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ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

 

Η δεκηνπξγία, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ελόο παλεπηζηεκηαθνύ ηδξύκαηνο ζε κηα 

πεξηνρή δεκηνπξγεί ηεξάζηην θίλεηξν γηα αλάπηπμε, βειηίσζε, αιιά θαη παξαγσγή 

επηζηεκνληθήο γλώζεο ζε ηνπηθό επίπεδν θαη απνηειεί κεγάιε επθαηξία γηα ην 

επηζηεκνληθό δπλακηθό ηεο πεξηνρήο. 

       Καηά ζπλέπεηα νθείισ επγλσκνζύλε ζε όζνπο ίδξπζαλ, αιιά θαη ζε όζνπο 

ιεηηνπξγνύλ ην ζπγθεθξηκέλν Τκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ 

αγσληδόκελνη θαζεκεξηλά γηα ηελ επηβίσζε, αιιά θαη αλάπηπμή ηνπ, δίλνληάο κνπ ηε 

δπλαηόηεηα λα έξζσ ζε επαθή κε ηε λέα γλώζε θαη λα «ελδώζσ» ζηε γνεηεία ηεο 

δύκσζήο ηεο, κε ηελ πθηζηάκελε γλώζε, αιιά θαη ηελ 25εηή εκπεηξία πνπ έρσ 

απνθηήζεη από ηελ εκπινθή κνπ ζε ηνκείο ηόζν ηεο πξνπνλεηηθήο όζν θαη ηεο 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνύ. 

        Η παξνπζία ελόο παλεπηζηεκηαθνύ ηδξύκαηνο από κόλε ηεο ζα είρε 

πεξηνξηζκέλε αμία, αλ απνπζίαδε έλα θεληξηθό ζεκείν ηεο γλώζεο,  ν δάζθαινο. 

        Ο δάζθαινο πνπ δηδάζθεη, θαζνδεγεί, εκπλέεη, ζηεξίδεη, ειέγρεη θαη αμηνινγεί 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή ηνπ. Γηα όια ηα παξαπάλσ επραξηζηώ ζεξκά ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θύξην Σηεξγηνύια Απόζηνιν.  

    Δπίζεο ζεξκέο επραξηζηίεο θαη ζηα ππόινηπα  κέιε ηεο ηξηκεινύο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο, αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, θ.θ. Σηξίγθα Αζαλάζην θαη Κππξαίν Γεώξγην.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο ήηαλ λα  ζρεδηάζεη θιίκαθα, γηα λα πξνζδηνξίζεη 

πνηεο ηδηαίηεξεο γλώζεηο/ηθαλόηεηεο αζιεηηθήο δηνίθεζεο ρξεζηκνπνηνύλ νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ, γηα λα εθπιεξώζνπλ ηνλ 

επαγγεικαηηθό ηνπο ξόιν. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απεηέιεζαλ 368 πξνπνλεηέο/ηξηεο 

ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ πνπ απνηέιεζαλ  δπν νκάδεο. Τελ πξώηε νκάδα (νκάδα 

Α, Ν=232), ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ησλ ζσκαηείσλ ηνπ 

Σ.Δ.Γ.Α.Σ., πνπ αμηνινγήζεθαλ κέρξη ηελ εθαηνζηή ζέζε θαη ηε δεύηεξε νκάδα 

(νκάδα Β, Ν=156), ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ησλ ζσκαηείσλ ηνπ 

Σ.Δ.Γ.Α.Σ., πνπ αμηνινγήζεθαλ πάλσ από ηελ εθαηνζηή ζέζε. Τα άηνκα απηά 

απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιόγην πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ην ζθνπό ηεο κειέηεο θαη ην 

νπνίν ηνπο απεζηάιε ηαρπδξνκηθά ή κε πξνζσπηθή επαθή. Ο ξπζκόο αληαπόθξηζεο 

ήηαλ 75 %. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή, παξαγνληηθή αλάιπζε, επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε θαη αλάιπζε 

δηαζπνξάο (A.N.O.V.A.). H αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε αλέδεημε πέληε παξάγνληεο: (1) «ηερληθέο δηαρείξηζεο», Cronbach’s a= 0.88 

(7 εξσηήζεηο), (2) «αζιεηηθή επηζηήκε», Cronbach’s a= 0.77 (5 εξσηήζεηο), (3) 

«βηνινγία», Cronbach’s a= 0.85 (3 εξσηήζεηο), (4) «πξόιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε 

θξίζεο», Cronbach’s a= 0.80 (4 εξσηήζεηο) θαη (5) «πξνπνλεηηθή» Cronbach’s 

a=0.71 (4 εξσηήζεηο), ελώ ν ζπληειεζηήο Cronbach a ησλ παξαγόλησλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζίαζε εζσηεξηθή ζπλνρή 0.90. Η επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ ΑΜΟS 19.0 έδεημε όηη ε 

θιίκαθα πνπ ζρεδηάζηεθε κε ζηόρν λα πξνζδηνξίζεη ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο από ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο     ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ  ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο 
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γλώζεηο/ηθαλόηεηεο είρε θαιή εθαξκνγή, αθνύ νη δείθηεο πνπ παξήρζεζαλ κεηά ηελ 

αλάιπζε ήηαλ απνδεθηνί: 1) Ο Chi-square/df ήηαλ 2.86 2) ν δείθηεο θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγήο (GFI), ήηαλ 0.94 3) ν ζπγθξηηηθόο δείθηεο πξνζαξκνγήο (CFI) ήηαλ 

0.91 θαη 4) ν δείθηεο ηνπ ηππηθνύ ζθάικαηνο ζύγθιηζεο-πξνζέγγηζεο (RMSEA)  

ήηαλ 0.041<0.01. Οη πέληε γλώζεηο/ηθαλόηεηεο πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε 

κεγαιύηεξνπο βαζκνύο από ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο Α νκάδαο ήηαλ: «γλσξίδεη 

άξηζηα παηδαγσγηθά», «γλσξίδεη  αλαηνκία», «γλσξίδεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ  

από ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο», «γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ 

αζιεηηζκνύ» θαη «γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή». Οη πέληε γλώζεηο/ηθαλόηεηεο πνπ 

βαζκνινγήζεθαλ κε κεγαιύηεξνπο βαζκνύο από ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο Β νκάδαο 

ήηαλ: «γλσξίδεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ από ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο», «ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζόδνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο», «γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο», «παξέρεη 

πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο αζθνύκελνπο ζηνλ ίδην ρώξν (πέξαλ ησλ 

αζιεηώλ ηνπ) κε ακνηβή» θαη «γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνύ». Η αλάιπζε 

κεηαμύ ησλ νκάδσλ απνθάιπςε όηη: (α) νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνύ 

αζιεηηζκνύ ηεο νκάδαο Α είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πςειόηεξεο ηηκέο από ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ ηεο νκάδαο Β, ζηνλ παξάγνληα 

«βηνινγία», θαη (β) νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ ηεο νκάδαο Β 

είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πςειόηεξεο ηηκέο από ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ 

θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ ηεο νκάδαο Α,   ζηνπο παξάγνληεο  «ηερληθέο δηαρείξηζεο», 

«αζιεηηθή επηζηήκε», «πξόιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο» & «πξνπνλεηηθή».  
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H αλάιπζε δηαζπνξάο  (A.N.O.V.A.) θαη ε δηόξζσζε Bonferroni κεηαμύ ησλ κέζσλ 

ηηκώλ ησλ παξαγόλησλ ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ θαη ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ, απνθάιπςε όηη ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζην θύιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθό επίπεδν, ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηελ πξνπνλεηηθή εκπεηξία, ηελ αζιεηηθή εκπεηξία, ην είδνο 

ηεο πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο, ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο, ηεο 

πξνπνλεηηθήο εμεηδίθεπζεο, ηεο θύξηαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ησλ εζόδσλ 

από ηελ θύξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηεο παξαθνινύζεζεο ζεκηλαξίσλ 

δηνίθεζεο αζιεηηζκνύ. Σπκπεξαίλεηαη όηη νη γλώζεηο/ηθαλόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ είλαη απηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο 

«ηερληθέο δηνίθεζεο», ηελ «αζιεηηθή επηζηήκε», ηε «βηνινγία», ηελ «πξόιεςε 

αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο» θαη «πξνπνλεηηθή». 

 

Λέξειρ κλειδιά: Ιθαλόηεηεο, δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο, δεμηόηεηεο, γλώζεηο, δηνίθεζε ηνπ  

αζιεηηζκνύ, πξνπνλεηέο θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ.  
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 ABSTRACT 

 

 The purpose of the present study was to construct a valid and reliable research scale 

in order to identify which of the particular sport management competencies needed by 

track and field coaches in Greece to perform their professional role. The sample of the 

study were 368 track and field coaches, who were randomly allocated in two groups. 

In the first group (team Α, Ν=232), participated the track and field coaches of Greek 

Track and Field Federation that rated until 100 order and in the second group (team Β, 

Ν=156) participated the track and field coaches that rated up to 100 order. These 

subjects answered in a scale that constructed for the study purposes and posted to 

them or delivered to them with personal touch. The answered rate was 75 %. Factor 

and confirmatory factor analysis were used to validate the scale. Exploratory factor 

analysis revealed five factors: (1) «management techniques», Cronbach’s a= 0.88 (7 

items), (2) «sport science», Cronbach’s a= 0.77, (5 items), (3) «biology», Cronbach’s 

a= 0.85 (3 items), (4) «accident prevention/crisis management», Cronbach’s a= 0.80 

(3 items) and (5) «field training» Cronbach’s a=0.71 (4 items), while the Cronbach a 

of the factor of the total scale was 0.90.   The confirmatory factor analysis by using 

the statistical package AMOS 19.0, showed that the scale which was designed to 

identify those skills/competencies used by track and field coaches in order to perform 

their professional role, had good fit, since the indicators produced after the analysis 

was acceptable: 1) Chi-square/df was 2.86, 2) the appropriate adjustment index (GFI), 

was 0.94, 3) the comparative fit index (CFI), was 0.91, and 4) the root mean square 

error of approximation (RMSEA), was 0.041 <0.01. The competencies «demonstrate 

an understanding of pedagogy»', «demonstrating an understanding of anatomy»,   

«demonstrate an understanding  of  specific  inherent  risks  of  sport», 
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«demonstrate an understanding of sport psychology» and «demonstrate an 

understanding of sport medicine», were the top five competencies that high rated by 

track and field coaches of group A. The competencies ««demonstrate an 

understanding of specific inherent risks of sport», «uses pedagogical teaching 

methods during the training process», «demonstrate an understanding of exercise 

physiology», «provides coaching services and other practitioners in the same place (in 

addition to athletes) to pay» and «demonstrate an understanding of sport psychology», 

were the top five competencies that high rated by track and field coaches of group Β. 

The analysis between groups revealed that: (a) there was a significant difference in the 

factor «biology» in favour of the track and field coaches of the group A, and (b)  there 

was a significant difference in the factors «management techniques», sport science», 

«accident prevention/crisis management» and «field techniques», in favour of the 

track and field coaches of the group B. The analysis of variance (A.N.O.V.A.). and 

the Bonferroni method between the mean factor values factors and independent 

variables, revealed that there were statistically significant differences in gender, age, 

marital status, education level, postgraduate studies, training experience, athletic 

experience, the kind of coaching job, the demographic criteria work area, the coaching 

specialization, the main profession, the incomes from main business activity 

monitoring and participation of sport management seminars. It is concluded that the 

competencies/skills used by track and field coaches are those have been associated 

with the «management techniques», «sport science», «biology», «accident prevention 

/crisis management» and «field techniques». 

 

Key words: Competencies, management competencies, knowledge, skills, sport 

management, track & field coaches.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Θεωπηηικό ςπόβαθπο 

 Ζ επηηπρία ελφο πξνπνλεηή θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνυπνζέηεη κηα ζεηξά απφ γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε, εθηφο απφ ηελ 

αζιεηηθή επηζηήκε,  κε ηε δηαρείξηζε κηαο  ζεηξάο πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ, ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρεη ν ρψξνο ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ Διιάδα. 

Ζ δνκή θαη ε νξγάλσζε ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα.  

ηελ Διιάδα, ην αζιεηηθφ ζσκαηείν είλαη ην θχηηαξν παξαγσγήο αζιεηηθνχ έξγνπ, κε 

ηελ αζιεηηθή νκνζπνλδία (ΔΓΑ), ζε ξφιν ππεχζπλνπ ζπληνληζηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ 

θνξέα, ε νπνία βξίζθεηαη ζε άκεζε εμάξηεζε θαη ζπλεξγαζία κε ην ειιεληθφ θξάηνο 

(ρξεκαηνδφηεζε, ζπγθξφηεζε εζληθψλ απνζηνιψλ θ.ι.π.). 

ηε δηαδηθαζία εκπιέθνληαη κηα ζεηξά απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο νη θίιαζινη, 

ηα  κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, νη ρνξεγνί, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε ηνπηθή θαη 

πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε θ.ι.π.. 

Απηνλφεην είλαη φηη ν πξνπνλεηήο θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

θαη λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κέζα ζε απηφ ην ζχλζεην πεξηβάιινλ.  Έηζη ε έξεπλα 

απηή επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα έρεη έλαο πξνπνλεηήο 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζην ζχλζεην απηφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

φπσο ηηο απνηππψλνπλ θαη ηηο αμηνινγνχλ νη ίδηνη νη πξνπνλεηέο. 
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Γιαηύπωζη ηος πποβλήμαηορ  

Ο πξνπνλεηήο θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ:  Απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα νη πξνπνλεηέο 

έρνπλ παίμεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα βνεζνχλ ηνπο αζιεηέο λα αλαπηχζζνληαη 

θαη λα πεηπραίλνπλ ζηνλ αζιεηηθφ θφζκν (McNabb, 1990). ην πιαίζην απηφ νη 

πξνπνλεηέο  εξγάδνληαη ζε πνιιέο θαηεπζχλζεηο, φπσο ε θαζνδήγεζε ζηελ αχμεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ, ε παξνρή νδεγηψλ θαη ζρνιίσλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

επίδνζεο. Δπηπιένλ, νη πξνπνλεηέο έρνπλ πνιιαπινχο ξφινπο, φπσο ηνπ δάζθαινπ, 

απηνχ πνπ παξέρεη θίλεηξα, πνπ δηακνξθψλεη ζηξαηεγηθέο, αιιά θαη αλζξψπηλνπο 

ραξαθηήξεο (Could, 1987). 

Αληηκεησπίδνληαο ηελ αχμεζε ηνπ αζιεηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηελ ζχγρξνλε 

θνηλσλία, ε εθπαίδεπζε ησλ πξνπνλεηψλ θαη ε αλάγθε γηα θαηάιιεινπο πξνπνλεηέο έρεη 

αληίζηνηρα απμεζεί. Ζ έξεπλα ζε απηφ ηνλ ηνκέα απμάλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο 

απνδεηθλχνληαο φηη αλαγλσξίδεηαη ε επηξξνή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πξνπνλεηψλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πξνπνλεηηθήο πνηφηεηαο (Figueiredo et., 2010).   

ε κηα πξνζπάζεηα λα δηαηππσζεί έλαο  νξηζκφο πνπ λα πεξηγξάθεη ηνλ 

πξνπνλεηή ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, θάπνηνο κπνξεί λα θαηαιήμεη φηη κε ηνλ φξν 

απηφ  ελλνεί εθείλνλ πνπ εξγάδεηαη γηα λα αλαθαιχςεη, αλαπηχμεη θαη βειηηψζεη ηηο 

αζιεηηθέο ηθαλφηεηεο ελφο αζθνπκέλνπ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα ζπκκεηάζρεη ζε 

αγσλίζκαηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπ θαη ηε 

δηάθξηζε. 

Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο: Κπξίαξρνο θνξέαο εξγαζίαο γηα ηνλ πξνπνλεηή 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ είλαη ην αζιεηηθφ ζσκαηείν.  Παξά ην γεγνλφο φηη ηα αζιεηηθά 

ζσκαηεία ζχκθσλα κε ην ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ ηνπο ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, 
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ζηελ νπζία ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο δηαθέξεη  ζεκαληηθά. Απνηέιεζκα απηνχ  είλαη λα 

ππάξρνπλ ζσκαηεία «θνινζζνί», κε ηδηφθηεηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, κε ζχγρξνλν 

δηνηθεηηθφ κεραληζκφ θ.ι.π., αιιά θαη ζσκαηεία «νηθνγελεηαθήο» κνξθήο. ηα ηειεπηαία 

ηα κέιε είλαη ζπλήζσο γλσζηνί, ζπγγελείο θαη θίινη ηνπ πξνπνλεηή, πνπ δηεθπεξαηψλεη 

ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ ζσκαηείνπ. 

Ζ αζιεηηθή νκνζπνλδία (.Δ.Γ.Α..),  ηεο νπνίαο ην ζχλνιν ησλ αζιεηηθψλ 

ζσκαηείσλ πξέπεη λα είλαη κέιε πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο 

αζιεηηθέο ηεο δηνξγαλψζεηο, δηνξγαλψλεη αγψλεο, επηβιέπεη, ζπληνλίδεη θαη 

ρξεκαηνδνηεί ηα ζσκαηεία,  είηε θαζνξίδνληαο θαη δηαλέκνληαο ηελ θξαηηθή 

επηρνξήγεζε, είηε αλαιακβάλνληαο ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ησλ πξνπνλεηψλ ησλ 

ζπιιφγσλ κε βάζε αμηνινγηθά θξηηήξηα. 

ην νξγαλσηηθφ απηφ ζρήκα, ξφιν δηεθδηθεί θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ 

νξγαλψλεη έλα παξάιιειν, αιιά ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκνζπνλδία, ζχζηεκα 

δηεξεχλεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ αζιεηηθψλ ηθαλνηήησλ ζε αζιεηέο ζηίβνπ.   Σν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί έλα αλεμάξηεην ζχζηεκα αγψλσλ θαη 

παξέρεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πνιηηεία, θίλεηξα γηα ηελ επηηπρεκέλε ελαζρφιεζε ησλ 

καζεηψλ/αζιεηψλ κε ηνλ αζιεηηζκφ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ξφιν ζην αζιεηηθφ γίγλεζζαη δηεθδηθνχλ θαη δπν άιινη 

θνξείο:  ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη νη ρνξεγνί. ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη πεξηέιζεη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κέζα ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ νη πξνπνλεηέο θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ έρνληαο ηελ επζχλε ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπίζεο,  ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ρνξεγνί, κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηεο νξγάλσζεο αζιεηηθψλ αγψλσλ, αιιά θαη ηεο 
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ρξεκαηνδφηεζεο αζιεηψλ θαη ζσκαηείσλ, ζηεξίδνπλ ηνλ θιαζζηθφ αζιεηηζκφ, ζέηνληαο 

φκσο θαη ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

Σέινο, ζην ζπλνιηθφ νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ δελ ζα 

πξέπεη λα αγλνεζνχλ θαη νη παξάκεηξνη, φπσο είλαη νη θίιαζινη θαη ηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο. ηνλ θιαζζηθφ αζιεηηζκφ φκσο απνπζηάδεη ε ινγηθή ηνπ νπαδνχ, φπσο 

απηή εκθαλίδεηαη ζηα νκαδηθά θπξίσο αζιήκαηα. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζεαηψλ 

ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ είλαη θπξηνιεθηηθά θίιαζινη,  σζηφζν, ην πιήζνο ησλ 

αγσληζκάησλ θαη ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν δεκνθηιίαο ηνπο δηακνξθψλνπλ ηάζεηο, ηφζν 

ζην επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, φζν θαη ζηνλ ηξφπν θάιπςήο ηνπ 

απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (πρ. ηειεζέαζε αγσληζκάησλ θαη δηαθεκηζηηθή 

κεξίδα). 

Οινθιεξψλνληαο ηε ζπλνπηηθή πεξηήγεζε ζην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ν πξνπνλεηήο θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, ζπκπεξαίλεηαη φηη απηφ είλαη ζχλζεην 

θαη επκεηάβιεην. χλζεην, γηαηί εκπεξηέρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο θαη 

επκεηάβιεην, γηαηί θάζε κηα απφ απηέο ππφθεηηαη ζε πνιιέο θαη εθηφο αζιεηηθνχ 

πιαηζίνπ κεηαβνιέο (π.ρ. νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη, αιιαγέο δηνηθήζεσλ, εθινγέο, 

αιιαγέο θπβεξλεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θ.ι.π.). 

 

Aνάγκη διεξαγωγήρ ηηρ διαηπιβήρ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε ήηαλ αλαγθαία, δηφηη ππήξρε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ηφζν ζηε δηεζλή, 

φζν θαη ηελ Διιεληθή  βηβιηνγξαθία γηα ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο λα 

δηαζέηνπλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, γηα λα αζθήζνπλ κε 

θαιχηεξν ηξφπν ην επάγγεικά ηνπο. 
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ηελ παξνχζα δηαηξηβή πξαγκαηνπνηήζεθε ελδειερήο θαη εμνλπρηζηηθή 

αλαζθφπεζε ζηηο εμήο βάζεηο δεδνκέλσλ: Arts and  Humanities Citation Index, Business 

Source Complete, Business Source Elite,  Business Source Premier, Business Source 

Alumni Edition Business  Source Corporate,  CINAHL, Communication & Mass Media 

Complete, Computers & Applied Sciences Complete, Historical Abstracts, History 

Reference Online International Collection, Hospitality & Tourism Index, Hospitality & 

Tourism Complete, Human  Resources Abstracts, Humanities International Index, 

Infotrieve Online, Legal Collection, MathSciNet, Medline, Nursing & Allied Health 

Collection, OCLC first search, PrePRINT Network, Psychology & Behavioral Sciences 

Collection Basic, Religion & Philosophy Collection Edition, SocINDEX,  SocINDEX 

with Full Text, Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Scopus, 

SPORTDiscus & Wilson. 

Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ sport management, competency, 

skill, knowledge, attitude need θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ required 

competencies, identifying competencies θαη sport management competencies. Τπήξραλ 

φκσο πνιιέο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη άξζξα, πνπ είραλ δηεξεπλήζεη ηηο απαηηνχκελεο 

δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ έπξεπε λα δηαζέηνπλ ηα ζηειέρε δηνίθεζεο αζιεηηζκνχ. Ζ 

εθηεηακέλε θαη εμνλπρηζηηθή δηεξεχλεζε απνθάιπςε φηη πάξα πνιιέο δεκνζηεπκέλεο 

εξγαζίεο κειέηεζαλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ 

νξγάλσζεο/δηαρείξηζεο αζιεηηζκνχ. Έρεη δηαπηζησζεί ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία φηη  νη 

εξεπλεηηθέο απηέο πξνζπάζεηεο έγηλαλ κε ζηφρν λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα «πξνζφληα» πνπ 

πξέπεη λα έρνπλ ηα ζηειέρε απηά θαη λα δηακνξθσζεί κηα αμηφπηζηε θιίκαθα κέηξεζεο 

ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο απηέο, νη ππάξρνπζεο δηαθνξέο ζην 
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νξγαλσηηθφ αζιεηηθφ πιαίζην κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ θαη επείξσλ, θαζηζηά ην 

ζέκα απηφ δχζθνιν θαη γηα λα ππάξμεη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε, πξέπεη λα ππάξρεη 

ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε απφ κηα πνηθηιία πεγψλ θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

Αληίζεηα, ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη δελ εθπνπνλήζεθε θάπνηα 

κειέηε πνπ λα κειέηεζε ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, παξά κφλν ηξεηο εξγαζίεο ζε επίπεδν νκαδηθψλ αζιεκάησλ: κία 

ζηελ ππγκαρία (Σαζηφπνπινο, 2010) θαη δχν ζηελ θαιαζνζθαίξηζε (Rodrigez, 2009 & 

Kostopoulos, 2011).    

Δκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν πξνπνλεηήο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ 

ζηελ Διιάδα θηλείηαη ζ‟ έλα ζχλζεην πεξηβάιινλ. Δίλαη ηαπηφρξνλα πξνπνλεηήο, 

δάζθαινο/παηδαγσγφο, ςπρνιφγνο, δηαρεηξηζηήο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

νξγαλσηήο αγψλσλ θαη αζιεηηθψλ απνζηνιψλ, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ρξήκαηα. Έηζη, θξίζεθε θαηάιιειε ε επηινγή ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην ππάξρνλ 

επηζηεκνληθφ θελφ, επεηδή δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο φρη κφλν γηα ηηο 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο λα δηαζέηνπλ  ηα ζηειέρε απηά, αιιά  θαη γηα 

ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζα δψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο φρη κφλν 

γηα ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, αιιά θαη 

γηα ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηελ πξνπνλεηηθή ή αζιεηηθή εκπεηξία, ηα έηε εξγαζίαο σο 

πξνπνλεηήο, ηελ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε, ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο, 
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ηε ζρέζε  εξγαζίαο σο πξνπνλεηήο,  ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα 

εηήζηα έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή  δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, ζα δψζεη 

πιεξνθνξίεο αλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ είραλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, ζηνηρεία, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ 

αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.   

 

Σκοπόρ ηηρ διαηπιβήρ   

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ λα θαηαζθεπάζεη θαη λα ζηαζκίζεη θιίκαθα 

γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ 

ζηελ Διιάδα. 

  

Οη επηκέξνπο ζθνπνί ηεο δηαηξηβήο ήηαλ:  

1. Να πξνζδηνξηζηνχλ νη γλψζεηο/ ηθαλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ Διιάδα.  

2. Να πξνζδηνξηζηνχλ νη γλψζεηο/ ηθαλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α.  

3. Να πξνζδηνξηζηνχλ νη γλψζεηο/ ηθαλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β.  

 4. Να ειεγρζεί ε εθαξκνγή ηεο πξφηππεο θιίκαθαο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ κε 

επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε.  

5. Να δηεξεπλεζεί αλ ππήξμαλ  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο  ζηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο  

κεηαμχ  ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Α & Β.   

6. Να πξνζδηνξηζηνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ Διιάδα.  
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7. Να δηεξεπλήζεη αλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ  Διιάδα επεξεάδνληαη απφ ην θχιν. 

8. Να δηεξεπλήζεη αλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ  Διιάδα επεξεάδνληαη απφ ηελ ειηθία. 

9. Να δηεξεπλήζεη αλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ  Διιάδα επεξεάδνληαη απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

11. Να δηεξεπλήζεη αλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ  Διιάδα επεξεάδνληαη απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν. 

 12. Να δηεξεπλήζεη αλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ  Διιάδα επεξεάδνληαη απφ ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

13. Να δηεξεπλήζεη αλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ  Διιάδα επεξεάδνληαη απφ ηελ πξνπνλεηηθή εκπεηξία. 

14. Να δηεξεπλήζεη αλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ  Διιάδα επεξεάδνληαη απφ ηελ αζιεηηθή εκπεηξία. 

15. Να δηεξεπλήζεη αλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ  Διιάδα επεξεάδνληαη απφ ην είδνο πξνπνλεηηθήο 

εξγαζίαο. 

16. Να δηεξεπλήζεη αλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ  Διιάδα επεξεάδνληαη απφ ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα 

πεξηνρήο θαηνηθίαο. 

17. Να δηεξεπλήζεη αλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ  Διιάδα επεξεάδνληαη απφ ηελ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε. 
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18. Να δηεξεπλήζεη αλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ  Διιάδα επεξεάδνληαη απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 19. Να δηεξεπλήζεη αλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ  Διιάδα επεξεάδνληαη απφ ηα έζνδα απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

20. Να δηεξεπλήζεη αλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ  Διιάδα επεξεάδνληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε 

ζεηκηλαξίσλ θιαζζηθνχ  αζιεηηζκνχ. 

 

Δπεςνηηικέρ ςποθέζειρ 

 

Y1 

Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο θιίκαθαο κε νξζνγψληα πεξηζηξνθή ζα δψζεη 5 

παξάγνληεο, πνπ ζα έρνπλ Cronsbach‟s a πάλσ απφ 0.70.  

Y2 

Ζ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθά αλάιπζε ζα πηζηνπνηήζεη ηελ θαιή εθαξκνγή ηεο 

θιίκαθαο. 

Y3 

 Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ 

κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α θαη ηεο νκάδαο 

Β. 
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Y4 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ηνπ θχινπ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

Υ5 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη  ηεο ειηθίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

Υ6 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ.   

Υ7 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ.   

Υ8 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ/δεχηεξνπ πηπρίνπ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 

ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   
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Υ9 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ηεο πξνπνλεηηθήο εκπεηξίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ.   

 Υ10 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ηεο αζιεηηθήο εκπεηξίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ.   

Υ11 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ηνπ είδνπο ηεο πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

Υ12 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ πιεζπζκηαθψλ θξηηεξίσλ ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

Υ13 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ηεο πξνπνλεηηθήο εμεηδίθεπζεο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ. 
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Υ14 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ηεο θχξηαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

Υ14 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ησλ εζφδσλ  απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα  ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

Υ15 

Γελ ζα ππάξμνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ δηνίθεζεο αζιεηηζκνχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

 

Πεπιοπιζμοί ηηρ διαηπιβήρ 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή πεξηνξίζηεθε απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:  

1. Απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, ηα άηνκα πνπ επηιέρηεθαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ θιίκαθα γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ.  

2. Απφ ηελ αθξίβεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππνδείρζεθε γηα ηελ παξνχζα 

δηαηξηβή.  

3. Απφ ηελ εηιηθξίλεηα θαη αθξίβεηα ησλ επηιεγκέλσλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ ζηα 

ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πεξηιάκβαλε ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   
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4. Απφ ηελ δπλαηφηεηα ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ λα 

αληηιεθζνχλ θαη λα εξκελεχζνπλ αθξηβψο ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαλ ζηηο γλψζεηο/ 

ηθαλφηεηεο. 

5. Σα άηνκα πνπ πήξαλ κέξνο ζηε κειέηε επηιέρηεθαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

εξγαζίαο σο πξνπνλεηέο ζηα ζσκαηεία πνπ αμηνινγήζεθαλ απφ ηνλ ΔΓΑ ζηελ 

Διιάδα ην έηνο 2011 θαη ηελ αληηπξφζσπεπαλ απφιπηα.  

6. Ζ θιίκαθα γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, 

κεηά ηε ζηάζκηζή ηεο κε δηεξεπλεηηθή θαη επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε, θξίζεθε 

θαηάιιειε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.  

7. Οη πξνηάζεηο ηεο θιίκαθαο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ απνηέιεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη αλαθέξνληαλ ζ‟ απηέο 

ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν,  ψζηε νη ηθαλφηεηεο απηέο λα έρνπλ δηαθνξεηηθή δηάηαμε.   

8. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ επηιέρηεθαλ λα πάξνπλ κέξνο 

ζηε κειέηε  ήηαλ πξαγκαηηθά ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ θαη επέζηξεςαλ ηελ θιίκαθα 

γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ. 

9. Οη πξνπνλεηέο θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

αληαπνθξίζεθαλ κε θαιή δηάζεζε θαη κε πξφζεζε λα βνεζήζνπλ ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο, θαηαγξάθνληαο κε εηιηθξίλεηα ηηο απφςεηο ηνπο. 

 

Γιεςκπίνηζη ηων όπων  

 

Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή ήηαλ: 

Ηθαλφηεηα:  Ηθαλφηεηα ελφο ππαιιήινπ λα θαιχςεη ή λα ππεξβεί ηηο απαηηήζεηο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο, παξάγνληαο απνηειέζκαηα αλακελφκελεο πνηφηεηαο θαη 
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επηπέδνπ, κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο (DuBois, 1995).   

Γλψζε:  Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ππαιιήινπ (δει. θηλεηηθφηεηα, γλψξηζκα, ηθαλφηεηα, 

πηπρέο ηεο εηθφλαο ηνπ, ν θνηλσληθφο ξφινο θάπνηνπ ή νη γλψζεηο ηνπ ) πνπ νδεγνχλ ζε 

απνηειεζκαηηθή ή θαη αλψηεξε απφδνζε ζην επάγγεικά ηνπ (DuBois, 1995). 

Αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο:  Δίλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο 

νκάδαο σο ζπλφινπ θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ πξνπνλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Δπίζεο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ πξνπνλεηή λα πεηπραίλεη έλα ηέιεην ζπλδπαζκφ 

αλάκεζα ζηηο ηερληθέο θαη αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

ησλ αζιεηψλ. 

Πξνπνλεηήο θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ:  Ο ππεχζπλνο ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ εθκάζεζε ηεο ηερληθήο ελφο αζιήκαηνο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, 

βειηίσζεο θαη αχμεζε ηεο θπζηθήο, δηαλνεηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη εζηθήο πξνεηνηκαζίαο 

ελφο αζιεηή.  

Αζιεηηθφ ζσκαηείν: Κνηλσληθή νληφηεηα πνπ δηαζέηεη ζηφρνπο, ζπλεηδεηά 

δηακνξθσκέλε δνκή θαη μεθάζαξα φξηα (Slack,1997). Με θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηνπ. 

ΔΓΑ: Ζ Διιεληθή νκνζπνλδία ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

IAAF: Ζ δηεζλήο νκνζπνλδία ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ 

 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Γλώζεηο – ηθαλόηεηεο θαη ηύπνη απηώλ 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη δπν απηέο έλλνηεο θπξηαξρνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, ν 

ζαθείο επηζηεκνληθφο θαη θηινζνθηθφο νξηζκφο ηνπο έρεη γίλεη αληηθείκελν επξχηαηεο 

κειέηεο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. 

 

Η έλλνηα ηεο γλώζεο 

 Ο Πιάησλαο ζην έξγν ηνπ ΄Θεαίηεηνο΄ πξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηεο γλψζεο θαη 

πξνζπαζψληαο λα δψζεη κηα ζαθή εξκελεία ηεο  θαηαιήγεη φηη γλψζε είλαη ε 

«αηηηνινγεκέλε αιεζηλή πεπνίζεζε», ελψ νη Γπηηθνί θηιφζνθνη  ηελ νξίδνπλ 

πεξηζζφηεξν σο «αιεζηλά εγγπεκέλε πεπνίζεζε» (Klein, 1998). 

Καηά έλα δεχηεξν νξηζκφ, γλψζε είλαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηαλφεζε 

ελφο ζέκαηνο, ε νπνία βνεζά ζηελ  απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ελψ έλαο  ηξίηνο αλαθέξεη φηη γλψζε είλαη  ην ζχλνιν ησλ 

γλσζηψλ επεμεξγαζκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζε  θάπνην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ή ζπλνιηθά . 

 

Η έλλνηα ηεο ηθαλόηεηαο 

Οη Hall and Jones (1976),  δίλνπλ έλαλ πξψην επηζηεκνληθφ νξηζκφ ηεο έλλνηαο 

„ηθαλφηεηα‟ ζρεηίδνληάο ηελ κε ηελ απφδνζε.  χκθσλα κε απηνχο „ηθαλφηεηα‟ είλαη 

ζχλζεηεο δεμηφηεηεο, ζπκπεξηθνξέο ή γλψζεηο πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ απφ ηνλ 

αξράξην θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο ζαθείο δηαηππψζεηο ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ 
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ηεο κάζεζεο, ελψ ε πξνέιεπζή ηεο ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί  απφ νθηψ πεγέο: α) 

ππάξρνληεο θαηαιφγνπο, β) καζήκαηα κεηαθξάζεσλ, γ) καζήκαηα κεηαθξάζεσλ κε 

κέηξα πξνζηαζίαο, δ) ηαμηλνκηθή αλάιπζε, ε) πιεξνθνξίεο απφ ην επάγγεικα, δ) 

ζεσξεηηθέο έλλνηεο, ε) πιεξνθνξίεο απφ ηνπο πειάηεο θαη ζ) αλάιπζε ηνπ ζηφρνπ. 

Καηά ηνλ Butler (1978), ηθαλφηεηα είλαη νη γλψζεηο, νη αμίεο, νη δεμηφηεηεο θαη νη 

ηδηφηεηεο πνπ κε θαηάιιειε πξαγκαηνπνηεζή ηνπο, ζα γίλεη εθηθηή ε εθηέιεζε κηαο 

ζεκαληηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμαζθάιηζε επηηπρεκέλεο 

πξνζσπηθήο ή επαγγεικαηηθήο δσήο. Ο Butler παξείρε κηα ζεσξία ηεο ηθαλφηεηαο απφ 

ηελ φςε ησλ ξφισλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηήζεθαλ γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά κηα εξγαζία.   

Ο Ellard (1984), ππνζηήξημε σο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηθαλνηήησλ ηηο 

παξαθάησ: i) ππάξρνληεο θαηάινγνη θαζψο θαη πξνεγνχκελεο κειέηεο, ii) πιεξνθφξεζε 

πνπ ιακβάλεηαη απφ άηνκα πνπ αζθνχλ ηελ εξγαζία, iii) πιεξνθνξίεο απφ εηδηθνχο ζην 

επάγγεικα ή ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη iv) αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ή 

ζηφρνπ. ηα ζπκπεξάζκαηα απηά θαηέιεμε, αθνχ πξψηα επαλεμέηαζε ηηο πξνεγνχκελεο 

κειέηεο γηα ηηο ηθαλφηεηεο αλαδεηθλχνληαο ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηεο ηθαλφηεηαο,  κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο 

απφδνζήο ηνπο, ζε έλα δηαθνξεηηθφ θάζκα επαγγεικάησλ. 

Ο Dempsey (1987) εμεγεί ηελ ηθαλφηεηα σο ηελ απφθηεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

γλψζεο κε ηελ αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη δεμηνηήησλ. Έδεημε δε 

φηη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ θπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ κέζνδνη: 

i) ε πξνζσπηθή άπνςε, ii) ε ππνζηεξηγκέλε άπνςε, iii) ε επαγγεικαηηθή ζπλαίλεζε θαη 

iv) ην θέξδνο ησλ θνηηεηψλ (θέξδνο ησλ επηκνξθσκέλσλ).  
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Αλ πξνζπαζήζνπκε λα ζπλνςίζνπκε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα 

θαηαιήμνπκε φηη ηθαλφηεηεο είλαη ζχλζεηεο δεμηφηεηεο, ζπκπεξηθνξέο ή γλψζε (Hall and 

Jones, 1976)  πνπ νδεγνχλ ζηελ νξζή εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ζεκαληηθήο ζηελ 

επηηπρία ηεο πξνζσπηθήο ή επαγγεικαηηθήο δσήο ελφο αηφκνπ (Butler, 1978)  ή φηη:  "Ζ 

γλψζε-ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζε θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ππαιιήινπ (θηλεηηθφ, 

γλψξηζκα, επηδεμηφηεηα, πηπρέο ηεο απηνεθηίκεζεο, ν θνηλσληθφο ηνπ ξφινο ή νη 

γλψζεηο), πνπ νδεγεί ζε απνηειεζκαηηθή ή θαη αλψηεξε απφδνζε ζηελ εξγαζία"   

(DuBois), 1993. 

 

Παξάγνληεο γλώζεσλ/ηθαλνηήησλ ζηειερώλ ζηνλ επξύηεξν επαγγεικαηηθό ρώξν. 

Οη κειεηεηέο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζεσξνχλ φηη ηα ζπζηήκαηα αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε ζπλερψο αληαγσληζηηθφ θέξδνο κε ην λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ηθαλνηήησλ (Reed and Defillipi, 1990; 

Wright and McMaham, 1992). Έρνληαο ηε δηθή ηνπο κνλαδηθή θαη πιήξε ιίζηα 

ηθαλνηήησλ, νη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Οη δηεπζπληέο ελζαξξχλνληαη λα 

δηεξεπλήζνπλ θαη λα θσδηθνπνηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο γηα θάζε εξγαζηαθή ζέζε 

ηθαλφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν ζηελ επηινγή ηνπ 

θαηαιιειφηεξνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζηαθή ζέζε αηφκνπ, φζν θαη ζηε κεηέπεηηα 

αμηνιφγεζε θαη εθπαίδεπζή ηνπ. 

ε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ παίδεη ζεκαληηθφηαην 

ξφιν ζηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο, ε χπαξμε ζαθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ηνπ κε 

βάζε ηηο αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε επηηπρνχο επηινγήο. Σηο 

ζπλέπεηεο δε κηαο επηηπρεκέλεο επηινγήο κπνξνχλ λα ηηο εηζπξάμνπλ θαη νη ίδηνη νη 
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εξγαδφκελνη θαζψο ζα αηζζαλζνχλ θαιά κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη είλαη πηζαλφ λα βηψζνπλ 

ζεηηθή αλαγλψξηζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ή  αίζζεζε πξνζσπηθήο αμίαο θαη 

απηνεθηίκεζεο.  Απηή ε απμαλφκελε αίζζεζε επηηπρίαο θαη ηθαλφηεηαο κε ηε ζεηξά ηεο, 

νδεγεί ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ θηλήηξνπ θαη αθφκα κεγαιχηεξεο αίζζεζεο επηηπρίαο 

θαη πξνζσπηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Bandura, 1986). ηηο αλαθνξέο ζηελ 

βηβιηνγξαθία γηα ηηο ηθαλφηεηεο ζηνλ επξχηεξν επαγγεικαηηθφ ρψξν θπξίαξρε ζέζε 

θαηέρνπλ απηέο πνπ αθνξνχλ αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, δειαδή δηεπζπληέο θαη 

βνεζνχο δηεπζπληέο.  

Ο Katz (1970) αλαθέξεη φηη γηα λα είλαη θάπνηνο επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο πξέπεη 

λα δηαζέηεη ηηο θιαζζηθέο δηεπζπληηθέο ηθαλφηεηεο: α) ηερληθέο ηθαλφηεηεο, β) 

αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο θαη γ) ηθαλφηεηεο αληίιεςεο. ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπνζεηεί 

ηελ αληίιεςε θαη ηθαλφηεηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ άπνςε απηή 

επαλαδηαηππψλεηαη απφ ηνπο Zeigler and Bowie (1983), κε ηελ πξνζζήθε δπν αθφκε 

θαηεγνξηψλ. Έηζη νη πέληε πιένλ δέζκεο ηθαλνηήησλ δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

πξνζσπηθέο, αλζξψπηλεο, ηερληθέο, ελλνηνινγηθέο θαη ηθαλφηεηεο ζχλδεζεο.  Σε δηθή ηνπ 

ηξνπνπνίεζε ζην θιαζζηθφ ηξίπηπρν ηνπ Katz (1970) θάλεη ν Shenhar (1989), νξίδνληαο 

απφ ηξεηο ζε ηέζζεξηο ηηο δέζκεο ηθαλνηήησλ: ηερληθέο ηθαλφηεηεο, αλζξψπηλεο 

ηθαλφηεηεο, ιεηηνπξγηθέο – δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο επηρεηξεζηαθέο 

ηθαλφηεηεο. Ζ δέζκε ηερληθψλ ηθαλνηήησλ απνηεινχληαλ απφ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ιεηηνπξγήζεη έλα άηνκν σο επαγγεικαηίαο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θαζνδεγεί θαη λα 

θαηεπζχλεη ηνπο άιινπο. ηε δέζκε αλζξσπίλσλ ηθαλνηήησλ σο ζεκαληηθφηεξε 

ηθαλφηεηα ήηαλ απηή ηεο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ πεξηιακβάλνληαλ επίζεο ε 

επηινγή πξνζσπηθνχ, ε νξγάλσζε ηεο νκάδαο, ε επηθνηλσλία, ε δηαπξαγκάηεπζε θαη ε 
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αληηπξνζψπεπζε. Ζ δέζκε ιεηηνπξγηθέο – δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο πεξηειάκβαλε ηε 

δηάζεζε πφξσλ, ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ, ηε ζέζπηζε λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνγξακκαηηζκνχ. Σέινο, ζηε δέζκε ζηξαηεγηθέο – 

επηρεηξεζηαθέο ηθαλφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζπλνιηθά ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο.    

Ο Copeman (1971) αλαγλσξίδεη πέληε ζεκαληηθά πεδία δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

ζηελ έξεπλά ηνπ γηα ηηο ηθαλφηεηεο αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ: α) ηηο αξηζκεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, β) ηηο ζπζηεκαηηθέο επηρεηξεζηαθέο ηθαλφηεηεο, γ) ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, 

δ) ηηο ηθαλφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ε) ηηο ηθαλφηεηεο ράξαμεο πνιηηηθήο. 

Ο  Mintzberg (1973) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηαμηλνκήζεη δέθα δηεπζπληηθέο 

ηθαλφηεηεο  αλέπηπμε ηξεηο θαηεγνξίεο: Γηαπξνζσπηθνί ξφινη, ελεκέξσζε θαη 

απνθάζεηο. ηε ζπλέρεηα γηα λα εθπιεξσζνχλ νη παξαπάλσ δηεπζπληηθνί ξφινη 

πξνζδηφξηζε νθηψ δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο: α) πξνβνιή, β) εγεζία, γ) επίιπζε ςπρηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ, δ) επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ε) ιήςε απνθάζεσλ, ζη) θαηαλνκή πφξσλ, 

δ) επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε) δηνξαηηθφηεηα. 

Ο Waters (1980), αλαπηχζζεη έλα πιαίζην δηεπζπληηθψλ ηθαλνηήησλ 

δηακνξθσκέλν ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: α) πξαθηηθέο ηθαλφηεηεο, β) ηθαλφηεηεο 

έθθξαζεο, γ) δηνξαηηθφηεηα θαη δ) θξφλεζε. ηηο πξαθηηθέο ηθαλφηεηεο εληάζζεη ηε 

ξχζκηζε ηνπ ζηφρνπ, ηνπ ρξφλνπ νξγάλσζεο  - δηαρείξηζεο, ηε δηαβνχιεπζε, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ, ηηο πξνβαιιφκελεο απαηηήζεηο, ηε δηεθδίθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ, ηνλ έιεγρν ζρεδηαζκνχ, ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ θαη ηελ θαζηέξσζε 

θηλήηξσλ θαη ππνρξεψζεσλ. ηηο ηθαλφηεηεο έθθξαζεο εληάζζεη ηελ αθξφαζε, ηε 

δηαρείξηζε ζπλεδξηάζεσλ, ηηο δεκφζηεο νκηιίεο, ηηο κε θαηεπζπλφκελεο ζπλεληεχμεηο,  

ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ηε ζχληαμε εθζέζεσλ θαη ηε δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε.  ηηο 
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ηθαλφηεηεο δηνξαηηθφηεηαο εληάζζεη ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δηθνξνχκελσλ απφςεσλ κε ηελ εθηίκεζε ηεο εηνηκφηεηαο γηα αιιαγή, ηελ εκπάζεηα, ηελ 

εμέηαζε ηεο αξρήο, ηελ δηφξαζε, ηελ εμέηαζε ζπλαδέιθσλ, ηελ νηθνδφκεζε 

εκπηζηνζχλεο, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ εμέηαζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ.  ηηο ηθαλφηεηεο θξφλεζεο ή ζχλεζεο εληάζζεη ηε ραξηζκαηηθή 

ηθαλφηεηα, ηελ απφθηεζε δχλακεο, ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, ηε δηάζεζε ησλ πφξσλ θαη 

ηε δηαηχπσζε ζηξαηεγηθήο. 

   Ο Anthony (1981),  πξνζδηφξηζε ελλέα δηεπζπληηθέο ηθαλφηεηεο: α) ηε ξχζκηζε 

ηνπ ζηφρνπ, β) ηελ εγεζία, γ) ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ιήςε απνθάζεσλ, δ) ηελ 

επηθνηλσλία, ε) ηελ αιιαγή δηαρείξηζεο, ζη) ηε ζχγθξνπζε, δ) ηηο πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ε) ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ζ) ηηο ακνηβέο. 

Οη Hellrieger and Slocum (1992)  ζην βηβιίν ηνπο „management‟ νκαδνπνηνχλ ηηο 

ηθαλφηεηεο δηνίθεζεο ζε ηέζζεξηο  βαζηθέο νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα είλαη νη ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

κέζνδνη, δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο ζε κηα αλάινγε δξαζηεξηφηεηα. Ζ δεχηεξε νκάδα είλαη 

νη δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζηειέρνπο 

δηνίθεζεο λα θαζνδεγεί, λα πξνηξέπεη, λα ξπζκίδεη ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ εξγαζία 

ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Ζ ηξίηε νκάδα είλαη νη ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, ε δπλαηφηεηα 

ηνπ ζηειέρνπο δηνίθεζεο γηα ιήςε θαη δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ, απφςεσλ αθφκε θαη 

ζπλαηζζεκάησλ. Σέινο, ζηελ ηέηαξηε νκάδα είλαη νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη εδψ νη 

ζπγγξαθείο ηνπνζεηνχζαλ ηε δπλαηφηεηα ζπλνιηθήο εμέηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

εθαξκνγήο ησλ ζθέςεσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ.  Ο ηξφπνο πνπ νη παξαπάλσ 
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ζπγγξαθείο νκαδνπνηνχλ ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο δελ δηαθέξεη ηδηαίηεξα απφ απηφ πνπ 

λσξίηεξα ην 1989 ν Shenhar  είρε νλνκάζεη ζηξαηεγηθέο επηρεηξεζηαθέο ηθαλφηεηεο.   

H McLagan (1997) αλαθέξεηαη ζε πέληε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο γλψζεσλ/ 

ηθαλνηήησλ.  

1. Ηθαλφηεηεο ζηφρνπ.   

2. Iθαλφηεηεο απνηειέζκαηνο.    

3. Παξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο. 

4. Γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη  ηθαλφηεηεο ηνπνζέηεζεο.   

5. Ηθαλφηεηεο πςειήο απφδνζεο. 

 

Παξάγνληεο γλώζεσλ/ηθαλνηήησλ ζην ρώξν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ αζιεηηζκό 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είρακε κηα κεγάιε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ρψξν ηεο 

αζιεηηθήο βηνκεραλίαο ζπλέπεηα ηεο ηαρχηαηεο αλάπηπμήο ηεο ηφζν ζε επίπεδν 

δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη ζε επίπεδν θεξδνθνξίαο (Broughton, Lee and Nethery, 1999; 

Meek, 1997; Pitts, Fielding and Miller, 1994). πλέπεηα ησλ παξαπάλσ ήηαλ λα 

μεθηλήζεη ε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη 

εξγαδφκελνη ζηνλ παξαπάλσ ρψξν θαηά θιάδν ή ζπλνιηθά, ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα λα 

βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 

Ζ πξψηε έξεπλα πνπ κειέηεζε κε εξσηεκαηνιφγην ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδνληαλ ζηελ αζιεηηθή αλαςπρή ήηαλ ηεο Jamieson ην 1980. Μεηά 

ηελ αλάιπζε πξνέθπςαλ 12 παξάγνληεο:  

 1. Δπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

 2. Δπηθνηλσλία/δεκφζηεο ζρέζεηο. 

 3. Γηαρείξηζε/ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ. 
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 4. Γηαθπβέξλεζε. 

 5. Αζιεηηθφ δίθαην. 

 6. Σερληθέο δηνίθεζεο.  

 7.  Γεμηφηεηεο δηνίθεζεο πςειφβαζκσλ ζηειερψλ. 

 8. Φηινζνθία. 

 9. Σερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ. 

10. `Δξεπλα.  

11. Αζθάιεηα/ πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ.  

12. Αζιεηηθή επηζηήκε. 

Οη Williams and Miller (1983) κειέηεζαλ ηηο εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

αζιεηηθψλ δηεπζπληψλ ζε θνιεγηαθφ επίπεδν. Αλέθεξαλ φηη έλαο θνηλφο „ππξήλαο‟ 

ηθαλνηήησλ κπνξνχζε λα αλαγλσξηζηεί άζρεηα κε ηε δηάθξηζε ζε επίπεδα (NCAA ή 

ALAW). Απηφο ν „ππξήλαο‟  πεξηειάκβαλε ηθαλφηεηεο ζηελ επηθνηλσλία, ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. ε άιιεο κειέηεο, ν Bretting (1983) εμέηαζε ηηο 

εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ αζιεηηθήο πιεξνθφξεζεο, αζιεηηθνχ κάξθεηηλγθ 

θαη κάλαηδκελη αζιεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Σα επξήκαηα έδεημαλ κηα 

θνηλή νκάδα βαζηθψλ ηθαλνηήησλ καδί κε έλα ζχλνιν „ζπγθεθξηκέλσλ‟ εξγαζηαθψλ 

ηθαλνηήησλ. Οη βαζηθέο ηθαλφηεηεο πεξηειάκβαλαλ εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, επίβιεςε, ιήςε 

απνθάζεσλ, πξνυπνινγηζκφ, επηθνηλσλία θαη ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

O Jennings (1984) εμέηαζε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ην πξνζσπηθφ 

αξρηθνχ επηπέδνπ ζε αζιεηηθά θέληξα αλαςπρήο. Απηφο ζπλέθξηλε ηηο βαζκνινγίεο ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ αλαγλψζηεθαλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ζηα αζιεηηθά θέληξα αλαςπρήο 

κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ πξνέδξσλ ηκεκάησλ  θπζηθήο αγσγήο θαη αλαςπρήο.  Οη 
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επαγγεικαηίεο ησλ αζιεηηθψλ θέληξσλ αλαςπρήο βαζκνιφγεζαλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πξφιεςε αηπρεκάησλ, ηελ αζιεηηθή επηζηήκε, ηε θηινζνθηθή (ή θηινζνθεκέλε)  

ζεκειίσζε , ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ  θαη ηηο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ σο ηηο πέληε 

πην ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο. Οη πξφεδξνη ησλ ηκεκάησλ θπζηθήο αγσγήο αλαγλψξηζαλ σο 

πην ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο ηε θηινζνθηθή ζεκειίσζε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξφιεςε 

αηπρεκάησλ, ηελ επηθνηλσλία, ηε δηνίθεζε θαη ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ. Οη πξφεδξνη 

ησλ ηκεκάησλ αλαςπρήο βαζκνιφγεζαλ σο πην ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο ηε θηινζνθηθή 

ζεκειίσζε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, ηελ επηθνηλσλία, ηε δηνίθεζε 

θαη ηηο ηερληθέο κάλαηδκελη. 

Ο Ellard (1984)  κειέηεζε ηηο εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

εκπνξηθψλ θέληξσλ αλαςπρήο. ηε κειέηε ζπκκεηείραλ κάλαηδεξ θαη βνεζνί κάλαηδεξ. 

Αλαγλσξίζηεθαλ πέληε νκάδεο ηθαλνηήησλ πνπ πεξηειάκβαλαλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπο πφξνπο ηνπ κάλαηδκελη, ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ. 

  Οη Hatfield, Wrenn and Bretting (1987) ζπλέθξηλαλ ηηο εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο 

θαη ππνρξεψζεηο ησλ αζιεηηθψλ δηεπζπληψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ  αζιεηηθψλ 

κάλαηδεξ. πλνιηθά πελήληα εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε έμη κεγάιεο 

θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο πεξηιάκβαλαλ ην κάξθεηηλγθ, ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ην 

νηθνλνκηθφ κάλαηδκελη, ηε δηνίθεζε, ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Οη αζιεηηθνί δηεπζπληέο αλαγλψξηζαλ σο πην ζεκαληηθέο ην κάξθεηηλγθ, ην 

νηθνλνκηθφ κάλαηδκελη, ηε δηνίθεζε θαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ελψ νη κάλαηδεξ 

αμηνιφγεζαλ σο πην ζεκαληηθέο ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ. 
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Ζ Lambrecht ην 1987, παξέδσζε εξσηεκαηνιφγην κε 33 εξσηήζεηο ζε 348 

ζηειέρε. Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε απνθάιπςε 6 παξάγνληεο δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ:  

 1. Γεκφζηα επαηζζεηνπνίεζε.   

 2. Ηθαλφηεηεο ζρεδηαζκνχ/ειέγρνπ.   

 3. Αζιεηηθέο δεμηφηεηεο.   

 4. Πξνυπνινγηζκφο.   

 5. Ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο.  

 6. Λνγηζηηθή.  

Ο Skipper (1990) ζε κηα κειέηε ηνπ, εξεχλεζε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ κάλαηδεξ 

παλεπηζηεκηαθψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θέληξσλ αλαςπρήο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ε γλψζε δηνίθεζεο ησλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ε παξαρψξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζεσξνχληαη νη πην ζεκαληηθνί 

ηνκείο ηθαλνηήησλ. 

Ο Chen (1993) κειέηεζε ηηο εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο, ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο 

θαη ην αθαδεκατθφ ππφβαζξν ησλ αζιεηηθψλ εκπνξηθψλ κάλαηδεξ ζηελ Σατβάλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απνθάιπςαλ φηη νη πξψηεο βνήζεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο 

αζθάιεηαο, ηα πξνζφληα επηθνηλσλίαο, ην θίλεηξν ζηνπο εξγαδφκελνπο, ε πξνεηνηκαζία 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη νη δηαρείξηζε παξαπφλσλ ήηαλ απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

ηθαλφηεηεο. Οη πέληε πην ζεκαληηθνί ηνκείο εξγαζίαο ήηαλ ηα πξνζφληα επηθνηλσλίαο, ην 

επηρεηξεκαηηθφ κάλαηδκελη, ν ζρεδηαζκφο εγθαηαζηάζεσλ, ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην 

κάλαηδκελη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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Σν 1993, ν Aπζίλνο ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηιάβαλε 115 

εξσηήζεηο ζην νπνίν απάληεζαλ 132 ζηειέρε πνπ εξγάδνληαλ ζην πξφγξακκα 

„αζιεηηζκφο γηα φινπο‟. 

 Βξήθε 11 παξάγνληεο: 

 1. Δπηθνηλσλία.  

 2. Υξήζε ππνινγηζηψλ.  

 3. πληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ/εμνπιηζκφο.  

 4. Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε.  

 5. Σερληθέο δηνίθεζεο.  

 6. Σερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ.  

 7. `Δξεπλα.   

 8. Πξφιεςε αζθάιεηαο/αηπρήκαηνο.   

 9. Αζιεηηθή επηζηήκε.  

 10. Οξγάλσζε/δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

         11. Φηινζνθία.    

Ο Tsai (1996) εξεχλεζε ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο ζηνπο θνιεγηαθνχο 

δηεπζπληέο θέληξσλ αλαςπρήο  ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Σατβάλ. Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, βξήθε φηη νη παξάγνληεο κε ηελ πςειφηεξε αμηνιφγεζε απφ ηνπο 

αζιεηηθνχο δηεπζπληέο ζηελ Σατβάλ ήηαλ νη εμήο: επηθνηλσλία πξνζσπηθνχ, ζρεδηαζκφο 

εγθαηαζηάζεσλ, ηθαλφηεηα εζσηεξηθήο αζιεηηθήο θαζνδήγεζεο, έιεγρνο 

πξνυπνινγηζκνχ, έιεγρνο θαηακεξηζκνχ πεγψλ, θίλεηξν εξγαδνκέλσλ θαη πξνεηνηκαζία 

πξνυπνινγηζκνχ. Οη αζιεηηθνί δηεπζπληέο ζηηο ΖΠΑ έδσζαλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο, ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ην θίλεηξν ζηνπο εξγαδνκέλνπο, 



26 

 

ηελ δηαρείξηζε παξαπφλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ επίβιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηνλ θαηακεξηζκφ επζπλψλ θαη ην κάλαηδκελη ηνπ ρξφλνπ. 

