
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΑΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια 

Μπεκιάρη Αλεξάνδρα



ζ \L <·

wy-----------------------------------

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Eiaikh Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία»

Αριθ. Εισ.: 5966/1
Ημερ. Εισ.: 18-10-2007

Δωρεά:
Ταξιθετικός Κωδικός: ΠΤ-ΤΕΦΑΑ

2007
ΠΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

004000086462



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και τους φίλους μου που στάθηκαν στο 
πλάι μου και με υπομονή με βοήθησαν κυρίως ψυχολογικά, να φέρω εις πέρας την 
διπλωματική μου εργασία. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κα Μπεκιάρη 
Αλεξάνδρα που ανέλαβε την εργασία μου ως επιβλέπουσα καθηγήτρια και μου 
αφιέρωσε πολύτιμο χρόνο από τη καθημερινότητα της, με τις συμβουλές της και την 
καθοδήγηση της έτσι ώστε να καταφέρω να ολοκληρώσω την παρούσα εργασία...

Πασσά Παρασκευή

~ι~



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει αντιλήψεις αθλητών σχετικά με την 
υποστήριξη που λαμβάνουν από τους προπονητές τους, σε σχέση με το φύλο, τον 
τύπο του αθλήματος (ατομικό -ομαδικό) και το αγωνιστικό επίπεδο. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 302 αθλητές διαφόρων αθλημάτων (149 σε ατομικά και 153 σε ομαδικά 
αθλήματα) με μέσο όρο ηλικίας 15.02 (± 2.25) χρόνια και μέσο όρο αγωνιστικής 
εμπειρίας 3.95(± 2.25) χρόνια. Από τους συμμετέχοντες 223 είχαν εμπειρία 
συμμετοχής σε τοπικούς ή περιφερειακούς αγώνες και 79 σε εθνικούς ή διεθνής 
αγώνες. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Social Support for 
Sports Questionnaire, το οποίο αξιολογεί τρεις διαστάσεις υποστήριξης : τεχνική, 
συναισθηματική και υποστήριξη εκτίμησης. Για να εξεταστούν οι διαφορές ανάμεσα 
στις κατηγορίες αθλητών έγιναν αναλύσεις διακύμανσης. Σχετικά με το φύλο τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την 
υποστήριξη. Σχετικά με το τύπο αθλήματος, βρέθηκε ότι οι αθλητές ομαδικών 
αθλημάτων είχαν υψηλότερες τιμές από τους αθλητές ατομικών αθλημάτων στην 
τεχνική υποστήριξη , F(l, 299)= 24.12, ρ< .01, στη συναισθηματική υποστήριξη F(l, 
299)= 7.83, ρ< .01 και στην υποστήριξη εκτίμησης F(l, 299)= 22.58, ρ< .01. Τέλος, 
σχετικά με το αγωνιστικό επίπεδο βρέθηκε ότι οι αθλητές χαμηλότερων επιπέδων( με 
συμμετοχή σε τοπικά και περιφερειακά πρωταθλήματα)είχαν υψηλότερες τιμές στην 
υποστήριξη εκτίμησης από τους αθλητές μεγαλύτερων επιπέδων F(l, 299)= 5.71, ρ< 
.05. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν κάποια προκαταρκτικά στοιχεία στο 
χώρο του αθλητισμού, για το θέμα της κοινωνικής υποστήριξης, το οποίο έχει βρεθεί 
να παίζει σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση σε περιβάλλοντα επίτευξης.
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ABSTRACT

The aim of this project was to investigate the athletes’ opinions regarding the support 
they receive from their coaches, in relation to the athletes sex, the type of 
sport(individual- team sport) and the competition level. The survey was carried about 
among 302 athletes who participated in various sports (149 of them participated in 
individual sports and 153 in team sports), their age average being 15.02 (± 2.25) years 
and the average competition experience time being 3.95(± 2.25) years. 223 of the 
participants had the experience of the participation in local or regional competitions 
and 79 of them participated in national or international competitions. The participants 
filled in the Social Support Questionnaire for sports, which evaluates three types of 
support: technical, emotional and esteem support. In order to examine the differences 
between athletes categories, variation analyses were carried out. Regarding the 
athletes sex, the results showed that statistically there were not any important 
differences between men and women relating to support. Regarding the type of sport, 
it was found that team sports athletes had higher values than individual sports athletes 
in technical support,, F(l, 299)= 24.12, p< .01, in emotional support F(l, 299)= 7.83, 
p< .01 and in esteem support F(l, 299)= 22.58, p< .01. Finally, regarding the 
competition level, it was found that lower level athletes (who participated in local and 
regional championships) had higher values in the esteem support than athletes of 
higher levels, F(l, 299)= 5.71, p< .05. The survey results provide some preliminary 
evidence in the field of athletics as regards the social support matter which has been 
found to play an important role in motivation in achievement surroundings.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κοινωνική υποστήριξη σαν έννοια απασχόλησε αρκετά τους ψυχολόγους, 

προσπαθώντας να κατατοπιστούν σχετικά με την εφαρμογή της σε ανθρώπους με 

διαφορετικό τρόπο σκέψης. Πλέον, τα τελευταία χρόνια έμφαση δίνουν και οι 

αθλητικοί ψυχολόγοι, οι οποίοι προσπαθούν να εντοπίσουν τον τρόπο επιρροής της 

στη γενικότερη ψυχοσύνθεση των αθλητών που σχετίζονται άμεσα με τους 

προπονητές τους.

Ο ρόλος του προπονητή είναι πολύ σημαντικός σε αυτή τη σχέση προπονητή - 

αθλητή καθώς και με τη συμβολή της οικογένειας μπορεί να δημιουργηθεί ένας 

σωστός τρόπος σκέψης και καθοδήγησης του αθλητή, για όσα πρόκειται να 

αντιμετωπίσει στην αθλητική του καριέρα και εκτενέστερα στη ζωή του.

Βασιζόμενοι σε βιβλιογραφικές αναφορές μπορούμε να πούμε πως η κοινωνική 

υποστήριξη είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, του οποίου ο ορισμός, η φύση και η 

λειτουργία είναι δύσκολα προσδιοριζόμενες (Sarason, Sarason and Pierce, 1990; Veil 

& Baumann, 1992). Έτσι θεωρείται, ότι η αντιλαμβανόμενη υποστήριξη, ως αντίθετη 

στην παραδεδεγμένη υποστήριξη, μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην αθλητική) 

εκτέλεση.

Την κοινωνική υποστήριξη στον αθλητισμό, σύμφωνα με τον Cobb(1976) μπορούμε 

να την ορίσουμε ως ένα τρόπο ανταλλαγής συναισθημάτων, σκέψεων από τον 

προπονητή προς τον αθλητή και αντίστροφα, με σκοπό την εξύψωση του «είναι» του 

ίδιου του αθλητή.

Οι Richman, Rosenfeld και Hardy(1993) υποστήριξαν πως μπορούν να υπάρξουν 

οχτώ κατηγορίες κοινωνικής υποστήριξης. Από αυτές οι τρεις συνάδουν με εκείνες 

που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη και είναι η συναισθηματική 

υποστήριξη, η τεχνική υποστήριξη και η υποστήριξη εκτίμησης.

Η «συναισθηματική» υποστήριξη σχετίζεται με τη προσφορά του προπονητή στον 

αθλητή του, όσον αφορά το συναισθηματικό επίπεδο και τα εφόδια που παρέχονται
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μέσω αυτού όπως είναι η άνεση και η φροντίδα, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητή η 

θέση του προπονητή στο πλευρό του αθλητή του.

Η «τεχνική υποστήριξη» αναφέρεται στην προσφορά του προπονητή στον αθλητή 

του σχετικά με το τεχνικό επίπεδο, το οποίο συμπεριλαμβάνει τρόπους μεθοδικότητας 

και βελτίωσης ατελειών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο κάθε φορά άθλημα .

Η «υποστήριξη εκτίμησης» έχει σχέση με την ανταπόκριση του προπονητή, σε ότι 

εκτελεί ο αθλητής του με τα κατάλληλα ερεθίσματα, εκφράζοντας έτσι την εκτίμηση 

του για την δουλειά που έχει πραγματοποιήσει.

Ο προπονητής, σύμφωνα με τους Richman, Rosenfeld και Hardy(1993) και τους 

ορισμούς που έχουν διατυπώσει, μπορεί να βρει διαφορετικούς κάθε φορά τρόπους 

για να δείξει στον αθλητή του την υποστήριξή του, με σκοπό την κινητοποίηση και 

την καθοδήγησή του για την επίτευξη του μέγιστου.

Σημαντική είναι, βέβαια, η ψυχολογία του αθλητή η οποία επηρεάζεται θετικά ή 

αρνητικά από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του και από ότι εκλαμβάνει από το οποίο 

κινείται και προάγει κάποιο έργο, στην συγκεκριμένη περίπτωση κάποια αθλητική 

απόδοση. Η αρνητική ψυχολογική κατάσταση του αθλητή, μπορεί να έχει ως 

αντίκτυπο την μειωμένη αθλητική του απόδοση αλλά και κατ' επέκταση κάποιον 

τραυματισμό, ο οποίος θα χρειαστεί αρκετό διάστημα επούλωσης. Για το λόγο αυτό 

έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες σχετικά με το τραυματισμό και την 

κοινωνική υποστήριξη που δέχεται κάποιος αθλητής (Richman, Rosenfeld & Hardy, 

1993).

Παρ'όλα αυτά ο τραυματισμός είναι κάτι άσχημο το οποίο θα μπορούσε να συμβεί 

στην αθλητική καριέρα ενός αθλητή, πόσο μάλιστα αν είναι σοβαρός και χρειαστεί 

μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής από τον αγωνιστικό χώρο. Ο προπονητής 

σχετίζεται άμεσα με την αποκατάσταση του αθλητή του, αλλά πολύ περισσότερο με 

την πρόληψη του ( Hell, Champaign, 1993), καθώς ψυχολογικοί παράγοντες όπως το 

στρες και το άγχος παίζουν σημαντικό ρόλο στην συχνότητα και στην ανοχή του 

τραυματισμού (Blackwell, Me Cullagh, 1990; Heil, Champaign, 1993; Kerr, Fowler, 

1988; Petrie, 1993).

