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Περίληψη
Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει τις εµπειρίες και τις αντιλήψεις Ελληνίδων
αθλητριών µε άνδρες και γυναίκες προπονητές, όσον αφορά τρόπους επικοινωνίας
και τις συµπεριφορές που εκδηλώνονται στη συνεργασία τους Το δείγµα της έρευνας
αποτέλεσαν 181 αθλήτριες, όπου το 38,7% είχε συµµετοχές σε διεθνείς αγώνες, το
51,4% σε εθνικό επίπεδο, το 2,8% σε τοπικό και το 7,2% σε επίπεδο συλλόγου. Οι
ηλικίες κυµαίνονταν από 15 έως 35 χρόνια και ο µέσος όρος προπονήσεων ανά
εβδοµάδα ήταν 5,5 φορές (Τ.Α. = 1,93). Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε την
συµπλήρωση γραπτού ερωτηµατολογίου. Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι οι
αθλήτριες νιώθουν περισσότερη άνεση στη σχέση τους µε προπονήτριες, ενώ ο
παράγοντας «αγωνιστικό επίπεδο» έδειξε να διαφοροποιεί το βαθµό αντίληψης των
συµπεριφορών που εκδηλώνονται από προπονητές και προπονήτριες. Πιο
συγκεκριµένα οι ελίτ αθλήτριες υποστηρίζουν ότι ‘οι προπονήτριες νοιάζονται
περισσότερο από τους προπονητές για τις αθλήτριες σαν άτοµα’ (χ2 (1, Ν = 103) =
6.83, p = .009) ενώ ‘είναι πιο δύσκολο να επικοινωνήσεις µε προπονήτριες από ό,τι
µε προπονητές’ (χ2 (1, Ν = 99) = 5.73, p = .017). Ως προς τα βιώµατα συµπεριφορών
προπονητών/τριών διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές τόσο ανάµεσα σε
ελίτ και µη ελίτ αθλήτριες όσο και ανάµεσα σε αθλήτριες ατοµικών και οµαδικών
αθληµάτων. Συµπερασµατικά, οι προπονητές στα µάτια των αθλητριών δείχνουν
πιεστικοί για υψηλή απόδοση, σκληροί/απότοµοι στη χρησιµοποίηση γλώσσας αλλά
και καλοί στην επικοινωνία µε τις αθλήτριες. Αντίστοιχα οι προπονήτριες
«φωνάζουν» αρκετά, επιτρέπουν την επιρροή των αθλητριών στη λήψη αποφάσεων
και διαθέτουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Λαµβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις
αυτές και τα βιώµατα των αθλητριών διαφαίνεται µια αναγκαιότητα ίσως
επαναπροσδιορισµού και βελτίωσης του τρόπου επικοινωνίας αλλά και των διαφόρων
ηγετικών δεξιοτήτων των προπονητών και προπονητριών δια µέσω εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: αθλήτριες, συµπεριφορές προπονητών/προπονητριών
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι προπονητές και οι προπονήτριες είναι σηµαντικά πρόσωπα στο χώρο του
αθλητισµού και αυτό διαφαίνεται από ότι µπορεί να έχουν υπό την ευθύνη τους ένα
µικρό παιδί ή έναν πρωταθλητή. Μπορούν να έχουν σηµαντική επίδραση πάνω στον
αθλητή και συχνά λειτουργούν ως πρότυπα (Willmann & Zipprich, 1995). Στις µικρές
ηλικίες, οι αθλητές/τριες σέβονται τον προπονητή/τρια τους και ο ίδιος/α έχει
βαρύνουσα γνώµη για τη ζωή τους, αποτελώντας έναν ίσως από τους
σηµαντικότερους παράγοντες που ρυθµίζουν τη ζωή και την εξέλιξη του
αθλητή/τριας. Ο βαθµός αυτός επιρροής του προπονητή/τριας εκτιµάται ότι είναι
µεγαλύτερος από των γονιών και δασκάλων και δευτερεύων µετά το φιλικό
περιβάλλον του αθλητή/τριας (Robertson, 2002). Η βαθµιαία ανάπτυξη εµπιστοσύνης
ανάµεσα σε προπονητή και αθλητή/τρια συχνά καταλήγει σε δυνατούς και ισχυρούς
δεσµούς, χαρακτηριζόµενους από βαθµό διαπροσωπικής οικειότητας που συναντιέται
µόνο µέσα στα πλαίσια του θεσµού της οικογένειας (Brackenridge, 2000). Ποιοτικά
αποσπάσµατα από συνεντεύξεις που έγιναν στα πλαίσια της έρευνας των Cote και
Sedgwick (2003) σε Καναδούς προπονητές/τριες κωπηλασίας και αθλητές/τριες
υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, επαληθεύουν την ανάπτυξη ισχυρών δεσµών και
σχέσεων συµπάθειας ανάµεσα σε αθλητή και προπονητή. Μια προπονήτρια µάλιστα
αναφέρει ότι «όταν δουλεύεις µεµονωµένα µε µια αθλήτρια γίνεσαι πέρα από
προπονητής, πολύ καλός φίλος και συνεργάτης. Είναι εκπληκτικός ο τρόπος µε τον
οποίο εµπλέκεσαι στην προσωπική της ζωή και σε όσα πράγµατα την περιβάλλουν,
καθώς είναι σηµαντικό να εξακριβώσεις τι είναι αυτά που την αποσπούν. Είναι
ανάγκη να αναπτύξεις µια προσωπική σχέση ώστε να εξασφαλίσεις ότι όλα όσα κάνει
µια αθλήτρια οδηγούν στο στόχο που έχετε θέσει από κοινού» (σελ. 73).
Πρόσφατη έρευνα των Vallee και Bloom (2005) αναφέρει ότι οι προπονήτριες
αναγνωρίζουν αυτή τη σηµαίνουσα αξία της σχέσης που αναπτύσσουν µε τους
αθλητές/τριες για την επιτυχία της οµάδας τους. Μέσα από την προσωπική τους
δουλειά επιδιώκουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις που βασίζονται στην εµπιστοσύνη,
στο σεβασµό, στην επικοινωνία και στη φροντίδα που αφορά το ίδιο το άτοµο
,αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε αθλητή/τριας ξεχωριστά. Κατά τους Gagne,
Ryan και Bargmann (2003) η ενεργή εµπλοκή του προπονητή στην προπόνηση και
τους αγώνες επιδρά σηµαντικά στη διαµόρφωση της εµπειρίας που βιώνουν αθλητές
και αθλήτριες από τον κόσµο του αθλητισµού. Γίνεται αντιληπτό ότι σε ένα µεγάλο
βαθµό εκτός της αθλητικής προετοιµασίας, ανάλογα µε το επίπεδο συµµετοχής στα
διάφορα αθλήµατα, οι προπονητές/τριες στοχεύουν εξίσου στην ανάπτυξη των
αθλητών/τριών τους σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά ο
Amtmann (2005) δείχνει τη διάσταση της διαπαιδαγώγησης και της προετοιµασίας
των αθλητών για την ίδια τη ζωή. Στα πλαίσια της προπονητικής επιτυχίας µαζί µε τις
νίκες και ήττες των διαφόρων αγώνων, έρχονται να προστεθούν και οι επιτυχίες των
αθλητών/τριών στις υπόλοιπες πτυχές της ζωής και αυτό δίνει σηµαντική
ανατροφοδότηση για ένα αληθινό ηγέτη/προπονητή, ο οποίος αντλεί αναγνώριση και
ικανοποίηση µέσα από την επιτυχία των αθλητών/τριών του. Κατανοώντας και
υιοθετώντας αυτή τη προπονητική φιλοσοφία κυρίαρχης σηµασίας είναι οι
µακροχρόνιοι στόχοι που δεν περιορίζονται µόνο στην επίτευξη υψηλής αγωνιστικής
κατάταξης της οµάδας στο µέλλον αλλά κυρίως στην επιτυχηµένη πορεία του κάθε
αθλητή ξεχωριστά στους τοµείς της προσωπικής του ζωής (Amtmann, 2005).