Ο Toh (1997) ζε κηα κειέηε ηνπ, θαηέιεμε ζε έμη παξάγνληεο  ηθαλνηήησλ πνπ 

πεξηειάκβαλαλ ηελ δηνίθεζε, ηα αζιεηηθά ηδξχκαηα, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηελ δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ, ηελ γλψζε ππνινγηζηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία. Ο Kim (1997)  κειέηεζε ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ κάλαηδεξ αζιεηηθψλ θέληξσλ ζηελ Κνξέα. Αλέιπζε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

κάλαηδεξ αξρηθνχ, κεζαίνπ θαη αλψηεξνπ επηπέδνπ. Οη ηθαλφηεηεο πνπ αμηνινγεζήθαλ 

σο πην ζεκαληηθέο ήηαλ ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ε θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ αζιήκαηνο, 

ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ε ηθαλφηεηα λα εληνπίδεη 

επαξθείο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Ο Lin (1998) εξεχλεζε ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα ηνπο θνιεγηαθνχο 

αζιεηηθνχο δηεπζπληέο, ηνπο εκπνξηθνχο αζιεηηθνχο κάλαηδεξ θαη ηνπο αζιεηηθνχο 

δηαρεηξηζηέο ζηελ Σατβάλ. Υξεζηκνπνίεζε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηεινχληαλ απφ 

58 ηθαλφηεηεο. Με ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ βξήθε φηη νη πέληε θνξπθαίεο 

ηθαλφηεηεο πνπ αμηνινγεζήθαλ απφ φινπο ηνπο κάλαηδεξ ήηαλ ην κάλαηδκελη ηεο πγείαο 

θαη ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, ην κάξθεηηλγθ, ην κάλαηδκελη επηρεηξήζεσλ, νη εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, νη αλζξψπηλνη πφξνη, ην κάλαηδκελη νξγάλσζεο, ε δηαρείξηζε ηεο θπζηθήο 

αγσγήο θαη ε άζιεζε. 

Ο Koustelios (2003) ηαρπδξφκεζε εξσηεκαηνιφγην κε 75 εξσηήζεηο ζε 202 

ζηειέρε απφ ηξεηο εζληθέο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο.  

Ζ αλάιπζε απνθάιπςε ηέζζεξηο παξάγνληεο:  

 1. Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

  2. Μάξθεηηλγθ/επηθνηλσλία    
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  3. Γλψζε ηνπ αζιήκαηνο.  

         4. Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε.    

Οη Case and Branch (2003) κειέηεζαλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα ηνπο 

κάλαηδεξ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πςεινχ επηπέδνπ θαη ηνπο κάλαηδεξ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ αξρηθνχ επηπέδνπ. Γηα ηελ έξεπλα επειέγεζαλ ηπραία 200 δηεπζπληέο 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 54%. Γηα ηνπο κάλαηδεξ πςεινχ 

επηπέδνπ νη πην πςειά βαζκνινγνχκελεο ηθαλφηεηεο πεξηειάκβαλαλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

ηα πξνζφληα επηθνηλσλίαο, ηνλ νξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ, ηελ ηθαλφηεηα λα αλαζέηεη 

εξγαζία, ηελ ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ νξηζκφ ζηφρσλ, ηελ επίιπζε  πξνβιεκάησλ, ηελ 

θαηαλφεζε ησλ λνκηθψλ ζεκάησλ θαη πξνζφληα αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ. Όζνλ αθνξά 

ζηνπο κάλαηδεξ αξρηθνχ επηπέδνπ, νη πςειά βαζκνινγνχκελεο ηθαλφηεηεο 

πεξηειάκβαλαλ πξνζφληα γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, αλαγλψξηζε ησλ 

θηλδχλσλ αζθάιεηαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ ιήςε απφ-

θάζεσλ, ηελ γλψζε ππνινγηζηψλ, ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ.  

Οη  Horch and Schutte (2003) κειέηεζαλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ακνηβφκελσλ 

αζιεηηθψλ κάλαηδεξ ζηα Γεξκαληθά αζιεηηθά θέληξα θαη ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο. Ζ 

αλάιπζε πξνζδηφξηζε πέληε νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ θαη επηά νκάδεο ηθαλνηήησλ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αζιεηηθψλ κάλαηδεξ πεξηιακβάλνπλ ηζρπξέο επηθνηλσληαθέο θαη 

θνηλσληθέο πιεπξέο. Σνλίζηεθε ηδηαίηεξα ε ζεκαζία ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο 

θαζψο επίζεο θαη ε ζεκαζία ηθαλνηήησλ φπσο νη θνηλσληθέο ζρέζεηο, ε δηαθήκηζε θαη νη 

ηερληθέο πξνζσπηθνχ κάλαηδκελη. Χζηφζν, ν ππξήλαο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

απνηειείηαη απφ απφςεηο επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο. Σνλίζηεθαλ ηδηαίηεξα νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο, νη ηνκείο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ν  πξνυπνινγηζκφο,  νη 
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ρνξεγίεο θαη ε δηαρείξηζε. Σν αζιεηηθφ κάλαηδκελη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ πξνπφλεζε 

θαη ηε δηδαζθαιία. Οη αζιεηηθνί κάλαηδεξ πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα δηθά ηνπο 

ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα θαη λα είλαη κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο, αιιά θπζηθή 

εθπαίδεπζε θαη γλψζεηο αζιεηηθήο επηζηήκεο γεληθά δελ είλαη απαξαίηεηα. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε αμηνιφγεζε ησλ πνιιψλ ηθαλνηήησλ έδεημε μεθάζαξεο δηαθνξέο απφ 

δνπιεηά ζε δνπιεηά, αιιά ε ζεκαληηθή θάκςε ησλ ζπληειεζηψλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

νκάδσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ ηθαλνηήησλ έδεημε φηη νξηζκέλα 

επξεία πξνζφληα είλαη απαξαίηεηα, άζρεηα κε ηνλ ηχπν ηεο δνπιεηάο. 

Ζ Σξηπνιηηζηψηε (2005) εξεχλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηνίθεζεο ησλ δηεπζπληψλ 

θέληξσλ λεφηεηαο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο ζην δήκν ηεο Αζήλαο. Ζ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ επηβεβαίσζε φηη νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ήηαλ άληξεο πνπ είραλ 

απαζρνιεζεί ζηηο ζέζεηο ηνπο πνιχ πεξηζζφηεξν θαηξφ θαη ήηαλ επνκέλσο πνιχ πην 

έκπεηξνη απφ ηηο γπλαίθεο. Οη γπλαίθεο πεξλνχζαλ ιηγφηεξν ρξφλν σο αξρεγνί θαη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο/ξνπηίλαο απφ φηη νη άληξεο. Γελ 

παξαηεξήζεθε θακία δηαθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κάλαηδκελη φπσο ε επίιπζε 

δηαθνξψλ, ε αμηνιφγεζε, ε δεκηνπξγία πνιηηηθήο, ν ζπληνληζκφο θαη νη δεκφζηεο 

ζρέζεηο. 

Σέινο, ε Σξηπνιηηζηψηε (2010) κειέηεζε ηηο αληηιακβαλφκελεο δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο  πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηνηθεζνχλ νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο είλαη 

νη θιεηζηέο αίζνπζεο γπκλαζηηθήο θαη ηα θιεηζηά γπκλαζηήξηα ησλ Γεκνηηθψλ 

Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απεηέιεζαλ 169 ππεχζπλνη ησλ θιεηζηψλ 

αηζνπζψλ γπκλαζηηθήο θαη 232 ππεχζπλνη ησλ θιεηζηψλ γπκλαζηεξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ 

Aζιεηηθψλ Oξγαληζκψλ απφ ηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Οη πέληε δηνηθεηηθέο 
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ηθαλφηεηεο πνπ βαζκνινγήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ θιεηζηψλ 

αηζνπζψλ γπκλαζηηθήο ήηαλ: (α) «θαζηεξψλεη δηαδηθαζίεο θαη πξνυπνζέζεηο επηινγήο 

ησλ αζθνπκέλσλ, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο»,(β) «θαζηεξψλεη δίθαηεο 

δηαδηθαζίεο γηα λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ αζθνπκέλσλ»,  (γ) 

«πξνεηνηκάδεη γξαπηή αηηηνιφγεζε ησλ δηακαξηπξηψλ & παξαπφλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ή 

ησλ αζθνπκέλσλ», (δ) «ρεηξίδεηαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, αηπρήκαηα, δηακαξηπξίεο 

θαη αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» θαη (ε) «επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή αλαθέξεηαη ζηνπο αλσηέξνπο ηνπ» . Οη πέληε δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο 

πνπ βαζκνινγήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ θιεηζηψλ γπκλαζηεξίσλ 

ήηαλ: (α) «επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή αλαθέξεηαη ζηνπο αλσηέξνπο 

ηνπ», (β) «πξνεηνηκάδεη γξαπηή αηηηνιφγεζε ησλ δηακαξηπξηψλ & παξαπφλσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ή ησλ αζθνπκέλσλ», (γ) «ρεηξίδεηαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, αηπρήκαηα, 

δηακαξηπξίεο θαη αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο», (δ) «θαζηεξψλεη 

δηαδηθαζίεο θαη πξνυπνζέζεηο επηινγήο ησλ αζθνπκέλσλ, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο 

ηνπο»  θαη (ε) «θαζηεξψλεη δίθαηεο δηαδηθαζίεο γηα λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ αζθνπκέλσλ» .  

 

Παξάγνληεο γλώζεσλ/ηθαλνηήησλ ζρεηηθά κε πξνπνλεηέο   

Ο Rodrigues et al. (2009), κειέηεζε ηηο ηθαλφηεηεο ζε 178 πξνπνλεηέο κπάζθεη ζηελ 

Πνξηνγαιία. Καηέιεμε ζηνπο εμήο παξάγνληεο: άζθεζε, ζπλαγσληζκφο, κάλαηδκελη, 

εθπαίδεπζε πξνπνλεηψλ, θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, νη πξνπνλεηέο κε πςειή εκπεηξία αμηνινγεζήθαλ σο πην ζεκαληηθνί θαη 

ζεσξεζήθαλ πην αληαγσληζηηθνί ζηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο κε κηθξή εκπεηξία. 
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Ο Κσζηφπνπινο (2011)  πξνζδηφξηζε ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ νη πξνπνλεηέο θαιαζνζθαίξηζεο ζηελ Διιάδα.  

Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε απνθάιπςε 5 παξάγνληεο:  

        1. Αζιεηηθή επηζηήκε/πξνπνλεηηθή.  

        2. Δπηθνηλσλία/εγεζία.   

        3. Πξψηεο βνήζεηεο/δηαρείξηζε θξίζεο. 

        4. Νέεο ηερλνινγίεο. 

        5. Πξνγξακκαηηζκφο. 

O Σαζηφπνπινο (2010)  κειέηεζε ηηο αληηιακβαλφκελεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο 

ζε 98 πξνπνλεηέο ππγκαρίαο,  πνπ απάληεζαλ ζε αλάινγε θιίκαθα πνπ ηνπο παξαδφζεθε 

κε πξνζσπηθή επαθή. H αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηεξεπλεηηθήο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο έδσζε επηά παξάγνληεο, νη νπνίνη εξκήλεπαλ ην 71.246 ηεο 

ζπλνιηθήο δηαζπνξάο θαη ήηαλ νη παξαθάησ: «Οξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ» (4 

εξσηήζεηο), «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ» (4 εξσηήζεηο), «αζιεηηζκφο» (5 εξσηήζεηο), 

«επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο» (5 εξσηήζεηο), «πξφιεςε-αζθάιεηα» (2 εξσηήζεηο), 

«αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο» (2 εξσηήζεηο) θαη «ηερληθέο κάλαηδκελη» (4 εξσηήζεηο). Ζ 

εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο θιίκαθαο (ζπληειεζηήο Cronbach a ησλ παξαγφλησλ) ήηαλ 0.85. 

Οη αληηιακβαλφκελεο ηθαλφηεηεο πνπ πήξαλ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο πξνπνλεηέο 

ήηαλ:  «δηαηεξεί άξηζηε επηθνηλσλία κε ηνπο αζιεηέο», «ρξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο 

(e-mail, internet θιπ.)», «επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ πξνπφλεζεο» θαη 

«ρεηξίδεηαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, αηπρήκαηα, δηακαξηπξίεο θαη αλαθνξέο πνπ 

αθνξνχλ θάπνηα παηγλίδηα θαη πξνάγεη ηελ αξκνλία ζηνπο αζιεηέο». Ο 

ζπγγξαθεάο/εξεπλεηήο ζπκπέξαλε φηη νη πξνπνλεηέο ηεο ππγκαρίαο αληηιήθζεθαλ φηη νη 
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δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο, έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αζιεηηζκφ, ηελ επηθνηλσλία/δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ηελ 

πξφιεςε/αζθάιεηα.  

 

Πίλαθαο  1. Αλαζθφπεζε εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο. 

 

„Δξεπλεο ζην εμσηεξηθό 

Α/Α Δπεςνηηήρ Παπάγονηερ διοικηηικών 

ικανοηήηυν 

Γείγμα 

 

 

 

 

1 

 

    

 

 

Barcelone & 

Rose, 2004   

Αθαδεκατθνί 

Πξνγξακκαηηζκφο. 

Θεσξεηηθή θαηάξηηζε. 

Δπηθνηλσλία. 

 

ηειέρε αλαςπρήο 

Θεσξεηηθή θαηάξηηζε. 

Σερληθέο δηαρείξηζεο. 

Δπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο.  

Αζιεηηθφο πξνγξακκαηηζκφο. 

 

 

 

 

227 αθαδεκατθνί.  

& 465 ζηειέρε αλαςπρήο.  

 

 

 

 

 2 

 

 

 

Case, 1986 

    

Eπίβιεςε. 

Γεκφζηεο ζρέζεηο.  

Δπηθνηλσλία. 

ρεδηαζκφο.  

χληαμε πξνυπνινγηζκνχ.  

 

ηειέρε αζιεηηζκνχ ζηνλ 

Καλαδά & Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο κε βάζε ηα 

δηνηθεηηθά επίπεδα (επίπεδν Η, 

ΗΗ θαη ΗΗΗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case & 

Branch, 

2004 

 

    

Καηώηεξα ζηειέρε 

Γηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. 

Γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο ηθαλφηεηεο 

επηθνηλσλίαο. 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Λήςε απνθάζεσλ. 

Γλψζε ππνινγηζηψλ.  

Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ-αζθάιεηαο 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Αλώηεξα ζηειέρε 

Ηθαλφηεηεο αμηνιφγεζεο 

πξνζσπηθνχ. 

Ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο. 

Θέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ. 

Λήςε απνθάζεσλ. 

Θεζκνζέηεζε ζηφρσλ. 

Γπλαηφηεηα εθπξνζψπεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 ζηειέρε νξγάλσζεο-

δηαρείξηζεο αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.   

     

 

 



32 

 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Καηαλφεζε λνκηθψλ ζεκάησλ.  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

  

  

 

 

 

Chen, 1993 

χληαμε πξνυπνινγηζκνχ 

Αζθάιεηα-πξψηεο βνήζεηεο.  

Λνγηζηηθή. 

Κίλεηξα ππαιιήισλ.  

Πξνεηνηκαζία πξνυπνινγηζκνχ.  

Γηαρείξηζε ησλ παξαπφλσλ ησλ 

πειαηψλ.   

Πξνεηνηκαζία πξνυπνινγηζκψλ. 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο. 

Ηθαλφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ.  

Αζιεηηθέο δεμηφηεηεο. 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο.   

Γεκφζηα επαηζζεηνπνίεζε.  

Ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο.   

  

 

 

 

 

 

 

 

226 αζιεηηθά ζηειέρε ζηελ  

Taiwan 

 

 

 

5 

 

 

  

Cheng, 1993 

Ηθαλφηεηα γξαθήο.   

Πξνζσπηθή θπζηθή θαηάζηαζε. 

Γεκφζηεο ζρέζεηο.  

Αζιεηηθή επηζηήκε. 

Σερληθέο κάλαηδκελη.   

Δπηθνηλσλία-ζπληνληζκφο.  

Γεκφζηεο νκηιίεο.  

Γηαρείξηζε ρξφλνπ.  

Γηαρείξηζε ρξεκάησλ.  

 

 

 

 

334 αζιεηηθά ζηειέρε ζηελ 

Σατβάλ.  

 

 

 

 

6 

 

 

  

Cuskelly & 

Auld, 1991 

Πξνγξακκαηηζκφο θαη δηαρείξηζε.  

Μάξθεηηλγθ. 

`Αζθεζε θαη πγεία.  

Πξνζσπηθή αλάπηπμε.    

Τπνινγηζηέο.   

Οηθνλνκηθά θαη δίθαην.  

124  ζηειέρε απφ: 

Αληηπξνζσπείεο δεκφζηνπ 

ηνκέα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

αζιεηηζκφ ή ηελ αλαςπρή. 

Δκπνξηθέο νξγαλψζεηο. 

Πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 

αζιεηηθέο ελψζεηο.    

Αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Davis, 1987     

Γεκφζηεο ζρέζεηο. 

Πξψηεο βνήζεηεο θαη αζθάιεηα, 

Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε. 

Αλαηνκία θαη θπζηνινγία. 

Φπζηνινγία άζθεζεο.  

Νέεο ηερλνινγίεο-ππνινγηζηέο. 

Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ 

αζιεηηζκνχ.  

Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε θπζηθήο 

αγσγήο.  

Πξαθηηθή άζθεζε.  

Φπζηθή θαηάζηαζε.  

 

 

 

 

 

477 δηνηθεηέο ηδησηηθψλ  

θέληξσλ πγείαο.      
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Γηνίθεζε πγείαο ησλ ηδησηηθψλ  

θέληξσλ πγείαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

  

 

 

 

DeSensi, 

Kelley, 

Blanton, and 

Beitel, 1990 

 

Eπηθνηλσλία, ρξεκαηνδφηεζε, 

κάξθεηηλγθ, πξνγξακκαηηζκφο θαη 

δεκφζηεο ζρέζεηο (ηδησηηθέο 

αζιεηηθέο ιέζρεο). 

Eπηθνηλσλία, δηνίθεζε, ράξαμε 

πνιηηηθήο, πξνγξακκαηηζκφο θαη  

επίβιεςε (αζιήκαηα εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ).  

Δπηθνηλσλία, ρξήζε πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ, δεμηφηεηεο ηνπ 

αζιήκαηνο, πξνυπνινγηζκφο θαη  

ρνξεγίεο (επαγγεικαηηθφο 

αζιεηηζκφο). 

Γηνίθεζε, δεκφζηεο ζρέζεηο, εγεζία, 

νξγάλσζε-δηαρείξηζε, δηνίθεζε 

πξνζσπηθνχ θαη επηθνηλσλία 

(θνιεγηαθφο-παλεπηζηεκηαθφο 

αζιεηηζκφο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000  εξγνδφηεο απφ 14 

θαηεγνξίεο αληηπξνζσπεηψλ 

θαη επηρεηξήζεσλ. 

 

 

9 

 

  

 

 

Ellard, 1984   

Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.    

Σερληθέο νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο. 

Σερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Γηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. 

Πξνγξακκαηηζκφο θαη αμηνιφγεζε.  

 

 

ηειέρε δηνίθεζεο αλαςπρήο. 

 

 

10 

 

Hatfield, 

Wrenn, and 

Bretting, 

1987  

Αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ.  

Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε.  

Γηνίθεζε.  

ρέζεηο εξγαζίαο.  

Μάξθεηηλγθ.  

Γεκφζηεο ζρέζεηο. 

 

Δπαγγεικαηηθά αζιεηηθά 

ζηειέρε. 

Γηεπζπληέο αζιεηηθψλ 

ρνιείσλ.  

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Horch & 

Schutte, 

2003  

   

  

Γλψζε αζιήκαηνο. 

Δπηθνηλσλίαο-δεκφζηεο ζρέζεηο. 

Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. 

Υνξεγία. 

Γηαρείξηζε αζιεηηθψλ-πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ. 

Γηαθήκηζε.  

χληαμε πξνυπνινγηζκνχ. 

Πξνζσπηθέο ηερληθέο δηαρείξηζεο. 

  

 

 

199 ζηειέρε δηνίθεζεο 

αζιεηηζκνχ, πνπ εξγάδνληαλ 

ζε νκνζπνλδίεο θαη 

γπκλαζηήξηα.   

 

 

 

12 

 

 

Farmer, 

1989 

Γεκφζηεο ζρέζεηο. 

Αζθάιεηα. 

Δπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο.   

Σερληθέο κάλαηδκελη. 

Δπηθνηλσλία. 

Πξνκήζεηεο.  

 

 

315 άηνκα, πνπ εξγάδνληαλ ζε 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηνλ 

αζιεηηζκφ. 
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Πξνγξακκαηηζκφο. 

 

 

 

13 

 

 

 

Gouws, 

1993   

  

  

Γηαρείξηζε ζηαδηνδξνκίαο. 

Αζιεηηθή επηθνηλσλία.  

Αζιεηηθή επηζηήκε. 

Αζιεηηθή ςπρνινγία. 

Γηαρείξηζε  αλαςπρήο. 

Οξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Δξγαζηαθέο ζρέζεηο.  

 

 

Δπαγγεικαηίεο κάλαηδεξο 

αζιεηηζκνχ. 

 

 

 

14 

Irwin, 

Cotter, 

Jenson & 

White, 

1995     

Δπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. 

Αζιεηηθφ δίθαην. 

Μάξθεηηλγθ. 

Υνξεγία. 

Γεκφζηεο ζρέζεηο. 

 

118 αζιεηηθά ζηειέρε 

δηνίθεζεο αζιεηηζκνχ ζηελ 

Απζηξαιία. 

 

 

 

 

 

 

 

15 

   

 

 

 

 

 

Jamieson, 

1980 

Αζθάιεηα-πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ.  

Φηινζνθία. 

Δξεπλα. 

Σερληθέο δηνίθεζεο.  

Αζιεηηθή επηζηήκε.   

Δπηθνηλσλία/δεκφζηεο ζρέζεηο. 

Δπηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Γηαθπβέξλεζε. 

Γηαρείξηζε-ζπληήξεζε 

εγθαηαζηάζεσλ. 

Γεμηφηεηεο δηνίθεζεο πςειφβαζκσλ 

ζηειερψλ. 

Σερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Αζιεηηθφ δίθαην. 

 

 

 

 

ηειέρε δηνίθεζεο αζιεηηζκνχ 

απφ: Παλεπηζηήκηα. 

ηξαηησηηθέο βάζεηο. 

Γήκνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

16 

  

 

 

 

 

 

 

Jennings, 

1984    

Γεμηφηεηεο δηνίθεζεο πςειφβαζκσλ 

ζηειερψλ. 

Αζθάιεηα-πξφιεςε αηπρήκαηνο. 

Δπηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο. 

Σερληθέο νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο. 

Αζιεηηθφ δίθαην. 

Δγθαηαζηάζεηο-ζπληήξεζε.  

Αζιεηηθή επηζηήκε.  

Φηινζνθία. 

`Δξεπλα. 

Δπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

 

 

Δμήληα επηά πξφεδξνη 

Σκεκάησλ αλαςπρήο, πνπ 

είραλ εγγεγξακκέλνπο 

ηνπιάρηζηνλ 10.000 θνηηεηέο.   

 

 

 

17 

 

 

Κim, 1997 

  

Πξνζδηνξηζκφο πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δπηθνηλσλία. 

Γηαρείξηζε θηλδχλνπ.  

Αλάπηπμε ηεο εγεζίαο.  

Καιή γλψζε ηνπ αζιήκαηνο. 

 

 

271 δηεπζπληέο αζιεηηθψλ 

θέληξσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Κνξέαο. 

 

  Σερληθέο δηνίθεζεο.  
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18 

 

 

 

 

 

Κν, 2007 

  

Γλψζε ηνπ αζιήκαηνο 

service provision and development 

Ξέλεο γιψζζεο θαη ηθαλφηεηα 

κάζεζεο. 

Ζγεζία. 

Οηθνλνκηθά. 

Ηθαλφηεηεο αλάιπζεο. 

Δπηθνηλσλία. 

Πνιηηηθή εγξήγνξζε. 

Λνγηζηηθά θαη δηαρείξηζε θξίζεο. 

Γηαρείξηζε λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Θεσξία δηνίθεζεο.  

 

 

 

 

155 ζηειέρε δηνίθεζεο 

αζιεηηζκνχ. 

 

83 Αθαδεκατθνί. 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

Koeningesfe

ld, et al, 

2012 

  

Σερληθέο δηνίθεζεο. 

πληήξεζε αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

Δπηθνηλσλία/δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ/δίθαην. 

Γηαηξνθνινγία. 

Γηνίθεζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ. 

Οηθνλνκηθά. 

Αζιήκαηα/αλαςπρή. 

Μάξθεηηλγθ. 

ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο.  

 

 

 

 

 

596 ζηειέρε δηνίθεζεο 

ηδησηηθψλ γπκαλζηεξίσλ. 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Lin, 1998 

   

  

Γηνίθεζε θπζηθήο αγσγήο-

αζιεηηζκνχ. 

Γηαρείξηζε πγείαο-απνθαηάζηαζεο. 

Μάξθεηηλγθ. 

Αξρέο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. 

Ζγεζία. 

Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

 

 

350 αζιεηηθνί δηεπζπληέο  ζε 

δηάθνξα επίπεδα ζηελ Σατβάλ. 

 

 

 

 

22 

 

    

 

 

Lambrecht, 

l987 

 

Πξψηεο βνήζεηεο θαη αζθάιεηα. 

χληαμε πξνυπνινγηζκνχ.   

Δπηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο 

Λνγηζηηθή. 

Πξνεηνηκαζία πξνυπνινγηζκψλ.  

Ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο.  

Ηθαλφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ. 

Κίλεηξα ππαιιήισλ.  

Γεκφζηα επαηζζεηνπνίεζε.  

Αζιεηηθέο δεμηφηεηεο. 

 

 

 

 

264 Γηεπζπληέο αζιεηηθψλ 

ιεζρψλ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φπρνινγία θαη θνηλσληνινγία ηνπ 

αζιεηηζκνχ.   

Γηνίθεζε ηνπ αζιεηηζκνχ.  

Φπζηθή αγσγή  

Δξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο.  
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23 

 

 

 

Medahla, 

1982       

Πξνγξακκαηηζκφο.   

ρεδηαζκφο-ζπληήξεζε αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.   

Αζιεηηζκφο θαη πγεία.   

Πξαθηηθή άζθεζε.   

Φπζηθή θαηάζηαζε αζιεηψλ 

Μαζήκαηα δηαζχλδεζεο θαη    

ππνζηήξημεο.  

Γηνηθεηηθή επηζηήκε.   

Ηζηνξία-θηινζνθία ηνπ αζιεηηζκνχ 

Αζιεηηζκφο, εθπαίδεπζε θαη 

θνηλσλία.  

 

πλεληεχμεηο απφ 37 αζιεηηθά 

ζηειέρε νκνζπνλδηψλ ηεο 

Βξαδηιίαο.     

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

Montour, 

1982 

     

Σερληθέο θαξδηνπλεπκνληθήο 

αλάλεςεο. 

Γλψζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαηξνθήο-πξνζσπηθήο πγηεηλήο. 

Πξνζσπηθή δηνίθεζε.  

Αζιεηηθφ δίθαην 

Φπζηνινγία ηεο άζθεζεο.  

Αξρέο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. 

Σερληθέο κάξθεηηλγθ-πξνψζεζεο. 

. 

Γλψζε εμνπιηζκνχ ηεο άζθεζεο.  

Γλψζε ηερληθψλ άζθεζεο. 

Ηθαλφηεηα δηδαζθαιίαο αζθήζεσλ. 

 

Δπφπηεο 29 δεκνζίσλ 

Κέληξσλ Φπζηθήο Αγσγήο. 

πλεληεχμεηο απφ πειάηεο, 

εξγαδφκελνπο κε κεξηθή 

απαζρφιεζε θαη Γηεπζπληέο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο.  

21 Παλεπηζηεκηαθνί 

νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο 

αζιεηηζκνχ.  

Πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο απφ 

8 ζρεηηθνχο κε ηελ πγεία 

επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαλ 

ζην δηεζλέο παλεπηζηήκην ηεο 

Φιψξηδαο. 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Moore & 

Webb, 1993    

 

  

  

Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

ζεκηλάξηα. 

Καηάιιειε παξνπζία-ιεθηηθέο 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο. 

Γπλαηφηεηα εξγαζίαο κε κεησκέλν 

κηζζφ. 

Αζιεηηθή επηζηήκε. 

Υξφλν γηα ηαμίδηα.  

Τςειφ επαγγεικαηηθφ επίπεδν-

πξνζσπηθφηεηα. 

 

 

 

 

Aλψηεξα αζιεηηθά ζηειέρε 

ζηελ Απζηξαιία. 

  

 

 

26 

 

 

Nielson, 

1990 

Δπηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ.   

Πξνεηνηκαζία θαη έιεγρνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

Δλίζρπζε ησλ θαλνληζκψλ. 

Λήςε απνθάζεσλ. 

Δξκελεία ησλ θαλνληζκψλ.  

Γεκφζηεο ζρέζεηο. 

 

 

Γηεπζπληέο αζιεηηθψλ 

ρνιείσλ.    

 

 

 

 

 

 

 

ρεδηαζκφο-δηαρείξηζε αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

Πξνγξακκαηηζκφο-νξγάλσζε 
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27 

 

Nikolaidis, 

1995        

αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ.   

Γεκφζηεο ζρέζεηο. 

Αζιεηηθφ κάξθεηηλγθ. 

Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. 

Σερληθέο κάλαηδκελη. 

Πξαθηηθή άζθεζε. 

Αζιεηηθφ δίθαην.  

Υνξεγία ζηνλ αζιεηηζκφ.  

 

141 επαγγεικαηίεο ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο & 103 

Αθαδεκατθνί.  
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Paris & 

Zeigler, 

1983 

  

 

 

 

 

 

 

Δπηθνηλσλία. 

ρεδηαζκφο. 

Ζγεζία. 

Δθπαίδεπζε. 

Αμηνιφγεζε. 

    

Γηεπζπληέο Φπζηθήο αγσγήο 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζεο 

ζηελ πφιε ηνπ Ontario. 

ηειέρε αζιεηηθήο αλαςπρήο 

ζε θνηλνηηθά θνιιέγηα πνπ 

πξνζέθεξαλ καζήκαηα ζηνλ 

αζιεηηζκφ-αλαςπρή. 

Αληηπξφζσπνη πνπ αλήθαλ 

ζηελ νκνζπνλδία Φπζηθήο 

Αγσγήο.  

Γηνηθεηηθά ζηειέρε Φπζηθήο 

Αγσγήο πνπ εξγάδνληαλ ζε 

Παλεπηζηήκηα ηνπ Ontario. 

Καζεγεηέο πνπ δίδαζθαλ 

Φπζηθή Αγσγή ή Οξγάλσζε-

δηαρείξηζε αζιεηηζκνχ ζηε 

δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζε Παλεπηζηήκηα 

ηνπ Ontario. 
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Parks &  

Quain, 1986     

 

    

 

χληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Γεκφζηεο ζρέζεηο.  

Σερληθέο νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο. 

Γηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. 

 

200 ζηειέρε δηνίθεζεο 

αζιεηηζκνχ απφ ηε δηαρείξηζε 

θνιχκβεζεο, αζιεηηθή 

ρνξεγία, θπζηθή θαηάζηαζε, 

αζιεηηθφ κάξθεηηλγθ, 

αζιεηηθή δηνίθεζε & αζιεηηθή 

αλαςπρή.  
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Quain & 

Parks, 1986     

    

 

 

Γεκφζηεο ζρέζεηο. 

Iθαλφηεηα ζχληαμεο εγγξάθνπ.  

Oκηιίεο ελψπηνλ αθξναηεξίνπ.  

 

268 ζηειέρε δηνίθεζεο 

αζιεηηζκνχ απφ: αζιεηηθή 

αλαςπρή, δηαρείξηζε 

θνιχκβεζεο, θπζηθή 

θαηάζηαζε, αζιεηηθή ρνξεγία, 

αζιεηηθφ κάξθεηηλγθ & 

αζιεηηθή δηνίθεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαρείξηζε πξνυπνινγηζκνχ.  

Δθαξκνγή ππνινγηζηψλ.   

Ηδηφηεηα κέινπο ζε επαγγεικαηηθέο  

νξγαλψζεηο.  

   

 

Τπεχζπλνη αζιεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 
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31 

 

Quinn, 1994 

 

  

  

πκκεηνρή ζε Δζληθά αζιεηηθά 

ζπλέδξηα. 

Οξγάλσζε-δηαρείξηζε αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ. 

ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ.   

Γηνίθεζε πξνζσπηθνχ.   

Αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ.  

Δκπεηξία δηδαζθαιίαο. 

Δπαγγεικαηηθά αζιεηηθά 

ζηειέρε. 
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Skipper, 

1990 

ρεδηαζκφο-δηαρείξηζε αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ. 

Λεηηνπξγία αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

Γηαρείξηζε πφξσλ. 

Υξήζε ππνινγηζηψλ.  

Πξνγξακκαηηζκφο αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

Μάξθεηηλγθ.   

Φηινζνθία πξνγξακκάησλ. 

 

 

408 αζιεηηθά ζηειέρε 

Παλεπηζηεκίσλ θαη θνιιεγίσλ 

πνπ είραλ εγγεγξακκέλνπο 

πάλσ 10.000 θνηηεηέο.   
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Σsai, 1996        

Αζιεηηθά ζηειέρε Σατβάλ 

Δπηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο. 

Δπηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ. 

Πξνεηνηκαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Οξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

αζιεηηζκνχ. 

Οξγάλσζε-δηαρείξηζε ησλ 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Καηαλνκή ησλ πφξσλ. 

Κίλεηξα ησλ ππαιιήισλ. 

Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Αζιεηηθά ζηειέρε ΗΠΑ  

Δπίβιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ. 

Κίλεηξα ππαιιήισλ θαη ξχζκηζε 

ηπρφλ δηαθνξψλ ηνπο.  

Δπηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ θαη ηα 

κέιε. 

Γεκφζηεο ζρέζεηο. 

Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231 δηεπζπληέο ηεο αλαςπρήο 

ζε θνιιέγηα ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ θαη ηελ Σατβάλ. 

 

 

34 

 

Ulrich & 

Parkhouse, 

1982      

Αζιεηηθή επηζηήκε.   

Δπηθνηλσλία. 

Σερληθέο κάλαηδκελη. 

Γεκφζηεο ζρέζεηο. 

 

145 πηπρηνχρνη δηνίθεζε 

αζιεηηζκνχ. 
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`Δξεπλεο ζηελ Διιάδα 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

  

 

 

 

Afthinos, 

1993 

Δπηθνηλσλία.  

Οξγάλσζε-δηαρείξηζε αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ. 

Υξήζε ππνινγηζηψλ.  

Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε.  

πληήξεζε αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ-εμνπιηζκφο.  

Σερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ.  

`Δξεπλα.   

Σερληθέο κάλαηδκελη 

Αζιεηηθή επηζηήκε.  

Πξφιεςε αζθάιεηαο-αηπρήκαηνο.   

Φηινζνθία. 

 

 

 

 

 

 

132 ζηειέρε αζιεηηζκνχ γηα 

φινπο. 

 

2 

 

Koustelios, 

2003 

Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Σερληθέο δηνίθεζεο. 

Μάξθεηηλγθ-επηθνηλσλία. 

Oηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 

 

186 δηεπζπληέο ηδησηηθψλ 

γπκλαζηεξίσλ.  

 

3 

 

Koustelios, 

2003 

  

Μάξθεηηλγθ-επηθνηλσλία. 

Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε.   

Γλψζε ηνπ αζιήκαηνο. 

 

202 δηνηθεηηθά ζηειέρε ηξηψλ 

νκνζπνλδηψλ. 

 

4 

 

 

 

Tripolitsioti, 

2005 

   

πληνληζκφο-δεκφζηεο ζρέζεηο. 

Ζγεζία. 

Δπίιπζε δηαθνξψλ.   

Αμηνιφγεζε. 

 

18 ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο 

θιεηζηψλ αηζνπζψλ 

γπκλαζηηθήο. 

 

6 

 

 

 

Tαζηφπνπινο,  

2010 

  

   

Αζιεηηζκφο. 

Πξφιεςε-αζθάιεηα. 

Δπηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο. 

Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Σερληθέο κάλαηδκελη. 

Οξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ.     

 

 

 

100 πξνπνλεηέο ππγκαρίαο. 

 

6 

 

 

 

Tripolitsioti, 

2010 

 

  

   

Αζιεηηθή επηζηήκε. 

Οξγάλσζε-δηαρείξηζε αζιεηηθψλ & 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

Γλψζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Σερληθέο νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο. 

Δπηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο. 

Γηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ-

εμνπιηζκνχ. 

Πξφιεςε αηπρεκάησλ-δηαρείξηζε 

θξίζεο. 

Γηαθπβέξλεζε. .     

 

  

 

 

 

401 ππεχζπλνη αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ Γεκνηηθψλ 

Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ  
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7 

 

 

 

Kostopoulos, 

2011  

   

Αζιεηηθή επηζηήκε/πξνπνλεηηθή.  

Δπηθνηλσλία/εγεζία.   

Πξψηεο βνήζεηεο/δηαρείξηζε θξίζεο. 

Νέεο ηερλνινγίεο. 

Πξνγξακκαηηζκφο.   

 

329 πξνπνλεηέο 

θαιαζνζθαίξηζεο. 

 

 

 

ςμπεπάζμαηα 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο απνθάιπςε φηη πνιινί ζπγγξαθείο αλαγλψξηζαλ 

θάπνηεο απφ ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα ζηειέρε δηνίθεζεο ηνπ 

αζιεηηζκνχ, αιιά θαη νη πξνπνλεηέο δηαθφξσλ αζιεκάησλ,  γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ ζέζεσλ απηψλ. Κάπνηεο έξεπλεο (Kim, 1997; Κν, 2007; Kostopoulos, 

2011; Quinn, 1994; Rotrigez, 2009; Σαζηφπνπινο, 2010; Tripolitsioti, 2007; Tripolitsioti, 

2009 & Tripolitsioti, 2010) πξνζδηφξηζαλ ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ ζεσξήζεθαλ 

ζεκαληηθέο ζ‟ έλα ζπγθεθξηκέλν άζιεκα θαη θαηφπηλ, πξαγκαηνπνηψληαο παξαγνληηθή 

αλάιπζε ηηο θαηέηαμαλ ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. Ζ παξαγνληνπνίεζε απηή ησλ 

γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ζε θάπνηεο έξεπλεο  είρε άκεζε ζρέζε κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε 

θιίκαθα γηα ηε  ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

 Απφ ηελ εμνλπρηζηηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηε 

δηεξεχλεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ζρεδηάζηεθαλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θιίκαθεο ησλ:  Barcelona & Ross, 2004; Hatfield, Wrenn & 

Bretting, 1987; Farzalipour, Balci, Ghorbanzadeh et al., 2012; Jamieson, 1987; 

Kostopoulos, 2011; Κν, 2007; Koustelios, 2003a; 2003b ; Lambrecht, 1987; Lambercht, 

1987;  Lambrecht, 1991; Shariff & Ismail, 2008; Toh, 1997; Tripolitsioti et al., 2007; 

Tripolitsioti et al., 2009; Tripolitsioti, 2010; Σαζηφπνπινο, 2010 θαη Kostopoulos, 2011. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε θαηάηαμε ησλ 
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γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ζε ππνθιίκαθεο  είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμαγσγή δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ απηψλ  ζε θάζε ππνθιίκαθα (παξάγνληα). Δπίζεο, ν 

θάζε ζπγγξαθέαο/εξεπλεηήο νλφκαζε απζαίξεηα θάζε ππνθιίκαθα, βαζηζκέλε ζηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ. Βέβαηα, γίλεηαη θαηαλνεηφ  φηη ν ζηφρνο απηψλ 

ησλ ζπγγξαθέσλ/εξεπλεηψλ ήηαλ παξφκνηνο: λα δηαπηζησζεί κέζσ ηεο έξεπλαο πνηεο 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη ζπνπδαίεο απφ ηα ζηειέρε δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ, 

αιιά θαη ηνπο πξνπνλεηέο δηαθφξσλ αζιεκάησλ,  γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά 

ηνπο. `Δηζη, ηα κέιε ΓΔΠ ησλ Σ.Δ.Φ.Α.Α. θαζψο θαη ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο & 

Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ, ζα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ θαιχηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

γηα ηνπο θνηηεηέο, αιιά θαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο πξνπνλεηέο ησλ δηαθφξσλ 

αζιεκάησλ. 

ε κεξηθέο έξεπλεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζηε δηνίθεζε ηνπ αζιεηηζκνχ, 

πξνζδηνξίζηεθαλ νη δηαθνξέο ζηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο κεηαμχ κειψλ ΓΔΠ ησλ 

ηκεκάησλ δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη εξγαδνκέλσλ σο αζιεηηθά ζηειέρε ζε ζέζεηο ζε 

δηάθνξνπο αζιεηηθνχο θνξείο (Cheng, 1993; Davis, 1987; Hatfield, Wren, & Bretting, 

1987; Jamieson, 1980; Jennings, 1984; Lambrecht, 1987; Nielsen, 1990; Paris, & Zeigler, 

1983; Parks, & Quain, 1986; Quain, & Parks, 1986 & Skipper, 1990). Παξά φκσο ηηο  

έξεπλεο, δελ ππήξμε θαηάιεμε ζε ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη λα 

δηαζέηνπλ ηα ζηειέρε δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ. 

ε φ,ηη αθνξά ζηε κειέηε ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, παξαηεξείηαη έλα ζεκαληηθφ θελφ, ην νπνίν έξρεηαη λα θαιχςεη 

ε παξνχζα κειέηε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ III 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Διζαγωγή 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηδηαίηεξεο γλψζεηο/ 

ηθαλφηεηεο αζιεηηθήο δηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο. Γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο 

ζρεδηάζηεθε αλάινγε θιίκαθα κέηξεζεο. ηελ θιίκαθα απηή απάληεζαλ δπν νκάδεο: 

Σελ πξψηε νκάδα  απνηεινχζαλ  νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ησλ ζσκαηείσλ ηνπ ΔΓΑ πνπ 

αμηνινγήζεθαλ κέρξη ηελ εθαηνζηή ζέζε (νκάδα Α) θαη ηε δεχηεξε νκάδα  απνηεινχζαλ 

νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ησλ ζσκαηείσλ ηνπ ΔΓΑ πνπ αμηνινγήζεθαλ πάλσ απφ ηελ 

εθαηνζηή ζέζε (νκάδα Β). Με παξαγνληηθή αλάιπζε νκαδνπνηήζεθαλ νη 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο (παξάγνληεο), ελψ κε επηβεβαησηηθή ειέγρζεθε ε πξνζαξκνγή ηεο 

θιίκαθαο. ηε ζπλέρεηα νη παξάγνληεο ζπγθξίζεθαλ γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ησλ νκάδσλ Α & Β. 

Δπίζεο, ζπγθξίζεθαλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ κε ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο. ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθoληαη: ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο, ε 

θαηαζθεπή θαη ε αλάπηπμε ηεο θιίκαθαο γλψζεσλ/ηθαλνηνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, ε επηινγή ησλ αηφκσλ γηα ηελ πηινηηθή κειέηε, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο κειέηεο, ε ζηάζκηζε ηεο ηειηθήο θιίκαθαο, ηα άηνκα πνπ 

πήξαλ κέξνο ζηελ ηειηθή έξεπλα, ε κεζνδνινγία ζηε ζπιινγή ησλ ηειηθψλ δεδνκέλσλ, ε 

ηειηθή δνκή ηεο θιίκαθαο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ  θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε.   
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Δπεςνηηικόρ ζσεδιαζμόρ  

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ζπγθξηηηθή θαη πεξηγξαθηθή εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία, πνπ είρε σο ζηφρν λα θαηαζθεπάζεη κηα πξφηππε θιίκαθα, πνπ ζα 

κεηξνχζε ηηο ηδηαίηεξεο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο αζιεηηθήο δηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

πξνπνλεηέο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο. 

Αθφκα πξαγκαηνπνηήζεθε παξαγνληηθή αλάιπζε, επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε 

θαη αλάιπζε δηαζπνξάο (ΑΝΟVA). Ζ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο (θνηλσληνινγία, ςπρνινγία, θ.ι.π.), γηα λα πεξηγξάςεη θαηαζηάζεηο 

θαη γεγνλφηα. ηε δηνίθεζε αζιεηηζκνχ, νη πεξηγξαθηθέο αλαιχζεηο δίλνπλ πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πξφηππσλ θιηκάθσλ, πνπ κεηξνχλ 

ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο (Babbie, 1995; Tungjaroenchai, 2000). Ζ αμία πνπ έρεη ε 

πεξηγξαθηθή αλάιπζε είλαη φηη βαζίδεηαη ζηα επηρεηξήκαηα φηη ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

επηιπζνχλ θαη νη πξαθηηθέο κπνξεί λα βειηησζνχλ κέζσ ηεο αληηθεηκεληθήο 

παξαηήξεζεο, αλάιπζεο θαη πεξηγξαθήο (Thomas & Nelson, 2003). Τπνζηεξίδεηαη 

αθφκα, φηη ν κεγαιχηεξνο ζθνπφο ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο είλαη λα θαζνξίζεη ηηο 

ζρέζεηο, ηα γεγνλφηα ή ηηο αηηίεο γηα ηα γεγνλφηα απηά. Ζ πεξηγξαθηθή αλάιπζε είλαη ε 

θαηάιιειε κέζνδνο, κε ηελ νπνία ζπιιέγνληαη πνιχηηκα δεδνκέλα, εηδηθά ζηελ πεξηνρή 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ.  

 

Σο επεςνηηικό επγαλείο  

 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή γηα ηε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ  ήηαλ απηνζπκπιεξνχκελε θιίκαθα κέηξεζεο (εξσηεκαηνιφγην).  Σα 

εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε γηα 
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ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο  κε εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινπλ ζηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε. Έηζη, γηα λα ζπγθεληξσζνχλ ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, ζρεδηάζηεθε πξσηφηππε θιίκαθα. Με ηελ θιίκαθα απηή επηρεηξήζεθε λα 

αλαγλσξηζηνχλ νη ηδηαίηεξεο γλψζεηο/ ηθαλφηεηεο αζιεηηθήο δηνίθεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη πξνπνλεηέο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ησλ νκάδσλ πνπ εμεηάζηεθαλ.        

 

Πξνθεηκέλνπ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή  λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα κεηνλεθηήκαηα λα 

απμεζεί ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, 

ιήθζεθαλ ππφςηλ ηα εμήο:  

Ζ εκθάληζε ηεο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 

«επίζεκε» (κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) θαη είρε δνζεί πνιχ κεγάιε πξνζνρή 

ζηε ιεπηνκέξεηα.  

Ο εξεπλεηήο, θαηά ηε δηαδηθαζία ζπλάληεζεο κε ηνλ πξνπνλεηή/ηξηα ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ  πνπ πηζαλφλ ζα έπαηξλε κέξνο ζηε κειέηε, επηρεηξνχζε λα ηνπ 

δψζεη λα θαηαλνήζεη φηη έδηλε κεγάιε βαξχηεηα ζηελ γλψκε ηνπ θαη ηνπ εμέθξαδε ηελ 

επγλσκνζχλε ηνπ γηα ηνλ ρξφλν θαη ηνλ θφπν πνπ ζα αθηέξσλε γηα λα ζπκπιεξψζεη ην 

εξσηεκαηνιφγην. Δπίζεο, ηνπ παξνπζίαδε ην γεληθφ φθεινο πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ θάζε εξσηψκελνπ αηφκνπ ζηε κειέηε.  

Καηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ν πξνπνλεηήο/ηξηα πνπ απαληνχζε 

δελ ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα αλαθέξεη ην φλνκά ηνπ, ελψ απηά εζσθιείνληαλ ζε θάθειν 

(επηζηξνθήο κε πιεξσκέλα ηαρπδξνκηθά ηέιε), πνπ ζθξαγίδνηαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, πξηλ επηζηξαθνχλ ζην Παλεπηζηήκην.  
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ηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, νη ππνςήθηνη πνπ ζα έπαηξλαλ κέξνο ζηε κειέηε  

ελεκεξψλνληαλ γηα ηα νθέιε πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο. Δπίζεο, παξαθηλνχληαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα.  

Μεηά απφ ζπκθσλία κε ηνπο ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εξγαζία, έγηλε 

ηειεθσληθή ππελζχκηζε ζρεηηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε θαη επηζηξνθή ηνπ θαθέινπ.   

Γφζεθαλ γξαπηά θαη πξνθνξηθά νδεγίεο, ψζηε ε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ λα γίλεη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, ρσξίο ηελ ζπλεξγαζία κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπο.   

Ζ δηαρείξηζε ηεο παξάιεηςεο απάληεζεο ζε εξψηεζε ήηαλ αλάινγε κε ην 

πνζνζηφ ησλ παξαιείςεσλ. Όηαλ ην πνζνζηφ παξάιεηςεο ήηαλ κηθξφ (< 10%), ηφηε ε 

ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ήηαλ ίζε κε ηε κέζε ηηκή πνπ πξνέθππηε απφ ηηο ππφινηπεο 

πεξηπηψζεηο.   Όηαλ ην πνζνζηφ παξάιεηςεο ζε κηα κεηαβιεηή κηαο πεξίπησζεο ήηαλ 

κεγάιν (>80-90%), ηφηε ε κεηαβιεηή απηήο ηεο πεξίπησζεο δηαγξαθφηαλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε 

πξνζσπηθή επαθή, δίλνληαλ πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθά 

κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δπίζεο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο 

ησλ εξσηψκελσλ κε ηνλ εξεπλεηή ηφζν ηειεθσληθά, φζν θαη κε e-mail, ζε πεξίπησζε 

πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεσλ. Πξέπεη λα πξνζηεζεί αθφκε  φηη ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, 

ηα εξσηεκαηνιφγηα παξαδίδνληαλ ζηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ κε 

δηαθνξεηηθή ζεηξά, ψζηε  λα απνθεπρζεί ην θαηλφκελν ηεο επίδξαζεο ηνπ ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ ζην άιιν  (Andrew, Pedersen &  McEvoy, 2011; Berg & Latin, 2003; 

Creswell, 2012;  Edwards & Skinner, 2009;  Kabitsis, 2004;  Li,  Pitts & Quarteman, 

2008;  
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Ανάπηςξη ηηρ κλίμακαρ γνώζεων/ικανοηήηων ηων πποπονηηών ηος κλαζζικού 

αθληηιζμού ηηρ παπούζαρ μελέηηρ 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θιίκαθαο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

παξαθάησ δηαδηθαζίεο: α) κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο 

ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ, αιιά θαη  απηψλ (γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη πξνπνλεηέο ησλ άιισλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ, γηα λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηα θαζήθνληά ηνπο, β) έλαο θαηάινγνο απφ γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ζηε 

αζιεηηθή δηνίθεζε, θαη γλσζηηθά αληηθείκελα δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ αζιεηηθήο 

δηνίθεζεο απφ παξφκνηεο έξεπλεο, φπσο ησλ: Barcelona & Ross, 2004; Hatfield, Wrenn 

& Bretting, 1987; Farzalipour, Balci, Ghorbanzadeh et al., 2012; Jamieson, 1987; 

Kostopoulos, 2011; Κν, 2007; Koustelios, 2003a; 2003b ; Lambrecht, 1987; ;  

Lambercht, 1987;  Lambrecht, 1991; Shariff & Ismail, 2008; Toh, 1997; Tripolitsioti et 

al., 2007; Tripolitsioti et al., 2009; Tripolitsioti, 2010; Σαζηφπνπινο, 2010; Kostopoulos, 

2011) γ) νκάδα απφ εηδηθνχο θξηηέο, ηξεηο αθαδεκατθνχο θαη ηξεηο πξνπνλεηέο 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ θαη δ) Πηινηηθή κειέηε ζε 349 πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ γηα λα ζηαζκηζηεί ε θιίκαθα (Berg &Latin, 2003; Creswell, 2003; Neuman, 

2003; Kabitisis, 2004; Thomas, Nelson, & Silverman, 2005; Tenenbaum, 2005).  

Αξρηθά ζπκπιεξψζεθε έλαο θαηάινγνο απφ 42 γλψζεηο/ηθαλφηεηεο. Οη εηδηθνί 

θξηηέο κείσζαλ ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ζε 32. Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ εξσηήζεσλ, 

ιήθζεθαλ ππφςε νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Σν πξνθίι ηνπ Έιιελα 

πξνπνλεηή/ηξηαο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, φπσο απηφ ζρεηίδεηαη κε ην θνηλσληθφ, 

εθπαηδεπηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνπ  επίπεδν. β) Ζ έθηαζε ηεο θάζε πξφηαζεο, 
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επεηδή κηα πξφηαζε κε πνιιέο ιέμεηο πξνθαιεί ζχγρπζε ζηνλ εξσηψκελν θαη κπνξεί 

εχθνια λα ράζεη ην βαζηθφ λφεκά ηεο. γ) Σν ιεμηιφγην ην νπνίν έπξεπε λα είλαη απιφ, 

θαζεκεξηλφ θαη απνιχησο θαηαλνεηφ. δ) Ζ δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, κε απνθπγή 

πξνηάζεσλ κε δηθνξνχκελν πεξηερφκελν (Creswell, 2003).   

Πίλαθαο  2. Δξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην. 

Α/Α ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΧΣΖΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 

1 

Αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα θπζηθήο 

αγσγήο 1 2 3 4 5 

2 

Καζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο 1 2 3 4 5 

3 

Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

θαη αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ 

άζθεζεο 1 2 3 4 5 

4 

Καζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ 

άζθεζεο 1 2 3 4 5 

5 

Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη 

ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην 

ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε 

ακνηβή 1 2 3 4 5 

6 

Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη 

ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην 

ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) ρσξίο 

ακνηβή 1 2 3 4 5 

7 Γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ 1 2 3 4 5 

8 

Γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ 

αζιεηηζκνχ 1 2 3 4 5 

9 

Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 1 2 3 4 5 

10 

Καζηεξψλεη δηαδηθαζίεο θαη 

πξνυπνζέζεηο επηινγήο ησλ 

αζθνπκέλσλ αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο  1 2 3 4 5 

11 Γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο  1 2 3 4 5 

12 Γλσξίδεη  αλαηνκία 1 2 3 4 5 

13 Γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή 1 2 3 4 5 

14 

Γλσξίδεη άξηζηα κεζφδνπο γηα  

απνθαηάζηαζε  θαθψζεσλ 1 2 3 4 5 
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15 

Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ 

θαθψζεσλ 1 2 3 4 5 

16 

Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο 

ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 1 2 3 4 5 

17 

Κάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε πξνπνλεηηθψλ  ζθνπψλ 1 2 3 4 5 

18 Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά 1 2 3 4 5 

19 

Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο 

ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο 1 2 3 4 5 

20 

Παξέρεη πξψηεο βνήζεηεο θαη ζε 

ηξίηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ 1 2 3 4 5 

21 

Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε 

πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο 1 2 3 4 5 

22 

Αλαδεηά ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ηκήκαηφο ηνπ 1 2 3 4 5 

23 Οξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο 1 2 3 4 5 

24 ρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο 1 2 3 4 5 

25 Τινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο 1 2 3 4 5 

26 

Κάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  ζθνπψλ 1 2 3 4 5 

27 

Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο 

εγγξαθέο, αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο θιπ 1 2 3 4 5 

28 

Αλαπηχζζεη έλα πξσηφηππν ζρέδην 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 1 2 3 4 5 

29 

πκβνπιεχεη ηε δηνίθεζε ηεο 

αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ 

νξγάλσζε αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ 1 2 3 4 5 

30 

πκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ - βειηίσζε 

ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 1 2 3 4 5 

31 

Γηεμάγεη ηαθηηθά επηζεσξήζεηο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη εηζεγείηαη ηε ζπληήξεζή ηνπο 1 2 3 4 5 

32 

πκκεηέρεη ζηε δηνίθεζε ησλ 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

εξγάδεηαη. 1 2 3 4 5 
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Έλεγσορ ηηρ καηαλληλόηηηαρ ηων δεδομένων ηηρ πιλοηικήρ μελέηηρ 

Ο έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηξηψλ 

θξηηεξίσλ:  

α) Σε δνθηκαζία ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett.  

Με ηε δνθηκαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο χπαξμεο ζπζρεηίζεσλ ησλ 

δεδνκέλσλ. Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ έπξεπε λα είλαη πςεινί. 

Αλ απηέο νη ζπζρεηίζεηο ήηαλ ρακειέο, ήηαλ αδχλαην νη κεηαβιεηέο λα θαηαηάζζνληαλ 

ζε θνηλνχο παξάγνληεο. Αλ δελ πξνέθππηε ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ, ηφηε ε δνθηκαζία 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett δελ ζα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αλ κεηά ηε δνθηκαζία 

πξνέθππηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέκαηα, ζα ππήξραλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

δεδνκέλσλ (Field, 2009).  

β) Σε ζηαηηζηηθή δνθηκαζία Kaiser-Meyer- Olkin (Κ.Μ.Ο.).  

Με ηε δνθηκαζία απηή ζπγθξίλεηαη ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ κεξηθψλ ζπληειεζηψλ 

ζπζρέηηζεο  κε ηελ αληίζηνηρε δηαθχκαλζε  ησλ ηηκψλ ησλ παξαηεξνχκελσλ 

ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο. Ζ ηηκή ηνπ Κ.Μ.Ο.  πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 1. 

Θεσξείηαη ηζρπξή θαη γξακκηθή ε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ, φηαλ ην πειίθν απηφ 

πιεζηάδεη ηελ ηηκή 1 (Costello and Osborne, 2005; Σabachnick & Fidell, 2007; Zwick 

and Velicer, 1986). 

γ) Σηο ηηκέο ησλ θνηλψλ παξαγνληηθψλ δηαθπκάλζεσλ.  

Οη ηηκέο ησλ θνηλψλ παξαγνληηθψλ δηαθπκάλζεσλ δείρλνπλ ηνλ βαζκφ ησλ ζπζρεηίζεσλ 

ησλ δεδνκέλσλ. Γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, έπξεπε νη 

εηαηξηθφηεηεο ησλ κεηαβιεηψλ λα παξνπζηάδνπλ πςειέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα 

δεδνκέλα κε ηηκέο απφ 0.7 κε 0.8. Δπίζεο, νη ηηκέο φισλ ησλ θνηλψλ παξαγνληηθψλ 
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δηαθπκάλζεσλ ζα έπξεπε λα είλαη πάλσ απφ 0.40 (Costello and Osborne, 2005; 

Σabachnick & Fidell, 2007; Zwick and Velicer, 1986).    

ηαηιζηική ανάλςζη 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, ηφζν απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ, πνπ απεηέιεζαλ ηελ νκάδα Α, φζν θαη απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ 

απεηέιεζαλ ηελ νκάδα Β, θαηαρσξίζηεθαλ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζε πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή ζην πξφγξακκα SPSS 20.0.  

