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Η Χρήση της Συστηµικής Οικογενειακής Προσέγγισης στο «∆έσιµο» Ποδοσφαιρικής Οµάδας 
 
 

Ζήσης Παπανικολάου, Αστέριος Πατσιαούρας & Παναγιώτης Κεραµίδας 
ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 
Περίληψη 

Ο σκοπός της εργασίας ήταν η εξερεύνηση της πιθανότητας εφαρµογής επιλεγµένων κανόνων, µεθόδων 
και στρατηγικών της συστηµικής οικογενειακής προσέγγισης, στην βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των 
ποδοσφαιριστών και στην βελτίωση της συνοχής ποδοσφαιρικών οµάδων. Οι συµµετέχοντες ήταν ποδο-
σφαιριστές που αγωνίζονταν στο οµογενειακό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. Ν. Υόρκης, Α΄ κατηγο-
ρίας. Η πειραµατική οµάδα (Π. Ο.) αποτελούνταν από 8 παίκτες, ενώ η οµάδα ελέγχου (Ο. Ε.) από 9 παίκτες. 
Κάθε οµάδα είχε 2 προπονητές. Το πρόγραµµα παρέµβασης (Π. Π.) ήταν µια τροποποιηµένη µορφή της οι-
κογενειακής προσέγγισης, συνδυασµένη µε επιλεγµένες στρατηγικές που βασιζόταν στην θεωρία του Bowen. 
Χρησιµοποιήθηκαν πολλαπλές τεχνικές αξιολόγησης, όπως ερωτηµατολόγια, ανάλυση βιντεοκασετών και 
συνεντεύξεις. Τα δεδοµένα αυτής της µελέτης ήταν περιγραφικά. Το ερωτηµατολόγιο της Κλίµακας Προ-
σκόλλησης – Αποµόνωσης (ΚΠ-Α) χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση πριν και µετά την παρέµβαση. Η 
δεύτερη πηγή των ποιοτικών δεδοµένων, ήταν η ανάλυση των περιεχοµένων των βιντεοκασετών των συνε-
δριών. ∆ιαπιστώθηκε ότι η Π. Ο. είχε περισσότερες λεκτικές εκφράσεις και κυρίως της έκφρασης «Εγώ» σε 
σχέση µε την Ο. Ε. Οι συµµετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία και έδωσαν υποσχέ-
σεις για την συνεχή βελτίωση των προτύπων επικοινωνίας. Τέλος, οι προπονητές ανέφεραν βελτίωση στους 
τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας, στο τέλος της σεζόν. Με βάση τα αποτελέσµατα φαίνεται, ότι η συ-
στηµική οικογενειακή προσέγγιση βοήθησε στην βελτίωση της επικοινωνίας και της συνοχής µεταξύ των 
παικτών της ποδοσφαιρικής οµάδας, µε ταυτόχρονη αύξηση της αυτοπεποίθησης τους, ενώ δεν υπήρχε αρ-
νητική παρακίνηση µετά από ήττες. Η συχνότερη χρησιµοποίηση της έκφρασης «Εγώ» από την Π. Ο. µπορεί 
να αξιολογηθεί, ως ένδειξη της ανάληψης προσωπικών ευθυνών από την πλευρά των παικτών, σε αντίθεση 
µε την Ο. Ε. Οι προπονητές ανέφεραν επίσης βελτίωση στα πρότυπα επικοινωνίας και συνεργασίας µε τους 
παίκτες, στο τέλος της σεζόν.  

 
Λέξεις κλειδιά: Συστηµική οικογενειακή προσέγγιση, «δέσιµο» οµάδας ποδοσφαίρου, επικοινωνία, συνοχή 

 

Family Systems Approach in Building Soccer Team 

Zissis Papanikolaou, Asterios Patsiaouras & Panagiotis Keramidas 

Abstract  
The purpose of this study was the investigation of the possibility that selected principles, methods, and 

strategies from the family systems approach will enhance team players’ communication behaviors and per-
ceptions of differentiated cohesion on two men’s soccer teams. The subjects involved in this study were male 
soccer players at Hellenic Football Association of N. Y, Division I. The participants were selected by the 
coaches, 8 subjects in group 1 (control group) and 9 subjects in group 2 (experimental group), including two 
coaches in each group. The intervention program used a modified family systems approach, combining se-
lected aspects of Bowenian extended family and communications family therapy. Multiple assessment tech-
niques, including paper / pencil instruments, videotape analysis, and post treatment interviews were used 
to measure the outcomes. The data produced in these two studies were all descriptive. Pre and post testing 
of both the experimental and a control group yielded mixed statistical results. The second source of the 
qualitative data was content analysis of the videotaped sessions. The experimental group (E. G.) was mark-
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edly verbal in comparison to the control group (K. G.). Participants of the E.G. expressed satisfaction in their 
success, however, and made explicit, verbal commitments to one another to improve the patterns. Coaches, 
post season, reported improvement in the patterns. It seems that the family systems approach did increase 
cohesiveness among team members and the self – confidence. There wasn’t negative motivation after the 
defeat of the games. Also, the players of the E.G. used the expression ΄΄I΄΄ more often to accept the coaches 
did report improvement in the concept of communication and cooperation during the season. 

 
Key words: Family systems approach, soccer team building, communication, cohesion 

 

Εισαγωγή 

Μερικές φορές οι ποδοσφαιρικές οµάδες λει-
τουργούν ως «οικογένεια». Ο προπονητής αρκετές 
φορές λειτουργεί ως «πατέρας» των αθλητών, ενώ 
οι «παλιοί» ποδοσφαιριστές προσέχουν και βοη-
θούν τους νεαρούς παίκτες, όπως τα µεγάλα αδέρ-
φια βοηθούν τα µικρότερα σε ηλικία. Παρόλα αυ-
τά µια ποδοσφαιρική οµάδα διαφέρει από µια οι-
κογένεια, διότι οι παίκτες της δεν έχουν κληρονο-
µικούς δεσµούς µεταξύ τους και η σύνδεσή τους 
είναι πιο χαλαρή. Επίσης µια ποδοσφαιρική οµά-
δα σε αντίθεση µε µια οικογένεια έχει συγκεκριµέ-
νο σκοπό. Παρά τις διαφορές υπάρχουν οµοιότη-
τες σε αυτά τα δύο συστήµατα, ώστε να βρίσκουν 
εφαρµογή οι τεχνικές της συστηµικής οικογενεια-
κής προσέγγισης.  

Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαµε να 
αναλύσουµε τις έννοιες «οικογένεια» και «οικογε-
νειακές σχέσεις», οι οποίες αναπτύσσονται σε µια 
ποδοσφαιρική οµάδα. Παράλληλα προσπαθούµε 
να αναδείξουµε την σηµαντικότητα του φαινοµέ-
νου, ότι δηλαδή προπονητές και παίκτες πρέπει να 
είναι και να αισθάνονται σαν µια «οικογένεια», δί-
νοντας τους την δυνατότητα να αντιληφθούν τον 
θεσµό της οικογένειας και των διεργασιών που συ-
ντελούνται στα πλαίσια αυτής. 

Οι προπονητές προσπαθούν να βελτιώσουν το 
οµαδικό πνεύµα και την συνοχή των οµάδων τους. 
Πολλοί ερευνητές εξέτασαν την συνοχή των οµά-
δων την οποία ορίζουν, ως έλξη µεταξύ των παι-
κτών, οµοιότητα στην απόδοση (Biondo & Pirrita-
no, 1985), συναισθήµατα ικανοποίησης από κοινω-
νική (Grand & Carron, 1982) και εργασιακή άποψη 
(Martens & Peterson, 1971), αποδοχή των στόχων 
της οµάδας (Grand & Carron, 1982) και του συνα-
γωνισµού των παικτών (Myers, 1962), κατανόηση 
του ρόλου, αποδοχή του ρόλου και απόδοση στο 
ρόλο (Grand & Carron, 1982; Carron, 1984). Τα πα-
ραπάνω χαρακτηριστικά έχει αποδειχθεί, ότι έχουν 
θετική σχέση µε την συνοχή. Αυτά τα χαρακτηρι-
στικά όµως, δεν καθορίζουν την αιτία και το από-
τέλεσµα και έτσι ένας διαχωρισµός των παραπάνω 
γνωρισµάτων της συνοχής, σε αιτίες ή αποτελέσµα-
τα είναι αδύνατος. Αυτές οι µελέτες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως οδηγός για την δηµιουργία 
κλίµατος που καλλιεργεί την συνοχή, αλλά παρέ-

χουν περιορισµένη βοήθεια στην επιστηµονική µε-
λέτη του ψυχοκοινωνικού φαινοµένου της συνο-
χής. 

Οι Yukelson, Weinberg, and Jackson (1984) 
χρησιµοποίησαν άλλη στρατηγική στη µελέτη της 
συνοχής των αθλητικών οµάδων. Εξέτασαν τη συ-
νοχή, ως πολυδιάστατο ψυχοκοινωνικό φαινόµενο 
και χρησιµοποίησαν µεθόδους ανάλυσης παραγό-
ντων, για να καθορίσουν τους παράγοντες της έλ-
ξης στην οµάδα, τους αξιόλογους ρόλους, την ερ-
γασιακή ενότητα και την οµαδική ποιότητα, ως 
χαρακτηριστικά της συνοχής. Η παραπάνω µεθο-
δολογία δέχεται τη συνοχή, ως ψυχοκοινωνικό 
φαινόµενο, αλλά βοηθάει πολύ λίγο στη δηµιουρ-
γία µεθόδων βελτίωσης της συνοχής. Οι Widmey-
er, Brawley and Carron (1985), προτείνουν ένα θε-
ωρητικό-εννοιολογικό µοντέλο της συνοχής. Αυτό 
το µοντέλο αναγνωρίζει 4 γνωρίσµατα της συνο-
χής: α) την οµαδική ολοκλήρωση της οµάδας σε 
σχέση µε την εργασία της, β) την οµαδική ολοκλή-
ρωση σε σχέση µε το κοινωνικό πλαίσιο, γ) την 
ατοµική έλξη στο έργο της οµάδας, δ) την ατοµική 
έλξη σε σχέση µε τα κοινωνικά στοιχεία της οµά-
δας. Οι ερευνητές αυτοί δηµιούργησαν το ερωτη-
µατολόγιο GEQ (Group Environment Question-
naire), για την µέτρηση αυτής της θεωρητικής προ-
σέγγισης του µοντέλου της συνοχής. Μέθοδοι βελ-
τίωσης της συνοχής αναπτύχθηκαν από αυτήν τη 
θεωρητική προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση, που 
προτείνει τη θεωρητική βάση για το εννοιολογικό 
µοντέλο, δηµιούργησε ΄΄εργαλείο΄΄ αξιολόγησης, 
προτείνει µεθόδους χτισίµατος της συνοχής, δίνει 
ένα περιεκτικό πρόγραµµα, το οποίο είναι χρήσιµο 
για εφαρµογή στην πράξη, αλλά και στην έρευνα 
της αθλητικής ψυχολογίας. Οι προτεινόµενοι µέθο-
δοι ανάπτυξης της συνοχής δεν είναι επαρκείς 
(Widmeyer κ.α., 1985; Papanikolaou, 1988). Εντού-
τοις, οι προτεινόµενες ιδέες ανάπτυξης της συνο-
χής πηγάζουν από τις συγκριτικές µελέτες αυτής 
και όχι από το εννοιολογικό µοντέλο. Η µέθοδος 
βελτίωσης της συνοχής προτείνει µία συγκεκριµένη 
µεθοδολογία ανάπτυξης της οµοιογένειας, αλλά 
είναι ελλιπής, γιατί δεν υπάρχει ένας «αποδεκτός 
τρόπος µέτρησης «του αποτελέσµατος (Patsiaouras, 
1999). Ο Carron (1984) δίνει περισσότερη έµφαση 
στην σπουδαιότητα της κάθε µονάδας χωριστά και 
την µοναδική προσφορά της στο σύνολο. Συνεπώς, 
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η ανάπτυξη της οµάδας συνολικά και όχι η 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των παικτών της 
οµάδας µεµονωµένα, αποτελεί τον κύριο στόχο 
των αθλητικών οµάδων.  

