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ΓΣΘ και Αθλητική ψυχολογία

 Το θεωρητικό υπόβαθρο και η εφαρμοσμένη πρακτική της αθλητικής 
ψυχολογίας  αποτελείται από ένα συνδυασμό διάφορων 
ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων

 Από τις πιο διαδεδομένες είναι η Γνωσιακή συμπεριφοριστική 
θεραπεία(ΓΣΘ) σε θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και στην καθιερωμένη 
πρακτική 

 Η αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ σε ένα πλήθος άλλων διαταραχών 
έδωσε το έναυσμα ώστε να ενταχθεί και να εφαρμοστεί 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των αθλητών

 Δυσκολίες άγχους απόδοσης, δυσλειτουργικές σκέψεις και γενικότερο 
γνωσιακό περιεχόμενο των αθλητών μπορούν να κατανοηθούν με 
βάση το θεωρητικό υπόβαθρο και τις τεχνικές της ΓΣΘ



Θεωρητικό υπόβαθρο ΓΣΘ

 Αλληλεπίδραση σκέψεων, συναισθημάτων, συμπεριφοράς και σωματικών 
αντιδράσεων

 Γνωσιακές προκαταλήψεις στην επεξεργασία των πληροφοριών ασκούν 
σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη και διατήρηση ψυχολογικών προβλημάτων

 Η γνωσιακή αλλαγή είναι σημαντική στο θετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα

 3 ξεχωριστά επίπεδα γνωστικής επεξεργασίας: α) βαθύτερες πεποιθήσεις, β) 
κανόνες, υποθέσεις και παραδοχές και γ) αυτόματες σκέψεις

 Γνωσιακή διατύπωση περίπτωσης: Περιγραφή του τωρινού προβλήματος ή των 
δυσκολιών, ερμηνεία του πως και γιατί δημιουργήθηκαν και συντηρούνται. 
Συνδέει θεωρία και κλινική πράξη, καθοδηγεί την θεραπευτική παρέμβαση και τις 
όποιες δυσκολίες προκύψουν στην θεραπευτική σχέση



Σκέψεις 
αθλητών-

Γνωσιακό 
περιεχόμενο



Απαιτήσεις και ανάγκες αθλητών

 Οι απαιτήσεις που απορρέουν από την καθημερινότητα των αθλητών και από την ανάγκη 
για αγωνιστική και επαγγελματική επιτυχία, οδηγούν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
δυσκολιών και προβλημάτων. Μερικά από αυτά είναι: το άγχος απόδοσης, το φαινόμενο 
κατάρρευσης υπό πίεση στις κρίσιμες στιγμές, αισθήματα θλίψης και απώλειας 
ευχαρίστησης της αθλητικής δραστηριότητας, επαγγελματική εξουθένωση και κλινική 
τελειοθηρία. Για αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι αυτόματες σκέψεις 
και το γενικότερο γνωσιακό περιεχόμενο που εμπλέκεται στις δυσκολίες αυτές.

 Αρχικά, είναι χρήσιμο να παρουσιασθούν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των 
επιτυχημένων αθλητών. Έχει εντοπισθεί από ένα αριθμό ερευνών ότι οι επιτυχημένοι 
αθλητές χαρακτηρίζονται από: α) την ικανότητα να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται το 
άγχος, β) αυτοπεποίθηση, γ) ψυχική ανθεκτικότητα, δ) αθλητική ευφυία, ε) την ικανότητα 
συγκέντρωσης και η μη απόσπαση της προσοχή τους, στ) ανταγωνιστικότητα, ζ) 
επαγγελματική ηθική, η) την ικανότητα να θέτουν και να επιτυγχάνουν στόχους, θ) την 
ικανότητα εκπαίδευσης και εκμάθησης, ι) υψηλά επίπεδα ελπίδας, ια) αισιοδοξία και ιβ) 
προσαρμοστική τελειοθηρία (Gould et al,.2002



Γνωσιακό περιεχόμενο αθλητών κατά την διάρκεια 

αγώνων (Gould et al. 1992)

Καλύτερος αγώνας(Πίνακας 1)

 Απόλυτη συγκέντρωση 

 Εστίαση στον αγώνα και στις στρατηγικές που θα ακολουθούσαν για την 

επίτευξη νίκης

 Υψηλή αυτοπεποίθηση

 Εμπειρία «ροής» (flow experience)



Εμπειρία «ροής»

Η περιγραφή των αθλητών για την εμπειρία αυτή περιελάμβανε
μια αίσθηση αβίαστης απόδοσης σε συνδυασμό με απόλυτο 
έλεγχο, συγκέντρωση ως προς το έργο που πρέπει να εκτελεστεί, 
αίσθηση επιβράδυνσης του χρόνου, σαφής απαιτήσεις για 
δράση και έλλειψη απόσπασης της προσοχής.

Οι αθλητές τόνισαν πως ένιωθαν ότι «έμπαιναν» σε αυτόματο 
πιλότο, σε μια ροή με υψηλή συγκέντρωση και ένταση.