 Γηα λα ιεθζνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ,  

ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (κέζνη φξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο,  ζπρλφηεηεο 

θαη δηαθπκάλζεηο) ζηε βαζκνινγία ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο 

(Johnson, 1998; Thomas & Nelson, 2003; Kabitsis, 2004). Δπίζεο, γηα λα πξνζδηνξηζηεί 

ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε. Γηα λα 

απνθαζηζηεί πφζνη παξάγνληεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, έπξεπε νη ηδηνηηκέο λα είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ 1 (eigenvalues>1). Γηα λα εξκελεπηνχλ νη παξάγνληεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε νξζνγψληα πεξηζηξνθή (Johnson, 1998; Thomas & Nelson, 2003; 

Kabitsis, 2004). Σν κέγεζνο ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο πνπ ζεσξήζεθε σο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή θφξηηζε ελφο δείθηε ζε έλαλ παξάγνληα έπξεπε λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 

0.40. Ζ αμηνπηζηία ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνέθπςαλ έγηλε κε ην ζπληειεζηή a ηνπ 

Cronbach.  Γηα λα αμηνινγεζεί ε πξνζαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο θιίκαθαο 

γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε 
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ρξεζηκνπνίεζε κνληέισλ εμηζψζεσλ (S.E.M.) θαη αλάιπζεο δηαδξνκψλ, κε ην 

πξφγξακκα Αmos 16.0 (Arbucle & Wothke, 1999; Hu & Bentler, 1998). 

      Γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

παξαγφλησλ ησλ γλψζεσλ/ ηθαλνηήησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε 

θαη κεηαμχ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε δηαζπνξάο 

(A.N.O.V.A.), ελψ γηα ηηο ζπγθξίζεηο ζηηο ππννκάδεο (πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο), 

εθαξκφζηεθε ε δηφξζσζε Bonferroni (Johnson, 1998; Berg & Latin, 2003; Creswell, 

2003; Neuman, 2003; Kabitisis, 2004;  Thomas, Nelson, & Silverman, 2005; Tenenbaum, 

2005). Οη κεηαβιεηέο πνπ ζπγθξίζεθαλ κε ηνπο παξάγνληεο ήηαλ: ε θαηεγνξία, ην θχιν, 

ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, 

ε πξνπνλεηηθή ή αζιεηηθή εκπεηξία, ηα έηε εξγαζίαο σο πξνπνλεηήο, ε πξνπνλεηηθή 

εμεηδίθεπζε, ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο, ε ζρέζε ηεο εξγαζίαο σο 

πξνπνλεηήο,  ε θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα εηήζηα έζνδα απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή  δξαζηεξηφηεηα θαη ηέινο αλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο είραλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηνλ θιαζζηθφ αζιεηηζκφ. 

Ππαγμαηοποίηζη ηηρ πιλοηικήρ μελέηηρ 

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο αξρηθήο θιίκαθαο ησλ 32 γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, αθνινχζεζε ε πηινηηθή κειέηε ηεο.  

Ζ επηινγή ησλ αηφκσλ γηα ηελ πηινηηθή κειέηε  

 

ηελ πηινηηθή κειέηε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πήξαλ κέξνο 349 πξνπνλεηέο/ηξηεο 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο  

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3. 
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Πίλαθαο 3. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

πηινηηθήο κειέηεο.  

Ζιηθία  Ν % 

 21-35 118 33.8 

 36-50 188 53.8 

 >50 43 12.4 

    

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε    

 `Δγγακνο 257 73.6 

 `Αγακνο 92 26.4 

    

Μνξθσηηθφ επίπεδν    

 ΣΔΦΑΑ 306 87.6 

 ΑΔΗ  7  0.2 

 ΣΔΗ  36 12.2 

    

Πξνπνλεηηθή εκπεηξία    

 Μέρξη 5 έηε 91 36.5 

 6-10 έηε 75 30.0 

 Πάλσ απφ 11 έηε 83 33.3 

    

Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 

δηνίθεζεο αζιεηηζκνχ 

   

 Ναη 289 82.8 

 `Ορη 60 17.2 

 

Γιαδικαζίερ ζηάθμιζηρ ηηρ κλίμακαρ γνώζευν/ικανοηήηυν ηυν πποπονηηών/ηπιών 

ηος κλαζζικού αθληηιζμού ηηρ πιλοηικήρ μελέηηρ 

 

Αξρηθά, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο πηινηηθήο κειέηεο, 

εηζήρζεζαλ ζην πξφγξακκα 32 εξσηήζεηο. ε απηέο απάληεζαλ 349 πξνπνλεηέο/ηξηεο 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε 5 παξαγφλησλ: Ο πξψηνο εθηηκνχζε 

ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ 

ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε, ν δεχηεξνο εθηηκνχζε ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ είραλ ζρέζε κε 

ηελ αζιεηηθή επηζηήκε, ν ηξίηνο εθηηκνχζε ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ είραλ ζρέζε κε 

ηελ βηνινγία, ν ηέηαξηνο εθηηκνχζε ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ 
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πξφιεςε αηπρήκαηνο/δηαρείξηζε θξίζεο θαη ν πέκπηνο εθηηκνχζε ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο 

πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ πξνπνλεηηθή. Όπσο αλαθέξζεθε ζηε κεζνδνινγία,  απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ δεηήζεθε λα απαληήζνπλ κε κηα 5-βαζκε 

θιίκαθα Likert κε δηαθχκαλζε απφ ην 1 (γηα ηελ απάληεζε «πνιχ αζήκαλην») κέρξη ην 5 

(γηα ηελ απάληεζε «πνιχ ζεκαληηθφ»).    

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο 

ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο, εληνπίζηεθαλ εξσηήζεηο νη 

νπνίεο παξνπζίαζαλ ρακειέο θνξηίζεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ απνξξίθζεθαλ. Οη 

εξσηήζεηο απηέο ήηαλ: «αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα θπζηθήο αγσγήο» θφξηηζε 0.324, 

«παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ 

ησλ αζιεηψλ ηνπ) ρσξίο ακνηβή», θφξηηζε 0.305,  «θαζηεξψλεη δηαδηθαζίεο θαη 

πξνυπνζέζεηο επηινγήο ησλ αζθνπκέλσλ αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο», θφξηηζε 

0.382, «θάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε πξνπνλεηηθψλ  ζθνπψλ», 

θφξηηζε 0.338,  «ζπκβνπιεχεη ηε δηνίθεζε ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ νξγάλσζε 

αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ», θφξηηζε 0.365, «ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ - βειηίσζε ησλ 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ», θφξηηζε 0.339,  «αλαδεηά ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ηκήκαηφο ηνπ», θφξηηζε 0.317, «δηεμάγεη ηαθηηθά επηζεσξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εηζεγείηαη ηε ζπληήξεζή ηνπο» θφξηηζε 0.320, «ζπκκεηέρεη ζηε 

δηνίθεζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εξγάδεηαη», θφξηηζε 0.324 θαη «παξέρεη 

πξψηεο βνήζεηεο ζε ηξίηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο» θφξηηζε 0. 299. Μεηά ηελ αθαίξεζε 

ησλ εξσηήζεσλ απηψλ, ζηελ θιίκαθα δηαηεξήζεθαλ 22 εξσηήζεηο. ηε ζπλέρεηα 

ειέγρζεθε ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ησλ παξαγφλησλ. ηνλ πίλαθα 4, 

παξνπζηάδνληαη νη ζπλάθεηεο αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ζηελ θάζε εξψηεζε ηεο θιίκαθαο 
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θαη ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία απηήο, δειαδή νη ζπλάθεηεο ηνπ Pearson αλάκεζα ζηελ 

βαζκνινγία ζε θάζε εξψηεζε θαη ζην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο ησλ ππνινίπσλ 

εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο.  

Πίλαθαο 4. Γηνξζσκέλε ζπλάθεηα εξψηεζεο-ζπλνιηθήο θιίκαθαο, ζπλάθεηα alpha, κέζνο 

φξνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηεο θιίκαθαο εάλ παξαιεθζεί ε εξψηεζε. 

 

 

 

Δξψηεζε 

Μέζνο φξνο 

θιίκαθαο αλ 

παξαιεθζεί ε 

εξψηεζε 

 

Γηαθχκαλζε ηεο 

θιίκαθαο αλ 

παξαιεθζεί ε 

εξψηεζε 

 

Γηνξζσκέλε 

ζπλάθεηα ηεο 

εξψηεζεο κε 

ηε ζπλνιηθή 

θιίκαθα 

Σηκή ηνπ 

ζπληειεζηή a αλ 

παξαιεθζεί ε 

εξψηεζε 

 

1 82,2120 125,489 ,350 ,894 

2 82,0860 124,401 ,407 ,892 

3 82,0688 121,909 ,557 ,889 

4 82,1261 123,513 ,379 ,893 

5 81,9226 125,980 ,345 ,894 

6 82,1203 120,600 ,501 ,890 

7 81,8367 124,108 ,461 ,891 

8 81,8968 124,001 ,453 ,891 

9 81,9456 122,632 ,503 ,890 

10 82,0458 122,848 ,496 ,890 

11 82,3037 119,844 ,568 ,888 

12 82,0172 122,046 ,529 ,889 

13 82,0544 121,167 ,541 ,889 

14 82,0774 121,411 ,537 ,889 

15 81,9542 119,998 ,602 ,887 

16 82,7880 123,656 ,365 ,894 

17 82,2951 120,824 ,568 ,888 

18 82,2149 119,353 ,611 ,887 

19 82,1175 119,225 ,596 ,887 

20 82,3438 119,766 ,565 ,888 

21 82,4900 120,193 ,506 ,890 

22 82,4069 121,156 ,530 ,889 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο, ηα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ  ήηαλ ην θξηηήξην ηνπ 
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Kaiser, ην θξηηήξην ηνπ Catell (scree plot), ην πνζνζηφ ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο πνπ 

εμεγνχλ νη παξάγνληεο, ε επηινγή ζεσξεηηθά απνδεθηψλ παξαγφλησλ πνπ λα είλαη 

εξκελεχζηκνη θαη λα έρνπλ λφεκα θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

παξάιιειε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.  Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ δείγκαηνο ηεο πηινηηθήο 

κειέηεο επηβεβαηψζεθε θαη κε ηνλ δείθηε Kaiser-Meyer-Olkin (Κ.Μ.Ο.), ν νπνίνο 

βξέζεθε 0.880 (Kaiser & Rice, 1974). 

Σν θξηηήξην ηεο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett's ήηαλ 3418.945 (df= 231) θαη ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p<0.000, θάηη πνπ επηβεβαίσλε φηη ηα δεδνκέλα ήηαλ θαηάιιεια 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί παξαγνληηθή αλάιπζε (Πίλ. 5). 

 

Πίλαθαο 5. Οη δνθηκαζίεο Kaiser-Meyer-Olkin (K.M.O.) θαη Bartlett's. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,880 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 3418,945 

df 231 

Sig. ,000 

 

ην γξάθεκα 1, παξαηεξείηαη ε θακπχιε ησλ ηδηνηηκψλ (scree test). Δπεηδή 

ρξεζηκνπνηείηαη ην θξηηήξην Kaiser πνπ πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ησλ παξαγφλησλ κε 

ηδηνηηκή ίζε ή κηθξφηεξε ηνπ 1.0, αγλνείηαη ε θάκςε ζηνλ πξψην παξάγνληα θαη γίλεηαη 

απνδνρή 5 παξαγφλησλ.     

Γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο ηεο θιίκαθαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε νξζνγψληα 

πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ. Με ηελ ηερληθή απηή θάζε παξάγνληαο δελ έρεη θνηλή 

δηαθχκαλζε, δειαδή είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνπο άιινπο. Αθφκε, ε πεξηζηξνθή ησλ 

παξαγφλησλ είλαη ηδαληθή ζε έξεπλεο, φπσο ε παξνχζα δηαηξηβή, ζηελ νπνία νη 
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πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ πήξαλ κέξνο ζηε κειέηε  είραλ ηελ 

ηάζε λα δίλνπλ ηελ ίδηα ή παξφκνηα απάληεζε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο. Έηζη, 

κε ηελ πεξηζηξνθή απαιείθζεθε απηή ε κεξνιεπηηθή ηάζε, κε ηελ εχξεζε ησλ 

θνξηίζεσλ πνπ ρξεηάδνληαλ. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 6 κε 10 (Carr, 1992; Gorsuch, 1983; Reymont & 

Joreskog, 1993; Simco & Warin, 1997). 

 

Γξάθεκα 1. Ζ δηαθχκαλζε ηεο θακπχιεο ησλ παξαγφλησλ ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

ηεο πηινηηθήο κειέηεο. 
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Πίλαθαο 6. Ηδηνηηκέο ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη πνζνζηά δηαζπνξάο 

ηνπο.   

Παξάγνληαο 

Αξρηθέο ηδηνηηκέο 

χλνιν 

Πνζνζηφ  

δηαζπνξάο (%) 

Αζξνηζηηθή 

δηαζπνξά  (%) 

Π1 6,984 31,747 31,747 

Π2 2,969 13,496 45,243 

Π3 1,421 6,459 51,702 

Π4 1,282 5,826 57,528 

Π5 1,117 5,076 62,604 

 

Πίλαθαο 7.  Οη εηαηξηθφηεηεο ησλ κεηαβιεηψλ γηα ην παξαγνληηθφ κνληέιν ηεο κειέηεο. 

Δξψηεζε Αξρηθέο ηηκέο Δμαγσγή 

1 1,000 ,445 

2 1,000 ,661 

3 1,000 ,521 

4 1,000 ,539 

5 1,000 ,602 

6 1,000 ,667 

7 1,000 ,440 

8 1,000 ,783 

9 1,000 ,788 

10 1,000 ,708 

11 1,000 ,738 

12 1,000 ,712 

13 1,000 ,656 

14 1,000 ,598 

15 1,000 ,587 

16 1,000 ,502 

17 1,000 ,578 

18 1,000 ,716 

19 1,000 ,668 

20 1,000 ,683 

21 1,000 ,624 

22 1,000 ,557 
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Οη επηβαξχλζεηο επηιεγκέλσλ παξαγφλησλ,  νη εηαηξηθφηεηεο ησλ κεηαβιεηψλ γηα ην 

παξαγνληηθφ κνληέιν ηεο κειέηεο θαη  νη επηβαξχλζεηο ησλ παξαγφλησλ κε ηελ 

νξζνγψληα πεξηζηξνθή παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα  8.  

Πίλαθαο 8. Ηδηνηηκέο ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη πνζνζηά δηαζπνξάο ησλ 

ηδηνηηκψλ πξηλ θαη κεηά ηελ πεξηζηξνθή. 

 Αξρηθέο ηδηνηηκέο 

Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ 

θνξηίζεσλ 

Παξάγνληεο χλνιν  

Πνζνζηφ 

δηαζπνξάο 

(%) 

πλνιηθή 

δηαζπνξά 

(%)  χλνιν 

Αζξνηζηηθή 

δηαζπνξά  

(%) 

πλνιηθή 

δηαζπνξά  

(%) 

Π1 6,984 31,747 31,747 4,383 19,924 19,924 

Π2 2,969 13,496 45,243 2,520 11,454 31,377 

Π3 1,421 6,459 51,702 2,517 11,440 42,817 

Π4 1,282 5,826 57,528 2,331 10,594 53,411 

Π5 1,117 5,076 62,604 2,023 9,193 62,604 

 
 

Πίλαθαο 9. Φνξηίζεηο επηιεγκέλσλ κεηαβιεηψλ. 

Δξψηεζε 

Παξάγνληεο 

Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 

18 ,681 -,454    

19 ,667     

15 ,664     

11 ,648    -,463 

17 ,634 -,417    

20 ,629 -,518    

13 ,621    -,434 

3 ,614     

14 ,610     

22 ,607 -,412    

12 ,598    -,405 

9 ,577 ,459 -,422   

21 ,570 -,546    

6 ,565  ,444   

10 ,565 ,440 -,408   

7 ,522     

1 ,400     

16 ,430 -,528    
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8 ,513 ,518    

2 ,460   ,509  

5 ,409   -,477  

4 ,442   ,452  

 

Πίλαθαο 10. Φνξηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ πεξηζηξνθή παξαγφλησλ. 

Δξψηεζε 

Παξάγνληεο 

Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 

18 ,807     

20 ,795     

21 ,767     

19 ,766     

17 ,725     

16 ,709     

22 ,674     

9  ,843    

8  ,841    

10  ,742    

6   ,748   

5   ,698   

14   ,682   

15   ,580   

7   ,493   

11    ,757  

12    ,725  

13    ,719  

2     ,767 

4     ,684 

3     ,532 

1    ,418 ,486 

. 
 

Αλαιπηηθά, νη παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ 22 

εξσηήζεσλ ηεο πηινηηθήο κειέηεο είλαη νη παξαθάησ:  

Παπάγονηαρ 1: ηνλ παξάγνληα απηφλ θφξηηδαλ 7 εξσηήζεηο. Δίρε ηδηνηηκή 6.984 θαη 

εμεγνχζε ην 31.747 % ηεο δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ. Ολνκάζηεθε «ηερληθέο  

δηαρείξηζεο» θαη πεξηιάκβαλε ηηο εμήο πξνηάζεηο: «ρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο», 

«θάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  ζθνπψλ», «πινπνηεί 
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αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο», «ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

γηα ηηο εγγξαθέο, αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο, θιπ», «νξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο», 

«αλαπηχζζεη έλα πξσηφηππν ζρέδην δεκνζίσλ ζρέζεσλ», «πξνεηνηκάδεη πξφηαζε 

πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο». Ο Cronbach‟s a ηνπ παξάγνληα απηνχ ήηαλ 

0.87. 

Παπάγονηαρ 2:  ηνλ παξάγνληα απηφλ θφξηηδαλ 5 εξσηήζεηο. Δίρε ηδηνηηκή 2.969 θαη 

εμεγνχζε ην 13.496 % ηεο δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ. Ολνκάζηεθε «αζιεηηθή 

επηζηήκε» θαη πεξηιάκβαλε ηηο εμήο πξνηάζεηο: «Γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ 

αζιεηηζκνχ», «γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά», «γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ», 

«ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη 

«γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο». Ο Cronbach‟s a ηνπ παξάγνληα απηνχ ήηαλ 0.77. 

Παπάγονηαρ 3:  ηνλ παξάγνληα απηφλ θφξηηδαλ 3 εξσηήζεηο. Δίρε ηδηνηηκή 1.421 θαη 

εμεγνχζε ην 6.459 % ηεο δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ. Ολνκάζηεθε «βηνινγία» θαη 

πεξηιάκβαλε ηηο εμήο πξνηάζεηο: «Γλσξίδεη  αλαηνκία», «γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο 

άζθεζεο θαη «γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή». Ο Cronbach‟s a ηνπ παξάγνληα απηνχ ήηαλ 0.85. 

Παπάγονηαρ 4:  ηνλ παξάγνληα απηφλ θφξηηδαλ 3 εξσηήζεηο. Δίρε ηδηνηηκή 1.282 θαη 

εμεγνχζε ην 5.821 % ηεο δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ. Ολνκάζηεθε «πξφιεςε 

αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο» θαη πεξηιάκβαλε ηηο εμήο πξνηάζεηο: «Γλσξίδεη άξηζηα 

κεζφδνπο γηα  απνθαηάζηαζε  θαθψζεσλ», «παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο» θαη «γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ». Ο 

Cronbach‟s a ηνπ παξάγνληα απηνχ ήηαλ 0.80 
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Παπάγονηαρ 5:  ηνλ παξάγνληα απηφλ θφξηηδαλ 4 εξσηήζεηο. Δίρε ηδηνηηκή 1.117 θαη 

εμεγνχζε ην 5.076 % ηεο δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ. Ολνκάζηεθε «πξνπνλεηηθή» θαη 

πεξηιάκβαλε ηηο εμήο πξνηάζεηο: «Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε 

λέσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο», «παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο 

αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε ακνηβή», «θαζηεξψλεη κηα 

ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο», θαη «θαζηεξψλεη 

βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο». Ο Cronbach‟s a ηνπ 

παξάγνληα απηνχ ήηαλ 0.71. 

 

Σα άηομα πος πήπαν μέπορ ζηην ηελική έπεςνα  

 

χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηελ νκνζπνλδία θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ (ΔΓΑ), είλαη 

θαηαγεγξακκέλνη 280 ζσκαηεηαθνί πξνπνλεηέο θαη άιινη 500 πνπ εξγάδνληαη ζηνπο 

ζπιιφγνπο θαη ακείβνληαη απφ απηνχο. Αθφκε ππάξρνπλ 10 επηηειηθνί πξνπνλεηέο, 7 

νκνζπνλδηαθνί Α βαζκίδαο θαη 46 ζπλεξγάηεο ησλ νκνζπνλδηαθψλ  Α βαζκίδαο. ε φια 

ηα άηνκα εζηάιε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ παξνχζα κειέηε. ην 

εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ ηειηθά 368 άηνκα (πνζνζηφ 75 %).  

 

Πίλαθαο 11. Ζ θαηαλνκή αλά θχιν ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 
 

Φύλο ςσνόηηηα (%) 

`Αλδξεο 278 75.5 

Γπλαίθεο 90 25.5 

ύνολο 368 100.0 
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Γξάθεκα 2. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ 

ζχκθσλα κε ην θχιν. 

 

Γιαδικαζίερ μέηπηζηρ-παπάδοζη ηηρ κλίμακαρ 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηνζπκπιεξνχκελα 

εξσηεκαηνιφγηα. Απφ ηα ζηειέρε δεηήζεθε λα αμηνινγήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα θάζε 

πξφηαζεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα πεληάβαζκε θιίκαθα Likert, φπνπ (1) πνιχ αζήκαλην 

θαη (5) πνιχ ζεκαληηθφ.  Σα εξσηεκαηνιφγηα ηαρπδξνκήζεθαλ κέζσ ηεο αιιεινγξαθίαο 

ηεο θάζε Οκνζπνλδίαο ησλ αζιεκάησλ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ή παξαδφζεθαλ απν 

ηνλ εξεπλεηή κε πξνζσπηθή επαθή. Έηζη, δηαζθαιίζζεθε ε πην έγθπξε ζπκπιήξσζή 

ηνπο θαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηζηξνθψλ  κε ηε ρξήζε ηνπ θχξνπο ηεο Οκνζπνλδίαο, 

ελψ ηαρπδξνκήζεθε θάθεινο θαη γξακκαηφζεκν επηζηξνθήο. Σνλίζηεθε φηη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα, φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο θαη φηη ηα 

απνηειέζκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαζαξά επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. Οη εξσηήζεηο 

ήηαλ ζαθείο, ζχληνκεο θαη φπνπ ρξεηάζζεθε ππήξμαλ νδεγίεο γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε 

θαη απνθπγή ιάζνπο. Εεηήζεθε λα ζπκπιεξσζνχλ κφλν απφ ηα ελεξγά ζηειέρε ζε 

278 

90 

`Ανδπερ Γςναίκερ 
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θαηάιιειν πεξηβάιινλ, ρσξίο θακία ζπδήηεζε ηεο ζεκαηνινγίαο θαηά ηε ζπκπιήξσζε 

θαη κε απφιπηε εηιηθξίλεηα ζε φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία. 

 

Ζ ηελική δομή ηηρ κλίμακαρ γνώζευν/ικανοηήηυν ηυν πποπονηηών/ηπιών ηος 

κλαζζικού αθληηιζμού 

  

Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, ρσξίδεηαη ζε 2 κέξε:   

1. ην ηκήκα απηφ πεξηιακβάλεηαη ε πξνο ζηάζκηζε θιίκαθα ησλ 22 εξσηήζεσλ κε ηελ 

νπνία επηρεηξήζεθε ε εθηίκεζε ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε:  

Σερληθέο δηαρείξηζεο: «ρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο», «θάλεη ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  ζθνπψλ», «πινπνηεί αζιεηηθέο 

ζπλαληήζεηο», «ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο 

εγγξαθέο, αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο, θιπ», «νξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο», «αλαπηχζζεη 

έλα πξσηφηππν ζρέδην δεκνζίσλ ζρέζεσλ», «πξνεηνηκάδεη πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ θαη 

νηθνλνκηθέο αλαθνξέο». 

Αζιεηηθή επηζηήκε:«γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ αζιεηηζκνχ», «γλσξίδεη άξηζηα 

παηδαγσγηθά», «γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ», «ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη «γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» 

Βηνινγία:«γλσξίδεη  αλαηνκία», «γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο» θαη «γλσξίδεη 

αζιεηηαηξηθή». 

Πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο: «γλσξίδεη άξηζηα κεζφδνπο γηα  

απνθαηάζηαζε  θαθψζεσλ», «παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο», «γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ» 
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Πξνπνλεηηθή: «ζρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο», «θάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  ζθνπψλ, «πινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο»,  

«ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο εγγξαθέο, 

αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο θιπ», «νξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο», «αλαπηχζζεη έλα 

πξσηφηππν ζρέδην δεκνζίσλ ζρέζεσλ» θαη  «πξνεηνηκάδεη πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ θαη 

νηθνλνκηθέο αλαθνξέο»  

 

2. Γεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο: ‟ απηφ ην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη 

εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ  πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν, ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηελ πξνπνλεηηθή ή αζιεηηθή εκπεηξία, ηα έηε 

εξγαζίαο σο πξνπνλεηήο, ηελ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε, ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα 

πεξηνρήο εξγαζίαο, ηε ζρέζε ηεο εξγαζίαο σο πξνπνλεηήο,  ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηα εηήζηα έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή  δξαζηεξηφηεηα θαη ηέινο 

αλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηνλ θιαζζηθφ 

αζιεηηζκφ. 

Όπσο αλαθέξεηε παξαπάλσ, ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθαλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ πήξαλ 

κέξνο ζηε κειέηε. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε λα δεηεζνχλ απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο απηέο νη πιεξνθνξίεο ήηαλ γηα λα δνζνχλ ζηνηρεία  ζρεηηθά κε πνηνη είλαη, 

ηη θάλνπλ, πφζα έηε εξγάδνληαη, πνηεο είλαη νη απνδνρέο ηνπο, πνην είλαη ην βαζηθφ ηνπο 

πηπρίν, αλ έρνπλ θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, θ.ι.π. Δπίζεο, θξίζεθε απαξαίηεην λα 

πξνζηεζνχλ αθφκα κεξηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζπλερφκελε ελεκέξσζε ησλ 

ζηειερψλ, δειαδή ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ & ζπλεδξίσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Διζαγυγή 

Γηα λα εθπιεξσζεί ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο παξαδφζεθαλ κε πξνζσπηθή επαθή 

ή ηαρπδξνκήζεθαλ 488 εξσηεκαηνιφγηα ζε φινπο ηνπο πξνπνλεηέο ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ησλ ζσκαηείσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζε φιεο πεξηθέξεηεο  ηεο ρψξαο. Σα 

ζσκαηεία απηά είραλ αμηνινγεζεί ην 2011. Απφ ηα 488 εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

παξαδφζεθαλ ζπκπιεξψζεθαλ 368, θηάλνληαο ην πνζνζηφ απάληεζεο ζην 75,4 %.  

Oη Rea θαη Parker (1997), ζηε κειέηε ηνπο ζεκείσζαλ φηη έλα πνζνζηφ 

απάληεζεο 50 % έσο 60 % κπνξεί λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηνπο ζθνπνχο, ηελ 

αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ κηαο έξεπλαο. Δπνκέλσο, ζηελ 

παξνχζα κειέηε, πνπ ην πνζνζηφ απάληεζεο  ήηαλ 75 %, ζεσξήζεθε άξηζην γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.   Ζ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηήξθεζε πεξίπνπ 5 κήλεο.   

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γίλεηαη ζηα παξαθάησ ππνθεθάιαηα πνπ αλαθέξνληαη:    

1) ηηο δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ησλ πξνπνλεηψλ.   

 2) ηε ζεηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ζην 

εξσηεκαηνιφγην. 
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3) ηελ αλάιπζε ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ δπν νκάδσλ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ 

παξαγφλησλ ηνπ κνληέινπ 4) ηελ επηβεβαίσζε ηνπ κνληέινπ. 5) ηηο ζπγθξίζεηο ησλ 

κέζσλ ηηκψλ ησλ παξαγφλησλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη κεηαμχ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηψλ.   

 

Αξιοπιζηία ηηρ κλίμακαρ γνώζευν/ικανοηήηυν ηυν πποπονηηών/ηπιών ηος 

κλαζζικού αθληηιζμού 

ηηο 22 εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο απηήο απάληεζαλ 368 πξνπνλεηέο/ηξηεο θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο Cronbach‟s alpha ηεο πηινηηθήο κειέηεο ήηαλ 0.89 θαη ν 

ζηαζκηζκέλνο ζπληειεζηήο Cronbach‟s alpha 0.91.  ηνλ πίλαθα 12, αλαθέξνληαη νη 

δηνξζσκέλεο ζπλάθεηεο αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ζηελ θάζε εξψηεζε ηεο θιίκαθαο θαη 

ζηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία απηήο, δειαδή νη ζπλάθεηεο ηνπ Pearson αλάκεζα ζηελ 

βαζκνινγία ζε θάζε εξψηεζε θαη ζην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο ησλ ππνινίπσλ 

εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο. Πξαθηηθά, ζηηο παξφκνηεο έξεπλεο παξνπζηάδνληαη κφλν ηα 

δπν δεθαδηθά ςεθία.  

ηελ παξνχζα φκσο δηαηξηβή, επηιέρζεθε ε απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ 

φπσο εμάγνληαη απφ ηνλ ππνινγηζηή, ψζηε λα ηνληζηνχλ νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ, αιιά θαη ηνπ ζπληειεζηή Cronbach‟s alpha. Δθηφο απφ ηηο 

δηνξζσκέλεο ζπλάθεηεο ζηνλ ίδην πίλαθα, παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε ηεο θιίκαθαο αλ παξαιεθζεί ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θαη νη ζπλάθεηεο ηνπ 

Cronbach alpha γηα ηελ θιίκαθα. Απφ ηνλ πίλαθα 12 κπνξεί αθφκα λα παξαηεξεζεί, φηη 

ππάξρεη κία δηαθχκαζε ζηηο ζπλάθεηεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 0.341 κέρξη 0.599, νη νπνίεο  

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο, θαλεξψλνληαο απνδεθηνχο δείθηεο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη φηη νη εξσηήζεηο είλαη πνιχ θαηάιιειεο. Μπνξεί επίζεο λα 
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παξαηεξεζεί φηη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή a ζε θάζε εξψηεζε είλαη πνιχ πάλσ απν ην 

απνδεθηφ επίπεδν ηνπ 0,70. 

Πίλαθαο 12. Γηνξζσκέλε ζπλάθεηα εξψηεζεο-ζπλνιηθήο θιίκαθαο, ζπλάθεηα alpha, 

κέζνο φξνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηεο θιίκαθαο εάλ παξαιεθζεί ε εξψηεζε. 

 

 

 

Δξψηεζε 

Μέζνο φξνο 

θιίκαθαο αλ 

παξαιεθζεί ε 

εξψηεζε 

 

Γηαθχκαλζε ηεο 

θιίκαθαο αλ 

παξαιεθζεί ε 

εξψηεζε 

 

Γηνξζσκέλε 

ζπλάθεηα ηεο 

εξψηεζεο κε 

ηελ ζπλνιηθή 

θιίκαθα 

Σηκή ηνπ 

ζπληειεζηή a αλ 

παξαιεθζεί ε 

εξψηεζε 

 

1 82,3342 122,452 ,348 ,890 

2 82,1984 121,544 ,402 ,889 

3 82,1875 119,041 ,551 ,885 

4 82,2283 120,743 ,374 ,890 

5 82,0326 122,931 ,348 ,890 

6 82,2473 117,723 ,500 ,886 

7 81,9674 121,160 ,461 ,887 

8 82,0000 120,937 ,454 ,887 

9 82,0598 119,827 ,490 ,886 

10 82,1522 119,617 ,496 ,886 

11 82,4022 117,042 ,555 ,884 

12 82,1304 119,089 ,527 ,885 

13 82,1576 118,727 ,525 ,885 

14 82,1902 118,738 ,526 ,885 

15 82,0734 117,245 ,599 ,883 

16 82,9375 121,252 ,341 ,891 

17 82,3995 118,268 ,555 ,885 

18 82,3288 116,799 ,598 ,883 

19 82,2310 116,663 ,585 ,884 

20 82,4592 117,007 ,564 ,884 

21 82,5924 117,517 ,499 ,886 

22 82,5136 118,686 ,508 ,886 

 

 

Γιεπεςνηηική παπαγονηική ανάλςζη  και επιβεβαιυηική ανάλςζη παπαγόνηυν  

Σφζν ε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε, φζν θαη ε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε θνηλή δηαθχκαλζε ησλ 

κεηξνχκελσλ κεηαβιεηψλ πνπ πηζηεχεηαη φηη νθείιεηαη ζ‟ έλα παξάγνληα ή ζε ιάζνο 
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ζρεδηαζκφ. Παξά φκσο ηελ νκνηφηεηα απηή, νη αλαιχζεηο απηέο είλαη ελλνηνινγηθά θαη 

ζηαηηζηηθά, δηαθξηηέο αλαιχζεηο (Carr, 1992; Gorsuch, 1983). 

Ο ζηφρνο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ησλ 

εμεγνχκελσλ κεηαβιεηψλ. Ο εξεπλεηήο δελ απαηηείηαη λα έρεη ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο 

ζρεηηθά κε ην πφζνη παξάγνληεο ζα πξνθχςνπλ θαη πνηεο πξνηάζεηο ή κεηαβιεηέο ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο παξάγνληεο απηνχο. Αλ ππάξρνπλ απηέο νη ππνζέζεηο, δελ 

ελζσκαηψλνληαη θαη δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. 

Αληίζεηα, ε επηβεβαησηηθή αμηνινγεί a priori ππνζέζεηο θαη θαζνδεγείηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηε ζεσξία . ηελ επηβεβαησηηθή αλάιπζε απαηηείηαη ν εξεπλεηήο λα ππνζέηεη 

απφ πξηλ ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ, αλεμάξηεηα αλ νη παξάγνληεο απηνί ζπζρεηίδνληαη 

ή φρη θαη πνηεο πξνηάζεηο/κεηξήζεηο θνξηίδνληαη θαη αληαλαθινχλ ζηνπο  παξάγνληεο 

απηνχο. Χο εθ ηνχηνπ, ζε αληίζεζε κε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε , φπνπ φιεο νη 

θνξηίζεηο είλαη ειεχζεξεο λα δηαθέξνπλ, ζηελ επηβεβαησηηθή επηηξέπεηαη ν ζαθήο 

πεξηνξηζκφο νξηζκέλσλ θνξηίζεσλ λα είλαη κεδέλ (Reymont & Joreskog, 1993). 

Ζ παξαγνληηθή κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα, φηαλ ε επηβεβαησηηθή ζα 

έρεη θαιχηεξε ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε παξαγνληηθή αλάιπζε 

κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζκνχο θαη λα είλαη αθαηάιιειε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κε 

δηεξεπλεηηθφ ηξφπν. Χζηφζν, ε ηδέα φηη ε επηβεβαησηηθή είλαη απνθιεηζηηθά 

«επηβεβαησηηθή αλάιπζε»  κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα είλαη παξαπιαλεηηθή, θαζψο νη 

ηξνπνπνηεκέλνη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγνληηθή, είλαη θάπσο 

δηεξεπλεηηθνί σο πξνο ηε θχζε ηνπο. Οη ηξνπνπνηεκέλνη δείθηεο δείρλνπλ ηε βειηίσζε 

ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κνληέινπ, αλ έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο δηαθχκαλζεο 
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ήηαλ λα γίλεη ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη δπν αλαιχζεηο  δελ είλαη 

απαξαίηεην λα είλαη ακνηβαία απνθιεηζηηθέο αλαιχζεηο. Ζ επηβεβαησηηθή πηζηεχεηαη φηη 

είλαη κηα ινγηθή ζπλέρεηα ζε έλα κνληέιν πνπ παξήρζεη απν ηελ παξαγνληηθή, αιιά δελ 

εθαξκφδεη ζσζηά (Carr, 1992; Gorsuch, 1983). 

 

Ζ επιβεβαιυηική ανάλςζη παπαγόνηυν και ηο δομικό μονηέλο εξιζώζευν 

 

Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο   

Δίλαη γλσζηφ φηη ε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ 

ηνπο εξεπλεηέο νη νπνίνη ζρεδηάδνπλ λέεο θιίκαθεο κέηξεζεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

γηα ηνλ έιεγρν κηαο ζεσξίαο, θαζψο μεθηλνχλ κε κηα ππφζεζε πξηλ απφ ηελ αλάιπζε. Ζ 

ππφζεζε απηή βαζίδεηαη ζε κία παξαηήξεζε ή θάπνηα ηζρπξή ζεσξία. Έηζη είλαη δπλαηφλ 

λα πξνζδηνξίζνπλ πνηνη παξάγνληεο ζα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη πνηεο κεηαβιεηέο ζα 

ζρεηίδνληαη θαη κε πνηνπο παξάγνληεο. Απφ ηνλ ίδην ηνλ νξηζκφ  (κε ηε ιέμε 

επηβεβαίσζε)  πξνθχπηεη φηη ε παξαγνληηθή αλάιπζε απηνχ ηνπ είδνπο  είλαη πην 

αμηφπηζηε ζηελ αμηνιφγεζε/εθηίκεζε ηεο εγθπξφηεηαο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ο ζπγγξαθέαο/εξεπλεηήο κε  ηνλ απφ πξηλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

παξαγφλησλ, είλαη ζε ζέζε λα ηνπο ζπγθξίλεη κε απηνχο πνπ βξέζεθαλ απφ κηα νκάδα 

δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ θαηαιιειφηεηα (goodness of fit) ηεο 

πξνηεηλφκελεο, πξφηππεο (κνληέινπ)  θιίκαθαο.  

ηελ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε, ν ζπγγξαθέαο/εξεπλεηήο πξνηείλεη 

θάπνηεο πξφηππεο θιίκαθεο, πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζεσξίεο ή δεδνκέλα κε ην ζθεπηηθφ φηη 

ηαηξηάδνπλ ζηα δεδνκέλα απηά. ηηο πξφηππεο απηέο θιίκαθεο (κνληέια), 

πξνζδηνξίδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ, αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ  κε έλαλ ή 
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πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζδνθίεο ηνπ ζπγγξαθέα 

εξεπλεηή, αθήλνληαο θαη ηελ ίδηα ηελ αλάιπζε λα πξνζδηνξίζεη θάπνηεο παξακέηξνπο 

(Ραπηφπνπινο & Θενδνζνπνχινπ, 2001). 

Ζ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα 

ζηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα AMOS & LISTREL. Με απηά ειέγρεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηεο 

ζεσξίαο ησλ πξφηππσλ θιηκάθσλ (κνληέισλ) θαη εμαζθαιίδεηαη ην κνληέιν πνπ  εμεγεί 

θαιχηεξα ηηο παξαηεξεζείζεο ζρέζεηο κε ηηο νξηζζείζεο κεηαβιεηέο. Δλψ γηα ηελ 

δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε πξνηείλνληαη 3 κεηαβιεηέο αλά παξάγνληα, ζηελ  

επηβεβαησηηθή δελ ππάξρεη αλάινγν φξην. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο 

ινγηζκηθά δνκηθψλ κνληέισλ εμηζψζεσλ. Σα πην ζπλεζηζκέλα θαη δεκνθηιή 

πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, είλαη ην AMOS,  ην LISREL, 

θαζψο επίζεο  το EQS  θαη ην Mplus. Ζ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα πξψην βήκα γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. 

Πνιινί απφ ηνπο θαλφλεο εξκελείαο φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ή 

ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ κνληέινπ  ζ‟ έλα δνκηθφ κνληέιν εμίζσζεο ηζρχνπλ εμίζνπ γηα 

ηελ επηβεβαησηηθή. Απηή δηαθξίλεηαη απφ δνκηθά κνληέια εμηζψζεσλ, απφ ην γεγνλφο 

φηη, ζε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε  δελ ππάξρνπλ θαηεπζπλφκελα ηφμα κεηαμχ 

παξαγφλησλ πνπ είλαη ιάζνο. Με άιια ιφγηα , ελψ  ζηελ επηβεβαησηηθή νη παξάγνληεο 

δελ ζεσξείηαη φηη επεξεάδνπλ άκεζα ν έλαο ηνλ άιιν, ηα δνκηθά κνληέια εμίζσζεο 

πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο θαη κεηαβιεηέο πνπ πξέπεη λα είλαη αηηηψδεηο 

σο πξνο ζηε θχζε ηνπο. ην πιαίζην ησλ δνκηθψλ κνληέισλ εμίζσζεο, ε επηβεβαησηηθή 

ζπρλά απνθαιείηαη «ην κνληέιν κέηξεζεο» , ελψ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ιαλζαλνπζψλ 
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κεηαβιεηψλ (κε θαηεπζπλφκελα ηφμα),  νλνκάδεηαη « ην δνκηθφ κνληέιν» (Joreskog & 

Sorbom, 1996). 

 

Αμηνινγώληαο ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ κνληέινπ 

Οη πεξηζζφηεξεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη απαηηνχλ κφλν κία ζηαηηζηηθή δνθηκαζία γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ  ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ αλαιχζεσλ. ηελ επηβεβαησηηθή 

παξαγνληηθή αλάιπζε, ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηέο ζηαηηζηηθέο δνθηκαζίεο, γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ πφζν θαιά ε πξφηππε θιίκαθα (κνληέιν) πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα. 

Βέβαηα, κηα θαιή πξνζαξκνγή κνληέινπ θαη δεδνκέλσλ δελ ζεκαίλεη φηη απηφ είλαη 

«ζσζηφ»  ή αθφκα, φηη εμεγεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπλδηαθχκαλζεο . Έλα «θαιφ 

κνληέιν»   δείρλεη κφλν φηη ην κνληέιν είλαη εχινγν (plausible). Καηά ηελ αλαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο , πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα 

εμήο: α) ηα πξνηεηλφκελα πξφηππα , β) ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ , γ) πνηεο είλαη νη 

κεηξήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ θάζε κε αμηφπηζηε κεηαβιεηή , δ) ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ησλ κε αμηφπηζησλ κεηαβιεηψλ θαη ε) θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία, πρ αλ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί νη πεξηνξηζκνί. Γηα ην αλ πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

αλάινγα κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κνληέινπ,  ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

(Hu and Bentler, 1998).   

 

Απόιπηνη δείθηεο εθαξκνγήο 

Οη απφιπηνη δείθηεο εθαξκνγήο θαζνξίδνπλ πφζν θαιά a priori έλα κνληέιν ηαηξηάδεη ή  

αλαπαξάγεη ηα δεδνκέλα. Οη απφιπηνη δείθηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλνπλ (ρσξίο λα είλαη  

κφλν απηνί):   

(α) ν δείθηεο ρ², Chi-square/df. 

 (β) ν ιφγνο ρ² πξνο ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο (df) (ρ²/df ratio).  
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(γ) ν δείθηεο θαηάιιειεο πξνζαξκνγήο (Goodness of Fit Index, GFI). 

(δ) ν ζπγθξηηηθφο δείθηεο πξνζαξκνγήο (Comparative Fit Index, CFI). 

(ε) ν δείθηεο απμεκέλεο πξνζαξκνγήο (Incremental Fit Index, IFI).  

(ζη) ν δείθηεο ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο ζχγθιηζεο-πξνζέγγηζεο (Root Mean Square Error 

of Approximation, RMSEA; Stevens, 1996). 

 

Ο δείθηεο ρ² 

Ζ δνθηκαζία ρ² δείρλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ παξαηεξνχκελσλ θαη αλακελφκελσλ 

ηηκψλ ζπλδηαθχκαλζεο. Σηκέο πην θνληά ζην κεδέλ  ππνδειψλνπλ κηα θαιχηεξε 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ. Δπίζεο, ππνδειψλνπλ κηθξφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

αλακελφκελσλ θαη παξαηεξνχκελσλ  ηηκψλ ζπλδηαθχκαλζεο. Ζ δνθηκαζία ρ² κπνξεί 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπγθξίλεη άκεζα ηελ πξνζαξκνγή ησλ έλζεησλ 

κνληέισλ ζηα δεδνκέλα. Μηα δπζθνιία κε ηε δνθηκαζία ρ² ειέγρνπ ηεο πξνζαξκνγήο 

ηνπ κνληέινπ, είλαη φηη ν εξεπλεηήο ελδέρεηαη λα απνηχρεη λα απνξξίςεη ηελ ππφζεζε (ή 

«απνδνρή» ηνπ κνληέινπ), ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζηαηηζηηθήο ηζρχνο εμ αηηίαο κηθξνχ 

κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο (ζθάικα ηχπνπ Η ). Σν ίδην ηζρχεη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

κεγάιν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη θάπνηνο εξεπλεηήο κπνξεί λα απνηχρεη λα βξεη έλα 

κνληέιν πξνζαξκνγήο (ζθάικα ηχπνπ II). Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ ζρεδηαζηεί άιια κέζα 

πξνζαξκνγήο (Stevens, 1996). 

 

Ο δείθηεο ηνπ ηππηθνύ ζθάικαηνο ζύγθιηζεο-πξνζέγγηζεο (Root Mean Square Error of 

Approximation, RMSEA) 

Ζ ηεηξαγσγηθή ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ηεο πξνζέγγηζεο ( RMSEA ) 

απνθεχγεη πξνβιήκαηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, αλαιχνληαο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

ππνηηζέκελνπ κνληέινπ θαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν επηιέγεηαη  ε εθηίκεζε ησλ 
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παξακέηξσλ θαη ε κήηξα ζπλδηαθχκαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ο RMSEA θπκαίλεηαη απφ 0 

έσο 1, κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο λα ππνδειψλνπλ ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ. 

Μηα ηηκή 0.06 ή κηθξφηεξε είλαη ελδεηθηηθή ηεο απνδεθηήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ 

(Mulaik,  James, Van Alstine, Bennet, et al., 1989).  

 

Η ππνινηπόκελε θαη κέζε ηππνπνηεκέλε ηεηξαγσληθή ξίδα 

Ζ ππνινηπφκελε κέζε ηεηξαγσληθή ξίδα ( RMR ) θαη ε ππνινηπφκελε  ηππνπνηεκέλε 

κέζε ηεηξαγσληθή ξίδα ( SRMR ), είλαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ 

ηηκψλ ζπλδηαθχκαλζεο ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ ηηκψλ ζπλδηαθχκαλζεο ηνπ κνληέινπ. 

Μπνξεί λα ππάξρεη δπζθνιία σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο ππνινηπφκελεο κέζεο 

ηεηξαγσληθήο ξίδαο, σζηφζν, επεηδή ε δηάηαμή ηεο βαζίδεηαη ζηηο θιίκαθεο ησλ δεηθηψλ 

ζην κνληέιν ( απηφ γίλεηαη δχζθνιν, φηαλ ππάξρνπλ πνιινί δείθηεο κε δηαθνξεηηθέο 

θιίκαθεο, π.ρ. δχν εξσηεκαηνιφγηα , ην πξψην ζε κηα θιίκαθα 0-10 θαη ην άιιν ζε κηα 

θιίκαθα 1-3 ). Ζ ππνινηπφκελε ηππνπνηεκέλε κέζε ηεηξαγσληθή ξίδα, αθαηξεί απηή ηε 

δπζθνιία ζηελ εξκελεία θαη θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 1, κε ηηκή 0.08 ή κηθξφηεξε, λα είλαη 

ελδεηθηηθή ελφο απνδεθηνχ κνληέινπ (Bryant, 1995). 

 

Ο δείθηεο θαηάιιειεο πξνζαξκνγήο 

Ο δείθηεο θαηάιιειεο πξνζαξκνγήο ( GFI ) είλαη κηα κέηξεζε πξνζαξκνγήο κεηαμχ ηνπ 

ππνηηζέκελνπ κνληέινπ θαη ησλ παξαηεξνχκελσλ ηηκψλ ζπλδηαθχκαλζεο. Ο 

πξνζαξκνζκέλνο δείθηεο θαηάιιειεο πξνζαξκνγήο δηνξζψλεη ηνλ δείθηε θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγήο, ν νπνίνο επεξεάδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δεηθηψλ ηεο κε αμηφπηζηεο 

κεηαβιεηήο. Σν εχξνο κεηαμχ 0 θαη 1 ζηηο ηηκέο, κε ζηαζεξή ηηκή  ην 0.90, ππνδειψλνπλ 

γεληθά απνδεθηή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ( Hatcer, 1994).   
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Οη ζρεηηθνί δείθηεο πξνζαξκνγήο 

Οη ζρεηηθνί δείθηεο πξνζαξκνγήο (νλνκάδνληαη επίζεο ¨ζηνηρεηψδεηο δείθηεο 

πξνζαξκνγήο¨ θαη ¨ζπγθξηηηθνί δείθηεο πξνζαξκνγήο¨), ζπγθξίλνπλ ην ρ
2
 γηα ην 

ππνηηζέκελν κνληέιν ή κηα ¨κεδεληθή ππφζεζε¨ ή ην «βαζηθφ»  κνληέιν. Απηφ ην 

κνληέιν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο πεξηέρεη ζρεδφλ πάληα έλα κνληέιν ζην νπνίν φιεο νη 

κεηαβιεηέο είλαη αζπζρέηηζηεο θαη σο εθ ηνχηνπ, έρεη έλα πνιχ κεγάιν ρ
2
, πνπ δείρλεη 

θαθή εθαξκνγή (Σabachnick & Fidell, 2007).    

 

Ο απνδεθηόο θαη κε απνδεθηόο δείθηεο πξνζαξκνγήο 

Ο απνδεθηφο δείθηεο πξνζαξκνγήο αλαιχεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ρ
2
 ηνπ ππνηηζέκελνπ 

κνληέινπ θαη ηνπ ρ
2
 ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο. Χζηφζν, ν δείθηεο απηφο βξέζεθε λα είλαη 

πνιχ επαίζζεηνο ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Ο κε απνδεθηφο δείθηεο πξνζαξκνγήο, 

γλσζηφο σο δείθηεο Tucker - Lewis , θαζψο ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο Tucker θαη Lewis  ην 

1973, επηιχεη νξηζκέλα απφ ηα ζέκαηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, αλ θαη νη ηηκέο ηνπ 

κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα είλαη ιάζνο, αλ δελ εκπίπηνπλ ζην εχξνο απφ 0 έσο 1. Οη ηηκέο 

ηφζν γηα ην απνδεθηφ, φζν θαη ηνλ κε απνδεθηφ δείθηε πξνζαξκνγήο,  πξέπεη λα 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 0 θαη 1 , κε ζηαζεξή ηηκή 0.95 ή κεγαιχηεξε, λα θαλεξψλεη ηελ 

θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ (Reymont & Joreskog, 1993).   

 

Ο ζπγθξηηηθόο δείθηεο πξνζαξκνγήο (Comparative Fit Index, CFI) 

Ο ζπγθξηηηθφο δείθηεο πξνζαξκνγήο ( CFI)  αλαιχεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ, κε 

ηελ εμέηαζε ηεο αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ ππνηηζέκελνπ κνληέινπ, 

πξνζαξκφδνληαο ηα δεηήκαηα ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

δνθηκαζία θαηαιιειφηεηαο ηνπ κνληέινπ κε ην ρ
2
  θαη ηνλ απνδεθηφ δείθηε 
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πξνζαξκνγήο. Οη απνδεθηέο ηηκέο ηνπ ζπγθξηηηθνχ δείθηε πξνζαξκνγήο πξέπεη λα 

θπκαίλνληαη απφ 0 κέρξη 1. Σηκέο γχξσ ζην 0.90  δείρλνπλ φηη ην κνληέιν έρεη απνδεθηή 

πξνζαξκνγή (Mulaik,  James, Van Alstine, Bennet, et al., 1989).  

 

Η αλαγλώξηζε ηνπ κνληέινπ 

Γηα λα εθηηκεζνχλ νη παξάκεηξνη ελφο κνληέινπ, απηφ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί κε 

ζαθήλεηα. Γειαδή, ν αξηζκφο ησλ εθηηκψκελσλ (άγλσζησλ) παξακέηξσλ (q)  πξέπεη λα 

είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνλαδηθψλ δηαθπκάλζεσλ θαη ζπζρεηίζεσλ 

κεηαμχ ησλ κεηξνχκελσλ κεηαβιεηψλ p (p +1 )/2 . Ζ εμίζσζε απηή είλαη γλσζηή σο « t 

θαλφλαο». Αλ δηαηίζεληαη πνιχ ιίγεο πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρζνχλ νη 

εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ , ηφηε ην κνληέιν ιέγεηαη φηη είλαη κε αλαγλσξίζηκν θαη νη 

παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ δελ κπνξεί λα εθηηκεζνχλ θαηάιιεια (Hu and Bentler, 1998).   

 

Ζ ππαγμαηοποίηζη ηηρ παπαγονηικήρ ανάλςζηρ 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαγνληηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο θξηηήξηα, ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. ηελ παξνχζα δηαηξηβή, 

ρξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα Likert 5 ζεκείσλ, πνπ ζεσξείηαη θιίκαθα ίζσλ δηαζηεκάησλ 

θαη είλαη θαηάιιειε γηα ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε. Έλαο άιινο ηξφπνο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε αλαδήηεζε ησλ  ηδηνηήησλ ησλ 

εξσηήζεσλ ησλ θιηκάθσλ, δειαδή ηεο ζπζρέηηζεο ησλ εξσηήζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε 

ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο. Έηζη, νη εξσηήζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο δελ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε.    

Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο. ηηο 22 εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο απηήο 
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απάληεζαλ 368 πξνπνλεηέο/ηξηεο θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, δειαδή κηα αλαινγία 16 

άηνκα πξνο 1 εξψηεζε. Δίλαη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο, ελψ εθπιεξψλεη φια ηα 

θξηηήξηα. Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ δείγκαηνο επηβεβαηψζεθε θαη κε ηνλ δείθηε Kaiser-

Meyer-Olkin (Κ.Μ.Ο.), ν νπνίνο βξέζεθε 0.876. Σν θξηηήξην ηεο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ 

Bartlett's ήηαλ 3568.829 (df= 231) θαη ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p<0.001, θάηη πνπ 

επηβεβαίσλε φηη ηα δεδνκέλα ήηαλ θαηάιιεια γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί παξαγνληηθή 

αλάιπζε (Πίλ. 13). 

Πίλαθαο 13. Οη δνθηκαζίεο Kaiser-Meyer-Olkin (K.M.O.) θαη Bartlett's. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,876 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 3568,829 

df 231 

Sig. ,000 

 

ην γξάθεκα 3, παξαηεξείηαη ε θακπχιε ησλ ηδηνηηκψλ (scree test). Οη ηδηνηηκέο 

είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θνξηίζεσλ ζε θάζε παξάγνληα θαη απνηειεί έλα 

κέηξν ηεο δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεη ηνλ παξάγνληα. ην γξάθεκα παξαηεξείηαη ε 

δηαγξαθφκελε θακπχιε θαη επηρεηξείηαη λα βξεζεί πφηε θάκπηεηαη ε επζεία γξακκή, κεηά 

ηνλ πξψην παξάγνληα. Δπεηδή ρξεζηκνπνηείηαη ην θξηηήξην Kaiser πνπ πξνηείλεη ηελ 

απφξξηςε ησλ παξαγφλησλ κε ηδηνηηκή ίζε ή κηθξφηεξε ηνπ 1.0, αγλνείηαη ε θάκςε ζηνλ 

πξψην παξάγνληα θαη γίλεηαη απνδνρή 5 παξαγφλησλ.     
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Γξάθεκα 3. Ζ δηαθχκαλζε ηεο θακπχιεο ησλ παξαγφλησλ ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

ηεο κειέηεο. 

Όηαλ θαηαζθεπάδεηαη κηα θιίκαθα κέηξεζεο πνιιψλ δηαζηάζεσλ, ππνβάιιεηαη 

ζε έιεγρν κε ηε  βνήζεηα ηεο αλάιπζεο ησλ θπξίσλ ζπληζησζψλ, γηα λα εμαρζνχλ νη 

πξψηνη παξάγνληεο ηηο θιίκαθαο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη νη θνξηίζεηο ησλ εξσηήζεσλ 

ζηνλ πξψην παξάγνληα, πνπ πξνθχπηεη ρσξίο ζηξέςε ησλ αμφλσλ. Αλ ζηνλ πξψην 

παξάγνληα βξεζνχλ εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ρακειέο θνξηίζεηο (δειαδή < .40) θαη κέηξηεο 

ζηνπο άιινπο παξάγνληεο, απηέο δηαγξάθνληαη απφ ηελ θιίκαθα. ηνλ πίλαθα 2, (κε 

πεξηζηξεθφκελνο πίλαθαο ησλ παξαγφλησλ, unrotated factor matrix), θαίλεηαη φηη δελ 

Component Number

22212019181716151413121110987654321
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ππάξρνπλ εξσηήζεηο θάησ απφ 0.40 ψζηε λα απνξξίπηεηαη θάπνηα απφ απηέο. Έηζη 

παξαηεξείηαη  φηη νη εξσηήζεηο έρνπλ πςειέο θνξηίζεηο ζηνλ πξψην παξάγνληα θαη 

θαιέο σο πνιχ θαιέο ζηνπο επφκελνπο κέρξη ηνλ πέκπην, παξάγνληεο. Δπίζεο, αλ ιεθζεί 

ππφςε  ν ππνινγηζκφο ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θιίκαθαο, 

επηβεβαηψλεηαη ν αξρηθφο ηζρπξηζκφο πεξί δηαηήξεζεο φισλ ησλ εξσηήζεσλ.   

Γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο ηεο θιίκαθαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε νξζνγψληα 

πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ (varimax). Με ηελ ηερληθή απηή θάζε παξάγνληαο δελ έρεη θνηλή 

δηαθχκαλζε, δειαδή είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνπο άιινπο. Αθφκε, ε πεξηζηξνθή ησλ 

παξαγφλησλ είλαη ηδαληθή ζε έξεπλεο, φπσο ε παξνχζα δηαηξηβή, ζηελ νπνία νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ πήξαλ κέξνο ζηε κειέηε, είραλ ηελ 

ηάζε λα δίλνπλ ηελ ίδηα ή παξφκνηα απάληεζε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο. Έηζη, 

κε ηελ πεξηζηξνθή απαιείθζεθε απηή ε κεξνιεπηηθή ηάζε, κε ηελ εχξεζε ησλ 

θνξηίζεσλ πνπ ρξεηάδνληαλ. Με ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ, 

εμήρζεζαλ 5 παξάγνληεο νη νπνίνη εξκήλεπαλ ην 62.459 % ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο 

ησλ ηηκψλ ηεο θιίκαθαο. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη έλα άιιν θξηηήξην, γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί παξαγνληηθή αλάιπζε, είλαη φηη νη παξάγνληεο πξέπεη λα εξκελεχνπλ 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ησλ κεηαβιεηψλ/εξσηήζεσλ, πξέπεη δειαδή 

λα θαιχπηνπλ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ. 

