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Abstract 

Superstitious beliefs in sport are defined as formal, repeated, successive actions which are characterized 
by athletic performance level. Athletes adopt such beliefs because they consider them an internal force 
enabling them to control luck and other external factors affecting their performance (Bleak & Frederick, 
1998). The aim of this review is to record the aspects related to the use of these superstitious beliefs in sport 
as well as the factors that contribute to their development and preservation according to international litera-
ture references. Stress and locus of control were proved to be of major importance on the utilization of su-
perstitious beliefs. Nevertheless, considerable differences were detected regarding to gender, kind of sport 
and athletes‟competition level. Finally, suggestions are made about future research including further and 
more thorough investigation of this phenomenon. 
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Περίληψη 

Οι μεταφυσικές πεποιθήσεις στον αθλητισμό έχουν οριστεί ως δράσεις επαναλαμβανόμενες, επίσημες, 
διαδοχικές που διακρίνονται από τεχνικές επιδόσεις. Οι αθλητές πιστεύουν σε αυτές καθώς θεωρούν ότι α-
σκούν μια ισχυρή δύναμη προκειμένου να ελέγξουν τον παράγοντα τύχη όπως και άλλους εξωτερικούς πα-
ράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση τους (Bleak & Frederick, 1998). Η παρούσα ανασκόπηση προβαίνει 
σε καταγραφή των ευρημάτων από τη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με την χρήση μεταφυσικών πεποιθή-
σεων στον αθλητισμό καθώς και των παραγόντων εκείνων που συντελούν στην ύπαρξη και τη συντήρησή 
τους. Ο έλεγχος και το άγχος βρέθηκαν ως δυο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των μεταφυ-
σικών πεποιθήσεων. Διαφορές, επίσης, εντοπίστηκαν και ως προς το φύλο, το άθλημα και την αγωνιστική 
θέση του αθλητή. Τέλος, κατατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα, για περαιτέρω όσο και πιο διεξοδι-
κή μελέτη του φαινομένου. 
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Εισαγωγή 

Η μελέτη της ψυχολογίας των μεταφυσικών πεποιθήσεων έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ερευνητών 
από τα τέλη της δεκαετίας του ‟70 (Irwin, 1993; 2004). Σύμφωνα με τους Zusne και Jones (1989), οι μεταφυσι-
κές πεποιθήσεις ορίζονται ως σκέψεις, λόγια ή ενέργειες με τις οποίες δύνανται να επιτευχθούν συγκεκριμέ-
να φυσικά αποτελέσματα, κατά τρόπο ωστόσο, που δεν διέπονται από τις συνήθεις αρχές διαβίβασης ενέρ-
γειας ή πληροφορίας. Ο Broad (1953), ορίζει τις μεταφυσικές πεποιθήσεις ως φαινόμενα, τα οποία -αν είναι 
πραγματικά- τότε αντιτίθενται στις βασικές αρχές της επιστήμης. Σε αυτά τα φαινόμενα ανήκουν προλήψεις, 
(π.χ. η αντίληψη ότι οι μαύρες γάτες και οι σπασμένοι καθρέφτες μπορούν να φέρουν γρουσουζιά), προ-
γνώσεις (π.χ. μαντική, αστρολογία), όπως και άλλα «μαγικά» φαινόμενα (π.χ. μετακίνηση αντικειμένων με 
τη δύναμη του νου).  

Αναρίθμητα, εξάλλου, είναι τα παραδείγματα της καθημερινότητας τα οποία αποδεικνύουν την ανάγκη 
των ανθρώπων να πιστεύουν σε μεταφυσικά φαινόμενα. Διόλου λίγοι δεν είναι αυτοί που θεωρούν ότι η 
Παρασκευή και 13 είναι μια ημέρα επικίνδυνη και καθόλου τυχερή. Η μελέτη των Lewis και Callagher 
(2001), που διεξήχθη σε 881 φοιτητές κοινωνιολογίας, έδειξε ότι το 31% των φοιτητών προτιμούν να μην εξε-
ταστούν σε κάποιο μάθημα Παρασκευή και 13. Ακολούθως, η έρευνα των Reid, Hannon, Lau, Lee, McCon-
way και Soong (2003), αναφέρει ότι το 15% των ασθενών αρνούνται να πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο 
την Κυριακή καθώς δεν θεωρείται τυχερή ημέρα. Οι Abercrombie, Baker, Brett και Foster, (1970), υποστηρί-
ζουν, μετά τη μελέτη τους που έγινε στο Λονδίνο, ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ερωτηθέντων ισχυρίστηκε 
ότι ένιωθε άβολα αν δεν κατάφερνε να ακολουθήσει τις μεταφυσικές πεποιθήσεις του σε στιγμές που εθεωρεί-
το απαραίτητο. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι συνήθως νιώθουν ανήσυχοι, όταν χάσουν το γούρι τους ειδικά 
σε αγχώδεις και επικίνδυνες καταστάσεις στις οποίες πρέπει να αποδώσουν (Bleak & Frederick, 1998; Wo-
mack, 1992).  

Ο χώρος του αθλητισμού είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου ολοένα και περισ-
σότεροι αθλητές καταφεύγουν σε μεταφυσικές πεποιθήσεις. Ο υψηλός ανταγωνισμός, η αβεβαιότητα και η 
ανάγκη για μέγιστη επίδοση καθιστούν ένα περιβάλλον απαιτητικό που όμως „‟αναγκάζει‟‟ τους συμμετέχο-
ντες να καταφύγουν σε εξωτερικά μέσα για να το ελέγξουν, όπως π.χ. χρήση τυχερών αντικειμένων- γούρια 
(Bleak & Frederick, 1998). Ο πασίγνωστος αθλητής Michael Jordan συνήθιζε να φοράει κάτω από το σορτσά-
κι της ομάδας του το τυχερό γι αυτόν North Carolina μπλε σορτσάκι. Η έρευνα των Bleak και Frederick 
(1998), η οποία έλαβε χώρα σε αθλητικές ομάδες του πανεπιστημίου Southern Utah, υποστηρίζει ότι το 44% 
των αθλητών φορούν κάποιο τυχερό ρούχο ή κάποιο γούρι την ημέρα των αγώνων. Το ίδιο ίσχυε για τους 
αθλητές του ποδοσφαίρου σε ποσοστό 41%.  

Άλλο είδος μεταφυσικών πεποιθήσεων, μετά από δημοσκόπηση που έγινε στις Η.Π.Α., αποτελούν η πί-
στη στο Διάβολο (σε ποσοστό πάνω από το 50%), η ύπαρξη εξω-αισθητηριακής αντίληψης- extra sensory 
perception (49%), η πίστη στην ύπαρξη φαντασμάτων-μέντιουμ-αστρολογία (25%) (Gallup & Newport, 
1991). Τέλος, το γεγονός ότι κρατά κάποιος πάνω του κάποιο τυχερό αντικείμενο, χτυπά ξύλο ή να σταυρώ-
νει τα δάχτυλα του, φαίνεται να ενισχύουν την πίστη των ανθρώπων ότι τα παραπάνω μόνο θετικά μπορούν 
να επιδράσουν στην εξέλιξη των πραγμάτων (Taylor, 1989). 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων 

Οι θεωρητικές ερμηνείες που έχουν δοθεί, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφική ανασκόπηση, φαίνεται 
να βασίζονται σε έναν αριθμό παραγόντων που επηρεάζουν σημαντικά τη χρήση μεταφυσικών πεποιθήσε-
ων. Ειδικότερα, ο Togler (2007), υποστηρίζει την άμεση συσχέτιση της ηλικίας με τη χρήση μεταφυσικών πε-
ποιθήσεων. Οι νεότεροι σε ηλικία ενήλικες φαίνεται να είναι πιο ευάλωτοι στη χρήση μεταφυσικών πεποιθή-
σεων, σε σχέση με τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους ανθρώπους. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στην 
αβεβαιότητα που νιώθουν για το μέλλον όσο και στην έλλειψη ελέγχου. Οι μεταφυσικές πεποιθήσεις χρησι-
μεύουν στους νέους προκειμένου να ξεπεράσουν τα επίπεδα άγχους, ανασφάλειας και αβεβαιότητας (Mali-
nowski 1927; 1948). Αυτοί φαίνεται να είναι και οι πιο επιρρεπείς στη χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων, κα-
θώς, όπως υποστηρίζεται, ψάχνουν για το νόημα της ζωής τους σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία 
(Ben-Yehuda, 1985; MacDonald, 1995). 

