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ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Η Γνωσιακή – Συμπεριφορική προσέγγιση ψυχοθεραπείας (ΓΣΘ) αποτελεί μία από τις πιο εμπειρικά 
ελεγμένες και ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους ψυχοθεραπείας για την αντιμετώπιση 
ψυχολογικών δυσκολιών, όπως  το άγχος και η κατάθλιψη, δύο πηγές ψυχικής δυσφορίας, με υψηλά 
ποσοστά επιπολασμού στο γενικό πληθυσμό.

(Rizeanu, 2014)



ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Η ΓΣΘ:

• Συντελεί στην αναδόμηση διαστρεβλωμένων και αρνητικών σκέψεων και στην αντικατάσταση τους 
από πιο λειτουργικές, υγιείς και αποδοτικές σκέψεις. Απώτερος στόχος της γνωσιακής θεραπείας είναι 
η αλλαγή των δυσλειτουργικών αντιδράσεων του ατόμου που προκύπτουν από τις παραπάνω 
δυσλειτουργικές σκέψεις.

• Είναι μια βραχύγχρονη (σε σχέση με άλλες) και δομημένη προσέγγιση που περιλαμβάνει:

• στοχοθεσία 

• ενεργή συμμετοχή του θεραπευόμενου

• πρόληψη υποτροπών

• δουλειά για το σπίτι
(Beck, 2011)



ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• Η ΓΣΘ εφαρμοσμένη στον αθλητικό τομέα μπορεί να θεωρηθεί ως μια «προπόνηση» στην οποία οι 
αθλητές εκπαιδεύονται στην αλλαγή δυσλειτουργικών συμπεριφορών που σχετίζονται με την 
απόδοση (π.χ. αποφυγή συγκεκριμένων αγχογόνων αθλητικών καταστάσεων) έτσι ώστε να τις 
μετατρέψουν σε πιο λειτουργικές συμπεριφορές (π.χ. υιοθέτηση του πλάνου προετοιμασίας για έναν 
αγώνα).

(Gustafsson & Lundqvist, 2017) 



ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά τον αθλητισμό, ο Andersen βρήκε ότι οι ΓΣΘ τεχνικές είναι 
αποτελεσματικές στο να βοηθούν αθλητές να διαχειρίζονται παράλογες γνωσίες, αρνητικά 
συναισθήματα και συμπεριφορές.

(Andersen, 2009)



ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• Ωστόσο, όπως φάνηκε στην σύγχρονη έρευνα των Allen, Beukes και των συν. τους, στο σύνολο είκοσι 
τεσσάρων αγοριών μιας ελίτ ακαδημίας ποδοσφαίρου στην Αγγλία, μόλις το 8% είχε ακουστά τη ΓΣΘ, 
ενώ μόνο το 4% γνώριζε τι ακριβώς ήταν (μόνο ένας). 

(Allen, Beukes και συν., 2018)



ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• Όταν όμως οι νέοι αθλητές έλαβαν μια συνοπτική ενημέρωση γύρω από τις βασικές αρχές της ΓΣΘ, 
συμφώνησαν ανεπιφύλακτα πως αυτή θα πρέπει να προσφέρεται σε όλους.

(Allen, Beukes και συν., 2018)



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

• Χρησιμοποιήθηκε η μηχανή αναζήτησης google scholar για τον εντοπισμό συναφούς βιβλιογραφίας. 



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

• Τώρα όσον αφορά το άθλημα του ποδοσφαίρου αυτό αποτελεί έναν κλάδο που έχει προσελκύσει 
σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον. Ποικίλες έρευνες αναφέρουν διάφορα ευρήματα που προκαλούν 
έντονο προβληματισμό:

• α) Ο επιπολασμός του άγχους και της κατάθλιψης στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κυμαίνεται 
στο 26%, ενώ στους παλαίμαχους στο 39%. (Gouttebarge, Frings - Dresen & Sluiter, 2015)

