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Περίληψη 

Αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η ψυχολογία των αθλητών 

καλαθοσφαίρισης στις αναπτυξιακές ηλικίες. Μέσα από µια σύντοµη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση διαπιστώθηκε πως οι παράγοντες που υφίστανται και επηρεάζουν την 

ψυχολογία των αθλητών είναι αρκετοί. Συγκεκριµένα έγινε λόγος για συναισθήµατα 

και αντιδράσεις που βιώνουν οι αθλητές, όπως είναι το άγχος και η αυτοπεποίθηση, 

για την εµπλοκή των γονέων στον αθλητισµό των παιδιών τους, για τη συµπεριφορά 

και τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι προπονητές, καθώς και για τους τραυµατισµούς 

που υφίστανται αλλά και για την ετοιµότητα των αθλητών να επιστρέψουν στον 

αγωνιστικό χώρο. Για την υλοποίηση της έρευνας, συµµετείχαν 30 αθλητές 

καλαθοσφαίρισης ηλικίας 8- 18 ετών (Μ.Ο.= 13,9, Τ.Α.= 2,70) και συγκεκριµένα 14 

κορίτσια και 16 αγόρια, από την περιοχή του νοµού Φλώρινας. Η µέθοδος συλλογής 

δεδοµένων έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο που χορηγήθηκε 

στους αθλητές διαδικτυακά είναι της µορφής CSAI-2 µε την προσθήκη κάποιων 

επιπλέον ερωτήσεων για τις ανάγκες της έρευνας. 
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Εισαγωγή- θεωρητική τεκµηρίωση του ζητήµατος 
 

Οφέλη του αθλητισµού σε παιδιά αναπτυξιακής ηλικίας 
Η συµµετοχή στον αθλητισµό προσφέρει βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα 

σωµατικά και ψυχοκοινωνικά οφέλη για παιδιά και εφήβους (DiFiori, Güllich, 

Brenner, Côté,  Hainline, Ryan III & Malina 2018). Τα οφέλη για την υγεία της 

σωµατικής δραστηριότητας για παιδιά και εφήβους έχουν παρατηρηθεί σε διάφορους 

τοµείς και µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες: (1) οφέλη για την ψυχική, 

κοινωνική και σωµατική υγεία, (2) οφέλη για την υγεία της παιδικής σωµατικής 

δραστηριότητας που διαρκούν έως την ενηλικίωση και (3) συµπεριφορές σωµατικής 

άσκησης που παρατηρούνται από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση (Tambalis 

& Sidossis, 2019). 

Η σωµατική δραστηριότητα, η υγεία και η ποιότητα ζωής είναι έννοιες στενά 

συνδεδεµένες µεταξύ τους. Σύµφωνα µε τον Ιπποκράτη, το ανθρώπινο σώµα 

σχεδιάστηκε για να κινείται, και ως εκ τούτου απαιτείται τακτική σωµατική 

δραστηριότητα για να λειτουργεί καλύτερα και να προλαµβάνει ασθένειες. Είναι 

πλέον καλά τεκµηριωµένο ότι η σωµατική αδράνεια είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη επικίνδυνων καταστάσεων υγείας και 

χρόνιων παθήσεων, όπως είναι η στεφανιαία νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 

και η παχυσαρκία (Tambalis & Sidossis, 2019).  

Η συχνότητα εµφάνισης αυτών των ασθενειών συνδέεται άµεσα µε τις αλλαγές στον 

τρόπο ζωής, συγκεκριµένα µε τη σωµατική δραστηριότητα, τις διατροφικές συνήθειες 

και το κάπνισµα, που εµφανίζονται όχι µόνο σε ενήλικες αλλά και σε µικρά παιδιά 

Αυτές οι συµπεριφορές, συµπεριλαµβανοµένου ενός καθιστικού τρόπου ζωής, 

ξεκινούν από την παιδική ηλικία και διαιωνίζονται από τις στάσεις και τις συνήθειες 

του κοινωνικού περιβάλλοντος (µέλη της οικογένειας, φίλοι, δάσκαλοι) και τα µέσα 

ενηµέρωσης.  

Ενώ η σωµατική δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξη της 

παιδικής ηλικίας, τα παιδιά στις ΗΠΑ και παγκοσµίως δεν είναι αρκετά ενεργά 

(Janssen, 2010). Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η ανάπτυξη βασικών κινητικών 

δεξιοτήτων στα παιδιά συνδέεται µε χαµηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας και 

υψηλότερα επίπεδα σωµατικής δραστηριότητας, καρδιοαναπνευστικής ικανότητας 

και αυτοεκτίµησης (Difiori et al., 2018). 



 
7 

 

∆εδοµένου ότι η παθογένεια έχει τις ρίζες της στην παιδική ηλικία και την 

πιθανότητα ότι η σωµατική δραστηριότητα θα εξασθενήσει την επίπτωση των 

προαναφερθέντων παραγόντων κινδύνου, η ανάγκη για παρεµβάσεις κατά τη 

διάρκεια της παιδικής ηλικίας έχει µεγάλη σηµασία. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες για 

την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής που περιλαµβάνει αυξηµένη σωµατική 

δραστηριότητα και σωστή διατροφή κατά την παιδική ηλικία είναι απαραίτητες για 

την πρόληψη της χρόνιας ασθένειας στην ενηλικίωση. 

Τα τελευταία χρόνια, η ψυχοκοινωνική έρευνα έδειξε ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για 

τον ρόλο του αθλητισµού στην ανάπτυξη όχι µόνο των σωµατικών ικανοτήτων των 

νεαρών αθλητών, αλλά και των δεξιοτήτων ζωής και των ανθρώπινων αξιών τους. Ο 

Πλάτωνας δήλωσε ότι «η ηθική αξία των ασκήσεων και των αθληµάτων υπερτερεί 

κατά πολύ της φυσικής αξίας» (όπως αναφέρεται στο Cubberley, 1920, σ. 46). 

Πράγµατι, αρκετές πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι ο αθλητισµός των νέων βοηθά 

τους αθλητές να εσωτερικεύσουν τις αξίες της ευθύνης, της τιµιότητας, της 

συµµόρφωσης και της επιµονής (Camiré & Trudel, 2010; Danish, Forneris, Hodge, & 

Heke, 2004). 

Η συµµετοχή σε αθλήµατα όπως η καλαθοσφαίριση προσφέρει πολλά οφέλη σε 

παιδιά και εφήβους. Η συµµετοχή των νέων στον αθλητισµό παρέχει έναν δρόµο για 

την ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ συνοµηλίκων, αυτοεκτίµηση και ηγετικές ικανότητες. 

Μπορεί επίσης να θέσει τα θεµέλια για έναν ενεργό και υγιέστερο τρόπο ζωής των 

ενηλίκων (DiFiori et al., 2018). Στα οφέλη συγκαταλέγονται ακόµη η ανάπτυξη του 

κινητικού συντονισµού και της αυτό- πειθαρχίας, η ευελιξία, η ταχύτητα και η 

ευκινησία (Bayazit, 2015).  

Ως αποτέλεσµα, η καλαθοσφαίριση έχει µοναδικό προσανατολισµό για τη βελτίωση 

των βασικών κινητικών δεξιοτήτων και έχει αποδειχθεί ότι είναι ευεργετική στην 

προώθηση της γενικής υγείας. Σε µια µελέτη, η καλαθοσφαίριση, µαζί µε το 

ποδόσφαιρο, παρείχαν στα παιδιά γυµνασίου το υψηλότερο επίπεδο σωµατικής 

άσκησης, ανεξάρτητα από τον τρόπο που τα σχολεία προσέφεραν το άθληµα 

(Agostinete, Lynch , Gobbo, Lima, Ito, Luizde-Marco, et al, 2016). 

Το άθληµα της καλαθοσφαίρισης µπορεί επίσης να έχει θετική επίδραση στην οστική 

πυκνότητα (BMD) αγοριών και κοριτσιών, όπως αυτό υποστηρίχθηκε από σχετικές 

έρευνες (Agostinete et al., 2016). Αυτό είναι σηµαντικό δεδοµένου ότι η 
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µεγιστοποίηση της οστικής πυκνότητας σε αυτές τις ηλικίες παρέχει τη βάση για την 

µακροχρόνια υγεία των οστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ενηλικίωσης (Leigey, 

Irrgang, Francis, Cohen & Wright, 2009). 

Φαίνεται λοιπόν απ’ όλα τα παραπάνω ότι το άθληµα της καλαθοσφαίρισης έχει ένα 

από τα υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής στον αθλητισµό των νέων και είναι 

κατάλληλη για να προσφέρει στους νεαρούς αθλητές ευκαιρίες να αποκτήσουν αυτά 

τα οφέλη.  
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Παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία των αθλητών καλαθοσφαίρισης 
 

Είναι ευρέως αναγνωρισµένο ότι η συµµετοχή των ανθρώπων στον αθλητισµό 

προάγει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αυξάνει την αυτοεκτίµηση και ενισχύει την 

αποδοχή από τους συνοµηλίκους. Η συµµετοχή στον αθλητισµό έχει επίσης συνδεθεί 

θετικά µε την ψυχολογική ανάπτυξη. Η σχολική συµµετοχή στον αθλητισµό 

αντιπροσωπεύει ένα περιβάλλον που βασίζεται στην κοινότητα ώστε οι έφηβοι να 

συµµετέχουν σε ανταγωνιστική δραστηριότητα. Για παράδειγµα, σε µια µελέτη που 

αξιολογεί τον αντίκτυπο των οργανωµένων δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου στη 

σωµατική και ψυχική υγεία 10.503 Ευρωπαίων εφήβων, οι ερευνητές διαπίστωσαν 

ότι οι συµµετέχοντες ανέφεραν υψηλότερες µετρήσεις αυτοαξιολόγησης ως προς την 

υγεία και την ικανοποίηση στη ζωή τους ανεξάρτητα από το φύλο ή την ηλικία (2). 

Μελέτη για τους Αµερικανούς εφήβους διαπίστωσε επίσης µια θετική σχέση µεταξύ 

του αριθµού των τρόπων σωµατικής δραστηριότητας και των µετρήσεων της 

αντιληπτής απόλαυσης και της συµµετοχής (Hoover, Winner, McCutchan,  Beaudoin, 

Judge, Jones, & Hoover, 2017).  

Ο αντίκτυπος της συµµετοχής του αθλητισµού στην αυτοεκτίµηση έχει επίσης 

αναφερθεί ευρέως στην επιστηµονική βιβλιογραφία. Για να διευκρινιστεί, οι 

Wagnsson et al., διαπίστωσαν σε µια διαχρονική µελέτη που διεξήχθη από µια σκοπιά 

αναπτυξιακής φύσεως ότι η συµµετοχή στον αθλητισµό, η αυτοεκτίµηση και η 

αντιληπτή αθλητική ικανότητα σχετίζονται θετικά στους αθλητές αναπτυξιακής 

ηλικίας. Οι Balaguer et al., διαπίστωσαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα συµµετοχής στον 

αθλητισµό συσχετίστηκαν θετικά µε την αυτοαντίληψη, ιδιαίτερα µεταξύ των εφήβων 

αγοριών. Αυτές και άλλες µελέτες δείχνουν ότι η συµµετοχή στον αθλητισµό συχνά 

έχει θετικές επιπτώσεις στην κοινωνική ανάπτυξη των νέων. 