Το φύλο εξάλλου, σύμφωνα με τον Togler (2007), θεωρείται ως ένας ακόμα παράγοντας ο οποίος σχετί-
ζεται με τη χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων. Σύμφωνα με τον Goode (2000), οι γυναίκες πιθανότατα να 
πιστεύουν περισσότερο στην αστρολογία σε σχέση με τους άνδρες. Το ίδιο ισχύει για τις γυναίκες αθλήτριες 
σε σχέση με τους άνδρες αθλητές, καθώς φαίνεται να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό μεταφυσικές πε-
ποιθήσεις (Buhrmann & Zaugg, 1981). Με τον ίδιο τρόπο, όπως ισχυρίζονται οι Lewis και Gallagher (2001), 
οι φοιτήτριες προτιμούν περισσότερο να μη γράψουν κάποιο τεστ την Παρασκευή και 13 σε σχέση με τους 
φοιτητές. Ο λόγος για τον οποίο οι γυναίκες χρησιμοποιούν περισσότερο μεταφυσικές πεποιθήσεις σε σχέση 
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με τους άνδρες, είναι η δυνατότητα που έχουν πλέον να αφήσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και σε συν-
δυασμό με την ανάπτυξη της πνευματικότητας τους που τους χαρίζει η κοινωνία, να ξεπερνούν τα όρια τους 
(Mears & Ellison, 2000).  

Εξίσου κρίσιμο ρόλο στη διάδοση μεταφυσικών πεποιθήσεων στον αθλητισμό κατά τονRice (2003) δια-
δραματίζει η εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι οι μορφωμένοι άνθρωποι πιστεύουν λιγότερο 
στην αστρολογία, στη μετενσάρκωση ή στα φαντάσματα σε σχέση με τους λιγότερο μορφωμένους. Αντιθέτως, 
οι Jahoda (1968) και Salter και Routledge (1971) δε βρήκαν καμία διαφορά στη χρήση μεταφυσικών πεποι-
θήσεων σχετικά με τα επίπεδα εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά ο Togler (2007), υποστηρίζει ότι υπάρχει 
μια τάση η υψηλή μόρφωση να οδηγεί στη μειωμένη χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων. 

Αναφορικά με τον οικονομικό παράγοντα, ο Gorer (1955), υποστηρίζει ότι τα άτομα με χαμηλό εισόδη-
μα είναι πιο επιρρεπή στη χρήση μέντιουμ και στην ανάγνωση των αστρολογικών προβλέψεων, σε σχέση με 
αυτούς που το εισόδημα τους είναι υψηλότερο. Αντιθέτως οι Mears και Ellison (2000) πιστεύουν ότι τα άτο-
μα με υψηλότερο εισόδημα έχουν περισσότερες οικονομικές δυνατότητες για ανάγνωση των αστρολογικών 
τους προβλέψεων ή για αναζήτηση συμβουλής σε κάποιο μέντιουμ. Με βάση το μοντέλο του Maslow (1970), 
οι άνθρωποι ακολουθούν ένα γενικό πρότυπο αναγκών, σύμφωνα με το οποίο πρώτα θα καλύψουν ικανο-
ποιητικά μια ανάγκη και μετά θα προχωρήσουν στην επόμενη. Έχοντας αυτό ως αρχή, τα άτομα με υψηλό 
εισόδημα, εφόσον έχουν καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, έχουν και περισσότερες πιθανότητες να καταφύ-
γουν στην ανάγνωση των αστρολογικών προβλέψεων ή σε μέντιουμ συγκριτικά με αυτούς που το εισόδημα 
τους είναι χαμηλότερο. Αυτό επειδή οι δεύτεροι προσπαθούν να καλύψουν πρωτίστως τις βασικές τους ανά-
γκες. Τέλος, ο Togler (2007), υποστηρίζει ότι οι άνεργοι έχουν μεγαλύτερη τάση σε μεταφυσικές πεποιθήσεις 
σε σχέση με τους εργαζόμενους.  

Η οικογενειακή κατάσταση αποτελεί μια ακόμα αιτία, καθώς οι μεταφυσικές πεποιθήσεις θεωρoύνται ως 
μια “πνευματική βοήθεια” για τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε διάφορες δύσκολες καταστάσεις της ζωής. 
Με αυτή την αρχή αναμένεται να βρεθούν διαφορές στην χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων σχετικά με την 
οικογενειακή κατάσταση του καθενός. Σε δυσχερέστερη θέση πιθανόν να βρίσκονται οι χήρες, οι χωρισμένοι, 
και οι διαζευγμένοι σε σχέση με τους παντρεμένους (Togler, 2007). 

Σχετικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, υποστηρίζεται ότι αποτελούν παράγοντα ο οποίος συνδέεται 
θετικά με τη χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων. Θεωρείται ως πνευματική πεποίθηση χωρίς όμως να σχετίζε-
ται με κάποια συγκεκριμένη εκκλησία ή κάποια θρησκευτική οργάνωση. Αν και φαίνεται να υπάρχει λογική 
σύνδεση μεταξύ των δύο, παρόλα αυτά αντικρούουν τους βασικούς κανόνες της επιστήμης (Togler, 2007). 
Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι άνθρωποι προκειμένου να έχουν την αίσθηση του ελέγχου, κα-
ταφεύγουν σε άλλες λύσεις όπως είναι η χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων, όπως, για παράδειγμα η πίστη 
στο Θεό. Η πίστη στο Θεό δίνει την αίσθηση ότι το άτομο μπορεί να ελέγξει τον κόσμο (Kay, Gaucher, Napi-
er, Callan, &Laurin, 2008). Οι Spilka, Shaver και Kirkpatrick (1985), υποστήριξαν ότι το βασικό χαρακτηρι-
στικό που προσφέρει η θρησκεία στους ανθρώπους είναι η ικανοποίηση της ανάγκης να προβλέπουν και να 
ελέγχουν τα γεγονότα της ζωής τους. 

Πολλές μελέτες έχουν γίνει προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ μεταφυσικών πεποιθήσεων και 
ελέγχου και τα ευρήματα δείχνουν μια θετική σχέση ανάμεσα στα δύο. Ειδικότερα, θεωρείται ότι τα άτομα, 
στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν και να αυξήσουν την αίσθηση του ελέγχου, χρησιμοποιούν μεταφυσι-
κές πεποιθήσεις καθώς πιστεύουν ότι θα αποφέρουν θετικά αποτελέσματα (Biner, Angle, Park, Mellinger & 
Barber, 1995; Dudley, 1999; Rothbart & Snyder, 1970; Taylor, Lichtman & Wood, 1984).  

