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Σχέση µεταξύ του βαθµού επαφής στα διάφορα αθλήµατα και στην επιθετικότητα
έχει διαπιστωθεί σε προηγούµενες έρευνες (Bredemeier, Weiss, Shields, &
Copper, 1986; Silva, 1983; Tucker & Parks, 2001). Η παρούσα έρευνα συνέκρινε
την επιθετικότητα µεταξύ αγοριών και κοριτσιών της εφηβικής ηλικίας στα ίδια
αθλήµατα επαφής, µη επαφής και αθλήµατα συγκρούσεων . Επίσης συνέκρινε
µεταξύ αγοριών και κοριτσιών την εχθρική επιθετικότητα στον αγώνα, την
επιθετικότητα στη χρήση οργάνων γυµναστικής, την επιθετικότητα και τη
διεκδικιτικότητα στη ζωή τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η επιθετικότητα και
η διεδικιτικότητα στη ζωή, η αθλητική εχθρική επιθετικότητα, και η
επιθετικότητα µε τη χρήση αθλητικών οργάνων δεν διέφεραν για τα ιδίου
επιπέδου αθλήµατα επαφής ή µη επαφής. Στατιστικά σηµαντική διαφορά
βρέθηκε στη διεκδικιτικότητα στη ζωή και σε δυο υποκλίµακες της
επιθετικότητας στη ζωή.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
όταν ένας αθλητής, ή φίλαθλος, ή
µαθητής κλπ. δείχνει ότι θέλει να
βλάψει, ή να τραυµατίσει, ή να
φοβίσει
ΒΙΑ όταν κάποιος βάζει αληθινά τη
δύναµή του να βλάψει σωµατικά.
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Ψυχολογικές θεωρίες για την
επιθετικότητα.

περίληψη
Είναι µία µαθηµένη κοινωνική συµπεριφορά και ως εκ
τούτου στο χώρο του αθλητισµού, είναι ιδιαίτερα
σηµαντικός ο ρόλος του καθηγητή φυσικής αγωγής ή του
προπονητή, ο οποίος µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη
µη επιθετικής συµπεριφοράς.
 Οι µαθητές να διδάσκονται ότι η επιθετικότητα κάνει
κακό στην υγεία, µειώνει πάντα την απόδοσή τους σε ότι
κάνουν, όπως επίσης µειώνει την απόδοση των αθλητών
που συµπεριφέρονται επιθετικά.
 Η δε επιθετικότητα των θεατών µεταξύ των άλλων
καταστρέφει την απόδοση των οµάδων, είναι λάθος, όπως
άλλωστε λάθος είναι και στην καθηµερινή τους ζωή.


Η


Η


θεωρία του ενστίκτου.

είναι έµφυτη στον άνθρωπο

υπόθεση της κάθαρσης.
.

µειώνει τα επίπεδα επιθετικότητας του ατόµου, γιατί δίνει διέξοδο στην έµφυτη επιθετικότητα

Η

θεωρία της απογοήτευσηςεπιθετικότητας.



είναι άµεσο προϊόν της απογοήτευσης του ατόµου από την αποτυχία των προσπαθειών του

Η βία στα γήπεδα σχετίζεται µε

Η επιθετικότητα µαθαίνεται

 την

ανωνυµία των φιλάθλων,
στρίµωγµα των φιλάθλων στις κερκίδες
 την προβολή ατόµων µε βίαια συµπεριφορά
 τη φανατισµένη κερκίδα, το µη διαχωρισµό των
θεατών των δύο οµάδων,
 τη χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών,
 τις καιρικές συνθήκες, ή την κακή διαιτησία,
 την καθυστέρηση στην έναρξη του παιγνιδιού.
 το

∆ιδάσκεται µε παρατήρηση
και µίµηση

 Οι

θεατές και αθλητές επηρεάζονται από την
επιθετικότητα που βλέπουν µέσα στο γήπεδο.

•

Όταν θεωρούν ότι αδικούνται και όταν γίνεται
λάθος εφαρµογή κανονισµών.

•

Βίαιες σκηνές σε φιλµ, ή στα γήπεδα, ή άλλους
θεατές στις κερκίδες, παρασύρονται να
µιµηθούν τις πράξεις αυτές.

•

Αύξηση του αριθµού των διαιτητών, χρήση
τεχνολογικών µέσων, και εκπαίδευση
διαιτητών και θεατών στους κανονισµούς
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Οι µαθητές πρέπει να µάθουν ότι



ΠΟΛΛΑ ΜΜΕ
ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΒΙΑ
ΣΤΑ ΣΠΟΡ, και στην
καθηµερινή ζωή
.

•

Όχι δηλώσεις προπονητών, παραγόντων, ή
αθλητών που θεωρούν ότι αδικούνται

Ν α απαγορευτούν επικίνδυνες δηλώσεις
και συµπεριφορές αθλητών, παραγόντων,
πολιτικών προσώπων, ή των ΜΜΕ που
τα προβάλουν.

Τα ΜΜΕ να αγνοούν
εντελώς βίαια
επεισόδια και να µην
τα παρουσιάζουν.

Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε.
Η παρατήρηση επιθετικών ή βίαιων συµπεριφορών κάνει
τον παρατηρητή πιο επιθετικό.
Ο νεαρός οπαδός της οµάδας που ακούει επικίνδυνες
δηλώσεις από παράγοντες ή αθλητές επηρεάζεται.
 Οι «αθώες» ή «συµβολικές» δηλώσεις
 Έρευνες που δείχνουν ότι αρκετοί τηλεθεατές
ευχαριστούνται να βλέπουν βίαια επεισόδια
 Κανόνες δεοντολογίας είτε δεν υπάρχουν, είτε
παρερµηνεύονται, είτε απλά δεν εφαρµόζονται.


