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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 
Θεοδωράκης, Γ. 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
Η ψυχολογία του αθλητισµού και των σπορ αναπτύχθηκε δραµατικά µόλις την δεκαετία του 
80, ενώ σήµερα, νέες περιοχές όπως η ψυχολογία της άσκησης και της φυσικής αγωγής, 
κερδίζουν το ενδιαφέρον πολλών επιστηµόνων. Η χώρα µας δε, έχει ιδιαίτερη συνεισφορά 
στην ανάπτυξη της αθλητικής ψυχολογίας σε διεθνές επίπεδο. Όλες οι επιστηµονικές 
περιοχές, και µεταξύ αυτών οι περιοχές οι σχετικές µε τα σπορ, αλληλεπιδρούν 
ποικιλοτρόπως. Η αλληλεπίδραση αυτή, γεννάει συχνά ενδιαφέροντα ερωτήµατα. Για 
παράδειγµα, µε αφορµή την αθλητική ψυχολογία, οι τεχνικές της αυτοσυγκέντρωσης, της 
αυτοπεποίθησης, των στόχων και της νοερής εξάσκησης καλλιεργούνται για τη 
µεγιστοποίηση των επιδόσεων ή για τη ζωή γενικότερα; Οι ψυχολογικοί ή οι φυσιολογικοί 
µηχανισµοί είναι αυτοί που συνεισφέρουν περισσότερο στην ευχαρίστηση των ατόµων από 
την άσκηση; Ποιες είναι οι διαδροµές της άσκησης στη βελτίωσης της υγείας και της 
ποιότητας ζωής των κλινικών πληθυσµών; Πως µια δυνατή ψυχολογική θεωρία 
προσαρµόζεται σε διαφορετικές περιοχές της άσκησης και της υγείας; Με βάση τα παραπάνω 
ερωτήµατα, σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να αναδείξει τις σχέσεις της αθλητικής 
ψυχολογίας µε άλλες γνωστικές περιοχές, όπως είναι η προπονητική, η φυσιολογία και 
γνωστική ψυχολογία, τις σχέσεις της ψυχολογίας της άσκησης µε τις επιστήµες της υγείας, µε 
κλινικούς πληθυσµούς, το στρες, την κατάθλιψη, την  αγωγή υγείας, τις δεξιότητες ζωής, την 
κοινωνιολογία και την τεχνολογία. Να φωτίσει νέες πιθανές περιοχές έρευνας της ψυχολογίας 
στα σπορ και την άσκησης, και τον ρόλο δυνατών ψυχολογικών θεωριών, για την κατανόηση, 
την πρόβλεψη ή την αλλαγή των συµπεριφορών. Η εισήγηση επίσης εστιάζεται στη δυνατή 
σχέση της ψυχολογίας µε τη φιλοσοφία και την ισχυρότατη επίδραση ορισµένων από τους 
αρχαίους µας φιλόσοφους. Η ανάλυση της συµπεριφοράς και των σχέσεων των ατόµων µε τα 
σπορ δεν είναι εύκολη. Οι συνθήκες συνήθως είναι χαοτικές και περίπλοκες σε σωµατικό, 
διανοητικό, κινητικό, γνωστικό και συναισθηµατικό επίπεδο. Τα άτοµα µαθαίνουν µέσα από 
τα σπορ πολλά, καλλιεργούν το σώµα, καλλιεργούν το πνεύµα, µαθαίνουν για τη ζωή, 
µαθαίνουν για όλη τους τη ζωή. Η αναζήτηση των ρεκόρ, η αναζήτηση της απόδοσης, η 
βελτίωσης της υγείας και της ποιότητας ζωής, για όλες τις ηλικίες, απαιτούν νέες 
µεθοδολογίες και νέες ισορροπίες µέσα από διεπιστηµονικές συνεργασίες. Η ψυχολογία του 
αθλητισµού και της άσκησης κατέχει έναν ηγετικό ρόλο στη σύνδεση και την εξέλιξη των 
αθλητικών επιστηµών τα επόµενα χρόνια. 
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Ψυχουντάκη, Μ. 
Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας και Κινητικής Συµπεριφοράς  

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

mpsychou@phed.uoa.gr 
 

Περίληψη 
 Η ψυχολογική αξιολόγηση είναι ένα ουσιαστικό µέρος στο πλαίσιο εργασίας ενός 

αθλητικού ψυχολόγου. Ο αθλητικός ψυχολόγος πρέπει να είναι γνώστης των 
δοκιµασιών αξιολόγησης, ώστε να µπορεί να διασφαλίσει την πληρέστερη καταγραφή 
της ψυχολογικής εικόνας του εξεταζοµένου. Τα αποτελέσµατα της ψυχολογικής 
αξιολόγησης αποτελούν συχνά τη βάση για την κατάρτιση των προγραµµάτων 
ψυχολογικής προετοιµασίας των αθλητών. Η επιλογή των δοκιµασιών αξιολόγησης 
εξαρτάται τόσο από τους στόχους της αξιολόγησης όσο και από την ηλικία και το 
άθληµα των εξεταζοµένων. Η ψυχολογική αξιολόγηση συνήθως περιλαµβάνει την 
αξιολόγηση τόσο γενικών όσο και αθλητικών χαρακτηριστικών του ατόµου.  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ψυχολογική αξιολόγηση αποτελεί µια βασική πτυχή του ρόλου του αθλητικού 

ψυχολόγου. ∆ιενεργείται για την απόκτηση χρήσιµων πληροφοριών που αφορούν στους 
εξεταζόµενους (αθλητές, αθλητικές οµάδες και ασκούµενοι), οι οποίες θα βοηθήσουν στην 
κατάρτιση προγραµµάτων ψυχολογικής προετοιµασίας/εκπαίδευσης των αθλητών ή των 
αθλητικών οµάδων και προγραµµάτων υποστήριξης των ασκουµένων. Ουσιαστικά, ο κύριος 
στόχος της ψυχολογικής αξιολόγησης είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των δυνατοτήτων 
και των ελλείψεων των αθλητών ή των ασκουµένων. Περιλαµβάνει τόσο ποιοτικές όσο και 
ποσοτικές µεθόδους αξιολόγησης, ο συνδυασµός των οποίων οδηγεί στην πληρέστερη 
καταγραφή της ψυχολογικής εικόνας του εξεταζοµένου. 

Οι ποιοτικές µέθοδοι περιλαµβάνουν το ιστορικό και την κλινική συνέντευξη, η οποία 
είναι µια δοµηµένη ή ηµι-δοµηµένη διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών από το ιστορικό 
και την καθηµερινή ζωή του εξεταζοµένου. Απαιτούν επί τούτου εκπαίδευση για την 
καλύτερη εφαρµογή της µεθόδου και ερµηνεία των δεδοµένων και, κατ’ επέκταση, την 
καλύτερη κατανόηση και αξιοποίησή τους. Οι ποσοτικές µέθοδοι περιλαµβάνουν τη χρήση 
ερωτηµατολογίων, επιστηµονικών συσκευών ή λογισµικού για την αξιολόγηση ψυχολογικών 
και ψυχοκινητικών χαρακτηριστικών των αθλητών. Οι µετρήσεις αυτές χρησιµοποιούνται για 
να περιγράψουν τόσο το ψυχολογικό προφίλ των εξεταζοµένων όσο και να επισηµάνουν τις 
αλλαγές που επιτεύχθηκαν µέσα από τα προγράµµατα ψυχολογικής υποστήριξης ή 
εξάσκησης (Psychountaki, Stavrou, Vlachopoulos, Van Raalte, & Minniti, in press).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν οδηγοί ψυχολογικών δοκιµασιών, οι οποίοι 
περιλαµβάνουν ενδελεχή περιγραφή κάθε δοκιµασίας (σκοπό, ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά, 
οδηγίες χρήσης). Σηµαντικοί κατάλογοι ψυχολογικών δοκιµασιών στον αθλητισµό είναι: 
Advances in Sport and Exercise Psychology Measurement (Duda, 1998), Directory of 
Psychological Tests in the Sport and Exercise Sciences (Ostrow, 2002) και Measurement in 
Sport and Exercise Psychology (Tenenbaum, Eklund, & Kamata, 2012). 

Η επιλογή των δοκιµασιών αξιολόγησης -ερωτηµατολογίων ή επιστηµονικών 
οργάνων- ποικίλει ανάλογα µε τον σκοπό της αξιολόγησης και τις ανάγκες του εξεταζοµένου. 
Πιο συγκεκριµένα, για την κατάλληλη επιλογή των δοκιµασιών αξιολόγησης είναι σηµαντικό 
να λαµβάνονται υπόψη στοιχεία όπως: (α) ο σκοπός και το θεωρητικό υπόβαθρο της 
δοκιµασίας, (β) οι ψυχοµετρικοί δείκτες της δοκιµασίας και η προσαρµογή της στον 
πληθυσµό που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί και (γ) η ηλικία του εξεταζοµένου. Επίσης, 
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σηµαντικές παράµετροι για την ψυχολογική αξιολόγηση είναι η δέσµευση των εξεταζοµένων 
στη διαδικασία αυτή και η σχέση που θα δηµιουργηθεί µεταξύ αθλητικού ψυχολόγου και 
εξεταζοµένου, ώστε η συµµετοχή και οι απαντήσεις να είναι ειλικρινείς.  
 

Ψυχολογική αξιολόγηση αθλητή 
Στο πλαίσιο του αγωνιστικού αθλητισµού, για τη δηµιουργία του ψυχολογικού προφίλ 

του αθλητή συνήθως γίνεται αξιολόγηση: (α) γενικών χαρακτηριστικών προδιάθεσης και 
γνωστικής ικανότητας, (β) αθλητικών χαρακτηριστικών προδιάθεσης, (γ) ψυχοκινητικών 
χαρακτηριστικών, (δ) δυναµικής της οµάδας και (ε) χαρακτηριστικών κατάστασης. 
∆ιεξάγεται -ατοµικά ή οµαδικά- σε δύο ή τρεις φάσεις: (α) αρχική αξιολόγηση, (β) ενδιάµεση 
αξιολόγηση και (γ) τελική αξιολόγηση. Το ψυχολογικό προφίλ που δηµιουργείται από την 
αρχική αξιολόγηση παρέχει τη βάση ανάπτυξης και οργάνωσης των προγραµµάτων 
παρέµβασης για την ψυχολογική εκπαίδευση και προετοιµασία ενός αθλητή.  
 

Γενικά χαρακτηριστικά προδιάθεσης και γνωστική λειτουργία 
Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι δεν υπάρχει µια ιδανική αθλητική 

προσωπικότητα η οποία σχετίζεται µε την απόδοση στον αγωνιστικό αθλητισµό (Schurr, 
Ashley, & Joy, 1977). Ωστόσο, η αξιολόγηση γενικών χαρακτηριστικών προδιάθεσης 
προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες και βοηθάει στην οργάνωση των προγραµµάτων 
παρέµβασης και στον καθορισµό στόχων µε έναν αποτελεσµατικό τρόπο. Ευρέως 
αξιολογούµενα γενικά αρακτηριστικά προδιάθεσης είναι:  

(α) Γενικό άγχος προδιάθεσης. είναι βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του 
ατόµου. ∆ηλώνει την τάση του ατόµου να ερµηνεύει αρνητικά τις καθηµερινές καταστάσεις. 
Επηρεάζει σηµαντικά τον τρόπο που ένας αθλητής αντιδρά στις διάφορες καταστάσεις που 
καλείται να αντιµετωπίσει. 

(β) Αυτοεκτίµηση. αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο ένα άτοµο εκτιµά τις 
ικανότητες και την προσωπικότητά του. Επηρεάζει την επιθυµία του ατόµου να συµµετέχει 
ή/και να επιµένει στον αθλητισµό. Η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης των αθλητών δύναται να 
επηρεάσει τόσο την αθλητική απόδοση όσο και την προσωπική ανάπτυξη.  

(γ) Επιθετικότητα. 
αναφέρεται στην τάση του ατόµου να εµφανίζει επιθετική 

συµπεριφορά µε διάφορες µορφές (σωµατική επιθετικότητα, λεκτική επιθετικότητα, θυµό και 
εχθρικότητα). 

(δ) Γνωστική λειτουργία. 
αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να επεξεργάζεται 

πληροφορίες γρήγορα και αποτελεσµατικά. Βασίζεται κυρίως στη γενική γνωστική ικανότητα 
του ατόµου και όχι στην εκπαίδευση που έχει δεχθεί ή το κοινωνικό επίπεδο στο οποίο 
βρίσκεται. Η γνωστική λειτουργία αποτελεί σηµαντική παράµετρο γιατί ο αγωνιστικός 
αθλητισµός εγείρει απαιτήσεις για γρήγορη και αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

(ε) Κοινωνική επιθυµητότητα. είναι η τάση του ατόµου να περιγράφει τον εαυτό του µε 
ένα κοινωνικώς αποδεκτό τρόπο επιδιώκοντας την αποδοχή των άλλων. Είναι σηµαντικό η 
ερµηνεία των δεδοµένων να αντανακλούν τις αντιλήψεις των αθλητών, το πώς είναι και όχι 
το πώς θα ήθελαν να είναι.  
 

Αθλητικά χαρακτηριστικά προδιάθεσης 
Τα αθλητικά χαρακτηριστικά προδιάθεσης αναφέρονται στα χαρακτηριστικά που το 

άτοµο εµφανίζει ως αθλητής. Η βασική οδηγία για την αξιολόγηση των αθλητικών 
χαρακτηριστικών προδιάθεσης είναι οι αθλητές να απαντήσουν πώς νιώθουν «συνήθως», 
«γενικά» όταν αγωνίζονται. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι: 

(α) Αγωνιστικό άγχος προδιάθεσης. αναφέρεται στην τάση του αθλητή να εµφανίζει 
υψηλό άγχος πριν από τον αγώνα. Συνήθως καταγράφονται τα σωµατικά και τα γνωστικά 
συµπτώµατα του άγχους, όπως και η κατεύθυνση (διευκόλυνση ή παρεµπόδιση) του άγχους. 

(β) Αγωνιστική αυτοπεποίθηση. αναφέρεται στην πίστη ή στο βαθµό βεβαιότητας ενός 
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ατόµου για την ικανότητά του να πετυχαίνει στον αθλητισµό. 
(γ) Στρατηγικές αντιµετώπισης του άγχους. αποτελεί µια συνειδητή διαδικασία στο 

πλαίσιο της οποίας ο αθλητής διαχειρίζεται αποτελεσµατικά εξωτερικές ή/και εσωτερικές 
πιέσεις, εντάσεις.  

(δ) Αθλητική παρακίνηση. αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους ένας αθλητής 
συµµετέχει στο άθληµά του.  

(ε) Αθλητικός προσανατολισµός. αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο ένας αθλητής 
ορίζει την επιτυχία καθώς, επίσης, και στο νόηµα που αποδίδει στην επιτυχία αυτή.  
 

Ψυχοκινητική αξιολόγηση 
Για τη διαµόρφωση του ψυχοκινητικού προφίλ του αθλητή χρησιµοποιούνται κυρίως 

επιστηµονικές συσκευές ή/και ηλεκτρονικά προγράµµατα. Τα µέσα αυτά προσφέρουν 
σηµαντικές πληροφορίες για ένα µεγάλο εύρος ικανοτήτων, όπως ο χρόνος αντίδρασης, ο 
χρόνος πρόβλεψης, η συγκέντρωση της προσοχής, η δυναµική ισορροπία, η κιναίσθηση, η 
συναρµογή, η οπτικο-κινητική συναρµογή, η κινητική µάθηση.  
 

∆υναµική της οµάδας 
Η δυναµική της οµάδας αναφέρεται σε σηµαντικές µεταβλητές που αφορούν κυρίως 

στη λειτουργία των αθλητικών οµάδων και είναι η συνοχή και η ηγεσία. Οι πληροφορίες 
αυτές αποβαίνουν χρήσιµες τόσο για τον αθλητή ως άτοµο όσο και για την οµάδα ως ενιαίο 
σύνολο.  
 

Αθλητικά χαρακτηριστικά κατάστασης  
 Συχνά τα επίπεδα άγχους και ψυχικής διάθεσης -συναισθηµάτων και συµπεριφοράς- 
διαφέρουν από προπόνηση σε αγώνα ή από αγώνα σε αγώνα. Η αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών κατάστασης γίνεται µε βασική οδηγία να απαντήσει ο αθλητής πώς νιώθει 
«αυτή τη στιγµή», τη στιγµή της εξέτασης. Βασικές παράµετροι που συνήθως αξιολογούνται 
είναι το αγωνιστικό άγχος κατάστασης, η ψυχολογική ροή και η ψυχική διάθεση.  
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Έγινε µια προσπάθεια ανάδειξης της σηµασίας κυρίως της ποσοτικής ψυχολογικής 

αξιολόγησης των αθλητών. Οι αθλητικοί ψυχολόγοι πρέπει να επιλέξουν από ένα µεγάλο 
εύρος έγκυρων και αξιόπιστων δοκιµασιών και ταυτόχρονα να είναι σίγουροι ότι οι µετρήσεις 
συνάδουν µε τους σκοπούς της αξιολόγησης, είναι κατάλληλες για το συγκεκριµένο άτοµο 
και τη συγκεκριµένη κατάσταση. Ο συνδυασµός ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων θα δώσει 
την ευκαιρία στον αθλητικό ψυχολόγο να περιγράψει ενδελεχώς το προφίλ του αθλητή και να 
καταρτίσει κατάλληλο πρόγραµµα ψυχολογικής εκπαίδευσης/προετοιµασίας. Η απάντηση 
στο ερώτηµα του τίτλου σχετίζεται µε την επιλογή και τη χρήση των δοκιµασιών, µε την 
ευσυνείδητη διεξαγωγή της διαδικασίας της αξιολόγησης! 
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Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε τα ποσοστά των ατόµων που ασκούνται τακτικά ώστε 
να αποκοµίσουν τα σωµατικά και ψυχολογικά οφέλη της άσκησης, δείχνουν ότι περίπου τα 
δύο τρίτα του πληθυσµού στην Ευρώπη δεν ασκούνται τακτικά (Special Eurobarometer, 
2010). Περαιτέρω, από τα άτοµα που ξεκινούν συµµετοχή σε ένα οργανωµένο πρόγραµµα 
άσκησης, το 50% θα εγκαταλείψει στους πρώτους δύο µε τρείς µήνες (Buckworth & 
Dishman, 2002). Έτσι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της κατανόησης των παραγόντων που 
σχετίζονται µε την απόφαση των ατόµων να ξεκινήσουν να ασκούνται ή να συνεχίσουν να 
συµµετέχουν τακτικά και µακροπρόθεσµα σε ένα πρόγραµµα άσκησης. Η θεωρία του αυτό-
καθορισµού (self-determination theory; Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000) είναι µια 
σύγχρονη και πολλά υποσχόµενη θεωρία κινήτρων η οποία εξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο η 
προσωπικότητα αλληλεπιδρά µε τις επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος ώστε να 
εξηγηθούν οι ατοµικές διαφορές στην ποιότητα των κινήτρων που κινητοποιούν την 
ανθρώπινη συµπεριφορά, στην συµπεριφορά, όπως και στους δείκτες ψυχικής υγείας 
γενικότερα όπως και στο χώρο της συµµετοχής σε άσκηση. Σύµφωνα µε τη θεωρία, τα άτοµα 
διαφέρουν όχι µόνο ως προς την ένταση των κινήτρων που κινητοποιούν τη συµπεριφορά 
αλλά  και ως προς την ποιότητα των κινήτρων τους. Η θεωρία ασπάζεται την ύπαρξη τριών 
ψυχολογικών δυνάµεων που κινητοποιούν την ανθρώπινη συµπεριφορά. Αυτές οι δυνάµεις 
είναι τα εσωτερικά κίνητρα (intrinsic motivation), τα εξωτερικά κίνητρα (extrinsic 
motivation) και η απουσία κινήτρων (amotivation). Τα εσωτερικά κίνητρα κινητοποιούν την 
συµπεριφορά λόγω της ευχαρίστησης που το άτοµο αναµένει να αντλήσει µέσω της 
εκδήλωσης της συµπεριφοράς. Οι λόγοι εκδήλωσης µιας συµπεριφοράς που αντιστοιχούν στα 
εξωτερικά κίνητρα είναι λόγοι που δεν συµπεριλαµβάνουν την ευχαρίστηση και την 
ικανοποίηση από την εκδήλωση της συµπεριφοράς. Τέλος, η απουσία κινήτρων αντανακλά 
την απουσία της πρόθεσης για εκδήλωση της συµπεριφοράς ή συµπεριφορά που εκδηλώνεται 
χωρίς την ουσιαστική πρόθεση του ατόµου. Περαιτέρω, τα εξωτερικά κίνητρα 
διαφοροποιούνται από ποιοτικής πλευράς σε εκείνα που αντανακλούν την αίσθηση του αυτό-
καθορισµού ή αλλιώς της αληθινής επιλογής της συµπεριφοράς (self-determined motives) και 
σε εκείνα που αντανακλούν την αίσθηση της πίεσης (εξωτερικής ή αυτό-επιβαλλόµενης) που 
ονοµάζονται κίνητρα ελέγχου της συµπεριφοράς (controlling motives). Ξεκινώντας από τα 
κίνητρα ελέγχου, αυτά είναι η εξωτερική ρύθµιση (external regulation) (δηλ. η συµπεριφορά 
εκδηλώνεται για να αποκοµισθεί µια υλική αµοιβή ή για να αποφευχθεί η τιµωρία) και η 
ενδοπροβαλλόµενη ρύθµιση (introjected regulation) όπου η συµπεριφορά εκδηλώνεται ώστε 
το άτοµο να αποφύγει αισθήµατα ντροπής ή ενοχής ή και να ενισχύσει την αυτοεκτίµησή του. 
Αναφορικά µε τα αυτό-καθοριζόµενα κίνητρα, αυτά είναι η ρύθµιση ταύτισης (identified 
regulation) όπου η συµπεριφορά εκδηλώνεται διότι θεωρείται σηµαντική από το άτοµο και η 
ενσωµατωµένη ρύθµιση (integrated regulation) όπου οι αξίες του ατόµου έχουν ενσωµατωθεί 
σε έναν πιο συµπαγή πυρήνα του εαυτού. Οι Deci και Ryan όπως και ο Vallerand (1997) στα 
πλαίσια του Ιεραρχικού Μοντέλου των Εσωτερικών και των Εξωτερικών Κινήτρων 
(Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation) υποστηρίζουν ότι τα αυτό-
καθοριζόµενα κίνητρα της συµπεριφοράς είναι και αυτά που οδηγούν σε περισσότερο θετικά 
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επακόλουθα των κινήτρων, είτε γνωστικού (cognitive), είτε θυµικού (affective), είτε 
συµπεριφοριστικού (behavioral) χαρακτήρα. 
 Σύµφωνα µε τη θεωρία του αυτό-καθορισµού, το κοινωνικό περιβάλλον έχει την 
ιδιότητα να επηρεάζει τα κίνητρα των ατόµων για την εκδήλωση της συµπεριφοράς (όπως και 
της συµπεριφοράς της άσκησης) και αυτό γίνεται µέσα από την ικανοποίηση τριών έµφυτων, 
παράλληλων, και ανεξάρτητων βασικών ψυχολογικών αναγκών για αυτονοµία, ικανότητα, 
και οµαλών σχέσεων µε άλλα άτοµα. Η ανάγκη για αυτονοµία (need for autonomy) εκφράζει 
την ανάγκη του ατόµου να αισθάνεται ότι η δραστηριότητα στην οποία αναµιγνύεται έχει 
επιλεγεί από το ίδιο και ότι η δραστηριότητα το εκφράζει. Η ανάγκη για ικανότητα (need for 
competence) αντανακλά την ανάγκη του ατόµου να αισθάνεται αποτελεσµατικό στην 
εκτέλεση µιας δραστηριότητας και στη γενικότερη συνδιαλλαγή του µε το περιβάλλον. Η 
ανάγκη για οµαλές σχέσεις µε τους άλλους (need for relatedness) αντανακλά την ανάγκη του 
ατόµου να αισθάνεται ότι υπάρχει µια αµφίδροµη σχέση εµπιστοσύνης και σεβασµού µε τα 
άλλα άτοµα κατά τη δραστηριότητα και το αίσθηµα του «ανήκειν» στην οµάδα των ατόµων 
µε τα οποία αλληλεπιδρά για την εκτέλεση µιας δραστηριότητας. Σύµφωνα µε τη θεωρία, όσο 
περισσότερο οι σηµαντικοί άλλοι που ορίζουν το κοινωνικό περιβάλλον συνεισφέρουν στην 
ικανοποίηση των τριών βασικών ψυχολογικών αναγκών, τόσο πιο αυτό-καθοριζόµενα 
εξωτερικά κίνητρα θα αναφέρουν τα άτοµα, τόσο υψηλότερα θα διατηρηθούν τα επίπεδα των 
εσωτερικών κινήτρων και τόσο χαµηλότερα είναι πιθανό να είναι τα επίπεδα της απουσίας 
κινήτρων. Οι συµπεριφορές των υπευθύνων εκγύµνασης και των «σηµαντικών άλλων» 
γενικότερα που έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις τρεις βασικές ψυχολογικές 
ανάγκες ονοµάζονται συνολικά «υποστηρικτικές της αυτονοµίας» αν και στη σχετική 
βιβλιογραφία έχει συζητηθεί περαιτέρω διάκρισή τους. 
 Στο χώρο της άσκησης, ένας αριθµός ερευνών που έχει εξετάσει διάφορες υποθέσεις 
που πηγάζουν από τη θεωρία του αυτό-καθορισµού έχει υποστηρίξει την εγκυρότητα των 
υποθέσεων της θεωρίας αναφορικά µε τους παράγοντες που κινητοποιούν τη συµπεριφορά 
της συµµετοχής σε άσκηση. Τέτοιες µελέτες αφορούν στην εξέταση των σχέσεων των 
διαφόρων τύπων ρύθµισης της συµπεριφοράς της άσκησης µε µεταβλητές γνωστικού, 
θυµικού και συµπεριφοριστικού τύπου. Παραδείγµατα µεταβλητών γνωστικής φύσης 
περιλαµβάνουν τα εµπόδια για άσκηση και την αυτό-αποτελεσµατικοτητα για άσκηση 
(Thogersen-Ntoumani & Ntoumanis, 2006), τη θετική στάση απέναντι στη άσκηση όπως και 
την αντίληψη του ελέγχου επάνω στη συµπεριφορά της άσκησης (Hagger, Chatzisarantis, & 
Biddle, 2002). Μεταβλητές θυµικής φύσης περιλαµβάνουν τα επίπεδα ευχαρίστησης από την 
άσκηση (Vlachopoulos & Karageorghis, 2005). Μεταβλητές συµπεριφοριστικού τύπου 
περιλαµβάνουν τη συχνότητα έντονης άσκησης (Wilson, Rodgers, Blanchard, & Gessell, 
2003) και τα στάδια ετοιµότητας για αλλαγή στη συµπεριφορά της άσκησης (Thogersen & 
Ntoumanis, 2006). Επίσης, µελέτες έχουν καταδείξει την θετική συσχέτισης της 
ικανοποίησης των τριών βασικών ψυχολογικών αναγκών µε διάφορες µεταβλητές που 
σχετίζονται µε τη συµµετοχή σε άσκηση όπως συγκέντρωση κατά την άσκηση, αυτό-
καθοριζόµενα κίνητρα για άσκηση, ευχαρίστηση, πρόθεση για άσκηση και αυτό-
αναφερόµενη συµµετοχή σε άσκηση (Hagger, Chatzisarantis, & Harris, 2006; Vlachopoulos, 
2007; Vlachopoulos & Michalidou, 2006;). Τέλος, η έννοια της απουσίας κινήτρων για 
άσκηση έχει συσχετιστεί αρνητικά µε µεταβλητές όπως η αντίληψη ικανότητας για άσκηση, η 
θετική στάση απέναντι στην άσκηση και η πρόθεση για άσκηση (Vlachopoulos & Gigoudi, 
2008; Vlachopoulos, Letsiou, Palaiologou, Leptokaridou, & Gigoudi, 2010). Σε γενικές 
γραµµές οι προαναφερόµενες µελέτες δείχνουν ότι η εγκυρότητα της θεωρίας του αυτό-
καθορισµού τείνει να υποστηρίζεται στο χώρο της άσκησης. Ως επακόλουθο της 
αυξανόµενης υποστήριξης της εγκυρότητας των ψυχολογικών µηχανισµών που εξηγούν τις 
ατοµικές διαφορές στην κινητοποίηση των ατόµων για άσκηση όπως και τη συµπεριφορά της 
άσκησης, η ανάγκη για την εξέταση της αποτελεσµατικότητας των πρακτικών της 
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υποστήριξης της αυτονοµίας σε χώρους άσκησης γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Έτσι 
φαίνεται να έχει φτάσει πλέον το πλήρωµα του χρόνου για να περάσουν οι ερευνητές της 
θεωρίας του αυτό-καθορισµού στην άσκηση, σε πειραµατικές µελέτες όπου η 
αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων πρακτικών της θεωρίας για την ενίσχυση της 
συµπεριφοράς της άσκησης µπορεί να εξεταστεί µε µεγαλύτερη ενδελέχεια. 
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Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 
Η σύγχρονη αθλητική ψυχολογία είναι ένας κλάδος που έχει µια ιστορία ως 

επιστηµονικός κλάδος πάνω από έναν αιώνα, ωστόσο γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη κυρίως τις 
τελευταίες δεκαετίες στη χώρα µας παράλληλα και µε άλλα επιστηµονικά πεδία. Η 
παιδαγωγική της φυσικής αγωγής είναι ένας κλάδος που επίσης αναπτύχθηκε στη χώρα µας 
ραγδαία κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Αν και η σχέση των δυο επιστηµών δεν ήταν εκ 
πρώτης όψης προφανής ωστόσο φαίνεται ότι αυτή η σχέση εντάθηκε τα τελευταία 20 περίπου 
χρόνια και υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις γι’ αυτό. . Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι 
µια απόπειρα παρουσίασης αυτών των αλλαγών ή/και αλληλεπιδράσεων. 

Είναι σηµαντικό λοιπόν να εξετάσει κανείς την παράλληλη ιστορία και εξέλιξη της 
αθλητικής ψυχολογίας µε την καθηµερινή πρακτική στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριµένα 
στο χώρο της σχολικής φυσικής αγωγής. Επιπλέον, είναι χρήσιµο να δει κανείς ταυτόχρονα 
και το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο ή και τις ιστορικές εξελίξεις στην πατρίδα µας που 
αλληλεπίδρασαν 

Κατά καιρούς, η φυσική αγωγή (ή γυµναστική) στο σχολείο έχει χρησιµοποιηθεί µε 
διαφορετικό τρόπο ή έχει λάβει πολλές και διαφορετικές µορφές στο σύγχρονο ελληνικό 
κράτος. Για παράδειγµα, µεταξύ άλλων, έχει χρησιµοποιηθεί ως µέσο ενίσχυσης της υγιεινής, 
ως προθάλαµος της προστρατιωτικής εκπαίδευσης, ως µέσο ανάπτυξης της φυσικής 
κατάστασης, ως µέσο ψυχαγωγίας των µαθητών. Σουηδική γυµναστική, γυµναστικές 
επιδείξεις, σκυταλοδροµίες, τακτικές ασκήσεις ήταν το περιεχόµενο της γυµναστικής 
παλαιότερα, ενώ µετά τη µεταπολίτευση η έµφαση δόθηκε στη διδασκαλία αθλοπαιδιών ή 
αθληµάτων ως επί το πλείστον. Ωστόσο, όσο το περιεχόµενο της διδασκαλίας της ΦΑ 
περιελάµβανε όλο και περισσότερα σύγχρονα και προβεβληµένα αθλήµατα, τόσο 
περισσότερο η σχέση της αθλητικής ψυχολογίας µε τη σχολική φυσική αγωγή γινόταν 
στενότερη. 

Τα τελευταία 20 περίπου χρόνια η αθλητική ψυχολογία απεδείχθη ένα ιδιαίτερα 
δυναµικό πεδίο ακαδηµαϊκής δράσης. Ορισµένα στερεότυπα και αξίες του σύγχρονου 
αθλητισµού, όπως η έµφαση στην αξία του ανταγωνισµού, η έµφαση στην αξία της ατοµικής 
επίδοσης, η έµφαση στην αξία της ικανότητας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ίσως στην 
καθιέρωση κάποιων στερεοτύπων στο χώρο της φυσικής αγωγής επί µακρόν. Η αθλητική 
ψυχολογία συνέβαλλε στο να εξεταστούν, να αναθεωρηθούν ή και να ανατραπούν ορισµένα 
από αυτά τα στερεότυπα ή αντιλήψεις, τα οποία επηρέαζαν τη διδασκαλία της γυµναστικής 
(Φυσικής Αγωγής) στο σχολείο.  

Η εισαγωγή της διδασκαλίας των αθληµάτων στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου 
έδωσε ίσως το έναυσµα στην αθλητική ψυχολογία να ασχοληθεί ερευνητικά µε τον τρόπο 
διδασκαλίας αυτών των αθληµάτων και µε διάφορους παραµέτρους που αφορούν στην 
αποτελεσµατική διδασκαλία υπό το πρίσµα θεωριών που εντάσσονται στο επιστηµονικό 
πεδίο της. Μια σειρά από έρευνες και φυσικά µια σειρά από σηµαντικούς ανθρώπους 
συνετέλεσαν σε µια σειρά από αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας της φυσικής αγωγής στο 
σχολείο ή/και στον τρόπο δόµησης αλλά, εν τέλει, και στο περιεχόµενο του µαθήµατος. 
Η σηµασία της διαµόρφωσης κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η σηµασία της 
εφαρµογής ψυχολογικών στρατηγικών µάθησης, η σηµασία της χρήσης περισσότερο 
µαθητοκεντρικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία, η εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης 
δεξιοτήτων ζωής, η χρήση ενός φάσµατος µεθόδων διδασκαλίας διαφορετικών από αυτά που 



 

 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας 
“Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό”  

 

17

ήταν µέχρι πριν γνωστά είναι ορισµένα µόνο από τα σηµεία στα οποία η αθλητική ψυχολογία 
επέδρασε ή συνέβαλλε σηµαντικά στις αντιλήψεις που διαµορφώνουν τη σύγχρονη φυσική 
αγωγή στη χώρα µας. 

Η εξέταση των κινήτρων, του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, του κλίµατος 
παρακίνησης, της χρήσης αυτοδιαλόγου, της ορθής χρήσης της διαδικασίας καθορισµού 
στόχων, του άγχους, η πειραµατική εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής, 
προγραµµάτων αγωγής υγείας που στόχευαν σε πιο υγιεινές συµπεριφορές είναι ορισµένα 
χαρακτηριστικά παραδείγµατα από τις περιοχές που αναπτύχθηκαν ερευνητικά στα πλαίσια 
της αθλητικής ψυχολογίας. Σηµαντικές έρευνες πεδίου, παρεµβατικές έρευνες αλλά και 
διαχρονικές έρευνες στο πεδίο της σχολικής φυσικής αγωγής υλοποιήθηκαν τα τελευταία 20 
περίπου χρόνια από όσους θεραπεύουν την επιστήµη της αθλητικής ψυχολογίας και 
επηρέασαν αντίστοιχα την πορεία της στη χώρα µας προφανώς προς µια πιο 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία και στην υλοποίηση του αναλυτικού 
προγράµµατος. 
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Περίληψη 

 Η εισήγηση αυτή εστιάζεται στις σχέσεις της άσκησης µε το κάπνισµα και το 
αλκοόλ, και στη διερεύνηση των µηχανισµών µείωσης ή διακοπής του καπνίσµατος 
και της κατάχρησης στο αλκοόλ.  Επίσης παρουσιάζει τα στάδια ενός ερευνητικού σε 
εξέλιξη έργου (Πρόγραµµα Θαλής: Άσκηση, κάπνισµα & αλκοόλ: ∆ιερεύνση 
µηχανισµών και παρέµβασης για διακοπή, πρόληψη και ευαισθητοποίηση–
ESCAPEE) το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού και πρακτικού 
ταυτόχρονα µοντέλου υποστήριξης και αυτορρύθµισης ατόµων που καπνίζουν και 
κάνουν κατάχρηση στο αλκοόλ. Το έργο αυτό προτίθεται να εξετάσει  την επίδραση 
διαφορετικών εντάσεων άσκησης, σε ψυχολογικούς, φυσιολογικούς και βιοχηµικούς 
παράγοντες ατόµων εφήβων ή ενηλίκων που καπνίζουν ή καταναλώνουν αλκοόλ, και 
να σχεδιάσει ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα πρόληψης και διακοπής του 
καπνίσµατος και της κατανάλωσης αλκοόλ. Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, τις 
τάσεις των ερευνών των τελευταίων ετών, όπως επίσης και µε βάση τις ερευνητικές 
υποθέσεις του έργου ESCAPEE θεωρούµε ότι η υιοθέτηση ενός αθλητικού τρόπου 
ζωής βοηθάει, σε γενικές γραµµές, στον περιορισµό και τη διακοπή του καπνίσµατος, 
όπως επίσης και της κατάχρησης στο αλκοόλ.   

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι µηχανισµοί των κινήτρων που οδηγούν τα άτοµα στο κάπνισµα, δεν είναι µόνο 
κοινωνικοί, προσωπικοί,  και ψυχολογικοί, αλλά σχετίζονται και µε νευροχηµικούς και 
νευροβιολογικούς  µηχανισµούς έκκρισης σχετικών ουσιών. Τις ανθυγιεινές συνήθειες και 
µεταξύ αυτών το κάπνισµα ή το αλκοόλ δεν τις υιοθετούν τα άτοµα από µόνες τους, αλλά 
σχετίζονται και µε πολλές άλλες ανθυγιεινές συνήθειες, και βρίσκονται σε αντίθεση µε τον 
αθλητικό τρόπο ζωής. Ωστόσο, παρότι υπάρχουν πολλές αποδείξεις για τη θετική επίδραση 
της άσκησης στην υγεία, δεν είναι  ξεκαθαρισµένη η αιτιολογία και η ερµηνεία των 
ψυχολογικών και φυσιολογικών µηχανισµών που συντελούν σ’ αυτό.  

Γενικώς, σε συλλογικό επίπεδο, χρησιµοποιούνται µεγάλες καµπάνιες 
ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης του κοινού και προγράµµατα αγωγής υγείας, και σε 
ατοµικό επίπεδο, χρησιµοποιούνται φαρµακευτικές αγωγές, ψυχολογικές τεχνικές και 
τεχνικές τροποποίησης της συµπεριφοράς. Όµως, τα αποτελέσµατά τους, αν και κινούνται 
σε θετική κατεύθυνση, µάλλον ως πενιχρά µπορούν να χαρακτηριστούν µε βάση τα 
στατιστικά στοιχεία των µεγάλων οργανισµών, όπως είναι η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας 
και η Eurostat.  

Όσον αφορά το κάπνισµα, υπάρχουν αντιφατικά αποτελέσµατα καθώς, σχετικές 
ανασκοπήσεις κατέληξαν στο γενικό συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την 
επίδραση της άσκησης στην διακοπή ή ελάττωση του καπνίσµατος. Αντιθέτως, άλλες 
εργασίες δείχνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις, η άσκηση βοήθησε στην ελάττωση του 
καπνίσµατος, ενώ, σε γενικές γραµµές όσο πιο πολύ ασκούνται τα άτοµα, τόσο πιο λίγο 
καπνίζουν (Θεοδωράκης, 2010).  
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Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από ειδικούς να αναπτύξουν παρεµβατικά 

προγράµµατα που θα βοηθήσουν τους καπνιστές να µειώσουν ή και να κόψουν το τσιγάρο, 
χωρίς τη χρήση φαρµάκων, αλλά, κυρίως, µε την ψυχολογική υποστήριξη ειδικών. Από τις 
παρεµβατικές µελέτες δε θα µπορούσε να λείπει η άσκηση η οποία, σε συνδυασµό µε 
συµβουλευτική και γνωστική συµπεριφορά έχει θετική επίδραση στην προσπάθεια για 
διακοπή του καπνίσµατος. Για παράδειγµα, σχετική έρευνα, έδειξε ότι ακόµα και 
πρόγραµµα φυσικής δραστηριότητας που περιελάµβανε 15 λεπτά γρήγορο περπάτηµα, ήταν 
ικανό να προκαλέσει µείωση της έντονης επιθυµίας για κάπνισµα και των ανάλογων 
στερητικών συνδρόµων και κατά τη διάρκεια της άσκησης και µετά από την άσκηση. 
Θεωρείτε όµως ότι η προσκόλληση σε προγράµµατα άσκησης είναι αυτή που έχει τη 
µεγαλύτερη αξία, και θα βοηθήσει περισσότερο τους καπνιστές να διακόψουν το κάπνισµα. 

Σε συλλογικό επίπεδο, µεγάλες καµπάνιες, προγράµµατα, νοµοθετικές παρεµβάσεις, 
αλλά και προγράµµατα αγωγής υγείας, προσπαθούν το καθένα από την πλευρά του να 
συνεισφέρουν στο θέµα της ευαισθητοποίησης των πληθυσµών. Ειδικότερα, στο θέµα της 
αγωγής υγείας, σχεδιάσθηκε στη χώρα µας ένα πρόγραµµα µε τίτλο «∆εν καπνίζω, 
γυµνάζοµαι», που τελευταία λειτουργεί και µέσω του διαδικτύου. Η ανασκόπηση των 
σχετικών ερευνών δείχνει ότι η εφαρµογή του προγράµµατος είχε ισχυρότερη επίδραση 
προς την επιθυµητή κατεύθυνση στα παιδιά δηµοτικού, από ό,τι στις άλλες βαθµίδες, ενώ, 
όταν προστέθηκαν οδηγίες για τη διακοπή του καπνίσµατος, το πρόγραµµα είχε θετικότερα 
αποτελέσµατα και στα παιδιά του Λυκείου. Σε όλες τις εφαρµογές του προγράµµατος, 
βελτιώθηκαν οι γνώσεις, σχετικά µε το κάπνισµα (Θεοδωράκης, Κοσµίδου, Χασάνδρα, & 
Γούδας, 2008).  

Η αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ ιδιαιτέρως από τους νέους, µπορεί να εκφράζει µια  
πρόκληση, προς την εξουσία των ενηλίκων ή µια προσπάθεια καταξίωσης στις εφηβικές 
παρέες. Για τις µεγαλύτερες ηλικίες, όµως, οι αιτίες είναι λίγο πιο διαφορετικές, όπως, οι 
ανησυχίες, το άγχος, η νευρικότητα, οι ανασφάλειες, οι αποτυχίες και τα επαγγελµατικά ή 
προσωπικά προβλήµατα. Πολλοί είναι αυτοί που κάνουν κατάχρηση στο αλκοόλ, επειδή δεν 
µπορούν να αντιµετωπίσουν το στρες της καθηµερινότητας. Με το αλκοόλ, χαλαρώνουν και 
ξεχνούν, έστω και στιγµιαία, τις στρεσογόνες καταστάσεις και τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν. Όταν ξεφεύγουν από την απλή κατανάλωση στην κατάχρηση και το άτοµο 
αντιλαµβάνεται την καταστροφή που προκαλείται στη σωµατική και την πνευµατική του 
υγεία, τότε, το επίπεδο της αυτοεκτίµησής του κατεβαίνει ακόµα περισσότερο. 

Ειδικότερα για τις σχέσεις της άσκησης µε την κατανάλωση αλκοόλ, ερευνητές 
καταλήγουν ότι δεν αξιοποιείται ακόµα ο ρόλος της άσκησης στην υποστήριξη των 
αλκοολικών, ενώ υπάρχουν πολλές ενδείξεις για τις ευεργετικές της επιδράσεις. Έτσι, 
συζητείται σοβαρά πλέον, η πρόταση ότι η άσκηση µπορεί να λειτουργήσει ως 
συµπληρωµατική στρατηγική, µαζί µε άλλα θεραπευτικά µοντέλα, να επιδράσει θετικά στην 
ψυχοθεραπευτική διαδικασία, κατά τη διάρκεια και µετά τη θεραπευτική διαδικασία, για την 
αποχή από το αλκοόλ. Η άσκηση, µάλλον, δεν οδηγεί τον αλκοολικό στο να µειώσει το 
αλκοόλ, αλλά επηρεάζει ευεργετικά τη ψυχική του διάθεση, τη φυσική του κατάσταση, την 
αίσθηση της ικανότητας και την αίσθηση ότι το σώµα του µπορεί να λειτουργήσει καλύτερα 
(Ζουρµπάνος, Τζιαµούρτας, Στάβερη, Χατζηγεωργιάδης, &  Θεοδωράκης, 2011).  

Οι µηχανισµοί µέσω των οποίων η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα µπορεί 
να επηρεάσει τον καπνιστή, ώστε να αποστραφεί από το κάπνισµα, είτε τον αλκοολικό να 
ξεφύγει από την κατάχρησή του, µπορεί να είναι είτε ψυχολογικοί, είτε φυσιολογικοί, ή 
βιοχηµικοί. Η συστηµατική φυσική δραστηριότητα µπορεί να αυξήσει την αυτοπεποίθηση 
του ατόµου ότι µπορεί να κόψει το κάπνισµα, να αντιµετωπίσει δυναµικά τα συµπτώµατα 
στέρησης, που προκαλεί η εξάρτηση από την νικοτίνη, και που συνοδεύουν συνήθως το 
άτοµο, όπως είναι το στρες, η κατάθλιψη, η οξυθυµία, οι ανησυχίες, η κακή συγκέντρωση. 
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Η άσκηση επίσης, βοηθάει µέσω της αύξησης κατανάλωσης των θερµίδων στην 
µεταβολική ισορροπία και την προστασία του ατόµου από την αύξηση του βάρους του 
σώµατος. Οι σχετικές έρευνες, δείχνουν ότι τα άτοµα αντιλαµβάνονται την άσκηση ως ένα 
τρόπο να ρυθµίσουν αισθήµατα στρες και έντασης, και να βελτιώσουν τη ζωή τους και να 
ακολουθήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, και επίσης αντιλαµβάνονται την φυσική 
δραστηριότητα ή τα οργανωµένα προγράµµατα άσκησης ως µια βασική στρατηγική 
παρέµβασης στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσµατος (Hassandra, Kofou, Gratsani, Zisi, 
& Theodorakis, 2012; Ηassandra, Vlachopoulos, Kosmidou, Hatzigeorgiadis, Goudas, & 
Theodorakis, 2011).  

Είναι ενδιαφέρον ότι παρά τα πιθανά οφέλη της άσκησης που θα βοηθήσουν τους 
καπνιστές να διακόψουν το κάπνισµα, ή τους αλκοολικούς να περιορίσουν ή να διακόψουν 
το αλκοόλ, υπάρχουν πάντοτε αρκετά εµπόδια, και κυρίως έλλειψη συστηµατικής 
ερευνητικής τεκµηρίωσης πάνω στο θέµα αυτό. Για παράδειγµα δεν έχει εξετασθεί το θέµα 
της κατάλληλης µορφής της άσκησης ή το θέµα της έντασης της άσκησης ή το επίπεδο της 
φυσικής κατάστασης του καπνιστή, που θα µπορούσε να βοηθήσει καλύτερα τα άτοµα, ή 
κατά πόσο η άσκηση θα µπορούσε να λειτουργήσει ως µηχανισµός απόσπασης της 
προσοχής, ή ο συνδυασµός µε άλλες τεχνικές ψυχολογικής υποστήριξης.  
Σύµφωνα µε πρόσφατη ανασκόπηση εργασιών, η άσκηση έχει θετική επίδραση στη 

µείωση της επιθυµίας για κάπνισµα. Ωστόσο, η κατάλληλη µορφή άσκησης, η ένταση και οι 
µηχανισµοί δεν είναι ξεκάθαρη (Roberts, Maddison, Simpson, Bullen, & Prapavessis, 2012). 
Επιπλέον δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδοµένα διεπιστηµονικής προσέγγισης, όπως 
είναι η επίδραση διαφορετικών µορφών άσκησης και ψυχολογικούς και βιοχηµικούς δείκτες 
όπως η ενδοφρίνη και οι κατεχολαµίνες σε καπνιστές και αλκοολικούς.  
Η κατανόηση των ψυχολογικών, βιοχηµικών και φυσιολογικών µηχανισµών κατά τη 

διάρκεια της άσκησης, θα µας βοηθήσουν να αναπτύξουµε ένα αποτελεσµατικό 
πρόγραµµα παρέµβασης, συνδυασµού κατάλληλης άσκησης και ψυχολογικής ενίσχυσης 
καπνιστών και αλκοολικών. Μια από τις βασικές µας υποθέσεις είναι ότι η κατάλληλη 
µορφή άσκησης, στους συγκεκριµένους πληθυσµούς θα συνεισφέρει στην κατάλληλη 
έκκριση της ενδοφρίνης, η οποία σε συνδυασµό µε ψυχολογική ευχαρίστηση, τη ζωντάνια, 
την αλλαγή της διάθεσης, τη µείωση του στρες, την αύξηση της αυτοπεποίθησης, και την 
µετατόπιση της προσοχής, θα βοηθήσει τα άτοµα να ακολουθούν υγιεινούς τρόπους ζωής 
και να αποστρέφονται το κάπνισµα και το αλκοόλ.  
Στάδια εργασιών. Το έργο ESCAPEE θα υλοποιηθεί σε 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση θα 

εξετασθεί η επίδραση της άσκησης σε κρίσιµους ψυχολογικούς, φυσιολογικούς, και 
βιοχηµικούς παράγοντες που σχετίζονται µε το κάπνισµα και την κατανάλωση αλκοόλ. Με 
βάση τα αποτελέσµατα, στη δεύτερη φάση θα αναπτυχθούν, θα υλοποιηθούν και θα 
αξιολογηθούν κατάλληλα προγράµµατα άσκησης σε συνδυασµό µε στρατηγικές 
ψυχολογικής υποστήριξης µε στόχο τη διακοπή του καπνίσµατος και της κατάχρησης στο 
αλκοόλ. Τέλος, στην τρίτη φάση, µε βάση τα αποτελέσµατα των προηγούµενων φάσεων θα 
σχεδιασθούν, θα υλοποιηθούν και θα αξιολογηθούν προγράµµατα ευαισθητοποίησης σε 
πληθυσµούς εφήβων και ενηλίκων, όπως επίσης και η διάχυση των αποτελεσµάτων και η 
αξιολόγηση του έργου. 

Προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα διακοπής, 
πρόληψης και ευαισθητοποίησης, µέσω της άσκησης, εναντίον των συνηθειών του 
καπνίσµατος και της κατάχρησης στο αλκοόλ, κατάλληλο για πληθυσµούς εφήβων και 
ενηλίκων. 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Εκπαιδευτική ιστοσελίδα. ∆εν καπνίζω, γυµνάζοµαι. http://www.pe-uth.gr/xsmoke/.  
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Περίληψη 

 Η φυσική αγωγή αποτελεί έναν χώρο όπου τα σπορ χρησιµοποιούνται κύρια για την 
διαπαιδαγώγηση των µαθητών, αλλά και έναν χώρο που, επίσης, συχνά προκύπτουν 
ηθικά ζητήµατα (Gibbons, Ebbeck, & Weiss, 1995). Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν 
να αναγνωρίσει τους λόγους για τους οποίους οι µαθητές εκδηλώνουν αντιαθλητική 
συµπεριφορά στο πλαίσιο του παιχνιδιού στην Φ.Α. Για τη συλλογή των παραπάνω 
πληροφοριών πραγµατοποιήθηκαν αρχικά 80 ώρες παρατήρησης µε σκοπό να 
καταγραφούν οι αντιαθλητικές συµπεριφορές και να σχεδιαστεί το υλικό για την 
περαιτέρω διερεύνηση των λόγων που οδηγούν στις συµπεριφορές αυτές. Στη 
συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε µαθητές και καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής, µε στόχο τη συζήτηση και την καταγραφή των λόγων που οδηγούν 
τους µαθητές σε τέτοιες παραβατικές συµπεριφορές. Από την ανάλυση του 
περιεχοµένου αναγνωρίστηκαν 7 παράγοντες που αντιπροσωπεύουν τους λόγους της 
αντιαθλητικής συµπεριφοράς και ήταν η νίκη, η προβολή, η ανταπόδοση, η αδικία, η 
αποδοχή, η πρόκληση και η αδυναµία. Η διερεύνηση των λόγων της αντιαθλητικής 
συµπεριφοράς θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των συµπεριφορών αυτών και 
θα διευκολύνει την ανάπτυξη προγραµµάτων φυσικής αγωγής στοχευµένα στην ηθική 
ανάπτυξη.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η άποψη που επικρατούσε για αρκετά χρόνια ότι ο αθλητισµός διαµορφώνει χαρακτήρες και 
συµβάλει θετικά στη σωµατική, συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη, έχει αρχίσει να 
αµφισβητείται, καθώς ερευνητικά δεδοµένα πιθανολογούν ότι παράλληλα προάγει και 
αντικοινωνικές και ανήθικες συµπεριφορές (Stevenson, 1975). Σε µια σχετική έρευνα 803 
νεαρών αθλητών, αναφέρεται ότι σχεδόν το 10% των συµµετεχόντων οµολόγησε να κλέβει 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το 13% παραδέχτηκε να προσπαθεί να τραυµατίσει τον 
αντίπαλο, το 31% να έρχεται συχνά σε διαφωνία µε τους διαιτητές, το 13% αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι συµπεριφέρεται ανάρµοστα σε συµπαίκτες χαµηλότερων ικανοτήτων και, τέλος, 
το 27%  αποκάλυψε ότι γενικά συµπεριφέρεται αντιαθλητικά (Shields, Bredemeier, LaVoi, & 
Power, 2005). Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν αναφερθεί και σε άλλες σχετικές έρευνες 
(Kavussanu, Seal, & Phillips, 2006). Αυτά τα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση µε τους στόχους 
που αναµένεται να επιτευχθούν µέσα από τη συµµετοχή των ατόµων στα σπορ όπως, για 
παράδειγµα, η συνεργασία, η αποδοχή της ήττας, η ισότητα, η αποδοχή και η  εµπιστοσύνη 
στις αποφάσεις των διαιτητών.  
 Η φυσική αγωγή αποτελεί ένα αντικείµενο το οποίο προσφέρεται για την ανάπτυξη 
της ηθικής συµπεριφοράς, καθώς µέσα από τη διδασκαλία των αθληµάτων δίνονται ευκαιρίες 
για αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών (Sharpe, Brown, & Crider, 1995). Εξαιτίας της 
φύσης του µαθήµατος συχνά προκύπτουν καταστάσεις που αφορούν ηθικές αποφάσεις και 
συµπεριφορές, όπως, για παράδειγµα, το τίµιο παιχνίδι και η βοήθεια ενός µαθητή προς έναν 
αδέξιο συµµαθητή του και, αντίθετα, το κλέψιµο και η περιθωριοποίηση µαθητών µε 
χαµηλότερες επιδόσεις. Έρευνες όµως που έγιναν σε µαθητές που διδάσκονταν το µάθηµα 
της Φυσικής Αγωγής µε τον παραδοσιακό τρόπο συγκριτικά µε τη διδασκαλία της Φυσικής 
Αγωγής µε ειδικές στρατηγικές που στόχευαν στην ηθική ανάπτυξη, αναφέρουν ότι τα παιδιά 
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που διδάσκονταν το µάθηµα παραδοσιακά δεν έδειξαν στοιχεία ηθικής ανάπτυξης, σε 
αντίθεση µε τα παιδιά που διδάσκονταν το µάθηµα µε τις ειδικές στρατηγικές για ηθική 
ανάπτυξη (Hassandra, Goudas, Hatzigeorgiadis, & Theodorakis, 2007). Άρα η διδασκαλία 
των αθληµάτων από µόνη της, δίχως να περιλαµβάνει ειδικές στρατηγικές που στοχεύουν 
στην ηθική ανάπτυξη, δεν είναι δυνατόν να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές. Για την καλύτερη 
κατανόηση της ηθικής συµπεριφοράς, τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη αποτελεσµατικών 
προγραµµάτων παρέµβασης, είναι αναγκαία η εξερεύνηση των λόγων που οδηγούν τα παιδιά 
στην εκδήλωση ανήθικων και αντικοινωνικών συµπεριφορών. Σκοπός του παρόντος 
ερευνητικού εγχειρήµατος ήταν η καταγραφή των συµπεριφορών αυτών και η διερεύνηση 
των λόγων που οδηγούν στις συµπεριφορές. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Η µελέτη της ηθικής συµπεριφοράς στον αθλητισµό γενικότερα και τη φυσική αγωγή 

ειδικότερα έχει βασιστεί σε αυτοαναφορές µε τη χρήση ποσοτικών ψυχοµετρικών εργαλείων. 
Η παρούσα έρευνα χρησιµοποίησε εναλλακτικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως η 
παρατήρηση συµπεριφορών σε πραγµατικό περιβάλλον και οι συνεντεύξεις µε καθηγητές 
φυσικής αγωγής και µαθητές.  

 

Παρατήρηση 
Συµµετέχοντες. Συµµετείχαν µαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου 

από 4 ∆ηµοτικά και 4 Γυµνάσια αντίστοιχα, τα οποία επιλέχθηκαν ώστε να αντιπροσωπεύουν 
το ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης. Από κάθε σχολείο επιλέχθηκε µε 
τυχαίο τρόπο ένα τµήµα στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις (4) ώρες παρατήρησης κατά 
τη διάρκεια του µαθήµατος της Φ.Α. Ο συνολικός αριθµός τµηµάτων που παρατηρήθηκαν 
ήταν 20 και στο καθένα από αυτά συµµετείχαν από 25 έως 30 µαθητές.  

Συλλογή πληροφοριών & διαδικασία. Ο παρατηρητής αποτέλεσε ο ίδιος το 
εργαλείο µέτρησης. Για τον σχεδιασµό της παρούσας µελέτης επιλέχθηκε η απλή 
παρατήρηση, καθώς δεν υπήρχε καµία συµµετοχή του παρατηρητή στο παρατηρούµενο 
γεγονός. Αφού εξασφαλίστηκε άδεια από το ΥΠΕΠΘ και υπήρχε η σύµφωνη γνώµη 
διευθυντών των σχολείων και των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), ο ερευνητής 
παρευρίσκονταν στο µάθηµα της Φ.Α για 4 συνεχή µαθήµατα, προκειµένου να καταγράψει 
τις συµπεριφορές των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σκοπίµως η παρουσία του 
παρατηρητή δεν σχολιάστηκε από τους ΚΦΑ, ώστε οι µαθητές να παραµείνουν ανεπηρέαστοι 
και να συµπεριφερθούν όπως θα συµπεριφέρονταν φυσιολογικά στο µάθηµα. Η καταγραφή 
των συµπεριφορών επικεντρώθηκε κυρίως στη διάρκεια του παιχνιδιού γιατί σε εκείνον τον 
χρόνο υπήρχε µεγαλύτερη αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών.   

Αποτελέσµατα. Από τη θεµατική ανάλυση των δεδοµένων που καταγράφηκαν από 
τον παρατηρητή προέκυψαν 4 διαστάσεις που αφορούσαν στις θετικές συµπεριφορές 
αναφορικά µε τους συµπαίκτες, τους αντιπάλους, τους κανονισµούς και τον ΚΦΑ. Σε σχέση 
µε τις αρνητικές συµπεριφορές, η ανάλυση των δεδοµένων ανέδειξε, επίσης, 4 διαστάσεις. 
Αναλυτικότερα, οι διαστάσεις αυτές αντιπροσώπευαν συµπεριφορές που σχετίζονταν µε τους 
συµπαίκτες, τους αντιπάλους, τον ΚΦΑ και την τέχνη της νίκης. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα τέτοιων συµπεριφορών που παρατηρήθηκαν ήταν «…µαθητής ειρωνευόταν 
έναν συµπαίκτη του όταν δεν έπαιζε καλά…», «…µαθητής έβρισε τον αντίπαλό του, επειδή 
έχανε», «…µαθητής διαµαρτυρήθηκε έντονα στον ΚΦΑ γιατί θεώρησε ότι τον αδίκησε…» ή 
«…µαθητής προσποιήθηκε ότι χτύπησε για να κερδίσει φάουλ…».   