Ωστόσο, η συµµετοχή σε ανταγωνιστικά αθλήµατα µπορεί επίσης να επηρεάσει 

αρνητικά τις ψυχολογικές µετρήσεις (Hoover et al., 2017), όπως το άγχος της 

διάθεσης και της απόδοσης, οι οποίες µε τη σειρά τους µπορούν να επηρεάσουν 

πτυχές όπως η απόλαυση, η συνεχής συµµετοχή, η αυτο-αποτελεσµατικότητα κλπ. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 

τις πτυχές που µόλις αναφέρθηκαν, είναι η εµπλοκή των γονέων στην αθλητική 

δραστηριότητα των παιδιών τους καθώς και η συµπεριφορά και ο ρόλος των 

προπονητών τους. 
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Άγχος 
 

Το άγχος είναι µία από τις συχνότερα µετρήσιµες µεταβλητές της αθλητικής 

ψυχολογίας. Αυτή η µεταβλητή τυπικά εννοείται ως αρνητική συναισθηµατική 

κατάσταση που χαρακτηρίζεται από φόβο, νευρικότητα και ανησυχία και σχετίζεται 

µε φυσιολογική διέγερση (Weinberg & Gould, 2014.). Ωστόσο, ένα από τα κυριότερα 

προβλήµατα που έχουν αντιµετωπίσει οι ερευνητές βρίσκεται ανάµεσα στη σχέση 

άγχους και απόδοσης, καθώς δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς το θεωρητικό πλαίσιο 

στο οποίο λειτουργεί ο παράγοντας του άγχους.  

Έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι άτοµα που εκδηλώνουν υψηλά ποσοστά άγχους 

τείνουν να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε πληροφορίες που λειτουργούν 

απειλητικά σε αντίθεση µε τα άτοµα που βιώνουν χαµηλά επίπεδα ή καθόλου άγχος 

(MacLeod 1990 στο Ζέη & Ευθυµίου, 2017). Στον αθλητικό χώρο, οι αθλητές που 

εκδηλώνουν χαµηλά ποσοστά άγχους και εκτίθενται σε στρεσογόνες καταστάσεις τις 

αντιµετωπίζουν ως µια ευκαιρία να σηµειώσουν υψηλές επιδόσεις. Αντίθετα, οι 

αθλητές που εκδηλώνουν υψηλά ποσοστά άγχους και εκτίθενται σε τέτοιου είδους 

καταστάσεις, τις αντιµετωπίζουν ως µια µορφή απειλής που θα τους αποτρέψουν από 

το να σηµειώσουν άριστες επιδόσεις (Hardy et al. 1996 στο Ζέη & Ευθυµίου, 2017 ). 

Το άγχος µπορεί να εκδηλωθεί µε δύο µορφές. Το άγχος κατάστασης και το άγχος 

χαρακτηριστικών. Το άγχος κατάστασης είναι µια συναισθηµατική κατάσταση που 

ενεργοποιεί το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα που προκαλεί συναισθήµατα φόβου και 

έντασης. Το άγχος των χαρακτηριστικών είναι µέρος της προσωπικότητας του 

αθλητή και είναι τάση συµπεριφοράς. 

Αυτό προδιαθέτει τον αθλητή σε µια ποικιλία φυσικών ή ψυχολογικών µη 

επικίνδυνων καταστάσεων και ο αθλητής ερµηνεύει αυτές τις καταστάσεις ως 

απειλητικές. Η ανταπόκριση του αθλητή είναι συνήθως µε κατάσταση άγχους. 

Μερικοί αθλητές έχουν µεγαλύτερο βαθµό άγχους από τους άλλους αθλητές. Για 

παράδειγµα, δύο αθλητές θα µπορούσαν να βιώνουν πανοµοιότυπες καταστάσεις και 

ο ένας αθλητής από τους δυο θα είχε εντελώς διαφορετικές αποκρίσεις κατάστασης 

λόγω της προσωπικότητάς του (δηλ. τα επίπεδα του άγχους του). Η πίεση µπορεί να 

µην επηρεάσει καθόλου τον έναν από τους δυο αθλητές, ενώ ο άλλος µπορεί να έχει 



 
11 

 

υψηλά επίπεδα άγχους χαρακτηριστικών και εποµένως, µπορεί να καταρρεύσει κάτω 

από την πίεση. 

Έρευνα έχει δείξει ότι το άγχος απόδοσης, που ορίζεται ως η τάση ανταπόκρισης σε 

ανταγωνιστικές καταστάσεις, ως απειλητικό ή παράγοντας άγχους, µπορεί να 

εκδηλώνεται σε µεγαλύτερο σε ατοµικά αθλήµατα (π.χ. καταδύσεις) από ότι σε 

οµαδικά αθλήµατα (π.χ. καλαθοσφαίριση). Παρόλο που υπάρχουν αρκετά µέτρα για 

τη µέτρηση του χαρακτήρα και του άγχους κατάστασης στον αθλητισµό των 

ενηλίκων, τα επικυρωµένα µέτρα του άγχους απόδοσης στα παιδιά και τους εφήβους 

είναι περιορισµένα. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες των ατοµικών αθληµάτων που δεν 

έρχονται σε σωµατική επαφή αναφέρουν ένα χαµηλότερο επίπεδο της κατάστασης 

του άγχους, συγκριτικά µε τους συµµετέχοντες των ατοµικών αθληµάτων, οι οποίοι 

έρχονται σε επαφή (Fountoulakis et al, 2006 στο Ζέη & Ευθυµίου, 2017). 

Ανάλογα µε το επίπεδο άγχους που έχει ο αθλητής, θα εξαρτηθεί η αντίληψη και η 

ανταπόκριση του σε µια κατάσταση. Στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο, ο αθλητής 

εκτίθεται και αντιλαµβάνεται το ερέθισµα ή τον παράγοντα που προκάλεσε το άγχος. 

Στο τρίτο επίπεδο, ο αθλητής µπορεί να διεγερθεί και να εκδηλώσει άγχος 

κατάστασης. Σ’ αυτό το σηµείο υπάρχει πιθανότητα να έχει αλλαγές στην προσοχή 

του και να χάσει την εστίαση. Εποµένως, ο αθλητής είτε θα καταρρεύσει κάτω από 

έντονο άγχος ή θα βελτιώσει την επίδοσή του.  

Νέες κατευθύνσεις στην περιοχή έρευνας για το άγχος δηλώνουν ότι το άγχος δεν 

έχει µόνο αρνητική επίδραση στην αθλητική απόδοση αλλά µπορεί επίσης να 

οδηγήσει σε αυξηµένο κίνδυνο τραυµατισµού (Ford, Ildefonso, Jones, & Arvinen-

Barrow, 2017). Οι πηγές άγχους στη ζωή ενός αθλητή µπορεί να είναι πολλές, 

ωστόσο οι περισσότεροι στρεσσογόνοι παράγοντες µπορούν να ταξινοµηθούν σε 

τρεις κατηγορίες, στους ανταγωνιστικούς, οργανωτικούς και προσωπικούς (Fletcher 

& Sarkar, 2012; Mckay, Niven, Lavallee, & White, 2008 στο Hannibalsson, 2018). Η 

έµφαση εδώ θα δοθεί στους παράγοντες άγχους στο αγωνιστικό περιβάλλον. 

Η σηµασία του ίδιου του γεγονότος που θα αντιµετωπίσει ο αθλητής αποτελεί µεγάλο 

παράγοντα άγχους (Arruda, Aoki, Paludo, & Moreira, 2017; Hoover et al., 2017). Οι 

Arruda et al. (2017) δήλωσαν ότι η αντιµετώπιση ενός σκληρού αντίπαλου µπορεί να 

οδηγήσει σε υψηλότερο άγχος τους παίκτες. Εποµένως, πρέπει να εφαρµοστεί 

διαφορετική προετοιµασία ανάλογα µε τον τύπο του αγώνα που αντιµετωπίζει ο κάθε 
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αθλητής. Ένα άλλο είδος άγχους που επηρεάζει συχνά τον αθλητή είναι ο χώρος 

παιχνιδιού. Ωστόσο, οι Arruda et al. (2014) δεν βρήκαν σηµαντικές διαφορές στο 

άγχος της κατάστασης σε παίκτες που παίζουν εντός και εκτός γηπέδου. Αυτή η 

ασυνέπεια στο άγχος σύµφωνα µε τον χώρο παιχνιδιού δείχνει τη σηµασία της 

περαιτέρω έρευνας σε αυτόν τον τοµέα. 

Οι αθλητές θα πρέπει να εργαστούν για να µάθουν τι τους προκαλεί άγχος όχι µόνο 

κατά την αθλητική δραστηριότητα αλλά και κατά τη διάρκεια της ζωής εκτός 

γηπέδου. Ακόµα και όταν ένας αθλητής εκδηλώνει άγχος στην καθηµερινή του ζωή, 

οι επιπτώσεις αυτού του άγχους µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην αθλητική απόδοση. 

Ένας αθλητής πρέπει να µείνει σε ένα περιβάλλον χωρίς άγχος. Αυτό σηµαίνει ότι 

όλοι γύρω από τον αθλητή πρέπει να βοηθήσουν τον αθλητή να αποφύγει το άγχος. 

Στον αντίποδα του άγχους βρίσκεται το αίσθηµα της αυτοπεποίθησης. Ένας αθλητής 

µε αυτοπεποίθηση είναι αυτός που πιστεύει στον εαυτό του. Ο αθλητής πιστεύει ότι 

έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ολοκληρώσει µια εργασία. Οι αθλητές που δεν 

έχουν αυτοπεποίθηση αµφιβάλλουν αν είναι αρκετά καλοί ή αν έχουν τις δεξιότητες 

που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν µια εργασία. Όταν αµφιβάλλουν για τον εαυτό 

τους, δηµιουργούν µια αυτοεκπληρούµενη προφητεία που σηµαίνει ότι το να 

περιµένεις κάτι να συµβεί πραγµατικά, θα το κάνει να συµβεί. Αυτό είναι 

συνηθισµένο στον αθλητισµό. Οι αρνητικές προφητείες αυτοεκπληρώσεως είναι 

ψυχολογικά εµπόδια που οδηγούν σε έναν φαύλο κύκλο. Μια προσδοκία αποτυχίας 

µπορεί στην πραγµατικότητα να οδηγήσει σε αποτυχία. Αυτό µειώνει την αυτο-

εικόνα και αυξάνει τις µελλοντικές προσδοκίες αποτυχίας. 
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Εµπλοκή γονέων 
 

Η συµµετοχή των παιδιών στον αθλητισµό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, 

κυρίως στην ευχαρίστηση. Στην πραγµατικότητα, η ευχαρίστηση συχνά 

αναγνωρίζεται ως ο κύριος λόγος για τον οποίο τα παιδιά ξεκινούν και στη συνέχεια 

διατηρούν τη συµµετοχή τους στον αθλητισµό (Visek et al. 2015). Αντίθετα, όταν 

υπάρχει έλλειψη ευχαρίστησης, τα παιδιά συχνά χάνουν το ενδιαφέρον τους και 

εγκαταλείπουν τον αθλητισµό ή εµπλέκονται σε άλλες δραστηριότητες που θεωρούν 

πιο ευχάριστες (Crane and Temple 2015). ∆εδοµένης της σηµασίας της ευχαρίστησης 

για τη συµµετοχή των παιδιών στον αθλητισµό, υπάρχει από καιρό ενδιαφέρον για 

την εξέταση παραγόντων που µπορεί να την επηρεάσουν (McCarthy, Jones και Clark-

Carter 2008). 

Αυτοί οι παράγοντες εντοπίζονται κυρίως στο µοντέλο αθλητικής ευχαρίστησης των  

Scanlan και Lewthwaite (1984). Μέσα σε αυτό το µοντέλο, η ευχαρίστηση γίνεται 

αντιληπτή σε τέσσερα τεταρτηµόρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πηγές 

ευχαρίστησης µπορεί να είναι εγγενείς (π.χ. ενθουσιασµός, προσωπική επιτυχία) ή 

εξωγενείς (π.χ. νίκη, ευχαρίστηση άλλων).  