•

Όχι προστριβή ή έχθρα ανάµεσα σε δύο οµάδες πριν τον αγώνα

• Ναι

σκηνές που τονίζουν
συναδελφικότητα µεταξύ
αντιπάλων οµάδων
• Ναι αθλητές πρότυπα
• Να µην προβάλουν την
φανατισµένη κερκίδα και τους
αρχηγούς της.
•

Όχι την προβολή του σκληρού παιγνιδιού και την κάλυψη σκηνών βίας είτε µε αθλητές, είτε µε θεατές

Τι πρέπει να διδάσκουµε στους
µαθητές.
 Όταν

ο στόχος είναι νίκη µε κάθε τρόπο, κάποιοι
µαθητές δε διστάζουν ούτε να τραυµατίσουν ούτε να
ξεγελάσουν το διαιτητή ούτε να αθετήσουν τους
κανόνες και τις αρχές της αθλητικής δεοντολογίας.

Σε άλλες χώρες απλά υπάρχει νοµοθεσία που το απαγορεύει αυτό.
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 Τι

πρέπει να διδάσκουµε στους µαθητές.

είναι η προσωπική βελτίωση και όχι το
ξεπέρασµα των άλλων. Μεγαλύτερη σηµασία έχει η
προσπάθεια κι όχι το αποτέλεσµα. Η άθληση είναι
πάνω απ’ όλα διασκέδαση.
 Ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι αντίπαλοί µας, ποτέ
δε συµπεριφερόµαστε αντιαθλητικά,
 γιατί σεβόµαστε πρώτα από όλα τον εαυτό µας.



Ο προπονητής, ή καθηγητής ΦΑ
δεν πρέπει να διδάσκει ή να
ανέχεται επιθετικότητα.



Η επιθετικότητα στον αγώνα
είναι τόσο λάθος

 Επιτυχία



Ο βίαιος ή επιθετικός
αθλητής ποτέ δεν αποδίδει
καλά
Μια εκδήλωση
επιθετικότητας δεν βοηθάει
την οµάδα

Όταν ένας αθλητής ή µαθητής θυµώνει στο
παιγνίδι, ή στο µάθηµα…

Να βγαίνει από το
παιγνίδι για να
ηρεµίσει.

 όσο



και στην καθηµερινή ζωή.

Αθλητής ή προπονητής
που εµπλέκεται σε µια
παράνοµη επιθετική
ενέργεια πρέπει να
τιµωρείται σοβαρά.

Η επιθετικότητα πάντα µειώνει την απόδοση των αθλητών.

Γιατί η επιθετικότητα κάνει πάντα
κακό;

ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΥΜΟΥ και άγχους
ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΕΚΤΟΙ
ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΗ
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Η επιθετικότητα είναι
επικίνδυνη και για την υγεία
του ατόµου.
 Καρδιοπάθειες

και άλλες αρρώστειες

Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΒΙΑ
ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΤΙΣ
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ,
ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ -στόχοι του Καλλιπάτειρα
Ο σεβασµός στον αντίπαλο και στους κανόνες σηµαίνει
σεβασµός στις έννοιες αθλητής και άνθρωπος ενώ κάνει
την άθληση ευχάριστη.
 Σεβόµαστε τους κανόνες γιατί µας βοηθάει στο να
συγκεντρωθούµε στη βελτίωση των ικανοτήτων µας.
 Σεβασµός στους κανόνες είναι απαραίτητος όρος οµαλής
κοινωνικής συµβίωσης.
 Ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι, σεβόµαστε τους
κανόνες γιατί σεβόµαστε πρώτα από όλα τον εαυτό µας.


«Ήταν περίεργα πάνω στον βατήρα. Ήµουν τελείως χαλαρός. ∆εν είχα νεύρα, ήµουν ήρεµος
και ενθουσιασµένος. Σχεδόν ξέχασα πως είµαι σε Ολυµπιακούς Αγώνες» τόνισε



Ενας γνήσιος ήρωας στα 200µ. πρόσθιο
Ο κ.Ερικ Σάντο







Μία από τις συγκλονιστικότερες ιστορίες των Ολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου, είναι αυτή του Ερικ Σαντό. Ο
αµερικανός κολυµβητής έµαθε ένα µήνα πριν την έναρξη της διοργάνωσης, πως πάσχει από καρκίνο και πως πρέπει
να χειρουργηθεί άµεσα, για να προλάβει την ανίατη ασθένεια πριν εξαπλωθεί στον οργανισµό του.
Αυτό φυσικά θα σήµαινε πως δεν θα έπαιρνε µέρος στους Αγώνες, όµως ο Σαντό αποφάσισε το... απίστευτο. Να
αγωνιστεί στο Πεκίνο και να χειρουργηθεί µετά.
Η πρώτη του συµµετοχή στο Water Cube έγινε την Τρίτη (12/8) στα προκριµατικά των 200µ. προσθίου. «Ηταν η
µεγαλύτερη σε διάρκεια µέρα της ζωής µου» είπε.
«Γι' αυτό το λόγο χαίροµαι που οι τελικοί των αγωνισµάτων είναι το πρωί (σ.σ.: ώρες Πεκίνου). Ξυπνάς, κολυµπάς
κι αυτό είναι. ∆εν κάθεσαι όλη µέρα να σκέφτεσαι την κούρσα σου».
Ο Σαντό έµαθε πριν από ένα µήνα πως έχει καρκίνο στους όρχεις, λίγο καιρό δηλαδή πριν τα trials των ΗΠΑ, στα
οποία πήρε µέρος και κέρδισε τη συµµετοχή του στο Πεκίνο.
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