Βέβαια, η κοινωνική υποστήριξη, σύμφωνα με τον Lavalee (1996) και μια έρευνα 

που πραγματοποίησε σε αθλητές (ποδοσφαίρου και ράγκμπι ) υποστηρίζει πως δεν
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ευθύνεται αποκλειστικά για τη συχνότητα και την τραχύτητα του τραυματισμού 

αλλά πως σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο Profile Of Mood State(Mc Nair, Lorr & 

Droppleman, 1971) στο οποίο μετρήθηκαν έξι χαρακτηριστικά διάθεσης όπως είναι η 

άρνηση, η κούραση, αλλά και η ενεργητικότητα, η κοινωνική υποστήριξη σχετίζεται 

σε μικρότερο βαθμό ως αιτία τραυματισμού κάτι που δεν αποκλείει την συμμετοχή 

του σε αυτόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με απόψεις όπως θα 

δούμε παρακάτω, πως η κακή διάθεση και η άρνηση για την εκτέλεση κάποιας 

αθλητικής δεξιότητας ευθύνονται σημαντικά για τον ρυθμό πρόκλησης 

τραυματισμών.

Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη πως οι τραυματισμένοι αθλητές έχουν την ανάγκη από 

τους προπονητές τους να τους αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο για να ακούν αυτά 

που πραγματικά νοιώθουν οι αθλητές τους, αλλά και να τους εξηγούν τι πρέπει να 

εκτελέσουν έτσι ώστε να γίνεται με σωστό τρόπο και να επέρχεται γρηγορότερα η 

αποκατάσταση του τραυματισμού τους. Έτσι, φαίνεται πως η συναισθηματική 

υποστήριξη είναι αναγκαία σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια ενός τραυματισμού 

όπως υποστηρίζουν οι Barefield και Me Callister (1997).

Ωστόσο, σημαντικοί είναι και οι παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλλο αλλά και το 

είδος του αθλήματος που πραγματοποιεί κάποιος αθλητής και πρέπει να λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη από τους προπονητές έτσι ώστε να χαράζεται η σωστή κατεύθυνση 

υποστήριξης απέναντι στους αθλητές τους. Σε αυτούς τους παράγοντες θα 

αναφερθούμε εκτενέστερα και παρακάτω στην παρούσα μελέτη.

Πρέπει να γίνει κατανοητό πως η κοινωνική υποστήριξη είναι μια ανάγκη των 

αθλητών η οποία εξυψώνει το ηθικό αλλά και το ενδιαφέρον τους για οποιαδήποτε 

δραστηριότητα και αν αυτοί εκτελούν και για αυτό θα πρέπει να υπάρχει και ο 

σωστός τρόπος αποστολή «υποστηρικτικών» μηνυμάτων από το άμεσο κοντινό 

περιβάλλον τους και ανάλογα με την δραστηριότητα που εκτελούν το άμεσο 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση σε μια αθλητική 

δραστηριότητα, ο προπονητής. Όπως δηλώνουν οι Fischman και Oxedine(1993) "οι 

αποτελεσματικοί προπονητές πρέπει να είναι και καλοί παιδαγωγοί" . Αυτό δηλώνει 

τη σημαντικότητα του ρόλου του προπονητή στη ζωή ενός ατόμου που αγωνίζεται να 

γίνει ένας καλός αθλητής και κατ' επέκταση ένας καλός κοινωνικά άνθρωπος. Αυτό
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συμβαίνει γιατί ο προπονητής αποτελεί μια δεύτερη οικογένεια για τον αθλητή, 

καθώς οι ώρες που αφιερώνουν ο ένας στον άλλο είναι αρκετές για να μπορέσει να 

όημιουργηθεί και να διαμορφωθεί μια σωστή σχέση ανάμεσα τους, που ο ένας θα 

τροφοδοτεί τον άλλο με τα αναγκαία κάθε φορά εφόδια που απαιτούνται από τον 

καθένα ξεχωριστά. Ο αθλητής χρειάζεται έναν καθοδηγητή, έναν άνθρωπο που θα 

μπορεί κάθε φορά να αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον του για αυτό που κάνει όταν 

αυτός θα αισθάνεται άσχημα. Από την άλλη πλευρά ο προπονητής σαν παιδαγωγός, 

θα πρέπει να εξυψώνει τις αξίες του αθλητή του, αξίες τις οποίες μπορεί να 

χρησιμοποιήσει και για τη μετέπειτα ζωή του. Επίσης σημαντικός για τη δημιουργία 

ορθής σκέψης από τους αθλητές, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι προπονητές 

προσφέρουν στους αθλητές τους την απαραίτητη για αυτούς ανατροφοδότηση, καθώς 

και ο τρόπος με τον οποίο εξωτερικεύουν τις σκέψεις αλλά και τα συναισθήματά τους 

οι ίδιοι προς τους αθλητές τους είναι πολύ σημαντικός ( Zourbanos, Theodorakis & 

Hatzigeorgiadis, 2006).

Τα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι προπονητές για να προάγουν τις 

σκέψεις τους αλλά και τα οποία προσφέρονται από την κοινωνική υποστήριξη είναι 

πολλά από τα οποία σε εκτενέστερες βιβλιογραφικές αναφορές σημασία δίνεται στα 

θετικά σχόλια και τη λεκτική ανταμοιβή, με τα οποία μπορούν να τονώσουν 

ψυχολογικά τον αθλητή τους και να τον παρακινήσουν να συνεχίσει να αγωνίζεται με 

αμείωτο το ενδιαφέρον του (Van Raalte, Brewer, Rivera & Petitpas, 1994).

Από την άλλη, αν η συμπεριφορά του προπονητή δεν παρουσιάζει κάποιο από τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά είναι αναμενόμενη η αρνητική ανατροφοδότηση του 

αθλητή, που μπορεί να επιφέρει και αρνητικές συνέπειες, όπως είναι η μειωμένη 

προσπάθεια και κατ' επέκταση η μειωμένη απόδοση (Van Raalte et al., 1994).

Ο χαρακτήρας του αθλητή είναι γενικότερα πιο ευάλωτος σε σχέση με έναν μη 

αθλητή, για το λόγο αυτό γίνονται αρκετές μελέτες σχετικά με το πως μπορεί να 

επηρεαστεί από τις συνθήκες που επικρατούν γύρω του και κυρίως από τους 

ανθρώπους που τον περιβάλλουν. Έτσι, πάνω από όλα πρέπει να γίνει κατανοητό πως 

ο προπονητής είναι αυτός που μπορεί και πρέπει να είναι ένας πολύπλευρος σε 

πνευματικά χαρακτηριστικά άνθρωπος, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από γνώσεις ψυχολογίας, έτσι ώστε να μπορεί να κατανοήσει την
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συμπεριφορά του αθλητή του και να μπορεί να jtpoltEi κάθε φορά ανάλογα, όταν θα 

τον χρειαστεί ο αθλητής του, είτε βρίσκεται σε ευχάριστες στιγμές όπως σε μια νίκη 

σε κάποιον σημαντικό αγώνα, είτε σε δυσάρεστες καταστάσεις όπως μια ήττα 

αντίστοιχα. Ο προπονητής πρέπει να είναι φίλος με τον αθλητή του. Να μπορεί να 

τον κάνει να αισθάνεται πως έχει τη δυνατότητα να συζητήσει μαζί του για θέματα 

που τον απασχολούν. Θέματα που καμία φορά μπορεί να ξεφεύγουν από τον 

αγωνιστικό χώρο και να αφορούν mo προσωπικά ζητήματα, τα οποία δεν μπορεί να 

συζητήσει με το οικογενειακό του περιβάλλον (Huguet & Labridy, 2004).

Είναι σημαντική η θέση του προπονητή στη ζωή του αθλητή του και αυτό μπορεί να 

συμβεί μόνο εάν έχουν αναπτυχθεί όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά μέσω της 

κοινωνικής υποστήριξης. Βέβαια, σε αυτό σημαντικό ρόλο, κατέχει και το φύλο του 

αθλητή, αν δηλαδή ο αθλητής είναι άνδρας ή γυναίκα, αγόρι ή κορίτσι αντίστοιχα. Το 

Chelladurai' s Multidimensional Model of Leadership(MML) υποστηρίζει πως το 

φύλο του αθλητή είναι αρκετά καθοριστικός παράγοντας για την συμπεριφορά που 

θα έχει ο προπονητής απέναντι του αλλά και στη στάση που θα έχει ο ίδιος ο αθλητής 

προς το προπονητή του.

Υπάρχει και η άλλη πλευρά που πιστεύει πως το φύλο του αθλητή ίσως να έχει 

ελάχιστη σημασία ίσως και μηδαμινή για τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του 

προπονητή απέναντι στον αθλητή του (Sherman, Fuller & Speed, 2000).

Όμως σύμφωνα με τους Myers,Vargas και Feltz (2005) και την έρευνα που 

πραγματοποίησαν σχετικά με αυτό το ζήτημα, πιστεύουν πως αθλητές αρσενικού 

γένους έχουν ανάγκη τη κοινωνική υποστήριξη από τους προπονητές τους, σε σχέση 

με αθλητές του αντίθετου γένους. Και αυτό ίσως συνέβαινε γιατί ο προπονητής τους 

ήταν και αυτός αρσενικού γένους και έτσι σχημάτιζαν διαφορετική άποψη για το 

ρόλο του προπονητή τους.

