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❖ Εξετάζει τις ψυχολογικές αρχές, διαδικασίες και ψυχολογικές επιδράσεις 
των αθλητών.

❖ Εξετάζει τις ψυχολογικές αντιδράσεις και τις στρατηγικές που έχουν στόχο 
τη μεγιστοποίηση  της απόδοσής τους και την ψυχολογική ενδυνάμωση. 

❖ Εστιάζει στη μελέτη της συμπεριφοράς, σε ψυχολογικές συναισθηματικές, 
γνωστικές, παρακίνησης, ή ψυχοκινητικές διαδικασίες. 

❖ Αφορά τόσο αθλητές και προπονητές,  όσο και διοικούντες, υποστηρικτικό 
προσωπικό, γονείς και θεατές (Θεοδωράκης, Γούδας, & Παπαϊωάννου, 
2003).

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ



Είναι αναγκαία γιατί οι αθλητές έρχονται αντιμέτωποι με πλήθος 
προκλήσεων όπως: 

❖η διαρκής σωματική προσπάθεια, η καταπόνηση, η σωματική 
εξάντληση από τις αμέτρητες ώρες των προπονήσεων.

❖οι στερήσεις που συνδέονται με αυτόν τον τρόπο ζωής.

❖οι έντονες μεταπτώσεις των συναισθημάτων.  (πχ χαρά- λύπη, 
αισιοδοξία- απαισιοδοξίας, αυτοσυγκέντρωση-αποσυντονισμός, 
αυτοκυριαρχία-άγχος)

Συνοπτικά, η ενασχόληση, η προετοιμασία της και  η συμμετοχή σε 
αγώνες απαιτεί τεράστια αποθέματα ψυχικής ενέργειας, επιβαρύνει 
ψυχολογικά τους αθλητές και τις αθλήτριες, ενώ μερικές φορές 
οδηγεί σε ψυχολογική κατάρρευση. 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ



❖Αναγνωρίζεται ως εσωτερικός αντίπαλος των αθλητών και 
αθλητριών και μάλιστα από τους πιο δύσκολους. 

❖Συχνά δηλώνουν πως το άγχος πριν τον αγώνα τους εμποδίζει να 
αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. 

❖Γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι ψυχολόγοι και οι προπονητές να 
προετοιμάζουν τους αθλητές και πνευματικά για τον  αγώνα 
μειώνοντας το άγχος τους. 

(Θεοδωράκης, Γούδας, & Παπαϊωάννου, 2001)

ΑΓΧΟΣ



ΑΙΤΙΕΣ

❖ Η αβεβαιότητα των αθλητών σχετικά με το αποτέλεσμα.

Η αβεβαιότητα καθορίζεται: α) Από την ύπαρξη προτύπου, σύμφωνα 

με το οποίο οι αθλητές θα κρίνουν την απόδοση τους. β) Από την 

ικανότητα εκτίμησης με ακρίβεια των δυνατοτήτων τους. γ) Από την 

εκτίμηση ότι η απόδοσή τους θα είναι σύμφωνα με τις δυνατότητες 

τους. δ) Από την πεποίθηση ότι η απόδοσή τους θα καθορίσει και το 

αποτέλεσμα του αγώνα.

(Martens, Vealey & Burton, 1990)

ΑΓΧΟΣ



ΑΙΤΙΕΣ

❖ Η σημασία του αποτελέσματος έτσι όπως την αντιλαμβάνονται οι 
αθλητές. 

Καθορίζεται από τις εξωτερικές ή εσωτερικές αμοιβές, οι οποίες 
συνοδεύουν το αποτέλεσμα, όπως η αντιλαμβανόμενη δυσκολία των 
στόχων για τον αγώνα, η πιθανότητα επιτυχίας στον αγώνα, το 
γόητρο και το (χρηματικό) έπαθλο. 

(Martens, Vealey& Burton, 1990)

ΑΓΧΟΣ



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

❖ Μειωμένη αυτοπεποίθηση.

Όταν οι αθλητές αμφιβάλλουν για τις ικανότητες τους και για το αν μπορούν να τα 
καταφέρουν στον αγώνα, τότε είναι περισσότερο πιθανό να εμφανίσουν άγχος. 

❖ Αντίληψη σχετικά με το επίπεδο ετοιμότητας τους για τον αγώνα, το 
επίπεδο δεξιοτήτων, την εμπειρία και το γενικό επίπεδο διέγερσης στις 
καθημερινές δραστηριότητες .

Όσο πιο έτοιμος νιώθει ένας αθλητής, τόσο λιγότερο άγχος θα βιώσει πριν τον αγώνα. 
Αντίστοιχα, όσες περισσότερες δεξιότητες και εμπειρίες έχει, τόσο μειώνεται το άγχος.

❖ Αγωνιστικό και εξω- αγωνιστικό περιβάλλον, όπως η συνοχή της 
ομάδας. 

Όσο πιο δεμένη είναι μια ομάδα, τόσο τα μέλη της αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά και 
αυτοπεποίθηση με αποτέλεσμα να μειώνεται το άγχος. 

(Martens, Vealey & Burton, 1990)

(Douglas et al., 2006) 

ΑΓΧΟΣ



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

❖ Οι προσδοκίες σημαντικών άλλων ανθρώπων (οι συγγενείς, οι 
φίλοι, και κυρίως οι προπονητές). 