Με την παρούσα εργασία προτείνεται µια δια-
φορετική προσέγγιση της συνοχής αθλητικής οµά-
δας, βασισµένη στην οικογενειακή συστηµική θεω-
ρία. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις στην συστηµική 
οικογενειακή θεωρία προσδιορίζονται από τα ακό-
λουθα σηµεία: (α) είναι σηµαντική η ικανοποιητι-
κή σχέση µε τους άλλους ανθρώπους και µάλιστα 
είναι απαραίτητος όρος για την ψυχική υγεία, µιας 
και ο ασθενής είναι ο κοµιστής όλων των απαγο-
ρευµένων παρορµήσεων, που όλη η οικογένεια 
υποφέρει (Klein, Riviere, 1964), (β) η κάθε οικογέ-
νεια είναι ένας οργανισµός ο οποίος αποτελείται 
από υποσυστήµατα, υφίσταται συνεχώς αλλαγές 
και µεταµορφώνεται, ενώ σηµαντικό είναι το τρί-
γωνο πατέρα – µητέρα – παιδί (δοµηµένη οικογε-
νειακή θεραπεία Minuchin, 1990; Minuchin, 
Nichols, 1993), (γ) η οικογένεια είναι ένα σύστηµα 
που αποτελείται από τα µέλη και κάθε αλλαγή που 
συντελείται σε ένα µέλος της οικογένειας επιφέρει 
ανάλογη αλλαγή στο σύστηµα της οικογένειας. 
Ακόµη και ο θεραπευτής που βρίσκεται µε µια οι-
κογένεια αποτελεί και αυτός µέρος του συστήµα-
τος. Έτσι στην θεραπεία εκτός από τον θεραπευτή 
που βρίσκεται µε την οικογένεια υπάρχει και ο 
επόπτης, ο οποίος βρίσκεται κρυµµένος πίσω από 
ένα καθρέπτη και παρακολουθεί τα τεκταινόµενα 
χωρίς να επηρεάσει το σύστηµα οικογένεια – θε-
ραπευτής (Palazolli, Boscolo, Cecchin, & Prata, 
1991), (δ) η οικογένεια εξελίσσεται σαν µια ολότη-
τα µέσα στην οποία τα µέλη της αυξάνουν και δυ-
ναµώνουν το αίσθηµα της αυτοαξίας της. Ο θερα-
πευτής λαµβάνει ενεργά µέρος στις εξελίξεις µε 
σκοπό να επιβεβαιώσει την αυτοεκτίµηση των µε-
λών της οικογένειας, ενώ ταυτόχρονα παρατηρεί 
τις συνθήκες επικοινωνίας που επικρατούν µέσα 
στην οικογένεια, παρεµβαίνοντας ανάλογα (Satir, 
Stachowiak, Taschman, 1994; Haley, 2000) και (ε) η 
διαγενειακή οικογενειακή προσέγγιση του Bowen 
(Kerr & Bowen, 1988), σύµφωνα µε την οποία 
υπάρχουν τρεις γενιές σε κάθε οικογένεια και τα 
παρόντα προβλήµατα είναι το αποτέλεσµα των 
λαθών στην εξέλιξη της οικογένειας, που η µια γε-
νιά µεταβιβάζει στην άλλη. 

Η συστηµική οικογενειακή θεωρία δέχεται ότι 
η συνοχή (οικογενειακή ενότητα) περιέχει άτοµα 
προσηλωµένα µεταξύ τους, ενώ συγχρόνως το κα-
θένα διατηρεί το ισχυρό συναίσθηµα του εαυτού 
του. Λογικά µπορούµε να υποθέσουµε ότι η µέγι-
στη ανάµειξη δίνει την ικανότητα στην οµάδα να 
αποφύγει τις αρνητικές πλευρές της συνοχής, όπως 
καθορίζεται παραδοσιακά, περιέχοντας την κοι-
νωνική αποµόνωση, αντιµετώπιση της κακής απο-
δοχής, χάσιµο της ατοµικής προσωπικότητας των 

παικτών, όταν αποχωρούν από την ενεργό δράση.  
Η χρήση της συστηµικής οικογενειακής προ-

σέγγισης (Kerr & Bowen, 1988) στη βελτίωση της 
συνοχής απαιτεί διαφορετική αντίληψη από την 
παραδοσιακή κατανόηση της αθλητικής συνοχής. 
Αντί της συγκέντρωσης της προσοχής στην κατα-
νόηση των αλληλεπιδράσεων των αθλητών της 
οµάδας στο εδώ και τώρα, η οµάδα προσεγγίζεται 
ως µια συλλογή ατόµων, όπου το κάθε άτοµο µετα-
φέρει νέες συνήθειες και πρότυπα, τα οποία ανα-
πτύχθηκαν στο οικογενειακό περιβάλλον, σε µικρό 
ή µεγάλο βαθµό. Η αθλητική οµάδα, όπως συµβαί-
νει σε κάθε οµάδα εργασίας, λειτουργεί άριστα, 
όταν ο κάθε παίκτης µε την θέληση του συνεισφέ-
ρει ολοκληρωτικά τις µοναδικές του ικανότητες. 
Αυτός ο στόχος είναι εφικτός, αφού ο κάθε παίκτης 
είναι ικανός να κατανοεί τα γεγονότα και να ενερ-
γεί ως αυτόνοµο και διαφορετικό άτοµο, ικανό να 
αναπτύσσει και να διατηρεί επαφή µε τους συµ-
παίκτες του. 

Σύµφωνα µε τον Bowen (1975), πολλά ατοµικά 
και οικογενειακά προβλήµατα πηγάζουν από την 
δυσκολία του ατόµου, να αποχωριστεί από την 
οικογένεια του. Το φαινόµενο αυτό το περιγράφει 
ως «εγωιστική προσκόλληση» και εξαρτάται από 
τον βαθµό της συγχώνευσης- ανάµειξης, την ικα-
νότητα του µέλους για αντιµετώπιση αυτού του συ-
ναισθήµατος, αλλά αδυνατεί να λειτουργήσει αυ-
τόµατα. Ο Nichols (1984) αναφέρει ότι η προσκόλ-
ληση στην οικογένεια µπορεί να οδηγήσει σε µια 
σειρά από ψυχολογικά προβλήµατα και την δηµι-
ουργία µιας άλλης σχέσης (γάµος, σηµαντική φιλι-
κή σχέση, ερωτική σχέση κτλ.). Σύµφωνα µε τον 
Bowen η αυτο-διαφοροποίηση του ατόµου ήταν το 
κύριο θεραπευτικό θέµα. Έτσι στην παρέµβαση 
που περιγράφεται παρακάτω δόθηκε έµφαση στο 
διαφοροποιηµένο άτοµο, ως σπουδαίο στοιχείο της 
αποτελεσµατικής λειτουργίας της οµάδας. 

