Ποιον ρόλο έχεις στην οµάδα του εφήβου αθλητή σου. Το ερωτηµατολόγιο αυτό
θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις αριθµητική εικόνα για το πόσο οι συµπεριφορές
σου βοηθούν τον έφηβο αθλητή σου να έχει θετική εµπειρία από το άθληµα του .

Χωρίς να κοιτάξεις τα σχόλια συµπλήρωσε ότι νοµίζεις ότι ισχύει για την
περίπτωση σου . Ακλούθησε τις οδηγίες βαθµολόγησης µόλις τελειώσεις.
1 = δεν ισχύει ποτέ; 2 = ισχύει καµιά φορά ; 3 = ισχύει συνήθως; 4 =
ισχύει πάντα. Απάντησε την κάθε ερώτηση µε 1,2, 3 ή 4.
1. Αισθάνοµαι πραγµατικά αναστατωµένος ή απογοητευµένος όταν το
παιδί µου αποδίδει λιγότερο από τις δυνατότητες του .
2. ∆ίνω στο παιδί µου σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν την
απόδοση του µετά από κάθε αγώνα .
3. Αν δεν τον/την “σπρώξω” δεν θα προπονηθεί.
4. ∆εν βλέπω τον λόγο να συνεχίσει µε το άθληµα αν δεν προχωρά ή δεν
διακρίνεται σε αυτό.
5. Αν το παιδί µου κάνει λάθη ή χάνει στο άθληµα του γίνοµαι
επικριτικός.
6. Βάζω στόχους στο παιδί µου για το άθληµα του.
7. Νοµίζω ότι είναι δική µου δουλειά να υποκινήσω το παιδί µου να τα
πάει καλύτερα στο σπορ του.
8. Αισθάνοµαι θυµωµένος και ντροπιασµένος όταν το παιδί µου
αποδίδει φτωχά στο άθληµα του.
9. Η διασκέδαση στο σπορ είναι το σηµαντικό πράγµα για το παιδί
µου .
10.
Αισθάνοµαι ιδιαίτερα απογοητευµένος αν τα µηνύµατα είναι
αρνητικά από τους προπονητές του.
11.

Οι περισσότεροι προπονητές δεν ξέρουν τι τους γίνεται.

12.
Κρατώ στοιχεία για τις επιδόσεις του παιδιού µου έτσι ώστε να
καταγράφουµε την πρόοδο του.
13.
Αισθάνοµαι ενοχές για κάποια από τα πράγµατα που έχω πει στο
παιδί µου µετά από κάποιους αγώνες.
14.
Προσπαθώ να παρακολουθώ τις προπονήσεις έτσι ώστε να του
διορθώνω τα λάθη που κάνει.
15.
Όταν το παιδί µου αποτυχαίνει στο άθληµα αισθάνοµαι τον πόνο
του και την απογοήτευση του.
16.
Οι φωνές των προπονητών θα το προετοιµάσουν καλύτερα για
την µετέπειτα ζωή του.
17.
Ο/Η σύζυγος µου και εγώ διαφωνούµε για το πως φέροµαι στο
παιδί µας σε ότι αφορά το άθληµα του.

Βαθµοί

18.
Προσπαθώ να βοηθήσω το παιδί µου να θυµάται τις αποτυχίες
του.
19.
∆εν νοιάζοµαι ιδιαίτερα για τα αποτελέσµατα των αθλητικών
επιδόσεων του παιδιού µου.
20.
∆εν θα επιτρέψω να φωνάζει ή να µειώνει ο προπονητής το παιδί
µου .
21.
Αν το παιδί µου δεχόταν καλύτερα τις πληροφορίες και οδηγίες
µου θα ήταν καλύτερος αθλητής .
22.
∆εν είναι η δουλειά µου να αξιολογώ ή να επικρίνω τις επιδόσεις
του παιδιού µου στο άθληµα του.
23.
Αισθάνοµαι ότι το παιδί είναι υποχρεωµένο να πετύχει κάποιο
επίπεδο απόδοσης στο άθληµα του µιας και κάνουµε τόσες θυσίες για
αυτό.
24.
Αισθάνοµαι ότι το άθληµα του παιδιού µου, αφορά
ολοκληρωτικά αυτόν, όχι έµενα. ∆εν νοµίζω ότι πρέπει να έχω λόγο.
25.
Θέλω απλά το παιδί µου να είναι ευτυχισµένο όταν κάνει το
άθληµα του.