Όσο αυξάνονται οι προσδοκίες τόσο πιο πιθανό είναι οι αθλητές να αισθάνονται 
εξωτερική πίεση, η οποία συνδέεται με την εμφάνιση του άγχους. Παρατηρείται 
πιο έντονα στους νεαρούς αθλητές. 

❖ Περιστασιακοί περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως ο χώρος και οι 
συνθήκες του αγώνα, και απρόβλεπτα περιστατικά μπορεί να 
συμβάλουν στη δημιουργία άγχους.

(Martens, Vealey & Burton, 1990)

(Athan & Sampson, 2013)

ΑΓΧΟΣ



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

❖ Ύπαρξη ιστορικού αγχωδών διαταραχών

Άτομα με οικογενειακό ιστορικό άγχους έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν 
κάποια αγχώδη διαταραχή που οδηγεί στο αίσθημα συνεχούς ανησυχίας.

❖Επίπεδο ανταγωνιστών

Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ανταγωνιστές του μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά δημιουργώντας αρνητικές σκέψεις και αμφιβολίες και επομένως 
αυξάνοντας το άγχος. 

❖ Πιθανότητα τραυματισμού

Η πιθανότητα να τραυματιστούν εξαιτίας εξωτερικών συνθηκών ή κακής τύχης, 
όπως είναι μια αρρώστια που δεν εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
προετοιμασίας αλλά έτυχε να συμβεί κάποιες μέρες πριν την αγωνιστική 
εμφάνιση.

(Μπράντης & Γκαμπή, 2019)

ΑΓΧΟΣ



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

O Alison (2006) παρομοίως παρουσίασε τους εξής παράγοντες:

❖ ενοχλήσεις που σχετίζονται με την λειτουργία του σώματος, όπως 
πεπτικές διαταραχές

❖ φόβος αποτυχίας, όπως ήττα από έναν πιο αδύναμο αντίπαλη, 
αποτυχία ικανοποίησης των προσδοκιών

❖ αίσθημα ανεπάρκειας, όπως κακή προετοιμασία

❖ απώλεια ελέγχου, που σχετίζεται με εξωτερικούς παράγοντες, 
όπως κακοκαιρία

❖ ενοχή, που σχετίζεται με την ανησυχία του αθλητή σε περίπτωση 
που βλάψει τον αντίπαλο ή τον εξαπατήσει (Athan & Sampson, 
2013). 

ΑΓΧΟΣ



❖ Περιστασιακό (state) και Χαρακτηριστικό (trait) άγχος 
(Spielberger, 1966) 

Περιστασιακό άγχος: τα υποκειμενικά, συνειδητά αντιλαμβανόμενα αισθήματα
ανησυχίας και έντασης, συνοδευόμενα ή σχετιζόμενα με ενεργοποίηση ή διέγερση 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Χαρακτηριστικό άγχος: μια αποκτημένη συμπεριφορική προδιάθεση η οποία 
προδιαθέτει το άτομο να αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο αριθμό αντικειμενικά μη 
απειλητικών καταστάσεων ως απειλητικές και να απαντάει σε αυτές με 
αντιδράσεις περιστασιακού άγχους δυσανάλογες σε μέγεθος με το μέγεθος του 
αντικειμενικού κινδύνου.

Ενώ η έρευνα για το περιστασιακό άγχος δίνει πληροφορίες για το πως ένας 
αθλητής αξιολογεί τον ανταγωνισμό και τους αγώνες, το χαρακτηριστικό άγχος 
δίνει πληροφορίες σχετικά με την προδιάθεση του αθλητή να απαντήσει στον 
ανταγωνισμό όπου ενεργοποιείται το περιστασιακό, όπου παρουσιάζονται σκέψεις 
σχετικά με την απόδοση και φόβοι αποτυχίας  (Smith, Smoll, & Passer, 2002). 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ



❖ Πολυδιάστατη φύση του άγχους (multidimensional anxiety theory) 

(MartensBurton, Vealy, Bump και Smith, 1990) 

Γνωστικό άγχος (cognitive anxiety): προκαλείται από καταστάσεις όπως φόβο για 

πιθανή αρνητική αξιολόγηση, φόβοαποτυχίας καθώς και φόβο μείωσης ή και απώλεια 

της αυτοεκτίμησης. 

Σωματικό άγχος (somatic anxiety): αντιπροσωπεύει βασικές οργανικές αντιδράσεις 

όπως αυξημένος καρδιακός παλμός, μυϊκή ένταση και αναπνοή. 

Αυτός ο διαχωρισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς παραπέμπει και σε 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του άγχους (Θεοδωράκης, Γούδας, & Παπαϊωάννου, 

2003).

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ



❖Μοντέλο διευκολυντικού-ανασταλτικού άγχους. (Jones, 1995)

Σημαντικό το κατά πόσο αντιλαμβάνονται οι αθλητές και αθλήτριες ότι μπορούν 

να ελέγξουν τα συμπτώματα του στρες που προκαλούνται από διάφορες αιτίες.

Αίσθηση αδυναμίας ελέγχου των συμπτώματα στρες = προσωπική αδυναμία να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα. 

Συνεπώς, τα συμπτώματα αυτά → ανασταλτικά για την απόδοση. 

Αίσθηση ελέγχου των συμπτώματα στρες =ένδειξη ετοιμότητας για τον αγώνα. 