• β) Ένα ποσοστό 96% των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών θεωρούν πως διάφορες ψυχολογικές 
δυσκολίες επηρέασαν κάποια στιγμή την απόδοσή τους. (vanRamele, Aoki, Kerkhoffs & Gouttebarge, 2017)

• γ) Μια αντίληψη μεταξύ των αθλητών ότι έπρεπε να κρύβουν τη συναισθηματική τους ευαλωτότητα. 
(Wood, Harrison & Kucharska, 2017)

• δ) Οι (κορυφαίοι) έφηβοι παίκτες που φεύγουν από τις ακαδημίες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
βιώσουν κλινικά επίπεδα ψυχικής δυσφορίας από εκείνους που παραμένουν στις ακαδημίες. (Blakelock, 
Chen & Prescott, 2016)



ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

• Οι ταλαντούχοι νέοι αθλητές διανύουν τουλάχιστον μια δεκαετία δοκιμασιών με στόχο να φτάσουν 
στο επαγγελματικό επίπεδο. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει την ανάπτυξη σωματικών, 
τεχνικών, τακτικών και πνευματικών ικανοτήτων. 

(Abbott & Collins, 2004)



ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

• Οι Martindale και Mortimer τονίζουν πως το πρωταρχικό καθήκον όσων περιβάλλουν έναν νέο αθλητή 
και στοχεύουν στην καλλιέργεια του ταλέντου του είναι να τον εξοπλίσουν με ένα ευρύ φάσμα 
γνωστικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων, καθώς τέτοιες εκπαιδεύσιμες δεξιότητες καθίστανται 
σημαντικές στη διάκριση των καλύτερων αθλητών σε μετέπειτα στάδια. 

(Martindale & Mortimer, 2011)



ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

• Οι νέοι αθλητές αντιμετωπίζουν ποικίλους στρεσογόνους παράγοντες. Προκειμένου να ανταπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις και να διαχειριστούν το εκλυόμενο άγχος , υιοθετούν διάφορους τύπους στρατηγικών. 
Οι τύποι αυτοί στρατηγικών για την αντιμετώπιση του άγχους μπορούν να επηρεάσουν τη ψυχική 
ανθεκτικότητα ή ευαλωτότητα των νέων στο στρες και ακολούθως τη συναισθηματική τους αντίδραση 
και το αποτέλεσμα ενός αγώνα. 



ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ
ΤΥΠΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ

• Μολονότι μπορεί να εντοπιστεί ένας μεγάλος αριθμός τύπων αντιμετώπισης του άγχους των αθλητών 
στη διεθνή βιβλιογραφία στο παρόν άρθρο θα αναφερθούν οι τρείς κυριότεροι τύποι: 

• α) ο εστιασμένος στο πρόβλημα τρόπος αντιμετώπισης 

• β) ο εστιασμένος στο συναίσθημα 

• γ) ο αποφευκτικός τρόπος αντιμετώπισης

(Lazarus & Folkman, 1984)



ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ
ΤΥΠΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ

• Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της κάθε στρατηγικής, η εστιασμένη στο πρόβλημα προσέγγιση
έχει σχετισθεί με θετικά αποτελέσματα ενώ η εστιασμένη στο συναίσθημα έχει σχετισθεί με 
αρνητικά.*  Ο Ntoumanis και οι συν. του βρήκαν επίσης ότι και η αποφυγή συνδέεται με δυσμενή 
έκβαση.**

• (Η αποτελεσματικότητα των τριών στρατηγικών κρίνεται με βάση τις επιπτώσεις στην αθλητική 
επίδοση) 

* (Nicholls & Polman, 2007)

** (Ntoumanis, Biddle & Haddock, 1999)



ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ
ΤΥΠΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ

• Η αποτελεσματικότητα της εστιασμένης στο πρόβλημα στρατηγικής πιθανότατα οφείλεται στο ότι 
στην εν λόγω στρατηγική ασκούνται γνωσιακές και συμπεριφορικές προσπάθειες  να αλλάξει μια 
κατάσταση (π.χ. αύξηση της συγκέντρωσης, σταμάτημα αρνητικών σκέψεων, τήρηση του 
προγράμματος), ενώ στις άλλες δύο στρατηγικές ο αθλητής δεν ασχολείται ενεργά με το πρόβλημα.