Αλαιπηηθά, νη παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ 22 

εξσηήζεσλ είλαη νη παξαθάησ:  

Παπάγονηαρ 1: ηνλ παξάγνληα απηφλ θφξηηδαλ 7 εξσηήζεηο. Δίρε ηδηνηηκή 6.831 θαη 

εμεγνχζε ην 31.049 % ηεο δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ.Ολνκάζηεθε «ηερληθέο  

δηαρείξηζεο θαη πεξηιάκβαλε ηηο εμήο πξνηάζεηο: «ρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο», 
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«θάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  ζθνπψλ», «πινπνηεί 

αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο», «ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

γηα ηηο εγγξαθέο, αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο, θιπ», «νξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο», 

«αλαπηχζζεη έλα πξσηφηππν ζρέδην δεκνζίσλ ζρέζεσλ», «πξνεηνηκάδεη πξφηαζε 

πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο». Ο Cronbach‟s a ηνπ παξάγνληα απηνχ ήηαλ 

0.886. 

Παπάγονηαρ 2:  ηνλ παξάγνληα απηφλ θφξηηδαλ 5 εξσηήζεηο. Δίρε ηδηνηηκή 3.019 θαη 

εμεγνχζε ην 13.723 % ηεο δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ. Ολνκάζηεθε «αζιεηηθή 

επηζηήκε» θαη πεξηιάκβαλε ηηο εμήο πξνηάζεηο: «Γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ 

αζιεηηζκνχ», «γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά», «γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ», 

«ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη 

«γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο». Ο Cronbach‟s a ηνπ παξάγνληα απηνχ ήηαλ 0.768. 

Παπάγονηαρ 3:  ηνλ παξάγνληα απηφ θφξηηδαλ 3 εξσηήζεηο. Δίρε ηδηνηηκή 1.465 θαη 

εμεγνχζε ην 6.658 % ηεο δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ. Ολνκάζηεθε «βηνινγία» θαη 

πεξηιάκβαλε ηηο εμήο πξνηάζεηο: «Γλσξίδεη  αλαηνκία», «γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο 

άζθεζεο» θαη «γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή». Ο Cronbach‟s a ηνπ παξάγνληα απηνχ ήηαλ 

0.853. 

Παπάγονηαρ 4:  ηνλ παξάγνληα απηφλ θφξηηδαλ 3 εξσηήζεηο. Δίρε ηδηνηηκή 1.298 θαη 

εμεγνχζε ην 5.901 % ηεο δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ. Ολνκάζηεθε «πξφιεςε 

αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο» θαη πεξηιάκβαλε ηηο εμήο πξνηάζεηο: «Γλσξίδεη άξηζηα 

κεζφδνπο γηα  απνθαηάζηαζε  θαθψζεσλ», «παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε 
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πεξίπησζε αηπρήκαηνο» θαη «γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ». Ο 

Cronbach‟s a ηνπ παξάγνληα απηνχ ήηαλ 0.802 

Παπάγονηαρ 5:  ηνλ παξάγνληα απηφλ θφξηηδαλ 4 εξσηήζεηο. Δίρε ηδηνηηκή 1.128 θαη 

εμεγνχζε ην 5.128 % ηεο δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ. Ολνκάζηεθε «πξνπνλεηηθή» θαη 

πεξηιάκβαλε ηηο εμήο πξνηάζεηο: «Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε 

λέσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο», «παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο 

αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε ακνηβή», «θαζηεξψλεη κηα 

ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο», θαη «θαζηεξψλεη 

βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο». Ο Cronbach‟s a ηνπ 

παξάγνληα απηνχ ήηαλ 0.705. 

 

Πίλαθαο 14. Ηδηνηηκέο ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη πνζνζηά δηαζπνξάο 

ηνπο. 

Παπάγονηαρ 

Απσικέρ ιδιοηιμέρ 

ύνολο 

Ποζοζηό 

διαζποπάρ (%) 

Αθποιζηική 

διαζποπά  (%) 

1. Σερληθέο δηαρείξηζεο (Cronbach‟s 

a=0.886) 
6,831 31,049 31,049 

2. Αζιεηηθή επηζηήκε (Cronbach‟s 

a=0.768) 
3,019 13,723 44,773 

3. Βηνινγία (Cronbach‟s a=0.853) 1,465 6,658 51,430 

4. Πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε 

θξίζεο (Cronbach‟s a=0.802) 
1,298 5,901 57,331 

5.  Πξνπνλεηηθή (Cronbach‟s a=0.705) 1,128 5,128 62,459 
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Πίλαθαο 17. Δπηβαξχλζεηο επηιεγκέλσλ παξαγφλησλ. 

 

 Δξσηήζεηο Παξάγνληεο 

  Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 

Δξψηεζε18 ,660 -,489       

Δξψηεζε 15 ,656         

Δξψηεζε 19 ,646 -,437       

Δξψηεζε 20 ,625 -,518       

Δξψηεζε 11 ,622       -,464 

Δξψηεζε 17 ,613 -,433       

Δξψηεζε 3 ,604         

Δξψηεζε 13 ,593       -,487 

Δξψηεζε 12 ,592         

Δξψηεζε 14 ,585   ,453     

Δξψηεζε 22 ,566 -,450       

Δξψηεζε 21 ,562 -,529       

Δξψηεζε 6 ,562   ,468     

Δξψηεζε 10 ,560 ,479       

Δξψηεζε 9 ,556 ,460       

Δξψηεζε 7 ,519         

Δξψηεζε 5 ,406         

Δξψηεζε 8 ,514 ,526       

Δξψηεζε 16 ,403 -,486       

Δξψηεζε 1 ,402 ,408       

Δξψηεζε 2 ,452     ,573   

Δξψηεζε 4 ,430     ,522   
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Πίλαθαο 18. Οη εηαηξηθφηεηεο ησλ κεηαβιεηψλ γηα ην παξαγνληηθφ κνληέιν ηεο κειέηεο. 

Δηαηξηθφηεηερ 

 

Δξσηήζεηο Αξρηθέο ηηκέο Δμαγσγή 

Δξψηεζε 1 1,000 ,453 

Δξψηεζε 2 1,000 ,674 

Δξψηεζε 3 1,000 ,527 

Δξψηεζε 4 1,000 ,523 

Δξψηεζε 5 1,000 ,574 

Δξψηεζε 6 1,000 ,660 

Δξψηεζε 7 1,000 ,449 

Δξψηεζε 8 1,000 ,771 

Δξψηεζε 9 1,000 ,778 

Δξψηεζε 10 1,000 ,726 

Δξψηεζε 11 1,000 ,748 

Δξψηεζε 12 1,000 ,720 

Δξψηεζε 13 1,000 ,670 

Δξψηεζε 14 1,000 ,598 

Δξψηεζε 15 1,000 ,604 

Δξψηεζε 16 1,000 ,448 

Δξψηεζε 17 1,000 ,574 

Δξψηεζε 18 1,000 ,719 

Δξψηεζε 19 1,000 ,668 

Δξψηεζε 20 1,000 ,686 

Δξψηεζε 21 1,000 ,613 

Δξψηεζε 22 1,000 ,559 

 

 

Πίλαθαο 17. Ηδηνηηκέο ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη πνζνζηά δηαζπνξάο 

ηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ πεξηζηξνθή. 

 Αξρηθέο ηδηνηηκέο 

Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ κεηά απφ 

πεξηζηξνθή 

 Παπάγονηερ  χλνιν 

% of 

Variance % χλνιν  χλνιν 

% ηεο 

δηαζπνξάο 

χλνιν 

% 

Π1 6,831 31,049 31,049 4,323 19,651 19,651 

Π2 3,019 13,723 44,773 2,580 11,725 31,376 

Π3 1,465 6,658 51,430 2,513 11,421 42,797 

Π4 1,298 5,901 57,331 2,290 10,411 53,209 

Π5 1,128 5,128 62,459 2,035 9,250 62,459 
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Πίλαθαο 18. Οη επηβαξχλζεηο ησλ παξαγφλησλ κεηά ηελ νξζνγψληα πεξηζηξνθή. 

 Παξάγνληεο 

  Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 

Δξψηεζε 18 ,818         

Δξψηεζε 20 ,791         

Δξψηεζε 19 ,779         

Δξψηεζε 21 ,764         

Δξψηεζε 17 ,725         

Δξψηεζε 22 ,672         

Δξψηεζε 16 ,650         

Δξψηεζε 6   ,751       

Δξψηεζε 14   ,703       

Δξψηεζε 5   ,679       

Δξψηεζε 15   ,636       

Δξψηεζε 7   ,547       

Δξψηεζε 9     ,836     

Δξψηεζε 8     ,830     

Δξψηεζε 10     ,772     

Δξψηεζε 11       ,795   

Δξψηεζε 13       ,754   

Δξψηεζε 12       ,734   

Δξψηεζε 2         ,785 

Δξψηεζε 4         ,671 

Δξψηεζε 3         ,577 

Δξψηεζε 1         ,499 
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Πίλαθαο 19. πγθεληξσηηθφο πίλαθαο παξαγφλησλ. 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 1 (ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ) 

 ρεδηάδεη αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο 

 Κάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ 

ζθνπψλ 

 Τινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο 

 Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο 

εγγξαθέο, αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο 

θ.ι.π. 

 Οξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο 

 Αλαπηχζζεη έλα πξσηφηππν ζρέδην 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ  

 Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε 

πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 2 (ΑΘΛΖΣΗΚΖ 

ΔΠΗΣΖΜΖ) 

 Γλσξίδεη θνηλσληνινγία ηνπ 

αζιεηηζκνχ 

 Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά 

 Γλσξίδεη ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ 

 Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο 

πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

 Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ππάξρνπλ απφ ζπκκεηνρή ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 3 (ΒΗΟΛΟΓΗΑ) 

 Γλσξίδεη αλαηνκία 

 Γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο 

 Γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 4 (ΠΡΟΛΖΦΖ 

ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ/ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΖ) 

 Γλσξίδεη άξηζηα κεζφδνπο γηα 

απνθαηάζηαζε θαθψζεσλ 

 Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο 

ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

 Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ 

θαθψζεσλ  

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 5 (ΠΡΟΠΟΝΖΣΗΚΖ) 

 Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ 

πξνγξακκάησλ άζθεζεο 

 Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη 

ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην 

ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε 

ακνηβή 

 Καζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ 

άζθεζεο 

 Καζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο  
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Γηα λα δηαπηζησζεί πνηεο είλαη νη «ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο αζιεηηθήο δηνίθεζεο απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ», πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε. ηφρνο ηεο αλάιπζεο απηήο ήηαλ λα νκαδνπνηεζνχλ νη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο 

κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο νξζνγψληαο πεξηζηξνθήο (Varimax rotation) κε ηδηνηηκέο 

(eigenvalues). Οη εξσηήζεηο πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζε θάζε παξάγνληα έπξεπε λα έρνπλ 

ηδηνηηκή κεγαιχηεξε απφ 1.0.  

Απφ ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο (ζπληειεζηήο Cronbach α), πξνέθπςε φηη ν θάζε 

παξάγνληαο παξνπζίαζε ηθαλνπνηεηηθή ζπλνιηθή εζσηεξηθή ζπλνρή (α> 0.70). Γηα λα 

ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ζπλνρή o ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach πξέπεη λα έρεη ηηκέο 

κεγαιχηεξεο απφ 0.70 (Thomas & Nelson, 2003; Κabitsis, 2004; Thomas, Nelson & 

Silverman, 2005; Tenenbaum, 2005). Αθφκα, ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ιήθζεθαλ 

ππφςε ζεκαληηθέο θνξηίζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ 0.40 (Shockley, 1995; Berg & Latin, 

2003). 

Ζ αλάιπζε ζε θχξηεο ζπληζηψζεο (principal component analysis) έδσζε πέληε 

παξάγνληεο. ηνλ πίλαθα 14 παξνπζηάδνληαη νη ηδηνηηκέο (eigenvalues) θαη ηα πνζνζηά 

ηεο δηαζπνξάο πνπ εξκελεχεη θάζε ηδηνηηκή. Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη νη πέληε 

παξάγνληεο εμεγνχλ ην 62.459 % ηεο δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ.    

Οη «ηερληθέο δηαρείξηζεο»  ήηαλ ν παξάγνληαο πνπ είρε ηδηνηηκή 6.8 θαη ηε 

κεγαιχηεξε δηαζπνξά (31.05 %). Αθνινπζνχζε ν παξάγνληαο «αζιεηηθή επηζηήκε» κε 

ηδηνηηκή 3.2 θαη δηαζπνξά 13.72 %, ν παξάγνληαο «βηνινγία»  κε ηδηνηηκή 1.5 θαη 

δηαζπνξά 6.66 %, ν παξάγνληαο «πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο»  κε ηδηνηηκή 
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1.3 θαη δηαζπνξά 5.90 % θαη ηέινο ν παξάγνληαο «πξνπνλεηηθή»  κε ηδηνηηκή 1.13 θαη 

δηαζπνξά 5.13 % . 

 

Ζ ππαγμαηοποίηζη ηηρ επιβεβαιυηικήρ παπαγονηικήρ ανάλςζηρ   

Γηα λα αμηνινγεζεί αλ ε πξνηεηλφκελε θιίκαθα γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ  έρεη θαιή πξνζαξκνγή, εμεηάζηεθαλ νη 

παξαθάησ δείθηεο,  νη νπνίνη βξέζεθε φηη θπκάλζεθαλ κέζα ζηα πξνηεηλφκελα απφ ηνπο 

εηδηθνχο φξηα (Hu & Bentler, 1999; Jöreskog, 1993). 

1). Ο ιφγνο ρ² πξνο ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο (df) (ρ²/df ratio)= ήηαλ 2.86 (φπνπ ηηκέο 

θάησ απφ 3 ππνζηεξίδνπλ ηελ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ εμεηαδφκελνπ κνληέινπ). 

2). Ο ζπγθξηηηθφο δείθηεο πξνζαξκνγήο (Comparative Fit Index, CFI)=0.94 (φπνπ ηηκέο 

πάλσ απφ 0,900  ππνζηεξίδνπλ φηη ην εμεηαδφκελν κνληέιν είλαη απνδεθηφ). 

3). Ο δείθηεο θαηάιιειεο πξνζαξκνγήο (Goodness of Fit Index, GFI)=ήηαλ 0.91 (ηηκέο 

πάλσ απφ 0,90  ππνζηεξίδνπλ φηη ην εμεηαδφκελν κνληέιν είλαη απνδεθηφ). 

4). Ο δείθηεο ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο ζχγθιηζεο-πξνζέγγηζεο (Root Mean Square Error 

of Approximation, RMSEA)= ήηαλ 0.041 (θάησ απφ ην απνδεθηφ φξην ηνπ <0.05). 

 5). Ο κε απνδεθηφο δείθηεο πξνζαξκνγήο (nonnormed fit index, NNFI)=0.92  (ηηκέο 

πάλσ απφ 0,90  ππνζηεξίδνπλ φηη ην εμεηαδφκελν κνληέιν είλαη απνδεθηφ). 
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Πίλαθαο 21. Παιίλδξνκε αλάιπζε. 
 

Δξψηεζε   Estimate S.E. C.R. p 

22 <--- Π1 1.000    

21 <--- Π1 1.189 .100 11.879 *** 

20 <--- Π1 1.206 .095 12.697 *** 

19 <--- Π1 1.231 .095 12.976 *** 

18 <--- Π1 1.273 .093 13.636 *** 

17 <--- Π1 1.059 .087 12.229 *** 

16 <--- Π1 .908 .095 9.536 *** 

15 <--- Π2 1.000    

14 <--- Π2 .939 .079 11.947 *** 

7 <--- Π2 .652 .069 9.470 *** 

6 <--- Π2 1.013 .089 11.440 *** 

5 <--- Π2 .611 .071 8.640 *** 

10 <--- Π3 1.000    

9 <--- Π3 1.029 .063 16.454 *** 

8 <--- Π3 .915 .059 15.477 *** 

13 <--- Π4 1.000    

12 <--- Π4 1.077 .085 12.670 *** 

11 <--- Π4 1.243 .097 12.842 *** 

4 <--- Π5 1.000    

3 <--- Π5 1.270 .172 7.363 *** 

2 <--- Π5 1.163 .164 7.081 *** 

1 <--- Π5 .990 .152 6.513 *** 
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Γξάθεκα 4.  Γηαδξνκέο ησλ πέληε παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 
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Γημογπαθικέρ πληποθοπίερ ηων πποπονηηών/ηπιών ηηρ ομάδαρ Α 

Σα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηελ πξνπνλεηηθή ή 

αζιεηηθή εκπεηξία, ηα έηε εξγαζίαο σο πξνπνλεηήο, ηελ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε, ηα 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο , ηε ζρέζε ηεο εξγαζίαο σο πξνπνλεηήο,  ηελ 

θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα εηήζηα έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή  

δξαζηεξηφηεηα θαη ηέινο αλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα 

ζρεηηθά κε ηνλ θιαζζηθφ αζιεηηζκφ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ.  

Φύιν 

Σα δεδνκέλα γηα ην θχιν ησλ  πξνπνλεηώλ/ηξηώλ ηεο νκάδαο Α παξαηίζεληαη ζηνλ 

πίλαθα 21 θαη ην γξάθεκα  5. Δθαηφλ πελήληα πέληε άηνκα (75.5  %) απφ ην ζπλνιηθφ 

δείγκα ήηαλ άλδξεο,  ελψ 57 (26. 9 %) ήηαλ γπλαίθεο.  

Πίλαθαο 21. πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, ζχκθσλα κε ην θχιν. 

 

Φύλο   Ν (%) 

 `Αλδξεο  155 (73.1) 

Γπλαίθεο 57 (26.9)   

ύνολο 212 (100)   
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Γξάθεκα 5. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο 

Α ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπο. 

Ηιηθία 

Σα δεδνκέλα γηα ηελ ειηθία ησλ  πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Α παξαηίζεληαη ζηνλ 

πίλαθα 22 θαη ην γξάθεκα  6. Δθαηφλ ελλέα άηνκα (51.4  %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  

ήηαλ άλδξεο  ειηθίαο 36- 50 εηψλ,  ελψ ζηελ θαηεγνξία απηή ήηαλ 27 (12. 7 %) γπλαίθεο.  

Πίλαθαο 22. πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο. 
 

    ΖΛΗΚΗΑ ύνολο 

    21-35 36-50 >50   

ΦΤΛΟ Άνδπερ πρλφηεηα 29 109 17 155 

    % εληφο ΦΤΛΟΤ 18,7% 70,3% 11,0% 100,0% 

    % εληφο 

ΖΛΗΚΗΑ 
55,8% 80,1% 70,8% 73,1% 

    %  ηνπ ζπλφινπ 13,7% 51,4% 8,0% 73,1% 

   Γςναίκερ πρλφηεηα 23 27 7 57 

    % εληφο ΦΤΛΟΤ 40,4% 47,4% 12,3% 100,0% 

    %  εληφο 

ΖΛΗΚΗΑ 
44,2% 19,9% 29,2% 26,9% 

    %  ηνπ ζπλφινπ 10,8% 12,7% 3,3% 26,9% 

ύνολο  πρλφηεηα 52 136 24 212 

  % εληφο ΦΤΛΟΤ 24,5% 64,2% 11,3% 100,0% 

  %  εληφο 

ΖΛΗΚΗΑ 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  %  ηνπ ζπλφινπ 24,5% 64,2% 11,3% 100,0% 

155 

57 

`Ανδπερ Γςναίκερ 
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Γξάθεκα 6. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο 

Α ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο. 
 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Σα δεδνκέλα γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ  πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Α 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 23 θαη ην γξάθεκα  7. Δθαηφλ είθνζη έλα άηνκα (57.1  %) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ παληξεκέλνη άλδξεο,  ελψ 27 (12. 7 %) ήηαλ παληξεκέλεο 

γπλαίθεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από 21 μέσπι 35 έηη 

Από 36 μέσπι 50 έηη 

Πάνυ από 50 έηη 

29 

109 

17 

23 

27 

7 

Γςναίκερ Άνδπερ 
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Πίλαθαο 23.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α ζχκθσλα κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. 

 

   ΟΗΚ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΟ 

    ΔΓΓΑΜΟΗ ΑΓΑΜΟΗ/ΓΗΑΕ..   

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 121 34 155 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
78,1% 21,9% 100,0% 

    % εληφο Ο.Κ. 82,3% 52,3% 73,1% 

    % ηνπ ζπλφινπ 57,1% 16,0% 73,1% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 26 31 57 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
45,6% 54,4% 100,0% 

    % εληφο Ο.Κ. 17,7% 47,7% 26,9% 

    % ηνπ ζπλφινπ 12,3% 14,6% 26,9% 

ύνολο πρλφηεηα 147 65 212 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
69,3% 30,7% 100,0% 

  % εληφο Ο.Κ. 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 69,3% 30,7% 100,0% 

 

 
Γξάθεκα 7. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο 

Α ζχκθσλα κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. 
 

Μνξθσηηθό επίπεδν                                  

Σα δεδνκέλα γηα ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ  πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Α 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 24 θαη ην γξάθεκα 8. Δθαηφλ πελήληα έλαο άλδξεο (71.2  %) 

Ναι 

Όσι 

95 

28 

20 

13 

Γςναίκερ Άνδπερ 
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ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ πηπρηνχρνη ΣΔΦΑΑ, ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο  γηα ηηο 

γπλαίθεο ήηαλ  55 (25. 9 % ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο).  

Πίλαθαο 24.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, ζχκθσλα κε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. 
  

     Μοπθυηικό επίπεδο  ύνολο 

    ΣΔΦΑΑ ΑΔΗ ΣΔΗ   

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 151 2 2 155 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
97,4% 1,3% 1,3% 100,0% 

    % εληφο Μ.Δ. 73,3% 100,0% 50,0% 73,1% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
71,2% ,9% ,9% 73,1% 

   

ΓΤΝΑΗΚΔ 

πρλφηεηα 
55 0 2 57 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
96,5% ,0% 3,5% 100,0% 

    % εληφο Μ.Δ. 26,7% ,0% 50,0% 26,9% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
25,9% ,0% ,9% 26,9% 

ύνολο πρλφηεηα 206 2 4 212 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
97,2% ,9% 1,9% 100,0% 

  % εληφο Μ.Δ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ 

ζπλφινπ 
97,2% ,9% 1,9% 100,0% 

 

 

 

 
 

Γξάθεκα 8. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο 

Α ζχκθσλα κε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. 

 

 

 

 ΣΔΦΑΑ 

ΑΔΗ 

ΣΔΗ/ΆΛΛΟ 

151 

2 

2 

55 

0 

2 

Γςναίκερ Άνδπερ 
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 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο                             

Σα δεδνκέλα γηα ηηο μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Α 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 25 θαη ην γξάθεκα  9. Δθαηφλ δέθα νθηψ άλδξεο (55.7  % ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο)  ήηαλ θάηνρνη κάζηεξ, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο 

ήηαλ 19. 3 % (41 άηνκα). Κάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ήηαλ 24 άλδξεο (11.3%) θαη 

13 γπλαίθεο (6.1 %). 

Πίλαθαο 25.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, ζχκθσλα κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο. 
  

    Μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ  

    Μάζηεπ  PhD 

Γεύηεπο 

Πηςσίο ,00 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 118 24 13 155 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
76,1% 15,5% 8,4% 100,0% 

    % εληφο Μ.. 74,2% 64,9% 81,3% 73,1% 

    % ηνπ ζπλφινπ 55,7% 11,3% 6,1% 73,1% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 41 13 3 57 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
71,9% 22,8% 5,3% 100,0% 

    % εληφο Μ.. 25,8% 35,1% 18,8% 26,9% 

    % ηνπ ζπλφινπ 19,3% 6,1% 1,4% 26,9% 

 ύνολο πρλφηεηα 159 37 16 212 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
75,0% 17,5% 7,5% 100,0% 

  % εληφο Μ.. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 75,0% 17,5% 7,5% 100,0% 

 

 
Γξάθεκα 9. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο 

Α ζχκθσλα κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο. 

Μάζηεπ 

PhD

Γεύηεπο πηςσίο 

118 

24 

13 

41 

13 

3 

Γςναίκερ Άνδπερ 
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Πξνπνλεηηθή εκπεηξία                               

Σα δεδνκέλα γηα ηελ πξνπνλεηηθή εκπεηξία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Α 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 26 θαη ην γξάθεκα  10. Δθαηφλ ηέζζεξηο άλδξεο (49.1  %) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία πάλσ απφ 11 έηε, ελψ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ  29.8 % ηνπ ζπλφινπ (17 άηνκα) . Γέθα πέληε άλδξεο θαη 

20 γπλαίθεο είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κηθξφηεξε απφ 5 έηε. 

Πίλαθαο 26.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, ζχκθσλα κε ηελ πξνπνλεηηθή ηνπο εκπεηξία.                               
 

   Πποπονηηική εμπειπία                                

     Μέσπι 5 έηη 6-10 έηη   >11 έηη  ,00 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 15 36 104 155 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
9,7% 23,2% 67,1% 100,0% 

    % εληφο Π.Δ. 42,9% 64,3% 86,0% 73,1% 

    % ηνπ ζπλφινπ 7,1% 17,0% 49,1% 73,1% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 20 20 17 57 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
35,1% 35,1% 29,8% 100,0% 

    % εληφο Π.Δ. 57,1% 35,7% 14,0% 26,9% 

    % ηνπ ζπλφινπ 9,4% 9,4% 8,0% 26,9% 

 ύνολο πρλφηεηα 35 56 121 212 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
16,5% 26,4% 57,1% 100,0% 

  % εληφο Π.Δ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 16,5% 26,4% 57,1% 100,0% 
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Γξάθεκα 10. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Α ζχκθσλα κε ηελ πξνπνλεηηθή ηνπο εκπεηξία. 

 

Αζιεηηθή εκπεηξία                               

Σα δεδνκέλα γηα ηελ αζιεηηθή εκπεηξία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Α 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 27 θαη ην γξάθεκα  11. Δθαηφ άλδξεο (47.2  %) ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο  ήηαλ πξψελ αζιεηέο πνπ είραλ θαηαιάβεη ζε αγψλεο απφ πξψηε κέρξη φγδνε 

ζέζε,  ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ  18. 4 %, δει. 39 άηνκα. Μφλν 

ηξεηο άλδξεο θαη δέθα γπλαίθεο δελ είραλ θακηά  αζιεηηθή εκπεηξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσπι 5 έηη 

6-10 έηη 

>11 έηη 

15 

36 

104 

20 

20 

17 

Γςναίκερ Άνδπερ 
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Πίλαθαο 27.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, ζχκθσλα κε ηελ αζιεηηθή ηνπο εκπεηξία. 
  

   Αθληηική εμπειπία                                

    

 Παλιόρ 

αθληηήρ 1-8 

θέζη 

 Παλιόρ 

αθληηήρ    Καμία  ,00 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 100 52 3 155 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
64,5% 33,5% 1,9% 100,0% 

    % εληφο Α.Δ. 71,9% 86,7% 23,1% 73,1% 

    % ηνπ ζπλφινπ 47,2% 24,5% 1,4% 73,1% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 39 8 10 57 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
68,4% 14,0% 17,5% 100,0% 

    % εληφο Α.Δ. 28,1% 13,3% 76,9% 26,9% 

    % ηνπ ζπλφινπ 18,4% 3,8% 4,7% 26,9% 

 ύνολο πρλφηεηα 139 60 13 212 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
65,6% 28,3% 6,1% 100,0% 

  % εληφο Α.Δ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 65,6% 28,3% 6,1% 100,0% 

 
  

 
 

Γξάθεκα 11. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Α, ζχκθσλα κε ηελ αζιεηηθή ηνπο εκπεηξία. 

 

 

 

 

 Παλιόρ αθληηήρ 1-8 θέζη 

Παλιόρ αθληηήρ   

Καμία 

100 

52 

3 

39 

8 

10 

Γςναίκερ Άνδπερ 
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Δίδνο πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο                   

Σα δεδνκέλα γηα ην είδνο ηεο πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο 

Α παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 28 θαη ην γξάθεκα  12. Δμήληα δχν άλδξεο (29.2  %) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο αζρνινχληαλ κε γεληθή πξνπνλεηηθή,  ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ είθνζη δχν (10. 4 %). Με εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ. κφλν 

ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο ηαρχηεηαο), αζρνινχληαλ 93 άλδξεο θαη 35 γπλαίθεο. 

 

Πίλαθαο 28.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, ζχκθσλα κε ην είδνο ηεο πξνπνλεηηθήο ηνπο εξγαζίαο. 

 

   Πποπονηηική επγαζία                   ΤΝΟΛΟ 

    
 Γενική 

πποπονηηική      

ε εξειδικεςμένο 

ανηικείμενο (πσ 

μόνο πίτειρ ή μόνο 

δπόμοςρ 

ηασύηηηαρ)                    

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 62 93 155 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
40,0% 60,0% 100,0% 

    % εληφο Π.Δ. 73,8% 72,7% 73,1% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
29,2% 43,9% 73,1% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 22 35 57 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
38,6% 61,4% 100,0% 

    % εληφο Π.Δ. 26,2% 27,3% 26,9% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
10,4% 16,5% 26,9% 

ύνολο πρλφηεηα 84 128 212 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
39,6% 60,4% 100,0% 

  % εληφο Π.Δ. 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ 

ζπλφινπ 
39,6% 60,4% 100,0% 
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Γξάθεκα 12. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Α, ζχκθσλα  κε ην είδνο ηεο πξνπνλεηηθήο ηνπο εξγαζίαο.                   

 

 

Πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο       

Σα δεδνκέλα γηα ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 

ηεο νκάδαο Α παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 29 θαη ην γξάθεκα  13. Ογδφληα έμη άλδξεο (40.6  

%) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο θαηνηθνχζαλ ζε πφιε άλσ ησλ 50.000 θαηνίθσλ,  ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ  24 (11. 3 %). ε πφιεηο κέρξη 10.000 

θαηνίθνπο δηέκελαλ 19 άλδξεο πξνπνλεηέο (9 %) θαη 6 γπλαίθεο πξνπνλήηξηεο (2,8 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναι 

Όσι 

95 

28 

20 

13 
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Πίλαθαο 29.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, ζχκθσλα κε ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο 

εξγαζίαο ηνπο. 

 

   
     Πληθςζμιακά κπιηήπια πεπιοσήρ 

επγαζίαρ                                  

    

  Έυρ 

10.000 

καηοίκοςρ                                    

11.000-

50.000 

καηοίκοςρ                             

>50.000 

καηοίκοςρ   ,00 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 19 50 86 155 

    % εληφο ΦΤΛΟΤ 12,3% 32,3% 55,5% 100,0% 

    % εληφο Π.Κ.Π.Δ. 76,0% 64,9% 78,2% 73,1% 

    % ηνπ ζπλφινπ 9,0% 23,6% 40,6% 73,1% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 6 27 24 57 

    % εληφο ΦΤΛΟΤ 10,5% 47,4% 42,1% 100,0% 

    % εληφο Π.Κ.Π.Δ. 24,0% 35,1% 21,8% 26,9% 

    % ηνπ ζπλφινπ 2,8% 12,7% 11,3% 26,9% 

 ύνολο πρλφηεηα 25 77 110 212 

  % εληφο ΦΤΛΟΤ 11,8% 36,3% 51,9% 100,0% 

  % εληφο Π.Κ.Π.Δ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 11,8% 36,3% 51,9% 100,0% 

 

 

 
Γξάθεκα 13. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Α, ζχκθσλα κε ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο ηνπο.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Μέσπι 10.000 καηοίκοςρ  

11.000-50.000 καηοίκοςρ   

>50.000 καηοίκοςρ 

19 

50 

86 

6 

27 

24 
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 Πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε                   

Σα δεδνκέλα γηα ηελ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε  ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Α 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 30 θαη ην γξάθεκα  14. Δβδνκήληα ελλέα άλδξεο (37.3  %) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο είραλ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο,  ελψ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ  24 (11. 3 %). Ληγφηεξνη πξνπνλεηέο, ηφζν άλδξεο, φζν 

θαη γπλαίθεο είραλ εμεηδίθεπζε ηηο ξίςεηο, δει. 27 (12.7 %) άλδξεο θαη  11 (5.2 %) 

γπλαίθεο. 

Πίλαθαο 30.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, ζχκθσλα κε ηελ πξνπνλεηηθή ηνπο εμεηδίθεπζε. 

   Πποπονηηική εξειδίκεςζη                    

    Γπόμοι     Άλμαηα Ρίτειρ    

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 79 49 27 155 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
51,0% 31,6% 17,4% 100,0% 

    % εληφο Π.Δ. 76,7% 69,0% 71,1% 73,1% 

    % ηνπ ζπλφινπ 37,3% 23,1% 12,7% 73,1% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 24 22 11 57 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
42,1% 38,6% 19,3% 100,0% 

    % εληφο Π.Δ. 23,3% 31,0% 28,9% 26,9% 

    % ηνπ ζπλφινπ 11,3% 10,4% 5,2% 26,9% 

 ύνολο πρλφηεηα 103 71 38 212 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
48,6% 33,5% 17,9% 100,0% 

  % εληφο Π.Δ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 48,6% 33,5% 17,9% 100,0% 
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Γξάθεκα 14. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Α ζχκθσλα κε ηελ πξνπνλεηηθή ηνπο εμεηδίθεπζε.                                                   

 

 

Κύξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

Σα δεδνκέλα γηα ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο 

νκάδαο Α παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 31 θαη ην γξάθεκα  15. Σν 64.2 % (137 άηνκα) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί (θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα). 

Αληίζεηα, κφλν πξνπνλεηέο, ήηαλ 35 άλδξεο θαη 17 γπλαίθεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γπόμοι 

Άλμαηα 

Ρίτειρ 

79 

49 
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22 
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Πίλαθαο 31.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, ζχκθσλα κε ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. 

   
 Κύπια επαγγελμαηική 

δπαζηηπιόηηηα                       

    Πποπονηηήρ Δκπ/κόρ Άλλη   

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 35 100 20 155 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
22,6% 64,5% 12,9% 100,0% 

    % εληφο Κ.Δ.Γ. 48,6% 85,5% 87,0% 73,1% 

    % ηνπ ζπλφινπ 16,5% 47,2% 9,4% 73,1% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 17 37 3 57 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
64,9% 29,8% 5,3% 100,0% 

    % εληφο Κ.Δ.Γ. 51,4% 14,5% 13,0% 26,9% 

    % ηνπ ζπλφινπ 17,5% 8,0% 1,4% 26,9% 

 ύνολο πρλφηεηα 52 137 23 212 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
34,0% 64,2% 10,8% 100,0% 

  % εληφο Κ.Δ.Γ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 34,0% 55,2% 10,8% 100,0% 

 

 
Γξάθεκα 15. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, 

ζχκθσλα κε ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

 

Έζνδα από θύξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

Σα δεδνκέλα γηα ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο 

νκάδαο Α παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 32 θαη ην γξάθεκα  16. Απφ ηνλ πίλαθα απηφ θαη ην 

  Πποπονηηήρ 

Δκπαιδεςηικόρ 

Άλλο 

35 

100 

20 

17 

37 

3 
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γξάθεκα θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είραλ έζνδα πνπ 

μεπεξλνχζαλ ηηο 25.000 επξψ. Απηνί ήηαλ 56 άλδξεο (26.4 %)  θαη 42 γπλαίθεο (19.8%) 

επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο. 

Πίλαθαο 32.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, ζχκθσλα   κε έζνδα  απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.                                         

    
 Έζοδα  από ηην κύπια επαγγελμαηική 

δπαζηηπιόηηηα                       

    Μέσπι 15.000Δ 16-24.000Δ >25.000Δ   

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 45 54 56 155 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
29,0% 34,8% 36,1% 100,0% 

    % εληφο 

Δ.Κ.Δ.Γ. 
88,2% 85,7% 57,1% 73,1% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
21,2% 25,5% 26,4% 73,1% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 6 9 42 57 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
10,5% 15,8% 73,7% 100,0% 

    % εληφο 

Δ.Κ.Δ.Γ. 
11,8% 14,3% 42,9% 26,9% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
2,8% 4,2% 19,8% 26,9% 

 ύνολο πρλφηεηα 51 63 98 212 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
24,1% 29,7% 46,2% 100,0% 

  % εληφο 

Δ.Κ.Δ.Γ. 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ 

ζπλφινπ 
24,1% 29,7% 46,2% 100,0% 
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Γξάθεκα 16. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α 

ζχκθσλα κε   ζχκθσλα κε  ηα έζνδα  απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.                                                          

 

 Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ θιαζζηθνύ  αζιεηηζκνύ                  

Σα δεδνκέλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Α παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 33 θαη ην γξάθεκα  17. Απφ 

ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ην 95% ησλ αλδξψλ (148 άηνκα) θαη ην 84,2 % ησλ γπλαηθψλ 

(48 άηνκα) είρε παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρα ζεκηλάξηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Μέσπι 14.000 Δ 

15.000-24.000 Δ 

>25.000
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Πίλαθαο 33.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, ζχκθσλα κε ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.                  

   
Παπακολούθηζη ζεμιναπίυν 

κλαζζικού αθληηιζμού                    

      Ναι      Όσι                     

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 148 7 155 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
95,5% 4,5% 100,0% 

    % εληφο Π.. 75,5% 43,8% 73,1% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
69,8% 3,3% 73,1% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 48 9 57 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
84,2% 15,8% 100,0% 

    % εληφο Π.. 24,5% 56,3% 26,9% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
22,6% 4,2% 26,9% 

ύνολο πρλφηεηα 196 16 212 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
92,5% 7,5% 100,0% 

  % εληφο Π.. 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ 

ζπλφινπ 
92,5% 7,5% 100,0% 

 

 
Γξάθεκα 17. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο 

Α ζχκθσλα κε ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.                  

 

 

Ναι 

Όσι 
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Γεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ ηεο νκάδαο Β 

Σα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνπλ ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηελ πξνπνλεηηθή ή 

αζιεηηθή εκπεηξία, ηα έηε εξγαζίαο σο πξνπνλεηήο, ηελ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε, ηα 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο , ηε ζρέζε ηεο εξγαζίαο σο πξνπνλεηήο,  ηελ 

θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα εηήζηα έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή  

δξαζηεξηφηεηα θαη ηέινο, αλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα 

ζρεηηθά κε ηνλ θιαζζηθφ αζιεηηζκφ, παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ.  

Φύιν 

Σα δεδνκέλα γηα ην θχιν ησλ  πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Β παξαηίζεληαη ζηνλ 

πίλαθα 34 θαη ην γξάθεκα  18. Δθαηφλ είθνζη ηξία  άηνκα (78.8  %) απφ ην ζπλνιηθφ 

δείγκα ήηαλ άλδξεο,  ελψ 33 (21. 2 %) ήηαλ γπλαίθεο.  

Πίλαθαο 34. πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ην θχιν. 

 

Φύλο   Ν (%) 

 `Αλδξεο  123 (78.8) 

Γπλαίθεο 33 (21.2)   

ύνολο 156 (100)   
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Γξάθεκα 18. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ην θχιν. 
 

Ηιηθία 

Σα δεδνκέλα γηα ηελ ειηθία ησλ  πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Β παξαηίζεληαη ζηνλ 

πίλαθα 35 θαη ην γξάθεκα  19.  Πελήληα δχν άλδξεο θαη 23 γπλαίθεο είραλ ειηθία 21 κε 

35 έηε. Δπίζεο, πελήληα έμη άηνκα (39.9  %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ άλδξεο πνπ 

είραλ ειηθία 36 κέρξη πελήληα έηε,  ελψ ζηελ θαηεγνξία απηή ήηαλ 8 (5.1 %) γπλαίθεο.  
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Πίλαθαο 35. πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο. 
 

    ΖΛΗΚΗΑ ύνολο 

    21-35 36-50 >50   

ΦΤΛΟ Άνδπερ πρλφηεηα 52 56 15 123 

    % εληφο ΦΤΛΟΤ 42,3% 45,5% 12,2% 100,0% 

    % εληφο 

ΖΛΗΚΗΑ 
69,3% 87,5% 88,2% 78,8% 

    %  ηνπ ζπλφινπ 33,3% 35,9% 9,6% 78,8% 

   Γςναίκερ πρλφηεηα 23 8 2 33 

    % εληφο ΦΤΛΟΤ 69,7% 24,2% 6,1% 100,0% 

    %  εληφο 

ΖΛΗΚΗΑ 
30,7% 12,5% 11,8% 21,2% 

    %  ηνπ ζπλφινπ 14,7% 5,1% 1,3% 21,2% 

ύνολο  πρλφηεηα 75 64 17 156 

  % εληφο ΦΤΛΟΤ 48,1% 41,0% 10,9% 100,0% 

  %  εληφο 

ΖΛΗΚΗΑ 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  %  ηνπ ζπλφινπ 48,1% 41,0% 10,9% 100,0% 

 
 

Γξάθεκα 19. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Β ζχκθσλα κε ηελ ειηθία. 
 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Σα δεδνκέλα γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ  πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Β 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 36 θαη ην γξάθεκα  20. Δμήληα ελλέα άλδξεο (42.2  %) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ παληξεκέλνη άλδξεο,  ελψ 16 (10. 3 %) ήηαλ παληξεκέλεο 

γπλαίθεο.  

Από 21 μέσπι 35 έηη 

Από 36 μέσπι 50 έηη 

>50 έηη 
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Πίλαθαο 36.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β ζχκθσλα κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. 

 

   ΟΗΚ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΟ 

    ΠΑΝΣΡ ΔΛΔΤΘ   

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 69 54 123 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
56,1% 43,9% 100,0% 

    % εληφο Ο.Κ. 81,2% 76,1% 78,8% 

    % ηνπ ζπλφινπ 44,2% 34,6% 78,8% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 16 17 33 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
48,5% 51,5% 100,0% 

    % εληφο Ο.Κ. 18,8% 23,9% 21,2% 

    % ηνπ ζπλφινπ 10,3% 10,9% 21,2% 

ύνολο πρλφηεηα 85 71 156 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
54,5% 45,5% 100,0% 

  % εληφο Ο.Κ. 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 54,5% 45,5% 100,0% 

 
 

 

Γξάθεκα 20. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Β ζχκθσλα κε ηελ νηθ. θαηάζηαζε. 
 

Μνξθσηηθό επίπεδν                                  

Σα δεδνκέλα γηα ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ  πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Β 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 37 θαη ην γξάθεκα  21. Δθαηφλ επηά άλδξεο (68.6  %) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ πηπρηνχρνη ΣΔΦΑΑ, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο 

γπλαίθεο ήηαλ  (16.7 %), δειαδή 26.  

Έγγαμοι 

Άγαμοι/Υυπ. 

69 

54 

16 

17 
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Πίλαθαο 37.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, ζχκθσλα κε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. 
  

     Μοπθυηικό επίπεδο  ύνολο 

    ΣΔΦΑΑ ΑΔΗ ΣΔΗ  

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 107 5 11 123 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
87,0% 4,1% 8,9% 100,0% 

    % εληφο Μ.Δ. 80,5% 100,0% 61,1% 78,8% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
68,6% 3,2% 7,1% 78,8% 

   

ΓΤΝΑΗΚΔ 

πρλφηεηα 
26 0 7 33 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
78,8% ,0% 21,2% 100,0% 

    % εληφο Μ.Δ. 19,5% ,0% 38,9% 21,2% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
16,7% ,0% 4,5% 21,2% 

ύνολο πρλφηεηα 133 5 18 156 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
85,3% 3,2% 11,5% 100,0% 

  % εληφο Μ.Δ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ 

ζπλφινπ 
85,3% 3,2% 11,5% 100,0% 

 

 
Γξάθεκα 21. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Β ζχκθσλα κε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. 

 

 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο                             

 

Σα δεδνκέλα γηα ηηο μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Β 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 38 θαη ην γξάθεκα  22. Δλελήληα ηξεηο άλδξεο (59.6  %) ηνπ 

Σ.Δ.Φ.Α.Α. 

Α.Δ.Η. 

Σ.Δ.Η./ΆΛΛΟ 

107 

5 

11 

26 

0 

7 
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ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ θάηνρνη κάζηεξ, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο 

ήηαλ 13. 5 %(21 άηνκα). Κάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ήηαλ 24 άλδξεο (15.4%) θαη 

8 γπλαίθεο (5.1 %). 

Πίλαθαο 38.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο. 
 

   Μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ  

    Μάζηεπ  PhD 

Γεύηεπο 

Πηςσίο ,00 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 93 24 6 123 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
75,6% 19,5% 4,9% 100,0% 

    % εληφο Μ.. 81,6% 75,0% 60,0% 78,8% 

    % ηνπ ζπλφινπ 59,6% 15,4% 3,8% 78,8% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 21 8 4 33 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
63,6% 24,2% 12,1% 100,0% 

    % εληφο Μ.. 18,4% 25,0% 40,0% 21,2% 

    % ηνπ ζπλφινπ 13,5% 5,1% 2,6% 21,2% 

 ύνολο πρλφηεηα 114 32 10 156 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
73,1% 20,5% 6,4% 100,0% 

  % εληφο Μ.. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 73,1% 20,5% 6,4% 100,0% 

 

 

Γξάθεκα 22. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ην κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο. 

 

 

 

Μάζηεπ 

PhD

Γεύηεπο πηςσίο 

93 

24 

6 

21 

8 

4 
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Πξνπνλεηηθή εκπεηξία                               

Σα δεδνκέλα γηα ηελ πξνπνλεηηθή εκπεηξία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Β 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 39 θαη ην γξάθεκα  23. Δμήληα πέληε άλδξεο (41.7  %) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία πάλσ απφ 11 έηε, ελψ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ  7. 1 %. αξάληα έλαο άλδξεο θαη 21 γπλαίθεο είραλ 

πξνπνλεηηθή εκπεηξία κηθξφηεξε απφ 5 έηε. 

Πίλαθαο 39.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ηελ πξνπνλεηηθή ηνπο εκπεηξία.                               

 

   Πποπονηηική εμπειπία                                

     Μέσπι 5 έηη 6-10 έηη   >11 έηη  ,00 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 41 17 65 123 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
33,3% 13,8% 52,8% 100,0% 

    % εληφο Π.Δ. 66,1% 70,8% 92,9% 78,8% 

    % ηνπ ζπλφινπ 26,3% 10,9% 41,7% 78,8% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 21 7 5 33 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
63,6% 21,2% 15,2% 100,0% 

    % εληφο Π.Δ. 33,9% 29,2% 7,1% 21,2% 

    % ηνπ ζπλφινπ 13,5% 4,5% 3,2% 21,2% 

 ύνολο πρλφηεηα 62 24 70 156 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
39,7% 15,4% 44,9% 100,0% 

  % εληφο Π.Δ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 39,7% 15,4% 44,9% 100,0% 

 

 
Γξάθεκα 23. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ηελ πξνπνλεηηθή ηνπο εκπεηξία. 

Μέσπι 5 έηη 

6-10 έηη 

>11 έηη 

41 

17 

65 

21 

7 

5 
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Αζιεηηθή εκπεηξία                               

Σα δεδνκέλα γηα ηελ αζιεηηθή εκπεηξία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Β 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 40 θαη ην γξάθεκα  24. Πελήληα έλαο άλδξεο (32.7  %) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ παιηνί αζιεηέο πνπ είραλ θαηαιάβεη ζε αγψλεο απφ πξψηε 

κέρξη φγδνε ζέζε,  ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ 12( 7.7 %).  38 

άλδξεο θαη 8 γπλαίθεο δελ είραλ θακηά αζιεηηθή εκπεηξία. 

Πίλαθαο 40.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ηελ αζιεηηθή ηνπο εκπεηξία. 
  

   Αθληηική εμπειπία                                

    

Ππώην 

αθληηήρ 1-8 

θέζη 

Ππώην 

αθληηήρ Καμία ,00 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 51 34 38 123 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
41,5% 27,6% 30,9% 100,0% 

    % εληφο Α.Δ. 81,0% 72,3% 82,6% 78,8% 

    % ηνπ ζπλφινπ 32,7% 21,8% 24,4% 78,8% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 12 13 8 33 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
36,4% 39,4% 24,2% 100,0% 

    % εληφο Α.Δ. 19,0% 27,7% 17,4% 21,2% 

    % ηνπ ζπλφινπ 7,7% 8,3% 5,1% 21,2% 

 ύνολο πρλφηεηα 63 47 46 156 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
40,4% 30,1% 29,5% 100,0% 

  % εληφο Α.Δ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 40,4% 30,1% 29,5% 100,0% 

 

Γξάθεκα 24. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ηελ αζιεηηθή ηνπο εκπεηξία. 

Παλιόρ αθληηήρ 1-8 

θέζη 

Παλιόρ αθληηήρ 

Καμία αθληηική 

εμπειπία 

51 

34 

38 

12 

13 

8 
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Δίδνο πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο                   

Σα δεδνκέλα γηα ην είδνο ηεο πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο 

Β παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 41 θαη ην γξάθεκα  25. Πελήληα ελλέα άλδξεο (37.8  %) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο αζρνινχληαλ κε γεληθή πξνπνλεηηθή,  ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ  21 άηνκα (13.  %). Με εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ κφλν ξίςεηο 

ή κφλν δξφκνπο ηαρχηεηαο)  αζρνινχληαλ 64 άλδξεο θαη 12 γπλαίθεο. 

Πίλαθαο 41.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ην είδνο ηεο πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο. 

   Πποπονηηική επγαζία                   ΤΝΟΛΟ 

    
 Γενική 

πποπονηηική      

ε εξειδικεςμένο 

ανηικείμενο (πσ 

μόνο πίτειρ ή μόνο 

δπόμοςρ 

ηασύηηηαρ)                    

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 59 64 123 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
48,0% 52,0% 100,0% 

    % εληφο Π.Δ. 73,8% 84,2% 78,8% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
37,8% 41,0% 78,8% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 21 12 33 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
63,6% 36,4% 100,0% 

    % εληφο Π.Δ. 26,3% 15,8% 21,2% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
13,5% 7,7% 21,2% 

ύνολο πρλφηεηα 80 76 156 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
51,3% 48,7% 100,0% 

  % εληφο Π.Δ. 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ 

ζπλφινπ 
51,3% 48,7% 100,0% 
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Γξάθεκα 25. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Β ζχκθσλα  κε ην είδνο ηεο πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο.                   

 

 

Πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο       

Σα δεδνκέλα γηα ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 

ηεο νκάδαο Β παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 42 θαη ην γξάθεκα  26. Πελήληα νθηψ άλδξεο 

(37.2 %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο θαηνηθνχζαλ ζε πφιε άλσ ησλ 50.000 θαηνίθσλ,  ελψ 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ  15 (9. 6 %). ε πφιεηο κέρξη 10.000 

θαηνίθνπο δηέκελαλ 23 άλδξεο πξνπνλεηέο (14.7 %) θαη 8 γπλαίθεο πξνπνλήηξηεο (5.1 

%). 

 

 

 

 

 

Ναι 

Όσι 

95 

28 

20 
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Πίλαθαο 42.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο 

εξγαζίαο.  

 

   
     Πληθςζμιακά κπιηήπια πεπιοσήρ 

επγαζίαρ                                  

    

  Έυρ 

10.000 

καηοίκοςρ                                    

11.000-

50.000 

καηοίκοςρ                             

>50.000 

καηοίκοςρ   ,00 

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 23 42 58 123 

    % εληφο ΦΤΛΟΤ 18,7% 34,1% 47,2% 100,0% 

    % εληφο Π.Κ.Π.Δ. 74,2% 80,8% 79,5% 78,8% 

    % ηνπ ζπλφινπ 14,7% 26,9% 37,2% 78,8% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 8 10 15 33 

    % εληφο ΦΤΛΟΤ 24,2% 30,3% 45,5% 100,0% 

    % εληφο Π.Κ.Π.Δ. 25,8% 19,2% 20,5% 21,2% 

    % ηνπ ζπλφινπ 5,1% 6,4% 9,6% 21,2% 

 ύνολο πρλφηεηα 31 52 73 156 

  % εληφο ΦΤΛΟΤ 19,9% 33,3% 46,8% 100,0% 

  % εληφο Π.Κ.Π.Δ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 19,9% 33,3% 46,8% 100,0% 

 

 
Γξάθεκα 26. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Β ζχκθσλα κε ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο.                                 

 

 

Πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε                   

Σα δεδνκέλα γηα ηελ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Β 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 43 θαη ην γξάθεκα  27. Δμήληα έλαο άλδξεο (39.1 %) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο είραλ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο,  ελψ ην αληίζηνηρν 

Μέσπι 10.000 καηοίκοςρ 

11.000- 50.000 καηοίκοςρ 

>50.000 καηοίκοςρ 

23 

42 
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πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ  7,7% (12 άηνκα) . Ληγφηεξνη πξνπνλεηέο, ηφζν άλδξεο, 

φζν θαη γπλαίθεο είραλ εμεηδίθεπζε ζηηο ξίςεηο . 26 ( 16.7 %), έλαληη 7 (4.5 %). 

Πίλαθαο 43.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ηελ πξνπνλεηηθή ηνπο εμεηδίθεπζε.                   

   Πποπονηηική εξειδίκεςζη                    

    Γπόμοι     Άλμαηα Ρίτειρ    

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 61 36 26 123 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
49,6% 29,3% 21,1% 100,0% 

    % εληφο Π.Δ. 83,6% 72,0% 78,8% 78,8% 

    % ηνπ ζπλφινπ 39,1% 23,1% 16,7% 78,8% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 12 14 7 33 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
36,4% 42,4% 21,2% 100,0% 

    % εληφο Π.Δ. 16,4% 28,0% 21,2% 21,2% 

    % ηνπ ζπλφινπ 7,7% 9,0% 4,5% 21,2% 

 ύνολο πρλφηεηα 73 50 33 156 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
46,8% 32,1% 21,2% 100,0% 

  % εληφο Π.Δ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 46,8% 32,1% 21,2% 100,0% 

 

 

Γξάθεκα 27. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ηελ πξνπνλεηηθή ηνπο εμεηδίθεπζε.                                                   

 

 

 

 

Γπόμοι 

Άλμαηα 

Ρίτειρ 
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Κύξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

Σα δεδνκέλα γηα ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο 

νκάδαο Β παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 44 θαη ην γξάθεκα  28. Σν 34.4 % (54 άηνκα) απφ 

ηνπο άλδξεο ηνπ δείγκαηνο είραλ άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ κφλν 

πξνπνλεηέο, ήηαλ 30 άλδξεο (19.2 %)  θαη 16 γπλαίθεο (10.3 %). 

Πίλαθαο 44.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. 

   
 Κύπια επαγγελμαηική 

δπαζηηπιόηηηα                       

    Πποπονηηήρ Δκπ/κόρ Άλλη   

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 30 39 54 123 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
24,4% 31,7% 43,9% 100,0% 

    % εληφο Κ.Δ.Γ. 65,2% 84,8% 84,4% 78,8% 

    % ηνπ ζπλφινπ 19,2% 25,0% 34,6% 78,8% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 16 7 10 33 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
48,5% 21,2% 30,3% 100,0% 

    % εληφο Κ.Δ.Γ. 34,8% 15,2% 15,6% 21,2% 

    % ηνπ ζπλφινπ 10,3% 4,5% 6,4% 21,2% 

 ύνολο πρλφηεηα 46 46 64 156 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
29,5% 29,5% 41,0% 100,0% 

  % εληφο Κ.Δ.Γ. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ ζπλφινπ 29,5% 29,5% 41,0% 100,0% 
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Γξάθεκα 28. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β 

ζχκθσλα κε ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

 

Έζνδα από θύξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

Σα δεδνκέλα γηα ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο 

νκάδαο Β παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 45 θαη ην γξάθεκα  29. Απφ ηνλ πίλαθα απηφ θαη 

γξάθεκα θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είραλ έζνδα πνπ 

μεπεξλνχζαλ ηηο 25.000 Δ. Απηνί ήηαλ 60 άλδξεο (38.5 %)  θαη 28 γπλαίθεο (17.9 %) επί 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πποπονηηήρ 

Δκπαιδεςηικόρ 

Άλλο 

30 

39 

54 

16 

7 

10 

Γςναίκερ Άνδπερ 
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Πίλαθαο 45.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β, ζχκθσλα κε ηα έζνδα απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

    
 Έζοδα  από ηην κύπια επαγγελμαηική 

δπαζηηπιόηηηα                       

    Μέσπι 15.000Δ 16-24.000Δ >25.000Δ   

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 35 28 60 123 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
28,5% 22,8% 48,8% 100,0% 

    % εληφο 

Δ.Κ.Δ.Γ. 
92,1% 93,3% 68,2% 78,8% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
22,4% 17,9% 38,5% 78,8% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 3 2 28 33 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
9,1% 6,1% 84,8% 100,0% 

    % εληφο 

Δ.Κ.Δ.Γ. 
7,9% 6,7% 31,8% 21,2% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
1,9% 1,3% 17,9% 21,2% 

 ύνολο πρλφηεηα 38 30 88 156 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
24,4% 19,2% 56,4% 100,0% 

  % εληφο 

Δ.Κ.Δ.Γ. 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ 

ζπλφινπ 
24,4% 19,2% 56,4% 100,0% 

 

 

 
Γξάθεκα 29. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο 

Β ζχκθσλα κε ηα έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

 

 

Μέσπι 14.000 Δ 

15.000-24.000 Δ 

>25.000 Δ 

35 

28 

60 

3 

2 

28 

Γςναίκερ Άνδπερ 
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Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ θιαζζηθνύ  αζιεηηζκνύ                  

Σα δεδνκέλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Β παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 46 θαη ην γξάθεκα  30. Απφ 

ηνλ πίλαθα θαη ην γξάθεκα πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. Απηνί ήηαλ 95 

άλδξεο θαη 20 γπλαίθεο. 

Πίλαθαο 46.  πρλφηεηεο θαη εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β, ζχκθσλα κε  ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.                  

   
Παπακολούθηζη ζεμιναπίυν 

κλαζζικού αθληηιζμού                    

    Ναι Όσι  

ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΔ πρλφηεηα 95 28 123 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
77,2% 22,8% 100,0% 

    % εληφο Π.. 82,6% 68,3% 78,8% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
60,9% 17,9% 78,8% 

  ΓΤΝΑΗΚΔ πρλφηεηα 20 13 33 

    % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
60,6% 39,4% 100,0% 

    % εληφο Π.. 17,4% 31,7% 21,2% 

    % ηνπ 

ζπλφινπ 
12,8% 8,3% 21,2% 

ύνολο πρλφηεηα 115 41 156 

  % εληφο 

ΦΤΛΟΤ 
73,7% 26,3% 100,0% 

  % εληφο Π.. 100,0% 100,0% 100,0% 

  % ηνπ 

ζπλφινπ 
73,7% 26,3% 100,0% 
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Γξάθεκα 30. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο 

Β, ζχκθσλα κε ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.                  