Γνωσιακό περιεχόμενο-Υψηλότερα 

θέματα
Νο. %

Περιγραφές βέλτιστης νοητικής 

κατάστασης
16 80

Απόλυτη συγκέντρωση 9 45

Ένταση 5 25

Αυτοπεποίθηση 3 15

Εστίαση στην αγωνιστική στρατηγική 12 60

Εστίαση/Επανεστίαση 4 20

Πίνακας 1:Περιγραφές των αθλητών για τον αγώνα με την καλύτερη απόδοση τους σε απόλυτους 

αριθμούς και επί %

Ν:20



Χειρότερος αγώνας(πίνακας 2)

 3 διαστάσεις: 1. αναποτελεσματικά γνωσιακά μοτίβα 2. συναισθηματική κατάσταση 3. 
ανεπαρκής επιλογή στρατηγικής

Αναποτελεσματικά γνωσιακά μοτίβα:  άσχετες ως προς το έργο σκέψεις, αρνητική αυτό-ομιλία 
που οδηγούσε σε παραίτηση στον αγώνα, αρνητικές σκέψεις σχετικά με το ενδεχόμενο ήττας 
και έλλειψη συγκέντρωσης.

Συναισθηματική κατάσταση: περιγραφή αρνητικών συναισθηματικών καταστάσεων π.χ. ότι 
είναι νωθροί , αργοί και δεν έχουν την πνευματική ετοιμότητα που απαιτείται. Αναφέρθηκαν και 
θετικές συναισθηματικές καταστάσεις όπως ότι ένιωθαν ότι έχουν τον έλεγχο και ήταν γενικώς 
θετικοί

Ανεπαρκής επιλογή στρατηγικής: έλλειψη συμμόρφωσης στο αγωνιστικό πλάνο, υπερβολικά 
επιθετικοί και μειωμένη ένταση σε συνδυασμό με περιορισμένες προσπάθειες



Αγωνιστικές Γνωσιακές διαστάσεις Νο. %

Αναποτελεσματικά γνωσιακά μοτίβα 16 84

Άσχετες ως προς το έργο σκέψεις 11 58

Έλλειψη συγκέντρωσης 9 47

Αρνητικές σκέψεις 2 11

Συναισθηματικές καταστάσεις 10 53

Θετικές 8 42

Αρνητικές 2 11

Ανεπαρκής επιλογή στρατηγικής 6 32

Προσπάθεια για υπερβολική επιθετικότητα 3 16

Μειωμένη ένταση/Περιορισμένη 

προσπάθεια

3 16

Μη συμμόρφωση στο αγωνιστικό πλάνο 2 11

Πίνακας 2:Περιγραφές των αθλητών του χειρότερου 

αγώνα σε απόλυτους αριθμούς και επί της %



Κρίσιμος αγώνας(Πίνακας 3)

Όσον αφορά τις περιγραφές των αθλητών για τον πιο κρίσιμο αγώνα δεν 

είμαστε σε θέση να πούμε πως υπάρχει μια σαφής και ξεκάθαρη εικόνα. Αυτό 

αποδίδεται πιθανά στην ποικιλία των περιγραφών των αθλητών, καθώς και 

στο πως αντιλαμβάνονταν την απόδοση τους κατά την διάρκεια του κρίσιμου 

αγώνα. Η απόδοση κυμαινόταν ανάμεσα στην χειρότερη απόδοση και στην 

καλύτερη και όπως φάνηκε και οι αντίστοιχες περιγραφές είχαν μια συνέπεια με 

τις περιγραφές στις αντίστοιχες κατηγορίες.



Διάκριση σε δύο διαστάσεις : γνωσιακό περιεχόμενο και 
περιγραφές νοητικών/ σωματικών καταστάσεων

Γνωσιακό περιεχόμενο: Σκέψεις σχετικά με την 

συμμόρφωση ή μη στον αγώνα και στο αγωνιστικό πλάνο 

που θα ακολουθούνταν.

Σωματικές/νοητικές καταστάσεις: Θέματα που 

κυριαρχούσαν ήταν η συγκέντρωση των αθλητών, 

αυτοπεποίθηση, προσδοκίες, ακατάλληλα ως προς το 

έργο που εκτελούνταν αρνητικά συναισθήματα.



Γνωσιακές διαστάσεις/ Υψηλότερα θέματα Νο %

Περιγραφές νοητικών σωματικών καταστάσεων 10 53

Συγκέντρωση 6 32

Απόλυτη συγκέντρωση 1 5

Έλλειψη συγκέντρωσης 5 26

Προσδοκίες/ Αυτοπεποίθηση 5 26

Θετικές 3 16

Αρνητικές 2 11

Ακατάλληλα, αρνητικά αισθήματα 2 11

Γνωσιακό περιεχόμενο 11 58

Συμμόρφωση προς το αγωνιστικό πλάνο 6 32

Πλήρης συμμόρφωση 1 5

Μη συμμόρφωση 5 26

Εστίαση στην στρατηγική 10 53

Εστίαση στις αγωνιστικές τεχνικές 7 37

Ανεπαρκής ή έλλειψη επιλογής στρατηγικής 5 26

Πίνακας 3:  Περιγραφές των αθλητών για τον πιο κρίσιμο αγώνα σε απόλυτους αριθμούς 
και επί της %

Ν=19



Το φαινόμενο της 

κατάρρευσης υπό 

πίεση(choking under 

pressure)



Περιγραφή

Το φαινόμενο της κατάρρευσης υπό πίεση αφορά περιπτώσεις 
κυρίως σε αγώνες όπου οι αθλητές αποδίδουν πολύ χειρότερα 
από το αναμενόμενο, ιδιαίτερα τις στιγμές που απαιτείται ή 
προσδοκάται η καλύτερη απόδοσή τους. Ένα πολύ γνωστό 
παράδειγμα του φαινομένου αυτού, είναι η απώλεια ενός 
κρίσιμου χτυπήματος πέναλτι στο ποδόσφαιρο. Επειδή η 
απώλεια του χτυπήματος ενδέχεται να έχει πολλές συνέπειες (π.χ. 
ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές), η πίεση στον αθλητή 
που αναλαμβάνει την εκτέλεση βρίσκεται στο αποκορύφωμα 
της. Η όλη αυτή πίεση που νιώθει αυξάνει την πιθανότητα να 
χαθεί το πέναλτι.