Ο Bowen (1975) περιέγραψε τις σχέσεις µεταξύ 
τριών µελών της οικογένειας. Αναφέρει, ότι σηµα-
ντικές σχέσεις υπάρχουν µεταξύ δύο µελών της 
οικογένειας και όταν υπάρχουν τυχόν διαφωνίες 
παρεµβαίνει τρίτο µέλος της οικογένειας, µε σκοπό 
την λύση του προβλήµατος και την µείωση της 
έντασης. Στις οικογένειες η σχέση µεταξύ τριών 
µελών µπορεί να είναι σε υψηλό βαθµό. Ο Nichols 
(1984) αναφέρει ότι τα συναισθηµατικά τρίγωνα 
δεν περιορίζονται σε τρία άτοµα, αλλά περιέχουν 
κάθε τριγωνικό σύστηµα σχέσεων. Ο Bowen και 
άλλοι οικογενειακοί θεραπευτές κάνουν χρήση 
πολλών τεχνικών για τη διατήρηση των τριγωνι-
κών σχέσεων και τον διαχωρισµό αυτών των σχέ-
σεων.  

Στην παρούσα εργασία, η παρέµβαση απέβλε-
πε στην διευκόλυνση της ανάπτυξης των σχέσεων 
και της βελτίωσης της συνοχής, όπως περιγράφηκε 
πιο πάνω. Συγκεκριµένα ερευνήθηκε αν οι επιλεγ-
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µένες αρχές, οι µέθοδοι και οι στρατηγικές της συ-
στηµικής προσέγγισης, θα βοηθήσουν στη βελτίω-
ση της επικοινωνίας µεταξύ των παικτών και στην 
βελτίωση της συνοχής δύο ποδοσφαιρικών οµά-
δων. Οι προπονητές και οι παίκτες ήλπιζαν ότι η 
παρέµβαση θα είχε θετικά αποτελέσµατα στην 
απόδοση της οµάδας, αλλά δεν ήταν αυτός ο άµε-
σος στόχος της εργασίας. 

Η παρέµβαση περιείχε τρεις συγκεκριµένες έν-
νοιες από τον Bowen (1975) και τη συστηµική οι-
κογενειακή- επικοινωνιακή προσέγγιση, βασισµέ-
νες σε δύο κριτήρια: α) τα πρότυπα συµπεριφοράς 
έχουν σχέση µε προβλήµατα τα οποία υπάρχουν 
στις ανθρώπινες σχέσεις και συνεπώς και στις πο-
δοσφαιρικές οµάδες, β) τα διάφορα προβλήµατα 
που υπάρχουν µπορούν να επιλυθούν µε την 
εφαρµογή συγκεκριµένων µεθόδων, που προτεί-
νουν διάφοροι ερευνητές-θεραπευτές. Η µελέτη 
ασχολήθηκε µε τις τριγωνικές σχέσεις των παικτών 
και σταθερά άφησε να λύσουν τις διαφωνίες και 
την µείωση της έντασης απευθείας µόνοι τους, χω-
ρίς την παρέµβαση άλλου. 

Με την παρούσα εργασία προτείνεται µια δια-
φορετική προσέγγιση της συνοχής αθλητικής οµά-
δας, βασισµένη στην ψυχολογική ανασκόπηση της 
συστηµικής οικογενειακής θεωρίας. Η θεωρία δέχε-
ται, ότι η συνοχή (οικογενειακή ενότητα) αποτελεί-
ται από άτοµα προσηλωµένα µεταξύ τους, ενώ 
χρόνως το καθένα διατηρεί ισχυρό συναίσθηµα 
του εαυτού του. 

Μέθοδος και ∆ιαδικασία 

Συµµετέχοντες 

Οι δοκιµαζόµενοι (N=17) ήταν ποδοσφαιρι-
στές που συµµετείχαν στο οµογενειακό πρωτάθλη-
µα Α΄ κατηγορίας της Ε.Π.Ο Νέας Υόρκης ηλικίας 
από 19 µέχρι 34 ετών. Οι παίκτες επιλέχτηκαν από 
τους προπονητές µε τα εξής κριτήρια:  
1. Το 25% των παικτών προτάθηκαν από τον ερευ-
νητή.  

2. Ικανότητα του κάθε παίκτη να έχει ηγετικές ικα-
νότητες. Έτσι αποκλείστηκαν οι νεαροί παίκτες 
και οι παίκτες, που ήταν στις οµάδες µόνο ένα 
έτος.  

3. Ήταν οι βασικοί παίκτες περισσότερο από 1 αγω-
νιστική περίοδο. 

Η οµάδα ελέγχου (Ο. Ε.) αποτελούνταν από 
Ν= 8 παίκτες (ΜΟ ηλικίας=26, SD=5.37) και η πει-
ραµατική οµάδα (Π. Ο.) αποτελούνταν από Ν=9 
παίκτες (ΜΟ ηλικίας = 25.33, SD=5,02), συν 2 προ-
πονητές σε κάθε οµάδα.  

Πρόγραµµα Παρέµβασης 

Το πακέτο παρέµβασης αποτελεί µια τροπο-
ποιηµένη συστηµική οικογενειακή προσέγγιση, η 
οποία περιέχει επιλεγµένες τεχνικές του Bowen και 

τεχνικές της επικοινωνιακής οικογενειακής θερα-
πείας (Satir κ.α., 1994). Οι στρατηγικές που χρησι-
µοποιήθηκαν ήταν: 1) αντανακλαστικές ερωτήσεις, 
2) το κρυφό γίνεται φανερό, 3) νορµάλ συµπεριφο-
ρά– πρόβλεψη, 4) οι διαφορές που κάνουν την δια-
φορά, 5) έµφαση στα θετικά, 6) ταµπέλες– συνθή-
µατα, 7) ενεργό συµµετοχή στο σύστηµα της οµά-
δας, 8) χρήση της γλώσσας της οµάδας, 9) τοποθέ-
τηση στόχων και 10) ρήξη των διαχωριστικών 
γραµµών. Οι συνεδρίες πραγµατοποιούνταν πριν 
την προπόνηση σε ειδική αίθουσα στο χώρο του 
γηπέδου. Οι συνεδρίες ήταν 3 των 90΄ και µαγνη-
τοσκοπήθηκαν σε βίντεο. Ο ερευνητής και οι ανε-
ξάρτητοι µελετητές ανέλυσαν το περιεχόµενο των 
συνεδριών. Υπήρχε τουλάχιστον µία εβδοµάδα µε-
ταξύ των συνεδριών, ώστε να υπάρχει χρόνος για 
συζήτηση–ανάλυση και ολοκλήρωση των εργασιών 
στο σπίτι. Η πρώτη (I) συνεδρία αφιερώθηκε στα 
τεστ, σε οδηγίες για το πρόγραµµα και αρχική αυ-
τοαξιολόγηση της οµάδας.  