• Αξίζει να αναφερθεί πως οι στρεσογόνοι παράγοντες δεν συνδέονται πάντα με αρνητικά επακόλουθα. 
Συχνά οι απαιτήσεις σε ένα αθλητικό πλαίσιο μπορούν να σχετιστούν και με θετικά συναισθήματα, 
αποφασιστικότητα, δέσμευση στο έργο, ευχαρίστηση και ικανοποίηση.*

• Όπως τονίζουν και οι Eysenck και Calvo, το άγχος δεν είναι κανόνας πως οδηγεί σε μείωση της 
απόδοσης. Οι αρνητικές συνέπειες του άγχους μπορούν να αντισταθμιστούν από μια διαδικασία 
αυτορρύθμισης, η οποία θα εμπεριέχει: αύξηση του προσωπικού κινήτρου, προσήλωση στο έργο και 
επιπρόσθετες δραστηριότητες για τη βελτίωση ή διατήρηση της επίδοσης.**

* (Fletcher και συν., 2006)
** (Eysenck & Calvo, 1992)



• Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Fletcher, οι στρεσογόνοι παράγοντες προκύπτουν από το 
περιβάλλον στο οποίο ο αθλητής δραστηριοποιείται, επηρεάζονται και μετασχηματίζονται από τις 
διεργασίες της αντίληψης, της αξιολόγησης και της αντιμετώπισης και ως αποτέλεσμα καταλήγουν σε 
θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις, συναισθηματικές καταστάσεις και αποτελέσματα.

• Μέσα από αυτή τη διαδικασία διαφαίνεται ο πολύ σημαντικός ρόλος των γνωστικών διεργασιών όσο 
αφορά το βαθμό και την ένταση του βιωμένου άγχους από τους αθλητές. 

(Fletcher και συν., 2006)



• Ενδεικτικά αναφέρεται η έρευνα του Levy η οποία πραγματεύεται την αλληλεπίδραση της 
αυτοπεποίθησης πριν τον αγώνα, των στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους και της υποκειμενικής 
αξιολόγησης της απόδοσης. Τα ευρήματα έδειξαν πως οι αθλητές που επιστρατεύουν τη χρήση της 
νοερής απεικόνισης (τεχνική της εστιασμένης στο πρόβλημα στρατηγικής) ανταπεξέρχονταν με 
μεγαλύτερη επιτυχία στο άγχος και στις απαιτήσεις από εκείνους που επέλεγαν να μην ασχοληθούν 
ενεργά με το πρόβλημα. Επιπλέον, φάνηκε πως η νοερή απεικόνιση μπορεί να βελτιώσει όχι μόνο την 
αυτοπεποίθηση αλλά και την απόδοση του αθλητή. 

• Η χρησιμότητα της νοερής απεικόνισης υπογραμμίζεται και στην έρευνα των Sordoni, Hall και Forwell
οι οποίοι αποφάνθηκαν πως οι γνωσιακές – συμπεριφορικές τεχνικές και ιδιαιτέρως η χρήση νοερών 
εικόνων μπορεί να προβεί αρκετά βοηθητική στη διαδικασία αποκατάστασης από τραυματισμό, ένα 
φαινόμενο αρκετά συχνό, έως αναπόφευκτο στον αθλητισμό.

(Levy και συν., 2010)



ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ

• Η νοερή απεικόνιση ή νοερή εξάσκηση στον αθλητισμό ορίζεται ως η φανταστική επανάληψη μιας 
φυσικής δεξιότητας, χωρίς όμως την παρουσία κάποιων φυσικών κινήσεων.

• Για παράδειγμα, ένας αθλητής μπορεί να φαντάζεται το σώμα του να εκτελεί μια πολύ συγκεκριμένη 
άσκηση, βήμα – βήμα, ή να φαντάζεται ταυτόχρονα ότι ακούει τον ήχο των βημάτων του καθώς τρέχει, 
το θόρυβο των θεατών, την αίσθηση της κούρασης ακόμη και τον ιδρώτα που ρέει στο πρόσωπό του.  



