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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ησάλλεο Σαζηόπνπινο:  Οη αληηιακβαλόκελεο δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ πξνπνλεηώλ 

ππγκαρίαο 

(Με ηελ επίβιεςε ηνπ θ ηεξγηνύια Απόζηνινπ, Αλαπι. Καζεγεηή) 

 

θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ λα  πξνζδηνξίζεη ηηο αληηιακβαλόκελεο δηνηθεηηθέο 

ηθαλόηεηεο, πνπ απαηηνύληαη από ηνπο πξνπνλεηέο ηεο ππγκαρίαο γηα λα δηνηθήζνπλ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζπιιόγνπο. Γηα ην ζθνπό απηό αλαπηύρζεθε αλάινγν εξσηεκαηνιόγην κε 

ηελ θιαζζηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιάκβαλε: 1) Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο 

δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ αζιεηηθώλ ζηειερώλ, 2) Σηο ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη ζηελ 

νξγάλσζε/δηαρείξηζε ηνπ αζιεηηζκνύ από αληίζηνηρεο έξεπλεο (Jamieson, 1987; Toh, 

1997; Barcelona, 2001; Koustelios, 2003, Σξηπνιηηζηώηε 2010), 3) Οκάδα από 6 θξηηέο (3 

Αθαδεκατθνί θαη 3 Πξνπνλεηέο ππγκαρίαο θαη 4) Πηινηηθή κειέηε πνπ δηεμήρζε ζε 35 

άηνκα, πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ θύξηα έξεπλα. Σν ηειηθό δείγκα ηεο έξεπλαο 

απεηέιεζαλ 98 πξνπνλεηέο ππγκαρίαο ησλ αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ, πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιόγην πνπ ηνπο επηδόζεθε κε πξνζσπηθή επαθή. H αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε 

δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε, αλέδεημε επηά παξάγνληεο πνπ εξκήλεπαλ ην 71.246 

ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο. Οη παξάγνληεο ήηαλ νη εμήο: «αζιεηηζκόο» (5 εξσηήζεηο), 

«πξόιεςε-αζθάιεηα» (2 εξσηήζεηο), «επηθνηλσλία-δεκόζηεο ζρέζεηο» (5 εξσηήζεηο), 

«ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ» (4 εξσηήζεηο), «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο» (2 εξσηήζεηο), 

«ηερληθέο κάλαηδκελη» (4 εξσηήζεηο), «νξγάλσζε αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ» (4 

εξσηήζεηο). Ο ζπληειεζηήο Cronbach a ησλ παξαγόλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

παξνπζίαζε εζσηεξηθή ζπλνρή 0.88. Οη 5 ηθαλόηεηεο πνπ βαζκνινγήζεθαλ πεξηζζόηεξν 

από ηνπο πξνπνλεηέο ήηαλ:  Eπνπηεύεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ πξνπόλεζεο, δηαηεξεί 

άξηζηε επηθνηλσλία κε ηνπο αζιεηέο, ρξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο (e-mail, internet 

θιπ;), ρεηξίδεηαη πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα, αηπρήκαηα, δηακαξηπξίεο θαη αλαθνξέο πνπ 

αθνξνύλ θάπνηα παηγλίδηα θαη πξνάγεη ηελ αξκνλία ζηνπο αζιεηέο. πκπεξαίλεηαη όηη νη 

πξνπνλεηέο ηεο ππγκαρίαο αληηιακβάλνληαη όηη νη γλώζεηο-ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη 

γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αζιεηηζκό, ηελ 

πξόιεςε-αζθάιεηα θαη ηελ επηθνηλσλία-δεκόζηεο ζρέζεηο. 