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Εκτιµώντας τη σηµαντικότητα του ρόλου προπονητών και προπονητριών, σκοπός
της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει εµπειρίες και απόψεις Ελληνίδων
αθλητριών σχετικές µε συµπεριφορές και τρόπους επικοινωνίας που εκδηλώνονται
από τους προπονητές και τις προπονήτριες τους κατά τη συνεργασία τους. Το πλαίσιο
συνεργασίας αθλητριών µε προπονητές και προπονήτριες δεν έχει διερευνηθεί
διεξοδικά στην Ελλάδα, στοιχείο που φαίνεται από την ανασκόπηση προηγούµενων
ερευνών.
Σηµασία των συµπεριφορών που εκδηλώνονται από προπονητές/προπονήτριες.
Η υιοθέτηση µεγάλου βαθµού θετικής ανατροφοδότησης, ενθάρρυνσης σε περίπτωση
λάθους, τεχνικής καθοδήγησης και παρέµβασης συντελούν στην ανάπτυξη των
ικανοτήτων του/της αθλητή/τριας (Smith & Smoll, 1996). Σύµφωνα µε τους Horn
(2002) και Amorose και Horn (2000) µορφές ηγετικών συµπεριφορών που
εµπεριέχουν τεχνική καθοδήγηση, θετική ανατροφοδότηση και κοινωνική
υποστήριξη σχετίζονται µε την αύξηση της ικανοποίησης και της εσωτερικής
παρακίνησης που βιώνει ένας αθλητής ή µια αθλήτρια, αλλά και µε την πιο
αποτελεσµατική εκµάθηση (Turman & Schrodt, 2004). Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι η
υιοθέτηση δηµοκρατικής συµπεριφοράς σχετίζεται θετικά µε την εσωτερική
παρακίνηση των αθλητών/τριών οµαδικών και ατοµικών αθληµάτων (Hollembeak &
Amorose, 2005). Οι αθλητές/τριες δείχνουν να προτιµούν σε µεγάλο βαθµό
συµπεριφορές όπως τεχνική καθοδήγηση, θετική ανατροφοδότηση, κοινωνική
υποστήριξη και δηµοκρατικό κλίµα αντιµετώπισης (Turman, 2003; Kassing &
Infante, 1999). Τέτοιου είδους συµπεριφορές σχετίζονται άµεσα µε τη διατήρηση των
αθλητών/τριών στο χώρο του αθλητισµού και µάλιστα αυξάνουν τη πιθανότητα
µελλοντικής επαγγελµατικής τους εµπλοκής στο αθλητικό στερέωµα (Chelladurai &
Kuga, 1996). Για παράδειγµα συµπεριφορές προπονητών/τριών όπως
αγενής/προσβλητική αντιµετώπιση, άδικη µεταχείριση, ελλιπής ενθάρρυνση,
χρησιµοποίηση σκληρής και απότοµης γλώσσας, υιοθέτηση αρνητικού κλίµατος και
µη ευχάριστο σε επίπεδο προπόνησης, καθώς επίσης χρησιµοποίηση αυστηρού και
αυταρχικού τρόπου επικοινωνίας δείχνουν να σχετίζονται µε την αποµάκρυνση
κυρίως αθλητριών από τον αθλητισµό (Stewart & Taylor, 2000). ∆εδοµένα από την
Ελλάδα (Kourtesopoulou, Kriemadis, Papaioannou & Terzoudis, 2008) έρχονται να
ενισχύσουν αυτή τη διαπίστωση µε τις Ελληνίδες αθλήτριες να αναφέρουν ως
κύριους ανασταλτικούς παράγοντες της µελλοντικής τους ενασχόλησης µε τον
αθλητισµό σε επίπεδο προπονητικό και διοικητικό την έλλειψη ενδιαφέροντος, την
έλλειψη σεβασµού στο γυναικείο φύλο αλλά και την ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη
ότι ο χώρος του αθλητισµού κυριαρχείται από άνδρες.
Η σηµαίνουσα σχέση ανάµεσα σε προπονητή/τρια και αθλητή/τρια επισηµαίνεται µε
την σηµαντική επίδραση παραγόντων όπως η αίσθηση της φροντίδας, της
προτίµησης, της εκτίµησης, όπως επίσης και η εµπιστοσύνη ανάµεσα σε αθλητή/τρια
και προπονητή τόσο σε ενδο–προσωπικό επίπεδο (π.χ. δηµιουργικότητα, καθορισµό
στόχων) όσο και σε δια–προσωπικό επίπεδο της σχέσης τους φέρνοντας το
παράδειγµα της εναρµόνισης και της διατήρησης των σχέσεων τους (Jowett & Meek,
2002; Kenow & Williams, 1999). Σε πιο πρόσφατη έρευνα των Jowett και Cockerill
(2003), αναφέρεται ότι προπονητής και αθλητής µοιράζονται κοινούς στόχους, αξίες
και πιστεύω, ως αποτέλεσµα των ανοικτών καναλιών επικοινωνίας που έχουν. Η
ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, καθώς επίσης η αµοιβαία κατανόηση που
απορρέει από τους κοινούς στόχους αλλά και από την κοινωνική επιρροή, καθιστά
τους αθλητές και προπονητές ικανούς να ανταποκρίνονται µε ευαισθησία ο ένας στις
ανάγκες του άλλου, στις προσδοκίες και σε τυχόν προβλήµατα. Τέλος, οι ίδιοι
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ερευνητές αναφέρουν ότι οι αλληλο–συµπληρωµατικοί ρόλοι, τα καθήκοντα και η
υποστήριξη παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση µιας σχέσης από την οποία θα
επιτευχθούν κοινοί στόχοι (Jowett & Cockerill, 2003).
Οι ερευνήτριες Kenow και Williams (1999) αναφέρουν, ότι αθλήτριες που νιώθουν
περισσότερο συνδεδεµένες µε τον προπονητή τους βιώνουν λιγότερο αρνητικές
γνωστικές και σωµατικές επιδράσεις από την συµπεριφορά του προπονητή κατά τη
διάρκεια έντονων αγωνιστικών καταστάσεων. Ακόµη, νιώθουν να υποστηρίζονται σε
µεγαλύτερο βαθµό από αυτόν και εκτιµούν τις επικοινωνιακές σχέσεις που
αναπτύσσονται ανάµεσά τους. Αντίστοιχα, οι Pelletier, Fortier, Vallerand και Briere,
(2001) διαπίστωσαν ότι η δυνατότητα επιλογών, ο καθορισµός σοβαρών
προπονητικών στόχων και ο περιορισµός πίεσης για υψηλή απόδοση από την πλευρά
του προπονητή και της προπονήτριας, επηρεάζουν το βαθµό αλλά και την ποιότητα
ενσωµάτωσης και ένταξης των αθλητώνς/αθλητριών στο άθληµα της κολύµβησης.