Συνεπώς, τα συμπτώματα του στρες →διευκολύνουν την απόδοση. 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ



❖Μοντέλο διευκολυντικού-ανασταλτικού άγχους (Jones, 1995)

ΆΡΑ, αυτό που επηρεάζει τη σχέση στρεσογόνου αιτίας και απόδοσης είναι ο 
τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο αθλητής την κατάσταση και όχι η ύπαρξη 
άγχους.

ΆΡΑ, αυξημένη διέγερση πριν από τον αγώνα = ένδειξη ετοιμότητας και 
ικανότητας, ≠ ένδειξη αδυναμίας ή φόβου. 

Έρευνες έδειξαν ότι αθλητές και αθλήτριες με καλή απόδοση δεν διέφεραν από τις 
αθλητές και αθλήτριες με κακή απόδοση σε ότι αφορά στο σωματικό και στο 
γνωστικό άγχος πριν τον αγώνα. Όμως, οι αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι είχαν 
καλή απόδοση θεωρούσαν το γνωστικό τους άγχος ως πιο διευκολυντικό και 
λιγότερο ανασταλτικό για την απόδοση από ότι οι αθλήτριες οι οποίες είχαν κακή 
απόδοση, και ερμήνευαν τα συμπτώματα άγχους τα οποία είχαν πριν τον αγώνα ως 
θετική ένδειξη για καλή απόδοση (Θεοδωράκης & Ζουρμπάνος, 2015).

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ



❖Mοντέλο του αντεστραμμένου U

H σχέση της διέγερσης - απόδοση δεν είναι γραμμική, αλλά έχει τη μορφή 
καμπύλης και εξαρτάται από τον βαθμό πολυπλοκότητας της δεξιότητας. 

Yπερβολικά μεγάλη ή υπερβολικά μικρή διέγερση --> ανασταλτική για την 
απόδοση.

H υψηλή διέγερση είναι απαραίτητη σε αθλήματα που απαιτούν δύναμη ή 
ταχύτητα

H χαμηλή διέγερση είναι απαραίτητη σε αθλήματα με δραστηριότητες που 
απαιτούν λεπτές μυϊκές κινήσεις.

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ



❖Mοντέλο του αντεστραμμένου U

Yπάρχουν μεγάλες ατομικές διαφορές που καθορίζουν το επίπεδο ιδανικής 
διέγερσης, όπως πχ το επίπεδο του αθλητή.

Παρόλο που η λογική του μοντέλου του αντεστραμμένου U είναι προφανής, δεν 
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο πρακτικά. Πρακτικά το ιδανικό επίπεδο 
διέγερσης είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί.

Σχετικές έρευνες με αντικρουόμενα αντικρουόμενα αποτελέσματα. Πχ, έρευνες 
στο μπάσκετ επιβεβαίωσαν την σχέση τη μορφή του αντεστραμμένου U, ενώ άλλες 
δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν τη σχέση σε αθλητές χιονοδρομίας και στίβου.

Γι' αυτό το μοντέλο του αντεστραμμένου U δεν θεωρείται ότι συνεισφέρει 
ιδιαίτερα στη γνώση μας σχετικά με τη σχέση άγχους και απόδοση (Θεοδωράκης 
& Ζουρμπάνος, 2015)

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ



❖ Ζώνη Ιδανικής Ενέργειας (Zone of Optimal Functioning) (Hanin, 
1997, 2000)

Καλύτερη απόδοση όταν η διέγερση πριν από τον αγώνα βρίσκεται κοντά στα 
ιδανικά για τον εκάστοτε αθλητή επίπεδα. 

Εντοπισμός της Ζώνης Ιδανικής Ενέργειας κάθε αθλητή, μέσω
συστηματικών παρατηρήσεων της διέγερσης του αθλητή πριν τους αγώνες και 
συσχέτισης με την απόδοση.

Έρευνες παρείχαν ερευνητική υποστήριξη για αυτό το μοντέλο, δείχνοντας ότι 
αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι αγωνίστηκαν όντας στη Ζώνη Ιδανικής Ενέργειας 
απέδωσαν καλύτερα (Θεοδωράκης & Ζουρμπάνος, 2015).

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ



❖ Το κύριο αντικείμενο της μελέτης της αθλητικής ψυχολογίας είναι 
η σχέση του άγχους - απόδοσης. 

❖ Σκοπός η μεγιστοποίηση της απόδοσης. 

❖ Ο μεγάλος αριθμός ερευνών έχει οδηγήσει σε αντικρουόμενα 
αποτελέσματα.

❖ H πλειοψηφία δείχνει ότι το άγχος επηρεάζει αρνητικά την 
απόδοση, μειώνει την ευχαρίστηση και αυξάνει την πιθανότητα 
διακοπής του αθλήματος.

❖ H χαμηλή αυτοπεποίθηση, οι υπερβολικές προσδοκίες απ' τον 
εαυτό του (τελειομανία) και τους άλλους, οι αρνητικες σκέψεις, η 
υπέρμετρη συγκέντρωση στο αποτέλεσμα και η 
υπερβολική ανάλυση του αγώνα προκαλούν άγχος στον αθλητή 
το οποίο αν δεν μπορέσει να το διαχειριστεί καθίσταται μη 
αποδοτικό και οδηγεί συνήθως στην ήττα (Δολιανίτης, 2017).