• Η έρευνα λοιπόν, κατέδειξε πως ο προσανατολισμένος στο πρόβλημα τρόπος διαχείρισης μπορεί να 
λειτουργήσει ως μηχανισμός βελτίωσης της αυτοπεποίθησης κάτι που με τη σειρά του, εύλογα, θα 
επιφέρει και βελτίωση και της απόδοσης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό οι αθλητικοί ψυχολόγοι θα 
μπορούσαν να παροτρύνουν τους αθλητές να χρησιμοποιούν τη νοερή απεικόνιση, καθώς και να τους 
αποτρέπουν να καταφεύγουν σε στρατηγικές αποσύνδεσης από το πρόβλημα, όπως η παραίτηση. 

(Sordoni, Hall & Forwell, 2000)



ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ 

• Η μειωμένη αθλητική απόδοση υπό συνθήκες πίεσης (“choking under pressure”) είναι ένα ενδιαφέρον 
φαινόμενο στο οποίο οι αθλητές αποδίδουν πολύ χειρότερα από τις προσδοκίες, ειδικότερα όταν 
χρειάζεται να αποδώσουν τα μέγιστα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του εν λόγω φαινομένου 
είναι η άστοχη εκτέλεση ενός πέναλντυ σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. 



ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ 

• Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο, είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι υποκείμενοι 
μηχανισμοί του. Σκέψεις που αποσπούν τη προσοχή του αθλητή από την εκτέλεση του έργου και 
προκαλούν ανησυχία προκύπτουν συχνότερα από ότι συνήθως και φαίνεται να είναι εκείνες που 
επηρεάζουν την απόδοση προς το χειρότερο. 

• Σύμφωνα με τη θεωρία PET (Processing Efficiency Τheory) των Eysenck και Calvo, το άγχος προκαλεί 
μια μετατόπιση της προσοχής από την εκτέλεση του έργου σε σκέψεις και ανησυχίες σχετικά με την 
απόδοση του αθλητή (κυρίως σχετικά με τις επιπτώσεις της αποτυχίας). 

(Eysenck & Calvo, 1992)



• Οι ανταγωνιστικές καταστάσεις στον αθλητισμό λοιπόν συχνά εξαρτώνται από μια πολύ καθοριστική 
(και πιεστική για τον αθλητή) στιγμή. Σε αυτές τις στιγμές η ψυχοφυσιολογική κατάσταση ενός αθλητή 
καθορίζει και την απόδοσή του. Όταν το άγχος φέρνει το άτομο σε κατάσταση «πρόκλησης», αυτό έχει 
ευεργετική επίδραση στην απόδοση του («ευ στρες»). Όταν όμως το άτομο περιέρχεται σε κατάσταση 
«απειλής», τότε η απόδοσή του μειώνεται αισθητά. 

• Σύμφωνα με τον Moore και τους συν. του, η λύση στη δεύτερη περίπτωση (στην κατάσταση 
«απειλής») είναι η επανεκτίμηση της διέγερσης. Πιο συγκεκριμένα οι αθλητές θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται ώστε να ερμηνεύουν την οξυμένη φυσιολογική διέγερση που βιώνουν πριν μια 
αποφασιστική στιγμή σε ένα αγώνα, σαν ένα εργαλείο που μπορεί να τους βοηθήσει να 
μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους, αντί για μια ανεπιθύμητη αρνητική εμπειρία. Όταν συμβαίνει 
αυτό οι αθλητές εξασφαλίζουν ότι ανταποκρίνονται στη πίεση πιο προσαρμοστικά και αποδίδουν τα 
μέγιστα όταν η πίεση είναι στα ύψη. 