Μία από τις εξωγενείς πηγές που επηρεάζουν την αθλητική απόλαυση των παιδιών 

είναι η εµπλοκή των γονέων. Οι γονείς έχουν αναγνωριστεί ως σηµαντικοί 

συντελεστές στην ενασχόληση των παιδιών τους µε τον αθλητισµό. Για παράδειγµα, 

η συµβολή των γονέων στις Ολυµπιακές επιδόσεις των ελίτ αθλητών (π.χ. Gould, 

Dieffenbach, & Moffett, 2002 στο Bois, Lalanne & Delforge, 2009) ή η συµµετοχή 

των γονέων στις καθηµερινές σωµατικές δραστηριότητες των παιδιών τους 

υποστηρίχθηκε εκτενώς στη βιβλιογραφία (Bois & Sarrazin, 2006; Brustad, 1992; 

Fredricks & Eccles, 2003; Greendorfer, Lewko, & Rosengren, 1996; Horn & Horn, 

2007 στο Bois et al., 2009). Ωστόσο, αυτό υποστηρίζεται λιγότερο συχνά από 

εµπειρικά άρθρα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι ερευνητές έχουν 

µελετήσει πώς και σε ποιο βαθµό οι γονείς µπορούν να επηρεάσουν την ενασχόληση 

των παιδιών τους µε τον αθλητισµό και τη σωµατική δραστηριότητα.  

Αρκετά θεωρητικά µοντέλα, όπως η θεωρία κινήτρων ικανότητας (Harter, 1999), η 

θεωρία επίτευξης στόχων (π.χ. Nicholls, 1984) και η θεωρία κοινωνικής µάθησης 

(Bandura, 1986), έχουν χρησιµοποιηθεί ως βάση για αυτές τις έρευνες. Το θεωρητικό 
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πλαίσιο που προτείνει ο Eccles (π.χ. Eccles, Adler, & Kaczala, 1982; Eccles, 

Freedman-Doan, Frome, Jacobs, & Yoon, 2000) παρέχει µια εκτενή και διεξοδική 

εξέταση των κοινωνικών επιρροών στις πεποιθήσεις και τις συµπεριφορές των 

επιτευγµάτων. Αυτό το µοντέλο έχει χρησιµοποιηθεί τόσο στον ακαδηµαϊκό χώρο 

(Frome & Eccles, 1998; Jacobs & Eccles, 1992), όσο και στον αθλητικό (Eccles & 

Harold, 1991; Fredricks & Eccles, 2002).  

Μια τέτοια θεωρητική προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι πεποιθήσεις και οι αντιλήψεις 

των γονέων βασίζονται σε χαρακτηριστικά όπως το φύλο του παιδιού τους ή τα δικά 

τους στερεότυπα. Σηµαντικά συστατικά των συστηµάτων γονικής πεποίθησης 

περιλαµβάνουν τις αντιλήψεις των γονέων για τις ικανότητες του παιδιού σε 

διάφορους τοµείς επίτευξης, τις πεποιθήσεις των γονέων σχετικά µε τη σχετική αξία ή 

σηµασία των διαφόρων τοµέων επίτευξης (π.χ. ακαδηµαϊκή, τέχνη, µουσική, 

αθλητισµός) και τις προσδοκίες των γονέων ότι το παιδί τους θα επιτύχει επιτυχία σε 

έναν δεδοµένο τοµέα.  

Πιο συγκεκριµένα, η εµπλοκή των γονέων στις αθλητικές δραστηριότητες των 

παιδιών τους  µπορεί να είναι άµεση και έµµεση. Άµεση µε τη µορφή της 

υποστήριξης του αθλητή (Scanlan & Lewthwaite, 1986), είτε µε τη µορφή της πίεσης 

για υψηλότερη απόδοση (Brustad, 1988;Scanlan & Lewthwaite, 1986). Έµµεση, 

καθώς οι γονείς λειτουργούν σαν πρότυπο για τα παιδιά (Moore, Lombardi, White, 

Campbell, Oliveria, & Ellison, 1991; Mota & Silva, 1999), µε αποτέλεσµα η 

ενασχόλησή τους µε τον αθλητισµό να επηρεάζει τα παιδιά τους προς την ίδια 

κατεύθυνση.  

Για παράδειγµα, η θετική γονική υποστήριξη όπως η παροχή επαίνου και 

ενθάρρυνσης µπορεί να αυξήσει τη συνολική απόλαυση των παιδιών στον αθλητισµό 

(McCarthy, Jones και Clark-Carter 2008). Αντίθετα, η γονική πίεση µέσω 

συµπεριφορικών οδηγιών όπως η κριτική έχει συσχετιστεί µε µειωµένη απόλαυση 

(Leff και Hoyle 1995 στο Furusa, 2020). 

Ένας αυξανόµενος αριθµός µελετών (π.χ. Holt, Tamminen, Black, Mandigo, & Fox, 

2009). Οι Sapieja, Dunn, & Holt, 2011 επισηµαίνουν την επιρροή των γενικών 

µορφών γονικής µέριµνας σχετικά µε ορισµένα ψυχοκοινωνικά αποτελέσµατα στα 

παιδιά. Συγκεκριµένα, η έρευνα δείχνει ότι η αυτονοµία που υποστηρίζει την 

αυτονοµία ή η έγκυρη ανατροφή των παιδιών επηρεάζει θετικά τα παιδιά, µειώνοντας 
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την ψυχαγωγία και αυξάνοντας πιο αυτοπροσδιορισµένες µορφές κινήτρου, Chew & 

Wang, 2010; Gagné, Ryan, & Bargmann, 2010). Επιπλέον, ένα αυθεντικό στυλ 

γονικής µέριµνας σχετίζεται µε αυξηµένη αθλητική ικανοποίηση (Juntumma et al., 

2005) και υψηλότερα ποσοστά υγιούς αθλητισµού και µη τελειοµανίας (Sapieja et al., 

2011), ενώ µια υποστηρικτική προσέγγιση αυτονοµίας σχετίζεται µε βελτιωµένη 

ευεξία (Gagné et al., 2010 στο Harwood, Knight, Thrower & Berrow 2019). 

Ωστόσο, παρόλο που είναι δελεαστικό να συµπεράνουµε ότι ορισµένες γονικές 

συµπεριφορές θα αυξάνουν πάντα την ευχαρίστηση, ενώ άλλες την µειώνουν, η 

συµµετοχή των γονέων είναι πολύ πιο περίπλοκη (Charbonneau & Camiré 2019). 

Στην πραγµατικότητα, έχει αναγνωριστεί ότι οι ίδιες γονικές συµπεριφορές µπορούν 

να οδηγήσουν σε θετικά ή / και επιβλαβή αποτελέσµατα για τα παιδιά (Dorsch, Smith 

και Dotterer 2016). Για παράδειγµα, ορισµένες συµπεριφορές (π.χ. εµπλοκή, παροχή 

συµβουλών, βοήθεια στην απόκτηση δεξιοτήτων, ενθάρρυνση / ώθηση και 

συναισθηµατική υποστήριξη) µπορεί να είναι θετικές κατά τη διάρκεια της πρώιµης 

συµµετοχής των παιδιών στον αθλητισµό, αλλά στη συνέχεια οδηγούν σε σύγκρουση 

µε προπονητές ή / και συναθλητές (Lauer et. κ.λπ. 2010α). 

Εποµένως, αντί να χαρακτηριστούν ορισµένες γονικές συµπεριφορές ως «καλές» ή 

«κακές», φαίνεται ότι ένα βασικό στοιχείο της βέλτιστης γονικής συµµετοχής είναι ο 

βαθµός στον οποίο οι γονείς συµβαδίζουν µε τη συµµετοχή τους και τις 

συµπεριφορές τους στις προτιµήσεις των παιδιών τους (Knight and Holt 2014). 

Επίσης, πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόµενο, πολλά παιδιά να ασχολούνται µε τον 

αθλητισµό ύστερα από επιθυµία των γονέων τους και συχνά να συνεχίζουν να 

συµµετέχουν µόνο λόγω της πίεσης που ασκούν οι γονείς τους (Thomas, Cote, & 

Deakin, 2008). Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα παιδιά πιέζονται να συµµετάσχουν 

επειδή οι γονείς τους εκπληρώνουν τα δικά τους όνειρα και τις δικές τους επιθυµίες 

µέσω των παιδιών τους, ή οι γονείς αποκτούν κάποιο κύρος ή αναγνώριση από την 

ενασχόληση των παιδιών τους µε τον αθλητισµό. 

Συχνά τα παιδιά αισθάνονται πιεσµένα να πετύχουν επειδή δεν θέλουν να 

απογοητεύσουν τους γονείς (Fraser-Thomas, Côté, & Deakin, 2008). Η υπερβολική 

συµµετοχή και καθοδήγηση των γονέων µπορεί να οδηγήσει τα παιδιά να αισθανθούν 

την έλλειψη ιδιοκτησίας των δικών τους κινήτρων ή εµπειριών συµµετοχής στον 

αθλητισµό (Farrey, 2008 στο Witt & Dangi, 2008).   
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Συµπεριφορά και ρόλος των προπονητών 
 

Οι προπονητές διαδραµατίζουν κρίσιµο ρόλο στην ψυχολογική ανάπτυξη των νεαρών 

συµµετεχόντων στον αθλητισµό (Benson & Scales, 2009), καθώς συχνά θεωρούνται 

σηµαντικοί παράγοντες στη διαµόρφωση του χαρακτήρα των νέων που προπονούνται 

και στο περιβάλλον που βιώνουν οι νέοι (Côté & Gilbert, 2009 στο Lee, Hwang & 

Choi, 2017).  

Οι Gould, Collins, Lauer και Chung (2007) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 

συµµετοχή στον αθλητισµό παρέχει το πλαίσιο για την ενίσχυση της θετικής 

ανάπτυξης των νέων, αλλά το αποτέλεσµα εξαρτάται πολλές φορές από τους 

προπονητές. Οι Gould et al. διαπίστωσαν ότι η συµπεριφορά των προπονητών που 

οδήγησε στην θετική ανάπτυξη των νέων περιελάµβανε τη µεταχείριση των νέων 

αθλητών µε σεβασµό, θέτοντας σαφείς προσδοκίες, όντας ευέλικτοι, δίνοντας 

εξατοµικευµένα σχόλια και κάνοντας την όλη διαδικασία του αθλητισµού 

διασκεδαστική. 

Οι αθλητικοί προπονητές έχουν πολύ σηµαντικές επιπτώσεις στους αθλητές, όχι µόνο 

την αθλητική τους απόδοση αλλά και τη ζωή τους γενικά. Μεταξύ των διαφορετικών 

παραγόντων που σχετίζονται µε τον αθλητικό προπονητή και την 

αποτελεσµατικότητα του προπονητή, πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στις 

διαπροσωπικές συµπεριφορές των προπονητών µε βάση τη θεωρία αυτοδιάθεσης 

(SDT) ως ένα ισχυρό θεωρητικό πλαίσιο. Σύµφωνα µε αυτήν τη θεωρία, ο τρόπος 

αλληλεπίδρασης των προπονητών µε τους παίκτες τους είναι σηµαντικός παράγοντας 

που επηρεάζει τους αθλητές τόσο από ψυχολογική όσο και από κοινωνική άποψη 

(Kim, Lee & Kang, 2019).  