Ορισμός (Ηill et al. 2009)

“Η κατάρρευση στον αθλητισμό είναι μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο 

αντιλαμβάνεται/ θεωρεί ότι οι πόροι που διαθέτει είναι ανεπαρκείς ως προς την 

εκπλήρωση των απαιτήσεων της κατάστασης και οδηγεί σε σημαντική πτώση 

της απόδοσης.”



Περιγραφές αθλητών για το φαινόμενο (Oudejans et 

al.2011)

 70 αθλητές από διαφορετικά αθλήματα έδωσαν προφορικές αναφορές για τις 
κύριες ανησυχίες τους και την συγκέντρωση της προσοχής τους κατά την 
διάρκεια των πιο κρίσιμων αγωνιστικών στιγμών. 

 Οι αναφορές περιλάμβαναν σκέψεις και ανησυχίες των αθλητών κατά τις 
στιγμές αυτές, καθώς και για την συγκέντρωση τους κατά την εκτέλεση του 
έργου, οι οποίες μπορούν να διακριθούν σε πέντε κατηγορίες

 Οι κατηγορίες αυτές είναι:  α) η εκτέλεση της κίνησης και δηλώσεις που 
αφορούν την συγκέντρωση στην δεξιότητα, β) ανησυχίες, δηλώσεις που 
αφορούν σκέψεις που αποσπούν την προσοχή και ανησυχίες, γ) εξωτερικά 
ερεθίσματα που είναι σχετικά με το έργο εκτέλεσης π.χ. δηλώσεις που αφορούν 
τον αντίπαλο ή την μπάλα, δ) εξωτερικά ερεθίσματα που είναι άσχετα προς το 
έργο εκτέλεσης π.χ. δηλώσεις που αφορούν το κοινό ή τις τηλεοπτικές κάμερες 
και ε) θετική προβολή (Πίνακας 4). 



Κατηγορία Αριθμός δηλώσεων Ποσοστό

Εκτέλεση κίνησης 19 4,1

Ανησυχίες 109 25,9

Εξωτερικά ερεθίσματα 

σχετικά με το έργο
32 7,2

Εξωτερικά ερεθίσματα 

άσχετα ως προς το 

έργο 

25 5,0

Θετική προβολή 246 57,8

Σύνολο 431 100

Πίνακας 4:  Αριθμός και ποσοστό των δηλώσεων ανά κατηγορία όπως 
αποκτήθηκαν από τις προφορικές αναφορές
Ν=70



Εννοιολογικός χάρτης(concept mapping)

 Μια δεύτερη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα ήταν 

η δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη (concept mapping). Ο 

εννοιολογικός χάρτης είναι μια μέθοδος που σχεδιάζεται για να αναπτυχθεί 

μια δομημένη σύλληψη/διατύπωση ενός θέματος ή μιας έννοιας.

 Η διαδικασία ξεκινά με μια συνάντηση καταιγισμού ιδεών όπου ειδικοί 

κάνουν μια καταγραφή διαφορετικών ιδεών και απόψεων γύρω από ένα 

θέμα παράγοντας όσο περισσότερες δυνατόν δηλώσεις για αυτό το θέμα. 

Αργότερα οι δηλώσεις ομαδοποιούνται και αξιολογούνται δημιουργώντας 

μια εννοιολογική αναπαράσταση μέσω πολυπαραγοντικής ιεράρχησης 

(multidimensional scaling) και συσταδοποίησης (cluster analysis).



Nr. Συστάδες και δηλώσεις Συχνότητα Σπουδαιότητα
Ανησυχίες :Αρνητικές σκέψεις (Cluster 1)

3 Σκέφτομαι:’’ Δεν θα πάει καλά.’’ 1,86 4,00

4 Σκέφτομαι:’’ Όλοι με αντιπαθούν.’’ 1,29 3,00

5 Σκέφτομαι:’’ Θέλω να φύγω όσο πιο 

γρήγορα γίνεται.’’

1,43 2,43

12 Σκέφτομαι:’’ Κάποιος άλλος θα έπρεπε να 

το κάνει.’’

2,00 2,67

18 Σκέφτομαι:’’ Δεν πρέπει…’’ 3,00 3,86

22 Σκέφτομαι:’’ Δεν μπορώ πλέον να 

κερδίσω.’’

2,14 3,43

25 Παρατήρησα ότι έχω απώλεια 

περιφερειακής όρασης

2,67 2,83

28 Σκέφτομαι:’’ Ούτε αυτή η βολή θα μπει 

μέσα.’’

2,40 4,60

Πίνακας 5: Λίστα δηλώσεων συμπεριλαμβανομένης συχνότητας
και σπουδαιότητας ομαδοποιημένων σε συστάδες



30 Σκέφτομαι:’’ Πρέπει να σκοράρω 

τώρα.’’

3,00 3,40

46 Σκέφτομαι:’’ Αυτό είναι το κακό μου 

χέρι.’’

1,20 3,00

50 Σκέφτομαι:’’ Τι κάνω εδώ;΄’’ 1,43 3,43

51 Σκέφτομαι:’’ Δεν έχω καμία 

εμπειρία, πρέπει ακόμη να 

αποδείξω πράγματα.’’

