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Introducere 
 

Ultimii ani înregistrează ameliorarea semnificativă a 
performanţelor sportive, dar şi creşterea numărului accidentelor 
survenite la sportivi, gravitatea fiind în funcţie şi de tipul 
efortului, caracteristicile biomecanice ale actelor şi acţiunilor 
motrice specifice, regulamentul disciplinei sportive practicate, 
echipamentul utilizat, condiţiile de mediu şi organizatorice. 
Scopul recuperării posttraumatice la sportivi, poate fi atins doar 
prin utilizarea promptă a unei terapii complexe, cu abordarea 
organismului ca sistem dinamic hipercomplex bio-psiho-social. 
Astfel, recuperarea traumatismelor sportive rămâne o provocare 
continuă, o problemă de strictă actualitate, care necesită tehnici 
speciale de intervenţie. 

În prezenta cercetare ne propunem să demonstrăm 
efectele pozitive ale abordării sistemice a organismului uman în 
restabilirea rapidă şi completă a stării de sănătate, afectată de 
traumatisme specifice jocului de baschet.  
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PARTEA I-A 
FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A LUCRĂRII 

 
CAPITOLUL 1 

ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND TEMA 
ABORDATĂ 

 
1.1. Consideraţii teoretice privind rolul psihicului uman în 

activităţile conştiente 
 

Psihicul uman este considerat a fi un sistem complex de 
fenomene reflectorii ale realităţii, care are rol de reglare a 
comportamentului individului în acord cu condiţiile vieţii 
materiale şi sociale în care se află subiectul. 

 
1.2. Definirea conceptului de intervenţie cognitiv-

comportamentală 
 

Psihologia сognitivă este disсiplina сare se situează la 
răsсruсea biologiei, psihologiei, lingvistiсii şi сhiar informatiсii, 
având drept obieсt de studiu meсanismele gândirii şi a 
raţionamentului logiс. 

Intervenţia cognitiv-comportamentală reprezintă un 
ansamblu de tehnici bazate pe teoriile învăţării, o combinare 
teoretico-metodologică fundamentată ştiinţific a terapiei 
comportamentale cu terapia cognitivă, cu aplicaţii în patologie şi 
sănătate, având atât un caracter clinic, cât şi unul educaţional şi 
preventiv. 

 
1.3. Performanţa sportivă 
 

„Proces şi rezultat al unei acţiuni, care din punct de 
vedere normativ reprezintă măiestria în îndeplinirea unei sarcini 
cât mai bine posibil, fiind dependentă de interrelaţia factorilor 
endogeni - predispoziţii, aptitudini, cu factorii exogeni - 
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ambientali, exprimaţi în calitatea procesului de antrenament, 
condiţii materiale şi de instruire, nivelul motivaţiei şi influenţa 
factorilor sociali”1, performanţa sportivă este rezultat şi parte a 
unui ansamblu de interacţiuni ce vizează trei direcţii de 
manifestare, respectiv capacitatea de performanţă, structura şi 
evaluarea acesteia.  

 
1.4. Particularităţi ale recuperării medicale în patologia 

ortopedico-traumatică la sportiv 
 

Efortul fizic este definit ca fiind acea stare a 
organismului în care se depăşesc condiţiile bazale prin mişcare. 

Astfel, pornind de la definiţia recuperării medicale ca 
“un domeniu de activitate complexă: medicală, educaţională, 
socială şi profesională prin care se urmăreşte restabilirea cât mai 
deplină a capacităţii funcţionale pierdute de un individ în urma 
unei boli sau a unui traumatism”2 este evident rolul major pe 
care kinetoterapeutul îl are în recuperare pe mai multe direcţii de 
acţiune: fizic, psiho-emoţional, social etc., având nevoie de 
instrumentar de tehnici clare de intervenţie pe toate direcţiile. 

 
1.5. Concluzii teoretice 

1. Sportul reprezintă una din cele mai importante pârghii de 
care dispune societatea pentru optimizarea stării de 
sănătate a populaţiei.   

2. Mişcarea practicată sistematic şi consecvent constituie 
excitantul biologic optim în toate perioadele de creştere 
şi dezvoltare.  

3. Incidenţa patologiei la jucătorii de baschet este relativ 
redusă şi este determinată de solicitări repetate ale 
sistemului neuro-mio-artro-kinetic din timpul jocului. 

1 Dragnea, A., Mate-Teodorescu, S., (2002), Teoria sportului, Editura FEST, 
Bucureşti. 
2 Cordun, M., (2002),  Kinetologie medicală, Editura Axa, Bucureşti, p.103. 
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4. Afecţiunile posttraumatice specifice jocului de baschet 
sunt consecinţa tipului de efort, a regulamentului, 
echipamentului şi a aparaturii utilizate etc.  

5. Condiţia unei stări optime de sănătate şi a vindecării 
corecte constă în abordarea holistică a organismului.  

6.  Săriturile multiple la panou, care solicită intens 
articulaţiile genunchilor, sprinturile, opririle bruşte şi 
răsucirile, determină apariţia accidentelor traumatice.  

7.  Datele literaturii de specialitate evidenţiază o creştere 
semnificativă a diversităţii mijloacelor şi tehnicilor 
utilizate în recuperare la sportivi.  

8. Limita identificată în literatura de specialitate cu privire 
la tema propusă este reprezentată de abordarea 
psihicului sportivului în caz de accidentare, atât pe zona 
de impact a accidentării asupra sportivului, cât şi pe cea 
de intervenţie terapeutică.  
 

 
 

CAPITOLUL 2 
REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURA DE 

SPECIALITATE ŞI MOTIVAREA ALEGERII ACESTEIA 
 

2.1. Stadiul actual al cunoaşterii rezultat din literatura de 
specialitate naţională şi internaţională 

Literatura de specialitate este foarte bogată în ceea ce 
priveşte modalităţile de optimizare a performanţei în sport, 
accentul fiind pus pe posibilităţile de intervenţie în toate fazele 
pregătirii sportive. 

Henschen şi Cook (2003) au prezentat tehnici 
psihologice individuale şi de echipă utilizate de jucătorii de 
baschet profesionişti pentru a face faţă unor probleme cum ar fi 
crizele de încredere în performanţă, iar Burke a prezentat o 
varietate de tehnici psihologice pentru a face faţă presiunii, 
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pierderii încrederii pentru întreaga echipă (Eys, Burke, Carron, 
& Dennis, 2006). 

Lucrând în echipă cu medici, kinetoterapeuţi şi antrenori, 
considerăm oportună intensificarea cercetărilor şi pe direcţia 
relaţiei fizic-psihic, respectiv identificarea modalităţilor optime 
de intervenţie respectând două din principiile de bază ale 
kinetoterapiei - individualizarea tratamentului şi activitatea 
conştientă - implicarea pacientului în actul de refacere-
recuperare.  

În concluzie, considerăm că tema propusă de noi, 
reprezintă o noutate atât pentru literatura naţională, cât şi 
pentru cea internaţională, nefiind realizate cercetări care să 
prezinte modalităţile de intervenţie din punct de vedere 
psihologic, în acord cu biotipul psihocomportamental al 
sportivului.  
 
2.2. Motivarea alegerii temei 

. 
Fiind psiholog, aplicarea, timp de peste 10 ani, pe 

sportivi/nesportivi a tehnicilor de restructurare cognitivă în 
cadrul abordării integrative, respectiv rezultatele înregistrate, m-
au convins de relaţia existentă între componentele fizic, psihic şi 
energetic ale organismului. Pornind de la relaţia boală - 
comportament adaptativ în restabilirea stării de sănătate a 
sportivului accidentat, doresc să conturez importanţa 
intervenţiilor şi la nivel psiho-emoţional în procesul de 
recuperare. 
 
2.3. Elemente de originalitate 
 

Apreciez ca originală ideea de abordare a pacientului 
sportiv de către kinetoterapeut, care să asocieze intervenţiilor 
specifice şi aspecte psihologice, cognitiv-comportamentale, care 
prin intervenţia personalizată în acord şi cu caracteristicile 
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psihoemoţionale ale individului, să crească eficienţa mijloacelor 
de educaţie fizică, sport şi kinetoterapie cunoscute. 

 

 
 

CAPITOLUL 3  
JOCUL DE BASCHET - HOBBY, PERFORMANŢĂ ŞI 

TIPURI DE PATOLOGIE SPECIFICĂ 
 
3.1. Particularităţile jocului de baschet 
 

Baschetul reprezintă forma particulară de manifestare şi 
practicare cu caracter ludic a activităţii corporale şi a exerciţiului 
fizic, la care participanţii luptă în condiţiile prevăzute de 
regulamentul jocului pentru obţinerea victoriei, fiind un joc 
sportiv de mare spectaculozitate. “Prin conţinutul său, mereu 
susceptibil de organizare şi perfecţionare - individuală şi 
colectivă - până la limitele subtilităţii, baschetul se pretează la 
studiu, pregătirea teoretică devenind o necesitate.”3 

 
3.2. Analiza biomecanică a riscului de traumatisme la 
jucătorul de baschet 
 

„Tendinţele actuale ale jocului de baschet, respectiv 
intensificarea efortului de pregătire şi a celui competiţional prin 
creşterea vitezei de deplasare şi de execuţie, cu pătrunderi rapide, 
pase şi aruncări la coş din săritură, contraatacuri, lupta pentru 
recuperarea mingii, apărarea activă în zonă sau presing pe tot 
terenul şi pe toată durata jocului au determinat creşterea masivă a 
solicitărilor organismului atât pe componentă somatică cât şi 
vegetativă, cu impact major, în dublu sens, asupra organismului 

3 Moanţă A., (2015), Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive - Baschet, 
Editura Discobolul, Bucureşti, p. 12. 
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ca întreg şi a componentelor sale”, ceea ce a determinat direct 
proporţional şi creşterea patologiei la jucătorul de baschet.4   

 
3.3. Sistematizarea traumatismelor survenite la jucătorul de 
baschet 
 

În baschet, în funcţie de factorii patogenici care le 
generează pot apare: 
- macrotraumatisme - afecţiuni produse de agenţi vulneranţi 
unici, bine identificaţi, de cauză internă sau externă; 
- microtraumatisme - leziuni de suprasolicitare, determinate de 
agenţi vulneranţi minori; 
- afecţiuni cronice şi dismetabolice; 
- afecţiuni hiperfuncţionale - forme de suprasolicitare sau supra-
antrenament, localizate la nivelul aparatului locomotor. 
 