Κατά τους Barnett, Smoll και Smith (1992), οι συµπεριφορές που αφορούν τη
συµµετοχή των αθλητών στην προπονητική διαδικασία, στην ανάπτυξη συνοχής στην
οµάδα, αλλά και στην τεχνική καθοδήγηση και οι οποίες είναι προσανατολισµένες
στην επιτυχία, συνδέονται µε µικρότερα ποσοστά εγκατάλειψης του αθλήµατος.
Επιπρόσθετα, η συνεργασία ανάµεσα σε αθλητή και προπονητή του ιδίου φύλου,
όπως στην έρευνα των Everhart και Chelladurai (1998), έδειξε ότι αθλήτριες που
συνεργάζονταν µε προπονήτριες, βίωναν λιγότερη άνιση µεταχείριση και ήταν
περισσότερο διατεθειµένες να ασχοληθούν µελλοντικά µε την προπονητική από ότι
αθλήτριες που δούλευαν µε προπονητές.
Αντιλήψεις αθλητών/τριών για συµπεριφορές προπονητών και προπονητριών.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας του Haselwood και συνεργατών του (2005) έδειξαν ότι
οι αθλήτριες αντιλαµβάνονται τις προπονήτριες ως λιγότερο αποτελεσµατικές από ότι
οι άνδρες προπονητές, όσο αφορά το επίπεδο ξεκάθαρης επικοινωνίας µεταξύ τους.
Παρά την άποψη αυτή, οι προπονήτριες θεωρούνται πιο συγκαταβατικές και θετικές
στην αντιµετώπιση κρίσιµων καταστάσεων. Από την άλλη πλευρά, οι προπονητές
θεωρούνται ικανοί να στέλνουν ξεκάθαρα µηνύµατα και επιδέξιοι να υποστηρίξουν
και να εµψυχώσουν τους αθλητές. Αναφορικά µε την επικοινωνία που επιτυγχάνεται
µέσα στη σχέση αθλητή-προπονητή, οι αθλητές κολύµβησης υψηλού αγωνιστικού
επιπέδου (Philippe & Seiler, 2006) φαίνεται να δίνουν µεγάλη σηµασία στη λεκτική
επικοινωνία µε τον προπονητή (επαγγελµατικής και προσωπικής φύσεως) σε
αντίθεση µε τις αθλήτριες Ολυµπιονίκες (Jowett & Cockerill, 2003), οι οποίες δεν
ανακαλούν στη µνήµη τους να έχουν ανεπίσηµες/προσωπικές συζητήσεις µε τους
προπονητές τους. Η προτίµηση για τη µορφή επικοινωνίας που αναπτύσσουν οι
αθλητές µε τους προπονητές φαίνεται να διαφοροποιείται ως προς το φύλο του
αθλητή.
Σύµφωνα µε τη Barber (1998), οι γυναίκες προπονήτριες θεωρούνται πιο ικανές στην
εκµάθηση δεξιοτήτων συγκρινόµενες µε άνδρες προπονητές, δίνοντας εξίσου µεγάλη
σηµασία στη βελτίωση τόσο του ίδιου του αθλητή/τριας όσο και των δικών τους
προπονητικών ικανοτήτων. Έρευνα των Seiler, Kevesligeti και Valley (1999) έδειξε
ότι στο πλαίσιο συνεργασίας µε αθλητές και αθλήτριες οι προπονήτριες
αναλαµβάνουν ρόλους που παραπέµπουν σε πιο ανδροπρεπή χαρακτηριστικά, όπως η
ηγεσία και η λήψη αποφάσεων, ενώ οι προπονητές αναλαµβάνουν ρόλους
περισσότερο µε θηλυπρεπή χαρακτηριστικά όπως η ικανότητα να ακούνε προσεκτικά
όταν επικοινωνούν. Επίσης, από τη πλευρά των προπονητών υπάρχει η παραδοχή ότι
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όταν προπονούν γυναικείες οµάδες χρησιµοποιούν περισσότερη
ανατροφοδότηση από ότι σε ανδρικές οµάδες (Mondello & Jenelle, 2001).

θετική

Οι Fasting και Pfister (2000) διερεύνησαν σε τέσσερις (4) Ευρωπαϊκές χώρες τα
βιώµατα και τις αντιλήψεις αθλητριών υψηλού αγωνιστικού επιπέδου στο πλαίσιο
συνεργασίας τους µε προπονητές και προπονήτριες. Μολονότι υπήρχαν διαφορές
αντιλήψεων ανάµεσα στις συµµετέχουσες αθλήτριες, υπήρχαν και κάποια κοινά
σηµεία όταν αναφέρονταν σε άνδρες προπονητές. Κοινά σηµεία ήταν: ο
χαρακτηρισµός της επικοινωνίας αλλά και της αλληλοεπίδρασης του προπονητή µε
τις αθλήτριες ως ανδροπρεπή, η χρησιµοποίηση σκληρής και απότοµης γλώσσας και
συµπεριφοράς και η αίσθηση ότι δεν τους δίνεται η πρέπουσα σηµασία. Σε
γενικότερες γραµµές, οι αθλήτριες ανέφεραν στις συνεντεύξεις ότι είναι περισσότερο
ικανοποιηµένες από τις γυναίκες προπονήτριες και κυρίως από τον τρόπο
επικοινωνίας µε αυτές, οι οποίες δείχνουν κατανόηση και φροντίδα. Αναφέρθηκε
ακόµη, η αντίληψη ότι οι προπονήτριες είναι καλύτεροι ψυχολόγοι και κατανοούν τη
φύση της γυναίκας και τις ιδιαιτερότητες της.
Πολλές διαφορετικές αντιλήψεις συµπεριφορών απαντώνται σε αθλητές και
αθλήτριες που συµµετέχουν σε ατοµικά και οµαδικά αθλήµατα. Στην έρευνα των
Hollembeak και Amorose (2005), βρέθηκε ότι αθλητές και αθλήτριες ατοµικών
αθληµάτων ένιωθαν µεγαλύτερη άνεση στη σχέση τους µε τον/την προπονητή/τρια
και αντιλαµβάνονταν µια πιο δηµοκρατική συµπεριφορά του προπονητή
συγκρινόµενοι µε τους αθλητές/τριες οµαδικών αθληµάτων. Αντίστοιχα στο πλαίσιο
των οµαδικών αθληµάτων, αναφέρθηκε υψηλότερη εµφάνιση συµπεριφορών που
αφορούσαν την αυταρχική µορφή ηγεσίας. Εξίσου διαφορές προτίµησης
συµπεριφορών εντοπίζονται σε αθλητές/τριες διαφορετικού αγωνιστικού επιπέδου, µε
τους αρχάριους αθλητές να αναζητούν περισσότερη επιβράβευση (Turman, 2006).