Ο αθλητής από τον προπονητή του πρέπει να προσλαμβάνει τα στοιχεία αυτά που θα 

τον βοηθήσουν να βγάλει εις πέρας τους στόχους που έχει θέσει. Θα πρέπει να τους 

μελετήσει και να τους συζητήσει με τον προπονητή του, έτσι ώστε να καταλήξουν 

τελικώς, σε ποιους από αυτούς είναι επιτεύξιμοι, εύκολα ή δύσκολα αλλά και ποιοι 

βρίσκονται στα όρια της φαντασίας. Αυτό συμβαίνει γιατί ο προπονητής και κυρίως 

ο επικοινωνιακά ανοιχτός προς τον αθλητή του, μπορεί να γνωρίζει τις δυνατότητές
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του και όχι απλά να κάνει προβλέψεις, αλλά μπορεί επίσης να γνωρίσει καλύτερα το 

χαρακτήρα του αθλητή του με σκοπό να τον βοηθήσει να κάνει του στόχους που έχει 

ορίσει εφικτούς (Myers et al.,2005).

Βέβαια το φύλο του προπονητή επηρεάζει και ως προς τον τρόπο μετάδοσης της 

κοινωνικής υποστήριξης αλλά και ως προς το σκοπό που την χρησιμοποιούν, που 

όπως θα δούμε παρακάτω διαφέρει από άνδρα σε γυναίκα προπονητή.

Έτσι από έρευνες που έχουν γίνει, μπορούμε να παρατηρήσουμε σχετικά με αυτό, 

πως οι γυναίκες προπονήτριες σε σχέση με τους άνδρες προπονητές χρησιμοποιούν 

την κοινωνική υποστήριξη περισσότερο και κυρίως ως μια πολύ καλή πηγή 

πληροφόρησης για τους αθλητές τους (Myers et al., 2005).

Θεωρείται πως αποτελεσματικός προπονητής, είναι αυτός που μπορεί να κερδίσει 

τους αθλητές του κατά κύριο λόγο με τη συμπεριφορά, μα πάνω από όλα την 

προπονητική συμπεριφορά, δηλαδή τον τρόπο αυτό με τον οποίο προσπαθεί να 

διδάξει τις δεξιότητες σχετικά με το αντίστοιχο άθλημα κάθε φορά, κάτι το οποίο 

εύκολα μπορούμε να δούμε μέσα από την ικανοποίηση της ομάδας τους αλλά και από 

κατά πόσο ανταποκρίνεται αυτή στον ίδιο (Myers et al., 2005)

Flap'όλα αυτά το γένος του προπονητή μπορεί να μετριάσει τη σχέση αυτή μεταξύ 

της δημιουργίας του αποτελεσματικού χαρακτήρα μέσω της κοινωνικής υποστήριξης 

και της ικανοποίησης της ομάδας ως αποτέλεσμα αυτού (Myers et al., 2005).

Από έρευνες που έχουν γίνει φαίνεται πως η δημιουργία ενός αποτελεσματικού 

χαρακτήρα από άνδρα προπονητή είναι αρνητικά συσχετιζόμενη με την ικανοποίηση 

της ομάδας, όταν η ομάδα με την οποία έρχεται σε επαφή και προπονεί αποτελείται 

από αθλητές του αντίθετου φύλου. Έτσι μπορούμε να δούμε πως είναι 

δικαιολογημένη και η θετικά συσχετιζόμενη αποτελεσματικότητα του προπονητή 

όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί τους αθλητές του, με την 

ικανοποίηση της ομάδας, όταν η ομάδα αυτή είναι γυναικεία και ο προπονητής του 

ίδιου φύλου (Myers et al., 2005).

Από την άλλη πλευρά, η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να συνδεθεί και με πιο 

ειδικές καταστάσεις που επηρεάζουν τις περισσότερες φορές αρνητικά την αθλητική 

καριέρα ενός αθλητή. Έτσι ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο που συνδέεται με την 

κοινωνική υποστήριξη και τον αθλητή είναι η εξάντληση του αθλητή, σωματική και
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ψυχολογική. Γνωστή και με τον όρο «κάψιμο» στο χώρο του αθλητισμού. Φαίνεται 

από έρευνες πως οι «φτωχοί» κοινωνικά υποστηριζόμενοι αθλητές είναι και αυτοί 

που υποφέρουν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που μπορεί να συμβεί στην 

αθλητική καριέρα ενός αθλητή (Kalkstein, 2004) .

Έτσι μπορούμε να πούμε πως αυτό μπορεί να σημαίνει και «φτωχές» επικοινωνιακά 

σχέσεις μεταξύ του προπονητή και του πάσχον αθλητή, των οποίων οι σχέσεις 

μπορούν να είναι ελάχιστα σημαντικές έως μηδαμινές. Επίσης εξαιτίας αυτού εύκολα 

ένας προπονητής μπορεί να χάσει τον αθλητή του και την υποστήριξη της ομάδας του 

αντίστοιχα. Και αυτό συμβαίνει, γιατί σήμερα οι αθλητές είναι πιο γρήγοροι και πιο 

έξυπνοι συγκρινόμενοι με αθλητές παλαιότερων ετών. Για αυτό είναι σημαντικό για 

ένα προπονητή να τους έχει δίπλα του και να μπορεί να τους συμπεριλαμβάνει στις 

σκέψεις και τα αισθήματα του (Kalkstein, 2004).

Αναπόφευκτα όμως, υπάρχουν πολλοί αθλητές που απομακρύνονται από τους 

προπονητές τους, οι οποίοι παρόλο που τους βοήθησαν σημαντικά στον προπονητικό 

τομέα, στοχεύοντας στην επίτευξη του βέλτιστου, δεν κατάφεραν να τους κερδίσουν 

προβάλλοντας ένα κοινωνικά αποδεκτό προς αυτούς χαρακτήρα. Πρέπει να γίνει 

κατανοητό πως ένας αθλητής είναι δίπλα στον προπονητή του για αυτό που είναι και 

όχι για αυτό που θα ήθελε να είναι. Και αυτό συμβαίνει γιατί, όταν τα πράγματα 

γίνονται σκληρά για το άτομο που βρίσκεται σε αυτή τη κατάσταση της εξάντλησης, 

συχνά γίνεται πιο αποτραβηγμένο από τον προπονητή και μπορεί να φθάσει και στο 

σημείο που δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο (Kalkstein, 2004).

Ο κοινωνικά αποδεκτός χαρακτήρας των προπονητών από τους αθλητές τους 

συμπεριλαμβάνει τον τρόπο συμπεριφοράς με τον οποίο εκδηλώνει την αρχηγία του 

ο προπονητής (Altahayen, Ziad, 2003).

Αποτελέσματα ερευνών σχετικά με το ζήτημα αυτό, συστήνουν πως υπάρχει μια 

σημαντική σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς αυτής και της ψυχοσωματικής 

εξάντλησης του αθλητή. Βρέθηκε, πως η προσωπική εκπλήρωση και η 

συναισθηματική εξάντληση προμηνύουν σημαντικά την συμπεριφορά που δηλώνει 

την αρχηγία του ο προπονητής. Αθλητές οι οποίοι λαμβάνουν από τους προπονητές 

τους κοινωνική υποστήριξη, ανατροφοδότηση με δημοκρατική συμπεριφορά και με 

λιγότερο αυταρχική, στοχεύοντας στην προαγωγή μεγαλύτερης ποσοτικά
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προπόνησης και με σωστή καθοδήγηση, είναι και αυτοί που είναι πιο ικανοποιημένοι 

από τους προπονητές τους και βέβαια λιγότερο εξαντλημένοι (Altahayen, Ziad, 

2003).

Η κοινωνική υποστήριξη είναι μια από τις πέντε βασικές (5) διαστάσεις της 

συμπεριφοράς του προπονητή. Και μαζί με τις υπόλοιπες συνθέτουν το κατάλληλο 

προπονητικό πρότυπο. Οι άλλες τέσσερις είναι: α) η προπόνηση και η καθοδήγηση, 

β) η θετική ανατροφοδότηση, γ) η δημοκρατική συμπεριφορά και δ) η αυταρχική 

συμπεριφορά (Chelladurai & Quatman, 2005).

Αρχικά η προπόνηση και η καθοδήγηση αναφέρονται στη συμπεριφορά αυτή του 

προπονητή που συμπεριλαμβάνει τον τρόπο εκμάθησης των απαραίτητων κάθε φορά 

δεξιοτήτων, της τεχνικής και της τακτικής του αθλήματος με κύριο στόχο τη 

μεγιστοποίηση της γνώσης αυτών των δεξιοτήτων, σύμφωνα με το ρόλο και τη 

δραστηριότητα που έχει το κάθε μέλος μέσα σε μα ομάδα είτε αναφερόμαστε σε 

κάποιο ατομικό άθλημα, είτε σε κάποιο ομαδικό. Άλλωστε, η θετική 

ανατροφοδότηση που αποτελεί ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για τη συμπεριφορά 

του προπονητή και αναφέρεται στην σωστή ανατροφοδότηση του αθλητή μέσω της 

αναγνώρισης και της αμειβόμενης προσπάθειας και της σωστής εκτέλεσης 

(Chelladurai & Quatman, 2005).

Η κοινωνική υποστήριξη αναφέρεται στο ενδιαφέρον του προπονητή για κάθε 

αθλητή ξεχωριστά, για την ευχαρίστησή του, για το θετικό κλίμα ανάμεσά τους και 

στην ομάδα όταν αναφερόμαστε σε κάποιο ομαδικό άθλημα αλλά και για την 

αναζωπύρωση των διαπροσωπικών σχέσεων με τους αθλητές του. Σε αυτή τη 

διάσταση της συμπεριφοράς, τη δημοκρατική ο προπονητής επιτρέπει στον αθλητή να 

συμμετάσχει στις αποφάσεις για επίτευξη των στόχων, των πρακτικών μεθόδων, την 

τακτική του αθλήματος και τη στρατηγική του έχοντας και αυτός εξίσου σημαντικό 

ρόλο στην προπονητική του μονάδα. Τέλος, αυταρχική είναι η συμπεριφορά αυτή που 

περιλαμβάνει την ανεξαρτησία στο να παίρνονται αποφάσεις και που τονίζεται η 

προσωπική εξουσία και κυρίως του προπονητή αλλά όπως έχει προαναφερθεί σε 

μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τη δημοκρατική. Όμως το ενδιαφέρον μας έχει 

εστιαστεί στην κοινωνική υποστήριξη του προπονητή καθώς αυτή είναι που μπορεί 

να επηρεάσει θετικά την προσπάθεια ενός αθλητή. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι αθλητές
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περνούν πολλές ώρες προπόνησης με τους προπονητές τους σε σχέση με τη διάρκεια 

του αγώνα (Chelladurai & Quatman, 2005).