3.3.1. Traumatisme de părţi moi 

       Traumatismele părţilor moi întâlnite în jocul de baschet sunt 
localizate la nivel de: piele, muşchi, tendoane - şi sunt 
reprezentate de: plaga cutanată şi contuzia musculară, elongaţia 
musculară sau tendinoasă, ruptura fibrilo-fasciculară, ruptura 
musculară, dilacerarea, dezinserţia, ruptura tendinoasă  parţială 
sau totală - în special la nivelul trenului inferior. 
 
3.3.2. Traumatismele articulare 
  
        Traumatismele articulare ocupă un loc important în 
patologia posttraumatică a jucătorului de baschet datorită 

4 Bratu, M., (2007), Teză de doctorat, Contribuţii privind optimizarea 
tratamentului kinetic prin aplicarea tehnicilor neconvenţionale în  
recuperarea afecţiunilor posttraumatice specifice jocului de baschet, Editura 
ANEFS, Bucureşti. 
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faptului că articulaţiile prin poziţia lor sunt cele mai expuse 
traumatismelor directe şi indirecte.  
 
 
 

CAPITOLUL 4 
RECUPERAREA PRIN MIJLOACE KINETICE 

SPECIFICE ÎN PATOLOGIA POSTTRAUMATICĂ LA 
JUCĂTORUL DE BASCHET 

 
4.1. Aspecte generale ale recuperării posttraumatice la 
jucătorul de baschet 

Recuperarea medicală în sport urmăreşte asigurarea 
restabilirii anatomo-funcţionale a unui organ sau a unei funcţii 
perturbate de efortul sportiv, în vederea reinserţiei cât mai rapide 
în activitatea competiţională. 

 
4.2. Obiective ale recuperării în patologia posttraumatică la 
jucătorul de baschet 
 

Obiectivele programelor de recuperare sunt: 
  -  combaterea durerii şi controlul procesului inflamator; 
  -  reducerea la minim a efectelor induse de suspendarea                
     activităţii kinetice; 
  -  recuperarea mobilităţii articulare; 
  -  recâştigarea elasticităţii musculare; 
  -  recuperarea forţei musculare; 
  -  creşterea rezistenţei musculare; 
  -  recâştigarea coordonării musculare caracteristice activităţii 
     sportive practicate; 
  -  ameliorarea capacităţii de efort; 
  -  reintegrarea în activitatea sportivă de antrenament şi  
     competiţională.  
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4.3. Mijloace specifice educaţiei fizice, sportului şi 
kinetoterapiei utilizate în  recuperarea posttraumatică la 
jucătorul de baschet 

Mijloacele utilizate în recuperarea afecţiunilor 
posttraumatice la sportiv sunt:   specifice - convenţionale şi 
neconvenţionale, şi nespecifice. 
             Mijloacele convenţionale au fost sistematizate de M. 
Cordun5 astfel: 
    Mijloace specifice: 
    -   exerciţiul fizic                                                                   h 
    -   posturare                                                                            i   
    -   mecanoterapie                                                                   d 
    -   masaj                                                                                  r 
    Mijloace nespecifice:                                                             o 
    - agenţi fizici naturali - termoterapie – hidrotermoterapie     t 

                                                                                             e 
                                       -  hidroterapie – peloidoterapie           r 

                                                                                            m            
                                  -  balneoterapie – talasoterapie           o     
                                                                                              k  
                                -  aerosoloterapie – helioterapie          i 

                                                      n                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- limatoterapie – aeroterapie               e       

- agenţi fizici artificiali - electroterapie;                                   t    
- mijloace psihice;                             o      
- imobilizarea;                                                                                
- dieta.      

 
 
 

5 Cordun, M., (2009), Kinantropometrie, Editura CD Press, Bucureşti. 
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4.4. Etapele procesului de recuperare în patologia 
posttraumatică la jucătorul de baschet 
 
 Prima etapă  este  reprezentată  de  perioada  de  

repaos/imobilizare şi are  ca obiective principale: 
⇒ refacerea anatomică; 
⇒ controlul  inflamaţiei  şi combaterea durerii; 
⇒ combaterea tulburărilor vasculo-trofice; 
⇒ menţinerea funcţionalităţii la nivelul 

structurilor neafectate; 
⇒ menţinerea forţei musculare; 
⇒ menţinerea capacităţii de efort a 

organismului; 
⇒ menţinerea imaginilor ideomotorii legate de 

gesturile şi acţiunile motrice specifice 
sportului practicat. 

 A doua etapă, de recuperare funcţională, urmează celei 
de imobilizare şi are următoarele obiective: 

⇒ recuperarea stabilităţii pasive şi active în 
zona afectată; 

⇒ recuperarea mobilităţii la nivelul articulaţiei 
afectate; 

⇒ recuperarea forţei musculare - musculatură 
implicată; 

⇒ menţinerea capacităţii de efort a 
organismului; 

⇒ menţinerea imaginilor ideomotorii legate de 
gesturile motrice specifice. 

 Perioada de reintegrare în activitatea sportivă are 
următoarele obiective: 

⇒ readaptarea structurilor afectate la solicitările 
specifice activităţii sportive de performanţă; 

⇒ adaptarea organismului la efortul caracteristic 
activităţii de antrenament şi competiţionale; 

 16 



⇒ realizarea unui program de întreţinere, în care 
accentul va fi pus pe tonifiere şi rezistenţă 
musculară; 

⇒ realizarea unui program de încălzire şi de 
refacere corespunzător, reducând la minim riscul 
unei recidive; 

⇒ reintegrarea propriu-zisă a sportivului în 
activitatea competiţională. 

⇒ reintegrare în activitatea de antrenament şi 
competiţională. 

 
 
 

CAPITOLUL 5  
INTERVENŢIA DE TIP COGNITIV- 

COMPORTAMENTAL ÎN PATOLOGIA ORTOPEDICO-
TRAUMATICĂ LA JUCĂTORUL DE BASCHET 

 
5.1.  Rolul psihicului uman în generarea de comportamente 
şi modalităţi de intervenţie 

 
Psihicul uman reglează comportamentul individului în 

funcţie de condiţiile vieţii materiale şi sociale în care se află 
acesta, dirijându-l în sensul asigurării unui echilibru activ cu 
mediul.  

 
5.2. Intervenţii de tip cognitiv-comportamental 
             

În psihoterapia comportamentală întâlnim două concepte 
de bază: întărirea şi controlul. Consilierea psihologică contribuie 
la controlul şi chiar stingerea comportamentelor dezadaptative şi 
activarea modelelor de comportament cele mai eficiente.  
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PARTEA A II-A 
CERCETAREA PRELIMINARĂ 

 

CAPITOLUL 6  
DESIGNUL EXPERIMENTAL AL CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

6.1. Premise ale cercetării preliminare 

În cadrul demersului de cercetare preliminară s-a pornit 
de la următoarele premise: 

- Procesul de pregătire al jucătorului profesionist de 
baschet poate fi optimizat prin cooperarea eficientă dintre 
antrenor, medic, kinetoterapeut, psiholog sportiv şi toţi ceilalţi 
profesionişti implicaţi în procesul de instruire. 

- Cinci tipuri specifice de pregătire sunt incluse în 
fiecare etapă a programului de antrenament: fizică, tehnică, 
tactică, psihologică şi de refacere. 

- Alături de antrenamentul fizic, tehnicile psihologice 
adecvate cresc  performanţa în sport şi asigură pregătirea mentală 
eficientă. 
 
6.2. Obiective 
 

Obiectivele lucrării de faţă se referă la identificarea 
traumatismelor specifice sportivilor care practică baschet şi a 
gradului de severitate al acestora. 

Ţinând cont de aceste considerente, în cazul identificării 
incidenţelor de tip traumatic la sportivii baschetbalişti de 
performanţă am stabilit următoarele obiective: 
 analizarea informaţiilor existente şi sintetizarea lor într-o 

abordare complexă, descriptivă statistică; 
 identificarea nivelului variabilelor fizice şi psihice 

evaluate prin probe de specialitate; 
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 identificarea unor corelaţii între anumite variabile 
investigate, precum impulsivitatea, statusul anxiogen, 
statusul depresiv, existenţa credinţelor iraţionale, 
comportamentul personal în raport cu accidentările şi 
gradul de traumatizare la sportivii baschetbalişti. 

 
6.3. Scopul 
 

Abordarea teoretică şi practică a problematicii privind 
optimizarea procesului de recuperare în patologia ortopedico-
traumatică la jucătorul de baschet printr-o intervenţie de tip 
cognitiv-comportamental, cunoaşterea formelor acesteia şi a 
factorilor care cresc predispoziţia dezvoltării unor 
comportamente de reabilitare necesită o susţinere empirică 
validată ştiinţific. 