Με βάση τη θεωρία αυτοδιάθεσης, υπάρχουν δύο στυλ διαπροσωπικής συµπεριφοράς 

που δείχνουν οι προπονητές: αυτόνοµο υποστηρικτικό στυλ και στυλ ελέγχου. Οι 

αυτόνοµες υποστηρικτικές συµπεριφορές των αθλητικών προπονητών δηµιουργούν 

την αυτόνοµη ατµόσφαιρα στην οποία οι αθλητές µπορούν να πάρουν τις αποφάσεις 

τους και τους επιτρέπει επίσης να συµµετέχουν αυθόρµητα σε δραστηριότητες. 

Αντιθέτως, οι προπονητές που συµπεριφέρονται µε ελεγκτικό στιλ αλληλεπιδρούν µε 

αθλητές µε τρόπο υψηλής πίεσης και τείνουν να αγνοούν τις ανάγκες και τις 

αποφάσεις τους (Kim et al., 2019). 
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Η θεωρία και η έρευνα στον αθλητισµό και τη φυσική αγωγή υπογραµµίζουν τη 

σηµασία των αντιλήψεων των νέων για τις συµπεριφορές του δασκάλου ή του 

προπονητή τους στον καθορισµό των δικών τους στάσεων, συµπεριφορών και 

εµπειριών (Horn, 2008; Smoll & Smith, 1989; Weiss, 2011; Weiss et al. , 2012). Οι 

καθηγητές φυσικής αγωγής και οι προπονητές µπορούν να έχουν σηµαντική και 

διαρκή επιρροή στα παιδιά και τη νεολαία µε την οποία εργάζονται, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιδράσεων στην αυτοαντίληψη, τα κίνητρα, την 

απόλαυση και την αθλητική συµπεριφορά (Horn, 2008; Smoll & Smith, 1989; Weiss, 

2011 ; Weiss, Kipp, & Bolter, 2012).  

Σύµφωνα µε τον Horn (2008), οι αντιλήψεις των νέων για τη συµπεριφορά του 

προπονητή ή του δασκάλου τους πρέπει να επηρεάζουν έντονα και άµεσα τις δικές 

τους σκέψεις, συναισθήµατα και συµπεριφορές. Ωστόσο, η πραγµατική συµπεριφορά 

του ηγέτη µπορεί να διαφέρει από αυτό που αντιλαµβάνονται οι νέοι και έτσι οι 

ερευνητές ενδιαφέρονται να χρησιµοποιήσουν αντικειµενικά µέτρα συµπεριφοράς 

προπονητή ή δασκάλου. Μελέτες στο αθλητικό περιβάλλον έχουν βρει µικρές έως 

µέτριες συσχετίσεις µεταξύ των συµπεριφορών των προπονητών που παρατηρούνται 

και των αντιλήψεων των αθλητών για τον προπονητή (π.χ. Curtis, Smith, & Smoll, 

1979; N. Smith et al., 2015). Μπορούµε να πούµε ότι µια υγιής διαδικασία σχέσης 

προπονητή-αθλητή είναι ένα από τα σηµαντικά κριτήρια για την επίτευξη επιτυχίας 

στον αθλητισµό. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η πλειονότητα της έρευνας έχει εστιάσει στον αθλητικό 

ηγετικό προσανατολισµό προς τον εντοπισµό συγκεκριµένων µορφών προπονητικής 

που είναι πιο αποτελεσµατικές για επιτυχή απόδοση και / ή θετική ψυχολογική 

αθλητική απόδοση (Horn, 2002). 

Το µοντέλο του Horn (στο Bebetsos, Filippou & Bebetsos, 2017) περιελάµβανε τρεις 

παραδοχές που επηρεάζουν αυτές τις µορφές. Αυτές οι παραδοχές είναι: (α) οι 

προηγούµενοι παράγοντες (π.χ. κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο, οργανωτικό κλίµα και 

προσωπικά χαρακτηριστικά του προπονητή) και τα προσωπικά χαρακτηριστικά των 

αθλητών (π.χ. ηλικία, φύλο κ.λπ.) που επηρεάζουν έµµεσα τη συµπεριφορά των 

προπονητών µέσω των προσδοκιών που δηµιουργούνται, οι πεποιθήσεις και οι 

στόχοι, (β) η επίδραση της συµπεριφοράς των προπονητών στην αξιολόγηση των 

αθλητών και στην απόδοση της οµάδας και, (γ) η αποτελεσµατικότητα διαφόρων 
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παρεµβάσεων προπονητή που επηρεάζονται από παράγοντες κατάστασης και άλλες 

ατοµικές διαφορές.  

Μια σειρά έρευνας στην αθλητική ψυχολογία, (Jowett & Cockermill, 2002; 

Poczwardowski, Henscen, & Barrot, 2002; Jowett, Paull, & Pensgraard, 2005), 

επικεντρώνεται στη µελέτη της συµπεριφοράς των προπονητών οµαδικών και 

ατοµικών αθληµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία της προπονητικής 

συµπεριφοράς όπου επηρεάζει σηµαντικά την ποιότητα και την επιτυχία της 

αθλητικής εµπειρίας ενός αθλητή, υπάρχει λίγη έρευνα που προσδιορίζει τις 

βέλτιστες προπονητικές συµπεριφορές και τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσµατικότητα συγκεκριµένων συµπεριφορών αθλητών (Patriksson & Eriksson, 

1990). 

Σηµαντικό χαρακτηριστικό στη διαδικασία της προπονητικής είναι οι προβληµατικές 

καταστάσεις που µπορεί να αντιµετωπίσει ένας προπονητής και µπορεί να 

επηρεάσουν την ηγεσία του. Συνεπώς, οι κύριες ευθύνες του προπονητή είναι 

(Crisfield, Cabral, & Carpenter, 2003): 

• Να εντοπίζει και να ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε αθλητή. 

•Να βελτιώνει την απόδοση του αθλητή µέσω ενός προκλητικού και καθοδηγούµενου 

προγράµµατος τόσο για πρακτική όσο και για διαγωνισµό. 

• Να αξιολογεί την επιτυχία του προγράµµατος βάσει των αναγκών κάθε αθλητή. 

• Να δηµιουργεί ένα αθλητικό περιβάλλον µέσα στο οποίο οι αθλητές παρακινούνται 

για να συνεχίσουν να προσπαθούν να βελτιώσουν τα επίπεδα απόδοσής τους. 

Προκειµένου ο προπονητής να εκτελέσει τις προηγούµενες ευθύνες µε επιτυχία, 

απαιτείται να αναλάβει µια σειρά από ρόλους: 

1) Ως ηγέτης. 

2) Ως δάσκαλος. 

3) Ως κινητήρια δύναµη που δηµιουργεί ένα θετικό και αποφασιστικό περιβάλλον για 

την ανάπτυξη του αθλητή. 

4) Ως φίλος που υποστηρίζει τον αθλητή. 

5) Ως διευθυντής που οργανώνει και σχεδιάζει. 
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6) Ως κοινωνικός λειτουργός που παρέχει συµβουλές. 

7) Ως επιστήµονας που ασχολείται µε την ανάλυση, αξιολόγηση και επίλυση 

προβληµάτων. 

8) Ως µαθητής που ακούει, µαθαίνει και αναπτύσσει καθοδηγητικές δεξιότητες και 

γνώσεις. 

9) Ως φύλακας που προστατεύει τους αθλητές από τραυµατισµούς, προωθεί την υγεία 

και τη φυσική περιποίηση και προστατεύει τις αθλητικές αξίες (Crisfield, Cabral, & 

Carpenter, 2003 στο Bebetsos et al., 2017). 

Οι διαφορές που εντοπίζονται στην αποτελεσµατικότητα της προπόνησης µεταξύ 

ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων καθορίζονται από την κοινωνική δοµή των δύο 

διαφορετικών τύπων αθληµάτων. Τα οµαδικά αθλήµατα απαιτούν από τον προπονητή 

να επικεντρωθεί στην οµαδική εργασία, ενώ στα ατοµικά αθλήµατα - η συµπεριφορά 

του προπονητή επικεντρώνεται στον αθλητή.  

Οι αθλητές οµαδικών αθληµάτων δεν απαιτούν µόνο την ανάγκη καθοδήγησης και 

υποστήριξης του προπονητή, αλλά και την προσοχή, τη βοήθεια και την εµπιστοσύνη 

των συµπαικτών τους. Ο προπονητής πρέπει να είναι σε θέση να δηµιουργήσει µια 

αίσθηση ενότητας (Jowett, 2009). Σύµφωνα µε τους Olympiou, Jowett και Duda 

(2008), οι αθλητές που συµµετείχαν σε οµαδικά αθλήµατα αναγνώρισαν τη σχέση 

τους µε τον προπονητή τους ως την κύρια κινητήρια δύναµη για την επιτυχία. Τα 

αποτελέσµατά τους απέδειξαν ότι το εσωτερικό κίνητρο που δηµιούργησαν οι 

προπονητές, αντανακλούσε άµεσα τις αντιλήψεις των αθλητών σχετικά µε τη 

δέσµευση των οµάδων που αλληλοεπίδρασαν συµπληρωµατικά µε τον προπονητή 

τους. 

Σύµφωνα µε µια µελέτη που διεξήχθη σε νεαρούς κολυµβητές, οι Alfermann, Lee και 

Wuerth (2005), διαπίστωσαν ότι οι αθλητές βελτιώθηκαν µε την πάροδο του χρόνου, 

όταν έλαβαν µεγαλύτερη προσοχή από τον προπονητή τους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε 

ότι τα θετικά σχόλια συνέβαλαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αποδείχθηκε επίσης ότι 

η δηµιουργία ενός κλίµατος θετικής ενίσχυσης από τον προπονητή έχει θετική 

επίδραση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των αθλητών. Εποµένως, οι προπονητές πρέπει 

να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην καθοδήγηση κάθε αθλητή προσωπικά και να 
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έχουν την ευκαιρία να δώσουν – ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά λεπτοµερή 

ανατροφοδότηση σχετικά µε την απόδοσή τους (Bebetsos et al., 2017). 

Τέλος, τα αποτελέσµατα της µελέτης επικεντρώθηκαν στην πτυχή ότι η καλή ατοµική 

αθλητική καθοδήγηση από τον προπονητή επικεντρώνεται στην εποικοδοµητική 

διδασκαλία και τη θετική ανατροφοδότηση, ενώ ταυτόχρονα οι προπονητές 

ενδιαφέρονται να δηµιουργήσουν ένα κλίµα για την ανάπτυξη τέτοιων 

συµπεριφορών. Τα αποτελέσµατα των Nicolas, Gaudreau και Franche (2011) έδειξαν 

το γεγονός ότι οι υποστηρικτικές συµπεριφορές του προπονητή µπορούν να 

λειτουργήσουν ως καταλύτες για τη χρήση στρατηγικών επίλυσης προβληµάτων, οι 

οποίες µε τη σειρά τους έχουν άµεση θετική επίδραση στη σχέση αθλητικού 

προπονητή σε µεµονωµένα αθλήµατα (Bebetsos et al., 2017). 
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Σωµατική και ψυχολογική ετοιµότητα µετά από τραυµατισµό- αποκατάσταση 
 

Η καλαθοσφαίριση είναι ένα δηµοφιλές, παγκόσµιο άθληµα που παίζεται τόσο σε 

εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους όλο το χρόνο. Μελετώντας 

τραυµατισµούς στο άθληµα της καλαθοσφαίρισης, παρατηρήθηκε ότι οι 

τραυµατισµοί προκλήθηκαν τόσο κατά τον αγώνα όσο και κατά την προπόνηση. Τα 

µοτίβα τραυµατισµού σχετίζονται µε απότοµες αλλαγές στην κατεύθυνση του 

αθλητή, άλµατα, επαφή µεταξύ των αθλητών, σκληρή επιφάνεια παιχνιδιού και 

έλλειψη προστατευτικού εξοπλισµού. Η ένταση του παιχνιδιού και η προπόνηση στην 

αναζήτηση υποτροφιών και επαγγελµατικής σταδιοδροµίας πιστεύεται ότι 

συµβάλλουν στην αύξηση του τραυµατισµού (Gaca, 2009). 