2,17 4,17

53 Σκέφτομαι:’’ Πηγαίνει πολύ άσχημα, 

πρέπει να τα πάμε καλύτερα τώρα

2,33 1,83

Σύνολο 2,07 3,28

Ανησυχίες :Αβεβαιότητα και 

αμφιβολίες(Cluster 2)

6 Σκέφτομαι την τελευταία φορά που 

ήμουν υπό πίεση

3,00 3,29

16 Σκέφτομαι:’’ Πως είναι δυνατόν να 

έκανα αυτό το λάθος;’’

2,29 4,43



19 Παρατήρησα ότι έχω αμφιβολίες για 

την αποφάσεις μου

2,14 4,00

24 Σκέφτομαι: ‘’ Έχω αλήθεια την τόλμη 

να το κάνω αυτό;΄’’

1,86 3,86

27 Σκέφτομαι: ‘’ Έπρεπε να σουτάρω 

ψηλότερα’’

3,20 3,00

31 Σκέφτομαι  για τις συνέπειες των 

πράξεων μου

2,43 3,57

35 Σκέφτομαι για τις προηγούμενες 

αποτυχίες μου ενώ το συναίσθημα 

ήταν καλό 

2,57 4,43

39 Παρατήρησα ότι σκεφτόμουν την 

επόμενη κίνηση μου πολύ πρόωρα

2,43 3,43

52 Παρατήρησα ότι αμφέβαλλα για μια 

απόφαση που έπρεπε να πάρω

3,00 3,86

Σύνολο 2,55 3,76



Εξωτερικοί παράγοντες(Cluster 3)

7 Παρατήρησα/ επικεντρώθηκα στο κοινό 1,57 2,14

8 Παρατήρησα/ επικεντρώθηκα στην 

τηλεοπτική παρουσία

1,28 1,71

9 Παρατήρησα/ επικεντρώθηκα στον 

διαιτητή

2,28 1,71

10 Παρατήρησα/ επικεντρώθηκα στον 

αντίπαλο

2,43 3,71

11 Παρατήρησα/ επικεντρώθηκα στους 

συμπαίκτες μου

2,67 3,33

20 Παρατήρησα / επικεντρώθηκα στον 

τερματοφύλακα

2,67 3,00

23 Παρατήρησα/ επικεντρώθηκα στο νερό 2,33 2,50

36 Παρατήρησα / επικεντρώθηκα στην 

μπάλα

2,50 1,83

37 Παρατήρησα/ επικεντρώθηκα στο 

τέρμα ή στο καλάθι

2,75 1,50

47 Παρατήρησα/ επικεντρώθηκα στον 2,20 2,60



49 Παρατήρησα/ επικεντρώθηκα στο σκορ 

του αγώνα

2,83 3,50

54 Παρατήρησα/ επικεντρώθηκα στο τελικό 

αποτέλεσμα

2,71 3,29

Σύνολο 2,35 2,49

Θετική προβολή: Θετικές σκέψεις(Cluster 4)

13 Σκέφτομαι;’’ Θα πάνε καλά.’’ 3,14 1,14

26 Σκέφτομαι;’’ Είμαι αυτός που μπορώ να το 

κάνω καλύτερα αυτό.’’

3,00 1,50

29 Σκέφτομαι;’ Μπορώ να το κάνω αυτό.’’’ 3,57 1,29

32 Σκέφτομαι;’’ Δώστε μου την μπάλα.’’ 3,33 1,17

42 Σκέφτομαι;’’ Παίξε απλά.’’ 2,57 1,86

45 Έκανα σίγουρο ότι θα μείνω ήρεμος 3,00 1,57

48 Σκέφτομαι;’’ Θα κερδίσουμε τον αγώνα.’’ 2,71 2,00

Σύνολο 3.05 1,50



Θετική προβολή: σημεία 

συγκέντρωσης(Cluster 5)

15 Εστιάζω στο τι πρέπει να κάνω 3,57 1,71

17 Πρέπει να κάνω σίγουρο ότι επιστρέφω 

στα βασικά

3,14 1,86

21 Φαντάζομαι τις επόμενες κινήσεις μου/ 

πράξεις μου

2,86 1,86

33 Κάνω σίγουρο ότι προσπαθώ πιο δυνατά 3,86 1,71

34 Συγκεντρώνομαι στην άμυνα 3,20 1,40

38 Συγκεντρώνομαι στην θέση του άμεσου 

αντιπάλου μου

2,80 1,80

40 Πρέπει να σιγουρέψω ότι θα 

καθοδηγήσω τους συμπαίκτες μου

2,67 1,50

41 Επικεντρώνομαι στις δυνάμεις μου 3,14 1,58

43 Επικεντρώνομαι στις δυνάμεις, ικανότητες 

της ομάδας μου

4,00 1,33

44 Συγκεντρώνομαι στο τι έχουμε 

συμφωνήσει

3,29 1,71

Σύνολο 3,25 1,65



Άλλα(Cluster 6)

1 Εστιάζω στην τεχνική μου 3,00 3,57

2 Εστιάζω στον καρδιακό μου ρυθμό 2,43 2,29

14 Εστιάζω στο να φοβίσω τον αντίπαλο 2,14 2,29

Σύνολο 2,52 2,72

Σημείωση:  Η συχνότητα αναφέρεται στο πόσο συχνά μια δήλωση εμφανίζεται υπό συνθήκες υψηλής

πίεσης 1=ποτέ, 

5= πάντα. 