 
6.4. Sarcini 
 
În cazul accidentelor survenite la sportive, sarcinile cercetării 
sunt: 

• studiul literaturii de specialitate, 
• etapizarea şi organizarea cercetării, 
• stabilirea protocolului de testare a baschetaliştilor, 
• înregistrarea, analiza şi interpretarea statistică a datelor, 
• conturarea rolului comunicării în relaţia  
      kinetoterapeut - beneficiar, 
• stabilirea modalităţilor de eficientizare a actului de 
      refacere-recuperare prin intervenţii de tip consiliere 
      cognitiv-comportamentală. 

 
6.5. Ipoteze 
 

Ipoteza 1. Credinţele iraţionale mai puternice cresc 
şansele ca nivelul de impulsivitate să fie, de asemenea, prezent în 
mod pregnant.  
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Ipoteza 2. Credinţele iraţionale mai puternice cresc 
şansele ca nivelul de depresie şi cel de anxietate să fie prezente 
în mod pregnant.  

Ipoteza 3. Dacă nivelul de depresie şi cel de anxietate 
per total sunt mai puternice, atunci sunt şanse mai mari ca 
nivelul percepţiei asupra comportamentului în cazul accidentării 
să fie prezent în mod pregnant.  
 
6.6. Subiecţii şi locul desfăşurării cercetării 

 
Pentru verificarea ipotezelor, s-a procedat la constituirea 

a două grupuri de subiecţi, un grup experimental şi un grup de 
control, ce conţin câte un număr egal de subiecţi. Grupul 
experimental este format din baschetbalişti de performanţă, 30 
subiecţi de sex masculin, cu vârste cuprinse între 18 şi 32 de ani, 
media de vârstă fiind 23,08 ani, cu o deviaţie standard (SD = 
3,118).  
         Grupul de control este format din 30 de tineri care practică 
baschetul ca hobby, de sex masculin, având vârste cuprinse între 
18 şi 32 de ani, cu o medie de 26,30 ani şi o deviaţie standard 
(SD = 3,677).  
 
6.7. Metode de cercetare 
 

În cercetare au fost utilizate următoarele metode: 
 Studiul bibliografic    
 Metoda experimentului cu ajutorul testelor şi scalelor 

psihologice. 
 Metoda anchetei prin intermediul chestionarelor de date 

demografice. 
 Metoda grafică. 
 Softul pentru analiza statistică interactivă IBM SPSS 

22.0.  
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6.8. Evaluarea subiecţilor 
 

Pentru evaluarea subiecţilor cercetaţi am aplicat o serie 
de chestionare şi scale pe care le prezint în continuare:  

-   Chestionarul de date demografice 
-   Scala credinţelor iraţionale 
-   Scala de impulsivitate 
-   Scala pentru anxietate şi depresie HADS 
-   Inventarul de depresie Beck 
-  Percepţia asupra comportamentului în timpul 
    accidentărilor. 

 
 
 

CAPITOLUL 7  
PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA 
REZULTATELOR CERCETĂRII PRELIMINARE 

 
7.1. Prezentarea subiecţilor 
7.1.1 Date demografice în grupul experimental baschetbalişti 
de performanţă 
 

În urma interviului semistructurat s-a constatat că 15 
dintre aceşti subiecţi, reprezentând 50% din grup, au suferit la un 
moment dat leziuni uşoare care au necesitat prezentarea la 
medicul de specialitate, 8 sportivi, reprezentând 26% din grup, 
au avut leziuni medii şi 7 sportivi, reprezentând 24% din grup, 
au avut leziuni grave. 
 
7.2. Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute de către 
grupul experimental 
 
7.2.1. Scala credinţelor iraţionale - grup experimental arată o 
medie a scorurilor de 73,76, valoare ce se situează în intervalul 
de percepere a unui nivel ridicat al credinţelor iraţionale.  
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N Valid 30 
Valori Lipsă 0 

Media 73,7667 
Mediana 74,0000 
Mod 74,00 
Abatare standard 3,47090 
Varianta 12,047 
Skewness (asimetria) ,110 
Kurtosis ,143 
Minim 67,00 
Maxim 81,00 

Fig. 7.1. Statistică descriptivă Scala credinţelor iraţionale  
 
7.2.2. Scala Impulsivitate - grup experimental arată o medie a 
scorurilor de 29,60 valoare ce se situează în intervalul de 
percepere a unui nivel ridicat pentru impulsivitate (Fig.7.2). 
Abaterea standard a scorurilor este de 1,693; valoarea medianei 
este de 30 şi a modului de 31. 
 
 

 Valid 30 
Valori lipsă 0 

Media 29,6000 
Mediana 30,0000 
Mod 31,00 
Abatere standard 1,69380 
Varianţă 2,869 
Skewness (asimetrie) -,139 
Kurtosis -,605 
Minim 26,00 
Maxim 33,00 

Fig. 7.2. Statistică descriptivă Scala Impulsivitate in grupul 
experimental (N=30)  
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7.2.3. Scala HADS Scor total Depresie şi anxietate - grup 
experimental arată o medie a scorurilor de 10 valoare ce se 
situează în intervalul de percepere a unui nivel ridicat pentru 
scorul total depresie şi anxietate (Fig. 7.3). Abaterea standard a 
scorurilor este de 1,709 iar valoarea medianei şi a modului de 30. 

N Valid 30 
Lipsă 0 

Media 30,1000 
Mediana 30,0000 
Mod 30,00 
Abaterea standard 1,70900 
Varianţa 2,921 
Skewness ,633 
Kurtosis 1,306 
Minim 27,00 
Maxim 35,00 

Fig. 7.3. Statistică descriptivă Scala HADS scor total  
 

7.2.4. Scala HADS Scor Subscala Depresie - grup 
experimental arată o medie a scorurilor de 11,70 valoare ce se 
situează în intervalul de percepere a unui nivel ridicat pentru 
scorul de depresie (Fig.7.4). Abaterea standard a scorurilor este 
de 1,342 iar valoarea medianei este de 11,50 şi a modului de 11. 

 
N Valid 30 

Valori Lipsă 0 
Media 11,7000 
Mediana 11,5000 
Mod 11,00 
Abaterea standard 1,34293 
Varianta 1,803 
Skewness (asimetria) ,868 
Kurtosis (aplatizarea) 1,064 
Minim 9,00 
Maxim 16,00 

Fig. 7.4. Statistică descriptivă Scala HADS scor subscala depresie  
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7.2.5. Scala HADS Scor Subscala Anxietate - grup 
experimental arată o medie a scorurilor de 18,40 valoare ce se 
situează în intervalul de percepere a unui nivel foarte ridicat 
pentru scorul de anxietate (Fig.7.5). Abaterea standard a 
scorurilor este de 1,220 iar valoarea medianei şi a modului este 
de 19. 

N Valid 30 
Valori lipsă 0 

Media 18,4000 
Mediana 19,0000 
Mod 19,00 
Abaterea standard 1,22051 
Varianta 1,490 
Skewness -,361 
Kurtosis -,849 
Minim 16,00 
Maxim 20,00 

Fig. 7.5. Statistică descriptivă Scala HADS scor subscala anxietate  
 
7.2.6. Inventar de depresie Beck (BDI) – grup experimental 
arată o medie a scorurilor de 29,26 valoare ce se situează în 
intervalul de percepere a unui nivel moderat pentru scorul de 
depresie.  

N Valid 30 
Lipsă valori 0 

Media 29,2667 
Mediana 29,5000 
Mod 25,00a 
Abaterea standard 4,45617 
Varianţa 19,857 
Skewness ,179 
Kurtosis -,866 
Minim 22,00 
Maxim 39,00 

Fig. 7.6. Statistică descriptivă Inventar depresie Beck (BDI) în grupul 
experimental (N=30) 
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7.2.7. Percepţia asupra comportamentului în timpul 
accidentărilor, PCA arată o medie a scorurilor de 14,50 valoare 
ce se situează în intervalul de percepere a unui nivel moderat 
pentru scorul de percepţie a comportamentului în timpul 
accidentărilor (Fig. 7.7).  

N Valid 30 
Valori Lipsă 0 

Media 14,5000 
Mediana 14,0000 
Mod 14,00 
Abaterea standard 1,57020 
Varianţa 2,466 
Skewness ,115 
Kurtosis -,030 
Minim 11,00 
Maxim 18,00 

Fig. 7.7. Statistică descriptivă Percepţia asupra comportamentului în 
timpul accidentărilor în grupul experimental (N=30) 
 
7.3. Analiza şi interpretarea datelor în grupul de control - 
jucători amatori de baschet 

 
7.3.1. Scala credinţelor iraţionale - grup de control arată o 
medie a scorurilor de 60,40 valoare ce se situează în intervalul de 
percepere a unui nivel moderat al credinţelor iraţionale (Fig.7.8). 
Abaterea standard a scorurilor este de 3,625 iar valoarea 
medianei şi a modului sunt 59. 

N Valid  30 
Lipsă valori  0 

Media 60,4000 
Mediana 59,0000 
Mod 59 
Abaterea standard 3,62528 
Varianţa 13,145 
Skewness 1,174 
Kurtosis 1,007 
Minim 55,00 
Maxim 71,00 

       Fig. 7.8. Statistică descriptivă Scala credinţelor iraţionale  
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7.3.2. Scala Impulsivitate - grup de control baschetbalişti 
amatori arată o medie a scorurilor de 22,03 valoare ce se 
situează în intervalul de percepere a unui nivel mediu pentru 
impulsivitate (Fig.7.9). Abaterea standard a scorurilor este de 
2,619; valoarea medianei este de 22 şi a modului tot de 22. 