Επιπλέον, σε ένα ταχέως αναπτυσσόµενο παιδί, οι διαφορές στους ρυθµούς 

ανάπτυξης των οστών και των µαλακών ιστών µπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια 

ευελιξίας και συντονισµού λόγω δυναµικών µυϊκών ανισορροπιών. Σύµφωνα µε την 

Sporting Goods Manufacturing Association, περίπου 26 εκατοµµύρια Αµερικανοί 

παίζουν καλαθοσφαίριση, µε τη συµµετοχή να κορυφώνεται στην ηλικία των 13 ετών 

(Ferguson, Dowell & Drummond 1999). Το 2002, περισσότερα από 207.000 παιδιά 

ηλικίας από 5 έως 14 ετών υποβλήθηκαν σε θεραπεία σε αίθουσες έκτακτης ανάγκης 

νοσοκοµείου για τραυµατισµούς που σχετίζονται µε την καλαθοσφαίριση και µια 

πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι το 15% των παιδιών ηλικίας 5 έως 14 ετών 

τραυµατίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης (NSKC, 2004). 

Οι παράγοντες κινδύνου που αφορούν ειδικά το άθληµα της καλαθοσφαίρισης 

περιλαµβάνουν την ταχεία έναρξη και τη στάση του παιχνιδιού, τη σχετικά λεπτή 

επιφάνεια παιχνιδιού, τον κίνδυνο επαφής παίκτη-παίκτη και παίκτη-προς-

αντικείµενο  και τη σχετική έλλειψη προστατευτικού εξοπλισµού . Οι θέσεις που 

παίζει ένας αθλητής επηρεάζουν επίσης τον βαθµό κινδύνου. Μελέτες έχουν δείξει 

ότι ένας αθλητής που παίζει σε θέση center και ξοδεύει περισσότερο χρόνο κάτω από 

το καλάθι σε µια περιοχή µε υψηλή συνωστισµό παικτών, κινδυνεύει περισσότερο 

από τραυµατισµό συγκριτικά µε έναν παίκτη που παίζει σε θέση point guard ή 

forward (Gaca, 2009). 

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να σηµειωθεί πως ορισµένα χαρακτηριστικά των 

νεαρών αθλητών, τους καθιστούν ευάλωτους σε τραυµατισµούς που δεν φαίνονται 
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στους ενήλικες. Το τράβηγµα ενός ισχυρού τένοντα κοντά σε ένα κέντρο ανάπτυξης 

µπορεί να οδηγήσει σε επαναλαµβανόµενο τραυµατισµό έλξης, όπως συµβαίνει στον 

τραυµατισµό Osgood Schlatter.  

Το διάστρεµµα του αστραγάλου είναι ο πιο κοινός τραυµατισµός τόσο στις 

προπονήσεις όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά το διάστρεµµα του 

αστραγάλου, το κάταγµα στα δάχτυλα του χεριού, το διάστρεµµα του γόνατος, η 

τενοντίτιδα/ χονδροπάθεια στο γόνατο και οι πόνοι στην πλάτη είναι οι συχνότεροι 

τραυµατισµοί.  

Όσον αφορά στο ποσοστό τραυµατισµών αλλά και στις θέσεις που υφίστανται τους 

περισσότερους τραυµατισµούς, παρατηρήθηκε πως στα αγόρια, το 30% των 

τραυµατιών παίζουν σε guard position. Αντίθετα, οι περισσότεροι τραυµατισµοί που 

αναφέρονται στα κορίτσια είναι τραυµατισµοί που αναφέρονται σε θέσεις small 

forward (31,5%) και center (26,3%). 

Αυτά τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια µε άλλες µελέτες (Sanchez Jover y Gomez, 

2008b). Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα µε έρευνες των Borowski et al., 2008 

διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι παίκτες καλαθοσφαίρισης που τραυµατίζονται 

παίζουν κυρίως σε θέσεις guard (50,3% αγόρια και 45,9% κορίτσια). Σε άλλες 

µελέτες, υποστηρίχθηκε ότι οι παίκτες που έχουν τραυµατιστεί κατέχουν κυρίως 

θέσεις center ενώ ακολουθούν όσοι παίζουν σε θέσεις point guard, shooting guard και 

τέλος θέσεις small forward. 

Εκτός από τους µυοσκελετικούς τραυµατισµούς στο άθληµα της καλαθοσφαίρισης, 

έχει παρατηρηθεί ο αιφνίδιος θάνατος σε νεαρούς αθλητές, ο οποίος, µέσα από 

έρευνες, διαπιστώθηκε ότι σχετίζεται µε το γεγονός της ίδιας της άσκησης και όχι µε 

επιβαρυµένο ιατρικό ιστορικό του αθλητή. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι 

σπάνιος, µε λιγότερες από 100 περιπτώσεις στις ΗΠΑ ετησίως. Σύµφωνα µε το 

Εθνικό Μητρώο των Αιφνίδιων θανάτων στις ΗΠΑ, η πλειονότητα των περιπτώσεων 

αιφνίδιου θανάτου (65%) συµβαίνει σε αθλητές ηλικίας κάτω των 17 ετών. Το 89% 

εµφανίστηκε σε άνδρες αθλητές και η πιο κοινή αθλητική δραστηριότητα κατά τη 

στιγµή του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου είναι το άθληµα της καλαθοσφαίρισης 

(Gaca, 2009). 
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Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι αθλητικοί τραυµατισµοί συχνά 

οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες. Η επίδραση των ψυχολογικών παραγόντων 

στους αθλητικούς τραυµατισµούς έχει εξεταστεί σε πολλές εµπειρικές µελέτες. Είναι 

δύσκολο να συγκρίνουµε άµεσα τα αποτελέσµατα λόγω των διαφορών στις µεθόδους 

που χρησιµοποιούνται. Ωστόσο, µια επισκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι το 

ψυχοκοινωνικό στρες, οι τρόποι αντιµετώπισής του και οι συναισθηµατικές 

καταστάσεις φαίνεται να έχουν επίδραση στον κίνδυνο πρόκλησης ενός αθλητικού 

τραυµατισµού. Σχεδόν όλες οι έρευνες βασίστηκαν στη θεωρία του στρες ή σε µια 

προσέγγιση του προφίλ προσωπικότητας. Αν και η πλειονότητα των µελετών έχει 

χρησιµοποιήσει διαφορετικές µεθόδους, τα αποτελέσµατα συµφωνούν γενικά ότι τα 

«γεγονότα ζωής» µπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο τραυµατισµού στους αθλητές. 

Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνική υποστήριξη φαίνεται να έχει ρυθµιστικό αποτέλεσµα. 

Όσον αφορά την αποκατάσταση και την επιστροφή στο άθληµα µετά από σοβαρό 

τραυµατισµό, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µια δύσκολη διαδικασία για 

ανταγωνιστικούς αθλητές (Bianco, 2001; Bianco, Malo, & Orlick, 1999; Gould, 

Udry, Bridges, & Beck, 1997). ∆υστυχώς, δεν βρέθηκαν ποιοτικές διαχρονικές 

µελέτες που να εξετάζουν εµπειρίες επιστροφής αθλητών µετά την αποκατάσταση 

τραυµατισµού γενικότερα και ειδικά σε νεαρούς αθλητές.  

Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι σταθεροί ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται µε 

την αποκατάσταση της σωµατικής και ψυχικής υγείας των αθλητών της 

καλαθοσφαίρισης. Πολλές φορές η σωµατική και ψυχολογική ετοιµότητα ενός 

αθλητή δεν συµβαδίζουν πάντα ενώ αρκετές είναι οι περιπτώσεις που οι αθλητές είναι 

έτοιµοι να επιστρέψουν σωµατικά στον αθλητικό χώρο, όχι όµως και ψυχολογικά.  

Έρευνες δείχνουν ότι η κυριότερη ανησυχία των αθλητών που επιστρέφουν στον 

αγωνιστικό χώρο µετά από έναν τραυµατισµό είναι ο φόβος ενός επικείµενου 

τραυµατισµού για επαναλαµβανόµενη φορά καθώς και ο φόβος της µη 

αποτελεσµατικής και χαµηλής απόδοσης κατά τη διάρκεια του αγώνα Ωστόσο, 

υπάρχουν και εκείνοι οι αθλητές στους οποίους ένας τραυµατισµός λειτούργησε 

θετικά, καθώς µέσα από τον τραυµατισµό τους αναθεώρησαν τη σχέση τους µε τον 

αθλητισµό συνειδητοποιώντας την ουσιαστική αξία στη ζωή τους (Podlog & Eklund, 

2006).  
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Ενίσχυση της απόδοσης και της συµµετοχής των νέων στον αθλητισµό 
 

Η ενασχόληση µε τον αθλητισµό συµβάλλει στην ψυχολογική και κοινωνική 

ανάπτυξη του ατόµου µέσω της δηµιουργίας ενός ιδανικού περιβάλλοντος για την 

επίτευξη και µάθηση συµπεριφορών. Ωστόσο, παρά τα προαναφερθέντα, η έρευνα 

δείχνει ότι κατά την εφηβεία τα ποσοστά της εγκατάλειψης του αθλητισµού 

αυξάνονται και το επίπεδο της µέτριας και έντονης σωµατικής δραστηριότητας 

µειώνεται. ∆ιαφορετικές µελέτες έχουν δείξει πόσο σηµαντική είναι η ένταση και οι 

αιτίες που οδηγούν τους νέους να ασχοληθούν µε τον αθλητισµό.  

Οι Castillo et al. δηλώνουν ότι ένα εννοιολογικό πλαίσιο που µας βοηθά να 

κατανοήσουµε τις διαδικασίες µε τις οποίες οι νέοι είτε αθλούνται είτε εγκαταλείπουν 

κάποια µορφή αθλητισµού, είναι η κοινωνική γνωστική θεωρία του στόχου επίτευξης. 

Οι αθλητές έχουν ως κίνητρα επιτυχίας τον ανταγωνισµό και την ικανότητα στην 

κάθε µορφή αθλητισµού (Gómez-López, Granero-Gallegos, Abraldes,  & Rodríguez-

Suárez, 2013).  

Η πλειονότητα των µελετών που αναλύουν τις ψυχολογικές πτυχές στον αθλητικό 

τοµέα, στηρίζονται σε δύο θεωρίες κινητοποίησης, τον στόχο επίτευξης και τις 

θεωρίες αυτοπροσδιορισµού. Η θεωρία επίτευξης στόχων επιδιώκει την ανάλυση των 

διαφόρων παραγόντων της διάθεσης και του περιβάλλοντος που επηρεάζουν τα 

κίνητρα επίτευξης των αθλητών. Αντίθετα, η σωµατική δραστηριότητα µπορεί να 

θεωρηθεί ως µια κατάσταση στην οποία υπάρχει η ανάγκη για επιτυχία και στην 

οποία οι αθλητές προσπαθούν να επιτύχουν έναν στόχο όπου η ίδια η επίδειξη 

ικανότητας είναι σηµαντική. 

