع معٌن من أنو

ٌتعرض الرٌاضً إلى مواقف عدٌدة تتطلب الشجاعة وتكون مشابهة للموقف الشجاع المكتسب 

فلٌس غرٌباً أن نرى بطالً فً فعالٌة الفروسٌة ال ٌستطٌع القفز من سٌاج والنقطة األساسٌة التً 

ن المعارف والمهارات المكتسبة بالتدرٌب الخاص على هذه أردنا إٌضاحها فً هذا المجال هو إ

المهارة ال تعنً امتالك المهارة الحركٌة الالزمة لتنفٌذ المهارة الثانٌة وبذلك فإن الموقف الشجاع 

 ٌنجم عن المعرفة أو المهارة وهذه المعرفة أو المهارة تمنح القوة والقوة تصنع الشجاعة 
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ة والجرأة عند الرٌاضٌٌن ألنها عملٌة تربوٌة هدفها تقلٌل الخوف ومن المهم تنمٌة روح الشجاع

فً مواقف المنافسة المختلفة ومن الصعب تنمٌة روح الشجاعة والجرأة عند الرٌاضً ما لم 

ٌتعرض لمواقف عدٌده تشبه مواقف اللعب الحقٌقٌة وابداء األداء البدنً والحركً المناسب لها 

لمستوى طوال فترة دوام الحالة التً تطلبت هذا الموقف الشجاع ، بروح معنوٌة عالٌة والثبات با

من كونهما موروثتان فباستطاعة الرٌاضً أن ٌظهر تصرفاته الشجاعة والجرٌئة تجاه المواقف 

 الصعبة ومواجهة مواقف المنافسة الخطرة دون أن 

لرٌاضً ٌترك المخاوف تسٌطر علٌه . إن هذا الموضوع ٌفرض على المدرس أو المدرب ا

التعرف على مظاهر السلوك الرٌاضً الخائف والسلوك الرٌاضً الشجاع فً مواقف التعلٌم 

والتدرٌب والمنافسة وتهٌئة األجواء المناسبة لدعم السلوك الشجاع وغرس روح الشجاعة والجرأة 

 عند األفراد . 

  -وأخٌراً البد أن ندرك هاتٌن الحقٌقٌتٌن : 

ٌة على دراسة وتحلٌل المواقف وإدراك الظروف المحٌطة هً التً إن الشجاعة المبن -أوالً :

تحقق النتائج اإلٌجابٌة فكثٌراً ما نرى الالعب ٌتصرف بشجاعة ولكنها لٌست فً مكانها ولم تكن 

 مبنٌة على الفهم واإلدراك . 

فالرٌاضً هنالك أثر كبٌر للتعلم واإلرشاد والتوجٌه فً تنمٌة هذه السمة عند الالعب )  -ثانياً :

 بإستطاعته أن ٌتعلم الشجاعة وأن ٌسٌطر على نفسه بالدرجة المطلوبة(. 

 اإلرادة والثقة بالنفس

ٌقصد باإلرادة هً ذلك النشاط النفسً للفرد الذي ٌوجهه إلى التحكم فً أعماله وحركاته وأفكاره 

لب على مختلف وإنفعاالته ساعٌاً به للوصول إلى أهداف التً حددت له بصورة واعٌة مع التغ

صعوبات العمل التً ٌوجهها . وعلى الرغم من سعً المربً أو المدرب ألن ٌجعل تالمٌذته أو 

العبٌه أقوٌاء اإلرادة فإنه ٌجب أن ٌقتنع بأن الفروق الفردٌة ستبقى قائمة بٌنهم ولكن المهم هنا أن 

قادرٌن على مجابهة ٌنجح فً جعلهم جمٌعاً على درجة مقبولة من قوة اإلرادة والتً تجعلهم 

 المواقف المتعددة فً عملهم. 

وال توجد للصفات اإلرادٌة تمرٌنات خاصة تنمى بها ولكن ٌمكن تنمٌتها عن طرٌق تعلم   

 المهارات األساسٌة وأثنائها وطرائق اللعب المختلفة وخططها وفً 

لالعبٌن فً مٌادٌنهم، أثناء اإلعداد البدنً سواء اكان للتالمٌذ فً دروس التربٌة الرٌاضٌة أم ا

  -وٌمكن تنمٌة الصفات اإلرادٌة عن طرٌق :

  التدرٌبات ذات الطابع التنافسً سواء عن طرٌق المنافسة الفردٌة أو المنافسة الجماعٌة

 عند اإلعداد البدنً .

  . عن طرٌق التدرٌبات التً تحتاج إلى قوة للتغلب على مقاومة ما أو صعوبة ما 

فس فإن األشخاص الذٌن ٌتمتعون بثقة فً النفس ٌمٌلون إلى إستكشاف أما بخصوص الثقة بالن

واختبار الخبرات والمواقف الصعبة والمهددة التً ٌتعرضون لها، أما األشخاص الذٌن ال 

ٌتمتعون بهذه الثقة فً النفس فٌمٌلون إلى اإلبتعاد عن مثل هذه الخبرات، والثقة بالنفس تحتاج من 
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ن حل المشكالت ٌحتاج إلى الكثٌر من المحاولة والخطأ وان توقعات الشخص أن ٌدرك جٌداً بأ

النجاح قرٌبة من توقعات الفشل ، والتعزٌزات اإلٌجابٌة ضرورٌة لتنامً هذه الثقة التً قد 

تتالشى عندما ال ٌوجد االحتكاك المباشر بالمواقف التً تتطلب التحدي وإضهار مكنون الذات . 

 لفرد . عندما ٌشعر الفرد إنه قادراً على القٌام بعمل معٌن بنجاح . وتتكون الثقة بالنفس عند ا

تظهر الثقة بالنفس عند التلمٌذ فً درس التربٌة الرٌاضٌة أو الالعب فً مواجهة التحدي البدنً ،  

وعند أداء الواجب الخاص للوصول إلى اإلنجاز المعٌن ، وعند وجود اإلمكانٌة لمواجهة 

ة الظروف واللعب بالطرٌقة المألوفة له والتً ٌثق بالفوز عند إستخدامها. المنافس، أو عند مواتٌ

ومن المهم ذكره هنا إن الخطة التً ٌطرحها المدرس أو المدرب عند اللعب عندما تنال ثقة العبٌه 

فإنها تقوده والعبٌه إلى النجاح ، ألنها تؤدي دوراً بارزاً فً اإلرتقاء بالناحٌة النفسٌة لالعبٌن 

 ء المباراة مما أثنا

                      

ٌوفر االجواء المناسبة لالرتقاء بالنواحً األخرى البدنٌة والمهارٌة والخططٌة المهمة لتحقٌق 

 الفوز فً أٌة منافسة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