Η κοινωνική υποστήριξη του αθλητή κατά τη διάρκεια αυτών των προπονητικών 

μονάδων μπορεί συχνά να συγκρατεί τις πιέσεις της σκληρής και μονότονης δουλειάς 

κατά τη διάρκεια της περιόδου σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δομικά χαρακτηριστικά 

της συμπεριφοράς ενός προπονητή, μπορούν να υπάρξουν περισσότερα θετικά 

αποτελέσματα για τον αθλητή σε μια προπονητική μονάδα, πόσο μάλιστα κατά τη 

διάρκεια ενός αγώνα που ο αθλητής θα είναι σωματικά μα πάνω από όλα ψυχολογικά 

έτοιμος (Chelladurai & Quatman, 2005).

Αποτελέσματα ερευνών παραθέτουν τα ωφέλιμα αυτά αποτελέσματα της 

κοινωνικής υποστήριξης εκτός των άλλων και στην αυτοεκτίμηση, που με τη σωστή 

κατεύθυνση αλλά και το περιορισμό των αρνητικών αποτελεσμάτων του άγχους 

στην αυτοεκτίμηση του αθλητή. Επίσης δίνεται έμφαση στην ανάγκη να 

αναγνωρίζεται ο διαχωρισμός της αντιλαμβανόμενης και της λαμβανόμενης 

υποστήριξης, η σχέση της στη θεωρία και στο σχεδίασμά επέμβασης της κοινωνικής 

υποστήριξης στους αθλητές (Rees, Freeman, 2007).

Την κοινωνική υποστήριξη κάποιοι την όρισαν και ως ένα βοηθητικό μέσο 

προερχόμενο από άλλους ανθρώπους μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο (Cohen & 

Syme, 1985). Αυτό συνέβη όταν παρουσιάσθηκαν γεγονότα με ανθρώπους που 

βρέθηκαν να υποφέρουν από δύσκολες καταστάσεις και σε συνθήκες που δεν 

υπολόγιζαν. Πιο συγκεκριμένα, η κοινωνική υποστήριξη είναι μια κατάσταση που 

χρησιμοποιήθηκε για να περιγράφει τους βοηθητικούς αυτούς τρόπους σε 

ανθρώπους που αντιμετώπισαν διάφορες αγχωτικές καταστάσεις (Gore, 1985,1987). 

Επίσης, η κοινωνική υποστήριξη ορίσθηκε έτσι και από τις κοινωνικές

αλληλεπιδράσεις που χρειάσθηκαν να εφαρμοστούν όταν υπήρξε πραγματική ανάγκη 

(Gore, 1987) αλλά και για να βελτιώσουν την υγεία των ανθρώπων αυτών που 

υπέφεραν από τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα του άγχους.

Η κοινωνική υποστήριξη φαίνεται να επεμβαίνει ανάμεσα σε αγχώδη γεγονότα και 

αντιδράσεις άγχους, αμβλύνοντας έτσι την αγχώδη εκτίμηση. Μπορεί να 

ανακουφίζει από το άγχος, προβάλλοντας διάφορες κάθε φορά λύσεις στο πρόβλημα 

αυτό ή μειώνοντας την αναλαμβανόμενη σημασία του προβλήματος (Cohen & Wills,
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1985). Έτσι, η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να ορισθεί ως μια αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα των διαπροσωπικών σχέσεων να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που 

προέρχονται από το άγχος. Ο τύπος της υποστήριξης που χρειάζεται να εφαρμοστεί 

ποικίλει και εξαρτάται κάθε φορά από τη κατάσταση που έχει δημιουργήσει το άγχος.

Οι Cohen & Syme (1985) μέσα από τις μελέτες τους περιέγραψαν εκτός από την 

γενικότερη έννοια της κοινωνικής υποστήριξης και τα δομικά και τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά που ευνοούν για τη μελέτη αλλά και την ευκολότερη κατανόηση της 

κοινωνικής υποστήριξης.

Τα δομικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής υποστήριξης σχετίζονται με το μέγεθος 

και τη ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων ενός ατόμου με τα υπόλοιπα άτομα του 

κοινωνικού συνόλου στο οποίο βρίσκεται. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

αναφέρονται στον τύπο των σχέσεων αλλά και το είδος των πληροφοριών που 

ανταλλάσσονται μεταξύ των ατόμων μιας κοινωνικής ομάδας .Τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνουν και κάποιες άλλες μορφές υποστήριξης :

Την υποστήριξη εκτίμησης, που παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το 

είδος και την ποιότητα της αυτοεκτίμησης ενός ατόμου, την πληροφοριακή 

υποστήριξη που χρειάζεται για τον προσδιορισμό, την κατανόηση και την ανάλυση 

ενός προβληματικού γεγονότος (Cohen & Syme, 1985).

Η κοινωνική συντροφικότητα είναι η διαδικασία κατά την οποία κάποιος αφιερώνει 

τον χρόνο του με άλλα άτομα σε διασκεδαστικές και δημιουργικές δραστηριότητες, 

στοχεύοντας στη σημαντική μείωση του άγχους με ευχάριστο τρόπο ή θετική 

αποτελεσματικά διάθεση. Είναι σημαντικός και ουσιαστικά χρήσιμος ο συνδυασμός 

και των τριών αυτών μορφών υποστήριξης για την επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων έναντι σε αυτή την ανεπιθύμητη κατάσταση του άγχους (Cohen & 

Syme, 1985).

Ακόμη και η γενικότερη ιδέα της κοινωνικής υποστήριξης μπορεί να διαιρεθεί σε 

τρεις άλλες κατηγορίες (Barrera, 2000) :

Α. την κοινωνική ένθεση

Β. την αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη και 

Γ. την θεσπιζόμενη κοινωνική υποστήριξη
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Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε ένα αριθμό από συγκεκριμένες σχέσεις που 

κάποιοι ισχυρίζονται πως έχουν. Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με το επίπεδο των 

διασυνδέσεων στις σχέσεις κάποιου. Και η τρίτη κατηγορία ασχολείται με το τι 

πραγματικά κάνουν τα άτομα από τη στιγμή που λαμβάνουν την απαραίτητη 

υποστήριξη (Barrera, 2000).

Άλλωστε έρευνες έχουν δείξει ότι, η κοινωνική υποστήριξη βοηθάει σημαντικά στη 

μείωση του άγχους, με τη χρήση βεβαίως των απαραίτητων βοηθητικών μέσων, όπως 

προαναφέρθηκε, στα άτομα που τα είχαν πραγματική ανάγκη (Cohen & Wills, 1985).

Βέβαια, τα αποτελέσματα αυτά παρουσίασαν σημαντική επίδραση της 

λαμβανόμενης κοινωνικής υποστήριξης σε σχέση με το φύλο του ατόμου που 

βρισκόταν σε κατάσταση άγχους. Έτσι, βρέθηκε πως οι γυναίκες αυξάνουν τα 

επίπεδα της κοινωνικής υποστήριξης όταν αντιμετωπίζουν αγχώδεις καταστάσεις, σε 

σχέση με τους άνδρες. Από την άλλη πλευρά οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες 

χρησιμοποιούν την κοινωνική υποστήριξη από το φιλικό τους περιβάλλον αλλά και 

από τους προπονητές τους με τον ίδιο τρόπο (Greenglass, 2002).

Οι Huguet και Labridy(2004), μελέτησαν ιδιαίτερα πως το οικογενειακό περιβάλλον 

επηρεάζει την σχέση του προπονητή με τον αθλητή του και επίσης πως οι σχέσεις με 

τους γονείς του επηρεάζουν την σχέση αυτή.

Είναι σημαντικό να συσχετίζουμε τις δύο αυτές σχέσεις καθώς το κοινωνικά 

υποστηριζόμενο άτομο είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις και για το λόγο αυτό η 

επιρροή που του ασκούν αλλά και ο τρόπος που μεταδίδεται η κοινωνική υποστήριξη 

πρέπει να γίνεται προσεκτικά, καθώς μπορεί να επέλθει ανεπιθύμητη ρήξη. Η σχέση 

του προπονητή με τον αθλητή του συμπεριλαμβάνει την κοινωνική αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους, την ανταπόκριση του προπονητή στις διάφορες ελλείψεις στη ζωή του 

αθλητή, στις οποίες μπορεί να επέμβει αλλά και την επιθυμία του ίδιου του 

προπονητή να υποστηρίζει κυρίως και ύστερα να προπονεί τον αθλητή του ( Huguet 

& Labridy, 2004).

Άλλες έρευνες προτείνουν ότι με λεπτομερείς αναφορές και τις ανάλογες κάθε φορά 

ευκαιρίες για αλλαγές, θα μπορούσε να γίνει ευκολότερα κατανοητή η σχέση του 

αθλητή με την οικογένειά του, καθώς οι πιέσεις που δέχεται από την οικογένεια ή η 

υποστήριξη αντίστοιχα, θα μπορούσαμε να δεχτούμε πως πραγματικά επηρεάζουν
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τον ίδιο τον αθλητή και κατ'επέκταση την σχέση με τον προπονητή του ( Huguet & 

Labridy, 2004)

Επίσης, συμπεράσματα ερευνών έχουν δείξει πως όταν οι αθλητές πιστεύουν στους 

προπονητές τους και υπάρχει μια αυτόνομη υποστήριξη αλλά και αφοσίωση στην 

αυτό- βελτίωση από τους ίδιους μπορούμε να προβλέψουμε πως στην σχέση αυτή 

έχει εφαρμοστεί η κοινωνική υποστήριξη (Reinboth, Duda & Ntoumanis, 2004).