 

Συνεντεύξεις 
Συµµετέχοντες. Στη διαδικασία συµµετείχαν (α) 8 καθηγητές φυσικής αγωγής από 4 

σχολεία και (β) 40 µαθητές από 4 σχολεία (2 από κάθε τάξη για τις 5 τάξεις). Η επιλογή των 
µαθητών έγινε µε τυχαίο τρόπο. 
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Συλλογή πληροφοριών & διαδικασία. Στην παρούσα µελέτη επιλέχθηκε η µορφή 
της ηµιδοµηµένης συνέντευξης. Χρησιµοποιήθηκε ένα πλάνο ερωτήσεων πάνω στις οποίες 
κινήθηκε ο ερευνητής προς όλους τους ερωτώµενους και αφορούσαν στις απόψεις τους για το 
τίµιο παιχνίδι, τις θετικές και αρνητικές παρατηρούµενες συµπεριφορές µέσα στο παιχνίδι και 
τους λόγους που οδηγούν τους µαθητές σε αντιαθλητικές συµπεριφορές. Ύστερα από 
ενυπόγραφη συγκατάθεση των κηδεµόνων για τους µαθητές και των ΚΦΑ για τη συµµετοχή 
τους στην έρευνα, πραγµατοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις, οι οποίες είχαν διάρκεια περίπου 20 
λεπτά. Για την καταγραφή των δεδοµένων το ΥΠΕΠΘ απαγόρευσε τη χρήση κασετόφωνου, 
συνεπώς για τη λήψη των πληροφοριών ο ερευνητής κρατούσε λεπτοµερείς χειρόγραφες 
σηµειώσεις. Το γεγονός αυτό αποτελεί περιορισµό της έρευνας, καθώς κάποια στοιχεία 
πιθανώς να χάθηκαν.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αποτελέσµατα παρουσιάζονται µόνο από τις συνεντεύξεις των µαθητών. Από την ανάλυση 
του περιεχοµένου των συνεντεύξεων προέκυψαν 7 διαστάσεις που αντιπροσωπεύουν τους 
λόγους για τους οποίους οι µαθητές συµπεριφέρονται αντιαθλητικά και είναι: η θέληση για 
νίκη, η προβολή, η επιθυµία για ανταπόδοση, το αίσθηµα αδικίας, η ανάγκη να αισθάνονται 
αποδεκτοί, η πρόκληση που δέχονται και η αδυναµία που νιώθουν για τις ικανότητές τους. 
Χαρακτηριστικά, οι µαθητές απαντούν στην ερώτηση «Για ποιόν λόγο εσύ ή οι συµµαθητές 
σου µπορεί να έχετε φερθεί αντιαθλητικά;» µε τις φράσεις: «για να νικήσω», «για να 
νευριάσω τον αντίπαλό µου», «για να νοιώσω σηµαντικός στην οµάδα», «για να δείξω ότι 
είµαι ανώτερος από τους άλλους», «για να έχω µεγαλύτερη επιρροή», «γιατί ο αντίπαλος µου, 
µού έχει φερθεί άσχηµα», «γιατί πιστεύω ότι ο  γυµναστής (σε ρόλο διαιτητή) µε αδικεί».  
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συµπερασµατικά µπορεί να αναφερθεί ότι οι συµπεριφορές που κατέγραψε ο ερευνητής στη 
φάση της παρατήρησης, επιβεβαιώθηκαν και από τους ίδιους τους µαθητές µέσω των 
συνεντεύξεων. Επίσης, η διαδικασία των συνεντεύξεων βοήθησε να γίνουν κατανοητοί σε 
βάθος οι λόγοι που οδηγούν τους µαθητές σε αυτές τις συµπεριφορές. Έχοντας γνώση, 
λοιπόν, αυτών των στοιχείων κατανοούνται καλύτερα οι ανάρµοστες συµπεριφορές και 
διευκολύνεται η ανάπτυξη προγραµµάτων φυσικής αγωγής στοχευµένα στην ηθική ανάπτυξη. 
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Περίληψη 
 Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει συµπεριφορές γονέων νεαρών 

αθλητών και αθλητριών, οι οποίες, κατά την άποψη των προπονητών, φαίνεται να 
εµποδίζουν την αθλητική ανάπτυξη των παιδιών τους. Οκτώ προπονητές κλασσικού 
αθλητισµού, ηλικίας από 32  έως 55 ετών και µε µέσο όρο προπονητικής εµπειρίας τα 
17 χρόνια, συµµετείχαν σε οµαδικές ή ατοµικές συνεντεύξεις. Η ανάλυση 
περιεχοµένου των συνεντεύξεων προσδιόρισε τις ακόλουθες αρνητικές συµπεριφορές 
γονέων προς το παιδί-αθλητή: πίεση στο παιδί, απουσία ουσιαστικής υποστήριξης, 
ανάληψη ρόλου προπονητή, αδιαφορία, δυσκολία στην επικοινωνία µε το παιδί, 
δυσκολία στο δικό του συναισθηµατικό έλεγχο και εγωκεντρική τάση. Όσον αφορά σε 
συµπεριφορές των γονέων προς τον προπονητή οι οποίες δυσχεραίνουν την αθλητική 
ανάπτυξη του παιδιού, οι αναλύσεις περιεχοµένου αποκάλυψαν τις εξής κατηγορίες: 
έλλειψη εµπιστοσύνης προς τον προπονητή, έλλειψη ανταπόκρισης στις οδηγίες του, 
έλλειψη επικοινωνίας και διαφωνία ως προς τους στόχους που αφορούν στην πρόοδο 
του παιδιού. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, σε συµφωνία µε διεθνή 
ερευνητικά δεδοµένα, υποστηρίζουν µια άλλη πτυχή του σηµαντικότατου ρόλο που 
διαδραµατίζουν οι Έλληνες γονείς στην αθλητική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών 
τους. 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η απόδοση, οι συµπεριφορές και οι ιδιαιτερότητες κάθε αθλητή σχηµατίζονται ανάλογα µε το 
φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ιστορικό περιβάλλον όπου βιώνει. Η οικογένεια και ο 
προπονητής αυτού είναι ανάµεσα στους σηµαντικότερους παράγοντες έχοντες το 
διαρκέστερο και δυνατότερο ρόλο (Bronfenbrenner & Morris, 1998).  

Σύµφωνα µε παλαιότερες έρευνες, οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά τους στα αθλήµατα 
µε δύο τρόπους. Πρώτον «παρέχοντάς» τους εµπειρίες και δεύτερον λειτουργώντας ως 
«διερµηνείς» σε αυτές (Gould, Lauer, Rolo, Jannes, & Pennisi, 2005). Παιδιά που 
αντιλαµβάνονται ότι οι γονείς τους αξιολογούν θετικά τη συµµετοχή τους σε αθλήµατα είχαν 
µεγαλύτερη συµµετοχή σε αυτά και υψηλότερη απόδοση (Eccles & Harold, 1991; Gould et 
al., 2005). Σηµαντική συσχέτιση, επίσης, έχει βρεθεί στον προσανατολισµό στόχων (και στην 
αντίληψη αθλητικής ικανότητας, ανάµεσα σε παιδιά και γονείς. Πολλές, όµως, έρευνες έχουν 
εντοπίσει και κάποια αρνητική επίδραση από πλευράς γονέων στην εξέλιξη των νεαρών 
αθλητών δηµιουργώντας τους πίεση, άγχος και µείωση της διασκέδασης. Ερευνητικά 
αποτελέσµατα, που στηρίχτηκαν σε απόψεις προπονητών τένις, αναφέρουν ότι το 59% των 
γονέων έχουν θετική επίδραση στη συµµετοχή και στην ανάπτυξη των παιδιών τους στο τένις, 
ενώ το 36%, συµπεριφέρονται ανάρµοστα δηµιουργώντας προβλήµατα (Gould et al., 2005).  

Οι έρευνες στο θέµα αυτό είναι σχετικά λίγες και περισσότερες αναζητήσεις 
απαιτούνται για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας υποστήριξης νερών αθλητών από 
τους γονείς τους, αλλά και τις λεπτοµέρειες των συµπεριφορών που θα ήταν σκόπιµο να 
επιδεικνύουν οι γονείς. Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για την καλύτερη κατανόηση του 
ρόλου που διαδραµατίζουν οι γονείς στην εξέλιξη νεαρών αθλητών και αθλητριών κλασικού 
αθλητισµού, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους προπονητές και προπονήτριές τους. 
Εκτιµήθηκε πως οι προπονητές αποτελούν µια καλή πηγή πληροφόρησης καθώς 
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συνεργάζονται καθηµερινά τόσο µε τους αθλητές όσο και µε τους γονείς αυτών. Σκοπός µας 
ήταν η συλλογή πληροφοριών από προπονητές και προπονήτριες βάσει των εµπειριών τους 
από την καθηµερινή επαφή τόσο µε τους γονείς όσο και µε τα ίδια τα παιδιά. Πιο 
συγκεκριµένα, όµως, η έρευνα εστιάστηκε στην καταγραφή και αναγνώριση των αρνητικών 
συµπεριφορών γονέων προς τα παιδιά και προς τους προπονητές τους.  

Η λογική αυτής της εστίασης προήλθε από τη ρήση που διέπει τον χώρο της 
ψυχολογίας του αθλητισµού «Εάν δεν είναι χαλασµένο, µην το φτιάξεις». Εκτιµήθηκε 
λοιπόν, ότι ενώ οι θετικές γονικές συµπεριφορές ενισχύουν την προσπάθεια της τριάδας 
«Προπονητής - Αθλητής - Γονέας» προς το θεµιτό αθλητικό αποτέλεσµα, οι οποιεσδήποτε 
αρνητικές γονικές συµπεριφορές και προβληµατικές συνεργασίες είναι αυτές που χρήζουν 
καταγραφή, αναγνώριση και µελλοντικά τροποποίηση ή εξάλειψη. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Συµµετέχοντες. Επιλέχτηκαν οκτώ (8) προπονητές να συµµετάσχουν σε προσωπικές 
συνεντεύξεις. Ως κριτήρια επιλογής των προπονητών για συµµετοχή στις συνεντεύξεις 
ακολουθήθηκαν τα εξής: (α) Μακροχρόνια έτη προπονητική εµπειρία στις αναπτυξιακές 
ηλικίες, (β) εκπροσώπηση των δυο φύλων στην προπονητική, (γ) εκπροσώπηση προπονητών 
από αστικά κέντρα, αλλά και την ελληνική επαρχία και (δ) διαθεσιµότητα των ατόµων να 
συµµετάσχουν σε συνέντευξη. Ο µέσος όρος ηλικίας των προπονητών αυτών ήταν τα 42,5 
χρόνια µε χαµηλότερη ηλικία τα 32 και υψηλότερη τα 55 χρόνια. Από τους µετέχοντες ένας 
ήταν κάτοχος διδακτορικού τίτλου, δύο µεταπτυχιακού τίτλου και οι υπόλοιποι πέντε ήταν 
κάτοχοι πτυχίου φυσικής αγωγής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι πέντε από τους προπονητές 
γύµναζαν αθλητές δρόµων, ένας αθλητές αλµάτων, ένας αθλητές ρίψεων και ένας αθλητές 
που ασχολούνταν και µε τα τρία αγωνίσµατα. Κατά µέσο όρο ο κάθε προπονητής είχε 
προπονητική εµπειρία 17,2 χρόνια και γύµναζε 26 παιδιά. ∆ύο από τους προπονητές είχαν 
αθλητές µε συµµετοχές σε παγκόσµιο επίπεδο (Ολυµπιακοί Αγώνες, Παγκόσµιο 
Πρωτάθληµα), έναν µε συµµετοχές σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα και οι υπόλοιποι πέντε 
γύµναζαν αθλητές µε συµµετοχές σε χαµηλότερο επίπεδο αγώνων (από Βαλκανικό µέχρι 
διασυλλογικό πρωτάθληµα). Σηµαντικό θα ήταν επίσης να σηµειωθεί, ότι όλοι οι προπονητές 
είχαν οι ίδιοι στο παρελθόν αθλητική εµπειρία που κυµαινόταν από 6 έως 25 χρόνια. 

Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών. Πραγµατοποιήθηκαν τρεις (3) οµαδικές 
συνεντεύξεις µε δυο προπονητές µαζί και δυο (2) ατοµικές, λόγω απρόσµενης απουσίας τους. 
Ως οδηγός συνέντευξης, χρησιµοποιήθηκε αυτός του Gould και συν. (2005). Οι ερωτήσεις 
µεταφράστηκαν στην Ελληνική γλώσσα και προσαρµόστηκαν στον κλασικό αθλητισµό. 
Επιπλέον όµως, ο πρώτος συγγραφέας χρησιµοποίησε πρόσθετες ερωτήσεις, προκειµένου να 
εµβαθύνει: (α) σε ενδιαφέροντα σηµεία των απόψεων των προπονητών και (β) σε σηµεία που 
χρειαζόταν περαιτέρω διευκρίνηση. Μετά την αποµαγνητοφώνηση, έγινε ανάγνωση των 
κειµένων και αναγνώριση θεµάτων σχετικών µε το ρόλο των γονέων στην αθλητική εξέλιξη 
των παιδιών τους. Στη συνέχεια, ακολούθησε η κατηγοριοποίηση των θεµάτων. Η αξιοπιστία 
ελέγχθηκε µε τους ακόλουθους δύο τρόπους: Με επαλήθευση συµµετεχόντων (member 
checking) κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και µετά την αποµαγνητοφώνηση αυτών. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η κατηγοριοποίηση των θεµάτων του ρόλου των γονέων οργανώθηκε σε δύο µεγάλες 
ενότητες: συµπεριφορές γονέων που δε βοηθούν το παιδί/αθλητή και συµπεριφορές γονέων 
που δε βοηθούν τον προπονητή. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η πρώτη ενότητα εκείνη η 
οποία περιελάµβανε απόψεις προπονητών για συµπεριφορές γονέων που δε βοηθούσαν 
θετικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των νεαρών αθλητών. Οι απόψεις των προπονητών, ως 
µεµονωµένα θέµατα, οργανώθηκαν σε προαποφασισµένες κατηγορίες οι οποίες προήλθαν 
από τις θεµατικές κατηγορίες που δηµιουργήθηκαν κατά την ποσοτική φάση της έρευνας: (α) 
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πίεση, (β) αδιαφορία, (γ) προβληµατική στήριξη, (δ) εγωκεντρισµός, (ε) δυσκολία 
επικοινωνίας, (στ) ανάληψη ρόλου προπονητή και (ζ) δυσκολία συναισθηµατικού ελέγχου. 
Θα παρουσιαστούν αποσπάσµατα ενδεικτικά των κατηγοριών που δοµήθηκαν µέσα από τα 
λόγια των προπονητών. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Σε γενικές γραµµές, οι προπονητές και προπονήτριες που συµµετείχαν εκτίµησαν τους γονείς 
ως Πολύ Σηµαντικούς στην αθλητική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού τους, όµως φάνηκε 
να εκτιµούν ότι οι γονείς δίνουν µεγάλη έµφαση στη νίκη και στο αποτέλεσµα και, κατά 
συνέπεια, πιέζουν τα παιδιά τους προς αυτή την κατεύθυνση. Τούς ενδιαφέρει µόνον η πορεία 
του παιδιού τους και γι’ αυτό προσπαθούν να επηρεάσουν τούς προπονητές να ασχολούνται 
κύρια µαζί του. Σύµφωνα µε τη θεωρία του Nicholls (1984), όταν οι γονείς ενισχύουν τη νίκη 
και το αποτέλεσµα, τότε το παιδί µαθαίνει τον προσανατολισµό προς το «εγώ».  

Οι προπονητές στις συνεντεύξεις παρέθεσαν ένα µεγάλο αριθµό από παραδείγµατα 
για γονεϊκές συµπεριφορές που λειτουργούσαν ανασταλτικά και, κατά συνέπεια, συνδεόταν 
µε τη παρακίνηση των νεαρών αθλητών στο στίβο: ∆εν αναγνώριζαν την προσπάθεια του 
παιδιού, απαξίωναν το αποτέλεσµα, δεν συµπαραστεκόταν στο παιδί στις δύσκολες στιγµές 
και, γενικώς, αδιαφορούσαν για τη συµµετοχή του παιδιού στο άθληµα, δείχνοντας έτσι ότι οι 
γονείς αποτελούν σηµαντικό κίνητρο για τη συµµετοχή των παιδιών τους σε αθλητικές 
δραστηριότητες. Τα παραπάνω αποτελέσµατα έρχονται να συµφωνήσουν µε έρευνες του 
παρελθόντος σχετικά µε την επίδραση των γονέων στην παρακίνηση των αθλητών/παιδιών 
τους (Brustad, 1992). Αναγνωρίζοντας πως οι γονείς παίζουν έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στην 
αθλητική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών τους. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας 
συµφωνούν µε τη θεωρία της Eccles και των συνεργατών της (Eccles, Wigfield, & Schiefele, 
1998; Fredricks & Eccles, 2005) τα οποία υποστήριξαν ότι οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά 
τους σε ένα άθληµα µε δύο τρόπους. Πρώτον, είναι «προµηθευτές» εµπειριών για το παιδί 
τους και δεύτερον, είναι «διερµηνείς» αυτών των εµπειριών. Η επιλογή του ρόλου είναι στα 
χέρια των γονέων και η εκπαίδευση τους ίσως να είναι στα δικά µας χέρια. 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Bronfenbrenner, U., & Morris, P.A. (1998). The ecology of developmental processes. In W. Damon & 

R.M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology, Vol. 1: Theoretical models of human 
development (5th ed., pp. 993-1023). New York: John Wiley and Sons, Inc. 

Brustad, R.J. (1992). Integrating socialization influences into the study of children’s motivation in 
sport. Journal of Sport and Exercise Psychology, 14, 59-77. 

Brustad, R.J., & Partridge, J.A. (2002). Parental and peer influence on children’s psychosocial 
development through sport. In F.L. Smoll & R.E. Smith (Eds.), Children and youth in sport, a 
biopsychosocial perspective (2nd ed., pp. 187-210). Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company. 

Cote, J. (1999). The influence of the family in the development of talent in sport. The Sport 
Psychologist, 13, 395-417. 

Eccles, J.S., Wigfield, A., & Schiefele, U. (1998). Motivation to succeed. In W. Damon & N. 
Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology (Vol. III, pp. 1017-1095).  New York:  Wiley. 

Fredricks, J.A., & Eccles, J.S. (2005). Family socialization, gender, and sport motivation and 
involvement. Journal of Sport and Exercise Psychology, 27, 3-31. 

Gould, D., Lauer, L., Rolo, R., Jannes, C., & Pennisi, N.S. (2005). Final Grant Report: Understanding 
the role parents play in junior tennis success. Phases 1 & 2: Perceptions of junior coaches. 
East Lansing, MI: Institute for the Study of Youth Sport. 

Horn, T.S., & Horn, J.L. (2007). Family influences on children’s sport and physical activity 
participation, behavior, and psychosocial responses. In G. Tenenbaum & R.C. Eklund (Eds.), 
Handbook of sport psychology (3rd ed., pp. 685-711). New Jersey: John Wiley & Sons. 

Nicholls, J. (1984). Conceptions of ability and achievement motivation. In R. Ames & C. Ames (Eds.), 
Research on motivation in education: Student motivation (pp. 39-73). NY: Academic Press.



 

 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας 
“Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό”  

 

31

ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Γκουτζιοµήτρος, Γ., Χρόνη, Σ., Χασάνδρα, Μ., & Χατζηγεωργιάδης, Α. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
giorgosgkoutz@yahoo.com 

 

Περίληψη 
 Οι έρευνες για το πάθος των αθλητών έχουν ως υπόβαθρο το δυαδικό µοντέλο του 

πάθους (Vallerand et al., 2003), αναδεικνύοντας το αρµονικό πάθος ως τον θετικό 
τύπο για την απόδοση και την ψυχική ευεξία τους και το ψυχαναγκαστικό πάθος ως το 
λιγότερο θετικό και σε αρκετές περιπτώσεις επιβλαβή τύπο του πάθους. Ωστόσο, 
έρευνα  των Amiot, Vallerand και Blanchard (2006) δεν υποστήριξε πλήρως το 
µοντέλο. Σκοπός της έρευνας ήταν η φαινοµενολογική εξέταση της εµπειρίας του 
πάθους πρωταθλητών/τριών, προκειµένου οι εµπειρίες αυτών να συνεισφέρουν στην 
ουσιαστικότερη κατανόηση του φαινοµένου. Συµµετείχαν στην έρευνα δυο αθλητές 
και δυο αθλήτριες (Μ = 30.75), µε µέσο όρο αγωνιστικής εµπειρίας στο υψηλό διεθνές 
επίπεδο της χιονοδροµίας καταβάσεων τα 10 χρόνια. Έγιναν ηµιδοµηµένες σε βάθος 
συνεντεύξεις και η ανάλυσή αυτών αφορούσε αρχικά στην περιγραφή του προσωπικού 
νοήµατος της εµπειρίας για κάθε αθλητή και αθλήτρια. Την ολοκλήρωση της 
ανάλυσης αποτέλεσε η ανάδειξη των κοινών εµπειριών για το φαινόµενο: οι 
αθλητές/τριες ζούσαν πλήρως αφοσιωµένοι/ες στο άθληµα τους, βιώνοντας τον έρωτα 
για τον εαυτό τους και για το άθληµα, έχοντας το µυαλό τους προσηλωµένο σε αυτό 
και εκδηλώνοντας έναν αυθεντικό και ηδονικό τρόπο δράσης. Οι εµπειρίες των 
αθλητών/ριών, περιγράφοντας  την συνύπαρξη των δυο τύπων, προήγαγαν το σκοπό 
της έρευνας. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η συστηµατική διερεύνηση του πάθους στον αθλητισµό ξεκινά µόλις την προηγούµενη 
δεκαετία, µε θεωρητικό υπόβαθρο το δυαδικό µοντέλο του πάθους προς τις δραστηριότητες, 
το οποίο αναπτύχθηκε από τον Vallerand και τους συνεργάτες του (2003). Το µοντέλο αυτό 
διακρίνει δυο τύπους πάθους: το αρµονικό πάθος, που περιγράφεται ως η ελεγχόµενη από το 
άτοµο ροπή προς τη δραστηριότητα και το ψυχαναγκαστικό πάθος, που περιγράφεται ως η 
ανεξέλεγκτη παρόρµηση προς τη δραστηριότητα. Το πάθος των αθλητών για το άθληµά τους 
έχει συνδεθεί µε τα συναισθήµατα για τη ζωή (Vallerand et al., 2003), τα συναισθήµατα κατά 
την ενασχόληση τους µε το άθληµα και την ικανοποίηση τους από αυτό (Vallerand, 
Rousseau, Grouzet, Dumais, & Grenier, 2006), την ικανοποίηση από τη ζωή αλλά και την 
αθλητική τους απόδοση (Vallerand et al., 2008), καθώς και µε τις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις (Philippe, Vallerand, Houlfort, Lavigne, & Donahue, 2010). Το αρµονικό πάθος 
βρέθηκε να έχει µόνο θετική επίδραση στη λειτουργικότητα των αθλητών, ενώ το 
ψυχαναγκαστικό πάθος εκτός των θετικών επιδράσεων που και αυτό είχε στην απόδοση, 
βρέθηκε να ασκεί κυρίως αρνητική επίδραση. Στην έρευνα, ωστόσο, των Amiot et al. (2006), 
οι αθλητές µε κυρίαρχο το ψυχαναγκαστικό πάθος ανέφεραν καλύτερη ψυχοκοινωνική 
προσαρµογή συγκριτικά µε τους αθλητές µε κυρίαρχο το αρµονικό πάθος στα πιο 
ανταγωνιστικά πρωταθλήµατα. Τα ευρήµατα αυτά δε στάθηκε δυνατό να εξηγηθούν 
επαρκώς, αναδεικνύοντας την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης. Σκοπός της παρούσας έρευνας 
ήταν η διερεύνηση της εµπειρίας του πάθους πρωταθλητών και πρωταθλητριών µέσω της 
φαινοµενολογικής ερευνητικής προσέγγισης, εκτιµώντας πως οι εµπειρίες  τους µπορούν να 
συνεισφέρουν στην πληρέστερη κατανόηση του φαινόµενου. Το ερευνητικό ερώτηµα που 
καθοδήγησε την έρευνα ήταν «Πώς είναι να είσαι παθιασµένος/η µε το άθληµά σου;». 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Στη φαινοµενολογική έρευνα, ο ερευνητής βάζει σε παρένθεση (bracketing) προσωπικές  
προκαταλήψεις και θεωρητικές εξηγήσεις για  την εµπειρία, εστιαζόµενος στο ψυχολογικό 
κόσµο των συµµετεχόντων και αποκαλύπτοντας διαισθητικά την ουσία της εµπειρίας. Η 
ουσία της εµπειρίας είναι η αµετάβλητη µορφή της, εκείνες δηλαδή οι δοµές-χαρακτηριστικά 
που ενυπάρχουν σε κάθε έκφανση της (Wertz, 2005).  

Συµµετέχοντες. Οι αθλητές και οι αθλήτριες της έρευνας επιλέχθηκαν σκόπιµα, 
εκτιµώντας ότι κατείχαν τις ιδιότητες προκειµένου να αποδώσουν µια πλούσια και 
ολοκληρωµένη περιγραφή της εµπειρίας (Starks & Trinidad, 2007). Η πολυετής εµπειρία στο 
άθληµα (σε έτη προπόνησης και συµµετοχής σε διεθνείς αγώνες υψηλού επιπέδου), ο τύπος 
του αθλήµατος (κοινό για όλους, ατοµικό και χωρίς ιδιαίτερες χρηµατικές απολαβές), η 
δυνατότητα πρόσβασης του ερευνητή στους αθλητές/τριες και η διάθεση τους να 
συµµετάσχουν στην έρευνα, αποτέλεσαν τα κριτήρια επιλογής τους. Οι συµµετέχοντες στην 
έρευνα ήταν δυο πρώην αθλητές, µια πρώην αθλήτρια και µια εν ενεργεία αθλήτρια.  

Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε µε τη 
µορφή ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων, µεθόδου συµβατής µε τη φαινοµενολογική προσέγγιση 
(Starks & Trinidad, 2007). Ο ερευνητής ανέπτυξε έναν οδηγό συνέντευξης που βασίζονταν 
στο δυαδικό µοντέλο του πάθους σχετικά µε τις πηγές, τον τρόπο εκδήλωσης και τις 
συνέπειες του πάθους. Οι συνεντεύξεις διασφάλιζαν την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων των αθλητών/τριών και στο τέλος αυτών οι αθλητές/τριες συµπλήρωσαν την 
Κλίµακα Πάθους (Vallerand et al., 2003). Η ανάλυση των πληροφοριών έγινε περιγράφοντας 
αρχικά το προσωπικό νόηµα της εµπειρίας για τον κάθε αθλητή και αθλήτρια. Το πρώτο 
βήµα αποτέλεσε η µετατροπή του ηχογραφηµένου υλικού σε γραπτό κείµενο. Στη συνέχεια 
το (κάθε) κείµενο κωδικοποιήθηκε σε µονάδες γενικού νοήµατος, οι οποίες διαχωρίστηκαν 
σε σχετικές µε το ερευνητικό ερώτηµα µονάδες νοήµατος και άσχετες µονάδες νοήµατος. Οι 
σχετικές µονάδες νοήµατος οργανώθηκαν σε οµάδες νοήµατος και ακολούθως οι οµάδες 
νοήµατος ενοποιήθηκαν σε κεντρικά θέµατα, τα οποία εξέφραζαν την «ουσία» των οµάδων 
αυτών (Hycner, 1985). Στην ανάλυση συµµετείχε και µια συνάδελφος καλά εξοικειωµένη µε 
την ποιοτική µεθοδολογία, η οποία είχε ρόλο υποστηρικτικό, κάνοντας ερωτήσεις για 
ζητήµατα δεοντολογίας, µεθοδολογίας, ερµηνείας των δεδοµένων και αυξάνοντας έτσι την 
επίγνωση του ερευνητή για σωστές και λανθασµένες προοπτικές. Οι συνεντεύξεις τέλος 
στάλθηκαν σε γραπτή µορφή στους αθλητές/τριες, ζητώντας να επιβεβαιώσουν τα λεγόµενά 
τους και να κάνουν όποιες αλλαγές επιθυµούν. Οι αθλητές/τριες πιστοποίησαν ότι οι 
συνεντεύξεις εξέφραζαν επακριβώς τα όσα είπαν (Χασάνδρα & Γούδας, 2003). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μετά την ατοµική περιγραφή της εµπειρίας, ακολούθησε η ανάδειξη των κοινών εµπειριών 
των συµµετεχόντων/ουσων αναφορικά µε το φαινόµενο, που αποτελεί και την ολοκλήρωση 
της φαινοµενολογικής ανάλυσης  (Hycner, 1985). Μέσω της διαίσθησης του και µε τη χρήση 
της φαντασιακής παραλλαγής (Wertz, 2005), ο ερευνητής ανέδειξε την ουσία της εµπειρίας-
οι αθλητές/τριες ζούσαν την ολοκληρωτική και ηδονική αφοσίωση στο άθληµα τους-και τις 
συστατικές δοµές της: βίωναν τον έρωτα για τον εαυτό τους, την ακαταµάχητη έλξη από το 
άθληµα τους, είχαν το µυαλό τους προσηλωµένο σε αυτό και εκδήλωναν έναν αυθεντικό και 
ηδονικό τρόπο δράσης. Οι αθλητές/τριες είναι ερωτευµένοι/ες µε τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
που διαδραµατίζουν στο άθληµα τους. Βιώνουν µια αίσθηση µοναδικότητας (είναι οι 
κορυφαίοι/ες), αγαπούν όσο τίποτε άλλο τον ρόλο αυτό (Όταν φτάνεις σε τόσο µεγάλο επίπεδο 
είναι το µοναδικό πράγµα που σε ικανοποιεί, οπότε τα άλλα γύρω σου είναι περιττά-αθλητής 1). 
Ταυτοχρόνως, ο ρόλος αυτός αποτελεί έκφραση της αυθεντικότητας τους, ικανοποιώντας την 
κεντρική για το άτοµο τους επιθυµία για πρωτιά (Καταρχάς το να µπορείς να κερδίσεις, να 
µπορείς να πεις, ναι είµαι η καλύτερη-αθλήτρια 3) και εκδηλώνοντας τις τάσεις για 
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αυτοβελτίωση, δηµιουργικότητα, µάθηση και ανακάλυψη (Αυτό που ήµουνα ερωτευµένος 
ήταν ότι πάντα υπάρχει το µυστήριο, µαθαίνεις πράγµατα και εξελίσσεσαι, γίνεσαι καλύτερος 
και καλύτερος και καλύτερος-αθλητής 1). Βιώνουν µια ακαταµάχητη έλξη από το άθληµα 
τους (που τους προσφέρει µοναδικότητα και αυθεντικότητα), η οποία έχει τη µορφή 
συναισθηµατικού δίπολου: Αισθάνονται δυσφορία, ενόχληση, απέχοντας από το άθληµα τους 
(Αισθάνοµαι τρελαµένη-αθλήτρια 4), η οποία δίνει τη θέση της σε µια κατάσταση ευφορίας, 
ευχαρίστησης όταν ασχολούνται µε αυτό (Αισθανόµουνα ευχαρίστηση, ψυχική ευφορία-
αθλητής 2). Το µυαλό τους, επιπλέον, είναι µονίµως προσηλωµένο στο άθληµα. Σκέφτονται 
µόνο το πώς θα γίνουν καλύτεροι/ες, το πότε θα έρθει η ώρα να ασχοληθούν µε το άθληµα 
τους, όταν απέχουν από αυτό (Όταν είσαι παθιασµένος για κάτι δεν σκέφτεσαι γύρω σου, 
σκέφτεσαι µόνο αυτό που θέλεις να κάνεις-αθλητής 1). Η συµπεριφορά τους επίσης είναι 
προσανατολισµένη στην επιβεβαίωση και επαύξηση του πρωταγωνιστικού τους ρόλου, 
προσπαθώντας µε όλες τους τις δυνάµεις και διοχετεύοντας όλη τους την ενέργεια στην 
εκπλήρωση του σκοπού αυτού (Ήµασταν σε ένα διαρκώς κυνήγηµα αυτού του πράγµατος, να 
γίνουµε καλύτεροι, να κατεβάσουµε τους βαθµούς µας-αθλητής 2). Ο τρόπος τέλος που 
αγωνίζονται είναι µια πράξη πάθους, αισθανόµενοι/ες την κορύφωση της έντασης τους (Σαν 
αγρίµι-αθλητής 1), στην προσπάθεια τους να ενεργήσουν ως πρωταγωνιστές/στριες και να 
βιώσουν επακόλουθα την ηδονή (Αυτό που µε ευχαριστεί είναι όταν ζορίζοµαι, ζορίζοµαι και 
µου βγαίνει-αθλήτρια 4). 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην ανάλυση που ολοκληρώθηκε, το αρµονικό (αρµονία, έκφραση) και το ψυχαναγκαστικό 
πάθος (ανάγκη, εµµονή), αποτέλεσαν συστατικές δοµές της ουσίας της εµπειρίας. Τα σκορ 
των αθλητών/τριων στην Κλίµακα Πάθους φάνηκε να υποστηρίζουν την ανάλυση 
(σηµείωσαν υψηλές τιµές σε αρµονικό, όσο και σε ψυχαναγκαστικό πάθος, µε εξαίρεση την 
πρώην αθλήτρια αναφορικά στο ψυχαναγκαστικό, που σκόραρε 27/42) υποδεικνύοντας 
σχέση συνύπαρξης παρά αµοιβαίου αποκλεισµού που προτείνει η θεωρία. Επιχειρώντας την 
ερµηνεία των αποτελεσµάτων, η ενσάρκωση του πρωταγωνιστικού ρόλου αποτελεί 
πρωταρχικά µια κατάσταση αρµονίας και αυθεντικότητας, δηµιουργώντας και την ανάγκη 
εµπλοκής, την εµµονή, την πιεστική λειτουργία συµµετοχής. Οι αθλητές/ τριες βιώνοντας τον 
έρωτα για τον εαυτό τους και για το άθληµα τους, έχοντας το µυαλό τους προσηλωµένο σε 
αυτό και εκδηλώνοντας έναν αυθεντικό και ηδονικό τρόπο δράσης, ζουν µια ολοκληρωτική 
και ηδονική αφοσίωση στο άθληµα τους, µε τα λόγια ενός εκ των αθλητών (αθλητής 1) να 
συνοψίζουν χαρακτηριστικά την εµπειρία του πάθους «Ζεις σε έναν κόσµο ονειρικό, ζεις σε 
ένα όνειρο όταν είσαι παθιασµένος µε κάτι, γιατί αγαπάς και το ζεις αυτό το πράγµα, ζεις σε µια 
άλλη διάσταση». Η ανάγκη, η εµµονή, η πίεση είναι αναπόσπαστα κοµµάτια της 
ολοκληρωτικής και ηδονικής αφοσίωσης που ζουν, εξυπηρετώντας την επιβεβαίωση και 
επαύξηση του πρωταγωνιστικού ρόλου και αποτελώντας έτσι στοιχεία που προάγουν την 
αίσθηση αρµονίας και αυθεντικότητας. 
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Περίληψη 
 Η µετανάστευση αποτελεί κοµβικό σηµείο για την καριέρα και µετέπειτα πορεία ενός 

αθλητή, επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τη διαµόρφωση της ταυτότητας του. Το κύριο 
ερευνητικό ερώτηµα της παρούσας µελέτης είναι: Πώς η µεταναστευτική εµπειρία 
επιδρά στη διαµόρφωση, αναδόµηση και διαπραγµάτευση της ταυτότητας των 
αθλητών; Προκειµένου να καλυφθεί ποιοτικά το παραπάνω ερώτηµα 
πραγµατοποιήθηκαν ηµιδοµηµένες σε βάθος συνεντεύξεις µε τρείς επαγγελµατίες 
αθλητές ποδηλασίας. Οι αθλητές αυτοί ανήκουν στους πρωτοπόρους ελίτ Έλληνες 
ποδηλάτες που πήραν µεταγραφές σε οµάδες της Ευρώπης και έζησαν την 
πρωτόγνωρη εµπειρία του να είναι επαγγελµατίες ποδηλάτες. Χρησιµοποιήθηκε η 
αφηγηµατική κονστρουκτιονιστική προσέγγιση προκειµένου να κατανοήσουµε τα «τί» 
και τα «πώς» στις ερµηνείες των µεταναστών αθλητών σχετικά µε την εµπειρία της 
εποχιακής εργασίας τους στο εξωτερικό. Οι αναλύσεις βασίστηκαν στη θεώρηση των 
Douglas και Carless (2011) σχετικά µε εναλλακτικές αφηγήσεις που 
διαπραγµατεύονται την ταυτότητα. Μέσα απ’ αυτή τη θεώρηση αναδύθηκαν 
διαφορετικές πλευρές της ταυτότητας των αθλητών δίνοντας έµφαση στην απόδοση, 
στις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και στη συνεχή εξερεύνηση του τόπου και του εαυτού. 
Οι εναλλακτικές και µη συµβατικές αφηγήσεις συνέβαλλαν σε µια πιο ολοκληρωµένη 
εικόνα για το πως η συρρίκνωση της ταυτότητας δεν είναι µονόδροµος για τους ελίτ 
αθλητές αλλά υπάρχει χώρος για επαναδιαπραγµάτευση.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε την αθλητική εργατική µετανάστευση έχει εξετάσει 
θέµατα που αφορούν κίνητρα για µετακίνηση (Agergaard, 2008; Maguire, 1996; Maguire & 
Pearton, 2000; Maguire & Stead, 1998; Stead & Maguire, 2000), εργατικά δικαιώµατα 
(Maguire, 1996; Maguire & Pearton, 2000; Maguire & Stead, 1996), τον αντίκτυπο του 
φαινοµένου στις χώρες υποδοχής (Falcous & Maguire, 2005; Maguire, 1996; Stead & 
Maguire, 1998) αλλά και στις χώρες προέλευσης (Stead & Maguire, 1998), τη διαµόρφωση 
της ταυτότητας των µεταναστών αθλητών (Maguire & Stead, 1996; Stead & Maguire, 1998) 
και διαδικασίες ενσωµάτωσής τους (Agergaard, 2008). Ωστόσο, παρουσιάζεται ένα 
ερευνητικό έλλειµµα όσον αφορά ποιοτικές έρευνες αναφορικά µε παράγοντες που 
επηρεάζουν την ενσωµάτωση αλλά και την αναδόµηση της ταυτότητας αυτών των αθλητών. 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει σε βάθος τις κοινωνικές και 
ψυχολογικές πτυχές της αθλητικής εργατικής µετανάστευσης λαµβάνοντας υπόψη το 
πολιτισµικό υπόβαθρο των αθλητών που µεταναστεύουν. Ο κύριος στόχος µας εδώ είναι να 
διερευνήσουµε τον αντίκτυπο της µεταναστευτικής εµπειρίας στον σχηµατισµό, αναδόµηση 
και διαπραγµάτευση της ταυτότητας των µεταναστών αθλητών. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες, συλλογή και ανάλυση πληροφοριών. Πραγµατοποιήθηκαν 

ηµιδοµηµένες σε βάθος συνεντεύξεις µε πέντε αθλητές ποδηλασίας που πληρούσαν τα 
κριτήρια συµµετοχής (European Migration Committee; United Nations Committee, 1994). 
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Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συµµετέχοντες ανήκουν στην πρώτη γενιά Ελλήνων 
αθλητών/τριών ποδηλασίας που υπέγραψαν συµβόλαια µε οµάδες του εξωτερικού.  

Από τις συνεντεύξεις διακρίναµε τρεις οι οποίες είχαν πιο ξεκάθαρη µορφή και 
περιεχόµενο και ταίριαζαν στη θεώρηση των Douglas και Carless (2011) σχετικά µε 
εναλλακτικές αφηγήσεις που διαπραγµατεύονται την ταυτότητα. Προκειµένου να 
εξασφαλίσουµε αξιοπιστία και εγκυρότητα πραγµατοποιήθηκε έλεγχος του «τελικού 
προϊόντος» της συνέντευξης από τους αθλητές (Lincoln & Guba, 1985). 

Χρησιµοποιώντας την αφηγηµατική κονστρουκτιονιστική προσέγγιση εξετάσαµε τα 
«τί και πώς» στις ερµηνείες των τριών αθλητών σχετικά µε την εποχιακή εργασιακή τους 
εµπειρία σε χώρες του εξωτερικού. Οι αφηγήσεις που παρουσιάζονται και αναλύονται 
σύµφωνα µε τη θεώρηση των Douglas και Carless (2011) αποτελούν τρία διαφορετικά 
χρονογραφήµατα αποτελώντας αντίστοιχους τύπους αφηγήσεων: κοινωνικών δεσµών/ 
σχέσεων, εξερεύνησης και απόδοσης. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τρεις ιστορίες και µια µετάβαση 
Στην πρώτη ιστορία οι κοινωνικοί δεσµοί έχουν σηµασία πάνω από όλα. ∆ηλαδή η 

διατήρηση των σφιχτών κοινωνικών σχέσεων µε την οικογένεια κυρίως αλλά και το υπόλοιπο 
κοινωνικό δίκτυο του αθλητή έχει περισσότερη σηµασία από τις αθλητικές επιτυχίες, τα 
µετάλλια και τη δόξα, ή τη συνέχεια µιας αθλητικής καριέρας στο εξωτερικό.  

«Το πρόβληµα που είχα, σιγά-σιγά άρχισε να εντείνεται από ένα σηµείο και µετά. Το 
πρόβληµα.. Ότι... ήθελα να είµαι στο δικό µου χώρο, στο δικό µου περιβάλλον. Εδώ 
πέρα στην Ελλάδα. ∆ηλαδή να µου λείπουν οι δικοί µου άνθρωποι, να µου λείπει η 
περιοχή µου, το σπίτι µου, όλα αυτά εδώ». 
Στην δεύτερη ιστορία διακρίνουµε ότι η συνεχής εξερεύνηση διαφορετικών τόπων, 

αλλά και του ίδιου του εαυτού και η εξασφάλιση ποιότητας ζωής –να γίνεσαι καλύτερος σε 
προσωπικό επίπεδο, να ανακαλύπτεις συνεχώς έναν πολυδιάστατο εαυτό, καινούργια µέρη, 
ανθρώπους και εµπειρίες- είναι η προτεραιότητα. Και ο αθλητής που αφηγείται µια τέτοια 
ιστορία χρησιµοποιεί το ποδήλατο σα µέσο που του δίνει την ευκαιρία να τα ζήσει όλα αυτά 
και να επιλέξει µια πορεία χωρίς παρωπίδες για αθλητικά επιτεύγµατα και νίκες.  

«Η ποιότητα ζωής για µένα είναι µέχρι και το πόσο συχνά θα…µπορείς να 
συναντήσεις έναν άνθρωπο, να συζητήσεις κάποια πράγµατα, να µπορείς να κάνεις 
τον ελεύθερο σου χρόνο. Ο υψηλός αθλητισµός είναι πολύ καλός και χρειάζεται 
αφοσίωση. ∆ηλαδή πρέπει να σβήνεις πολλά πράγµατα και ίσως εξυπηρετεί αυτό, 
δηλαδή είναι το ροµποτικό που χρειάζεται καµιά φορά. Ε, απλά δεν ταίριαζε στη δική 
µου ψυχοσύνθεση. Εγώ ήθελα στον ελεύθερο µου χρόνο ένα διαφορετικό τρόπο  
ζωής. ∆ε µπορούσα αυτό το ροµποτικό».  
Στην τελευταία ιστορία παρατηρούµε ότι οι ανησυχίες και οι προβληµατισµοί που 

αφορούν την αθλητική απόδοση µονοπωλούν το ενδιαφέρον του αθλητή. Η αθλητική 
υπόσταση κυριαρχεί, και επικρατεί η προσήλωση και καθήλωση του ενδιαφέροντος στο 
αθλητικό κοµµάτι της ζωής του ποδηλάτη. 

«… άρχισα να µην έχω πρόβληµα στο γεγονός ότι δε µου έλειπαν τόσο πολύ εδώ 
πέρα τα πράγµατα στην Ελλάδα. Πολλές φορές αυτό το συζητούσα µε φίλους µου εδώ 
και µου λέγανε “αυτό δεν είναι φυσιολογικό” …Πιστεύω ότι ήτανε το ότι ήθελα τόσο 
πολύ να πετύχω στο στόχο µου. Το ότι ήθελα να γίνω ένας αθλητής µεγάλος στο χώρο 
αυτό. Στο ποδήλατο, στην αντοχή, στην επαγγελµατική ποδηλασία και ..το είχα πάρει 
απόφαση και είχα πει ότι τέλος για µένα. Αν µου δοθεί η ευκαιρία τα ξεχνάω όλα».  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι δύο πρώτες ιστορίες που παρουσιάζονται και ιεραρχούν πρώτα τις κοινωνικές σχέσεις και 
την εξερεύνηση/ανακάλυψη είναι διαλογικές. ∆ηλαδή, οι αφηγητές αναδοµούν και 
διαπραγµατεύονται την ταυτότητα τους και την πολυπλοκότητα της (π.χ., τον ρόλο τους σαν 
µέλη µιας οικογένειας και σαν προσωπικότητα που δεν περι-ορίζεται µόνο από την αθλητική 
της ιδιότητα). Η τελευταία ιστορία τείνει περισσότερο προς µια µονολογική κατεύθυνση. 
Παρατηρούµε πως ο αθλητής εξιστορεί από µια συγκεκριµένη οπτική γωνία ερµηνεύοντας το 
κάθε συµβάν από το πρίσµα του επαγγελµατία αθλητή –έχοντας περιορισµένη κοινωνική 
ζωή. 

Οι περιπτώσεις των τριών ταλαντούχων Ελλήνων αθλητών δείχνουν ότι κατά την 
µεταναστευτική τους εµπειρία και άρα την αλλαγή της καθηµερινότητας τους και των 
κοινωνικών και πολιτισµικών συνθηκών, επιτελούνται αναδοµήσεις αλλά και συνεχείς 
διαπραγµατεύσεις της ταυτότητας τους καθοριστικές για την µετέπειτα πορεία τους. 
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Περίληψη 

 Απώτερος σκοπός της έρευνας ήταν να γνωρίσει την ψυχολογία των 5 Ελλήνων 
ορειβατών µέλη της πρώτης επιτυχηµένης αποστολής στο Everest. Η ποιοτική και 
ποσοτική προσέγγιση που χρησιµοποιήθηκε πριν και µετά την αποστολή αποσκοπούσε 
στην πληρέστερη κατανόηση σκέψεων, απόψεων, αντιλήψεων και προσδοκιών των 
µελών της αποστολής. Η συγκεκριµένη παρουσίαση εστιάζει σε ένα θέµα που 
προέκυψε τόσο στην προετοιµασία όσο και στην αποστολή, αυτό της αντιµετώπισης 
του θανάτου σηµαντικών προσώπων. Επιλέχθηκε το θέµα αυτό καθώς ο θάνατος στην 
ελληνική κουλτούρα, επηρεασµένη αυτή από τις θρησκευτικές αξίες και διαδικασίες, 
αποτελεί εµπειρία επίπονη και µε διάρκεια. Όταν όµως βρίσκεσαι πάνω από τα 8.000 
µέτρα, όπου οι συνθήκες λειτουργίας για το ατόµο είναι υπερβολικά πιεστικές, τόσο 
για το σώµα όσο και για τη νόηση αλλά και τη συναίσθηση, η απώλεια ενός ανθρώπου 
χρήζει άλλων διεργασιών. Οι εµπειρίες των ορειβατών ανέδειξαν πως ο τρόπος που 
επεξεργάζονται το θάνατο για να συνεχίσουν την ανάβαση την επόµενη µέρα, την 
επόµενη εβδοµάδα ή τον επόµενο µήνα συνδέεται µε τους λόγους που τους οδηγούν 
στα βουνά, µε το στόχο τους, τον τρόπο σκέψης τους, αλλά και τις απόψεις τους για 
τον κίνδυνο τραυµατισµού και θάνατο, όπως και µε τη σχέση τους µε το ίδιο το βουνό 
και βέβαια µεταξύ τους. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Λιγοστοί ερευνητές έχουν θέσει το ερώτηµα «Τί χρειάζεται γνωστικά για να αναρριχηθείς 
πάνω από τα 8000µ;» (Breivik, 1996; Burke & Orlick, 2003; Eagan & Stelmack, 2003). Η 
ορειβασία σε µεγάλο υψόµετρο αποτελεί ένα παράδειγµα extreme αθλήµατος που απαιτεί 
σωµατική και γνωστική προετοιµασία, τεχνικές ιδιότητες, εξοπλισµό και λίγη τύχη όταν όλα 
καταλήγουν να εξαρτώνται από ένα ‘παράθυρο’ στις καιρικές συνθήκες. Σύµφωνα µε τους 
Burke και Orlick (2003) µε τον εγγενή κίνδυνο για σοβαρό τραυµατισµό ή ακόµη και θάνατο 
παρόντα κάθε στιγµή, τεράστια φυσική αντοχή και ψυχική δύναµη είναι απαραίτητη για να 
φτάσεις στην κορυφή του Everest. Η προσπάθεια για αναρρίχηση σε κορυφές άνω των 
8000µ. εκτεθεί τα άτοµα σε ακραία περιβαλλοντικά εµπόδια και καιρικές συνθήκες. Οι 
κύριες επιδράσεις που φέρει η παραµονή σε υψόµετρο πάνω 5485µ. στο άτοµο 
καταγράφηκαν από τους Bahrke και Shukitt-Hale (1993): κόπωση, αδυναµία, δύσπνοια, 
επιβράδυνση της σκέψης και της δράσης, και οι οποίες ήταν παρουσιάζονται πάντα στο 
επίπεδο αυτό. Επιπρόσθετα όµως και εσωτερικά εµπόδια πιθανόν να εµφανιστούν, όπως 
υπέρµετρο δέος, απώλεια εστίασης προσοχής αλλά και βούληση (Burke & Orlick, 2003).  

Οι Burke και Orlick (2003) διερευνώντας τις γνωστικές δεξιότητες 10 ορειβατών που 
έκαναν κορυφή στο Έβερεστ βρήκαν ότι η προετοιµασία και εστίαση αυτών στο επιχείρηµα 
περιείχε λεπτοµερή σχεδιασµό, ψυχική ρώµη, συγκέντρωση, νοερή απεικόνιση, 
βραχυπρόθεσµη στοχοθέτηση και πίστη στις ικανότητες του ατόµου. Εξετάζοντας τα 
χαρακτηριστικά 39 ορειβατών οι Egan και Stelmack (2003) ανέφεραν πως οι ορειβάτες στην 
Κλίµακα Προσωπικότητας του Eysenck σκόραραν υψηλότερα στην εξωστρέφεια 
(κοινωνικότητα) και ψυχωτισµό (γνωστική δύναµη) και χαµηλότερα στο νευρωτισµό (άγχος) 
συγκριτικά µε το γενικότερο πληθυσµό. Ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει και η αναφορά των 
Bolmont, Thullier και Abraini (2000) ότι δυσµενείς µεταβολές στη διάθεση των ορειβατών 
µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση τους.  
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Οι ακραίες συνθήκες λοιπόν των υψηλών κορυφών εκτιµάται να συνιστούν εν 
δυνάµει στρεσογόνες καταστάσεις και αποτελούν χρήσιµα εργαλεία για τη γενικότερη 
διερεύνηση διεργασιών προσαρµογής των ατόµων στις απαιτήσεις της εκάστοτε περίστασης. 
Ο ευρύτερος σκοπός της έρευνας που προσέγγισε την Ελληνική αποστολή πριν, κατά τη 
διάρκεια αλλά και µετά το πέρας αυτής ήταν να γνωρίσει σε βάθος τις γνωστικές διεργασίες 
των πέντε ορειβατών που αποφάσισαν να αναρριχηθούν στο Everest. Η προσέγγιση που 
χρησιµοποιήθηκε αποσκοπούσε να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές αναφορικά 
στη σκέψη, στις απόψεις και αντιλήψεις, στις προσδοκίες, στις γνωστικές λειτουργίες αλλά 
και στην αντιµετώπιση αντιξοοτήτων. Το απόσπασµα που παρουσιάζεται εδώ µέσω της 
αφηγηµατικής προσέγγισης αφορά ένα θέµα που δεν έχει αγγιχθεί µέχρι σήµερα: «Πώς 
αντιµετωπίζει κανείς το θάνατο πάνω από 8000µ;" 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Πέντε άνδρες ορειβάτες αποτέλεσαν την Ελληνική αποστολή στο 

Έβερεστ από τη Νότια Κόψη το 2004. Οι 5 ήταν αναγνωρισµένοι, έµπειροι και ικανοί 
αλπινιστές. Οι ηλικίες τους κατά το εγχείρηµα κυµαίνονταν από 30 έως 36 έτη, ενώ όλοι 
είχαν ήδη στο ενεργητικό τους προηγούµενες επιτυχηµένες εµπειρίες αναρρίχησης σε άλλες 
κορυφές πάνω από 8000µ.  

Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών. Λόγω χρονικών και γεωγραφικών 
περιορισµών πραγµατοποιήθηκαν ηµιδοµηµένες εις βάθος συνεντεύξεις µε 4 από τα 5 µέλη 
της αποστολής καθώς και µε τον διαχειριστή αυτής. Η συµµετοχή ήταν εθελοντική και 
υπέγραψαν έντυπο συναίνεσης. Οι ατοµικές συνεντεύξεις οργανώθηκαν µέσω προσωπικών 
επαφών, διήρκεσαν από 50 έως 150 λεπτά και αποµαγνητοφωνήθηκαν κατά λέξη. Έγινε, 
προφορικά επιτόπιος έλεγχος επικαιροποίησης περιεχοµένου κατά τη διάρκεια των 
συνεντεύξεων καθώς τα µέλη αναχωρούσαν για το Everest σε λιγότερο από 15 ηµέρες οπότε 
η ανάγνωση και επικαιροποίηση των αποµαγνητοφωνηµένων κειµένων δεν ήταν δυνατή 
(Lincoln & Guba, 1985). Μετά από πολλαπλές αναγνώσεις των κειµένων εργάστηκα στην 
ανάλυση αυτών ανεξάρτητα κωδικοποιώντας µεµονωµένες απαντήσεις σε κατηγορίες µε 
παρόµοιες ιδέες, έννοιες και θέµατα (Rubin & Rubin, 1995). Στην ανάλυση και ερµηνεία των 
δεδοµένων συνεργάστηκα µε συνάδελφο, γνώστρια της ποιοτικής µεθοδολογίας, η οποία 
µέσω ερωτήσεων για ζητήµατα δεοντολογίας, µεθοδολογίας, ερµηνείας των δεδοµένων 
ενίσχυσε την επίγνωση µου στα θέµατα που προέκυψαν. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μια αφήγηση, ένα θέµα 
Κατά τη φάση της προετοιµασίας για την τελική προσπάθεια στο Everest επιχειρώντας την 
κορυφή Cho Oyu (8201µ.) τον Οκτώβριο 2003, τα µέλη της Ελληνικής αποστολής έφεραν 
πίσω στη χώρα νεκρό τον συνορειβάτη τους και αρχηγό της αποστολής. Σύντοµα τα 
εναποµείναντα µέλη αποφάσισαν να προχωρήσουν αφιερώνοντας την προσπάθεια για την 
κορυφή Everest στο νεκρό συνορειβάτη τους. Στην τελική φάση της αποστολής το Μαΐου του 
2004, όντας οι 5 στην Κατασκήνωση 3, µόλις χίλια µέτρα µακριά από την κορυφή, 
ενηµερώθηκαν για το θάνατο φίλου-αναρριχητή µέλος άλλης αποστολής στα Ιµαλάϊα. Οι 
πρώτες αντιδράσεις φαίνονται έντονες µέσα από τα παρακάτω λόγια:  

«Άρχισαν τα κλάµατα, η απέχθεια. ‘Φεύγω από εδώ παιδιά’ εγώ, ντύνοµαι, άντε γεια, 
όχι κάτσε εδώ και τι θα αλλάξει και να κλαίω και να ουρλιάζω, να µιλάει ο Α στον 
ασύρµατο και να µην µπορώ. Στην κυριολεξία ένοιωσα να καταρρέω. Ούτε πρόσεξα 
µετά να φάω, να πιω αυτά που έπρεπε, έπεσα κοιµήθηκα, έχωσα τη µούρη µου σε µια 
γωνιά στο αντίσκηνο και κάθε λίγο ξυπνούσα και έκλαιγα, δεν µπορούσα ακόµη να  
καταλάβω τι έγινε.» 
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Την επόµενη µέρα οι 5 αναρριχηθήκαν στην Κατασκήνωση 4. Ένας από αυτούς µετά 
δυσκολίας έφτασε στην Κατασκήνωση 4 µετά το άκουσµα του νέου για το θάνατο του 
παιδικού φίλου και συνορειβάτη. Περιγράφοντας τη µέρα εκείνη λέει: 

«Εκείνη την ηµέρα δεν ξέρω, δεν δούλευε και η συσκευή για το οξυγόνο, µου έδωσε ο 
Β και έφτασα στις 8 το βράδυ. Σερνόµουνα γενικώς, δεν είχα διάθεση, δεν µε 
κρατούσε τίποτα στο βουνό. Ήταν χαλασµένη και η φιάλη, ήρθε και έδεσε δηλαδή.» 

Την επόµενη ο καιρός δεν έδωσε την ευκαιρία αλλά στις 16 του Μάη, 2004 µεταξύ 6:00 και 
10:55πµ και οι 5 πάτησαν το πόδι τους στην ψηλότερη κορυφή του κόσµου. Μέσα από τα 
λόγια του δίνονται πληροφορίες για το πως έφτασε στην κορυφή παρά τα γεγονότα: 

«Άντε πάµε το βράδυ για την κορυφή και ότι γίνει µε µέτρο και φρόνιµα. 9:30 το 
βράδυ ήµασταν ντυµένοι, δίνουµε τα χέρια και αµολιόµαστε και πηγαίνουµε όλοι 
µαζί. ... Είχε καταπληκτική νύχτα, εκεί ήταν που έφυγε τελείως το µυαλό µου από τον 
Γ, γιατί έβλεπα τις καταιγίδες στον Ινδικό  ωκεανό κάτω, τους µουσώνες. Εκεί 
χάθηκα λίγο µε το τοπίο και ξεχάστηκα τελείως, από το γεγονός. Κάποιες φορές έλεγα 
«Α, ρε µ….α Γ, τι έκανες!» που και που, αλλά µέχρι εκεί ήτανε. 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

«Η ορειβασία συνιστά την τελευταία καθαρή εµπειρία», µε αυτό τον τρόπο 
περιέγραψε κάθε µέλος της αποστολής την ενασχόληση του µε την ορειβασία. Τα λόγια 
αναδεικνύουν τόσο γεµάτα και καθαρά την οπτική τους για την ορειβασία «Είναι το ίδιο το 
βουνό που σε τραβάει, όταν το οραµατιστείς, αυτό το πράγµα που στέκεται σου βάζει κάποιες 
παρωπίδες, ‘κοίτα µόνο εµένα και εντάξει µην κοιτάς γύρω σου’ ... Eίναι όλη αυτή η 
διαδικασία. Να γίνεις ένα µε το βουνό, να του µιλήσεις , να σου µιλήσει, να σε χαστουκίσει, 
να σε ξαναχαστουκίσει και άµα θέλει τραβάει και άλλη µια και άντε γεια µετά. Αλλά είναι 
αυτή η παραπάνω από ερωτική σχέση. Είναι µεγάλη έλξη.» Αγγίζοντας για πρώτη φορά την 
εµπειρία του θανάτου στο πλαίσιο µιας αθλητικής δραστηριότητας και αναζητώντας να 
κατανοήσω πως τα παιδιά αυτά επεξεργάστηκαν, τακτοποίησαν τα γεγονότα και προχώρησαν 
προς την κορυφή, είδα µια προσέγγιση πιο διαφορετική από αυτή που είθιστε να 
ακολουθείται στην ελληνική κουλτούρα, και η οποία κάνει το θάνατο ένα δυσβάσταχτο, 
επίπονο και µε διάρκεια γεγονός. Για να συνεχίσουν λοιπόν την ανάβαση την επόµενη µέρα, 
την επόµενη εβδοµάδα ή τον επόµενο µήνα ξαναγύρισαν πολύ γρήγορα στους λόγους που 
τους οδηγούν στο βουνό, στο στόχο τους, στον ‘ορειβατικό’ τρόπο σκέψης, αλλά και στη 
σχέση τους µε το ίδιο το βουνό αλλά και µεταξύ τους. Όπως έγραψαν οι Burke και Orlick 
(2003) «πετυχαίνοντας έναν δύσκολο στόχο κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης και 
κινδύνου, απαιτείται µια ιδιαίτερη νοοτροπία και εστίαση’ (σελ. 56). Όµως, δεν είναι 
καθόλου εύκολο να γνωρίσουµε αυτή τη διαφορετική νοοτροπία, ούτε και να κατανοήσουµε 
τις διεργασίες και την προσέγγιση των ορειβατών προς την κάθε επόµενη ανάβαση. 
Παραθέτοντας τα λόγια ενός από τους συµµετέχοντες ίσως µας βοηθήσει: «Είναι δύσκολο. 
∆εν µπορείς να το εξηγήσεις. ∆εν χωράει στο µυαλό κανενός, που είναι έξω από αυτόν τον 
κόσµο [της ορειβασίας]. Έτσι! Επιλέγεις τον ήσυχο δρόµο και το δρόµο των τύψεων. Από 
µέσα σου φυσικά ξέρεις. Ξέρω για τον Γ ότι το προκάλεσε στον εαυτό του και ήταν ευτυχής 
µέχρι την τελευταία του στιγµή. Προσπάθησε να το εξηγήσεις αυτό σε άλλους...».  
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Περίληψη 
 Η παρούσα εργασία έχει στόχο την ανασκόπηση ερευνών σχετικά µε την εξέταση 

παραγόντων κινδύνου αθλητικού τραυµατισµού και επανατραυµατισµού. 
Αποτελέσµατα ερευνών αναφέρουν ότι σηµαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες είναι το 
στρες και το άγχος, ο προηγούµενος τραυµατισµός, ο φόβος επανατραυµατισµού, η 
µειωµένη προσοχή,  η αυτοπεποίθηση, τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής. Περαιτέρω 
εξέταση απαιτείται για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων αυτών για την καλύτερη 
αναζήτηση τρόπων έγκαιρης πρόληψης τραυµατισµού και επανατραυµατισµού, ως εκ 
τούτου την αποφυγή του και τη µεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. 

 

 
Μοντέλο στρες-τραυµατισµού 

Οι Williams και Andersen (1998) δηµιούργησαν το µοντέλο στρες-τραυµατισµού για τη 
µελέτη των ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων πρόβλεψης αθλητικού τραυµατισµού. 
Το παρελθόν των στρεσογόνων καταστάσεων του αθλητή, το στρες γεγονότων ζωής, οι 
καθηµερινές µικροενοχλήσεις, ο προηγούµενος τραυµατισµός, τα προσωπικά χαρακτηριστικά 
του αθλητή (λ.χ., σκληρότητα, εστία ελέγχου, αίσθηση συνοχής, αυτοπεποίθηση, αγωνιστικό 
άγχος προδιάθεσης/κατάστασης, κίνητρα επίτευξης) και οι τρόποι αντιµετώπισης του στρες 
ενδεχοµένως συµβάλλουν στην πρόβλεψη του αθλητικού τραυµατισµού. Ο περιορισµός 
οπτικού πεδίου, η διάσπαση της προσοχής και η µυϊκή ένταση είναι τα κυριότερα στοιχεία 
επίδρασης της σχέσης στρες-τραυµατισµού. Ως εκ τούτου, τα άτοµα µε αυτό το προφίλ έχουν 
µεγαλύτερο κίνδυνο τραυµατισµού σε σύγκριση µε άλλα άτοµα (Williams, 2001).  
 

Παράγοντες πρόβλεψης τραυµατισµού/επανατραυµατισµού 
Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες που εµφανίζονται ως αιτίες πρόβλεψης του τραυµατισµού 
αποτελούν το άγχος, το στρες, οι τρόποι αντιµετώπισης του στρες, η ανησυχία, η προσοχή, ο 
προηγούµενος τραυµατισµός και η αυτοπεποίθηση (Andersen & Williams, 1999; Johnson, 
Ekengren, & Andersen, 2005; McKay, Campbell, Meeuwisse, & Emery 2012; Petrie 1993; 
Χρηστάκου, 2008).  
 
Στρες - Άγχος  
Οι Maddison και Prapavessis (2005) αναφέρουν ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ αθλητικού 
τραυµατισµού και υψηλών επιπέδων στρες. Σε µια συστηµατική ανασκόπηση 40 εργασιών 
διαπιστώθηκε η σχέση µεταξύ στρεσογόνων γεγονότων ζωής και τραυµατισµού  (Williams & 
Andersen, 2007). Ο κίνδυνος εµφάνισης τραυµατισµού ήταν 70% αυξηµένος για τους 
αθλητές µε υψηλά επίπεδα αντιλαµβανόµενου στρες σε σύγκριση µε αθλητές µε χαµηλά 
επίπεδα στρεσογόνων γεγονότων (Steffen, Pensgaard, & Bahr, 2009). Παρόµοια 
αποτελέσµατα σχετικά µε το ρόλο των αρνητικών γεγονότων ζωής διαπίστωσαν και οι 
Johnson και Ivarsson (2011). Επίσης, οι τελευταίοι αυτοί συγγραφείς επιβεβαίωσαν το 
σηµαντικό προβλεπτικό ρόλο του σωµατικού άγχους προδιάθεσης, δηλαδή, ότι οι 
τραυµατισµένοι αθλητές εµφάνισαν υψηλά επίπεδα σωµατικού άγχους προδιάθεσης σε 
σύγκριση µε τους µη τραυµατισµένους αθλητές. Οι Junge και συνεργάτες (2000) βρήκαν ότι 



 

 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας 
“Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό» 

 

44

το αγωνιστικό άγχος κατάστασης αποτέλεσε παράγοντα πρόβλεψης της σοβαρότητας 
τραυµατισµού και της απώλειας χρόνου εξαιτίας του τραυµατισµού  
 
Προηγούµενος τραυµατισµός  
Ο προηγούµενος τραυµατισµός έχει εξεταστεί ως παράγοντας πρόβλεψης του αθλητικού 
τραυµατισµού (Steffen et al., 2009). Οι αθλητές που επανέρχονται στον αγωνιστικό χώρο 
µετά από πρόγραµµα αποκατάστασης ενδεχοµένως ανησυχούν για επανατραυµατισµό και για 
το επίπεδο της αθλητικής τους ικανότητας (Walker, Thatcher, Lavallee, & Golby, 2004). Η 
χαµηλή προσαρµογή του αθλητή στον τραυµατισµό που χαρακτηρίζεται από άγχος 
κατάστασης, φόβο, και ανικανότητα αντιµετώπισης οδηγεί σε αυξηµένο κίνδυνο 
επανατραυµατισµού. Η αρνητική ψυχολογική κατάσταση του αρχικού τραυµατισµού 
συµβάλλει στην εµφάνιση επανατραυµατισµού, εάν τα ψυχολογικά αυτά χαρακτηριστικά του 
ασθενούς  συνεχίσουν να υφίστανται κατά την επιστροφή στην ενεργό δράση (McKay et al., 
2012).  
 
