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Συντακτική Σημείωση

ΤΑ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥ ΖΗ ΤΗ ΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡ ΘΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗ ΜΟ ΣΙΕΥΣΗ 
ΣΕ Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΑ ΠΕ ΡΙΟ ΔΙ ΚΑ 

Συ με ών Π. Βλα χό που λος

Α ρι στο τέ λειο Πα νε πι στή μιο Θεσ σα λο νί κης, Τμήμα Ε πι στή μης Φυ σι κής Αγω γής και 
Α θλη τισμού Σερ ρών, Ερ γα στή ριο Κοι νω νι κής Έ ρευνας στη Φυ σι κή Δρα στη ριό τη τα

Η πα ρού σα συ ντα κτι κή ση μεί ω ση α να φέ ρε ται στα ση μεί α των κε φα λαί ων της Ει σα γω γής 
και της Συ ζή τη σης στα ο ποί α πρέ πει να δίνουν βα ρύ τη τα οι συγ γρα φείς των ε ρευνη τι κών 
ε πι στη μο νι κών άρ θρων που υ πο βάλλο νται προς δη μο σί ευ ση στα ε πι στη μο νι κά πε ριο δι κά του 
χώ ρου της φυ σι κής α γω γής και του α θλη τι σμού και ό χι μό νο. Η ση μεί ω ση βα σί ζε ται σε προ
τά σεις του Kazdin (1995) ό πως και υ λι κό α πό τον Ο δη γό Δημο σί ευ σης του Α με ρι κα νι κού Ψυ
χο λο γι κού Συλ λό γου (Publication Manual of the American Psychological Association, 2001). 
Το πα ρόν κεί με νο δεν έ χει σαν σκο πό να πε ρι γρά ψει την α κρι βή δο μή των κε φα λαί ων της 
Ει σα γω γής και της Συ ζή τη σης. Μάλ λον, ο σκο πός του εί ναι να ε πι κε ντρώ σει την προ σο χή 
των συγ γρα φέ ων σε ση μεί α τα ο ποί α μπο ρούν να ε νι σχύ σουν σε με γά λο βαθ μό την ποιό τη
τα του άρ θρου και έ τσι τις πι θα νό τη τες δη μο σί ευ σής του. 

Στον πε ριο ρι σμέ νο χώ ρο της Ει σα γω γής (που συ νή θως εί ναι 2 με 4 σε λί δες) πρέ πει να 
δο θούν πλη ρο φο ρί ες για τη φύ ση του γε νι κό τε ρου προ βλή μα τος και για τα τρέ χο ντα ε ρω
τή μα τα στο σχε τι κό ε πι στη μο νι κό χώ ρο που χρή ζουν α πά ντη σης, τα υ πάρ χο ντα δε δο μένα 
της σχε τι κής βι βλιο γρα φί ας, το κενό της βι βλιο γρα φί ας που σκο πεύ ει να κα λύψει η συ γκε
κρι μέ νη με λέ τη,  την α να γκαιότη τα της διε ξα γω γής της με λέ της, τον τρό πο με τον ο ποί ο η 
με λέ τη θα επε κτεί νει τη σχε τι κή βι βλιο γρα φί α, το σκοπό της έ ρευ νας και τις υ πο θέ σεις προς 
ε ξέ τα ση. 

Στην Ει σα γω γή δεν πρέ πει να α νασκο πεί ται ο λό κλη ρη η βι βλιο γρα φί α, με λέ τη προς με
λέ τη, αλ λά πρέ πει να πα ρου σιά ζονται ε κεί να τα θέ μα τα και ε κεί νες οι σχε τι κές με λέ τες που 
θα προ ε τοι μά σουν τον α να γνώ στη για την ε ρευ νη τι κή με λέ τη που πρό κει ται να α κο λου θή σει. 
Εί ναι ση μα ντικό οι ε ρευ νη τές να πα ρουσιά σουν το τι εί ναι γνω στό και τι δεν είναι γνω στό 
στο συ γκε κρι μέ νο ε ρευ νη τικό χώ ρο ώ στε να πα ρέ χουν το πλαί σιο μέ σα στο ο ποί ο κι νεί ται η 
με λέ τη τους. Πρέ πει να δεί ξουν ό τι η με λέ τη τους α πο τε λεί το ε πό με νο ση μαντι κό βή μα στο 
χώ ρο και αυ τό εί ναι κάτι που α παι τεί κα λή γνώ ση της σχε τι κής βι βλιο γρα φί ας. Συ νη θί ζε ται 
να α να φέ ρουν οι συγ γρα φείς ό τι η με λέ τη τους εί ναι ση μα ντι κή ή ό τι κανέ νας άλ λος έ ως τη 
στιγ μή ε κεί νη δεν έ χει με λε τή σει αυ τό το φαι νό με νο. Ό μως η ύ παρ ξη αυ τών των φρά σε ων 
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δεν μπο ρεί να α ντι κα τα στή σει την ύ παρ ξη ε νός γε νι κό τε ρου πλαι σί ου το οποί ο πρέ πει να δώ
σουν οι συγ γρα φείς σχε τικά με το τι εί ναι γνω στό και τι όχι στον χώρο ώ στε να έρ θει στο 
φως η πρω το τυ πί α της με λέ της. Έτσι η χρή ση τέ τοιων φρά σε ων δεν προ τεί νεται.