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των εµπειριών Ελληνίδων
αθλητριών που καλλιεργήθηκαν από τη συνεργασία τους µε προπονητές και
προπονήτριες. Πιο συγκεκριµένα, καταγράφηκαν εµπειρίες και απόψεις των
αθλητριών σχετικές µε συµπεριφορές και τρόπους επικοινωνίας που εκδηλώνονται
από προπονητές και προπονήτριες και εξετάστηκαν πιθανές διαφορές µεταξύ ελίτ και
µη-ελίτ αθλητριών αλλά και µεταξύ αθλητριών που προπονούνται και αγωνίζονται σε
οµαδικά και ατοµικά αθλήµατα. Λαµβάνοντας υπόψη τις έρευνες στο διεθνή χώρο,
αλλά και την απουσία ερευνών στην Ελλάδα, υποθέτουµε ότι θα υπάρχουν διαφορές
στις απόψεις των αθλητριών για τις συµπεριφορές και τρόπους επικοινωνίας που
εκδηλώνονται από προπονητές και προπονήτριες χωρίς όµως να µπορούµε να
προβλέψουµε την κατεύθυνση των διαφορών.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Συµµετέχουσες
Στην έρευνα συµµετείχαν 181 αθλήτριες προερχόµενες από τα παρακάτω αθλήµατα:
στίβο (Ν1 = 51), καλαθοσφαίριση (Ν2 = 33), χειροσφαίριση (Ν3 = 25), κολύµβηση
(Ν4 = 12), κωπηλασία (Ν5 = 10), πετοσφαίριση (Ν6= 9), ξιφασκία (Ν7 = 8), ενόργανη
γυµναστική (Ν8 = 8), χιονοδροµία (Ν9 = 7), σόφτµπολ (Ν10 = 5), και άλλα αθλήµατα
Ν11 = 8 (Άρση βαρών, ποδόσφαιρο, ιππασία, πολεµικές τέχνες, καγιάκ και τένις). Το
δείγµα της έρευνας ήταν τυχαίο ως προς την επιλογή των αθληµάτων, ενώ οι
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συµµετέχουσες αθλήτριες προέρχονταν από 4 µεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Κοµοτηνή, Τρίκαλα).
Οι ηλικίες των αθλητριών κυµαίνονταν από 15 έως 35 χρόνια (Μ.Ο. = 21,77, Τ.Α. =
3,39 έτη) και ο µέσος όρος των προπονήσεων που έκαναν ανά εβδοµάδα ήταν 5,5
(Τ.Α. = 1, 93). Ως προς το επίπεδο αγώνων στο οποίο είχαν συµµετάσχει κατά τα
τελευταία δύο χρόνια: το 38,7% (Ν = 70) συµµετείχε σε διεθνείς αγώνες
(Ολυµπιακούς αγώνες, Παγκόσµια ή Ευρωπαϊκά Κύπελλα/Πρωταθλήµατα), το 51,4%
(Ν = 93) σε αγώνες εθνικού επιπέδου, το 2,8% (Ν = 5) συµµετείχε σε τοπικούς
αγώνες και το 7,2% (Ν = 13) σε αγώνες επιπέδου συλλόγου. Από το σύνολο των
αθλητριών, το 77,3% ήταν φοιτήτριες, το 14,4% εργαζόµενες και ένα 8,3% άνεργες.
Οι κύριοι οικονοµικοί πόροι για τις συµµετέχουσες ήταν η υποστήριξη της
οικογένειας σε ποσοστό 72,4%, η υποστήριξη από το συλλόγου σε ποσοστό 18,8%
και σε ποσοστό 8,8% οι µηνιαίες απολαβές από σώµατα ασφαλείας (π.χ., αστυνοµία,
λιµενικό, στρατός, πυροσβεστική).
Συλλογή ∆εδοµένων
Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε ερωτηµατολόγιο που κατασκευάστηκε από τις
Fasting και Brackenridge (2000) βασιζόµενο σε προηγούµενες έρευνες τους
(Brackenridge, 1997; Fasting Brackenridge, & Sundgot-Borgen,, 2000). Τα θέµατα
προήλθαν από δεδοµένα συνεντεύξεων και παρουσιάζονται µε τη µορφή
διατυπώσεων πάνω στα οποία ζητούνταν οι εµπειρίες και οι θέσεις των αθλητριών
µέσα από απαντήσεις πολλαπλών επιλογών. Για τη µετάφραση του ερωτηµατολογίου
οι Chroni και Fasting (2005 August) ακολούθησαν τα παρακάτω βήµατα: (1)
µετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά, (2) µετάφραση από τα ελληνικά στα
αγγλικά από δύο άτοµα µε ευχέρεια και στις δύο γλώσσες (διδακτορικό πτυχίο από
αγγλόφωνο πανεπιστήµιο), (3) αξιολόγηση από τρεις αθλητικούς ψυχολόγους, pretest σε 10 γυναίκες και δια-πολιτισµική εκτίµηση για την προσαρµογή του στην
ελληνική κουλτούρα. Η εγκυρότητα περιεχοµένου του ερωτηµατολογίου, αλλά και η
αξιοπιστία χρησιµοποίησής του δεν έχουν εξεταστεί καθώς οι πληροφορίες που
συλλέγονται αφορούν προσωπικά βιώµατα και αντιλήψεις.
Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου αποτελείται από δηµογραφικές ερωτήσεις που
αφορούν: το είδος του αθλήµατος (ατοµικό-οµαδικό), το αγωνιστικό επίπεδο όπου
συµµετείχε η αθλήτρια τα τελευταία 1-2 χρόνια, τον αριθµό των προπονήσεων που
κάνει µέσα στην εβδοµάδα, την ηλικία, την οικονοµική και επαγγελµατική της
κατάσταση, το φύλο του τωρινού προπονητή της, κα. Το δεύτερο µέρος του
ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει:
i. Οκτώ (8) διατυπώσεις σχετικές µε τις συµπεριφορές των προπονητών/τριών
κατά τη συνεργασία µε αθλήτριες όπως ‘οι προπονητές είναι πιο σκληροί και
απότοµοι από τις προπονήτριες’, ‘οι προπονήτριες νοιάζονται περισσότερο
από τους προπονητές για τις αθλήτριες ως άτοµα’. Η αθλήτρια επέλεγε να
απαντήσει µεταξύ ‘διαφωνώ’, ‘συµφωνώ’, και ‘δε γνωρίζω’.
ii. Μια (1) ερώτηση εκδήλωσης της προτίµησης της αθλήτριας να συνεργάζεται
µε προπονητή ή προπονήτρια.
iii. Οκτώ (8) διατυπώσεις αναφορικά µε τους τρόπους επικοινωνίας που
χρησιµοποιούν προπονητές και προπονήτριες στις συνεργασίες τους.
Παράδειγµα, ‘καλές επικοινωνιακές δεξιότητες’, ‘επιτρέπει στους
αθλητές/τριες να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων’, ‘χρησιµοποιεί σκληρή
και απότοµη γλώσσα’, κ.α. Οι αθλήτριες της έρευνας σηµείωναν εάν είχαν
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βιώσει αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας είτε ‘από προπονητή’, είτε ‘από
προπονήτρια’, ‘και από τους δύο’.