 
N Valid 30 

Valori lipsă  0 
Media 22,0333 
Mediana 22,0000 
Mod 22,00a 
Abaterea standard 2,61934 
Varianta 6,861 
Skewness -,298 
Kurtosis -1,033 
Minim 17,00 
Maxim 26,00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

          Fig. 7.9. Statistică descriptivă Scala Impulsivitate  
 
 
7.3.3. Scala HADS Scor total Depresie şi anxietate - grup de 
control baschetbalişti amatori arată o medie a scorurilor de 
21,13 valoare ce se situează în intervalul de percepere a unui 
nivel ridicat pentru scorul total depresie şi anxietate (Fig.7.10). 
Abaterea standard a scorurilor este de 4,191 iar valoarea 
medianei 21 şi a modului 18. 
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N Valid 30 

Valori lipsă 0 
Media 21,1333 
Mediana 21,0000 
Mod 18,00 
Abatere standard 4,19140 
Varianţa 17,568 
Skewness -,067 
Kurtosis -1,010 
Minim 14,00 
Maxim 28,00 

        Fig.7.10. Statistică descriptivă Scala HADS scor total  
 
7.3.4. Scala HADS Scor Subscala Depresie - grup de control 
baschetbalişti amatori arată o medie a scorurilor de 9,83 
valoare ce se situează în intervalul de percepere a unui nivel slab 
spre moderat pentru scorul de depresie (Fig. 7.11). Abaterea 
standard a scorurilor este de 2,600 iar valoarea medianei este de 
10 şi a modului de 6. 

 
N Valid 30 

Missing 0 
Media 9,8333 
Mediana 10,0000 
Mod 6,00a 
Abatere standard 2,60084 
Varianţa 6,764 
Skewness -,044 
Kurtosis -1,207 
Minim 6,00 
Maxim 14,00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 
    Fig.7.11. Statistică descriptivă Scala HADS scor subscala depresie  
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7.3.5. Scala HADS Scor Subscala Anxietate - grup de control 
baschetbalişti amatori arată o medie a scorurilor de 9,76 
valoare ce se situează în intervalul de percepere a unui nivel 
scăzut pentru scorul de anxietate (Fig.7.12). Abaterea standard a 
scorurilor este de 2,095 iar valoarea medianei este de 9,5 şi a 
modului este de 9. Subiecţii au dat răspunsuri situate între 7 
puncte scorul minim (nivel scăzut de anxietate) şi 14 puncte 
scorul maxim (nivel ridicat al scorului de anxietate).  

 
N Valid 30 

Valori lipsă 0 
Media 9,7667 
Mediana 9,5000 
Mod 9,00 
Abatere standard 2,09570 
Varianţa 4,392 
Skewness ,379 
Kurtosis -,629 
Minim 7,00 
Maxim 14,00 

    Fig.7.12. Statistică descriptivă Scala HADS scor subscala anxietate  
 
7.3.6. Inventarul de depresie Beck (BDI) - grup de control 
baschetbalişti amatori arată o medie a scorurilor de 19,86 
valoare ce se situează în intervalul de percepere a unui nivel slab 
spre moderat pentru scorul de depresie (Fig.7.13). Abaterea 
standard a scorurilor este de 5,929 iar valoarea medianei este de 
21 şi a modului este de 22.  
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N Valid 30 
Valori lipsă 0 

Media 19,8667 
Mediana 21,0000 
Mod 22,00 
Abatere standard 5,92908 
Varianţa 35,154 
Skewness ,060 
Kurtosis ,364 
Minim 9,00 
Maxim 35,00 

         Fig. 7.13. Statistică descriptivă Inventar depresie Beck (BDI)  
 
7.3.7. Percepţia asupra comportamentului în timpul 
accidentărilor, PCA arată o medie a scorurilor de 11,57, valoare 
ce se situează în intervalul de percepere a unui nivel slab spre 
moderat pentru scorul de percepţie a comportamentului în timpul 
accidentărilor (Fig.7.14).  
 

N Valid 30 
Lipsă valori 0 

Media 11,57 
Mediana 12,00 
Mod 8a 
Abatere standard 2,837 
Varianţa 8,047 
Skewness ,008 
Kurtosis -1,053 
Minim 7 
Maxim 17 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

Fig.7.14. Statistică descriptivă Percepţia asupra comportamentului în 
timpul accidentărilor în grupul de control (N=30) 
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7.4. Verificarea ipotezelor 
 

Ipoteza 1. Credinţele iraţionale mai puternice cresc 
şansele ca nivelul de impulsivitate să fie, de asemenea, prezent în 
mod pregnant.  
 
7.4.1. Credinţele iraţionale şi impulsivitatea - Pentru 
verificarea ipotezei1 s-a utilizat calculul statistic de corelaţie 
Pearson (r) şi rezultatele obţinute (coeficienţii de corelaţie 
calculaţi, intervalul de încredere corespunzător lor, şi coeficienţii 
de corelaţie corectaţi pentru atenuarea de fidelitate) ne permit să 
validăm ipoteza. 
 

Credinţele 
iraţionale 

Impulsivitatea 

 ulat 
r calculat 95% CI 

r corectat Limita 
inf. 

Limit
a sup. 

Credinţe iraţionale .57** .43 .67  .61** 
Impulsivitatea IMD şi 
IMDP 

 43** .39 .51  .46** 

Notă. Grup experimental: N = 30. *p < .05; **p < .01. 
 

Ipoteza 2. Credinţele iraţionale mai puternice cresc 
şansele ca nivelul de depresie şi cel de anxietate să fie prezente 
în mod pregnant.  
 
7.4.2. Credinţele iraţionale şi nivelul de depresie şi anxietate 
HADS - coeficienţii de corelaţie calculaţi, intervalul de încredere 
corespunzător lor, şi coeficienţii de corelaţie corectaţi pentru 
atenuarea de fidelitate. 
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Credinţele iraţionale 

Depresie şi anxietate HADS 

r calculat 
r calculat 95% CI 
Limita 
inf. 

Limita 
sup. 

Credinţe iraţionale  .57**        .43 .67 
Nivel de depresie şi anxietate 
HADS 

 .59**        .53 .76 

Nivel de depresie BDI  .69**        .49 .74 
Notă. Grup experimental: N = 30. *p < .05; **p < .01. 

 
Ipoteza 3. Dacă nivelul de depresie şi cel de anxietate 

per total sunt mai puternice, atunci sunt şanse mai mari ca 
nivelul percepţiei asupra comportamentului în cazul accidentării 
să fie prezent în mod pregnant.  
 

7.4.3. Depresie şi anxietate HADS, BDI şi nivelul percepţiei 
asupra comportamentului în cazul accidentării - coeficienţii de 
corelaţie calculaţi, intervalul de încredere corespunzător lor, şi 
coeficienţii de corelaţie corectaţi pentru atenuarea de fidelitate. 

Depresie şi anxietate 
HADS şi BDI 

Percepţia asupra comportamentului 
în cazul accidentării (PCA) 

r calculat 
r calculat 95% CI 

Limita inf. Limita sup. 
Nivel de depresie şi anxietate 
HADS 

 .59**        .53 .76 

Nivel de depresie BDI  .69**        .49 .74 
Percepţia comportamentului 
în cazul accidentării (PCA) 

 .27*        .13 .34 

Notă. Grup experimental: N = 30. *p < .05. 
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CAPITOLUL 8  
CONCLUZII ALE CERCETĂRII PRELIMINARE 

1. După investigarea subiecţilor din cele două grupuri, 
respectiv grupul experimental format din baschetbalişti ce 
practică sport de performanţă şi grupul de control alcătuit din 
persoane care practică baschetul ca hobby, comparând 
mediile obţinute la variabilele studiate, se observă că pentru 
scalele impulsivitate am obţinut o medie de 29.60 în grupul 
experimental (SD = 1.69) şi 22.03 în grupul de control (SD = 
2.69), cu un t(58) = 3.61; two-tailed sig. p < 0.001; în ceea 
ce priveşte scala credinţelor iraţionale (M experimental =  
73.76; SD = 3.47) şi (M control =  60.40; SD = 3.62) s-a 
obţinut un t(58) = 5.25; two-tailed sig. p < 0.001. Aceste date 
confirmă ipoteza 1 a cercetării preliminare. 

2. În ceea ce priveşte scala credinţelor iraţionale, rezultatele 
arată o medie de 73.76 în grupul experimental (SD = 3.47) şi 
o medie de  60.40 în grupul de control (SD = 3.62) cu un 
t(58) = 5.25; two-tailed sig. p < 0.001, iar pentru scala 
HADS depresie şi anxietate (M experimental = 30.10; SD = 
1.70) şi (M control = 21.13; SD = 4.19) s-a obţinut un t(58) 
= 3.42; two-tailed sig. p < 0.001. Aceste date confirmă 
ipoteza 2 a cercetării preliminare. 

3. Pentru scala HADS depresie şi anxietate (M experimental = 
30.10; SD = 1.70) şi (M control = 21.13; SD = 4.19) s-a 
obţinut un t(58) = 3.42; two-tailed sig. p < 0.001; pentru 
scala de depresie BDI (M experimental = 29.26; SD = 4.45) 
şi (M control = 19.86; SD = 5.92) s-a obţinut un t(58) = 3.35; 
two-tailed sig. p < 0.001; pentru scala Percepţia 
comportamentului în timpul accidentărilor PCA (M 
experimental = 14.50; SD = 1.57) şi (M control = 11.57; SD 
= 2.83) s-a obţinut un t(58) = 2.21; two-tailed sig. p < 0.001. 
Aceste date confirmă ipoteza 3 a cercetării preliminare. 