Παρ'όλα αυτά, φαίνεται πως οι αθλητές αναφέρουν τα υψηλά επίπεδα αυτονομίας, 

τις αρμοδιότητες αλλά και τη συγγένεια. Τα τρία αυτά κλειδιά ψυχολογικών αναγκών 

τονίζονται από τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού. Όταν οι τρεις αυτές ψυχολογικές 

ανάγκες υπάρχουν, εξετάζονται σε σχέση με δύο συντελεστές που μας δείχνουν τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ζούμε καλά όπως είναι η αντικειμενική 

ζωτικότητα και η εσωτερική ικανοποίηση συσχετιζόμενες με ένα δείκτη άγχους όπως 

κάποιο φυσιολογικό σύμπτωμα, η ανάγκη για επάρκεια που φαίνεται να είναι ένας 

από τους πιο διακεκριμένους ‘προφήτες’ της ψυχολογικής και φυσικής υγείας. Οι 

συγγραφείς προτείνουν πως οι προπονητές είναι το κλειδί στην συντήρηση της υγείας 

των αθλητών τους και θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν την σωστή 

προώθηση αυτονομίας στους αθλητές τους και επίσης να τους προσφέρουν ένα 

περιβάλλον κοινωνικής υποστήριξης μέσω του οποίου θα αφοσιώνονται στην βαθειά 

γνώση της εξέλιξης και στην προσωπική βελτίωση (Reinboth et al., 2004).

Οι προπονητές αρχικά, μπορούν να δίνουν μια συχνή και απρόβλεπτη 

πληροφοριακή ανατροφοδότηση σχετικά με το πως μπορούν να βελτιώσουν τις 

ικανότητες τους οι αθλητές τους. Όταν όμως πραγματοποιείται μια λάθος δεξιότητα, 

θα πρέπει να συγκεντρώνονται στις απαραίτητες πληροφορίες για τη βελτίωση της 

επόμενης προσπάθειας, και να αποφεύγεται η τιμωρία του αθλητή για τη λάθος 

εκτέλεση. Πρέπει να κινητοποιούν τους αθλητές τους αποτελεσματικά έτσι ώστε να 

υποστηρίζουν την προσπάθειά τους. Η βιβλιογραφία δείχνει καθαρά, ότι οι συχνές 

και απρόβλεπτες οδηγίες από το προπονητή εντείνουν τις αθλητικές δεξιότητες και οι 

στρατηγικές στέλνουν το μήνυμα στους αθλητές ότι έχουν τη δυνατότητα να 

βελτιωθούν κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε πως είναι ένας παράγοντας 

κινητοποίησης (Weiss& Friedrichs, 1986).
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Βέβαια, γενικός κανόνας αυτού, για να εξασφαλίζεται η απαραίτητη 

ανατροφοδότηση είναι: πρώτον, να μην δίνεται υπερβολικός έπαινος για κάθε 

προσπάθεια, δεύτερον να μην δίνεται έπαινος για μέτριες εκτελέσεις και τρίτον να 

μην δίνεται έπαινος για την επίτευξη απλών ασκήσεων που ο καθένας μπορεί να 

εκτελέσει (Weiss, 2004).

Έμφαση στη κοινωνική υποστήριξη δίνεται και στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου 

για το τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουν οι αθλητές. Έρευνες έδειξαν ότι, τα 

άτομα που ασχολούνται εντατικά με το αγωνιστικό αθλητισμό, συχνά κατηγορούσαν 

την χρήση της κοινωνικής υποστήριξης σχετικά με τα αγωνιστικά τους αποτελέσματα 

(Rees, Ingledew & Hardy, 1998).

Όμως όταν αναφερόμαστε στην υποστηρικτική στάση από τους προπονητές, 

φαίνεται πως οι αθλητές αυτού του επιπέδου σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

αισθάνονται πως πρέπει να βιώνουν μόνοι τους διάφορες καταστάσεις όπως αυτή 

της επιτυχίας (Hardy, Jonesand & Gould, 1996) και να μην ζητούν τη κοινωνική 

υποστήριξη τη στιγμή που πραγματικά τη χρειάζονται.

Παρ’ όλα αυτά, έχει συζητηθεί αρκετά πως οι αθλητές αυτοί, θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να είναι υπερδραστήριοι όσον αφορά τη χρήση της κοινωνικής 

υποστήριξης προς αυτούς και να μην τη σκέφτονται κάποιες στιγμές που θα 

αισθανθούν πως υπάρχει κάποιο σημάδι αδυναμίας( Hardy & Grace, 1991).

Στον αθλητισμό, φαίνεται πως έχει βρεθεί εμπειρικά σε κάποια αλληλουχία(Κεε8, 

Ingledew & Hardy, 1998). Επίσης, οι Westre και Weiss (1991), παρουσίασαν πως οι 

προπονητές έδειχναν υψηλή κοινωνική υποστήριξη στους αθλητές τους.

Στο προσκήνιο εν τούτοις, έρχεται και η έννοια της ‘αναζήτησης’ κοινωνικής 

υποστήριξης που έχει θεωρηθεί ως μια αντιγραφή στρατηγικής, συσχετιζόμενη άμεσα 

με το αγωνιστικό άγχος (Crocher, 1992) και την μείωση της απόδοσης στην εκτέλεση 

(Madden, Kirby & Me Donald, 1989).

Οι Gould, Tyffey, Udry και Loehr(1996) επισημαίνουν, πως καθώς η ανταγωνιστική 

φύση αυξήθηκε σημαντικά -αναφερόμενοι βέβαια στο άθλημα του τένις-, η 

κοινωνική υποστήριξη των παικτών μειώθηκε, οδηγώντας έτσι, στην μείωση της 

ικανότητας τους να καταπολεμούν το άγχος.

-27-



Επίσης, όσον αφορά τις έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τον τύπο της αρχηγίας 

(Chelladurai,!993) οι αθλητές υποστηρίζουν πως η κοινωνική υποστηρικτική φύση 

των προπονητών τους, φαίνεται πως επαδρά αποτελεσματικά στις προσδοκίες των 

ίδιων των αθλητών για τον τρόπο που ασκούν την αρχηγία τους οι προπονητές τους. 

Βέβαια, οι αντιλήψεις αυτές και οι προτιμήσεις των αθλητών για περισσότερη 

κοινωνική υποστήριξη στην αρχηγία των προπονητών τους, επηρεάζονται από το 

αγωναστικό επίπεδο και την ικανότητα των ίδιων των αθλητών (Rees, Ingledew & 

Hardy, 1998).

Οι Sarason, Sarason και Pierce (1990) συμφώνησαν ότι, η κοινωνική υποστήριξη 

έχει άμεσα αποτελέσματα στην αθλητική εκτέλεση. Από την άλλη πλευρά οι Weiss 

και Friedrichs (1986) βρήκαν ότι η έκταση της κοινωνικής υποστήριξης στην 

Κλίμακα Αρχηγίας των Αθλημάτων (Chelladurai & Saleh,1978, 1980) ήταν αρνητικά 

συσχετιζόμενη με τα ποσοστά της νίκης ή της ήττας.

Ο Cohen (1988) σκιαγράφησε τέσσερα διαφορετικά μοντέλα για να παρουσιάσει τα 

αποτελέσματα της κοινωνικής υποστήριξης στην υγεία, τα οποία απαντούν και στα 

αποτελέσματα της κοινωνικής υποστήριξης στην εκτέλεση. Τα μοντέλα αυτά τις 

κοινωνικής υποστήριξης είναι: η υποστήριξη βασιζόμενη στην πληροφόρηση, 

υποστήριξη ταυτότητας και αυτοεκτίμησης, κοινωνικής επίδρασης και το μοντέλο 

πραγματικών βοηθημάτων. Σύμφωνα με το μοντέλο της υποστήριξης που βασίζεται 

στις πληροφορίες, μέσω της κοινωνικής υποστήριξης μπορούν να δίνονται στον 

αθλητή συμβουλές που αποβλέπουν στην σωστή τακτική και στρατηγική που θα τον 

βοηθήσουν να αποφύγει το άγχος (Cohen, 1988).

Με το μοντέλο ταυτότητας και αυτοεκτίμησης η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να 

δώσει στον αθλητή την αίσθηση της ταυτότητας και του ότι ανήκει κάπου, 

αυξάνοντας έτσι την αυτοεκτίμησή του και τον αυτοέλεγχο. Οι θετικές ψυχολογικές 

αναφορές προτείνουν πως αυτό το μοντέλο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των 

θετικών αποτελεσμάτων και σε πιο σημαντική παρακίνηση για εκτέλεση. Το μοντέλο 

κοινωνικής επίδρασης προτείνει πως οι κοινωνικοί έλεγχοι και οι ισάξιες πιέσεις 

μπορούν να οδηγήσουν τον αθλητή στο να μπορεί να μεγιστοποιήσει τις τακτικές που 

θα εντείνουν την εκτέλεση αλλά και το στυλ της εκτέλεσης. Το μοντέλο με 

πραγματικά βοηθήματα προτείνει πως η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να προωθεί
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ένα συναίσθημα εξ’ ολοκλήρου σταθερότητας για πραγματική βοήθεια (Cohen, 

1988).

Η κοινωνική υποστήριξη είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, του οποίου ο ορισμός, η 

φύση και η λειτουργία είναι δύσκολα να προσδιοριστούν (Sarason et al. 1990; Veil & 

Baumann, 1992). Επίσης, η αναλαμβανόμενη υποστήριξη, θεωρείται ως αντίθετη 

στην παραδεδεγμένη υποστήριξη που μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην εκτέλεση.