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ



Έρευνες

❖ Καράτε: οι νικητές ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα γνωστικού και 
σωματικού άγχους και μεγαλύτερα επίπεδα αυτοπεποίθησης 
συγκριτικά με τους ηττημένους. Τα ευρήματα αυτά είναι 
σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες που διεξήχθησαν στο χώρο 
του καράτε. (Chapman, Lane, Brierley & Terry, 1997) 

❖ Άλλη έρευνα που συνέκρινε το άγχος πριν και μετά τον αγώνα 
έδειξε: αύξηση σωματικού και γνωστικού άγχους και μείωση 
αυτοπεποίθησης όσο πλησίαζε ο αγώνας. Μετά τον αγώνα, 
μείωση γνωστικού και σωματικού άγχους, αύξηση η 
αυτοπεποίθησή. Άρα, το άγχος επηρέασε την απόδοσή των 
αθλητών (Ghorbanzadeh &Bayar, 2013) 

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ



Έρευνες

❖ Άρση βαρών: αντίστοιχα αποτελέσματα με την παραπάνω 

έρευνα. Το προαγωνιστικό άγχος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 

την απόδοση των αθλητών. (Judge et al., 2016) 

❖ Ποδόσφαιρο: οι ψυχολογικές δεξιότητες επηρεάζουν θετικά την 

απόδοση . Η αυτοπεποίθηση και η απόδοση σχετίζεται 

αντιστρόφως με το άγχος. (González-Campos, Valdivia-Moral, 

Zagalaz, & Romero, 2015)

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ



Η σχέση του άγχους με την αθλητική απόδοση φαίνεται ότι 
επηρεάζεται από διάφορες άλλες μεταβλητές όπως το φύλο, το 
επίπεδο των αθλητών και το είδος του αθλήματος.

ΕΡΕΥΝΕΣ

❖ Μετα-ανάλυση έδειξε ότι η αρνητική σχέση άγχους και 
απόδοσης είναι πιο ισχυρή στις αθλήτριες από ότι στους αθλητές 
και το ίδιο συμβαίνει και στους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες 
από ότι σε μεγαλύτερες ηλικίες. (Klein, 1990) 

❖ Άλλες έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες τυπικά παρουσιάζουν 
υψηλότερα επίπεδα χαρακτηριστικού άγχους, σωματικού άγχους, 
περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με ανησυχίες, 
περισσότερο προαγωνιστικό περιστασιακό άγχος και χαμηλότερη 
αυτοπεποίθηση  (Abrahamsen, Roberts, & Pensgaard, 2008; Martens et al., 1990), 
(Vosloo et al., 2009; Martens et al., 1990), (Grossbard, Smith, Smoll, & Cumming, 
2009), (Thatcher, Thatcher, & Dorling, 2004) (Martens et al., 1990).  

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ



ΕΡΕΥΝΕΣ

❖ Οι μεγαλύτεροι ηλικιακά αθλητές βιώνουν υψηλότερο γνωστικό 
άγχος , αλλά χρησιμοποιούν καλύτερες στρατηγικές 
αντιμετώπισης και αντιλαμβάνονται αυτό το άγχος ως βοηθητικό 
για την επίδοσή τους (Craft et al., 2003; Cruz, Dias, & Fonseca, 2010).

❖ Αρνητική σχέση άγχους και απόδοσης  παρατηρήθηκε και σε 
αθλητές και αθλήτριες χαμηλότερου επιπέδου συγκριτικά με 
αθλητές και αθλήτριες υψηλότερου επιπέδου(Sade et al., 1990; Soltani et 

al., 2012; Tsopani, Dallas & Skordilis, 2011). 

❖ Στα ατομικά αθλήματα σημειώνονται υψηλότερα επίπεδα 
περισταστικού άγχους, υψηλότερο σωματικό άγχος και 
χαμηλότερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με τα ομαδικά. (Simon

&Martens, 1979; Kirby & Liu’s, 1999; Craft et al., 2003)  

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ



Συνοψίζοντας, 

στα ευρήματα των ερευνών έχει υποστηριχτεί ότι η αρνητική
επίδραση του στην απόδοσης είναι: πιο ισχυρή στις αθλήτριες από 
ότι στους αθλητές, πιο ισχυρή σε νεαρούς αθλητές και αθλήτριες 
από ότι σε μεγαλύτερες ηλικίες, πιο ισχυρή σε αθλητές και 
αθλήτριες χαμηλότερου επιπέδου από ότι σε αθλητές και αθλήτριες 
υψηλότερου επιπέδου και, τέλος,  πιο ισχυρή στα ατομικά από ότι 
στα ομαδικά  αθλήματα.

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ



❖ Η ρεαλιστική προσδοκία των αθλητών και των αθλητριών πως μπορούν να 
πετύχουν, είναι με άλλα λόγια, η πίστη στον εαυτό τους και τις δυνάμεις τους.

❖ Ένα από τα πιο προσφιλή θέματα μελέτη.

❖Μία από τις βασικές ψυχολογικές δεξιότητες τόσο από τους αθλητές όσο και 
από τους προπονητές (Vealey & Chase, 2008). 

❖ Ενα από τα πιο σταθερά αποτελέσματα των ερευνών στην αθλητική ψυχολογία 
είναι η θετική σχέση μεταξύ αυτοπεποίθησης και αθλητικής απόδοσης. 

❖ Όσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες τόσο 
καλύτερα τα καταφέρνουν.

❖ Οι αθλητές πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση ώστε να πετυχαίνουν το μέγιστο 
των δυνατοτήτων τους, ενώ πρέπει επίσης να επιτυγχάνουν το μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους ώστε να βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση τους (Hanton & 
Jones, 1999; Mamassis & Doganis, 2004).