Ο ερευνητής, οι παίκτες και οι προπονητές µί-
λησαν σύντοµα για τις προσωπικές ποδοσφαιρικές 
εµπειρίες τους και εντόπισαν τις ελπίδες και τους 
φόβους αυτής της µελέτης. Οι προπονητές τέλος, 
µίλησαν για την τωρινή οµάδα τους. Μετά τις 
οδηγίες, η οµάδα συζήτησε την εξής πρόταση: «Το 
οµαδικό πνεύµα είναι άριστο, όταν φροντίζουµε 
να κάνουµε την κριτική και όταν η κριτική γίνεται 
µε φροντίδα». Η συνεδρία τελείωσε µε την σύµφω-
νη γνώµη, ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής θα γράψει 
µια µικρή ιστορία µε το εξής θέµα: «Σε σχέση µε 
την επικοινωνία και την συνοχή, η µεγαλύτερη 
πρόκληση για την οµάδα µου είναι …». Το πρό-
γραµµα παρέµβασης εφαρµόσθηκε µόνο στην πει-
ραµατική οµάδα (Π. Ο.), ενώ στην οµάδα ελέγχου 
(Ο. Ε.) δινόταν γενικές οδηγίες. 

Η δεύτερη (ΙΙ) συνεδρία άρχισε µε την παρου-
σίαση των προτερηµάτων της καλής επικοινωνίας, 
από έναν αρχηγό της οµάδος. Αυτό αποτέλεσε τη 
βάση της συζήτησης των µορφών επικοινωνίας, 
που υπάρχουν στην οµάδα. Συµφωνήθηκε ότι οι 
παίκτες µπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία, 
µε τη χρήση άµεσων και σύντοµων τεχνικών επι-
κοινωνίας, όταν παρουσιάζουν κάποιο πρόβληµα 
της οµάδας. Σύµφωνα µε τον Watzlawick (1978) 
επιλέχθηκαν 5 στοιχεία αποτελεσµατικής επικοινω-
νίας και ζητήθηκε από τους παίκτες να τα χρησιµο-
ποιήσουν: 
1. Η επικοινωνία πρέπει να είναι καθαρή, άµεση 
και χρονικά περιορισµένη. 

2. Μείνε στο θέµα σου ή άλλαξε θέµα µε σαφήνεια. 
3. ∆είξε ενδιαφέρον, σεβασµό και αξιοπιστία προς 
τους συµπαίκτες έστω κι αν διαφωνείς. 

4. ∆είξε ειλικρινή συναισθήµατα προς τους συ-
µπαίκτες. 

5. Κάνε χρήση του «Εγώ» και ανέλαβε την ευθύνη 
των ιδεών που εκφράζεις. 
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Η συζήτηση των προβληµάτων της οµάδας έγι-
νε εθελοντικά, από τους παίκτες διαβάζοντας την 
εργασία τους, από την πρώτη συνεδρία. Από τα 
προβλήµατα που παρουσίασαν οι παίκτες επιλέ-
χθηκε οµόφωνα, ένα για την τρίτη συνεδρία. Κάθε 
παίκτης της οµάδας συµφώνησε να προσπαθήσει 
στο σπίτι, να βρει λύση για το πρόβληµα, δίνοντας 
έµφαση στην δική του συµπεριφορά και τον ρόλο 
που έχει. Η τρίτη (III) συνεδρία, άρχισε µε την πα-
ρουσίαση της θέσης, του κάθε παίκτη στο πρόβλη-
µα. Ο βαθµός της συνοχής σε σχέση µε την ατοµική 
και ποιοτική επικοινωνία αναφέρθηκε και ενισχύ-
θηκε από τους προπονητές και τους αρχηγούς της 
οµάδας. Η συνεδρία τελείωσε µε την αναφορά του 
κάθε αθλητή στην συµβολή του, στην βελτίωση της 
θέσης της οµάδας του, στο µέλλον.  

Ο ρόλος των προπονητών  

Στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου έγινε συ-
νάντηση µε τους προπονητές και συζητήθηκε το 
πλάνο του προγράµµατος, η επιλογή των δοκιµα-
ζόµενων, οι χρονικοί περιορισµοί και διάφορα θέ-
µατα που απασχολούσαν τους προπονητές. Το 
πλάνο περιείχε ιδέες, ώστε να ακολουθήσουν οι 
παίκτες τις παρακάτω κατευθύνσεις στην διάρκεια 
του προγράµµατος: 
α) Οι κανόνες της οµαδικής/οικογενειακής επικοι-
νωνίας να είναι καθαροί και συζητήσιµοι, 

β) Οι παίκτες να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθ-
µό την σηµασία της ιδανικής τους θέσης, µεταξύ 
της αποµόνωσης και της προσκόλλησης, ως µε-
λος της οµάδας, 

γ) Αύξηση της ποιότητας της επικοινωνίας µε την 
καθαρότητα, την συνέχεια του θέµατος, τον σε-
βασµό στους συµπαίκτες, την αποτελεσµατικότη-
τα και την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, 
των διαφόρων προτάσεων.  
Οι προπονητές παρακολούθησαν τις συνεδρίες 

I και II (τις βιντεοκασέτες) και αναγνώρισαν πρό-
τυπα και θέµατα στις σχέσεις και την επικοινωνία 
των παικτών. Αυτές οι πληροφορίες βοήθησαν 
στον σχεδιασµό των µελλοντικών συνεδριών. Στο 
πρόγραµµα παρέµβασης που εφαρµόσθηκε στην 
Π. Ο. υπήρχαν συναντήσεις των προπονητών µε 
τους αρχηγούς της οµάδας, για προσδιορισµό των 
στόχων και των προσδοκιών για µελλοντικές επι-
τυχίες της οµάδας. 