Σύμφωνα με τους Chickering και Reisser (1993) τα συσταακά αυτά της κοινωνικής 

υποστήριξης είναι τέσσερα με τα οποία μπορεί να εφοδιαστεί σε καθημερινή βάση 

ένας αθλητής. Αρχικά ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων θα πρέπει να του δείχνουν 

πραγματική φροντίδα. Να του προσφέρουν τη σιγουριά πως κάποιος ενδιαφέρεται για 

αυτόν και τα προβλήματα που τον απασχολούν όταν αυτά σχετίζονται με προσωπικά 

ή αγωνιστικά ζητήματα. Γνωρίζοντας διαρκώς πως κάποιος ή κάποιοι θα είναι δίπλα 

του και θα τον καταλαβαίνουν. Έπειτα, η ευκαιρία που πρέπει να δίνεται στον αθλητή 

να ανοίγει τον εαυτό του. Να μιλάει για αυτά που τον απασχολούν συνέχεια και 

συνέχεια χωρίς να νοιώθει πως αυτός που βρίσκεται απέναντι του πως κουράζεται να 

τον ακούει. Ένα άλλο συστατικό της κοινωνικής υποστήριξης είναι η ικανότητα του 

αθλητή να μπορεί να αναλύει τις εμπειρίες του. Να έχει την δυνατότητα δηλαδή να 

μπορεί να αναλογισθεί σωστές ή λανθασμένες κινήσεις που ίσως εκτέλεσε κατά τη 

διάρκεια ενός αγώνα (Chickering & Reisser, 1993).

Και τέλος, να έχει το θάρρος να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του. Να 

μην ρίχνει τις ευθύνες, για παράδειγμα, στον προπονητή του για μια λανθασμένη 

εκτέλεση. Να μπορεί δηλαδή, να αναγνωρίζει τα λάθη του με σκοπό την διόρθωση 

τους και τη μη επανάληψη τους στο μέλλον. Όλα αυτά τα συστατικά της κοινωνικής 

υποστήριξης έχουν ως κύριο στόχο τη διαμόρφωση ενός σωστού χαρακτήρα για τον 

αθλητή. Που θα μπορεί να προβληματίζεται για ότι συμβαίνει γύρω του, καθώς και 

να κρίνει πότε μπορεί να δράσει αυτόνομα, όταν κρίνεται αυτό απαραίτητο από τις 

διάφορες συνθήκες που επικρατούν ( Chickering & Reisser, 1993).

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστούν οι αντιλήψεις των αθλητών 

σχετικά με την κοινωνική υποστήριξη που λαμβάνουν από τους προπονητές τους και 

συγκεκριμένα με τις τρεις διαστάσεις υποστήριξης, που είναι η τεχνική, η
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συναισθηματική και η υποστήριξη εκτίμησης σε σχέση με το φύλο, το τύπο του 

αθλήματος και το αγωνιστικό επίπεδο.

Ειδικότερα, η έρευνα στοχεύει να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

Φ Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των παραγόντων της κοινωνικής 

υποστήριξης των προπονητών σε ότι αφορά στο φύλο του αθλητή;

Φ Υπάρχουν σημαντικές διαφορές της τεχνικής, της συναισθηματικής και της 

υποστήριξης εκτίμησης, ως προς τον τύπο του αθλήματος ( ατομικά και ομαδικά 

αθλήματα);

# Υπάρχουν σημαντικές διαφορές της κοινωνικής υποστήριξης των προπονητών σε 

ότι αφορά στο αγωνιστικό επίπεδο;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δείγμα- συμμετέχοντες

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε δείγμα 302 ατόμων (Ν=166 αγόρια και Ν= 

135 κορίτσια), που κατά προτίμηση ήταν αθλητές. Οι αθλητές αυτοί συμμετείχαν σε 

ομαδικά αθλήματα(Ν= 153) αλλά και σε ατομικά αθλήματα (Ν= 149).

Οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές του αθλητικού σχολείου Γυμνασίου του Δήμου 

Καρπενησιού, του νομού Ευρυτανίας αλλά και αθλητές συλλόγων όπως 

κολυμβητικών και τένις του νομού Ευρυτανίας, ακαδημιών ποδοσφαίρου, 

καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης του νομού Ευρυτανίας και του νομού Τρικάλων.

Ο μέσος όρος ηλικίας των αθλητών ήταν 15.02 (±2.01) ετών. Οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα είχαν μέσο όρο αγωνιστικής εμπειρίας 3.95 (± 2.25) χρόνια. Από αυτούς, 

κάποιοι είχαν εμπειρία από συμμετοχή σε τοπικούς ή περιφερειακούς αγώνες (Ν= 

223) και κάποιοι εμπειρία από συμμετοχή σε εθνικούς ή διεθνής αγώνες (Ν= 79). 

Όλοι οι συμμετέχοντες προέρχονταν από το ίδιο κοινωνικό- οικονομικό στρώμα 

(μεσοαστική τάξη)

Εργαλεία Μέτρησης

Για την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο Social Support for Sports Questionnaire (Rees & Hardy, 2000) το 

οποίο αξιολογεί τρεις διαστάσεις της κοινωνικής υποστήριξης : την τεχνική, την 

συναισθηματική και την υποστήριξη εκτίμησης.

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε και την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων 

των αθλητών, όπως η ηλικία, το φύλο, το αγωνιστικό επίπεδο, την ομάδα ή τον 

σύλλογο που ανήκουν και όπου προπονούνται, αλλά και η προπονητική τους ηλικία, 

το χρονικό διάστημα που προπονούνται αλλά και τα χρόνια συνεργασίας με το 

προπονητή τους.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν μια φόρμα από ερωτήσεις, από την 

οποία θα προσδιορίζονταν ο βαθμός υποστήριξής τους από κάποιες ομάδες ατόμων 

όπως οι προπονητές, οι παράγοντες της ομάδας στην οποία ανήκουν αλλά και οι
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γονείς τους. Στην παρούσα έρευνα αξιολογήθηκαν μόνο οι ερωτήσεις εκ των οποίων 

προσδιοριζόταν ο βαθμός υποστήριξης των αθλητών από τους προπονητές.

Διαδικασία

Οι συμμετέχοντες αφού πρώτα ενημερώθηκαν για τη παρούσα μελέτη και το σκοπό 

της, αλλά και για το ερωτηματολόγιο της κοινωνικής υποστήριξης στον αθλητισμό 

(Rees & Hardy, 2000) το οποίο επρόκειτο να συμπληρώσουν και ρωτήθηκαν εάν 

οικιοθελώς θέλουν να συμμετάσχουν στην έρευνα.

Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από την ερευνήτρια και συμπληρώθηκαν από τους 

συμμετέχοντες. Ο χρόνος που χρειάστηκε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

ήταν περίπου ένα τέταρτο της ώρας και η διαδικασία της συμπλήρωσης 

πραγματοποιήθηκε μια μόνο φορά.

Η ερευνήτρια έδωσε προφορικές οδηγίες πριν την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου και ήταν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για να 

απαντήσει σε πιθανές απορίες των αθλητών. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

απάντησαν στα ερωτήματα χρησιμοποιώντας την 5- βάθμια κλίμακα Likert (με 

διαβάθμιση από το διαφωνώ απόλυτα έως το συμφωνώ απόλυτα).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έτσι εξετάσθηκαν τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από αθλητές ομαδικών 

και ατομικών αθλημάτων. Η ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα 

χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί πως διαφοροποιείται η τεχνική υποστήριξη, η 

υποστήριξη εκτίμησης και η συναισθηματική υποστήριξη ανάλογα με τον τύπο του 

αθλήματος.

Η ανεξάρτητη μεταβλητή είχε δύο επίπεδα που αφορούσαν το ομαδικό και το 

ατομικό άθλημα. Η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η κοινωνική υποστήριξη, η οποία 

ελέγχθηκε ειδικότερα στα τρία είδη της, την τεχνική, την συναισθηματική και την 

υποστήριξη εκτίμησης.

Από την ανάλυση αυτή παρατηρήθηκε πως οι αθλητές που ασχολούνταν με ομαδικά 

αθλήματα είχαν υψηλότερες τιμές και στα τρία είδη υποστήριξης, -με F(1.299) 24.12, 

ρ< .01 για την τεχνική υποστήριξη, F(1.299) 22.58, ρ< .01 για την υποστήριξη 

εκτίμησης και F(1.299) 7.83, ρ< .01 για τη συναισθηματική υποστήριξη-, σε σχέση 

με τους αθλητές αυτούς των ατομικών αθλημάτων .

Στον παρακάτω πίνακα «Πίνακας 1», μπορούμε να δούμε τους μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις και για τα τρία είδη της κοινωνικής υποστήριξης (βλ. διάγραμμα 

1).
Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την τεχνική, συναισθηματική 

και υποστι}ριξη εκτίμησης σε σχέση με το τύπο του αθ/.ήματος.

Υποστήριξη Συναισθηματική
Τεχνική υποστήριξη

εκτίμησης υποστήριξη

Τύπος
Μ SD Μ SD Μ SD

αθλήματος

Ατομικό 4.05 0.83 4.06 0.85 3.72 0.93

Ομαδικό 4.89 0.71 4.47 0.62 4.00 0.78
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Σχετικά με τον τύπο αθλήματος η τεχνική υποστήριξη παρουσιάζει μέση τιμή 4.05 

για το ατομικό άθλημα και 4.89 για το ομαδικό αντίστοιχα. Όσον αφορά την τυπική 

απόκλιση οι τιμές είναι 0.83 για το ατομικό άθλημα και 0.71 για το ομαδικό άθλημα.

Στην υποστήριξη εκτίμησης οι τιμές της τυπική απόκλισης και της μέσης τιμής για 

τους δύο αυτούς τύπους αθλήματος, δεν απέχουν ιδιαίτερα από τις τιμές της τεχνικής 

υποστήριξης και είναι για το ατομικό Μ = 4.06 και για το ομαδικό Μ = 4.47, με SD= 

0.85 για το ατομικό άθλημα και SD= 0.62 για το ομαδικό άθλημα αντίστοιχα.

Οι τιμές για την συναισθηματική υποστήριξη παρουσιάζουν μια αύξηση σε σχέση 

με τα δύο προηγούμενα είδη υποστήριξης και κυμαίνονται στη μέση τιμή 3.72 για το 

ατομικό άθλημα και 4.00 για το ομαδικό άθλημα, επίσης στη τυπική απόκλιση 

0.93 για το ατομικό και 0.78 για το ομαδικό άθλημα αντίστοιχα.