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ



Δύο είναι οι βασικές θεωρίες που μελετούν και εξηγούν την 
αυτοπεποίθηση στους αθλητές:

1) Η θεωρία της αυτο-αποτελεσματικότητας (Self-Efficacy Theory) 
του Bandura(1997) 

2) Το μοντέλο την αθλητικής αυτοπεποίθηση (The Sport-Confidence
Model) της Vealey (1986, 1998)

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ



❖ Η θεωρία της αυτο-αποτελεσματικότητας (Self-Efficacy Theory) 
του Bandura(1997)

Η αυτό-αποτελεσµατικότητα είναι η αντίληψη ότι ένας αθλητής µπορεί να 
εκτελέσει συγκεκριµένες ενέργειες ξεπερνώντας πιθανές δυσκολίες για να πετύχει 
ένα αποτέλεσµα και είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η αυτοπεποίθηση. 

Η αυτο- αποτελεσματικότητα επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τέσσερις πηγές 
πληροφοριών: 1) Οι προηγούμενες εμπειρίες: το επίπεδο ης αυτοπεποίθησης των 
αθλητών αυξάνεται με την μάθηση και τις επιτυχίες τους. 2) η παρακολούθηση 
και η μίμηση,  3)λεκτική πειθώς: η ενθάρρυνση, η εμπιστοσύνη και η θετική 
ανατροφοδότηση από την πλευρά των προπονητών αλλά και του φιλικού 
περιβάλλοντος. 4) η φυσιολογική διέγερση: η απόδοση των αθλητών 
επηρεάζεται από το επίπεδο της φυσιολογικής διέγερσης: ο άγχος, και ο φόβος της 
αποτυχίας επηρεάζουν την αυτοπεποίθηση και την αθλητική απόδοση.

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ



❖ Η θεωρία της αυτο-αποτελεσματικότητας (Self-Efficacy Theory) του 
Bandura(1997)

Οι έρευνες των Bandura (1997) και Vealey & Chase, (2008) έδειξαν:

Θετική συσχέτιση των μεταξύ των προηγούμενων εμπειρίων, της μίμησης προτύπων και της 
λεκτικής πειθούς.  

Αθλητές με υψηλό επίπεδο αυτο-αποτελεσματικότητας επιλέγουν πιο υψηλούς και προκλητικούς 
στόχους.

Η δύναμη της αυτο-αποτελεσματικότητας επηρεάζει το σύνολο της προσπάθειας που 
καταβάλλουν οι αθλητές, τις προθέσεις τους, τους στόχους τους, τις ανησυχίες τους και τις 
συναισθηματικές τους αντιδράσεις, τον εγωισμό, την ντροπή, τη χαρά, τη λύπη, και τα κίνητρά 
τους. 

Τα άτομα με υψηλό επίπεδο αυτο-αποτελεσματικότητας, εργάζονται σκληρότερα, επιμένουν 
περισσότερο στη δραστηριότητα, και τα καταφέρνουν καλύτερα από τα άτομα που αμφιβάλλουν 
για τις ικανότητές τους.

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ



❖ Το μοντέλο την αθλητικής αυτοπεποίθηση (The Sport-Confidence
Model) της Vealey (1986, 1998)

Τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου αφορούν βασικές ψυχοκοινωνικές 
κατασκευές που προβλέπεται να επηρεάσουν την αθλητική απόδοση. 

Η αθλητική αυτοπεποίθηση προέρχεται από τρεις τομείς αυτοπεποίθησης: 
επίτευγμα, αυτορρύθμιση και κοινωνικό κλίμα. 

Εισαγωγή της επιρροής, της συμπεριφοράς και της γνώσης  (affect, behaviour and 
cognition- ΑΒC). ABC→ πώς η αθλητική εμπιστοσύνη επηρεάζει την απόδοση. 

Η οργάνωση, η προσωπικότητα και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μπορούν να 
επηρεάσουν τις βασικές ψυχοκοινωνικές δομές, ιδίως τις πηγές και τα επίπεδα της 
αθλητικής εμπιστοσύνης.

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ



❖ Το μοντέλο την αθλητικής αυτοπεποίθηση (The Sport-Confidence
Model) της Vealey (1986, 1998)

Οι Vealey et al. (1998) επέκτειναν την έννοια της αυτο-αποτελεσματικότητας, 
εντοπίζοντας εννέα πηγές αθλητικής αυτοπεποίθησης.

1)επιδεξιότητα (mastery) δηλαδή την βελτίωση δεξιοτήτων στο αθλητικό πλαίσιο, 

2)επίδειξη ικανότητας (demonstration of ability )δηλαδή επίδειξη ικανοτήτων σε 
άλλους ή ξεπερνώντας έναν  αντίπαλο)

3)σωματική / διανοητική προετοιμασία (physical/mental preparation )δηλαδή το 
συναίσθημα του ότι νιώθουν σωματικά και διανοητικά προετοιμασμένοι για τον 
αγώνα),

4)φυσική αυτο-παρουσίαση (physical self-presentation) δηλ. φυσική αυτο-εικόνα

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ



❖ Το μοντέλο την αθλητικής αυτοπεποίθηση (The Sport-Confidence
Model) της Vealey (1986, 1998)

5)την κοινωνική  υποστήριξη (social support) δηλαδή την αντιλαμβανόμενη 
υποστήριξη για το άθλημα από σημαντικούς άλλους), 