Φόβος αθλητικού επανατραυµατισµού  
Ο φόβος επανατραυµατισµού έχει αναφερθεί ως αντίδραση στον προηγούµενο αθλητικό 
τραυµατισµό (Pargaman, 1999). Ο φόβος επανατραυµατισµού προκαλεί παρόµοιες 
φυσιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές µε αυτές που προκαλεί ο κίνδυνος τραυµατισµού 
(Taylor & Taylor, 1997). Ο φόβος επανατραυµατισµού αναπτύσσεται από την έλλειψη 
αυτοπεποίθησης και εµπιστοσύνης στην τραυµατισµένη περιοχή, οι οποίες είναι 
φυσιολογικές και αναµενόµενες αντιδράσεις µετά τον τραυµατισµό. Οι φυσιολογικές και 
ψυχολογικές αλλαγές µετά τον τραυµατισµό σχετίζονται άµεσα µε τη µείωση της αθλητικής 
απόδοσης και την αύξηση του κινδύνου επανατραυµατισµού (Pargaman, 1999). Πρόσφατα, 
οι Ardern και συνεργάτες (2012) επιβεβαίωσαν ότι οι αθλητές που επέστρεψαν στη προ-
τραυµατισµού αγωνιστική κατάσταση είχαν στατιστικώς µειωµένο φόβο επανατραυµατισµού 
σε σύγκριση  µε αυτούς που δεν επέστρεψαν.  
 
Ανησυχία 
Όταν ο αθλητής επιστρέφει στο αγωνιστικό πρόγραµµα µετά από τραυµατισµό, έχει µεγάλη 
ανησυχία επανατραυµατισµού, ειδικότερα όταν συγκρίνει την παρούσα κατάσταση της 
επιστροφής µε αυτή που προκάλεσε τον τραυµατισµό. Αυτή η σύγκριση κάνει τον αθλητή 
περισσότερο συνειδητοποιηµένο, µε αποτέλεσµα να επιδεικνύει υψηλή συγκέντρωση 
προσοχής στην τραυµατισµένη περιοχή ώστε να µην υπάρξει επανατραυµατισµός. Αυτή η 
συγκέντρωση προσοχής στην τραυµατισµένη περιοχή ενδεχοµένως οδηγεί τον αθλητή στην 
απόκτηση άγχους και στη µυϊκή «ακαµψία», µε αποτέλεσµα, ο αθλητής να έχει περισσότερο 
άγχος, να συνεχίζει την αναποτελεσµατική συγκέντρωση προσοχής σε ακατάλληλα 
ερεθίσµατα, να µειώνεται η απόδοσή του και να αυξάνεται ο κίνδυνος επανατραυµατισµού.   
 
Προσοχή και αυτοπεποίθηση  
Στο µοντέλο στρες-τραυµατισµού, ο τραυµατισµός σχετίζεται µε αλλαγές της συγκέντρωσης 
προσοχής. Συγκεκριµένα, όταν το άτοµο βρίσκεται σε µια στρεσογόνο κατάσταση (λ.χ., 
δύσκολος αγώνας), είναι πιθανόν να µη δέχεται άλλες πληροφορίες ή να µην αντιδρά γρήγορα 
στις πληροφορίες της περιφέρειας (περιορισµός περιφερικού οπτικού πεδίου). Τέλος, όταν ο 
αθλητής επιστρέφει στην αγωνιστική δράση µετά από τραυµατισµό ενδεχοµένως έχει µειωµένη 
αυτοπεποίθηση για την αγωνιστική τους κατάσταση (Podlog & Eklund, 2006). Είναι σηµαντικό 
οι αθλητές να επανακτήσουν υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης για τη φυσική ικανότητά τους. 
Συνοπτικά, σύµφωνα µε τη Χρηστάκου (2008), η ανησυχία επανατραυµατισµού, η 
αυτοπεποίθηση και η προσοχή προβλέπουν στατιστικώς σηµαντικά την ύπαρξη 
επανατραυµατισµού στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου µετά από αθλητικό τραυµατισµό.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Ο καθορισµός των παραγόντων κινδύνου τραυµατισµού και επανατραυµατισµού παρέχει 
χρήσιµη γνώση για την πρόληψη και την καλύτερη οργάνωση προγραµµάτων ψυχολογικής 
υποστήριξης τραυµατισµένων αθλητών. Ως εκ τούτου ευνοεί την καλύτερη απόδοση και την 
καλύτερη επανένταξη των τραυµατισµένων αθλητών στο αγωνιστικό πρόγραµµα µετά από 
τραυµατισµό. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται στη συνδυαστική εξέταση παραγόντων κινδύνου 
µε τη χρήση κατάλληλων οργάνων αξιολόγησης σε αθλητικούς τραυµατισµούς και 
επανατραυµατισµούς µικρής και µεγάλης διάρκειας σε διαφορετικό φύλο, ηλικία και τύπο 
αθλήµατος.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Andersen M.B., & Williams, J.M. (1999). Athletic injury, psychosocial factors and perceptual 

changes during stress. Journal of Sports Sciences, 17, 735-741. 
Ardern, C.L., Taylor, N.F., Feller, J.A., & Webster, K.E. (2012). Fear of re-injury in people who 

have returned to sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery. Journal 
of Science and Medicine in Sport, 15, 488–495 

Johnson, U., Ekengren, J., & Andersen, M. B. (2005). Injury prevention in Sweden. Helping 
soccer players at risk. Journal Sport Exercise Psychology, 1, 32–38. 

Johnson, U., & Ivarsson, A. (2011). Psychological predictors of sport injuries among junior soccer 
players. Scandinavian Journal Medicine Science Sports, 21, 129–136. 

Junge, A., Dvorak, J., Rosch, D., Graf-Baumann, T., Chomiac, J., & Peterson, L. (2000). 
Psychological and sport- specific characteristics of football players. The American Journal 
of Sports Medicine, 28, S22-S28.  

Maddison, R., & Prapavessis, H. (2005). A psychological approach to the prediction and 
prevention of athletic injury. Journal Sport Exercise Psychology, 27, 289–310. 

McKay, C., Campbell, T., Meeuwisse, W., & Emery, C. (2012).  The role of psychosocial risk 
factors for injury in elite youth ice hockey. Clinical Journal Sport Medicine, 0, 1–6. 

Pargman, D.V. (1999). Psychological bases of sport injuries. Morgantown, WV: Fitness 
Information Technology.  

Podlog, L., & Eklund, R.C. (2006). A longitudinal investigation of competitive athletes’ return to 
sport following serious injury. Journal of Applied Sport Psychology, 18, 44–68. 

Petrie, T.A. (1993). Coping skills, competitive trait anxiety, and playing status: Moderating 
effects on the life stress-injury relationship. Journal of Sport and Exercise Psychology, 15, 
261-274.  

Steffen, K., Pensgaard, A.M., & Bahr, R. (2009). Self-reported psychological characteristics as 
risk factors for injuries in female youth football. Scandinavian Journal Medicine Science 
Sports, 19, 442–451 

Taylor, J., & Taylor, S. (1997). Focus. In J. Taylor & S. Taylor (Eds.), Psychological approaches 
to sports injury rehabilitation. Frederick, MD: Aspen Publishers  

Walker, N., Thatcher, J., Lavallee, D., & Golby, J. (2004). The emotional response to athletic 
injury: Re-injury anxiety. In D. Lavallee, J. Thatcher & M. Jones (Eds.), Coping and 
emotions in sport (pp. 87-99). NY: Nova Science Publishers.  

Williams, J.M., & Andersen, M.B. (1998). Psychosocial antecedents of athletic injury: Review 
and critique of the stress and injury model. Journal of Applied Sport Psychology, 10, 5-26.  

Williams, J. M. (2001). Psychology of injury risk and prevention. In R.N. Singer, H.A 
Hausenblas, & C.M. Janelle (Eds.), Handbook of sport psychology (pp. 766-786) (2nd ed.). 
New York: John Wiley & Sons.     

Χρηστάκου Α. (2008). Ανησυχίες επανατραυµατισµού, αγωνιστική αυτοπεποίθηση και προσοχή ως 
προβλεπτές επανατραυµατισµού και αθλητικής απόδοσης. Αδηµοσίευτη διδακτορική 
διατριβή. ΤΕΦΑΑ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 



 

 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας 
“Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό» 

 

46

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΘΛΗΤΩΝ 

 
Μπενέκα, Α., Μάλλιου, Π., & Γιοφτσίδου, Α. 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

ampeneka@phyed.duth.gr 
 

Περίληψη 
 Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των βασικών συνεπειών του 

τραυµατισµού στη διάρκεια της αποκατάστασης του τραυµατισµένου αθλητή και η 
αντιµετώπισή τους µε απλές τεχνικές συµβουλευτικής παρέµβασης που µπορούν να 
εφαρµοστούν από κάθε ειδικό της αποκατάστασης (γιατρό, φυσικοθεραπευτή, 
προπονητή αποκατάστασης) µε κατάλληλη εκπαίδευση.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε καθηµερινή βάση, γιατροί, φυσικοθεραπευτές και προπονητές αντιµετωπίζουν αθλητές 
που χρειάζονται πολλά περισσότερα για να συµµετάσχουν σε ένα πρόγραµµα αποκατάστασης 
από ότι µπορεί να τους προσφέρει απλά µια κλινική διάγνωση ή µια ιατρική συµβουλή 
(Theodorakis, Beneka, Malliou, & Goudas, 1997). Χρειάζονται ενθάρρυνση, καθοδήγηση, 
υποστήριξη και ενίσχυση, δηλαδή συµβουλευτική. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται όλο και πιο 
έντονη η ανάγκη εφαρµογής τεχνικών όπως είναι αυτή των στόχων και του αυτοδιαλόγου, 
τεχνικές δηλαδή που βελτιώνουν την επικοινωνία µεταξύ ειδικού και τραυµατισµένου αθλητή 
και την παρακίνηση του δεύτερου για συµµετοχή στο πρόγραµµα της αποκατάστασης 
(Μπενέκα, Μάλλιου, Θεοδωράκης, & Γκοδόλιας, 1999). Την υποστήριξη αυτή καλούνται να 
την παρέχουν οι ειδικοί της οµάδας αποκατάστασης που βρίσκονται στο περιβάλλον του 
τραυµατισµένου αθλητή µια και δυστυχώς ο ειδικός αθλητικός ψυχολόγος συνήθως 
απουσιάζει από την οµάδα αποκατάστασης.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα συνήθη προβλήµατα-
δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο αθλητής στις διαφορετικές φάσεις της αποκατάστασης καθώς 
και τεχνικές αντιµετώπισής τους από τον ίδιο τον αθλητή µε κατάλληλη εκπαίδευση από τον 
ειδικό. 
 
Αξιολόγηση συνεπειών του τραυµατισµού στη συναισθηµατική κατάσταση του αθλητή 

Πρωταρχικός στόχος του ειδικού είναι η αξιολόγηση των συνεπειών του 
τραυµατισµού –κυρίαρχα του πόνου- στη συναισθηµατική κατάσταση του ασθενούς και 
περαιτέρω ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος συµβουλευτικής παρέµβασης παράλληλα µε το 
πρόγραµµα αποκατάστασης που θα βοηθήσει τον ασθενή να είναι αποτελεσµατικότερος στη 
διάρκεια της αποκατάστασής του. Η αξιολόγηση αυτή µπορεί να γίνει µε πολλά εργαλεία που 
αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία και καθένα από αυτά ταιριάζει στις ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά του ασθενούς (Μalliou, Gioftsidou, Beneka, & Godolias, 2006). Ειδικά 
προσαρµοσµένο στον ελληνικό πληθυσµό είναι το Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµατικής 
Κατάστασης για ασθενείς µε χρόνιο πόνο στη µέση που διαχωρίζει τα συναισθήµατα σε 
αρνητικά και θετικά (Beneka, Malliou, Kouli, Gioftsidou, Papadopoulou, Βebetsos, & 
Godolias, 2010) και αξιολογεί την επίδραση του πόνου και των συνεπειών του στην ψυχική 
διάθεση του ασθενούς. 
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Φάσεις αποκατάστασης και συνέπειες του τραυµατισµού στη συµπεριφορά του αθλητή 

 
1η φάση αποκατάστασης: Bελτίωση εύρους κίνησης 

Ρόλο κλειδί στην προσπάθεια αυτή έχει ο φυσικοθεραπευτής ο οποίος καλείται να 
αντιµετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες του τραυµατισµού (συµπτώµατα) και να επαναφέρει 
την πλήρη κινητικότητα στην άρθρωση που τραυµατίστηκε. Για να βοηθηθεί στο έργο του θα 
πρέπει να εκπαιδεύσει τον αθλητή, ότι ο πόνος που νιώθει στην οξεία φάση του 
τραυµατισµού – στη διάρκεια της ακινητοποίησης – είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που 
νιώθει κατά την προσπάθεια βελτίωσης της κινητικότητας. Τεχνικές που αναπτύσσονται µε 
στόχο να βοηθηθεί ο αθλητής να αντιµετωπίσει τον πόνο είναι η καταγραφή της προόδου του, 
ο καθορισµός στόχων και η χαλάρωση.  

 
2η φάση αποκατάστασης: Σταθερότητα της άρθρωσης 

Κάθε τραυµατισµός στους τένοντες, µύες, συνδέσµους ή στους θύλακες προκαλεί 
έλλειµµα ιδιοδεκτικότητας και ως συνέπεια έλλειµµα νευροµυϊκού ελέγχου. Προκειµένου να 
επιτευχθεί η βελτίωση των παραµέτρων αυτών εφαρµόζονται προγράµµατα άσκησης ειδικά 
προσαρµοσµένα σε ασταθείς επιφάνειες (επιφάνειες ισορροπίας) (Malliou, Gioftsidou, Pafis, 
Beneka, & Godolias, 2004). Ο αθλητής προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα πόδι πάνω σε µία 
πλατφόρµα µε τα χέρια στη µέση ενώ ταυτόχρονα έχει οπτικό feedback της θέσης στην οποία 
βρίσκεται. Τα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει συνήθως ο αθλητής κατά την εκτέλεση 
της άσκησης αυτής είναι η έλλειψη προσοχής ή αυτοσυγκέντρωσης λόγω του ότι ο 
εξοπλισµός βρίσκεται συνήθως στον ίδιο χώρο µε τα υπόλοιπα όργανα εξάσκησης, αλλά και 
η δυσκολία να κατανοήσει ποιος είναι ο σωστός τρόπος εκτέλεσης (διαρκής εκπαίδευση και 
επικοινωνία µε τον ειδικό). Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η νοερή απεικόνιση, η 
τεχνική της χαλάρωσης αλλά και ο αυτοδιάλογος ο οποίος µπορεί να έχει δύο διαστάσεις: είτε 
εκπαιδευτικός είτε παρακίνησης.  

 
3η φάση αποκατάστασης: Mυϊκή ενδυνάµωση 

Καθώς αποκαθίσταται η σταθερότητα της άρθρωσης, όλο και περισσότερο το 
πρόγραµµα της αποκατάστασης στοχεύει στη µυϊκή ενδυνάµωση. Η ενεργή συµµετοχή του 
αθλητή είναι απαραίτητη και εξαιρετικής σηµασίας για την αποτελεσµατικότητα του 
προγράµµατος για αυτό και προτείνονται τεχνικές όπως ο καθορισµός των στόχων (Malliou, 
Beneka, Aggelousis, & Theodorakis, 1998) και ο αυτοδιάλογος (Theodorakis, Beneka, 
Goudas, Antoniou, & Malliou, 1998). Οι δυσκολίες στη συµπεριφορά του αθλητή που 
παρατηρούνται σε αυτή τη φάση είναι συνήθως η ανάγκη του για παρακίνηση όπως αυτή 
ορίζεται είτε µε την τακτική του συµµετοχή στο πρόγραµµα αποκατάστασης, είτε µε την 
ένταση της προσπάθειάς του τη στιγµή της εκτέλεσης της άσκησης.  

 
4η φάση αποκατάστασης: Λειτουργική επανένταξη 

Σε αυτή τη φάση ο τραυµατισµένος αθλητής προχωρά σταδιακά σε πιο λειτουργικές 
ασκήσεις στο πρόγραµµα της προπόνησης αποκατάστασης. Εµφανίζει συχνά προβλήµατα 
διατήρησης της επιµονής του στο πρόγραµµα µια και έχει διανύσει ήδη µεγάλο χρονικό 
διάστηµα εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, έχει κουραστεί µε την καθηµερινή ρουτίνα και 
έχει ήδη κατανοήσει ότι έχει βελτιωθεί αρκετά. Ανυποµονεί να επιστρέψει και αδυνατεί 
πολλές φορές να καταλάβει ότι δεν είναι ακόµα τελείως έτοιµος. Άλλες φορές πάλι, έχει 
χαµηλή αυτοπεποίθηση και αρνείται να δοκιµάσει νέες ασκήσεις πιο σύνθετες και πιο 
δύσκολες (Theodorakis, Malliou, Papaioannou, Beneka, & Filaktakidou, 1996). Η κατάσταση 
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δυσκολεύει ακόµα περισσότερο µε την εµφάνιση ενός πλατώ στην απόδοση, κάτι που 
ερµηνεύεται από τον αθλητή ως οπισθοδρόµηση στην εξέλιξή του και τον αποθαρρύνει να 
συνεχίσει την προσπάθειά του. 

Οι τεχνικές των στόχων και του αυτοδιαλόγου µπορούν να εφαρµοστούν και σε αυτή 
τη φάση µε ιδιαίτερη έµφαση στην επικοινωνία. Η δηµιουργία µιας σωστής σχέσης 
εµπιστοσύνης και σεβασµού µεταξύ ειδικού και αθλητή θα βοηθήσει σε αυτή τη φάση της 
επανένταξης να ξεπεραστούν τα προβλήµατα συµπεριφοράς του αθλητή µε το ειδικό 
πλεονέκτηµα για τον ειδικό της επαφής-αγγίγµατος που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα το 
φυσικοθεραπευτή. Τέλος, εκπαιδεύουµε για άλλη µια φορά τον αθλητή και τον 
προετοιµάζουµε για την πιθανή εµφάνιση του πλατώ, έτσι ώστε όταν εµφανιστεί να το 
αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα. 
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Περίληψη 
 Ο αθλητής που επανέρχεται στην αγωνιστική δράση µετά από έναν  πρόσφατο 

µυοσκελετικό  τραυµατισµό είναι πιθανό να διακατέχεται από ανησυχία 
επανατραυµατισµού, µειωµένη αγωνιστική αυτοπεποίθηση και προσοχή, µε 
αποτέλεσµα τη µειωµένη αθλητική απόδοση. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να 
ελέγξει την προβλεπτική ικανότητα της ανησυχίας επανατραυµατισµού, της 
αυτοπεποίθησης και της προσοχής στην αθλητική απόδοση. Το δείγµα της έρευνας 
ήταν 80 αθλητές αθληµάτων επαφής µε οξύ µυοσκελετικό τραυµατισµό. Τα όργανα 
µέτρησης ήταν τα ερωτηµατολόγια αιτιών ανησυχίας επανατραυµατισµού, 
αυτοπεποίθησης και προσοχής για τραυµατισµένους αθλητές. Καταγράφηκε η 
αθλητική απόδοση, όπως εκτιµήθηκε από τον προπονητή µε τη χρήση δύο 
υποκειµενικών ερωτήσεων στην έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η ανάλυση 
των ιεραρχικών πολλαπλών γραµµικών παλινδροµήσεων έδειξε ότι οι παράγοντες των 
τριών ερωτηµατολογίων προβλέπουν σε στατιστικώς σηµαντικό επίπεδο την αθλητική 
απόδοση τη στιγµή που ο αθλητής επιστρέφει στην αγωνιστική δράση µετά από έναν 
οξύ µυοσκελετικό τραυµατισµό. Η µελέτη των προτεινόµενων ψυχολογικών 
µεταβλητών σε τραυµατισµένους αθλητές είναι σηµαντική γιατί δύναται να 
προµηθεύσει τον προπονητή µε τις πληροφορίες εκείνες που θα τον βοηθήσουν να 
υποστηρίξει ουσιαστικά τους αθλητές που επιστρέφουν στην ενεργό δράση. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο προηγούµενος τραυµατισµός παίζει σηµαντικό ρόλο στη φάση επανένταξης του αθλητή 
στην αγωνιστική δράση, διότι προκαλεί αύξηση ανησυχίας επανατραυµατισµού, µείωση της 
αυτοπεποίθησης και της προσοχής, µε αποτέλεσµα τη µειωµένη αθλητική απόδοση (Short, 
Reuter, Brandt, Short, & Kontos, 2005). Επίσης, ο προηγούµενος τραυµατισµός προκαλεί 
διαταραχές προσοχής, οι οποίες πιθανόν να οφείλονται στην αυξηµένη προσοχή του αθλητή 
σε µη σχετικά ερεθίσµατα  (Williams & Andersen, 1998). Σκοπός της παρούσας έρευνας 
είναι να ελέγξει την υπόθεση ότι τα προαναφερθέντα ψυχολογικά χαρακτηριστικά (ανησυχία 
επανατραυµατισµού, αυτοπεποίθηση, προσοχή) προβλέπουν την αθλητική απόδοση στην 
έναρξη της αγωνιστικής περιόδου µετά από οξύ τραυµατισµό.  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 80 άρρενες αθλητές µε 

προηγούµενο οξύ µυοσκελετικό τραυµατισµό. Οι δοκιµαζόµενοι, µε µέσο όρο ηλικίας τα 27 
έτη (SD=4.43) και µε αγωνιστική εµπειρία 10.88 έτη (SD=4.29), προέρχονται από την 
καλαθοσφαίριση (n1=32), τη χειροσφαίριση (n2=28) και την υδατοσφαίριση (n3=20). Η 
εµφάνιση του προηγούµενου τραυµατισµού είχε µέσο όρο 3.70 µήνες πριν τη συλλογή των 
δεδοµένων (SD=1.69). Ο µέσος όρος διάρκειας του αρχικού τραυµατισµού ήταν 41.40 ηµέρες 
(SD=31.65) και το πρόγραµµα της φυσικοθεραπευτικής αγωγής είχε µέση διάρκεια 29.39 
ηµέρες (SD=21.57). Όλοι οι συµµετέχοντες είχαν ολοκληρώσει το πρόγραµµα 
φυσικοθεραπείας και ήταν σε φάση επανένταξης στον αγώνα.  

Όργανα µέτρησης. Η ανησυχία επανατραυµατισµού, η αυτοπεποίθηση  και η 
προσοχή εξετάστηκαν µε  τα παρακάτω ερωτηµατολόγια: (α) το Ερωτηµατολόγιο Αιτιών 
Ανησυχίας Επανατραυµατισµού (Christakou, Zervas, Stavrou, & Psychountaki, 2011), το 
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οποίο αποτελείται από 12 ερωτήσεις, οι οποίες συνιστούν δύο παράγοντες, «Ανησυχία 
Επανατραυµατισµού εξαιτίας της Αποκατάστασης» (ΑΕΑπ) µε Cronbach a .89, και 
«Ανησυχία Επανατραυµατισµού εξαιτίας της Αβεβαιότητας» (ΑΕΑβ) µε Cronbach α .96, (β) 
το Ερωτηµατολόγιο Αγωνιστικής Αυτοπεποίθησης Αθλητών µετά την Αποκατάσταση 
(Christakou, Stavrou, Psychountaki, & Zervas, 2007), το οποίο απαρτίζεται από 14 
ερωτήσεις, οι οποίες συνιστούν δύο παράγοντες, τον παράγοντα «Αυτοπεποίθησης εξαιτίας 
της Αποκατάστασης» (ΑΑπ) µε Cronbach a .95 και τον παράγοντα «Γενικής 
Αυτοπεποίθηση» (ΓΑ) µε Cronbach a .89, και (γ) το Ερωτηµατολόγιο Προσοχής Αθλητών 
µετά την Αποκατάσταση (Christakou, Zervas, Psychountaki, & Stavrou, 2012), το οποίο  
αποτελείται από 10 ερωτήσεις, οι οποίες συνιστούν δύο παράγοντες, τον παράγοντα 
«Λειτουργική Προσοχή» (ΛΠ) µε Cronbach a .97 και τον παράγοντα «∆ιάσπαση Προσοχής» 
(∆Π) µε Cronbach a .94. Η αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης πραγµατοποιήθηκε από τον 
προπονητή µε τη χρήση των δύο παρακάτω ερωτήσεων: (α) «αξιολόγησε την απόδοση του 
αθλητή σε αυτόν τον αγώνα σε σχέση µε τη µέχρι τώρα απόδοσή του» µε την πενταβάθµια 
κλίµακα αξιολόγησης από ένα (1) αρκετά χαµηλότερη έως πέντε (5) αρκετά υψηλότερη και (β) 
«αξιολόγησε την προσπάθεια που ο αθλητής καταβάλλει στις προπονήσεις» µε την 
πενταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης από ένα (1) καθόλου προσπάθεια έως πέντε (5) αρκετά 
µεγάλη προσπάθεια.   
 ∆ιαδικασία. Η πρώτη ερευνήτρια επικοινώνησε µε τους εθελοντές δοκιµαζόµενους 
µέσω προσωπικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, µε τους προπονητές ή/και τον ίδιο τον 
αθλητή. Η χορήγηση των τριών ερωτηµατολογίων στους αθλητές έγινε στην αρχή της 
αγωνιστικής περιόδου. Η αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης εκτιµήθηκε από τον 
προπονητή στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.  
 Στατιστικές αναλύσεις. Οι στατιστικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε το 
πρόγραµµα SPSS/PC Version 15.0 και περιλάµβαναν ιεραρχικές πολλαπλές γραµµικές 
παλινδρoµήσεις για την εξέταση των σχέσεων µεταξύ των αιτιών ανησυχίας 
επανατραυµατισµού, της αυτοπεποίθησης και της προσοχής µε την αθλητική απόδοση στην 
έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. 
  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι έξι παράγοντες των τριών ερωτηµατολογίων 
προβλέπουν στατιστικώς σηµαντικά την αθλητική απόδοση, όπως αυτή εκτιµήθηκε από τον 
προπονητή τη στιγµή που ο αθλητής επιστρέφει στην αγωνιστική δράση (Πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1. Πολλαπλές ιεραρχικές αναλύσεις παλινδρόµησης των έξι παραγόντων πρόβλεψης της αθλητικής 
απόδοσης των τριών ερωτηµατολογίων κατά την  έναρξη της αγωνιστικής περιόδου  

      

 
 
Μεταβλητές  

b SE b β t 
Ερώτηση 

11 
Ερώτηση 

22 
Ερώτηση 

11 
Ερώτηση 

22 
Ερώτηση 

11 
Ερώτηση 

22 
Ερώτηση 

11 
Ερώτηση 

22 
      
      

Μοντέλο 1          

 Σταθερά 4.72 5.91 .34 .40   13.70*** 14.73*** 

 ΑΕΑπ -.03 -.04 .01 .01 -.27 -.30 -2.66** -3.00** 

 ΑΕΑβ -.08 -.09 .02 .02 -.46 -.44 -4.52*** -4.40*** 

Μοντέλο 2          

 Σταθερά 3.52 3.24 .51 .54   6.91*** 5.99*** 

 ΑΕΑπ -.02 -.02 .01 .01 -.20 -.18 -1.98* -2.07* 

 ΑΕΑβ -.10 -.07 .02 .02 -.56 -.32 -4.50*** -3.54** 

 ΑΑαπ .02 .06 .01 .01 .22 .42 2.07* 4.68*** 

 ΓΑ .05 .03 .02 .01 .28 .15 2.57** 1.96* 
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Μεταβλητές  

b SE b β t 
Ερώτηση 

11 
Ερώτηση 

22 
Ερώτηση 

11 
Ερώτηση 

22 
Ερώτηση 

11 
Ερώτηση 

22 
Ερώτηση 

11 
Ερώτηση 

22 
      
      

Μοντέλο  3          

 Σταθερά 4.23 3.93 .59 .63   7.21*** 6.26*** 

 ΑΕΑπ -.03 -.03 .01 .01 -.28 -.22 -2.73** -2.49* 

 ΑΕΑβ -.08 -.07 .02 .02 -.46 -.34 -3.87*** -3.87*** 

 ΑΑαπ .010 .04 .01 .01 .12 .32 1.95*  3.50** 

 ΓΑ .023 .02 .02 .01 .14 .12 1.85* 1.79* 

 ΛΠ .024 .02 .01 .01 .19 .15 2.45* 2.12* 

 ∆Π -.051 -.04 .02 .02 -.29 -.18 -3.39** -2.45* 
1:Αξιολόγησε την απόδοση του αθλητή σε αυτόν τον αγώνα σε σχέση µε τη µέχρι τώρα απόδοσή του, 2:Αξιολόγησε την προσπάθεια που ο 
αθλητής καταβάλλει στις προπονήσεις. *  < .05, ** p< .01, *** p<. 001. 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η ανησυχία επανατραυµατισµού προβλέπει αρνητικά την αθλητική απόδοση, γεγονός που 
επιβεβαιώνει ότι ο παράγοντας αυτός αποτελεί έναν κύριο προβλεπτή της αθλητικής 
απόδοσης (Craft, Magyar, Becker, & Feltz, 2003). Ένας τραυµατισµός προκαλεί αποχή από 
την αγωνιστική περίοδο και, ως εκ τούτου, είναι αναµενόµενο η πλειοψηφία των αθλητών να 
ερµηνεύει αρνητικά την ύπαρξη ενός επανατραυµατισµού για την µετέπειτα ενασχόλησή τους 
µε τον αθλητισµό. Η αυτοπεποίθηση αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την απόδοση. 
Οι αθλητές που επανέρχονται στην αγωνιστική δράση µετά τον τραυµατισµό και έχουν 
προσανατολισµό απόδοσης και υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης είναι πιθανό να εµφανίσουν 
υψηλή αυτοπεποίθηση κατά τη διάρκεια του αγώνα, γεγονός που συµβάλλει στην καλή 
απόδοση. Η προσοχή κρίνεται ως ένας εξίσου σηµαντικός παράγοντας επίδρασης της 
αθλητικής απόδοσης. Όταν η προσοχή διασπάται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς 
παράγοντες, οι διαθέσιµες πηγές προσοχής µειώνονται, εµποδίζεται η διαδικασία 
επεξεργασίας των σχετικών πληροφοριών, µε αποτέλεσµα τη λανθασµένη εκτέλεση της 
κίνησης ή τη δηµιουργία λανθασµένου σχεδίου δράσης. Η χρησιµότητα του προτεινόµενου 
µοντέλου είναι σηµαντική, διότι ο ειδικός της αποκατάστασης θα µπορεί να προβλέψει την 
αθλητική απόδοση στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Μελλοντικές έρευνες απαιτείται 
να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας.   
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Περίληψη 
 Η πολυδιάστατη φύση του χρόνιου πόνου στον αυχένα και οι συνέπειές του καθιστούν 

απαραίτητη την εφαρµογή ενός κατάλληλου θεραπευτικού προγράµµατος, τόσο για τη 
µείωση των φυσικών συµπτωµάτων όσο και για τη διαχείριση των συναισθηµατικών 
αντιδράσεων, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη συµµετοχή στο πρόγραµµα θεραπείας. Η 
παρούσα πιλοτική ποιοτική έρευνα έχει ως στόχο να περιγράψει την καθηµερινή εµπειρία 
των ασθενών µε χρόνιο αυχενικό πόνο, διαχωρίζοντάς την αντιµετώπιση της µόνο από τη 
λήψη των ιατροφαρµακευτικών συσκευασµένων έως την ανάδειξη και χρήση άλλων 
µεθόδων παρέµβασης. Το δείγµα αποτελείται από 5 ασθενείς µε χρόνιο πόνο στον αυχένα, 
οι οποίοι πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια εισαγωγής, όπως για παράδειγµα η χωρίς 
ριζιτιδικής αιτιολογίας συµπτωµατολογίας ώµου ή άνω άκρου, η τουλάχιστον 3 µηνών 
διάρκεια συµπτωµάτων µηνών, κλπ. Τα δεδοµένα συλλέχτηκαν χρησιµοποιώντας την 
ηµιδοµηµένη συνέντευξη. Οι ασθενείς περιέγραψαν τον πόνο που βίωναν στην 
καθηµερινότητά τους, τα συναισθήµατά τους, την ικανότητα του αυτοελέγχου του πόνου 
και τη χρήση τρόπων µείωσης του πόνου. Η ένταση και η αίσθηση του πόνου δύναται να 
µειωθεί µέσω συγκεκριµένων βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Η 
διαχείριση του πόνου προϋποθέτει την κατανόηση των ψυχολογικών και κοινωνικών 
επιρροών στη συµπεριφορά του πάσχοντα. Η έρευνα ανέδειξε τη δυνατότητα χρήσης 
βιοψυχοκοινωνικών µεθόδων παρέµβασης στην αντιµετώπιση του χρόνιου πόνου στον 
αυχένα σε συνδυασµό µε τη θεραπευτική άσκηση.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παραδοσιακή παθολογοανατοµική ιατρική προσέγγιση της διάγνωσης και της θεραπείας  
του χρόνιου αυχενικού πόνου είναι ευρύτερα γνωστή και αποδεδειγµένη (Jull & Sterling, 
2009). Ο πόνος που εκφράζεται ως αποτέλεσµα της δυσλειτουργίας του αυχένα λαµβάνει 
διαστάσεις που δύσκολα µπορούν να εξεταστούν και να αντιµετωπιστούν µε τις συµβατικές 
ιατρικές µεθόδους. Οι πρόσφατες αρθρογραφικές αναφορές παρουσιάζουν τον πόνο στον 
αυχένα ως ένα πολυδιάστατο φαινόµενο (Demyttenaere et al., 2007; Misailidou, 2010; 
Mongini et al., 2009). Η πρόσφατη προσέγγιση του πόνου στον αυχένα στηρίζεται στην 
παραδοχή ενός νέου βιοψυχοκοινωνικού µοντέλου, σύµφωνα µε το οποίο ο χρόνιος πόνος 
αποτελείται από τρείς ισοδύναµες συνιστώσες: (α) την αισθητική που διαπραγµατεύεται τα 
συµπτώµατα που προέρχονται από τις αισθήσεις του ασθενή, (β) τη συναισθηµατική και (γ) 
τη συνειδητή εκτίµηση (Nicholas, 2008). Ως εκ τούτου, διατηρείται η βιοιατρική πλευρά του 
χρόνιου πόνου και προστίθεται ο ρόλος των ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την ιδία αντίληψη του πόνου, που προκαλούν συναισθηµατικές αντιδράσεις και 
περιορισµό της λειτουργικότητας (Vlaeyen et al., 2000). Ο σκοπός της εργασίας είναι η 
περιγραφή καθηµερινής εµπειρίας ασθενών µε χρόνιο αυχενικό πόνο, διαχωρίζοντάς την από 
τη λήψη των ιατροφαρµακευτικών συσκευασµένων έως την ανάδειξη και χρήση άλλων 
εναλλακτικών µεθόδων παρέµβασης. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Η προσέγγιση σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνιο αυχενικό πόνο έγινε µέσω της 
φαινοµενολογίας. Η µέθοδος αυτή περιγράφεται ως άµεση διερεύνηση και περιγραφή των 
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φαινοµένων, όπως βιώνονται στη συνείδηση, χωρίς θεωρίες όσο αφορά στην αιτιατή τους 
εξήγηση και µε όσο το δυνατόν περισσότερη ελευθερία από προκαταλήψεις που δεν έχουν 
εξεταστεί από προϋπάρχουσες υποθέσεις (Fisher et al., 2007). Ως εργαλείο της έρευνας 
χρησιµοποιήθηκε η ηµιδοµηµένη συνέντευξη. Βασικά ερευνητικά ερωτήµατα της 
συνέντευξης αποτέλεσαν: (α) πώς αντιλαµβάνονται οι ασθενείς την εµπειρία-βίωµα του 
χρόνιου πόνου στον αυχένα, (β) ποιά συναισθήµατα οι ασθενείς βιώνουν, (γ) πώς αυτοί 
βιώνουν τις θεραπευτικές παρεµβάσεις κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, (δ) πόσο 
δύναται οι ίδιοι οι ασθενείς να ελέγξουν τον πόνο, και (ε) ποιοί παράγοντες επηρεάζουν τον 
πόνο.  
 Το πιλοτικό δείγµα των ασθενών αποτέλεσαν 5 ασθενείς που πληρούσαν τα 
παρακάτω κριτήρια εισαγωγής: (α) χωρίς ριζιτιδικής αιτιολογίας τα συµπτώµατα στον ώµο ή 
στο άνω άκρο, (β) οι ασθενείς να έχουν διαγνωσθεί µε αυχενικό πόνο µε ιατρικές 
εξειδικευµένες εξετάσεις, (γ) η διάρκεια των συµπτωµάτων να είναι τουλάχιστον 3 µηνών 
πριν από τη διεξαγωγή της αρχικής αξιολόγησης από τον ιατρό, (δ) η ηλικία των ασθενών 
είναι από 18 έως 65 ετών και (ε) να προέρχονται και από τα δύο φύλα. Κριτήρια αποκλεισµού 
αποτέλεσαν ασθενείς οι οποίοι: (α) είναι βαριά τραυµατισµένοι και γενικότερα είναι σε 
οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση που να αποτελεί αντένδειξη για άσκηση, (β) η διαγνωσµένη 
νεοπλασία, ύπαρξη λοίµωξης, φλεγµονώδους ρευµατικής πάθησης, νευρολογικής πάθησης, 
σοβαρής ψυχιατρικής ασθένειας και εγκυµοσύνης, και (γ) η διαγνωσµένη ύπαρξη 
φλεγµονωδών καταστάσεων, όπως πίεση νευρικής ρίζας, τενοντίτιδα ή θυλακίτιδα στον ώµο. 
Ο πρώτος ερευνητής πραγµατοποίησε συνεντεύξεις, οι οποίες κατέχονται από επιστηµονική 
δεοντολογία, όπως αυτή εκφράζεται από ένα σύνολο κανόνων (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 
2008). Ο πρώτος ερευνητής προσδιόρισε το σκοπό της έρευνας και ενηµέρωσε το δείγµα για 
τη χρονική διάρκεια της συνέντευξης. Τέλος, δόθηκε συγκατάθεση από το δείγµα και το 
επιστηµονικό συµβούλιο για την πραγµατοποίηση της έρευνας,. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι ασθενείς περιέγραψαν την αίσθηση του πόνου στον αυχένα µε συγκεκριµένες λέξεις όπως 
«σκληρός», «άκαµπτος», «συσφιγκτικός», ενώ απέδωσαν την αιτία του σε διάφορους 
κοινωνικούς, ψυχολογικούς και σωµατικούς παράγοντες, όπως η εργασία τους, το 
καθηµερινό άγχος, η κακή θέση ύπνου. Ο πόνος στον αυχένα αλλά και οι συνέπειές του 
εµφανίζονται σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινότητας των ασθενών, όπως είναι η αυτό-
φροντίδα τους, η εργασία, η ξεκούραση, η συγκέντρωση και η προσωπική τους ζωή, 
προκαλώντας συναισθήµατα άγχους, νευρικότητας, κατάθλιψης. Η ένταση του πόνου και ο 
έλεγχός του αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου και αυτό που συντελεί είναι οι θεραπευτικές 
παρεµβάσεις στις οποίες οι ασθενείς υπόκεινται. Οι θεραπευτικές παρεµβάσεις  πιθανά 
µπορούν να προέρχονται από τους φυσικοθεραπευτές, ασκήσεις που δίνονται από γυµναστές, 
εκπαίδευση διαχείρισης της χρόνιας νόσου από νοσηλευτές αποκατάστασης ή ιατρούς και 
ψυχολογικές τεχνικές από ειδικούς ψυχολόγους της υγείας. Επιπλέον, σηµαντική επίδραση 
έχουν τα διάφορα άτοµα του στενού ή ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντός τους. Κοινωνικά 
σηµαντικά γεγονότα ζωής όπως η αλλαγή κατοικίας, το διαζύγιο, η εγκυµοσύνη, οι 
καλοκαιρινές διακοπές, ο θάνατος συχνά επηρεάζουν την θεραπευτική αντιµετώπιση και 
εξέλιξη του αυχενικού πόνου. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η ιατροφαρµακευτική αντιµετώπιση δεν αποτελεί αρκετή µέθοδο για να διαχειριστεί την 
επίµονη εµπειρία που βιώνουν πολλοί ασθενείς µε χρόνιο πόνο. Αυτή η εµπειρία 
συµπεριλαµβάνει σωµατική, ψυχολογική και κοινωνική διάσταση, µε συνέπεια να 
επηρεάζεται η ένταση, η διάρκεια και η ανακούφιση από τον πόνο (McCraken, 2008). 
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∆ηλαδή, η διαχείριση του πόνου προϋποθέτει την κατανόηση των ψυχολογικών και 
κοινωνικών επιρροών στη συµπεριφορά του πάσχοντα. Σύµφωνα µε τους Gustvanson et al. 
(2010), ασθενείς που κατόρθωσαν να διαχειρίζονται τον πόνο, εκτός της ιατρικής θεραπείας, 
παρουσίασαν πολύ καλύτερα αποτελέσµατα. Παράγοντες οι οποίοι θα συντελούσαν στον 
αυτοέλεγχο της κατάστασής είναι η αυτό-εξάσκηση, τα σηµαντικά πρόσωπα του 
περιβάλλοντός τους, οι συνθήκες ζωής, η αλλαγή απόψεων σε θέµατα της ασθένειάς,  η 
σωστή αντίληψη του πόνου, και η ψυχολογική υποστήριξη σε συνδυασµό µε την θεραπευτική 
άσκηση. Τα συµπτώµατα της νόσου απαιτείται να θεωρούνται ως µια αλληλεπίδραση 
ψυχολογικών, κοινωνικών και παθοφυσιολογικών µεταβλητών (Engel, 1977). Συνεπώς 
αρχικά στην παρούσα αυτή εργασία αναδεικνύονται τέσσερις τεχνικές διαχείρισης του 
χρόνιου αυχενικού πόνου που είναι αλληλένδετες και δύναται να βελτιώσουν τα 
αποτελέσµατα της θεραπευτικής άσκησης. Αυτές είναι: (α) η εκπαίδευση των ασθενών στη 
διαχείριση της χρόνιας νόσου, (β) η γνωστική και η συµπεριφορική θεραπεία, (γ) οι τεχνικές 
χαλάρωσης και (δ) η ενεργώς προσαρµογή του ασθενούς, η οποία εστιάζει στο περιβάλλον 
και τον τρόπο ζωής σε σχέση µε την ασθένειά του. 
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Περίληψη 
 Σηµαντικό ερευνητικό ρόλο κατέχει η επίδραση της αρνητικής συναισθηµατικής 

κατάστασης, στην εκτίµηση του χρόνιου πόνου στην οσφυϊκή µοίρα, σε ένα 
πρόγραµµα θεραπευτικής άσκησης. Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η εξέταση των 
συναισθηµάτων ασθενών µε χρόνιο πόνο στην οσφυϊκή µοίρα πριν και µετά την 
εφαρµογή ενός προγράµµατος που περιλαµβάνει ασκήσεις Tai-Chi, Yoga και Pilates. 
Στην παρούσα  µελέτη συµµετείχαν 138 ασθενείς µε πόνο στην οσφυϊκή µοίρα και το 
ισχίο, οι οποίοι τυχαία χωρίστηκαν σε πέντε οµάδες. Η κάθε οµάδα συµπλήρωσε την 
Κλίµακα Συναισθηµάτων, πριν την έναρξη και στη λήξη του θεραπευτικού 
προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ασθενείς µε αρνητικά συναισθήµατα 
πριν την έναρξη του προγράµµατος άσκησης, βελτίωσαν τη συναισθηµατική τους 
κατάσταση, συγκεκριµένα εκφράζοντας θετικά συναισθήµατα µετά το τέλος του 
προγράµµατος. Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν µε άλλες έρευνες, δείχνοντας την 
αποτελεσµατικότητα του συγκεκριµένου προγράµµατος άσκησης σε ασθενείς µε 
χρόνιο πόνο στην οσφυϊκή µοίρα. 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αρκετοί ερευνητές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην αντιµετώπιση του χρόνιου πόνου διότι 
έχει µεγάλη επίδραση στη συναισθηµατική κατάσταση των ασθενών. Οι Souza και Frank 
(2011), αναφέρουν τα αρνητικά συναισθήµατα που ένιωθαν ασθενείς µε χρόνιο πόνο στη 
οσφυϊκή µοίρα και το αντίκτυπο που είχαν στον οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό 
περίγυρο τους. Οι προαναφερόµενοι ερευνητές συµπέραναν, ότι ασθενείς µε χρόνιο πόνο 
στην οσφυϊκή µοίρα, εξέφραζαν ανησυχία κάθε φορά που η ασθένεια τους επηρέαζε 
αρνητικά και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας τους, ενώ ένιωθαν απόγνωση, γιατί δεν ήταν 
ικανοί να εργαστούν, εξαιτίας της σοβαρής κατάστασης τους. 

Βιβλιογραφικές αναφορές δείχνουν ότι τα αρνητικά συναισθήµατα επηρεάζουν και 
άλλους τοµείς της ζωής του ασθενούς µε χρόνιο πόνο στην οσφυϊκή µοίρα. Για το λόγο αυτό, 
κρίνεται αναγκαία η πραγµατοποίηση έρευνας, η οποία θα εξετάζει την επίδραση ενός 
θεραπευτικού προγράµµατος άσκησης στην συναισθηµατική κατάσταση ατόµων µε χρόνιο 
πόνο στην οσφυϊκή µοίρα. Αυτός είναι ένα τρόπος για να διαπιστωθεί κατά πόσο η άσκηση 
µπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση της καλύτερης ψυχικής διάθεσης των ασθενών. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Συµµετέχοντες. Το δείγµα αποτελείτο από 138 ασθενείς µε χρόνιο πόνο στην 
οσφυϊκή µοίρα και το ισχίο, 54 ήταν άνδρες και 84 γυναίκες, µε µέσο όρο ηλικίας 40.73 (SD= 
2.52). Το 54%  των ασθενών ένιωθε τον πόνο στη οσφυϊκή µοίρα, ενώ το 46% ένοιωθε τον 
πόνο στη οσφυϊκή µοίρα και το ισχίο. Οι ασθενείς ήταν χωρισµένοι σε πέντε οµάδες, εκτός 
από τον οσφυϊκό πόνο δεν αντιµετώπιζαν κάποιο άλλο πρόβληµα υγείας. Μια φορά την 
εβδοµάδα για τρεις µήνες, η κάθε οµάδα έπρεπε να παρακολουθεί συστηµατικά το 
πρόγραµµα άσκησης Tai-Chi, Yoga, Pilates σε ειδική αίθουσα γυµναστηρίου. Το πρόγραµµα 
άσκησης διαρκούσε 55 λεπτά και η εκτέλεση των ασκήσεων γινόταν από όλους τους 
ασθενείς µε µέτρια ένταση 50-60%.Στο πρόγραµµα άσκησης συµµετείχαν και άτοµα υγιή, τα 
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οποία δεν συµµετείχαν στην έρευνα, γιατί δεν αντιµετώπιζαν πόνο στην οσφυϊκή µοίρα. Το 
δείγµα προήλθε από τον Ν. Καστοριάς. 

Όργανα µέτρησης. Για την αξιολόγηση των συναισθηµάτων των συµµετεχόντων 
χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα  Συναισθηµάτων (Emotions Scale), για ασθενείς µε χρόνιο πόνο 
στη οσφυϊκή µοίρα, το οποίο έχει σταθµιστεί για τον ελληνικό πληθυσµό (Beneka, Malliou, 
Kouli, Gioftsidou, Papadopoulou, Bebetsos, & Godolias, 2010) και  περιέχει 20 
συναισθήµατα, τα οποία αποτελούν δύο παράγοντες, «αρνητικά συναισθήµατα» µε 12 
συναισθήµατα (π.χ., συναισθήµατος: «µελαγχολικός») και «θετικά συναισθήµατα» µε 8 
συναισθήµατα (π.χ., συναισθήµατος: «χαρούµενος»). Οι απαντήσεις δίνονταν µε 5/βαθµια 
κλίµακα. Η εσωτερική συνοχή των ερωτήσεων του παράγοντα του ερωτηµατολογίου 
εξετάστηκε µε βάση το τεστ του άλφα του Cronbach, τόσο για την αρχική, όσο και για την 
τελική µέτρηση. Τα αποτελέσµατα υποστήριξαν την δοµική εγκυρότητα του παράγοντα και 
του ερωτηµατολογίου προκύπτοντας να έχει υψηλό βαθµό εσωτερικής συνοχής για τα 
«αρνητικά συναισθήµατα» (α = .94 & α = .87) καθώς και για τα «θετικά συναισθήµατα» (α = 
.89 & α = .88), αντίστοιχα.   

∆ιαδικασία. Το ερωτηµατολόγιο χορηγήθηκε στο χώρο διεξαγωγής του 
προγράµµατος άσκησης στην έναρξη και λήξη του µαθήµατος Η διαδικασία χορήγησης της 
κλίµακας διήρκησε τρείς µήνες. Η συµπλήρωση των κλιµάκων έγινε µε την επίβλεψη του 
πρώτου ερευνητή. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι αναλύσεις t-test για εξαρτηµένα δείγµατα, έδειξαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ως 
προς τα αρνητικά συναισθήµατα (p<.001), καθώς οι ασθενείς µετά την λήξη του 
προγράµµατος άσκησης µείωσαν τον αριθµό των αρνητικών συναισθηµάτων. Επιπλέον, τα 
αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές και ως προς τα θετικά συναισθήµατα 
(p<.001), διότι µετά το θεραπευτικό πρόγραµµα άσκησης, οι ασθενείς αύξησαν τον αριθµό 
των θετικών συναισθηµάτων. Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις από τις παραπάνω 
αναλύσεις, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1.  
 
Πίνακας 1. Μέσες τιµές (Μ), τυπικές αποκλίσεις (SD) των παραγόντων της Κλίµακας 
Συναισθηµάτων πριν και µετά το πρόγραµµα. 

   

 Πριν Μετά 
   

Παράγοντες Μ SD Μ SD 
     
     

Αρνητικά Συναισθήµατα 2.96 .94 1.57 .47 
     

Θετικά Συναισθήµατα 2.66 .67 4.24 .56 
     

 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στη µελέτη που παρουσιάζεται ο στόχος ήταν η ανίχνευση των συναισθηµάτων ασθενών µε 
χρόνιο πόνο στην οσφυϊκή µοίρα, πριν και µετά την εφαρµογή ενός θεραπευτικού 
προγράµµατος άσκησης Tai-Chi, Yoga, Pilates. Οι πέντε οµάδες οι οποίες εξετάσθηκαν είχαν 
αυξηµένο ποσοστό αρνητικών συναισθηµάτων πριν το πρόγραµµα άσκησης, ενώ το ποσοστό 
αυτό µειώθηκε µετά την λήξη του προγράµµατος άσκησης. Οι ίδιες οµάδες στην έναρξη του 
προγράµµατος άσκησης εξέφρασαν µειωµένο αριθµό θετικών συναισθηµάτων, στο τέλος της 
θεραπευτικής άσκησης όµως, καταγράφηκε αύξηση του αριθµού των θετικών 
συναισθηµάτων.  

Η παρούσα έρευνα δείχνει, ότι το θεραπευτικό πρόγραµµα άσκησης βελτίωσε την 
συναισθηµατική κατάσταση ασθενών µε χρόνιο πόνο στην οσφυϊκή µοίρα και συνέβαλε στην 
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αντιµετώπιση των συµπτωµάτων. Τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας συνάδουν µε τα 
αποτελέσµατα µιας πρόσφατης µελέτης των Tekura και συνεργατών (2012), οι οποίοι έδειξαν 
ότι η παρακολούθηση ενός προγράµµατος yoga, συνέβαλε στην µείωση του ποσοστού των 
αρνητικών συναισθηµάτων όπως άγχος και κατάθλιψη που ένιωθαν ασθενείς µε χρόνιο πόνο 
στην οσφυϊκή µοίρα. Επίσης η εφαρµογή του προγράµµατος yoga, βοήθησε τους ασθενείς να 
βελτιώσουν τη κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης.   
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Souza, L., & Frank, A.O. (2011). Patients’ experiences of the impact of chronic back pain on 
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Περίληψη 
 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις συµπεριφορές του τίµιου 

παιχνιδιού σε νεαρούς ποδοσφαιριστές σε σχέση µε τις αντιλήψεις τους σχετικά µε το 
κλίµα παρακίνησης που διαµορφώνεται από τους γονείς. Στην έρευνα συµµετείχαν 
261 αθλητές µε µέσο όρο ηλικίας τα 14.52 (+1.49) έτη. Οι συµµετέχοντες 
συµπλήρωσαν την κλίµακα που αφορούσε στο κλίµα παρακίνησης όπως αυτό 
διαµορφώνεται από τους γονείς η οποία αξιολογεί τρεις παράγοντες: το κλίµα 
µάθησης-ευχαρίστησης, κλίµα ανησυχίας και κλίµα επιτυχίας χωρίς προσπάθεια. 
Επιπλέον, οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν την κλίµακα κοινωνικής και 
αντικοινωνικής συµπεριφοράς στον αθλητισµό. Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση 
παλινδρόµησης έδειξαν ότι οι κοινωνικές συµπεριφορές προς συµπαίκτες και 
αντιπάλους καθορίζονταν κυρίως από το κλίµα παρακίνησης των γονέων που 
εστιάζονταν στη µάθηση-ευχαρίστηση και την επιτυχία χωρίς προσπάθεια. Επιπλέον, 
το κλίµα ανησυχίας και φόβου που δηµιουργούσαν οι γονείς σχετικά µε την απόδοση 
των αθλητών σχετίζονταν µε τις αντικοινωνικές συµπεριφορές προς συµπαίκτες και 
αντιπάλους. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το τίµιο παιχνίδι συνδέεται µε θετικές κοινωνικές συµπεριφορές και αξίες όπως ο σεβασµός 
προς τους συµπαίκτες και τους αντιπάλους, σεβασµός στους κανόνες, υπευθυνότητα και 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει την ηθική συµπεριφορά και το ευ αγωνίζεσθαι στον 
αθλητισµό (Χασάνδρα, 2006). Οι αξίες αυτές υιοθετούνται από τους αθλητές ανάλογα µε τον 
τρόπο που διδάσκονται και εφαρµόζονται στο αθλητικό και στο οικογενειακό περιβάλλον. Η 
αλληλεπίδραση µε τους σηµαντικούς άλλους όπως οι γονείς, οι συναθλητές, και ο 
προπονητής, συµβάλλει στη διαµόρφωση και εκδήλωση ηθικών συµπεριφορών στον 
αγωνιστικό αθλητισµό. Αρκετές είναι οι έρευνες που υποστηρίζουν ότι οι γονείς επηρεάζουν 
σηµαντικά την εκδήλωση θετικών ή αρνητικών συµπεριφορών στον αθλητισµό. Σε έρευνα 
των White, Kavussanu, Tank και Wingate (2004) διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος µε τον οποίο οι 
γονείς (µε βάση τις αναφορές των αθλητών) αντιλαµβάνονται τις έννοιες προσπάθεια, 
µάθηση και ευχαρίστηση σχετίζονται µε τις αντιλήψεις των αθλητών ως προς την επιτυχία 
και την αποτυχία. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι η αντιλαµβανόµενη αποδοχή των επιθετικών 
συµπεριφορών από τους γονείς, όπως ο σκόπιµος τραυµατισµός του αντιπάλου, παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση ανάλογων συµπεριφορών και αντιλήψεων από τους 
νεαρούς αθλητές (Guivernau & Duda, 2002). Επιπρόσθετα, σε έρευνα των Lavoi και Stellino 
(2008) σε νεαρούς αθλητές διαπιστώθηκε ότι όταν οι γονείς συµµετείχαν διακριτικά στην 
προσπάθεια του παιδιού τους δεν δηµιουργούσαν κλίµα ανησυχίας οι αθλητές να εκδήλωναν 
περισσότερο κοινωνικές συµπεριφορές προς συµπαίκτες και αντιπάλους.  Η παρούσα έρευνα 
είχε σκοπό να εξετάσει το βαθµό στον οποίο οι συµπεριφορές του τίµιου παιχνιδιού 
µπορούσαν να προβλεφθούν από την αντίληψη που είχαν οι αθλητές ως προς το κλίµα 
παρακίνησης που δηµιουργούσαν οι γονείς τους. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν αθλητές ποδοσφαίρου από έξι 

ακαδηµίες του Νοµού Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα, το συνολικό δείγµα αποτελούνταν από 
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261 ποδοσφαιριστές µε µέσο όρο ηλικίας τα 14.52 (±1.49) χρόνια και µέσο όρο αγωνιστικής 
εµπειρίας τα 6.09 (±2.53) έτη.  

Όργανα αξιολόγησης. Κλίµα Παρακίνησης που δηµιουργούν οι γονείς. Για την 
αξιολόγηση των αντιλήψεων των παιδιών σχετικά µε το κλίµα παρακίνησης που 
αντιλαµβάνονται από τους γονείς τους, χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των White et al. 
(1992). Η κλίµακα αποτελείται από 18 θέµατα που αξιολογούν τις αντιλήψεις των αθλητών 
ως προς τρεις διαστάσεις: (α) κλίµατος παρακίνησης που εστιάζεται στη 
µάθηση/ευχαρίστηση (π.χ., «δίνει ιδιαίτερη σηµασία στο αν βελτιώνοµαι») (β) κλίµατος 
ανησυχίας (π.χ., «µε κάνει να ανησυχώ µήπως αποτύχω») και (γ) κλίµατος παρακίνησης που 
βασίζεται στην επιτυχία χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια (π.χ., «δείχνει ικανοποίηση όταν κερδίζω 
χωρίς να προσπαθώ πολύ»). Οι απαντήσεις των συµµετεχόντων αξιολογήθηκαν σε 5/βάθµια 
κλίµακα Likert (1=διαφωνώ απόλυτα, 5= συµφωνώ απόλυτα). Ο δείκτης alpha του Cronbach 
κυµάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα από .71 έως .83  για τις τρεις υποκλίµακες. 