Επίσης, η επιτόπια έρευνα ασχολήθηκε και εξέτασε εάν η τεχνική, η 

συναισθηματική και η υποστήριξη εκτίμησης επηρεάζεται και από το φύλο των 

αθλητών αλλά και εάν κάποιο από τα είδη αυτά της κοινωνικής υποστήριξης είναι 

περισσότερο αναγκαίο σε σχέση με τα υπόλοιπα για κάποιο από τα δύο φύλα των 

αθλητών ή και για τα δύο.

Για τους παραπάνω λόγους, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης με ένα 

παράγοντα. Η ανεξάρτητη μεταβλητή είχε δύο επίπεδα, τον άνδρα και τη γυναίκα. Η 

εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η κοινωνική υποστήριξη, η οποία ελέγχθηκε ειδικότερα 

και στα τρία είδη της, την τεχνική, την συναισθηματική και την υποστήριξη 

εκτίμησης. Από τις αναλύσεις των αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούμε να 

παρατηρήσουμε στον παρακάτω πίνακα «Πίνακας 2», βρήκαμε πως δεν υπήρχαν 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, ως προς την κοινωνική υποστήριξη (βλ. 

διάγραμμα 3).
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Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τι/ν τεχνική, συναισθηματική 

και υποστι)ριξη εκτίμησης σε σχέση με το φύλο των αθλητών.

Υποστήριξη Συναισθηματική
Τεχνική υποστήριξη

εκτίμησης υποστήριξη

αθλητών
Μ SD Μ SD Μ SD

Άνδρας 4.31 0.78 4.27 0.80 3.87 0.92

Γυναίκα 4.23 0.83 4.26 0.73 3.83 0.82

Όσον αφορά, το φύλο των αθλητών και την τεχνική υποστήριξη F(1.299) 0.69, η 

μέση τιμή για τους άνδρες είναι 4.31 και η τυπική απόκλιση 0.78, για τις γυναίκες 

αντίστοιχα η μέση τιμή είναι 4.23 και η τυπική απόκλιση 0.83.

Παρόμοιες, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα είναι και οι τιμές για την 

υποστήριξη εκτίμησης F( 1.298) 0.04 σε σχέση με την τεχνική υποστήριξη που είναι 

για τους άνδρες Μ= 4.27 και SD= 0.80 και Μ= 4.26 και SD= 0.73 για τις γυναίκες.

Καταλήγοντας έτσι, στην συναισθηματική υποστήριξη F(1.298) 0.14, που οι τιμές 

τις για τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση και ως προς τους άνδρες Μ= 3.87 και 

SD= 0.92 αλλά και ως προ τις γυναίκες Μ= 3.83 και SD= 0.82 δεν απέχουν μεταξύ 

τους αλλά και με τα δύο προηγούμενα είδη υποστήριξης.

Τέλος, ασχοληθήκαμε με το να εξετάσουμε εάν τα τρία είδη της κοινωνικής 

υποστήριξης διαφοροποιούνται σε σχέση με το αγωνιστικό επίπεδο. Αλλά και κατά 

πόσο από τα τρία είδη κάποιο παρουσιάζει μεγαλύτερη αξία για τους αθλητές αυτών 

των αγωνιστικών επιπέδων.

Η ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα χρησιμοποιήθηκε για να εξυπηρετήσει 

τον παραπάνω σκοπό, να ελεγχθεί δηλαδή η διαφοροποίηση αυτή των ειδών της 

κοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με το αγωνιστικό επίπεδο.

Η ανεξάρτητη μεταβλητή είχε δύο επίπεδα, το τοπικό και το εθνικό. Η εξαρτημένη

μεταβλητή ήταν η αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη.
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Στον παρακάτω πίνακα «Πίνακας 3» μπορούμε να παρατηρήσουμε βασικά πως οι 

αθλητές χαμηλότερων επιπέδων είχαν υψηλότερες τιμές στην υποστήριξη εκτίμησης 

σε σχέση με τους αθλητές υψηλότερων επιπέδων (βλ. διάγραμμα 2).

Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τι/ν τεχνική, συναισθηματική 

και υποστι)ριξη εκτίμησης σε σχέση με το αγωνιστικό επίπεδο.

Συναισθηματική
Τεχνική υποστήριξη Υποστήριξη εκτίμησης

εκτίμηση

Αγωνιστικό

επίπεδο
Μ SD Μ SD Μ SD

Τοπικό 4.33 0.72 4.31 0.82 3.90 0.85

Εθνικό 4.09 0.85 4.14 0.76 3.73 0.92

Όπως φαίνεται, οι τιμές της τεχνικής υποστήριξης F(1.299) 2.65, ρ< .05 και της 

υποστήριξη εκτίμησης F(1.298) 5.71, ρ< .05 για την μέση τιμή και την τυπική 

απόκλιση δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το αγωνιστικό 

επίπεδο.

Έτσι, όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη, οι τιμές για τα τοπικό αγωνιστικό 

επίπεδο μέση τιμή 4.33 και τυπική απόκλιση 0.72 αλλά και μέση τιμή 4.09 και τυπική 

απόκλιση 0.85 για το εθνικό αγωνιστικό επίπεδο αντίστοιχα.

Για την υποστήριξη εκτίμησης, οι τιμές της μέσης τιμής είναι για το τοπικό 

αγωνιστικό επίπεδο 4.31 και για το εθνικό τοπικό επίπεδο 4.14. Οι τιμές της τυπικής 

απόκλισης είναι για το τοπικό αγωνιστικό επίπεδο 0.82 και για το εθνικό αγωνιστικό 

επίπεδο 0.76.

Τέλος, σχετικά με τη συναισθηματική υποστήριξη η μέση τιμή για το τοπικό 

αγωνιστικό επίπεδο είναι 3.90 και για το εθνικό αγωνιστικό επίπεδο η μέση τιμή είναι 

3.73. Οι τιμές για την τυπική απόκλιση για το τοπικό αγωνιστικό επίπεδο είναι 0.85 

και 0.92 για το εθνικό αγωνιστικό επίπεδο αντίστοιχα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστούν οι αντιλήψεις των αθλητών 

σχετικά με την κοινωνική υποστήριξη που λαμβάνουν από τους προπονητές τους και 

συγκεκριμένα με τις τρεις διαστάσεις υποστήριξης, που είναι η τεχνική, η 

συναισθηματική και η υποστήριξη εκτίμησης σε σχέση με το φύλο, το τύπο του 

αθλήματος και το αγωνιστικό επίπεδο.

Στον αθλητισμό είναι σημαντικό οι προπονητές να μπορούν να επικοινωνούν 

αποτελεσματικά με τους αθλητές τους και να τους παρέχουν στήριξη τόσο στα 

θέματα της απόδοσης, όσο και σε θέματα αυτοεκτίμησης αλλά και σε θέματα 

συναισθηματικής προέλευσης.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι αθλητές των ομαδικών 

αθλημάτων αντιλαμβάνονται μεγαλύτερη στήριξη από τους προπονητές τους, καθώς 

φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να νοιώθουν πως οι προπονητές τους είναι 

δίπλα τους και μπορούν σε κάθε στιγμή να τους εφοδιάζουν με όλα τα είδη της 

κοινωνικής υποστήριξης τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και στη παρούσα εργασία, 

δηλαδή την υποστήριξη εκτίμησης, την τεχνική αλλά και τη συναισθηματική 

υποστήριξη, σε σύγκριση με τους αθλητές των ατομικών αθλημάτων που από τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν αισθάνονται την ίδια ανάγκη με τους αθλητές των 

ομαδικών αθλημάτων για υποστήριξη.

Οι λιγότερο έμπειροι αθλητές αντιλαμβάνονται ότι έχουν ανάγκη μεγαλύτερης 

στήριξης, ιδιαίτερα σε θέματα τεχνικής αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο, σε 

σύγκριση με τους πιο έμπειρους αθλητές που το ενδιαφέρον τους για την 

αντιλαμβανόμενη υποστήριξη από τους προπονητές τους εστιάζεται σε θέματα 

εκτίμησης. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι, τόσο οι αθλητές όσο και οι αθλήτριες, δεν 

φαίνεται να έχουν μεγάλη απόκλιση στην άποψη τους, όσον αφορά την 

αντιλαμβανόμενη προς αυτούς υποστήριξη που εκλάμβαναν κάθε φορά από τους 

προπονητές τους.
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Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρέχουν προκαταρκτικά στοιχεία, για το 

χώρο του αθλητισμού, σχετικά με το θέμα της κοινωνικής υποστήριξης, το οποίο έχει 

βρεθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση σε περιβάλλοντα επίτευξης.

Ο ρόλος της κοινωνικής υποστήριξης φάνηκε πως κατέχει σημαντική θέση στον 

αθλητισμό καθώς από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με το θέμα αυτό 

έχει βρεθεί ότι, η κοινωνική υποστήριξη βοηθά στην αντιμετώπιση στρεσογόνων 

παραγόντων οι οποίοι εμποδίζουν τον αθλητή να βελτιωθεί να πετύχει καλύτερες 

επιδόσεις.

Έρευνα των Rees και Freeman(2007) σχετικά με το θέμα αυτό παραθέτει τα 

ευεργετικά αποτελέσματα της κοινωνικής υποστήριξης όσον αφορά τη βελτίωση της 

εικόνας του εαυτού τους, αυξάνοντας την αυτό- εκτίμηση περιορίζοντας βέβαια τα 

αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από της αρνητικές σκέψεις και το άγχος. 

Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη των Reinboth, Duda και Doumanis(2004) τα 

αποτελέσματα συμπίπτουν με την προαναφερθείσα άποψη. Οι παραπάνω μελέτες των 

ερευνών έδειξαν ότι, η κοινωνική υποστήριξη που δίνεται από τους προπονητές στους 

αθλητές τους βοηθάει την αυτοεκτίμηση που αισθάνονται οι αθλητές, αποκτώντας 

έτσι περισσότερη σιγουριά για τον εαυτό τους και κατ'επέκταση περισσότερη 

αυτονομία περιορίζοντας έτσι το άγχος. Έτσι, οι Reinboth et al.(2004) υποστηρίζουν 

ότι οι προπονητές πρέπει να είναι αυτοί που θα έχουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη για 

την επίτευξη μιας καλής ψυχολογικής και φυσικής υγείας για στους αθλητές τους. 