6)την ηγεσία των προπονητών (coaches’ leadership ) δηλαδή την πιστή  στις 
ηγετικές ικανότητες των προπονητών),

7)την έμμεση εμπειρία (vicarious experience ) δηλαδή την παρακολούθηση  άλλων 
να αποδίδουν με επιτυχία), 

8)την άνεση στο περιβάλλον (environmental comfort) δηλαδή την εύρεση άνεσης 
στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και 

9)την ευνοϊκή κατάσταση (situational favorableness ) δηλ. την ερμηνεία των 
τυχαίων διακυμάνσεων μιας κατάστασης ως ευνοϊκών

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ



❖ Το μοντέλο την αθλητικής αυτοπεποίθηση (The Sport-Confidence
Model) της Vealey (1986, 1998)

ΕΡΕΥΝΕΣ

H επιδεξιότητα, η κοινωνική υποστήριξη, η σωματική / διανοητική προετοιμασία και η 
επίδειξη της ικανότητας είναι οι κορυφαίες πέντε πηγές αθλητικής εμπιστοσύνης που 
χρησιμοποιούνται από αθλητές γυμνασίου. Η φυσική αυτο-παρουσίαση ήταν η λιγότερο 
σημαντική πηγή. (Vealey et al., 1998). 

Οι παραπάνω είναι κυρίαρχες πηγές  για γυναίκες και άνδρες, γυμνασιακούς  και 
συλλογικούς αθλητές και για αθλητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων (Vealey et al., 
1998; Balaguer et al., 2004), για αθλητές υψηλού  επιπέδου (Wilson, Sullivan, Myers, & 
Feltz, 2004),  για παιδιά και εφήβους (Balaguer, Castillo, Tomas, & Vealey, 2004; Chase, 
1998; Vealey, Chase, Magyar, & Galli, 2004), σε αθλητές που υποβάλλονται σε 
προγράμματα αποκατάστασης. 

Η επιδεξιότητα και η ψυχική / σωματική προετοιμασία αναδείχθηκαν πιο σημαντικές πηγές 
σε όλα τα στάδια της σεζόν στις γυναίκες όλων των αναπτυξιακών ηλικιών.(Vealey et al., 
2004). 

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ



❖ Το μοντέλο την αθλητικής αυτοπεποίθηση (The Sport-Confidence
Model) της Vealey (1986, 1998)

ΕΡΕΥΝΕΣ

Οι Levy και συνεργάτες  (2015) βρήκαν:

Απόδειξη ικανότητας→ υψηλότερα επίπεδα αθλητικής αυτοπεποίθησης

Επίδειξη ικανότητας πριν από τον αγώνα →υψηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης 
κατά την διάρκεια του αγώνα

Οι αθλητές που κτίζουν  αυτοπεποίθηση με βάση τα επιτεύγματά τους 
(επιδεξιότητα και επίδειξη ικανότητας) → καλύτερη απόδοση λόγω των 
αυξημένης αυτοπεποίθησης.

Γενικά, η επιδεξιότητα εμφανίζεται με συνέπεια ως η ισχυρότερη πηγή 
αυτοπεποίθησης σε αθλητές σε διάφορα αθλητικά περιβάλλοντα (Vealey & Chase, 
2008). 

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ



❖Η ΓΣΘ είναι η βασική θεραπεία που επιλέγεται για την 
αντιμετώπιση του άγχους (Greydanus et al, 2008; Neil et al., 2013).

❖ Έχουν γίνει πολλές μελέτες περίπτωσης που αναφέρονται στην 
πορεία της θεραπείας, την χρήση των τεχνικών και την 
αποτελεσματικότητα. (Moore et al., 2012; Puig et al., 2012; Neil et al., 
2013; Gustafsson et al., 2016; Didymus et al., 2017) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ



ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

❖ Αξιολόγηση και  διατύπωση περίπτωσης. Στόχος η συγκέντρωση των δυσκολιών του 

αθλητή, κατανοώντας τους παράγοντες  προδιάθεσης, πρόκλησης και διατήρησης (Wells, 

2006). 

❖ Χρήση της σωκρατικής μεθόδου, της καθοδηγούμενης αποκάλυψης, του κάθετου 

τόξου και του ημερολογίου καταγραφής σκέψεων για την αναγνώριση των αρνητικών 

και πυρηνικών πεποιθήσεων.

Παράδειγμα: Ένας αθλητής ράγκμπι διεθνούς επιπέδου εκδήλωνε αρνητικές σκέψεις, 

συμπτώματα άγχους, αποφυγή της μπάλας και  απώλεια συγκέντρωσης. Με την βοήθεια 

των τεχνικών φάνηκε ότι τα υψηλά στάνταρ/απαιτήσεις/προσδοκιες, τελειοθηρία  

→μείωσης επίδοσης. (Moore, 2012).

Τις ίδιες τεχνικές χρησιμοποίησαν και οι Puig & Pummell (2012) για να διερευνήσουν το 

άγχος που εκδήλωνε ένας τενίστας πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ



ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

❖Ψυχοεκπαίδευση

Σκοπός να μάθουν οι αθλητές για τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές (σκέψεις, 
συναισθήματα και συμπεριφορές), τις λειτουργίες τους και την συλλογιστική της 
ΓΣΘ. 

Προσφέρει μεγάλη ανακούφιση καθώς συνειδητοποιούν ότι το πρόβλημα που 
βιώνουν είναι συνηθισμένο ανάμεσα στους αθλητές και υπάρχουν 
αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισής του (Clark & Beck, 2010).