Η θεωρία της αυτοδιάθεσης νοείται ως συνέχεια και εστιάζει στο πώς τα εσωτερικά 

κίνητρο επηρεάζουν τους ανθρώπους στο να αναπτυχθούν, να επιµείνουν και να 

ανταγωνιστούν. Καθορίζονται τρία διαφορετικά επίπεδα αυτοδιάθεσης. Από τον 

µεγαλύτερο στον µικρότερο βαθµό, η συµπεριφορά µπορεί να παρακινείται από 

εσωτερικά κίνητρα, εξωγενή κίνητρα ή να απουσιάζουν εντελώς τα κίνητρα. Τα 

εσωτερικά κίνητρα αναφέρονται στο γεγονός ότι κάποιος κάνει µια δραστηριότητα 

για τον εαυτό του, την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση που προέρχονται από τη 

συµµετοχή χωρίς να λαµβάνει ανταµοιβές. Η δραστηριότητα θεωρείται ως 
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αυτοσκοπός. Αντιθέτως, τα εξωτερικά κίνητρα αναφέρονται σε συµπεριφορές που 

ρυθµίζονται από εξωτερικά µέσα ή πηγές (Gómez-López et al., 2013).  

Σύµφωνα µε τους Deci και Ryan υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εξωτερικών κινήτρων 

που διαφέρουν ως προς τον βαθµό αυτοδιάθεσής τους. Αναφορικά µε τον αθλητισµό, 

έχει διαπιστωθεί µέσα από µελέτες, ότι ο προσανατολισµός στην εκτέλεση 

καθηκόντων έχει σχετιστεί θετικά κυρίως µε τα εσωτερικά κίνητρα των αθλητών. 

Συγκεκριµένα, στην ερώτηση «που πιστεύεις ότι οφείλεται η καλή επίδοση;», οι 

περισσότεροι νεαροί αθλητές καλαθοσφαίρισης του απέδωσαν στην προθυµία τους 

να εργαστούν σκληρά, στην επιµονή και προσήλωσή τους στον στόχο και στην 

επιθυµία τους να είναι οι καλύτεροι µέσα στο σύνολο της οµάδας (Sherry & Zeller, 

2014).  

Όσον αφορά στα εξωτερικά κίνητρα, σηµαντικό ρόλο στην επίδοση των αθλητών έχει 

παίξει κατά καιρούς η µουσική. Η έρευνα έχει δείξει ότι η µουσική µπορεί να 

συµβάλλει θετικά και να επιτρέψει στους αθλητές να συνεχίσουν µια φυσική εργασία 

και να καθυστερήσουν την µυϊκή κόπωση (Boolani, Lackman, Baghurst, LaRue & 

Smith, 2019). και ότι «η µουσική αποσπά το άτοµο από την κόπωση που προκαλείται 

από σωµατική προσπάθεια, αφαιρεί την ψυχική διέγερση και χρησιµεύει ως ένα 

συναρπαστικό ή καταπραϋντικό µέσο πριν ή κατά τη διάρκεια της άσκησης ». 

Μια πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση της επίδρασης της µουσικής στον 

αθλητισµό και τη σωµατική δραστηριότητα διαπίστωσε ότι η µουσική συσχετίστηκε 

µε ευεργετικά αποτελέσµατα στα συναισθήµατα, την αντιληπτή άσκηση, τον 

καρδιακό ρυθµό και την απόδοση (Boolani et al, 2019). 

Αυτή η κριτική διαπίστωσε επίσης ότι η επίδραση της µουσικής στην απόδοση δεν 

διαφέρει σηµαντικά συγκριτικά µε το φύλο ή την ηλικία των συµµετεχόντων, είτε εάν 

η µουσική χρησιµοποιήθηκε σε ένα άθληµα ή άσκηση, είτε εάν η µουσική 

χρησιµοποιήθηκε συγχρονισµένα είτε ασύγχρονα, ή αν ο ερευνητής ή ο συµµετέχων 

επέλεξε τον τύπο µουσικής. Ωστόσο, άλλες έρευνες έχουν αναφέρει ότι η µουσική 

προτίµηση µπορεί να επηρεάσει την απόδοση (Boolani et al., 2019). Εποµένως, 

πολλά παραµένουν άγνωστα όταν εξετάζουµε εάν, πότε και πώς η µουσική µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί πιο αποτελεσµατικά για την ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης. 
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Η παρούσα έρευνα 
 
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν όχι 

µόνο την ψυχολογία αλλά και την επίδοση των νεαρών αθλητών στο άθληµα της 

καλαθοσφαίρισης τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τα ερωτήµατα που 

τέθηκαν είναι τα εξής; «πόσο αγχωµένοι ή πόσο ήρεµοι νιώθουν οι αθλητές πριν και 

κατά τη διάρκεια ενός αγώνα;», «πόσο τα συναισθήµατα και οι σκέψεις τους 

επηρεάζουν την απόδοσή τους;», «πόσο τους επηρεάζει η αντίδραση των γονέων και 

των προπονητών ως προς την απόδοση τους;».   
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Ερευνητικό µέρος 
 

Μέθοδος 
 

Οι συµµετέχοντες της έρευνας, η οποία διεξάχθηκε ήταν 30 αθλητές 

καλαθοσφαίρισης ηλικίας 8- 18 ετών (Μ.Ο.= 13,9, Τ.Α.= 2,70) και συγκεκριµένα 14 

κορίτσια και 16 αγόρια, από την περιοχή του νοµού Φλώρινας. Η µέθοδος συλλογής 

δεδοµένων έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο που χορηγήθηκε 

στους αθλητές διαδικτυακά είναι της µορφής CSAI-2 µε την προσθήκη κάποιων 

επιπλέον ερωτήσεων για τις ανάγκες της έρευνας. 
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Αποτελέσµατα 
 

Τα γραφήµατα (πίτες) που παρουσιάζονται παρακάτω αντιστοιχούν στις ερωτήσεις 

που απαντήθηκαν από τους συµµετέχοντες της έρευνας. Κάθε µια πίτα αναφέρεται 

στην αντίστοιχη ερώτηση του ερωτηµατολογίου.  

Παρατηρείται λοιπόν, πως στις πίτες 1 και 2, στα ερωτήµατα «Αισθάνοµαι 

νευρικότητα πριν από τον αγώνα.» και «Αισθάνοµαι νευρικότητα κατά τη διάρκεια 

του αγώνα.», οι περισσότεροι συµµετέχοντες επέλεξαν την κλίµακα 2 (λίγο) σε 

ποσοστό 36,7% και 40% αντίστοιχα, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στις απαντήσεις 

των ερωτηµάτων 3 και 4, «Νιώθω ευχάριστα πριν από τον αγώνα.» και «Νιώθω 

ευχάριστα κατά τη διάρκεια του αγώνα.». Το ποσοστό των συµµετεχόντων που 

επέλεξαν την κλίµακα 3 (αρκετά) ανέρχεται στο 50% και στις 2 απαντήσεις. 

  

  

 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις «Έχω αµφιβολίες για τον εαυτό µου πριν από τον αγώνα.» 

και «Έχω αµφιβολίες για τον εαυτό µου κατά τη διάρκεια του αγώνα.», ένα ποσοστό 

Αισθάνοµαι νευρικότητα 
πριν από τον αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι νευρικότητα 
κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Νιώθω ευχάριστα πριν από 
τον αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Νιώθω ευχάριστα κατά τη 
διάρκεια του αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ
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40% επέλεξε την κλίµακα 1 (καθόλου) και την κλίµακα 2 (λίγο) αντίστοιχα, κάτι που 

σηµαίνει ότι οι περισσότεροι αθλητές βιώνουν το αίσθηµα της αµφιβολίας κυρίως 

κατά τη διάρκεια του αγώνα και όχι νωρίτερα. Αντίθετα ως προς τις ερωτήσεις 

«Αισθάνοµαι ταραγµένος/η πριν από τον αγώνα.» και «Αισθάνοµαι ταραγµένος/η 

κατά τη διάρκεια του αγώνα.» ένα ποσοστό 63,3% των συµµετεχόντων επέλεξε την 

κλίµακα 1 (καθόλου) για να περιγράψει το συναίσθηµα που βιώνει κατά τη διάρκεια 

του αγώνα.  

  

  

 

Στις ερωτήσεις «Αισθάνοµαι άνετα πριν από τον αγώνα.» και «Αισθάνοµαι άνετα 

κατά τη διάρκεια του αγώνα.», οι περισσότεροι αθλητές επέλεξαν την κλίµακα 3 

(αρκετά) σε ένα ποσοστό 36,7% για να περιγράψουν το συναίσθηµα που βιώνουν 

πριν από τον αγώνα και την κλίµακα 4 (πάρα πολύ) σε ένα ποσοστό 33,3% για να 

περιγράψουν τα συναισθήµατά τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.  

Έχω αµφιβολίες για τον 
εαυτό µου πριν από τον 

αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Έχω αµφιβολίες για τον 
εαυτό µου κατά τη 
διάρκεια του αγώνα.

Καθόλου Λίγο

Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι ταραγµένος/η 
πριν από τον αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι ταραγµένος/η 
κατά τη διάρκεια του 

αγώνα.

Καθόλου Λίγο

Αρκετά Πάρα πολύ
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Σηµαντική είναι η απάντηση των συµµετεχόντων στην ερώτηση «Ανησυχώ µήπως 

δεν καταφέρω να αποδώσω σε κάποιον αγώνα ανάλογα µε τις δυνατότητές µου.» 

καθώς ένα ποσοστό 30% επέλεξε την κλίµακα 4 (πάρα πολύ) ενώ ένα ποσοστό 10% 

επέλεξε την κλίµακα 1 (καθόλου).  

 

 

Σχετικά µε το σωµατικό άγχος, φάνηκε, µέσα από την έρευνα πως οι περισσότεροι 

αθλητές, σε ποσοστό 40% δεν αισθάνονται σωµατική ένταση ούτε πριν αλλά ούτε και 

κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αντίθετα είναι αρκετά υψηλά τα ποσοστά της 

αυτοπεποίθησης που αισθάνονται πριν (36,7%) αλλά και κατά τη διάρκεια (43,3%) 

του αγώνα, επιλέγοντας την κλίµακα 3 (αρκετά) και στις δυο περιπτώσεις 

ερωτηµάτων. Ωστόσο, παρά το υψηλό ποσοστό αυτοπεποίθησης που βιώνουν οι 

αθλητές, ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό (36,7%) σκέφτεται το ενδεχόµενο µιας 

επικείµενης ήττας.  

Αισθάνοµαι άνετα πριν από 
τον αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι άνετα κατά τη 
διάρκεια του αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Ανησυχώ µήπως δεν 
καταφέρω να αποδώσω σε 
κάποιον αγώνα ανάλογα µε 

τις δυνατότητές µου.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ
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Σχετικά µε το άγχος που βιώνεται ως σφίξιµο στο στοµάχι είτε πριν είτε κατά τη 

διάρκεια του αγώνα, οι περισσότεροι αθλητές επέλεξαν την κλίµακα 1 (καθόλου) σε 

ποσοστό 63,3% και 66,7% αντίστοιχα. Αξιοσηµείωτες είναι οι απαντήσεις που 

δόθηκαν στις ερωτήσεις «Αισθάνοµαι ασφαλής πριν από τον αγώνα.» και 

«Αισθάνοµαι ασφαλής κατά τη διάρκεια του αγώνα.», µε τους περισσότερους 

αθλητές ναι αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς κατά τη διάρκεια του αγώνα (53,3%). 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι ένα ποσοστό 40% βιώνει το αίσθηµα της ανησυχίας µήπως 

Αισθάνοµαι ένταση στο σώµα 
µου πριν από τον αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι ένταση στο 
σώµα µου κατά τη διάρκεια 

του αγώνα. 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι αυτοπεποίθηση 
πριν από τον αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι αυτοπεποίθηση 
κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Μ’ απασχολεί η ιδέα µήπως 
χάσω.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ
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δεν µπορέσει να ανταπεξέλθει στην πίεση του αγώνα, ενώ ένα ποσοστό 56,7% νιώθει 

σίγουρο ότι µπορεί να αντέξει την πρόκληση του αγώνα. 