Ενδιαφέρον έχει βέβαια και η άποψη του Weiss(2004) που από μελέτες του 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι προπονητές μέσα από τη κοινωνική υποστήριξη 

μπορούν να περάσουν και τα απαραίτητα μηνύματα στους αθλητές τους, 

ανεξαρτήτως αγωνιστικού επιπέδου και αθλήματος, προβάλλοντας τους την 

απαραίτητη για αυτούς πληροφοριακή ανατροφοδότηση και προκαλώντας επί των 

πλείστων στους αθλητές τους το ενδιαφέρον να κινητοποιούνται και να υποστηρίζουν 

την προσπάθεια τους.

Παρ'όλα αυτά η φτωχή κοινωνική υποστήριξη σύμφωνα με τον Kalstein(2004) 

φαίνεται πως είναι αιτία για την πρόκληση του φαινομένου της υπερπροπόνηση των 

αθλητών. Στην περίπτωση αυτή οι προπονητές τους δεν στάθηκαν στο πλάι τους 

ούτως ώστε να προβάλλουν και να βοηθήσουν με τη μορφή της κοινωνικής
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υποστήριξης σε αυτούς. Θεωρούσαν πως η παρέμβασή τους μόνο σε προπονητικά 

θέματα χωρίς την κοινωνική υποστήριξη απέναντι τους θα επέφερε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Όμως οι αθλητές τους κουρασμένοι και πολλές φορές εξαντλημένοι 

συναισθηματικά απομακρύνθηκαν από αυτούς, επιζητώντας ένα πιο ασφαλές ως προς 

όλα τα επίπεδα περιβάλλον.

Στην παραπάνω άποψη φαίνεται να συμφωνούν και οι Altahayen και Ziad(2003) οι 

οποίοι σύμφωνα με τα δικά τους ευρήματα δηλώνουν πως, ο δημοκρατικός στη 

συμπεριφορά προπονητής χρησιμοποιώντας ως κύριο μέσο επικοινωνίας την 

κοινωνική υποστήριξη μπορεί να προάγει μεγαλύτερη ποσότητα προπόνησης με 

σωστή πάνω από όλα καθοδήγηση. Έτσι, οι αθλητές του θα είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι και θα αποδίδουν περισσότερο, με λιγότερα ποσοστά εξάντλησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά και με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

μπορούμε να πούμε πως ο ρόλος της κοινωνικής υποστήριξης είναι πολύ σημαντικός 

και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στους τρόπους επικοινωνίας των προπονητών με 

τους αθλητές τους. Δηλαδή, η κοινωνική υποστήριξη είναι σημαντικός παράγοντας 

για να έχει ο αθλητής θετικά αποτελέσματα που αφορούν τόσο την απόδοση, όσο και 

την προσωπική και τη συναισθηματική ολοκλήρωση του.

Ας θεωρηθεί η παρούσα μελέτη ως μια αρχή για περαιτέρω έρευνες καθώς ο ρόλος 

των προπονητών στην διαμόρφωσή της ψυχοσύνθεσης των αθλητών είναι και γίνεται 

πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα όταν δεν παραλείπουν να συνδράμουν τους αθλητές και 

με την κοινωνική υποστήριξη.

Επόμενες έρευνες με μεγαλύτερο δείγμα ίσως να δώσουν πιο πολλά και 

ενδιαφέροντα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο τόσο 

από άποψη καλύτερου αποτελέσματος όσο και από άποψη αγωνιστικότητας και 

ιδιαίτερα της τήρησης του «ευ αγωνίζεσθαι».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Διάγραμμα 1°

Στην παρακάτω γραφική παράσταση μπορούμε να παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα 
σχετικά με το τύπο του αθλήματος και στα τρία είδη της κοινωνικής υποστήριξης.

~34~



Διάγραμμα 2°
Στην παρακάτω γραφική παράσταση μπορούμε να παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα 
σχετικά με τοειμπε&ιων αθλητών και στα τρία είδη της κοινωνικής υποστήριξης.
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Διάγραμμα 3°

Στην παρακάτω γραφική παράσταση μπορούμε να παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα
σχετικά με το - - - <γ υ/j ο------- των αθλητών και στα τρία είδη της κοινωνικής
υποστήριξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOCIAL SUPPORT FOR QUESTIONNAIRE( REES &
HARDY^OOO)

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΗ

Στις επόμενες σελίδες σας ζητείται να συμπληρώσετε κάποια ερωτηματολόγια που 
αναφέρονται σε απόψεις και σκέψεις που κάνεις σχετικά με τη συμμετοχή σου στον 
αθλητισμό. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και συνεπώς τα στοιχεία συγκεντρώνονται 
εμπιστευτικά. Στις ερωτήσεις που καλείστε να απαντήσετε, δεν υπάρχουν σωστές και λάθος 
απαντήσεις. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε με απόλυτη ειλικρίνεια. Διαβάστε προσεκτικά 
κάθε ερώτηση ξεχωριστά και απαντήστε χωρίς να ξοδέψετε πολύ χρόνο. Μπορείτε να βρείτε 
κάποιες ερωτήσεις που να μοιάζουν. Παρακαλούμε μην ενοχληθείτε και απαντήστε τη κάθε 
μια ξεχωριστά. Προσέξτε να απαντήσετε όλες τις ερωτήσει. Σας ευχαριστούμε.

Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω σε αυτή την έρευνα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία Γέννησης: 
Φύλο: 

Αγώνισμα: 
Χρόνια Αγωνιστικής εμπειρίας: 

Υψηλότερο επίπεδο αγωνιστικής συμμετοχής 
(π.χ. τοπικό, εθνικό, πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο,κλπ):

Υψηλότερη διάκριση: 
Μέρες προπόνησης τη βδομάδα: 
Ώρες προπόνησης τη βδομάδα: 

Χρόνια συνεργασίας με το προπονητή:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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***ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ***
Το παρακάτω ερωτηματολόγιο σας ζητάει να υποδείξετε το βαθμό στον οποίο κάποιοι άνθρωποι σας 
στηρίζουν. Για κάθε ερώτηση θα πρέπει να απαντήσετε ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ:
(α) Μια για το προπονητή σας (ΣΤΗΛΗ 1), (β)μια για τους παράγοντες της ομάδας (ΣΤΗΛΗ 2) και (γ) 
μια για συγγενείς και φίλους σας (ΣΤΗΛΗ 3).
Για κάθε ερώτηση ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΣΤΗΑΕΣ. Κυκλώστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην 
απάντηση πρώτα στη ΣΤΗΛΗ 1, μετά στη ΣΤΗΛΗ 2, και μετά στη ΣΤΗΛΗ 3. ΜΕΤΑ προχωρήστε στην 
επόμενη ερώτηση.

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3
προπονητής_____Παράγοντες ομάδας___γονείς

Την τελευταία εβδομάδα σε ποιο βαθμό έχεις κάποιους 
(από τους ανθρώπους που αναφέρονται στις στήλες 1 Ρο κα

ι έτ
σι

και 2 που να... *·©
φ
«
*

©
Η
W Π

ολ
ύ

1 .σε βοηθάει να προετοιμάσεις την προπόνηση 1 2 3 4 5
2.απευθύνεσαι για να πάρεις μια σωστή συμβουλή 1 2 3 4 5
3 σου δίνει αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίζεις 
π εστικές καταστάσεις

1 2 3 4 5

4. σου δίνει την ηθική στήριξη όταν αισθάνεσαι 
πεσμένος

1 2 3 4 5

5 σε βοηθάει να σχεδιάζεις τη προπόνηση σου ώστε να 
α τιμετωπίζεις τυχόν προβλήματα

1 2 3 4 5

6 σου δίνει συμβουλές για τεχνικά θέματα 1 2 3 4 5
7.σε ανεβάζει 1 2 3 4 5
8.σου συμπαραστέκεται στις δύσκολες στιγμές 1 2 3 4 5
9.σε βοηθάει να προετοιμαστείς πριν τους αγώνες 1 2 3 4 5
10.σε βοηθάει να παίρνεις αποφάσεις για θέματα που σε 
οπασχολούν στην προπόνηση και στον αγώνα

1 2 3 4 5

11 .σου λέει ότι μπορείς να τα καταφέρεις 1 2 3 4 5
12.ακούει τις ανησυχίες σου 1 2 3 4 5
13.σε βοηθάει οικονομικά 1 2 3 4 5
14.σε συμβουλεύει εποικοδομητικά 1 2 3 4 5
15.σε παρακινεί 1 2 3 4 5
1 ό.σε ακούει όταν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα 1 2 3 4 5
17.σε βοηθάει στις μετακινήσεις σου προς το γήπεδο 1 2 3 4 5
18.σε βοηθάει σε ζητήματα τακτικής 1 2 3 4 5
19.σου ανεβάζει το ηθικό όταν είναι πεσμένο 1 2 3 4 5
2 Ο.σε βοηθάει να αντιμετωπίζεις συναισθηματικά 
η ροβλήματα

1 2 3 4 5

21.σε βοηθάει σε έξοδα διαμονής 1 2 3 4 5
22.σε βοηθάει σε ζητήματα τακτικής 1 2 3 4 5
23.σου ανεβάζει το ηθικό όταν είσαι πεσμένος 1 2 3 4 5
2 '.ενδιαφέρεται για σένα 1 2 3 4 5
2 σε βοηθάει να αγοράζεις ή να σου εφοδιάζει τον 
α λητικό εξοπλισμό σου(φόρμες, παπούτσια)

1 2 3 4 5

2 (.απευθύνεσαι για τη λύση τεχνικών προβλημάτων 1 2 3 4 5
2 7.πιστεύει σε σένα 1 2 3 4 5
21.με τον οποίο μπορείς να μιλήσεις για τα προβλήματα 
που σε απασχολούν

1 2 3 4 5

2λσε βοηθάει στη συντήρηση του αθλητικού σου 
εξοπλισμού

1 2 3 4 5

e

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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