βαθµολογία
Πρόσθεσε την βαθµολογία για τις ερωτήσεις #1-8, 10-14,16, 17, 21 &
23.
Αφαίρεσε από το σύνολο τα σκορ για τις ερωτήσεις #9, 15, 18-20, 22,
24, & 25.

αποτελέσµατα
Το χαµηλό σκορ δείχνει ότι κάνεις ότι χρειάζεται για να απολαύσει το παιδί σου το
σπορ και να µάθει πράγµατα που θα του χρειασθούν αφάνταστα για την υπόλοιπη
ζωή του. Όσο πιο ψηλό είναι το σκορ τόσο πιο µεγάλη είναι η ζηµιά που κάνεις στο
παιδί σου, και µάλιστα όχι µόνο στο σπορ του. Ψηλά σκορ δείχνουν ότι ότι έχεις
αναλάβει τον λάθος ρόλο στην οµάδα του παιδιού σου και αν συνεχίσεις αυξάνεις τις
πιθανότητες να φθάσει σε νοητική κόπωση, να παλεύει µε προβλήµατα απόδοσης, να
µην του αρέσει και να παραιτηθεί. Τα χαµηλά σκορ από την άλλη σηµαίνουν ότι
είσαι στο σωστό δρόµο και κάνεις ότι πρέπει για να έχει το παιδί σου θετική εµπειρία
από το σπορ που το βοηθήσει και στην υπόλοιπη ζωή του.
60 – 50: Κάνεις ότι περνάει από το χέρι σου να διαλύσεις την αυτοεκτίµηση του
παιδιού σου , να καταστρέψεις την θετική εµπειρία που θα του προσφέρει το σπορ και
ίσως να του δηµιουργήσεις προβλήµατα που θα µεταφέρει και στην υπόλοιπη του
ζωή.
Αν συνεχίσεις έτσι το πιο πιθανό είναι ότι θα τα παρατήσει και αν το πιέσεις να
συνεχίσει θα έχει περισσότερα προβλήµατα από ότι αν τα παρατούσε. Στην απίθανη
περίπτωση που θα έχει κάποιες επιτυχίες δεν θα είναι σε θέση να τις απολαύσει και
να τις εκτιµήσει. Επιπλέον η µακροχρόνια σχέση σου µε το παιδί σου δεν είναι σε
καλό δρόµο µιας και φαίνεται ότι δεν µπορείς να υιοθετήσεις διαφορετικές
προοπτικές και εναλλακτικές συµπεριφορές.
49 – 39: ∆εν είσαι αρκετά υποστηρικτικός και κάνεις λάθος πολλά πράγµατα. Είσαι
υπέρ – αναµειγµένος µε το σπορ του παιδιού σου και φαίνεται ότι το πιέζεις πολύ. Θα
ήταν καλύτερα αν δεν ανακατευόσουν σε δουλειές που έχουν αναλάβει άλλοι, και
µάλλον πιο ειδικοί από εσένα. Θα βοηθούσε αν έβλεπες τα πράγµατα πιο ψύχραιµα
και άφηνες το παιδί σου να απολαύσει το άθληµα του. Η στάση σου είναι αυτή που
θα οδηγήσει το παιδί σου έως και να τα παρατήσει.
38 – 20: Είσαι οκ αλλά χρειάζεσαι λίγη βοήθεια για να κάνεις τα πράγµατα να
δουλέψουν καλύτερα. Χρειάζεται να υποστηρίζεις περισσότερο και να µην
σπρώχνεις ή να δίνεις οδηγίες και συµβουλές .
19 – 16: Είσαι στον σωστό δρόµο. Κάνεις τα περισσότερα πράγµατα που χρειάζεται
να κάνεις για να έχει το παιδί σου θετική εµπειρία από το άθληµα του.
0 – 15: Μπράβο!!! Είσαι αυτό που χρειάζεται να επηρεάσεις το παιδί σου όσο πιο
θετικά γίνεται . Είσαι γονέας που θέτεις πολύ σωστά τις προϋποθέσεις για την
επιτυχία του παιδιού σου στην ζωή του και φυσικά και στο άθληµα του.