      Se arată că accidentările suferite de sportivii profesionişti vor 
fi resimţite atât în plan fizic, cât şi în plan psihic printr-o serie de 
reacţii dezadaptative cum ar fi: anxietate, depresie, stare de 
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panică, incapacitate de concentrare, incoerenţa credinţelor, 
nehotărâre sau decizii pripite. 

 
Limitele studiului 
 
Principala limită a acestui studiu provine din numărul 

mic de participanţi la cercetare. Este de dorit ca pe viitor pentru 
o mai bună prezentare a rezultatelor cercetării eşantionul să fie 
compus dintr-un număr cât mai mare de sportivi baschetbalişti 
de performanţă 

 
 

CAPITOLUL 9 
DESIGNUL CERCETĂRII PROPRIU-ZISE 

 
9.1. Premise 
 

Aplicarea unor programe specializate multidisciplinare 
cu adresabilitate în tematica abordată care îmbină kinetoterapia 
cu abordarea psihologică de suport, sau/şi cu cea cognitiv- 
comportamentală, vor aduce beneficii participanţilor în sensul 
ameliorării stării lor de sănătate fizică şi psihică. 

Tehnicile psihologice adecvate cresc  performanţa în 
sport şi asigură pregătirea mentală eficientă pentru antrenament  

 
9.2. Obiective 
 

- analizarea informaţiilor existente şi sintetizarea lor într-o 
abordare complexă, din punct de vedere statistic prin 
reflectarea lor fizică şi psihologică; 

- studiul variabilelor principale de cercetare prin utilizarea 
unor probe de personalitate; 

- identificarea nivelului variabilelor fizice şi psihice 
evaluate prin probe de specialitate; 
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- identificarea unor corelaţii între variabilele investigate, 
precum: factori de personalitate, respectiv stabilitatea 
faţă de instabilitatea emoţională care este o reflectare a 
temperamentului coleric, impulsivitatea, statusul 
anxiogen, statusul depresiv, existenţa credinţelor 
iraţionale, comportamentul personal în raport cu 
accidentările şi gradul de traumatizare, scoruri ale 
dimensiunilor comportamentului personal la sportivi. 

 
9.3. Scop şi sarcini 
 

Pornind de la premisa că orice sportiv care suferă un 
traumatism,va avea de luptat cu o serie de criterii fizice, psihice, 
interpersonale şi psihosociale în procesul de ameliorare şi 
recuperare considerăm că este esenţială înţelegerea statusului 
psihologic şi efectele pe care leziunile produse le aduc în viaţa 
sportivului.  

 
9.4.  Ipoteze 
 
            Ipotezele propuse sunt următoarele: 

Ipoteza 1. Credinţele iraţionale mai puternice cresc şansele 
ca nivelul de impulsivitate sa fie mai pregnant la subiecţii care 
fac parte din grupul experimental diagnosticaţi de medicul 
ortoped.  

Ipoteza 2. Nivelul crescut al instabilităţii emoţionale, al 
credinţelor iraţionale, al depresiei şi anxietăţii cresc nivelul 
percepţiei asupra comportamentului în timpul accidentărilor la 
baschetbaliştii care fac parte din grupul experimental. 

Ipoteza 3. Cu cât nivelul de depresie şi cel de anxietate sunt 
mai puternice, cu atât cresc şansele ca  nivelul percepţiei asupra 
durerii să fie mai pregnant.  
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9.5. Subiecţii şi locul desfăşurării cercetării 
 

S-a procedat la analizarea unui grup experimental de 
210 subiecţi de sex masculin, cu vârste cuprinse între 18 şi 36 de 
ani, practicanţi de baschet de performanţă, având o medie de 
vârstă M = 25,32, şi o abatere standard SD = 8,65, recrutaţi în 
urma unor anunţuri publicate în cadrul clinicii Aquamarin, 
respectiv cluburile sportive Steaua Bucureşti, Laguna, Rapid şi 
Ştiinţa Bucureşti.  

Grupul de control este format din 180 subiecţi de sex 
masculin (m = 180), având vârste cuprinse între 18 şi 36 de ani, 
cu o medie  (M = 27,65) şi o deviaţie standard (SD = 6,532). Toţi 
subiecţii sunt de naţionalitate română şi locuiesc atât în mediul 
urban, cât şi în mediul rural.  

 
9.6. Metode de evaluare 
 
9.6.1.  Chestionarul de date demografice format dintr-un set de 
întrebări standard care s-au adresat următorilor itemi: vârsta, gen, 
status ocupaţional, nivel de studii, perioada de practicare a 
baschetului de performanţă şi raportarea gradului de traumatism 
în conformitate cu opinia medicului ortoped, informaţii 
comunicate de către fiecare participant. 
 
9.6.2. Chestionarul de personalitate 16 PF, Factorul C: 
Stabilitate Emoţională vs Instabilitate Emoţională. 
 
 9.6.3. Scala credinţelor iraţionale, care măsoară cele 10 
credinţe iraţionale. 
 
9.6.4. Scala de impulsivitate, este un chestionar autoevaluator 
care conţine 30 de itemi.  
 
9.6.5. Scala pentru depresie şi anxietate HADS, bazată pe 14 
întrebări, 7 din ele vizând depresia, iar 7 anxietatea. 
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9.6.6. Inventarul de depresie Beck , este o probă cu 21 itemi 
gradaţi în funcţie de prezenţa şi severitatea simptomelor 
reflectându-se astfel grade de intensitate, în trei trepte 0, 1, 2. 
 
9.6.7. Percepţia asupra comportamentului în timpul 
accidentărilor, pentru a evalua percepţiile participanţilor cu 
privire la comportamentul în timpul accidentărilor. 
 
9.6.8. Scala de durere analogă vizuală VAS este o metodă de 
evaluare a durerii sportivilor. 
 
 
 

CAPITOLUL 10 
PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA 

REZULTATELOR  CERCETĂRII PROPRIU-ZISE 
 

10.1. Prezentarea rezultatelor grupului experimental 
 
10.1.1. Date demografice în grupul experimental  
 
       Un număr de 30 subiecţi au studii medii şi 180 au studii 
superioare; 42 sportivi practică baschetul de performanţă de 5 
ani, 127 de 10 ani, iar 41 subiecţi de peste 15 ani; 28 dintre aceşti 
subiecţi au suferit la un moment dat leziuni uşoare care au 
necesitat prezentarea la medicul de specialitate, 137 sportivi au 
avut leziuni medii şi 45 sportivi leziuni grave. 
 
10.1.2. Chestionarul de personalitate 16 PF, Factorul C: arată 
o medie a scorurilor de 12,09, valoare care se situează în 
intervalul de percepere a unui nivel foarte scăzut al stabilităţii 
emoţionale (Fig. 10.1).  
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N Valid 210 
Lipsa 0 

Media 12,09 
Mediana 12,00 
Mod 12 
Abatere standard 1,296 
Varianţa 1,681 
Skewness (asimetria) ,256 
Kurtosis -,230 
Minim 10 
Maxim 15 

Fig. 10.1. Statistică descriptivă Chestionar 16 PF, Factor C  
 
10.1.3. Scala credinţelor iraţionale - grupul experimental 
(N=210) arată o medie a scorurilor de 73,90 valoare care se 
situează în intervalul de percepere a unui nivel ridicat al 
credinţelor iraţionale (Fig. 10.2). Abaterea standard a scorurilor 
este de 3,381 iar valoarea medianei şi a modului sunt 74. 
 

N Valid 210 
Lipsa 0 

Media 73,9048 
Mediana 74,00 
Mod 74,00 
Abatere standard 3,38170 
Skewness (asimetria) ,139 
Kurtosis ,009 
Minim 67,00 
Maxim 81,00 

Fig.10.2. Statistică descriptivă Scala credinţelor iraţionale  
 
10.1.4. Scala Impulsivitate - grupul experimental arată o 
medie a scorurilor de 29,66 valoare ce se situează în intervalul de 
percepere a unui nivel ridicat pentru impulsivitate (Fig. 10.3). 
Abaterea standard a scorurilor este de 1,635; valoarea medianei 
este de 30 şi a modului de 31. 
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N Valid 210 
Lipsă 0 

Media 29,6619 
Mediana 30,0000 
Mod 31,00 
Abatere standard 1,63543 
Skewness (asimetrie) -,159 
Kurtosis -,647 
Minim 26,00 
Maxim 33,00 

Fig. 10.3. Statistică descriptivă Scala Impulsivitate  
 
10.1.5. Scala HADS Scor total Depresie şi anxietate - grupul 
experimental arată o medie a scorurilor de 30,11 valoare care se 
situează în intervalul de percepere a unui nivel ridicat pentru 
scorul total depresie şi anxietate (Fig. 10.4). 
  

N Valid 210 
Lipsă 0 

Media 30,1190 
Mediana 30,0000 
Mod 30,00 
Abaterea standard 1,70564 
Skewness (asimetrie) ,566 
Kurtosis ,800 
Minim 27,00 
Maxim 35,00 

Fig. 10.4. Statistică descriptivă Scala HADS scor total  
 
 
10.1.6. Scala HADS Scor Subscala Anxietate - grup 
experimental arată o medie a scorurilor de 18,44 valoare ce se 
situează în intervalul de percepere a unui nivel foarte ridicat 
pentru scorul de anxietate (Fig. 10.5).  
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N Valid 210 
Valori lipsă 0 

Media 18,4476 
Mediana 19,0000 
Mod 19,00 
Abaterea standard 1,19393 
Skewness -,428 
Kurtosis -,796 
Minim 16,00 
Maxim 20,00 

Fig.10.5. Statistică descriptivă Scala HADS scor subscala anxietate  
 
10.1.7. Inventarul de depresie Beck (BDI) - în grupul 
experimental arată o medie a scorurilor de 29,39 valoare ce se 
situează în intervalul de percepere a unui nivel moderat pentru 
scorul de depresie.  
 