 

Βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο Α 

νκάδαο 

 

Απφ ηνπο πξνπνλεηέο δεηήζεθε λα ζεκεηψζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 22 εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε κηα πεληάβαζκε θιίκαθα LIKERT κε ην βαζκφ πέληε λα 

αλαθέξεηαη σο πνιχ ζεκαληηθφ, θαη ην βαζκφ έλα σο πνιχ αζήκαλην. Οη δέθα 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο Α νκάδαο ήηαλ (πίλαθαο 47):  

1. Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά (εξψηεζε 8). 

2. Γλσξίδεη  αλαηνκία (εξψη. 9) 

3. Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (εξψηεζε 7). 

4. Γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ (εξψη. 5).    

5. Γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή (εξψη. 10). 

 

Ναι 

Όσι 

95 

28 

20 

13 

Γςναίκερ Άνδπερ 
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6. Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

(εξψηεζε 15). 

7. Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ (εξψη. 12). 

8. Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο (εξψη. 13). 

9. Καζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο 

(εξψη. 3)   

10. Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ 

άζθεζεο  (εξψη. 2).   

Οη δπν γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε κηθξφηεξνπο βαζκνχο απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο Α νκάδαο ήηαλ:   

1. Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο (εξψη. 16).  

2. Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο εγγξαθέο, 

αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο, θιπ. (εξψη. 21). 

 

Πίλαθαο 47. Βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο Α νκάδαο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

 N Μικπ. 

ηιμή 

Μεγ. ηιμή Μέζη 

ηιμή 

Σςπική απόκλιζη 

Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά (εξψη. 8) 212 1,00 5,00 4,2689 ,81942 

Γλσξίδεη  αλαηνκία (εξψη. 9)  212 1,00 5,00 4,2311 ,86445 

Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(εξψη. 7)     

212 1,00 5,00 4,2028 ,87698 

Γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ (εξψη. 5)    212 1,00 5,00 4,1840 ,84826 

Γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή (εξψη. 10) 212 1,00 5,00 4,1038 ,84796 

Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε 

δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο  (εξψη. 

15) 

212 1,00 5,00 4,0755 ,98518 

Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ 

(εξψη. 12)  
212 1,00 5,00 4,0679 ,92984 
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Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο (εξψη. 13)  
212 1,00 5,00 4,0598 1,01645 

Καζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο (εξψη. 3)   
212 1,00 5,00 3,9717 ,90242 

Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη 

αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο  

(εξψη. 2)   

212 1,00 5,00 3,9434 ,93718 

Γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο (εξψη. 14)   212 1,00 5,00 3,9057 ,97386 

Γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ αζιεηηζκνχ 

(εξψη. 6)   
212 1,00 5,00 3,8868 1,12128 

 Τινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο (εξψη. 19)   212 1,00 5,00 3,8679 1,04474 

Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο 

αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ ησλ 

αζιεηψλ ηνπ) κε ακνηβή (εξψη. 4) 

212 1,00 5,00 3,8443 1,08384 

Καζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο  (εξψη. 1)  
212 1,00 5,00 3,8396 ,90953 

ρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο (εξψη. 18)  212 1,00 5,00 3,7547 1,01469 

Γλσξίδεη άξηζηα κεζφδνπο γηα  απνθαηάζηαζε  

θαθψζεσλ (εξψη. 11) 
212 1,00 5,00 3,7311 1,05236 

 Οξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο (εξψη. 17) 212 1,00 5,00 3,7170 ,97119 

Κάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  ζθνπψλ (εξψη. 20) 
212 1,00 5,00 3,6415 1,05927 

Αλαπηχζζεη έλα πξσηφηππν ζρέδην δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ (εξψη. 22) 
212 1,00 5,00 3,5755 ,98758 

Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο εγγξαθέο, 

αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο, θιπ. (εξψη. 21) 

212 1,00 5,00 3,4858 1,14154 

Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ θαη 

νηθνλνκηθέο αλαθνξέο (εξψη. 16) 
212 1,00 5,00 3,1887 1,06751 

 
 

Βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο Β 

νκάδαο 

 

Απφ ηνπο πξνπνλεηέο δεηήζεθε λα ζεκεηψζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 22 εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε κηα πεληάβαζκε θιίκαθα LIKERT κε ην βαζκφ πέληε λα 

αλαθέξεηαη σο πνιχ ζεκαληηθφ, θαη ην βαζκφ έλα  σο πνιχ αζήκαλην. Οη δέθα 
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γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο Β νκάδαο ήηαλ (πίλαθαο 48):  

1. Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (εξψη. 7). 

2. Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο  (εξψη. 15).     

3. Γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο (εξψη. 14) .  

4. Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν 

(πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε ακνηβή (εξψη. 4). 

5. Γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ (εξψη. 5). 

6. Τινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο (εξψη. 19).   

7. Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά (εξψη. 8). 

8. Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο (εξψη. 13). 

9. Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ (εξψη. 12). 

10. Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ 

άζθεζεο  (εξψη. 2).   

Οη δπν γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε κηθξφηεξνπο βαζκνχο απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο Β νκάδαο ήηαλ:   

1. Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο εγγξαθέο, 

αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο θιπ. (εξψη. 21). 

2. Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο (εξψη. 16).  
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Πίλαθαο 48. Βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο B νκάδαο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

 N Μικπ. 

ηιμή 

Μεγ. ηιμή Μέζη 

ηιμή 

Σςπική απόκλιζη 

Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(εξψη. 7)     

156 2,00 5,00 4,2308 ,74354 

Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε 

δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο  (εξψη. 

15) 

156 2,00 5,00 4,1538 ,85121 

Γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο (εξψη. 14)   156 2,00 5,00 4,1090 ,83915 

Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο 

αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ ησλ 

αζιεηψλ ηνπ) κε ακνηβή (εξψη. 4) 

156 1,00 5,00 4,1026 ,91001 

Γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ (εξψη. 5)    156 2,00 5,00 4,1026 ,84380 

Τινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο (εξψη. 19)   156 1,00 5,00 4,0641 ,90646 

Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά (εξψη. 8) 156 1,00 5,00 4,0641 ,88485 

Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο (εξψη. 13)  

156 2,00 5,00 4,0577 ,78896 

Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ 

(εξψη. 12)  

156 1,00 5,00 4,0513 ,84849 

Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη 

αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο  

(εξψη. 2)   

156 2,00 5,00 4,0385 ,81029 

Καζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο (εξψη. 3)   

156 1,00 5,00 4,0256 ,81080 

Γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ αζιεηηζκνχ 

(εξψη. 6)   

156 1,00 5,00 4,0000 ,93671 

ρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο (εξψη. 18)  156 1,00 5,00 3,9872 ,87242 

Γλσξίδεη  αλαηνκία (εξψη. 9)  156 1,00 5,00 3,9744 ,90837 

Γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή (εξψη. 10) 156 1,00 5,00 3,9295 ,95790 

Οξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο (εξψη. 17) 156 1,00 5,00 3,8718 ,83255 

Καζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο  (εξψη. 1)  

156 1,00 5,00 3,8590 ,88317 

Γλσξίδεη άξηζηα κεζφδνπο γηα  απνθαηάζηαζε  

θαθψζεσλ (εξψη. 11) 

156 1,00 5,00 3,8462 ,94462 
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Κάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  ζθνπψλ (εξψη. 20) 

156 1,00 5,00 3,8333 ,90042 

Αλαπηχζζεη έλα πξσηφηππν ζρέδην δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ (εξψη. 22) 

156 1,00 5,00 3,7949 ,89959 

Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο εγγξαθέο, 

αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο, θιπ. (εξψη. 21) 

156 1,00 5,00 3,7308 ,93909 

Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ θαη 

νηθνλνκηθέο αλαθνξέο (εξψη. 16) 

156 1,00 5,00 3,3205 1,00955 

Πίλαθαο  49. Δξσηήκαηα πνπ πήξαλ ηε κηθξφηεξε θαη ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία. 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΖΡΑΝ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

ΟΜΑΓΑ Α ΟΜΑΓΑ Β 

1. Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά 

2. Γλσξίδεη αλαηνκία 

3. Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ππάξρνπλ απφ ζπκκεηνρή ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

4. Γλσξίδεη ςπρνινγία ηνπ 

αζιεηηζκνχ 

5. Γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή 

6. Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο 

πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

7. Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ 

θαθψζεσλ 

8. Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο 

απνθάζεηο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο 

9. Καζηεξψλεη κηα ινγηθή 

δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνγξακκάησλ άζθεζεο 

10. Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ 

πξνγξακκάησλ άζθεζεο 

 

 

1. Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ππάξρνπλ απφ ζπκκεηνρή ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

2. Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο 

πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

3. Γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο 

άζθεζεο 

4. Παξέρεη πξνπνλεηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο 

αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν 

(πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε 

ακνηβή 

5. Γλσξίδεη ςπρνινγία ηνπ 

αζιεηηζκνχ 

6. Τινπνηεί αζιεηηθέο 

ζπλαληήζεηο 

7. Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά 

8. Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο 

απνθάζεηο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο 

9. Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο 

ησλ θαθψζεσλ 

10. Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ 

πξνγξακκάησλ άζθεζεο 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΖΡΑΝ ΣΖ ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

ΟΜΑΓΑ Α ΟΜΑΓΑ Β 

1. Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε 

πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο 

2. Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα 

ηηο εγγξαθέο, αλαθνξέο, 

ζεκεηψζεηο θ.ι.π 

 

1. Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα 

ηηο εγγξαθέο, αλαθνξέο, 

ζεκεηψζεηο θ.ι.π 

2. Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε 

πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο 

 

 

 

Αναλςηική βαθμολογία ηυν παπαγόνηυν και θόπηιζή ηοςρ μεηά ηην 

ππαγμαηοποίηζη ηηρ παπαγονηικήρ ανάλςζηρ 

 

Παπάγονηαρ 1 «Σεσνικέρ διασείπιζηρ» 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ βαζκνιφγεζαλ ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 1, πνπ πξνέθπςε απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 18, 20, 

19, 21, 17, 22 θαη 16 παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 50. Οη ηδηαίηεξεο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο 

αζιεηηθήο δηνίθεζεο πνπ πήξαλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ήηαλ: 

«Τινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο», (3.95±0.99), «ρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο» 

(3.85±0.96) θαη «Οξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο» (3.78±0.91). Αληίζεηα, ην κηθξφηεξν 

βαζκφ πήξε ε γλψζε/ηθαλφηεηα «Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ θαη 

νηθνλνκηθέο αλαθνξέο» (3.24±1.04). 
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Πίλαθαο 50. εηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο/ηξηεο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

παξάγνληα 1  «Σερληθέο δηαρείξηζεο». 

Ανάλςζη επώηηζηρ 

Δλάσιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μέζορ 

όπορ 

Σςπική 

απόκλιζη 

Τινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο 

(Δξ. 19) 
1,00 5,00 3,9511 ,99196 

 ρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο 

(Eξ. 18) 
1,00 5,00 3,8533 ,96262 

Οξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο 

(Eξ. 17) 
1,00 5,00 3,7826 ,91700 

Κάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  

ζθνπψλ (Eξ. 20) 

1,00 5,00 3,7228 ,99827 

Αλαπηχζζεη έλα πξσηφηππν ζρέδην 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Eξ. 22) 
1,00 5,00 3,6685 ,95620 

Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα 

ηηο εγγξαθέο, αλαθνξέο, 

ζεκεηψζεηο, θιπ ( Eξ. 21) 

1,00 5,00 3,5897 1,06600 

Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε 

πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο (Eξ. 16) 

1,00 5,00 3,2446 1,04398 

 

Φοπηίζειρ επυηήζευν μέζα ζηον παπάγονηα «Σεσνικέρ διασείπιζηρ» 

Οη θνξηίζεηο γηα ηνλ παξάγνληα απηφ θπκάλζεθαλ απφ 0.818 κέρξη 0.650 (πίλαθαο 51). 

Οη ηξεηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε εζσηεξηθή ζπλνρή, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηε θφξηηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκνινγία πνπ πήξαλ, ήηαλ: 

«ρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο» (θφξηηζε 0.818), «Κάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  ζθνπψλ» (θφξηηζε 0.791)  θαη «Τινπνηεί αζιεηηθέο 

ζπλαληήζεηο» (θφξηηζε 0.779).    
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Πίλαθαο 51. Οη θνξηίζεηο ζηνλ  παξάγνληα 1,  «Σερληθέο δηαρείξηζεο». 

Απ. 

επώηηζηρ Ανάλςζη ηηρ επώηηζηρ 

Φόπηιζη 

παπάγονηα 

Eξψη. 18   ρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο ,818 

Eξψη. 20 Κάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

νξγαλσηηθψλ  ζθνπψλ 
,791 

Eξψη. 19  Τινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο ,779 

Eξψη. 21 Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηηο εγγξαθέο, αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο 

θιπ 

,764 

Eξψη. 17 Οξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο ,725 

Δξψη. 22 Αλαπηχζζεη έλα πξσηφηππν ζρέδην δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ 
,672 

Eξψη. 16 Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ θαη 

νηθνλνκηθέο αλαθνξέο 
,650 

 

Παπάγονηαρ 2 «Αθληηική επιζηήμη»   

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο/ηξεο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 2 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 6, 14, 5, 15 θαη 7 παξαηίζεηαη ζηνλ 

πίλαθα 52. Οη γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ πήξαλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ήηαλ: «Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (4.21 ±0.82), «Γλσξίδεη ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ»  (4.14 

±0.84), «Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο» (4.10±0.93) θαη «Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά» (3.99±0.92). Με 

κηθξφηεξν βαζκφ βαζκνινγήζεθε ε γλψζε/ηθαλφηεηα «Γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ 

αζιεηηζκνχ» (3.93 ±1.04). 
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Πίλαθαο 52. εηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο/ηξηεο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

παξάγνληα 2  «Αζιεηηθή επηζηήκε». 

Ανάλςζη επώηηζηρ 

Δλάσιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μέζορ 

όπορ 

Σςπική 

απόκλιζη 

Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  (Δξ. 7) 

1,00 5,00 4,2147 ,82211 

Γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ 

(Eξ. 5) 
1,00 5,00 4,1495 ,84618 

Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο 

ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Eξ. 15) 

1,00 5,00 4,1087 ,93034 

Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά (Eξ. 

14) 
1,00 5,00 3,9918 ,92347 

Γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ 

αζιεηηζκνχ (Eξ. 6) 
1,00 5,00 3,9348 1,04716 

 

Φοπηίζειρ επυηήζευν μέζα ζηον παπάγονηα «Αθληηική επιζηήμη»   

Οη θνξηίζεηο γηα ηνλ παξάγνληα απηφ θπκάλζεθαλ απφ 0.751 κέρξη 0.547 (πίλαθαο 53). 

Οη ηξεηο ηθαλφηεηεο πνπ παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε εζσηεξηθή ζπλνρή, φπσο θαίλεηαη απφ 

ηε θφξηηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκνινγία πνπ πήξαλ, ήηαλ: «Γλσξίδεη 

θνηλσληνινγία  ηνπ αζιεηηζκνχ» (θφξηηζε 0.751), «Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά» 

(θφξηηζε 0.703) θαη «Γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ» (θφξηηζε 0.679). 
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Πίλαθαο 53. Οη θνξηίζεηο ζηνλ  παξάγνληα 2, «Αζιεηηθή επηζηήκε». 

Απ. 

επώηηζηρ Ανάλςζη ηηρ επώηηζηρ 

Φόπηιζη 

παπάγονηα 

Eξψη. 6 Γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ αζιεηηζκνχ  ,751 

Eξψη. 14  Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά ,703 

Eξψη. 5  Γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ ,679 

Eξψη. 15 
 Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα 

ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο 
,630 

Eξψη. 7  Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  
,547 

 

Παπάγονηαρ 3 «Βιολογία»   

ηνλ πίλαθα 54 θαίλεηαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο/ηξηεο βαζκνιφγεζαλ ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 3 πνπ πξνέθπςε απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 9, 8 

θαη 10, νη νπνίεο είλαη: «Γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο» (4.12±0.89), «Γλσξίδεη  

αλαηνκία» (4.18±0.85 θαη «Γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή» (4.02±0.89). 

 

Πίλαθαο 54. εηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο/ηξηεο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

παξάγνληα 3  «Βηνινγία». 

Ανάλςζη επώηηζηρ 

Δλάσιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μέζορ 

όπορ 

Σςπική 

απόκλιζη 

Γλσξίδεη  αλαηνκία  (Δξ. 8) 1,00 5,00 4,1821 ,85263 

Γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο 

(Δξ. 9) 
1,00 5,00 4,1223 ,89122 

 Γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή (Eξ. 10) 1,00 5,00 4,0299 ,89909 

 

Φοπηίζειρ επυηήζευν μέζα ζηον παπάγονηα «Βιολογία»   

Οη θνξηίζεηο γηα ηνλ παξάγνληα απηφ θπκάλζεθαλ απφ 0.836 κέρξη 0.772 (πίλαθαο 55). Ζ 

ζεηξά ησλ θνξηίζεσλ κε ηε κεγαιχηεξε εζσηεξηθή ζπλνρή, φπσο θαίλεηαη απφ ηε 

θφξηηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκνινγία πνπ πήξαλ, ήηαλ: «Γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο 



134 

 

άζθεζεο» (θφξηηζε 0.836), «Γλσξίδεη  αλαηνκία» (θφξηηζε 0.830)  θαη «Γλσξίδεη 

αζιεηηαηξηθή» (θφξηηζε 0.772). 

 

Πίλαθαο 55. Οη θνξηίζεηο ζηνλ  παξάγνληα 3, «Βηνινγία». 

Απ. 

επώηηζηρ Ανάλςζη ηηρ επώηηζηρ 

Φόπηιζη 

παπάγονηα 

Eξψη. 9 Γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο ,836 

Δξψη. 8 Γλσξίδεη  αλαηνκία ,830 

Δξψη. 10 Γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή ,772 

 

Παπάγονηαρ 4 «Ππόλητη αηςσημάηυν/διασείπιζη κπίζηρ»   

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο/ηξεο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 4 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 11, 13 θαη 12 παξαηίζεηαη ζηνλ 

πίλαθα 56. Οη γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ πήξαλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ήηαλ: «Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ» (4.05±0.89) 

«Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο» (4.02±0.92) θαη 

«Γλσξίδεη άξηζηα κεζφδνπο γηα  απνθαηάζηαζε  θαθψζεσλ» (3.77±1.00). 

 

Πίλαθαο 56. εηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο/ηξηεο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

παξάγνληα 4   «Πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο».   

 

Ανάλςζη επώηηζηρ 

Δλάσιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μέζορ 

όπορ 

Σςπική 

απόκλιζη 

Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ 

θαθψζεσλ (Δξ. 12) 
1,00 5,00 4,0516 ,89507 

 Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο 

απνθάζεηο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο (Δξ. 13) 

1,00 5,00 4,0245 ,92613 

 Γλσξίδεη άξηζηα κεζφδνπο γηα  

απνθαηάζηαζε  θαθψζεσλ (Eξ. 

11) 

1,00 5,00 3,7799 1,00837 
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Φοπηίζειρ επυηήζευν μέζα ζηον παπάγονηα  «Ππόλητη αηςσημάηυν/διασείπιζη 

κπίζηρ»   

Οη θνξηίζεηο γηα ηνλ παξάγνληα απηφ θπκάλζεθαλ απφ 0.795 κέρξη 0.734 (πίλαθαο 57). 

Οη ηξεηο ηθαλφηεηεο πνπ παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε εζσηεξηθή ζπλνρή, φπσο θαίλεηαη απφ 

ηε θφξηηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκνινγία πνπ πήξαλ, ήηαλ: «Γλσξίδεη άξηζηα 

κεζφδνπο γηα  απνθαηάζηαζε  θαθψζεσλ» (θφξηηζε 0.795), «Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο 

απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο» (θφξηηζε 0.754) θαη «Γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ 

αζιεηηζκνχ» (θφξηηζε 0.679). 

 

Πίλαθαο 57. Οη θνξηίζεηο ζηνλ  παξάγνληα 4,  «Πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε 

θξίζεο».   

Απ. 

επώηηζηρ Ανάλςζη ηηρ επώηηζηρ 

Φόπηιζη 

παπάγονηα 

Δξψη. 11 Γλσξίδεη άξηζηα κεζφδνπο γηα  απνθαηάζηαζε  

θαθψζεσλ 
,795 

Δξψη. 13 Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο 
,754 

Δξψη. 12 Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ ,734 

 

Παπάγονηαρ 5 «Πποπονηηική»   

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο/ηξεο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 5, 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 2, 4 3 θαη 1, παξαηίζεηαη ζηνλ 

πίλαθα 58. πγθεθξηκέλα ε γλψζε/ηθαλφηεηα «Καζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο» ήηαλ ζηελ πξψηε ζέζε (3.99±0.86), «Γηεμάγεη 

έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο» (3.98±0.88) 
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ζηε δεχηεξε, «Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην 

ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε ακνηβή» (3.95±1.02) θαη «Καζηεξψλεη βαζηθνχο 

θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο» » (3.84±0.89) ζηε ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε 

ζέζε αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 58. εηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο/ηξηεο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

παξάγνληα 5  «Πξνπνλεηηθή».   

Ανάλςζη επώηηζηρ 

Δλάσιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μέζορ 

όπορ 

Σςπική 

απόκλιζη 

Καζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ 

άζθεζεο (Δξ. 3) 

1,00 5,00 3,9946 ,86404 

 Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ 

πξνγξακκάησλ άζθεζεο (Δξ. 2) 

1,00 5,00 3,9837 ,88571 

 Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο 

θαη ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ 

ίδην ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ 

ηνπ) κε ακνηβή (Eξ. 4) 

1,00 5,00 3,9538 1,02052 

Καζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα 

ηε ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο 

(Eξ. 1) 

1,00 5,00 3,8478 ,89728 

 

Φοπηίζειρ επυηήζευν μέζα ζηον παπάγονηα  «Πποπονηηική»   

Οη θνξηίζεηο γηα ηνλ παξάγνληα απηφ θπκάλζεθαλ απφ 0.785 κέρξη 0.499 (πίλαθαο 59). Ζ 

εζσηεξηθή ζπλνρή, φπσο θαίλεηαη απφ ηε θφξηηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκνινγία 

πνπ πήξαλ, ήηαλ: «Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ 

πξνγξακκάησλ άζθεζεο» (θφξηηζε 0.785), «Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε 

άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε ακνηβή» (θφξηηζε 

0.671), «Καζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο» 

(θφξηηζε 0.577) θαη «Καζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο 

πξνγξάκκαηνο» (θφξηηζε 0.499). 
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Πίλαθαο 59. Οη θνξηίζεηο ζηνλ  παξάγνληα  5, «Πξνπνλεηηθή».   

Απ. 

επώηηζηρ Ανάλςζη ηηρ επώηηζηρ 

Φόπηιζη 

παπάγονηα 

Δξψη. 2 Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε 

λέσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο 
,785 

Δξψη. 4 Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο 

αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ 

ηνπ) κε ακνηβή 

,671 

Δξψη. 3 Καζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο 
,577 

Δξψη. 1 Καζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο 

πξνγξάκκαηνο 
,499 

 

 

ςγκπίζειρ ηυν παπαγόνηυν με ηιρ ανεξάπηηηερ μεηαβληηέρ 

Γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη παξάγνληεο επεξεάδνληαη απφ δηάθνξεο θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο, έγηλαλ ζπγθξίζεηο κε ηε ρξήζε ηεο αλάιπζεο δηαζπνξάο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ζπγθξίζεθαλ νη κέζεο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ κε ηελ θαηεγνξία, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ηελ 

πξνπνλεηηθή ή αζιεηηθή εκπεηξία, ηα έηε εξγαζίαο σο πξνπνλεηήο, ηελ πξνπνλεηηθή 

εμεηδίθεπζε, ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο, ηε ζρέζε ηεο εξγαζίαο σο 

πξνπνλεηήο,  ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα εηήζηα έζνδα απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή  δξαζηεξηφηεηα θαη ηέινο αλ νη πξνπνλεηέο είραλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηνλ θιαζζηθφ αζιεηηζκφ.  
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Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων με ηο θύλο ηων πποπονηηών ηος κλαζζικού αθληηιζμού     

 

ηνλ πίλαθα 60 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο ζχκθσλα κε ην θχιν, ελψ ζηνλ πίλαθα 61 ε αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ 

θχινπ θαη παξαγφλησλ. ηνπο πίλαθεο απηνχο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 1) ηνλ 

πξψην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ αλδξψλ ήηαλ 3.36±0.77, ελψ ησλ 

γπλαηθψλ 3.75±0.72. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=5.962, 

p<0.015). 2) ην δεχηεξν παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ αλδξψλ ήηαλ 

4.10±66, ελψ ησλ γπλαηθψλ 4.03±0.66. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F=0.702, p>0.05).  

 

Πίλαθαο 60. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ζχκθσλα κε ην θχιν ησλ 

πξνπνλεηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.     

 

 

Ομάδερ 

 

N 

 

Mέζη 

Σιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

Άλδξεο 278 3,36 ,77 ,046 3,17 3,55 

Γπλαίθεο 90 3,75 ,72 ,076 3,60 3,91 

χλνιν 368 3,56 ,76 ,039 3,37 3,73 

Π2 

Άλδξεο 278 4,10 ,66 ,039 4,02 4,17 

Γπλαίθεο 90 4,03 ,65 ,069 3,89 4,17 

χλνιν 368 4,08 ,66 ,035 4,01 4,15 

Π3 

Άλδξεο 278 4,11 ,78 ,045 3,90 4,32 

Γπλαίθεο 90 3,70 ,75 ,079 3,68 4,26 

χλνιν 368 3,90 ,77 ,040 3,79 4,19 

Π4 

Άλδξεο 278 3,96 ,79 ,048 3,87 4,05 

Γπλαίθεο 90 3,91 ,82 ,086 3,74 4,08 

χλνιν 368 3,95 ,80 ,042 3,87 4,03 

Π5 

Άλδξεο 278 3,95 ,65 ,039 3,88 4,02 

Γπλαίθεο 90 3,93 ,65 ,067 3,79 4,07 

χλνιν 368 3,94 ,65 ,034 3,88 4,01 
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3) ηνλ ηξίην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ αλδξψλ ήηαλ 4.11±78, ελψ 

ησλ γπλαηθψλ 3.70±0.75. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=4.122, 

p<0.05). 4) ηνλ ηέηαξην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ αλδξψλ ήηαλ 

3.96±0.78, ελψ ησλ γπλαηθψλ 3.91±0.92. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F=0.171, p>0.05). 5) Σέινο, ζηνλ πέκπην παξάγνληα ε κέζε ηηκή ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ αλδξψλ ήηαλ 3.95±0.82, ελψ ησλ γπλαηθψλ 3.93±0.65. Ζ δηαθνξά απηή 

δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.051, p>0.05). 

 

Πίλαθαο 61. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ θχινπ θαη παξαγφλησλ ησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.     

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

 

F 

Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
2,467 1 2,467 5,962 ,015 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
151,480 366 ,414   

χλνιν 153,947 367    

Π2 

 Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,310 1 ,310 ,702 ,402 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
161,461 366 ,441 

  

χλνιν  161,771 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
2,447 1 2,447 4,122 ,043 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
217,318 366 ,594   

χλνιν 219,765 367    

Π4 

 Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,174 1 ,174 ,271 ,603 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
234,211 366 ,640 

  

χλνιν  234,385 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,021 1 ,021 ,051 ,822 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
153,926 366 ,421 

  

χλνιν  153,947 367    
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Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων με ηην ηλικία ηων πποπονηηών/ηπιών ηος κλαζζικού 

αθληηιζμού    

ηνλ πίλαθα 62 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ειηθία, ελψ ζηνλ πίλαθα 63 ε αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ 

ειηθίαο θαη παξαγφλησλ. ηνπο πίλαθεο απηνχο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 1) 

ηνλ πξψην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

δείγκαηνο   ειηθίαο 21-35 ήηαλ 3.24±0.76, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ 26-50 εηψλ ήηαλ 

3.71±0,73 θαη απηή ησλ αηφκσλ ειηθίαο πάλσ απφ 50 εηψλ ήηαλ 3.68±0.86. Ζ δηαθνξά 

απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.396, p>0.05). 2) ηνλ δεχηεξν 

παξάγνληα,ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο   ειηθίαο 

21-35 ήηαλ 4.03±0.68, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ 26-50 εηψλ ήηαλ 4.08±0.65 θαη απηή 

ησλ αηφκσλ ειηθίαο πάλσ απφ 50 εηψλ ήηαλ 4.21±0.62.  Ζ δηαθνξά απηή δελ 

απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=1.209, p>0.05). 3) ηνλ ηξίην παξάγνληα, ε κέζε 

ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο ειηθίαο 21-35 ήηαλ 

4.05±0.78, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ 26-50 εηψλ ήηαλ 4.13±0.79 θαη απηή ησλ αηφκσλ 

ειηθίαο πάλσ απφ 50 εηψλ ήηαλ 4.12±0.66.  Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F=0.147, p>0.05). 4) ηνλ ηέηαξην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο 

ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο ειηθίαο 21-35 ήηαλ 3.65±0.79, ε αληίζηνηρε ησλ 

αηφκσλ 26-50 εηψλ ήηαλ 3.91±0.83 θαη απηή ησλ αηφκσλ ειηθίαο πάλσ απφ 50 εηψλ 

ήηαλ 4.13±0.66.  Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=7.623, 

p<0.001). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη: α) ππήξρε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ  ειηθίαο 21-35 εηψλ θαη 

απηψλ πνπ είραλ ειηθία 36 κε 50 έηε (p<0.05) θαη β)  ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ  ειηθίαο 21-35 εηψλ θαη απηψλ πνπ είραλ ειηθία 
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πάλσ απφ 50 έηε ( p<0.001).  5) ηνλ πέκπην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο 

ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο   ειηθίαο 21-35 ήηαλ 4.02±0.63, ε αληίζηνηρε ησλ 

αηφκσλ 26-50 εηψλ ήηαλ 3.90±0.62 θαη απηή ησλ αηφκσλ ειηθίαο πάλσ απφ 50 εηψλ 

ήηαλ 3.60±0.80.  Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=4.76, p<0.05). 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη: α) ππήξρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ ήηαλ 21-35 εηψλ θαη απηψλ πνπ 

είραλ ειηθία 36 κε 50 έηε (p<0.01) θαη β)  ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ  ειηθίαο 21-35 έηε θαη απηψλ πνπ είραλ ειηθία πάλσ απφ 50 έηε ( 

p<0.001).   

Πίλαθαο 62. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.     

 

Ομάδερ 

 

N 

 

Mέζη 

ηιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

21-35 127 3,24 ,76 ,067 3,50 3,77  

36-50 200 3,71 ,73 ,052 3,61 3,81  

>50 41 3,68 ,86 ,050 3,44 3,98  

χλνιν 368 3,69 ,75  ,039 3,60 3,76  

Π2 

21-35 127 4,03 ,68  ,060 3,91 4,14  

36-50 200 4,08 ,65  ,047 3,99 4,17  

>50 41 4,21 ,62  ,098 4,01 4,41  

χλνιν 368 4,08 ,66  ,034 4,02 4,14  

Π3 

21-35 127 4,05 ,78  ,070 3,94 4,22  

36-50 200 4,13 ,79  ,055 4,03 4,23  

>50 41 4,12 ,66  ,049 3,91 4,33  

χλνιν 368 4,11 ,77  ,040 4,03 4,19  

Π4 

21-35 127 3,65 ,79  ,070 3,81 4,08  

36-50 200 3,91 ,83 ,058 3,79 4,02  

>50 41 4,13 ,66 ,102 3,92 4,33  

χλνιν 368 3,95 ,79  ,041 3,86 4,03  

Π5 

21-35 127 4,02 ,63 ,056 3,90 4,12  

36-50 200 3,90 ,62 ,044 3,82 3,99  

>50 41 3,60 ,80 ,124 3,61 4,12  

χλνιν 368 3,94 ,65 ,034 3,87 4,01  
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Πίλαθαο 63. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ειηθίαο θαη παξαγφλησλ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 

ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.     

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

F Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,457 2 ,228 ,396 ,673 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
210,485 365 ,577 

  

ύνολο 210,941 367    

Π2 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
1,065 2 ,532 1,209 ,300 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
160,706 365 ,440 

  

ύνολο 161,771 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,176 2 ,088 ,147 ,864 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
219,589 365 ,602 

  

ύνολο 219,765 367    

Π4 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
16,115 2 8,057 7,623 ,001 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
385,786 365 1,057   

ύνολο 234,385 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
4,300 2 2,150 4,768 ,049 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
151,647 365 ,815   

ύνολο 155,947 367    

 

 

Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων με ηην οικογενειακή καηάζηαζη ηων πποπονηηών/ηπιών 

ηος κλαζζικού αθληηιζμού    

 

ηνλ πίλαθα 64 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, ελψ ζηνλ πίλαθα 65 ε αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο θαη παξαγφλησλ. ηνπο πίλαθεο απηνχο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 1) 

ηνλ πξψην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ παληξεκέλσλ 
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πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ήηαλ 3.71±0.75, ελψ ησλ ειεχζεξσλ/ρσξηζκέλσλ 3.64±0.77. Ζ 

δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.396, p>0.05). 2) ηνλ 

δεχηεξν παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ παληξεκέλσλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 

ήηαλ 4.01±0.64, ελψ ησλ ειεχζεξσλ/δηαδεπγκέλσλ 4.08±0.66. Ζ δηαθνξά απηή δελ 

απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.170, p>0.05). 3) ηνλ ηξίην παξάγνληα, ε κέζε 

ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ παληξεκέλσλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ήηαλ 4.17±0.74, ελψ ησλ 

ειεχζεξσλ/δηαδεγκέλσλ 3.81±0.56. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(F=6.590, p<0.011). 4) ηνλ ηέηαξην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

παληξεκέλσλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ήηαλ 3.95±0.79, ελψ ησλ ειεχζεξσλ/δηαδεγκέλσλ 

3.90±0.80. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.022, p>0.05). 5) 

Σέινο, ζηνλ πέκπην παξάγνληα ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ παληξεκέλσλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ήηαλ 3.89±0.79, ελψ ησλ ειεχζεξσλ/δηαδεγκέλσλ 3.64±0.63. Ζ 

δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=4,122, p<0.047). 
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Πίλαθαο 64. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ζχκθσλα κε ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

 

Ομάδερ 

 

N 

 

Mέζη 

Σιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

Παληξ/κέλνο 232 3,71 ,75 ,049 3,61 3,81 

Άγακνο/δηαδ. 136 3,64 ,77 ,066 3,51 3,77 

χλνιν 368 3,69 ,76 ,040 3,61 3,76 

Π2 

Παληξ/κέλνο 232 4,01 ,64 ,042 4,00 4,17 

Άγακνο/δηαδ. 136 4,06 ,70 ,060 3,94 4,18 

χλνιν 368 4,08 ,66 ,034 4,01 4,15 

Π3 

Παληξ/κέλνο 232 4,17 ,74 ,051 4,01 4,22 

Άγακνο/δηαδ. 136 3,81 ,56 ,064 3,97 4,23 

χλνιν 368 4,11 ,77 ,040 4,03 4,19 

Π4 

Παληξ/κέλνο 232 3,95 ,79 ,052 3,85 4,06 

Άγακνο/δηαδ. 136 3,90 ,80 ,068 3,80 4,01 

χλνιν 368 3,94 ,79 ,041 3,86 4,03 

Π5 

Παληξ/κέλνο 232 3,89 ,65 ,043 3,86 4,04 

Άγακνο/δηαδ. 136 3,64 ,63 ,054 3,83 4,05 

χλνιν 368 3,76 ,65 ,033 3,88 4,01 
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Πίλαθαο 65. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη παξαγφλησλ 

ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.     

 

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

 

F 

Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,512 1 ,512 ,890 ,346 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
210,430 366 ,575 

  

χλνιν 210,941 367    

Π2 

 Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,071 1 ,071 ,160 ,689 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
161,700 366 ,442 

  

χλνιν  161,771 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
3,887 1 3,887 6,590 ,011 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
215,878 366 ,590 

  

χλνιν 219,765 367    

Π4 

 Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,014 1 ,014 ,022 ,882 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
234,370 366 ,640 

  

χλνιν  234,385 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
2,447 1 2,447 4,122 ,047 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
217,318 366 ,594   

χλνιν  153,947 367    

 
 

Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων με ηο μοπθωηικό επίπεδο ηων πποπονηηών/ηπιών ηος 

κλαζζικού αθληηιζμού    
 

ηνλ πίλαθα 66 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηo κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ελψ ζηνλ πίλαθα 67 ε αλάιπζε 

δηαζπνξάο κεηαμχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη παξαγφλησλ. ηνπο πίλαθεο απηνχο κπνξεί 

λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 1) ηνλ πξψην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 
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πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ πηπρίν Φ.Α. ήηαλ 3.44±0.94, ε αληίζηνηρε 

ησλ αηφκσλ πνπ είραλ πηπρίν άιινπ Α.Δ.Η. ήηαλ 3.47±0.82 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ 

είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή άιιν πηπρίν, ήηαλ 3.11±0.91. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=2,274, p>0.05). 2) ηνλ δεχηεξν παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ Φ.Α. ήηαλ 

3.86±0.90, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ πηπρίν άιινπ Α.Δ.Η. ήηαλ 4.14±0.90 θαη 

απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή άιιν πηπρίν, ήηαλ 3.33±1.09. Ζ δηαθνξά 

απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=9.045, p<0.001). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε 

κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη: α) ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ Φ.Α. θαη απηψλ πνπ είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή 

άιιν πηπρίν (p<0.001) θαη β)  ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ πηπρίν άιινπ Α.Δ.Η. θαη απηψλ πνπ είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή 

άιιν πηπρίν (p<0.001). 3) ηνλ ηξίην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ πηπρίν Φ.Α. ήηαλ 4.07±0.95, ε αληίζηνηρε 

ησλ αηφκσλ πνπ είραλ πηπρίν άιινπ Α.Δ.Η. ήηαλ 4.19±0.98 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ 

είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή άιιν πηπρίν, ήηαλ 4.26±0.87. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=1.435, p>0.05). 4) ηνλ ηέηαξην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ πηπρίν Φ.Α. ήηαλ 

3.49±1.04, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ πηπρίν άιινπ Α.Δ.Η. ήηαλ 4.10±0.70 θαη 

απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή άιιν πηπρίν ήηαλ 3.45±0.24. Ζ δηαθνξά απηή 

απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=7.623, p<0.001). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε 

κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη: α) ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ Φ.Α. θαη απηψλ πνπ είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή 
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άιιν πηπρίν (p<0.001) θαη β)  ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ πηπρίν άιινπ Α.Δ.Η. θαη απηψλ πνπ είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή 

άιιν πηπρίν (p<0.001). Σέινο ζηνλ πέκπην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ πηπρίν Φ.Α. ήηαλ 3.93±0.62, ε αληίζηνηρε 

ησλ αηφκσλ πνπ είραλ πηπρίν άιινπ Α.Δ.Η. ήηαλ 4.11±0.62 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ 

είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή άιιν πηπρίν ήηαλ 3.80±0.79. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=2.768, p>0.05). 

 

Πίλαθαο 66. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ζχκθσλα κε ην  

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

 

 

Ομάδερ 

 

N 

 

Mέζη 

ηιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

 Πηπρίν ΦΑ 279 3,44 ,94 ,05655 3,3291 3,5518 

 Άιιν ΑΔΗ 49 3,47 ,82 ,11792 3,2352 3,7094 

 ΣΔΗ/άιιν 40 3,11 ,91 ,14508 2,8225 3,4094 

χλνιν 368 3,40 ,93 ,04849 3,3141 3,5048 

Π2 

 Πηπρίν ΦΑ 279 3,86 ,90 ,05428 3,7542 3,9679 

 Άιιν ΑΔΗ 49 4,14 ,73 ,10510 3,9356 4,3583 

 ΣΔΗ/άιιν 40 3,33 1,09 ,17305 2,9852 3,6853 

χλνιν 368 3,84 ,92 ,04838 3,7468 3,9371 

Π3 

 Πηπρίν ΦΑ 279 4,07 ,75 ,04520 3,9851 4,1631 

 Άιιν ΑΔΗ 49 4,19 ,78 ,11206 3,9720 4,4226 

 ΣΔΗ/άιιν 40 4,26 ,87 ,13878 3,9860 4,5474 

χλνιν 368 4,11 ,77 ,04034 4,0321 4,1907 

Π4 

 Πηπρίν ΦΑ 279 3,49 1,04 ,06234 3,3688 3,6143 

 Άιιν ΑΔΗ 49 4,10 ,70 ,10064 3,8997 4,3044 

 ΣΔΗ/άιιν 40 3,45 1,24 ,19691 3,0570 3,8535 

χλνιν 368 3,56 1,04 ,05455 3,4616 3,6761 

Π5 

 Πηπρίν ΦΑ 279 3,93 ,62 ,03730 3,8603 4,0071 

 Άιιν ΑΔΗ 49 4,11 ,62 ,08961 3,9372 4,2975 

 ΣΔΗ/άιιν 40 3,80 ,79 ,12624 3,5474 4,0581 

χλνιν 368 3,94 ,64 ,03376 3,8775 4,0103 
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Πίλαθαο 67. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ κνξθσηηθνπ επηπέδνπ θαη παξαγφλησλ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.     

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

 

F 

Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
3,907 2 1,954 2,274 ,104 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
313,583 365 ,859 

  

χλνιν 317,491 367    

Π2 

 Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
14,930 2 7,465 9,045 ,000 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
301,247 365 ,825 

  

χλνιν  316,177 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
1,714 2 ,857 1,435 ,239 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
218,051 365 ,597 

  

χλνιν 219,765 367    

Π4 

 Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
16,115 2 8,057 7,673 ,001 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
385,786 365 1,057 

  

χλνιν  401,900 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
2,300 2 1,150 2,768 ,064 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
151,647 365 ,415 

  

χλνιν  153,947 367    

 
 

Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων με ηιρ μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ/δεύηεπο πηςσίο ηων 

πποπονηηών/ηπιών ηος κλαζζικού αθληηιζμού    

 

ηνλ πίλαθα 68 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο/δεχηεξν πηπρίν. ηνλ πίλαθα 69 

πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ/δεχηεξνπ πηπρίνπ 

ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ παξαγφλησλ. ηνπο πίλαθεο απηνχο κπνξεί λα 
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παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 1) ηνλ πξψην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ κεηαπηπρηαθφ ή δίπισκα εηδίθεπζεο ήηαλ 

3.48±0.89, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ δηδαθηνξηθφ ήηαλ 3.68±0.70 θαη απηή ησλ 

αηφκσλ πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν ήηαλ 3.17±1.01. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=6.923, p<0.001). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni 

απνθάιπςε φηη: α) ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 

πνπ ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο θαη απηψλ πνπ είραλ δεχηεξν 

πηπρίν (p<0.011) θαη β)  ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ ήηαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη απηψλ πνπ είραλ 

δεχηεξν πηπρίν (p<0.003). 2) ην δεχηεξν παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ κεηαπηπρηαθφ ή δίπισκα εηδίθεπζεο ήηαλ 

3.95±0.73, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ δηδαθηνξηθφ ήηαλ 4.09±0.76  θαη απηή 

ησλ αηφκσλ πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν ήηαλ 3.54±1.02. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=9.303, p<0.001). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni 

απνθάιπςε φηη: α) ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 

πνπ ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο θαη απηψλ πνπ είραλ δεχηεξν 

πηπρίν (p<0.001) θαη β)  ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ ήηαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη απηψλ πνπ είραλ 

δεχηεξν πηπρίν (p<0.002). 3). ηνλ ηξίην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ κεηαπηπρηαθφ ή δίπισκα εηδίθεπζεο ήηαλ 

3.95±0.73, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ δηδαθηνξηθφ ήηαλ 4.22±0.90  θαη απηή 

ησλ αηφκσλ πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν  ήηαλ 3.38±0.61. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=15.956, p<0.001). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν 
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Bonferroni απνθάιπςε φηη: α) ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο θαη απηψλ 

πνπ είραλ δηδαθηνξηθφ (p<0.020) θαη β)  ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ ήηαλ θάηνρνη  κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο θαη 

απηψλ πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν (p<0.001). 4) ηνλ ηέηαξην, ε κέζε ηηκή ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ κεηαπηπρηαθφ ή δίπισκα 

εηδίθεπζεο ήηαλ 3.41±0.95, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ δηδαθηνξηθφ ήηαλ 

4.21±0.72  θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν  ήηαλ 3.54±1.02. Ζ δηαθνξά 

απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=12.585, p<0.001).    Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε 

ηε κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη: α) ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο θαη 

απηψλ πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν (p<0.001) θαη β)  ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ ήηαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη απηψλ 

πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν (p<0.001). 5)  ηνλ πέκπην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ κεηαπηπρηαθφ ή δίπισκα 

εηδίθεπζεο ήηαλ 3.871±0.51, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ δηδαθηνξηθφ ήηαλ 

4.03±0.66  θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν  ήηαλ 4.01±0.80. Ζ δηαθνξά 

απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=2.287, p>0.05).     
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Πίλαθαο 68. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο  

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο/δεχηεξν πηπρίν ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

 

 

Ομάδερ 

 

N 

 

Mέζη 

ηιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

Μεηαπη/θφ-Γ.Δ. 194 3,4850 ,89705 ,06440 3,3580 3,6120 

Γηδαθηνξηθφ 51 3,6835 ,70178 ,09827 3,4861 3,8809 

Γεχηεξν πηπρίν   123 3,1766 1,01609 ,09162 2,9953 3,3580 

χλνιν 368 3,4094 ,93011 ,04849 3,3141 3,5048 

Π2 

Μεηαπη/θφ-Γ.Δ. 194 3,9549 ,73076 ,05247 3,8515 4,0584 

Γηδαθηνξηθφ 51 4,0902 ,73137 ,10241 3,8845 4,2959 

Γεχηεξν πηπρίν   123 3,5609 1,08402 ,10676 3,3496 3,7722 

χλνιν 368 3,8420 ,92818 ,04838 3,7468 3,9371 

Π3 

Μεηαπη/θφ-Γ.Δ. 194 3,9089 ,77024 ,05530 3,7999 4,0180 

Γηδαθηνξηθφ 51 4,2288 ,90551 ,12680 3,9741 4,4834 

Γεχηεξν πηπρίν   123 4,3821 ,61801 ,05572 4,2718 4,4924 

χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 

Π4 

Μεηαπη/θφ-Γ.Δ. 194 3,4167 ,95065 ,06825 3,2821 3,5513 

Γηδαθηνξηθφ 51 4,2157 ,72671 ,10176 4,0113 4,4201 

Γεχηεξν πηπρίν   123 3,5407 1,0218 ,10804 3,3268 3,7546 

χλνιν 368 3,5689 1,04647 ,05455 3,4616 3,6761 

Π5 

Μεηαπη/θφ-Γ.Δ. 194 3,8763 ,51609 ,03705 3,8032 3,9494 

Γηδαθηνξηθφ 51 4,0392 ,66403 ,09298 3,8525 4,2260 

Γεχηεξν πηπρίν  123 4,0111 ,80261 ,07237 3,8678 4,1543 

χλνιν 368 3,9439 ,64767 ,03376 3,8775 4,0103 
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Πίλαθαο 69. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ/δεχηεξνπ πηπρίνπ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.      

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

 

F 

Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
11,604 2 5,802 6,923 ,001 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
305,887 365 ,838 

  

χλνιν 317,491 367    

Π2 

 Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
15,336 2 7,668 9,303 ,000 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
300,841 365 ,824 

  

χλνιν  316,177 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
17,669 2 8,835 15,956 ,000 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
202,096 365 ,554 

  

χλνιν 219,765 367    

Π4 

 Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
25,927 2 12,963 12,585 ,000 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
375,974 365 1,030 

  

χλνιν  401,900 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
1,905 2 ,952 2,287 ,103 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
152,042 365 ,417 

  

χλνιν  153,947 367    

 
 

Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων με ηην πποπονηηική εμπειπία ηων πποπονηηών/ηπιών ηος 

κλαζζικού αθληηιζμού    

ηνλ πίλαθα 70 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηελ πξνπνλεηηθή  εκπεηξία ησλ πξνπνλεηψλ-ηξηψλ. ηνλ πίλαθα 

71 πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ πξνπνλεηηθήο εκπεηξίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ παξαγφλησλ. ηνπο πίλαθεο απηνχο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ 

ηα εμήο: 1) ηνλ πξψην παξάγνληα  ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 
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ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κέρξη πέληε έηε ήηαλ 3.37±0.99, ε 

αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ εκπεηξία έμη κε δέθα έηε ήηαλ 3.92±0.39 θαη απηή ησλ 

αηφκσλ πνπ είραλ εκπεηξία πάλσ απφ έληεθα έηε  ήηαλ 3.74±0.68. Ζ δηαθνξά απηή 

απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=13.716, p<0.000). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε 

κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη: α) ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κέρξη πέληε έηε θαη απηψλ πνπ είραλ 

εκπεηξία  6 κε 10 έηε (p<0.001) θαη β)  ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κέρξη πέληε έηε θαη απηψλ πνπ 

είραλ εκπεηξία πάλσ απν 11 έηε (p<0.001). 2). ηνλ δεχηεξν παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 

κέρξη πέληε έηε ήηαλ 3.96±0.78, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ εκπεηξία έμη κε δέθα 

έηε ήηαλ 4.05±0.36 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ εκπεηξία πάλσ απφ έληεθα έηε ήηαλ 

ήηαλ 4.15±0.68. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=2.689, 

p>0.05). 3) ηνλ ηξίην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 

πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κέρξη πέληε έηε ήηαλ 4.17±0.85, ε αληίζηνηρε ησλ 

αηφκσλ πνπ είραλ εκπεηξία έμη κε δέθα έηε  ήηαλ 3.82±0.61,  θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ 

είραλ εκπεηξία πάλσ απφ έληεθα έηε  ήηαλ 4.20±0.76. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=7.533, p<0.001). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni 

απνθάιπςε φηη: α) ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 

πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κέρξη πέληε έηε θαη απηψλ πνπ είραλ εκπεηξία  6 κε 10 

έηε (p<0.008) θαη β)  ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 6 κε 10 έηε θαη απηψλ πνπ είραλ 

εκπεηξία πάλσ απφ 11 έηε. 4). ηνλ ηέηαξην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο 
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ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κέρξη πέληε έηε ήηαλ 3.81±0.94, 

ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ εκπεηξία έμη κε δέθα έηε  ήηαλ 3.67±0.59,  απηή ησλ 

αηφκσλ πνπ είραλ εκπεηξία πάλσ απφ έληεθα έηε  ήηαλ 4.13±0.74. Ζ δηαθνξά απηή 

απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=12.24, p<0.001). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε 

κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη: α) ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κέρξη πέληε έηε θαη απηψλ πνπ είραλ 

εκπεηξία  6 κε 10 έηε (p<0.008) θαη β)  ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 6 κε 10 έηε θαη απηψλ πνπ είραλ 

εκπεηξία πάλσ απφ 11 έηε (p<0.001). 5) ηνλ πέκπην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κέρξη πέληε έηε 

ήηαλ 3.70±0.81, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ εκπεηξία έμη κε δέθα έηε  ήηαλ 

3.90±0.31,  θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ εκπεηξία πάλσ απφ έληεθα έηε ήηαλ ήηαλ 

4.08±0.62. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=11.674, p<0.000). 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη ππήξρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 

κέρξη πέληε έηε θαη απηψλ πνπ είραλ εκπεηξία  πάλσ απφ 11 έηε (p<0.001).          
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Πίλαθαο 70. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ζχκθσλα κε ηελ 

πξνπνλεηηθή εκπεηξία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.      

 

 

Ομάδερ 

 

N 

 

Mέζη 

ηιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

Μέρξη 5 έηε 97 3,3755 ,99772 ,10130 3,1744 3,5765 

6-10 έηε  82 3,9286 ,39603 ,04373 3,8416 4,0156 

>11 έηε  ΄ 189 3,7407 ,68389 ,04975 3,6426 3,8389 

χλνιν 368 3,6863 ,75814 ,03952 3,6086 3,7640 

Π2 

Μέρξη 5 έηε 97 3,9608 ,78296 ,07950 3,8030 4,1186 

6-10 έηε  82 4,0585 ,36984 ,04084 3,9773 4,1398 

>11 έηε  ΄ 189 4,1503 ,68994 ,05019 4,0513 4,2493 

χλνιν 368 4,0799 ,66392 ,03461 4,0118 4,1479 

Π3 

Μέρξη 5 έηε 97 4,1718 ,85271 ,08658 4,0000 4,3437 

6-10 έηε  82 3,8252 ,61134 ,06751 3,6909 3,9595 

>11 έηε  ΄ 189 4,2046 ,76832 ,05589 4,0943 4,3148 

χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 

Π4 

Μέρξη 5 έηε 97 3,8179 ,94650 ,09610 3,6271 4,0087 

6-10 έηε  82 3,6707 ,59373 ,06557 3,5403 3,8012 

>11 έηε  ΄ 189 4,1376 ,74766 ,05438 4,0303 4,2448 

χλνιν 368 3,9493 ,79916 ,04166 3,8674 4,0312 

Π5 

Μέρξη 5 έηε 97 3,7047 ,81185 ,08243 3,5411 3,8684 

6-10 έηε  82 3,9085 ,31796 ,03511 3,8387 3,9784 

>11 έηε  ΄ 189 4,0820 ,62411 ,04540 3,9925 4,1716 

χλνιν 368 3,9439 ,64767 ,03376 3,8775 4,0103 
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Πίλαθαο 71. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη ηεο πξνπνλεηηθήο 

εκπεηξίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.      

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

 

F 

Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
14,745 2 7,373 13,716 ,000 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
196,196 365 ,538 

  

χλνιν 210,941 367    

Π2 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
2,349 2 1,174 2,689 ,069 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
159,423 365 ,437 

  

χλνιν  161,771 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
8,712 2 4,356 7,533 ,001 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
211,054 365 ,578 

  

χλνιν 219,765 367    

Π4 

 Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
14,737 2 7,368 12,245 ,000 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
219,648 365 ,602 

  

χλνιν  234,385 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
9,256 2 4,628 11,674 ,000 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
144,691 365 ,396 

  

χλνιν  153,947 367    

 

Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων με ηην αθληηική εμπειπία ηων πποπονηηών/ηπιών ηος κλαζζικού 

αθληηιζμού 

ηνλ πίλαθα 72 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο, ζχκθσλα κε αζιεηηθή εκπεηξία ησλ πξνπνλεηψλ-ηξηψλ. ηνλ πίλαθα 73 

πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε δηαζπνξάο ηεο αζιεηηθήο εκπεηξίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ θαη 

ησλ παξαγφλησλ. ηνπο πίλαθεο απηνχο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 1) ηνλ πξψην 

παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ ήηαλ 
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παιηνί αζιεηέο θαη είραλ θαηαιάβεη απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε ζε αγψλεο ήηαλ 

3.69±0.78, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο ήηαλ 3.66±0.76 θαη απηή 

ησλ αηφκσλ πνπ δελ είραλ θάπνηα αζιεηηθή εκπεηξία ήηαλ 3.58±0.65. Ζ δηαθνξά απηή 

δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.040, p>0.05). 2) ηνλ δεχηεξν παξάγνληα, ε 

κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ ήηαλ παιηνί 

αζιεηέο θαη είραλ θαηαιάβεη απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε ζε αγψλεο ήηαλ 4.03±0.70, ε 

αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο ήηαλ 4.16±0.60 θαη απηή ησλ αηφκσλ 

πνπ δελ είραλ θάπνηα αζιεηηθή εκπεηξία ήηαλ 4.02±0.66. Ζ δηαθνξά απηή δελ 

απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=1,261, p>0.05). 3) ηνλ ηξίην παξάγνληα, ε κέζε 

ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο θαη 

είραλ θαηαιάβεη απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε ζε αγψλεο ήηαλ 3.94±0.78, ε αληίζηνηρε 

ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο ήηαλ 4.34±0.60 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ δελ είραλ 

θάπνηα αζιεηηθή εκπεηξία ήηαλ 4.22±0.87. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F=6.923, p<0.001). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni 

απνθάιπςε φηη ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 

πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο θαη είραλ θαηαιάβεη απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε ζε αγψλεο 

θαη απηψλ πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο (p<0.03). 4) ηνλ ηέηαξην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή 

ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο θαη 

είραλ θαηαιάβεη απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε ζε αγψλεο ήηαλ 3.54±0.93, ε αληίζηνηρε 

ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο ήηαλ 3.30±1.23 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ δελ είραλ 

θάπνηα αζιεηηθή εκπεηξία ήηαλ 4.17±0.73. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F=14.205, p<0.000). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni 

απνθάιπςε φηη: α) ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 
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πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο θαη είραλ θαηαιάβεη απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε ζε αγψλεο 

θαη απηψλ πνπ δελ είραλ θάπνηα αζιεηηθή εκπεηξία (p<0.001) θαη β) ππήξρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο ρσξίο δηάθξηζε 

θαη απηψλ πνπ δελ είραλ θάπνηα αζιεηηθή εκπεηξία (p<0.001).  

 

Πίλαθαο 72. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ζχκθσλα κε ηελ αζιεηηθή 

εκπεηξία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

 

 

Ομάδερ 

 

N 

 

Mέζη 

ηιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

Παιηφο αζιεηήο 1-

8 ζέζε 
202 3,6930 ,78568 ,05528 3,5840 3,8020 

 Παιηφο αζιεηήο 107 3,6689 ,76217 ,07368 3,5228 3,8150 

 Κακκηά  ΄ 59 3,5849 ,65972 ,08589 3,5230 3,8668 

χλνιν 368 3,6863 ,75814 ,03952 3,6086 3,7640 

Π2 

Παιηφο αζιεηήο 1-

8 ζέζε 
202 4,0366 ,70622 ,04969 3,9387 4,1346 

  Παιηφο αζιεηήο 107 4,1626 ,60572 ,05856 4,0465 4,2787 

 Κακκηά  ΄ 59 4,0780 ,60915 ,07930 3,9192 4,2367 

χλνιν 368 4,0299 ,66392 ,03461 4,0118 4,1479 

Π3 

Παιηφο αζιεηήο 1-

8 ζέζε 
201 3,9486 ,78889 ,05564 3,8389 4,0583 

  Παιηφο αζιεηήο 107 4,3485 ,60475 ,05766 4,2342 4,4628 

 Κακκηά  ΄ 59 4,2281 ,87776 ,11626 3,9952 4,4610 

χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 

Π4 

Παιηφο αζιεηήο 1-

8 ζέζε 
202 3,5438 ,93662 ,06606 3,4135 3,6740 

  Παιηφο αζιεηήο 110 3,3005 1,23762 ,11800 3,0666 3,5343 

 Κακκηά  ΄ 57 4,1754 ,73761 ,09770 3,9797 4,3712 

χλνιν 368 3,5689 1,04647 ,05455 3,4616 3,6761 

Π5 

Παιηφο αζιεηήο 1-

8 ζέζε 
202 3,9139 ,67671 ,04761 3,8200 4,0078 

  Παιηφο αζιεηήο 107 3,9720 ,60103 ,05810 3,8568 4,0872 

 Κακκηά  ΄ 59 3,9958 ,63227 ,08231 3,8310 4,1605 

χλνιν 368 3,9439 ,64767 ,03376 3,8775 4,0103 

 

5) Σέινο, ζηνλ πέκπην παξάγνληα  ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 

πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο θαη είραλ θαηαιάβεη απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε ζε αγψλεο 

ήηαλ 3.91±0.67, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο ήηαλ 3.97±0.60,  θαη 
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απηή ησλ αηφκσλ πνπ δελ είραλ θάπνηα αζιεηηθή εκπεηξία ήηαλ 4.08±0.62. Ζ δηαθνξά 

απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.505, p>0.05).   