Ερευνητική διαδικασία
Οι αθλήτριες προσεγγίστηκαν στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων όπου
προπονούνταν. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε µε απουσία των
προπονητών /τριών. Η παρευρισκόµενη ερευνήτρια έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες
και όσες διευκρινήσεις της ζητήθηκαν, αφού ενηµέρωσε τις αθλήτριες ότι, η
συµµετοχή τους στην έρευνα ήταν εθελοντική, ανώνυµη και εµπιστευτική. Το θέµα
της εµπιστευτικότητας κρίθηκε πολύ σηµαντικό για κάθε αθλήτρια που συµµετείχε
τηρήθηκε µέσα από την ανώνυµη συµπλήρωση, ενώ η εµπιστευτικότητα για κάθε
άθληµα παρέχεται από τη παρουσίαση των αποτελεσµάτων µε τρόπο που καθιστά
αδύνατη την αναγνώριση προσώπων, και αθληµάτων (οµαδικά-ατοµικά, ελίτ-µηελίτ).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το 54% των αθλητριών που συµµετείχε στην παρούσα έρευνα προέρχονταν από
ατοµικά και το 46% από οµαδικά αθλήµατα. Ως προς το αγωνιστικό τους επίπεδο,
στην κατηγορία υψηλού αγωνιστικού επιπέδου (ελίτ) συµπεριλήφθηκε το 37% των
αθλητριών µε κριτήρια τη συµµετοχή τους κατά τα τελευταία 1-2 χρόνια σε
Ολυµπιακούς αγώνες ή/και Παγκόσµια/Ευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα/Κύπελλα και
προπόνηση το ελάχιστο τέσσερις (4) φορές την εβδοµάδα. Στην κατηγορία µη-ελίτ
συµπεριλήφθηκε το 63% των αθλητριών, οι οποίες δεν πληρούσαν και τα δυο
παραπάνω κριτήρια. Από τις 181 αθλήτριες που συµµετείχαν, κατά τη φάση
συλλογής των δεδοµένων το 70% δούλευε µε άνδρα προπονητή και το 25% µε
γυναίκα, ενώ ένα ποσοστό 5% δήλωσε ότι δεν είχε προπονητή/τρια. Ο αριθµός των
προπονητών/τριών που οι αθλήτριες της έρευνας είχαν συνεργαστεί κατά τη διάρκεια
της αθλητικής τους καριέρας ήταν κατά µέσο όρο 4,1 προπονητές (Τ.Α. = 3,2) και 2,1
προπονήτριες (Τ.Α. = 1,3). Σχετικά µε την προτίµησή τους ως προς το φύλο του
προπονητή που θα ήθελαν να συνεργαστούν, το 54% των αθλητριών δήλωσε ότι δεν
είχε προτίµηση, το 36,5% ότι θα προτιµούσε άνδρα προπονητή και το 8,3% ότι θα
ήθελε να δουλέψει µε γυναίκα.
Αναφορικά µε τους τρόπους συµπεριφοράς των προπονητών στις συνεργασίες τους, η
πλειοψηφία των αθλητριών διαφώνησε µε τις θέσεις που διατυπώνονταν στο
ερωτηµατολόγιο. Πιο συγκεκριµένα σε ποσοστό 68% διαφωνούν µε το ότι οι
προπονητές φωνάζουν λιγότερο από τις προπονήτριες, σε ποσοστό 59% µε το ότι οι
προπονητές είναι καλύτεροι από τις προπονήτριες και σε ποσοστό 53% διαφωνούν
ότι οι προπονητές είναι πιο σκληροί και απότοµοι απ΄ ό,τι οι προπονήτριες. Τα
ποσοστά των απόψεων των αθλητριών παρουσιάζονται αναλυτικά στο Γράφηµα 1.
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Γράφηµα 1. Απόψεις αθλητριών για τους τρόπους συµπεριφοράς των προπονητών.
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Αναφορικά µε τις συµπεριφορές των προπονητριών στις συνεργασίες τους, η
πλειοψηφία των αθλητριών διαφώνησε σε τέσσερις από τις πέντε απόψεις που
παρουσιάζονταν στο ερωτηµατολόγιο. Πιο συγκεκριµένα, οι αθλήτριες σε ποσοστό
67% δε συµφωνούν µε τη θέση ότι είναι πιο δύσκολο να επικοινωνήσεις µε
προπονήτριες απ΄ ότι µε προπονητές, σε ποσοστό 59% διαφωνούν ότι οι
προπονήτριες εστιάζουν λιγότερο στην απόδοση, σε ποσοστό 51% διαφωνούν µε το
ότι µε τις προπονήτριες δε χρειάζεται να ανησυχούν για την ανάπτυξη στενών
προσωπικών σχέσεων και τέλος σε ποσοστό 63% δε συµφωνούν ότι οι προπονήτριες
νοιάζονται περισσότερο απ΄ ότι οι προπονητές για τις αθλήτριες τους ως άτοµα. Απ΄
την άλλη, το 53% των αθλητριών συµφωνούσε µε τη διαπίστωση ότι γυναίκες και
κορίτσια νιώθουν πιο άνετα µε τις προπονήτριες. Τα αναλυτικά ποσοστά των
απόψεων των αθλητριών για τις συµπεριφορές των προπονητριών φαίνονται στο
Γράφηµα 2.
Πιθανές διαφορές µεταξύ ελίτ και µη-ελίτ αλλά και αθλητριών ατοµικών και
οµαδικών αθληµάτων εξετάστηκαν µε αναλύσεις chi-square (χ2). Οι αναλύσεις
έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p < .05) ανάµεσα σε ελίτ και µη-ελίτ
αθλήτριες ως προς τις ακόλουθες θέσεις: (α) οι προπονήτριες νοιάζονται περισσότερο
από τους προπονητές για τις αθλήτριες σαν άτοµα (χ2 (1, Ν = 103) = 6.83, p = .009),
και (β) είναι πιο δύσκολο να επικοινωνήσεις µε προπονήτριες από ότι µε προπονητές
(χ2 (1, Ν = 99) = 5.73, p = .017). Και στα δυο θέµατα, οι ελίτ αθλήτριες εµφάνισαν
υψηλότερες τιµές από ότι οι µη-ελίτ. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις
αθλήτριες οµαδικών και ατοµικών αθληµάτων δε βρέθηκαν (p > .05).
Τα βιώµατα των αθλητριών αναφορικά µε τους τρόπους επικοινωνίας που
χρησιµοποιούν προπονητές και προπονήτριες στις συνεργασίες τους παρουσιάζονται
και αυτά µε περιγραφικά στατιστικά στο Γράφηµα 3, ενώ οι όποιες διαφορές
εξετάστηκαν µε αναλύσεις chi-square (χ2).
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Γράφηµα 2. Απόψεις αθλητριών για τους τρόπους συµπεριφοράς των
προπονητριών.