Στις μελέτες περίπτωσης φαίνεται ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
θεραπείας. (Moore et al., 2012; Puig et al., 2012; Neil et al., 2013; Gustafsson et al., 2016; 
Didymus et al., 2017) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ



ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

❖ Στοχοθεσία

Οι στόχοι είναι σημαντικοί για:

απόκτηση εσωτερικών κινήτρων

αυτό-βελτίωση

αντικειμενική αντίληψη του εαυτού

αντικειμενικότερη αξιολόγηση επιδόσεων (Rose, 2010)

Πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, με θετική διατύπωση, μετρήσιμοι σε ακριβή 
χρονική στιγμή αλλά δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολοι. Επίσης, πρέπει να 
θέτονται από τον ίδιο τον αθλητή και να αφορούν όχι μόνο τους αγώνες αλλά και 
την προπόνηση. (Monsma, 2007)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ



ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

❖Γνωστική αναδόμηση

Αποδόμηση και αντικατάσταση δυσλειτουργικών γνωσιών και συμπεριφορών. 
Χρήση 7στηλων ημερολογίων, εξέταση αποδείξεων και η χρήση εναλλακτικών 
σκέψεων (Zinsser, Bunker &Williams, 2010).

Παράδειγμα: στην περίπτωση του τενίστα (Puig et al., 2012) ο ερευνητής 
χρησιμοποίησε ερωτήσεις όπως «Τι περνάει από το μυαλό σου πριν από έναν 
αγώνα;». Με αυτή τη διαδικασία, ο τενίστας εντόπισε ένα μοτίβο σκέψης που 
αφορούσε τους φόβους του για την ήττα, τη σύγκριση του με τους άλλους και τις 
αντιλαμβανόμενες πιέσεις από τους γονείς και προπονητές. Μερικές σκέψεις του 
ήταν «δεν είμαι τόσο καλός όσο όλοι οι άλλοι», «οι άλλοι παίκτες θα με νικήσουν», 
«θα απογοητεύσω τους κοντινούς μου ανθρώπους». Στην συνέχεια ο ερευνητής για 
να προκαλέσει τις γνωσίες του αθλητή ζήτησε αποδείξεις θέτοντας ερωτήσεις όπως 
«τι στοιχεία έχεις για αυτή την σκέψη». 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ



ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

❖ Συμπεριφορικά πειράματα 

Η γνωστική αναδόμηση σπάνια εφαρμόζεται σαν ανεξάρτητη τεχνική στον 
αθλητισμό, αλλά πιο συχνά συνοδεύεται από πειράματα που ενισχύουν την 
αμφισβήτηση των αρνητικών σκέψεων και την ενίσχυση των θετικών 
συμπεριφορών στην πράξη (McArdle & Moore,2012; Westbrook et al., 2009). 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ



ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

❖ Συμπεριφορικά πειράματα 

Παράδειγμα: ο Liam, πρωταθλητής ράγκμπι, έπειτα από την αναγνώριση της 
σκέψης “πρέπει πάντα να παίζω τέλεια, γιατί αυτό σημαίνει επιτυχία” και την 
γνωστική αναδόμηση, πραγματοποίησε το πείραμα να παίξει 20' χωρίς να 
προσπαθεί να είναι τέλειος αλλά προσπαθώντας να ευχαριστηθεί το παιχνίδι. 
Μετά από μια βδομάδα ο L. δεν αισθανόταν ότι παίζει χειρότερα,  η σκέψη είχε 
μικρότερη βαρύτητα και απολάμβανε περισσότερο το παιχνίδι. (McArdle & 
Moore,2012)

Σε αθλήτρια αλπικού σκι, η οποία φοβόταν να κατέβει πίστα με μεγάλη κλίση 
γιατί φοβόταν ότι θα αποτύχει και θα την κοροϊδεύουν, χρησιμοποιήθηκε 
σταδιακή έκθεση με προπόνηση σε μικρότερες πίστες, αργότερα στην ίδια την 
πίστα με την παρουσία του ψυχολόγου, μετά του προπονητή και τέλος μόνη. 
(Gustafsson et al., 2016)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ



❖ Η αυτο-οµιλία/ αυτό-διάλογος 

Eπηρεάζει την ένταση της προσπάθειας, την αυτοσυγκέντρωση, την 
αυτοπεποίθηση, τον έλεγχο του στρες, και την ικανότητα αυτόματης εκτέλεσης 
(Theodorakis et al., 2008). 

Θετική συσχέτιση θετικής αυτο-οµιλίας και μεγιστοποίησης της επίδοσης. 
(Theodorakis et al., 2008;  Mellalieu, Hanton, Thomas, 2009; Rose,  2010; Θεοδωράκης, 
2015). 

Ιδιαίτερα δημοφιλής στους αθλητές, οι οποίοι φαίνεται να την χρησιμοποιούν 
συχνά και δηλώνουν ότι τους αρέσει (Hatzigeorgiadis et al.,2014). 

Οι εφαρμογές της αυτο-οµιλίας μπορεί να είναι ποικίλες. Πχ, εκμάθηση 
δεξιοτήτων, στην διόρθωση λαθών, στην διατήρηση της προσοχής, στην 
δημιουργία της κατάλληλης ψυχικής διάθεσης, στη ρύθμιση της διέγερσης κ.α
(Θεοδωράκης, 2015).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ



❖ Νοερή απεικόνιση 

Η κατασκευή θετικών εικόνων με την φαντασία βασιζόμενη είτε σε εικόνες του 
παρελθόντος είτε σε μελλοντικές εικόνες που τις κατασκευάζει το ίδιο το 
άτομο. (Beck, 2011). 