Έ νας τρό πος να με τα βούν οι ε ρευ νη τές α πό την υ πάρ χου σα βι βλιο γρα φί α προς την και
νού ρια με λέ τη εί ναι η πε ρι γρα φή των πε ριο ρι σμών προ η γού με νων με λε τών και ο τρόπος με 
τον ο ποί ο αυ τοί οι πε ριο ρισμοί μπο ρούν να υ περ κα λυ φθούν στη νέ α με λέτη. Έ τσι η νέ α με λέ
τη μπο ρεί να ε πε κτεί νει τη γνώ ση σε δια φο ρε τι κές δια στά σεις της θε ω ρί ας μέ σω της ε ξέ τα
σης νέ ων υ πο θέσε ων και με τα βλη τών, σε έ να με γα λύ τε ρο εύ ρος δια στά σε ων της α πόδο σης, 
δια φο ρε τικών πλη θυ σμών (π.χ., παι διά, η λι κιω μέ νοι, ά το μα με χρό νιες πα θή σεις) και χώ ρων 
με λέ της (α γω νι στι κός α θλη τι σμός, σχο λι κή φυ σι κή α γω γή, ά σκη ση σε προ γράμ μα τα του δή
μου κτλ.). Εί ναι πο λύ ση μα ντι κό οι ε ρευ νη τές να πε ρι γράφουν πο λύ κα θα ρά την ανα γκαιό τη τα 
της διε ξα γω γής της με λέ της τους. Έ τσι για πα ρά δειγ μα πρέ πει να δο θεί ξεκά θα ρα η α νά γκη 
της διε ξα γω γής της με λέ της και το πώς συ μπλη ρώ νει την υ πάρ χου σα γνώ ση στο συ γκε κρι
μέ νο χώ ρο ή πως βελ τιώ νει την κα τα νό η ση ε νός συ γκε κρι μέ νου φαι νομέ νου.

Η Εισα γω γή πρέ πει να κι νείται α πό το πο λύ γε νι κό προς το συγκε κρι μέ νο. Στην αρ χή της 
Ει σα γω γής παρου σιά ζο νται τα πο λύ γε νι κά στοι χεί α ό πως η ε ρευ νη τι κή πε ριο χή, το γε νι κό 
θέ μα προς με λέ τη και η ση μα ντι κό τη τα του προ βλή μα τος. Πα ρά το γε γο νός ό τι συ νή θως οι 
κρι τές εί ναι ει δι κοί στο θέ μα που δια πραγ μα τεύ ε ται το άρ θρο, πολ λοί α να γνώ στες θα ω φε
λη θούν α πό τις πλη ρο φο ρί ες για τη γε νι κό τε ρη ει κό να του προ βλή μα τος. 

Στη Συ ζή τη ση πα ρου σιά ζο νται οι ερ μη νεί ες των ευ ρη μά των της με λέ της και τα συ μπε ρά
σμα τα της με λέ της. Η Συ ζήτη ση συ νή θως πε ρι λαμ βά νει μια σύ νο ψη των κυ ρί ως ευ ρη μά των 
της με λέτης, την εν σω μά τω ση αυ τών των ευ ρη μά των με τη σχε τι κή θε ω ρί α και τα υ πάρ χο ντα 
ερευ νη τι κά δε δο μέ να, τα ε ρω τή μα τα που γεν νιού νται και τα ε πα κό λου θα αυ τών για τις μελ λο
ντι κές ε ρευ νη τι κές κα τευθύν σεις. Κά ποιες φο ρές κα τά την πε ρι γρα φή και την ερ μη νεί α των 
α πο τε λε σμά των οι ε ρευ νη τές πα ρα σύ ρο νται και πα ρου σιά ζουν αυ τό που ήλ πι ζαν ό τι θα βρε
θεί στα δε δο μέ να τους ε νώ πραγ μα τι κά δεν έ χει βρεθεί. Δη λα δή δεν ερ μη νεύ ουν σω στά τα 
δε δο μέ να τους. Εί ναι ση μαντι κό οι ερευ νη τές να α ξιο λο γούν προ σε κτι κά τα δε δο μέ να τους 
και να κα τα λή γουν σε συ μπε ρά σμα τα με βά ση τα πραγ μα τι κά τους ευ ρή μα τα στο πλαί σιο του 
ευ ρύ τε ρου σχεδια σμού  της έ ρευ νάς τους και των με θό δων α νά λυ σης των δε δο μέ νων που 
α κο λου θή θη καν. 

