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Ηγεσία στον αθλητισµό

Μάριος Γούδας

ΤΙΤΛΟΙΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΛΕΞΗΣΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΛΕΞΗΣ
• ορισµοί
• ο ρόλος του προπονητή 

- πετυχηµένος – αποτελεσµατικός προπονητής

- διαφορετικοί ρόλοι
• η προσωπικότητα του ηγέτη

- χαρακτηριστικά του ηγέτη

- η συναισθηµατική διέγερση του ηγέτη
• το περιβάλλον της ηγεσίας

- αποτελεσµατική ηγεσία
- διαστάσεις ευνοικότητας περιβάλλοντος
- ωριµότητα της οµάδας και ηγέτης

- έµφαση στη δραστηριότητα ή στις σχέσεις;
- οι ανάγκες των αθλητών και ο ηγέτης 

• η συµπεριφορά του ηγέτη
- το πολυδιάστατο µοντέλο του Chelladurai
- διαστάσεις της συµπεριφοράς

- στυλ ηγεσίας

- παράγοντες που επηρεάζουν το στυλ
-πλεονεκτήµατα αυταρχικής ηγεσίας

-πλεονεκτήµατα δηµοκρατικής ηγεσίας

• πρακτικές υποδείξεις σε προπονητές
- κριτήρια αυτοαξιολόγησης

• θέµατα για συζήτηση
• Προτεινόµενη βιβλιογραφία
• Περσική παροιµία

ΗγεσίαΗγεσία στον αθλητισµόστον αθλητισµό
Ορισµοί

« …το να πείσεις άλλα άτοµα να αφήσουν στην 

άκρη τις ατοµικές τους επιδιώξεις και να 

επιδιώξουν ένα κοινό στόχο ο οποίος είναι 

σηµαντικός για την ευηµερία του συνόλου…»

Ο καθορισµός µακροπρόθεσµων στόχων και των 

µέσων επίτευξης αυτών των στόχων

Η δηµιουργία οράµατος

Management : Η υλοποίηση των διαδικασιών

ΟΟ ρόλος του προπονητήρόλος του προπονητή
πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός 

προπονητήςπροπονητής;;

• επιτυχηµένος προπονητής

- κριτήρια νίκες και ήττες

• αποτελεσµατικός προπονητής

- κριτήρια η ικανοποίηση και η βελτίωση των 

αθλητών

ΟΟ ρόλος του προπονητήρόλος του προπονητή
διαφορετικοί ρόλοι

δάσκαλος

παρακινητής

ηγέτης 

διαφορά προπόνησης και διδασκαλίας

ο µαθητής πρέπει να µάθει

ο αθλητής πρέπει να µάθει και να εφαρµόσει 

ΗΗ προσωπικότητα του ηγέτηπροσωπικότητα του ηγέτη
ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

• η ευφυΐα δεν εγγυάται την 

αποτελεσµατικότητα του ηγέτη αλλά 

χρειάζονται ορισµένες προϋποθέσεις

• οι καλοί ηγέτες τείνουν να έχουν µεγάλες 

ικανότητες καλλιέργειας διαπροσωπικών 

σχέσεων 
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ΗΗ προσωπικότητα του ηγέτηπροσωπικότητα του ηγέτη
Η συναισθηµατική διέγερση του προπονητή