Η σπουδαιότητα αναφέρεται στο πόσο σημαντική είναι μια δήλωση για το φαινόμενο της κατάρρευσης 

1=καθόλου σημαντική, 5= πολύ σημαντική

Ν=7 αθλητές



Συμπεράσματα

 Παρατηρήθηκε ότι οι ανησυχίες εμφανίζονται και διατρέχουν το μυαλό των 

αθλητών σε στιγμές πίεσης και επίσης σχετίζονται σημαντικά με την 

εμφάνιση του φαινομένου της κατάρρευσης. Γενικώς φαίνεται πως σκέψεις 

που αποσπούν την προσοχή και ανησυχίες, εμφανίζονται σε μεγαλύτερη 

συχνότητα και θεωρούνται πιο σημαντικές για την εμφάνιση του 

φαινομένου της κατάρρευσης υπό πίεση



Μελέτη περίπτωσης



Περιγραφή

 Η περίπτωση που θα παρουσιαστεί αναφέρεται στον Λίαμ (ψευδώνυμο), 

που είναι αθλητής του ράγκμπι και αγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο εδώ και 8 

χρόνια.

 Ο Λίαμ είχε προηγούμενη εμπειρία αθλητικής επιστημονικής υποστήριξης 

αλλά πολύ περιορισμένη εισαγωγή στην αθλητική ψυχολογία.

 Στην αρχική εισαγωγική συνεδρία παρουσίασε μια αναπτυσσόμενη 

αίσθηση ανεπάρκειας και ανικανοποίητου σε σχέση με την πρόσφατη 

αγωνιστική του επίδοση.



Περιγραφή 2

 Ο Λίαμ συνεχώς σκεπτόταν (αρνητικός μηρυκασμός) τις επιδόσεις του με 

άλλα αγωνιστικά επιτεύγματα από ανταγωνιστές αθλητές.

 Επίσης περιέγραψε ότι είχε πεσμένη διάθεση, άγχος, δυσκολία στο να βρει 

κίνητρο και αδυναμία έλευσης ύπνου. 

 Ανέφερε ότι αναζήτησε συμβουλευτική υποστήριξη διότι δεν βίωνε καμία 

ευχαρίστηση και ικανοποίηση πλέον από το άθλημα και δεν μπορούσε να 

βρει διέξοδο ώστε να βγει από το τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει.



Αξιολόγηση αναγκών/ Διατύπωση περίπτωσης

 Μια αξιολόγηση των αναγκών του Λίαμ ή η διατύπωση περίπτωσης, 

βασιζόμενη στις αρχές της ΓΣΘ, θα βοηθούσε στην ανάπτυξη ενός 

μοντέλου διατύπωσης ώστε να δημιουργηθεί ένα σχέδιο κατανόησης των 

δυσκολιών του Λίαμ

 Η διαδικασία της διαμόρφωσης θα επικεντρωνόταν στον εντοπισμό 

ερεθισμάτων και παραγόντων που μειώνουν ή αυξάνουν την πιθανότητα 

εμφάνισης τους προβλήματος, στους παράγοντες τροποποίησης, δηλαδή 

στους παράγοντες που επηρεάζουν την σοβαρότητα του προβλήματος 

όταν αυτό εμφανίζεται καθώς και στις ψυχολογικές διαδικασίες και 

συμπεριφορές που διατηρούν και διαιωνίζουν το πρόβλημα.



Αξιολόγηση αναγκών/Διατύπωση περίπτωσης 2

 Μια τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η Σωκρατική μέθοδος και 

συγκεκριμένα οι σωκρατικές ερωτήσεις.

 Στην περίπτωση του Λίαμ, η Σωκρατική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για να 

γίνει διερεύνηση μιας πρόσφατης κατάστασης αγώνα στην οποία απέτυχε 

να κάνει μια απλή προσπάθεια.

 Οι σωκρατικές ερωτήσεις αποκάλυψαν την αντίδραση του Λίαμ σε αυτή την 

κατάσταση που ήταν μια πληθώρα αρνητικών σκέψεων ( π.χ. άχρηστος, 

δειλός, ο καλύτερος αθλητής στο κόσμο δεν θα αντιδρούσε έτσι) οι οποίες 

οδήγησαν σε αύξηση του άγχους του.



Γνωσιακό μοτίβο Λίαμ

 Μέσω περαιτέρω διερεύνησης της κατάστασης που περιέγραψε 

παρατηρήθηκε ότι πυροδοτήθηκε στον Λίαμ ένας αρνητικός αυτοδιάλογος

κατά τον οποίο είχε θέσει πολύ υψηλά κριτήρια για τον εαυτό του.

 Στην περίπτωση του Λίαμ, υπήρχαν πολλά πρέπει, η σκέψη του όλα ή τίποτα 

και μια τάση μείωσης των θετικών.

 Ο Λίαμ είχε την τάση να αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις με όρους άσπρο/ 

μαύρο, συνεπώς είτε θα πίστευε ότι αγωνίστηκε εξαιρετικά, (σπάνια), είτε ότι 

αγωνίστηκε άσχημα (συχνά). 



Γνωσιακό μοτίβο Λίαμ 2/ Συμπεριφορές

 Ο Λίαμ αναγνώριζε πως υπάρχουν πτυχές της αγωνιστικής του απόδοσης 

που ήταν καλά εκτελεσμένες, ωστόσο το δυσλειτουργικό μοτίβο της σκέψης 

τον οδηγούσε στο να δίνει περισσότερη προσοχή στα λάθη του παρά στις 

πτυχές της αγωνιστικής του επίδοσης που δεν υπήρχαν λάθη.