 

Πίλαθαο 73. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη ηεο αζιεηηθήο 

εκπεηξίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.      

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

 

F 

Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Γεληθή 

πξνπνλεηηθή      
,046 2 ,023 ,040 ,961 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
210,896 365 ,578 

  

χλνιν 210,941 367    

Π2 

 Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
1,110 2 ,555 1,261 ,284 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
160,661 365 ,440 

  

χλνιν  161,771 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
11,604 2 5,802 6,923 ,001 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
305,887 365 ,838 

  

χλνιν 317,491 367    

Π4 

 Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
29,024 2 14,512 14,205 ,000 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
372,877 365 1,022 

  

χλνιν  401,900 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,425 2 ,212 ,505 ,604 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ  
153,522 365 ,421 

  

χλνιν  153,947 367    
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 Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων με ηο είδορ ηηρ πποπονηηικήρ επγαζίαρ ηων 

πποπονηηών/ηπιών ηος κλαζζικού αθληηιζμού 

 

ηνλ πίλαθα 74 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ην είδνο ηεο πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηψλ-ηξηψλ. 

ηνλ πίλαθα 75 πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη 

ην είδνο ηεο πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

ηνπο πίλαθεο απηνχο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 1) ηνλ πξψην παξάγνληα, ε 

κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ αζρνινχληαλ κε 

ηε γεληθή πξνπνλεηηθή ήηαλ 3.69±0.78, ελψ ε αληίζηνηρε ησλ πξνπνλεηψλ πνπ 

αζρνινχληαλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο ηαρχηεηαο), 

ήηαλ 3.66±0.76. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.077, 

p>0.05). 2) ην δεχηεξν παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ αζρνινχληαλ κε ηε γεληθή πξνπνλεηηθή ήηαλ 

4.08±0.51, ελψ ε αληίζηνηρε ησλ πξνπνλεηψλ πνπ αζρνινχληαλ κε εμεηδηθεπκέλν 

αληηθείκελν (πρ. κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο ηαρχηεηαο), ήηαλ 3.64±0.74. Ζ δηαθνξά 

απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=4.644, p<0.032). 3) ηνλ ηξίην παξάγνληα, ε 

κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ αζρνινχληαλ κε 

ηε γεληθή πξνπνλεηηθή ήηαλ 4.06±0.81, ελψ ε αληίζηνηρε ησλ πξνπνλεηψλ πνπ 

αζρνινχληαλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ. κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο ηαρχηεηαο), 

ήηαλ 4.14±0.73. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.884, 

p>0.05). 4) ηνλ ηέηαξην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο  πνπ αζρνινχληαλ κε ηε γεληθή πξνπνλεηηθή ήηαλ 

3.92±0.73, ελψ ε αληίζηνηρε ησλ πξνπνλεηψλ πνπ αζρνινχληαλ κε εμεηδηθεπκέλν 

αληηθείκελν (πρ. κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο ηαρχηεηαο), ήηαλ 4.26±0.77. Ζ δηαθνξά 
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απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=5.909, p<0.016). Σέινο, ζηνλ πέκπην 

παξάγνληα  ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ 

αζρνινχληαλ κε ηε γεληθή πξνπνλεηηθή ήηαλ 3.93±0.70, ελψ ε αληίζηνηρε ησλ 

πξνπνλεηψλ πνπ αζρνινχληαλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ. κφλν ξίςεηο ή κφλν 

δξφκνπο ηαρχηεηαο), ήηαλ 3.96±0.60. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F=0.190, p>0.05)  

 

 Πίλαθαο 74. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ζχκθσλα κε ην είδνο ηεο 

πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

 

 

Ομάδερ 

 

N 

 

Mέζη 

ηιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

Γεληθή πξνπνλεηηθή 204 3,6986 ,78136 ,06101 3,5781 3,8190 

ε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ 

κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο 

ηαρχηεηαο) 

164 3,6765 ,74073 ,05186 3,5742 3,7787 

χλνιν 368 3,6863 ,75814 ,03952 3,6086 3,7640 

Π2 

Γεληθή πξνπνλεηηθή 204 4,0854 ,51005 ,03983 4,0067 4,1640 

ε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ 

κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο 

ηαρχηεηαο) 

164 3,6463 1,12352 ,07866 3,4912 3,8014 

χλνιν 368 3,8420 ,92818 ,04838 3,7468 3,9371 

Π3 

Γεληθή πξνπνλεηηθή 204 4,0691 ,81606 ,06372 3,9433 4,1949 

ε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ 

κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο 

ηαρχηεηαο) 

164 4,1454 ,73841 ,05170 4,0435 4,2474 

χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 

Π4 

Γεληθή πξνπνλεηηθή 204 3,9228 ,73067 ,05706 3,8101 4,0666 

ε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ 

κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο 

ηαρχηεηαο) 

164 4,2631 ,77592 ,05432 4,3702 4,0648 

χλνιν  4,1114 ,77383 ,04034 4,1907 4,0312 

Π5 

Γεληθή πξνπνλεηηθή 204 3,9275 ,70136 ,05477 3,8194 4,0356 

ε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ 

κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο 

ηαρχηεηαο) 

164 3,9571 ,60249 ,04218 3,8739 4,0403 

χλνιν 368 3,9439 ,64767 ,03376 3,8775 4,0103 
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Πίλαθαο 75. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη ηνπ είδνπο ηεο 

πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.      

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

F Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,044 1 ,044 ,077 ,782 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
210,897 366 ,576 

  

χλνιν 210,941 367    

Π2 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
1,929 1 1,929 4,644 ,032 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
152,018 366 ,415   

χλνιν 153,947 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,530 1 ,530 ,884 ,348 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
219,236 366 ,599 

  

χλνιν 219,765 367    

Π4 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
3,352 1 3,352 5,909 ,016 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
207,590 366 ,567   

χλνιν 210,941 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,080 1 ,080 ,190 ,664 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
153,867 366 ,420 

  

χλνιν 153,947 367    

 

 Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων με ηα πληθςζμιακά κπιηήπια ηηρ πεπιοσήρ επγαζίαρ                                 

ηων πποπονηηών/ηπιών ηος κλαζζικού αθληηιζμού 

 

ηνλ πίλαθα 76 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο                                 

ησλ πξνπνλεηψλ-ηξηψλ. ηνλ πίλαθα 77 πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ 

πέληε παξαγφλησλ θαη ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο ησλ 
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πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. ηνπο πίλαθεο απηνχο κπνξεί λα 

παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 1) ηνλ πξψην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο έσο 10.000 θαηνίθνπο ήηαλ 

3.70±0.76, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο απφ 11.000 κέρξη 50.000 

θαηνίθνπο ήηαλ 3.64±0.75 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο πάλσ απφ 

50.000 θαηνίθνπο ήηαλ 3.70±0.76. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F=0.264, p>0.05). 2) ηνλ δεχηεξν παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο 

ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο έσο 10.000 θαηνίθνπο ήηαλ 

3.66±0.87, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο απφ 11.000 κέρξη 50.000 

θαηνίθνπο ήηαλ 3.84±0.50 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο πάλσ απφ 

50.000 θαηνίθνπο ήηαλ 4.09±0.51. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(F=12.883, p<0.001). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη: α) 

ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ δηέκελαλ ζε 

πφιεηο έσο 10.000 θαηνίθνπο θαη απηψλ πνπ δηέκελαλ  ζε πφιεηο πάλσ απφ 50.000 

θαηνίθνπο (p<0.001) θαη β) ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο απφ 11.000 κέρξη 50.000 θαηνίθνπο θαη 

απηψλ πνπ δηέκελαλ  ζε πφιεηο πάλσ απφ 50.000 θαηνίθνπο (p<0.001). 3) ηνλ ηξίην 

παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ 

δηέκελαλ ζε πφιεηο έσο 10.000 θαηνίθνπο ήηαλ 4.04±0.86, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ 

δηέκελαλ ζε πφιεηο απφ 11.000 κέρξη 50.000 θαηνίθνπο ήηαλ 4.06±0.82 θαη απηή ησλ 

αηφκσλ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο πάλσ απφ 50.000 θαηνίθνπο ήηαλ 4.16±0.70. Ζ δηαθνξά 

απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.644, p>0.05).  2) ηνλ ηέηαξην 

παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ  
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Πίλαθαο 76. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ζχκθσλα κε ηα πιεζπζκηαθά 

θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

 

 

Ομάδερ 

 

N 

 

Mέζη 

ηιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

 Έσο 10.000 

θαηνίθνπο 
56 3,7041 ,76124 ,10172 3,5002 3,9079 

 11.000-50.000 

θαηνίθνπο   
129 3,6477 ,75331 ,06582 3,5175 3,7779 

  >50.000 

θαηνίθνπο  
183 3,7088 ,76374 ,05677 3,5967 3,8208 

χλνιν 368 3,6863 ,75814 ,03952 3,6086 3,7640 

Π2 

 Έσο 10.000 

θαηνίθνπο 
56 3,6642 ,87935 ,11647 3,4309 3,8975 

 11.000-50.000 

θαηνίθνπο   
129 3,8445 ,50092 ,04445 3,7565 3,9325 

  >50.000 

θαηνίθνπο  
183 4,0992 ,61350 ,04523 4,0100 4,1884 

χλνιν 368 3,9439 ,64767 ,03376 3,8775 4,0103 

Π3 

 Έσο 10.000 

θαηνίθνπο 
56 4,0476 ,86557 ,11567 3,8158 4,2794 

 11.000-50.000 

θαηνίθνπο   
129 4,0611 ,82047 ,07168 3,9192 4,2029 

  >50.000 

θαηνίθνπο  
183 4,1676 ,70678 ,05253 4,0639 4,2713 

χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 

Π4 

 Έσο 10.000 

θαηνίθνπο 
56 4,2865 ,64990 ,08608 4,1141 4,4590 

 11.000-50.000 

θαηνίθνπο   
129 3,8399 ,80874 ,07176 3,6979 3,9819 

  >50.000 

θαηνίθνπο  
183 4,2446 ,73673 ,05431 4,1374 4,3517 

χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 

Π5 

 Έσο 10.000 

θαηνίθνπο 
56 3,9063 ,62261 ,08320 3,7395 4,0730 

 11.000-50.000 

θαηνίθνπο   
129 3,9379 ,66995 ,05853 3,8221 4,0537 

  >50.000 

θαηνίθνπο  
183 3,9599 ,64182 ,04771 3,8658 4,0541 

χλνιν 368 3,9439 ,64767 ,03376 3,8775 4,0103 
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δηέκελαλ ζε πφιεηο έσο 10.000 θαηνίθνπο ήηαλ 4.28±0.65, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ 

δηέκελαλ ζε πφιεηο απφ 11.000 κέρξη 50.000 θαηνίθνπο ήηαλ 3.83±0.81 θαη απηή ησλ 

αηφκσλ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο πάλσ απφ 50.000 θαηνίθνπο ήηαλ 4.24±0.73. Ζ δηαθνξά 

απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=3.001, p<0.05). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε 

κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη: α) ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο έσο 10.000 θαηνίθνπο θαη απηψλ πνπ 

δηέκελαλ  ζε πφιεηο πάλσ απφ 50.000 θαηνίθνπο (p<0.05) θαη β) ππήξρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο απφ 11.000 

κέρξη 50.000 θαηνίθνπο θαη απηψλ πνπ δηέκελαλ  ζε πφιεηο πάλσ απφ 50.000 θαηνίθνπο 

(p<0.05). 5) Σέινο, ζηνλ πέκπην παξάγνληα ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο έσο 10.000 θαηνίθνπο ήηαλ 

3.90±0.62, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο απφ 11.000 κέρξη 50.000 

θαηνίθνπο ήηαλ 3.95±0.65 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο πάλσ απφ 

50.000 θαηνίθνπο ήηαλ 3.66±0.64. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F=0.155, p>0.05).   
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Πίλαθαο 77. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη ησλ πιεζπζκηαθψλ 

θξηηεξίσλ ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.      

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

F Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,304 2 ,152 ,264 ,768 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
210,637 365 ,577 

  

χλνιν 210,941 367    

Π2 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
10,151 2 5,075 12,883 ,000 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
143,796 365 ,394 

  

χλνιν 153,947 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
1,131 2 ,566 ,944 ,390 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
218,634 365 ,599 

  

χλνιν 219,765 367    

Π4 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
4,200 2 1,200 3,001 ,05 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
151,647 365 ,415   

χλνιν 155,847 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,131 2 ,065 ,155 ,856 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
153,816 365 ,421 

  

χλνιν 153,947 367    

 

 

 Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων με ηην πποπονηηική εξειδίκεςζη ηων πποπονηηών/ηπιών 

ηος κλαζζικού αθληηιζμού 

                           

ηνλ πίλαθα 78 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηελ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζή ησλ πξνπνλεηψλ-ηξηψλ. ηνλ 

πίλαθα 79 πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη ηελ 

πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. ηνπο 

πίλαθεο απηνχο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 1) ηνλ πξψην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή 
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ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή 

εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο  ήηαλ 3.66±0.80, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ 

εμεηδίθεπζε ηα άικαηα ήηαλ 3.71±0.67 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ εμεηδίθεπζε ηηο 

ξίςεηο ήηαλ 3.70±0.76. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(F=0.178, p>0.05). 2) ην δεχηεξν παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο  

ήηαλ 3.72±0.83, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ εμεηδίθεπζε ηα άικαηα ήηαλ 

3.75±0.79 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ εμεηδίθεπζε ηηο ξίςεηο ήηαλ 3.79±0.82. Ζ 

δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.207, p>0.05). ηνλ ηξίην 

παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο, πνπ 

είραλ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο  ήηαλ 4.01±0.82, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ 

πνπ είραλ εμεηδίθεπζε ηα άικαηα ήηαλ 4.21±0.72 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ 

εμεηδίθεπζε ηηο ξίςεηο ήηαλ 4.11±0.77. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F=3,114, p<0.043). Πεξαηηέξσ κεηα- αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni 

απνθάιπςε φηη ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 

πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο θαη απηψλ πνπ είραλ εμεηδίθεπζε ηα 

άικαηα (p<0.05). 4) ηνλ ηέηαξην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο  

ήηαλ 3.46±0.62, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ εμεηδίθεπζε ηα άικαηα ήηαλ 

3.62±0.93 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ εμεηδίθεπζε ηηο ξίςεηο ήηαλ 3.54±0.89. Ζ 

δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=1.104, p>0.05). 5) Σέινο, ζηνλ 

πέκπην παξάγνληα ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο 

πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο  ήηαλ 4.14±0.66, ε αληίζηνηρε ησλ 
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αηφκσλ πνπ είραλ εμεηδίθεπζε ηα άικαηα ήηαλ 3.42±1.03 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ 

είραλ εμεηδίθεπζε ηηο ξίςεηο ήηαλ 3.93±0.71. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F=3.496, p<0.031). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni 

απνθάιπςε φηη: α) Τπήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο θαη απηψλ πνπ 

είραλ εμεηδίθεπζε ηα άικαηα (p<0.01). β) Τπήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηα άικαηα θαη απηψλ πνπ 

είραλ εμεηδίθεπζε ηηο ξίςεηο (p<0.05). 

Πίλαθαο 78. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ζχκθσλα κε ηελ 

πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

 

Ομάδερ 

 

N 

 

Mέζη 

ηιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

 Γξφκνη 176 3,6623 ,80282 ,06051 3,5429 3,7818 

  Άικαηα 121 3,7143 ,67335 ,06121 3,5931 3,8355 

 Ρίςεηο  71 3,6981 ,78865 ,09359 3,5114 3,8847 

χλνιν 368 3,6863 ,75814 ,03952 3,6086 3,7640 

Π2 

 Γξφκνη 176 3,7196 ,83197 ,06271 3,5958 3,8434 

  Άικαηα 121 3,7533 ,79346 ,07213 3,6105 3,8961 

 Ρίςεηο  71 3,7915 ,81736 ,09700 3,5981 3,9850 

χλνιν 368 3,7446 ,81491 ,04248 3,6610 3,8281 

Π3 

 Γξφκνη 176 4,0133 ,82451 ,06215 3,8906 4,1359 

  Άικαηα 121 4,2094 ,72282 ,06571 4,0793 4,3395 

 Ρίςεηο  71 4,1878 ,70538 ,08371 4,0208 4,3548 

χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 

Π4 

 Γξφκνη 176 3,4669 ,89974 ,06782 3,3330 3,6007 

  Άικαηα 121 3,6260 ,93102 ,08464 3,4585 3,7936 

 Ρίςεηο  71 3,5388 ,88796 ,10538 3,3286 3,7490 

χλνιν 368 3,5331 ,90818 ,04734 3,4400 3,6262 

Π5 

 Γξφκνη 176 4,1367 ,76666 ,04164 4,0548 4,2186 

  Άικαηα 121 3,4286 1,03126 ,38978 2,4748 4,3823 

 Ρίςεηο  71 3,9394 ,70999 ,15137 3,6246 4,2542 

χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 
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Πίλαθαο 79. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη ηεο πξνπνλεηηθήο 

εμεηδίθεπζεο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.        

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

F Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,206 2 ,103 ,178 ,837 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
210,736 365 ,577 

  

χλνιν 210,941 367    

Π2 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,276 2 ,138 ,207 ,813 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
243,443 365 ,667 

  

χλνιν 243,719 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
2,448 2 1,224 3,114 ,043 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
217,318 365 ,594  

 

χλνιν 219,766 367    

Π4 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
1,820 2 ,910 1,104 ,333 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
300,876 365 ,824 

  

χλνιν 302,696 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
4,131 2 2,066 3,496 ,031 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
215,634 365 ,591 

  

χλνιν 219,765 367    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

 Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων με ηην κύπια επαγγελμαηική δπαζηηπιόηηηα                  

ηων πποπονηηών/ηπιών ηος κλαζζικού αθληηιζμού 

 

ηνλ πίλαθα 80 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνπνλεηψλ-ηξηψλ. 

ηνλ πίλαθα 81 πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη 

ηεο θχξηαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ. ηνπο πίλαθεο απηνχο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 1) ηνλ πξψην 

παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο  πνπ 

είραλ ηελ πξνπνλεηηθή σο θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 3.93±0.62, ε 

αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαλ σο εθπαηδεπηηθνί ήηαλ 4.11±0.63 θαη απηή ησλ 

αηφκσλ πνπ είραλ θάπνηα άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 3.80±0.79. Ζ 

δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.668, p>0.05). 2) ηνλ 

δεχηεξν παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο 

πνπ είραλ  ηελ πξνπνλεηηθή σο θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 4.02±0.68, ε 

αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαλ σο εθπαηδεπηηθνί ήηαλ 4.05±0.66 θαη απηή ησλ 

αηφκσλ πνπ είραλ θάπνηα άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 4.21±0.63. Ζ 

δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=3.611 p<0.028). Πεξαηηέξσ  

αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ ηελ πξνπνλεηηθή σο θχξηα επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη απηψλ πνπ είραλ θάπνηα άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(p<0.041). 3) ηνλ ηξίην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο  πνπ είραλ ηελ πξνπνλεηηθή σο θχξηα επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 4.14±0.75, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαλ σο 
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εθπαηδεπηηθνί ήηαλ 4.11±0.80 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ θάπνηα άιιε 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 4.05±0.74. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.305, p>0.05). 4)  ηνλ ηέηαξην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο  πνπ είραλ ηελ πξνπνλεηηθή σο θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 3.68±0.76, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ 

εξγάδνληαλ σο εθπαηδεπηηθνί ήηαλ 3.62±0.84 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ θάπνηα 

άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 3.88±0.80. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=1.027, p>0.05).  5) Σέινο, ζηνλ πέκπην παξάγνληα  ε κέζε 

ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο  πνπ είραλ ηελ πξνπνλεηηθή 

σο θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 4.13±0.66, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ 

εξγάδνληαλ σο εθπαηδεπηηθνί ήηαλ 3.43±1.03 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ θάπνηα 

άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ 4.11±0.77. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=3.496, p<0.031).  Πεξαηηέξσ κεηα- αλάιπζε κε ηε κέζνδν 

Bonferroni απνθάιπςε φηη ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ ηελ πξνπνλεηηθή σο θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη απηψλ πνπ εξγάδνληαλ σο εθπαηδεπηηθνί (p<0.049). 
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Πίλαθαο 80. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

 

Ομάδερ 

 

N 

 

Mέζη 

ηιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

Πξνπνλεηήο 98 3,9337 ,62300 ,03730 3,8603 4,0071 

Δθπαηδεπηηθφο 183 4,1173 ,62729 ,08961 3,9372 4,2975 

Άιιε  87 3,8028 ,79841 ,12624 3,5474 4,0581 

χλνιν 368 3,9439 ,64767 ,03376 3,8775 4,0103 

Π2 

Πξνπνλεηήο 98 4,0299 ,68177 ,06050 3,9102 4,1496 

Δθπαηδεπηηθφο 183 4,0840 ,65872 ,04658 3,9921 4,1759 

Άιιε  87 4,2146 ,62832 ,09813 4,0163 4,4130 

χλνιν 368 4,0799 ,66392 ,03461 4,0118 4,1479 

Π3 

Πξνπνλεηήο 98 4,1412 ,75032 ,06907 4,0044 4,2780 

Δθπαηδεπηηθφο 183 4,1186 ,80948 ,06340 3,9934 4,2438 

Άιιε  87 4,0575 ,74224 ,07958 3,8993 4,2157 

χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 

Π4 

Πξνπνλεηήο 98 3,6863 ,75814 ,03952 3,6086 3,7640 

Δθπαηδεπηηθφο 183 3,6168 ,84116 ,05918 3,5001 3,7335 

Άιιε  87 3,8864 ,80178 ,07751 3,7328 4,0401 

χλνιν 368 3,7446 ,81491 ,04248 3,6610 3,8281 

Π5 

Πξνπνλεηήο 98 4,1367 ,76666 ,04164 4,0548 4,2186 

Δθπαηδεπηηθφο 183 3,4286 1,03126 ,38978 2,4748 4,3823 

Άιιε  87 3,9394 ,70999 ,15137 3,6246 4,2542 

χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 
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Πίλαθαο 81. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη ηεο θχξηαο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.    

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

F Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,769 2 ,385 ,668 ,513 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
210,172 365 ,576 

  

χλνιν 210,941 367    

Π2 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
4,728 2 2,364 3,611 ,028 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
238,991 365 ,655 

  

χλνιν 243,719 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,367 2 ,183 ,305 ,737 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
219,399 365 ,601 

  

χλνιν 219,765 367    

Π4 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
1,693 2 ,847 1,027 ,359 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
301,003 365 ,825 

  

χλνιν 302,696 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
4,131 2 2,066 3,496 ,037 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
215,634 365 ,591 

  

χλνιν 219,765 367    

 

 

Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων με ηα έζοδα από ηην κύπια επαγγελμαηική δπαζηηπιόηηηα 

ηων πποπονηηών/ηπιών ηος κλαζζικού αθληηιζμού 

 

ηνλ πίλαθα 82 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα έζνδα απφ ηελ κχξηα επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

ηνλ πίλαθα 83 πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη 

ησλ εζφδσλ απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. ηνπο πίλαθεο απηνχο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 1) ηνλ 

πξψην παξάγνληα ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο 
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πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην 

ρξφλν  ήηαλ 3.36±1.00, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 

24.000 επξψ ην ρξφλν ήηαλ 3.74±0.69 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 

25.00 επξψ ην ρξφλν ήηαλ 3.87±0.44. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F=12.383, p<0.000). Πεξαηηέξσ  αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni 

απνθάιπςε φηη: α) Τπήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 

15.000 επξψ ην ρξφλν θαη απηψλ πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην 

ρξφλν (p<0.001) θαη β) Τπήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 

15.000 επξψ ην ρξφλν θαη απηψλ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 25.000 επξψ ην ρξφλν 

(p<0.001). 2) ηνλ δεχηεξν παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν  ήηαλ 3.92±0.79, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ 

πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν ήηαλ 4.06±0.40 θαη απηή ησλ 

αηφκσλ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 25.000 επξψ ην ρξφλν ήηαλ 4.16±0.44. Ζ δηαθνξά 

απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=3.948, p<0.020).  Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε 

κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 

15.000 επξψ ην ρξφλν, απηψλ πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην  ρξφλν 

θαη απηψλ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 25.000 επξψ ην ρξφλν (p<0.016). 3) ηνλ ηξίην 

παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ 

είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν  
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ήηαλ 4.17±0.85, ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ έζνδα 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην 

ρξφλν ήηαλ 3.80±0.62 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 25.00 επξψ ην 

ρξφλν ήηαλ 4.23±0.11. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=10.286, 

p<0.000). Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη: α) Τπήξρε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ 

θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν θαη απηψλ πνπ είραλ 

έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν (p<0.001) θαη β) Τπήξρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν θαη απηψλ πνπ είραλ έζνδα 

πάλσ απφ 25.000 επξψ ην ρξφλν (p<0.003). 4) ηνλ ηέηαξην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο, πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν  ήηαλ 3.80±0.96, ε 

αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν ήηαλ 

3.71±0.58 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 25.00 επξψ ην ρξφλν ήηαλ 

4.14±0.75. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=11.590, p<0.000). 

Πεξαηηέξσ  αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη: α) Τπήξρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν θαη απηψλ πνπ είραλ έζνδα 

πάλσ απφ 25.000 επξψ ην ρξφλν (p<0.002) θαη β) Τπήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν θαη απηψλ πνπ είραλ έζνδα πάλσ 

απφ 25.000 επξψ ην ρξφλν (p<0.001). 5) ηνλ πέκπην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο, πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα 
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επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν  ήηαλ 3.68±0.82, ε 

αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν ήηαλ 

3.89±0.36 θαη απηή ησλ αηφκσλ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 25.000 επξψ ην ρξφλν ήηαλ 

4.09±0.62. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=13.071, p<0.000). 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε ηε κέζνδν Bonferroni απνθάιπςε φηη: α) Τπήξρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν θαη απηψλ πνπ είραλ έζνδα 

πάλσ απφ 25.000 επξψ ην ρξφλν (p<0.001) θαη β) Τπήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν θαη απηψλ πνπ είραλ έζνδα πάλσ 

απφ 25.000 επξψ ην ρξφλν (p<0.044). 
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 Πίλαθαο 82. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ, ζχκθσλα κε ηα έζνδα απφ  

την θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ.   

 

Ομάδερ 

 

N 

 

 

Mέζη 

ηιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

Μέρξη 15.000Δ 89 3,3657 1,00930 ,10580 3,1555 3,5759 

16-24.000Δ  186 3,7498 ,69321 ,05097 3,6493 3,8504 

>25.000Δ   93 3,8758 ,43774 ,04564 3,7851 3,9664 

χλνιν 368 3,6863 ,75814 ,03952 3,6086 3,7640 

Π2 

Μέρξη 15.000Δ 89 3,9275 ,79415 ,08325 3,7621 4,0929 

16-24.000Δ  186 4,0630 ,40429 ,04215 3,9793 4,1468 

>25.000Δ   93 4,1632 ,68648 ,05047 4,0637 4,2628 

χλνιν 368 4,0799 ,66392 ,03461 4,0118 4,1479 

Π3 

Μέρξη 15.000Δ 89 4,1795 ,85679 ,08982 4,0011 4,3579 

16-24.000Δ  186 3,8043 ,62927 ,06561 3,6740 3,9347 

>25.000Δ   93 4,2306 ,75878 ,05579 4,1206 4,3407 

χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 

Π4 

Μέρξη 15.000Δ 89 3,8022 ,96861 ,10154 3,6005 4,0040 

16-24.000Δ  186 3,7101 ,58516 ,06101 3,5890 3,8313 

>25.000Δ   93 4,1405 ,75466 ,05548 4,0311 4,2500 

χλνιν 368 3,9493 ,79916 ,04166 3,8674 4,0312 

Π5 

Μέρξη 15.000Δ 89 3,6880 ,82704 ,08670 3,5158 3,8603 

16-24.000Δ  186 3,8967 ,36342 ,03789 3,8215 3,9720 

>25.000Δ   93 4,0932 ,61714 ,04537 4,0037 4,1828 

χλνιν 368 3,9439 ,64767 ,03376 3,8775 4,0103 
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Πίλαθαο 83. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη  ησλ εζφδσλ απφ  

την θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ.   

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

F Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
13,403 2 6,702 12,383 ,000 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
197,538 365 ,541 

  

χλνιν 210,941 367    

Π2 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
3,425 2 1,713 3,948 ,020 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
158,346 365 ,434 

  

χλνιν 161,771 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
11,726 2 5,863 10,286 ,000 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
208,040 365 ,570 

  

χλνιν 219,765 367    

Π4 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
13,996 2 6,998 11,590 ,000 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
220,388 365 ,604 

  

χλνιν 234,385 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
10,289 2 5,144 13,071 ,000 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
143,658 365 ,394 

  

χλνιν 153,947 367    

 

 Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων με ηην παπακολούθηζη ζεμιναπίων κλαζζικού 

αθληηιζμού ηων πποπονηηών/ηπιών ηος κλαζζικού αθληηιζμού 

 

ηνλ πίλαθα 84 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ησλ 

πξνπνλεηψλ-ηξηψλ. ηνλ πίλαθα 85 πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ 

πέληε παξαγφλησλ κε ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.  ηνπο 

πίλαθεο απηνχο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: ηνλ πξψην παξάγνληα ε κέζε ηηκή 
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ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ήηαλ 4.15±0.77 θαη ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ δελ 

είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ αλάινγα ζεκηλάξηα ήηαλ 3.87±0.83. Ζ δηαθνξά 

απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=6.590, p<0.01). ηνλ δεχηεξν παξάγνληα, ε 

κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο   πνπ είραλ 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ήηαλ 4.02±0.66 θαη ε αληίζηνηρε ησλ 

αηφκσλ πνπ δελ είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ αλάινγα ζεκηλάξηα ήηαλ 

4.12±0.65. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=1.808, p>0.05).  

3) ηνλ ηξίην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

δείγκαηνο, πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ήηαλ 3.60±0.82 

θαη ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ δελ είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ αλάινγα 

ζεκηλάξηα ήηαλ 3.79±0.63. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(F=3.980, p<0.049). 4) ηνλ ηέηαξην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ήηαλ 3.94±0.81 θαη ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ δελ είραλ ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζνπλ αλάινγα ζεκηλάξηα ήηαλ 3.95±0.78. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=0.301, p>0.05). 5) ηνλ πέκπην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ήηαλ 4.20±0.73 θαη ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ δελ είραλ ηελ 

επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ αλάινγα ζεκηλάξηα ήηαλ 3.98±0.79. Ζ δηαθνξά απηή 

απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=6.849, p<0.009). 
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Πίλαθαο 84. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ, ζχκθσλα κε ηα ζεκηλάξηα 

πνπ παξαθνινχζεζαλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

 

Ομάδερ 

 

N 

 

Mέζη 

ηιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

 Ναη 311 4,1554 ,77584 ,04399 4,0688 4,2420 

 Όρη 57 3,8713 ,72307 ,09577 3,6795 4,0632 

χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 

Π2 

 Ναη 311 4,0280 ,66752 ,05212 3,9251 4,1310 

 Όρη 57 4,1216 ,65970 ,04619 4,0305 4,2126 

χλνιν 368 4,0799 ,66392 ,03461 4,0118 4,1479 

Π3 

 Ναη 311 3,6044 ,82738 ,05682 3,4924 3,7165 

 Όρη 57 3,7976 ,63828 ,05110 3,6966 3,8985 

χλνιν 368 3,6863 ,75814 ,03952 3,6086 3,7640 

Π4 

 Ναη 311 3,9411 ,81393 ,06356 3,8156 4,0666 

 Όρη 57 3,9559 ,78903 ,05524 3,8470 4,0648 

χλνιν 368 3,9493 ,79916 ,04166 3,8674 4,0312 

Π5 

 Ναη 311 4,2013 ,74667 ,05128 4,1002 4,3023 

 Όρη 57 3,9893 ,79553 ,06369 3,8635 4,1151 

  χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 
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Πίλαθαο 85. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ παξαθνινχζεζαλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ.      

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

F Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
3,887 1 3,887 6,590 ,011 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
215,878 366 ,590 

  

χλνιν 219,765 367    

Π2 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,795 1 ,795 1,808 ,180 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
160,976 366 ,440 

  

χλνιν 161,771 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
3,352 1 3,352 3,98 ,049 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
207,590 366 ,567 

  

χλνιν 219,765 367    

Π4 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
,020 1 ,020 ,031 ,860 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
234,365 366 ,640 

  

χλνιν 234,385 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
4,037 1 4,037 6,849 ,009 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
215,729 366 ,589 

  

χλνιν 153,947 367    

 

 

Σύγκπιζη ηων παπαγόνηων μεηαξύ ηων ομάδων Α & Β                  

ηνλ πίλαθα 86 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθαλ. ηνλ πίλαθα 87 πεξηγξάθεηαη ε 

αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ κε ηελ θαηεγνξία ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ.  ηνπο πίλαθεο απηνχο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 1) ηνλ 

πξψην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο 

πνπ αλήθαλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΓΑ ήηαλ 
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3.27±0.99 θαη ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ αλήθαλ ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία ζχκθσλα 

κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπ ήηαλ 3.59±0.80. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F=11.540, p<0.01). 2) ηνλ δεχηεξν παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο  πνπ αλήθαλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία 

ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΓΑ ήηαλ 3.72±1.01 θαη ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ 

πνπ αλήθαλ ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ήηαλ 4.00±0.76. Ζ 

δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=8.293, p<0.004). 3) ηνλ ηξίην 

παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο, πνπ 

αλήθαλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΓΑ ήηαλ 4.20±0.75 

θαη ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ αλήθαλ ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ ήηαλ 3.98±0.79. Ζ δηαθνξά απηή απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(F=6.849, p<0.009).  4) ηνλ ηέηαξην παξάγνληα, ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ αλήθαλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ΔΓΑ ήηαλ 3.41±1.12 θαη ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ αλήθαλ ζηελ 

δεχηεξε θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπ ήηαλ 3.78±0.89. Ζ δηαθνξά απηή 

απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=11.353, p<0.001).   5) Σέινο, ζηνλ πέκπην 

παξάγνληα ε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ 

αλήθαλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΓΑ ήηαλ 3.89±0.68 

θαη ε αληίζηνηρε ησλ αηφκσλ πνπ αλήθαλ ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ ήηαλ 4.00±0.59. Ζ δηαθνξά απηή δελ απνδείρηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(F=2,532, p>0.05). 
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Πίλαθαο 86. Πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ πέληε παξαγφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία 

ησλ πξνπνλεηψλ/ηξησλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

 

Ομάδερ 

 

N 

 

Mέζη 

ηιμή 

 

Σςπική 

απόκλιζη 

 

ηαθεπό 

λάθορ 

95 % όπιο εμπιζηοζύνηρ 

μέζηρ ηιμήρ 

Μικπ. ηιμή Μεγ.ηιμή 

Π1 

 Α 212 3,2701 ,99204 ,06813 3,1358 3,4044 

 Β 156 3,5987 ,80375 ,06435 3,4716 3,7259 

χλνιν 368 3,4094 ,93011 ,04849 3,3141 3,5048 

Π2 

 Α 212 3,7236 1,01621 ,06979 3,5860 3,8612 

 Β 156 4,0028 ,76738 ,06144 3,8815 4,1242 

χλνιν 368 3,8420 ,92818 ,04838 3,7468 3,9371 

Π3 

 Α 212 4,2013 ,74667 ,05128 4,1002 4,3023 

 Β 156 3,9893 ,79553 ,06369 3,8635 4,1151 

χλνιν 368 4,1114 ,77383 ,04034 4,0321 4,1907 

Π4 

 Α 212 3,4134 1,12001 ,07692 3,2617 3,5650 

 Β 156 3,7802 ,89848 ,07194 3,6381 3,9223 

χλνιν 368 3,5689 1,04647 ,05455 3,4616 3,6761 

Π5 

 Α 212 3,8979 ,68418 ,04699 3,8053 3,9906 

 Β 156 4,0064 ,59089 ,04731 3,9130 4,0999 

  χλνιν 368 3,9439 ,64767 ,03376 3,8775 4,0103 
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Πίλαθαο 87. Αλάιπζε δηαζπνξάο κεηαμχ ησλ πέληε παξαγφλησλ θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξησλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

 

ςγκπίζειρ Άθποιζμα 

ηεηπαγώνυν 

Βαθμοί 

ελεςθεπίαρ 

Mέζη ηιμή 

ηεηπαγώνυν 

F Δπίπεδο 

ζημανηικόηηηαρ 

Π1 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
9,705 1 9,705 11,540 ,001 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
307,786 366 ,841 

  

χλνιν 317,491 367    

Π2 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
7,005 1 7,005 8,293 ,004 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
309,172 366 ,845 

  

χλνιν 316,177 367    

Π3 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
4,037 1 4,037 6,849 ,009 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
215,729 366 ,589 

  

χλνιν 219,765 367    

Π4 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
12,092 1 12,092 11,353 ,001 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
389,808 366 1,065 

  

χλνιν 401,900 367    

Π5 

Μεηαμχ ησλ 

νκάδσλ 
1,058 1 1,058 2,532 ,112 

Δληφο ησλ 

νκάδσλ 
152,889 366 ,418 

  

χλνιν 153,947 367    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V 

 

ΤΕΖΣΖΖ 

 

Διζαγωγή 

 Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ λα πξνζδηνξίζεη ηηο ηδηαίηεξεο γλψζεηο/ 

ηθαλφηεηεο αζιεηηθήο δηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πξνπνλεηέο ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο. Γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο 

ζρεδηάζηεθε αλάινγε θιίκαθα κέηξεζεο. ηελ θιίκαθα απηή απάληεζαλ δπν νκάδεο: Ζ 

πξψηε νκάδα, ηελ νπνία απνηεινχζαλ  νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ησλ ζσκαηείσλ ηνπ ΔΓΑ 

πνπ αμηνινγήζεθαλ κέρξη ηελ εθαηνζηή ζέζε (νκάδα Α) θαη ε δεχηεξε νκάδα, ηελ νπνία 

απνηεινχζαλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ησλ ζσκαηείσλ ηνπ ΔΓΑ πνπ αμηνινγήζεθαλ πάλσ 

απφ ηελ εθαηνζηή ζέζε (νκάδα Β). Με παξαγνληηθή αλάιπζε νκαδνπνηήζεθαλ νη 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο (παξάγνληεο) θαη ζηε ζπλέρεηα κε επηβεβαησηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε ειέγρζεθε αλ ην πξνηεηλφκελν κνληέιν είρε θαιή εθαξκνγή. Καηφπηλ, 

ζπγθξίζεθαλ νη κέζεο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ησλ νκάδσλ Α & Β. Δπίζεο, 

ζπγθξίζεθαλ νη παξάγνληεο γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ κε επηιεγκέλεο θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο. ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο 

ζχκθσλα κε ηηο δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ( ηεο νκάδαο Α & Β), ηε ζχγθξηζε παξαγφλησλ,  ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο κε 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία,    ηε ζχγθξηζε ησλ ζεκαληηθψλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ, ηνλ  παξάγνληα 1, «ηερληθέο δηαρείξηζεο», ηνλ παξάγνληα 2, «αζιεηηθή 

επηζηήκε», ηνλ παξάγνληα 3, «βηνινγία», ηνλ παξάγνληα 4, «πξφιεςε 
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αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο» θαη ηνλ παξάγνληα 5, «πξνπνλεηηθή».    Δπίζεο, 

ζπδεηείηαη ε ζχγθξηζε ησλ παξαγφλησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ πξνπνλεηψλ ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, φπσο ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο/δεχηεξν πηπρίν, ηελ 

πξνπνλεηηθή θαη αζιεηηθή εκπεηξία, ην είδνο ηεο πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο, ηα 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο θαηνηθίαο, ηελ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε, ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε  ζεκηλαξίσλ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

 

Γημογπαθικέρ πληποθοπίερ ηυν ηυν πποπονηηών/ηπιών κλαζζικού αθληηιζμού  

  

Πξνπνλεηέο/ηξηεο θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ ηεο νκάδαο Α 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην ηεο εηζαγσγήο, επεηδή δελ είρε δηεμαρζεί κειέηε ζηελ 

νπνία λα ζπκκεηείραλ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ ήηαλ άγλσζηα. ηελ παξνχζα δηαηξηβή 

ζπκκεηείραλ 368 πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ απφ φιε ηελ Διιάδα, ηα 

ζσκαηεία ησλ νπνίσλ είραλ αμηνινγεζεί απφ ηελ πξψηε κέρξη ηελ εθαηνζηή ζέζε, πνπ 

απεηέιεζαλ ηελ νκάδα Α θαη απφ ηελ εθαηνζηή ζέζε θαη πάλσ πνπ επεηέιεζαλ ηελ 

νκάδα Β. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη νη δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ησλ αηφκσλ απηψλ, αθνχ 

θαηαγξάθεθαλ αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο. 

Δθαηφλ πελήληα πέληε άηνκα (73.1  %) απφ ην ζπλνιηθφ δείγκα ηεο νκάδαο Α 

ήηαλ άλδξεο,  ελψ 57 (26. 9 %) ήηαλ γπλαίθεο.  Δθαηφλ ελλέα άηνκα (51.4  %) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ άλδξεο  ειηθίαο 36- 50 εηψλ,  ελψ ζηελ θαηεγνξία απηή ήηαλ 
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27 (12. 7 %) γπλαίθεο.  Δθαηφλ πελήληα έλαο άλδξεο (71.2  %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  

ήηαλ πηπρηνχρνη ΣΔΦΑΑ, ελψ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία νη γπλαίθεο ήηαλ  55 (25. 9 %). 

Δθαηφλ δέθα νθηψ άλδξεο (55.7  %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ θάηνρνη κάζηεξ, ελψ 

ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ήηαλ  41 γπλαίθεο (19. 3 %).  

Κάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ήηαλ 24 άλδξεο (11.3%) θαη 13 γπλαίθεο (6.1 

%). Δθαηφλ ηέζζεξηο άλδξεο (49.1  %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  είραλ πξνπνλεηηθή 

εκπεηξία πάλσ απφ 11 έηε, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ  14. 0 %). 

Γέθα πέληε άλδξεο θαη 20 γπλαίθεο είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κηθξφηεξε απφ 5 έηε. 

Δθαηφ άλδξεο (47.2  %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ παιηνί αζιεηέο πνπ είραλ 

θαηαιάβεη ζε αγψλεο απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε,  ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο 

γπλαίθεο ήηαλ  18.4 %. Γελ είραλ θακία αζιεηηθή εκπεηξία  ηξεηο άλδξεο θαη δέθα 

γπλαίθεο. Δμήληα δχν άλδξεο (29.2  %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο αζρνινχληαλ κε γεληθή 

πξνπνλεηηθή,  ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ  10. 4 %. Με 

εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο ηαρχηεηαο), αζρνινχληαλ 93 

άλδξεο θαη 35 γπλαίθεο.  

Ογδφληα έμη άλδξεο (40.6  %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο θαηνηθνχζαλ ζε πφιε 

άλσ ησλ 50.000 θαηνίθσλ,  ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ  24 (11. 3 

%). ε πφιεηο κέρξη 10.000 θαηνίθνπο δηέκελαλ 19 άλδξεο πξνπνλεηέο (9 %) θαη 6 

γπλαίθεο πξνπνλήηξηεο (2,8 %). Δβδνκήληα ελλέα άλδξεο (37.3  %) ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο είραλ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο,  ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα 

ηηο γπλαίθεο ήηαλ 11. 3 %  (24). Ληγφηεξνη πξνπνλεηέο, ηφζν άλδξεο, φζν θαη γπλαίθεο 

είραλ εμεηδίθεπζε ηηο ξίςεηο,  27 (12.7 %)  θαη 11 (5.2 %). Αληηζηνίρσο ην 64.2 % (137 
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άηνκα) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί (θχξηα επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα). Αληίζεηα, κφλν πξνπνλεηέο  ήηαλ 35 άλδξεο θαη 17 γπλαίθεο.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είραλ έζνδα πνπ μεπεξλνχζαλ ηηο 25.000 

επξψ. Απηνί ήηαλ 56 άλδξεο (26.4 %)  θαη 42 γπλαίθεο (19.8%) επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

δείγκαηνο.  

Πξνπνλεηέο/ηξηεο θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ ηεο νκάδαο Β 

Δθαηφλ είθνζη ηξία  άηνκα (78.8  %) απφ ην ζπλνιηθφ δείγκα ήηαλ άλδξεο,  ελψ 33 (21. 2 

%) ήηαλ γπλαίθεο. 52 άλδξεο θαη 23 γπλαίθεο ήηαλ απφ 21 έσο 35 εηψλ. Δπίζεο, πελήληα 

έμη άηνκα (35.9  %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ άλδξεο πνπ ήηαλ απφ 36 κέρξη 50 

εηψλ,  ελψ ζηελ θαηεγνξία απηή ήηαλ 8 (5.1 %) γπλαίθεο. Δμήληα ελλέα άλδξεο (44.2  %) 

ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ παληξεκέλνη άλδξεο,  ελψ 16 (10. 2 %) ήηαλ παληξεκέλεο 

γπλαίθεο.  

Δθαηφλ επηά άλδξεο (68.6  %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ πηπρηνχρνη 

ΣΔΦΑΑ, ελψ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία νη γπλαίθεο ήηαλ  26 (16.7 %). Δλελήληα ηξεηο 

άλδξεο (59.6  %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  ήηαλ θάηνρνη κάζηεξ, ελψ ζηελ αληίζηνηρε 

θαηεγνξία νη γπλαίθεο ήηαλ  21 (13. 5 %). Κάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ήηαλ 24 

άλδξεο (15.4%) θαη 8 γπλαίθεο (5.1 %). Δμήληα πέληε άλδξεο (41.7  %) ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο  είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία πάλσ απφ 11 έηε, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα 

ηηο γπλαίθεο ήηαλ  7. 1 %. αξάληα έλαο άλδξεο θαη 21 γπλαίθεο είραλ πξνπνλεηηθή 

εκπεηξία κηθξφηεξε απφ 5 έηε. Πελήληα έλαο άλδξεο (32.7  %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο  

ήηαλ παιηνί αζιεηέο πνπ είραλ θαηαιάβεη ζε αγψλεο απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε,  ελψ 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ 7.7 % (12).  
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38 άλδξεο θαη 8 γπλαίθεο δελ είραλ θακηά αζιεηηθή εκπεηξία. Πελήληα ελλέα 

άλδξεο (37.8  %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο αζρνινχληαλ κε γεληθή πξνπνλεηηθή,  ελψ 

ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ήηαλ  21 γπλαίθεο (13  %). Με εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ 

κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο ηαρχηεηαο), αζρνινχληαλ 64 άλδξεο θαη 12 γπλαίθεο. 

Πελήληα νθηψ άλδξεο (37.2 %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο θαηνηθνχζαλ ζε πφιε άλσ ησλ 

50.000 θαηνίθσλ,  ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ 9.6% (15 άηνκα) .  

ε πφιεηο κέρξη 10.000 θαηνίθνπο δηέκελαλ 23 άλδξεο πξνπνλεηέο (14.7 %) θαη 8 

γπλαίθεο πξνπνλήηξηεο (5.1 %). Δμήληα έλαο άλδξεο (39.1 %) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο 

είραλ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο,  ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο 

γπλαίθεο ήηαλ  7.7 %  (12 άηνκα)  

Ληγφηεξνη πξνπνλεηέο, ηφζν άλδξεο φζν θαη γπλαίθεο είραλ εμεηδίθεπζε ηηο 

ξίςεηο, 26 άλδξεο (16.7 %) θαη 7 γπλαίθεο (4.5 %). Σν 34.6 % (54 άηνκα) απφ ηνπο 

άλδξεο ηνπ δείγκαηνο είραλ άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ κφλν πξνπνλεηέο 

ήηαλ 30 άλδξεο (19.2 %)  θαη 16 γπλαίθεο (10.3 %). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ είραλ έζνδα πνπ μεπεξλνχζαλ ηηο 25.000 επξψ. Απηνί ήηαλ 60 άλδξεο (38.5 %)  

θαη 28 γπλαίθεο (17.9 %) επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο. Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ, ζπλνιηθά  95 άλδξεο θαη 20 γπλαίθεο. 
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ύγκπιζη παπαγόνηυν 

Ζ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην  νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ησλ νκάδσλ Α & Β, 

απνθάιπςε πέληε παξάγνληεο πνπ ήηαλ νη εμήο: (1) «ηερληθέο δηαρείξηζεο», (2) 

«αζιεηηθή επηζηήκε», (3)  «βηνινγία», (4) «πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο», 

θαη (5) «πξνπνλεηηθή».  

 ηελ παξνχζα δηαηξηβή παξαηεξήζεθε φηη ν παξάγνληαο «ηερληθέο δηαρείξηζεο», 

θαηεηάγε ζηελ πξψηε ζέζε. ε αξθεηέο εξγαζίεο ή δηαηξηβέο, δηαπηζηψζεθε φηη ν 

παξάγνληαο απηφο ήηαλ κέζα ζ‟ απηνχο πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ παξαγνληηθή αλάιπζε. 

 Γηα παξάδεηγκα, ν παξάγνληαο απηφο θαηεηάγε ζηελ πξψηε ζέζε ζηηο εμήο 

εξγαζίεο: ηνπ Ellard (1984),  ηνπ Gouws (1993),  ηνπ Farmer (1989), ησλ Koeningesfeld, 

et al, (2012), ηνπ Κν (2007), ηνπ Nikolaidis (1995), ησλ Parks &  Quain (1986) & ησλ 

Ulrich & Parkhouse, (1982). Αληίζεηα, ζηηο εξγαζίεο ηνπ Cheng (1993),  Jennings 

(1984), θαη ηνπ Koustelios (2003a), νη «ηερληθέο δηαρείξηζεο»  θαηεηάγεζαλ ζηελ 

ηέηαξηε ζέζε, ζηε κειέηε ηνπ Afthinos (1993)  ζηελ πέκπηε ζέζε, ελψ ζηελ έξεπλα ηεο 

Jamieson (1980  ζηελ έθηε ζέζε. 

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ  φηη ζε πνιιέο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο,  νη παξάγνληεο 

έρνπλ κεηνλνκαζηεί, γηα λα ππάξρεη άκεζε ζρέζε κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν ιεμηιφγην 

δηεπθνιχλνληαο  ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη παξάγνληεο 

«δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο», «ηερληθέο κάλαηδκελη» θαη ν παξάγνληαο «ηερληθέο 

δηαρείξηζεο» πεξηέρνπλ εξσηήζεηο  πνπ έρνπλ ζρέζε κε πξνηάζεηο (εξσηήζεηο) δηνίθεζεο 

(Kim, 1997).  
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 ηελ παξνχζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο «ηερληθέο δηαρείξηζεο», γηαηί νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πινπνηνχζαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ 

ζρέζε κε ζρεδηαζκφ  αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ, κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  ζθνπψλ, κε πινπνίεζε αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ, κε 

ρξεζηκνπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα εγγξαθέο, αλαθνξέο 

θαη ζεκεηψζεηο, κε νξγάλσζε αζιεηηθψλ απνζηνιψλ, κε αλάπηπμε ελφο πξσηφηππνπ 

ζρεδίνπ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη κε πξνεηνηκαζία πξφηαζεο πξνυπνινγηζκνχ. Όπσο 

δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηελ θαηάηαμε κέζα ζηνλ θάζε παξάγνληα, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ησλ νκάδσλ Α & Β θαηαλφεζαλ ηε ζεκαζία ησλ 

γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο «ηερληθέο κάλαηδκελη» θαη ηηο βαζκνιφγεζαλ 

αλάινγα.           

ηελ παξνχζα δηαηξηβή δηαπηζηψζεθε φηη ν παξάγνληαο «αζιεηηθή επηζηήκε», 

πνπ παξνπζίαζε εζσηεξηθή ζπλνρή  (Cronbach α=0.77) θαη θνξηίζεηο απφ 0.751 κέρξη 

0.547, θαηεηάγε ζηε δεχηεξε ζέζε. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζε ζπκθσλία κφλν κε 

ηηο έξεπλεο ηνπ Afthinos (1993), ηνπ Chen (1993) θαη ηνπ Kostopoulos (2011),  ζηηο 

νπνίεο ν αλαθεξφκελνο   παξάγνληαο θαηεηάγε ζηε δεχηεξε ζέζε. ηηο ππφινηπεο 

έξεπλεο πνπ αλαζθνπήζεθαλ παξαηεξήζεθε  δηαθχκαλζε ζηελ θαηάηαμε κε βάζε ηηο 

θνξηίζεηο. Γηα παξάδεηγκα,  ζηελ έξεπλα ηνπ Gouws (1993), ν παξάγνληαο «αζιεηηθή 

επηζηήκε» θαηεηάγε ζηελ έβδνκε ζέζε, ηεο Jamieson (1980) ζηε δέθαηε ζέζε, ηεο 

Jennings (1984) ζηελ ηέηαξηε,  ησλ Moore & Webb  (1993)  ζηελ πξψηε, ησλ Quain & 

Parks  (1986) ζηελ ηέηαξηε, ηνπ Σαζηφπνπινπ (2010) ζηελ πξψηε θαη ηέινο ηεο 

Σξηπνιηηζηψηε  (2010)  ζηελ ηέηαξηε ζέζε.  
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Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ ζηηο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο, ελψ ζηελ παξνχζα κειέηε 

νη πξνπνλεηέο/ηξηεο, επεηδή ήηαλ πηπρηνχρνη θπζηθήο αγσγήο έδσζαλ κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ζηηο ζρεηηθέο κε ηελ «αζιεηηθή επηζηήκε» εξσηήζεηο, φπσο „γλσξίδεη 

θνηλσληνινγία  ηνπ αζιεηηζκνχ‟, „γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά‟, „γλσξίδεη  ςπρνινγία 

ηνπ αζιεηηζκνχ‟, „ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο, 

δηαδηθαζίαο‟ θαη „γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο‟. 

 Μηα αθφκα ινγηθή εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί ζηελ θαηάηαμε ηνπ παξάγνληα 

«αζιεηηθή επηζηήκε», είλαη φηη νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ θαη  ησλ 

άιισλ  αζιεκάησλ  δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ηεο αζιεηηθήο 

επηζηήκε (Σαζηφπνπινο, 2010),  ζε ζρέζε κε ηα ζηειέρε δηνίθεζεο αζιεηηζκνχ (Cheng, 

1993; Davis, 1987; Hatfield, Wren, & Bretting, 1987; Jamieson, 1980; Κν, 2007; 

Lambrecht, 1987; Nielsen, 1990;  Paris, & Zeigler, 1983; Jennings, 1984; Parks, & 

Quain, 1986; Quain, & Parks, 1986; Skipper, 1990; Σξηπνιηηζηψηε, 2010).  

 Ο παξάγνληαο «βηνινγία» κε εζσηεξηθή ζπλνρή  (Cronbach α=0.85), ηδηνηηκή 

1.46 θαη θνξηίζεηο απφ 0.899 κέρξη 0.658 θαηεηάγε ζηελ ηξίηε ζέζε. Ζ ζπνπδαηφηεηα 

πνπ έρεη ν παξάγνληαο απηφο γηα ηνπο πξνπνλεηέο ησλ αζιεκάησλ  έρεη επηζεκαλζεί θαη 

απφ άιινπο εξεπλεηέο (Farzalipour et al., 2012; Κostopoulos, 2011; Rodrigues, 2009; 

Σαζηφπνπινο, 2010). ηελ παξνχζα κειέηε πήξαλ κέξνο πξνπνλεηέο/ηξηεο θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ νη νπνίνη, φπσο παξαηεξείηαη απφ ηηο θνξηίζεηο ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ 

„γλσξίδεη  αλαηνκία‟, „γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο‟ θαη „γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή‟, 

ζεψξεζαλ απαξαίηεηεο ηηο ηθαλφηεηεο απηέο θαη ηηο βαζκνιφγεζαλ αλάινγα. Πξέπεη 
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φκσο λα ζεκεησζεί εδψ  φηη ζε κειέηεο δεμηνηήησλ γηα ζηειέρε δηνίθεζεο αζιεηηζκνχ, νη 

εξσηήζεηο απηέο θαηαηάζζνληαη ζηνλ παξάγνληα αζιεηηθή επηζηήκε  (Afthinos, 1993; 

Barcelone & Rose, 2004; Case, 1986; Case & Branch, 2004; Cheng, 1993; Chen, 1993; 

Cuskelly & Auld, 1991; Davis, 1987; DeSensi, Kelley, Blanton, & Beitel, 1990; Ellard, 

1984; Farmer, 1989; Gouws 1993; Hatfield, Wrenn, & Bretting, 1987; Horch & Schutte, 

2003;  Irwin, Cotter, Jenson & White, 1995; Jamieson, 1980; Jennings, 1984; Κim, 1997; 

Koustelios, 2003a; Koustelios, 2003b;  Lambrecht, l987; Lin, 1998; Medahla, 1982; 

Montour, 1982; Moore & Webb, 1993; Nielson, 1990; Nikolaidis, 1995; Paris & Zeigler, 

1983; Parks & Quain, 1986; Quain & Parks, 1986;  Quinn, 1994; Shariff & Ismail, 2008; 

Skipper, 1990;  Σsai, 1996;Tripolitsioti, 2005; Tripolitsioti, 2007; Tripolitsioti, 2009; 

Tripolitsioti, 2010; Ulrich & Parkhouse, 1982). 

 Ο παξάγνληαο «πξφιεςε αηπρεκάησλ-δηαρείξηζε θξίζεο», πνπ παξνπζίαζε 

εζσηεξηθή ζπλνρή (Cronbach α=0.80) θαη θνξηίζεηο απφ 0.795 κέρξη 0.734, ηδηνηηκή 1.3 

θαη δηαζπνξά 5.90 %, θαηεηάγε ζηελ ηέηαξηε ζέζε. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζε 

ζπκθσλία κε αξθεηέο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο. Ο Afthinos (1993) θαηέηαμε ηνλ 

παξάγνληα απηφ ζηελ φγδνε ζέζε,  ν Chen (1993)  ζηελ έβδνκε, ν Davis (1987)   ζηελ 

πξψηε ζέζε, ε Jamieson (1980)  ζηελ ελδέθαηε ζέζε, ν Jennings (1984)  ζηε δεχηεξε 

ζέζε, ε Lambrecht (l987) θαη ν Montour (1982)  ζηε δέθαηε, ν Σαζηφπνπινο (2010)  ζηε 

δεχηεξε ζέζε θαη ε Σξηπνιηηζηψηε (2010)  ζηελ έβδνκε ζέζε.  