Ανάλυση δεδοµένων 

Πολλαπλές τεχνικές αξιολόγησης, όπως ερωτη-
µατολόγια, ανάλυση βιντεοκασετών και συνεντεύ-
ξεις µετά την παρέµβαση χρησιµοποιήθηκαν, για 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Στην οµάδα ελέγ-
χου (Ο. Ε.) και την πειραµατική οµάδα δόθηκε το 
ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της Προσκόλ-
λησης και Αποµόνωσης (ΚΠ-Α) που βασίζεται 
στην θεωρία του Bowen για την αυτοδιαφοροποί-
ηση του ατόµου. Οι βιντεοκασέτες των συνεδριών 
αναλύθηκαν για την εντόπιση των σχέσεων µεταξύ 
τριών παικτών και των αλλαγών στις µορφές επι-
κοινωνίας, µε την µέτρηση των εκφράσεων «Εγώ» 
και των διαχωριστικών εκφράσεων. Η ανάλυση 
έγινε από τον ερευνητή και δύο ανεξάρτητους κρι-
τές (συµβουλευτικός και οικογενειακός ψυχολό-
γος). Οι συνεντεύξεις ντοκουµέντων έγιναν µε τους 
προπονητές στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. 
Οι προπονητές απάντησαν σε επτά συγκεκριµένες 
ερωτήσεις (όπως π.χ το πρόγραµµα παρέµβασης 
είχε αρνητικές επιδράσεις στους παίκτες;) και οι 
συνεντεύξεις µαγνητοσκοπήθηκαν. Η περίληψη 
των συνεντεύξεων δόθηκε στους προπονητές, για 
προσθήκες ή αποσαφηνίσεις.  

Αποτελέσµατα 

Τα δεδοµένα αυτής της µελέτης ήταν περιγρα-
φικά. Το ερωτηµατολόγιο της Κλίµακας Προσκόλ-
λησης – Αποµόνωσης (ΚΠ-Α) χρησιµοποιήθηκε 
για την αξιολόγηση της Ο. Ε. και της Π. Ο. πριν 
και µετά την παρέµβαση. Τα σκορ της ΚΠ-Α της 
πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου ανα-
λύθηκαν.  

Η δεύτερη πηγή των ποσοτικών δεδοµένων 
ήταν η ανάλυση των περιεχοµένων των βιντεοσκο-
πηµένων συνεδρίων. Η ανάλυση έγινε ανεξάρτητα 
από τον ερευνητή και τους κριτές. Το επίπεδο συµ-
φωνίας µεταξύ των τριών ήταν 83%. Ο Πίνακας 1 
δείχνει την χρήση του «Εγώ» στις συνεδρίες Ι και 
ΙΙΙ της κάθε οµάδας.  

Η ανάλυση της δεύτερης συνεδρίας έδειξε ότι 
στη δεύτερη οµάδα (Π. Ο.) υπήρχε περισσότερη 
προφορική-λεκτική επικοινωνία των ποδοσφαιρι-
στών σε σύγκριση µε την επικοινωνία των ποδο-
σφαιριστών  της  πρώτης  οµάδας (Ο. Ε.). Ένα  νέο 

 
Πίνακας 1. Συχνότητα χρησιµοποίησης εκφράσεων «Εγώ» και σύνθετων εκφράσεων στην Ο.Ε. και την Π. Ο. 

Οµάδες Εκφράσεις Συνεδρία Ι Συνεδρία ΙΙΙ 

Οµάδα ελέγχου  Εκφράσεις «Εγώ» 
Σύνθετες Εκφράσεις 

7 
17 

29 
37 

Πειραµατική οµάδα  Εκφράσεις «Εγώ» 
Σύνθετες Εκφράσεις 

31 
1 

74 
16 
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Πίνακας 2. Συµπεριφορές και εκφράσεις µη αποτελεσµατικής επικοινωνίας στην οµάδα ελέγχου (Ο. Ε.) σε δύο 
διαφορετικές χρονικές στιγµές. 

∆εκέµβριος Μάρτιος 
1. Εκφράσεις αυτοπεποίθησης στην αρχή, αργότερα όχι.  
2. Ο βασικός παίκτης ενεργεί ως παίκτης της οµάδας, όταν 
οι προπονητές είναι παρόντες και αντίθετα όταν απου-
σιάζουν.  

3. ∆εν ζητούν την βοήθεια των προπονητών και των συ-
µπαικτών, όταν έχουν προβλήµατα. 

4. Προσπάθειες εποικοδοµητικής κριτικής, δεν κατανοού-
νται σωστά και εκλαµβάνονται ως αρνητική στάση.      

 

1. Εάν δεις ή ακούσεις κάτι που σ’ ενοχλεί, µη λες τίποτα, 
γιατί η κατάσταση θα γίνει χειρότερη.  

2. Προπονητής! Το πρωτάθληµα είναι δύσκολο και ο κα-
λός (γεµάτος κατανόηση) προπονητής ανέχεται κάποια 
αρνητική συµπεριφορά, γιατί υπάρχει αρκετό στρες.  

3. Παίκτες! Γιατί οι προπονητές δεν είναι αυστηροί µε 
τους παίκτες, που δηµιουργούν προβλήµατα στην 
οµάδα; 

4. Προπονητής! Γιατί οι παίκτες δεν συγκρούονται µεταξύ 
τους, όταν δεν τηρούν τους  κανόνες της οµάδας.  

5. Παίκτες! Είναι θέµα του προπονητή η τήρηση των κα-
νόνων και δεν επιθυµούµε, να µπούµε στα χωράφια 
τους.  