Ερωτηµατολόγιο Κοινωνικής και Αντικοινωνικής Συµπεριφοράς στον Αθλητισµό. Για 
την αξιολόγηση της ηθικής συµπεριφοράς χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Κοινωνικής 
και Αντικοινωνικής Συµπεριφοράς στον Αθλητισµό (Kavussanu & Broadley, 2009). Το 
ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 20 θέµατα τα οποία αξιολογούν 4 παράγοντες, Πιο 
συγκεκριµένα το ερωτηµατολόγιο αξιολογεί (α) δύο διαστάσεις κοινωνικής συµπεριφοράς: 
προς τους συµπαίκτες (π.χ. «έδωσα συγχαρητήρια σε συµπαίκτη µου για καλή ενέργεια που 
έκανε») και προς τους αντιπάλους (π.χ., «ζήτησα να σταµατήσει το παιχνίδι επειδή κάποιος 
αντίπαλος είχε τραυµατιστεί») και (β) δύο διαστάσεις αντικοινωνικής συµπεριφοράς: προς 
τους συµπαίκτες (π.χ., «µάλωσα µε έναν συµπαίκτη µου») και προς τους αντιπάλους (π.χ., 
«προσπάθησα να εκφοβίσω τον αντίπαλο»). Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν 
στην ερώτηση πόσο συχνά κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών που έπαιξαν κατά την 
αγωνιστική περίοδο εκδήλωσαν τέτοιες συµπεριφορές. Οι απαντήσεις των αθλητών δόθηκαν 
σε 5/βάθµια κλίµακα Likert (1=ποτέ, 5=πολύ συχνά). Ο δείκτης alpha του Cronbach 
κυµάνθηκε από αποδεκτά έως ικανοποιητικά επίπεδα δηλαδή από .61 έως .81 για τις τέσσερις 
υποκλίµακες. Προηγούµενη έρευνα έχει υποστηρίξει την εγκυρότητα και αξιοπιστία της 
Ελληνικής εκδοχής για τις παραπάνω κλίµακες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές (Dolma, 
Hatzigeorgiadis, & Hassandra, 2010). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ανάλυση παλινδρόµησης  
Για να εξεταστεί ο βαθµός στον οποίο οι συµπεριφορές του τίµιου παιχνιδιού µπορούσαν να 
προβλεφθούν από την αντίληψη που είχαν οι αθλητές ως προς το κλίµα παρακίνησης που 
δηµιουργούσαν οι γονείς τους, εκτελέστηκαν αναλύσεις παλινδρόµησης. Σχετικά µε τις 
κοινωνικές συµπεριφορές προς τους συµπαίκτες, το αντιλαµβανόµενο κλίµα παρακίνησης από 
τους γονείς προέβλεψε το 9.6% της διακύµανσης [F (3, 249) = 8.80, p<.01]. Από τις 
ανεξάρτητες µεταβλητές, στατιστικά σηµαντική  συνεισφορά στην πρόβλεψη είχε το κλίµα 
µάθησης-ευχαρίστησης (beta = .23, p<.01). Σχετικά µε τις κοινωνικές συµπεριφορές προς τους 
αντιπάλους, το αντιλαµβανόµενο κλίµα παρακίνησης από τους γονείς προέβλεψε το 7.2% της 
διακύµανσης [F (3, 249) = 6.50, p< .01]. Από τις ανεξάρτητες µεταβλητές, στατιστικά 
σηµαντική  συνεισφορά στην πρόβλεψη είχαν το κλίµα µάθησης-ευχαρίστησης (beta = .19, 
p<.01) και το κλίµα επιτυχίας χωρίς προσπάθεια (beta = .21, p<.01). Στις αντικοινωνικές 
συµπεριφορές προς τους συµπαίκτες, το αντιλαµβανόµενο κλίµα παρακίνησης από τους γονείς 
προέβλεψε το 12.1% της διακύµανσης [F (3, 249)= 11.43, p<.01]. Από τις ανεξάρτητες 
µεταβλητές, στατιστικά σηµαντική  συνεισφορά στην πρόβλεψη είχε το κλίµα ανησυχίας 
(beta = .26, p<.01). Ως προς τις αντικοινωνικές συµπεριφορές προς τους αντιπάλους, το 
αντιλαµβανόµενο κλίµα παρακίνησης από τους γονείς προέβλεψε το 19.9% της διακύµανσης, 
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[F (3, 249)= 20.70, p<.01]. Από τις ανεξάρτητες µεταβλητές, στατιστικά σηµαντική  
συνεισφορά στην πρόβλεψη είχε το κλίµα ανησυχίας (beta = .38, p<.01). 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι οι κοινωνικά θετικές συµπεριφορές 
συνδέονται κυρίως µε το αντιλαµβανόµενο κλίµα παρακίνησης από τους γονείς που 
εστιάζεται στη µάθηση και την ευχαρίστηση, ενώ οι αντικοινωνικές συµπεριφορές 
συνδέονται µε το αντιλαµβανόµενο κλίµα παρακίνησης που προκαλεί στους νεαρούς 
ποδοσφαιριστές ανησυχία σχετικά µε τη συµµετοχή τους στο άθληµα. Τα δεδοµένα αυτά 
συµφωνούν µε παλαιότερες έρευνες στις οποίες διαπιστώθηκε ότι το τίµιο παιχνίδι δηλαδή οι 
θετικές κοινωνικές συµπεριφορές σχετίζονταν σηµαντικά µε το κλίµα παρακίνησης µε 
έµφαση στη µάθηση και τον προσανατολισµό στο έργο (∆ιγγελίδης & Κροµµύδας, 2008). 
Επιπλέον, διαπιστώνεται από προηγούµενες έρευνες ότι οι αντικοινωνικές συµπεριφορές 
συνδέονται θετικά µε το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στην επίδοση και τον 
προσανατολισµό στο εγώ, οι αθλητές δηλαδή εκδήλωναν συναισθήµατα άγχους και 
ανησυχίας προκειµένου να αποδώσουν καλύτερα (Gershgoren, Tenenbaum, Gershgoren, & 
Eklund, 2011). Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας τονίζουν το ρόλο των γονέων στην 
υιοθέτηση κοινωνικά επιθυµητών και ηθικών συµπεριφορών των παιδιών στο αθλητικό 
περιβάλλον. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η έµφαση στη διαδικασία της µάθησης και τη βίωση 
ευχάριστων εµπειριών, οι οποίες συνδέονται µε την ανάπτυξη ποιοτικής παρακίνησης, και η 
αποφυγή έµφασης στο αποτέλεσµα και τη συγκριτική υπεροχή, τα οποία συνδέονται µε τη 
βίωση ανησυχίας και έντασης, συµβάλουν προς την κατεύθυνση της ηθικής ανάπτυξης 
νεαρών ποδοσφαιριστών.  
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Περίληψη 
 H εµπλοκή των γονέων είναι αναπόφευκτη στη ζωή των νεαρών ποδοσφαιριστών. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιλαµβάνονται νεαροί αθλητές την εµπλοκή των γονέων τους σχετικά µε τη 
συµµετοχή τους στο ποδόσφαιρο και πώς θα επιθυµούσαν την εµπλοκή τους. Στην 
έρευνα συµµετείχαν 492 αθλητές ηλικίας 10-14 ετών (Μ = 11.51, SD = 1.59). Το 
όργανο αξιολόγησης που χρησιµοποιήθηκε ήταν το Ερωτηµατολόγιο Γονεϊκής 
Εµπλοκής στον Αθλητισµό (Parental Involvement in Sport Questionnaire; Lee & 
MacLean, 1997), προσαρµοσµένο στα Ελληνικά (Giannitsopoulou, Kosmidou, & 
Zisi, 2010). Τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ της αντιλαµβανόµενης και της επιθυµητής εµπλοκής των γονέων 
για όλο το δείγµα. Ωστόσο η πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης µε ανεξάρτητο 
παράγοντα την ηλικία των παιδιών (από 8 έως 11 και από 12 έως 15 ετών) έδειξε, 
ότι τα παιδιά ηλικίας 8-11 αντιλαµβάνονται σε µεγαλύτερο βαθµό τόσο την 
αντιλαµβανόµενη όσο και την επιθυµητή εµπλοκή των γονέων τους από ότι τα 
παιδιά ηλικίας 12-15. Τα αποτελέσµατα συζητούνται στο πλαίσιο σχετικών 
µελετών και της σηµασίας της παρουσίας και της συµπεριφοράς των γονέων στο 
ποδόσφαιρο, ώστε να αποτελεί µια ευχάριστη και εποικοδοµητική εµπειρία για τα 
παιδιά. 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για την 
ψυχική, κοινωνική και σωµατική υγεία των παιδιών (Giannitsopoulou et al., 2010). Η 
παρουσία και η συµπεριφορά των γονέων είναι κρίσιµης σηµασίας για την εξέλιξη και 
ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τοµείς της ζωής τους. Οι γονείς µέσα από την εµπλοκή  
τους µπορούν να βοηθούν στη δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος υποστηρίζοντας τα παιδιά ή 
µπορούν να ασκούν πίεση σε αυτά και να γίνονται πηγές άγχους (Stein, Raedeke, & Glenn, 
1999). Οι Lee και MacLean (1997) δηµιούργησαν ένα εργαλείο αξιολόγησης της εµπλοκής 
γονέων, το Ερωτηµατολόγιο Γονεϊκής Εµπλοκής στον Αθλητισµό στο οποίο οι αθλητές δηλώνουν 
τη συχνότητα εµφάνισης συγκεκριµένων συµπεριφορών από την πλευρά των γονέων τους, 
καθώς επίσης και την αντίστοιχη επιθυµητή εµφάνιση της κάθε συµπεριφοράς. Σύµφωνα 
λοιπόν µε τους  Lee και MacLean (1997) υπάρχουν οι εξής τρόποι-τύποι εµπλοκής γονέων: 
ενεργή εµπλοκή, επιβράβευση και κατανόηση, καθοδηγητική συµπεριφορά και πίεση. Στην 
έρευνα των Giannitsopoulou et al. (2010) σε πρώην και ενεργούσες Ελληνίδες αθλήτριες 
σχετικά µε την αντιλαµβανόµενη και επιθυµητή εµπλοκή γονέων, τα αποτελέσµατα έδειξαν 
ότι όλες οι αθλήτριες επιθυµούσαν περισσότερη πίεση. Επιπρόσθετα, οι αθλήτριες που 
βρίσκονταν στη εξελικτική φάση (όταν δηλαδή αυξάνεται η δέσµευση στο άθληµα τους και 
εστιάζουν στην εξέλιξη των ικανοτήτων και της τεχνικής τους) επιθυµούσαν περισσότερη 
επιβράβευση και κατανόηση. Το ποδόσφαιρο αποτελεί το πιο δηµοφιλές και αγαπητό άθληµα 
στην Ελλάδα και χιλιάδες παιδιά ‘λατρεύουν να παίζουν µπάλα’ και ονειρεύονται να γίνουν 
επαγγελµατίες. Τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά, ειδικά στο ξεκίνηµά τους, λαµβάνουν τη 
στήριξη των γονέων τους µε κάποια µορφή η οποία µέχρι σήµερα δεν έχει µελετηθεί 
διεξοδικά στον ελλαδικό χώρο. Καθώς η υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά στο ρόλο των 
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γονέων στην εξέλιξη νεαρών αθλητών παρέχει στοιχεία για τη σηµαντικότητα αυτού, σκοπός 
της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί πώς τα παιδιά αντιλαµβάνονται και πώς 
επιθυµούν τη γονεϊκή εµπλοκή όσον αφορά τη συµµετοχή τους στο ποδόσφαιρο. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Συµµετέχοντες. Στην έρευνα συµµετείχαν 492 αθλητές ηλικίας 10-14 ετών (Μ = 
11.51, SD = 1.59) οι οποίοι προπονούνταν σε 10 Ακαδηµίες ποδοσφαίρου στην Αθήνα.  Η 
µέση τιµή της αθλητικής εµπειρίας των αθλητών στις συγκεκριµένες Ακαδηµίες ήταν 3.1 (± 
2.2) χρόνια, ενώ η µέση τιµή των προπονήσεων τους ήταν 4.8 (± 1.3) ώρες την εβδοµάδα. 

Όργανο αξιολόγησης. Χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Lee και MacLean 
(1997), το οποίο είχε προσαρµοστεί στην ελληνική γλώσσα και είχε χρησιµοποιηθεί στα 
Ελληνικά σε προηγούµενη έρευνα (Giannitsopoulou et al., 2010). Το ερωτηµατολόγιο 
αξιολογεί ξεχωριστά την αντιλαµβανόµενη και την επιθυµητή εµπλοκή των γονέων από τους 
αθλητές. Το ερωτηµατολόγιο αξιολογεί 3 τύπους εµπλοκής: ενεργή εµπλοκή, επιβράβευση 
και κατανόηση, καθοδηγητική συµπεριφορά και πίεση. Οι απαντήσεις δίνονταν σε 5/βάθµια 
κλίµακα Likert που κυµαίνονταν από το 1 που αντιστοιχούσε στο «Ποτέ» έως το 5 που 
αναφέρονταν στο «Συνεχώς».  

∆ιαδικασία. Για τη συµµετοχή των παιδιών στην έρευνα ήταν απαιτούµενη η γονική 
συναίνεση. Πριν τη συλλογή δεδοµένων, δόθηκε σε όλους τους γονείς/κηδεµόνες έντυπο 
συναίνεσης όπου αναφερόταν ο σκοπός, διαδικασία της έρευνας, καθώς επίσης το δικαίωµα 
να σταµατήσει και να διακόψει τη συµµετοχή το παιδί τους οποιαδήποτε στιγµή. Το 
ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε από την ερευνήτρια στους χώρους προπόνησης και 
συµπληρώθηκε από τα παιδιά πριν ή µετά από αυτήν απουσία γονέων και προπονητών. Τα 
ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα και ο µέσος χρόνος συµπλήρωσής τους ήταν 10-15 λεπτά 
περίπου, ανάλογα µε την ηλικία του κάθε παιδιού. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αντιλαµβανόµενη και επιθυµητή εµπλοκή γονέων 
 Για την εξέταση διαφορών µεταξύ των διαστάσεων της αντιλαµβανόµενης και της 
επιθυµητής εµπλοκής των γονέων (ενεργή, επιβράβευση, καθοδηγητική εµπλοκή) 
υπολογίσθηκαν t-tests για εξαρτηµένα δείγµατα µεταξύ των 3 διαστάσεων. Οι αναλύσεις δεν 
έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διαστάσεων της αντιλαµβανόµενης και 
της επιθυµητής εµπλοκής των γονέων καταδεινύοντας ότι τόσο η αντιλαµβανόµενη όσο και η 
επιθυµητή εµπλοκή των γονέων ήταν σε παρόµοια επίπεδα για τους νεαρούς αθλητές.  
 

Πίνακας 1. Μέσες τιµές (Μ), τυπικές αποκλίσεις (SD) του Ερωτηµατολογίου Γονεϊκής 
Εµπλοκής στον Αθλητισµό 
    

 Συνολικό δείγµα 8-11 ετών 12-15 ετών 
       

 M SD M SD M SD 
       
       

Αντιλαµβανόµενη εµπλοκή       
Ενεργή εµπλοκή 2.85 .89 2.95 .90 2.75 .87 
Επιβράβευση και κατανόηση 3.67 .85 3.81 .87 3.59 .82 
Καθοδηγητική συµπεριφορά και πίεση 2.93 .91 3.05 .91 2.81 .90 
       

Επιθυµητή εµπλοκή       
Ενεργή εµπλοκή 2.88 .94 2.96 .97 2.80 .91 
Επιβράβευση και κατανόηση 3.68 .89 3.79 .87 3.56 .89 
Καθοδηγητική συµπεριφορά και πίεση 2.95 .95 3.06 .91 2.84 .98 
 
 



 

 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας 
“Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό» 

 

64

 
Αντιλαµβανόµενη, επιθυµητή εµπλοκή γονέων και ηλικία αθλητών 
 Πολύ-µεταβλητή ανάλυση διακύµανσης χρησιµοποιήθηκε για να εξετασθούν πιθανές 
διαφορές στις διαστάσεις της αντιλαµβανόµενης και επιθυµητής συµπεριφοράς µεταξύ των 
ηλικιακών κατηγοριών 8-11 και 12-15. Με βάση το Wilk’s Lambda βρέθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές ως προς τις ηλικιακές κατηγορίες των συµµετεχόντων [Wilk’s  λ = .97, 
F (6, 483) = 2.39, p<.05]. Ακολούθησαν χωριστές αναλύσεις διακύµανσης, από τις οποίες 
προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µε βάση την ηλικία για τις διαστάσεις της 
αντιλαµβανόµενης εµπλοκής των γονέων και πιο συγκεκριµένα, την καθοδηγητική [F (1, 
488) = 8.44, p<.01], την επιβράβευση [F (1, 488) = 8.17, p<.01] και την ενεργή εµπλοκή [F 
(1, 488) = 6.06, p<.05]. Τα παιδιά ηλικίας 8-11 αντιλαµβάνονταν σε µεγαλύτερο βαθµό όλες 
της διαστάσεις της συµπεριφορά των γονιών τους από τα παιδιά ηλικίας 12-15. Παρόµοια 
αποτελέσµατα προέκυψαν και για την επιθυµητή εµπλοκή των γονέων και τις διαστάσεις 
αυτής εκτός από την ενεργή εµπλοκή. Πιο συγκεκριµένα τα αποτελέσµατα έδειξαν για την 
καθοδηγητική εµπλοκή, F (1, 488) = 6.74, p<.05, για την επιβράβευση [F (1, 488) = 8.41, 
p<.01], και για την ενεργή εµπλοκή [F (1, 488) = 3.69, p=.06]. 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

∆ιερευνώντας λοιπόν τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται νεαροί 
ποδοσφαιριστές την εµπλοκή των γονέων τους και το πώς θα επιθυµούσαν αυτή, δε 
διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αυτών για τους νεαρούς αθλητές. 
Ωστόσο, τα νεαρότερα παιδιά  φάνηκαν να αντιλαµβάνονται και να επιθυµούν σε µεγαλύτερο 
βαθµό την εµπλοκή των γονέων τους από ότι τα µεγαλύτερα παιδιά ηλικίας 12-15. 
Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι τα νεαρά αυτά παιδιά αντιλαµβάνονται και επιθυµούν 
περισσότερο την επιβράβευση από τους γονείς τους.  

Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας  έρχονται να συµφωνήσουν µε την 
έρευνα των Giannitsopoulou et al. (2010) όπου στη φάση που αυξάνεται η δέσµευση στο 
άθληµα και εστιάζουν στην εξέλιξη ικανοτήτων και τεχνικής (εξελικτική φάση) οι αθλητές 
επιθυµούν περισσότερη επιβράβευση. Η εµπλοκή λοιπόν των γονέων προτείνεται να διαφέρει 
ανάλογα µε τη φάση  αθλητικής ανάπτυξης στην οποία βρίσκονται οι νεαροί αθλητές. 
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Περίληψη 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει το ρόλο της αθλητικής συµµετοχής 
στην κοινωνική ενσωµάτωση νεαρών µεταναστών αθλητών. Πιο συγκεκριµένα, η 
έρευνα εξέτασε την σχέση της συνοχής της οµάδας µε την εθνική και πολιτισµική 
ταυτότητα. Στην έρευνα συµµετείχαν 83 νεαροί µετανάστες, µέλη αθλητικών 
συλλόγων, µε µέσο όρο ηλικίας 15.60 χρόνια. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν το 
ερωτηµατολόγιο Εθνική – Πολιτισµική Ταυτότητα (Kouli & Papaioannou, 2009) το 
οποίο εξετάζει δύο διαστάσεις εθνικής ταυτότητας (αναγνώριση και 
περιθωριοποίηση) και δύο διαστάσεις πολιτιστικής ταυτότητας (αφοµοίωση, και 
έλλειψη αλληλεπίδρασης), και το Ερωτηµατολόγιο Περιβάλλοντος Οµάδας για 
Νεαρούς Αθλητές (Eys, Loughhead, Bray, & Carron, 2009), το οποίο εξετάζει δύο 
διαστάσεις της συνοχής (συνοχή έργου και κοινωνική συνοχή). Οι αναλύσεις 
παλινδρόµησης έδειξαν ότι η συνοχή προέβλεπε αρνητικά τα αισθήµατα 
περιθωριοποίησης και την έλλειψη αλληλεπίδρασης. Τα ευρήµατα ενισχύουν την 
πεποίθηση ότι η αθλητική συµµετοχή και ιδιαίτερα σε οµάδες µε υψηλό επίπεδο 
συνοχής, µπορεί να συµβάλλει στη διαµόρφωση θετικών προς την κοινωνική 
ενσωµάτωση στάσεων και να ενισχύσει τη δηµιουργική αλληλεπίδραση µεταξύ 
πολιτισµικά διαφορετικών ατόµων και οµάδων.   

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο αθλητισµός έχει ευρέως αναγνωριστεί ως σηµαντικός φορέας κοινωνικοποίησης (Grove & 
Dodder, 1982), και συχνά περιγράφεται ως ένα πεδίο ίσων ευκαιριών και φυλετικής ισότητας 
στο οποίο µπορεί να καλλιεργηθεί ο σεβασµός  στην πολιτισµική διαφορετικότητα (Niessen, 
2000). Παρόλα αυτά η έρευνα σχετικά µε το ρόλο του αθλητισµού στις διαδικασίες της 
κοινωνικής ένταξης των µεταναστών βρίσκεται σε πρωταρχικά στάδια. Αρκετοί ερευνητές 
υποστήριξαν ότι τα µέλη των µειονοτικών οµάδων έχουν την δυνατότητα να χρησιµοποιούν 
τις αθλητικές δραστηριότητες είτε για να διατηρήσουν την εθνική και πολιτισµική τους 
ταυτότητα είτε για να αλληλεπιδράσουν µε την κοινωνία υποδοχής (Stodolska & Alexandris, 
2004). Σε µία ανασκόπηση της σχετικά περιορισµένης βιβλιογραφίας αναγνωρίστηκε ότι ο 
αθλητισµός µπορεί να προωθήσει την αλληλεπίδραση µεταξύ ατόµων µε διαφορετικό 
πολιτισµικό υπόβαθρο και να συµβάλλει στην κοινωνική ένταξη, ωστόσο, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, µπορεί να προκαλέσει και ανεπιθύµητα αποτελέσµατα, αναδεικνύοντας τις 
πολιτισµικές διαφορές και πυροδοτώντας εντάσεις µεταξύ ατόµων µε διαφορετικό εθνικό και 
πολιτισµικό υπόβαθρο (Hatzigeorgiadis, Morela, Elbe, Kouli, & Sanchez, submitted). Ακόµα, 
η δυνατότητα του αθλητισµού να προωθήσει την κοινωνική ένταξη φαίνεται να εξαρτάται 
σηµαντικά από παράγοντες του αθλητικού περιβάλλοντος όπως η συµπεριφορά του 
προπονητή και το κλίµα παρακίνησης (Kouli, Hatzigeorgiadis, Elbe, Ries, Fernandez-Gavira, 
& Sanchez, 2011).  

Μια από τις σηµαντικότερες διαστάσεις του αθλητικού περιβάλλοντος είναι η συνοχή 
της οµάδας, η οποία αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία των στόχων της. Στις 
οµάδες µε υψηλό επίπεδο συνοχής, αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις τόσο στη συνοχή στο 
έργο όσο και στην κοινωνική συνοχή, τα µέλη της οµάδας αισθάνονται λιγότερο άγχος, 
δείχνουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην οµάδα, νιώθουν εντονότερα το αίσθηµα της 
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ασφάλειας και προθυµοποιούνται να µοιράζονται τις ευθύνες και να πραγµατοποιούν αλλαγές 
για το καλό της οµάδας (Carron & Spink, 1993). Στις οµάδες που συµµετέχουν και αλλοδαποί 
παίχτες η συνοχή αποτελεί µια ιδιαίτερη διαδικασία, καθώς το πολιτισµικό υπόβαθρο των 
παικτών και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν. Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να 
διερευνήσει τον ρόλο της συνοχής της οµάδας στις διαδικασίες της κοινωνικής ένταξης και 
να εξετάσει την σχέση της µε την εθνική και πολιτισµική ταυτότητα των συµµετεχόντων. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Συµµετέχοντες. Στην έρευνα συµµετείχαν 83 νεαροί µετανάστες αθλητές (17 
κορίτσια και 66 αγόρια), µε µέσο όρο ηλικίας 15.60 χρόνια (SD=1.20) και µέσο όρο διαµονής 
στην Ελλάδα 10.51 χρόνια (SD=2.48).  

Όργανα αξιολόγησης – ∆ιαδικασία µέτρησης. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν 
πριν την καθιερωµένη τους προπόνηση, το Ερωτηµατολόγιο Εθνική – Πολιτισµική 
Ταυτότητα (Kouli & Papaioannou, 2009), το οποίο εξετάζει δύο διαστάσεις της εθνικής 
ταυτότητας (αναγνώριση, περιθωριοποίηση) και δύο διαστάσεις της πολιτισµικής ταυτότητας 
(αφοµοίωση, έλλειψη αλληλεπίδρασης). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε µία 5/βάθµια κλίµακα 
(1=διαφωνώ απόλυτα, 5=συφµωνώ απόλυτα). Για την αξιολόγηση της συνοχής 
χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Περιβάλλοντος Οµάδας για Νεαρούς Αθλητές (Eys et 
al., 2009; Μορέλα, Κούλη, & Χατζηγεωργιάδης, 2011), το οποίο εξετάζει δύο διαστάσεις της 
συνοχής (συνοχή έργου και κοινωνική συνοχή).Οι απαντήσεις δόθηκαν σε µία 9-βάθµια 
κλίµακα (1 = διαφωνώ απόλυτα, 9 = συµφωνώ απόλυτα). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Εξέταση των περιγραφικών στατιστικών έδειξε ότι οι συµµετέχοντες είχαν µέτρια σκορ στις 
µεταβλητές της συνοχής. Όσον αφορά τις µεταβλητές της εθνικής και πολιτισµικής 
ταυτότητας, οι συµµετέχοντες είχαν µέτρια σκορ στην αίσθηση της αναγνώρισης και στην 
περιθωριοποίηση, µέτρια προς υψηλά σκορ στην αφοµοίωση και χαµηλά σκορ στην έλλειψη 
αλληλεπίδρασης. Οι συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
Αναλύσεις παλινδρόµησης έδειξαν ότι η συνοχή προέβλεπε αρνητικά τα αισθήµατα 
περιθωριοποίησης [F (2, 82) = 3.87, p<.05], και την έλλειψη αλληλεπίδρασης [F (2, 82) = 
5.90, p<.01], µε τη συνοχή στο έργο να έχει στατιστικά σηµαντική συνεισφορά τόσο στην 
πρόβλεψη της περιθωριοποίησης (B = -.25, p = .05) όσο και στην έλλειψη αλληλεπίδρασης 
(B = -.19, p< .05). 
 
Πίνακας 1. Οι συσχετίσεις µεταξύ της συνοχής και της εθνικής-πολιτισµικής ταυτότητας 

   

Εθνική-Πολιτισµική Ταυτότητα Συνοχή στο έργο Κοινωνική συνοχή 
   
   

Αναγνώριση .09 .17 
   

Περιθωριοποίηση -.21 -.27** 
   

Αφοµοίωση .16 .12 
Έλλειψη αλληλεπίδρασης -.33** -.28* 

   

*p<.05,  **p< .01 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Συνολικά τα αποτελέσµατα της έρευνας αναδεικνύουν ότι η συνοχή της οµάδας σχετίζεται 
αρνητικά µε τα αισθήµατα περιθωριοποίησης και την έλλειψη αλληλεπίδρασης. Σύµφωνα 
τους Ting-Toomey και συνεργάτες (2002), τα αισθήµατα της περιθωριοποίησης 
αντιπροσωπεύουν µια αδύναµη εθνική ταυτότητα ενώ η έλλειψη αλληλεπίδρασης 
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αντιπροσωπεύει µια αδύναµη πολιτισµική ταυτότητα. Επίσης, σύµφωνα µε το µοντέλο του 
επιπολιτισµού του Berry και των συνεργατών του (1989), µια δυνατή εθνική ταυτότητα σε 
συνδυασµό µε µια δυνατή πολιτισµική ταυτότητα είναι ο ιδανικός συνδυασµός για την 
προώθηση της ένταξης (Berry, Kim, Power, Young, & Bujaki, 1989). Τα αποτελέσµατα της 
έρευνας έδειξαν ότι η συνοχή της οµάδας σχετίζονταν αρνητικά µε τα αδύναµα στοιχεία της 
εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας και ως εκ τούτου προτείνουν, ότι το κατάλληλο 
αθλητικό περιβάλλον µπορεί να αποτελέσει ένα πρόσφορο πεδίο για τη δηµιουργία 
κατάλληλων προτύπων µε κατεύθυνση τους στόχους της ενσωµάτωσης 
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Περίληψη 

 Χρησιµοποιώντας ως πλαίσιο τη θεωρία του αυτο-καθορισµού, σκοπός της 
παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει σε ποιο βαθµό η υποστήριξη της αυτονοµίας 
και η προσπάθεια διαπροσωπικού ελέγχου από το προπονητή µπορούν να 
προβλέψουν τη θετική και αρνητική αυτο-οµιλία νεαρών αθλητών.  Στην έρευνα 
συµµετείχαν 381 νεαροί αθλητές (µέσος όρος ηλικίας 14.17 χρόνια) που έπαιρναν 
µέρος σε οµαδικά και ατοµικά αθλήµατα. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν την 
Κλίµακα Αυτο-οµιλίας στον Αθλητισµό, τη σύντοµη µορφή της Κλίµακας 
Αθλητικού Περιβάλλοντος, και το ερωτηµατολόγιο προπονητικής συµπεριφοράς 
διαπροσωπικού ελέγχου. Πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις παλινδρόµησης τα 
αποτελέσµατα των οποίων έδειξαν ότι η υποστήριξη της αυτονοµίας από τον 
προπονητή προέβλεψε θετικά διαστάσεις της θετικής αυτο-οµιλίας και αρνητικά 
διαστάσεις της αρνητικής αυτο-οµιλίας, ενώ το στυλ διαπροσωπικού ελέγχου του 
προπονητή προέβλεψε θετικά διαστάσεις της αρνητικής αυτο-οµιλίας. Τα ευρήµατα 
αναδεικνύουν ότι το αθλητικό περιβάλλον µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τις 
γνωστικές διαδικασίες των αθλητών, όπως την αυτο-οµιλία. Επιπρόσθετα, 
επισηµαίνεται ότι είναι σηµαντικό να ενθαρρύνουµε την υποστήριξη της 
αυτονοµίας από τον προπονητή. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο σηµαντικός ρόλος των σκέψεων στη διαµόρφωση των συναισθηµάτων και της 
συµπεριφοράς έχει προσελκύσει σηµαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον στο γενικότερο χώρο της 
ψυχολογίας. Στη βιβλιογραφία της αθλητικής ψυχολογίας οι ερευνητές έχουν εστιάσει κατά 
κύριο λόγο στην επίδραση της θετικής και αρνητικής αυτo-οµιλίας στην απόδοση 
(Theodorakis, Hatzigeorgiadis, & Zourbanos, 2012). Aντίθετα, οι µελέτες που ασχολούνται 
µε τους παράγοντες διαµόρφωσης της αυτο-οµιλίας είναι σχετικά λίγες. Η αναγνώριση των 
παραγόντων αυτών θα µας βοηθήσει στη δηµιουργία προγραµµάτων και παρεµβάσεων 
προκειµένου να προάγουµε την επιθυµητή αυτο-οµιλία. Τα ως τώρα αποτελέσµατα ανέδειξαν 
ότι η αυτο-οµιλία µπορεί να επηρεαστεί από προσωπικούς παράγοντες, περιστασιακές 
καταστάσεις, καθώς και από παράγοντες του κοινωνικού περιβάλλοντος (Theodorakis et al., 
2012). Σύµφωνα µε προηγούµενες έρευνες που καταδεικνύουν τον σηµαντικό ρόλο του 
προπονητή, στα συναισθήµατα, στις σκέψεις και στη συµπεριφορά των αθλητών (Ζourbanos, 
Hatzigeorgiadis, Goudas, Papaioannou, Chroni, & Theodorakis, 2011) και, επίσης, 
βασιζόµενοι στη θεωρία του αυτό-καθορισµού σκοπός της τωρινής µελέτης ήταν να 
διερευνηθεί αν το περιβάλλον που δηµιουργείται από τον προπονητή µπορεί να προβλέψει 
την αυτο-οµιλία των αθλητών. 

Όσον αφορά στη θεωρία του αυτό-καθορισµού (Deci & Ryan, 1985), µία από τις 
σηµαντικότερες προσεγγίσεις που έχουν ερευνηθεί µε σκοπό την κατανόηση της ανθρώπινης 
παρακίνησης, το κοινωνικό περιβάλλον που ικανοποιεί έµφυτες ψυχολογικές ανάγκες, όπως 
την ικανότητα, την αυτονοµία και τη σχέση µε άλλους, προάγει την εσωτερίκευση, την αυτο-
παρακίνηση και την υγιή ψυχολογική ανάπτυξη του ατόµου. Ειδικά η ανάγκη για αυτονοµία  
θεωρείται το βασικότερο συστατικό για την ανάπτυξη αυτοκαθοριζόµενων µορφών 
παρακίνησης και των κατά συνέπεια αλλαγών στη συµπεριφορά και στα συναισθήµατα. 
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Σηµαντικός είναι ο διαχωρισµός µεταξύ αυτόνοµων και ελεγχόµενων µορφών παρακίνησης. 
Στα πλαίσια της θεωρίας του αυτοκαθορισµού έχει αναδειχθεί ότι οι διαπροσωπικές 
συµπεριφορές και το περιεχόµενο και η φύση της επικοινωνίας µε τους άλλους καθορίζει το 
βαθµό στον οποίο το περιβάλλον θεωρείται ότι υποστηρίζει την αυτονοµία ή προωθεί 
ελεγχόµενες µορφές παρακίνησης (Deci & Ryan, 2000). 

Στην παρούσα έρευνα, εξετάστηκε αν το στυλ του προπονητή, ο οποίος αποτελεί ίσως 
το πιο βασικό στοιχείο του αθλητικού περιβάλλοντος, µε βάση την υποστήριξη της 
αυτονοµίας ή την προσπάθεια ελέγχου αποτελεί παράγοντα διαµόρφωσης της αυτο-οµιλίας 
των αθλητών.  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Στην έρευνα συµµετείχαν 381 αθλητές, (283 αγόρια και 98 κορίτσια) 

µε µέσο όρο ηλικίας 14 έτη περίπου (Μ=14.17, SD=1.77). Από τους αθλητές 107 
συµµετείχαν σε ατοµικά αθλήµατα και 273 σε οµαδικά. Ο µέσος όρος της αθλητικής 
εµπειρίας των αθλητών ήταν 5.10 χρόνια (SD=3.06), ενώ ο µέσος όρος συµµετοχής σε 
αγώνες ήταν τα 3.6 χρόνια (SD=2.40). 

  Όργανα µέτρησης. Για την αξιολόγηση της αυτοοµιλίας χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα 
Αυτοοµιλίας στον Αθλητισµό (Zourbanos, Hatzigeorgiadis, Chroni, Theodorakis, & 
Papaioannou, 2009). Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 40 θέµατα και αξιολογεί τέσσερις 
διαστάσεις θετικής αυτo-oµιλίας και τέσσερις διαστάσεις αρνητικής αυτo-oµιλίας. Από τους 
συµµετέχοντες ζητήθηκε να προσδιορίσουν σε τι βαθµό βιώσαν τις σκέψεις που 
περιγράφονταν στο ερωτηµατολόγιο κατά τη διάρκεια των πιο πρόσφατων προπονήσεων ή 
αγώνων τους. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5/βάθµια κλίµακα από 0 (ποτέ) έως 4 (πολύ συχνά).  

  Για τη συµπεριφορά του προπονητή, οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν (α) τη σύντοµη 
µορφή της Κλίµακας Αθλητικού Περιβάλλοντος (Deci, 2001; Kouli, Hatzigeorgiadis, Elbe, 
Ries, Fernandez-Gavira, & Sanchez, 2011) η οποία αξιολογεί την υποστήριξη της αυτονοµίας 
και αποτελείται από 6 θέµατα, και (β) το ερωτηµατολόγιο προπονητικής συµπεριφοράς 
διαπροσωπικού ελέγχου (Bartholomew, Ntoumanis, & Thogersen, 2010; Kouli et al., 2011). 
Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 15 θέµατα τα οποία αξιολογούν 4 διαστάσεις 
προπονητικής συµπεριφοράς: χρήση αµοιβών για παρακίνηση, αρνητική προσοχή/αδιαφορία, 
προσβολές, και υπερβολικός προσωπικός έλεγχος. Τα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν σε 
5/βάθµια κλίµακα από 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως 5 (συµφωνώ απόλυτα). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Εκτελέστηκαν αναλύσεις παλινδρόµησης για να εξεταστεί ο βαθµός στον οποίο το αυτόνοµο-

υποστηρικτικό στυλ και το στυλ διαπροσωπικού ελέγχου του προπονητή µπορούν να 
προβλέψουν τις διαστάσεις της θετικής και της αρνητικής αυτοοµιλίας.  

  Για τις διαστάσεις της θετικής αυτo-οµιλίας προέκυψαν τα παρακάτω: Για τη 
διάσταση της εµψύχωσης ερµηνεύτηκε το 9.4% της διακύµανσης [F (2, 380)

 
= 19.64, p<.01], 

µε την υποστήριξη της αυτονοµίας να είναι στατιστικά σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης 
(beta= .31, p<.001). Για τη διάσταση του ελέγχου του άγχους, η πρόβλεψη δεν ήταν 
στατιστικά σηµαντική. Για τη διάσταση της αυτοπεποίθησης ερµηνεύτηκε το 10% της 
διακύµανσης [F (2, 380)

 
= 21.11, p<.001], µε την υποστήριξη της αυτονοµίας να είναι 

στατιστικά σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης (beta=.32, p<.001). Για τη διάσταση της 
καθοδήγησης ερµηνεύτηκε το 8.3% της διακύµανσης [F (2, 380)

 
= 17.01, p<.001], µε την 

υποστήριξη της αυτονοµίας να είναι στατιστικά σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης (beta= 
.29, t = 5.83, p<.001). 

  Για τις διαστάσεις της αρνητικής αυτo-οµιλίας προέκυψαν τα παρακάτω: Για την 
διάσταση της ανησυχίας ερµηνεύτηκε το 7.2% της διακύµανσης [F (2, 380)

 
= 14.59, p<.001], 

µε την υποστήριξη της αυτονοµίας να είναι στατιστικά σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης 
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(beta = -.26, p<.001). Για τη διάσταση των σκέψεων εγκατάλειψης ερµηνεύτηκε το 15% της 
διακύµανσης [F(2, 380)

 
= 33.32, p<.001], µε την υποστήριξη της αυτονοµίας και το στυλ 

διαπροσωπικού ελέγχου να είναι στατιστικά σηµαντικοί παράγοντες πρόβλεψης (beta = -.34, 
p<.001), και (beta = .13, p<.01) αντίστοιχα. Για τη διάσταση των µη σχετικών σκέψεων 
ερµηνεύτηκε το 8,2% της διακύµανσης [F(2, 380)

 
= 16.87, p<.001], µε την υποστήριξη της 

αυτονοµίας και το στυλ διαπροσωπικού ελέγχου να είναι στατιστικά σηµαντικοί παράγοντες 
πρόβλεψης (beta = -.14, p<.01), και (beta = .22, p<.001) αντίστοιχα. Για τη διάσταση της 
σωµατικής κούρασης ερµηνεύτηκε το 6,4% της διακύµανσης [F (2, 380)

 
= 12.90, p<.001], µε 

την υποστήριξη της αυτονοµίας και το στυλ διαπροσωπικού ελέγχου να είναι στατιστικά 
σηµαντικοί παράγοντες πρόβλεψης (beta = -.16, p<.01), και (beta = .17, p<.01) αντίστοιχα. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Η παρούσα έρευνα συνεισφέρει στο περιορισµένο κοµµάτι της βιβλιογραφίας που εξετάζει 

τους παράγοντες διαµόρφωσης της αυτο-οµιλίας, και αναδεικνύει την επιρροή του αθλητικού 
περιβάλλοντος στην αυτο-οµιλία. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σηµαντικά δεδοµένου της 
µεγάλης επίδρασης των γνωστικών διαδικασιών των αθλητών στη συµπεριφορά, την 
παρακίνηση και τα συναισθήµατα (Hardy, Hall, & Alexander, 2001). Συστήνεται, λοιπόν, η 
υποστήριξη της αυτονοµίας από τον προπονητή µε σκοπό την µεγιστοποίηση της θετικής 
αυτο-οµιλίας από τους αθλητές. Τα αποτελέσµατα µας έρχονται να συνδράµουν στην 
πρόταση των Amiot, Gaudreau και Blanchard (2004) οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η 
υποστήριξη της αυτονοµίας ενισχύει τη χρήση πιο θετικών µορφών διαχείρισης, οι οποίες µε 
τη σειρά τους προάγουν την ευηµερία και την επίτευξη των στόχων των αθλητών. 
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Περίληψη 

 Οι σκέψεις µε τον εαυτό που γίνονται σιωπηλά ή φωναχτά, είτε κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης είτε πριν ή και µετά, ονοµάζονται αυτοδιάλογος ή της-οµιλία. 
Γενικά ενώ τα αποτελέσµατα των ευεργετικών επιδράσεων της της-οµιλίας στον 
αθλητισµό είναι πολλά, εντούτοις στη φυσική αγωγή και ιδίως της νεαρές ηλικίες 
δεν υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδοµένα (Kolovelonis, Goudas, & Dermitzaki, 
2011). Σκοπός της παρούσας πειραµατικής έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση 
της της-οµιλίας τεχνικής υπόδειξης στην εκτέλεση µιας κινητικής δεξιότητας στο 
ποδόσφαιρο σε νεαρούς µαθητές και µαθήτριες (M

 
= 10.82 ± .72 έτη) δηµοτικού 

στο µάθηµα της φυσικής αγωγής. Οι συµµετέχοντες σ’ αυτή τη µελέτη ήταν 45 
µαθητές που χωρίστηκαν τυχαία σε δυο πειραµατικές οµάδες (της-οµιλία τεχνικής 
υπόδειξης και οµάδα ελέγχου). Επαναλαµβανόµενες µετρήσεις ΑΝΟVA έδειξαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ της οµάδας ελέγχου και της οµάδας 
τεχνικής υπόδειξης (p<.01). Τα αποτελέσµατα προτείνουν ότι η της-οµιλία 
τεχνικής υπόδειξης φαίνεται να είναι αποτελεσµατική στην αύξηση της απόδοσης 
στο σουτ στο ποδόσφαιρο στο µάθηµα της φυσικής αγωγής σε µαθητές και 
µαθήτριες δηµοτικού. 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αυτο-οµιλία ως ψυχολογική τεχνική είναι η συνειδητή και οργανωµένη συνοµιλία των 
ατόµων µε τον εαυτό τους. Γενικά, η υπάρχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει τη θετική αυτο-
οµιλία, την αυτο-οµιλία παρακίνησης και την αυτο-οµιλία καθοδήγησης ως τις πλέον 
αποτελεσµατικές µορφές κατά την εκτέλεση κάποιας δεξιότητας και τη βελτίωσης της 
απόδοσης (π.χ., Hatzigeorgiadis, Zourbanos, Galanis, & Theodorakis, 2011; Theodorakis, 
Weinberg, Natsis, Douma, & Kazakas, 2000). Ωστόσο τα αποτελέσµατα στο χώρο της 
φυσικής αγωγής είναι λιγοστά σε σύγκριση µε αυτόν του αθλητισµού. Σε µια από τις πρώτες 
έρευνες στη φυσική αγωγή οι Anderson, Vogel, και Albrecht (1999) κατέληξαν, ότι η αυτο-
οµιλία τεχνικής υπόδειξης είχε θετική επίδραση στην απόδοση στο µάθηµα της φυσικής 
αγωγής. Πρόσφατα παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν σε διάφορες δεξιότητες σχετικά µε τη 
θετική επίδραση της αυτο-οµιλίας στο µάθηµα της φυσικής αγωγής, όπως στην πάσα στήθους 
(Kolovelonis et al., 2011) στη στόχευση µε βελάκια (Kolovelonis, Goudas, & Dermitzaki, 
2012) αλλά και στο σουτ στη χειροσφαίριση (Zourbanos, Hatzigeorgiadis, Bardas, & 
Theodorakis, in press). Γενικά ενώ τα αποτελέσµατα των ευεργετικών επιδράσεων της αυτο-
οµιλίας στον αθλητισµό είναι πολλά, στη φυσική αγωγή και ιδίως στις νεαρές ηλικίες δεν 
υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδοµένα. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την 
επίδραση της αυτο-οµιλίας τεχνικής υπόδειξης στην εκτέλεση µιας κινητικής δεξιότητας στο 
ποδόσφαιρο σε νεαρούς µαθητές και µαθήτριες.  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 Συµµετέχοντες. Στην έρευνα συµµετείχαν 45 µαθητές και µαθήτριες δηµοτικού (30 
αγόρια και 15 κορίτσια) µε µέσο όρο ηλικίας τα 10.82 ± .72 έτη. Για τον σκοπό της µελέτης 
οι µαθητές χωρίστηκαν τυχαία σε δυο οµάδες (αυτο-οµιλία τεχνικής υπόδειξης: n = 22) και 
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οµάδα ελέγχου (n = 23). Το πείραµα εκτελέστηκε σε 5 φάσεις: αρχική φάση (1η ηµέρα), 
εξάσκηση στην αυτο-οµιλία (2η έως 4η ηµέρα) και τελική φάση (5η ηµέρα).  
 Μετρήσεις. Σουτ στο ποδόσφαιρο. Το τεστ που χρησιµοποιήθηκε ήταν µια 
προσαρµοσµένη άσκηση για σουτ στο ποδόσφαιρο από απόσταση 12  µέτρων σε τέρµα 
πλάτους 1  µέτρου. Ο συνολικός αριθµός των επιτυχηµένων προσπαθειών (20) για κάθε σετ 
αποτελούσε το συνολικό σκορ του κάθε συµµετέχοντα. Όλοι οι συµµετέχοντες εξετάστηκαν 2 
φορές (µια αρχική µέτρηση και µια τελική µέτρηση). Για τη συµµετοχή των µαθητών και 
µαθητριών στο πείραµα χορηγήθηκε άδεια από τους γονείς και τον καθηγητή φυσικής αγωγής. 
 ∆ιαδικασία. Το πείραµα εκτελέστηκε σε 3 φάσεις (5 συνεχόµενες ηµέρες): αρχική 
φάση (1η ηµέρα), φάση εξάσκησης στην αυτο-οµιλία (2η έως 4η ηµέρα) και τελική φάση (5η 
ηµέρα). Η πειραµατική οµάδα χρησιµοποίησε αυτο-οµιλία τεχνικής υπόδειξης «Βλέπω µπάλα 
– Στόχο» τόσο κατά τη διάρκεια της φάσης εξάσκησης όσο και κατά την τελική φάση. Στην 
ίδια οµάδα δόθηκαν ερωτήσεις που σκοπό είχαν τον έλεγχο της χρήσης της αυτο-οµιλίας. Πιο 
συγκεκριµένα οι συµµετέχοντες των πειραµατικών οµάδων ρωτήθηκαν α) σε κλίµακα από 0 
= καθόλου έως 60 = συνέχεια, πόσο συχνά χρησιµοποίησαν τις λέξεις-κλειδιά που τους 
δόθηκαν κατά τη διάρκεια των σετ. Επίσης ρωτήθηκαν β) αν χρησιµοποίησαν και άλλες 
λέξεις εκτός από αυτές που τους δόθηκαν, γ) ποιές ήταν αυτές και δ) από 0 = καθόλου έως 60 
= συνέχεια, πόσο συχνά χρησιµοποίησαν τις λέξεις αυτές. Στην οµάδα ελέγχου οι 
συµµετέχοντες ρωτήθηκαν α) αν σκέφτονταν κάτι συγκεκριµένο κατά την εκτέλεση των 
προσπαθειών και β) αν ναι τι ήταν αυτό. Τέλος, γ) ρωτήθηκαν πόσο συχνά, από 0 = καθόλου 
έως 60 = συνέχεια, σκέφτονταν αυτό το συγκεκριµένο πράγµα. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αρχική µέτρηση 
Υπολογίστηκε το κριτήριο-t για ανεξάρτητα δείγµατα για να εξεταστούν τυχόν 

διαφορές στην αρχική µέτρηση µεταξύ της πειραµατικής και της οµάδας ελέγχου. Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν µη στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των οµάδων στην αρχική 
µέτρηση [t (43) = 1.26, p = .22].  
Απόδοση στο σουτ 

Υπολογίστηκε ανάλυση διακύµανσης (2 οµάδες x 2 σετ) µε επαναλαµβανόµενες 
µετρήσεις για να εξεταστούν τυχόν διαφορές στην απόδοση των 2 προσπαθειών µεταξύ της 
πειραµατικής και της οµάδας ελέγχου. Η ανάλυση έδειξε κύρια [F (1, 43) = 45.79, p<.01] 
αλλά και σηµαντική αλληλεπίδραση [F (1, 43) = 10.70, p<.01]. Οι πολλαπλές συγκρίσεις 
έδειξαν, ότι α) υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές τόσο για την οµάδα ελέγχου 
(p<.05),  όσο και για την πειραµατική (p<.01) οµάδα στην απόδοση µεταξύ της αρχικής και 
της τελικής προσπάθειας, β) η απόδοση της τελικής προσπάθειας για την πειραµατική οµάδα 
ήταν υψηλότερη από την απόδοση της τελικής προσπάθειας της οµάδας ελέγχου. 
Υπολογίστηκε ο τύπος Cohen’s D για να εξεταστεί το µέγεθος της βελτίωσης των δυο 
οµάδων. Για την οµάδα ελέγχου η ανάλυση έδειξε µέτρια βελτίωση, ενώ υψηλή βελτίωση 
παρουσιάστηκε για την οµάδα τεχνικής υπόδειξης (βλέπε Πίνακα 1).  
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Πίνακας 1. Μέσες τιµές (Μ), τυπικές αποκλίσεις (SD) των προσπαθειών για  
τις δυο οµάδες 

   

 Πειραµατική οµάδα 
Μ ± SD 

Οµάδα ελέγχου 
Μ ± SD 

   
   

1η ηµέρα – Αρχική µέτρηση  12.73 ± 3.48 13.91 ± 2.83 
   

5η ηµέρα – Τελική µέτρηση  16.91 ± 1.99 15.37 ± 2.43 
   

p .000 .016 
   

D 1.20 0.52 
   

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Σκοπός της παρούσας πειραµατικής έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση της αυτο-οµιλίας 
τεχνικής υπόδειξης στην εκτέλεση µιας δεξιότητας στο ποδόσφαιρο σε νεαρούς µαθητές και 
µαθήτριες δηµοτικού στο µάθηµα της φυσικής αγωγής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν τη θετική 
επίδραση της αυτο-οµιλίας τεχνικής υπόδειξης στην απόδοση στο ποδόσφαιρο. Η παρούσα 
µελέτη τονίζει τη σηµαντικότητα των ψυχολογικών τεχνικών στη µαθησιακή διαδικασία και 
στην απόδοση.  
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η εξέταση των λειτουργιών της αυτο-οµιλίας αθλητών 
από δύο διαφορετικά αθλήµατα, σε δεξιότητες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά µετά από 
την εφαρµογή παρόµοιου παρεµβατικού προγράµµατος. Στο άθληµα της κολύµβησης 
έλαβαν µέρος 26 αθλητές/τριες και στο το άθληµα της καλαθοσφαίρισης έλαβαν µέρος 18 
αθλητές. Οι συµµετέχοντες πήραν µέρος σε παρεµβατικά προγράµµατα διάρκειας 10 
εβδοµάδων στη διάρκεια των οποίων εξασκήθηκαν στη χρήση αυτο-οµιλίας καθοδήγησης 
και παρακίνησης. Για την αξιολόγηση των λειτουργιών της αυτο-οµιλίας χρησιµοποιήθηκε 
το Ερωτηµατολόγιο Λειτουργιών Αυτο-οµιλίας, το οποίο αξιολογεί πέντε 
αντιλαµβανόµενες λειτουργίες (αύξηση αυτοπεποίθησης, ρύθµιση προσπάθειας, προσοχή 
και αυτοσυγκέντρωση, έλεγχο γνωστικών και συναισθηµατικών αντιδράσεων και 
ενεργοποίηση αυτοµατισµού). Αναλύσεις διακύµανσης έδειξαν ότι: (α) για την αυτο-
οµιλίας καθοδήγησης οι καλαθοσφαιριστές παρουσίασαν υψηλότερα σκορ στις λειτουργίες 
αυτοπεποίθηση και έλεγχος γνωστικών και συναισθηµατικών αντιδράσεων, και (β) για την 
αυτο-οµιλίας παρακίνησης οι καλαθοσφαιριστές παρουσίασαν υψηλότερα σκορ στις 
λειτουργίες αυτοπεποίθηση, προσοχή, έλεγχος γνωστικών και συναισθηµατικών 
αντιδράσεων, και οριακά µεγαλύτερες στη λειτουργία του αυτοµατισµού. Τα 
αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι είναι πολύ σηµαντικό για τους προπονητές – αθλητικούς 
ψυχολόγους να δηµιουργούν παρεµβατικά προγράµµατα αυτο-οµιλίας µε βάση τα 
χαρακτηριστικά της δεξιότητας και την κατάλληλη υιοθέτηση τύπου αυτο-οµιλίας.  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αυξανόµενο ενδιαφέρον που προσελκύει από τους ερευνητές η γνωστική 
στρατηγική της αυτο-οµιλίας (ΑΟ) φαίνεται να οφείλετε στη θετική σχέση που έχει µε τη 
βελτίωση της µάθησης και την αύξηση της απόδοσης. Η αποτελεσµατικότητα της ΑΟ έχει 
υποστηριχθεί από πολυάριθµες παρεµβατικές µελέτες, και πιο εµφατικά σε µία πρόσφατη 
µετα-ανάλυση των Hatzigeorgiadis, Zourbanos, Galanis και Theodorakis (2011). Ωστόσο, τα 
τελευταία χρόνια, αυτό που φαίνετε να απασχολεί τους ερευνητές είναι η εξήγηση της σχέσης 
µεταξύ της ΑΟ και της απόδοσης. Για την καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου της ΑΟ, οι 
Hardy, Oliver και Tod (2009) δηµιούργησαν ένα µοντέλο το οποίο απαρτίζεται από τέσσερις 
µηχανισµούς, οι οποίοι αντανακλούν σε γνωστικές, παρακινητικές, συµπεριφορικές και 
συναισθηµατικές διεργασίες όπου µε τη σειρά τους επηρεάζουν την απόδοση. Για την 
διερεύνηση των µηχανισµών της ΑΟ, οι Theodorakis, Hatzigeorgiadis και Chroni (2008) 
ανέπτυξαν το Ερωτηµατολόγιο Λειτουργιών Αυτο-Οµιλίας το οποίο αξιολογεί πέντε 
αντιλαµβανόµενες λειτουργίες. Μελετώντας έτσι τα ευρήµατα της αποτελεσµατικότητας της 
ΑΟ και τις διάφορες «λέξεις κλειδιά» που χρησιµοποιούνται για τις αθλητικές δεξιότητες, οι 
Theodorakis, Weinberg, Natsis, Douma και Kazakas (2000) υποστήριξαν ότι η χρήση 
κάποιων «λέξεων κλειδιά» της ΑΟ µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατικές για κάποιες 
δεξιότητες, παρά για κάποιες άλλες. Επίσης, λίγα χρόνια αργότερα, οι Hatzigeorgiadis, 
Zourbanos και Theodorakis (2007) παρατήρησαν ότι η χρήση κάποιων «λέξεων κλειδιών» 
της ΑΟ µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατικές από άλλες «λέξεις κλειδιά» για κάποιες 
δεξιότητες. Από τα παραπάνω συµπεράσµατα προκύπτει ότι, η αποτελεσµατικότητα της ΑΟ 
εξαρτάτε από τον επιτυχή συνδυασµό των απαιτήσεων της δεξιότητας και του τύπου της ΑΟ. 
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Σκοπός λοιπόν της παρούσας µελέτης ήταν η εξέταση των λειτουργιών της ΑΟ 
αθλητών από δύο διαφορετικά αθλήµατα (κολύµβηση και καλαθοσφαίριση), σε δεξιότητες µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά (κολύµβηση / αδρή και ελεύθερη βολή / λεπτή) µετά από την 
εφαρµογή παρόµοιου παρεµβατικού προγράµµατος. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Στην παρέµβαση που αφορούσε την κολύµβηση συµµετείχαν 26 

κολυµβητές/τριες µε µέσο όρος ηλικίας των συµµετεχόντων ήταν 14.59 (±1.58) έτη, ενώ στην 
παρέµβαση που αφορούσε την καλαθοσφαίριση συµµετείχαν 18 αθλητές µε µέσο όρο ηλικίας 
14.45 (±.50) έτη. 

Όργανα µέτρησης. Για την αξιολόγηση των αντιλαµβανόµενων λειτουργιών της 
αυτο-οµιλίας χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Λειτουργίας Αυτο-Οµιλίας (Theodorakis 
et al., 2008) το οποίο αξιολογεί πέντε λειτουργίες: (α) αύξηση της αυτοπεποίθησης, (β) 
αύξηση της προσοχής, (γ) έλεγχος γνωστικών και συναισθηµατικών αντιδράσεων, (δ) 
ρύθµιση της προσπάθειας  και (ε) ενεργοποίηση του αυτοµατισµού κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε µία 5/βάθµια κλίµακα τύπου Likert (1=καθόλου, 
5=πάρα πολύ). Επίσης, για να διαπιστωθεί αν οι συµµετέχοντες έκαναν χρήση των 
προσχεδιασµένων «λέξεων κλειδιά», µετά την ολοκλήρωση κάθε προγράµµατος ΑΟ 
υποδείκνυαν το βαθµό που χρησιµοποιούσαν αυτές τις λέξεις κατά τη διάρκεια της 
προπόνησης και των µετρήσεων σε µία 10/βάθµια κλίµακα (1=καθόλου, 10=συνέχεια).   

Παρέµβαση. Και στις δύο παρεµβάσεις ακολουθήθηκαν παρόµοια προγράµµατα. Οι 
αθλητές έλαβαν αρχικά ενηµέρωση σχετικά µε το πρόγραµµα παρέµβασης. Στη συνέχεια 
ενσωµάτωσαν στην προπόνησή τους την στρατηγική της ΑΟ. Το πρόγραµµα παρέµβασης 
είχε συχνότητα 3 ενότητες την εβδοµάδα. Τις δύο πρώτες εβδοµάδες εξασκήθηκαν στην ΑΟ 
παρακίνησης, τις δύο επόµενες στην ΑΟ καθοδήγησης, τις επόµενες τέσσερις εξασκήθηκαν 
και µε τους δύο τύπους ΑΟ, ενώ στις δύο τελευταίες χρησιµοποίησαν «λέξεις κλειδιά» της 
αρεσκείας τους. Οι µετρήσεις σχετικά µε τις λειτουργίες της ΑΟ έγιναν µε την ολοκλήρωση 
της δεύτερης και τέταρτης εβδοµάδας.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Εκτελέστηκαν ανάλυσης διακύµανσης για να εξεταστούν διαφορές στις λειτουργίες 
των διαφορετικών τύπων ΑΟ ανάµεσα στους αθλητές κολύµβησης και καλαθοσφαίρισης. Η 
ανάλυση για την ΑΟ καθοδήγησης έδειξε σηµαντική πολυµεταβλητή επίδραση [F (5, 38) = 
3.49, p<.05]. Εξέταση των µονοµεταβλητών αναλύσεων έδειξε ότι οι καλαθοσφαιριστές 
παρουσίασαν υψηλότερα σκορ στις λειτουργίες αυτοπεποίθηση [F (1, 43) = 6.68, p<.05], και 
έλεγχος γνωστικών και συναισθηµατικών αντιδράσεων [F (1, 43) = 13.71, p<.01]. Η ανάλυση 
για την ΑΟ παρακίνησης έδειξε σηµαντική πολυµεταβλητή επίδραση  [F (5, 38) = 6.26, 
p<.01]. Εξέταση των µονοµεταβλητών αναλύσεων έδειξε ότι οι καλαθοσφαιριστές 
παρουσίασαν υψηλότερα σκορ στις λειτουργίες αυτοπεποίθηση [F (1, 43) = 11.51, p<.01], 
προσοχή [F (1, 43) = 10.85, p<.01], έλεγχος γνωστικών και συναισθηµατικών αντιδράσεων 
[F (1, 43) = 30.53, p<.01], και οριακά µεγαλύτερες στη λειτουργία του αυτοµατισµού [F (1, 
43) = 3.40, p=.07. Οι µέσοι όροι για τις δύο οµάδες παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 1.  
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∆ιάγραµµα 1. Μέσοι όροι στις λειτουργίες της ΑΟ για τους αθλητές κολύµβησης  

και καλαθοσφαίρισης. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Συνολικά, τα αποτελέσµατα της µελέτης αναδεικνύουν τη σηµασία της διερεύνησης των 
λειτουργιών της γνωστικής στρατηγικής της ΑΟ και ιδιαίτερα ανάµεσα σε αθλήµατα 
διαφορετικής φύσης. Οι αθλητές της καλαθοσφαίρισης παρουσίασαν συνολικά µεγαλύτερα 
σκορ στις λειτουργίες της ΑΟ, ανεξάρτητα από τον τύπο ΑΟ που χρησιµοποιήθηκε. Αυτό 
πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η ελεύθερη βολή είναι µια µεµονωµένη δεξιότητα στην 
οποία η εφαρµογή της ΑΟ ήταν στιγµιαία και άµεση, ακριβώς πριν την εκτέλεση, ενώ στην 
κολύµβηση η εφαρµογή της ΑΟ ήταν σε κατά διαστήµατα και επαναλαµβανόµενη και η 
απόδοση αφορούσε µια πιο µακροχρόνια διαδικασία. Ως αποτέλεσµα οι αθλητές µπόρεσαν 
πιθανώς πιο εύκολα να αφοµοιώσουν τη στρατηγική και να τη συνδέσουν µε την εκτέλεση 
και την απόδοση. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα φαίνεται να συµφωνούν µε αυτά της µετα-
ανάλυσης των Hatzigeorgiadis et al. (2011) οι οποίοι βρήκαν ότι η ΑΟ είναι πιο 
αποτελεσµατική στις λεπτές από ότι στις αδρές δεξιότητες. Συµπερασµατικά, τα 
αποτελέσµατα της έρευνας υποστηρίζουν την ανάγκη για προσεκτικό σχεδιασµό από τους 
προπονητές – αθλητικούς ψυχολόγους όσον αφορά τον συνδυασµό τύπου ΑΟ και 
απαιτήσεων της δεξιότητας για τη δηµιουργία αποτελεσµατικών προγραµµάτων ΑΟ. 
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Περίληψη 
 Η παρούσα µελέτη εξετάζει τη διαδικασία παροχής συµβουλευτικής υποστήριξης 

σε αθλητικό πλαίσιο, υπό το πρίσµα δύο διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων, 
της γνωσιακής και της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Η περίπτωση αφορά σε µια 
αθλήτρια υψηλού επιπέδου, η οποία αντιµετώπισε σοβαρό πρόβληµα µε το άγχος. 
Περιγράφεται η ανάλυση, ερµηνεία και παρέµβαση που πραγµατοποιήθηκε µε 
βάση τη γνωσιακή προσέγγιση. Παρουσιάζεται η αξιολόγηση των ψυχολογικών 
χαρακτηριστικών της αθλήτριας και η διαδικασία αντιµετώπισης των θεµάτων που 
την απασχολούσαν. Παρατίθεται η εξέλιξη της συµβουλευτικής και τα 
αποτελέσµατα της παρέµβασης, µε βάση τη γνωσιακή θεωρία. Ταυτόχρονα, 
παρατίθεται και η αντίστοιχη προτεινόµενη παρέµβαση από την ψυχαναλυτική 
θεωρία όσον αφορά στην ανάλυση και ερµηνεία των στοιχείων. Η παρουσίαση του 
περιστατικού µε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις αναδεικνύει τη δυνατότητα 
άντλησης µεθόδων και πληροφοριών παρέµβασης από διαφορετικές θεωρητικές 
βάσεις.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συµβουλευτική, ως κλάδος της ψυχολογίας, έχει τη δυνατότητα να αντλεί µεθόδους 
και τρόπους αντιµετώπισης των καταστάσεων από µια «δεξαµενή» διαφορετικών 
προσεγγίσεων, επιδιώκοντας κάθε φορά, ο τρόπος αντιµετώπισης να είναι ο πλέον 
κατάλληλος (Andersen, van Raalte, & Harris, 2000). Η παροχή συµβουλευτικής µε δύο 
διαφορετικές προσεγγίσεις, της γνωσιακής και της ψυχαναλυτικής, αναδεικνύει την ευρύτητα 
της δυσκολίας των καταστάσεων και την αναγκαιότητα της διαρκούς αναζήτησης της πιο 
κατάλληλης, κάθε φορά, µεθόδου (Andersen, 2002). Σκοπός της µελέτης είναι η ταυτόχρονη 
παρουσίαση δύο διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων όσον αφορά στην ανάλυση, 
ερµηνεία και παρέµβαση στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων ενός προγράµµατος 
συµβουλευτικής στον αθλητισµό. 
 
Παρουσίαση περίπτωσης 

Το πρόγραµµα συµβουλευτικής αφορά σε µια αθλήτρια της πάλης, ηλικίας 29 ετών, 
µε δωδεκάχρονη εµπειρία στο άθληµά της, µέλος της εθνικής οµάδας γυναικών κατά τη 
χρονική περίοδο της διαδικασίας συµβουλευτικής. Η αιτία για την αναζήτηση ψυχολογικής 
υποστήριξης ήταν το άγχος και η σταδιακή απώλεια του ενδιαφέροντός της για το άθληµα. 

Η παροχή συµβουλευτικής ξεκίνησε µε τη λήψη ιστορικού και την ψυχολογική 
αξιολόγηση της αθλήτριας χρησιµοποιώντας κλινική συνέντευξη και ερωτηµατολόγια. Από 
τη διαδικασία της αξιολόγησης φάνηκε ότι η αθλήτρια βίωνε έντονο άγχος στην αγωνιστική 
περίοδο, µε αρνητικές σκέψεις σχετικά µε την ικανότητά της και την προετοιµασία της. 
Επίσης, από τη διαδικασία της αξιολόγησης αναδείχθηκε η σύνδεση της αθλήτριας µε τον 
προπονητή της, η αρνητική στάση προς τον εαυτό της και η ανησυχία της για τις συνέπειες 
της αποτυχίας και της εξέλιξή της στον χώρο του αθλητισµού.  