Οι αθλητές που βρίσκονται υπό ένταση δεν εκτιµούν 

την υπερβολική συναισθηµατική έκφραση των 

προπονητών

Η υπερβολική επίδειξη αναστάτωσης µπορεί να έχει 

άµεσες συνέπειες όχι µόνο στους αθλητές αλλά και 

στους θεατές  

ΤοΤο περιβάλλον της ηγεσίαςπεριβάλλον της ηγεσίας

Η αποτελεσµατική ηγεσία απαιτεί συνδυασµό

προσωπικότητας του ηγέτη

χαρακτηριστικά των καθοδηγούµενων

συνθηκών του περιβάλλοντος

ΤοΤο περιβάλλον της ηγεσίαςπεριβάλλον της ηγεσίας

∆ιαστάσεις ευνοϊκότητας του περιβάλλοντος

Η σχέση ηγέτη – καθοδηγούµενου

Η δοµή της δραστηριότητας

Η θέση ισχύος του ηγέτη

ΤοΤο περιβάλλον της ηγεσίαςπεριβάλλον της ηγεσίας

Η ωριµότητα της οµάδας και ο ηγέτης

• Ως ωριµότητα της οµάδας ορίζεται η 

ικανότητα καθορισµού υψηλών αλλά 

εφικτών στόχων και η επιθυµία και ικανότητα 

για ανάληψη πρωτοβουλίας και ευθύνης για 

την επίτευξή τους

ΤοΤο περιβάλλον της ηγεσίαςπεριβάλλον της ηγεσίας
Έµφαση στη δραστηριότητα ή στις Έµφαση στη δραστηριότητα ή στις 

σχέσειςσχέσεις;;

• Καθώς ωριµάζει η οµάδα θα πρέπει να δίνεται 

έµφαση

Μικρή στη δραστηριότητα – µεγάλη στις σχέσεις

Μεγάλη στις σχέσεις – µεγάλη στη δραστηριότητα

Μεγάλη στις σχέσεις – µικρή στις σχέσεις

Μικρή στη δραστηριότητα – µικρή στις σχέσεις

ΤοΤο περιβάλλον της ηγεσίαςπεριβάλλον της ηγεσίας

Οι ανάγκες των αθλητών και ο ηγέτης
• έλεγχος (η ανάγκη για κυριαρχία)

• συνύπαρξη (η ανάγκη για κοινά ενδιαφέροντα)

• συναίσθηµα (η ανάγκη για αγάπη και στοργή)

οι διαφορετικοί συνδυασµοί προπονητή -αθλητή στις 
3 βασικές ανάγκες καθορίζουν την επιτυχία και τη 
µακροβιότητα της συνεργασίας
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ηη συµπεριφορά του ηγέτη συµπεριφορά του ηγέτη 
Το πολυδιάστατο µοντέλο ηγεσίας τουΤο πολυδιάστατο µοντέλο ηγεσίας του ChelladuraiChelladurai