N Valid 210 
Valori Lipsă 0 

Media 29,3952 
Mediana 29,5000 
Mod 30,00 
Abaterea standard 4,38473 
Skewness ,153 
Kurtosis -,937 
Minim 22,00 
Maxim 39,00 

Fig. 10.6. Statistică descriptivă Inventar depresie Beck (BDI)  
 
 
10.1.8. Percepţia asupra comportamentului în timpul 
accidentărilor, PCA arată o medie a scorurilor de 14,50 valoare 
ce se situează în intervalul de percepere a unui nivel moderat 
pentru această percepţie a comportamentului în timpul 
accidentărilor (Fig.10.7).   
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N Valid 210 
Valori Lipsă 0 

Media 14,5000 
Mediana 14,0000 
Mod 14,00 
Abaterea standard 1,54749 
Varianţa 2,395 
Skewness ,109 
Kurtosis -,195 
Minim 11,00 
Maxim 18,00 

Fig.10.7. Statistică descriptivă Percepţia asupra comportamentului în 
timpul accidentărilor în grupul experimental  (N=210) 
 
10.1.9. Scala de durere VAS arată o medie a scorurilor de 6,51 
valoare ce se situează în intervalul de percepere a unui nivel 
moderat spre înalt pentru scorul de durere autoevaluat de către 
participanţi (Fig.10.8).  

N Valid 210 
Valori lipsă 0 

Media 6,51 
Mediana 7,00 
Mod 7 
Abatere standard 1,004 
Varianţa 1,007 
Skewness -,414 
Kurtosis -,814 
Minim 4 
Maxim 8 

Fig.10.8. Statistică descriptivă Scala de durere VAS  
 
10.2. Prezentarea rezultatelor grupului de control 
 
10.2.1. Chestionarul de personalitate 16 PF, Factorul C: arată 
o medie a scorurilor de 14,99 valoare care se situează în 
intervalul de percepere a unui nivel mediu al stabilităţii 
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emoţionale (Fig.10.9). Abaterea standard a scorurilor este de 
3,294, iar valoarea medianei este de 15 şi a modului este 11. 

Fig.10.9. Statistică descriptivă Chestionar 16 PF, Factor C  
 
10.2.2. Scala credinţelor iraţionale - grupul de control arată o 
medie a scorurilor de 59,43, valoare ce se situează în intervalul 
de percepere a unui nivel moderat al credinţelor iraţionale 
(Fig.10.10). Abaterea standard a scorurilor este de 3,693 iar 
valoarea medianei este 59 şi a modului 56. 

N Valid 180 
Valori Lipsă 0 

Media 59,4333 
Mediana 59,0000 
Mod 56,00 
Abaterea standard 3,69372 
Varianţa 13,644 
Skewness 1,227 
Kurtosis 1,334 
Minim 55,00 
Maxim 71,00 

Fig. 10.10. Statistică descriptivă Scala credinţelor iraţionale în grupul 
de control (N=180) 

 
10.2.3. Scala Impulsivitate - grupul de control arată o medie a 
scorurilor de 21,65 valoare ce se situează în intervalul de 
percepere a unui nivel scăzut spre mediu pentru impulsivitate 

N Valid 180 
Valori Lipsă 0 

Media 14,99 
Mediana 15,00 
Mod 11 
Abatere standard 3,294 
Varianţa 10,849 
Skewness (asimetria) ,041 
Kurtosis -1,473 
Minim 10 
Maxim 20 
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(Fig. 10.11). Abaterea standard a scorurilor este de 2,548; 
valoarea medianei este de 22 şi a modului tot de 22.  
 

N Valid 180 
Valori Lipsă 0 

Media 21,6500 
Mediana 22,0000 
Mod 22,00 
Abaterea standard 2,54891 
Varianţa 6,497 
Skewness -,020 
Kurtosis -1,132 
Minim 17,00 
Maxim 26,00 

 
Fig. 10.11. Statistică descriptivă Scala Impulsivitate  
 
 
10.2.4. Scala HADS scor total depresie şi anxietate - grupul 
de control arată o medie a scorurilor de 21,66 valoare ce se 
situează în intervalul de percepere a unui nivel ridicat pentru 
scorul total depresie şi anxietate (Fig. 10.12). Abaterea standard 
a scorurilor este de 3,614 iar valoarea medianei 22 şi a modului 
21. 
 

N Valid 180 
Valori lipsă 0 

Media 21,6611 
Mediana 22,0000 
Mod 21,00 
Abatere standard 3,61432 
Varianţa 13,063 
Skewness -,311 
Kurtosis -,395 
Minim 14,00 
Maxim 28,00 

Tabel 10.12. Statistică descriptivă Scala HADS scor total  
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10.2.5. Scala HADS scor subscala anxietate - grupul de 
control arată o medie a scorurilor de 10,28 valoare ce se situează 
în intervalul de percepere a unui nivel scăzut pentru scorul de 
anxietate. Abaterea standard scorurilor este de 1,895 iar valoarea 
medianei este 11 şi a modului este 12.  
 

N Valid 180 
Valori lipsă 0 

Media 10,2889 
Mediana 11,0000 
Mod 12,00 
Abatere standard 1,89527 
Varianţa 3,592 
Skewness -,239 
Kurtosis -,705 
Minim 7,00 
Maxim 14,00 

Fig. 10.13. Statistică descriptivă Scala HADS scor subscala anxietate în 
grupul de control (N=180) 

 
10.2.6. Inventarul de depresie Beck (BDI) - grupul de control 
arată o medie a scorurilor de 19,86 valoare ce se situează în 
intervalul de percepere a unui nivel slab spre moderat pentru 
scorul de depresie (Fig. 10.14).  

N Valid 180 
Valori lipsă 0 

Media 18,0833 
Mediana 17,0000 
Mod 22,00 
Abatere standard 5,77983 
Varianţa 33,406 
Skewness ,445 
Kurtosis ,021 
Minim 9,00 
Maxim 35,00 

Tabel 10.14. Statistică descriptivă Inventar depresie Beck (BDI) în 
grupul de control (N=180) 
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10.2.7. Percepţia asupra comportamentului în timpul 
accidentărilor, PCA arată o medie a scorurilor de 11,33 valoare 
ce se situează în intervalul de percepere a unui nivel slab spre 
moderat pentru scorul de percepţie a comportamentului în timpul 
accidentărilor (Fig. 10.15).  

N Valid 180 
Valori Lipsă 0 

Media 11,33 
Mediana 12,00 
Mod 8 
Abatere standard 2,754 
Varianţa 7,587 
Skewness ,069 
Kurtosis -1,226 
Minim 7 
Maxim 17 

Fig. 10.15. Statistică descriptivă Percepţia asupra comportamentului în 
timpul accidentărilor în grupul de control (N=180) 
 
10.2.8. Scala de durere VAS arată o medie a scorurilor de 3,53 
valoare ce se situează în intervalul de percepere a unui nivel slat 
spre moderat pentru scorul de durere autoevaluat de către 
participanţi (Fig.10.16).  

N Valid 180 
Valori lipsă 0 

Media 3,53 
Mediana 3,00 
Mod 2 
Abatere standard 1,883 
Varianţa 3,547 
Skewness ,994 
Kurtosis -,027 
Minim 1 
Maxim 8 

Fig.10.16. Statistică descriptivă Scala de durere VAS  
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10.3. Analizarea şi interpretarea rezultatelor; verificarea 
ipotezelor de cercetare 

Analiza şi interpretarea rezultatelor s-a făcut utilizând un 
soft specializat (SPSS), programul Excel.  

Pentru verificarea corelaţiei dintre instabilitatea 
emoţională (tendinţa spre temperament coleric)  şi credinţele 
iraţionale,  s-a calculat coeficientul de corelaţie Pearson (r), iar 
rezultatele sunt prezentate în figura 10.17. 

Factor C 
Instabilitate emoţională 

      Credinţe iraţionale 

r calculat 
r calculat 95% CI 
Limita inf. Limita sup. 

Factor C - Instabilitate 
emoţională (tendinţe spre 
temperament coleric) 

 .62**        .45   .68 

Credinţe iraţionale  .53**       .49   .61 
Notă. Grup  experimental: N = 210. *p < .05; **p < .01. 
Fig.10.17. Factor C şi credinţe iraţionale: coeficienţii de corelaţie 
calculaţi 

 
Pentru verificarea corelaţiei dintre credinţele iraţionale şi 

nivelul de impulsivitate s-a calculat coeficientul de corelaţie 
Pearson (r), iar rezultatele sunt prezentate în figura 10.18. 

Credinţele iraţionale 

Impulsivitatea 

r calculat 
r calculat 95% CI 

Limita inf. Limita sup. 
Credinţe iraţionale  .67**    52   .75 
Impulsivitatea IMD  
şi IMDP 

 .49**   .41   .5 

Notă. Grup  experimental: N = 210. *p < .05; **p < .01. 
 
Fig.10.18. Credinţele iraţionale şi impulsivitatea - coeficienţii de 
corelaţie  

 
Rezultatele coeficienţilor de corelaţie dintre instabilitatea 
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emoţională, credinţele iraţionale şi nivelul de depresie şi cel de 
anxietate sunt prezentate în figura 10.19. 

 

Factor C - Instabilitate 
emoţională (tendinţe spre 
temperament coleric) 

Depresie şi anxietate HADS 

r 
calculat 

r calculat 95% CI 
Limita 
inf. Limita sup. 