 
επίπεδο ανάλυσης εισήχθη για τις εκφράσεις 
«Εγώ» και αξιολογήθηκε µια ακόµη κατηγορία 
«περίπλοκες ατοµικές εκφράσεις» (σύνθετες εκφρά-
σεις). Αυτές είναι εκφράσεις µε τις οποίες το άτοµο 
περιγράφει της προσωπικές ευθύνες, για την αλλα-
γή συµπεριφοράς, την γνώση των συνεπειών της 
συµπεριφοράς του και των στόχων, τα διαφορετι-
κά συναισθήµατα και τις διαφορετικές σκέψεις. 
Χρησιµοποιώντας τον παραπάνω τύπο ανάλυσης η 
πειραµατική οµάδα (Π. Ο) είχε µόνο µια περίπλο-
κη ατοµική έκφραση στην πρώτη (Ι) συνεδρία, ενώ 
στην τρίτη (ΙΙΙ) συνεδρία υπήρχαν 16 τέτοιες εκ-
φράσεις.  

Σε αυτόν τον τύπο µελέτης, τα ποιοτικά δεδο-
µένα έχουν σπουδαία αξία. Αυτά τα δεδοµένα 
αναφέρονται µε την παρουσίαση των παραδειγµά-
των της µη αποτελεσµατικής επικοινωνίας, τα 
οποία αναγνωρίστηκαν στην οµάδα ελέγχου 
(Ο.Ε.). Οι παίκτες της Π. Ο. εξέφρασαν ικανοποίη-
ση για τη επιτυχία τους και έδωσαν προφορικές 
υποσχέσεις ο ένας στον άλλον, για βελτίωση των 
προτύπων συµπεριφοράς. Οι προπονητές ανέφε-
ραν βελτίωση στα πρότυπα επικοινωνίας και συ-
νεργασίας, στο τέλος της σεζόν.  

Συζήτηση 

Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διαπι-
στώσει αν υπάρχει βελτίωση στα πρότυπα επικοι-
νωνίας και στις διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των 
παικτών και µεταξύ παικτών και προπονητών µιας 
ποδοσφαιρικής οµάδας, όπως επίσης και βελτίωση 
της συνοχής µεταξύ των παικτών µε την χρησιµο-
ποίηση επιλεγµένων τεχνικών από την συστηµική 
οικογενειακή προσέγγιση. 

Τα αποτελέσµατα αφενός µεν, ενισχύουν την 
σηµασία της χρησιµοποίησης της συστηµικής οικο-
γενειακής προσέγγισης στο «δέσιµο» ποδοσφαιρι-
κής οµάδας, αφετέρου δε, επιβεβαιώνουν ορισµέ-
νες υποθέσεις του θεωρητικού µοντέλου, οι βασικές 

αρχές του οποίου παρουσιάστηκαν στο πρόγραµ-
µα παρέµβασης.  

Με την χρησιµοποίηση της συστηµικής οικογε-
νειακής προσέγγισης έχουµε βελτίωση της συνοχής 
σε ποδοσφαιρική οµάδα µε παράλληλη αύξηση της 
χρησιµοποίησης της έκφρασης «Εγώ». Συγκεκριµέ-
να παρατηρήθηκε µια αύξηση στην χρησιµοποίη-
ση της έκφρασης «Εγώ» στην Π. Ο. Με την χρήση 
του ερωτηµατολογίου ΚΠ-Α καταγράφηκαν 31 τέ-
τοιες εκφράσεις στην πρώτη (Ι) συνεδρία, ενώ στην 
τρίτη (ΙΙΙ) συνεδρία υπήρχαν 74. Αυτή η αύξηση 
µας οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι οι αθλητές στην 
πειραµατική οµάδα αντιλαµβάνονταν και αξιολο-
γούσαν καλύτερα τις ενέργειές τους, σε σχέση µε 
τους αθλητές της Ο. Ε. Η συνειδητοποίηση και 
ανάληψη της πλήρης ευθύνης για τις πράξεις τους 
αυτές οδήγησε στην καλυτέρευση του κλίµατος 
στην οµάδα, όπως και στην βελτίωση της συνοχής. 

Όσον αφορά τα ποιοτικά αποτελέσµατα από 
την ανάλυση των συνεντεύξεων και των βιντεοκα-
σετών παρατηρήθηκαν θετικές αντιδράσεις των 
παικτών και προπονητών αναφορικά µε το πρό-
γραµµα παρέµβασης. Έτσι παρατηρήθηκε στην 
πειραµατική οµάδα (Π. Ο.) περισσότερη προφορι-
κή επικοινωνία, έκφραση συναισθηµάτων, περισ-
σότερη χρήση του «Εγώ» (ανάληψη ευθυνών), µε-
γαλύτερη αυτοπεποίθηση εντός και εκτός του γη-
πέδου κλπ. σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου (Ο. Ε.). 
Επίσης όπως αναφέρθηκε από τους παίκτες της πει-
ραµατικής οµάδας η προσωπική τους ζωή, αλλά 
και η απόδοσή τους στην διάρκεια των αγώνων 
επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση της αυτοπε-
ποίθησης. Οι παίκτες ανέφεραν, ότι ποτέ στο πα-
ρελθόν δεν ήταν τόσο στενά συνδεδεµένοι µεταξύ 
τους. Αισθάνονταν ως νικητές άσχετα µε το αποτέ-
λεσµα και οι ήττες δεν τους επηρέαζαν (δεν υπήρχε 
µείωση του επιπέδου της αυτοεκτίµησης, ούτε αρ-
νητική παρακίνηση) στο βαθµό που γινόταν στο 
παρελθόν. 

Τα παραπάνω έχουν µεγάλη σηµασία για την 
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προπονητική πρακτική, πράγµα που ενισχύεται 
από την θετική ανατροφοδότηση, όπως διατυπώ-
θηκε από τους προπονητές, αναφέροντας, ότι η φε-
τινή αγωνιστική περίοδος ήταν η πιο ευχάριστη 
στην προπονητική τους καριέρα. 