Εσωτερική: ο αθλητής κατασκευάζει την εικόνα σαν να είναι μέσα στο σώμα του.

Εξωτερική: σαν να παρατηρεί τον εαυτό του απ'έξω. 

Χρησιμοποιείται για την διαχείριση του άγχους όσο και την αυτο-συγκέντρωση. 

Όταν ο αθλητής έχει οικειότητα με την τεχνική αυτή, μπορεί να την εφαρμόσει πριν, 
μετά ακόμα και στην διάρκεια ενός αγώνα ή αγωνίσματος (Θεοδωράκης, 2015).

Τα ερευνητικά και εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι η έχει θετικά αποτελέσματα στην 
μείωση του άγχους και στην βελτίωση της επίδοσης στους πρωταθλητές με τα 
αποτελέσματα να είναι πιο σημαντικά όσο περισσότερη εξάσκηση κάνει στις νοερές 
εικόνες ο αθλητής (Mellalieu, Hanton, Thomas, 2009). 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ



❖ Στρατηγικές αντιμετώπισης

Α) στρατηγικές που επικεντρώνονται στην λύση του προβλήματος  Β)στρατηγικές 

που επικεντρώνονται στη ρύθμιση του συναισθήματος. 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση στο περιβάλλον του αθλητισμού δηλώνει το 

κατά πόσο η επιλογή και η χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών μειώνουν όντως το 

άγχος που στοχεύουν (Nicholls, 2007).

Αρκετοί αθλητές χρησιμοποιούν αυθόρμητα τέτοιου είδους στρατηγικές 

αντιμετώπισης για να μειώσουν το άγχος και να αυξήσουν την επίδοση τους. 

(Dias, Cruz & Fonsenca, 2011)

Η διαπίστωση αυτή καθώς και το ότι οι έφηβοι αθλητές χρησιμοποιούν συχνά την 

αποφυγή έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη προγραμμάτων εκμάθησης στρατηγικών 

και αποτελεσματικής αντιμετώπισης (Ansel, Gangyan, 2008). 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ



❖ Τεχνικές χαλάρωσης

Οι πιο πολύτιμες και πιο συχνές τεχνικές είναι οι τεχνικές χαλάρωσης. 

Ένας από τους απλούστερους τρόπους για να ελέγξει κανείς το άγχος του, την 

ένταση των μυών του και να πετύχει τη χαλάρωση. 

Ασκήσεις αναπνοής, όπως η διαφραγματική, η ρυθμική και η αναπνοή με 

αναλογία εισπνοής – εκπνοής (Θεοδωράκης & Ζουρμπάνος, 2015). 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ



❖Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση

Καταπολέμηση της υπερβολικής διέγερσης μέσα από τη χαλάρωση των μυών του 

σώματος.

Βελτίωση ελέγχου του σώματος και αύξηση της αυτοπεποίθηση.

(Θεοδωράκης & Ζουρμπάνος, 2015)

Όλες οι μελέτες περιπτώσεων σε αθλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω (Moore et

al., 2012; Puig et al., 2012; Neil et al., 2013; Gustafsson et al., 2016; Didymus et

al., 2017) χρησιμοποιήσαν τουλάχιστον μία μορφή χαλάρωσης για να επιτύχουν 

την μείωση του άγχους και την αύξηση της αυτοπεποίθησης και της 

συγκέντρωσης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ



❖Η ΓΣΘ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στους αθλητές.

❖Η ΓΣΘ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε πολλούς τομείς (πχ 
μείωση άγχους, αύξηση αυτοπεποίθησης, βελτίωση 
συγκέντρωσης, αύξηση αποδοτικότητας) όπως φάνηκε έως τώρα.

❖Η ΓΣΘ, λόγω του βραχύχρονου χαρακτήρα, μπορεί να ενταχθεί 
πιο εύκολα στο βεβαρυμένο πρόγραμμα τους με άμεσα 
αποτελέσματα αλλαγής στις συμπεριφορές.

❖Η ΓΣΘ διαθέτει πλούτο τεχνικών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικές. Ο αθλητικός ψυχολόγος θα πρέπει να είναι σε 
θέση να αναγνωρίζει τις μορφές του άγχους (σωματικό-γνωστικό, 
περιστασιακό-χαρακτηριστικό/χαρακτηρολογικό) και να 
χρησιμοποιεί τις αντίστοιχες τεχνικές που στοχεύουν στην 
καταπολέμησή τους.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ…



❖ Παρόλο που η αθλητική ψυχολογία είναι ένας κλάδος που 
αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, η ελληνική βιβλιογραφία 
είναι αρκετά περιορισμένη. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια 
έρευνα, παρά μόνο μελέτες περιπτώσεων (Θεοδωράκης, 2015), 
που να εξετάζει την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ σε ελληνικό 
πληθυσμό.

❖ Στην ελληνική βιβλιογραφία, οι έρευνες και οι μελέτες που 
αφορούν την αθλητική ψυχολογία εκπονούνται κυρίως από 
ειδικούς της αθλητικής επιστήμης και όχι από ψυχολόγους.

❖ Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών και 
από ψυχολόγους.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ…



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΠΟΛΥ!