 Επιπλέον, σε επίπεδο συμπεριφοράς στον αγώνα παρατηρήθηκαν 

συμπεριφορές αποφυγής κατά την διάρκεια του αγώνα καθώς και συνεχής 

έλεγχος της απόδοσης του. Οι συγκεκριμένες συμπεριφορές τον 

οδηγούσαν στο να συγκρίνει τον εαυτό και τις επιδόσεις του με την επίδοση 

και τα επιτεύγματα του καλύτερου παίκτη στο κόσμο στην θέση του, καθώς 

και με τις επιδόσεις του ως νέος διεθνής παίκτης.



Διατύπωση περίπτωσης

 Σύμφωνα με την θέση της ΓΣΘ για την σημασία της γνωσιακής αλλαγής 

στο θετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα, θεωρείται ότι αντιμετωπίζοντας τα 

γνωσιακά λάθη που συνδέονται με την τελειοθηρία θα υπάρξουν ευεργετικά 

αποτελέσματα για την χαμηλή διάθεση του Λίαμ, την έλλειψη ευχαρίστησης, 

την αρνητική αυτοαξιολόγηση, το άγχος καθώς και την αθλητική του 

απόδοση.

 Συμφωνήθηκε μεταξύ του Λίαμ και του θεραπευτή ένα διάγραμμα 

διατύπωσης (Πίνακας 6) και στο κομμάτι της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε 

ένα μοντέλο για την θεραπεία της τελειοθηρίας.



Αυτοπεποίθηση που 
εξαρτάται από την 
αγωνιστική επιτυχία

Θέτει υψηλά κριτήρια 
που προέρχονται από 
άκαμπτους κανόνες

Αδυναμία επίτευξης των 
κριτηρίων 

αντιλαμβάνεται ως 
αποτυχία

Επικριτική αυτό-ομιλία

Άγχος-Πεσμένη διάθεση

Δυσκολίες στον ύπνο

Συμπεριφορές 
αποφυγής- ελέγχου 

απόδοσης

Αντίληψη εαυτού ως 
αποτυχημένου



Παρέμβαση

 Οι κύριοι στόχοι στην θεραπεία της τελειοθηρίας είναι: να αντιμετωπίσει ο 

θεραπευόμενος τα γνωσιακά λάθη που συνδέονται με την νοοτροπία της 

τελειοθηρίας, να αναπτύξει αλλά και να θέσει υπό δοκιμή νέες 

προσαρμοστικές σκέψεις που θα προωθήσουν την βελτίωση της 

λειτουργικότητας.

 Κύριο έργο του θεραπευτή είναι να βοηθήσει τον ασθενή να σκεφτεί λογικές 

αντιδράσεις στις αρνητικές του γνωσίες και να γίνει διαφοροποίηση 

ανάμεσα σε μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση των γεγονότων και μια 

διαστρεβλωμένη εκτίμηση από το ιδιοσυγκρασιακό νόημα του 

ατόμου.(Beck et al.1979).



Παρέμβαση 2

 Εκπαίδευση θεραπευόμενου στο γνωσιακό μοντέλο.

 Αναγνώριση αυτόματων αρνητικών σκέψεων.

 Χρήση ημερολογίων καταγραφής σκέψεων.

 Η διερεύνηση των καταγραφών του Λίαμ αποκάλυψε γνωσιακά μοτίβα 

καταστροφοποίησης (“Έκανα λάθος, θα χάσω την θέση μου στην 

ομάδα”), επιλεκτικής προσοχής (“Τι χάλια έκανα εκείνη την προσπάθεια”) 

και αυτομομφής ( “Είμαι ανόητος”).



Παρέμβαση 3

 Μετά την αναγνώριση των Α.Α.Σ ξεκινά και η διαδικασία της τροποποίησης. 
Πολλές φορές η αναγνώριση και η τροποποίηση συμβαίνουν ταυτόχρονα 
σαν μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης ενός προσαρμοστικού μοτίβου 
σκέψης. 

 Μια τεχνική που αναπτύσσεται είναι η εξέταση του γεγονότος και η 
αξιολόγηση των υπέρ και κατά των αυτόματων σκέψεων.

 Η διαδικασία  αναγνώρισης και  τροποποίησης ακολουθείται από την 
προσπάθεια να εκμαιευθούν και να προκληθούν οι κανόνες καθώς και οι 
πυρηνικές πεποιθήσεις του ατόμου.

 Ωστόσο, έρευνες έχουν αναδείξει ότι οι παρεμβάσεις που στοχεύουν μόνο 
στις αυτόματες σκέψεις έχουν λίγη επίδραση στο κλινικό αποτέλεσμα. 



Παρέμβαση 3/Συμπεριφορικό πείραμα

 Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να επηρεαστεί και σε 

συναισθηματικό επίπεδο η γνωσιακή αλλαγή είναι μέσω των 

συμπεριφορικών πειραμάτων.

 Τα συμπεριφορικά πειράματα είναι σχεδιασμένες δραστηριότητες ή εμπειρίες 

που διεξάγονται από τον πελάτη είτε εντός είτε εκτός των θεραπευτικών 

συνεδριών.