Εξάλλου, η χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων θεωρείται ότι βελτιώνει την αίσθηση του ελέγχου με πολ-
λούς και διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά, η χρήση αυτών των φαινομένων βοηθά το άτομο να κατανοήσει 
καλύτερα το περιβάλλον του, προσφέροντας του εξηγήσεις για φαινόμενα τα οποία είναι ανεξήγητα και μη 
οικεία γι αυτόν. Του προσφέρει λύσεις προκειμένου το περιβάλλον του να γίνει πιο κατανοητό, προβλέψιμο 
και ελεγχόμενο. Επιπροσθέτως, του παρέχει τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων αυξάνοντας του την αί-
σθηση του ελέγχου. Για παράδειγμα, πολλοί πιστεύουν ότι περνώντας την είσοδο ενός καινούργιου εργασι-
ακού περιβάλλοντος με το δεξί πόδι ή τοποθετώντας ένα τυχερό αντικείμενο στην τσέπη τους, αυτό αμέσως 
θα βελτιώσει την αίσθηση του ελέγχου και κατά συνέπεια όλα θα εξελιχθούν θετικά (Keinan, 2002). Επιπρο-
σθέτως, η μελέτη των Sagone και Caroli (2014), που εξέτασε την σχέση μεταξύ ελέγχου και μεταφυσικών πε-
ποιθήσεων και τύχης σε έφηβους, έδειξε ότι τα άτομα με εσωτερική εστία ελέγχου φαίνεται να πιστεύουν λι-
γότερο σε προκαταλήψεις και κατ‟ επέκταση στην τύχη, σε σχέση με τα άτομα με εξωτερική εστία ελέγχου 
που όπως φαίνεται είναι πιο επιρρεπή στην χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων και πιστεύουν περισσότερο 
στην τύχη. Η μετέπειτα μελέτη των Sagone και Caroli (2015), που αφορούσε φοιτητές τριών διαφορετικών 
τμημάτων του πανεπιστημίου Catania της Ιταλίας, έδειξε τα ίδια αποτελέσματα. Οι φοιτητές που πίστευαν 
ότι οι καταστάσεις είναι αποτελέσματα των δικών τους ενεργειών (εσωτερική εστία ελέγχου) δεν χρησιμο-
ποιούσαν μεταφυσικές πεποιθήσεις ούτε πίστευαν στον παράγοντα τύχη. Αντιθέτως, οι φοιτητές που θεω-
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ρούσαν ότι τα γεγονότα είναι αποτέλεσμα των ευκαιριών, της τύχης και άλλων εξωτερικών παραγόντων (ε-
ξωτερική εστία ελέγχου), έκαναν χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων και πίστευαν στη καλή τύχη. Στο ίδιο 
μήκος κύματος, η μελέτη του Mundada (2013) που εξέτασε την σχέση μεταξύ ελέγχου και μεταφυσικών πε-
ποιθήσεων σε 200 φοιτητές, έδειξε ότι τα άτομα με εξωτερική εστία ελέγχου πιστεύουν σε προκαταλήψεις και 
θεωρούν ότι κάθε καλό που μπορεί να συμβεί σε κάποιον οφείλεται στην τύχη, στο Θεό ή σε άλλα ισχυρά και 
δυναμικά άτομα. Αντιθέτως, τα άτομα με εσωτερική εστία ελέγχου, έχουν αυτοπεποίθηση, αποφασίζουν μό-
να τους, δεν επηρεάζονται από τρίτους και δεν πιστεύουν σε προκαταλήψεις. 

Η μελέτη του Dudley (1999), υποστηρίζει ότι οι συμμετέχοντες καταφεύγουν στη χρήση μεταφυσικών 
πεποιθήσεων όταν έχουν να αντιμετωπίσουν άλυτα προβλήματα γι αυτούς, κάτι το οποίο θα εμποδίσει μια 
αποτυχημένη εξέλιξη. Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη μελέτη φαίνεται να αναπτύσσουν 
τέτοιες πεποιθήσεις, αφού η αιτία για μια αρνητική εξέλιξη των πραγμάτων δεν οφείλεται σε αυτούς αλλά σε 
εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες τους οποίους θα ελέγξουν μέσω των μεταφυσικών πεποιθήσεων. 
Τέλος, η έρευνα των Hamerman και Morewedge (2015), φαίνεται να υποστηρίζει ότι τα άτομα αναπτύσσουν 
περισσότερες μεταφυσικές πεποιθήσεις, όταν έχουν κάποιο στόχο εστιασμένο στην απόδοση, παρά κάποιον 
στόχο εστιασμένο στη μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι, στην προσπάθεια τους να αποδώσουν περισσότερο, προ-
σπαθούν να ελέγξουν εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες μέσω αυτών των πεποιθήσεων. Ο έλεγχος 
παραγόντων που δεν είναι στο χέρι τους επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μεταφυσικών πεποιθήσεων.  

Και οι ψυχολογικές διαταραχές όσο και το άγχος θεωρούνται αίτια εκδήλωσης μεταφυσικών πεποιθή-
σεων στον αθλητισμό. Μάλιστα πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου να βρεθεί η σχέση με-
ταξύ των μεταφυσικών πεποιθήσεων και των χαρακτηριστικών της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής (Ob-
sessive Compulsive Disorder-OCD) (Freud, 1963; Salzman, 1968). Ο Peterson (1978), βρήκε μια θετική συσχέ-
τιση μεταξύ των προκαταλήψεων και την εξωτερική εστία ελέγχου. Εν συνεχεία, η αβεβαιότητα για την αί-
σθηση του ελέγχου και η εσφαλμένη εκτίμηση των αναγκών, φαίνεται να συσχετίζεται με τα χαρακτηριστικά 
της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής και κυρίως του ψυχαναγκασμού για έλεγχο (Frost, Sher, &Geen, 
1986; Rachman, & Hodgson, 1980). 

Η έρευνα των Frost και συν. (1993), επιβεβαιώνει τα παραπάνω καθώς τα ευρήματα συσχετίζουν τις με-
ταφυσικές πεποιθήσεις με τα χαρακτηριστικά του Ιδεοψυχαναγκασμού (για μη κλινικές περιπτώσεις). Επίσης 
διευκρινίζει ότι η σχέση αυτή υπάρχει μεταξύ του ψυχαναγκασμού για έλεγχο (compulsive checking) και όχι 
του ψυχαναγκασμού για καθαριότητα (compulsive cleaning) [δύο τύποι της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διατα-
ραχής]. Συνεχίζουν υποστηρίζοντας ότι τα άτομα προκειμένου να έχουν έλεγχο στα γεγονότα της ζωής τους 
αναπτύσσουν μεταφυσικές πεποιθήσεις και καταφεύγουν σε άλλες αναποτελεσματικές στρατηγικές, με απο-
τέλεσμα αυτό να γίνεται ψυχαναγκαστικός έλεγχος. 