 

Λέξεις κλειδιά:  γλώζεηο-ηθαλόηεηεο , δηνίθεζε ηνπ αζιεηηζκνύ, αζιεηηθή επηζηήκε, 

γλώζε ηνπ αζιήκαηνο 
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ABSTRACT 

John Tasiopoulos: The conceiving administrative skills required by boxing coaches 

(Under the supervision of Apostolos Stergioulas, Associate Professor) 

 

The purpose of this study was to identify aware administrative skills required by coaches 

boxing to manage their respective clubs. For this purpose a questionnaire was developed 

similar to the classic procedure included: 1) Review of the literature on the administrative 

capabilities of sports management, 2) the skills needed in the organization / management 

of sport in the respective surveys (Jamieson, 1987; Toh, 1997 ; Barcelona, 2001; 

Koustelios, 2003, Tripolitsioti 2010), 3) A group of six judges (three academics and three 

boxing coaches and 4) pilot study conducted in 35 people who were not involved in 

primary research. The final sample consisted of 98 coaches have been boxing for sports 

clubs who responded to the questionnaire served by personal contact. The data analysis 

with exploratory factor analysis, revealed seven factors that explain the total variance of 

71.246. These factors were:  "sport" (5 questions), "prevention-security (2 questions), 

"communication-public relations" (5 questions), "new technologies" (4 questions), "sports 

facilities" (2 questions), "management techniques" (4 questions), "organisation of sports 

events" (4 questions). The Cronbach a coefficient factors of the questionnaire showed 

internal consistency of 0.88. The five skills rated more than the coaches were:  

supervising the operation of the training area, maintaining excellent communication with 

athletes, using new technologies (e-mail, internet etc?), handles disciplinary matters, 

accidents, complaints and reports on some toys and promotes harmony among athletes. 

Concluded that the boxing coaches understand that the knowledge skills required for 

meeting their obligations, related to sports prevention, safety and communications-public 

relations. 

 

Keywords:  competencies, sport management, knowledge of sport, sport science 
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ΑΦΙΕΡΩΣΗ 

 

Αθηεξώλεηαη ε παξνύζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ζηνπο αγαπεκέλνπο κνπ γνλείο, πνπ 

ζηεξίδνπλ ηόζα ρξόληα κε ζπζίεο θαη θόπνπο ηελ νηθνγέλεηα θαη κνπ δίλνπλ ζάξξνο θαη 

ελέξγεηα κέζα από ηελ θαξδηά ηνπο . 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο Καζεγεηέο κνπ γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ ππνζηήξημε 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. Ηδηαίηεξα επραξηζηώ ηνλ 

επηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ Κ. Απόζηνιν ηεξγηνύια, ηνλ νπνίν είρα ηελ ηύρε λα ηνλ 

έρσ θαη Καζεγεηή ζην ΣΔΦΑΑ Αζελώλ, ηνπ νπνίνπ νη επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαη ε 

εκπεηξία ηνπ βνήζεζαλ ζηελ ζπγγξαθή θαη νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο, ε 

νπνία εύρνκαη λα απνηειέζεη αθεηεξία ζηελ βειηίσζε θαη εμέιημε ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνπνλεηώλ Οιπκπηαθώλ αζιεκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

H κεγάιε εμέιημε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα κε ηνπο επξσπατθνχο, παγθφζκηνπο θαη 

νιπκπηαθνχο αγψλεο, ε αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ γχξσ απφ ηνλ αζιεηηζκφ κε ηε βειηίσζε ηεο 

ηερληθήο, κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο θαη ησλ επηδφζεσλ, θαζψο θαη νη αιιαγέο ζε 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη δεκνγξαθηθφ επίπεδν, ζπληεινχλ θαζνξηζηηθά ζηελ 

αχμεζε ηεο δήηεζεο ηθαλψλ θαη πιήξσο θαηαξηηζκέλσλ αζιεηηθψλ ζηειερψλ, πνπ ζα 

καλαηδάξνπλ ηνπο πξσηαζιεηέο ηνπ 21νπ αηψλα. 