 

 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας 
“Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό» 

 

79

Με βάση τη θεωρητική δοµή της γνωσιακής προσέγγισης, η συνεργασία εστίασε, 
κυρίως, στην καταγραφή των δυσλειτουργικών σκέψεων, οι οποίες δηµιουργούσαν το άγχος 
στην αθλήτρια. Η καταγραφή των σκέψεων αποτελεί βασικό στοιχείο της γνωσιακής 
προσέγγισης (Beck, 2007). Στη διάρκεια της συµβουλευτικής διαδικασίας, αναδείχθηκε η 
ερµηνεία που η αθλήτρια έδινε στην κριτική των «σηµαντικών άλλων» και στην «εξάρτηση» 
της εικόνας που είχε για τον εαυτό της από τα αποτελέσµατά της στον αθλητισµό. Οι σκέψεις 
της παρουσίαζαν µια σταθερά αρνητική στάση προς τον εαυτό της, µε χαµηλή εµπιστοσύνη 
στις ικανότητές της και µια γενικότερη ανησυχία για την καθηµερινότητά της. Έτεινε να 
επιλέγει τα αρνητικά ερεθίσµατα για την εξαγωγή συµπερασµάτων, τα οποία χαρακτηριζόταν 
από υπεργενίκευση. Η ανησυχία αποτελούσε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου 
σκέψης της, καθώς για την ίδια αποτελούσε «θετικό» στοιχείο, ως παράγοντας εγρήγορσης 
και επίτευξης των στόχων της, εντείνοντας, ωστόσο, ορισµένες φορές τις αρνητικές της 
σκέψεις. 

Η διαδικασία συµβουλευτικής είχε διάρκεια πέντε µήνες, διάστηµα κατά το οποίο 
πραγµατοποιήθηκαν 19 ατοµικές συνεδρίες. Αρχικός στόχος ήταν η αθλήτρια να κατανοήσει 
τον δυσλειτουργικό τρόπο σκέψης της και για τον λόγο αυτό, επιχειρήθηκαν συµπεριφορικά 
πειράµατα (Παπακώστας 1994), ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα αλλαγής της 
συµπεριφοράς. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε γνωστική αναδόµηση των σκέψεων της, ώστε 
να αναπτύξει ένα πιο λειτουργικό τρόπο σκέψης για την ίδια (Beck, 2007). 

 Κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος, η αθλήτρια φάνηκε ότι ανέκτησε το 
ενδιαφέρον της για τον αγωνιστικό αθλητισµό, βελτίωσε σηµαντικά την προσπάθεια της στην 
προπόνηση και διαφοροποίησε σηµαντικά τις σκέψεις της απέναντι στους αγώνες, 
µειώνοντας το άγχος της, όπως διαπιστώθηκε και από την επαναχορήγηση των 
ερωτηµατολόγιων του αγωνιστικού άγχους, µε άµεσο αποτέλεσµα και στη βελτίωση και των 
αγωνιστικών της επιδόσεων.  

Προσεγγίζοντας την περίπτωση της αθλήτριας αυτής µε µια ψυχαναλυτικού τύπου 
συµβουλευτική διαδικασία, η καταγραφή, η ανάλυση και η ερµηνεία των δεδοµένων όπως 
και η παρέµβαση για την αλλαγή, θα ήταν σαφώς διαφορετικά (Hill, 2001). Ο αρχικός στόχος 
στην ψυχαναλυτική προσέγγιση είναι η διερεύνηση της επιθυµίας του υποκειµένου να είναι 
αθλήτρια υψηλού επιπέδου και κατά πόσο η επιλογή αυτή ήταν υγιής, έγινε, δηλαδή, βάσει 
δικών της επιθυµιών ή µέσω προβληµατικών ταυτίσεων µε το ιδεώδες (π.χ. για να κερδίσει 
την αποδοχή του πατέρα). Το άγχος, οι αθλητικές αποτυχίες και η σχέση µε τον προπονητή 
ερµηνεύονται υπό το πρίσµα των ψυχαναλυτικών θεωριών προσωπικότητας (Rubinstein, 
2003). Βασικά εργαλεία της παρέµβασης είναι ο ελεύθερος συνειρµός και η ψυχαναλυτική 
ερµηνεία (Freud, 1985). Ο σύµβουλος καλεί την αθλήτρια να µιλήσει ελεύθερα εκφράζοντας 
οτιδήποτε έρχεται στη σκέψη της, χωρίς λογοκρισία. Η ερµηνεία του συµβούλου βασίζεται 
στον λόγο της αθλήτριας, την ιστορία της και την ψυχαναλυτική θεωρία. Απώτερος σκοπός 
είναι η επίλυση των συγκρούσεων που εµποδίζουν την πραγµατική επιτυχία και η ψυχική 
ενδυνάµωση του υποκειµένου. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Η παρουσίαση διαφορετικών προσεγγίσεων στη διαδικασία ανάλυσης, ερµηνείας και 

παρέµβασης στην περίπτωση της αθλήτριας που αναφέρθηκε, αναδεικνύει τη δυνατότητα 
χρήσης διαφορετικών µεθόδων για την αντιµετώπιση µιας δυσλειτουργικής κατάστασης. Ο 
τρόπος προσέγγισης µιας κατάστασης, καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την εξέλιξη της 
συµβουλευτικής διαδικασίας, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει ένας και µοναδικός, καθώς η 
παροχή υποστήριξης συνίσταται σε µια δια-θεωρητική προσέγγιση (Andersen, 2002). Οι 
εκάστοτε ανάγκες και συνιστώσες µιας περίπτωσης καταδεικνύουν την πλέον κατάλληλη 
επιλογή, από µια σειρά θεωρητικών προσεγγίσεων, για την καλύτερη αντιµετώπισή της. 
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Περίληψη 
 Η περίπτωση που παρουσιάζεται αφορά σε έναν αθλητή – φοιτητή, 19 χρονών, ο 

οποίος απευθύνθηκε και έλαβε το Πρόγραµµα Ψυχολογικής Προετοιµασίας του 
Εργαστηρίου Κινητικής Συµπεριφοράς και Αθλητικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Το 
ΠΨΠ πρόκειται για συµβουλευτική διαδικασία βασισµένη στη γνωσιακή – 
συµπεριφοριστική προσέγγιση. Το πρόγραµµα έχει σαφή δοµή, προσανατολίζεται 
στην επίλυση ενός προβλήµατος, είναι ενεργητικό και κατευθυντικό, µε 
συγκεκριµένο πλάνο και µικρή διάρκεια. ∆εδοµένου ότι ο προσανατολισµός στο 
πρόβληµα είναι βασικό χαρακτηριστικό του ΠΨΠ, η σηµασία της συγκεκριµένης 
περίπτωσης έγκειται στο ότι ο συµβουλευόµενος δεν αρθρώνει κάποιο 
συγκεκριµένο πρόβληµα. Περιγράφονται αναλυτικά οι φάσεις του ΠΨΠ και η 
προσπάθεια άρθρωσης της αιτίας που ώθησε τον αθλητή στην αναζήτηση 
συµβουλευτικής. Στο πέρας της διαδικασίας, ο αθλητής δήλωσε ικανοποιηµένος 
και επωφεληµένος. Σκοπός της παρουσίασης είναι να καταδείξει τις δυσκολίες που 
δηµιουργεί στη διαδικασία η απουσία ενός σαφώς προσδιορισµένου προβλήµατος, 
αλλά και να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο αυτές αντιµετωπίστηκαν στο 
πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παροχή συµβουλευτικής σε αθλητές υψηλού επιπέδου αποτελεί σηµαντικό αντικείµενο της 
εφαρµοσµένης αθλητικής ψυχολογίας. Το Εργαστήριο Κινητικής Συµπεριφοράς και 
Αθλητικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών έχει 
καταρτίσει ένα Πρόγραµµα Ψυχολογικής Προετοιµασίας (ΠΨΠ) στο οποίο έχουν πρόσβαση 
οι αθλητές/τριες που φοιτούν στο τµήµα των ΤΕΦΑΑ (Psychountaki, 2005). Το ΠΨΠ 
βασίζεται στις αρχές της γνωσιακής–συµπεριφοριστικής προσέγγισης και, ως εκ τούτου, 
αποτελεί µια διαδικασία σαφώς δοµηµένη, ενεργητική και κατευθυντική, έχει συγκεκριµένο 
πλάνο και µικρή διάρκεια, προσανατολίζεται στο πρόβληµα και στο κέντρο της βρίσκεται ο 
άνθρωπος που επιζητά βοήθεια (Beck, 1995). Πιο συγκεκριµένα, κατά την εφαρµογή του, το 
ΠΨΠ διαγράφει τις εξής τέσσερις φάσεις: (α) ευαισθητοποίησης, (β) εκπαίδευσης, (γ) 
εφαρµογής και (δ) επαναπροσδιορισµού στόχων/ επανένταξης. Σκοπός της παρουσίασης είναι 
να καταδείξει τις δυσκολίες που δηµιουργεί στη διαδικασία η απουσία ενός σαφώς 
προσδιορισµένου προβλήµατος, αλλά και να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο αυτές 
αντιµετωπίστηκαν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.  
 
Παρουσίαση περίπτωσης 
Η εργασία αναφέρεται στην περίπτωση ενός αθλητή – φοιτητή, ηλικίας 19 ετών. Σε ό,τι 
αφορά την ενασχόληση µε το άθληµά του, την περίοδο του ΠΨΠ, αγωνιζόταν σε σύλλογο της 
Αττικής στο πρωτάθληµα ανδρών, είχε εµπειρία 4 ετών σε υψηλό επίπεδο, µε συµµετοχές σε 
εθνικούς και διεθνείς αγώνες και παλαιότερη συµµετοχή στην εθνική οµάδα νέων.  
 Ο αθλητής απευθύνθηκε στο Εργαστήριο Κινητικής Συµπεριφοράς και Αθλητικής 
Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ώστε να λάβει 
υπηρεσίες συµβουλευτικής. Σύµφωνα µε τη δοµή του ΠΨΠ, η πρώτη φάση, η φάση της 
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ευαισθητοποίησης, περιλαµβάνει τη γνωριµία µε τον αθλητή και την ψυχολογική αξιολόγηση.  
Εποµένως, κατά την πρώτη συνεδρία, η σύµβουλος ενηµέρωσε τον αθλητή τόσο για τον 
κλάδο της αθλητικής ψυχολογίας γενικότερα όσο και για το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
συµβουλευτικής. Παράλληλα, µέσω συνέντευξης η σύµβουλος έλαβε το ιστορικό του 
αθλητή. Βασικοί στόχοι αυτής της πρώτης συνάντησης, ήταν η γνωριµία των δύο µερών, η 
απόκτηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και η εξοικείωση του αθλητή µε τη διαδικασία της 
συµβουλευτικής στην αθλητική ψυχολογία. Εξίσου σηµαντικός στόχος ήταν να εκφράσει ο 
αθλητής τον λόγο για τον οποίο ζήτησε τη συνεργασία µας καθότι πρόκειται για µια 
διαδικασία προσανατολισµένη σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα. Ο στόχος της ενηµέρωσης 
και γνωριµίας επιτεύχθηκε, ωστόσο ο αθλητής δεν εξέφρασε κάποιο σαφές πρόβληµα.  
 Κατά τη δεύτερη και τρίτη συνάντηση, συνεχίζοντας στο πλαίσιο της πρώτης φάσης,  
έγινε ψυχολογική αξιολόγηση. Ο αθλητής έλαβε και συµπλήρωσε ένα πακέτο γενικών και 
αθλητικών ερωτηµατολογίων προδιάθεσης, πχ., Προφίλ Ψυχικής ∆ιάθεσης, Ερωτηµατολόγιο 
Επιθετικότητας, Ερωτηµατολόγιο Αγωνιστικού Άγχους Προδιάθεσης και Ερωτηµατολόγιο 
Αγωνιστικής Αυτοπεποίθησης. Η ψυχολογική αξιολόγηση έγινε µε βάση τα αποτελέσµατα 
των ερωτηµατολογίων και τα δεδοµένα του ιστορικού. Προέκυψε ότι κατά την περίοδο 
έναρξης της συνεργασίας, ο αθλητής παρουσίαζε µια σχετικά έντονη ψυχική κατάσταση µε 
κύρια χαρακτηριστικά: έντονη κόπωση, λίγο υψηλότερο από το επιθυµητό άγχος 
προδιάθεσης, σχετικά χαµηλή αυτοεκτίµηση και σχετικά έντονη λεκτική επιθετικότητα. 
Ακόµα, η ψυχολογική αξιολόγηση έδειξε υψηλότερα από το επιθυµητό επίπεδα αγωνιστικού 
άγχους και σχετικά χαµηλή αγωνιστική αυτοπεποίθηση. Σκοπός αυτού του σταδίου ήταν τα 
προσεγγιστεί και να διασαφηνιστεί το πρόβληµα. Παρότι τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων 
έδειχναν την ύπαρξη άγχους και χαµηλής αγωνιστικής αυτοπεποίθησης, η συζήτηση µε τον 
αθλητή και η εικόνα του δε συνηγορούσαν στο να θεωρηθούν αυτά ως συγκεκριµένο 
πρόβληµα προς επίλυση. Παράλληλα, ο συµβουλευόµενος εξακολουθούσε να µην αρθρώνει 
κάποιο συγκεκριµένο αίτηµα.  
 Καθώς οι στόχοι συνεργασίας δε µπορούσαν να αφορούν ένα ξεκάθαρα ορισµένο 
πρόβληµα, η σύµβουλος πρότεινε ένα πρόγραµµα παρέµβασης για την ανάπτυξη µε 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Εποµένως, στις ακόλουθες συναντήσεις της δεύτερης, πλέον, 
φάσης του προγράµµατος (φάση εκπαίδευσης), ο αθλητής εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές 
ψυχολογικής παρέµβασης όπως έλεγχος αναπνοής, προοδευτική µυϊκή χαλάρωση και νοερή 
προπόνηση. Πριν την κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, η σύµβουλος προσκαλούσε τον αθλητή 
σε συζήτηση πάνω στο τι περιµένει να κερδίσει από τη συγκεκριµένη τεχνική, επιδιώκοντας 
να διερευνήσει τις προσδοκίες και ανάγκες του αθλητή. Σε γενικές γραµµές, αυτή η 
εκπαίδευση στόχευε στην ανάπτυξη του αυτοελέγχου, της αυτοσυγκέντρωσης και της 
αυτοπεποίθησης του αθλητή.  

Σύµφωνα µε το ΠΨΠ, κατά την τρίτη φάση (φάση εφαρµογής) εφαρµόζονται οι 
διδαχθείσες τεχνικές µε σκοπό την επίλυση του προβλήµατος και την επίτευξη των στόχων 
συνεργασίας. Ωστόσο, στην περίπτωση που παρουσιάζεται, ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση 
στις τεχνικές ψυχολογικής παρέµβασης, η απουσία σαφούς στόχου του προγράµµατος ήταν 
πλέον πιο αισθητή και το ερώτηµα «που θέλουµε να πάµε;» πιο έντονο. Στην προσπάθεια να 
αντιµετωπιστεί αυτή η δυσκολία και κρίνοντας ότι έχει αναπτυχθεί αµοιβαία εµπιστοσύνη, η 
σύµβουλος ενθάρρυνε τον αθλητή να θέτει ο ίδιος το θέµα της κάθε συνάντησης και να µιλά 
ελεύθερα για όσα τον απασχολούσαν. Με αυτό τον τρόπο αναδύθηκαν θέµατα ανεπαρκούς 
προετοιµασίας, αγωνιστικού άγχους και προοπτικής της αθλητικής σταδιοδροµίας. 
Συγκεκριµένα, το θέµα του αγωνιστικού άγχους αντιµετωπίστηκε αφενός µε τη βοήθεια 
τεχνικών συµπεριφοριστικής αυτοδιαχείρισης (τεχνικές χαλάρωσης) και αφετέρου µε 
γνωστική αναδόµηση χρησιµοποιώντας κυρίως µια πραγµατιστική προσέγγιση (απο-
καταστροφοποίηση (Beck, Emery, & Greenberg, 1985).   
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 Έχοντας ολοκληρώσει την εκπαίδευση σε τεχνικές ψυχολογικής παρέµβασης και τη 
συζήτηση γύρω από τα θέµατα που απασχολούσαν τον αθλητή, ορίστηκε από κοινού το τέλος 
του ΠΨΠ. Ο χρόνος των τελευταίων συναντήσεων (φάση επαναπροσδιορισµού στόχων) 
αφιερώθηκε στη συζήτηση για τους στόχους της επόµενης αγωνιστικής περιόδου καθώς και 
στην αξιολόγηση και επισκόπηση της συνεργασίας µας.  

Το πρόγραµµα διήρκησε 4 µήνες και πραγµατοποιήθηκε σε 13 συναντήσεις. 
Συµπερασµατικά, το γεγονός ότι απουσίαζε ένα σαφές αίτηµα – πρόβληµα δυσχέρανε την 
κατάρτιση ενός δοµηµένου ΠΨΠ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε την τρίτη φάση, τη φάση της 
εφαρµογής. Για τον ίδιο λόγο κατέστη δύσκολη η αξιολόγηση του προγράµµατος µε όρους 
επίτευξης στόχων (Anderson, Miles, Mahoney, & Robinson, 2002). Ωστόσο, ο ίδιος ο 
αθλητής έδειξε δέσµευση και συνέπεια απέναντι στο πρόγραµµα και εξέφρασε την 
ικανοποίησή του δηλώνοντας πιο σίγουρος, ικανός και ανεξάρτητος. Εποµένως, φαίνεται να 
έχει αποκοµίσει όφελος από το ΠΨΠ. Αξίζει να ερευνηθεί περαιτέρω ποιες άλλες τεχνικές 
µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας σύµβουλος στην προσπάθεια ανάδειξης και διασαφήνισης 
του προβλήµατος ή ποιες άλλες συµβουλευτικές προσεγγίσεις θα ήταν ωφέλιµες για 
συµβουλευόµενους σε αντίστοιχες περιπτώσεις.  
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Η σηµασία του περιστατικού που παρουσιάζεται έγκειται στην απουσία σαφούς 

προβλήµατος και αιτήµατος από την πλευρά του συµβουλευόµενου. Περιγράφηκε η δοµή και 
το περιεχόµενο του προγράµµατος όπως πραγµατοποιήθηκε. Τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες 
από το πρόγραµµα φάσεις. Ωστόσο, προέκυψαν δυσκολίες στην οργάνωση του περιεχοµένου 
κάποιων συναντήσεων, κυρίως κατά τη φάση της «εφαρµογής», καθώς δεν υπήρχε σαφές 
αίτηµα του αθλητή προς το οποίο θα µπορούσε να προσανατολιστεί το πρόγραµµα. Η 
σύµβουλος ανταποκρίθηκε σε αυτό το, χωρίς σαφή προορισµό, πρόγραµµα οργανώνοντας το 
ρόλο της γύρω από δύο λειτουργίες. Πρώτον, υιοθέτησε µια έντονα εκπαιδευτική στάση 
διδάσκοντας τεχνικές και εξηγώντας θεωρίες της συµβουλευτικής και της αθλητικής 
ψυχολογίας. ∆εύτερον, σε πολλές περιπτώσεις παρέµεινε στη θέση απλού ακροατή 
παροτρύνοντας τον αθλητή να µιλήσει ανοιχτά (π.χ. µε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, κάνοντας 
συζήτηση γύρω από τις διδαχθείσες τεχνικές, αναθέτοντας την επιλογή του θέµατος της 
συνάντησης στον αθλητή). Κριτήριο επιλογής αυτού του ρόλου ήταν η επιθυµία της 
συµβούλου να  επωφεληθεί το περισσότερο δυνατό ο αθλητής από το πρόγραµµα παίρνοντας 
γνώσεις και αποκτώντας µεγαλύτερη επίγνωση του εαυτού του. Η παρουσίαση της 
περίπτωσης επεδίωξε να καταδείξει τα προβλήµατα που προκύπτουν στη συµβουλευτική 
διαδικασία σε περιπτώσεις χωρίς σαφείς στόχους συνεργασίας. Παράλληλα, αναδείχθηκαν 
πιθανοί τρόποι αντιµετώπισης αυτών των δυσκολιών και ερωτήµατα για µελλοντικές 
ερευνητικές προσεγγίσεις.  
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Περίληψη 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή ενός προγράµµατος ψυχολογικής 

προετοιµασίας (ΠΨΠ), έτσι όπως εφαρµόστηκε στην περίπτωση µίας αθλήτριας 
του άλµατος σε µήκος. Η αθλήτρια αναζήτησε ψυχολογική υποστήριξη λόγω ενός 
σοβαρού τραυµατισµού και τα συνεπακόλουθά του (π.χ., µείωση της απόδοσης). 
Από τη διαδικασία της αξιολόγησης φάνηκε ότι η αθλήτρια έχει υψηλό άγχος, 
χαµηλή αυτοπεποίθηση, δυσκολία στον προσδιορισµό στόχων, δυσκολία στη 
διαχείριση προσωπικών θεµάτων και στην επικοινωνία της µε τρίτους. Η εφαρµογή 
του ΠΨΠ ακολούθησε τις αρχές της γνωστικο-συµπεριφοριστικής προσέγγισης 
εστιάζοντας στην εκπαίδευση και ενίσχυση της αθλήτριας για την αποτελεσµατική 
διαχείριση των καταστάσεων που είχε να αντιµετωπίσει, όπως, επίσης, στην 
εκµάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος άλλαξε 
το αίτηµα της αθλήτριας και επαναπροσδιορίστηκαν οι τελικοί στόχοι. Το 
πρόγραµµα είχε διάρκεια έξι µήνες, διάστηµα στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν 21 
ατοµικές συναντήσεις. Κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος ετέθη το ερώτηµα 
«πέτυχε το πρόγραµµα υποστήριξης της αθλήτριας;». Η αθλήτρια σταµάτησε τον 
αγωνιστικό αθλητισµό, ωστόσο, φάνηκε ότι ανέκτησε το ενδιαφέρον της για άλλες 
δραστηριότητες, βελτίωσε σηµαντικά την αυτοεκτίµησή της, έµαθε να διαχειρίζεται 
διαπροσωπικές συγκρούσεις και υιοθέτησε πιο αποτελεσµατικούς τρόπους 
αντιµετώπισης αγχογόνων καταστάσεων.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα πρόγραµµα ψυχολογικής προετοιµασίας (ΠΨΠ) αναφέρεται στη συστηµατική και 
συνεχόµενη εξάσκηση νοητικών και ψυχολογικών δεξιοτήτων µε στόχο τη µεγιστοποίηση 
της απόδοσης του αθλητή, την αύξηση του συναισθήµατος της ευχαρίστησης ή την επίτευξη 
της µέγιστης ικανοποίησης µέσα από τη φυσική και αγωνιστική δραστηριότητα (Weinberg & 
Gould, 1999). Συνήθως η αγωνιστική προετοιµασία κάθε αθλητή περιλαµβάνει 4 βασικές 
επιµέρους κατηγορίες: σωµατική, τεχνική, τακτική και ψυχολογική (Blumenstein, Lidor, & 
Tenenbaum, 2005; Bompa, 1999). Βασικός σκοπός της ψυχολογικής προετοιµασίας είναι ο 
εφοδιασµός του αθλητή µε τις απαραίτητες ψυχολογικές τεχνικές οι οποίες θα τον βοηθήσουν 
να αντιµετωπίσει τα ψυχικά εµπόδια. Στόχος ενός προγράµµατος ψυχολογικής προετοιµασίας 
δεν είναι µόνο η βελτίωση της αγωνιστικής απόδοσης, αλλά και η ολιστική αξιοποίηση του 
ατόµου, ενισχύοντας τα θετικά του στοιχεία και εφοδιάζοντάς το µε δεξιότητες. Στην 
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά δοµηµένα προγράµµατα ψυχολογικής 
προετοιµασίας, τόσο για οµαδικά όσο και για ατοµικά αθλήµατα (Psychountaki, 2005). 
Ανάλογα µε την εκπαίδευση του αθλητικού ψυχολόγου και τις ανάγκες του αθλητή 
επιλέγεται το πρόγραµµα που αναµένεται να είναι πιο αποτελεσµατικό. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η περιγραφή ενός προγράµµατος ψυχολογικής προετοιµασίας, έτσι όπως 
εφαρµόστηκε στην περίπτωση µίας αθλήτριας του άλµατος σε µήκος. 
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Παρουσίαση του ΠΨΠ της Ο 
Το ΠΨΠ οργανώθηκε και εφαρµόστηκε για να καλύψει τις ανάγκες µίας αθλήτριας 

του άλµατος σε µήκος και εντάχθηκε στο πλαίσιο της εκπαίδευσης υπό εποπτεία της πρώτης 
συγγραφέως. Ιστορικό: Η αθλήτρια –την περίοδο ένταξης στο ΠΨΠ– ήταν ηλικίας 27 ετών, 
µε δεκατρία χρόνια εµπειρίας στο άθληµά της και αρκετές διακρίσεις εθνικού επιπέδου. Ο 
λόγος αναζήτησης ψυχολογικής υποστήριξης ήταν ένας σοβαρός τραυµατισµός και τα 
συνεπακόλουθά του όπως η µείωση της απόδοσης και η απογοήτευση που αυτό γεννά, τα 
προβλήµατα αυτά καθαυτά του τραυµατισµού και η σταδιακή µείωση του κινήτρου 
παραµονής στον αγωνιστικό αθλητισµό.  

Το ΠΨΠ ξεκίνησε µε τη φάση της ευαισθητοποίησης, η οποία στόχο είχε την 
ενηµέρωση τόσο της αθλήτριας όσο και του προπονητή της για τα ψυχολογικά ζητήµατα που 
αφορούν στην προετοιµασία των αθλητών και για τη διαδικασία διεξαγωγής της ψυχολογικής 
προετοιµασίας που µόλις ξεκινούσε. Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, όπου δόθηκε 
έντυπο υλικό στην αθλήτρια για τη φύση και τους σκοπούς των προγραµµάτων ψυχολογικής 
προετοιµασίας, συνεχίσαµε στη δεύτερη φάση του προγράµµατος, τη φάση της βασικής 
ψυχολογικής προετοιµασίας, σκοπός της οποίας είναι η ψυχολογική αξιολόγηση του αθλητή, 
η απόκτηση ή βελτίωση βασικών ψυχολογικών δεξιοτήτων, η ιεράρχηση και ο 
προγραµµατισµός στόχων. Έγιναν δύο συναντήσεις για τη λήψη του ιστορικού και µία 
συνάντηση για την ψυχολογική αξιολόγηση, η οποία περιελάµβανε τη συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίων που αφορούν στα γενικά και αθλητικά χαρακτηριστικά προδιάθεσης. Από 
τη διαδικασία της αξιολόγησης φάνηκε ότι η αθλήτρια έχει υψηλό άγχος και έντονη 
ανησυχία, χαµηλή αυτοπεποίθηση, δυσκολία στον προσδιορισµό στόχων, δυσκολία στη 
διαχείριση προσωπικών θεµάτων και στην επικοινωνία της µε τρίτους. Με βάσης τις 
µεθόδους και τις τεχνικές της γνωστικο-συµπεριφορικής προσέγγισης, ως αρχικός στόχος της 
συνεργασίας ορίστηκε η εκπαίδευση και ενίσχυση της αθλήτριας για την αποτελεσµατική 
διαχείριση των καταστάσεων που είχε να αντιµετωπίσει. Το κύριο θέµα για το οποίο ζήτησε 
βοήθεια ήταν η διαχείριση του τραυµατισµού και η αδυναµία της για τη συνέχιση των 
αγωνιστικών υποχρεώσεων της ή τον τερµατισµό της αθλητικής καριέρας. Εφόσον έγινε 
εκµάθηση τεχνικών χαλάρωσης, ακολούθησαν ασκήσεις για τη βελτίωση της 
αυτοπεποίθησης, την τοποθέτηση στόχων και τις δεξιότητες επικοινωνίας. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια του προγράµµατος, αναδείχθηκε η ανάγκη επαναπροσδιορισµού του αρχικού 
στόχου και ενασχόλησης της αθλήτριας µε εξω-αθλητικά ζητήµατα. Αναδιατυπώθηκαν οι 
στόχοι και, µετά την απόφαση της αθλήτριας να τερµατίσει την αγωνιστικής καριέρα, το 
πρόγραµµα επικεντρώθηκε σε άλλες δραστηριότητες, οι οποίες θα δοµούσαν πλέον την 
καθηµερινότητάς της και θα έθεταν τις βάσεις για το µέλλον της, όπως, για παράδειγµα, 
ασχολήθηκε διεξοδικά µε την απόφαση τερµατισµού της αθλητικής καριέρας και εστιάστηκε 
στην αναζήτηση τρόπων για την περαιτέρω δραστηριοποίηση της αθλήτριας, όπως για 
παράδειγµα, εύρεση εργασίας, χόµπι, κ.τ.λ. (φάση επαναπροσδιορισµού-επανένταξης).  

Το ΠΨΠ είχε διάρκεια έξι µήνες, διάστηµα κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκαν 21 
ατοµικές συναντήσεις. Πριν τη λήξη του προγράµµατος έγινε επαναξιολόγηση των γενικών 
χαρακτηριστικών προδιάθεσης, µε την επανα-χορήγηση των ερωτηµατολογίων της αρχικής 
ψυχολογικής αξιολόγησης, όπου φάνηκε ότι οι τιµές σε όλα τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά 
βρίσκονταν στα επιθυµητά επίπεδα (∆ιάγραµµα 1). Κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος 
φάνηκε ότι η αθλήτρια ανέκτησε το ενδιαφέρον της για άλλες δραστηριότητες, αποφάσισε να 
σταµατήσει τον αθλητισµό και ήταν ευχαριστηµένη µε την εξέλιξη αυτής της επιλογής, 
βελτίωσε σηµαντικά την αυτοεκτίµησή της και ενίσχυσε την αυτοεικόνα της, έµαθε να 
διαχειρίζεται διαπροσωπικές συγκρούσεις και υιοθέτησε πιο αποτελεσµατικούς τρόπους 
αντιµετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Η ολοκλήρωση του προγράµµατος επήλθε εφόσον 
εξέλειπαν οι λόγοι που ανησυχούσαν την αθλήτρια. Η εφαρµογή των αποκτηθέντων 



 

 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας 
“Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό» 

 

86

δεξιοτήτων στην καθηµερινότητα, όπως, επίσης, και η διατήρηση των θεραπευτικών οφελών 
αξιολογήθηκαν 3, 6 και 12 µήνες µετά τη λήξη του προγράµµατος µε τη διεξαγωγή 
υπενθυµητικών (follow up) συνεδριών.  

 
  

∆ιάγραµµα 1. Αρχική και τελική ψυχολογική αξιολόγηση 
 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Στο τέλος του ΠΨΠ ετέθη το ερώτηµα «πέτυχε το πρόγραµµα υποστήριξης της 

αθλήτριας;». Στη συζήτηση που εγείρεται πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η υποκειµενική 
εκτίµηση της αθλήτριας και οι αντικειµενικοί δείκτες της ψυχολογικής αξιολόγησης όσο και 
ο σκοπός των προγραµµάτων ψυχολογικής προετοιµασίας, ο οποίος δεν είναι µόνο η 
βελτίωση της αγωνιστικής απόδοσης αλλά και η ολιστική αξιοποίηση του ατόµου που θα του 
επιτρέψει να είναι περισσότερο αποδοτικό και χαρούµενο στη ζωή του. Όπως φάνηκε στην 
παραπάνω µελέτη περίπτωσης, το αίτηµα ενός αθλητή δεν περιορίζεται µόνο στα στενά 
πλαίσια του αθλητισµού. ∆ηµιουργείται συχνά η ανάγκη επαναπροσδιορισµού των στόχων 
της συµβουλευτικής διαδικασίας και επικέντρωσης σε εξω-αθλητικά ζητήµατα. Επίσης, αυτό 
που χρειάζεται να επισηµανθεί είναι ότι η ολιστική αξιοποίηση του ατόµου που συµµετέχει 
σε ένα πρόγραµµα ψυχολογικής προετοιµασίας είναι υψίστης σηµασίας, καθώς οι ανησυχίες 
που θέτουν συχνά οι αθλητές προέρχονται από διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους. Η 
αθλήτρια φαίνεται ότι χρησιµοποίησε επιτυχώς τις κεκτηµένες ψυχολογικές δεξιότητες στους 
τοµείς που η ίδια αξιολόγησε ως σηµαντικούς. Τέλος, αναδεικνύεται η ανάγκη για κατάλληλη 
εκπαίδευση του αθλητικού ψυχολόγου, ώστε να είναι έτοιµος να αντιµετωπίσει τα θέµατα 
που εγείρονται στο πλαίσιο της προετοιµασίας των αθλητών. 
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Περίληψη 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και τα αποτελέσµατα ενός 
σύντοµου προγράµµατος ψυχολογικής προετοιµασίας ενός αθλητή του τριάθλου. Η 
αιτία για την αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης ήταν το άγχος που βίωνε κατά 
τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και η αναστολή που εµφάνιζε στη λήψη σηµαντικών 
αποφάσεων που αφορούσαν στη ζωή του έξω από τον πρωταθλητισµό. Αρχικά, 
έγινε ψυχολογική αξιολόγηση µέσω ερωτηµατολογίων και συνέντευξης, ενώ 
ακολούθησε πρόγραµµα ψυχολογικής παρέµβασης και επαναξιολόγηση. Από την 
αρχική αξιολόγηση φάνηκε ότι ο αθλητής εµφάνιζε υψηλές τιµές στο άγχος 
κατάστασης µε οριακά καλή γνωστική αντιµετώπιση του και δυσκολία στο 
χειρισµό γεγονότων που αφορούσαν στον τερµατισµό της καριέρας του. Το 
πρόγραµµα συµβουλευτικής εστίασε, κυρίως, στη διαχείριση του αγωνιστικού 
άγχους του αθλητή, στον προγραµµατισµό του τερµατισµού της καριέρας του, στα 
θετικά σηµεία της έξω από τον πρωταθλητισµό ζωής, όπως, επίσης, στην 
εκπαίδευση και ενίσχυση του αθλητή για την αποτελεσµατική διαχείριση και λήψη 
αποφάσεων αναφορικά µε τη ζωή του. Η επιτυχία του προγράµµατος βασίστηκε 
στην προσωπική του δουλειά και δέσµευση. Το πρόγραµµα είχε διάρκεια τέσσερις 
µήνες, ενώ πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 15 προγραµµατισµένες ατοµικές 
συνεδρίες. Στην αξιολόγηση φάνηκε ότι ο αθλητής (α) µείωσε σηµαντικά το 
αγωνιστικό άγχος, γεγονός που τον οδήγησε στη βελτίωση των αγωνιστικών 
επιδόσεων, (β) έµαθε να διαχειρίζεται καλύτερα τα αθλητικά θέµατα (π.χ., 
διαχείριση ήττας, κακή αθλητική απόδοση), (γ) προγραµµάτισε τον τερµατισµό της 
αθλητικής του καριέρας και (δ) βελτίωσε τις διαπροσωπικές του σχέσεις.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια πολλές από τις έρευνες στον χώρο της αθλητικής ψυχολογίας 
εστιάζονται στους γνωστικούς, συµπεριφορικούς και συναισθηµατικούς  παράγοντες που 
συνδέονται και επηρεάζουν τις αγωνιστικές επιδόσεις (Vealey, 1986). Τα προγράµµατα 
ψυχολογικής προετοιµασίας (ΠΨΠ) έχουν συγκεκριµένη δοµή και περιλαµβάνουν τόσο 
ψυχολογική αξιολόγηση όσο και εκπαίδευση των αθλητών για την ανάπτυξη ψυχολογικών 
δεξιοτήτων και τη βελτίωση των τρόπων διαχείρισης των δυσλειτουργικών συναισθηµάτων 
και καταστάσεων (Dosil, 2006; Gould, Dieffenbach, & Moffett, 2002). Για τον παραπάνω 
λόγο, παρά το ισχυρό θεωρητικό τους υπόβαθρο, τα προγράµµατα ψυχολογικής 
προετοιµασίας συνήθως εξατοµικεύονται ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες, τα 
χαρακτηριστικά και το επίπεδο του κάθε αθλητή (Greenspan & Feltz, 1989; Krane & 
Williams, 2006). Απευθύνονται τόσο σε υψηλού επιπέδου αθλητές όσο και σε ερασιτέχνες 
αθλητές, ατοµικών ή οµαδικών αθληµάτων, γι’ αυτό είναι σηµαντικό να τεθούν 
συγκεκριµένοι στόχοι από την αρχή, ενώ η δοµή ενός προγράµµατος µπορεί να 
διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες του αθλητή και την εµπειρία του (Lazarus, 1999; 
Morgan, 1980; Weinberg & Williams, 2006).  
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Παρουσίαση του προγράµµατος 

Η παρούσα εργασία αφορά σε αθλητή 35 ετών, έγγαµο µε ένα παιδί, δευτεροετή 
φοιτητή του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, υπάλληλος σε στρατιωτική 
υπηρεσία. Ο συγκεκριµένος αθλητής είχε ασχοληθεί 7 χρόνια µε την κωπηλασία, ενώ τα 
τελευταία τρία χρόνια ειδικευόταν στο τρίαθλο. Η συµµετοχή του αθλητή στο ΠΨΠ ήταν 
εθελοντική ανταποκρινόµενος στην ανακοίνωση που βγήκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ δεν δόθηκε κανενός είδους αµοιβή. Το ΠΨΠ ξεκίνησε µε την 
αρχική ψυχοδιάγνωση, η οποία περιλαµβάνει τα ερωτηµατολόγια Γενικού Άγχους, 
Αυτοεκτίµησης, Αγωνιστικού Άγχους, Αθλητικής Αυτοπεποίθησης, το Προφίλ Ψυχικής 
∆ιάθεσης και άλλα. Η διάρκεια του προγράµµατος ήταν 4 µήνες και πραγµατοποιήθηκαν 
συνολικά 15 προγραµµατισµένες ατοµικές συνεδρίες, διάρκειας 45-60 λεπτών. Η ιεράρχηση 
και τοποθέτηση των στόχων έγινε σε συνεργασία µε τον αθλητή.   

Από την αρχική αξιολόγηση φάνηκε ότι ο αθλητής βρισκόταν σε αρκετά καλή ψυχική 
διάθεση τη συγκεκριµένη περίοδο, µε τις κλίµακες της κατάθλιψης, της σύγχυσης και της 
εχθρικότητας να είναι πολύ χαµηλά και της ενεργητικότητας αρκετά υψηλά. Η αξιολόγηση 
των χαρακτηριστικών προδιάθεσης, όπως το άγχος, η αυτοεκτίµηση και η αυτοπεποίθηση, 
ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ωστόσο, από την αξιολόγηση χαρακτηριστικών κατάστασης 
φάνηκε ότι η αυτοπεποίθηση και το αγωνιστικό άγχος κατάστασης του αθλητή δεν ήταν σε 
αντίστοιχα επαρκή επίπεδα. Οι αρνητικοί αυτοί δείκτες επιβεβαιώθηκαν και από την 
προσωπική συνέντευξη. Επίσης, η διαδικασία της αξιολόγησης ανέδειξε δυσλειτουργία στον 
τρόπο µε τον οποίο ο αθλητής ερµηνεύει και προσεγγίζει τα προβλήµατα που τον 
απασχολούν. Στο τέλος του σύντοµου ΠΨΠ τα αποτελέσµατα, τόσο της αντικειµενικής όσο 
και της υποκειµενικής αξιολόγησης από τον ίδιο τον αθλητή, ανέδειξαν θετική επίδραση 
(θετικό προφίλ, υψηλή αυτοπεποίθηση, χαµηλό άγχος, καλύτερη διαχείριση προσωπικών 
θεµάτων). Από τη διαδικασία της αξιολόγησης κατάστασης φάνηκε µια σταδιακή µείωση των 
επιπέδων αγωνιστικού άγχους κατάστασης (Σχήµα 1).  
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Σχήµα 1. Επίπεδα αγωνιστικού άγχους στην αρχή, στο µέσο  
και στο τέλος του προγράµµατος ψυχολογικής παρέµβασης 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την αξιολόγηση, το ιστορικό, 

αλλά και συνεκτιµώντας τον διαθέσιµο χρόνο, οργανώθηκε το πρόγραµµα παρέµβασης το 
οποίο περιελάµβανε γνωστική επεξεργασία των δυσλειτουργικών σκέψεων,  διαχείριση των 
αρνητικών συναισθηµάτων, επανακαθορισµό προσωπικών και αθλητικών στόχων κ.α. Είναι 
σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι επειδή επρόκειτο για πρόγραµµα µικρής διάρκειας, κριτήριο 
ήταν πάντα το αίτηµα του αθλητή για το εκάστοτε πρόβληµα που αντιµετώπιζε (Krane & 
Williams, 2006) και, κατά συνέπεια, το πρόγραµµα συµβουλευτικής είχε κατευθυντικό 
χαρακτήρα ενώ δόθηκε έµφαση σε τεχνικές που θα βοηθούσαν άµεσα στην καλύτερη 
ερµηνεία και αντιµετώπιση των προβληµάτων (π.χ. γνωστική αναδόµηση των αρνητικών 
σκέψεων που δηµιουργούνταν από µειωµένη απόδοση λόγω κόπωσης). Οι ιδιαιτερότητες του 
αθλήµατος, της προσωπικότητας και των απαιτήσεων του αθλητή ήταν ο βασικός άξονας 
πάνω στον οποίο δοµήθηκε το πρόγραµµα προκειµένου να έχει θετικά αποτελέσµατα. Η 
προσωπική δέσµευση από τη µεριά του αθλητή (συνέπεια, υπευθυνότητα, παρακίνηση, 
ανοιχτές ιδέες), οι συνθήκες εµπιστοσύνης (σιγουριά, αξιοπιστία, ευγένεια, άνεση) από τη 
µεριά της αθλητικής ψυχολόγου και ο επαγγελµατισµός και των δύο (γνώση, ενσυναίσθηση, 
ειλικρίνεια), ήταν απαραίτητοι παράγοντες προκειµένου για την επιτυχή έκβαση του 
προγράµµατος.  
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Dosil, J. (2006). The sport psychologist’s handbook: A guide for sport-specific performance 

enhancement. Chichester, UK: John Wiley & Sons. 
Gould, D., Dieffenbach, K., & Moffett, A. (2002). Psychological characteristics and their 

development in Olympic champions. Journal of Applied Sport Psychology, 14, 172–
204. 

Greenspan, M.J., & Feltz, D.L. (1989). Psychological interventions with athletes in 
competitive situations: a review. The Sport Psychologist, 3, 219–236.  

Krane, V., & Williams, J.M. (2006). Psychological characteristics of peak performance. In 
J.M. Williams (Ed.), Applied sport psychology: Personal growth to peak performance 
(5th ed., pp. 204–224). New York, NY: McGraw-Hill. 

Morgan, W.P. (1980). The trait psychology controversy. Research Quarterly for Exercise and 
Sport, 51, 50–76.  

Lazarus, R.S. (1999). Stress and emotion: A new syntheses. New York, CA: Springer. 
Vealey, R. (1986). Conceptualization of sport-confidence and competitive orientation: 

Preliminary investigation and instrument development. Journal of Sport Psychology, 
8, 221-246. 

Weinberg, R.S., & Williams, J.M. (2006). Integrating and implementing a psychological 
skills training program. In J. M. Williams (Ed.), Applied sport psychology: Personal 
growth to peak performance (5th ed., pp. 420–452). New York, NY: McGraw-Hill. 

 
* Τα πραγµατικά προσωπικά στοιχεία του αθλητή (όνοµα- επίθετο) δεν αναφέρονται προς τήρηση του 
απορρήτου. 
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Περίληψη 
 Στην παρούσα µελέτη περιγράφεται, αναλύεται και αξιολογείται η εφαρµογή ενός 

προγράµµατος ψυχολογικής προετοιµασίας σε σύλλογο αγωνιστικής κολύµβησης. 
Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε τη σαιζόν 2011-2012, µε χρονική διάρκεια δέκα 
µηνών και αφορούσε στους αθλητές της αγωνιστικής οµάδας. Το πρόγραµµα 
ανέδειξε τις ανάγκες των αθλητών και εστίασε στην εκπαίδευσή τους, για τη 
διαχείριση καταστάσεων που αφορούσαν τόσο σε προπονητικές όσο και σε 
αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Βασίστηκε στη συνεργασία του αθλητικού 
ψυχολόγου µε τους προπονητές και τους γονείς των αθλητών, παρέχοντας ένα 
πλαίσιο στήριξης και ανάπτυξης των αθλητών τόσο σε αθλητικό όσο και σε 
γενικότερο επίπεδο. Αξιολογήθηκε µε βάση την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 
αθλητών και των προπονητών καθώς και µε τη συνεισφορά του στην βελτίωση των 
αγωνιστικών επιδόσεων. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ψυχολογική προετοιµασία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της γενικότερης και 
ολοκληρωµένης προετοιµασίας των αθλητών (Blumenstein & Lidor, 2004; Gould, 2001) 
έχοντας ως στόχο να µεγιστοποιήσει την απόδοση των αθλητών και να συµβάλλει στην 
ανάπτυξή τους γενικότερα (Gould & Maynard, 2009). Σκοπός της µελέτης είναι η 
παρουσίαση ενός προγράµµατος ψυχολογικής προετοιµασίας, όπως εφαρµόστηκε σε ένα 
σύλλογο αγωνιστικής κολύµβησης και η αξιολόγησή του από την πλευρά των προπονητών 
και των αθλητών του συλλόγου.  
 
Παρουσίαση προγράµµατος 
Το αίτηµα για την εφαρµογή του προγράµµατος διατυπώθηκε από τον προπονητή του 
συλλόγου, µε σκοπό την όσο το δυνατό πιο ολοκληρωµένη προετοιµασία των αθλητών. 
Αφορούσε στους αθλητές της αγωνιστικής οµάδας, η οποία αποτελούνταν από 40 αθλητές, 
ηλικίας από 12 έως 22 ετών, µε την αγωνιστική τους εµπειρία να κυµαίνεται από 6 έως και 15 
έτη. Οι αθλητές συµµετείχαν σε αγώνες διασυλλογικούς, στα πρωταθλήµατα κατηγοριών 
καθώς και στα ανοιχτά πρωταθλήµατα κολύµβησης. Ορισµένοι από τους αθλητές του 
συλλόγου, αποτελούσαν ταυτόχρονα και µέλη της ελληνικής εθνικής οµάδας κολύµβησης. 
Για τον σχεδιασµό του προγράµµατος, αξιολογήθηκαν οι ανάγκες των αθλητών όπως 
εντοπίστηκαν από τους προπονητές του συλλόγου, τους γονείς των αθλητών και κυρίως, τους 
ίδιους τους αθλητές. 

Η υλοποίηση του προγράµµατος ξεκίνησε παράλληλα µε την προπόνηση των 
αθλητών, τον Σεπτέµβριο της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012. Σε πρώτο επίπεδο 
πραγµατοποιήθηκε η ψυχολογική αξιολόγηση των αθλητών, η οποία περιελάµβανε ένα 
«πακέτο» ερωτηµατολόγιων που αφορούσαν στα κίνητρα, το άγχος και την αυτοπεποίθηση 
των αθλητών. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν ατοµικές συναντήσεις µε τους αθλητές, ώστε 
να εντοπιστούν συγκεκριµένες ανάγκες και απαιτήσεις των αθλητών. Τα αποτελέσµατα της 
ψυχολογικής αξιολόγησης των αθλητών και οι ανάγκες που επισηµάνθηκαν, αποτέλεσαν τη 
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βάση για την κατάρτιση του προγράµµατος. Το πρόγραµµα ψυχολογικής προετοιµασίας 
περιελάµβανε (α) 15µερες οµαδικές συναντήσεις µε τους αθλητές, (β) ατοµικές συναντήσεις 
µε τους αθλητές και (γ) συνεργασία µε τους προπονητές, τους γονείς των αθλητών και τους 
παράγοντες του συλλόγου.  

Το πρόγραµµα εστίασε: (α) στην εκπαίδευση και ενίσχυση των αθλητών για την 
αποτελεσµατική διαχείριση των καταστάσεων τόσο της προπόνησης όσο και των αγώνων και 
(β) στη δηµιουργία ενός πλαισίου για την ανάπτυξη και βελτίωση των αθλητών, σε 
συνεργασία µε τους προπονητές και τους γονείς των αθλητών. Η εκπαίδευση των αθλητών 
περιελάµβανε καταρχάς την τοποθέτηση στόχων, ως τρόπος παρακολούθησης της εξέλιξης 
των αθλητών, συµβάλλοντας τόσο στην αύξηση της συγκέντρωσης και αυτοπεποίθησής τους 
όσο και στην προσωπική τους εµπλοκή και παρακίνηση στο αθλητικό περιβάλλον. Εστίασε 
επίσης, σε τρόπους για την αντιµετώπιση του άγχους, τόσο µε τη διαδικασία αναδόµησης των 
εννοιών και καταστάσεων που προκαλούν άγχος όσο και µε την τροποποίηση της 
συµπεριφοράς. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, αναλύθηκαν έννοιες όπως τα 
κίνητρα, η αυτοπεποίθηση, η συγκέντρωση, η διαχείριση του αγώνα, η ψυχική ανθεκτικότητα 
στο σύνολό της.  

Η ολοκληρωµένη προετοιµασία των αθλητών µε τη δηµιουργία ενός πλαισίου 
στήριξης και ανάπτυξης, είχε διάρκεια δέκα µήνες (µια αγωνιστική χρονιά) και περιελάµβανε 
εβδοµαδιαίες συναντήσεις µε τους προπονητές του συλλόγου, ώστε να σχεδιαστεί η όσο το 
δυνατόν πιο λειτουργική διαχείριση των αθλητών. Παράλληλα, είχε στόχο τη συνεργασία µε 
τους γονείς των αθλητών και πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά από οµαδικές και ατοµικές 
συναντήσεις, στις οποίες συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν στο ρόλο των γονέων στην 
ανάπτυξη των αθλητών, στη διαχείριση των παιδιών-αθλητών, στην αντιµετώπιση των 
συναισθηµάτων που προκύπτουν από την ενασχόληση µε τον υψηλό αθλητισµό.  
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση του 
προγράµµατος τόσο από τους αθλητές και τους προπονητές, όσο και από τον υπεύθυνο του 
προγράµµατος µε τη χορήγηση εντύπων αξιολόγησης (Hodge & Hermansson, 2009). 
Αξιολογώντας το πρόγραµµα, οι αθλητές υποστήριξαν ότι βοηθήθηκαν στην αντιµετώπιση 
του άγχους, την ανάπτυξη θετικής στάσης για τον εαυτό τους και την ευρύτερη 
συνειδητοποίηση των στοιχείων του καθηµερινού και αγωνιστικού εαυτού τους. Υιοθέτησαν 
τη διαδικασία της τοποθέτησης στόχων, εντείνοντας το ενδιαφέρον τους για την καθηµερινή 
τους εξέλιξη και τοποθετώντας στόχους για τον κάθε αγώνα στον οποίο συµµετείχαν. 
Ανέδειξαν τη σηµαντικότητα της ανταλλαγής απόψεων και της µεταξύ τους αλληλεπίδρασής 
στο πλαίσιο των οµαδικών συναντήσεων, ως στοιχείο παροχής υποστήριξης και κατανόησης. 
Βοηθήθηκαν στην ανάπτυξη της αυτοσυνειδητότητας, ως έννοια που σχετίζεται µε την 
καθηµερινή τους δραστηριότητα, τόσο αθλητικά όσο και στην κοινωνική τους ζωή.  
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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WV: Fitness Information Technology. 
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Θεµατική Ενότητα V 
 

Τίτλος συµποσίου 
Εφαρµογές της θεωρίας του αυτο-καθορισµού  

στην κατανόηση της συµµετοχής σε φυσική δραστηριότητα 
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Περίληψη 
 Ο όρος αναπτυξιακή διαταραχή της συναρµογής (developmental 

coordination disorder: DCD) είναι ο πιο πρόσφατος όρος, ο οποίος 
χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα παιδιά που αντιµετωπίζουν  
σηµαντικές δυσκολίες στη µάθηση και την εκτέλεση αδρών κινητικών 
δεξιοτήτων, χωρίς όµως να υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη 
νευρολογικών, αισθητηριακών, ή γνωστικών βλαβών. Η έρευνα 
υποστηρίζει ότι δηµιουργείται ένας «φαύλος κύκλος» σύµφωνα µε τον 
οποίο τα παιδιά τα οποία στερούνται κινητικής ικανότητας βρίσκονται σε 
κίνδυνο να απέχουν από τη συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες (Φ∆), 
γεγονός που τα οδηγεί σε περαιτέρω µείωση της ικανότητας εκτέλεσης 
κινητικών δεξιοτήτων, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην φυσική κατάσταση και 
την υγεία τους και προκαλεί συναισθήµατα δυσαρέσκειας, αποκλεισµού και 
αποµόνωσης. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την προοπτική της 
θεωρίας του αυτό-καθορισµού να εφαρµοστεί σε διδακτικές πρακτικές του 
µαθήµατος φυσικής αγωγής (ΦΑ), οι οποίες θα οδηγήσουν στη βελτίωση 
του επιπέδου παρακίνησης για συµµετοχή σε Φ∆, των παιδιών που 
αντιµετωπίζουν κινητικές δυσκολίες στο χώρο του σχολείου.  

 

 
Ενίσχυση των κινήτρων για συµµετοχή σε φυσική δραστηριότητα στο σχολείο σε παιδιά 
µε κινητικές δυσκολίες: Η οπτική της θεωρίας του αυτo-καθορισµού 
Τα παιδιά µε αναπτυξιακή διαταραχή της συναρµογής (Α∆Σ) (Cermack & Larkin, 2002) 
αποτελούν έναν διακριτό πληθυσµό, ο οποίος είναι σε επικινδυνότητα να αναπτύξει µία 
αρνητική στάση απέναντι στη συµµετοχή σε φυσική δραστηριότητα (Φ∆) και συνεπώς να 
οδηγήσει σε έναν υποκινητικό τρόπο ζωής κατά την ενήλικη ζωή.  Η Α∆Σ αναφέρεται σε 
δυσκολίες στις κινητικές δεξιότητες που δεν αποδίδονται αρχικά σε µια γενική διανοητική, 
βασική αισθητηριακή, ή νευροκινητική αναπηρία (Gubbay, 1985; Hall, 1988). Ένα βασικό 
χαρακτηριστικό της Α∆Σ είναι η δυσκολία στη µάθηση και την εκτέλεση καθηµερινών 
δεξιοτήτων, στο σπίτι, το σχολείο και στο παιχνίδι (Cermak, Gubbay, & Larkin, 2002). Τα 
παιδιά που εµφανίζουν το πρόβληµα αποτελούν µια ανοµοιογενή οµάδα, µε επιµέρους 
υποκατηγορίες και διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε µία, λόγος που δυσκολεύει την 
αξιολόγηση συχνότητας εµφάνισης (Hoare, 1994; Maeland, 1992; Visser, 2003). Πρόσφατες 
έρευνες σε παιδιά που παρουσιάζουν Α∆Σ και σε παιδιά που αναπτύσσονται φυσιολογικά, 
έδειξαν ότι η σύσταση του σώµατος, η καρδιο-αναπνευστική αντοχή, η µυϊκή δύναµη και 
αντοχή, η αναερόβια ικανότητα, η ισχύς και η συµµετοχή σε Φ∆, σχετίζονται αρνητικά, σε 
διαφορετικό βαθµό το καθένα, µε την φτωχή κινητική ικανότητα (Rivilis, Hay, Cairney, 
Klentrou, Liu, & Faught, 2011).  

Η κινητική ικανότητα έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας που µπορεί να καθορίσει την 
κοινωνική θέση του παιδιού ανάµεσα στους συνοµηλίκους του (McMath, 1980). Τα παιδιά µε 
Α∆Σ έχουν την τάση να έχουν χαµηλή κοινωνική θέση, η οποία είναι εµφανής µέσα από 
καταστάσεις όπως, όταν επιλέγονται από τους συνοµηλίκους τους τελευταίοι, για να 
συµµετάσχουν σε οµαδικά αθλήµατα. Σαν αποτέλεσµα, έχουν την τάση να αποφεύγουν τη 
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συµµετοχή σε οµαδικά αθλήµατα και Φ∆. Η αποφυγή της συµµετοχής σε αθλήµατα µπορεί 
να οδηγήσει όχι µόνο σε µείωση της αντιλαµβανόµενης ικανότητας του παιδιού, αλλά επίσης 
σε πτώση της κινητικής απόδοσης, εξαιτίας της έλλειψης εξάσκησης. Ο αρνητικός κύκλος 
µπορεί να οδηγήσει τα παιδιά σε κοινωνική αποµόνωση και αποτυχία να αναπτύξουν τις 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για διαπροσωπικές σχέσεις (Smoll, 1974). Αυτός ο κύκλος 
αποτυχίας, µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις και στο επίπεδο φυσικής κατάστασης του 
παιδιού. 

Η µελέτη της σχέσης γνωστικών-συναισθηµατικών παραγόντων και της µειωµένης ή 
αυξηµένης κινητικής συναρµογής στα παιδιά µε Α∆Σ, στη σχολική φυσική αγωγή (ΦΑ), 
µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην κατανόηση της σχέσης µεταξύ γνωστικής 
ικανότητας/παρακίνησης και της ποιότητας εκτέλεσης κινητικών δεξιοτήτων. Οι 
εκπαιδευτικές πρακτικές που υιοθετούνται από τους καθηγητές ΦΑ, και το προσωπικό στυλ 
διδασκαλίας τους, το οποίο αντανακλάται στο κλίµα παρακίνησης που δηµιουργούν στο 
µάθηµα, είναι σηµαντικός παράγοντας για τον καθορισµό, όχι µόνο θετικών εµπειριών των 
µαθητών στη ΦΑ, αλλά επίσης και στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, ένα θέµα που 
αφορά ιδιαίτερα τα παιδιά µε Α∆Σ. Έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία θετική σχέση µεταξύ 
της παρακίνησης των παιδιών και της ποιότητας απόδοσης σε κινητικές δεξιότητες 
(Kolovelonis, Goudas, & Dermitzaki, 2011; Martin, Rudisill, & Hastie, 2009; Moreno, 
Gonzalez-Cutre, Martin-Albo, & Cervello, 2010), ενώ άλλες έρευνες εντόπισαν σχέσεις 
µεταξύ διαφορετικών διδακτικών µεθόδων και της απόδοσης σε κινητικές δεξιότητες 
(Barkoukis, Koidou, & Tsorbatzoudis, 2010; Barnett, 1977; Emmanouel, Zervas, Vagenas, 
1992; Goldberger, Gerney, & Chamberlain, 1982; Peens, Pienaar, & Nienaber, 2008).  

Οι οικολογικές ψυχολογικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι, η κινητική απόδοση, 
λαµβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από φυσικά, κοινωνικά και 
συναισθηµατικά εµπόδια και υποστηρικτικούς παράγοντες (Davis & Burton, 1991) και το 
περιβάλλον παρέχει υποστήριξη στα άτοµα, τα οποία αντιλαµβάνονται και ενεργούν σε αυτήν 
την υποστήριξη ανάλογα µε την αυτό-αντίληψή τους (Gibson, 1979). Συνεπώς, το άτοµο 
θεωρείται σαν ένα ζωντανό σύστηµα που καθοδηγείται από πληροφορίες και εµποδίζεται από 
φυσικές και κοινωνικές δοµές και συστήµατα. Τα κοινωνικά εµπόδια περιλαµβάνουν  τις 
συµπεριφορές των σηµαντικών άλλων στη ζωή του παιδιού (π.χ., εκπαιδευτικοί, γονείς, και 
συµµαθητές) και τις κοινωνικές σχέσεις των συµµετεχόντων µεταξύ τους στην οµάδα. Τέτοια 
κοινωνικά εµπόδια ή υποστηρικτικοί παράγοντες εντοπίζονται από το συναισθηµατικό 
σύστηµα και συνεισφέρουν στην απόφαση που θα πάρει το άτοµο αν θα συµµετέχει στη ΦΑ 
(Dunn & Watkinson, 2002).  

Σύµφωνα µε τους Dunn and Watkinson (2002), σχεδόν καµία έρευνα δεν εξέτασε τη 
συµµετοχή των παιδιών µε Α∆Σ σε φυσικές δραστηριότητες ως αποτέλεσµα ψυχολογικών, 
συναισθηµατικών, κοινωνικών, ή περιβαλλοντικών και φυσικών εµποδίων, ή υποστηρικτικών 
παραγόντων. Με δεδοµένη (α) τη σηµασία της µελέτης των υποστηρικτικών παραγόντων και 
των εµποδίων του κοινωνικού περιβάλλοντος, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από το παιδί µε 
Α∆Σ, ώστε να κατανοηθούν τα κίνητρα συµµετοχής τους σε Φ∆, στο πλαίσιο της σχολικής 
ΦΑ και (β) το γεγονός ότι οι προηγούµενες θεωρίες παρακίνησης επικεντρώθηκαν στην ιδέα 
της αντιλαµβανόµενης κινητικής ικανότητας, η θεωρία του αυτο-καθορισµού (self-
determination theory; Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000) µπορεί να συνεισφέρει σε 
µεγαλύτερο βαθµό στην κατανόηση της παρακινούµενης συµπεριφοράς των παιδιών µε Α∆Σ 
στο µάθηµα της ΦΑ, στο σχολείο. Η θεωρία του αυτό-καθορισµού µπορεί να βοηθήσει για 
δύο λόγους. Πρώτον, επικεντρώνεται στην αντίληψη του ατόµου σχετικά µε τους 
υποστηρικτικούς παράγοντες και τα εµπόδια του κοινωνικού περιβάλλοντος, τα οποία 
ικανοποιούν τις ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών για αυτονοµία, ικανότητα, και δηµιουργία 
σχέσεων µε τους άλλους, γεγονός που µπορεί να επηρεάσει τα κίνητρά τους να εµφανίζουν 
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µία συµπεριφορά µε βάση τις εµπειρίες του ατόµου στη δραστηριότητα και την πραγµατική 
συµπεριφορά.  Κατά δεύτερον, η έννοια της αντιλαµβανόµενης ικανότητας είναι στο 
επίκεντρο της θεωρίας, εξαιτίας του ότι εστιάζεται στη βασική ψυχολογική ανάγκη για 
ικανότητα. Επίσης, η θεωρία, λαµβάνει υπόψη και την ανάγκη του ατόµου να βιώσει ένα 
αίσθηµα αυτονοµίας, παρά ένα αίσθηµα πίεσης για να εµφανίσει µία συµπεριφορά (π.χ. η 
ανάγκη για αυτονοµία) και την ανάγκη να ανήκει σε ένα κοινωνικό περιβάλλον και να έχει 
αυθεντικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους του (π.χ. η ανάγκη για δηµιουργία σχέσεων µε τους 
άλλους), παρά να νιώθει αποµονωµένο και κοινωνικά απορριπτέο (Katartzi & Vlachopoulos, 
2011). 