Ο Mallinger (1984), υποστηρίζει ότι, όταν τα άτομα έρχονται αντιμέτωπα με (δυνητικά) επιβλαβή γεγο-
νότα του εξωτερικού περιβάλλοντος, τότε οι προκαταλήψεις και ο ψυχαναγκασμός για έλεγχο τους προσφέ-
ρει μια αίσθηση ανακούφισης. Για παράδειγμα, όταν κάποιος χτυπά ξύλο, νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια κα-
θώς θεωρεί ότι μειώνεται ο φόβος του και, παράλληλα με την καλή του τύχη, θεωρεί ότι μπορεί να απομα-
κρύνει αλλά και να ελέγξει την απειλή. Με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορεί να ελέγξει αν κάποιος θα του παρα-
βιάσει το σπίτι. Προκειμένου να νιώθει ότι έχει τον έλεγχο, ενδεχομένως να επανελέγξει τις κλειδαριές, γεγο-
νός που προσωρινά θα του προσδώσει την αίσθηση του ελέγχου και θα του απομακρύνει το φόβο (Frost, et 
al., 1993). 

Εντούτοις, οι Zebb και Moore (2000), υποστηρίζουν ότι οι μεταφυσικές πεποιθήσεις δε σχετίζονται μόνο 
με τα χαρακτηριστικά της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής (OCD) αλλά και με τα χαρακτηριστικά άλλων 
αγχωδών διαταραχών, όπως είναι η Αγοροφοβία (Agoraphobia), η Κοινωνική Φοβία (Social Phobia), η Γε-
νική Ψυχολογική Διαταραχή (General Psychological Distress) και η Αντίληψη για Έλεγχο του Άγχους (Per-
ception of Anxiety Control), για μη κλινικές περιπτώσεις. Η εν λόγω μελέτη υποστηρίζει επίσης ότι στις γυ-
ναίκες οι μεταφυσικές πεποιθήσεις αποτελούν παράγοντα κινδύνου, για την ανάπτυξη πολλών και διάφο-
ρων αγχωδών διαταραχών. Φαίνεται πως και οι προκαταλήψεις συνδέονται με την κατάθλιψη και το άγχος, 
ενώ συγχρόνως θεωρούνται προβλέψιμοι παράγοντες για την ανάπτυξη αγχωδών διαταραχών. Το κοινό 
χαρακτηριστικό των ατόμων με ψυχολογικές διαταραχές και των ατόμων με μεταφυσικές πεποιθήσεις είναι 
η προσπάθεια τους να ελέγχουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Κατά συνέπεια, οι μεταφυσικές πεποι-
θήσεις υιοθετούνται, όταν τα άτομα νιώθουν ανίκανα να ελέγξουν τα γεγονότα της ζωής τους (Jahoda, 1969).  
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Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Η εμφάνιση των μεταφυσικών πεποιθήσεων στο χώρο του αθλητισμού 

Οι προκαταλήψεις στον αθλητισμό μπορούν να οριστούν ως “δράσεις οι οποίες είναι επαναλαμβανόμε-
νες, επίσημες, διαδοχικές, διακρίνονται από τεχνικές επιδόσεις και στις οποίες οι αθλητές πιστεύουν, ότι έτσι 
μπορούν να ελέγξουν τον παράγοντα τύχη ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες” (Bleak & Frederick, 1998, σελ. 
2). Ο κόσμος του αθλητισμού αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της κοινωνίας. Εδώ η χρήση μεταφυσικών πεποι-
θήσεων από τους αθλητές αποδεικνύεται με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, ο αθλητής του μπέιζμπολ, 
Wade Boggs, είχε την πεποίθηση ότι τρώγοντας κοτόπουλο πριν από κάθε αγώνα, θα κατόρθωνε χτυπήματα 
που θα ήταν αποτελεσματικότερα και συνεπώς η απόδοση του θα ήταν σαφώς καλύτερη (Vyse, 1997). Ο 
δρομέας Joaquim Cruz, κάθε φορά που σηκωνόταν από το κρεβάτι έπρεπε πρώτα να πατήσει με το δεξί του 
πόδι στο έδαφος, καθώς θεωρούσε γρουσουζιά αν πατούσε με το αριστερό (VanRaalte, Brewer, Nemeroff & 
Linder, 1991).  

Ο πυγμάχος Mochammed Ali απέφευγε τη σεξουαλική επαφή πριν τους αγώνες, αφού θεωρούσε ότι 
μειώνεται με αυτό τον τρόπο η απόδοσή του. Ισχυριζόταν ότι, όταν κάποιος δεν έχει σεξουαλική επαφή για 
κάποιο διάστημα, τότε μεταμορφώνεται σε κακό και οργισμένο με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε ικανός 
μαχητής (Thorton, 1990). Με τον ίδιο τρόπο πολλοί αθλητές διαφορετικών αθλημάτων (αμερικάνικο ποδό-
σφαιρο, στίβος, μπέιζμπολ) απείχαν από τη σεξουαλική επαφή, εφόσον πίστευαν ότι μειώνεται η απόδοση 
τους στους αγώνες (Fisher, 1997). Τέλος, μια αυστραλή κολυμβήτρια συνήθιζε να φορά κάτω από το μαγιό 
της το ίδιο πάντα τυχερό εσώρουχό της (Frauenheim, 1988).  

Μελέτες προηγούμενων σχετικών ερευνών, αναφορικά με τη χρήση των μεταφυσικών πεποιθήσεων στον 
αθλητισμό, επικεντρώνονται σε διάφορους παράγοντες που εξηγούν την επίδρασή τους στην απόδοση των 
αθλητών. Αυτοί οι παράγοντες αναφέρονται κυρίως στον έλεγχο και στο άγχος των αθλητών. Λίγες μελέτες 
αναφέρονται σε άλλες ψυχολογικές μεταβλητές, όπως είναι για παράδειγμα η αισιοδοξία και η απαισιοδο-
ξία, η αντίληψη ελέγχου, η αθλητική ταυτότητα και η προσωπικότητα τύπου Α (Bleak & Frederick, 1998; 
Neil, Anderson, & Sheppard, 1981; Todd&Brown, 2003; VanRaalte, Brewer, Nemeroff & Linder, 1991). 

Πολλές φορές η νίκη ή ήττα, ειδικά στους αγώνες υψηλού επιπέδου, κρίνεται στις λεπτομέρειες. Η φυσι-
κή κατάσταση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι στοιχεία που οι περισσότεροι αθλητές, σε αυτά τα επίπε-
δα, διαθέτουν. Οι συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού που προκαλούν αβεβαιότητα στους αθλητές, δύνανται 
να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του αγώνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αθλητές να χρησιμοποιούν μεταφυ-
σικές πεποιθήσεις προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο αυτών των εξωτερικών παραγόντων (Neil, 
1980). Εκτός αυτών, η χρήση προκαταλήψεων φαίνεται να χαρίζει μια ψευδαίσθηση ελέγχου στους αθλητές, 
ειδικά σε συνθήκες υψηλού στρες και αβεβαιότητας (Matute, 1994), όπου μειώνεται η αυτοπεποίθηση και 
αυξάνεται το άγχος (VanRaalte, et al, 1991). Οι Ofori, Biddle και Lavallee (2012), μετά από μελέτη που διεξή-
χθη σε 120 άνδρες, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές , υποστηρίζουν ότι οι αθλητές επιδιώκουν την αύξηση του 
ελέγχου μέσω της χρήσης των μεταφυσικών πεποιθήσεων, εφόσον αυτές τους προσφέρουν ασφάλεια. 