(Moore και συν. 2015)



• Μια παρόμοια μελέτη των Martin, Vause και Schwartzman πάνω σε ψυχολογικές παρεμβάσεις σε 
αθλητές έδειξε πως ο εσωτερικός διάλογος (αυτοκαθοδήγηση), όταν χρησιμοποιείτο σε μια αμιγώς 
γνωσιακή ή συνδυαστική θεραπευτική παρέμβαση, φάνηκε να είναι η πιο αποτελεσματική τεχνική στη 
μείωση του άγχους κατάστασης. Επιπροσθέτως, φάνηκε πως οι συνδυαστικές παρεμβάσεις ήταν πιο 
αποτελεσματικές στη μείωση των συμπτωμάτων του γνωσιακού και σωματικού άγχους όταν ο 
εσωτερικός διάλογος και η νοερή απεικόνιση εφαρμόζονταν. Τα ευρήματα έδειξαν επίσης ότι οι 
τεχνικές χαλάρωσης φάνηκαν να είναι, σε γενικές γραμμές, βοηθητικές ως προς την αγχόλυση, είτε 
από μόνες τους, είτε σε συνδυασμό με τη νοερή απεικόνιση.

(Martin, Vause & Schwartzman, 2005)



• Η άποψη ότι η μετατόπιση της προσοχής από την εκτέλεση των επιμέρους βημάτων για την εκτέλεση 
του έργου σε σκέψεις ανησυχίας σχετικά με την απόδοση του αθλητή, μπορεί να προκαλέσει 
σημαντική έκπτωση της απόδοσης, ενισχύεται και από το άρθρο των Gould, Eklund και Jackson. Σε 
αυτό το άρθρο που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας πάνω στην Ολυμπιακή ομάδα πάλης των 
Η.Π.Α. που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988, οι επαγγελματίες (ελίτ) 
παλαιστές ρωτήθηκαν σχετικά με τον καλύτερο και το χειρότερο αγώνα τους στη διάρκεια της 
Ολυμπιάδας. Διαπιστώθηκε πως κατά τη διάρκεια των καλύτερων αγώνων τους οι αθλητές επέδειξαν 
απόλυτη συγκέντρωση στη τακτική τους, ενώ στα χειρότερα παιχνίδια τους ανέφεραν πως βίωναν 
αρνητικές και άσχετες με την εκτέλεση του έργου σκέψεις και είτε παρέκκλιναν από τη τακτική τους 
είτε έπαιρναν κακές στρατηγικές αποφάσεις.

(Gould, Eklund & Jackson, 1992)



• Συμπληρωματικά με την παραπάνω μελέτη μπορεί να αναφερθεί η έρευνα του Gould και συν. Η 
συγκεκριμένη έρευνα πραγματεύεται τα «ψυχολογικά χαρακτηριστικά» δέκα εκ των πιο επιτυχημένων 
Αμερικανών Ολυμπιακών αθλητών. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής χαρακτηριστικά:

• α) Η ικανότητα διαχείρισης του άγχους.

• β) Η ικανότητα συγκέντρωσης και μπλοκαρίσματος των περισπασμών.

• γ) Η ικανότητα στοχοθεσίας και επίτευξης των στόχων.

• Μέσα από τη καταγραφή των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών διαφαίνεται η χρησιμότητα της ΓΣΘ στο 
τομέα του αθλητισμού, διότι η γνωσιακή παρέμβαση είναι η πιο πρόσφορη επιλογή για την 
καλλιέργεια των συγκεκριμένων στοιχείων.

(Gould, Dieffenbach & Moffett, 2002)



ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

• Οι Αθλητικοί ψυχολόγοι αποφαίνονται ότι το 19% περίπου των αθλητών θα βιώσουν ένα αρνητικό 
αντίκτυπο στη ψυχολογία τους, απόρροια ενός τραυματισμού που θα υποστούν κάποια στιγμή στην 
καριέρα τους.*