Οι διδακτικές πρακτικές που υποστηρίζουν αυτές τις ανάγκες των µαθητών µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν από τους καθηγητές ΦΑ, έτσι ώστε να µετατρέψουν την εξωτερικά 
παρακινούµενη συµπεριφορά σε εσωτερική, να διατηρήσουν την εσωτερικά παρακινούµενη 
συµπεριφορά και να µειώσουν τα επίπεδα της απουσίας κινήτρων για συµµετοχή στη ΦΑ από 
τα παιδιά Α∆Σ, αυξάνοντας τις πιθανότητες να εµφανίσουν µια θετική στάση προς τη ΦΑ και 
να διατηρήσουν ένα σωµατικά δραστήριο τρόπο ζωής µέχρι την ενηλικίωση. 
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Περίληψη 

 Στα πλαίσια της θεωρίας του αυτo-καθορισµού και του δυϊστικού µοντέλου του 
πάθους, διερευνήθηκαν οι πιθανές αιτίες – παράγοντες που φαίνεται να 
συµβάλλουν στην εµφάνιση ή µη της εξάρτησης από την άσκηση. Τα δεδοµένα που 
συλλέχθηκαν µε ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν ασκούµενοι που 
παρακολουθούσαν οµαδικά προγράµµατα σε γυµναστήρια, παρουσίασαν σαφή 
κατεύθυνση αποτελεσµάτων. Αναλύσεις παλινδρόµησης έδειξαν ότι όταν ο έλεγχος 
της συµπεριφοράς ως προς την άσκηση γίνεται µε βάση την ενδοπροβαλλόµενη 
ρύθµιση είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστεί εξάρτηση από την άσκηση. Επίσης, η 
ενδοπροβαλλόµενη ρύθµιση βρέθηκε ότι προβλέπει ισχυρά το καταναγκαστικό 
πάθος για την άσκηση (όταν ο ασκούµενος βιώνει ενοχές επειδή δεν ασκείται) και 
προβλέπει µέτρια το αρµονικό πάθος για την άσκηση (όταν ασκείται απλά για 
ευχαρίστηση). Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι το καταναγκαστικό πάθος είναι αυτό που 
µεσολαβεί ισχυρά στην σχέση της ενδοπροβαλλόµενης ρύθµισης µε την εξάρτηση 
από την άσκηση κάτι που δεν ίσχυε για το αρµονικό πάθος. 

 

 
Καθοριστικοί παράγοντες της εξάρτησης από την άσκηση:  
Πάθος για άσκηση και κίνητρα ελέγχου της συµπεριφοράς 

 
Η εξάρτηση από την άσκηση είναι ένα φαινόµενο το οποίο ερευνείται τις τελευταίες 
δεακετίες (Beakeland, 1970). Οι Hausenblas και Symons-Downs (2002) χρησιµοποίησαν για 
την εξάρτηση από την άσκηση τα κριτήρια της εξάρτησης που υιοθετούνται από την 
Αµερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders) 
(American Psychiatric Association, 1994) για τις εξαρτήσεις από ουσίες. Αυτά τα κριτήρια 
είναι (1) τα συµπτώµατα στέρησης, (2) η ανοχή στην ποσότητα της άσκησης, (3) η απουσία 
ελέγχου ως προς την άσκηση, (4) ο υπερβολικός χρόνος που αφιερώνεται σε αυτή, (5) η 
συνέχιση της άσκησης ακόµα και όταν κάποιος είναι τραυµατισµένος ή υπάρχουν κακές 
καιρικές συνθήκες, (6) η πρόκληση συγκρούσεων µε άλλους τοµείς της ζωής εξαιτίας της 
υπερβολικής άσκησης, και (7) η ενασχόληση µε την άσκηση για περισσότερο χρόνο από ότι 
αρχικά το άτοµο επρόκειτο να ασκηθεί.  

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, δεν υπάρχει κάποιο θεωρητικό πλαίσιο για το 
φαινόµενο της εξάρτησης από την άσκηση, έτσι ώστε να µπορεί να ερµηνευτεί και πιθανώς 
να αντιµετωπιστεί. Για αυτό το λόγο στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε το φαινόµενο αυτό 
µέσα στα πλαίσια της θεωρίας του αυτοκαθορισµού (Deci & Ryan, 1985. Deci & Ryan, 
2008) και του δυιστικού µοντέλου του πάθους (Vallerand, Blanchard, Mageau, Koestner, 



 

 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας 
“Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό» 

 

98

Ratelle, Leonard, Gagne, & Marsolais, 2003). Η πρώτη αναφέρεται (1) στον τρόπο µε τον 
οποίο εσωτερικεύεται µια δραστηριότητα (αυτόνοµα ή ελεγχόµενα), (2) στο κατά πόσο 
ικανοποιούνται οι βασικές ψυχολογικές ανάγκες της αυτονοµίας, των σχέσεων µε τους 
άλλους, και της αποτελεσµατικότητας, και (3) στα κίνητρα, αναφερόµενη στην απουσία 
κινήτρων, καθώς και στα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα (εξωτερική ρύθµιση, 
ενδοπροβαλλόµενη ρύθµιση, ρύθµιση ταύτισης). Σκοπός, λοιπόν της εργασίας, ήταν να 
διερευνηθεί η σχέση της εξάρτησης από την άσκηση µε τη µη αυτόνοµη εσωτερίκευση µιας 
δραστηριότητας, που εκφράζεται µέσα από την ενδοπροβαλλόµενη ρύθµιση, και το 
καταναγκαστικό πάθος για την άσκηση, αλλά όχι µε το αρµονικό πάθος για άσκηση. Οι 
συµµετέχοντες που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια ήταν συστηµατικά ασκούµενοι σε 
προγράµµατα αίθουσας σε γυµναστήριο.  

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης µεσολάβησης µέσω γραµµικής παλινδρόµησης 
έδειξαν ότι η ενδοπροβαλλόµενη ρύθµιση σχετίστηκε πιο ισχυρά µε την εξάρτηση από την 
άσκηση συγκριτικά µε τις λοιπές µορφές κινήτρων. Επίσης βρέθηκε ότι η εσωτερική 
παρακίνηση σχετίστηκε πιο ισχυρά µε το αρµονικό πάθος, ενώ η ενδοπροβαλλόµενη ρύθµιση 
µε το καταναγκαστικό πάθος συγκριτικά µε όλες τις υπόλοιπες µορφές παρακίνησης. Τέλος, 
βρέθηκε ότι το καταναγκαστικό πάθος ήταν αυτό που µεσολάβησε στη σχέση της 
ενδοπροβαλλόµενης ρύθµισης µε την εξάρτηση από την άσκηση. Συµπερασµατικά, η 
εξάρτηση από την άσκηση αναδείχθηκε ως συµπεριφορά που σχετίζεται µε µή αυτο-
καθοριζόµενα εξωτερικά κίνητρα (π.χ., όταν κάποιος ασκείται βιώνοντας εσωτερική πίεση 
έτσι ώστε να ικανοποιήσει τους άλλους, ή να µειώσει το άγχος ηλικίας), όπως επίσης ως 
συµπεριφορά που σχετίζεται µε το καταναγκαστικό πάθος (δηλ. όταν κάποιος νιώθει ότι δεν 
µπορεί να ζήσει χωρίς την άσκηση, όταν δεν ελέγχει τη συµπεριφορά του απέναντι σε αυτήν 
αλλά αντίθετα η άσκηση ελέγχει τη συµπεριφορά του, και όταν δεν µπορεί να µειώσει την 
ποσότητά της). 
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Περίληψη 
 Σκοπός της οµιλίας είναι η παρουσίαση των παρεµβάσεων που έχουν γίνει σε 

χώρους άσκησης µε βάση τη θεωρία του αυτό-καθορισµού (Ryan & Deci, 2000). Η 
θεωρία του αυτό-καθορισµού προτείνει την ύπαρξη τριών βασικών ψυχολογικών 
αναγκών, η ικανοποίηση των οποίων ενισχύει τον αυτό-καθορισµό για τη 
συµµετοχή σε µία δραστηριότητα, αλλά και την γενικότερη ψυχική υγεία. Αυτές 
είναι η ανάγκη για ικανότητα (competence), η ανάγκη για αυτονοµία (autonomy) 
και η ανάγκη για κοινωνικές σχέσεις (relatedness) στο πλαίσιο της δραστηριότητας. 
Πολλές συσχετιστικές µελέτες έχουν δείξει ότι οι παράγοντες που ικανοποιούν την 
ανάγκη για αυτονοµία οδηγούν σε ποικίλες θετικές επιπτώσεις. Τα τελευταία 
χρόνια, όµως, αυξήθηκαν και οι πειραµατικές µελέτες, οι οποίες χρησιµοποιούν 
παρεµβάσεις µε τεχνικές για την υποστήριξη της βασικής ψυχολογικής ανάγκης 
των ατόµων για αυτονοµία. Τέτοιες παρεµβάσεις έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα 
ωφέλιµες σε διαφορετικούς πληθυσµούς, ηλικίες και δραστηριότητες. 
Συγκεκριµένα οι πειραµατικές µελέτες που έλαβαν χώρα στον τοµέα της άσκησης, 
καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η υποστήριξη της ανάγκης για αυτονοµία έχει 
πάντα θετικές επιπτώσεις, όπως µεγαλύτερη εσωτερική παρακίνηση, ψυχική 
ευεξία, θετική στάση και µακροπρόθεσµη συµµετοχή στην δραστηριότητα της 
άσκησης.  

 

 
Πρακτικές ενίσχυσης της συµµετοχής σε άσκηση µε βάση τη θεωρία του αυτο-

καθορισµού 
 
Τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας για την υγεία είναι πλέον ευρέως αποδεδειγµένα 
(Miles, 2007). Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση της συστηµατικής άσκησης ώς τρόπου ζωής 
παραµένει παγκοσµίως σε χαµηλά επίπεδα και αυτό έχει δραµατικές συνέπειες για την 
δηµόσια υγεία (Buckworth & Dishman, 2002). Όσον αφορά στη φυσική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα, η πλειοψηφία των ατόµων άνω των 15 ετών ασκείται πολύ λίγο ή καθόλου 
(Tzormpatzakis & Sleap, 2007). Εποµένως, η βασικότερη πρακτική για την προώθηση της 
υγείας είναι η διευκόλυνση της τακτικής και µακροπρόθεσµης συµµετοχής σε προγράµµατα 
άσκησης. Η ψυχολογία της άσκησης υιοθέτησε µια σειρά θεωριών για να εξετάσει και να 
µελετήσει τους ψυχολογικούς µηχανισµούς οι οποίοι ρυθµίζουν τις αποφάσεις των ατόµων 
για συµµετοχή σε άσκηση (Buckworth & Dishman, 2002). 

Η θεωρία του αυτοκαθορισµού (Ryan & Deci, 2000), είναι µία δηµοφιλής θεωρία που 
παρέχει τη δυνατότητα µιας καλύτερης κατανόησης της παρακινούµενης συµπεριφοράς του 
ατόµου. Μέσα από τη θεωρία του αυτοκαθορισµού, οι Deci και Ryan (1985, 1991), 
πρότειναν την ύπαρξη τριών ψυχολογικών κινητήριων δυνάµεων που καθορίζουν τη 
συµπεριφορά του ατόµου: την εσωτερική παρακίνηση (intrinsic motivation), την εξωτερική 
παρακίνηση (extrinsic motivation) και την απουσία παρακίνησης (amotivation). Επιπλέον, η 
θεωρία του αυτοκαθορισµού πρότεινε την ύπαρξη τριών βασικών ψυχολογικών αναγκών που 
έχουν σχέση µε την εσωτερικά παρακινούµενη συµπεριφορά (Deci & Ryan, 1985). Αυτές 
είναι, η ανάγκη για ικανότητα (competence), η ανάγκη για αυτονοµία (autonomy) και η 
ανάγκη για κοινωνικές σχέσεις στο πλαίσιο της δραστηριότητας (relatedness). Η ανάγκη για 
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ικανότητα αναφέρεται στο να αισθάνεται κάποιος ότι ελέγχει τα αποτελέσµατα των 
ενεργειών του και να αισθάνεται κυρίαρχος των πράξεών του και αποτελεσµατικός (Deci & 
Ryan, 1985). Η ανάγκη για αυτονοµία αντανακλά την επιθυµία των ατόµων να είναι οι ίδιοι 
που ορίζουν τη συµπεριφορά τους (de Charms, 1968; Deci & Ryan, 1985) και βιώνεται όταν 
τα ατοµα αντιλαµβάνονται την συµπεριφορά τους ως αυτορυθµιζόµενη (Ryan & La Guardia, 
2000). Επίσης, η αυτονοµία έχει σχέση µε τον αυτοκαθορισµό, δηλαδή µε το να αισθάνεται 
κάποιος πως οι ενέργειες του πηγάζουν από τον ίδιο (Deci & Ryan, 1985).  Τέλος, η ανάγκη 
για κοινωνικές σχέσεις στο πλαίσιο της δραστηριότητας αναφέρεται στο να αισθάνεται 
κάποιος συνδεδεµένος µε τους «σηµαντικούς άλλους» ή ότι οι άλλοι νοιάζονται γι’ αυτόν και 
ότι ανήκει σε ένα κοινωνικό σύνολο (Baumeister & Leary, 1995; Carstensen, 1998. Ryan, 
1993). Σύµφωνα µε τη θεωρία του αυτοκαθορισµού, η ικανοποίησή των βασικών 
ψυχολογικών αναγκών µπορεί να ενισχύσει τον αυτοκαθορισµό για συµµετοχή σε µια 
δραστηριότητα (Ryan & Deci, 2000). 

Πιο συγκεκριµένα, η υποστήριξη της βασικής ψυχολογικής ανάγκης για αυτονοµία 
έγινε αντικείµενο έρευνας σε πολλούς τοµείς της ζωής των ανθρώπων. Πολλές έρευνες, 
πεδίου και πειραµατικές, έδειξαν ότι οι παράγοντες που ικανοποιούν την ανάγκη για 
αυτονοµία οδηγούν σε ποικίλες θετικές επιπτώσεις, όπως η εσωτερική παρακίνηση, η 
εσωτερίκευση της εξωτερικής παρακίνησης, η ψυχολογική ευεξία και η επιµονή για συνέχιση 
της προσπάθειας στη δραστηριότητα. Αντιθέτως, όταν τα άτοµα αισθάνονται ότι µε κάποιον 
τρόπο ελέγχεται η συµπεριφορά τους, όλες οι θετικές επιπτώσεις µειώνονται και χάνονται. 
Παρόλο, όµως, που η επίδραση του κλίµατος υποστήριξης της αυτονοµίας εξετάστηκε σε 
διάφορους τοµείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και ο αθλητισµός, η έρευνα στον τοµέα της 
φυσικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα η πειραµατική έρευνα είναι πολύ περιορισµένη. 

Σε όλες τις πειραµατικές έρευνες που έγιναν στο χώρο της φυσικής δραστηριότητας, η 
εφαρµογή παρέµβασης υποστήριξης της αυτονοµίας είχε πάντα θετικά απότελέσµατα. Πιο 
συγκεκριµένα, οι µαθητές στους οποίους υποστηρίζονταν η αυτονοµία τους στο µάθηµα της 
φυσικής αγωγής στο σχολείο, κατέβαλαν υψηλότερη προσπάθεια, επέδειξαν υψηλότερη 
αυτόνοµη παρακίνηση, µεγαλύτερη ευχαρίστηση και επιµονή στην δραστηριότητα της 
άσκησης (Vansteenkiste, Simons, Soenens, & Lens, 2004). Σε παρόµοια έρευνα των 
Chatzisarantis και Hagger (2009), οι µαθητές που διδάσκονταν µε τον τρόπο µε τον οποίο 
υποστηρίζονταν η αυτονοµία τους επέδειξαν ισχυρότερη πρόθεση για συµµετοχή σε 
προγράµµατα άσκησης στον ελεύθερο χρόνο τους και εντονότερη συµµετοχή σε 
προγράµµατα άσκησης µετά το τέλος της παρέµβασης.  

Επιπλέον, η αποτελεσµατικότητα της υποστήριξης της αυτονοµίας στη φυσική 
δραστηριότητα αποδείχθηκε από δύο πειραµατικές έρευνες σε δείγµατα ασθενών που 
ασκούνταν στο πλαίσιο της θεραπείας τους. Οι ασθενείς της πρώτης έρευνας επέδειξαν 
περισσότερο αυτόνοµη παρακίνηση και µεγαλύτερη συµµετοχή σε προγράµµατα φυσικής 
δραστηριότητας (Fortier, Sweet, O’Sallivan, & Williams, 2007). Οι παχύσαρκοι ασθενείς της 
δεύτερης έρευνας επέδειξαν υψηλότερα ποσοστά απώλειας βάρους και συµµετοχής σε µέτρια 
και έντονη φυσική δραστηριότητα (Silva, Vieira, Coutinho, Minderico, Matos, Sardinha, & 
Teixeira, 2010). Στον χώρο της άσκησης, οι Edmunds, Ntoumanis και Duda (2008), εξέτασαν 
την επίδραση που είχε ένα πρόγραµµα υποστήριξης της αυτονοµίας σε ασκούµενους 
φοιτητές. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι ασκούµενοι στους οποίους χρησιµοποιούνταν 
τεχνικές υποστήριξης της αυτονοµίας επέδειξαν υψηλότερη ικανοποίηση των βασικών 
ψυχολογικών αναγκών, περισσότερο θετικά συναισθήµατα και επιµονή στην άσκηση. Σε 
πρόσφατη πειραµατική έρευνα που έγινε µε 35 Έλληνίδες ακούµενες εφαρµόστηκε ένα 
πρόγραµµα παρέµβασης οκτώ εβδοµάδων (Moustaka, Vlachopoulos, Kabitsis, & 
Theodorakis, 2012). Οι ασκούµενες τοποθετήθηκαν σε δύο οµάδες, στη µία εφαρµόστηκαν 
τεχνικές υποστήριξης της αυτονοµίας (πειραµατική οµάδα) ενώ στην άλλη δεν 
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εφαρµόστηκαν ανάλογες τεχνικές (οµάδα ελέγχου). Τα αποτελέσµατα έδειξαν οτι η 
πειραµατική οµάδα ανέφερε µία αύξηση στην αντιλαµβανόµενη υποστήριξη της αυτονοµίας, 
την ικανοποίηση των βασικών ψυχολογικών αναγκών της αυτονοµίας και της ικανότητας, 
την εσωτερική παρακίνηση και την ζωντάνια. Επίσης, επέδειξε υψηλότερα ποσοστά 
συµµετοχής στο πρόγραµµα άσκησης κατά τη διάρκεια της παρέµβασης και συχνότερη 
συµµετοχή σε µέτριας και ήπιας έντασης φυσική δραστηριότητα ελεύθερης επιλογής για 
πέντε εβδοµάδες µετά το τέλος του προγράµµατος παρέµβασης. Συµπερασµατικά, από τις 
έρευνες προκύπτει ότι η εφαρµογή των πρακτικών υποστήριξης της αυτονοµίας των 
ασκουµένων είναι αποτελεσµατική. Η υιοθέτηση των πρακτικών αυτών µπορεί να συµβάλλει 
στην ενίσχυση της συµµετοχής σε προγράµµατα άσκησης και να δηµιουργήσει τις συνθήκες 
για την τακτικότερη συµµετοχή σε αυτά. 
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Περίληψη 
 Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να εξετάσει τη σχέση µεταξύ των κινήτρων του 

αθλητή και της βίωσης της ψυχολογικής ροής, υπό το πρίσµα των θεωριών του 
αυτοκαθορισµού και της ψυχολογικής ροής. Στην έρευνα συµµετείχαν εκατόν 
πενήντα δύο (152) αθλητές, ηλικίας 19 έως 25 χρονών. Οι αθλητές συµπλήρωσαν 
σε ουδέτερες συνθήκες και µε οδηγίες για καταγραφή χαρακτηριστικών 
προδιάθεσης την Κλίµακα Αθλητικών Κινήτρων, ενώ, επίσης, συµπλήρωσαν την 
Κλίµακα Ψυχολογικής Ροής, καθώς και τις κλίµακες πρόκλησης του αγώνα και 
δεξιοτήτων του αθλητή, σύµφωνα µε το πώς αισθάνθηκαν σε έναν αγώνα από το 
πρόσφατο παρελθόν. Τα αποτελέσµατα έδειξαν την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών 
διαφορών µεταξύ των τεσσάρων καταστάσεων του ορθογωνίου µοντέλου της 
ψυχολογικής ροής µε τους αθλητές στις καταστάσεις της ροής και της χαλάρωσης 
να εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στα εσωτερικά κίνητρα και τη χαµηλότερη 
τιµή στην απουσία κινήτρων. Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν τη σχέση της 
ψυχολογικής ροής µε τα κίνητρα του αθλητή, σηµειώνοντας την εσωτερικά 
παρακινούµενη φύση της ψυχολογικής ροής.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H ψυχολογική ροή (flow experience) συνιστά µια θετική συναισθηµατική κατάσταση, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ο αθλητής διακρίνεται από αίσθηση ελέγχου, σαφείς στόχους, 
συγκέντρωση στην εκτελούµενη δραστηριότητα, έλεγχο των συναισθηµάτων του, απουσία 
κόπωσης και ενασχόλησης µε το αποτέλεσµα της προσπάθειάς του, ενώ η προσωπική 
ευχαρίστηση και ίδια η εµπειρία από τη συµµετοχή στη δραστηριότητα αποτελεί αυτοσκοπό 
(Csikszentmihalyi, 1982; Jackson, 1995). Σύµφωνα µε τις απόψεις των Csikszentmihalyi 
(1982) και Jackson (1995), η ψυχολογική ροή σχετίζεται, επηρεάζεται από τα κίνητρα του 
ατόµου, υποστηρίζοντας την εσωτερικά παρακινούµενη φύση της. Η θεωρία του 
αυτοκαθορισµού (self-determination theory; Ryan & Deci, 2000) υποστηρίζει ότι υπάρχουν 
διαφορές ως προς την ένταση και την ποιότητα των κινήτρων, αλλά και τον τρόπο 
κινητοποίησης της συµπεριφοράς του ατόµου. Συγκεκριµένα, υποστηρίζει ότι τα κίνητρα 
διακρίνονται σε εσωτερικά (intrinsic motivation), εξωτερικά (extrinsic motivation) και 
απουσία κινήτρων (amotivation). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει τη σχέση 
µεταξύ ψυχολογικής ροής και κινήτρων, υπό το πρίσµα των θεωριών της ψυχολογικής ροής 
και του αυτοκαθορισµού. Οι υποθέσεις που θα εξετασθούν είναι: (α) Σηµαντικές θετικές 
συσχετίσεις θα εµφανισθούν µεταξύ της ψυχολογικής ροής και των εσωτερικών κινήτρων και 
(β) Σηµαντικές διαφορές θα εµφανισθούν στα κίνητρα των αθλητών µεταξύ των τεσσάρων 
καταστάσεων της ψυχολογικής ροής.  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Στην παρούσα µελέτη συµµετείχαν 152 αθλητές (39 άνδρες, 113 

γυναίκες), ηλικίας από 19 έως 25 χρονιών (M=20.41, SD=1.93) µε αθλητική εµπειρία από 2 
έως 15 έτη (M=6.93, SD=3.40). Τα κριτήρια συµµετοχής των αθλητών είναι δύο χρόνια και 
δέκα αγώνες ως ελάχιστη αγωνιστική εµπειρία.  
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Ερωτηµατολόγια. Στη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν (α) η Κλίµακα Ψυχολογικής Ροής 
(ΚΨΡ) (Flow State Scale; Jackson & Marsh, 1996) προσαρµοσµένο στον ελληνικό πληθυσµό 
από τους Stavrou και Zerva (2004) και (β) η Κλίµακα Αθλητικών Κινήτρων (ΚΑΚ) (Sport 
Motivation Scale; Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Brière, & Blais, 1995). Τα όργανα 
µέτρησης παρουσίασαν αποδεκτούς δείκτες εσωτερικής συνέπειας (ΚΨΡ: Cronbach a = .76 
έως .92, a mean = .83 και ΚΑΚ: Cronbach a = .66 έως .74, a mean = .72). Επίσης, χορηγήθηκαν 
δύο 11βάθµιες κλίµακες µέτρησης που αξιολογούσας: (α) τις δεξιοτήτες του αθλητή και (β) 
την πρόκληση του αγώνα. 

∆ιαδικασία. Οι δοκιµαζόµενοι σε ουδέτερες συνθήκες συµπλήρωσαν τις κλίµακες 
µέτρησης των δεξιοτήτων του αθλητή και της πρόκλησης του αγώνα καθώς και την Κλίµακα 
Ψυχολογικής Ροής λαµβάνοντας υπόψη τα συναισθήµατα που είχαν κατά τη διάρκεια ενός 
πρόσφατου αγώνα (τον τελευταίο µήνα). Επίσης, συµπλήρωσαν την Κλίµακα Αθλητικών 
Κινήτρων σύµφωνα µε το πώς αισθάνονται συνήθως από τη συµµετοχή τους στο άθληµά 
τους.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι αθλητές, µε βάση τις µέσες τιµές που είχαν στις κλίµακες δεξιοτήτων του αθλητή 

και πρόκλησης του αγώνα, χωρίσθηκαν στις τέσσερις καταστάσεις του ορθογωνίου µοντέλου 
ψυχολογικής ροής (απάθεια, άγχος, χαλάρωση, ροή). Τα αποτελέσµατα της πολυµεταβλητής 
ανάλυσης διακύµανσης (multiple analysis of variance) έδειξαν την ύπαρξη στατιστικά 
σηµαντικών διαφορών στους παράγοντες της ΚΑΚ µεταξύ των τεσσάρων καταστάσεων της 
ψυχολογικής ροής (Hotelling's Trace = .166, F = 3.110, p<.001, η2 = .142), παρέχοντας 
υποστήριξη στην 1η υπόθεση της µελέτης. Επιµέρους αναλύσεις διακύµανσης (follow-up 
ANOVAs) µε διόρθωση Bonferroni, έδειξαν την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών 
στους παράγοντες των εσωτερικών κινήτρων και, συγκεκριµένα, (α) για γνώση (F = 5.547, 
p<.001, η2 = .107), (β) για βίωση διέγερσης (F = 5.699, p<.001, η2 = .110) και (γ) για επίτευξη 
(F = 5.529, p<.001, η2 = .107), ενώ, επίσης, εµφανίσθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
στους παράγοντες ρύθµιση ταύτισης F = 4.095, p<.01, η2 = .081) και απουσία κινήτρων (F = 
3.745, p<.05, η2 = .075) (Πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1. Μέσες τιµές (Μ), τυπικές αποκλίσεις (SD) των παραγόντων της Κλίµακας Αθλητικών 
Κινήτρων µεταξύ των τεσσάρων καταστάσεων της ψυχολογικής ροής  
     

 Απάθεια 
M (SD) 

Άγχος 
M (SD) 

Χαλάρωση 
M (SD) 

Ροή 
M (SD) 

     
     

Ε.Κ. για γνώση 21.67 (3.16) 21.48 (4.31) 21.60 (3.38) 23.87 (2.93) 
     

Ε.Κ. για βίωση διέγερσης 21.77 (3.22) 22.36 (2.39) 23.60 (2.69) 24.22 (2.71) 
     

Ε.Κ. για επίτευξη 22.97 (3.25) 22.36 (3.96) 22.20 (4.13) 24.76 (2.68) 
     

Ρύθµιση ταύτισης 18.77 (3.76) 17.04 (3.78) 20.60 (4.33) 19.49 (3.55) 
     

Ενδοπροβαλλόµενη ρύθµιση  21.60 (4.55) 21.40 (4.26) 21.40 (4.80) 22.11 (4.11) 
     

Εξωτερική ρύθµιση 14.93 (4.46) 12.52 (4.41) 15.44 (4.66) 15.49 (4.88) 
     

Απουσία κινήτρων 13.30 (4.89) 12.84 (5.63) 9.60 (5.12) 10.27 (5.46) 
     

 
Θετικές συσχετίσεις εµφανίσθηκαν µεταξύ των εσωτερικών κινήτρων (για γνώση, για 

βίωση διέγερσης, για επίτευξη) µε τα χαρακτηριστικά της ψυχολογικής ροής (Πίνακας 2). 
Από την άλλη πλευρά, αν οι συσχετίσεις ήταν χαµηλές, ωστόσο ο παράγοντας απουσία 
κινήτρων παρουσίασε αρνητικές συσχετίσεις µε την ψυχολογική ροή, επιβεβαιώνοντας τη 
δεύτερη υπόθεση της παρούσας µελέτης.  
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Πίνακας 2. Συσχετίσεις µεταξύ των παραγόντων των Κλιµάκων Ψυχολογικής Ροής και Αθλητικών 
Κινήτρων 
        

 Ε.Κ. για 
γνώση 

Ε.Κ. για βίω- 
ση διέγερσης 

Ε.Κ. για 
επίτευξη 

Ρύθµιση 
ταύτισης 

Ενδο/µενη 
ρύθµιση 

Εξωτερική 
ρύθµιση 

Απουσία 
κινήτρων 

        
        

Ισορροπία προκλή-
σεων – δεξιοτήτων 

 .27***  .30***  .21**  .10 .04 .05  -.24** 
             

Ταύτιση ενέργειας - 
επίγνωσης 

 .21**  .23**  .14  .07 .05 -.05    -.30***  
             

Σαφείς στόχοι  .28***  .35***  .25**  .16* .14 -.02  -.15 
             

Άµεση ανατρ/τηση  .23**  .24**  .20*  .14 .05 .06  -.15 
             

Συγκέντρωση  .28***  .37***  .24**  .16* .11 .02  -.12 
             

Αίσθηση ελέγχου  .25**  .30***  .24**  .17 .08 .05  -.16* 
             

Απώλεια αυτ/τητας  .20*  .11  .13  .00 .03 -.23*  -.15 
             

Μετ/σµός  χρόνου  -.06  -.04  -.02  .03 .08 -.04    .06 
             

Αυτοτελής εµπειρία  .25**  .32***  .18*  .11 .09 -.04  -.23** 
        

* p<.05,      ** p<.01,      *** p<.001 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν την ύπαρξη σηµαντικών διαφορών στους παράγοντες της 

Κλίµακας Αθλητικών Κινήτρων µεταξύ των τεσσάρων καταστάσεων της ψυχολογικής ροής. 
Επίσης, φάνηκε ότι οι αθλητές σε ροή εµφάνισαν τα υψηλότερα εσωτερικά κίνητρα, 
ακολουθούµενοι από τους αθλητές σε χαλάρωση. Εύρηµα το οποίο αναδεικνύει τη σχέση της 
ψυχολογικής ροής µε υψηλά εσωτερικά κίνητρα και υποστηρίζει την εσωτερικά 
παρακινούµενη φύση της ψυχολογικής ροής (Csikszentmihalyi, 1982; Jackson, 1995). Από 
την άλλη πλευρά, οι αθλητές σε απάθεια εµφάνισαν υψηλές τιµές στην απουσία κινήτρων, 
δείχνοντας ότι οι αθλητές σε απάθεια βίωναν τη χαµηλότερη ποιότητα συναισθηµάτων ως 
αποτέλεσµα της έλλειψης κινήτρων από τη συµµετοχή τους στο άθληµα. Τα προαναφερθέντα 
ευρήµατα ενισχύονται περαιτέρω από τις θετικές συσχετίσεις των εσωτερικών κινήτρων 
(γνώση, βίωση διέγερσης, επίτευξη) µε τους παράγοντες της ψυχολογικής ροής. Αντίθετα, η 
απουσία κινήτρων εµφάνισε αρνητικές συσχετίσεις µε την εµφάνιση της ψυχολογικής ροής, 
γεγονός που υποστηρίζει τη σηµασία του βαθµού (υψηλά – χαµηλά), του είδους και της 
ποιότητας (εσωτερικά, εξωτερικά, απουσία) των κινήτρων στη βίωση της ροής.  
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Περίληψη 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της υπόθεσης ότι ατοµικοί, 

ψυχοκοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες αποτελούν σηµαντικούς 
παράγοντες πρόγνωσης της φυσικής δραστηριότητας (Φ∆). Οι συµµετέχοντες ήταν 
684 ενήλικοι άνδρες και γυναίκες. Για την αξιολόγηση των παραγόντων αυτών και 
της Φ∆, χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια. Η στατιστική ανάλυση συµπεριέλαβε 
τον συντελεστή r του Spearman και µία σειρά ιεραρχικών αναλύσεων 
παλινδρόµησης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αυτοαποτελεσµατικότητα στη Φ∆ 
αποτέλεσε τον πιο σηµαντικό θετικό παράγοντα πρόγνωσης της Φ∆, ενώ και οι 
υπόλοιποι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες προέβλεψαν ορισµένους δείκτες Φ∆. 
Επίσης, τόσο η ηλικία και το φύλο όσο και η σωµατική και ψυχολογική υγεία ήταν 
παράγοντες πρόγνωσης των δεικτών Φ∆. Τέλος, το φυσικό περιβάλλον γειτονιάς 
προέβλεψε θετικά µόνο τον έναν δείκτη Φ∆. 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παγκόσµια βιβλιογραφία παρατηρείται αυξανόµενο επιστηµονικό ενδιαφέρον για τους 
παράγοντες που σχετίζονται µε τη συµµετοχή του ατόµου στη φυσική δραστηριότητα (Φ∆) 
(Ishii, Shibata, & Oka, 2010; Stronegger, Titze, & Oja, 2010). Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί 
ότι η συµπεριφορά της Φ∆ καθορίζεται από την αλληλεπίδραση µεταξύ ατοµικών, 
ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (Ishii et al., 2010). Παρόλο που έχουν 
διεξαχθεί αρκετές µελέτες, οι οποίες εστιάζονται στην εξέταση των σχέσεων µεταξύ των 
συγκεκριµένων παραγόντων και της Φ∆ (Ishii et al., 2010; Stronegger et al., 2010), στην 
Ελλάδα οι σχέσεις αυτές δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι η εξέταση της υπόθεσης ότι ατοµικοί, ψυχοκοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 
αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες πρόγνωσης της Φ∆ σε Έλληνες ενήλικες. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Οι συµµετέχοντες ήταν 752 εθελοντές, κάτοικοι του Νοµού Αττικής. 

Τα κριτήρια επιλογής του δείγµατος ήταν τα εξής: (α) ηλικία 18-65 ετών, (β) συµµετοχή σε 
Φ∆ και (γ) σωστή συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. 

Όργανα µέτρησης. Χρησιµοποιήθηκε το «διεθνές ερωτηµατολόγιο Φ∆», το οποίο 
αξιολογεί τέσσερις δείκτες Φ∆: (α) Φ∆ κατά το βάδισµα, (β) µέτριας έντασης Φ∆, (γ) υψηλής 
έντασης Φ∆ και (δ) ολική Φ∆ (Craig et al., 2003). Για την αποτίµηση των ατοµικών 
παραγόντων, αξιοποιήθηκαν επτά δηµογραφικές ερωτήσεις και η «επισκόπηση υγείας SF-36» 
(Keller et al., 1998). Για την εκτίµηση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, χρησιµοποιήθηκαν 
τα εξής ερωτηµατολόγια: (α) «αυτοαποτελεσµατικότητα στη Φ∆» (Marcus, Selby, Niaura, & 
Rossi, 1992), (β) «κοινωνική υποστήριξη για Φ∆ από φίλους και οικογένεια» (Sallis, 
Grossman, Pinski, & Patterson, 1987), (γ) ο παράγοντας της ελκυστικότητας της «κλίµακας 
ανάµιξης στην αναψυχή» (Kyle & Mowen, 2005) και (δ) «ισορροπία στη λήψη αποφάσεων» 
(Marcus, Rakowski, & Rossi, 1992). Τέλος, για την αποτίµηση των περιβαλλοντικών 
παραγόντων αξιοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο «φυσικού περιβάλλοντος γειτονιάς» (Ishii et 
al., 2010). 
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Στατιστική ανάλυση. Η στατιστική ανάλυση συµπεριέλαβε τον µετασχηµατισµό των 
τιµών των µεταβλητών που δεν παρουσίασαν οµαλές κατανοµές και την προκαταρκτική 
εξέταση των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών µε τον συντελεστή r του Spearman. 
Ακολούθως, έγινε µία σειρά ιεραρχικών αναλύσεων παλινδρόµησης, στις οποίες τα 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά (πρώτο βήµα), η σωµατική και ψυχολογική υγεία (δεύτερο 
βήµα), οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (τρίτο βήµα) και το φυσικό περιβάλλον γειτονιάς 
(τέταρτο βήµα) αποτέλεσαν τις ανεξάρτητες µεταβλητές, ενώ οι δείκτες Φ∆ ήταν οι 
εξαρτηµένες µεταβλητές.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Από τους συµµετέχοντες, 684 άτοµα, 206 (30.12%) άνδρες και 478 (69.88%) γυναίκες, 
ηλικίας 18-65 ετών (Μ =39.16±13.52 έτη) πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. Στις ιεραρχικές 
αναλύσεις παλινδρόµησης, συµπεριλήφθηκαν οι ανεξάρτητες µεταβλητές που συσχετίστηκαν 
σηµαντικά µε τη Φ∆. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, η 
σωµατική και ψυχολογική υγεία, οι ψυχοκοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 
προέβλεψαν σηµαντικά (p<.01) τους τέσσερις δείκτες Φ∆ (Πίνακας 1).  
 
Πίνακας 1. Ιεραρχικές αναλύσεις παλινδρόµησης µε εξαρτηµένες µεταβλητές τους τέσσερις 
δείκτες Φ∆ 

∆είκτες Φ∆  
(εξαρτηµένες µεταβλητές) Ανεξάρτητες Μεταβλητές 

Στατιστικοί ∆είκτες 

β t p 

Φ∆ κατά το βάδισµα 

Βήµα 1: Ηλικία 0.18 2.91 <0.01 

              Αριθµός τέκνων -0.16 -2.67 <0.01 

Βήµα 2: Ψυχολογική υγεία 0.11 2.94 <0.01 

Βήµα 3: Αυτοαποτελεσµατικότητα στη Φ∆ 0.10 2.43 <0.05 

              Κοινωνική υποστήριξη για Φ∆ από φίλους 0.12 3.09 <0.01 

              Συµµετοχή της οικογένεια σε Φ∆ 0.08 2.03 <0.05 

Μέτριας έντασης Φ∆ 

Βήµα 1: Φύλο 0.10 2.25 <0.05 

               Οικογενειακό εισόδηµα -0.10 -2.55 <0.05 

Βήµα 2:  Ψυχολογική υγεία 0.08 2.07 <0.05 

Βήµα 3: Αυτοαποτελεσµατικότητα στη Φ∆ 0.10 2.52 <0.05 

Βήµα 4:  Φυσικό περιβάλλον γειτονιάς 0.09 2.30 <0.05 

Υψηλής έντασης Φ∆ 

Βήµα 1: Φύλο -0.28 -7.42 <0.01 

               Ηλικία -0.26 -4.64 <0.01 

Βήµα 2: Σωµατική υγεία 0.10 2.82 <0.05 

              Ψυχολογική υγεία 0.08 2.21 <0.05 

Βήµα 3: Αυτοαποτελεσµατικότητα στη Φ∆ 0.20 5.79 <0.01 

              Ελκυστικότητα της Φ∆ 0.15 4.09 <0.01 

              Κοινωνική υποστήριξη για Φ∆ από φίλους 0.10 3.07 <0.01 

Ολική Φ∆ 

Βήµα 1: Φύλο -0.20 -4.84 <0.01 

Βήµα 2: Σωµατική υγεία 0.10 2.65 <0.05 

              Ψυχολογική υγεία 0.15 4.08 <0.01 

Βήµα 3: Αυτοαποτελεσµατικότητα στη Φ∆ 0.24 6.41 <0.01 

               Ελκυστικότητα της Φ∆ 0.15 3.74 <0.01 

              Κοινωνική υποστήριξη για Φ∆ από φίλους 0.11 3.23 <0.01 

 
Αναλυτικότερα, από τις δηµογραφικές µεταβλητές, η ηλικία και το φύλο ήταν οι πιο 

σηµαντικοί παράγοντες πρόγνωσης της Φ∆. Η σωµατική υγεία προέβλεψε θετικά την υψηλής 
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έντασης Φ∆ και την ολική Φ∆, ενώ η ψυχολογική υγεία ήταν θετικός παράγοντας πρόγνωσης 
και των τεσσάρων δεικτών Φ∆. Η αυτοαποτελεσµατικότητα στη Φ∆ προέβλεψε θετικά και 
τους τέσσερις δείκτες Φ∆ και η ελκυστικότητα αποτέλεσε θετικό παράγοντα πρόγνωσης της 
υψηλής έντασης Φ∆ και της ολικής Φ∆. Επίσης, η κοινωνική υποστήριξη για Φ∆ από φίλους 
προέβλεψε θετικά τους τρεις δείκτες Φ∆, ενώ η συµµετοχή της οικογένειας σε Φ∆ ήταν 
θετικός παράγοντας πρόγνωσης της Φ∆ κατά το βάδισµα. Τέλος, το φυσικό περιβάλλον 
προέβλεψε θετικά τη µέτριας έντασης Φ∆. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα ευρήµατα έδειξαν ότι η αυτοαποτελεσµατικότητα στη Φ∆ αποτέλεσε τον πιο σηµαντικό 
θετικό παράγοντα πρόγνωσης της Φ∆. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε προγενέστερη 
έρευνα, στην οποία βρέθηκε ότι η αυτοαποτελεσµατικότητα στη Φ∆ εµφάνισε την 
υψηλότερη άµεση θετική επίδραση στη Φ∆ (Ishii et al., 2010). Επίσης, στην παρούσα µελέτη 
παρατηρήθηκε ότι η σωµατική και ψυχολογική υγεία προέβλεψαν θετικά τη Φ∆. Τα 
δεδοµένα αυτά συµφωνούν µε έρευνα, στην οποία εντοπίστηκε ότι η υγεία ήταν θετικός 
παράγοντας πρόγνωσης της Φ∆ (Stronegger et al., 2010). Τέλος, το φυσικό περιβάλλον 
προέβλεψε θετικά τον έναν µόνο δείκτη Φ∆. Το εύρηµα αυτό είναι πιθανόν να εξηγηθεί από 
τα αποτελέσµατα άλλης έρευνας που βρέθηκε ότι το φυσικό περιβάλλον επηρεάζει κυρίως 
έµµεσα τη Φ∆ µέσω των ψυχοκοινωνικών παραγόντων (Ishii et al., 2010). Συµπερασµατικά, 
στη µελέτη αυτή, διαπιστώθηκε ο σηµαντικός ρόλος των ψυχοκοινωνικών παραγόντων και 
της υγείας στην πρόβλεψη της Φ∆. Η χρησιµότητα της παρούσας µελέτης κρίνεται 
σηµαντική, επειδή εξετάστηκαν ταυτόχρονα οι ατοµικοί, ψυχοκοινωνικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες ενώ συµπεριλήφθηκαν επίσης και η σωµατική και ψυχολογική 
υγεία στην πρόβλεψη της Φ∆. 
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Περίληψη 

 Η ποιότητα ζωής συνδέεται θετικά µε την άσκηση, όπως αρκετά ευρήµατα 
δείχνουν και ο χορός αποτελεί µία ευχάριστη µορφή άσκησης. Στην παρούσα 
έρευνα σκοπός ήταν να εξεταστεί πώς διαφοροποιούνται ορισµένοι παράγοντες της 
ποιότητας ζωής που συνδέονται µε την ψυχική υγεία, ανάµεσα σε συµµετέχοντες 
µαθηµάτων παραδοσιακού Ελληνικού χορού, συµµετέχοντες άλλων µορφών 
άσκησης και µη ασκούµενους. Στην έρευνα πήραν µέρος 150 συµµετέχοντες 
ηλικίας 45-64 ετών, χωρισµένοι σε 3 οµάδες: Α) χορευτές, Β) ασκούµενοι και Γ) 
µη ασκούµενοι. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν την ελληνική έκδοση του 
ερωτηµατολογίου SF-36 (Anagnostopoulos, Niakas, & Pappa, 2005). 
Μονοµεταβλητή πολύπλευρη ανάλυση έδειξε στατιστικά σηµαντική υπεροχή των 
χορευτών, συγκριτικά µε τους ασκούµενους και τους µη ασκούµενους στον 
παράγοντα συναισθηµατικό ρόλο.  Στους παράγοντες ζωτικότητα και πνευµατική 
υγεία οι χορευτές υπερείχαν από τους µη ασκούµενους. Οι ασκούµενοι δεν 
παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές µε τους µη ασκούµενους σε καµία από τις 
παραµέτρους που αξιολογήθηκαν. Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι ο χορός µπορεί 
να έχει πιο θετικές επιδράσεις σε παραµέτρους της ποιότητας ζωής που αφορούν 
στην ψυχική υγεία. Το συµπέρασµα αυτό είναι δύσκολο να γενικευτεί λόγω του 
σχετικά µικρού αριθµού του δείγµατος, όµως περαιτέρω έρευνα στο αντικείµενο θα 
ήταν ενδιαφέρουσα και χρήσιµη.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ποιότητα της ζωής µας εξαρτάται και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και η άσκηση 
είναι ένας από αυτούς. Η άσκηση, φαίνεται να έχει αρκετές ψυχολογικές επιδράσεις στην 
ποιότητα ζωής (Θεοδωράκης, 2010), ενώ αποτελεί µέσο πρόληψης διαφόρων παθήσεων όπως 
καρδιαγγειακές, οστεοπόρωση, παχυσαρκία (Αντωνακούδης & Αντωνακούδης, 2003; 
Paffenbarger, 1996). Ο χορός αποτελεί µία ευχάριστη µορφή αερόβιας άσκησης, µε σηµαντική 
συµβολή στη διατήρηση και βελτίωση της υγείας (Πικούλα, Μαυροβουνιώτης, & 
Αργυριάδου, 2005).  

Ο Ελληνικός παραδοσιακός χορός, συνδέεται κυρίως µε την Ελληνική λαογραφική και 
την πολιτιστική κληρονοµιά και το πέρασµά της στις επόµενες γενιές. Ωστόσο, ερευνητικά 
δεδοµένα εκφράζουν τη συµβολή του παραδοσιακού χορού τόσο στη βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης των χορευτών (Πίτση, Τσοκµακίδης, Σερµπέζης, & Γουλιµάρης, 2008), όσο και 
στη ψυχική υγεία, µε µείωση του µεταβατικού άγχους και βελτίωση της κατάστασης 
διάθεσης (Παπαϊωάννου, Μαυροβουνιώτης, & Αργυριάδου, 2005). Ενδιαφέρουσα εποµένως 
φαίνεται να είναι η σύγκριση του παραδοσιακού χορού µε άλλες µορφές άσκησης κυρίως ως 
προς τη ψυχική υγεία των συµµετεχόντων.  Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η σύγκριση 
του Ελληνικού παραδοσιακού χορού, µε άλλες µορφές άσκησης και µε µη ασκούµενους ως 
προς τους παράγοντες της ποιότητα ζωής που συνδέονται µε την ψυχική υγεία.  
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Στην έρευνα συµµετείχαν 150 άτοµα (43 άντρες, 107 γυναίκες) 45-64 

ετών, χωρισµένα σε 3 οµάδες: Α) χορευτές, άτοµα που συµµετείχαν σε µαθήµατα παραδοσιακού 
χορού 1 φορά/εβδοµάδα τους τελευταίους τουλάχιστον 15 µήνες, Β) ασκούµενοι, άτοµα που 
γυµνάζονταν συστηµατικά (2-3 φορές/εβδοµάδα), αλλά δεν συµµετείχαν σε χορευτικές 
δραστηριότητες (γυµναστήριο - εκτός aerobic, περπάτηµα ή τρέξιµο) τους τελευταίους 
τουλάχιστον 15 µήνες, και Γ) άτοµα που δε συµµετείχαν σε καµία µορφή άσκησης ή χορού. 

Όργανα µέτρησης – ∆ιαδικασία µέτρησης. Χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο 
SF36, για την ποιότητα ζωής, όπως προσαρµόστηκε στην ελληνική γλώσσα 
(Anagnostopoulos et al., 2005). Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε µόνο η υποκλίµακα ψυχική 
υγεία µε 4 παράγοντες: ζωτικότητα, κοινωνική λειτουργικότητα, συναισθηµατικό ρόλο και 
πνευµατική υγεία. Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε πρώτα στους χορευτές και µετά σε 
ασκούµενους και µη ασκούµενους µε αντίστοιχα δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Σε όλους 
δίνονταν οι οδηγίες την ώρα που τους δινόταν και το ερωτηµατολόγιο. Ακολουθούσε χρονικό 
διάσηµα 5-10 λεπτών για πιθανές απορίες. Όλοι επέστρεφαν το ερωτηµατολόγιο σε επόµενο 
ραντεβού µετά από συνεννόηση. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Πραγµατοποιήθηκε πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης µε ένα ανεξάρτητο 

παράγοντα για να εξεταστούν διαφορές στους τέσσερις παράγοντες ψυχικής υγείας της 
ποιότητα ζωής ως προς την οµάδα (χορευτές, ασκούµενοι, µη ασκούµενοι). Στον Πίνακα 1 
φαίνονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις του σκορ των τριών οµάδων στους 
παράγοντες της υποκλίµακας ψυχική υγεία του SF-36. Τα αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά 
σηµαντική επίδραση για την οµάδα (Wilk’s Λ=758, F16,286=2,659, p<.01, η2=129). Επιπλέον 
ανάλυση έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τους παράγοντες ζωτικότητα 
(F2,150=6.53, p<.05, η2=.08), συναισθηµατικό ρόλο (F2,150= 11.49, p<.001, η2=133) και 
πνευµατική υγεία (F2,150=3.97, p<.05, η2=.05). Μεταξύ των οµάδων οι χορευτές υπερείχαν 
στατιστικά σηµαντικά τόσο από τους ασκούµενους όσο και από τους µη ασκούµενους στον 
παράγοντα συναισθηµατικό ρόλο. Οι χορευτές υπερείχαν επίσης, από τους µη ασκούµενους 
στους παράγοντες ζωτικότητα και πνευµατική υγεία. Αντίθετα, σε καµία από τις µεταβλητές οι 
ασκούµενοι δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική διαφορά από τους µη ασκούµενους. 

 
Πίνακας 1. Μέσες τιµές (M) και τυπικές αποκλίσεις (SD) των τιµών των τεσσάρων 
παράγοντες της υποκλίµακας ψυχική υγεία, του SF-36 

 Χορευτές Ασκούµενοι Μη Ασκούµενοι Σύνολο 
M SD M SD M SD M SD 

Ζωτικότητα 70.49* 17.64 65 17.09 55.99* 25.6 63.82 21.21 

Κοινωνική 
λειτουργικότητα 

33.02 10.14 29.06 10.44 28.25 13.31 31.11 11.5 

Συναισθηµατικός ρόλος  92.84* 19.19 68.71* 33.64 66.04* 37.46 70.43 36.68 

Πνευµατική υγεία 70.90* 17.42 62.51 23.36 59.14* 23.78 64.18 22.13 

* p<.05 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν η σύγκριση των παραγόντων της ψυχικής υγείας της 

ποιότητας ζωής, µεταξύ χορευτών-ασκούµενων-µη ασκούµενων. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα, οι χορευτές είχαν υψηλότερο σκορ τόσο από τους ασκούµενους όσο και από 
τους µη ασκούµενους για τον παράγοντα συναισθηµατικό ρόλο και υπερείχαν από τους µη 
ασκούµενους στους παράγοντες ζωτικότητα και πνευµατική υγεία. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι 
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ασκούµενοι δεν παρουσίασαν σηµαντική διαφορά από τους µη ασκούµενους σε καµία από τις 
παραπάνω παραµέτρους. 

Από τα αποτελέσµατα συµπεραίνουµε ότι ο χορός συµβάλει σηµαντικά  στην αίσθηση 
της ζωντάνιας, της ευτυχίας και στην αντιµετώπιση αρνητικής διάθεσης σε αντίθεση µε τη µη 
συµµετοχή σε κανένα είδος άσκησης. Σε αντίθεση, το γεγονός ότι οι ασκούµενοι δεν 
παρουσίασαν κάποια αξιοσηµείωτη διαφορά µε τους µη ασκούµενους µας κάνει να σκεφτούµε 
πόσο τελικά µπορεί να επηρεάσει η άσκηση σε σχέση µε το χορό τους παραπάνω παράγοντες. 
Τα στοιχεία της µουσικής  και της οµαδικότητας που εµπεριέχει ο χορός ίσως είναι η αιτία για 
τις διαφορές αυτές. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα οι χορευτές είναι σε θέση να 
διαχειρίζονται τα συναισθήµατά τους καλύτερα από άτοµα που γυµνάζονται σε γυµναστήρια, ή 
πάνε συστηµατικά για τρέξιµο ή περπάτηµα. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που οι χορευτές 
διαφέρουν από τους µη ασκούµενους στην πνευµατική υγεία, ενώ οι δεύτεροι δε διαφέρουν 
από τους ασκούµενους. Σύµφωνα µε τους Fong-Li, Lu και Wang (2009), η άσκηση ενισχύει τη 
σωµατική και συναισθηµατική υγεία και µπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσµατικό τρόπο 
αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθηµάτων. Μήπως όµως ο παραδοσιακός χορός, µπορεί 
να αποτελέσει έναν άλλο ακόµα πιο αποτελεσµατικό τρόπο; Περισσότερη έρευνα πάνω στο 
θέµα θα ήταν ενδιαφέρουσα.  
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Περίληψη 
 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής των 

µαθητών και µαθητριών από την Ελλάδα και τη Μάλτα, που συµµετείχαν σε 
οργανωµένα προγράµµατα κολύµβησης µέσα στο σχολικό πρόγραµµα. Στην 
έρευνα συµµετείχαν 146 µαθητές (101 αγόρια και 45 κορίτσια) ηλικίας 10-13 ετών 
(Μ=11.85, SD=0.67). Οι µαθητές συµπλήρωσαν την Κλίµακα Κινήτρων στον 
Αθλητισµό (Sport Motivation Scale). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι  τέσσερις 
παράγοντες των κινήτρων υψηλού αυτό-καθορισµού κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα 
(από Μ=5.13 ως Μ=4.34), ενώ οι παράγοντες χαµηλού αυτοκαθορισµού κινήθηκαν 
χαµηλότερα (από Μ=4.61 ως Μ=3.12). Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach α  
κυµάνθηκε σε αποδεκτά επίπεδα και για τις επτά µεταβλητές της κλίµακας (από 
α=.60 ως α=.71). Πραγµατοποιήθηκε πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης 
(MANOVA) για τη διερεύνηση των κινήτρων ανάµεσα στα δύο φύλα και ανάµεσα 
στους µαθητές από την Ελλάδα και τη Μάλτα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 
Έλληνες µαθητές είχαν ισχυρότερα επίπεδα αυτοκαθορισµού για συµµετοχή στο 
πρόγραµµα της σχολικής κολύµβησης από τους µαθητές/τριες της Μάλτας. 
Επιπλέον τα κορίτσια στο σύνολό τους παρουσίασαν υψηλότερα κίνητρα στους 
παράγοντες υψηλού αυτό-καθαρισµού.  Τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά για 
τους µαθητές και τις µαθήτριες που συµµετέχουν σε καινοτόµα προγράµµατα 
άθλησης, που πραγµατοποιούνται µέσα στο σχολικό πρόγραµµα, όπως είναι αυτό 
της κολύµβησης. 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι ευρέως αποδεκτό από τους ανθρώπους του αθλητισµού ότι η κολύµβηση είναι 
το ιδανικό άθληµα µε το οποίο θα έρθει το παιδί για πρώτη φορά σε επαφή µε την άσκηση. Η 
κολύµβηση ελαχιστοποιεί τους κινδύνους τραυµατισµού, δεν επιβαρύνει τον σκελετό κατά 
την αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού, αναπτύσσει το καρδιαναπνευστικό σύστηµα και 
επιτυγχάνει µε άριστο τρόπο τη γύµναση του σώµατος (∆ούκα, 2010). Με βάση τα παραπάνω 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα πρόγραµµα κολύµβησης για τις τελευταίες τάξεις του 
δηµοτικού και τις πρώτες του γυµνασίου σε δηµόσια σχολεία, αντίστοιχο µε άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών. 
 Μέσω της µελέτης των κινήτρων στο χώρο της αθλητικής ψυχολογίας, δίνονται   
εξηγήσεις για την ανθρώπινη συµπεριφορά (Ζέρβας, 2002). Το ιεραρχικό µοντέλο των 
κινήτρων (Vallerand, 1997), εξηγεί τις τρεις διαστάσεις των κινήτρων: α) τα εσωτερικά 
κίνητρα, β) τα εξωτερικά κίνητρα και γ) την απουσία κινήτρων (Deci & Ryan, 1985). Οι  
Pelletier, Tuson, Fortier, Vallerand, Briere και Blais (1995) πρότειναν την Κλίµακα Κινήτρων 
στον Αθλητισµό (Sport Motivation Scale, SMS), η οποία σταθµίστηκε στην Ελληνική γλώσσα 
από τον Doganis (2000). Οι γνωστικές προσεγγίσεις των κινήτρων έχουν διερευνηθεί  στο 
σχολικό αθλητισµό (Zahariadis, Tsorbatzoudis, & Grouios, 2005) και σε νεαρούς αθλητές 
(Hagger & Hatzisarantis, 2007), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η ενασχόληση των εφήβων σε 
κάποια αθλητική δραστηριότητα υποκινείται από εσωτερικά κίνητρα, όπως είναι η 
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ευχαρίστηση και η ανάπτυξη ικανότητας. Έτσι, το νεαρό άτοµο έχει περισσότερες πιθανότητες 
να γυµνάζεται συστηµατικά και να µη διακόψει τη συµµετοχή του (Γδοντέλη, 2010).  
 Σύµφωνα µε τη θεωρία της γνωστικής αξιολόγησης (Deci & Ryan, 1985), οι γυναίκες 
έχουν υψηλότερα επίπεδα εσωτερικών κινήτρων από τους άνδρες. Ανάλογα αποτελέσµατα 
παρατήρησαν οι Pelletier et al. (1995) και οι Fortier, Vallerand, Briere, και Provencher (1995) 
στον αθλητισµό. Αντίθετα, ο Zahariadis και οι συνεργάτες του (2005) παρατήρησαν ότι οι 
έφηβοι είχαν υψηλότερα επίπεδα εσωτερικών κινήτρων από τις έφηβες. Η παρούσα µελέτη 
πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό να διερευνήσει α) τα επίπεδα των κινήτρων σε µαθητές που 
συµµετέχουν σε µαθήµατα κολύµβησης που πραγµατοποιούνται µέσα στο σχολικό 
πρόγραµµα, β) τυχόν διαφορές ανάµεσα στα κίνητρα συµµετοχής µαθητών από την Ελλάδα 
και τη Μάλτα και γ) τυχόν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Στην έρευνα συµµετείχαν 146 µαθητές/τριες (101 αγόρια και 45 

κορίτσια) ηλικίας 10-13 ετών (Μ=11.85, SD=0.67). Οι µαθητές/τριες από την Ελλάδα ήταν 
36 και από τη Μάλτα 110. 

Όργανο µέτρησης. Χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα Κινήτρων στον Αθλητισµό που 
αποτελείται από επτά παράγοντες: α) τα εσωτερικά κίνητρα για απόκτηση γνώσης, β) τα 
εσωτερικά κίνητρα για επίτευξη, γ) τα εσωτερικά κίνητρα για βίωση διέγερσης δ) τα 
εσωτερικά κίνητρα για εξωτερική ρύθµιση, ε) την ενδοπροβαλλόµενη ρύθµιση, στ) τα 
εξωτερικά κίνητρα της  ταύτισης και  ζ) την απουσία κινήτρων.   

∆ιαδικασία µέτρησης. Τα ερωτηµατολόγια και στις δύο χώρες χορηγήθηκαν στους 
µαθητές/τριες πριν την έναρξη του µαθήµατος στο χώρο της εξέδρας του κολυµβητηρίου και 
συµπληρώθηκαν παρουσία των ερευνητών για τυχόν διευκρινήσεις. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η περιγραφική στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι παράγοντες των κινήτρων υψηλού αυτό-
καθορισµού, κυµάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα (από Μ=5.13 ως Μ=4.34), ενώ οι παράγοντες 
χαµηλού αυτό-καθορισµού κυµάνθηκαν σε χαµηλά επίπεδα (από Μ=5.13 ως Μ=4.34), µε 
εξαίρεση των παράγοντα  της εξωτερικής ρύθµισης. Υπολογίστηκε ο συντελεστής α του 
Cronbach, που κυµάνθηκε σε αποδεκτά επίπεδα (Cronbach α>.60). Για την διερεύνηση των 
κινήτρων ανάµεσα στους µαθητές/τριες των δύο χωρών έγινε πολύ-µεταβλητή ανάλυση 
διακύµανσης (ΜΑΝΟVA). Βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές ταυτόχρονα και στους επτά 
παράγοντες του ερωτηµατολογίου (Wilks’ Λ = .571, F = 14.827, p<.001, η² = .429). Η µονό-
µεταβλητή ανάλυση διακύµανσης (ANOVA), έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
ανάµεσα στις δύο χώρες σε όλους τους παράγοντες, όπου οι Έλληνες µαθητές σκόραραν 
υψηλότερα. Η MANOVA έδειξε σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα, ταυτόχρονα 
και στους επτά παράγοντες του ερωτηµατολογίου (Wilks’ Λ = .775, F = 5.737, p<.001, η² = 
.225). Η  ANOVA, έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα σε όλους 
τους παράγοντες υψηλού αυτό-καθορισµού, όπου οι µαθήτριες σκόραραν υψηλότερα 
(Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1. Κλίµακα Κινήτρων στον Αθλητισµό: ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής, αξιοπιστία 
(Cronbach α), διαφορές (F-τιµές, p-τιµές) µε βάση των χώρα καταγωγής και το φύλο των 
συµµετεχόντων 
 

Κλίµακα Κινήτρων στον 
Αθλητισµό Μ (SD) 

Cronbach 
α F (χώρα) p F (φύλο) p 

Ε.Κ. απόκτηση γνώσης 5.13  (1.12) .64 37.362 .001 15.434 .001 
Ε.Κ. βίωσης διέγερσης 5.00 (1.21) .62 43.127 .001 16.689 .001 
Ε.Κ. επίτευξης 4.76 (1.14) .71 20.244 .001 13.206 .001 
Εξ.Κ. ταύτισης 4.34 (1.14) .60 7.583 .007 4.731 .031 
Εξ.Κ. ενδοβολ. ρύθµισης 4.61 (1.24) .64 15.060 .001 1.763 .186 
Εξ. Κ. εξωτερ. ρύθµισης 3.96 (1.28) .67 12.503 .001 7.893 .006 
Απουσία κινήτρων 3.12 (1.41) .70 13.672 .001 10.503 .001 
Σηµ.: Ε.Κ. : Εσωτερικά Κίνητρα, Εξ.Κ. : Εξωτερικά Κίνητρα 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι µαθητές/τριες που συµµετείχαν στα 
προγράµµατα κολύµβησης παρουσίασαν σε γενικές γραµµές υψηλά επίπεδα αυτό-
καθορισµού. ∆ιαπιστώθηκε ότι στην Ελλάδα οι µαθητές/τριες φαίνεται ότι παρουσιάζουν 
υψηλότερα επίπεδα κινήτρων για συµµετοχή σε σχέση µε τους µαθητές της Μάλτας, γεγονός 
που θα µπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω µέσω άλλων ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών, σε 
άλλες ηλικίες, αλλά και µε την ποιότητα των υπηρεσιών των συγκεκριµένων προγραµµάτων. 
Τέλος, φάνηκε ότι οι µαθήτριες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα αυτό-καθορισµού, 
ενισχύοντας έρευνες που παρατήρησαν ανάλογα ευρήµατα. Τα αποτελέσµατα είναι πολύ 
ενθαρρυντικά για τους Έλληνες µαθητές/τριες που φαίνεται ότι απολαµβάνουν τη συµµετοχή 
τους σε καινοτόµα και οργανωµένα προγράµµατα Φυσικής Αγωγής. 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Γδοντέλη, K. (2010). Ψυχολογικά χαρακτηριστικά των αθλούµενων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και η 

σχέση τους µε την παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσιών. Αδηµοσίευτη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Ελλάδα. 