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Τα µεγαλύτερα ποσοστά καταγράφηκαν για: α) την πίεση που ασκεί ο προπονητής
για υψηλή απόδοση (40,3%), β) τις καλές επικοινωνιακές δεξιότητες (39,8%) και γ)
τη χρήση σκληρής/απότοµης γλώσσας (38,1%). Αντίστοιχα, τα υψηλότερα ποσοστά
συχνοτήτων που αναφέρουν για τρόπους συµπεριφοράς που έχουν βιώσει στη
συνεργασία µε προπονήτριες είναι τα ακόλουθα: α) φωνάζουν στις αθλήτριες
(25,4%), β) επιτρέπουν την επιρροή των αθλητριών στη λήψη αποφάσεων (19%) και
γ) επιδεικνύουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες (17,7%). Παρόµοια, οι αθλήτριες
αναγνώρισαν ότι τόσο οι προπονητές όσο και οι προπονήτριες α) ακούνε προσεκτικά
τις αθλήτριες (20,4%), β) είναι πιεστικοί για υψηλή απόδοση (16,6) και γ) διαθέτουν
καλές επικοινωνιακές δεξιότητες (12,7%).
Αναλύσεις χ2 έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p < .05) µεταξύ αθλητριών
ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων αναφορικά µε συµπεριφορές που είχαν βιώσει
κυρίως από προπονητές. Πιο συγκεκριµένα, αθλήτριες ατοµικών αθληµάτων
δήλωσαν ότι είχαν περισσότερα βιώµατα από προπονητές µε ‘καλές επικοινωνιακές
δεξιότητες’ (χ2 (4, Ν = 181) = 12.81, p = .012), που ‘επιτρέπουν τις αθλήτριες να
επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων’ (χ2 (4, Ν = 181) = 20.14, p = .000), που ‘ακούν
προσεκτικά (χ2 (4, Ν = 181) = 11.20, p = .024) και που ‘πιέζουν για υψηλή απόδοση’
(χ2 (4, Ν = 181) = 14.75, p = .005). Από προπονήτριες ανέφεραν περισσότερα
βιώµατα, έναντι των οµαδικών αθληµάτων αναφορικά µε το ότι ‘φωνάζουν στις
αθλήτριες’ (χ2 (4, Ν = 181) = 13.98, p = .007).
Οι αθλήτριες οµαδικών αθληµάτων αντίστοιχα κατέγραψαν περισσότερα βιώµατα
συνεργασίας µε προπονητές που χρησιµοποιούν ‘σκληρή και απότοµη γλώσσα’ (χ2 (4,
Ν = 181) = 15.65, p = .004), ‘αποφασίζουν τα πάντα µόνοι’ (χ2 =(4, Ν = 181) = 9.81,
p = .044) και ‘αλλάζουν διάθεση γρήγορα’ (χ2 (4, Ν = 181) = 18.18, p = .001).
Επίσης, οι ελίτ αθλήτριες διέφεραν σηµαντικά από τις µη ελίτ, έχοντας περισσότερα
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βιώµατα από προπονητές που χρησιµοποιούν ‘σκληρή και απότοµη γλώσσα’ (χ2 (4,
Ν = 181) = 14.09, p = .007).

Γράφηµα 3. Βιώµατα αθλητριών για τους τρόπους επικοινωνίας που χρησιµοποιούν
οι προπονητές και οι προπονήτριες στις συνεργασίες τους.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην παρούσα έρευνα καταγράφηκαν εµπειρίες και απόψεις των Ελληνίδων
αθλητριών σχετικές µε τις συµπεριφορές και τους τρόπους επικοινωνίας που
εκδηλώνονται από προπονητές και προπονήτριες και εξετάστηκαν πιθανές διαφορές
µεταξύ ελίτ και µη-ελίτ αθλητριών αλλά και µεταξύ αθλητριών οµαδικών και
ατοµικών αθληµάτων. Εξετάζοντας την συχνότητα απαντήσεων που αφορούσαν τις
συµπεριφορές προπονητών, οι αθλήτριες συµφωνούν ότι δεν είναι σκληροί/απότοµοι,
ωστόσο ‘φωνάζουν’ περισσότερο συγκριτικά µε τις προπονήτριες και δείχνουν µια
προτίµηση σε γυναίκες προπονήτριες πιστεύοντας ότι είναι καλύτερες από τους
άνδρες προπονητές. Η προτίµηση αυτή των αθλητριών προς τις γυναίκες
προπονήτριες και η αίσθηση µεγαλύτερης άνεσης απέναντί τους, συµφωνούν µε τα
αποτελέσµατα των Fasting και Pfister (2000), σε έρευνα που διεξήχθη σε αθλήτριες
στη Νορβηγία που έδειξαν να είναι περισσότερο ικανοποιηµένες από τη συνεργασία
τους µε προπονήτριες που κατανοούν τη φύση της γυναίκας και τις ιδιαιτερότητές
της. Πιο συγκεκριµένα οι Ελληνίδες αθλήτριες συµφωνούν ότι αισθάνονται
περισσότερη άνεση µε τις προπονήτριες, όµως διαφωνούν στο ότι νοιάζονται
περισσότερο από ότι οι προπονητές, στο ότι δε χρειάζεται να ανησυχούν για την
ανάπτυξη στενών σχέσεων, στο ότι εστιάζουν λιγότερο στην απόδοση και στο ότι
είναι δύσκολες στην επικοινωνία. Η εκτίµηση της δυσκολίας στην επικοινωνία µε τις
προπονήτριες τείνει να συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα των Haselwood και
συνεργατών (2005) όπου αναφέρεται ότι οι προπονήτριες θεωρούνται λιγότερο
αποτελεσµατικές από ότι άνδρες προπονητές, όσον αφορά το επίπεδο ξεκάθαρης
επικοινωνίας.
Οι απόψεις των αθλητριών αναφορικά µε τις συµπεριφορές και θέσεις των
προπονητών/τριών διέφεραν µόνο ως προς το αγωνιστικό επίπεδο στο οποίο
αγωνίζονταν και όχι ως προς το είδος του αθλήµατος. Πιο συγκεκριµένα οι ελίτ
αθλήτριες υποστηρίζουν ότι ‘οι προπονήτριες νοιάζονται περισσότερο από τους
προπονητές για τις αθλήτριες σαν άτοµα’ και ότι ‘είναι πιο δύσκολο να
επικοινωνήσεις µε προπονήτριες από ότι µε προπονητές’. Η αντίληψη ότι οι
προπονήτριες νοιάζονται περισσότερο για τον ίδιο τον αθλητή/τρια και τις
ιδιαιτερότητες του/της απαντιέται εξίσου από Νορβηγικές αθλήτριες υψηλού
αγωνιστικού επιπέδου, αναγνωρίζοντας ότι οι προπονήτριες είναι καλύτεροι
ψυχολόγοι και κατανοούν τη φύση της γυναίκας και τις ιδιαιτερότητες της (Fasting &
Pfister, 2000). Αντίστοιχα, η Barber (1998) αναφέρει ότι οι προπονήτριες δίνουν
µεγάλη σηµασία στην βελτίωση του ίδιου του αθλητή/τριας, γεγονός που
υποστήριξαν πρόσφατα και οι Vallee και Bloom (2005) από τη πλευρά των ίδιων των
προπονητριών, οι οποίες επιδιώκουν µια σχέση µε τον αθλητή/τρια βασισµένη στην
φροντίδα όσο αφορά το άτοµο το ίδιο, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε
αθλητή/τριας ξεχωριστά. Ενώ η αντιλαµβανόµενη από τις αθλήτριες δυσχέρεια σε
επίπεδο επικοινωνίας µε τις προπονήτριες συναντιέται και σε επίπεδο
πανεπιστηµιακού αθλητισµού στην έρευνα των Haselwood και συνεργατών (2005).