• Το άγχος και η απογοήτευση δεν παράγονται από τη σοβαρότητα του τραυματισμού αλλά από την 
ανασφάλεια που προκύπτει μέσω της άγνοιας του πόσο καιρό ακριβώς θα διαρκέσει η περίοδος 
αποκατάστασης.**   Μια επιτυχημένη διαδικασία αποκατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης των αθλητών, διότι η τελευταία συνδέεται στενά με τη 
πιθανότητα υποτροπής του τραυματισμού.***

* (Clanton, Matheny, Jarvis &Jeronimus, 2012) 

** (Hamson - Utley, Martin, & Walters, 2008)

*** (Bauman, 2005)



ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

• Τεχνικές όπως η άσκηση στη χαλάρωση, η γνωσιακή αναδόμηση και οι ασκήσεις ενσυνειδητότητας,
συνιστώνται ανεπιφύλακτα από τους κλινικούς, η αποτελεσματικότητα των οποίων φαίνεται και από 
τη μελέτη των Greenspan και Feltz, ο οποίοι αφού εξέτασαν είκοσι τρεις παρεμβάσεις σε 
τραυματισμένους αθλητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα προγράμματα που βασίζονται στη 
χαλάρωση και την αναδόμηση των σκέψεων ήταν, σε γενικές γραμμές, βοηθητικά ως προς τη βελτίωση 
της αποκατάστασης και μετέπειτα της αθλητικής απόδοσης. 

(Greenspan & Feltz, 1989)



• Οι έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα (αμιγώς και ολοκληρωμένων) ΓΣΘ παρεμβάσεων σε 
αθλητές είναι ελάχιστες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

• Η έρευνα του Gustafsson και των συν. του στην οποία περιγράφεται την εφαρμογή της 
συμπεριφορικής ανάλυσης, ψυχοεκπαίδευσης και κυρίως της έκθεσης σε μια νέα αθλήτρια του σκι 
που παρουσίαζε υψηλά επίπεδα άγχους απόδοσης. Με το πέρας της παρέμβασης η αθλήτρια ανέφερε 
μείωση του βιωμένου άγχους καθώς και βελτίωση του ρεπερτορίου αθλητικής συμπεριφοράς 
(λιγότερες συμπεριφορικές αποφυγές και περισσότερες στοχοκατευθυνόμενες λειτουργικές 
συμπεριφορές).

(Gustafsson, Lundqvist & Tod 2017)

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΣΘ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ (1)



ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΣΘ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ (2)

• Οι Mcardle και Moore μελέτησαν την εφαρμογή και τις επιδράσεις της γνωσιακής αναδόμησης. Στην εν λόγω 
έρευνα εφαρμόστηκαν τέσσερις αρχές της γνωσιακής αλλαγής σε έναν άνδρα παίκτη του rugby ο οποίος 
παρουσίαζε ένα δυσλειτουργικό πρότυπο τελειοθηρικής σκέψης και οι οποίες φάνηκαν να τον βοήθησαν να 
μετριάσει τις δυσλειτουργικές τελειοθηρικές του τάσεις. Οι αρχές αυτές συνοψίζονται ως εξής:

• Ο συστηματικά, αρνητικά προκατειλημμένος τρόπος σκέψης, διαδραματίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην 
εμφάνιση και διατήρηση μιας ψυχοσυναισθηματικής δυσκολίας.

• Συγκεκριμένες γνωσίες «ευθύνονται» για την ανάπτυξη συγκεκριμένων ψυχικών δυσκολιών/ διαταραχών. 

• Η γνωσιακή αναδόμηση είναι θεμελιώδους σημασίας και απαραίτητη για ένα θετικό θεραπευτικό 
αποτέλεσμα.

• Η γνωσιακή αλλαγή, προκειμένου να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να στοχεύει και στα τρία επίπεδα της 
σκέψης (αυτόματες, ενδιάμεσες και πυρηνικές πεποιθήσεις)

(McArdle & Moore 2012)



ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΣΘ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ (3)

• Οι Didymus και Fletcher εφάρμοσαν την οικοδόμηση καλής θεραπευτικής σχέσης και ψυχοεκπαίδευση
σχετικά με το άγχος σε τέσσερις καταξιωμένες γυναίκες παίκτριες χόκεϋ. Επίσης επιστράτευσαν 
τεχνικές γνωσιακής αναδόμησης και παρακολούθησαν την «εφαρμογή» των νέων σκέψεων, εκ μέρους 
των αθλητριών, σε καταστάσεις αγώνα. Τα ευρήματα ανέδειξαν μείωση του βιωμένου άγχους και στις 
τέσσερις αθλήτριες καθώς και διατήρηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων για τρεις μήνες μετά το 
πέρας της παρέμβασης.