  
 

  

  

Συνεχίζοντας τις αναλύσεις, παρατηρήθηκε ότι οι µισοί αθλητές, σε ποσοστό 50% 

αισθάνονται το σώµα τους χαλαρό, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Σηµαντικές είναι και οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση «Ανησυχώ µήπως η 

απόδοσή µου είναι πολύ χαµηλή.», µε ένα ποσοστό 33,3% να επιλέγει την κλίµακα 4 

(πάρα πολύ) και ένα ποσοστό 16,7% να επιλέγει την κλίµακα 1 (καθόλου). 

Αισθάνοµαι σφίξιµο στο 
στοµάχι µου πριν από τον 

αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι σφίξιµο στο 
στοµάχι µου κατά τη διάρκεια 

του αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι ασφαλής πριν από 
τον αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι ασφαλής κατά τη 
διάρκεια του αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Ανησυχώ µήπως δεν αντέξω 
στην πίεση του αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Είµαι σίγουρος/η ότι µπορώ 
να αντέξω την πρόκληση του 

αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ
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Άλλες αντιδράσεις σωµατικού άγχους εκδηλώθηκαν στις ερωτήσεις «Η καρδιά µου 

χτυπά γρήγορα πριν από τον αγώνα.» και «Η καρδιά µου χτυπά γρήγορα κατά τη 

διάρκεια του αγώνα.», µε τους περισσότερους αθλητές να επιλέγουν την κλίµακα 1 

(καθόλου) στις αντιδράσεις τους πριν από τον αγώνα ενώ ένα µικρό ποσοστό (13,3%) 

να βιώνει αυτή την αντίδραση κατά τη διάρκεια του αγώνα, επιλέγοντας την κλίµακα 

3 (αρκετά). 

  

Αισθάνοµαι το σώµα µου 
χαλαρό πριν από τον αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι το σώµα µου 
χαλαρό κατά τη διάρκεια του 

αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Ανησυχώ µήπως η απόδοσή 
µου είναι πολύ χαµηλή.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Η καρδιά µου χτυπά 
γρήγορα πριν από τον 

αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Η καρδιά µου χτυπά 
γρήγορα κατά τη διάρκεια 

του αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ
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Στη συνέχεια παρατηρείται πως ένα ποσοστό 43,3% επέλεξε την κλίµακα 3 (αρκετά) 

για να δηλώσει τη σιγουριά της καλής απόδοσης στον αγώνα, χωρίς ωστόσο να 

απουσιάζει το αίσθηµα της ανησυχίας ως προς την επίτευξη του στόχου µε ένα 

ποσοστό 36,7% να επιλέγει επίσης την κλίµακα 3 (αρκετά). 

  

Αντίθετα, οι περισσότεροι αθλητές, επέλεξαν την κλίµακα 1 (καθόλου), σε ποσοστό 

60% και 73,3% για να απαντήσουν στις ερωτήσεις «Αισθάνοµαι ένα κενό στο 

στοµάχι µου πριν από τον αγώνα.» και «Αισθάνοµαι ένα κενό στο στοµάχι µου κατά 

τη διάρκεια του αγώνα.». Στις ερωτήσεις «Αισθάνοµαι το µυαλό µου ήρεµο πριν από 

τον αγώνα.» και «Αισθάνοµαι το µυαλό µου ήρεµο κατά τη διάρκεια του αγώνα.» ένα 

ποσοστό (40%) των αθλητών αισθάνονται λίγο ήρεµοι πριν τον αγώνα, επιλέγοντας 

την κλίµακα 2, ενώ ένα µεγαλύτερο ποσοστό (43,3%) αισθάνονται αρκετά ήρεµοι 

κατά τη διάρκεια του αγώνα, επιλέγοντας την κλίµακα 3.  

  

Είµαι σίγουρος/η ότι θα 
αποδώσω καλά.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Ανησυχώ αν θα πετύχω το 
στόχο µου.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι ένα κενό στο 
στοµάχι µου πριν από τον 

αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι ένα κενό στο 
στοµάχι µου κατά τη 
διάρκεια του αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ
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Στις ερωτήσεις «Τα χέρια µου είναι ιδρωµένα πριν από τον αγώνα.» και «Τα χέρια 

µου είναι ιδρωµένα κατά τη διάρκεια του αγώνα.», οι περισσότεροι αθλητές βιώνουν 

αυτή την αντίδραση κατά τη διάρκεια του αγώνα µε ποσοστό 36,7% να επιλέγουν την 

κλίµακα 2 (λίγο), ενώ ένα ποσοστό 66,7% δεν βιώνουν καθόλου αυτή την αντίδραση 

πριν από τον αγώνα. Αντίθετα, οι περισσότεροι αθλητές αισθάνονται αυτοπεποίθηση 

τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε ποσοστό 36,7% και 46,7% 

αντίστοιχα, να επιλέγουν την κλίµακα 3 (αρκετά).  

  

  

Αισθάνοµαι το µυαλό µου 
ήρεµο πριν από τον αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι το µυαλό µου 
ήρεµο κατά τη διάρκεια του 

αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Τα χέρια µου είναι ιδρωµένα 
πριν από τον αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Τα χέρια µου είναι ιδρωµένα 
κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι αυτοπεποίθηση 
πριν από τον αγώνα, επειδή 
φαντάζοµαι τον εαυτό µου 
να πετυχαίνει το στόχο του.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι αυτοπεποίθηση 
κατά τη διάρκεια του αγώνα, 
επειδή φαντάζοµαι τον εαυτό 
µου να πετυχαίνει το στόχο 

του.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ
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Στην ερώτηση «Ανησυχώ ότι δεν θα καταφέρω να συγκεντρωθώ.», οι περισσότεροι 

αθλητές επέλεξαν την κλίµακα 2 (λίγο), σε ποσοστό 46,7%, ενώ στις ερωτήσεις 

«Αισθάνοµαι το σώµα µου σφιγµένο πριν από τον αγώνα.» και «Αισθάνοµαι το σώµα 

µου σφιγµένο κατά τη διάρκεια του αγώνα.», οι περισσότεροι (60%) απάντησαν πως 

δεν βιώνουν καθόλου αυτή την αντίδραση κατά τη διάρκεια του αγώνα.  

  

 

Αρκετοί αθλητές επέλεξαν την κλίµακα 3 (αρκετά), σε ποσοστό 56,7%, για να 

δηλώσουν πως αισθάνονται σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν κάτω από την πίεση του 

αγώνα. Επιπλέον, ανησυχούν περισσότερο εάν θα απογοητεύσουν τον προπονητή 

τους µε την απόδοση που θα σηµειώσουν, σε ποσοστό 40% να επιλέγει την κλίµακα 3 

(αρκετά), συγκριτικά µε το αν θα απογοητεύσουν τους γονείς τους µε ένα ποσοστό 

56,7% να επιλέγει την κλίµακα 1 (καθόλου). Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα από τις 

απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις «Σκέφτοµαι την αντίδραση των γονέων µου 

αν η απόδοσή µου στον αγώνα δεν είναι καλή.» και «Σκέφτοµαι την αντίδραση του 

προπονητή µου αν η απόδοσή µου στον αγώνα δεν είναι καλή.» µε τους 

περισσότερους (73,3%) να µην σκέφτονται καθόλου την αντίδραση των γονέων αλλά 

να σκέφτονται λίγο (46,7%) την αντίδραση του προπονητή τους.  

Ανησυχώ ότι δεν θα καταφέρω 
να συγκεντρωθώ.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι το σώµα µου 
σφιγµένο πριν από τον 

αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Αισθάνοµαι το σώµα µου 
σφιγµένο κατά τη διάρκεια του 

αγώνα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ
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Στην ερώτηση «Πόσο συχνά εµφανίζονται τα παραπάνω συναισθήµατα και οι 

παραπάνω σκέψεις;», οι περισσότεροι δήλωσαν ότι εµφανίζονται αρκετά, σε ποσοστό 

40%, µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό να επηρεάζει αρκετά την απόδοσή τους πριν και 

κατά τη διάρκεια του αγώνα.  

Είµαι σίγουρος/η ότι θα τα 
καταφέρω κάτω από αυτή την 

πίεση.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Ανησυχώ µήπως απογοητεύσω 
τους γονείς µου µε την 

απόδοσή µου.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Ανησυχώ µήπως 
απογοητεύσω τον προπονητή 
µου µε την απόδοσή µου.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Σκέφτοµαι την αντίδραση 
των γονέων µου αν η 

απόδοσή µου στον αγώνα δεν 
είναι καλή.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Σκέφτοµαι την αντίδραση 
του προπονητή µου αν η 
απόδοσή µου στον αγώνα 

δεν είναι καλή.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ
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Τέλος, στην ερώτηση «Πόσο έτοιµος/η αισθάνεσαι να παίξεις στον επόµενο αγώνα, 

µετά από έναν τραυµατισµό;», ένα σηµαντικό ποσοστό (43,3%) των αθλητών 

απάντησε ότι αισθάνονται πάρα πολύ έτοιµοι, επιλέγοντας την κλίµακα 4. 

 

  

Πόσο συχνά εµφανίζονται τα 
παραπάνω συναισθήµατα και 

οι παραπάνω σκέψεις;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Πόσο επηρεάζουν την 
απόδοσή σου, αυτά που 
νιώθεις και αυτά που 

σκέφτεσαι πριν από κάθε 
αγώνα;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Πόσο επηρεάζουν την 
απόδοσή σου, αυτά που 
νιώθεις και αυτά που 

σκέφτεσαι κατά τη διάρκεια 
του αγώνα;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ

Πόσο έτοιµος/η αισθάνεσαι 
να παίξεις στον επόµενο 
αγώνα, µετά από έναν 

τραυµατισµό; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ



 
40 

 

Συζήτηση 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να µελετήσει την ψυχολογία των αθλητών 

καλαθοσφαίρισης και συγκεκριµένα τους παράγοντες που επιδρούν σ’ αυτήν αλλά 

και  επηρεάζουν την απόδοση των αθλητών. Η µελέτη αυτών πραγµατοποιήθηκε 

µέσα από τη χρήση και χορήγηση ερωτηµατολογίων σε νεαρούς αθλητές ηλικίας 8-18 

ετών.  

Μέσα από τη διεξαγωγή της έρευνας προέκυψαν ποικίλες απαντήσεις που αξίζει να 

συζητηθούν. Αυτό που παρατηρήθηκε έντονα είναι ότι όλα τα συναισθήµατα ή όλες 

οι αντιδράσεις που βιώνουν οι αθλητές, είτε ευχάριστες είτε δυσάρεστες, 

εµφανίζονται εντονότερα και σε υψηλότερο ποσοστό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα 

και όχι τόσο πριν την διεξαγωγή του. Συγκεκριµένα, υπάρχουν αθλητές που είτε 

αισθάνονται νευρικότητα είτε εκδηλώνουν ευχάριστα συναισθήµατα κατά τη 

διάρκεια, κυρίως, του αγώνα. Αντίθετα, υπάρχουν αυτοί που αισθάνονται 

περισσότερο ταραγµένοι πριν τη διεξαγωγή του αγώνα και όχι τόσο κατά τη διάρκεια 

του. Ανησυχία εκδηλώθηκε επίσης σχετικά µε το αν θα καταφέρουν να αποδώσουν 

σε σχέση µε τις δυνατότητές τους. Σχετικά µε την αυτοπεποίθηση των αθλητών, 

παρατηρήθηκε πως ένα σηµαντικό ποσοστό αισθάνεται σιγουριά ως προς την καλή 

απόδοσή τους στον αγώνα, χωρίς ωστόσο να λείπουν και κάποια µικρά ποσοστά 

ανησυχίας της απόδοσης.  