 Ο στόχος τους είναι να εφοδιάσουν τον θεραπευόμενο με εμπειρίες που θα 

προκαλέσουν τις πεποιθήσεις του και θα τον ωθήσουν να αναπτύξει πιο 

λειτουργικές και προσαρμοστικές σκέψεις και πεποιθήσεις



Παρέμβαση 4/Συμπεριφορικό πείραμα

 Τα αρχικά βήματα στον σχεδιασμό του πειράματος περιλαμβάνουν την 
συνεργατική αναγνώριση των γνωσιών που προκαλούν υψηλή συναισθηματική 
αντίδραση και την αξιολόγηση του βαθμού πίστης της συγκεκριμένης γνωσίας.

 Στην περίπτωση του Λίαμ, χρησιμοποιήθηκε η καταγραφή της σκέψης «Τι λάθος 
έκανα με την προσπάθεια αυτή» και μέσω σωκρατικών ερωτήσεων έγινε 

εκμαίευση των πεποιθήσεων κανόνων που βρίσκονται στην βάση της σκέψης 
αυτής. Ο κανόνας αυτός ήταν «Πρέπει να αποδίδω εξαιρετικά καλά σε κάθε 
αγώνα διότι μόνο κάνοντας πράγματα τέλεια είσαι επιτυχημένος.», την οποία ο 
Λίαμ την βαθμολόγησε με υψηλό βαθμό πίστης 7 (σε κλίμακα από 1-8). 

 Αρχικά, έγινε γνωσιακή αναδόμηση του κανόνα αυτού μέσω του να 

δημιουργήσει ο Λίαμ μια λίστα υπέρ και κατά του κανόνα αυτού.



Παρέμβαση- Αποτελέσματα συμπεριφορικού

πειράματος

 Στην συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης συμφωνήθηκε ο Λίαμ στον επόμενο 

αγώνα τα πρώτα 20 λεπτά να αγωνιστεί με στόχο να νιώσει άνετα και να 

απολαύσει το ρόλο του στο παιχνίδι παρά να προσπαθεί να είναι τέλειος

 Ο ίδιος προέβλεψε πως θα ένιωθε αρκετό άγχος, θα είχε κακή απόδοση και 

θα αισθανόταν άσχημα για τον εαυτό του.

 Ωστόσο, στην επόμενη συνεδρία που συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του 

πειράματος ο Λίαμ ανέφερε πως μετά το τέλος του αγώνα δεν σκέφτηκε ότι 

έπαιξε χειρότερα από άλλη φορά και πως ένιωθε λιγότερη ένταση και άγχος 

λόγω της προσέγγισης των πρώτων λεπτών



Παρέμβαση 6/Αποτελεσματικότητα συμπεριφορικού

πειράματος

 Ιδιαίτερη έκπληξη ένιωσε όταν έλαβε θετικά σχόλια από τον προπονητή του 

για την απόδοση του και στην επαναξιολόγηση της πεποίθησης του 

ανέφερε πως είχε μερικώς αποδυναμωθεί και την βαθμολόγησε με 5 (1- 8).

 Επιπλέον, αναγνώρισε ότι χαμηλώνοντας τα κριτήρια που έθετε στην 

πραγματικότητα τον έκανε πιο αποτελεσματικό, επιθυμώντας παράλληλα να 

επεκτείνει την νέα προσέγγιση περισσότερο χρόνο στο επόμενο αγώνα. 

 Αυτό το βήμα συνέβαλλε θετικά στην επαναξιολόγηση των πεποιθήσεων 

του σχετικά με την υπερεκτίμηση της επάρκειας του καθώς και των 

δυσλειτουργικών κανόνων που συνδέονται με τα κριτήρια απόδοσης του.



Αποτελεσματικότητα 

ΓΣΘ στην Αθλητική 

ψυχολογία- Συζήτηση



.

Άρθρα, έρευνες και μελέτες

 Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η μελέτη των Sharp et al. (2014) σχετικά με την 

συμβουλευτική αθλητών κατά την διάρκεια σημαντικών αθλητικών 

διοργανώσεων όπως ολυμπιακοί αγώνες, παγκόσμια κύπελα κ.ο.κ

 Από την μελέτη αυτή προέκυψε πως οι αθλητές θεωρούσαν σημαντική και 

ουσιώδεις την συμβουλευτική κατά την διάρκεια των διοργανώσεων. Σε 

σχέση με τις ΓΣΘ τεχνικές που εφαρμόστηκαν οι αθλητές είχαν μεγάλη 

ευκολία στο να δεσμευθούν προς αυτές και επισήμαναν θετικά 

αποτελέσματα κατά την εφαρμογή τους. Τα θετικά αποτελέσματα 

περιλάμβαναν αλλαγή δυσλειτουργικών συμπεριφορών, σκέψεων καθώς 

και διαχείριση των συναισθημάτων τους σε περιπτώσεις επιτυχίας ή 

αποτυχίας. 



. 

Άρθρα, έρευνες μελέτες 2

 Προς ενίσχυση των αποτελεσμάτων την μελέτη περίπτωσης που αναφέρθηκε 
παραπάνω σημαντική είναι η μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζεται στο άρθρο 
των Gustafson et al.(2016), σχετικά με τις γνωσιακές συμπεριφοριστικές 
παρεμβάσεις στην αθλητική ψυχολογία και συγκεκριμένα της τεχνικής της 
έκθεσης. 

 Τα ευρήματα από την μελέτη περίπτωσης δείχνουν πως η τεχνική της έκθεσης σε 
συνδυασμό με την ψυχοεκπαίδευση στο άγχος και τα σωματικά συμπτώματα 
αυτού, βοήθησαν την αθλήτρια που παρουσιάζεται στην μελέτη περίπτωσης να 
μειώσει τα επίπεδα άγχους της.