(Didymus & Fletcher 2017)



ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΣΘ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ (4)

• Η έρευνα του Neil και των συν. του εστιάζει στη διαχείριση της συναισθηματικής δυσφορίας μέσω της 
αναδόμησης των δυσλειτουργικών σκέψεών, σε τέσσερις άνδρες golfers, οι οποίοι ερμήνευαν και βίωναν τα 
έντονα συναισθήματά τους ως τροχοπέδη στην αθλητική τους απόδοση. Η παρέμβαση αποτελούνταν από 
τρία μέρη:

• Παρακολούθηση της διακύμανσης του συναισθήματος, εν μέσω αγώνα

• Ψυχοεκπαίδευση και εκμάθηση γνωσιακών τεχνικών αλλαγής των αρνητικών σκέψεων σχετικά με την 
απόδοση και τις επιπτώσεις της αποτυχίας

• Γενίκευση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης και εφαρμογή τους σε ανταγωνιστικές καταστάσεις αγώνα.

• Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν εντυπωσιακά: Αρχικά παρατηρήθηκε μια άμεση αλλαγή στην αντίληψη 
του έντονου συναισθήματος των αθλητών, από αποδυναμωτικό σε επουσιώδες ή διευκολυντικό της 
απόδοσης τους. Ως συνέπεια αυτού, σημειώθηκε βελτίωση της αθλητικής επίδοσης. Μια αξιολόγηση των 
αθλητών μερικούς μήνες μετά την παρέμβαση υπέδειξε μια μετατόπιση της εστίασης της προσοχής αυτών 
από τις δυσλειτουργικές σκέψεις και τα αρνητικά συναισθήματα στην εκτέλεση  των επιμέρους βημάτων του 
έργου (σε κάθε αγώνα). 

(Neil, Hanton, & Mellalieu, 2013 )



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Λόγω του ότι οι έρευνες σχετικά με την εφαρμογή ολοκληρωμένων ΓΣΘ παρεμβάσεων σε νέους (και 
όχι μόνο) αθλητές είναι λίγες, πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια εντοπισμού διάσπαρτων ΓΣΘ 
παρεμβάσεων μέσα από διάφορες έρευνες σχετικές με ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε αθλητές, 
προκειμένου να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητά τους. Μέσα από την ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας λοιπόν φάνηκε πως η ΓΣΘ διαθέτει ένα πλούσιο «οπλοστάσιο» τεχνικών και 
παρεμβάσεων που μπορούν να αποβούν πολύ βοηθητικές στο ταξίδι των νέων αθλητών προς την 
αθλητική καταξίωση αλλά και τη πνευματική ευημερία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 

• Επίλυση προβλήματος

• αυτορρύθμιση

• νοερή απεικόνιση

• επανεκτίμηση διέγερσης

• αυτοκαθοδήγηση

• άσκηση στη χαλάρωση

• ψυχοεκπαίδευση

• έκθεση

• οικοδόμηση καλής 
θεραπευτικής σχέσης

• διαχείριση συναισθηματικής 
δυσφορίας 

• πρόληψη της υποτροπής

• διαχείριση άγχους

• μπλοκάρισμα των 
περισπασμών

• στοχοθεσία

• γνωσιακή αναδόμηση

• ασκήσεις ενσυνειδητότητας

• συμπεριφορική ανάλυση



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Στην έρευνα του Henriksen και των συν. του πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τέσσερις έμπειρους 
αθλητικούς ψυχολόγους, σχετικά με τις πιο επιτυχημένες παρεμβάσεις τους σε νέους αθλητές. Η 
ανάλυση ανέδειξε τρία σημαντικά συμπεράσματα: 

• α) Οι νέοι αθλητές πρέπει να εξοπλίζονται με ένα ολιστικό «πακέτο» δεξιοτήτων που θα τους 
επιτρέπει να αντιμετωπίζουν ποικίλες υπαρξιακές προκλήσεις. 