Σύμφωνα με τον Weiner (1985), ο έλεγχος των πραγμάτων είτε εξαρτάται από το ίδιο το άτομο είτε όχι. 
Πιο συγκεκριμένα ο Rotter (1966), υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων, αναφορικά με τον έλεγ-
χο: αυτοί που πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των ενεργειών τους είναι αποτέλεσμα των ικανοτήτων τους 
(εσωτερικός έλεγχος) και αυτοί που πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα των ενεργειών τους εξαρτάται από διάφο-
ρους άλλους εξωτερικούς παράγοντες (εξωτερικός έλεγχος). Η έρευνα της Van Raalte και συν. (1991), υπο-
στηρίζει ότι οι αθλητές με εξωτερικό έλεγχο, αυτοί δηλαδή που πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των πράξεων 
τους μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύ-
ξουν μεταφυσικές πεποιθήσεις. Ίδια αποτελέσματα φαίνεται να υπάρχουν και από τις μελέτες των Todd και 
Brown (2003), Schippers και VanLange (2006),όπως και των Barkoukis, Perkos και Kokkinopoulos (2012), 
που βρήκαν ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταφυσικών πεποιθήσεων και του εξωτερικού ελέγχου. Ο 
Ofori και συν. (2012), στην μελέτη του σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, υποστηρίζει ότι οι αθλητές προκει-
μένου να νιώθουν ότι έχουν καλύτερο έλεγχο σε ανταγωνιστικές καταστάσεις, καταφεύγουν στην χρήση με-
ταφυσικών πεποιθήσεων. Η ανάγκη τους να επιτύχουν, η κοινωνική πίεση και ο μεγάλος ανταγωνισμός 
στους υψηλού επιπέδου αγώνες τους αναγκάζει να υιοθετούν προκαταλήψεις, προκειμένου να νιώθουν ότι 
έχουν τον απόλυτο έλεγχο των εξωτερικών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα 
του αγώνα. 

Οι έρευνες των Bleak και Frederick (1998) και VanRaalte, και συν. (1991), φαίνεται να υποστηρίζουν α-
κριβώς το αντίθετο. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν ότι οι αθλητές με εσωτερικό έλεγχο αναπτύσσουν περισσό-
τερες μεταφυσικές πεποιθήσεις, σε σχέση με εκείνους που έχουν εξωτερικό έλεγχο. Στα αντικρουόμενα αυτά 
αποτελέσματα οι Schippers και VanLange (2006), δίνουν δύο ερμηνείες. Αρχικά υποστηρίζουν ότι οι αθλητές 
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με εξωτερικό έλεγχο, επειδή πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των πράξεων τους εξαρτώνται από εξωτερικούς 
παράγοντες, υιοθετούν μεταφυσικές πεποιθήσεις, οι οποίες στηρίζονται σε εξωτερικούς παράγοντες. Από την 
άλλη πλευρά, οι αθλητές με εσωτερικό έλεγχο, μπορεί να θεωρούν ότι τα αποτελέσματα των πράξεων τους 
εξαρτώνται από τους ίδιους, αλλά, προκειμένου να αυξήσουν τον έλεγχο ακόμα περισσότερο, καταφεύγουν 
στην χρήση προκαταλήψεων.  

Κατά συνέπεια, ο Williams (2010), υποστηρίζει ότι η βάση των ψυχολογικών παρεμβάσεων σχετικά με 
τη βελτίωση και την αύξηση της απόδοσης των αθλητών, περιλαμβάνει την διδασκαλία της αναγνώρισης ή 
της συνειδητοποίησης της ανάγκης για απόκτηση του ελέγχου. Έτσι, το στοιχείο της συνειδητοποίησης φαί-
νεται να είναι το πρώτο βήμα για να αποκτήσει κανείς τον έλεγχο υπό συνθήκες πίεσης. Με αυτό τον τρόπο, 
οι αθλητές μαθαίνουν να ελέγχουν και να καθορίζουν τα επίπεδα διέγερσης τους, την συναισθηματική τους 
κατάσταση, τις διαδικασίες σκέψης τους και την ικανότητα συγκέντρωσης τους. Ο έλεγχος, όπως φαίνεται, 
είναι το βασικό στοιχείο προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα άγχους ενός αθλητή και να βελτιωθεί η από-
δοση του. Για παράδειγμα, ο αθλητής πρέπει να μάθει να ελέγχει τον ενθουσιασμό της αθλητικής κατάστα-
σης και να διοχετεύει την ενέργεια του με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνεται η απόδοσή του. Τα επίπεδα διέ-
γερσης του να ελέγχονται και να προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτούμενες συνθήκες. Ο αθλητής πρέπει 
να αναγνωρίζει τους στρεσογόνους παράγοντες που θα επηρεάσουν αρνητικά τις επιδόσεις του ώστε να α-
ναπτύξει στρατηγικές αντιμετώπισης με τελικό στόχο τον έλεγχο αυτών και την επίτευξη του βέλτιστου απο-
τελέσματος. 

Οι Schippers και VanLange (2006), μελέτησαν τη σχέση μεταξύ της χρήσης μεταφυσικών πεποιθήσεων 
και άγχους. Τα ευρήματα έδειξαν μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο. Αυτό σημαίνει ότι οι αθλητές 
κάτω από συνθήκες έντονης πίεσης, αβεβαιότητας, ανασφάλειας και έλλειψης ελέγχου, προσπαθούν να μει-
ώσουν το άγχος που τους δημιουργείται μέσω της χρήσης των προκαταλήψεων, σε συνάρτηση πάντα με την 
σημαντικότητα του αγώνα. Υποστηρίζουν δε, ότι, όταν το αποτέλεσμα του αγώνα είναι σημαντικό, το άγχος 
αυτομάτως αυξάνεται και η χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων γίνεται αναγκαία. Τέλος, η μελέτη αναφέρει 
ότι τα άτομα που κάνουν χρήση των προκαταλήψεων έχουν λιγότερη αυτοπεποίθηση και εμπειρία σε αγώ-
νες όπου η ψυχολογική ένταση είναι υψηλή, σε σχέση με τα άτομα που δεν κάνουν χρήση μεταφυσικών πε-
ποιθήσεων. Κατ‟ επέκταση, η χρήση των προκαταλήψεων βοηθά τους αθλητές να μειώσουν την ψυχολογική 
τους ένταση στους αγώνες υψηλού επιπέδου. 

Στη μελέτη που αφορούσε σε αθλητές του baseball, ο Gmelch (1971) αναφέρει ότι ο βαθμός στον οποίο οι 
αθλητές χρησιμοποιούν τις προκαταλήψεις εξαρτάται από το ποσοστό επιτυχίας του αγώνα. Για παράδειγ-
μα, όταν το ποσοστό χτυπήματος ήταν 98%, τότε η χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων μειωνόταν, ενώ, όταν 
το ποσοστό χτυπήματος ήταν μικρό, η χρήση προκαταλήψεων αυξανόταν. Αυτό σημαίνει ότι, όταν το ποσο-
στό επιτυχίας αυξανόταν, αυτόματα μειωνόταν και το άγχος, και κατά συνέπεια και η χρήση προκαταλήψε-
ων μειωνόταν αισθητά και αντίστροφα. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Ciborowski (1997) αναφέρει ότι οι προκα-
ταλήψεις αυξάνονται στους αθλητές, όταν οι αγώνες είναι χρονικά κοντά (κάτι που αυξάνει το άγχος) ή ό-
ταν τα προγνωστικά λένε ότι μια ομάδα πρόκειται να χάσει. Παρομοίως, όταν οι προκλήσεις για μια ομάδα 
είναι υψηλές, κάτι το οποίο αυξάνει το άγχος, τότε πάλι η χρήση προκαταλήψεων γίνεται πιο συχνά 
(Buhrmann & Zaugg, 1981; Neil, Anderson & Sheppard, 1981). 