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determinism in human behavior. New 
York, CA: Plenum Press. 

Doganis, G. (2000). Development of a Greek version of the Sport Motivation Scale. Perceptual and 
Motor Skills, 90, 505-512. 

∆ούκα, Α. (2010). Η αναγκαιότητα της κολύµβησης στην παιδική ηλικία. Πρακτικά 7ου Πανγκρήτιου 
Συνεδρίου. Ρέθυµνο Κρήτης. 

Fortier, M.S., Vallerand, R.J., Briere, N.M., & Provencher, P.J. (1995). Competitive and recreational 
sport structures and gender: A test of their relationship with sport motivation. International 
Journal of Sport Psychology, 26, 24-39. 

Hagger, M.S., & Hatzisarantis, N.L.D. (2007). Intrinsic motivation and self-determination in exercise 
and sport. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Pelletier, L.G., Fortier, M.S., Vallerand, R.J., Tuson, D.M., Brière, N.M., & Blais, M.R. (1995). 
Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: 
The Sport Motivation Scale. Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, 35-53. 

 Vallerand, R.J. (1997). Toward a hierarhical model of intrinsic and extrinsic motivation. In Zanna 
M.P. (Ed), Advances in experimental social psychology (pp. 271-360). San Diego, CA: 
Academic Press.  

Zahariadis, P.N., Tsorbatzoudis, H., & Grouios, G. (2005). The Sport Motivation Scale for children: 
Preliminary analysis in physical education classes. Perceptual and Motor Skills, 101, 43-54. 

Ζέρβας, Γ. (2002). Ψυχολογία φυσικής αγωγής και αθλητισµού. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 



 

 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας 
“Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό» 

 

116 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΗ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 
Σταύρου, Ν.Α.1,2, Καρακασίδου, Ε.1,2, & Χάντζος, Σ.2 

1 Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας και Κινητικής Συµπεριφοράς, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών 
2 Τµήµα Αθλητικής Ψυχολογίας, Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, Ο.Α.Κ.Α. “Σπύρος Λούης” 

nstavrou@phed.uoa.gr 
 

Περίληψη 
 Ο βαθµός και η συχνότητα βίωσης της ψυχολογικής ροής έχει υποστηριχθεί ότι είναι 

αποτέλεσµα τόσο περιβαλλοντικών παραγόντων όσο και προσωπικών 
συναισθηµατικών χαρακτηριστικών του ατόµου. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν 
να εξετάσει τη σχέση µεταξύ της ψυχολογικής ροής και χαρακτηριστικών της γενικής 
προδιάθεσης του αθλητή. Στην εργασία συµµετείχαν 215 αθλητές (151 άνδρες, 64 
γυναίκες), ηλικίας από 13 έως 34 χρονιών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν την ύπαρξη 
σηµαντικών συσχετίσεων µεταξύ της ψυχολογικής ροής και γενικών χαρακτηριστικών 
προδιάθεσης του αθλητή. Η ενεργητικότητα εµφάνισε θετικές συσχετίσεις µε την 
ψυχολογική ροή, ενώ η ένταση, η κατάθλιψη, η εχθρικότητα, η κόπωση και η σύγχυση 
εµφάνισαν αρνητικές συσχετίσεις µε την ψυχολογική ροή. Παράλληλα, η 
αυτοεκτίµηση εµφάνισε θετικές συσχετίσεις µε την ψυχολογική ροή, σηµειώνοντας ότι 
άτοµα µε υψηλές τιµές στην αυτοεκτίµηση θα εµφανίσουν θετικότερα συναισθήµατα. 
Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν την ύπαρξη σηµαντικής σχέσης µεταξύ της γενικής 
ψυχολογικής προδιάθεσης του αθλητή και της ψυχολογικής ροής κατά τη διάρκεια των 
αγώνων.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H ψυχολογική ροή (flow experience) αποτελεί µια θετική συναισθηµατική κατάσταση. Στην 
ψυχολογική ροή ο αθλητής διακρίνεται από αίσθηµα επάρκειας στην αντιµετώπιση των 
απαιτήσεων της δραστηριότητας, είναι απορροφηµένος από την εκτελούµενη δραστηριότητα 
χωρίς να σκέφτεται το αποτέλεσµα της προσπάθειάς του, το οποίο αισθάνεται ότι µπορεί να 
ελέγξει, έχει σαφείς στόχους, ενώ η προσωπική ευχαρίστηση και ίδια η εµπειρία από τη 
συµµετοχή στη δραστηριότητα, αποτελούν βασικό κίνητρο, έως και αυτοσκοπό του ατόµου 
(Csikszentmihalyi, 1982; Jackson, 1995). Ωστόσο, ο Csikszentmihalyi (1988) αναφέρει ότι 
υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ατόµων ως προς την ικανότητα να βιώνουν, αλλά 
και να δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για να βρεθούν σε ροή. Η ικανότητα αυτή των ατόµων 
επηρεάζεται τόσο από περιβαλλοντικούς παράγοντες όσο και από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά, ορισµένα εκ των οποίων βοηθούν τη βίωση της ροής, ενώ άλλα την 
αναστέλλουν ή την παρεµποδίζουν (Kimiecik & Stein, 1992). Με βάση τα προαναφερθέντα, 
υποστηρίζεται ότι υπάρχουν άτοµα που διακρίνονται από ορισµένα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς τους, τα οποία πιθανόν τα προδιαθέτουν ώστε να βιώνουν συχνότερα τη 
ροή. Τα άτοµα αυτά αναφέρονται ως αυτοτελείς προσωπικότητες (autotelic personalities). 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει τη σχέση µεταξύ της ψυχολογικής ροής και 
χαρακτηριστικών της γενικής προδιάθεσης του αθλητή. Οι υποθέσεις που θα εξετασθούν 
είναι: (α) Θετικές συσχετίσεις θα εµφανισθούν µεταξύ της ψυχολογικής ροής και των θετικών 
ψυχολογικών χαρακτηριστικών (π.χ., αυτοεκτίµηση) και (β) Αρνητικές συσχετίσεις θα 
παρουσιασθούν µεταξύ της ψυχολογικής ροής και αρνητικών ψυχολογικών χαρακτηριστικών 
(π.χ., ένταση).  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Στην παρούσα µελέτη συµµετείχαν 215 αθλητές (151 άνδρες, 64 

γυναίκες), ηλικίας από 13 έως 34 χρονιών (M=18.53, SD=5.22), µε αθλητική εµπειρία από 1 
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έως 22 έτη (M=6.97, SD=4.07).  
Ερωτηµατολόγια. Στη µελέτη χορηγήθηκαν: (1) η Κλίµακα Προδιάθεσης 

Ψυχολογικής Ροής-2 (Dispositional Flow Scale-2; Jackson & Eklund, 2002) (Cronbach a = 
.73 - .85), (2) το Προφίλ Ψυχικής ∆ιάθεσης (Profile of Mood State-short form; Shacham, 
1983) (Cronbach a = .66 - .86), (3) η Κλίµακα Αυτοεκτίµησης (Self-esteem Scale; Rosenberg, 
1965) (Cronbach a = .81), (4) το Ερωτηµατολόγιο Άγχους Προδιάθεσης (Trait Anxiety 
Inventory; Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970) (Cronbach a = .83) και (5) η Κλίµακα 
Θετικών και Αρνητικών Συναισθηµάτων (Positive and Negative Affect Schedule; Watson, 
Clark, & Tellegen, 1988) (Cronbach a = .89 - .92)1. 

∆ιαδικασία. Οι δοκιµαζόµενοι συµπλήρωσαν τα όργανα µέτρησης σε ουδέτερες 
συνθήκες. Ειδικότερα, συµπλήρωσαν την Κλίµακα Προδιάθεσης Ψυχολογικής Ροής-2, 
σύµφωνα µε το πώς αισθάνονται συνήθως στους αγώνες, ενώ τα υπόλοιπα όργανα µέτρησης 
συµπληρώθηκαν από τους αθλητές σύµφωνα µε το πώς συνήθως αισθάνονται.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στον Πίνακα 1. παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των συσχετίσεων µεταξύ των 

παραγόντων της Κλίµακας Προδιάθεσης Ψυχολογικής Ροής-2 και του Προφίλ Ψυχικής 
∆ιάθεσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν την ύπαρξη θετικών συσχετίσεων µεταξύ της 
ενεργητικότητας µε τα χαρακτηριστικά της ψυχολογικής ροής, ενώ αρνητικές συσχετίσεις 
εµφανίσθηκαν µεταξύ των υπολοίπων παραγόντων του Προφίλ Ψυχικής ∆ιάθεσης και της 
ψυχολογικής ροής, παρέχοντας υποστήριξη στις ερευνητικές υποθέσεις της µελέτης.  
 
Πίνακας 1. Συσχετίσεις µεταξύ των παραγόντων της Κλίµακας Προδιάθεσης Ψυχολογικής Ροής-2 και 
του Προφίλ Ψυχικής ∆ιάθεσης 

       

 Ένταση Κατάθλιψη Ενεργητικότητα Εχθρικότητα Κόπωση Σύγχυση 
       
       

Ισορρ. προκλ/εων-δεξ/των -.37*** -.39*** .31*** -.20** -.44*** -.20** 
       

Ταύτ. ενέργειας-επίγνωσης -.25*** -.24*** .19** -.15* -.17* -.16** 
       

Σαφείς στόχοι -.31*** -.42*** .36*** -.20** -.32*** -.22** 
       

Άµεση ανατροφοδότηση -.34*** -.29*** .22** -.29*** -.34*** -.30*** 
       

Συγκέντρωση  -.22** -.18* .25*** -.11 -.22** -.16* 
       

Αίσθηση ελέγχου -.41*** -.47*** .41*** -.33*** -.37*** -.33*** 
       

Απώλεια αυτοσυνειδ/τητας -.21** -.21** .16* -.08 -.23*** -.05 
       

Μετασχηµατισµός χρόνου .06 .16* .02 .15* -.20** .22** 
       

Αυτοτελής εµπειρία -.15* -.16* .26*** -.11 -.23*** -.04 
       

* p<.05,      ** p<.01,      *** p<.001 
 

Επίσης, σηµαντικές θετικές συσχετίσεις εµφανίσθηκαν µεταξύ της αυτοεκτίµησης και 
των παραγόντων της Κλίµακας Προδιάθεσης Ψυχολογικής Ροής-2 (rmean = .43), ενώ 
αρνητικές συσχετίσεις, µη στατιστικώς σηµαντικές, εµφάνισε το γενικό άγχος προδιάθεσης 
µε την ψυχολογική ροή. Τέλος, µη σηµαντικές συσχετίσεις εµφανίσθηκαν µεταξύ του 
παράγοντα θετικό συναίσθηµα και της ψυχολογικής ροής, ενώ αρνητικές συσχετίσεις 
παρουσίασε η ψυχολογική ροή και ο παράγοντας αρνητικό συναίσθηµα. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν την ύπαρξη µιας σαφούς σχέσης µεταξύ της 
ψυχολογικής ροής και της γενικής συναισθηµατικής κατάστασης των αθλητών. 
                                                 
1 ∆εν παρατίθενται οι αναφορές για τους ψυχοµετρικούς δείκτες των ερωτηµατολογίων στον Ελληνικό 
πληθυσµό λόγω του περιορισµένου χώρου της εργασίας.   
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Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα σηµειώνουν ότι οι αθλητές που εµφάνιζαν υψηλότερα 
επίπεδα ενεργητικότητας (θετικός παράγοντας προδιάθεσης) βίωναν χαρακτηριστικά της 
ψυχολογικής ροής, στοιχείο το οποίο έρχεται σε συµφωνία µε τις απόψεις των 
Csikszentmihalyi και Rathunde (1993). Από την άλλη πλευρά, οι αρνητικοί παράγοντες του 
Προφίλ Ψυχικής ∆ιάθεσης (ένταση, κατάθλιψη, εχθρικότητα, σύγχυση, κόπωση) εµφάνισαν 
αρνητικές συσχετίσεις µε την ψυχολογική ροή. Ειδικότερα, υψηλότερες αρνητικές 
συσχετίσεις εµφανίσθηκαν µε τους παράγοντες ισορροπία προκλήσεων – δεξιοτήτων, σαφείς 
στόχους, άµεση ανατροφοδότηση και αίσθηση ελέγχου. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα 
αναδεικνύει τη σχέσης της αρνητικής ψυχικής διάθεσης µε ένα περιορισµένο αίσθηµα 
επάρκειας για την αντιµετώπιση των απαιτήσεων του αγώνα. Αίσθηµα το οποίο δεν επιτρέπει 
πιθανόν στον αθλητή να διαµορφώσει µε σαφήνεια τους στόχους του για τον αγώνα στον 
οποίο συµµετέχει, αισθανόµενος ότι δεν µπορεί να τους πετύχει. Επίσης, φαίνεται ότι η 
γενική αυτοεκτίµηση εµφανίζει υψηλές θετικές συσχετίσεις µε την ψυχολογική ροή. Η θετική 
σχέση αποδίδεται στο γεγονός ότι η αυτοεκτίµηση επηρεάζει την υποκειµενικά 
αξιολογούµενη ισορροπία µεταξύ των προκλήσεων του αγώνα και των δεξιοτήτων του 
αθλητή. Ειδικότερα, αθλητές µε υψηλή αυτοεκτίµηση, πιθανόν, αισθάνονται περισσότερο 
ικανοί να αντιµετωπίσουν τις απαιτήσεις του αγώνα, στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό για την εµφάνιση της ψυχολογικής ροής. Αντίθετα, αθλητές οι οποίοι δεν 
αισθάνονται ότι µπορούν µε επιτυχία να αντιµετωπίσουν τις απαιτήσεις της δραστηριότητας 
στην οποία συµµετέχουν, δεν θα βιώσουν θετικά συναισθήµατα κατά τη διάρκειά της 
(Csikszentmihalyi, 1988). Τα αποτελέσµατα παρέχουν σηµαντική πρακτική πληροφόρηση για 
τη διαµόρφωση προγραµµάτων ψυχολογικής προετοιµασίας αθλητών.  
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Περίληψη 
 Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει ποιες κινητικές δεξιότητες µπορούν να 

ανιχνεύσουν κινητικές καθυστερήσεις στη βρεφική ηλικία. Για το σκοπό αυτόν 46 
βρέφη εξετάστηκαν µε τη δέσµη κινητικών δοκιµασιών AIMS. Το δείγµα 
χωρίστηκε σε δύο οµάδες µε βάση διαφορετικό χρονικό διάστηµα 
επαναξιολόγησης. Η πρώτη οµάδα (Ν1=23) είχε χρονικό διάστηµα 
επαναξιολόγησης τους 6 µήνες και η δεύτερη οµάδα τους 2 µήνες. Επιπρόσθετα, 
χορηγήθηκε στους γονείς των συµµετεχόντων ερωτηµατολόγιο σχετικά µε την 
προγεννητική, περιγεννητική και µεταγεννητική κατάσταση των βρεφών. Για τη 
στατιστική επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε διακριτική ανάλυση διασποράς για την 
πρόβλεψη της κατάταξης των βρεφών σε τρεις κατηγορίες κινητικής ανάπτυξης 
(“φυσιολογική”, “ ύποπτη” και  “µη φυσιολογική”) στη δεύτερη µέτρηση, µε βάση 
τις επιδόσεις τους στις 4 υποκλίµακες του AIMS στην πρώτη µέτρηση. ∆ιακριτική 
ανάλυση διασποράς χρησιµοποιήθηκε για την πρόβλεψη της κατάταξης των 
βρεφών στις τρεις κατηγορίες κινητικής ανάπτυξης µε βάση τα οµαδοποιηµένα 
στοιχεία του ερωτηµατολογίου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι στην πρώτη οµάδα 
τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η πρηνή θέση µπορούσε να προβλέψει το διαχωρισµό 
των βρεφών στις 2 κατηγορίες κινητικής ανάπτυξης (‘‘ φυσιολογική” και ‘‘ ύποπτη” 
κινητική ανάπτυξη) σε ποσοστό 72.7%, ενώ στη δεύτερη οµάδα η ύπτια θέση 
µπορούσε να προβλέψει το διαχωρισµό των βρεφών στις 2 κατηγορίες κινητικής 
ανάπτυξης (“ύποπτη” και “φυσιολογική” κινητική ανάπτυξη) σε ποσοστό 77.3%. 
Τέλος, το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα µπορούσε να προβλέψει το διαχωρισµό 
των βρεφών στις 2 κατηγορίες (“ύποπτη” και “φυσιολογική” κινητική ανάπτυξη) 
στους 2 µήνες σε ποσοστό 80%. 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανίχνευση αναφέρεται στην «αναγνώριση βρεφών/ παιδιών, που πιθανά παρουσιάζουν ή 
βρίσκονται σε κίνδυνο να εµφανίσουν µία αναπτυξιακή διαταραχή» (Coleman, 1999, σελ. 
325) και βοηθά στον έγκαιρο και έγκυρο εντοπισµό του πληθυσµού των βρεφών, που 
ενδεχοµένως να παρουσιάσουν διαταραχές στην κινητική τους ανάπτυξη (Goyen & Lui, 
2002; Groen, de Blécourt, Postema, & Hadders-Algra, 2005; Weindrich, Jennen-Steinmetsz, 
Laucht, & Schmidt, 2003). Ερευνητές προσπάθησαν να εντοπίσουν τις κινητικές δεξιότητες, 
που µπορούν να προβλέψουν την οµαλή ή µη κινητική ανάπτυξη των βρεφών (Allen & 
Alexander, 1990, 1997; Jeng, Tsou Yau, Liao, Chen, & Chen, 2000; Robson, 1984) 
χρησιµοποιώντας διαφορετικές δέσµες δοκιµασιών, για την αξιολόγηση της νευρολογικής και 
κινητικής ανάπτυξης των βρεφών («φυσιολογικών» ή µη) (Aylward & Verhulst, 2000; Piper 
& Darrah, 1994). 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Για το σκοπό της έρευνας εξετάστηκαν 46 βρέφη µε τη δέσµη κινητικών δοκιµασιών AIMS 
(Piper & Darrah, 1994). Το δείγµα χωρίστηκε σε δύο οµάδες µε βάση διαφορετικό χρονικό 
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διάστηµα επαναξιολόγησης. Η πρώτη οµάδα (Ν1=23) είχε χρονικό διάστηµα 
επαναξιολόγησης τους 6 µήνες και η δεύτερη οµάδα τους 2 µήνες. Επιπρόσθετα, χορηγήθηκε 
στους γονείς των συµµετεχόντων ερωτηµατολόγιο σχετικά µε την προγεννητική, 
περιγεννητική και µεταγεννητική κατάσταση των βρεφών.  
 Για το διαχωρισµό των βρεφών στις 3 κατηγορίες κινητικής ανάπτυξης 
(«φυσιολογική», «ύποπτη» και «µη φυσιολογική» κινητική ανάπτυξη) κατά τη δεύτερη 
µέτρηση, µε βάση τις επιδόσεις τους στις 4 υποκλίµακες του AIMS (πρηνή, ύπτια, εδραία και 
όρθια θέση) στην πρώτη µέτρηση, πραγµατοποιήθηκε διακριτική ανάλυση διασποράς 
(discriminant function analysis) (Darren & Mallery, 2001). Η ανάλυση έγινε ξεχωριστά για 
τους 2 µήνες και για τους 6 µήνες αντίστοιχα. Σε όλες τις µετρήσεις µόνο ένα βρέφος είχε 
οµαδοποιηθεί στην κατηγορία της «µη φυσιολογικής» κινητικής ανάπτυξης και το 
συγκεκριµένο βρέφος εξαιρέθηκε από τη συγκεκριµένη στατιστική επεξεργασία. Συνεπώς, ο 
διαχωρισµός γινόταν πλέον σε δύο κατηγορίες («φυσιολογική» και «ύποπτη»). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σχετικά µε τις µετρήσεις µε χρονική απόσταση 2 µηνών, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 
ύπτια θέση µπορούσε να προβλέψει το διαχωρισµό των βρεφών στις 2  κατηγορίες κινητικής 
ανάπτυξης. Η αντίστοιχη εξίσωση πρόβλεψης ήταν: Υ= -8.569 + .987 Χύπτια θέση. Ο δείκτης 
κανονικής συσχέτισης (canonical correlation coefficient) ήταν .414 και εξηγούσε το 17.14% 
της συνολικής διασποράς (Wilks’ Lamda = .829, p<.05). Το ποσοστό σωστής πρόβλεψης 
ήταν 77.3%.  
 Σχετικά µε τις µετρήσεις µε χρονική απόσταση 6 µήνες, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 
η πρηνή θέση µπορούσε να προβλέψει το διαχωρισµό των βρεφών στις 2 κατηγορίες 
κινητικής ανάπτυξης. Η αντίστοιχη εξίσωση πρόβλεψης ήταν: Υ= -7.944 + .455 Χπρηνή θέση. Ο 
δείκτης κανονικής συσχέτισης (canonical correlation coefficient) ήταν .504 και εξηγούσε το 
25.40% της συνολικής διασποράς (Wilks’ Lamda = .746, p<.05). Το ποσοστό σωστής 
πρόβλεψης ήταν 72.7%.  
 Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια να προβλεφθεί ο διαχωρισµός των βρεφών στις δύο 
κατηγορίες κινητικής ανάπτυξης στα διαστήµατα των 2 µηνών και των 6 µηνών αντίστοιχα, 
µε βάση τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου οµαδοποιηµένα σε: (α) κοινωνικοοικονοµικούς 
παράγοντες, (β) προγεννητικούς παράγοντες, (γ) περιγεννητικούς-µεταγεννητικούς 
παράγοντες. Σηµαντικά αποτελέσµατα βρέθηκαν µόνο στα βρέφη που επανεξετάστηκαν µετά 
από 2 µήνες. Ο διαχωρισµός του επιπέδου της κινητικής τους ανάπτυξης προβλέφθηκε από 
τους κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριµένα, το εκπαιδευτικό επίπεδο του 
πατέρα µπορούσε να προβλέψει το διαχωρισµό των βρεφών στις 2 κατηγορίες («ύποπτη» και 
«φυσιολογική» κινητική ανάπτυξη) στους 2 µήνες. Η εξίσωση πρόβλεψης ήταν Υ= -6.224 + 
2.334 Χεκπ/ση πατέρα. Ο δείκτης κανονικής συσχέτισης (canonical correlation coefficient) ήταν 
.533 και εξηγούσε 28.40% της συνολικής διασποράς (Wilks’ Lamda = .716, p< .05). Το 
ποσοστό σωστής πρόβλεψης ήταν 80%.  
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Συνολικά, η κινητική ανάπτυξη, ιδιαίτερα, στη βρεφική ηλικία δίνει στους ειδικούς µια 
πρώτη εικόνα για την εξέλιξη του παιδιού γενικότερα. Αφενός, γιατί αλληλεπιδρά µε άλλες 
περιοχές ανάπτυξης, όπως τη γνωστική και τη συναισθηµατική, αφετέρου γιατί συσχετίζεται 
µε τη µελλοντική κινητική και γνωστική ανάπτυξή του. Βρέφη που ανήκουν σε γενικό 
πληθυσµό, αλλά και βρέφη υψηλού κινδύνου, που φαινοµενικά αναπτύσσονται φυσιολογικά, 
πιθανά σε µεγαλύτερες ηλικίες, π.χ. στην προσχολική ηλικία να αντιµετωπίσουν προβλήµατα 
οπτικο-κινητικού συντονισµού ή γνωστικές-αντιληπτικές δυσκολίες. Τέτοιου είδους 
δυσκολίες θα µπορούσαν να αξιολογηθούν στη βρεφική ηλικία µε την εφαρµογή κατάλληλων 
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δεσµών αξιολόγησης της αδρής και της λεπτής κινητικότητας. Εν προκειµένω, η συνεχής 
αξιολόγηση µπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. ∆ηλαδή, χρειάζεται να 
εξετάζονται τα βρέφη διαχρονικά και όχι µία ή δύο χρονικές στιγµές της ζωής τους. Η 
ασφαλής αξιολόγηση µπορεί να οδηγήσει σε ασφαλέστερη πρόβλεψη. Έτσι, δε 
χαρακτηρίζονται άσκοπα ορισµένα βρέφη µε κινητικές καθυστερήσεις, ενώ δεν έχουν, ούτε 
διαφεύγουν βρέφη που µελλοντικά θα εµφανίσουν. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται σε 
προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης µόνο αυτά τα βρέφη, που πραγµατικά τα χρειάζονται. Τα 
οφέλη είναι, αφενός οικονοµικά, αφετέρου ψυχολογικά. Οικονοµικά, γιατί δεν επενδύεται 
οικονοµικό κεφάλαιο σε περιπτώσεις παιδιών που δε θα χρειαστούν τελικά τις υπηρεσίες της 
πρώιµης παρέµβασης και ψυχολογικά γιατί µειώνεται το άγχος των γονέων από εσφαλµένες 
κρίσεις σχετικά µε την ανάπτυξη των παιδιών τους.  
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Περίληψη 
 Ο σχολικός παιδότοπος (ΣΠ) παρέχει πολλές δυνατότητες για κίνηση στους 

µαθητές/τριες. Οι µαθητές/τριες µε αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού 
συντονισµού (Α∆ΚΣ) φαίνεται να επωφελούνται λιγότερο από τις δυνατότητες 
αυτές. Η συγκεκριµένη έρευνα σχεδιάστηκε για να εξετάσει τα θεµελιώδη κινητικά 
πρότυπα µαθητών/τριών που φοιτούν σε δηµόσια νηπιαγωγεία µε και χωρίς ΣΠ στο 
νοµό Αττικής. Στην έρευνα συµµετείχαν 39 µαθητές/τριες µε και 39 χωρίς Α∆ΚΣ 
(Ν=78). Οι δύο ανεξάρτητες µεταβλητές, που εξετάστηκαν ήταν: α) η Α∆ΚΣ και β) 
ο ΣΠ. Οι εξαρτηµένες µεταβλητές ήταν: α) η βαθµολογία στις δεξιότητες 
µετακίνησης του Τεστ Αδρής Κινητικής Ανάπτυξης (TGMD) (Ulrich, 1985), β) η 
επίδοση στις δοκιµασίες ισορροπίας του Movement Assessment Battery for 
Children (MABC) (Henderson & Sugden, 1992) και γ) η επίδοση στις δεξιότητες 
χειρισµού αντικειµένων του MABC. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο αριθµός των 
µαθητών/τριών µε Α∆ΚΣ ήταν σηµαντικά µεγαλύτερος (χ2=3.683, p=.040) στα 
νηπιαγωγεία που δεν υπήρχε ΣΠ συγκριτικά µε νηπιαγωγεία µε ΣΠ. Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ της Α∆ΚΣ και του ΣΠ 
στις δεξιότητες: α) µετακίνησης (p=.000), β) χειρισµού αντικειµένων (p1=.010, 
p2=.001) και γ) στατικής ισορροπίας (p=.001). H παρούσα έρευνα υποστηρίζει ότι 
η παρουσία ΣΠ επιδρά θετικά στην ανάπτυξη των θεµελιωδών κινητικών προτύπων 
µαθητών/τριών χωρίς Α∆ΚΣ.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Α∆ΚΣ είναι ένα σύνδροµο συµπεριφορών, οι οποίες σχετίζονται µε δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει το άτοµο στην απόκτηση και εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων (Κουτσούκη, 
2001). Τα συµπτώµατα εµφανίζονται από την προσχολική ηλικία και επιδρούν αρνητικά στην 
καθηµερινή ζωή του ατόµου (DSM-I, 1994). Οι κινητικές δυσκολίες συνδέθηκαν µε την 
ύπαρξη συναισθηµατικών διαταραχών, προβληµάτων συµπεριφοράς και χαµηλή σχολική 
επίδοση (Schoemaker & Kalverboer, 1994). Στην έρευνα αυτή χρησιµοποιήθηκε η θεωρία 
της Γνωσικής Βάσης. Τα παιδιά µε Α∆ΚΣ υπολείπονται, σε σχέση µε τα συνοµήλικά τους, 
στη διαδικαστική-εκτελεστική γνώση, που έχει ως αποτέλεσµα δυσκολίες στη δηλωτική και 
συναισθηµατική γνώση και κατ’ επέκταση στη µεταγνώση (Wall, McClements, Bouffard, 
Findlay, & Taylor, 1985; Κουτούκη, 1998). Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και των πρώτων 
τάξεων του δηµοτικού αναπτύσσουν τα θεµελιώδη κινητικά πρότυπα, που χαρακτηρίζονται 
από τρεις µεγάλες κατηγορίες κινήσεων: α) µετακίνησης, β) ισορροπίας (σταθεροποίησης) 
και γ) χειρισµού (Gallahue, 1996; Gallahue & Ozmun, 1995; Κουτσούκη, 2001). Έχει βρεθεί, 
ότι ο ΣΠ παρέχει τις προϋποθέσεις για καλύτερη κινητική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη 
παιδιών µε ποικίλες κινητικές δυνατότητες και δεν αντισταθµίζεται από εξωσχολικές 
δραστηριότητες (Zask, van Beurden, Barnett, Brooks, & Dietrich, 2001).  
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(F) 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε η αλληλεπίδραση του ΣΠ και της Α∆ΚΣ, ως προς τα 
θεµελιώδη κινητικά πρότυπα µαθητών/τριών νηπιαγωγείου. Το δείγµα της έρευνας 
αποτέλεσαν µαθητές/τριες (Ν=78) (µε Α∆ΚΣ: 39, χωρίς Α∆ΚΣ: 39) ηλικίας 5-6 ετών, που 
φοιτούσαν σε 8 δηµόσια νηπιαγωγεία µε  ΣΠ και 8 χωρίς ΣΠ του νοµού Αττικής. Το 
Στατιστικό Πρόγραµµα για τις Κοινωνικές Επιστήµες (SPSS) (Norusis, 1993) µε .05 επίπεδο 
στατιστικής σηµαντικότητας, χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδοµένων. Η ανάλυση 
δειγµατικής κατανοµής «χ2» (Chi Square) (Βαγενάς, 1997) χρησιµοποιήθηκε, για να εξετάσει 
τη συχνότητα εµφάνισης της Α∆ΚΣ, σε σχολεία µε και χωρίς ΣΠ. Μέσω της παραγοντικής 
«2x2» ανάλυσης διασποράς (ANOVA)  εξετάστηκε η αλληλεπίδραση µεταξύ ΣΠ (σχολεία µε 
και χωρίς ΣΠ) και Α∆ΚΣ (µαθητές/τριες µε και χωρίς Α∆ΚΣ), στα θεµελιώδη κινητικά 
πρότυπα. Το T-test για ανεξάρτητα δείγµατα χρησιµοποιήθηκε σαν Post-hoc ανάλυση.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Εντοπίστηκαν 25 µαθητές/τριες µε Α∆ΚΣ σε νηπιαγωγεία χωρίς ΣΠ (20 αγόρια, 5 κορίτσια). 
Αντίστοιχα, στα νηπιαγωγεία µε ΣΠ εντοπίστηκαν 14 µαθητές/τριες µε Α∆ΚΣ (6 αγόρια, 8 
κορίτσια). Ο µέσος όρος ηλικίας των συµµετεχόντων ήταν 5,47 έτη. 

 

Σχήµα 1. Εξέταση της συχνότητας εµφάνισης της Α∆ΚΣ σε νηπιαγωγεία µε και χωρίς ΣΠ 
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Σχήµα 2.  Αλληλεπίδραση µεταξύ Α∆ΚΣ και ΣΠ ως προς τις δεξιότητες µετακίνησης του TGMD 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας βρέθηκε, ότι ο αριθµός των µαθητών/τριών µε 
Α∆ΚΣ ήταν σηµαντικά µεγαλύτερος στα νηπιαγωγεία όπου δεν υπήρχε ΣΠ συγκριτικά µε 
νηπιαγωγεία όπου υπήρχε ΣΠ. H εµφάνιση της Α∆ΚΣ κατά την προσχολική ηλικία 
σχετίζεται τόσο µε τη νευροµυϊκή ωρίµανση του παιδιού, όσο και µε την απόκτηση κινητικών 
εµπειριών µέσα από την αλληλεπίδρασή του µε το περιβάλλον. Η χαµηλή αλληλεπίδραση µε 
το περιβάλλον σε συνδυασµό µε πιθανά προβλήµατα νευροµυϊκής ωρίµανσης µπορούν να 
οδηγήσουν σε χαµηλές κινητικές επιδόσεις και συχνότερη εµφάνιση της Α∆ΚΣ (Κουτσούκη, 
1998). Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποστηρίζουν, ότι η παρουσία ΣΠ επιδρά θετικά στην 
ανάπτυξη των θεµελιωδών κινητικών προτύπων µαθητών/τριών χωρίς Α∆ΚΣ. Αντίθετα, η 
παρουσία ΣΠ δε φαίνεται να βελτιώνει τα θεµελιώδη κινητικά πρότυπα σε µαθητές/τριες µε 
Α∆ΚΣ. Συµπερασµατικά, η παρουσία και µόνο του ΣΠ δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη βελτίωση των θεµελιωδών κινητικών προτύπων µαθητών/τριών µε Α∆ΚΣ.  
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Περίληψη 
 Η αναπτυξιακή διαταραχή της συναρµογής (Α∆Σ) χαρακτηρίζεται από δυσκολίες 

των παιδιών στην απόκτηση και εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων (Κουτσούκη, 
2001). Σύµφωνα µε το DSM-IV (APA, 1994) το ποσοστό κυµαίνεται σε 6-10% για 
τις ηλικίες 5-11 ετών. Προηγούµενες µελέτες ανακάλυψαν ένα προφίλ γνωστικής 
δυσλειτουργίας των παιδιών µε Α∆Σ, αποδίδοντας την αδεξιότητα σε προβλήµατα 
του συστήµατος επεξεργασίας της πληροφορίας (διαταραχές οπτικο-αντιληπτικής 
και οπτικο-χωρικής διεργασίας), του σχεδιασµού, της µνήµης, τα οποία, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, συνδέονται µε µαθησιακές δυσκολίες (Ricon, 2010). 
Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει τις διαφορές στις γνωστικές ικανότητες 
µεταξύ 54 παιδιών µε Α∆Σ και 54 χωρίς Α∆Σ, ηλικίας 5 και 6 ετών, που φοιτούσαν 
σε δηµόσια νηπιαγωγεία. Το σταθµισµένο κινητικό τεστ Movement Assessment 
Battery for Children (MABC: Henderson & Sugden, 1992) χρησιµοποιήθηκε, για 
να αξιολογηθούν οι κινητικές δυσκολίες και να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ή µη της 
κινητικής διαταραχής. Για τους σκοπούς της έρευνας υιοθετήθηκε η θεωρία PASS 
(Planning, Attention, Simultaneous and Successive Coding) (Naglieri & Das, 1990) 
και για την αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών χρησιµοποιήθηκε 
το σταθµισµένο γνωστικό τεστ  Cognitive Assessment System (CAS, Naglieri & 
Das, 1997). Τα παιδιά µε Α∆Σ είχαν σηµαντικά χαµηλότερη απόδοση σε σχέση µε 
την οµάδα ελέγχου σε όλες τις µετρήσεις. Η διακρίνουσα ανάλυση έδειξε, ότι η 
κλίµακα “σχεδιασµού” και η δοκιµασία “µνήµη σχηµάτων” ήταν οι 
σηµαντικότεροι παράγοντες, που διαχώριζαν τις δύο οµάδες.  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αδεξιότητα δεν είναι µεµονωµένο πρόβληµα, που περιλαµβάνει αποκλειστικά δυσκολίες 
στις κινητικές δεξιότητες. Οι σχολικές υπο-επιδόσεις έχουν συνδεθεί µε δυσκολίες αδρής 
ή/και λεπτής κίνησης (Wilson & McKenzie, 1998). Ο κινητικός συντονισµός µπορεί να 
αποτελέσει αξιόπιστο “παράθυρο” για την κατανόηση των µηχανισµών στις µαθησιακές 
δυσκολίες (Getchell et al., 2005). Αρκετές µελέτες εξέτασαν τη συσχέτιση λεπτής κίνησης 
και γνωστικών µαθησιακών δυσκολιών (Lazarus, 1994; Woodard & Surburg, 1999). Γενικά 
βρέθηκε, ότι τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες (ακόµη και εκείνα µε δυσλεξία ή δυσκολίες 
γλώσσας) είχαν µεγαλύτερες δυσκολίες από τα “τυπικά” παιδιά σε αµφιχειρία και λεπτό 
κινητικό συντονισµό.  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν αγόρια (Ν=73) και κορίτσια (Ν=35) προσχολικής ηλικίας 
5 – 6 ετών, που διαχωρίστηκαν σε δύο οµάδες: α) παιδιά µε Α∆Σ (Ν=54) και β) παιδιά χωρίς 
Α∆Σ (Ν=54). Για κάθε παιδί µε Α∆Σ επιλέχτηκε τυχαία ένα παιδί χωρίς Α∆Σ του ίδιου φύλου 
και ίδιας ηλικίας, που φοιτούσε στην ίδια σχολική τάξη (οµάδα ελέγχου). Οι µαθητές 
φοιτούσαν σε δηµόσια νηπιαγωγεία της Αττικής. Οι µαθητές, που εξετάστηκαν, δεν 
παρουσίαζαν καµιά µορφή αναπηρίας σύµφωνα µε το DSM – IV (American Psychiatric 
Association, 1994) και το ICD – 10 (World Health Organization, 1993). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το Στατιστικό Πρόγραµµα για Κοινωνικές Επιστήµες SPSS for Windows 13.0 (Norusis, 
2005) χρησιµοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας µε .05 επίπεδο 
στατιστικής σηµαντικότητας. Εφαρµόστηκε Πολυµεταβλητική Ανάλυση ∆ιασποράς 
(MANOVA: Multivariate Analysis of Variance), για να εξεταστεί, αν υπάρχουν σηµαντικές 
διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες ως προς τις κινητικές και γνωστικές µεταβλητές, που 
µετρήθηκαν (Huberty & Morris, 1989). Εφαρµόστηκε διακρίνουσα ανάλυση (discriminant 
function analysis): α) για να προσδιοριστεί ποιές µεταβλητές διαχώριζαν σηµαντικά τα παιδιά 
µε και χωρίς Α∆Σ, και β) για να καθοριστεί ο αριθµός των παιδιών, που κατηγοριοποιούνται 
σωστά (correctly classified) σύµφωνα µε το γνωστικό επίπεδο ικανοτήτων τους. Τα 
αποτελέσµατα της πολυµεταβλητικής ανάλυσης διασποράς ήταν στατιστικά σηµαντικά 
(λεπτός χειρισµός: 5χρονα µε και χωρίς Α∆Σ: Wilk’s Λ = .46, p =.000, η2= .54 / 6χρονα µε 
και χωρίς Α∆Σ: Wilk’s Λ = .52, p =.000, η2= .48, δεξιότητες µπάλας: 5χρονα µε και χωρίς 
Α∆Σ: Wilk’s Λ = .37, p =.000, η2= .63 / 6χρονα µε και χωρίς Α∆Σ: Wilk’s Λ = .45, p =.000, 
η

2= .55, στατική, δυναµική ισορροπία και τρέξιµο: 5χρονα µε και χωρίς Α∆Σ: Wilk’s Λ = .50, 
p =.000, η2= .50 / 6χρονα µε και χωρίς Α∆Σ: Wilk’s Λ = .42, p =.000, η2= .58, σχεδιασµός: 
5χρονα µε και χωρίς Α∆Σ: Wilk’s Λ = .42, p =.000, η2= .58 / 6χρονα µε και χωρίς Α∆Σ: 
Wilk’s Λ = .51, p =.000, η2= .49, Προσοχή: 5χρονα µε και χωρίς Α∆Σ: Wilk’s Λ = .45, p 
=.009, η2= .55 / 6χρονα µε και χωρίς Α∆Σ: Wilk’s Λ = .47, p =.000, η2= .53). Τα 
αποτελέσµατα της διακρίνουσας ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1. Αποτελέσµατα της διακρίνουσας ανάλυσης 

      

Μεταβλητή 
Wilks’ 
Lambda 

Τυποποιηµένος 
δείκτης 

Μη-τυποποιηµένος 
δείκτης p 

Κανονική 
συσχέτιση 

      
      

Σχεδιασµός – Planning 
      

5χρονα µε και 
χωρίς Α∆Σ 

    .76 

      

Ταίριασµα 
Αριθµών 1 

.47 .78 .03 .000  

      

Σχεδιασµένοι 
Κώδικες 1 

.42 -.43 -.07 
Constant –3.08 

.000 
 

 

      

6χρονα µε και 
χωρίς Α∆Σ 

    .66 

      

Ταίριασµα 
Αριθµών 1 

.62 .62 .02 .000  

      

Σχεδιασµένοι 
Κώδικες 1 

.56 -.55 -.08 
Constant –.73 

.000  

      

Ποσοστό ορθής κατηγοριοποίησης περιπτώσεων: 90. 5% για 5χρονα και 83. 8% για 6χρονα. 
 
 

Ταυτόχρονη Κωδικοποίηση – Simultaneous Coding 
      

5χρονα µε και 
χωρίς Α∆Σ 

    .67 

      

Μνήµη 
σχηµάτων 

.55 .48 .26 
Constant –4.33 

.000  

      

6χρονα µε και 
χωρίς Α∆Σ 

    .63 

      

Μνήµη 
σχηµάτων 

.65 .85 .39 
Constant –4.49 

.000  

      

Ποσοστό ορθής κατηγοριοποίησης περιπτώσεων: 78. 6% για 5χρονα και 80. 3% για 6χρονα. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Τα παιδιά µε Α∆Σ είχαν σηµαντικά χαµηλότερες επιδόσεις από την οµάδα ελέγχου σε όλες 
τις µετρήσεις. Βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων και στις τρεις 
γνωστικές Κλίµακες: του "σχεδιασµού", της "προσοχής" και της "ταυτόχρονης επεξεργασίας 
της πληροφορίας". Οι ικανότητες "σχεδιασµού" και "ταυτόχρονης επεξεργασίας της 
πληροφορίας" ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα ακαδηµαϊκά αντικείµενα (ανάγνωση, 
γραφή, µαθηµατικά, κατανόηση γραπτού λόγου) (Huang, Bardos, & Carl D’Amato, 2010; 
Kroesbergen, Van Luit, Naglieri, Taddei, & Franchi, 2010). Τα αποτελέσµατα δείχνουν, ότι 
τα παιδιά µε Α∆Σ είναι σε κίνδυνο για ακαδηµαϊκή αποτυχία στο µέλλον. Ο έγκαιρος 
εντοπισµός των γνωστικών-κινητικών δυσκολιών είναι απαραίτητος για έγκαιρη παρέµβαση, 
ώστε να προβλεφθούν και να βελτιωθούν οι µελλοντικές ακαδηµαϊκές και κινητικές 
δυσκολίες.  
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Περίληψη 
 Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών µε δυσλεξία εµφανίζουν φτωχό κινητικό 

συντονισµό, που µπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στον οπτικοκινητικό 
συντονισµό, στις δεξιότητες µε µπάλα και στην ισορροπία. Σκοπός της έρευνας 
ήταν η ανίχνευση κινητικών δυσκολιών σε Έλληνες µαθητές/τριες µε και χωρίς 
διαγνωσµένη δυσλεξία. Το δείγµα της έρευνας αποτελείτε συνολικά από 50 
µαθητές/τριες, συγκεκριµένα 25 µε δυσλεξία και 25 τυπικής ανάπτυξης από 
δηµοτικά σχολεία του νοµού Αττικής. Για την αξιολόγηση των µαθητών 
χρησιµοποιήθηκε το Movement Assessment Battery for Children-2 (MABC-2: 
Henderson, Sugden & Barnett, 2007) και το Cognitive Assessment System (CAS: 
Naglieri & Das, 1997). Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι µαθητές/τριες 
µε δυσλεξία εµφάνισαν τις χαµηλότερες επιδόσεις στην κλίµακα προσοχήs του 
CAS (F1,48 = 82.899, p<.001, n2

p = .633), όσο και στους παράγοντες του MABC-2 
(Wilks’ Λ = .069, F1,48 = 208.129, p<.001, n2

p = .931): επιδεξιότητα χεριών (F1,48 = 
127.667, p<.001, n2

p = .727), οπτικοκινητικός συντονισµός (F1,48 = 49.073, p<.001, 
n2

p = .506) και ισορροπία (F1,48 = 424.551, p<.001, n2
p = .898), αλλά και στη 

συνολική τιµή (t-τιµή = -33,431, p<.001). Είναι επιτακτική ανάγκη να ενταχθεί η 
κινητική αξιολόγηση ως αναπόσπαστο µέρος στη διάγνωση παιδιών µε δυσλεξία.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δυσλεξία γίνεται αντιληπτή, κυρίως, µε τη έναρξη των σχολικών απαιτήσεων και 
χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία. Επίσης, 
συνδέεται µε δυσκολίες σε γνωστικές λειτουργίες όπως, την µνήµη, την ταχύτητα 
επεξεργασίας ενός ερεθίσµατος, τον συντονισµό, καθώς και σε δεξιότητες αυτοµατισµού 
(Reid, 2009). Στον ελληνικό µαθητικό πληθυσµό τα διαγνωσµένα περιστατικά µε δυσλεξία 
ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 80% (Tziva-Kostala, Kourtesis, Kostala, Michalopoulou, & 
Evaggelinou, 2011). Πλήθος ερευνών έδειξε ότι ένας σηµαντικός αριθµός µαθητών 
εµφανίζουν δυσκολίες σε γνωστικούς, αλλά και κινητικούς τοµείς της ανάπτυξής τους 
(Στροφύλλα, Σταύρου, Τσίγκανος, Ασωνίτου, & Κουτσούκη, 2012; Viholainen, Aro, 
Ahonen, Crawford, Cantell, & Kooistra, 2011). Συγκεκριµένα, οι µαθητές µε δυσλεξία 
εµφανίζουν φτωχό κινητικό συντονισµό, που µπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στον 
οπτικοκινητικό συντονισµό, στις δεξιότητες µε µπάλα και στην ισορροπία (Reid, 2009). 
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η ανίχνευση κινητικών δυσκολιών σε Έλληνες 
µαθητές/τριες µε και χωρίς διαγνωσµένη δυσλεξία. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Στην παρούσα µελέτη συµµετείχαν συνολικά 50 (Ν=50) 

µαθητές/τριες (26 αγόρια και 24 κορίτσια), ηλικίας 8-10 ετών (Μ = 9.00, SD = 0.90). Είκοσι 
πέντε µαθητές/τριες (n1= 25) του δείγµατος είχαν διαγνωσθεί µε δυσλεξία και είκοσι πέντε 
(n2=25) µαθητές/τριες, προέρχονταν από τον τυπικό πληθυσµό.  
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Όργανα µέτρησης. Για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης χρησιµοποιήθηκαν δύο 
δέσµες αξιολόγησης: 1) το Movement Assessment Battery for Children-2 (MABC–2: 
Henderson, Sugden & Barnett, 2007) και 2) το Cognitive Assessment System) (CAS: Naglieri 
& Das, 1997). Το MABC–2, σχεδιάστηκε για να αναγνωρίζει και να περιγράφει δυσκολίες 
στην κινητική απόδοση παιδιών και εφήβων, ηλικίας 3-16 ετών. Στην παρούσα έρευνα 
χρησιµοποιήθηκαν οι δοκιµασίες της δεύτερης ηλικιακής οµάδας (7-10 ετών). Το δεύτερο 
εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το CAS, το οποίο αξιολογεί τις γνωστικές ικανότητες σε 
παιδιά και εφήβους, ηλικίας 5:0-17:11 ετών. Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε η 
κλίµακα της προσοχής  του CAS της ηλικιακής οµάδας 8 - 17 ετών. 

∆ιαδικασία µέτρησης. Αρχικά, χορηγήθηκαν οι δοκιµασίες αξιολόγησης της 
γνωστικής ικανότητας µε το CAS και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η κινητική αξιολόγηση 
των µαθητών/τριών µε το MABC–2. Η χορήγηση των δύο δοκιµασιών (γνωστικές, κινητικές) 
έγινε µε την ίδια σειρά στους µαθητές µε δυσλεξία όσο και στους µαθητές και αξιολογούνταν 
ένας µαθητής κάθε φορά. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των πολυµεταβλητών αναλύσεων διακύµανσης (multiple 
analysis of variance), προέκυψαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 
µαθητών/τριών µε δυσλεξία και των µαθητών/τριών της τυπικής ανάπτυξης. Συγκεκριµένα 
προέκυψαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µαθητών/τριών µε δυσλεξία και τυπικής 
ανάπτυξης στην κλίµακα προσοχήs του CAS (F1,48 = 82.899, p<.001, n2

p = .633), όσο και 
στους παρακάτω παράγοντες του MABC-2 (Wilks’ Λ = .069, F1,48 = 208.129, p<.001, n2

p = 
.931): (α) επιδεξιότητα χεριών (F1,48 = 127.667, p<.001, n2

p = .727), (β) οπτικοκινητικός 
συντονισµός (F1,48 = 49.073, p<.001, n2

p = .506), (η) η ισορροπία (F1,48 = 424.551, p<.001, n2
p 

= .898), και (δ) στη συνολική τιµή της κλίµακας (t-τιµή = -33,431, p<.001) (Σχήµα 1). Σε 
κάθε περίπτωση, οι µαθητές/τριες µε δυσλεξία εµφάνισαν χαµηλότερες βαθµολογικές 
επιδόσεις από τους συνοµηλίκους τους της τυπικής ανάπτυξης.  
 

Επιδεξιότητα χεριών Οπτικ/κός συντονισµός Ισορροπία Συνολ. τιµή MABC-2
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19
Μαθητές/ τριες µε δυσλεξία Μαθητές/ τριες τυπικής ανάπτυξης

 
Σχήµα 1. Επιδόσεις µαθητών/τριών µε δυσλεξία και τυπικής ανάπτυξης στο MABC-2 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης φαίνεται να συµφωνούν µε αρκετούς ερευνητές, καθώς 
έχει βρεθεί ότι οι µαθητές µε δυσλεξία εµφανίζουν χαµηλές κινητικές επιδόσεις (Viholainen 
et al., 2011). Οι δυσκολίες που εµφανίζονται στο γνωστικό-κινητικό τοµέα µπορούν να 
αντιµετωπιστούν µε κατάλληλου τύπου παρέµβαση, η οποία θα περιλαµβάνει γνωστικό-
κινητική προσέγγιση. Τα κινητικά διαθεµατικά προγράµµατα έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη 
φυσική/σωµατική ανάπτυξη του παιδιού αλλά ταυτόχρονα συµβάλλουν στη γνωστική, 
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κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξή του (Γώτη, ∆έρρη & Κιουµουρτζόγλου, 2006; 
Κουτσούκη, 2007).  
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Περίληψη 
 Η παρούσα µελέτη σχεδιάστηκε, για να εξετάσει την εγκυρότητα και αξιοπιστία 

του Ερωτηµατολογίου Αναπτυξιακής ∆ιαταραχής Συντονισµού (ΕΑ∆Σ)  
(Developmental Coordination Disorder Questionnaire; Wilson, Kaplan, Crawford, 
Cambell & Dewey, 2000) αναφορικά µε την ανίχνευση της Α∆ΚΣ παιδιών, ηλικίας 
6-7 ετών. Αρχικά, εξετάστηκε η εγκυρότητα µετάφρασης καθώς και η παραγοντική 
δοµή του ΕΑ∆Σ σε δείγµα 83 γονέων. Προέκυψε ένα ερωτηµατολόγιο µε δυο 
παράγοντες «αδρή κινητικότητα και διάθεση» και «λεπτή κινητικότητα και 
επάρκεια» (Ιδιοτιµές = 3.40 και 2.98, Ερµηνευοµένη διακύµανση = 28.36% και 
24.5%, Cronbach a =.87 και .80, αντίστοιχα). Τέλος, ο έλεγχος χρονικής 
σταθερότητας ήταν .99 και .98 για τους παράγοντες, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, 
αξιολογήθηκαν 40 µαθητές µε της ∆έσµης Κινητικής Αξιολόγησης για Παιδιά 
(∆ΚΑγΠ) (Movement Assessment Battery for Children; Henderson & Sugden, 
1992). Οι ενδοσυσχετίσεις έδειξαν: α) σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των δύο 
παραγόντων και της συνολικής βαθµολογίας του ΕΑ∆Σ, και β) σηµαντική 
συσχέτιση των τριών παραγόντων και της συνολικής βαθµολογίας του MABC. Η 
αντιστοίχιση στη συνέχεια του ΕΑ∆Σ µε το ∆ΚΑγΠ έδειξε, ότι µπορούσε να 
αξιολογήσει µε ακρίβεια µόνο τους µαθητές χωρίς Α∆ΚΣ (94.7%). Συνολικά 
φαίνεται, ότι οι γονείς των παιδιών µε Α∆ΚΣ είχαν δυσκολία στην εκτίµηση της 
κινητικής ικανότητας των παιδιών τους. Το ΕΑ∆Σ στην παρούσα δοµή φαίνεται να 
είναι χρήσιµο εργαλείο ανίχνευσης και αξιολόγησης, ωστόσο, προτείνεται να 
χορηγείται παράλληλα µε άλλη δέσµη δοκιµασιών για την ανίχνευση της Α∆ΚΣ. 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αναπτυξιακή διαταραχή κινητικού συντονισµού (Α∆ΚΣ) χαρακτηρίζεται από προβλήµατα 
στην κίνηση που συνθέτουν µια από τις έξι βασικότερες δυσλειτουργίες κατά την παιδική 
ηλικία (Orton, 1937). Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, η Α∆ΚΣ χαρακτηρίζεται από 
ετερογένεια (Asonitou, Koutsouki, Kourtessis, & Charitou, 2012) και αν δεν αντιµετωπιστεί 
έγκαιρα, µπορεί να οδηγήσει, µεταξύ άλλων, σε σχολική αποτυχία, µαθησιακές δυσκολίες, 
προβλήµατα συµπεριφοράς (Κουτσούκη, 1997; Στροφύλλα, Σταύρου, Τσίγκανος, Ασωνίτου, 
& Κουτσούκη, 2012). Τα συνηθέστερα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση 
και την αξιολόγηση των παιδιών µε Α∆ΚΣ είναι: η ∆έσµη Κινητικής Αξιολόγησης για Παιδιά 
(Movement Assessment Battery for Children, MABC– Checklist) των Henderson και Sugden 
(1992), η ∆οκιµασία Αδρής Κινητικής Ανάπτυξης (Test of Gross Motor Development, 
TGMD), (Ulrich, 1985) και η ∆οκιµασία Κινητικής Επάρκειας (Bruininks - Oseretsky Test of 
Motor Proficiency, BOTMP) (Bruininks, 1978). Επιπλέον, αναφέρεται και η χρήση 
ερωτηµατολογίων, όπως το Ερωτηµατολόγιο Αναπτυξιακής ∆ιαταραχής Συντονισµού 
(Developmental Coordination Disorder Questionnaire, DCDQ) (Wilson, Kaplan, Crawford, 
Cambell, Dewey, 2000). Στην Ελλάδα δεν υπάρχει µέχρι σήµερα έγκυρο και αξιόπιστο 
ερωτηµατολόγιο γονέων, µε στόχο την ανίχνευση της αναπτυξιακής διαταραχής κινητικού 
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συντονισµού. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για την διαπολιτισµική προσαρµογή των 
ερωτηµατολογίων, µε στόχο την έγκαιρη ανίχνευση της Α∆ΚΣ.  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Στην παρούσα µελέτη συµµετείχαν 83 γονείς ηλικίας 27-50 ετών, οι 

οποίοι συµπλήρωσαν το DCDQ αναφορικά µε τον κινητικό συντονισµό των παιδιών τους. 
Στη συνέχεια, αξιολογήθηκαν 40 µαθητές ηλικίας 6-7 ετών που φοιτούν σε δηµόσια δηµοτικά 
σχολεία του νοµού Αττικής µε το MABC (Henderson & Sugden, 1992).  

Όργανα µέτρησης. Για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης χρησιµοποιήθηκαν το 
Ερωτηµατολόγιο Αναπτυξιακής ∆ιαταραχής Συντονισµού (Wilson et al., 2000) και η ∆έσµη 
Κινητικής Αξιολόγησης για Παιδιά (Henderson & Sugden, 1992). Το Ερωτηµατολόγιο 
Αναπτυξιακής ∆ιαταραχής Συντονισµού αποτελείται από 15 προτάσεις που οµαδοποιούνται 
σε 3 παράγοντες: (1) έλεγχος κατά τη διάρκεια της κίνησης (6 ερωτήσεις), (2) λεπτή 
κινητικότητα-γραφή (4 ερωτήσεις), και (3) γενικός συντονισµός (5 ερωτήσεις). Κατά τη 
συµπλήρωση οι γονείς καλούνται να συγκρίνουν την επίδοση του παιδιού τους µε άλλα 
συνοµήλικα παιδιά. H ∆έσµη Κινητικής Αξιολόγησης για Παιδιά σχεδιάστηκε για την 
ανίχνευση της Α∆ΚΣ σε 4 διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες (4-6, 7-8, 9-10, 10-12 ετών). 
Απαρτίζεται από 32 δοκιµασίες που χωρίζονται σε τρεις ενότητες και αξιολογούν: (α) την 
λεπτή επιδεξιότητα των χεριών, (β) τις δεξιότητες χειρισµού αντικειµένων και (γ) την 
ισορροπία.  

∆ιαδικασία µέτρησης. Αρχικά έγινε έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας 
του DCDQ, το οποίο συµπληρώθηκε από τους γονείς των µαθητών και στην συνέχεια 
αξιολογήθηκαν οι µαθητές µε το MABC από την ερευνητική οµάδα. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα κατά τον έλεγχο της παραγοντικής δοµής του 
Ερωτηµατολογίου Αναπτυξιακής ∆ιαταραχής Συντονισµού (exploratory factor analysis) 
προέκυψε ένα ερωτηµατολόγιο µε 12 προτάσεις και δυο παράγοντες «αδρή κινητικότητα και 
διάθεση» και «λεπτή κινητικότητα και επάρκεια» µε 6 προτάσεις για τον κάθε παράγοντα. 
(ιδιοτιµές = 3.40 και 2.98, ερµηνευοµένη διακύµανση = 28.36% και 24.5%, Cronbach a =.87 
και .80 αντίστοιχα). Ο έλεγχος χρονικής σταθερότητας (test-retest reliability) ήταν .99 και .98 
για τους δυο παράγοντες αντίστοιχα. Στην συνέχεια τα αποτελέσµατα των ενδο-συσχετίσεων 
έδειξαν: (α) σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των δυο παραγόντων και της συνολικής 
βαθµολογίας του ΕΑ∆Σ, καθώς και (β) σηµαντική συσχέτιση των 3 παραγόντων και της 
συνολικής βαθµολογίας του ∆ΚΑγΠ. Στην αξιολόγηση µε χ2 

των διαφορών στον αριθµό των 
µαθητών µε και χωρίς Α∆ΚΣ σύµφωνα µε τις επιδόσεις τους στο ∆ΚΑγΠ και τις απαντήσεις 
των γονέων τους στο ερωτηµατολόγιο ΕΑ∆Σ, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν υπήρξαν 
σηµαντικές διαφορές (χ2 = 0.030,  p = .863). Η αντιστοίχηση τέλος του ΕΑ∆Σ µε το ∆ΚΑγΠ 
έδειξε ότι µπορούσε να αξιολογήσει µε ακρίβεια µόνο τους µαθητές χωρίς Α∆ΚΣ (94.7%) 
(Πίνακας 1.). 
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Πίνακας 1. Αριθµός και ποσοστά µαθητών µε και χωρίς Α∆ΚΣ σύµφωνα µε τις επιδόσεις τους στη 
∆έσµη Κινητικής Αξιολόγησης για Παιδιά και τις απαντήσεις των γονέων τους στο Ερωτηµατολόγιο 
Αναπτυξιακής ∆ιαταραχής Συντονισµού. 