 Ειδικότερα μειώθηκε το άγχος απόδοση καθώς και βελτίωσε τις αντισταθμιστικές 
της συμπεριφορές δηλαδή κατάφερε να μειώσει τις αποφυγές και να είναι πιο 
λειτουργική στις αγωνιστικές και αθλητικές της συμπεριφορές.



Άρθρα έρευνες μελέτες 3

 Μια ακόμα μελέτη περίπτωσης που ενισχύει την αποτελεσματικότητα των 
ΓΣΘ παρεμβάσεων στην αθλητική ψυχολογία είναι αυτή που παρουσιάζεται 
στο άρθρο «I can’t lose this match»: CBT and the sport psychologist( Puig
et Pummell, 2012). 

 Η μελέτη αφορά ένα νέο αθλητή τέννις, ο οποίος τους τελευταίους 6 μήνες 
βιώνει έντονο άγχος τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια των αγώνων σε 
σημείο να επηρεαστεί η απόδοσή του και για αυτό το λόγο απευθύνθηκε σε 
αθλητικό ψυχολόγο. 

 Σε διερεύνηση που έγινε στις αρχικές συνεδρίες φάνηκε ένα μοτίβο σκέψεων 
που εμπεριείχε φόβους ήττας στους αγώνες, συνεχόμενη σύγκριση με τους 
άλλους και αντιλήψεις για απογοήτευση των προσδοκιών των άλλων 
(γονέων, προπονητή).



. 

Άρθρα έρευνες μελέτες 4

 « Δεν είμαι τόσο καλός όσοι οι άλλοι», «Οι άλλοι θα με νικήσουν», «Θα χάσω αυτόν τον 
αγώνα» και «Θα απογοητεύσω τους κοντινούς μου ανθρώπους.».

 Η εξέταση αποδείξεων υπερ ή κατά αυτών των σκέψεων του αθλητή καθώς και τεχνικές 
διαχείρισης του στρες όπως η προοδευτική νευρομυική χαλάρωση, οδήγησαν σε μείωση 
του άγχους του αθλητή αλλά και σε βελτίωση της απόδοσής του.

 Από τον χώρο του τέννις προέρχεται και η μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζεται στο 
άρθρο των Cunliffe & Hemmings( 2016) και αφορά μια νεαρή αθλήτρια που αγωνίζεται σε 
πολύ υψηλό επίπεδο για τα δεδομένα της ηλικίας της.

 Η παρέμβαση ήταν εστιασμένη στην αλλαγή των δυσλειτουργικών σκέψεων της αθλήτριας 
καθώς και στον καθορισμό στόχων για κάθε αγώνα ξεχωριστά προκειμένου να αυξηθεί η 
συγκέντρωση και η αυτοπεποίθηση της καθώς και να υπάρξει μείωση του άγχους της.

 Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά καθώς παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της 
αυτοπεποίθησης με αντίστοιχη μείωση του άγχους της αθλήτριας και μεγαλύτερη ευκολία 
της ίδιας να αναδομήσει τις αρνητικές της σκέψεις.



Άρθρα έρευνες μελέτες 5

 Άξια αναφοράς είναι και η έρευνα των Bratu et Rezeanu,(2018) σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των γνωσιακών-συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων την 
περίοδο αποκατάστασης τραυματισμένων αθλητών.

 Μέσα από την ανασκόπηση μελετών φάνηκε πως οι ΓΣΘ παρεμβάσεις και 
τεχνικές με κύριες τεχνικές διαχείρισης του άγχους, τεχνικές χαλάρωσης 
συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων των αθλητών 
κατά την περίοδο του τραυματισμού της και στην πιο γρήγορη αποκατάσταση 
τους

 Ο συνδυασμός, επίσης, γνωσιακών τεχνικών στην αντιμετώπιση των 
δυσλειτουργικών σκέψεων και του γενικότερου γνωσιακού περιεχομένου είχε 
επίσης σημαντικά θετικά αποτελέσματα σε βαθμό που στην έρευνα των Thorn et 
al(2007), για την αποκατάσταση αθλητών με χρόνιους πόνους ΓΣΘ τεχνικές 
συμπεριλήφθηκαν στο ρεπερτόριο τεχνικών των φυσιοθεραπευτών για την 
αντιμετώπιση των σωματικών προβλημάτων



Συμπεράσματα-Προτάσεις

 Συμπερασματικά, οι επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές και αρχές της ΓΣΘ 
φαίνεται ότι παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα στην εφαρμοσμένη αθλητική 
ψυχολογία

 Χρειάζεται ωστόσο περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη του πως η ΓΣΘ θα είναι πιο 
αποτελεσματική και θα αποτελέσει την κυρίαρχη επιλογή στην καθιερωμένη 
πρακτική της αθλητικής ψυχολογίας και στις ανάγκες που προκύπτουν από την 
καθημερινότητα των αθλητών.

 Τα θετικά αποτελέσματα συνηγορούν στην ανάγκη δημιουργίας θεραπευτικών 
πρωτόκολλων που θα ενταχθούν στην αθλητική ψυχολογία, οι οποίες θα 
λαμβάνουν υπόψιν τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αθλήματος( ατομικό ή 
ομαδικό), το επίπεδο στο οποίο αγωνίζονται οι αθλητές καθώς και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους( π.χ. την ψυχολογική στήριξη σε περιόδους 
τραυματισμών και αποκατάστασης).



Σας ευχαριστώ πολύ