Αναφορικά µε τα βιώµατα συµπεριφορών των αθλητριών από προπονητές, τα
αποτελέσµατα δείχνουν ότι από την πλευρά των προπονητών υπάρχει πίεση για
υψηλή απόδοση, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και χρησιµοποίηση σκληρής και
απότοµης γλώσσας. Η διαπίστωση ότι οι προπονητές διαθέτουν καλές επικοινωνιακές
δεξιότητες συµφωνεί µε τους Haselwood και συνεργάτες (2005), οι οποίοι αναφέρουν
ότι οι προπονητές θεωρούνται ικανοί στο να στέλνουν ξεκάθαρα µηνύµατα. Επίσης
υποστηρίζεται (Seiler, Kevesligeti, &Valley, 1999) ότι όταν οι προπονητές
συνεργάζονται προπονητικά µε αθλήτριες, υιοθετούν συµπεριφορές µε περισσότερο
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θηλυπρεπή χαρακτηριστικά όπως την ικανότητα να ακούνε προσεκτικά. Ενώ σε
µικρότερα ποσοστά οι αθλήτριες αναφέρουν το προσεκτικό άκουσµα των αθλητριών,
τη λήψη αποφάσεων από τον ίδιο τον προπονητή, την επιρροή των αθλητριών στη
λήψη αποφάσεων, τις φωνές και την ευµετάβλητη διάθεση του προπονητή.
Αντίστοιχα βιώµατα των αθλητριών από γυναίκες προπονήτριες δείχνουν ότι οι
προπονήτριες ‘φωνάζουν’, αλλά και επιτρέπουν την επιρροή των αθλητριών στη
λήψη αποφάσεων και διαθέτουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Σε µικρότερα
ποσοστά αναφέρουν ότι οι προπονήτριες ακούνε προσεκτικά τις αθλήτριες, αλλάζουν
διάθεση γρήγορα, χρησιµοποιούν σκληρή και απότοµη γλώσσα, αποφασίζουν µόνες
τους και ασκούν πίεση για υψηλή απόδοση.
Εξετάζοντας πιθανή διαφοροποίηση στα βιώµατα συµπεριφορών ως προς το
αγωνιστικό επίπεδο και το είδος αθλήµατος διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές
ανάµεσα σε αθλήτριες που προέρχονταν από ατοµικά και οµαδικά αθλήµατα και όχι
ανάµεσα σε ελίτ και µη-ελίτ αθλήτριες. Στα ατοµικά αθλήµατα οι αθλήτριες βιώνουν
καλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες, εµφανίζουν υψηλότερο βαθµό επιρροής στη
λήψη αποφάσεων, πιο προσεκτικό άκουσµα από τον προπονητή αλλά και
µεγαλύτερη πίεση για υψηλή απόδοση, συγκριτικά µε τα οµαδικά αθλήµατα. Ενώ
αθλήτριες που προέρχονταν από οµαδικά αθλήµατα ανέφεραν τη χρήση πιο
σκληρής/απότοµης γλώσσας και πιο συχνής αλλαγής διάθεσης της προπονήτριας
συγκριτικά µε τα ατοµικά αθλήµατα. Παρόµοια διαφοροποίηση συµπεριφορών από
προπονητέ/τριες ανάµεσα σε οµαδικά και ατοµικά αναφέρουν οι Hollembeak και
Amorose (2005), µε τους αθλητές/τριες ατοµικών αθληµάτων να νιώθουν
µεγαλύτερη άνεση µε το προπονητή και να αντιλαµβάνονται µια πιο δηµοκρατική
συµπεριφορά.
Συνοψίζοντας, οι προπονητές στα µάτια των αθλητριών δείχνουν πιεστικοί για υψηλή
απόδοση, σκληροί/απότοµοι στη χρησιµοποίηση γλώσσας αλλά και καλοί στην
επικοινωνία µε τις αθλήτριες. Αντίστοιχα οι προπονήτριες φωνάζουν αρκετά,
επιτρέποντας επιρροή των αθλητριών στη λήψη αποφάσεων και διαθέτουν καλές
επικοινωνιακές δεξιότητες. Παρόλο που στην πλειοψηφία τους οι αθλήτριες
προτιµούν να συνεργάζονται µε άνδρα προπονητή, ωστόσο δείχνουν να νιώθουν
περισσότερη άνεση µε τις προπονήτριες και να απολαµβάνουν τη συνεργασία σε
προπονητικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό. Μια πιθανή ερµηνεία προτίµησης
συνεργασίας µε προπονητές ενδεχοµένως να ερµηνεύεται από την ελλιπή παρουσία
των γυναικών στο χώρο της προπονητικής που οδηγεί σε απουσία υιοθέτησης
πρότυπων ρόλων προπονητριών στο χώρο του αθλητισµού, λαµβάνοντας επίσης
υπόψη ότι το 70% των αθλητριών στην έρευνα ανέφερε ότι είχε άνδρα προπονητή.
Καθότι η σχέση ανάµεσα σε προπονητή/τρια και αθλητή/τρια είναι δέουσας σηµασίας
για την αθλητική πορεία και τον καθορισµό κοινών στόχων, η προτίµηση αυτή του
φύλου συνεργασίας πιθανά να απορρέει από τη διαφορετικότητα ανάµεσα στα δυο
φύλα, τόσο σε επίπεδο προπονητή αλλά και σε επίπεδο αθλητή.
Επίσης, το αγωνιστικό επίπεδο αλλά και το είδος αθλήµατος (ατοµικό-οµαδικό)
έδειξε να διαφοροποιεί το βαθµό αντίληψης των συµπεριφορών που υιοθετούνται από
τους προπονητές/τριες. Μια πιθανή ερµηνεία, ως προς τις διαφορές λόγω
αγωνιστικού επιπέδου είναι ο διαφορετικός δεσµός αθλήτριας και προπονητή/τριας
που αναπτύσσεται στον πρωταθλητισµό συγκριτικά µε τον ερασιτεχνικό αθλητισµό,
όπου υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση των αθλητριών, άµεσα εξαρτώµενη από
τους υψηλούς στόχους που έχουν θέσει από κοινού και τη δέσµευση να τους φέρουν
εις πέρας στο αθλητικό στερέωµα.
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Η σπουδαιότητα των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας έγκειται στην
κατανόηση και ερµηνεία των διαφόρων συµπεριφορών που παρατηρούνται στο χώρο
της προπονητικής και στο πως αυτές διαµορφώνουν την ποιότητα ένταξης και
ενσωµάτωσης των αθλητών/τριών στο χώρο του αθλητισµού. Επίσης, είναι
σηµαντικό το γεγονός ότι οι Ελληνίδες αθλήτριες αναφέρουν βιώµατα συµπεριφορών
αλλά και τρόπους επικοινωνίας που πιθανά νε έχουν επίπτωση στην εγκατάλειψη του
αθλήµατος, στην έλλειψη παρακίνησης για µελλοντική επαγγελµατική ενασχόληση
στο χώρο του αθλητισµού αλλά και επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο, εφόσον οι
προπονητές/τριες ενσωµατώνουν το ρόλο του πρότυπου και του παιδαγωγού στη ζωή
των αθλητών/τριών.