  

∆έσµη Κινητικής Αξιολόγησης για Παιδιά 

Ερωτηµατολόγιο Αναπτυξιακής  
∆ιαταραχής Συντονισµού 

 

Χωρίς Α∆ΚΣ Με Α∆ΚΣ 
   
   

Χωρίς Α∆ΚΣ 18     (94.7%) 1    (5.3%) 

Με Α∆ΚΣ 14     (93.3%) 1     (6.7%) 
  

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης φαίνεται να διαφωνούν µε τους Schoemaker, Flaper, 
Verheij, Wilson, Reinders-Messelink και Kloet (2006), οι οποίοι βρήκαν, ότι το 
Ερωτηµατολόγιο Αναπτυξιακής ∆ιαταραχής Συντονισµού είναι αξιόπιστο εργαλείο ακόµα 
και όταν συµπεριλαµβάνονται µικρότερα παιδιά στην ανάλυση από την ηλικία για την οποία 
έχει σχεδιαστεί. Ωστόσο, οι Loh, Piek και Barrett (2009) βρήκαν, ότι το Ερωτηµατολόγιο 
Αναπτυξιακής ∆ιαταραχής Συντονισµού παρουσίασε δυσκολία στην ανίχνευση παιδιών µε 
ελαφριές κινητικές δυσκολίες, καθότι ανίχνευσε λιγότερα από τα µισά παιδιά. Από την 
παρούσα µελέτη προέκυψε, ότι το ερωτηµατολόγιο µπορεί να «περιγράψει» κινητικά τους 
µαθητές χωρίς Α∆ΚΣ, ωστόσο, είναι αδύνατο στον εντοπισµό παιδιών µε Α∆ΚΣ ή σε 
κίνδυνο. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγµή δεν δείχνει κατάλληλο για να χορηγείται 
αποκλειστικά σαν µοναδικό εργαλείο ανίχνευσης και αξιολόγησης παιδιών µε Α∆ΚΣ, αλλά 
µονάχα παράλληλα µε κάποια άλλη δέσµη δοκιµασιών για την ανίχνευση της Α∆ΚΣ. Οι 
γονείς είχαν την τάση να υπερεκτιµούν τις δυνατότητες των παιδιών τους. 
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Αναρτηµένες ανακοινώσεις 
 

Ι. Αγωνιστικός Αθλητισµός 
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Περίληψη 
 Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει την οµαδική συνοχή, την ικανοποίηση των 

αθλητών και τα επίπεδα επιθετικότητας και θυµού αθλητών οµαδικών αθληµάτων 
και να διερευνηθεί αν και σε ποιο βαθµό οι µεταβλητές αυτές διαφοροποιούνται 
από την αγωνιστική κατηγορία. Το δείγµα αποτέλεσαν 615 αθλητές οµαδικών 
αθληµάτων, ηλικίας 15 έως 36. Ως όργανα µέτρησης χρησιµοποιήθηκαν: 1) το 
Ερωτηµατολόγιο Περιβάλλοντος Οµάδας, 2) η Κλίµακα Ικανοποίησης Αθλητών 
και 3) η Κλίµακα Επιθετικότητας και Θυµού. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 
ικανοποιητικούς δείκτες αξιοπιστίας των ερωτηµατολογίων στο συγκεκριµένο 
δείγµα, ενώ σχετικά µε την κατηγορία υπήρξαν διαφορές στο δείγµα µεταξύ 1ης και 
2ης Κατηγορίας. Πιο συγκεκριµένα, οι αθλητές της Β΄ Κατηγορίας παρουσίασαν 
υψηλότερους δείκτες και στους 4 παράγοντες της οµαδικής συνοχής, αλλά και 
στους παράγοντες της αθλητικής ικανοποίησης από τις τιµές των αθλητών της Α΄ 
Κατηγορίας. Οµοίως, οι αθλητές της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας παρουσίασαν 
υψηλότερη βαθµολογία θυµού και επιθετικότητας από τους αθλητές της Α΄ 
Κατηγορίας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έχουν πρακτική εφαρµογή στην 
προσέγγιση των προπονητών προκειµένου να κατευθύνουν τους αθλητές µε 
εναλλακτικές τεχνικές στην βελτίωση της οµαδικής συνοχής, την αύξηση της 
ικανοποίησης των αθλητών και την εκτόνωση του θυµού και της επιθετικότητας. 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Συνοχή µιας αθλητικής οµάδας ορίζεται η δυναµική διαδικασία που απεικονίζεται στην τάση 
της οµάδας να δέσει και να παραµένει ενωµένη στην επίτευξη των στόχων της και την 
ικανοποίηση των αναγκών των µελών της (Carron, Hausenblas, & Eys, 2005). Η ικανοποίηση 
των αθλητών ως έννοια είναι πολυδιάστατη και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες 
(Riemer & Chelladurai, 1998). Ο Averil (1983) όρισε τον θυµό ως το αποτέλεσµα της 
απειλής της καλής φυσικής ή ψυχολογικής κατάστασης ενός ατόµου, ενώ σύµφωνα µε τον 
Maxwell (2004) η επιθετικότητα είναι οποιαδήποτε συµπεριφορά, µη αναγνωρισµένη ως 
νόµιµη στο πλαίσιο των επίσηµων κανονισµών διεξαγωγής ενός αθλήµατος, που προορίζεται 
εναντίον του αντιπάλου. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διερευνηθεί (α) η σχέση της 
συνοχής, της ικανοποίησης και των επιπέδων θυµού και επιθετικότητας αθλητών οµαδικών 
αθληµάτων και (β) ο βαθµός στον οποίο οι παράµετροι αυτές επηρεάζονται από το 
αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών.  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 615 αθλητές, ηλικίας 15-36 ετών (M = 

25.14 χρόνια, SD= 5.38), των A΄, Β΄, και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών αντρών, που συµµετείχαν 
σε αθλητικές οµάδες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και 
υδατοσφαίρισης.  

Μέσα συλλογής. Για την αξιολόγηση της συνοχής οµάδας χρησιµοποιήθηκε το 
Ερωτηµατολόγιο Περιβάλλοντος Οµάδας (Αγγελονίδης, 1995) το οποίο έχει προσαρµοστεί 
στον ελληνικό πληθυσµό (Αγγελονίδης, Κάκκος, Ζέρβας, & Ψυχουντάκη, 1993-94) και 
περιλαµβάνει 18 ερωτήµατα τα οποία απαρτίζουν 4 παράγοντες: ατοµική έλξη/εµπλοκή στο 
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οµαδικό έργο, ατοµική έλξη/εµπλοκή στις κοινωνικές σχέσεις, οµαδικό έργο και κοινωνικές 
σχέσεις. Επίσης, χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα Ικανοποίησης Αθλητών το οποίο έχει 
τροποποιηθεί για τον ελληνικό πληθυσµό από τους Θεοδωράκη και Μπεµπέτσο (2003), 
περιλαµβάνει 10 ερωτήµατα και περιέχει δύο διαστάσεις: την ηγεσία και την προσωπική 
απόδοση. Τέλος, χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα Επιθετικότητας και Θυµού, το οποίο έχει 
µεταφραστεί και χρησιµοποιηθεί στην Ελλάδα από τους Μπεµπέτσο, Χριστοφορίδη και 
Μάντη (2008), περιλαµβάνει 12 ερωτήµατα και περιέχει 2 διαστάσεις: το θυµό και την 
επιθετικότητα.  

∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν τα τρία 
ερωτηµατολόγια εθελοντικά, τα οποία δόθηκαν από τον ερευνητή κατά τη διάρκεια της 
αγωνιστικής περιόδου 2011-12. Τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα.   

Στατιστική ανάλυση. Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό 
πακέτο PASW 18 για p<.05. Πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις: αξιοπιστίας και διακύµανσης 
για ανεξάρτητα δείγµατα ως προς ένα παράγοντα. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ανάλυση αξιοπιστίας. Η ανάλυση αξιοπιστίας των µεταβλητών των 

ερωτηµατολογίων εµφάνισε ικανοποιητικές τιµές µε τον δείκτη Cronbach α ο οποίος 
κυµάνθηκε από.61 έως .86.  

Αναλύσεις διακύµανσης. Από την ανάλυση διακύµανσης ως προς ένα παράγοντα, 
διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική επίδραση της κατηγορίας στους παράγοντες ατοµική 
έλξη/οµαδικό έργο (F4,610 = 4.36, p<.05), ατοµική έλξη/κοινωνικές σχέσεις (F4,610 = 5.30, p< 
.05), οµαδικό έργο (F4,610 = 5.48, p<.05) και κοινωνικές σχέσεις (F4,610 = 3.40, p<.05). 
Ειδικότερα οι αθλητές της Β΄ Κατηγορίας εµφάνισαν στατιστικά υψηλότερους δείκτες από 
τους αθλητές της Α΄ Κατηγορίας. Επίσης, εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στον 
παράγοντα θυµός (F4,610 = 17.08, p<.05) και στον παράγοντα επιθετικότητα (F4,606 = 46.72, 
p<.05) στην κατηγορία. Οι αθλητές της Β΄ Εθνικής κατηγορίας παρουσίασαν υψηλότερη 
βαθµολογία θυµού και επιθετικότητας από τους αθλητές της Α΄ Κατηγορίας. Τέλος, 
ανιχνεύθηκε στατιστικά σηµαντική επίδραση του παράγοντα προσωπική απόδοση (F4,610 = 
3.64, p<.05) και του παράγοντα ηγεσία (F4,610 = 3.96, p<.05) στην κατηγορία. Οι αθλητές της 
Β΄ Κατηγορίας εµφάνισαν υψηλότερες τιµές τόσο στην προσωπική απόδοση όσο και στην 
ηγεσία σε σχέση µε τους αθλητές της Α΄ κατηγορίας (Πίνακας 1). 
 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (SD) δείγµατος στους παράγοντες των 
ερωτηµατολογίων της έρευνας 

    

 Α΄Κατηγορία Β΄Kατηγορία Γ΄ Kατηγορία 
    

Παράγοντας Μ SD Μ SD M SD 
    
    

Ατ.έλξη/κοιν. σχέσεις 6.26 1.33 6.93 1.26 6.56 1.14 
    

Ατ.έλξη/οµαδικό έργο 6.03 1.44 6.94 1.33 6.54 1.33 
    

Οµαδικό έργο 6.50 1.42 7.02 1.25 6.74 1.24 
    

Κοινωνικές σχέσεις 5.88 1.82 6.52 1.49 6.10 1.25 
    

Θυµός 2.27 0.60 2.22 0.69 2.31 0.68 
    

Επιθετικότητα 1.83 0.60 1.83 0.62 2.33 0.62 
    

Προσωπική Απόδοση 5.01 0.96 5.48 0.88 5.18 1.06 
    

Ηγεσία 5.12 1.07 5.54 0.88 5.23 0.94 
       

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσµατα της συνοχής, επιβεβαιώνουν προηγούµενα ευρήµατα των Σαλογιάννη, 
Γαλάνη, Κούλη και Χατζηγεωργιάδη (2009), οι οποίοι εντόπισαν ότι αθλητές χαµηλότερων 
κατηγοριών είχαν υψηλότερες τιµές στους παράγοντες «οµαδικό έργο» και «κοινωνικές 



 

 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας 
“Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό» 

 

138 

σχέσεις». Σχετικά µε τα επίπεδα θυµού και επιθετικότητας, τα αποτελέσµατα της παρούσας 
µελέτης συµφωνούν µε εκείνα της µελέτης των Maxwell, Visek και Moores (2009), σύµφωνα 
µε τους οποίους όσο υψηλότερο το επίπεδο των αθλητών τόσο µειώνονται τα ποσοστά 
εκδήλωσης της επιθετικότητας. Στα ίδια αποτελέσµατα κατέληξαν και έρευνες που 
πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα (∆ουλγεράκης, Μπεµπέτσος, Αντωνίου, & Μαυρίδης, 
2008; Ζουµπουλιάς, Μπεµπέτσος, Αντωνίου, & Κουρτέσης, 2011). Για τη διερεύνηση της 
ικανοποίησης από την ηγετική συµπεριφορά και από την προσωπική απόδοση υψηλότερες 
τιµές παρουσίασαν οι αθλητές της Β΄ Κατηγορίας συµπέρασµα που συµφωνεί µε αυτό των 
West, Biesanz και Pitts, (2000). Οι αθλητές της Α΄ Κατηγορίας ασκούν αυστηρότερη κριτική 
στην ηγετική συµπεριφορά του προπονητή τους και είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι από την 
απόδοσή τους. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας µπορούν να αποτελέσουν τη 
βάση για περαιτέρω έρευνα, καθώς τόσο ο θυµός όσο και η επιθετικότητα αποτελούν 
πολύπλευρες έννοιες µε ευρύ ερευνητικό πεδίο. 
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Περίληψη 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετασθεί η σχέση µεταξύ της 

αντιλαµβανόµενης συµπεριφοράς του προπονητή και των βασικών ψυχολογικών 
αναγκών (αυτονοµία, ικανότητα, σχέσεις) σε νεαρούς αθλητές καλαθοσφαίρισης. 
Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 134 αθλητές καλαθοσφαίρισης, κατηγορίας 
παίδων και παµπαίδων, των συλλόγων του Ν. Ροδόπης. Για την αξιολόγηση της 
αντιλαµβανόµενης συµπεριφοράς του προπονητή χρησιµοποιήθηκε το 
Ερωτηµατολόγιο Συµπεριφοράς του Προπονητή (Coaching Behaviour 
Questionnaire; Williams, Jerome, Kenow, Rogers, Sartain, & Darland, 2003), 
προσαρµοσµένο στον ελληνικό πληθυσµό (Zourbanos, Hatzigeorgiadis, & 
Theodorakis, 2007), και για τη διερεύνηση των βασικών ψυχολογικών αναγκών 
χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα Βασικών Ψυχολογικών Αναγκών (Basic Psychological 
Needs in Exercise Scale; Vlachopoulos, & Michailidou, 2006). Οι δείκτες 
εσωτερικής συνέπειας των κλιµάκων των δύο ερωτηµατολογίων, κυµάνθηκαν σε 
αποδεκτά επίπεδα (Cronbach a = .86 έως .91 και .77 έως 92, αντίστοιχα). Από την 
ανάλυση συσχετίσεων προέκυψε ότι η υποστηρικτική συµπεριφορά του 
προπονητή, είχε στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µε την αντιλαµβανόµενη 
αυτονοµία, την ικανότητα και τις σχέσεις, ενώ η αρνητική δεν σχετίζονταν µε 
κανέναν παράγοντα της κλίµακας των βασικών ψυχολογικών αναγκών. Τα 
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν ότι οι προπονητές θα πρέπει να 
εµπνέουν κάθε αθλητή, είναι υπεύθυνοι όχι µόνον για το σωστό σχεδιασµό της 
προπόνησης αλλά και για την παρακίνηση των παιδιών ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια 
της αθλητικής τους σταδιοδροµίας.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι έρευνες στο χώρο του αγωνιστικού αθλητισµού, υποστηρίζουν ότι η προσωπικότητα και η 
συµπεριφορά των προπονητών, διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην προσωπική και αθλητική 
ανάπτυξη και την πορεία των αθλητών. Στα πρώτα χρόνια συµµετοχής των µικρών αθλητών, 
οι προπονητές θα πρέπει να δίνουν έναν τέτοιο προσανατολισµό, ώστε να µπει στη ζωή τους 
η ανάγκη για αθλητισµό αλλά και οι αξίες που αυτός προσφέρει (Quested, & Duda, 2010). 
Σύµφωνα µε τη θεωρία του αυτο-καθορισµού, τα άτοµα τείνουν να ασχολούνται µε 
περισσότερο ενδιαφέρον και ενέργεια για δραστηριότητες που επιλέγουν και παραµένουν σε 
αυτές εάν τις έχουν επιλέξει οι ίδιοι, εάν νοιώθουν ικανοί ότι θα ανταποκριθούν σε αυτές ή 
όταν ικανοποιούνται οι εσωτερικές ψυχολογικές ανάγκες. Όταν η ανάγκη αυτονοµίας, 
ικανότητας και αλληλεπίδρασης ικανοποιηθεί, τότε αυξάνεται η εσωτερική ικανοποίηση και 
το ενδιαφέρον του αθλητή (Reinboth, Duda, & Ntoumanis, 2004), πράγµα το οποίο οδηγεί σε 
υψηλά επίπεδα εσωτερικού κινήτρου και συνεκδοχικά σε υψηλότερη απόδοση.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν να εξετασθεί η σχέση µεταξύ της 
αντιλαµβανόµενης συµπεριφοράς του προπονητή και των βασικών ψυχολογικών αναγκών σε 
νεαρούς αθλητές µπάσκετ, κατηγορίας παίδων και παµπαίδων. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 134 αθλητές καλαθοσφαίρισης, 

από 7 αθλητικούς συλλόγους καλαθοσφαίρισης του Ν. Ροδόπης, κατηγορίας παίδων (n1=70) 
και παµπαίδων (n2=64), µε µέσο όρο ηλικίας 13 έτη (SD=1.98), και χρόνια παραµονής στον 
ίδιο σύλλογο 3 ± 1,21 έτη.  

Όργανα µέτρησης. Για τη διεξαγωγή της έρευνας, χρησιµοποιήθηκε το 
Ερωτηµατολόγιο Συµπεριφοράς του Προπονητή (Coaching Behaviour Questionnaire, 
Williams et al., 2003), προσαρµοσµένο για τον ελληνικό πληθυσµό (Zourbanos et al., 2007), 
µε 15 θέµατα και δύο παράγοντες: (1) υποστηρικτική συµπεριφορά µε 8 ερωτήσεις (π.χ., «Η 
κριτική από τον προπονητή µου γίνεται µε καλό τρόπο»), και (2) αρνητική συµπεριφορά µε 7 
ερωτήσεις (π.χ., «Ο προπονητής µου µε κάνει να νιώθω νευρικότητα»). Οι απαντήσεις 
δίνονταν σε 5βάθµια κλίµακα τύπου Likert (από 1= διαφωνώ απόλυτα, έως 5= συµφωνώ 
απόλυτα). Για τη διερεύνηση των βασικών ψυχολογικών αναγκών χρησιµοποιήθηκε η 
Κλίµακα Βασικών Ψυχολογικών Αναγκών (Basic Psychological Needs in Exercise Scale; 
Vlachopoulos, & Michailidou, 2006) µε 12 θέµατα οµαδοποιηµένα σε 3 παράγοντες: (1) 
αυτονοµία (π.χ., «Αισθάνοµαι ότι ο τρόπος που προπονούµαι µε εκφράζει απόλυτα»), (2) 
ικανότητα (π.χ., «Νοιώθω ότι εκτελώ πολύ αποτελεσµατικά τις ασκήσεις της προπόνησης»), 
και (3) κοινωνικές σχέσεις (π.χ., «Οι σχέσεις µου µε τους άλλους συναθλητές είναι πάρα 
πολύ φιλικές»). Τα θέµατα αξιολογούνταν µε 5/βάθµια κλίµακα (από το 1= δε συµφωνώ 
καθόλου, έως το 5= συµφωνώ πάρα πολύ). Τα ανώνυµα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν 
εθελοντικά από τους αθλητές στους χώρους προπόνησης, απουσία του προπονητή τους, στην 
αρχή της αγωνιστικής περιόδου 2012. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της 
έρευνας πραγµατοποιήθηκαν, ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis), περιγραφική 
στατιστική (descriptive analysis) και ανάλυση συσχετίσεων (Pearson correlation analysis) για 
τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των παραγόντων των δύο οργάνων µέτρησης. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας των υποκλιµάκων των δύο ερωτηµατολογίων κυµάνθηκαν 
σε αποδεκτά επίπεδα (Cronbach alpha από .77 έως .92). Όσον αφορά την αντιλαµβανόµενη 
συµπεριφορά του προπονητή, οι αθλητές τη θεωρούσαν υποστηρικτική σε ικανοποιητικό 
επίπεδο (Μ=3.34), και ως προς την ικανοποίηση των βασικών ψυχολογικών αναγκών, φάνηκε 
ότι αθλητές εµφάνισαν ικανοποιητικούς µέσους όρους και στους τρεις παράγοντες µε τους 
µεγαλύτερους να παρουσιάζονται στις σχέσεις (M=4.27). Από την ανάλυση συσχετίσεων 
φάνηκε ότι η «υποστηρικτική συµπεριφορά» του προπονητή είχε στατιστικά σηµαντική 
θετική συσχέτιση µε την αντιλαµβανόµενη αυτονοµία (p<.01), την ικανότητα (p<.01) και τις 
σχέσεις (p<.05), ενώ η αρνητική συµπεριφορά είχε αρνητική συσχέτιση µόνον µε τις 
κοινωνικές σχέσεις. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μέσοι όροι (Μ), δείκτης εσωτερικής συνέπειας (Cronbach α) και αποτελέσµατα 
ανάλυσης συσχέτισης µεταξύ των παραγόντων του Ερωτηµατολογίου Συµπεριφοράς του Προπονητή 
και της Κλίµακας Βασικών Ψυχολογικών Αναγκών 
        

Παράγοντες 1. 2. 3. 4. 5. Μ Cronbach a 
        
        

1.Υποστηρικτική συµπεριφορά  1.00     3.34 .91 
        

2. Αρνητική συµπεριφορά -.16**   1.00    2.68 .86 
        

3. Αυτονοµία .46**    -.58  1.00   3.69 .77 
        

4. Ικανότητα  .29**  .02 .46**    1.00  3.78 . 84 
        

5. Κοινωνικές σχέσεις   .15*  -.17*  .38**   .36**   1.00 4.27 .92 
        

*p< .05,    **p< .01 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας, έδειξαν ότι η αντιλαµβανόµενη υποστηρικτική 

συµπεριφορά του προπονητή σχετίζεται άµεσα µε την ικανοποίηση των βασικών 
ψυχολογικών αναγκών. Η προσέγγιση των προπονητών θα πρέπει να είναι θετική, ώστε να 
επέρχεται η ικανοποίηση τόσο της αντιλαµβανόµενης αυτονοµίας και ικανότητας των νεαρών 
αθλητών όσο και η ανάπτυξη της σχέσης µε τους συναθλητές τους, ώστε να επιτυγχάνουν 
τους στόχους τους, τόσο στη διαδικασία της επίδοσης όσο και του αποτελέσµατος (Wang, 
Teck, & Chatzisarantis, 2009). Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε προηγούµενες µελέτες οι 
οποίες κατέγραψαν τη θετική σχέση µεταξύ της θετικής ανατροφοδότησης και των 
εσωτερικών κινήτρων και διαπίστωσαν ότι οι βασικές ψυχολογικές ανάγκες ικανότητα, 
αυτονοµία και σχέσεις µε τους άλλους είναι στενά συνδεδεµένες µε την υποστηρικτική 
καθοδήγηση (Amorose, & Horn, 2000; Hollembeak, & Amorose, 2005). Συµπερασµατικά, τα 
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν ότι κατά τα πρώτα χρόνια συµµετοχής 
των µικρών αθλητών στο άθληµα της καλαθοσφαίρισης, οι προπονητές θα πρέπει να 
επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των βασικών ψυχολογικών αναγκών, την παρακίνηση, τη 
διασκέδαση και την ευχαρίστηση από τη συµµετοχή και να δίνουν έναν τέτοιο 
προσανατολισµό ώστε να µπει στη ζωή τους η ανάγκη για αθλητισµό αλλά και οι αξίες που 
αυτός προσφέρει.  
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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να εξετάσει τη σχέση µεταξύ της συνοχής και 
την υιοθέτηση στρατηγικών αντιµετώπισης προσέγγισης και αποφυγής 
αθλητών/τριών ατοµικών αθληµάτων. Στη µελέτη έλαβαν µέρος 146 αθλητές/τριες 
(84 άνδρες, 62 γυναίκες) µε µέσο όρο ηλικίας 20.32 (±4.89) έτη. Για την 
αξιολόγηση της συνοχής χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Περιβάλλοντος 
Οµάδας για Νεαρούς Αθλητές, το οποίο αξιολογεί δύο διαστάσεις της συνοχής, τη 
συνοχή στο έργο και την κοινωνική συνοχή. Για την αξιολόγηση των στρατηγικών 
αντιµετώπισης χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο Αντιµετώπιση Προσέγγισης 
και Αποφυγής σε Αγώνα το οποίο αξιολογεί έξι στρατηγικές αντιµετώπισης, τρεις 
που αφορούν στρατηγικές προσέγγισης (προσπάθεια, σχεδιασµός και θετική αυτο-
οµιλία), και τρεις που αφορούν στρατηγικές αποφυγής (γνωστική εγκατάλειψη, 
συµπεριφορική εγκατάλειψη και άρνηση). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η συνοχή 
είχε θετικές χαµηλές σχέσεις µε στρατηγικές προσέγγισης, αλλά και τη γνωστική 
εγκατάλειψη. Συνολικά τα αποτελέσµατα δίνουν προκαταρκτικά στοιχεία σχετικά 
µε τον ρόλο της συνοχής στα ατοµικά αθλήµατα, και υποδεικνύουν ότι η συνοχή 
σχετίζεται µε τις στρατηγικές που υιοθετούν οι αθλητές για να αντιµετωπίσουν 
δύσκολες – στρεσογόνες καταστάσεις.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην καθηµερινή µας ζωή ερχόµαστε αντιµέτωποι µε δύσκολες καταστάσεις που µας 
προκαλούν στρες και καλούµαστε να τις αντιµετωπίσουµε. Ο κάθε άνθρωπος όµως αντιδράει 
σε αυτές τις «στρεσογόνες καταστάσεις» µε διαφορετικό τρόπο. Εστιάζοντας στο αθλητικό 
περιβάλλον θα διαπιστώσουµε ότι οι αθλητές/τριες καλούνται να αντιµετωπίζουν τέτοιου 
είδους καταστάσεις πολύ πιο συχνά (Crocker & Graham, 1995). Κατά την προσπάθεια οι 
αθλητές/τριες βρίσκονται αντιµέτωποι µε δυσάρεστες καταστάσεις που τους προκαλούν 
στρες και ο βαθµός στον οποίο οι αθλητές µπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσµατικά σε 
αυτές τις καταστάσεις, λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας τους (Hardy, 
Jones, & Gould, 1996). Συνεπώς, οι στρατηγικές που επιλέγονται για την αντιµετώπιση 
αντίξοων καταστάσεων είναι πολύ κρίσιµες για τους αθλητές/τριες.  

Στον χώρο της αντιµετώπισης αντίξοων καταστάσεων, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, 
ένα µέρος της έρευνας ασχολείται µε τους παράγοντες, όπως τα χαρακτηριστικά του ατόµου, 
της κατάστασης και της παρακίνησης, που επηρεάζουν την υιοθέτηση των στρατηγικών των 
ατόµων. Ένας επιπλέον παράγοντας που, σύµφωνα µε τον Aldwin (2000), φαίνεται να 
επηρεάζει την υιοθέτηση και την αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών αντιµετώπισης 
αντίξοων καταστάσεων είναι το αθλητικό περιβάλλον που µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν 
εκτεταµένα ερευνητικά δεδοµένα στην αθλητική βιβλιογραφία. Όταν αναφερόµαστε στο 
αθλητικό περιβάλλον ένα από τα πρώτα πράγµατα που µας έρχεται στο µυαλό είναι η συνοχή 
της οµάδας. Σύµφωνα µε τους Carron, Brawley και Widmeyer (1998), η συνοχή είναι µία 
διαδικασία η οποία αναφέρεται στην τάση των µελών µιας οµάδας να δέσουν µεταξύ τους και 
να παραµένουν ενωµένοι για την επιδίωξη των κοινών τους στόχων. Η έρευνα σχετικά µε τον 
ρόλο της συνοχής έχει εστιαστεί σε αθλητές και οµάδες οµαδικών αθληµάτων. Τα ευρήµατα 
υποστηρίζουν ότι η συνοχή της οµάδας έχει θετική επίδραση  σε παράγοντες όπως η 
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απόδοση, η διαχείριση του άγχους και η ικανοποίηση των αθλητών (Loughead & Carron, 
2004). H ερευνητική προτίµηση στα οµαδικά αθλήµατα είναι φυσιολογική αν αναλογιστούµε 
ότι η απόδοση στα αθλήµατα αυτά εξαρτάται περισσότερο από τη συλλογική προσπάθεια. 
Παρόλα αυτά, η συνοχή µπορεί να επηρεάζει διάφορες παραµέτρους της απόδοσης και στα 
ατοµικά αθλήµατα (Carron & Chelladurai, 1981).  

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει αυτή την εικασία και να εξετάσει 
αν η συνοχή της οµάδας σχετίζεται µε τις στρατηγικές αντιµετώπισης προσέγγισης και 
αποφυγής αθλητών/τριών ατοµικών αθληµάτων.  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Στην έρευνα συµµετείχαν 146 αθλητές/τριες (84 άνδρες, 62 

γυναίκες) µε µέσο όρο ηλικίας 20.32 (±4.89) έτη, µέσο όρο αγωνιστικής εµπειρίας 5.40 
(±4.13) έτη και µέσο όρο συµµετοχής στην τρέχουσα οµάδα 5.47 (±3.48) έτη.   

Όργανα µέτρησης. Για την αξιολόγηση της συνοχής χρησιµοποιήθηκε το 
Ερωτηµατολόγιο Περιβάλλοντος Οµάδας για Νεαρούς Αθλητές (Eys, Loughhead, Bray, & 
Carron, 2009; Μορέλα, Κούλη, & Χατζηγεωργιάδης, 2011), το οποίο περιλαµβάνει 16 
θέµατα και αξιολογεί δύο διαστάσεις της συνοχής (συνοχή έργου και κοινωνική συνοχή). Οι 
απαντήσεις δόθηκαν µε βάση µια 9/βάθµια κλίµακα (1=διαφωνώ απόλυτα, 9=συφµωνώ 
απόλυτα). Για την αξιολόγηση των στρατηγικών αντιµετώπισης αντίξοων καταστάσεων 
χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Αντιµετώπισης Προσέγγισης και Αποφυγής σε Αγώνα 
(Hatzigeorgiadis & Chroni, 2007), το οποίο περιλαµβάνει 24 θέµατα και αξιολογεί έξι 
στρατηγικές αντιµετώπισης (τρία θέµατα για κάθε διάσταση). Οι τρεις από αυτές αφορούν 
στρατηγικές προσέγγισης: (α) προσπάθεια, (β) σχεδιασµό, και (γ) αυτο-οµιλία, και οι άλλες 
τρεις αφορούν στρατηγικές αποφυγής: (α) γνωστική εγκατάλειψη, (β) συµπεριφορική 
εγκατάλειψη και (γ) άρνηση. Οι απαντήσεις δόθηκαν µε βάση µια 5/βάθµια κλίµακα 
(1=Ποτέ, 5=Πάντα). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Περιγραφικά δείκτες (Μ, SD), δείκτης εσωτερικής συνοχής και συσχετίσεις 

εµφανίζονται στον Πίνακα 1. Ανάλυση συσχετίσεων έδειξε ότι η συνοχή στο έργο είχε 
θετικές χαµηλές, αλλά στατιστικά σηµαντικές σχέσεις µε τις στρατηγικές προσέγγισης, 
σχεδιασµός (p<.05) και θετικό αυτο-οµιλία (p<.01), ενώ κοινωνική συνοχή είχε θετική 
χαµηλή, αλλά στατιστικά σηµαντική σχέση µε την αυτο-οµιλία (p<.05). Επίσης, τόσο η 
συνοχή στο έργο, όσο και η κοινωνική συνοχή είχε θετική χαµηλή, αλλά στατιστικά 
σηµαντική σχέση µε τη γνωστική εγκατάλειψη (p<.05). 
 

Πίνακας 1. Περιγραφικά δείκτες (M, SD), δείκτης εσωτερικής συνοχής (Cronbach a) και συσχετίσεις 
των Ερωτηµατολογίων Περιβάλλοντος Οµάδας για Νεαρούς Αθλητές και Αντιµετώπιση Προσέγγισης 
και Αποφυγής σε Αγώνα 

 Περιγραφικοί δείκτες Cronbach 
a 

Συσχετίσεις 
 M SD 1 2 
1. Συνοχή στο έργο 6.70 1.26 .83   
2. Κοινωνική συνοχή 6.64 1.36 .86 .87**  
3. Προσπάθεια 4.24 .69 .72 .16 .11 
4. Σχεδιασµός 3.99 .75 .70 .17* .13 
5. Αυτο-οµιλία 4.07 .71 .73 .21** .18* 
6. Γνωστική εγκατάλειψη 2.93 .97 .75 .17* .19* 
7. Συµπεριφορική εγκατάλειψη 2.25 .92 .71 -.03 .02 
8. Άρνηση  2.19 .99 .78 .04 .06 

* p < .05, ** p < .01  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 Συνολικά τα αποτελέσµατα ανέδειξαν τη σηµασία της συνοχής στην υιοθέτηση 
κατάλληλων στρατηγικών αντιµετώπισης αντίξοων καταστάσεων αθλητών ατοµικών 
αθληµάτων. Πιο συγκεκριµένα, αναµενόµενες ήταν οι σχέσεις της συνοχής µε τις 
στρατηγικές προσέγγισης, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θετική σχέση της 
συνοχής µε τη γνωστική εγκατάλειψη. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι σε οµάδες µε υψηλή 
συνοχή η γνωστική εγκατάλειψη ίσως µην να θεωρείται τόσο αρνητική αντίδραση επειδή τα 
µέλη της οµάδας νιώθουν ότι οι συναθλητές τους θα τους θα δείξουν κατανόηση και πιθανώς 
να έχουν αντίστοιχες αντιδράσεις. Συνεπώς, ακόµα και σε ατοµικά αθλήµατα, θα πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο οµαδικό περιβάλλον για να επέλθει αύξηση της συνοχής και 
κατ’ επέκταση την πιο αποτελεσµατική υιοθέτηση στρατηγικών αντιµετώπισης από τους 
αθλητές/τριες.  
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Περίληψη 
 Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να εξετάσει αν η υποστήριξη της αυτονοµίας ή 

ο περιορισµός της, µέσα από την προσπάθεια διαπροσωπικού ελέγχου από τον 
προπονητή, µπορεί να προβλέψει τη συνοχή της οµάδας. Στην έρευνα συµµετείχαν 
88 αθλητές/τριες (64 άνδρες, 24 γυναίκες) µε µέσο όρο ηλικίας 21.65 (±5.65) έτη, 
και µέσο όρο συµµετοχής στην τρέχουσα οµάδα 3.99 (±4.39) έτη. Για την 
αξιολόγηση της συνοχής χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Περιβάλλοντος 
Οµάδας για Νεαρούς Αθλητές, το οποίο αξιολογεί δύο διαστάσεις συνοχής, τη 
συνοχή στο έργο και την κοινωνική συνοχή. Για την αξιολόγηση της αυτονοµίας 
χρησιµοποιήθηκε η σύντοµη µορφή της Κλίµακας Αθλητικού Περιβάλλοντος. 
Τέλος, για την αξιολόγηση του ελέγχου χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο 
προπονητικής συµπεριφοράς διαπροσωπικού ελέγχου. Αναλύσεις παλινδρόµησης 
έδειξαν ότι η υποστήριξη της αυτονοµίας ήταν σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης 
τόσο της συνοχής στο έργο όσο και της κοινωνικής συνοχής. Συνολικά τα 
αποτελέσµατα ανέδειξαν τη σηµασία της αυτονοµίας και αναδεικνύουν το ρόλο του 
προπονητή στην υποστήριξή της για την αποτελεσµατική ανάπτυξη των δοµών της 
οµάδας.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα συχνό φαινόµενο και παράλληλα απορία των προπονητών, των αθλητών, και των 
οπαδών, όταν παρακολουθούν αγώνες οµαδικών αθληµάτων, είναι γιατί ενώ µια οµάδα 
διαθέτει πληθώρα ποιοτικών αθλητών, ωστόσο δεν µπορεί να φέρει και τα ανάλογα 
αποτελέσµατα. Για τη διερεύνηση τέτοιων φαινοµένων, στον χώρο της αθλητικής ψυχολογίας 
αναπτύχτηκε η έρευνα για τη συνοχή της οµάδας. Σύµφωνα µε τον Carron (1982), η συνοχή 
είναι «µία δυναµική διαδικασία που αντανακλά της τάση της οµάδας να ενωθεί και να 
παραµείνει ενωµένη στην επιδίωξη των στόχων της. Όσον αφορά στην έρευνα για τη συνοχής 
της οµάδας, έχει υποστηριχθεί ότι για να διερευνήσει κανείς τη σχέση της συνοχής και της 
συµπεριφοράς της οµάδας, θα πρέπει να διακρίνει τη συνοχή σε: (α) συνοχή στο έργο και (β) 
κοινωνική συνοχή. Πιο συγκεκριµένα, η συνοχή στο έργο αντανακλά στον βαθµό που τα 
µέλη µιας οµάδας δουλεύουν µαζί για ένα κοινό στόχο, ενώ η κοινωνική συνοχή αντανακλά 
στον βαθµό που τα µέλη µιας οµάδας τρέφουν φιλικά αισθήµατα ο ένας για τον άλλο και 
βιώνουν ευχαρίστηση από τη µεταξύ τους σχέση.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για την έρευνα 
σχετικά µε τη συνοχή της οµάδας και αυτό φαίνεται να οφείλεται στη θετική σχέση που η 
συνοχή έχει µε την αθλητική απόδοση. Για την καλύτερη κατανόηση της συνοχής, ο Carron 
(1982) πρότεινε ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν και 
διαµορφώνουν τη συνοχή µιας οµάδας. Ανάµεσα στους παράγοντες αυτούς ο Carron 
αναγνώρισε και το περιβάλλον της οµάδας. Πρόσφατες θεωρήσεις στον χώρο της 
παρακίνησης, και η ανάπτυξη και ραγδαία εξέλιξη της θεωρίας του αυτο-καθορισµού (Deci 
& Ryan, 1985), ένας σηµαντικός παράγοντας διαµόρφωσης του αθλητικού περιβάλλοντος 
είναι η παροχή αυτονοµίας από τον προπονητή. Ένα περιβάλλον βασισµένο στην παροχή 
αυτονοµίας δίνει τη δυνατότητα στους αθλητές να θεωρούν ότι συµβάλουν στις διαδικασίες 
της οµάδα και σε κάποιο βαθµό καθορίζουν οι ίδιοι τις πράξεις τους. Αντίθετα, όταν οι 
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αθλητές αισθάνονται ότι όσα κάνουν είναι αποτέλεσµα αποφάσεων στις οποίες δεν έχουν 
συµµετοχή, κάτι το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ελεγχόµενη µορφή παρακίνησης, τότε είναι 
απίθανο αυτοί οι αθλητές να είναι εσωτερικά παρακινηµένοι.  

Βασισµένοι στα παραπάνω και υποστηρίζοντας τη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος 
µιας οµάδας, σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να εξετάσει αν η αυτονοµία ή η έλλειψή της 
µε την έµφαση σε ελεγχόµενες µορφές παρακίνησης, µπορούσε να προβλέψει τη συνοχή 
οµαδικών αθληµάτων.  
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Στη µελέτη συµµετείχαν 88 αθλητές/τριες (64 άνδρες, 24 γυναίκες), 

µε µέσο όρο ηλικίας 21.65 (±5.65) έτη και µέσο όρο συµµετοχής στην τρέχουσα οµάδα 3.99 
(±4.39) έτη.  

Όργανα µέτρησης. Για την αξιολόγηση της συνοχής χρησιµοποιήθηκε το 
Ερωτηµατολόγιο Περιβάλλοντος Οµάδας για Νεαρούς Αθλητές (Eys, Loughhead, Bray, & 
Carron, 2009; Μορέλα, Κούλη, & Χατζηγεωργιάδης, 2011), το οποίο αξιολογεί δύο 
διαστάσεις: (α) συνοχή στο έργο (Cronbach α = .84) και (β) κοινωνική συνοχή (Cronbach α = 
.87). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε µία 9-βάθµια κλίµακα τύπου Likert (1=διαφωνώ απόλυτα, 
9=συφµωνώ απόλυτα).  

Για την αξιολόγηση της αυτονοµίας χρησιµοποιήθηκε η σύντοµη µορφή της 
Κλίµακας Αθλητικού Περιβάλλοντος (Deci, 2001; Kouli, Hatzigeorgiadis, Elbe, Ries, 
Fernandez-Gavira, & Sanchez, 2011), η οποία αξιολογεί την υποστήριξη της αυτονοµίας και 
αποτελείται από 6 θέµατα. Τέλος, για την αξιολόγηση του ελέγχου (Cronbach α = .86) 
χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Προπονητικής Συµπεριφοράς ∆ιαπροσωπικού Ελέγχου 
(Bartholomew, Ntoumanis, & Thogersen, 2010, Kouli et al., 2011). Το ερωτηµατολόγιο 
αποτελείται από 15 θέµατα τα οποία αξιολογούν 4 διαστάσεις προπονητικής συµπεριφοράς: 
χρήση αµοιβών για παρακίνηση (Cronbach α = .85), αρνητική προσοχή/αδιαφορία (Cronbach 
α = .84), προσβολές (Cronbach α = .82) και υπερβολικός προσωπικός έλεγχος (Cronbach α = 
.77). Τα δύο τελευταία ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν σε 5/βάθµια κλίµακα (1=διαφωνώ 
απόλυτα, 5=συµφωνώ απόλυτα). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Για να διαπιστωθεί ο βαθµός στον οποίο η αυτονοµία και ο έλεγχος του µπορούσαν να 
προβλέψουν τη συνοχή της οµάδας, εκτελέστηκαν αναλύσεις παλινδρόµησης. Σχετικά µε τη 
συνοχή στο έργο, ερµηνεύθηκε το 26% της συνολικής διακύµανσης, F7, 87 = 14.80, p<.001, µε 
την υποστήριξη της αυτονοµίας να είναι σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης. Σχετικά µε την 
κοινωνική συνοχή ερµηνεύθηκε το 20 % της συνολικής διακύµανσης, F7, 87 = 10.20, p<.001, 
µε την υποστήριξη της αυτονοµίας να είναι σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης. Οι 
συντελεστές πρόβλεψης, από την ανάλυση παλινδρόµησης για τις δύο διαστάσεις της 
συνοχής, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  
 

 
  Πίνακας 1. Οι συντελεστές πρόβλεψης από την ανάλυση παλινδρόµησης 

 Beta 
 Συνοχή στο έργο Κοινωνική συνοχή 
Αυτονοµία .50** .40** 
Έλεγχος  .07 .17 

  ** p<.001 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Tα αποτελέσµατα της έρευνας υποστηρίζουν τη σηµασία της αυτονοµίας στη διαµόρφωση 
των δοµών µιας οµάδας τόσο στο επίπεδο του αθλητικού έργου όσο και στο επίπεδο των 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Οι προπονητές µέσα από την υποστήριξη της αυτονοµίας και 
τη συµµετοχή των αθλητών στη λήψη αποφάσεων µπορούν να πετύχουν επιθυµητά 
αποτελέσµατα όχι µόνο σε ατοµικό επίπεδο παρακίνησης και ευχαρίστησης των αθλητών, 
αλλά και σε οµαδικό επίπεδο µε την ανάπτυξη της συνοχής της οµάδας.  
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Περίληψη 

 Η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό τη µελέτη και ιδιαίτερα την καταγραφή των 
τρόπων µε τους οποίους τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εκδηλώνουν συµπεριφορές 
ανταγωνισµού. Το δείγµα της έρευνας αποτελούταν από 195 παιδιά ηλικίας 4-5 
ετών. Η µεθοδολογία βασίστηκε στη φαινοµενολογική προσέγγιση και τα δεδοµένα 
συλλέχτηκαν µέσα από παρατήρηση χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της παθητικής 
καταγραφής. Πραγµατοποιήθηκαν 165 ώρες παρατήρησης κατά τη διάρκεια 10 
εβδοµάδων σε 11 τάξεις νηπιαγωγείου. Η ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων έδειξε 
ότι τα παιδιά εκδηλώνουν συµπεριφορές ανταγωνισµού λεκτικά και κινητικά. 
Συγκεκριµένα εκφράζουν συµπεριφορές ανταγωνισµού i) κάνοντας συγκρίσεις, ii) 
διαφωνώντας µεταξύ, iii) παίρνοντας το λόγο από άλλο παιδί, iv) παίρνοντας τη 
θέση άλλου παιδιού, v) αρπάζοντας αντικείµενα που έχουν στην κατοχή τους άλλα 
παιδιά, και vi) τραβώντας, σπρώχνοντας και κλωτσώντας άλλα παιδιά για να 
πάρουν τη θέση τους ή για να πάρουν αντικείµενα που έχουν στην κατοχή τους.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Alfie Kohn (1986) στο βιβλίο του µε τίτλο «No Contest» αναφέρει ότι ο ανταγωνισµός 
είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Από τη γέννησή τους έως το θάνατο οι άνθρωποι 
ανταγωνίζονται για να επισκιάσουν τους άλλους, σε περιβάλλοντα εργασίας, εκπαίδευσης, 
στο σπίτι, ακόµη και στον ελεύθερο χρόνο τους. Για τον Greenberg (1932) ο ανταγωνισµός 
είναι µία ανθρώπινη τάση που αποτελείται από την επιθυµία για διάκριση, από την ώθηση να 
κάνουµε κάτι καλύτερα από τους αντιπάλους µας και εµφανίζεται συνήθως στην ηλικία των 4 
ετών και στην ηλικία των 6 ετών έχει αναπτυχθεί πλήρως.  

Την εµφάνιση του ανταγωνισµού στην ηλικία των 3-4 ετών παρουσίασε και η Leuba 
σε έρευνά της το 1933, η οποία ζήτησε από παιδιά ηλικίας 2-6 ετών να τοποθετήσουν 
µανταλάκια σε ένα πίνακα, πρώτα ατοµικά και έπειτα σε ζευγάρια. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 
ότι ο ανταγωνισµός ήταν ανύπαρκτος στην ηλικία των 2 ετών. Στην ηλικία 3-4 ετών άρχισαν 
να εµφανίζονται συµπεριφορές ανταγωνισµού µεταξύ των παιδιών, τα παιδιά 
χρησιµοποιούσαν εκφράσεις όπως «Πρόκειται να κερδίσω!» αλλά δεν έκαναν προσπάθειες 
να γίνουν καλύτεροι από τον άλλο. Από την ηλικία όµως των 5 ετών τα παιδιά φάνηκε να 
κατανοούν ότι µόνο ένας µπορεί να είναι ο νικητής σε µία τέτοια κατάσταση. Σε µία πιο 
πρόσφατη έρευνα οι Sheridan και Williams (2006), παρατήρησαν ότι ο ανταγωνισµός 
υπάρχει στην προσχολική ακόµη ηλικία και εµφανίζεται καθηµερινά στο νηπιαγωγείο. Το 
ποιος θα βγει πρώτος στην αυλή, ποιος θα τελειώσει πρώτος το παιχνίδι ή το ποιος θα είναι ο 
τυχερός που θα προλάβει να καθίσει στην αγκαλιά της νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της 
αφήγησης του παραµυθιού είναι ορισµένες καταστάσεις που αποδεικνύουν ότι τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Έρευνες δείχνουν ότι το επίπεδο 
ανταγωνιστικής συµπεριφοράς αυξάνεται µε την ηλικία, τα µεγαλύτερα παιδιά τείνουν να 
είναι πιο ανταγωνιστικά από τα µικρότερα παιδιά (Madsen, 1971; McClintock, Moskowitz, & 
McClintock, 1977; Toda, Shinotsuka, McClintock, & Steck, 1978).  

Αν και ο ανταγωνισµός είναι ένα συχνό φαινόµενο, είναι πολύ λίγες οι έρευνες που 
έχουν µελετήσει τον ανταγωνισµό στην προσχολική ηλικία. Στόχος αυτής της έρευνας ήταν η 
µελέτη των τρόπων µε τους οποίους τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εκφράζουν 
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ανταγωνιστικές συµπεριφορές, που δείχνουν τη διάθεση να διακριθούν µέσα στην τάξη του 
νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράµµατος. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Συµµετέχοντες. Το δείγµα της έρευνας αποτελούταν από 195 παιδιά (96 κορίτσια και 
99 αγόρια) µε µέσο όρο ηλικίας 4 χρονών και 7 µηνών, που προέρχονταν από 11 τάξεις 
νηπιαγωγείων του Ν. Τρικάλων. 

Όργανα µέτρησης και διαδικασία µέτρησης. Για τη συλλογή των δεδοµένων 
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της παθητικής καταγραφής (anecdotal recording, Darst, 
Zakrajsek, & Mancini, 1989). Ένας από τους ερευνητές επισκέφθηκε 10 φορές την κάθε 
τάξη, (οι επισκέψεις γινόταν µία φορά την εβδοµάδα σε κάθε τάξη) και σε κάθε επίσκεψη 
παρατηρούσε τα παιδιά για 1 ώρα και 30 λεπτά  µέσα στη σχολική τάξη, κατά τη διάρκεια 
των οργανωµένων και των ελεύθερων δραστηριοτήτων και κατά τη διάρκεια του φαγητού, 
καταγράφοντας γραπτά, συµπεριφορές των παιδιών που παρουσίαζαν διάθεση για διάκριση 
(συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 165 ώρες παρατήρησης). Ο ερευνητής κατέγραφε γραπτά και 
µε λεπτοµέρειες, χρησιµοποιώντας χαρτί και µολύβι, ότι ακριβώς άκουγε και έβλεπε. 
Συγκεκριµένα, κατέγραφε το πλαίσιο στο οποίο εξελισσόταν η συµπεριφορά, το διάλογο που 
αναπτυσσόταν µεταξύ των παιδιών και τις κινήσεις των παιδιών. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι µεταξύ των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

αναπτύσσονται ανταγωνιστικές συµπεριφορές, κατά τη διάρκεια των οργανωµένων και των 
ελεύθερων δραστηριοτήτων, αλλά και κατά τη διάρκεια του φαγητού. Ως οργανωµένες 
δραστηριότητες ορίζονται οι δραστηριότητες όπου η επιλογή του θέµατος και ο βασικός 
σχεδιασµός έχουν γίνει από τον/την εκπαιδευτικό και ως ελεύθερες δραστηριότητες οι 
αυθόρµητες δραστηριότητες των παιδιών στις γωνιές. Η ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων 
έδειξε ότι τα νήπια εκφράζουν συµπεριφορές ανταγωνισµού που χωρίζονται σε δύο κύριες 
κατηγορίες, σε λεκτικές και κινητικές και οι οποίες περιλαµβάνουν και υποκατηγορίες. 
Συγκεκριµένα εκφράζουν λεκτικά συµπεριφορές ανταγωνισµού κάνοντας διάφορες 
συγκρίσεις, όπως: i) συγκρίνουν διάφορα αντικείµενα ως προς το µέγεθος αλλά και τις 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους, ii) συγκρίνουν τους εαυτούς τους µε τους άλλους ως 
προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους αλλά και ως προς τις ικανότητες και δυνατότητές 
τους, iii) συγκρίνουν τις εργασίες τους, κατά τη διάρκεια αλλά και στο τέλος της κατασκευής, 
iv) διαφωνούν µεταξύ τους για διάφορα θέµατα και v) παίρνουν το λόγο από άλλο παιδί. 
Επίσης, εκδηλώνουν κινητικά ανταγωνιστικές συµπεριφορές, όπως: i) αρπάζουν αντικείµενα 
που έχουν στην κατοχή τους άλλα παιδιά, ii)τραβούν, σπρώχνουν και κλωτσούν άλλα παιδιά 
για να πάρουν τη θέση τους ή για να πάρουν αντικείµενα που έχουν στην κατοχή τους και iii) 
παίρνουν τη θέση άλλου παιδιού. Συµπερασµατικά τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν 
ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εκφράζουν ποικίλες ανταγωνιστικές συµπεριφορές λεκτικά 
και κινητικά. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν η καταγραφή των τρόπων µε τους οποίους τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας εκδηλώνουν συµπεριφορές ανταγωνισµού. Τα παιδιά 
παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράµµατος µέσα στην τάξη του 
νηπιαγωγείου και καταγράφηκαν γραπτά ανταγωνιστικές συµπεριφορές που αναπτύσσονται 
µεταξύ τους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα παλιότερων 
ερευνών, των Greenberg (1932) και  Leuba (1933) ότι από την ηλικία των τεσσάρων ετών τα 
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παιδιά εκδηλώνουν συµπεριφορές ανταγωνισµού, ωστόσο η παρούσα έρευνα τις καταγράφει 
και τις παρουσιάζει. 

Παρατηρώντας τα παιδιά µέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα καταγράφηκαν συµπεριφορές λεκτικές και κινητικές που φανερώνουν τη διάθεση 
των παιδιών από την προσχολική ακόµη ηλικία να διακριθούν από το σύνολο. Το ποιος έχει 
το καλύτερο παιχνίδι, ποιος είναι πιο ψηλός, ποιος θα τελειώσει πρώτος την εργασία, ποιος 
θα κατασκευάσει τον ψηλότερο πύργο µε τα ξύλινα τουβλάκια, είναι ορισµένες από τις 
ανησυχίες των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φανερώνουν ότι επιδιώκουν τη διάκριση 
µεταξύ των άλλων και τα πρώτα σηµάδια ότι ο ανταγωνισµός αρχίζει και κάνει την εµφάνισή 
του. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα νήπια εκφράζουν ανταγωνιστικές 
συµπεριφορές λεκτικά, κάνοντας συγκρίσεις, διαφωνώντας µεταξύ τους, παίρνοντας το λόγο 
από άλλα παιδιά και κινητικά αρπάζοντας αντικείµενα από άλλα παιδιά, και παίρνοντας τη 
θέση τους.  
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Περίληψη 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν να εξετασθεί ο βαθµός απουσίας κινήτρων 
για συµµετοχή στα οµαδικά προγράµµατα αερόµπικ και να διερευνηθούν πιθανές 
διαφορές µεταξύ φύλου και ηλικίας. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 209 άτοµα 
του Ν. Έβρου (98 άνδρες & 111 γυναίκες) µε µέσο ηλικίας 53,8 ± 9,63 έτη, οι 
οποίοι δε συµµετείχαν σε κανένα πρόγραµµα οργανωµένης άσκησης. Ως όργανο 
µέτρησης χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα Απουσίας Κινήτρων για Άσκηση 
(Vlachopoulos, Letsiou, Palaiologou, Leprtokaridou, & Gigoudi, 2010), µε 15 
θέµατα σε πέντε υποκλίµακες (πιστεύω αποτελέσµατος, ικανότητας, προσπάθειας, 
αξίας και χαρακτηριστικών της άσκησης). Για τις ανάγκες της έρευνας το δείγµα 
χωρίστηκε ως προς την ηλικία σε: α) 40 έως 50 ετών (n=47), β) 51 έως 60 ετών 
(n=84) και γ) 61 ετών και άνω (n=78). Από την περιγραφική στατιστική 
διαπιστώθηκε ότι οι συµµετέχοντες παρουσίασαν υψηλό επίπεδο απουσίας 
κινήτρων για συµµετοχή σε οµαδικά προγράµµατα αερόµπικ. Η πολυµεταβλητή 
ανάλυση διακύµανσης δεν έδειξε στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ 
φύλου και ηλικίας, διαπιστώθηκε όµως κύρια επίδραση της ηλικίας. Στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν στον παράγοντα πιστεύω αποτελέσµατος, 
ικανότητας και χαρακτηριστικών της άσκησης, µε τους µεγαλύτερους σε ηλικία να 
παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικά υψηλότερη έλλειψη κινήτρων για συµµετοχή. 
Συµπερασµατικά, από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι 
πεποιθήσεις των ανενεργών ενηλίκων σχετικά µε τα οργανωµένα προγράµµατα 
αερόµπικ, λειτουργούν πιθανόν ως σηµαντικοί λόγοι αποχής.  

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η συµµετοχή των ενηλίκων στα οργανωµένα προγράµµατα 
αερόµπικ, µπορεί να οδηγήσει τόσο σε σωµατικά όσο και σε ψυχολογικά οφέλη. 
Επιστηµονικές µελέτες, έδειξαν ότι η συνεχής σωµατική άσκηση µπορεί να καθυστερήσει 
χρόνια προβλήµατα υγείας και ασθενειών, να επεκτείνει το χρόνο ζωής, βελτιώνοντας την 
ποιότητα ζωής των ενηλίκων (Hogan, 2005; Netz, Wu, Becker, & Tenenbaum, 2005). Παρά 
τα τεκµηριωµένα οφέλη της άσκησης, η επικράτηση της καθιστικής συµπεριφοράς παραµένει 
υψηλή σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες (Cropley, Ayers, & Nokes, 2003). Η θεωρία του αυτo-
αθορισµού (Deci, & Ryan, 2000) στην οποία περιγράφονται συγκεκριµένες κινητήριες 
δυνάµεις της ανθρώπινης συµπεριφοράς όπως τα εσωτερικά κίνητρα, τα εξωτερικά και η 
απουσία των κινήτρων, κρίνεται σηµαντική για τη συµβολή της στην κατανόηση της 
δυναµικής της παρακινούµενης συµπεριφοράς για άσκηση, όπως και του φαινοµένου της 
απουσίας για συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν να 
εξετάσει το βαθµό απουσίας κινήτρων συµµετοχής, ενηλίκων µη ασκουµένων στα οµαδικά 
προγράµµατα άσκησης γυµναστηρίων και να διερευνήσει πιθανές διαφορές µεταξύ φύλου και 
ηλικίας. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Συµµετέχοντες. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 209 ενήλικες (98 άνδρες & 111 

γυναίκες), µε µέσο ηλικίας 53.8 (SD= 9.63) έτη, από το Ν. Έβρου, οι οποίοι δε συµµετείχαν 
σε καµιά οργανωµένης µορφής δραστηριότητα. 

Όργανα µέτρησης. Για τη διεξαγωγή της έρευνας, χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα 
Απουσίας Κινήτρων για Άσκηση (Vlachopoulos et al., 2010) που αξιολογεί το βαθµό στον 
οποίο τα άτοµα υιοθετούν συγκεκριµένα πιστεύω σχετικά µε την άσκηση, τα οποία πιθανόν 
λειτουργούν ως λόγοι αποχής. Αποτελείται από 15 θέµατα σε πέντε υποκλίµακες (πιστεύω 
αποτελέσµατος, ικανότητας, προσπάθειας, αξίας και χαρακτηριστικών της άσκησης») µε τρία 
θέµατα ανά υποκλίµακα. Οι απαντήσεις µετά το πρόθεµα «δεν ασχολούµαι µε την 
άσκηση…….π.χ. διότι θεωρώ την άσκηση κάτι ανώφελο και ανούσιο», δίνονται σε 7βάθµια 
κλίµακα τύπου Likert από 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως 7 (συµφωνώ απόλυτα). Τα 
ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν ανώνυµα από τους συµµετέχοντες µετά από προσωπική 
συνέντευξη των ερευνητών. Για τις ανάγκες της έρευνας το δείγµα χωρίστηκε ως προς την 
ηλικία: α) σε 40 έως 50 χρόνων (n=47), β) σε 51 έως 60 χρόνων (n=84) και γ) 61 χρονών και 
πάνω (n=78). Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν η ανάλυση 
αξιοπιστίας για την εσωτερική συνέπεια των παραγόντων (reliability analysis), η περιγραφική 
στατιστική (descriptive analysis) και η πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης (MANOVA) 
για τη διερεύνηση τυχόν διαφορών µεταξύ των παραγόντων του ερωτηµατολογίου και των 
ανεξάρτητων µεταβλητών φύλου και ηλικιακής κατηγορίας. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας των πέντε υποκλιµάκων, κυµάνθηκαν σε ικανοποιητικά 
επίπεδα (Cronbach a = .84 έως .92). Από την ανάλυση περιγραφικής στατιστικής, 
διαπιστώθηκε ότι οι συµµετέχοντες παρουσίασαν υψηλό επίπεδο απουσίας κινήτρων για 
συµµετοχή, αφού εµφάνισαν υψηλούς µέσους όρους µε τους µεγαλύτερους στα «πιστεύω 
ικανότητας» (M=3.74), και το µικρότερο στα «πιστεύω χαρακτηριστικών της άσκησης» (M 
=2.80). Από την πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης (MANOVA), µε ανεξάρτητες 
µεταβλητές «φύλο» και «ηλικία» και εξαρτηµένες τους παράγοντες του ερωτηµατολογίου, 
δεν προέκυψε καµία στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση, διαπιστώθηκε όµως κύρια 
επίδραση της µεταβλητής «ηλικία» (Wilks’ L =.686, F(5,200) = 12.19, p<.001). Από τις 
χωριστές αναλύσεις διακύµανσης που ακολούθησαν, στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
παρουσιάστηκαν στον παράγοντα «πιστεύω αποτελέσµατος» (F(2,209) = 16.33, p<.001), 
«πιστεύω ικανότητας» (F(2,209) =10.61, p<.001) και «πιστεύω χαρακτηριστικών της άσκησης» 
(F(2,209) = 4.14, p<.01), µε την τρίτη ηλικιακή οµάδα να παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικά 
υψηλότερους µέσους όρους απουσίας κινήτρων για συµµετοχή.  
 
Πίνακας 1. Μέσοι όροι (M), τυπικές αποκλίσεις (SD) µεταξύ ηλικιακών κατηγοριών στους 
παράγοντες της Κλίµακας Απουσίας Κινήτρων για Άσκηση  

 
Παράγοντες 

40-50 50-60 60 και άνω  Σύνολο  Cronbach 
Μ SD Μ SD Μ SD Μ SD a 

          
          

1. Πιστεύω αποτελέσµατος 2.71 .18 2.84 .34 3.85**  .30 3.21 1.06 .91 
          

2. Πιστεύω ικανότητας 2.97 .17 3.15 .28 4.82**  .78 3.74 1.34 .88 
          

3. Πιστεύω προσπάθειας  2.79 .16 3.06 .28  3.61 .28 3.18   .93 .87 
          

4. Πιστεύω αξίας 3.63 .13 3.88 .21  3.53 .16 3.61   .22 .84 
          

5. Πιστεύω χαρ. άσκησης  2.27 .19 2.87 .25  3.36*  .29 2.80 1.02 .92 
          

*p< .05,   **p< .01 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι πεποιθήσεις των ανενεργών ενηλίκων 
σχετικά µε τα οργανωµένα προγράµµατα άσκησης, λειτουργούν πιθανόν ως σηµαντικοί λόγοι 
για τη µη συµµετοχή. Η ηλικιακή κατηγορία άνω των 60 ετών εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντικά υψηλότερους µέσους όρους των ανασταλτικών αυτών παραγόντων σε σύγκριση 
µε τις µικρότερες ηλικίες των συµµετεχόντων της έρευνας. Σύµφωνα µε τους Netz και 
συνεργάτες (2005), οι ηλικιωµένοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν ότι µέσω της άσκησης 
παρουσιάζονται πλεονεκτήµατα, τόσο όσον αφορά τη σωµατική αλλά και την ψυχολογική 
υγεία και ευεξία και θα πρέπει να δίνεται έµφαση στις τροποποιήσεις συγκεκριµένων 
πεποιθήσεων σε ότι αφορά τα κίνητρα συµµετοχής. Συµπερασµατικά, θα ήταν αναγκαίο να 
προβλεφθούν λεπτοµερείς πληροφορίες, σχετικά µε τις θετικές αλλαγές που µπορεί να 
προκύψουν από τη συµµετοχή στα οµαδικά προγράµµατα άσκησης, και να δοκιµαστεί η 
αποτελεσµατικότητα διαφόρων παρεµβάσεων, ώστε να µειωθούν αυτές οι πεποιθήσεις. 
Προφανώς, µια τέτοια αλλαγή συµπεριφοράς θα αποδειχθεί επωφελής για τους ενήλικες που 
κάνουν καθιστική ζωή και θα προσφέρει τεράστια οφέλη για την υγεία. 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 Cropley, M., Ayers, S., & Nokes, L. (2003). People don’t exercise because they can’t think of 

reasons to exercise: An examination of causal reasoning within the trans theoretical 
model. Psychology Health and Medicine, 8, 409–414.  

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and 
the self-determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11, 227–68. 

Hogan, M. (2005). Physical and cognitive activity and exercise for older adults: A review. 
International Journal of Aging & Human Development, 60, 95–126. 

Netz, Y., Wu M., Becker, B.J., & Tenenbaum, G. (2005). Physical activity and psychological 
well-being in advanced age: A meta-analysis of intervention studies. Psychology and 
Aging, 20, 272–284. 

Vlachopoulos, S., Letsiou, M., Palaiologou, A., Leptokaridou, E., & Gigoudi, M. (2010). 
Assessing Multidimensional Exercise Amotivation among adults and older 
individuals. The Amotivation towards Exercise Scale-2. European Journal of 
Psychological Assessment, 26(4), 248-255. 

Vlachopoulos, S., & Gigoudi, M. (2008). Why don’t you exercise? Development of the 
Amotivation toward Exercise Scale among older inactive individuals. Journal of 
Aging and Physical Activity, 16, 316-341. 