Τέλος, οι Brevers, Dan και Noel (2011), από την μελέτη τους σε 219 αθλητές, υποστηρίζουν ότι η χρήση 
των προκαταλήψεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα επίπεδα ανταγωνισμού, κάτι το οποίο αυξάνει την 
αβεβαιότητα και την ψυχολογική ένταση των αθλητών. Συμπερασματικά, φαίνεται πώς το άγχος αυξάνεται, 
όταν οι αθλητές συμμετέχουν σε σημαντικούς αγώνες, όταν οι προκλήσεις γι αυτούς είναι υψηλές και όταν οι 
πιθανότητες να κερδίσουν δεν είναι με το μέρος τους. Με αυτό τον τρόπο η χρήση των διαφόρων προκατα-
λήψεων γίνεται πιο συχνή (Damisch, 2008).  

Μελετώντας τις διάφορες έρευνες που έχουν γίνει αναφορικά με τις μεταφυσικές πεποιθήσεις στα διά-
φορα αθλήματα, μπορεί να καταλάβει κανείς ότι οι πρώτες διαφοροποιούνται από άθλημα σε άθλημα και 
ανάλογα με την αγωνιστική θέση του αθλητή. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα των Gregory και Petrie (1975), 
που διεξήχθη μεταξύ έξι αθλητικών κολεγιακών ομάδων, έδειξε να υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 
προκαταλήψεων και του είδους του αθλήματος, ανάμεσα σε αθλητές ομαδικών και ατομικών αθλημάτων. 
Για παράδειγμα, οι αθλητές του χόκει επί πάγου, που χρησιμοποιούσαν μεγαλύτερο εξοπλισμό σε σχέση με 
τους αθλητές άλλων αθλημάτων, φάνηκε να αναπτύσσουν περισσότερες μεταφυσικές πεποιθήσεις, κάτι που 
δυναμώνει τη σχέση μεταξύ εξοπλισμού και προκαταλήψεων. Παρομοίως, στο μπάσκετ, η μελέτη έδειξε τη 
συσχέτιση μεταξύ προκαταλήψεων και εξοπλισμού. Για παράδειγμα, οι αθλητές φιλούσαν την μπάλα πριν 
ξεκινήσει ο αγώνας. Στα αθλήματα που δε γινόταν χρήση κάποιου συγκεκριμένου εξοπλισμού, όπως στην 
κολύμβηση και στη γυμναστική, οι αθλητές φορούσαν κάποιο τυχερό αντικείμενο γύρω από το λαιμό ή τον 
καρπό. Σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις άλλοι αθλητές προτιμούσαν να πουν κάποια συγκεκριμένη προσω-
πική έκφραση πριν μπουν στο νερό ή πριν ξεκινήσουν το πρόγραμμα γυμναστικής. 
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Ο Ofori και συν. (2012), αναφέρει στη μελέτη του το σημαντικό ρόλο που παίζει η προσευχή πριν από 
τον αγώνα σε ομάδες ποδοσφαίρου. Η διαδικασία αυτή φαίνεται να χαρίζει στους παίχτες ένα αίσθημα κα-
λύτερης αυτοσυγκέντρωσης, να δυναμώνει το δέσιμο της ομάδας, τη συνοχή και την εμπιστοσύνη πριν την 
έναρξη του αγώνα. Τέλος, οι Bleak και Frederick (1998), υποστηρίζουν ότι το άθλημα της γυμναστικής είναι 
αυτό στο οποίο οι αθλητές χρησιμοποιούν τις περισσότερες προκαταλήψεις σε σχέση με άλλα αθλήματα. Αυ-
τό πιθανότατα να συμβαίνει επειδή οι αθλητές στο συγκεκριμένο άθλημα δεν έχουν περιθώριο λάθους, ή, 
καλύτερα, το όποιο λάθος κοστίζει στην τελική τους βαθμολογία. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί για πα-
ράδειγμα σε ένα ομαδικό άθλημα, καθώς το λάθος ενός παίχτη μπορεί να καλυφθεί από έναν άλλον συμπαί-
χτη.  

Με τον ίδιο τρόπο, η αγωνιστική θέση του αθλητή μπορεί να παίξει ρόλο στην υιοθέτηση των προκατα-
λήψεων. Ο Gmelch (1971), υποστηρίζει ότι στο μπέιζμπολ, ο παίκτης του οποίου η θέση είναι να χτυπάει με 
το ρόπαλο (batter) έχει περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει μεταφυσικές πεποιθήσεις, σε σχέση με τον 
παίκτη του οποίου η θέση είναι να μετακινείται μέσα στο γήπεδο (fielder). Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην 
ευθύνη και το ρίσκο που χαρακτηρίζει την κάθε αγωνιστική θέση. Από την άλλη πλευρά, ο Ofori και συν. 
(2012) δε βρήκε καμία διαφορά στη χρήση προκαταλήψεων μεταξύ επιθετικού και τερματοφύλακα στο ά-
θλημα του ποδοσφαίρου. Εντούτοις, αυτό μπορεί να οφείλεται και στο μικρό δείγμα της έρευνας.  

Μελέτες που έχουν γίνει προκειμένου να βρεθεί η σχέση μεταξύ προκαταλήψεων και φύλου έχουν δείξει 
ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη τάση στη χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων, σε σχέση με τους άνδρες 
(Blum & Blum, 1974; Buhrmann & Zaugg, 1981; Burke, Czech, Knight, Scott, Joyner, Benton & Roughton, 
2006; Conklin, 1919; Gregory, 1973). Άλλες πάλι υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο (Buhrmann, Brown & 
Zaugg, 1982; Neil, Anderson & Sheppard, 1981; VanRaalte et al., 1991; Wright & Erdal, 2008). Οι έρευνες α-
ποδεικνύουν ότι οι διαφορές αυτές μεταξύ των δύο φύλων δεν αφορούν τόσο στην υπεροχή του ενός από του 
άλλου, όσο στο είδος των μεταφυσικών πεποιθήσεων. Για παράδειγμα, οι αθλήτριες φαίνεται να χρησιμο-
ποιούν προκαταλήψεις που αφορούν την προσωπική τους εμφάνιση, ενώ οι άνδρες προκαταλήψεις που α-
φορούν τον εξοπλισμό του αθλήματος τους (Buhrmann, Brown & Zaugg, 1982; Buhrmann, & Zaugg, 1981; 
Gregory & Petrie, 1975). Σε άλλο παράδειγμα, όπως αναφέρουν ο Burke και συν. (2006), οι αθλητές φαίνεται 
να χρησιμοποιούν την προσευχή πριν τους αγώνες περισσότερο σε σχέση με τις αθλήτριες. Από την άλλη 
πλευρά, οι Brevers, Dan και Noel (2011), υποστηρίζουν ότι οι αθλήτριες χρησιμοποιούν περισσότερες μετα-
φυσικές πεποιθήσεις σε σχέση με τους αθλητές, αφού φαίνεται να έχουν περισσότερο προ-αγωνιστικό άγχος.  

Λίγες έρευνες ωστόσο έχουν εξετάσει την σχέση μεταξύ ηλικίας και προκαταλήψεων στον αθλητισμό. 
Επικρατεί παρ‟ όλ‟ αυτά η άποψη ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αθλητές χρησιμοποιούν περισσότερες προκα-
ταλήψεις, σε σχέση με τους αθλητές μικρότερης ηλικίας (Buhrmann & Zaugg, 1983; Neil et al., 1981). 