Factor C Instabilitate .55**    .39 .68 

Credinţe iraţionale  .52**    .41 .65 
Nivel de depresie şi anxietate 
HADS 

 .59**    .53 .76 

Nivel de depresie BDI  .69**    .49 .74 
 Notă. Grup experimental: N = 210. *p < .05; **p < .01. 

Fig. 10.19. Factor C instabilitate emoţională, credinţele iraţionale şi 
nivelul de depresie şi anxietate HADS - coeficienţii de corelaţie 
calculaţi 

Pentru a verifica existenţa unei corelaţii pozitive 
semnificative între nivelul de depresie şi cel de anxietate şi 
nivelul percepţiei asupra comportamentului în timpul 
accidentărilor s-a calculat coeficientul de corelaţie Pearson (r), 
iar rezultatele sunt prezentate în figura 10.20. 

Depresie şi anxietate 
HADS şi BDI 

Percepţia asupra comportamentului 
în cazul  accidentării (PCA) 

r calculat 
r calculat 95% CI 

Limita inf. Limita sup. 
Nivel de depresie şi 
anxietate HADS 

 .51**        .41   .62 

Nivel de depresie BDI  .63**        .52    .71 
Percepţia comportamentului  
în cazul accidentării (PCA) 

 .38*        .22    .47 

 Notă. Grup experimental: N = 210. *p < .05. 
 
Fig.10.20. Depresie şi anxietate HADS, BDI şi nivelul percepţiei 
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asupra comportamentului în cazul accidentării – coeficienţii de 
corelaţie calculaţi 
 

Rezultatele coeficienţilor de corelaţie între nivelul de 
depresie şi cel de anxietate şi nivelul percepţiei asupra durerii 
sunt prezentate în figura 10.21. 

Depresie şi anxietate 
HADS şi BDI 

Percepţia asupra durerii (VAS) 

r calculat 
r calculat 95% CI 

Limita inf.   Limita sup. 
Nivel de depresie şi 
anxietate HADS 

 .68**        .55    .78 

Nivel de depresie BDI  .61**        .42   .71 
Percepţia asupra durerii 
(VAS) 

 .45**        .27   .58 

 Notă. Grup experimental: N = 210. *p < .05; **p < .01. 
 
Fig.10.21. Depresie şi anxietate HADS, BDI şi nivelul percepţiei 
asupra durerii – coeficienţii de corelaţie calculaţi 
 

Comparând mediile obţinute la variabilele studiate, se 
observă că pentru evaluarea Factorului C - Instabilitate 
emoţională (tendinţe spre temperament coleric) grupul 
experimental are o medie de 12.09, cu o abatere standard 
SD=1.29, semnificativ statistic mai mică decât media grupului de 
control (M = 14.99, SD = 3.29), având în vedere valoarea 
testului t (t = -3.11, DF = 388, two-tailed p < 0.001).  

Totodată, pentru scala impulsivitate în grupul 
experimental (M = 29.66; SD =  1.63) şi  grupul de control (M = 
21.65; SD = 2.54) s-a obţinut o valoare a testului t(298) = 4.56; 
two-tailed sig. p < 0.001; în ceea ce priveşte scala credinţelor 
iraţionale în grupul experimental (M =  73.90; SD = 3.38) şi 
grupul de control (M =  59.43; SD = 3.69) s-a obţinut o valoare a 
testului t(388) = 5.84; two-tailed sig. p < 0.001. 

Pentru scala HADS depresie şi anxietate în grupul 
experimental (M = 30.11; SD = 1.70) şi grupul de control (M = 
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21.66; SD = 3.61) s-a obţinut o valoare a testului t(388) = 4.87; 
two-tailed sig. p < 0.001; pentru scala de depresie BDI în grupul 
experimental (M = 29.39; SD = 4.38) şi grupul de control (M = 
18.08; SD = 5.77) s-a obţinut o valoare a testului t(388) = 3.52; 
two-tailed sig. p < 0.001; pentru scala Percepţia 
comportamentului în timpul accidentărilor PCA în grupul 
experimental (M = 14.50; SD = 1.54) şi grupul de control (M = 
11.33; SD = 2.75) s-a obţinut un t(388) = 2.16; two-tailed sig. p 
< 0.001; pentru scala de durere VAS în grupul experimental (M 
= 6.51; SD =1.00) şi grupul de control (M = 3.53; SD = 1.88) s-a 
obţinut o valoare a testului t(388) = 2.07; two-tailed sig. p < 
0.001. 
 
 
                                    CAPITOLUL 11 

INTERVENŢII DE SPECIALITATE 
 

11.1. Grupul de sportivi căruia i s-a aplicat intervenţie 
kinetoterapeutică şi terapie de suport (N=30) 
 
         În cadrul intervenţiei de specialitate, din grupul de 
baschetbalişti am selectat un număr de 30 sportivi accidentaţi 
care au primit intervenţie kinetoterapeutică şi terapie de suport 
(N=30), denumit grupul 1 şi 30 sportivi accidentaţi care au 
primit intervenţie kinetoterapeutică şi terapie cognitiv-
comportamentală, denumit grupul 2.  
 
11.1.1 Intervenţia kinetoterapeutică 
 

Intervenţia kinetică în patologia specifică practicării 
jocului de baschet începe încă din momentul accidentării. 

Prima etapă  este  reprezentată   de  perioada  de  
imobilizare  şi are  ca scop refacerea anatomică a structurilor 
morfologice afectate de traumatism.  
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A doua etapă, de recuperare funcţională, urmează celei 
de imobilizare, o precede pe cea de reintegrare în activitatea 
sportivă şi are următoarele obiective: recuperarea stabilităţii 
pasive şi active, în statică şi în dinamică la nivelul zonei afectate, 
recuperarea mobilităţii la nivelul articulaţiei afectate, recuperarea 
forţei musculare de partea afectată, menţinerea imaginilor 
ideomotorii legate de actele şi acţiunile motrice specifice jocului 
de baschet. 

Perioada de reintegrare în activitatea sportivă urmează 
celei de recuperare funcţională.  
        Refacerea postefort va folosi următoarele mijloace: lucru 
dinamic (descărcare şi antideclivitate), exerciţii de respiraţie, 
stretching static şi crioterapie. 

Programul întreţinere va viza tonifierea musculară, 
elasticitatea capsulo-ligamentară şi rezistenţa, punând accent pe 
antrenamentul proprioceptiv şi pliometric, încărcătură – 
progresiv crescătoare, şi tempo – lent, până la izometrie. 

 
11.1.2 Terapia suportivă 
 
       Terapia suportivă reprezintă un mijloc prin care individului i 
se oferă suport şi empatie în situaţii speciale  

În cadrul intervenţiei terapeutice am utilizat diverse 
tehnici, dintre care cele mai răspândite sunt tehnicile de relaxare, 
tehnicile de rezolvare de probleme şi tehnicile de antrenament 
asertiv. 

Terapia s-a desfăşurat cu o frecvenţă de o şedinţă pe 
săptămână, pe o perioada totală de 10 săptămâni. Fiecare şedinţă 
de terapie durează 50 minute. 
           Primele două şedinţe cuprind etapa de evaluare clinică.  
În şedinţa a treia am avut ca obiectiv oferirea de căldură şi 
suport afectiv, în vederea creării unei relaţii terapeutice eficiente.  
          Şedinţa a patra şi a cincea s-au bazat pe furnizarea de 
asigurări şi încurajări;  şedinţele şase şi şapte au avut ca obiectiv 
acordarea de sfaturi şi rezolvarea de probleme; în şedinţa opt am 
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avut ca obiectiv învăţarea pacientului să-şi atingă obiectivele şi 
am utilizat modelul SMART, care reprezintă cel mai răspândit 
instrument în terapia suportivă, în cadrul căruia putem afla 
răspunsul la întrebările: ce, de ce şi cum atingem obiectivul?  

În şedinţa nouă am folosit antrenamentul mental, 
concentrarea atenţiei, managementul emoţiilor, gândirea 
pozitivă, stabilirea scopurilor, tehnici de respiraţie, relaxare şi 
energetizare, iar în şedinţa a zecea am reevaluat pacientul.  
 
11.2. Grupul căruia i s-a aplicat intervenţie kineto-
terapeutică şi terapie cognitiv-comportamentală (N=30) 

 
           Terapia cognitiv-comportamentală s-a desfăşurat pe o 
perioadă totală de 10 săptămâni.  

Primele două şedinţe cuprind etapa de evaluare clinică, 
în care terapeutul efectuează interviul clinic, aplică testele 
psihologice şi interpretează rezultatele acestora. A treia şedinţă 
este cea de psihoeducaţie, şedinţele patru, cinci şi şase cuprind 
etapa de restructurare cognitivă care se axează pe modificarea 
credinţelor iraţionale ale sportivilor accidentaţi. Şedintele şapte 
şi opt au continuat cu trainingul asertiv, în cadrul căruia subiecţii 
au învăţat metode de comunicare eficientă pe care să le pună în 
aplicare în viaţa de zi cu zi. În şedinţa nouă, de retestare, am 
reaplicat testele psihologice, iar şedinţa a zecea cuprinde etapa 
de prevenire a recăderilor şi etapa de feed-back. 
Concluzii 

1.Obiectivul design-ului de cercetare s-a centrat asupra 
eficacităţii unor intervenţii de tip mixt în care au fost utilizate 
procedee kinetoterapeutice şi tratamente psihoterapeutice 
provenite din psihoterapia suportivă şi psihoterapia cognitiv-
comportamentală. 