 ε θάπνηεο άιιεο κειέηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Kostopoulos (2011), νη 

εξσηήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ θάησ απφ ηνλ φξν «πξψηεο βνήζεηεο/δηαρείξηζε θξίζεο»,  

ζηελ εξγαζία ηνπ Farmer (1989)  θάησ απφ ηνλ φξν «αζθάιεηα», ελψ ζηε δηαηξηβή ηνπ  

Lin (1998), νη εξσηήζεηο απεηέιεζαλ ηνλ παξάγνληα «δηαρείξηζε 



194 

 

πγείαο/απνθαηάζηαζεο». Οη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο ζηελ νλνκαζία ησλ παξαγφλησλ 

νθείιεηαη ζην φηη νη παξαπάλσ ζπγγξαθείο/εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ δηαθνξεηηθέο 

θιίκαθεο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. `Δηζη, δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ιεμηινγίνπ κε ηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο, πνπ θαηέηαμαλ ηνλ 

παξάγνληα  «πξφιεςε αηπρεκάησλ-δηαρείξηζε θξίζεο» ζε πςειέο ζέζεηο. 

ε θάζε εξγαζία, φηαλ γίλεηαη ζπδήηεζε θαη εξκελεία ησλ παξαγφλησλ πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε ε  ρξεζηκφηεηα ζηελ πξάμε ησλ πξνηάζεσλ απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη 

θάζε έλαο απφ απηνχο θαη απφ ηε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο. Οη ζπγγξαθείο ζέηνπλ ην 

εξψηεκα αλ ε νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα επαλαιεθζεί δηαρξνληθά θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο (Lambrecht, l987; Lin, 1998; Medahla, 1982; Montour, 1982; 

Moore & Webb, 1993; Nielson, 1990; Nikolaidis, 1995; Paris & Zeigler, 1983; Parks & 

Quain, 1986; Quain & Parks, 1986;  Quinn, 1994; Shariff & Ismail, 2008; Skipper, 1990;  

Σsai, 1996; Tripolitsioti, 2005; Tripolitsioti, 2007; Tripolitsioti, 2009; Tripolitsioti, 2010; 

Ulrich & Parkhouse, 1982). 

 Απηή ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ  ηέζεθε απφ ηελ Σξηπνιηηζηψηε (2010), φηαλ πξφηεηλε φηη 

ε πξφηππε θιίκαθα ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ πνπ ζρεδίαζε ζηε δηνίθεζε ηνπ 

αζιεηηζκνχ  πξέπεη λα ειέγρεηαη ρξνληθά, γηα λα ππάξρεη βειηίσζή ηεο. Απηφ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ, γηα λα εμεηαζηεί ε πξνζαξκνγή ηνπ ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (Tripolitsioti, 2005; Tripolitsioti, 2007; Tripolitsioti, 2009; 

Tripolitsioti, 2010).   

 

 

 



195 

 

Γνώζειρ/ικανόηηηερ με μεγαλύηεπη βαθμολογία  

 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Α βαζκνιφγεζαλ κφλν 8 γλψζεηο/ηθαλφηεηεο απφ ην 

ζχλνιν ησλ 22 κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο  πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Β, ζε κηα 

θιίκαθα Likert 5 ζεκείσλ,  ελψ νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Β  βαζκνιφγεζαλ κε 

κεγαιχηεξν βαζκφ 12 γλψζεηο/ηθαλφηεηεο. Γεληθά, παξαηεξήζεθε δηαθνξεηηθή 

βαζκνινγία  ζηηο δπν νκάδεο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη 

παξφκνηα κε ηηο εξγαζίεο ησλ Quinn (1994), Schneider &  Stier (2000) θαη  Stier & 

Schneider (2000), ζηηο νπνίεο ηα άηνκα πνπ πήξαλ κέξνο ζηε κειέηε ήηαλ 

παλεπηζηεκηαθνί θαη επαγγεικαηηθά ζηειέρε δηνίθεζεο αζιεηηζκνχ θαη δηθαηνινγεκέλα 

βαζκνιφγεζαλ δηαθνξεηηθά ηηο εξσηήζεηο. ηελ παξνχζα φκσο δηαηξηβή ζπκκεηείραλ  

πξνπνλεηέο/ηξηεο θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΓΑ 

θαηεηάγεζαλ ζε 2 νκάδεο. Έηζη, κπνξεί λα δνζεί θάπνηα θαιή εμήγεζε γηα ηε 

δηαθνξεηηθή βαζκνινγία. Ίζσο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ αμηνινγήζεθαλ απφ ηνλ ΔΓΑ 

κέρξη ηελ εθαηνζηή ζέζε  λα είλαη πην ζπληεξεηηθνί απφ απηνχο πνπ θαηεηάγεζαλ πάλσ 

απφ ηε εθαηνζηή ζέζε ζηελ εθηίκεζε ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ  πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ή ε νξγάλσζε ησλ ζσκαηείσλ ηνπο λα είλαη 

δηαθνξεηηθή.  

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Α  βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο «γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά», «γλσξίδεη  αλαηνκία», «γλσξίδεη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο», 

«γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ», «ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε 

δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο», «γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ» 

θαη «παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο».   
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Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Β, κε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο   

«γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο», «ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο», «γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο», «παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο 

θαη ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε ακνηβή», 

«γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ», «πινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο»  θαη «παίξλεη 

απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο».   

Οη γλψζεηο/ ηθαλφηεηεο 14, 7, 5, 15 θαη 13  βαζκνινγήζεθαλ πεξηζζφηεξν,  ηφζν 

απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, φζν θαη απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Β.  Πξφθεηηαη γηα ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο «γλσξίδεη άξηζηα 

παηδαγσγηθά»,  «γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο», «γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ», «ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη «παίξλεη απνηειεζκαηηθέο 

απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο».  

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α & Β, ζεψξεζαλ φηη νη 

παξαπάλσ γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ην επάγγεικά ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ ελ κέξεη κε αλάινγεο ζρεηηθέο κειέηεο (Barcelone & 

Rose, 2004; Case & Branch, 2004; Σsai, 1996; Tripolitsioti, 2005; Tripolitsioti, 2007; 

Tripolitsioti, 2009; Tripolitsioti, 2010). 

 Τπάξρνπλ πνιιέο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιεηηνπξγία κηαο αζιεηηθήο 

εγθαηάζηαζεο (αλνηθηφο, θιεηζηφο ζηίβνο, ρψξνη πξνζέξκαλζεο γηα ζεκαληηθνχο 

αγψλεο). Έηζη, κεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ πξνπφλεζεο θαη 
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δηεμαγσγήο αγψλσλ. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ν πξνπνλεηήο/ηξηα ζπκβνπιεχεη ηε 

δηνίθεζε ζηελ νξγάλσζε αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνίθεζε θαη 

ζρεδηαζκφ/βειηίσζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο νη πξνπνλεηέο/ηξηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ γλψζεηο κάξθεηηλγθ, δηνίθεζεο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ, γηαηί θπξίσο θαηά 

ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο αζιεηηθψλ απνζηνιψλ πξέπεη λα νξγαλψλνπλ θαη λα 

ζπληνλίδνπλ πάξα πνιιά άηνκα. Δπεηδή νη  πξνπνλεηέο/ηξηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

δηεθπεξαηψζνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο κφλνη ηνπο, νη γλψζεηο/ηθαλφηεηεο  «ζρεδηάδεη  & 

πινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο»,«νξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο» θαη «αλαπηχζζεη 

έλα πξσηφηππν ζρέδην δεκνζίσλ ζρέζεσλ», παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε  ιεηηνπξγία 

ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ.  

 Οη γλψζεηο/ηθαλφηεηεο "πξνεηνηκάδεη πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο" θαη  «ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο 

εγγξαθέο, αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο, θιπ.», βαζκνινγήζεθαλ κε ηνπο κηθξφηεξνπο βαζκνχο 

ηφζν απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Α, φζν θαη ηεο νκάδαο  Β.  Όπσο 

αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νη αλαθεξφκελεο γλψζεηο /ηθαλφηεηεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζ‟απηέο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο πξνπνλεηέο θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηά δελ κπνξεί λα ζπγθξηζνχλ κε δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο. 

 Οη γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ηνπ παξάγνληα «αζιεηηθή επηζηήκε»  βαζκνινγήζεθαλ κε 

κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηηο δχν νκάδεο. Οη δεμηφηεηεο  «γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ 

αζιεηηζκνχ», «γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά», «γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ», 

«ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη 

«γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο»,  ήηαλ κέζα ζηηο 10 πξψηεο πξνηηκήζεηο, ηφζν ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ 

ηεο νκάδαο Α, φζν θαη ηεο νκάδαο Β.                                       

 Οη γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ αζιεηηθή επηζηήκε 

επηζεκάλζεθαλ απφ ηηο  πξψηεο κειέηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ, 

ζεσξήζεθαλ σο ζεκαληηθέο θαη ηηο ζπκπεξηέιαβαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζρεδίαζαλ 

νη εξεπλεηέο (Lambrecht, l987; Lin, 1998; Medahla, 1982; Montour, 1982; Moore & 

Webb, 1993; Nielson, 1990; Nikolaidis, 1995; Paris & Zeigler, 1983; Parks & Quain, 

1986; Quain & Parks, 1986;  Quinn, 1994; Shariff & Ismail, 2008; Skipper, 1990;  Σsai, 

1996; Tripolitsioti, 2005; Tripolitsioti, 2007; Tripolitsioti, 2009; Tripolitsioti, 2010; 

Ulrich & Parkhouse, 1982). Ζ εμέιημε ηεο δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ε βειηίσζε ηεο 

έξεπλαο δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζην ηνλ ηξφπν δηνξγάλσζεο ησλ 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. Όπσο 

δηαπηζηψζεθε απν ηα απνηειέζκαηα, νη πεξηζζφηεξνη πξνπνλεηέο/ηξηεο παξαθνινπζνχλ 

ηηο εμειίμεηο,  ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηηο λέεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ θαη κέζα απφ 

ην δηαδίθηπν βξίζθνπλ  πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνζθεξφκελα  πξνγξάκκαηα 

άζθεζεο, ηηο εγγξαθέο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο.  

 Πεξηιεπηηθά, κπνξεί λα αλαθεξζεί  φηη απηά ηα ζπκπεξάζκαηα δείρλνπλ φηη  ηφζν 

νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Α  φζν θαη ηεο νκάδαο Β αληηιακβάλνληαη φηη νη 

ζρεηηθέο κε ηελ «αζιεηηθή επηζηήκε» γλψζεηο/ ηθαλφηεηεο είλαη απαξαίηεηεο, γηα λα 

είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλλ ην επάγγεικά ηνπο θαη λα δηνξγαλψζνπλ αγψλεο ή αθφκα 

θαη κία αζιεηηθή εθδήισζε.  Δπίζεο, νη γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ θαηεηάγεζαλ ζηηο 

πξψηεο ζέζεηο,  ηφζν απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Α, φζν θαη ηεο νκάδαο Β,  

έδσζαλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα «πξνζφληα» ησλ επαγγεικαηηψλ απηψλ, πνπ 
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κέρξη ζήκεξα ήηαλ άγλσζηα. Σα ζηειέρε δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο,  θξνληίδνληαο λα 

εθπαηδεχνπλ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ θαη εληζρχνληαο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε αλάινγα ζεκηλάξηα.  

 

ύγκπιζη ηυν ζημανηικών γνώζευν/ ικανοηήηυν μεηαξύ ηυν ομάδυν 

ηελ παξνχζα κειέηε ε αλάιπζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ απνθάιπςε φηη (α) νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β, 

ζηνλ παξάγνληα «βηνινγία», θαη (β) νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Β είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α,   ζηνπο παξάγνληεο  «ηερληθέο δηαρείξηζεο», 

αζιεηηθή επηζηήκε», «πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο» & «πξνπνλεηηθή». Ζ 

ζεηξά θαηάηαμεο κέζα ζε θάζε παξάγνληα, νη κέζεο ηηκέο  θαη ε γεληθή ζεηξά θαηάηαμεο 

γηα εθείλν ηνλ ηδηαίηεξν παξάγνληα επίζεο επηβεβαίσζαλ φηη κεξηθέο απφ ηηο 

απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο κέζα ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο βαζκνινγήζεθαλ 

δηαθνξεηηθά . 

 

Παξάγνληαο «ηερληθέο δηαρείξηζεο» 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Β  βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Α  ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο, πνπ κεηά ηελ δηεξεπλεηηθή 

παξαγνληηθή αλάιπζε απεηέιεζαλ ηε ζπληζηψζα (παξάγνληα) «ηερληθέο δηαρείξηζεο». 

πγθεθξηκέλα, νη πξνηάζεηο «ζρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο, «θάλεη ρξήζε λέσλ 
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ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  ζθνπψλ», «πινπνηεί αζιεηηθέο 

ζπλαληήζεηο», «ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο 

εγγξαθέο, αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο θιπ», «νξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο», αλαπηχζζεη 

έλα πξσηφηππν ζρέδην δεκνζίσλ ζρέζεσλ» θαη  «πξνεηνηκάδεη πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ 

θαη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο», βαζκνινγήζεθαλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Β. 

 Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη παξφκνηα θαη κπνξεί λα ζπγθξηζνχλ κε αξθεηέο 

δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ν Afthinos (1993)  δηαπίζησζε φηη  ππήξμαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο «ηερληθέο κάλαηδκελη», ηηο νπνίεο βαζκνιφγεζαλ 

κε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα πςειφηεξα ζηελ ηεξαξρία ζηειέρε «αζιεηηζκνχ γηα φινπο» 

(δηεπζπληέο)  ζε παλειιήλην επίπεδν, ζε ζρέζε κε ηα ζηειέρε αζιεηηζκνχ ζε 

πεξηθεξεηαθφ  ή ηνπηθφ επίπεδν. Ο Farrner (1989)  ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε, 

έθαλε  ζχγθξηζε ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ζε 315 άηνκα  πνπ εξγάδνληαλ ζε δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο ζε αζιεηηθνχο θνξείο ζε ηξία επίπεδα. Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

θαηαγξάθεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο «ηερληθέο δηαρέηξηζεο» ζηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ ηξίηνπ επηπέδνπ. 

Ζ Jamieson (1980)  δηαπίζησζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο 

πνπ ήηαλ ζρεηηθέο κε ηηο «ηερληθέο δηαρείξηζεο» κεηαμχ αζιεηηθψλ ζηειερψλ ηξίηνπ θαη 

ηεηάξηνπ επηπέδνπ, ηνλίδνληαο ηε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα πνπ είραλ απηέο νη δεμηφηεηεο 

γη‟απηνχο.  

Ο Koustelios (2003a), δηεξεχλεζε ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη 

ππεχζπλνη ησλ ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγξαθψλ πνπ 

έρνπλ γίλεη ζε εηήζηα βάζε ζ‟ απηά.  Μεηά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δηαπηζηψζεθε φηη νη 
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ππεχζπλνη ησλ κεζαίσλ θαη κεγάισλ γπκλαζηεξίσλ βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο 

βαζκνχο ηηο εξσηήζεηο  ηνπ παξάγνληα «ηερληθέο δηαρείξηζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ησλ γπκλαζηεξίσλ  κε ιηγφηεξεο εγγξαθέο. 

Ο Parks θαη Quain (1986)   δηαπίζησζαλ φηη ηα ζηειέρε δηνίθεζεο αζιεηηζκνχ 

πνπ εξγάδνληαλ ζηελ πγεία-θπζηθή θαηάζηαζε, ρνξεγία, αζιεηηθφ κάξθεηηλγθ θαη 

δηαρείξηζε θνιχκβεζεο, βαζκνιφγεζαλ κε κηθξφηεξνπο βαζκνχο ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

παξάγνληα «ηερληθέο δηαρείξηζεο»,  ζε ζρέζε κε ηα ζηειέρε πνπ εξγάδνληαλ ζηελ 

αζιεηηθή αλαςπρή.  

Οη Ulrich & Parkhouse (1982)  παξαηήξεζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηνλ παξάγνληα «ηερληθέο δηαρείξηζεο» κεηαμχ ζηειερψλ δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ πνπ 

εξγάδνληαλ ζε αζιεηηθνχο θνξείο θαη  παλεπηζηεκηαθψλ. Οη πξψηνη βαζκνιφγεζαλ κε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο απηέο, γηαηί δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ζε ζρέζε κε ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο. 

Ζ Σξηπνιηηηηζηψηε (2010)  πξαγκαηνπνίεζε  έξεπλα ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο 169 

ππεχζπλνη δηνίθεζεο ησλ θιεηζηψλ αηζνπζψλ γπκλαζηηθήο θαη 232 ππεχζπλνη δηνίθεζεο 

ησλ θιεηζηψλ γπκλαζηεξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Aζιεηηθψλ Oξγαληζκψλ απφ 13 

πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε πνιπκεηαβιεηή 

αλάιπζε δηαθχκαλζεο (M.A.N.O.V.A.) κεηαμχ ησλ νκάδσλ, δηαπίζησζε φηη νη 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ηνπ παξάγνληα «ηερληθέο δηαρείξηζεο» βαζκνινγήζεθαλ κε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα ζηειέρε δηνίθεζεο ησλ θιεηζηψλ αηζνπζψλ γπκλαζηηθήο.    

Ο Weese (1995) ζε άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε, ζπκπέξαλε φηη έπξεπε λα 

ππάξρεη ζχλδεζε  κεηαμχ ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ πνπ δηδάζθνληαη ζηα πξνπηπρηαθά 
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πξνγξάκκαηα ησλ ηκεκάησλ δηνίθεζεο  αζιεηηζκνχ θαη απηψλ πνπ απαηηνχληαη, φηαλ 

έλα ζηέιερνο εξγάδεηαη ζε ζέζε ζηνλ αζιεηηζκφ. Ο Weese δηαηχπσζε ηελ απφςε φηη νη 

παλεπηζηεκηαθνί δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ αζιεηηθψλ 

ζηειερψλ θαη απνηπγράλνπλ λα εξκελεχζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ, 

πξνθεηκέλνπ νη παξερφκελεο γλψζεηο λα έρνπλ θαιχηεξε πξαθηηθή εθαξκνγή ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δε ζπκθσλνχλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο ηνπ Nikolaidis (1995), ν νπνίνο δε δηαπίζησζε ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηνλ παξάγνληα «ηερληθέο δηαρείξηζεο» κεηαμχ παλεπηζηεκηαθψλ 

θαη ζηειερψλ πνπ εξγάδνληαλ ζε αζιεηηθνχο θνξείο θαη ηνπ Jennings (1984), ν νπνίνο 

δελ δηαπίζησζε  ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ αλαθεξφκελν παξάγνληα, κεηαμχ πξνέδξσλ 

ηκεκάησλ αλαςπρήο θαη πξνέδξσλ ηκεκάησλ θπζηθήο αγσγήο.  

Παξάγνληαο «αζιεηηθή επηζηήκε»  

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Β, βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Α, ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο, «γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ 

αζιεηηζκνχ», «γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά», «γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ», 

«ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη 

«γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο», πνπ κεηά ηελ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε απεηέιεζαλ ηε 

ζπληζηψζα (παξάγνληα) «αζιεηηθή επηζηήκε».  

 χκθσλα κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηθά, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο Α, φζν θαη ηεο νκάδαο Β, είλαη Πηπρηνχρνη Φπζηθήο 
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Αγσγήο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ζηε βαζκνινγία νθείιεηαη κάιινλ ζην φηη νη δεχηεξνη 

δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αζιεηηθή επηζηήκε.   

`Δηζη έθξηλαλ φηη νη πξνπνλεηέο/ηξηεο έπξεπε λα έρνπλ γλψζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αζιεηηθή επηζηήκε θαη γηα ην ιφγν απηφ βαζκνιφγεζαλ πεξηζζφηεξν ηηο εξσηήζεηο 

ηνπ παξάγνληα απηνχ.      

 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε 

απηά ηεο Σξηπνιηηηηζηψηε (2010), ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο 169 ππεχζπλνη δηνίθεζεο ησλ 

θιεηζηψλ αηζνπζψλ γπκλαζηηθήο θαη 232 ππεχζπλνη δηνίθεζεο ησλ θιεηζηψλ 

γπκλαζηεξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Aζιεηηθψλ Oξγαληζκψλ απφ 13 πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. 

Oη γλψζεηο/ηθαλφηεηεο «γλσξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ πγείαο θαη καδηθνχ αζιεηηζκνχ», 

«γλσξίδεη άξηζηα ηελ πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαθψζεσλ», «γλσξίδεη  

θπζηνινγία ηεο άζθεζεο θαη αλαηνκία», «γλσξίδεη θνηλσληνινγία θαη ςπρνινγία ηνπ 

αζιεηηζκνχ», «αλαγλσξίδεη ηα ζρήκαηα επηζεηηθφηεηαο ησλ αζθνπκέλσλ», «αλαιχεη ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη αμίεο ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ ζε πξνζσπηθφ θαη αζθνχκελνπο», 

«γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή», «εθαξκφδεη ζεσξίεο εγεζίαο ζην καδηθφ αζιεηηζκφ», 

«γλσξίδεη ην επξχ θάζκα ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ησλ ςπραγσγηθψλ 

αζιεκάησλ», «γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζέξκαλζεο θαη απνζεξαπείαο», 

«αλαγλσξίδεη ηελ επίδξαζε ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ ζην ζηξεο (αχμεζε – κείσζε)»,  

βαζκνινγήζεθαλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα ζηειέρε δηνίθεζεο ησλ θιεηζηψλ 

αηζνπζψλ γπκλαζηηθήο.    

Ζ Jamieson (1980) δηαπίζησζε φηη ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή επηζηήκε» κεηαμχ ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο αζιεηηζκνχ ηνπ 

πξψηνπ, δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ επηπέδνπ. ε παξφκνηα  απνηειέζκαηα θαηέιεμε θαη ε 
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κειέηε ηνπ Jennings (1984), ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε φηη ππήξμαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή επηζηήκε» κεηαμχ ζηειερψλ πνπ 

εξγάδνληαλ ζε αζιεηηθνχο θνξείο θαη πξνέδξσλ Σκεκάησλ Φπζηθήο Αγσγήο. ε αξθεηέο 

αθφκα εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή 

επηζηήκε» κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ νκάδσλ (Farzalipour, Balci, Ghorbanzadeh, et 

al.,2012; Κim, 1997; Ko, 2007; Kostopoulos, 2011; Koustelios, 2003a; Koustelios, 

2003b;  Lambrecht, l987; Lin, 1998; Medahla, 1982; Montour, 1982; Moore & Webb, 

1993; Nielson, 1990; Nikolaidis, 1995; Paris & Zeigler, 1983; Parks & Quain, 1986; 

Quain & Parks, 1986;  Quinn, 1994; Shariff & Ismail, 2008; Skipper, 1990;  Σsai, 1996; 

Tripolitsioti, 2005; Tripolitsioti, 2007; Tripolitsioti, 2009; Tripolitsioti, 2010).      

 

Παξάγνληαο  «βηνινγία»  

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Α βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Β ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο,  «γλσξίδεη  αλαηνκία», «γλσξίδεη 

θπζηνινγία ηεο άζθεζεο» θαη «γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή», πνπ κεηά ηελ δηεξεπλεηηθή 

παξαγνληηθή αλάιπζε απεηέιεζαλ ηε ζπληζηψζα (παξάγνληα) «βηνινγία».  

Δθείλν πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί εδψ είλαη φηη νη αλαθεξφκελεο 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηνλ αλαθεξφκελν παξάγνληα,  ζηηο ήδε 

δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή επηζηήκε» θαη 

δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κε άιιεο έξεπλεο. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Α 

θαίλεηαη λα έδσζαλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο δεμηφηεηεο, πνπ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή 

θαζφξηζαλ ηνλ παξάγνληα πνπ κεηνλνκάζηεθε ζε «βηνινγία». 

 

 



205 

 

Παξάγνληαο «πξόιεςε αηπρεκάησλ–δηαρείξηζε θξίζεο 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Β βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Α ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο: «γλσξίδεη άξηζηα κεζφδνπο γηα  

απνθαηάζηαζε  θαθψζεσλ», «παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο», «γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ», πνπ κεηά ηελ 

δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε απεηέιεζαλ ηε ζπληζηψζα (παξάγνληα) ««πξφιεςε 

αηπρεκάησλ–δηαρείξηζε θξίζεο». 

 Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ θαζεκεξηλά θαινχληαη λα 

δψζνπλ πξψηεο βνήζεηεο ζε πνιιέο ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο είλαη νη ζιάζεηο, ηα 

αηκαηψκαηα, νη θξάκπεο, ν θαζπζηεξεκέλνο κπτθφο πφλνο, ηα 

δηαζηξέκκαηα/ππεμαξζξήκαηα/εμαξζξήκαηα, νη δηάθνξεο εθδνξέο (κσισπηζκνί, 

θνςίκαηα, ηξππήκαηα), & κηθξναηκνξξαγίεο (απφ ηε κχηε, απφ ην ζηφκα, ηα απηηά), ηηο 

δηάθνξεο ιηπνζπκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα θαηάγκαηα (ηεξγηνχιαο θαη ζπλ., 2003). 

Όκσο, εθηφο απηψλ θαινχληαη λα δψζνπλ πξψηεο βνήζεηεο ζε θαηαζηάζεηο πνπ 

απεηιείηαη άκεζα ε δσή ησλ αζιεηψλ. Απηέο είλαη ην γχξηζκα ηεο γιψζζαο, ε θαξδηαθή 

αλαθνπή, ε επηιεπηηθή θξίζε, ν πληγκφο απφ ηξνθή θαη ν πληγκφο ζην  λεξφ (ζάιαζζα,  

ιίκλε, πνηάκη)( Stergioulas & Mandilas, 2003). 

`Δηζη νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ παξάγνληα απηφ, ψζηε λα δίλνπλ ηηο 

πξψηεο βνήζεηεο ή λα δηαρεηξίδνληαη κηα θξίζε ζην γήπεδν, θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αγψλα 

ή κηαο αζιεηηθήο απνζηνιήο.    

Ο παξάγνληαο «πξφιεςε αηπρεκάησλ–δηαρείξηζε θξίζεο» ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο, είλαη ζε ζπκθσλία κε πάξα πνιιέο ζρεηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ βξεί, χζηεξα 
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απν παξαγνληηθή αλάιπζε, αληίζηνηρνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε «αζθάιεηα-πξψηεο 

βνήζεηεο», ε «δηαρείξηζε πγείαο-απνθαηάζηαζεο» θαη ε «δηαρείξηζε θξίζεο-αζθάιεηα».  

Γηα παξάδεηγκα, ν Chen (1993) ζε έξεπλα πνπ  πξαγκαηνπνίεζε ζε 226 ζηειέρε 

δηνίθεζεο αζιεηηζκνχ πνπ εξγάδνληαλ σο αληηπξφζσπνη αζιεηηθψλ εηδψλ ζηελ Σατβάλ, 

δηαπίζησζε φηη πξψηεο βνήζεηεο θαη αζθάιεηα ήηαλ νη πην ζεκαληηθέο 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο. Αλάινγα ήηαλ θαη ηα ζπκεπξάζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ Farmer 

(1989),  ηεο Lambrecht (l987) θαη ηνπ Lin (1998).      

Αμίμεη εδψ λα αλαθεξζεί ε έξεπλα ηεο Jamieson, πνπ παξφηη εθπνλήζεθε ην  

1980 ζεσξείηαη θιαζζηθή, επηζεκαίλνληαο ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο  κεηαμχ 

ησλ αζιεηηθψλ ζηειερψλ πξψηνπ, δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ επηπέδνπ ζηνλ παξάγνληα 

«πξφιεςε- αζθάιεηα αηπρήκαηνο». Ζ ζπγγξαθέαο απηή αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ 

παξάγνληα απηνχ, πξνηείλεη ηελ αλάινγε εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο 

αζιεηηζκνχ. Αμηφινγα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Σξηπνιηηζηψηε (2010), ε νπνία 

πξαγκαηνπνίεζε  έξεπλα ζε ζηειέρε δηνίθεζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα 

αλαθεξφκελα άηνκα αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ ηνπ 

παξάγνληα   «πξφιεςε αηπρεκάησλ–δηαρείξηζε θξίζεο», ηηο βαζκνιφγεζαλ κε 

παξφκνηνπο βαζκνχο, ρσξίο λα πξνθχςνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.  

 

Παξάγνληαο «πξνπνλεηηθή» 

 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Β βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο νκάδαο Α ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο «δηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο», «παξέρεη πξνπνλεηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε 
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ακνηβή», «θαζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ 

άζθεζεο», θαη «θαζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο», 

πνπ κεηά ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε απεηέιεζαλ ηνλ παξάγνληα (ζπληζηψζα) 

«πξνπνλεηηθήο». 

Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε δχν δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο πνπ 

εθπνλήζεθαλ ζε πξνπνλεηέο θαιαζνζθαίξηζεο.  Ο Kostopoulos (2011)  δηεξεπλψληαο ηηο 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ζε 245 πξνπνλεηέο θαιαζνζθαίξηζεο απνθάιπςε φηη ν παξάγνληαο 

επηζηήκε/πξνπνλεηηθή βαζκνινγήζεθε απφ ηα άηνκα κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο θαη 

θαηεηάγε ζηελ πξψηε ζέζε. Ο ζπγγξαθέαο ηφληζε ζηε ζπδήηεζή ηνπ, αιιά θαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα φηη νη πξνπνλεηέο ησλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ έρνπλ πνιιά θαζήθνληα θαη 

ξφινπο. ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ελεξγνχλ σο πξνπνλεηέο, γνλείο, 

δάζθαινη, ςπρνιφγνη θαη θίινη, γηα λα εληζρχνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ αζιεηψλ ηνπο,  

ψζηε λα δηαθξίλνληαη  θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ παηγληδηνχ. Έηζη  πξέπεη λα έρνπλ κηα 

πνηθηιία γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ. Ο Rodrigues et al. (2009) εξεχλεζε ηηο 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ζε 178 πξνπνλεηέο θαιαζνζθαίξηζεο ζηελ Πνξηνγαιία. Σα άηνκα 

απηά απάληεζαλ ζε εξσηεκαηφγην 37 πξνηάζεσλ. Μεηά ηελ αλάιπζε δηαπηζηψζεθε φηη  

βαζκνινγήζεθαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο νη γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ ήηαλ ζρεηηθέο κε 

ην άζιεκα.  

Όπσο ηνλίζηεθε ζηελ εηζαγσγή, ν πξνπνλεηήο/ηξηα ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ  

ιεηηνπξγεί ζε έλα πεξηβάιινλ ζχλζεην θαη επκεηάβιεην. Δπκεηάβιεην γηαηί   ππφθεηηαη 

ζε πνιιέο  θαη εθηφο αζιεηηθνχ πιαηζίνπ κεηαβνιέο (π.ρ. νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη, 

αιιαγέο δηνηθήζεσλ, εθινγέο, αιιαγέο θπβεξλεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θ.ι.π.). 

χλζεην γηαηί εκπεξηέρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο.  Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν ζην 
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νπνίν εξγάδεηαη, ε δνκή θαη ε νξγάλσζή ηνπ, φπσο επίζεο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, 

κπνξεί λα απνηειεί θαη απηφ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο Α θαη Β. Έηζη  νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ  πξέπεη λα έρνπλ κηα πνηθηιία γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ. 

 

ύγκπιζη ηυν παπαγόνηυν γνώζευν/ικανοηήηυν με ηιρ ανεξάπηηηερ μεηαβληηέρ     

 

Φύιν ησλ πξνπνλεηώλ ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ θαη  παξάγνληεο 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη γπλαίθεο πξνπνλήηξηεο 

ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ  είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

άλδξεο, ζηνλ παξάγνληα «ηερληθέο δηαρείξηζεο», ελψ νη άλδξεο είραλ ζηαηηζηηθά 

πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο  ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο  ζηνλ παξάγνληα «βηνινγία».  Γελ 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  δηαθνξέο ζηνπο άιινπο παξάγνληεο.   

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γπλαίθεο βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο: «ζρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο», «θάλεη ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  ζθνπψλ», «πινπνηεί αζιεηηθέο 

ζπλαληήζεηο», «ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο 

εγγξαθέο, αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο θιπ,» «νξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο», «αλαπηχζζεη 

έλα πξσηφηππν ζρέδην δεκνζίσλ ζρέζεσλ» θαη «πξνεηνηκάδεη πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ 

θαη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο», ελψ νη άλδξεο βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο: «γλσξίδεη  αλαηνκία», «γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο» θαη 

«γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή».  

Ζ δηαθνξά απηή ζηε βαζκνινγία κεηαμχ αλδξψλ πξνπνλεηψλ θαη  γπλαηθψλ 

πξνπνλεηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ έρεη κάιινλ ζρέζε κε ηελ ππνθεηκεληθή 
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εξκελεία ησλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ απηψλ (Afthinos, 1993; Barcelone & Rose, 2004; Case, 

1986; Case & Branch, 2004; Cheng, 1993; Chen, 1993; Cuskelly & Auld, 1991; Davis, 1987; 

DeSensi, Kelley, Blanton, & Beitel, 1990; Ellard, 1984; Farzalipour, Balci, Ghorbanzadeh, et 

al, 2012; Farmer, 1989; Gouws 1993; Hatfield, Wrenn, & Bretting, 1987; Horch & Schutte, 

2003;  Irwin, Cotter, Jenson & White, 1995; Jamieson, 1980; Jennings, 1984; Κim, 1997; Κν, 

2007; Kostopoulos, 2011; Koustelios, 2003a; Koustelios, 2003b;  Lambrecht, l987; Lin, 1998; 

Medahla, 1982; Montour, 1982; Moore & Webb, 1993; Nielson, 1990; Nikolaidis, 1995; Paris & 

Zeigler, 1983; Parks & Quain, 1986; Quain & Parks, 1986;  Quinn, 1994; Rotrigez, 2011; 

Shariff & Ismail, 2008; Skipper, 1990;  Σsai, 1996;Tripolitsioti, 2005; Tripolitsioti, 2007; 

Tripolitsioti, 2009; Tripolitsioti, 2010; Ulrich & Parkhouse, 1982). 

 

Ηιηθία ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ  ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ θαη  παξάγνληεο 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ  ειηθίαο απφ 36 κέρξη 50 εηψλ θαη απηνί 

πνπ ήηαλ κεγαιχηεξνη απφ 50 εηψλ, βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο  «γλσξίδεη άξηζηα 

κεζφδνπο γηα  απνθαηάζηαζε  θαθψζεσλ», «παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο» θαη «γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ», πνπ 

νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα  «πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο» κε 

κεγαιχηεξνπο βαζκνχο, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ είραλ ειηθία 21 κε 35 έηε.  

Ζ βαζκνινγία απηή είρε σο απνηέιεζκα λα παξαηεξεζνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ηνπ παξάγνληα απηνχ κεηαμχ ησλ ζπγθξηλφκελσλ νκάδσλ. 

Φαίλεηαη εδψ  φηη νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ κεγαιχηεξνη 

ζε ειηθία, είραλ αληηκεησπίζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο 

ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο αηκαηψκαηα, δηαζηξέκκαηα, ππεμαξζξήκαηα, 

εμαξζξήκαηα, δηάθνξεο εθδνξέο (κσισπηζκνχο, θνςίκαηα, ηξππήκαηα), & 
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κηθξναηκνξξαγίεο (απφ ηε κχηε, απφ ην ζηφκα, ηα απηηά), ζιάζεηο, θξάκπεο, 

θαζπζηεξεκέλν κπτθφ πφλν, δηάθνξεο ιηπνζπκηθέο θαηαζηάζεηο, θαηάγκαηα, γχξηζκα ηεο 

γιψζζαο, θαξδηαθή αλαθνπή, επηιεπηηθή θξίζε, πληγκφ, θ.ά. Ζ εκπεηξία  απφ ηα 

πεξηζηαηηθά απηά ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζπλερνχο ελεκέξσζεο γηα πξφιεςε ησλ θαηαζηάζεσλ επείγνπζαο αλάγθεο, αιιά θαη ηεο 

γλψζεο πξψησλ βνεζεηψλ (Emergency first response, 2010;.Gray, 1995; Stergioulas & 

Mandilas, 2003; Thygerson & Thygerson, 2011; Tripolitsioti, 2005; Tripolitsioti, 2007; 

Tripolitsioti, 2009; Tripolitsioti, 2010);   

 Αθφκε, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ειηθίαο 21-35 εηψλ είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο 

κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο  ειηθίαο  

απφ 36 έσο 50 εηψλ θαη απηψλ πνπ ήηαλ άλσ ησλ 50 εηψλ. 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ απφ 21 έσο 35 εηψλ 

βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο εξσηήζεηο «δηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο»,  «παξέρεη πξνπνλεηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε 

ακνηβή», «θαζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ 

άζθεζεο» θαη «θαζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο», 

πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα «πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε ηα άηνκα  ειηθίαο 

απφ 36 έσο 50 εηψλ θαη απηψλ πνπ ήηαλ πάλσ απφ ηα 50 έηε. Ζ άπνςε απηή ησλ 

κηθξφηεξσλ ζε ειηθία πξνπνλεηψλ/ηξηψλ θαίλεηαη φηη νθείιεηαη ζην φηη ζηα πξψηα έηε 

ηεο θαξηέξαο ηνπο νη πξνπνλεηέο απηνί επηρεηξνχλ λα αλαδείμνπλ αζιεηέο κέζσ ηεο 

πξνπφλεζεο θαη λα θαζηεξσζνχλ ζην επάγγεικα.  Σα απνηειέζκαηα απηά δελ είλαη 
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δπλαηφλ λα ζπγθξηζνχλ, γηαηί απινχζηαηα δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο αληίζηνηρεο 

εξγαζίεο ζηα νκαδηθά αζιήκαηα. 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ  ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ θαη  

παξάγνληεο 

 

Οη παληξεκέλνη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ  βαζκνιφγεζαλ κε 

κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο εξσηήζεηο «γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ αζιεηηζκνχ», 

«γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά», «γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ», «ρξεζηκνπνηεί 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη «γλσξίδεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο», πνπ 

νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ άγακνη ή δηαδεγκέλνη. Δπίζεο, νη παληξεκκέλνη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο 

ηηο εξσηήζεηο «δηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ 

άζθεζεο», «παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν 

(πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε ακνηβή», «θαζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο» θαη «θαζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο 

πξνγξάκκαηνο»  πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα «πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε 

ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ άγακνη ή δηαδεγκέλνη. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο κπνξεί λα ζπγθξηζνχλ κε αξθεηέο 

δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο, πνπ έρνπλ δηεμαρζεί  ζηνλ ηνκέα γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ. Ο Chen, 

(1993)  παξαηήξεζε φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο  κεηαμχ ησλ 

αζιεηηθψλ ζηειερψλ πνπ ήηαλ παληξεκκέλνη, άγακνη ή δηαδεγκέλνη. Ο ζπγγξαθέαο απηφο 

ππνζηήξημε φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηα ζηειέρε δηνίθεζεο ηνπ 
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αζιεηηζκνχ πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη. Σα ίδηα ππνζηεξίδνπλ θαη νη έξεπλεο ησλ  

Farzalipour, Balci, Ghorbanzadeh, et al., 2012; Ko, 2007; Kostopoulos, 2011; Shariff & 

Ismail, 2008; Tripolitsioti, Mountakis & Strigas, 2009. 

 

Μνξθσηηθό επίπεδν ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ  ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ θαη  παξάγνληεο 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ Φ.Α. 

βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο εξσηήζεηο «γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο»,  «γλσξίδεη θνηλσληνινγία  

ηνπ αζιεηηζκνχ», «γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά», «ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη «γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ 

αζιεηηζκνχ»  πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή επηζηήκε», ζε ζρέζε κε 

ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή άιιν πηπρίν. Δπίζεο, νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πηπρίν άιινπ Α.Δ.Η.  βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο 

βαζκνχο ηηο πξναλαθεξφκελεο εξσηήζεηο, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ 

πηπρίν Σ.Δ.Η. ή άιιν πηπρίν.    

Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ θάηνρνη 

πηπρίνπ Φ.Α. βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο εξσηήζεηο «παίξλεη 

απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο», «γλσξίδεη άξηζηα κεζφδνπο γηα  

απνθαηάζηαζε  θαθψζεσλ» θαη  «γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ», πνπ 

νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα «πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο», ζε ζρέζε 

κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή άιιν πηπρίν. Αθφκε, νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πηπρίν άιινπ Α.Δ.Η., βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο 

βαζκνχο ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πηπρίν 

Σ.Δ.Η. ή άιιν πηπρίν.    
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Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ 

ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ Φ.Α. βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο εξσηήζεηο ησλ 

παξαγφλησλ «αζιεηηθή επηζηήκε» θαη «πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο», 

πηζαλφλ λα έρνπλ ζρέζε κε ηε βαξχηεηα ησλ καζεκάησλ πνπ απηνί δηδάρηεθαλ ζηα 

Σκήκαηα Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. Παξφκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ ηνπ Chen, (1993), Farmer (1989), Farzalipour, Balci, Ghorbanzadeh, et al., 

(2012); Ko, (2007); Kostopoulos, (2011); Lambrecht (l987), Lin (1998), Shariff & Ismail, 

(2008) & Tripolitsioti, Mountakis & Strigas, (2009).  

 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο/δεύηεξν πηπρίν ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ  ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ 

θαη  παξάγνληεο 

 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή 

δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο εξσηήζεηο 

«ζρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο», «θάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  ζθνπψλ», «πινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο», «ρξεζηκνπνηεί 

απνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο εγγξαθέο, αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο 

θιπ», «νξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο», «αλαπηχζζεη έλα πξσηφηππν ζρέδην δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ» θαη  «πξνεηνηκάδεη πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο»  πνπ 

νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα «ηερληθέο δηαρείξηζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ 

θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο  βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο  

παξαπάλσ αλαθεξφκελεο  εξσηήζεηο, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο  πνπ είραλ 

δεχηεξν πηπρίν.        
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Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο  βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο 

εξσηήζεηο «γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ αζιεηηζκνχ», «γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά», 

«γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ», «ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε 

δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη «γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο»  πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα 

«αζιεηηθή επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο θαη απηψλ πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν.  Δπίζεο, νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, βαζκνιφγεζαλ κε 

κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο  εξσηήζεηο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο  πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν.        

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο 

εξσηήζεηο «γλσξίδεη  αλαηνκία», «γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο θαη «γλσξίδεη 

αζιεηηαηξηθή»  πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα «βηνινγία», ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Δπίζεο, νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο, 

βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο  εξσηήζεηο, ζε 

ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο  πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν.        

Σέινο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο 

εξσηήζεηο «παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο», «γλσξίδεη 

άξηζηα κεζφδνπο γηα  απνθαηάζηαζε  θαθψζεσλ» θαη  «γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο 
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ησλ θαθψζεσλ» πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα «πξφιεςε 

αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ δεχηεξν 

πηπρίν. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο 

βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο  εξσηήζεηο, ζε 

ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο  πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν.        

Ζ κεγαιχηεξε βαζκνινγία απφ ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο 

εηδίθεπζεο θαη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηηο εξσηήζεηο ησλ παξαγφλησλ «ηερληθέο 

δηαρείξηζεο», «αζιεηηθή επηζηήκε», «βηνινγία» θαη «πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε 

θξίζεο», ίζσο έρεη ζρέζε κε ηε βαξχηεηα ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάρηεθαλ ηα ζηειέρε 

απηά θαηά ηελ εθπφλεζε ηψλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ (Barcelone & Rose, 2004; 

Case & Branch, 2004; Horch & Schutte, 2003;  Ko, 2007; Nikolaidis, 1995; Rotrigez, 

2009; Σαζηφπνπινο, 2010; Σξηπνιηηζηψηε, 2010). 

  

Πξνπνλεηηθή εκπεηξία ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ  ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ θαη  παξάγνληεο 

 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κέρξη 

πέληε έηε, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «ηερληθέο 

δηαρείξηζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ εκπεηξία  6 κε 10 έηε. 

Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κέρξη πέληε έηε είραλ 

ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ εκπεηξία πάλσ απν 11 έηε. 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 

κέρξη πέληε έηε, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «βηνινγία», 

ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ εκπεηξία  6 κε 10 έηε. Δπίζεο, νη 
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πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 6 κε 10 έηε, είραλ ζηαηηζηηθά 

πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ 

είραλ εκπεηξία πάλσ απν 11 έηε. 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 

κέρξη πέληε έηε, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «πξφιεςε 

αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ εκπεηξία  

6 κε 10 έηε. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 6 κε 10 έηε, 

είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ εκπεηξία πάλσ απν 11 έηε. 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 

κέρξη πέληε έηε, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ εκπεηξία  πάλσ απφ 11 

έηε.  

Φαίλεηαη φηη ε πξνπνλεηηθή εκπεηξία ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ,  επεξέαζε ηελ βαζκνινγία ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο πξνηάζεηο, πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζηνπο παξάγνληεο   «ηερληθέο δηαρείξηζεο» θαη «βηνινγία».   

ρεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «πξφιεςε αηπρεκάησλ-δηαρείξηζε θξίζεο», 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ κε πξνπνλεηηθή 

εκπεηξία αξθεηά έηε, αληηιήθζεθαλ φηη πξνπνλψληαο αζιεηέο γηα ζπλαγσληζηηθφ 

αζιεηηζκφ, είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπίζνπλ φρη κφλν κηθξνηξαπκαηηζκνχο, αιιά θαη 

θαηαζηάζεηο επείγνπζαο αλάγθεο. `Δηζη επηβάιιεηαη νη πξνπνλεηέο απηνί, λα έρνπλ 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ λα είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ παξάγνληα απηφ, ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη 

κηα θξίζε θαη λα  δίλνπλ  πξψηεο βνήζεηεο αλ ρξεηαζηεί. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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πξνπφλεζεο ή ησλ αγψλσλ λα θξνληίδνπλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ (Chen, 

1993; Emergency first response, 2010; Gray, 1995; Lin, 1998; Stergioulas & Mandilas, 

2003; Thygerson & Thygerson, 2011; Tripolitsioti, 2005; Tripolitsioti, 2007; 

Tripolitsioti, 2009; Tripolitsioti, 2010).    

Όζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα «βηνινγία», νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ πνπ εξγάδνληαλ πεξηζζφηεξα ρξφληα  πηζηεχνπλ φηη νη γλψζεηο/ηθαλφηεηεο 

«γλσξίδεη  αλαηνκία», «γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο» θαη «γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή», 

είλαη ζεκαληηθέο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο  (Κim, 1997; Κν, 2007; 

Kostopoulos, 2011; Koustelios, 2003a; Koustelios, 2003b;  Lin, 1998; Nikolaidis, 1995; Σsai, 

1996; Tripolitsioti, 2005; Tripolitsioti, 2007; Tripolitsioti, 2010). 

 

Αζιεηηθή εκπεηξία  ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ  ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ θαη  παξάγνληεο 

 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο θαη είραλ 

θαηαιάβεη απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε ζε αγψλεο, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο 

ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «βηνινγία», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ κφλν 

παιηνί αζιεηέο.   

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο θαη 

είραλ θαηαιάβεη απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε ζε αγψλεο, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο 

κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα ««πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο», ζε ζρέζε κε 

ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ δελ είραλ θάπνηα αζιεηηθή εκπεηξία.  Δπίζεο, νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο ρσξίο δηάθξηζε  είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο 

κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ δελ είραλ 

θάπνηα αζιεηηθή εκπεηξία.  
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Οη γλψζεηο/ηθαλφηεηεο, «γλσξίδεη  αλαηνκία», «γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο 

άζθεζεο» θαη «γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή» πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα 

«βηνινγία», βαζκνινγήζεθαλ κε πςεινχο βαζκνχο απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο θαη είραλ θαηαιάβεη απφ πξψηε κέρξη 

φγδνε ζέζε ζε αγψλεο. Ζ εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη φηη 

σο αζιεηέο πςεινχ επηπέδνπ θαηαλφεζαλ ην πεξηερφκελν ηνπ παξάγνληα απηνχ θαη ηε 

ζεκαζία πνπ είρε γηα ηελ θαιή ηνπο πνξεία. ε αλάινγα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θη 

άιιεο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο (Κim, 1997; Κν, 2007; Kostopoulos, 2011; Koustelios, 2003a; 

Koustelios, 2003b). 

Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο 

θαη είραλ θαηαιάβεη απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε ζε αγψλεο, βαζκνιφγεζαλ κε πςεινχο 

βαζκνχο ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο «παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο», «γλσξίδεη άξηζηα κεζφδνπο γηα  απνθαηάζηαζε  θαθψζεσλ» θαη  «γλσξίδεη 

κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ»  πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα «πξφιεςε 

αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο». Φαίλεηαη φηη νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ σο ηέσο αζιεηέο πςεινχ επηπέδνπ  αληηιήθζεθαλ φηη ν παξάγνληαο απηφο 

είλαη ζεκαληηθφο θαη ηνλ βαζκνιφγεζαλ αλάινγα. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ ελ 

κέξεη κε ηηο έξεπλεο ησλ Chen, (1993); Farmer, (1989); Lambrecht, (l987); Lin, (1998); 

Quinn, (1994); Schneider &  Stier, (2000); θαη Stier & Schneider, (2000).  

 
 

Eίδνο ηεο πξνπνλεηηθήο εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ  ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ θαη  

παξάγνληεο 

 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ αζρνινχληαλ κε ηε γεληθή 

πξνπνλεηηθή, βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο εξσηήζεηο «γλσξίδεη 
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θνηλσληνινγία  ηνπ αζιεηηζκνχ», «γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά», «γλσξίδεη  ςπρνινγία 

ηνπ αζιεηηζκνχ», «ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο» θαη «γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο»  πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή 

επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ αζρνινχληαλ κε εμεηδηθεπκέλν 

αληηθείκελν (πρ. κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο ηαρχηεηαο).  

 Φαίλεηαη φηη νη αλαθεξφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν γλψζεηο 

/ηθαλφηεηεο  είραλ κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηε γεληθή πξνπνλεηηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ 

βαζκνινγήζεθαλ αλάινγα απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο. Παξφκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο έξεπλεο ηνπ 

Kostopoulos, (2011) θαη Rotringez, (2009).     

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ αζρνινχληαλ κε 

εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ. κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο ηαρχηεηαο), είραλ ζηαηηζηηθά 

πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο», ζε 

ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ αζρνινχληαλ κε ηε γεληθή πξνπνλεηηθή. 

Γεκνζηεπκέλεο έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη ε εμεηδίθεπζε, φπσο είλαη νη ξίςεηο, ηα άικαηα, 

θαη νη δξφκνη ηαρχηεηαο, απαηηεί θαιχηεξεο πξνζαξκνγέο ησλ αζιεηψλ θαη 

πξνζεθηηθφηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςελ ηνπο 

παξάγνληεο πξφιεςεο, αιιά θαη ηηο άιιεο ζρεηηθέο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο, νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ αζρνινχληαλ κε εμεηδηθεπκέλν 

αληηθείκελν έδσζαλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνλ παξάγνληα «πξφιεςε 

αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο». Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ ελ κέξεη κε άιιεο 

εξγαζίεο (Afthinos, 1993; Barcelone & Rose, 2004; Case, 1986; Case & Branch, 2004; Cheng, 

1993; Chen, 1993; Cuskelly & Auld, 1991; Davis, 1987; DeSensi, Kelley, Blanton, & Beitel, 
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1990; Ellard, 1984; Farzalipour, Balci, Ghorbanzadeh, et al, 2012; Farmer, 1989; Gouws 

1993; Hatfield, Wrenn, & Bretting, 1987; Horch & Schutte, 2003;  Irwin, Cotter, Jenson & White, 

1995; Jamieson, 1980; Jennings, 1984; Κim, 1997; Κν, 2007; Kostopoulos, 2011; Koustelios, 

2003a; Koustelios, 2003b;  Lambrecht, l987; Lin, 1998; Medahla, 1982; Montour, 1982; Moore 

& Webb, 1993; Nielson, 1990; Nikolaidis, 1995; Paris & Zeigler, 1983; Parks & Quain, 1986; 

Quain & Parks, 1986;  Quinn, 1994; Rotrigez, 2011; Shariff & Ismail, 2008; Skipper, 

1990;  Σsai, 1996; Tripolitsioti, 2005; Tripolitsioti, 2007; Tripolitsioti, 2009; Tripolitsioti, 

2010; Ulrich & Parkhouse, 1982). 

 

Πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ  ηνπ θιαζζηθνύ 

αζιεηηζκνύ θαη  παξάγνληεο 

 
 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο πάλσ απφ 

50.000 θαηνίθνπο  είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα ««αζιεηηθή 

επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ δηέκελαλ  ζε πφιεηο έσο 10.000 

θαηνίθνπο. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ  δηέκελαλ  ζε πφιεηο πάλσ απφ 50.000 

θαηνίθνπο  είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε 

ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ  δηέκελαλ ζε πφιεηο απφ 11.000 κέρξη 50.000 θαηνίθνπο.  

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο πάλσ 

έσο 10.000 θαηνίθνπο  είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«πξφιεςε αηπρήκαηνο/δηαρείξηζε θξίζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ 

δηέκελαλ  ζε πφιεηο πάλσ απφ 50.000 θαηνίθνπο. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο από 11.000 κέρξη 50.000 θαηνίθνπο  είραλ 

ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ δηέκελαλ  ζε πφιεηο πάλσ απφ 50.000 θαηνίθνπο. 
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Ζ εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ζηε βαζκνινγία ησλ 

εξσηήζεσλ ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο (δηακνλή ζε πφιεηο έσο 10.000 θαηνίθνπο, απφ 

11.000 κέρξη 50.000 θαηνίθνπο θαη ζε πφιεηο κε πάλσ απφ 50.000 θαηνίθνπο), έρεη 

κάιινλ ζρέζε κε ηελ ππνθεηκεληθή εξκελεία ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ. Ζ ππνθεηκεληθή 

απηή άπνςε θαίλεηαη φηη επεξέαζε ηε βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ ησλ παξαγφλησλ 

«αζιεηηθή επηζηήκε» θαη  «πξφιεςε αηπρήκαηνο/δηαρείξηζε θξίζεο». Πξέπεη αθφκα λα 

ηνληζηεί φηη επεηδή ε νξγάλσζε ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ δελ είλαη ίδηα ζηηο ρψξεο ζηηο 

νπνίεο έρνπλ εθπνλεζεί εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ηεο 

παξακέηξνπ «πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο», κε αληίζηνηρεο έξεπλεο.    

 

Πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ  ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ θαη  

παξάγνληεο 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, δηαπηζηψζεθε φηη νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ εμεηδίθεπζε ηα άικαηα, είραλ 

ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα ««αζιεηηθή επηζηήκε», ζε ζρέζε κε 

ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο  πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο. Οη πξνπνλεηέο 

κε εμεηδίθεπζε ηα άικαηα, πηζηεχνπλ φηη νη   γλψζεηο/ηθαλφηεηεο «γλσξίδεη 

θνηλσληνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ», «γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά», «γλσξίδεη  ςπρνινγία 

ηνπ αζιεηηζκνχ», «ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο» θαη «γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο», κπνξεί λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαιχηεξε άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ άπνςε απηή βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο έξεπλεο ησλ Κν, (2007), 

Kostopoulos, (2011), Koustelios, (2003a) θαη Koustelios, (2003b). 
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Αθφκε, απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ πνπ είραλ εμεηδίθεπζή ηνπο ηα άικαηα, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο 

ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ 

πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ 

πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε  ηηο ξίςεηο, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην 

παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπο 

δξφκνπο. Φαίλεηαη φηη νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ 

εμεηδίθεπζή ηνπο ηα άικαηα, ζεψξεζαλ ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο, «δηεμάγεη έξεπλα κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο», «παξέρεη 

πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ ησλ 

αζιεηψλ ηνπ) κε ακνηβή», «θαζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνγξακκάησλ άζθεζεο», θαη «θαζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο 

πξνγξάκκαηνο»  σο ζεκαληηθέο θαη ηηο βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο.  

Γηαπηζηψλεηαη επίζεο φηη κε ην ίδην ζθεπηηθφ βαζκνιφγεζαλ ηηο 

γλψζεηο/ηθαλφηεηεο ηνπ παξάγνληα «πξνπνλεηηθή»  θαη νη πξνπνλεηέο/ηξηεο κε 

εμεηδίθεπζε ηηο ξίςεηο, ζε ζρέζε κε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο. Σα απνηειέζκαηα 

απηά είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ησλ Farzalipour, Balci, Ghorbanzadeh, et al. 

2012; Rotrigez, 2011; Shariff & Ismail, 2008; Skipper, 1990;  Σsai, 1996; Tripolitsioti, 

2005; Tripolitsioti, 2007; Tripolitsioti, 2009; Tripolitsioti, 2010. 
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Κύξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα     ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ  ηνπ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ 

θαη  παξάγνληεο 
 

 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ θάπνηα άιιε επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα  είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή 

επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ ηελ πξνπνλεηηθή σο θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Φαίλεηαη φηη ε παξάκεηξνο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα επεξέαζε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ  πνπ αζθνχζαλ παξάιιεια θαη ηελ 

πξνπνλεηηθή, κε απνηέιεζκα λα βαζκνινγήζνπλ κε πςειφηεξνπο βαζκνχο ηηο ζρεηηθέο 

κε ηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή επηζηήκε», γλψζεηο/ηθαλφηεηεο. Μπνξεί αθφκα νη 

εξσηψκελνη λα ελήξγεζαλ πην ππνθεηκεληθά ζηε βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

αλαθεξφκελνπ παξάγνληα θαη λα πξνέθπςε ε δηαθνξά απηή. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

δελ επηζεκάλζεθαλ εξγαζίεο πνπ λα αλαθέξνληαη ζηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο  ζε ζρέζε κε 

ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ.                      

Παξαηεξήζεθε αθφκα φηη νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ 

εξγάδνληαλ σο εθπαηδεπηηθνί  βαζκνιφγεζαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ηηο εξσηήζεηο, 

«δηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο», 

«παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ 

ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε ακνηβή», «θαζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνγξακκάησλ άζθεζεο», θαη «θαζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο 

πξνγξάκκαηνο», πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζηνλ παξάγνληα «πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε 

ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ ηελ πξνπνλεηηθή σο θχξηα επαγγεικαηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα. Φαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο απζφξκεηα 

θαη κε ππνθεηκεληθφ ηξφπν θη έηζη πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε νξγάλσζε ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηε ρψξα καο δηαθέξεη απφ ηηο 

άιιεο ρψξεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δελ κπνξεί λα ζπγθξηζνχλ 

κε άιιεο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο.       