Οι έρευνες των Carver και Scheier, (2002b) και Taylor και Brown, (1988), υποστηρίζουν ότι η αισιοδοξία 
είναι ένα χαρακτηριστικό των ατόμων το οποίο μπορεί να τα βοηθήσει να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τα 
κίνητρα, την επιμονή και την απόδοση τους. Οι Czech, Burke, Joyner και Hardy (2002), σε έρευνα που έκα-
ναν, αναφορικά με την αισιοδοξία και την απαισιοδοξία σε αθλητές, δε βρήκαν σημαντική διαφορά, όταν ο 
προσανατολισμός τους αφορούσε τη νίκη, τους στόχους τους και τον ανταγωνισμό.  

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη των Seligman, Nolen-Hoksema, Thornton και Thornton (1990), που α-
φορούσε αθλητές της κολύμβησης, έδειξε ότι οι απαισιόδοξοι κολυμβητές είχαν φτωχές επιδόσεις σε σχέση με 
τους αισιόδοξους. Η θεωρία των κινήτρων φαίνεται να παίζει ουσιαστικό ρόλο στην απόδοση των αθλητών. 
Οι Carver και Scheier (2002a), υποστηρίζουν ότι τα άτομα που θεωρούν ότι οι στόχοι τους δίνουν κίνητρο να 
συνεχίσουν τις προσπάθειες, μέχρι να τα καταφέρουν (αισιόδοξοι). Αντιθέτως, τα άτομα που βλέπουν τους 
στόχους τους ακατόρθωτους, μειώνουν τις προσπάθειες τους και στο τέλος εγκαταλείπουν (απαισιόδοξοι). 
Κοινώς, το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις πεποιθήσεις του ατόμου, κάτι το οποίο θα του δώσει κίνητρο να 
συνεχίσει ή να εγκαταλείψει.  

Οι Rudski, Lischner και Albert (1999), υποστηρίζουν ότι η απαισιοδοξία σχετίζεται με τη χρήση μεταφυ-
σικών πεποιθήσεων. Οι Fontaine, Manstead και Wagner (1993), θεωρούν ότι η αισιοδοξία σχετίζεται με την 
πίστη ενός ατόμου ότι έχει τον έλεγχο της ζωής του και αυτόματα μπορεί να ελέγχει και το άγχος του. Ανα-
φορικά με τους αθλητές, οι Taylor και Brown (1998), υποστηρίζουν ότι οι υψηλού επιπέδου αθλητές βρέθηκε 
να έχουν καλύτερο έλεγχο και να είναι πιο αισιόδοξοι για το μέλλον τους. Αντιθέτως, ο Burke και συν. 
(2006), υποστηρίζει ότι η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία μπορούν να επηρεάζουν τη στάση του αθλητή, ενώ 
παράλληλα δύνανται να τον βοηθήσουν να αποτρέψει μια αρνητική απόδοση. Ωστόσο δε διαπίστωσε συ-
σχέτιση αισιοδοξίας-απαισιοδοξίας με τη συμπεριφορά των αθλητών που κάνουν χρήση μεταφυσικών πε-
ποιθήσεων.  

Ο Brewer και συν. (1993), ορίζει ως Αθλητική Ταυτότητα «τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο ταυτίζεται 
με τον ρόλο του αθλητή» (σελ. 237). Η ισχυρή ταύτιση του αθλητή με το ρόλο του μπορεί να βελτιώσει την 
απόδοσή του, να αναπτύξει καλύτερη εικόνα για τον εαυτό του, να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του και, τε-
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λικά, να βελτιώσει τις αθλητικές του ικανότητες. Οι Neil, Anderson και Sheppard (1981), υποστηρίζουν ότι, 
όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός του “Εγώ” ενός αθλητή, τόσο μεγαλύτερη είναι η χρήση των μεταφυσικών 
πεποιθήσεων. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην προσπάθεια των αθλητών αυτών να μειώσουν το άγχος τους, 
ώστε η απόδοση τους να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη και συχνότερη (VanRaalte et al., 1991). Αυτό συνε-
πάγεται ότι όσο μεγαλύτερο το “Εγώ” του αθλητή, τόσο αυξάνεται το άγχος, και κατά συνέπεια τόσο μεγα-
λώνει και η χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων (Neil, Anderson & Sheppard,1981; VanRaalte et al.,1991). Η 
πλειοψηφία των ερευνών, ωστόσο, υποστηρίζει ότι μια ισχυρή αθλητική ταυτότητα μπορεί να οδηγήσει, ε-
κτός από την βελτίωση της απόδοσης ενός αθλητή και τη χρήση προκαταλήψεων, στη δημιουργία συναισθη-
ματικών διαταραχών. Για παράδειγμα μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, ο αθλητής πρέπει να μείνει ε-
κτός αγώνων ή και να διακόψει εντελώς την αθλητική του καριέρα (Brewer et al., 1993) 

Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δείχνει ότι η χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων από τους αθλητές δεν 
πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα, αλλά σε συνδυασμό με την ατομικότητα του καθενός γενικότερα. Παρά-
γοντες όπως η εκπαίδευση, η θρησκεία, οικογενειακή κατάσταση είναι στοιχεία που επηρεάζουν το άτομο 
γενικότερα στη ζωή του, ώστε να υιοθετεί προκαταλήψεις και ειδικότερα στο χώρο του αθλητισμού. Πολλές 
φορές οι συνθήκες ζωής προκαλούν αβεβαιότητα και πίεση στους ανθρώπους, δημιουργούν ανασφάλεια και 
προβληματισμούς. Εντούτοις, υπό αυτές ακριβώς τις συνθήκες οι άνθρωποι πρέπει να αποδώσουν όσο το 
δυνατόν καλύτερα. Με τον ίδιο τρόπο, στο χώρο του αθλητισμού οι αθλητές καλούνται να αποδώσουν και 
να λειτουργήσουν υπό σκληρές αγωνιστικές ψυχολογικές συνθήκες.  

Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται οι προκαταλήψεις που θα προσφέρουν μια αίσθηση ασφάλειας, αλλά η 
ύπαρξή τους και ο βαθμός χρήσης τους θα εξαρτηθούν από παράγοντες που αφορούν την ατομικότητα τους. 
Οι παράγοντες που αναλύθηκαν παραπάνω και αφορούν σε πολλές από τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής 
μπορούν να διερευνηθούν περαιτέρω υπό το πρίσμα της εθνικότητας, η οποία τους συμπεριλαμβάνει. Δεδο-
μένου ότι συχνά οι αθλητές συμμετέχουν σε διοργανώσεις παγκοσμίου βεληνεκούς, εκπροσωπώντας την χώ-
ρα τους και προάγοντας στοιχεία του πολιτισμού τους, κρίνεται απαραίτητη η σε βάθος ανάλυση αυτού του 
παράγοντα σε συνδυασμό με την υιοθέτηση μεταφυσικών πεποιθήσεων.  