Προτάσεις
Η διερεύνηση συµπεριφορών και βιωµάτων αυτών από προπονητές/τριες
συγκεντρώνει πολύτιµες πληροφορίες για την εκτίµηση τους από την πλευρά των
αθλητριών, κάτι όµως που παραλείπεται για τους αθλητές. Σε µελλοντική έρευνα
συνίσταται η διερεύνηση των συµπεριφορών από αθλητές και αθλήτριες. Επίσης στο
χώρο του υψηλού αγωνιστικού αθλητισµού η σχέση ανάµεσα σε αθλητή/τρια και
προπονητή/τρια διακατέχεται ή θα έπρεπε να διακατέχεται από επαγγελµατισµό και
αυτό πυροδοτεί το ερευνητικό ενδιαφέρον στην εξέταση του βαθµού ικανοποίησης
των αθλητών/ριων µέσα από τη σχέση που αναπτύσσεται µε τους/τις
προπονητές/τριες ή ακόµα τις επιπτώσεις που έχει αυτή η σχέση στη ζωή τους. Γιατί
οι σχέσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια του αθλητισµού είναι ίσως ισχυρότερες
και από αυτές στο χώρο της οικογένειας και εποµένως η σπουδαιότητα τους κρίνεται
σηµαντικό στοιχείο εκτίµησης και αξιολόγησης.
∆ιαφαίνεται µέσα από την έρευνα µια αναγκαιότητα ίσως επαναπροσδιορισµού του
τρόπου επικοινωνίας αλλά και των διαφόρων ηγετικών δεξιοτήτων των προπονητών
και προπονητριών. Σηµεία εστίασης προσοχής στην προπονητική διαδικασία θα
πρέπει να είναι η επιδίωξη θετικής ανατροφοδότησης, η υιοθέτηση ανοικτών
καναλιών επικοινωνίας, η κοινωνική υποστήριξη, η τεχνική καθοδήγηση, η δίκαιη
µεταχείριση και η απουσία οποιασδήποτε διάκρισης φύλου και ικανοτήτων, η
δηµοκρατική αντιµετώπιση, η αίσθηση φροντίδας, κατανόησης και επιβράβευσης, η
συµµετοχή των αθλητών/τριών στη λήψη αποφάσεων και το επίπεδο εµπιστοσύνης
Επίσης, κρίνεται σηµαντική η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε αθλήµατος,
του παράγοντα φύλου αλλά και άλλων τυχόντων παραγόντων που διαµορφώνουν και
επηρεάζουν το περιβάλλον και τη ποιότητα της συνεργασίας ανάµεσα σε αθλητή/τρια
και προπονητή/τρια.
Από την πλευρά των επίσηµων κρατικών φορέων του αθλητισµού (Ολυµπιακό
Κίνηµα και Επιτροπές, Υπουργείο αθλητισµού, Αθλητικές Οµοσπονδίες) θα πρέπει
να επιτευχθεί ο διάλογος µε αθλητές-αθλήτριες και προπονητές-προπονήτριες µε
σκοπό την διερεύνηση των ιδιαίτερων αναγκών τους αλλά και του επιπέδου
ικανοποίησής τους µε την προπονητική διαδικασία. Σε επόµενο στάδιο θα ήταν
ωφέλιµο να γίνει από κοινού σχεδιασµός ενός άξονα επιµορφωτικών κύκλων
σεµιναρίων/διαλέξεων ανάπτυξης δεξιοτήτων (π.χ. ηγετικών, επικοινωνιακών) που θα
συµβάλλουν στην βελτίωση και διατήρηση ενός υψηλών προδιαγραφών
προπονητικού περιβάλλοντος. ∆εδοµένου ότι η πλειοψηφία των προπονητών αλλά
και διοικητικών στελεχών στο χώρο του αθλητισµού έχει ακολουθήσει τη γραµµή
καριέρας αθλητής-προπονητής-µάνατζερ και αντίστοιχα σε πολύ µικρό ποσοστό είναι
καταρτισµένοι λαµβάνοντας ακαδηµαϊκή εκπαίδευση είτε στην προπονητική είτε
στην διοίκηση του αθλητισµού, διαφαίνεται η αναγκαιότητα για επιµορφωτική
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εκπαίδευση. Το περιεχόµενο των σεµιναρίων που οργανώνονται από τις εκάστοτε
Οµοσπονδίες και την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, αλλά η ακαδηµαϊκή
εκπαίδευση που λαµβάνει χώρα στα Τµήµατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της
χώρας, θα ήταν σκόπιµο να ενισχυθούν µε γνώσεις που αφορούν την ανάπτυξη
ηγετικών δεξιοτήτων στα πλαίσια της προπονητικής. κύριες αποδεδειγµένες
προσεγγίσεις εκπαίδευσης ηγετικών δεξιοτήτων σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία
(Conger & Benjamin, 1999) είναι: (1) εξατοµικευµένη ανάπτυξη ικανοτήτων, (2)
ενστερνισµός αξιών του οργανισµού που προωθούν την ηγεσία και (3) στρατηγικές
παρεµβάσεις που ενισχύουν τον διάλογο και επιδρούν στην αλλαγή του οργανισµού.
Για την επίτευξη σχεδιασµού ενός αποτελεσµατικού και ποιοτικού
αναπτυξιακού/εκπαιδευτικού προγράµµατος θα µπορούσαν να επιτευχθούν
συνεργασίες µε Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα της χώρας και του εξωτερικού και να
συµπεριληφθούν υποτροφίες µε στόχο την αύξηση κινήτρων των προπονητών/τριων
για δια βίου βελτίωση και επιµόρφωση αυτών.
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Female athletes’ behavioral experiences through the coach-athlete
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Abstract
The scope of this study was to explore the experiences and the perceptions of Greek
female athletes with male and female coaches, in the field of communication and
behaviors within their daily encounters. The sample of this research project was
consisted of 182 female athletes splitting in participants of international level 38.7%,
national 51.4%, regional 2.8% and club 7.2%.Their age range was between 15-35
years and the average practice per week was 5.5 times. Data were gathered using a
written questionnaire Results indicated a preference for working with female coaches
as athletes seem to feel more comfortable in the relationship. Athletes’ opinions about
coaching behaviors were differentiated by their competition level. With elite athletes
believe that ΄΄female coaches care more than male coaches for the athletes
personality΄΄(χ2 (1, Ν = 103) = 6.83, p = .009) but it ΄΄is more difficult to
communicate with female coaches than male΄΄(χ2 (1, Ν = 99) = 5.73, p = .017).
Finally, athletes΄ experiences of coaching behaviors were statistically different
between elite and no-elite as from individual and team sports athletes. In conclusion,
male coaches in athletes΄ view seemed to put pressure on athletes, use rough language
but at the same time have good communication skills. As for the female coaches
seemed to scream at athletes, let them influence the decision taken and have good
communication skills. Concerning these perceptions and experiences of athletes there
is a need of reconstruction and development of communication and leadership skills
of coaches through education.

Key words: female athlete, coach behaviors
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