Παράγοντες              Συµπεριφορά              Αποτελέσµατα

Χαρακτηριστικά
περιβάλλοντος

Χαρακτηριστικά
ηγέτη

Χαρακτηριστικά
Των µελών
Της οµάδας

Απαιτούµενη
συµπεριφορά

Πραγµατική
συµπεριφορά

Προτιµητέα
συµπεριφορά

Απόδοση

Ικανοποίηση

ΗΗ συµπεριφορά του ηγέτησυµπεριφορά του ηγέτη

∆ιαστάσεις της συµπεριφοράς του προπονητή

• ∆ηµοκρατική συµπεριφορά

• Αυταρχική συµπεριφορά

• Θετική ανατροφοδότηση

• Κοινωνική υποστήριξη

• Τεχνική καθοδήγηση

ΗΗ συµπεριφορά του ηγέτη συµπεριφορά του ηγέτη 
Το στυλ ηγεσίαςΤο στυλ ηγεσίας

• Αυταρχικό στυλ

• Αυταρχικό µε πληροφόρηση

• Ατοµικό συµβουλευτικό

• Οµαδικό συµβουλευτικό

• ∆ηµοκρατικό

ΗΗ συµπεριφορά του ηγέτη συµπεριφορά του ηγέτη 
Το στυλ ηγεσίαςΤο στυλ ηγεσίας

Παράγοντες που επηρεάζουν το στυλ ηγεσίας

Χρονική πίεση

Πόσο σηµαντική είναι η απόφαση

Πού βρίσκονται οι πληροφορίες

Πόσο σύνθετο είναι το πρόβληµα

Αποδοχή της απόφασης

Ισχύς του ηγέτη

Η συνοχή της οµάδας

ΗΗ συµπεριφορά του ηγέτη συµπεριφορά του ηγέτη 
Το στυλ ηγεσίαςΤο στυλ ηγεσίας

Πλεονεκτήµατα αυταρχικής ηγεσίας

Ο ανασφαλής αθλητής αισθάνεται 

καλύτερα κατά τη διάρκεια των αγώνων

Ο κυριαρχικός τύπος προπονητή αποδίδει 

καλύτερα µε αυτό το στυλ

ΗΗ συµπεριφορά του ηγέτη συµπεριφορά του ηγέτη 
Το στυλ ηγεσίαςΤο στυλ ηγεσίας

Πλεονεκτήµατα δηµοκρατικής ηγεσίας

Καλύτερη επικοινωνία µε τους αθλητές

Οι παίκτες αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και 

γίνονται πιο ανεξάρτητοι

Η οµάδα γίνεται πιο ευπροσάρµοστη
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ΠρακτικέςΠρακτικές υποδείξεις σε προπονητέςυποδείξεις σε προπονητές

Προσπάθησε να αναγνωρίσεις τη συµπεριφορά σου

Ο τρόπος ηγεσίας να είναι συµβατός µε το επίπεδο

των αθλητών

Ο τρόπος ηγεσίας να είναι συµβατός µε τις    

προτιµήσεις των αθλητών

Ο τρόπος ηγεσίας να είναι κατάλληλος σχετικά µε το 

πρόβληµα

ΠρακτικέςΠρακτικές υποδείξεις σε προπονητέςυποδείξεις σε προπονητές

Μη διστάσεις να συµβουλευτείς τους αθλητές σου

Αν χρησιµοποιείς το αυταρχικό στυλ, επειδή το 

προτιµούν οι αθλητές/τριές σου, προσπάθησε να 

χρησιµοποιήσεις την πειθώ

Αναγνώρισε τις διαφορές των δύο φύλων 

ΠρακτικέςΠρακτικές υποδείξεις σε προπονητέςυποδείξεις σε προπονητές
κριτήρια κριτήρια αυτοαξιολόγησηςαυτοαξιολόγησης

Μακροπρόθεσµα ποιο θα είναι το αποτέλεσµα 

της συµπεριφοράς σου;

Είναι οι αθλητές σου παρακινηµένοι;

∆είχνουν συνέπεια να πετύχουν τους στόχους 

τους;

Ενδιαφέρονται για τους στόχους τους;

Είναι αφοσιωµένοι στην επιτυχία της οµάδας

και των συναθλητών τους;

Αν δεν υπάρχει αφοσίωση, γιατί συµβαίνει αυτό;

ΘέµαταΘέµατα για συζήτησηγια συζήτηση

1. Πρόκειται να συζητήσετε µε τους παράγοντες 
µιας παιδικής οµάδας για να αναλάβετε ως 

προπονητής. Μία πιθανή ερώτηση θα είναι να 

παρουσιάσετε τα σχέδιά σας για την οµάδα. 

Σε ποιους άξονες θα οργανώσετε την 

απάντησή σας;

ΘέµαταΘέµατα για συζήτησηγια συζήτηση

2. Συχνά οι επιτυχηµένοι προπονητές είναι οι 

αυταρχικοί προπονητές. Αν η “συνταγή”

είναι δοκιµασµένη, αξίζει να 

προσπαθήσουµε για δηµοκρατικό στυλ 

ηγεσίας;

ΠροτεινόµενηΠροτεινόµενη βιβλιογραφίαβιβλιογραφία
• Θεοδωράκης  Γ., Γούδας Μ., Παπαιωάννου
Α.(2001). Ψυχολογική Υπεροχή στον 
Αθλητισµό. Κεφάλαιο 14. Eκδόσεις 
Χριστοδουλίδη.

• Weinberg, S., & Gould, D. (1999). Foundations 
of Sport and Exercise Psychology. Κεφάλαιo 9. 
Human Kinetics
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Περσική παροιµίαΠερσική παροιµία
• « Αυτός που ξέρει και νοµίζει ότι δεν ξέρει 
είναι αέρας: Aγνόησέ τον

• Αυτός που δεν ξέρει, και δεν ξέρει ότι δεν 
ξέρει, είναι παιδί: ∆ίδαξέ τον

• Αυτός που δεν ξέρει, και νοµίζει ότι ξέρει, 
είναι επικίνδυνος: Απόφυγέ τον

• Αυτός που ξέρει και ξέρει ότι ξέρει, είναι 
ηγέτης: Ακολούθησέ τον