Συμπερασματικά, οι μελέτες που εξέτασαν τη συσχέτιση μεταξύ του ελέγχου και της χρήσης προκαταλή-
ψεων, όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι αντιφατικές. Κάποιες υποστηρίζουν ότι η 
συσχέτιση είναι θετική και κάποιες αρνητική. Άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι οι αθλητές με εσωτερικό έλεγχο 
είναι αυτοί που έχουν περισσότερες πιθανότητες να υιοθετήσουν μεταφυσικές πεποιθήσεις (Bleak & Frede-
rick, 1998; VanRaalte, et al., 1991), ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι αθλητές με εξωτερικό έλεγχο είναι αυτοί 
που έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν χρήση διαφόρων προκαταλήψεων (Barkoukis, et al. 2012; 
Tod & Brown, 2003; Schippers & VanLange, 2006; VanRaalte et al., 1991).  

Παράγοντες όπως η σημαντικότητα του αγώνα (Schippers & VanLange, 2006), το ποσοστό επιτυχίας σε 
αγώνες (Gmelch, 1971), το χρονικό περιθώριο μεταξύ της διεξαγωγής των αγώνων (Ciborowski, 1997), οι 
υψηλές προκλήσεις (Buhrmann & Zaugg, 1981; Neil et al., 1981) και τα επίπεδα ανταγωνισμού (Brevers, Dan 
& Noel, 2011), υποστηρίζεται ότι αυξάνουν τα επίπεδα άγχους των αθλητών και, κατά συνέπεια, τις πιθανό-
τητες για χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων. 

Το άθλημα της γυμναστικής, βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, φαίνεται να είναι αυτό στο οποίο 
οι αθλητές χρησιμοποιούν τις περισσότερες προκαταλήψεις (Bleak & Frederick, 1998). Πιθανότατα αυτό να 
συμβαίνει, γιατί στο συγκεκριμένο άθλημα οι αθλητές δεν έχουν περιθώριο λάθους ή, καλύτερα, η τελική 
τους βαθμολογία εξαρτάται από το σύνολο λαθών, εν αντιθέσει με ένα ομαδικό άθλημα όπου το λάθος ενός 
αθλητή μπορεί να καλυφθεί ή να διορθωθεί από έναν άλλο συμπαίκτη.  

Διαφορές εντοπίστηκαν στο είδος των προκαταλήψεων που χρησιμοποιούσαν οι αθλητές μεταξύ ατομι-
κών και ομαδικών αθλημάτων. Για παράδειγμα, οι αθλητές του μπάσκετ φιλούσαν την μπάλα πριν την έ-
ναρξη του αγώνα, ενώ αθλητές της κολύμβησης έλεγαν κάποια προσωπική έκφραση πριν μπουν στο νερό 
(Gregory & Petrie, 1975). Αθλητές του ποδοσφαίρου προτιμούσαν να προσευχηθούν πριν τον αγώνα, κάτι το 
οποίο ενδυνάμωνε το δέσιμο και τη συνοχή της ομάδας και βελτίωνε την αυτοσυγκέντρωση του κάθε αθλητή 
(Ofori, et al., 2012). Η αγωνιστική θέση του αθλητή φάνηκε να παίζει κάποιο ρόλο στη χρήση προκαταλήψε-
ων. Σύμφωνα με τον Gmelch (1971), αυτό συμβαίνει όταν η αγωνιστική θέση έχει μεγαλύτερο ρίσκο και ευ-
θύνη, σε σχέση με κάποια άλλη. Αντιθέτως η μελέτη του Ofori, και συν. (2012), δεν έδειξε κάποια σημαντική 
διαφορά μεταξύ του επιθετικού και του τερματοφύλακα ποδοσφαίρου και της χρήσης προκαταλήψεων. 

Αναφορικά με το φύλο του αθλητή και τη χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων, οι απόψεις των ειδικών 
διίστανται. Υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη τάση στη χρήση προκαταλήψεων (Blum & 
Blum, 1974; Buhrmann & Zaugg, 1981; Burke et al., 2006; Conklin, 1919; Gregory, 1973), ενώ άλλες υποστηρί-



 
Α. Λάππα, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 14 (2016), 74 – 86                                                                                               83 
 

 

ζουν ακριβώς το αντίθετο (Buhrmann, Brown & Zaugg, 1982; Neil, Anderson & Sheppard, 1981; VanRaalte 
et al., 1991; Wright & Erdal, 2008). Διαφορές βρέθηκαν και στο είδος των προκαταλήψεων που χρησιμοποι-
ούσε το κάθε φύλο. Οι αθλήτριες χρησιμοποιούσαν προκαταλήψεις που αφορούσαν στην εμφάνιση τους, 
ενώ οι αθλητές τον εξοπλισμό τους (Buhrmann, Brown, & Zaugg, 1982; Buhrmann & Zaugg, 1981; Gregory & 
Petrie, 1975). Ακόμη λιγότερες έρευνες έχουν εξετάσει τη σχέση προκαταλήψεων και ηλικίας. Ωστόσο φαίνε-
ται ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αθλητές χρησιμοποιούν περισσότερες προκαταλήψεις, σε σχέση με τους νεό-
τερους (Buhrmann & Zaugg, 1983; Neil, et al., 1981).  

Ακόμη μια φορά οι μελέτες φαίνεται να είναι λίγες και αντιφατικές αναφορικά με την σχέση αισιοδοξί-
ας/απαισιοδοξίας των αθλητών και μεταφυσικών πεποιθήσεων. Ο Rudski και συν., (1999), υποστηρίζει ότι η 
αισιοδοξία και απαισιοδοξία σχετίζονται με τη χρήση μεταφυσικών πεποιθήσεων, ενώ οι Czech, Burke, 
Joyner και Hardy (2002) δε βρήκαν καμία σημαντική συσχέτιση.  

Τέλος, η αθλητική ταυτότητα του αθλητή μελετήθηκε σε σχέση με τη χρήση προκαταλήψεων. Αν και οι 
μελέτες είναι λιγοστές, ωστόσο υποστηρίζεται ότι η αυξημένη αίσθηση του Εγώ, μπορεί να βελτιώνει την α-
πόδοση, την αυτοπεποίθηση του αθλητή και τις ικανότητες του (Neil, et al.,, 1981), ενώ παράλληλα αυξάνει 
το άγχος των αθλητών και κατ‟ επέκταση τη χρήση προκαταλήψεων (Neil, et al., 1981; Sheppard, 1981; Va-
nRaalte et al., 1991).  

 
Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται να υπάρχει ένα κενό από πειραματικές έρευνες που να εξετά-
ζουν τη σχέση μεταφυσικών πεποιθήσεων και απόδοσης των αθλητών. Οι έρευνες αυτές θα μπορούσαν να 
εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στις ατομικές διαφορές του κάθε αθλητή και τα αποτελέσματα που έχει για 
τον κάθε ένα η χρήση αυτών των πεποιθήσεων. Σημαντικό, επίσης, θα ήταν να μελετηθεί κατά πόσο το άτομο 
κάνει χρήση των μεταφυσικών πεποιθήσεων στη ζωή του γενικότερα, κάτι το οποίο το οδηγεί αυτόματα στη 
χρήση αυτών των πεποιθήσεων στο χώρο του αθλητισμού συγκεκριμένα. Ένας σημαντικός παράγοντας που 
θα ήταν καλό να μελετηθεί, όπως αναφέρθηκε και στο κομμάτι της συζήτησης, είναι η εθνικότητα του κάθε 
αθλητή. Η συμβολή της εθνικότητας στις προκαταλήψεις μπορεί να συνδυαστεί με τον παράγοντα θρησκεία, 
εφόσον αυτή σχετίζεται με τις πνευματικές πεποιθήσεις των μελών μιας χώρας.  
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