Όµως υπάρχει µια σειρά περιορισµών που δεν 
επιτρέπουν την γενίκευση των αποτελεσµάτων. Το 
πρόγραµµα παρέµβασης εφαρµόσθηκε µόνο στην 
πειραµατική οµάδα (Π. Ο.), ενώ στην οµάδα ελέγ-
χου (Ο. Ε.) δινόταν γενικές οδηγίες. Παρόλα αυτά 
παρατηρήθηκε  και στην Ο. Ε. αύξηση της έκφρα-
σης «Εγώ» και των σύνθετων εκφράσεων µεταξύ 
της πρώτης συνεδρίας (Ι) και της τρίτης συνεδρίας 
(ΙΙΙ). Αυτή η αύξηση στην οµάδα ελέγχου (Ο.Ε.) 
δεν είναι τόσο µεγάλη, όπως στην πειραµατική 
οµάδα (Π. Ο.), ενισχύει όµως την άποψη που δια-
τυπώνεται από τους Carron, (1990;), Janssen, 
(1995), ότι µε την πάροδο του χρόνου βελτιώνεται 
η συνοχή σε υψηλής κατηγορίας αθλητικές οµάδες, 
όπως επί παραδείγµατι ήταν η πειραµατική (Π. Ο.) 
και η οµάδα ελέγχου (Ο. Ε.) σε αυτή την έρευνα. 
Ένα ακόµη πιθανό περιορισµό αποτελεί η µέθοδος 
αξιολόγησης και µέτρησης της συνοχής σε µια οµά-

δα. Πρέπει να τονιστεί ότι η αξιολόγηση της συνο-
χής αποτελεί γενικότερα περιοριστικό παράγοντα 
στην έρευνα της βελτίωσης της συνοχής, σε αθλητι-
κές οµάδες. Επίσης, ένα περιορισµό πιθανά να 
αποτελεί το µικρό δείγµα της έρευνας αυτής.  

Εντούτοις για να έχουµε υψηλότερη ποιότητα 
του ερευνητικού αποτελέσµατος αυτών των µεθό-
δων χρειάζονται και άλλα βήµατα, όπως:  
1. Συνεχή δηµιουργία έγκυρων ψυχοµετρικών 

«οργάνων», ευαίσθητα στις αλλαγές των σχέσεων 
και της συµπεριφοράς µεταξύ των παικτών.  

2. Περισσότερες πηγές ανεξάρτητης ανάλυσης, του 
περιεχοµένου των βιντεοκασετών των συνεδριών 
π.χ. βιντεοσκόπηση συνεδριών, ανάλυση και κω-
δικοποίηση. 

3. Ανακάλυψη της επίδρασης και των αποτελεσµά-
των αυτών των µεθόδων, σ’ άλλα αθλήµατα, σε 
διάφορες ηλικίες και στα δύο φύλα.  
Γενικά στην µελλοντική έρευνα κρίνεται απα-

ραίτητη η εξέταση µεγαλύτερων δειγµάτων αθλη-
τών όχι µόνο από ποδοσφαιρικές οµάδες, αλλά και 
από άλλα οµαδικά αθλήµατα, όπως π.χ. καλαθο-
σφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση κλπ. 
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Σηµασία για την ποιότητα ζωής 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στους παράγοντες εκείνους που
επηρεάζουν την συνοχή και την επικοινωνία των παικτών µιας ποδοσφαιρικής οµάδας (Carron, 1990).
Με την χρησιµοποίηση των επιλεγµένων τεχνικών της συστηµικής οικογενειακής προσέγγισης βελτιώνε-
ται η συνοχή και οι διαπροσωπικές σχέσεις των παικτών σε µια οµάδα πράγµα το οποίο µπορεί να οδη-
γήσει στην αύξηση της απόδοσής τους και να εξαλειφθούν οι έριδες και οι διαµάχες µεταξύ παικτών ή
παικτών και προπονητή οι οποίες καταστρέφουν την οµαδικότητα και οδηγούν σε µειωµένη απόδοση.
Αυτά τα οφέλη (καλύτερη επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, οµαδικότητα) δεν περιορίζονται µόνο
στον αθλητικό χώρο, αλλά µπορούν να αξιοποιηθούν από τους αθλητές και στην καθηµερινή τους ζωή
στην δουλειά τους, στο σπίτι, στο σχολείο κλπ. Έτσι βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων των εµπλεκοµένων
(προπονητές, παίκτες) βοηθώντας ταυτόχρονα στην µείωση των προστριβών που υπάρχουν µέσα στην
οικογένεια, στην οµάδα και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Συστηµική Οικογενειακή προσέγγιση - Ντοκουµέντα συνέντευξης στο τέλος της σεζόν. 

Α/Α Ερωτήσεις Απαντήσεις προπονητών 
1 Με την πάροδο του χρόνου διαπίστωσες 

κάποια αλλαγή στα πρότυπα επικοινωνίας;  
Κάποια βελτίωση,  
Άµεση βελτίωση, 
 Περισσότερη προσωπική ευθύνη.  

2 
 

Υπήρχαν διαφορές µεταξύ των παικτών της 
Π. Ο. και της Ο. Ε.; 

Υπήρχε ολοκληρωτική αλλαγή του γενικού πλαισίου συµπεριφοράς 
των παικτών της Π. Ο. 

3. Έχει το πρόγραµµα παρέµβασης κάποιες 
αρνητικές επιδράσεις; 

Όχι ακριβώς, αλλά ήταν αναγκαία η αποσαφήνιση των αιτιών της 
παρακίνησης της οµάδας. 

4. Με ποιόν τρόπο άλλαξες κάποια πράγµατα; Με  συνεχή προσπάθεια στην διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. 
Θέλουµε να εφαρµόσουµε την ίδια προσέγγιση και την επόµενη 
χρονιά. Η οµάδα θα δηµιουργήσει ‘σηµειωµατάριο’ για όλους τους 
παίκτες Αυτό θα περιέχει κανόνες επικοινωνίας και  πληροφορίες της 
αθλητικής ψυχολογίας. 

5. Ποια είναι η αξία της παρέµβασης σε σχέση 
µε τον χρόνο που απαιτεί; 

Η αναλογία είναι θετική, αλλά οι συνεδρίες δεν είναι πανάκεια για 
τα πάντα. 

6. Υπήρχε προσωπική (αρνητική) επίδραση 
στην συµµετοχή σας στο πρόγραµµα 
παρέµβασης και στις συνεδρίες; 

Φυσικά όχι, θα συµµετάσχω ξανά. 

7. Ποια γεγονότα αναδεικνύουν την σταθερή 
επίδραση των συνεδριών;  

Αρκετά θετικά σχόλια από τους παίκτες, στην διάρκεια της 
αγωνιστικής περιόδου. Η οµάδα βελτιώθηκε στην διάρκεια της 
διακοπής του πρωταθλήµατος. 
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