Έ τσι στη Συζή τη ση οι συγ γραφείς πρέ πει να πα ρου σιά σουν μια σύν θεση της Ει σα γω γής, 
της με θό δου που ακο λου θή θη κε και των α πο τε λεσμά των της με λέ της. Ε πί σης, στη Συ ζή τη ση 
εί ναι χρήσι μη η πα ρά θε ση ε νός ευ ρύ τε ρου πλαι σί ου για την ερ μη νεί α των ευ ρη μά των της 
με λέ της διό τι οι πε ριο ρι σμοί της με λέ της θα ο δη γή σουν στον σχε δια σμό της μελ λο ντι κής 
έ ρευ νας η ο ποί α πά ντα μέ σα στο ί διο πλαί σιο θα ε πε κτεί νει τη γνώ ση με ση μεί ο α να φο ράς 
την υ πάρ χου σα γνώ ση στο συ γκε κρι μέ νο πλαί σιο. Ε πί σης η ύ παρ ξη του πλαι σί ου εί ναι ση μα
ντι κή ώ στε να εξα κρι βω θεί σε μελ λο ντι κές έ ρευ νες το κα τά πό σο τα ευ ρή μα τα ι σχύ ουν και με 
τη χρή ση δια φο ρε τι κών με θό δων διε ρεύ νη σης. Η πα ρου σί α ση των πε ριο ρισμών των α πο τε
λε σμά των σε συ γκε κρι μέ νους πλη θυσμούς, η λι κια κές ζώ νες, χώ ρους με λέ της και με θό δους 
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ε ξα γω γής συ μπε ρα σμά των εί ναι σημα ντι κή ώ στε να εί ναι ξε κά θα ρο για πια συ μπε ρά σματα 
και κά τω α πό ποιες συν θή κες υ πάρ χουν δε δο μέ να.

Σε γε νι κές γραμ μές στη Συ ζή τη ση και με βά ση τα α πο τε λέ σμα τα της με λέ της οι ε ρευ
νητές πα ρέ χουν πλη ρο φο ρί ες σχε τι κά με το τι πα ρα πά νω έ χει προ στεθεί στην υ πάρ χου σα 
γνώση, ποια νέ α ε ρω τή μα τα έ χουν ε γερ θεί και τι και νού ριες μελέ τες χρειά ζο νται. Με φό ντο 
το γε νι κό τε ρο πλαί σιο των ευ ρη μά των, οι νέ ες με λέ τες δεν πρέ πει να ε πι κε ντρώ νο νται μόνο 
στην υ περ νί κη ση των με θο δο λο γι κών πε ριο ρισμών των προ η γού με νων με λε τών αλ λά στους 
ου σια στι κούς στό χους προ ώ θη σης της γνώ σης στη συ γκε κρι μέ νη ε πι στη μο νι κή πε ριο χή.
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. 
Επιστημονική τεκμηρίωση & εφαρμογές

Γιώργος Κ. Δογάνης

Το πα ρόν βι βλί ο, ε νώ δια τη ρεί μια αυ στη

ρή α κα δη μα ϊ κή προ σέγ γι ση στα θέ μα τα που 

αναπτύσ σει (τεκ μη ρί ω ση α πό ψε ων, ε ρευ νη τι

κά δε δο μέ να, δια σταυ ρω μέ νες πη γές, κ.ά.) εί ναι 

ταυτό χρο να γραμ μέ νο σε α πλή γλώσ σα, κα τα

νο η τό και πε ρι λαμ βά νει πλή θος πρα κτι κών ε φαρ

μογών για τον α θλη τή και, κυ ρί ως, τον προ πο νη

τή που εν δια φέ ρε ται για την ψυ χο λο γι κή πλευ ρά 

της προ πό νη σης και των α γώ νων. 

Απευ θύ νε ται στους φοι τη τές των Τμη μάτων 

Ε πι στή μης Φυ σι κής Α γω γής και Αθλη τι σμού, 

τους κα θηγη τές Φ.Α., τους προ πο νη τές, τους 

α θλη τές, που α σχο λού νται σο βα ρά με το ά θλη μά 

τους, τους α θλη τι κούς πα ρά γο ντες, τους γο νείς 

α θλη τών, αλ λά και σε κά θε άτομο που έ χει ά με ση 

ή έμ με ση σχέση με τον α θλη τι σμό.

Γιώργος Κ. Δογάνης
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