Όσον αφορά την εκδήλωση σωµατικού άγχους, παρατηρήθηκε πως οι περισσότεροι 

αθλητές  δεν αισθάνονται κάποια σωµατική ένταση ούτε κάποιο σφίξιµο στο στοµάχι, 

είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ωστόσο υπάρχουν αθλητές που 

υποστήριξαν πως η καρδιά τους χτυπούσε γρηγορότερα κατά τη διάρκεια του αγώνα 

και όχι τόσο πριν από αυτόν. 

Συγκριτικά µε τις αντιδράσεις των γονέων και του προπονητή, αξίζει να σηµειωθεί 

ότι οι περισσότεροι αθλητές σκέφτονται περισσότερο την αντίδραση του προπονητή 

σε περίπτωση που δεν σηµειώσουν καλή απόδοση στον αγώνα, ενώ φαίνεται να τους 

απασχολεί λιγότερο η αντίδραση των γονέων. Οι περισσότεροι αθλητές παραδέχονται 

πως όλες οι σκέψεις και τα συναισθήµατα που βιώνουν εµφανίζονται σε ένα αρκετά 

σηµαντικό ποσοστό και επηρεάζουν µε τη σειρά τους την απόδοση των αθλητών 

κατά τη διάρκεια του αγώνα.  
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Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι παρόλες τις περιπτώσεις τραυµατισµού που 

µπορεί να έχει βιώσει κάποιος αθλητής, ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό αισθάνεται πάρα 

πολύ έτοιµο να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο και να αποδώσει στο µέγιστο των 

δυνατοτήτων του.  

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από προγενέστερες έρευνες, οι οποίες έχουν 

µελετήσει τόσο την εκδήλωση άγχους, συναισθηµάτων και άλλων αντιδράσεων, όσο 

και την συµπεριφορά των γονέων και των προπονητών. Όσο χαµηλότερα τα επίπεδα 

άγχους τόσο υψηλότερη η απόδοση αλλά και το αίσθηµα της αυτοπεποίθησης και 

αντίστροφα (Hardy et al., 1996 στο Ζέη και Ευθυµίου, 2017). 

Παρόλο που οι προγενέστερες έρευνες υποστηρίζουν τη θετική ή αρνητική εµπλοκή 

των γονέων στον αθλητισµό των παιδιών τους και κατ’ επέκταση στο πως αυτή 

επηρεάζει την απόδοσή τους (Charbonneau & Camire, 2019), στην παρούσα έρευνα 

ένα µεγάλο ποσοστό των αθλητών δεν επηρεάζεται από τη συµπεριφορά των γονέων 

τους και δεν σκέφτεται καθόλου την αντίδραση αυτών στην περίπτωση µιας χαµηλής 

απόδοσης. Αντίθετα, η στάση και η αντίδραση των προπονητών φαίνεται να 

επηρεάζει περισσότερο την σκέψη των νεαρών αθλητών (Horn, 2008). Οι 

περισσότεροι σκέφτονται έντονα την αντίδραση του προπονητή τους σε µια 

επικείµενη ήττα.  

Τέλος, όσον αφορά την επιστροφή των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο, µετά από 

κάποιον τραυµατισµό, παρόλο που ορισµένες µελέτες έδειξαν πως η επιστροφή 

αποτελεί µια δύσκολη διαδικασία (Bianco, 2001, Bianco, Malo, & Orlick, 1999; 

Gould, Udry, Bridges, & Beck, 1997), οι συµµετέχοντες της παρούσας έρευνας 

υποστήριξαν σε ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό, πως είναι έτοιµοι να 

επιστρέψουν και να αποδώσουν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους.  
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Παράρτηµα 
Ερωτηµατολόγιο 

 

Φύλο:      Αγόρι               Κορίτσι  

Ηλικία: 

Χρόνια ενασχόλησης µε την καλαθοσφαίριση: 

Οδηγίες: Πιο κάτω θα βρεις µια σειρά από προτάσεις τις οποίες χρησιµοποιούν οι αθλητές 

για να περιγράψουν κυρίως τα συναισθήµατα, τις σκέψεις και τις αντιδράσεις τους πριν και 

κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Απαντήστε σε όλες τις προτάσεις βάζοντας σε κύκλο τον 

αντιπροσωπευτικό αριθµό, που υπάρχει στα δεξιά της κάθε πρότασης. ∆εν υπάρχουν 

σωστές και λανθασµένες απαντήσεις. Μην σπαταλάς πολύ χρόνο σε κάθε πρόταση, αλλά 

διάλεξε µε ειλικρίνεια την απάντηση που σε αντιπροσωπεύει. 

 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

1 

ΛΙΓΟ 

2 

ΑΡΚΕΤΑ 

3 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

4 

 

1 Αισθάνοµαι νευρικότητα πριν από τον αγώνα. 1 2 3 4 

2 Αισθάνοµαι νευρικότητα κατά τη διάρκεια του αγώνα. 1 2 3 4 

3 Νιώθω ευχάριστα πριν από τον αγώνα. 1 2 3 4 

4 Νιώθω ευχάριστα κατά τη διάρκεια του αγώνα. 1 2 3 4 

5 Έχω αµφιβολίες για τον εαυτό µου πριν από τον αγώνα. 1 2 3 4 

6 Έχω αµφιβολίες για τον εαυτό µου κατά τη διάρκεια 
του αγώνα. 

1 2 3 4 

7 Αισθάνοµαι ταραγµένος/η πριν από τον αγώνα. 1 2 3 4 

8 Αισθάνοµαι ταραγµένος/η κατά τη διάρκεια του αγώνα. 1 2 3 4 

9 Αισθάνοµαι άνετα πριν από τον αγώνα. 1 2 3 4 

10 Αισθάνοµαι άνετα κατά τη διάρκεια του αγώνα. 1 2 3 4 

11 Ανησυχώ µήπως δεν καταφέρω να αποδώσω σε 
κάποιον αγώνα ανάλογα µε τις δυνατότητές µου. 

1 2 3 4 

12 Αισθάνοµαι ένταση στο σώµα µου πριν από τον αγώνα. 1 2 3 4 

13 Αισθάνοµαι ένταση στο σώµα µου κατά τη διάρκεια 
του αγώνα.  

1 2 3 4 
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14 Αισθάνοµαι αυτοπεποίθηση πριν από τον αγώνα. 1 2 3 4 

15 Αισθάνοµαι αυτοπεποίθηση κατά τη διάρκεια του 
αγώνα. 

1 2 3 4 

16 Μ’ απασχολεί η ιδέα µήπως χάσω. 1 2 3 4 

17 Αισθάνοµαι σφίξιµο στο στοµάχι µου πριν από τον 
αγώνα. 

1 2 3 4 

18 Αισθάνοµαι σφίξιµο στο στοµάχι µου κατά τη διάρκεια 
του αγώνα. 

1 2 3 4 

19 Αισθάνοµαι ασφαλής πριν από τον αγώνα. 1 2 3 4 

20 Αισθάνοµαι ασφαλής κατά τη διάρκεια του αγώνα. 1 2 3 4 

21 Ανησυχώ µήπως δεν αντέξω στην πίεση του αγώνα 1 2 3 4 

22 Αισθάνοµαι το σώµα µου χαλαρό πριν από τον αγώνα. 1 2 3 4 

23 Αισθάνοµαι το σώµα µου χαλαρό κατά τη διάρκεια του 
αγώνα. 

1 2 3 4 

24 Είµαι σίγουρος/η ότι µπορώ να αντέξω την πρόκληση 
του αγώνα 

1 2 3 4 

25 Ανησυχώ µήπως η απόδοσή µου είναι πολύ χαµηλή. 1 2 3 4 

26 Η καρδιά µου χτυπά γρήγορα πριν από τον αγώνα. 1 2 3 4 

27 Η καρδιά µου χτυπά γρήγορα κατά τη διάρκεια του 
αγώνα. 

1 2 3 4 

28 Είµαι σίγουρος/η ότι θα αποδώσω καλά. 1 2 3 4 

29 Ανησυχώ αν θα πετύχω το στόχο µου. 1 2 3 4 

30 Αισθάνοµαι ένα κενό στο στοµάχι µου πριν από τον 
αγώνα. 

1 2 3 4 

31 Αισθάνοµαι ένα κενό στο στοµάχι µου κατά τη 
διάρκεια του αγώνα. 

1 2 3 4 

32 Αισθάνοµαι το µυαλό µου ήρεµο πριν από τον αγώνα. 1 2 3 4 

33 Αισθάνοµαι το µυαλό µου ήρεµο κατά τη διάρκεια του 
αγώνα. 

1 2 3 4 

34 Τα χέρια µου είναι ιδρωµένα πριν από τον αγώνα. 1 2 3 4 

35 Τα χέρια µου είναι ιδρωµένα κατά τη διάρκεια του 
αγώνα. 

1 2 3 4 

36 Αισθάνοµαι αυτοπεποίθηση πριν από τον αγώνα, επειδή 
φαντάζοµαι τον εαυτό µου να πετυχαίνει το στόχο του. 

1 2 3 4 

37 Αισθάνοµαι αυτοπεποίθηση κατά τη διάρκεια του 
αγώνα, επειδή φαντάζοµαι τον εαυτό µου να πετυχαίνει 
το στόχο του. 

1 2 3 4 

38 Ανησυχώ ότι δεν θα καταφέρω να συγκεντρωθώ. 1 2 3 4 

39 Αισθάνοµαι το σώµα µου σφιγµένο πριν από τον 
αγώνα. 

1 2 3 4 

40 Αισθάνοµαι το σώµα µου σφιγµένο κατά τη διάρκεια 
του αγώνα. 

1 2 3 4 
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41 Είµαι σίγουρος/η ότι θα τα καταφέρω κάτω από αυτή 
την πίεση. 

1 2 3 4 

42 Ανησυχώ µήπως απογοητεύσω τους γονείς µου µε την 
απόδοσή µου. 

1 2 3 4 

43 Ανησυχώ µήπως απογοητεύσω τον προπονητή µου µε 
την απόδοσή µου. 

1 2 3 4 

44 Σκέφτοµαι την αντίδραση των γονέων µου αν η 
απόδοσή µου στον αγώνα δεν είναι καλή. 

1 2 3 4 

45 Σκέφτοµαι την αντίδραση του προπονητή µου αν η 
απόδοσή µου στον αγώνα δεν είναι καλή. 

1 2 3 4 

46 Πόσο συχνά εµφανίζονται τα παραπάνω συναισθήµατα 
και οι παραπάνω σκέψεις; 

1 2 3 4 

47 Πόσο επηρεάζουν την απόδοσή σου, αυτά που νιώθεις 
και αυτά που σκέφτεσαι πριν από κάθε αγώνα; 

1 2 3 4 

48 Πόσο επηρεάζουν την απόδοσή σου, αυτά που νιώθεις 
και αυτά που σκέφτεσαι κατά τη διάρκεια του αγώνα; 

1 2 3 4 

49 Πόσο έτοιµος/η αισθάνεσαι να παίξεις στον επόµενο 
αγώνα, µετά από έναν τραυµατισµό;  

1 2 3 4 

 

 