 

Έζνδα  από ηελ θύξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ  ηνπ 

θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ θαη  παξάγνληεο 
 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 25.000 επξψ 

ην ρξφλν, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «ηερληθέο 

δηαρείξηζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο 

πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο 

κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα 

απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν.   

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 

25.000 επξψ ην ρξφλν είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«αζιεηηθή επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ 

θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν. Δπίζεο, νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν, είραλ 

ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 

15.000 επξψ ην ρξφλν.   

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 

25.000 επξψ ην ρξφλν, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 



225 

 

«βηνινγία», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο 

πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο 

κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα 

απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν.   

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 

25.000 επξψ ην ρξφλν είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ 

είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν. 

Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν 

είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 

15.000 επξψ ην ρξφλν.   

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 

25.000 επξψ ην ρξφλν είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο 

πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο 

κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα 

απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν.      

Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ ελ κέξεη κε ηηο έξεπλεο ησλ Afthinos, 1993; 

Barcelone & Rose, 2004; Case, 1986; Case & Branch, 2004; Cheng, 1993; Chen, 1993; 

Cuskelly & Auld, 1991; Davis, 1987; DeSensi, Kelley, Blanton, & Beitel, 1990; Ellard, 
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1984; Farzalipour, Balci, Ghorbanzadeh, et al, 2012; Farmer, 1989; Gouws 1993; 

Hatfield, Wrenn, & Bretting, 1987; Horch & Schutte, 2003;  Irwin, Cotter, Jenson & 

White, 1995; Jamieson, 1980; Jennings, 1984; Κim, 1997; Κν, 2007; Kostopoulos, 2011; 

Koustelios, 2003a; Koustelios, 2003b;  Lambrecht, l987; Lin, 1998; Medahla, 1982; 

Montour, 1982; Moore & Webb, 1993; Nielson, 1990; Nikolaidis, 1995; Paris & Zeigler, 

1983; Parks & Quain, 1986; Quain & Parks, 1986;  Quinn, 1994; Rotrigez, 2011; Shariff 

& Ismail, 2008; Skipper, 1990;  Σsai, 1996; Tripolitsioti, 2005; Tripolitsioti, 2007; 

Tripolitsioti, 2009; Tripolitsioti, 2010; Ulrich & Parkhouse, 1982, ζηηο νπνίεο 

θαηαγξάθεθε κηα παξφκνηα εθηίκεζε απφ ηα ζηειέρε δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ 

αλεμαξηήησο ησλ απνδνρψλ ηνπο.  

 

Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ ησλ πξνπνλεηώλ/ηξηώλ  ηνπ 

θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ θαη  παξάγνληεο 
 

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«ηερληθέο δηαρείξηζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ δελ είραλ 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.    

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ δελ είραλ ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο 

ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ 

είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.    

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ δελ είραλ ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο 
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κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «βηνινγία», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.    

Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ 

παξάγνληα «πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ δελ είραλ ηελ 

επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

Φαίλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, επεξέαζε 

ηελ βαζκνινγία ηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηνπο 

παξάγνληεο «ηερληθέο δηαρείξηζεο», «αζιεηηθή επηζηήκε», «βηνινγία»  θαη 

«πξνπνλεηηθή». Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ ελ κέξεη κε ηηο έξεπλεο ησλ  

Afthinos, 1993; Barcelone & Rose, 2004; Case, 1986; Case & Branch, 2004; Cheng, 1993; Chen, 

1993; Cuskelly & Auld, 1991; Davis, 1987; DeSensi, Kelley, Blanton, & Beitel, 1990; Ellard, 

1984; Farzalipour, Balci, Ghorbanzadeh, et al, 2012; Farmer, 1989; Gouws 1993; Hatfield, 

Wrenn, & Bretting, 1987; Horch & Schutte, 2003;  Irwin, Cotter, Jenson & White, 1995; 

Jamieson, 1980; Jennings, 1984; Κim, 1997; Κν, 2007; Kostopoulos, 2011; Koustelios, 2003a; 

Koustelios, 2003b;  Lambrecht, l987; Lin, 1998; Medahla, 1982; Montour, 1982; Moore & Webb, 

1993; Nielson, 1990; Nikolaidis, 1995; Paris & Zeigler, 1983; Parks & Quain, 1986; Quain & 

Parks, 1986;  Quinn, 1994; Rotrigez, 2011; Shariff & Ismail, 2008; Skipper, 1990;  Σsai, 

1996;Tripolitsioti, 2005; Tripolitsioti, 2007; Tripolitsioti, 2009; Tripolitsioti, 2010; 

Ulrich & Parkhouse, 1982. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

1. Ζ αλάιπζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ απνθάιπςε φηη: (α) νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

ηηκέο απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β  ζηνλ 

παξάγνληα «βηνινγία  θαη (β) νη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο 

νκάδαο Β είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α   ζηνπο παξάγνληεο,  

«ηερληθέο δηαρείξηζεο», «αζιεηηθή επηζηήκε», «πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε 

θξίζεο» & «πξνπνλεηηθή». Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κέζα ζε θάζε παξάγνληα, νη 

κέζεο ηηκέο  θαη ε γεληθή ζεηξά θαηάηαμεο γηα εθείλν ηνλ ηδηαίηεξν παξάγνληα, 

επίζεο επηβεβαίσζαλ φηη κεξηθέο απφ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο κέζα 

ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο βαζκνινγήζεθαλ δηαθνξεηηθά.  

2. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α ζεψξεζαλ σο 

απαηηνχκελε ηελ ηθαλφηεηα, «γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά», σο ηε 

ζεκαληηθφηεξε πνπ απαηηείηαη ζηελ πξνπνλεηηθή ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

3. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β  θαηαλφεζαλ   φηη 

ε ηθαλφηεηα, «γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο», είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη λα 

έρνπλ νη πξνπνλεηέο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.   

4.  Οη δέθα γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο 

απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο Α νκάδαο ήηαλ:  
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 Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά. 

 Γλσξίδεη  αλαηνκία. 

 Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ.    

 Γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή. 

 Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ. 

 Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

 Καζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο.   

 Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ 

άζθεζεο.   

5. Οη δέθα γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο απφ 

ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηεο Β νκάδαο ήηαλ: 

 Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο.     

 Γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο.  

 Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν 

(πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε ακνηβή. 

 Γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ. 

 Τινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο.   

 Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά. 
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 Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

 Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ. 

 Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ 

άζθεζεο.   

6. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β βαζκνιφγεζαλ 12 

ηθαλφηεηεο κε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α, ελψ νη ηειεπηαίνη βαζκνιφγεζαλ κφλν 8 ηθαλφηεηεο. 

7. Καηά  ηε δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ γηα πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, ηα ζηειέρε δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ, πξέπεη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο ηηο αθφινπζεο ηθαλφηεηεο: «γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά», «γλσξίδεη  

αλαηνκία» θαη «γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο». Απηέο νη ηξεηο ηθαλφηεηεο ζεσξήζεθαλ σο 

ζεκαληηθέο απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α 

θαη ήηαλ νη θνξπθαίεο ζηνλ πίλαθα θαηάηαμήο ηνπο.   

8. Καηά  ηε δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ γηα πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ 

θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, ηα ζηειέρε δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ  πξέπεη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο ηηο αθφινπζεο ηθαλφηεηεο: «γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο», «ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο», «γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο 

άζθεζεο» θαη «γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά». Απηέο νη ηξεηο ηθαλφηεηεο 

ζεσξήζεθαλ σο ζεκαληηθέο απφ ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β θαη ήηαλ νη θνξπθαίεο ζηνλ πίλαθα θαηάηαμήο ηνπο.      

9. Οη πξνπνλεηέο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Α  ήηαλ ζηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο άλδξεο ειηθίαο απφ 31 κέρξη 50 εηψλ θαη παληξεκέλνη. Οη πεξηζζφηεξνη ήηαλ 
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απφθνηηνη Σ.Δ.Φ.Α.Α. θαη θάηνρνη κεηαηαπηπρηαθνχ ηίηινπ (κάζηεξ). Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηνχο είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κεγαιχηεξε απφ 

έληεθα έηε, νη πην πνιινί ήηαλ παιηνί αζιεηέο, ελψ είραλ εμεηδίθεπζε ηε γεληθή 

πξνπνλεηηθή, κε εηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο. Χο πξνο ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα ηεο 

πεξηνρήο άζθεζεο ηνπ πξνπνλεηηθνχ επαγγέικαηνο, νη πην πνιινί εξγάδνληαλ ζε 

πφιεηο πνπ είραλ πεξηζζφηεξνπο απφ 50.000 θαηνίθνπο θαη ήηαλ σο επί ην 

πιείζηνλ εθπαηδεπηηθνί  κε εηήζηεο απνδνρέο πάλσ απφ 25.000 επξψ.   

10.  Οη πξνπνλεηέο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ηεο νκάδαο Β ήηαλ ζηελ πιεηνλφηεηά  

ηνπο άλδξεο ειηθίαο απφ 21 κέρξη 35 εηψλ θαη παληξεκέλνη. Οη πεξηζζφηεξνη ήηαλ 

απφθνηηνη Σ.Δ.Φ.Α.Α. θαη θάηνρνη κεηαηαπηπρηαθνχ ηίηινπ (κάζηεξ). Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηνχο είρε πξνπνλεηηθή εκπεηξία κέρξη πέληε έηε, νη 

πην πνιινί ήηαλ παιηνί αζιεηέο πνπ είραλ θαηαιάβεη ζε αγψλεο απφ 1ε κέρξη 8ε 

ζέζε, ελψ είραλ εμεηδίθεπζε ζε εηδηθφ αληηθείκελν, κε θχξηα εηδηθφηεηα ηνπο 

δξφκνπο. Χο πξνο ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα ηεο πεξηνρήο άζθεζεο ηνπ 

πξνπνλεηηθνχ επαγγέικαηνο, νη πην πνιινί εξγάδνληαλ ζε πφιεηο πνπ είραλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 50.000 θαηνίθνπο, νη εηήζηεο απνδνρέο ηνπο ήηαλ πάλσ απφ 

25.000 επξψ, ελψ ε θχξηα απαζρφιεζή ηνπο ήηαλ άιιε.   

11. Οη γπλαίθεο πξνπνλήηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ είραλ ζηαηηζηηθά 

πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο  ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζηνλ παξάγνληα «ηερληθέο 

δηαρείξηζεο», ελψ νη άλδξεο είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο, ζε ζρέζε 

κε ηηο γπλαίθεο ζηνλ παξάγνληα «βηνινγία».   

12.  Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ειηθίαο πάλσ απφ 50 εηψλ  

είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «πξφιεςε 
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αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο»  ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο  ειηθίαο απφ 

21 έσο 35 εηψλ θαη απηψλ  ειηθίαο απφ 36 έσο 50 εηψλ. Δπίζεο, νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο απφ 21 έσο 35 εηψλ, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο 

ζηνλ παξάγνληα «πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο  ειηθίαο απφ 

36 έσο 50 εηψλ θαη απηνχο πνπ ήηαλ  πάλσ απφ 50 εηψλ. 

13. Οη παληξεκέλνη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ είραλ ζηαηηζηηθά 

πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνπο παξάγνληεο «πξνπνλεηηθή» θαη «αζιεηηθή 

επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ άγακνη ή δηαδεπγκέλνη.  

14. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ Φ.Α. 

είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή επηζηήκε», 

ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή άιιν πηπρίν. 

Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πηπρίν άιινπ Α.Δ.Η. είραλ ζηαηηζηηθά 

πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο 

πνπ είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή άιιν πηπρίν.    

15. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ Φ.Α. 

είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «πξφιεςε 

αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ 

πηπρίν Σ.Δ.Η. ή άιιν πηπρίν. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πηπρίν άιινπ 

Α.Δ.Η., είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε 

κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πηπρίν Σ.Δ.Η. ή άιιν πηπρίν.    

16. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ 

παξάγνληα «ηερληθέο δηαρείξηζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ 
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δεχηεξν πηπρίν. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε 

ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ είραλ δεχηεξν πηπρίν.    

17. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο 

ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο  

πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην 

παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν. 

18. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο 

ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «βηνινγία», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ 

θάηνρνη  δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ 

θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο 

κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ 

δεχηεξν πηπρίν. 

19. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ή δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο 

ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο», ζε ζρέζε κε 

ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ δεχηεξν πηπρίν. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο 

πνπ ήηαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο 

ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο  πνπ είραλ 

δεχηεξν πηπρίν. 
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20. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 

κέρξη πέληε έηε είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«ηερληθέο δηαρείξηζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ εκπεηξία  6 

κε 10 έηε. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία κέρξη 

πέληε έηε, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε 

ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ εκπεηξία πάλσ απν 11 έηε. 

21. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 

κέρξη πέληε έηε είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«βηνινγία», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ εκπεηξία  6 κε 10 έηε. 

Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 6 κε 10 έηε, είραλ 

ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ εκπεηξία πάλσ απν 11 έηε. 

22. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 

κέρξη πέληε έηε είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο 

πνπ είραλ εκπεηξία  6 κε 10 έηε. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ 

πξνπνλεηηθή εκπεηξία 6 κε 10 έηε είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ 

ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ εκπεηξία πάλσ απν 

11 έηε. 

23. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ πξνπνλεηηθή εκπεηξία 

κέρξη πέληε έηε είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ εκπεηξία  πάλσ 

απφ 11 έηε.  
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24. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο θαη 

είραλ θαηαιάβεη απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε ζε αγψλεο είραλ ζηαηηζηηθά 

πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «βηνινγία», ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο.   

25. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο θαη 

είραλ θαηαιάβεη απφ πξψηε κέρξη φγδνε ζέζε ζε αγψλεο είραλ ζηαηηζηηθά 

πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε 

θξίζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ δελ είραλ θάπνηα αζιεηηθή 

εκπεηξία.  Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ ήηαλ παιηνί αζιεηέο ρσξίο δηάθξηζε 

είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ δελ είραλ θάπνηα αζιεηηθή εκπεηξία.  

26. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ αζρνινχληαλ κε ηε γεληθή 

πξνπνλεηηθή, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«αζιεηηθή επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ αζρνινχληαλ κε 

εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ. κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο ηαρχηεηαο).  

27. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ αζρνινχληαλ κε 

εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ. κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο ηαρχηεηαο) είραλ 

ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «πξφιεςε 

αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ 

αζρνινχληαλ κε ηε γεληθή πξνπνλεηηθή.   

28. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο πάλσ 

απφ 50.000 θαηνίθνπο, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«αζιεηηθή επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ δηέκελαλ  ζε 
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πφιεηο έσο 10.000 θαηνίθνπο. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ  δηέκελαλ  ζε 

πφιεηο πάλσ απφ 50.000 θαηνίθνπο είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο 

ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ  δηέκελαλ ζε πφιεηο 

απφ 11.000 κέρξη 50.000 θαηνίθνπο.  

29.  Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο πάλσ 

απφ 10.000 θαηνίθνπο είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«πξφιεςε αηπρήκαηνο/δηαρείξηζε θξίζεο» ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο 

πνπ δηέκελαλ  ζε πφιεηο με πάλσ απφ 50.000 θαηνίθνπο. Δπίζεο, νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ δηέκελαλ ζε πφιεηο από 11.000 

κέρξη 50.000 θαηνίθνπο είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην 

παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ δηέκελαλ  ζε πφιεηο με πάλσ 

απφ 50.000 θαηνίθνπο. 

30. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ εμεηδίθεπζε ηα 

άικαηα είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή 

επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο  πνπ είραλ πξνπνλεηηθή 

εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο.  

31. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ εμεηδίθεπζε ηα 

άικαηα, είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή 

εμεηδίθεπζε ηνπο δξφκνπο. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή 

εμεηδίθεπζε ηηο ξίςεηο είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην 

παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ πξνπνλεηηθή 

εμεηδίθεπζε ζηνπο δξφκνπο. 
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32. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ θάπνηα άιιε 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ 

παξάγνληα «αζιεηηθή επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ 

ηελ πξνπνλεηηθή σο θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα   

33. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ εξγάδνληαλ σο 

εθπαηδεπηηθνί είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ ηελ πξνπνλεηηθή 

σο θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

34. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 

25.000 επξψ ην ρξφλν είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«ηερληθέο δηαρείξηζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ 

ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν. Δπίζεο, νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν είραλ 

ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν.   

35. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 

25.000 επξψ ην ρξφλν είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«αζιεηηθή επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ 

ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν. 

Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην 

ρξφλν είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε 
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κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν.   

36. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 

25.000 επξψ ην ρξφλν είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«βηνινγία», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν. Δπίζεο, νη 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν είραλ 

ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν.   

37. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 

25.000 επξψ ην ρξφλν είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«πξφιεςε αηπρεκάησλ/δηαρείξηζε θξίζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο 

πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 

επξψ ην ρξφλν. Δπίζεο, νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 

24.000 επξψ ην ρξφλν είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην 

παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν.   

38. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ έζνδα πάλσ απφ 

25.000 επξψ ην ρξφλν είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα 

«πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ 

θχξηα επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν. Δπίζεο, 

νη πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ 16.000 κέρξη 24.000 επξψ ην ρξφλν 
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είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ ίδην παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ έζνδα απφ ηελ θχξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

κέρξη 15.000 επξψ ην ρξφλν.   

39. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ  είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ 

παξάγνληα «ηερληθέο δηαρείξηζεο», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ δελ 

είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.    

40. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ δελ είραλ ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ  είραλ ζηαηηζηηθά 

πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθή επηζηήκε», ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.    

41. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ δελ είραλ ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ είραλ ζηαηηζηηθά 

πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ παξάγνληα «βηνινγία», ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.    

42. Οη πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ  είραλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο ζηνλ 

παξάγνληα «πξνπνλεηηθή», ζε ζρέζε κε ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο πνπ δελ είραλ ηελ 

επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ. 
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ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΔ 

1. Ζ παξνχζα δηαηξηβή ζα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί πάιη κε 

θαηαλνκή ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ κε βάζε ηελ 

θαηεγνξία πνπ αλήθεη ην θάζε ζσκαηείν θαη λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ 

γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ, ζχκθσλα κε ηε γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή 

δηαζηξσκάησζε.        

2. Θα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί κία πνηνηηθή θαη πνζνηηθή κειέηε, ε νπνία ζα 

κεηξνχζε ηηο αληηιακβαλφκελεο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο, ηφζν ησλ ζηειερψλ ηνπ 

ΔΓΑ, φζν θαη ησλ πξνπνλεηψλ/ηξηψλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ.  

3. Θα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί κία κειέηε, νη νπνία ζα κεηξνχζε ηηο 

αληηιακβαλφκελεο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο θαη ζα ηηο ζπλέθξηλε κε απηέο ησλ 

πξνπνλεηψλ άιισλ νκαδηθψλ αζιεκάησλ (πρ. πνδφζθαηξν).  

4. Θα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί κία άιιε έξεπλα, ζηελ νπνία ε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζα ζηεξίδνληαλ κφλν ζηελ ζπλέληεπμε θαη παξαηήξεζε.   

5.  Θα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί κία άιιε έξεπλα, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχζε 

ζχγθξηζε ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ απφ Έιιελεο πξνπνλεηέο θαη 

πξνπνλεηέο άιισλ ρσξψλ. 

 

 

 

 

 

 



241 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Afthinos, I. D. (1993). Αn analysis of perceived competencies of  “sports for all”  

Managers in Greece [CD-ROM]. Abstract from: ProQuest File: Dissertation   

Abstracts Item: 9317653. 

 

Allen, M.J. & Yen, W.M. (1979). Introduction to measurement theory. Monterey CA:  

Brooks/Cole. 

 

Andrew, D., Paul Pedersen, P., & McEvoy, C. (2011). Research methods and design in  

sport management. Human Kinetics, USA. 

 

Anthony, W. Ρ. (1981). Management: Competencies and incompetencies. Reading, ΜΑ: 

Addison-Wesley Publishing Company. N.Y. 

 

Babbie, E. (1995). The practise of social research. Belmont CA: International Thomson 

Press. 

 

Bennet, R (1991). How to succeed in employ development. Moving from vision to  results. 

Berkshire, England,  MacGraw Hill.    

 

Berg, K.E.,& Latin, R.W. (2003). Essentials of Research Methods in Health Physical  

Education Exercise Science and Recreation (2nd ed.). Lippincott Williams & Wilkins. 

N.Y.   

 

Barcelona B., & Ross, C.M. (2004). An Analysis of the perceived competencies of   

recreation sport administrations. Journal of Park and Recreation   

Administration,  22,  25-42. 

 

Brassie, S.P. (1989). Guidelines for programs preparing undergraduate and graduate 

students for careers in sport management. Journal of Sport Management, 3, 158-164. 

 

Bryant, Y. (1995). Principal components analysis and exploratory and confirmatory 

factor analysis. In: Grimm, Yarnold (eds) Reading and understanding multivariate 

analysis. American Psychological Association Books. 

 

Butler, F. C. (1978). The concept of competence: Αn operational definition. 

Educational Technology, 18 (1) 7-18. 

 

Broughton, D., Lee, J., & Nethery, R. (1999). The question: How big is the U. S. Sports 

industry? Street & Smith' s Sport Business Journal,  35, 19-28. 

 



242 

 

Boucher, R.L. (1998). Toward achieving a focal point for sport management: Α binocular 

perspective. Journal of Sport Μanagement, 12, 76-85. 

 

Carr, S.C. (1992). A primer on the use of Q sort technique factor analysis. Measurement 

and evaluation in counseling and development, 25: 133-138. 441.  

 

Case, R, & Branch, D. (2003). A study to examine the job competencies of sport  facility 

Managers. Sport Facility Management, 7, 25-38. 

 

Case, Β. (1986). Sport Arena Management as a career option for sport management 

graduates. Paper presented at the meeting of the North America Society for Sport 

Management, Kent, ΟΖ. 

 

Cawley, R. (1998). Students strive tν make the cut. Street & Smith' s Sport Business 

 Journal, 34, 19-28. 

 

Chen, Ζ. (1993). Comparison of academic background and competencies of Commercial 

sports managers in Taiwan: Α basis for curriculum development  in sport management. 

Unpublished doctoral dissertation, University of  Northem Colorado, Colorado. 

 

Cheng, C. (1993). Competency assessment ίn sport management for the Republic of 

China. Unpublished doctoral dissertation, University of Northern Colorado, Colorado. 

Commission on Sport Management Accreditation (2009).  Retrived April 23,  2011 from 

http://www.cosmaweb.org. 

  

Copeman, G. (1971). The chief executive and business growth. London: Leviathan 

House. 

 

Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

Crosset, Σ. W., Bromage, S., & Hums, Μ. Α. (1998). History of sport management. (In: 

L. Ρ. Masteralexis, C. Α. Barr, & Μ. Α. Hums (Eds.). Ρrinciple and practice of sport 

management (pp. 1-19). Gaithersburg, Maryland: Aspen Publishers, Inc. 

 

Cuneen, J., & Parks, J. (1997). Should we serλe sport management practice in sport 

management education? Α response to Weese's perspective. Journal of Sport 

Management, 11,125-132. 

 

Cuskelly, G., & Auld, C.J. (1991). Perceived importance of selected job responsibilities 

of sport and recreation managers. Journal of Sport Management, 5, 34-46. 

 

Davis, Κ.Α. (1987). Selecting qualified managers: Recreational sport management in the 

private sector. Journal of Physical Education Recreation and Dance, 58 (5), 81-85. 

 

 

http://www.cosmaweb.org/


243 

 

Demsey, S.D. (1987). Issue. Journal Physical Education, Recreation & Dance, 58  

(7): 15.  

 

DeSensi, Η.Σ., Kelley, D.R., Blanton, M.D., & Beitel, Ρ.Α. (1990). Sport Management 

curricular evaluation and needs assessment: Α multifaceted approach. Journal of Sport 

Management, 4, 31-58. 

 

Dillman, D. Α. (1978). Mail and telephone surλeys: The total design method. New York. 

ΝΤ: John Wίley & Sons. 

 

Dubois, D.D. (1993). Compertency based performance improvement. Amberst, MA: 

HRD Press. 

 

Edwards, A. & Skinner, J.(2009).Qualitative research in sport management. 

Butterworth-Heinemann. 

 

Ellard, J. Α. (1984). Α competency analysis of managers of commercial recreational 

sport managers.  Unpublished doctoral dissertation Indiana University,  Indiana. 

 

Famularo, J.J. (1986). Handbook of human resource administration. New York: NY,  

 Mc Graw Hill.  

 

Farmer, Ρ. (1989). Competencies of Australian sports administrators. In: J. Buchanan &. 

S. Schneider (Eds.). First Biennial Conference in Management and Sport  Vol Ι (pp. 40-

48). Australia: University of Canberra. 

 

Farzalipour, S., Balci, V., Ghorbanzadeh, B., M et al. (2012). Determining the 

competencies of sport event's managers. Archives of Applied Science Research, 2012, 4 

(1):584-594.    

 

Field, A. 2009. Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publication. 

 

Fielding, L.W., Pitts, Β.Ο. &. Mίller, Η.Κ. (1991). Defining  quality: ShouId educators in 

sport management programs be concerned about accreditation? Journal of  Sport 

Management, 5, 1-17. 

 

Gall, Μ.D.. Borg, W.R., & Oall, J.Ρ. (1996). Educational research: An introduction. 

White Plains, ΝΤ: Longman Publishers, USA. 

 

Gorsuch, R. L. (1983). Factor analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.  

 

Gouws, J. (1993). Sport management curricula in rand Afrikaans University, South 

Africa. Journal of Sport Management 1 (3), 243-248. 

 

Hair, J., F., Anderson, R., E., Tatham, R., L., Black, W., C. Multivariate data analysis, 

3rd ed, Macmillan Publishing Company, New York. 1995.   



244 

 

 

Hair, J., F., Black, W., Babin, B., J., Anderson, R., E., Tatham, R., L. Multivariate data 

analysis. 6th edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. 2006. 

 

Hall, G.E. & Jones, H.E. (1976). Competency based education. Process for improving the 

education. Englewood, Cliffs, NJ: Prentice-Hall.   

 

Hammersley, M. (1987). Some notes on the terms “validity” and “reliability”. British 

Educational Research Journal, 13(1): 73-81. 

 

Hardy, S. (1987). Graduate curriculums in sport management: The need for a business 

orientatίνn. Ouest,  39, 207-216. 

 

Hatfield, B.D., Wren, J.P., &. Bretting, Μ.Μ. (1987). Comparison of job responsibilities 

of intercollegiate athletic directors and professional sport  general  managers. Journal of 

Sport Management, 1, 129-145. 

 

Hatcer, L. (1994). A step-by-step approach to using the SAS system for factor analysis 

and structural equation modeling. Cary, NC, SAS Institute, Focus on the CALIS 

procedure. 

 

Hellrieqel, Ο., & Slocum, Jr., J. W. (1992). Management  (6th ed.). Reading, ΜΑ: 

Addison-Wesley Publishing Company. 

 

Horch, H-D., & Schutte, N. (2003). Competencies of sport managers in German sorts 

clubs and federations. Managing Leisure, 8, 70-84. 

 

Hu, L. & Bentler, P. (1998) Fit indices in covariance structure modelling: Sensitivity to 

underparameterized model misspecification. Psychological Methods, 3(4), 424-453. 

 

Hutcheson, G. & Sofroniou, N. (1999). The multivariate social scientist: introductory 

statistics using generalized linear models. Thousand Oaks. CA: Sage Publications.   

 

Irwin, Ν., Cotter, L., Jenson, I., & White, Κ. (1995). Sports administration degrees in 

AustraIia: Are they adequately fulfilling their purpose? Sportsnetwork, 8-9. 

 

Jamieson, Η.Μ., & Toh, Κ.Η. (2000). Professional preparation in sport management: Α 

narrative meta-anaIysis. NIRSA Joumal, 24(1), 31-43. 

 

Jamieson, L. Μ., & Toh, Κ. L. (1996). Professional preparation in sport  management: 

First phase of meta-analysis. National Recreation and Park Association Leisure 

Research Symposium Abstracts (pp. 25). Kansas City, Missouri. 

 

Jamieson, L. Μ. (1987). Competency-based approaches to sport management. Journal of 

Sport Management, 1, 48-56. 



245 

 

Jamieson, L. Μ. (1980). Α competency analysis νf recreational sports personnel in 

selected institutional settings. Unpublished doctoral dissertation. Indiana,  University, 

Indiana. 

 

Jennings, Μ. W. (1984). Entry level competencies for recreational sports personnel as 

identified by chairs of preparatory institutions. Unpublished doctoral  dissertation, 

Indiana University, Indiana. 

 

Johnson, D.Δ. (1998). Applied multivariate methods for data analysis. Pacifηc Grove, 

CA: Brooks/Cole Publishing. 

 

Joreskog, K. & Sorbom, D. (1996). LISREL 8: User‟s ReferenceGuide. Chicago: 

Scientific Software International. 

 

Kabitsis, Ch., 2004. Research methods in physical education and ahletics.  Thessaloniki.  

A. Tsartsianis Publications. 

 

Katz, R. L. (1970). Cases and concepts in corporate policy. Englewood Cliffs, NJ: 

 Prentice-Hall. 

Kelley, O.R., DeSensi, I.T., Beitel, Ρ.Α., & Blanton, Μ.Ο. (1989). Α research based sport 

management curricular model: Undergraduate and graduate  programmes. Paper 

presented at the Intemational Business Conference,  Columbia, S.C. 

 

Kelley, O.R., Beitel, Ρ.Α., DeSensi, J.T., & Βlanton, Μ.Ο. (1994). Undergraduate and 

graduate sport management curricular models: Α perspective. Journal of Sport 

Management, 8,  93-101. 

 

Kim. Ζ. (1997). Sport management competencies for sport centers in the Republic of 

Korea [CD-ROM]. Abstract from: ProQuest File: Dissertation Abstracts Item:  

9729727. 

 

Ko, L. M. (2007). Perceptions of Sports Managers and Academics of the Importance of 

Competencies, and Their Relationship with Sports Management Curriculum in Taiwan., 

Loughborough. 

 

Kostopoulos, N. (2011). Requiring competencies of basketball coaches. Biology of 

Exercise, 7, 1, 41-47.  

 

Koustelios, A. (2003a). Ηdentifying important management competencies in fitness 

centres in Greece. Managing Leisure, 8, 145-153. 

 

Koustelios, A. (2003b). A study on the managerial competencies of sports club managers 

in Greece. International Journal Physical Education, 4, 130-4. 

 

Lambrecht, Κ. W. (1987). An analysis νf the competencies νf sports and athletic club 

managers. Joumal of Sport Μanagement, 1, 116-128. 



246 

 

Li, M., Pitts, B., & Quarteman, J. (2008). Research methods in sport management. 

Fitness Information Technology, USA. 

 

Lin, W. (1998). Α model for a master's degree program in sport management in Taiwan, 

Republic of China. Unpublished doctoral dissertation. United States  Sports 

Academy, AIabama. 

 

Masteralexis, I.P., Barr, C.A. & Hums, Μ.Α. (1998). Principles and practice of sport 

management. Gaithersburg, MD: Aspen Publishers. 

 

Medalha, J. (1982). Duties νf sport administrators in selected Brazilian sport 

associations with implications for professional preparation. Unpublished  doctoral 

dissertation, Indiana University, Indiana. 

 

Meek, Α. (1997). Αn estimate of the size and supported economic activity of the  sports 

industry in the United States. Sport Marketing Ouarterly, 6, (4), 15-21. 

 

Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research: Design 

and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

 

Mintzberg, Ζ. (1973). The nature of managerial work. New York: Harper & Row. 

 

Montour, G. Μ. (1982). Developing a sport management curriculum using job analysis 

techniques. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Florida. 

 

Moore, Ο., &. Webb, Ρ. (1993). Comparisons of executives directors and state 

development officers opinions νf the competencies and roles of state sporting 

development officers. Paper presented at the ACHPER Nationa lnternational Biennial 

Conference, Oarwin, ΝΣ, Australia. 

 

Morgan, J. Δ. (1982). Administrative and supervisory management (2nd ed.). Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc. 

 

Mulaik, S.A., James, L.R., Van Alstine, J., Bennet, N. et al. (1989). Evaluation of 

goodness-of-fit indices for structural equation models. Psychological Bulletin, 105, 430-

455. 

 

Nadler, L., & Nadler, Z. (1990). Human resource development. In L. Nadler, & Z.  

Nadler (Eds), The human resource handbook development. New York: NY,   

John Wiley & Sons.       

 

NASPE (2009). Sport management programs review counsil approved programs.   

Retrived May 15,  2011, from www.aahperd.org/naspe./template/clm/? 

template=ns_smsp.html.   

NASPE (2006). Sport management programs and review protocol. Retrived           

http://www.aahperd.org/naspe./template/clm/


247 

 

 

February 12, 2012 from www.aahperd.org/naspe./pdf_files/approvedPrograms06.pdf. 

 

NASPE- NASSM (1993). Joint task force on sport management curriculum and         

accreditation. Standards and voluntary accreditation of sport management   

education programs. Journal νf Sport Management, 7, 159- 70. 

 

Nelson, Σ., J. & Silverman S.J. (2005). Research methods in physical activity. Human 

Kinetics, Champaign. 

 

Nielsen, F. Δ. (1990). Α competency analysis of NCAA athletic administrators [CD-

ROM]. Abstract from: ProQuest File: Dissertation Abstracts Item: 9019192. 

 

Neuman, W.L. (2003). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative 

Approaches. Boston: Allyn and Bacon. 

 

Nikolaidis, D.V. (1995). Identification of core courses necessary for the development of 

sport management curricula in the European Community: Academicians  versus 

practitioners. Unpublished doctoral dissertation, Temple University, Pensylvania. 

Norusis, M.J. (1998). SPSS 8.0 quide to Data Analysis. BK & Disk eds. 

 

Paris, R. Ζ., & Zeigler, Δ. Ρ. (1983). Management competency as viewed by selected 

educational administrators in physical education and sport in Ontario. CAHPER Journal, 

49, (Suppl.), 27-30. 

 

Parkhouse, Β.L. (1987). Sport management curricula: Current status and design 

implications for future development. Journal of Sport Management, 1, 93-115. 

 

Parks, J.B., Zanger, B. R, Thibault, L. (2007). Contemporary sport management. 

Champaign, IL: Human Kinetics.     

 

Parks, J.B., Zanger, B. R, Quarterman, J. (1998). Contemporary sport management. 

Champaign, IL: Human Kinetics.     

 

Parks, J. Β., & Quain, R. J. (1986). Curriculum perspectives. Journal of Physical 

Education, Recreation and Dance, 57 (4), 22-26. 

 

Peterson, R. (1974). A meta-analysis of Cronbach‟s Coefficient Alpha. Journal of 

consumer research 21(2): 381-391.   

 

Pitts, Β. Ο., Fielding, L. W., & Miller, L. Κ. (1994). Industry segmentation theory and the 

sport industry: Developing a sport industry segment model. Sport  Marketing Quarterly, 

3 (1), 15-24. 

 

Quain, R., & Parks, J. (1986). Sport management survey: Employment perspectives. 

Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 57(4), 18-21. 



248 

 

Quinn, R. W. (1994). Sport administration program directors at institutions of higher 

education: Α study of qualifications as perceived by sport administration  program 

directors and sport management practitioners. Unpublished doctoral  dissertation, 

Temple University. 

 

Ratclίff, Η..Η. (1997). What is a curriculum and what should it be? (In J.O. Oaff, & R.  

Ratcliff (Eds.). Handbook of the undergraduate curriculum: Α comprehensive  guide 

to purposes. structures practices and change. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

 

Rea, L. Μ., & Parker. R. Α. (1997). Designing and conducting surλey reseaηch: Α 

comprehensive guide (2nd ed.). San Francisco, CA; Jossey-Bass Inc. 

 

Reymont, R. & Joreskog, K.G. (1993). Applied factor analysis in the natural sciences. 

New York: Cambridge University Press.  

 

Rice, K., Hwang, J., Abrefa-Gyan, T., Powell, K. (2010). Evidence-based practice 

questionnaire: A confirmatory factor analysis in a social work sample. Advances Social 

Work, 11, 158-173. 

 

Robson, K. (2002). Real Word research. London, 2
nd

 Ed, Black Scient Publ. 

 

Rodrigues, J., Rúben Andrade, R., Graça, A. Mesquita, I. (2009). Importance awarded to 

knowledge for coaching and self-perception of competence manifested by portuguese 

basketball coaches. Revista Psicologica del Deporte, 18 suppl, 451-455. 

Ross, C.M., & Young, S.J. (1998). Sport management curriculums: Α Descriptive study 

of the current status. NIRSA Journal,  22(4), 45-54. 

 

Rudolph, F. (1977). Curriculum: Α history νf the American undergraduate course νf 

study since 1636. San Francisco, CA: Jossey-Bass, Inc. 

 

Shariff, Z., Ismail, M. (2008). Competencies for youth and sports officers in the ministry 

of youth and sports Malaysia. The Journal of Human Resource and Adult Learning,  4, 2, 

78-94. 

 

Schneider. R. C.. & Stier. W. F. Jr. (2000). Sport management curricular standards. 

Graduate levels. International Journal of Sport Management, 1, 137-149. 

 

Shenhar, Α. (1989). The mixture of management skills: Α new look. Tel Aviv, Israel: Tel 

Aviv University, Faculty of Management. 

 

Simco, N. & Warin, J. (1997). Validity in image based research. An elaborated 

illustration of the issues. British Educational Research Journal, 23(5): 661-673.    

 

Sherwin. G. R.. & Avίla. Δ. Ν. (1997). Connecting online: Creating a successful  image 

on the internet. Grants Pass. Oregon: The Oasis Press. 



249 

 

 

Shockley, J.M. (1995). Research and data analysis in sport management. USA. Sigma 

 Press.  

Skipper, W. (1990). Competencies for collegiate sport facility managers: implications for 

a facility management curricular model. Unpublished doctoral dissertation, University νf 

Arkansas, Arkansas. 

 

Slack, Σ., and Parent, Μ. (2006). Understanding sport organizations: The  application of 

organization theory. Champaign, IL: Human Kinetics. 

 

Soucie, D. (1994). The emergence of sport management as a professional occupation: Α 

North American perspective. European Journal for Sport Management,  1(2), 13-30. 

 

Soucie, D., & Doherty, Α. (1996). Past endeavors and future perspectives for sport 

management research. Ouest, 48, 486-500. 

 

Stier. W. F. Jr., & Schneider. R. C (2000). Sport management curricular standards. 2000 

study. Undergraduate level. International Journal of Sport Management,  1, 56-69. 

 

Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences. (3rd edition). 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Tabachnic, B. & Fidell, L. (2007). Using multivariate analysis. Boston: Pearson 

Education. 

 

Tenenbaum, G. (2005). Methods of Research in Sport Sciences: Quantitative  

and Qualitative Approaches. USA. Meyer & Meyer. 

 

Thomas, J.R. & Nelson, J.K.(2003). Research Methods in Physical Activity (3rd Ed.). 

Human Kinetics, Champaign IL. 

 

Thomas, J.R., Nelson, J.K. & Silverman S.J. (2005). Research Methods in Physical 

Activity. Human Kinetics, Champaign. 

 

Toh, Κ. L. (1997). Constructing and validating competencies of sport managers (COSM) 

instrument: Α model development. Unpublished doctoral dissertation,   

 

Tsai, C. (1996). Α comparative analysis of the competencies of coIIegiate recreational 

sports directors in the United States and the Republic of China [CD-ROM]. Abstract 

from: ProQuest FiJe: Dissertation Abstracts Item: 9537906. 

 

Σαζηφπνπινο, Η. (2011). Οη αληηιακβαλόκελεο δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ πξνπνλεηώλ 

ππγκαρίαο. Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο 

Αζιεηηζκνχ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. 

 



250 

 

 

 

Σξηπνιηηζηψηε, Α. (2011). Οη αληηιακβαλόκελεο δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ ππεπζύλσλ 

ησλ θιεηζηώλ αηζνπζώλ γπκλαζηηθήο/γπκλαζηεξηώλ ησλ Γεκνηηθώλ Αζιεηηθώλ 

Οξγαληζκώλ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή.  Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. 

Tripolitsioti, A., Mountakis, C. & Strigas, E. (2009). Sport science as determinative 

factor in management of indoor facilities in Municipal Sport Organizations. Jνurnal 

Applied Sciences  9, 2649-2652.     

 

Tripolitsioti, Α., Moudakis, K., Konstantinakos, P., & Theodorikakos, P. (2007). 

Identifying management competencies of the directors of fitness centers and indoor 

facilities of youth and sport municipalities. A pilot study. Biology of Exercise, 3, 48-59. 

 

Tripolitsioti, Α. (2005). The profile of the directors of health and fitness clubs for 

municipal youth & sport organizations (MYSO): Preliminary results.  Choregia 

1(1): 59-64.  

 

Waters, J. Α. (1980). Managerial skill development. Academy of Management Review, 

5(3), 449-453. 

 

Weese, W. (1995). If we're not serving practitioners, then we're not serving sport 

management. Journal of Sport Management, 9, 237-243. 

 

Ulrich, Ο., & Parkhouse, Β. L. (1982). Αn alumni approach to sport management 

curriculum design using performance ratings and a regression model.  Research 

Quarterly for Exercise and Sport, 53(1), 64-72. 

 

Yukl, G. (1994). Leadership in organization (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-

Hall, Inc. 

 

Zeigler, Δ. F., & Bowie, G. W. (1983). Managing competency development in sport and 

physical education. Philadelphia, ΡΑ: Lea & Febiger. 

 

Zwick, W. & Velicer. W. (1986) Comparison of five rules for determining the number of 

components to retain. Psychological Bulletin, 99, 432-444. 
 

 

 

 



251 

 

Παπάπηημα Α. Σο απσικό επυηημαηολόγιο  

Γηα λα ζπκπιεξψζεηε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην δελ ζα ρξεηαζηείηε πεξηζζφηεξα απφ 20 

ιεπηά. Ζ αληαπφθξηζή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ηεο κειέηεο. 

αο επραξηζηνχκε θαη πάιη γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε κειέηε.  

 

Γλώζεηο/ηθαλόηεηεο  

Παξαθαιψ κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ έρεηε θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ πνπ δείρλεη ηε ζεκαζία 

πνπ δίλεηε, σο πξνπνλεηήο θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα: 

1. Πνιχ αζήκαλην 2. Αζήκαλην, 3. Γελ είκαη βέβαηνο, 4. εκαληηθφ, 5. Πνιχ ζεκαληηθφ. 
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1 Αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα θπζηθήο αγσγήο 

2 

Καζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο 

πξνγξάκκαηνο 

3 

Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε 

λέσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο 
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Καζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνγξακκάησλ άζθεζεο 
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Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο 

αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) 

κε ακνηβή 
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Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιινπο 

αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) 

ρσξίο ακνηβή 

7 Γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ 
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αζθνπκέλσλ αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο  

11 Γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο  

12 Γλσξίδεη  αλαηνκία 

13 Γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή 

14 

Γλσξίδεη άξηζηα κεζφδνπο γηα  απνθαηάζηαζε  

θαθψζεσλ 

15 Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ θαθψζεσλ 

16 

Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο 
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Κάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

πξνπνλεηηθψλ  ζθνπψλ 

18 Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά 

19 
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20 

Παξέρεη πξψηεο βνήζεηεο θαη ζε ηξίηνπο ζην ρψξν 
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δηαδηθαζίεο γηα ηηο εγγξαθέο, αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο θιπ 

28 Αλαπηχζζεη έλα πξσηφηππν ζρέδην δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

Υ
Χ

Ρ
Ο


 Δ

Ρ
Γ

Α


ΗΑ


 

29 

πκβνπιεχεη ηε δηνίθεζε ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο 

ζηελ νξγάλσζε αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ 

30 

πκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ - βειηίσζε ησλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

31 

Γηεμάγεη ηαθηηθά επηζεσξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εηζεγείηαη ηε ζπληήξεζή ηνπο 

32 

πκκεηέρεη ζηε δηνίθεζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

πνπ εξγάδεηαη. 
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Παπάπηημα Β 

 

Σο επυηημαηολόγιο πος ζηαθμίζηηκε με ηην πιλοηική μελέηη και απεζηάλη ζηοςρ 

πποπονηηέ/ηπιερ ηος κλαζζικού αθληηιζμού  

 

Γηα λα ζπκπιεξψζεηε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην δελ ζα ρξεηαζηείηε πεξηζζφηεξα απφ 20 

ιεπηά. Ζ αληαπφθξηζή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ηεο κειέηεο. 

αο επραξηζηνχκε θαη πάιη γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε κειέηε.  

 

Μέξνο πξώην: Γλώζεηο/ηθαλόηεηεο  

 

Παξαθαιψ κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ έρεηε θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ πνπ δείρλεη ηε ζεκαζία 

πνπ δίλεηε, σο πξνπνλεηήο θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα: 

 

1. Πνιχ αζήκαλην 2. Αζήκαλην, 3. Γελ είκαη βέβαηνο, 4. εκαληηθφ, 5. Πνιχ ζεκαληηθφ. 

 
 

Ο πξνπνλεηήο θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ: 

 

1 

Καζηεξψλεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο 1 2 3 4 5 

2 

Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ 

πξνγξακκάησλ άζθεζεο 1 2 3 4 5 

3 

Καζηεξψλεη κηα ινγηθή δηαδηθαζία 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ 

άζθεζεο 1 2 3 4 5 

4 

Παξέρεη πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη 

ζε άιινπο αζθνχκελνπο ζηνλ ίδην 

ρψξν (πέξαλ ησλ αζιεηψλ ηνπ) κε 

ακνηβή 1 2 3 4 5 

5 Γλσξίδεη  ςπρνινγία ηνπ αζιεηηζκνχ 1 2 3 4 5 

6 

Γλσξίδεη θνηλσληνινγία  ηνπ 

αζιεηηζκνχ 1 2 3 4 5 

7 

Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1 2 3 4 5 

8 Γλσξίδεη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο  1 2 3 4 5 

9 Γλσξίδεη  αλαηνκία 1 2 3 4 5 

10 Γλσξίδεη αζιεηηαηξηθή 1 2 3 4 5 

11 

Γλσξίδεη άξηζηα κεζφδνπο γηα  

απνθαηάζηαζε  θαθψζεσλ 1 2 3 4 5 

12 

Γλσξίδεη κεζφδνπο πξφιεςεο ησλ 

θαθψζεσλ 1 2 3 4 5 
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13 

Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο 

ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 1 2 3 4 5 

14 Γλσξίδεη άξηζηα παηδαγσγηθά 1 2 3 4 5 

15 

Υξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο ζηε δηάξθεηα ηεο 

πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο 1 2 3 4 5 

16 

Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε 

πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο 1 2 3 4 5 

17 Οξγαλψλεη αζιεηηθέο απνζηνιέο 1 2 3 4 5 

18 ρεδηάδεη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο 1 2 3 4 5 

19 Τινπνηεί αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο 1 2 3 4 5 

20 

Κάλεη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε νξγαλσηηθψλ  

ζθνπψλ 1 2 3 4 5 

21 

Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο 

εγγξαθέο, αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο θιπ 1 2 3 4 5 

22 

Αλαπηχζζεη έλα πξσηφηππν ζρέδην 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ 1 2 3 4 5 
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Μέξνο δεύηεξν: Γεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο 

 

Φύιν:                                

Άξξελ               1 

Θήιπ                 2 

 

Ηιηθία:                             

21-35                    1 

36-50                    2   

51- …                   3 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:                          

Παληξεκέλνο                                           1 

Υσξηζκέλνο/άγακνο                               2 

 

Μνξθσηηθό επίπεδν:                                   

ΑΔΗ Φπζηθήο Αγσγήο                     1 

ΑΔΗ άιιν                                         2 

Άιιν                                                3 

 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο                             

Μεηαπηπρηαθφ                                    1 

Γηδαθηνξηθφ                                       2 

Γεχηεξν πηπρίν ΑΔΗ                          3 

 

Πξνπνλεηηθή εκπεηξία                                

1 έσο 5                                              1         

6 έσο 10                                            2 

11 θαη κεγαιχηεξε                            3 

 

Αζιεηηθή εκπεηξία                                  

Παιηφο αζιεηήο κε 1-8 παλειιήληα ζέζε                     1 

Παιηφο αζιεηήο                                                            2 

Κακία                                                                            3 

 

Πξνπνλεηηθή εξγαζία                           

Γεληθή πξνπνλεηηθή                                                                                                      1    

ε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (πρ κφλν ξίςεηο ή κφλν δξφκνπο ηαρχηεηαο)                2       

 

Πξνπνλεηηθή εμεηδίθεπζε                    

Γξφκνη                         1 

Άικαηα                        2 

Ρίςεηο                          3 

 

 

Πιεζπζκηαθά θξηηήξηα πεξηνρήο εξγαζίαο        
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Έσο 10.000 θαηνίθνπο                                   1 

10.000 έσο 50.000 θαηνίθνπο                        2 

Άλσ ησλ 50.000 θαηνίθσλ                             3 

 

ρέζε εξγαζίαο                

σκαηεηαθφο πξνπνλεηήο ΔΓΑ                                          1 

Δζληθφο - νκνζπνλδηαθφο - ηερληθφο ΔΑ,  θιπ                     2 

Άιιν                                                                                        3 

 

Κύξηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα     

Πξνπνλεηήο                                    1 

Δθπαηδεπηηθφο                                2 

Άιιε                                              3 

 

Ση έζνδα έρεηε ην ρξόλν από ηελ θύξηα επαγγεικαηηθή  δξαζηεξηόηεηά ζαο;     

Πάλσ απφ 25.000 Δ                                  1 

Απφ  20.000 κέρξη 24.000 Δ                     2 

Απφ 15.000 κέρξη 19.000 Δ                      3 

Απφ 10.000 κέρξη 14.000 Δ                      4  

Κάησ απφ 10.000                                     5 

 

Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηνλ θιαζζηθό αζιεηηζκό;    

Ναη                  1        

Όρη                  2 
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Παπάπηημα Γ 
 

πλνδεπηηθή επηζηνιή εξσηεκαηνινγίνπ    

 

 
 

ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

Λπζάλδξνπ 3-5 

Σ.Κ. 23100 ΠΑΡΣΖ 

27310-89658, FAX: 27310-89678 

 

Ζκεξνκελία...................... 

 

Πξφο: «Κχξην ή Κπξία»  

 «Γηεχζπλζε» 

«Πφιε». «Κσδηθφο» 

 

Αγαπεηή (έ) «Κχξηε (α)»   

 

Ολνκάδνκαη ηαπξφπνπινο Ησάλλεο θαη είκαη ππνςήθηνο δηδάθησξ ζην Σκήκα 

Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, ζηε πάξηε. 

Γηα ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ζα πξαγκαηνπνηήζσ απηή ηελ πεξίνδν  

εξεπλεηηθή κειέηε κε ζέκα «Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ αζιεηηθήο 

δηνίθεζεο απφ ηνπο πξνπνλεηέο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ». 

  Δπηβιέπσλ είλαη ν Καζεγεηήο θ. Απφζηνινο ηεξγηνχιαο. 

      Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ δεκνζηεπζεί πνιιέο έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ 

δηεξεπλήζεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ  φρη κφλν ηα 

ζηειέρε δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ, αιιά θαη  νη πξνπνλεηέο ησλ δηαθφξσλ αζιεκάησλ..  

     Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη λα δψζεη ηηο πξψηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

είλαη ρξήζηκεο γηα ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη 

φρη κφλν.   

Δζείο επηιεγήθαηε επεηδή αλήθαηε ζηα ζσκαηεία ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ 

αμηνινγήζεθαλ απν ην ΔΓΑ. 

      Με βάζε ηελ εκπεηξία πνπ έρεηε απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνπνλεηηθήο ζηνλ 

θιαζζηθφ αζιεηηζκφ, δεηψ ηε βνήζεηά ζαο θαη ζαο παξαθαιψ λα ζπκπιεξψζεηε ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ εζσθιείεηαη, βαζκνινγψληαο αλάινγα ηηο γλψζεηο/ηθαλφηεηεο πνπ 

λνκίδεηε φηη είλαη νη πιένλ απαξαίηεηεο γηα ηνπο πξνπνλεηέο/ηξηεο  ηνπ θιαζζηθνχ 

αζιεηηζκνχ, γηα λα θάλνπλ θαιχηεξα ηε δνπιεηά ηνπο.     

     Πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη δελ ππάξρνπλ θίλδπλνη πνπ λα ζπλδένληαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ζαο ζε απηή ηε δηαηξηβή. Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη απνιχησο εθνχζηα θαη αλ 

δελ επηζπκείηε, δελ είζηε ππνρξεσκέλνο (ε) λα απαληήζεηε.  

Γηα λα ζπκπιεξψζεηε ην εξσηεκαηνιφγην δελ ζα ρξεηαζηείηε  πεξηζζφηεξα απφ 

20 ιεπηά. Θέινπκε λα ζαο βεβαηψζνπκε φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε είλαη 
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εκπηζηεπηηθά. ην πίζσ κέξνο θάζε εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρεη θσδηθφο, πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ζπλέρηζε ηεο επηθνηλσλίαο καδί ζαο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

απαληήζεηε.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ν θσδηθφο ζα θαηαζηξαθεί. 

Γελ ζα γίλεη θάπνηα πξνθνξηθή ή γξαπηή αλαθνξά, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλδέζεη θάπνην 

άηνκν κε ηε κειέηε.  

      Θα εθηηκνχζακε πνιχ αλ ζπκπιεξψλαηε ην εξσηεκαηνιφγην θαη ην επηζηξέθαηε 

κε ηνλ επηζπλαπηφκελν θάθειν επηζηξνθήο κέρξη…….  

Δάλ έρεηε απνξίεο ή εξσηήζεηο γηα ηε κειέηε ή ηηο δηαδηθαζίεο, παξαθαιψ 

επηθνηλσλείζηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ειεχζεξα καδί κνπ ζην mail stavropjohn@yahoo.gr  

       αο επραξηζηψ πνιχ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ρξφλν πνπ ζα δηαζέζεηε θαη ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηά ζαο γηα ηελ πεξαηηέξσ θαζηέξσζε θαη νηθνδφκεζε ηνπ ηνκέα ηεο 

νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο ηνπ αζιεηηζκνχ ζηε ρψξα καο. 

 

Δπραξηζηψ πνιχ, 

ηαπξφπνπινο Ησάλλεο    
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Δπηζηνιή ππελζύκηζεο   

 

 
 

ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

Λπζάλδξνπ 3-5 

Σ.Κ. 23100 ΠΑΡΣΖ 

27310-89658, FAX: 27310-89678 

 

Ζκεξνκελία...................... 

 

Πξφο: «Κχξην ή Κπξία»  

«Γηεχζπλζε» 

«Πφιε». «Κσδηθφο» 

 

πάξηε......... 

 

Αγαπεηέ θχξηε (α)...................................................................... 

 

Πξηλ κεξηθέο εβδνκάδεο (............................), ζαο απέζηεηια εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα λα  πξνζδηνξίζεη «Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ 

αζιεηηθήο δηνίθεζεο απφ ηνπο πξνπνλεηέο ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ» θαη δελ πήξα 

θάπνηα απάληεζε.   

Θα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη παξά ην φηη έρσ αλάγθε φισλ ησλ απαληήζεσλ, κφλν 

ιίγα άηνκα  αληαπνθξίζεθαλ.    

αο απνζηέιισ έλα θαηλνχξγην αληίγξαθν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζα κε 

βνεζνχζαηε πάξα πνιχ αλ δηαζέηαηε κφλν 30 ιεπηά γηα λα ην ζπκπιεξψζεηε.  

 

αο επραξηζηψ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο 

Ο θνηηεηήο 

 

ηαπξφπνπινο Ησάλλεο    
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Παπάπηημα Γ. ύνηομο βιογπαθικό ζημείυμα 

Δκπαίδεςζη:  

Πηπρηνχρνο:  Παλεπηζηήκην  Αζελψλ, Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

Αζιεηηζκνχ κε βαζκφ «Λίαλ θαιψο». 

Δηδηθφηεηα:  Γξφκνη θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ  κε βαζκφ „άξηζηα‟. 

Γιδακηική εμπειπία 

Απφ ην 1992 δηδάζθεη ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο 

αλαπιεξσηήο θαη ζηε ζπλέρεηα σο κφληκνο εθπαηδεπηηθφο . 

Δπαγγελμαηική εμπειπία 

1. 1991-92 πξνγξάκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ Γ.Γ.Α.   

2. 1992-95 αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο. 

3. 1995-97 ζην Γήκν πάξηεο γηα ηελ δηνξγάλσζε ησλ Γηεζλψλ Παηδηθψλ Αγψλσλ 

θαζψο θαη άιισλ αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ. 

4. 1997 – 2002 αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο.  

5. 2002 έσο ζήκεξα κφληκνο εθπαηδεπηηθφο.  

6. Παξάιιεια έρεη εξγαζηεί σο πξνπνλεηήο ζηίβνπ  (10 έηε) θαζψο θαη σο 

πξνπνλεηήο θαη βνεζφο πξνπνλεηή ζε πνδνζθαηξηθέο νκάδεο ηνπηθψλ 

πξσηαζιεκάησλ ηεο Λαθσλίαο. 

Ξένερ Γλώζζερ  

Αγγιηθά. 

Δπιζηημονικό έπγο   

∆εµνζηεχζεηο:  

1. Stavropoulos, I., Kipreos, G., Tripolitsioti, A., Strigas, A. (2012).Competencies of 

track and field coaches. An exploratory study. Choregia: Sport Management 

International Journal 8, 1, 119-130. 

 

2. Stavropoulos, I., Tripolitsioti, A., Giakoumatos, S., Stergioulas, A. (2014). 

Competencies of the first and second division track and field coaches. 

International Journal of Sport Studies, 4 (5), 584-590. 
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3. Stavropoulos, I., Tripolitsioti, A., Strigas, A. Kipreos, G., & Stergioulas, A. 

(2014).  Factorial validity determination of the five-factor model of track and field 

coaches competencies scale. Universal Journal of Sport Management (under 

revision). 

 

Aλαθνηλψζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα 

1. ηαπξφπνπινο, Η., Σξηπνιηηζηψηε, Α., Κππξαίνο Γ., ηεξγηνχιαο, Α. (2012). Οη 

ηερληθέο δηαρείξηζεο θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γλώζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ 

πξνπνλεηώλ θιαζζηθνύ αζιεηηζκνύ ησλ 100 πξώησλ ζσκαηείσλ ηνπ .Δ.Γ.Α.. 

(Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 21ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, 

Κνκνηελή, 16-18 Μαίνπ, 2012.     

 

2. ηαπξφπνπινο, Η., Σξηπνιηηζηψηε, Α., Κππξαίνο Γ., ηεξγηνχιαο, Α. (2012). Η 

αζιεηηθή επηζηήκε θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γλώζεσλ/ηθαλνηήησλ ησλ 
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