2.Eficacitatea acestor programe aplicate în cele două 
grupuri de sportivi baschetbalişti de performanţă, care anterior 
au fost diagnosticaţi cu leziuni ortopedice, a fost susţinută de 
rezultatele statistice înregistrate. 
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3.A fost utilizat un design experimental de tip within-
subject. În urma intervenţiei mixte, participanţii au raportat 
niveluri semnificativ ameliorate la variabilele de cercetare 
investigate, respectiv impulsivitate, credinţe iraţionale, depresie 
şi anxietate (HADS), depresie (BDI), percepţia 
comportamentului în timpul accidentărilor (PCA) şi percepţia 
durerii (VAS).  

4.În ceea ce priveşte variabila Stabilitate emoţională faţă 
de Instabilitate emoţională, nu s-au înregistrat niveluri 
semnificative diferite în comparaţie cu scorurile obţinute în urma 
testării iniţiale.  

5. Rezultele celui de al doilea grup au evidenţiat 
ameliorări semnificative din punct de vedere statistic în ceea ce 
priveşte depresia, anxietatea, impulsivitatea, nivelul percepţiei 
durerii. Astfel, scorurile mediilor şi cele provenite din aplicarea 
testului t pe eşantioane dependente, în raport cu rezultatele 
obţinute în primul grup, au demonstrat eficacitatea superioară 
specifică intervenţiei mixte kinetoterapeutice şi a 
tratamentului psihoterapeutic cognitiv-comportamental, 
comparativ cu terapia suportivă. 
 

 
 

CAPITOLUL 12 
CONCLUZII GENERALE 

 

12.1. Concluzii referitoare la aspectele teoretice 

1. Sportul reprezintă una din cele mai importante pârghii de 
care dispune societatea pentru optimizarea stării de 
sănătate a populaţiei.   

2. Condiţia unei stări optime de sănătate şi a vindecării 
corecte constă în abordarea holistică a organismului.  
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3. Datele literaturii de specialitate evidenţiază o creştere 
semnificativă a diversităţii de mijloace şi tehnici utilizate 
în recuperare la sportivi.  

 
12.2. Concluzii referitoare la experiment 
 
            Prima concluzie este aceea că impulsivitatea a scăzut 
semnificativ din punct de vedere statistic în urma intervenţiei 
mixte mai mult în cazul grupului care a beneficiat de terapia 
cognitiv-comportamentală. 
          A doua concluzie este că sportivii din grupul al doilea, 
care au primit o intervenţie mixtă kinetoterapeutică şi terapie 
cognitiv-comportamentală au obţinut scoruri semnificativ 
ameliorate în ceea ce priveşte variabila Credinţe iraţionale. 

A treia concluzie este aceea că scorurile la depresie şi 
anxietate au scăzut semnificativ din punct de vedere statistic în 
urma intervenţiei mixte mai mult în cazul grupului care a asociat 
terapie cognitiv-comportamentală. 

A patra concluzie este aceea că scorurile la variabila 
percepţia comportamentului în timpul accidentărilor au 
înregistrat o scădere mai importantă în urma intervenţiei care 
asociază terapia cognitiv-comportamentală.  
        Concluzia numarul cinci este aceea că scorurile la variabila 
durere în timpul accidentărilor au scăzut semnificativ, mai mult 
la grupul care a beneficiat de intervenţie de tip cognitiv-
comportamental. 

Rezultatele obţinute şi exprimate ne îndreptăţesc să 
apreciem că administrarea asociată a mijloacelor kinetice şi 
terapiei de tip cognitiv-comportamental în cadrul procesului 
terapeutic de recuperare a afecţiunilor posttraumatice la 
baschetbalişti, după schemele originale propuse de noi, este 
benefică şi contribuie la reintegrarea mai rapidă a sportivului 
accidentat în activitatea specifică, la parametrii funcţionali cât 
mai buni şi în condiţiile diminuării riscului de apariţie a  
„recidivei”.   
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ELEMENTE DE NOUTATE ŞI ORIGINALITATE,  
LIMITELE CERCETĂRII ŞI DISEMINAREA 

REZULTATELOR 
 

Elemente de noutate şi originalitate 
 

Scopul acestei lucrări constă în abordarea teoretică şi 
practică a problematicii privind optimizarea procesului de 
recuperare în patologia ortopedico-traumatică la jucătorul de 
baschet printr-o intervenţie mixtă, kinetoterapeutică combinată 
cu terapie de tip cognitiv-comportamental şi terapie suportivă, 
cunoaşterea formelor acesteia şi a factorilor care cresc 
predispoziţia dezvoltării unor comportamente de reabilitare.  

Din punct de vedere ştiinţific, cercetarea se doreşte a fi 
un fundament teoretic prin care se vor completa informaţiile 
specifice din domeniu, contribuind astfel la o mai bună 
informare şi formare a specialiştilor domeniului. 

Din punct de vedere practic, cercetarea intenţionează să 
optimizeze randamentul procesului de recuperare, care să asigure 
o abordare terapeutică holistică privind reeducarea funcţională şi 
creşterea calităţii vieţii sportivului accidentat. 

Având în vedere faptul că tratamentul psihologic în 
combinaţie cu kinetoterapia în procesul de optimizare a 
recuperării sportivilor accidentaţi este o noutate la nivelul ţării 
noastre, principala contribuţie a acestei lucrări constă în aplicarea 
acestor terapii combinate în cazul baschetbaliştilor de 
performanţă accidentaţi şi propunerea extinderii aplicării acestor 
metode şi asupra sportivilor din alte domenii de performanţă.  

Aşadar, am reuşit să aplicăm pentru prima dată o 
abordare combinată a kinetoterapiei cu psihoterapia cognitiv-
comportamentală pentru optimizarea recuperării sportivilor 
accidentaţi, ceea ce este o noutate la nivelul ţării noastre. 

Subliniez faptul că aplicarea abordării combinate 
propuse a determinat atât reducerea depresiei şi anxietăţii la 
participanţii din ambele grupuri,  reducerea percepţiei 
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comportamentului în timpul accidentărilor, cât şi percepţia 
durerii în timpul accidentărilor şi scăderea impulsivităţii 
sportivilor accidentaţi.  

Rezultatele cercetării de faţă se pot constitui într-un 
ghid pentru uzul kinetoterapeutului şi al psihologului sportiv 
care lucrează cu sportivii de performanţă şi nu numai, ce îi 
poate îndruma pe aceştia în utilizarea tehnicilor combinate de 
kinetoterapie şi psihoterapie, în procesul optimizării recuperării 
sportivilor accidentaţi şi a scurtării perioadei de refacere a 
acestora şi reintegrare în activitatea de performanţă. 
 
Limitele cercetării 
 

Este de dorit ca pe viitor, pentru o mai bună 
reprezentativitate a rezultatelor cercetării, eşantionul să fie 
compus dintr-un număr cât mai mare de sportivi baschetbalişti 
de performanţă. Considerăm utilă includerea unui design mai 
complex cu o desfăşurare longitudinală. Totodată, este necesară 
aplicarea unor instrumente de specialitate care să investigheze şi 
variabile precum trăsăturile de personalitate ale subiecţilor 
incluşi în demersul de cercetare.  

 
Diseminarea rezultatelor cercetării 
 

- Impulsivity and irrational beliefs of injured basketball 
players. Discobolul - Physical Education, Sport and 
Kinetotherapy Journal, XV/2019, vol. 58, nr. 4. 

- Correlations between depression, anxiety and the level of 
pain perception in athletes who suffered injuries. 
Discobolul - Physical Education, Sport and Kinetotherapy 
Journal, vol. XIV/2018, no 4/54, p 41-45. 

- The efficiency of cognitive-behavioral therapy in 
rehabilitation process of the injured athletes - a review. 
Romanian Journal of Psychological Studies, vol. 6/2018, issue 
1, p. 23-28. 
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- Personality types and locus of control as factors 
influencing an optimistic life orientation. Discobolul - 
Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal, vol. 
XIV/2018, no 1/51, p 28-31. 

- Optimization of medical rehabilitation process in 
orthopedic traumatic pathology in athlets through 
cognitive-behavioral approaches. Romanian Journal of 
Experimental Applied Psychology, vol. 8, Special Issue 
1/2017, Psiworld 2016 Proceedings, p 384-388. 
DOI:10.15303/rjeap.2017.si1.a62 

- The Efficiency of Cognitive-Behavioral Therapy in the 
Treatment of Depression. American Research Journal of 
Addiction and Rehabilitation, Volume 1/2017, Issue 1, p. 1-5. 

- Corelaţia dintre depresie, anxietate şi nivelul percepţiei 
asupra durerii la sportivi: lucrare prezentată la Conferinţa 
“Perspective inovative în domeniul psihologiei aplicate”, 
Universitatea Hyperion din Bucureşti, 16 mai 2019. 

- The efficiency of cognitive-behavioral therapy in 
rehabilitation process of the injured athletes - a review: 
lucrare prezentată la Conferinţa “Conceptul de rezilienţă în 
abordările psihologice actuale”, Universitatea Hyperion, 11 
mai 2018. 

- Optimization of medical rehabilitation process in 
orthopedic   traumatic pathology in athlets through 
cognitive-behavioral approaches: lucrare prezentată la 
Conferinţa Internaţională Psiworld 7th edition, 21-22 October 
2016, Bucharest University, Romania. 

 

                                    Recunoaştere  

Această teză de doctorat a fost elaborată sub auspiciile 
Universităţii de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti - UNEFS 
în departamentul şcolii doctorale pe baza aprobării proiectului de 
cercetare ştiinţifică de către Consiliul Şcolii Doctorale. 
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