• β) Οι νέοι αθλητές είναι ενσωματωμένοι σε ένα περιβάλλον (προπονητές, συμπαίκτες κ.λ.π.) το οποίο 
είναι αναγκαίο να συμπεριλαμβάνεται  στις παρεμβάσεις. 

• γ) Οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να στοχεύουν σε ένα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. 

(Henriksen και συν., 2014) 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η ΓΣΘ αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο υποστήριξης αθλητών και οι ερευνητές τονίζουν πως 
οι νέοι αθλητές που εξοικειώνονται με την εκπαίδευση «ψυχικών δεξιοτήτων» από νεαρή ηλικία είναι 
πιο πιθανό να εκμεταλλευτούν αυτές τις υπηρεσίες από ότι οι μεγαλύτεροι ηλικιακά αθλητές.

(Blom, Hardy, Burke, & Joyner, 2003)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Όπως φαίνεται και στην έρευνα των Allen και Beukes παρόλο που η αρχική επίγνωση των νέων 
αθλητών για τη ΓΣΘ είναι σχεδόν ανύπαρκτη, οι αντιλήψεις τους για αυτή, αφού ενημερωθούν για το 
περιεχόμενο και τους στόχους της, είναι πολύ θετικές. Αυτή η έλλειψη γνώσης είναι κάπως 
αναπάντεχη δεδομένου του αυξημένου ερευνητικού ενδιαφέροντος για τα ζητήματα ψυχικής υγείας 
στο τομέα του αθλητισμού. Συνεπώς, κρίνεται σοφό για τις ομάδες, κρατικές κυβερνήσεις και 
οργανισμούς ψυχικής υγείας να επιληφθούν του θέματος μέσω της εκπαίδευσης των νέων γύρω από 
τη ΓΣΘ και της παροχής ευκαιριών σε εκείνους για εμπλοκή σε μια γνωσιακού τύπου θεραπεία. 
Επιπλέον, φαίνεται ότι αυτή η εκπαίδευση δε χρειάζεται να είναι εκτενής (οι θετικές αντιλήψεις των 
αθλητών στη παραπάνω έρευνα βασίστηκαν μόνο σε μια σύντομη περιγραφή της ΓΣΘ). 

(Allen & Beukes και συν., 2018)



ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ –
ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

• 1) Οι νέοι αθλητές δεν γνωρίζουν για τη ΓΣΘ. Όταν ενημερώνονται όμως για τους στόχους και το 
περιεχόμενό της, είναι θετικά διακείμενοι προς αυτήν. 

• 2) Πέρα από τις σωματικές και τεχνικές δεξιότητες υπάρχουν συγκεκριμένες γνωστικές και 
αντιληπτικές δεξιότητες οι οποίες μπορούν να αποβούν πολύ βοηθητικές στην προσπάθεια ενός νέου 
αθλητή να ξεχωρίσει και να φτάσει στο επαγγελματικό επίπεδο. Η ΓΣΘ φαίνεται να αποτελεί την πιο 
πρόσφορη επιλογή παρέμβασης για την καλλιέργεια αυτών των πνευματικών δεξιοτήτων.

• 3) Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στο χώρο του αθλητισμού γενικότερα, παρόλο που 
δεν υπάρχουν πολλές ολοκληρωμένες σχετικές έρευνες, μέσα από μια σύντομη ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας αναφορικά με διάφορες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε αθλητές εντοπίζονται 
ποικίλες γνωσιακές και συμπεριφορικές τεχνικές που φαίνονται ναι είναι πολύ αποτελεσματικές. 



• ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!!!