Σν αζιεηηθφ ζηέιερνο είλαη ν παξάγνληαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηνπ αζιεηηθνχ ζπιιφγνπ ή ηεο αζιεηηθήο επηρείξεζεο. H επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε 

ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ αζιεηηθφ ηνκέα θαη λα ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζην κέγηζην ηεο απφδνζεο ηνπ. Ωο πξνπνλεηήο θαη επηθεθαιήο ηεο νκάδαο, εθηφο 

απφ ηηο ηερληθέο γλψζεηο, πξέπεη λα έρεη νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

Ζ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ αζιεηηζκνχ σο επηζηήκε εκθαλίδεηαη, απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζηηο Ζ.Π.Α. Ζ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ήηαλ ξαγδαία κε απνηέιεζκα πνιιά 

παλεπηζηήκηα ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, λα νξγαλψζνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα λα 

εθπαηδεχζνπλ θαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ζε ζηειέρε αζιεηηθήο δηνίθεζεο. 

Δπίζεο ηδξχζεθαλ δηάθνξεο ελψζεηο θαη νκνζπνλδίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλσηέξσ 

επηζηήκε. πγθεθξηκέλα ζηηο Ζ.Π.Α. ε NASSM-(North America Society for Sport Management) 

θαη ε NASPE-(National Association For Sport and Physical Education), ελψ ζηελ Δπξψπε ην 

1993 ε EASM-(European Association For Sport Management) θαη ζηελ Διιάδα ην 1993 ε 

Διι.Δ.Γ.Α-(Διιεληθή Δηαηξία Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνχ). 

Ζ εθπαίδεπζε αζιεηηθψλ ζηειερψλ ζηε ρψξα καο, γίλνληαη απφ ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α-(Σκήκαηα 

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ), ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ δεπηεξεχνπζα εηδηθφηεηα 

Σ.Δ.Φ.Α.Α Κνκνηελήο 1995, θαη θχθινπο ζπνπδψλ T.E.Φ.Α.Α Σξηθάισλ 1999, θαη Αζήλαο 

2000, θαη θχξηα εηδηθφηεηα Σ.Δ.Φ.Α.Α Αζήλαο, θαη κεηαπηπρηαθφ απφ ην 2009.  

Πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα Αζιεηηθήο Γηνίθεζεο παξέρεη ην Παλ/κην Παηξψλ, ηδησηηθά 

θνιέγηα, ΗΔΚ θαη ΚΔΚ. 
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Σν Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ ίδξπζε ην 2003, ην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο 

αζιεηηζκνχ, θαη απφ ην 2008 ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. 

Οη πξνζπάζεηεο ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ ηκήκαηνο ήηαλ λα νξγαλψζνπλ έλα 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πηπρηνχρνπο λα αλαιάβνπλ ηελ 

νξγάλσζε-δηαρείξηζε ζε έλα επξχηαην πεδίν δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ αζιεηηζκφ, λα θαιιηεξγεί 

θαη λα πξνάγεη ηελ επηζηήκε, κέζσ ηεο έξεπλαο ζηνπο ηνκείο ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο δηνίθεζεο κε έκθαζε ζην ρψξν ησλ αζιεηηθψλ θνξέσλ. Να παξέρεη ηελ αλαγθαία 

εθπαίδεπζε ζηνπο θνηηεηέο-ηξηεο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο 

αζιεηηθψλ θνξέσλ, (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) θαζψο θαη ηε δηνίθεζε ππεξεζηψλ (ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηνπξηζκνχ θαη ςπραγσγίαο, 

πγείαο, κε-θεξδνζθνπηθψλ θαη κε-θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ). Να παξέρεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Να νξγαλψλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη λα 

παξέρεη πςειέο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηνπο ηνκείο θαη ηα επί κέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα 

ηνπ Σκήκαηνο. Να ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ αζιεηηζκνχ, φζνλ αθνξά ζηελ 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ θνξέσλ ηνπ. Να παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο Οξγάλσζεο θαη 

Γηνίθεζεο ζε εξγαδφκελνπο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη νξγαληζκψλ, κέζσ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζεκηλαξίσλ. Να ζπκβάιεη ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη ηνπ Ννκνχ 

Λαθσλίαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ γεληθφηεξα (Πξφγξακκα ζπνπδψλ Σ.Ο.Γ.Α.). 

Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη απηφο ν ηνκέαο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζηε 

ρψξα καο, είλαη φηη ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ δηαθφξσλ 

παλεπηζηεκίσλ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη πξαγκαηηθή αληαπφθξηζε ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Απηφ νθείιεηαη ίζσο ζηηο επηινγέο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ νξγάλσζε/δηαρείξηζε, πνπ είλαη 

εθηεηακέλεο θαη ε θχζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά (Brassie, 1989; 

Lambrecht, 1987; Parkhouse, 1987; Ross & Young, 1998). Smith, A. C. T. and Westerbeek, H. 

M. (2005) ‘Professional’ Sport Management Education and Practice in Australia.   

Αθφκα, πνιιά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ ζηελ νξγάλσζε/δηαρείξηζε. Αθφκα ηα δηαζέζηκα εκπεηξηθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηε θχζε ηνπ ηνκέα ηεο αζιεηηθήο δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο δελ είλαη αξθεηά 

(Boucher, 1998; DeSensi, Kelley, Blanton, & Beitel, 1990; Guows, 1993; Kelley, et al., 1989; 

Masteralexis, 1998; Parkhouse & UΗrich, 1979). 
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Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο  

 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλεηαη φηη ζηηο κειέηεο ηθαλφηεηαο, αλαπηχρζεθαλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηά εξσηεκαηνιφγηα κε ζηφρν λα αλαγλσξηζζνχλ κέζσ ηεο έξεπλαο 

πνηεο είλαη νη απαηηνχκελεο ζπνπδαηφηεξεο ηθαλφηεηεο ησλ ππεπζχλσλ ζηειερψλ ζηελ 

νξγάλσζε-δηαρείξηζε αζιεηηζκνχ. 

ηε Διιάδα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο κειέηεο. ηε πξψηε ηνπ Aπζίλνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Jamieson, ζηηο άιιεο δπν απφ ηνλ Κνπζηέιην, επηρεηξήζεθε λα 

ηξνπνπνηεζεί ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Toh θαη ηεο Lambrecht θαη ζηε ηέηαξηε κειέηε απφ ηελ 

Σξηπνιηηζηψηε ηξνπνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Toh. ηηο αλαθεξφκελεο κειέηεο 

εμεηάζζεθαλ ζηειέρε αζιεηηζκνχ γηα φινπο, ππεχζπλνη ζπιιφγσλ ηξηψλ νκνζπνλδηψλ, 

ππεχζπλνη ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ θαη ζηειέρε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Όζν αθνξά ζηηο αληηιακβαλφκελεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ ησλ αζιεηηθψλ 

ζπιιφγσλ δελ ππάξρεη θακία έξεπλα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη έλα θελφ, θαη απηή ε έξεπλα 

απηφ πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη. 

 

θνπόο ηεο κειέηεο 

 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα πξνζδηνξίζεη ηελ αληίιεςε ησλ πξνπνλεηψλ 

ππγκαρίαο ζηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, ζε δηάθνξα επίπεδα ησλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ ζε  

παλειιήληα βάζε. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο ζα είλαη: 

1. Να πξνζδηνξηζηνχλ νη αληηιακβαλφκελεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο ησλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ Ππγκαρίαο. 

2. Να πξνζδηνξηζηνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνπνλεηψλ ησλ αζιεηηθψλ 

ζπιιφγσλ.  

3. Να πξνζδηνξηζηνχλ νη ηπρφλ δηαθνξέο ζηηο αληηιακβαλφκελεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο κεηαμχ 

ησλ πξνπνλεηψλ ησλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ.  

 

Αλάγθε δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζρεηηθήο κε ηα πξνγξάκκαηα νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο αζιεηηζκνχ 

έξεπλαο, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμχ 1979 θαη 1990. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, ν ηνκέαο 
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απηφο παξνπζίαδε κηα ηαρχηαηε αλάπηπμε, ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, φζν 

θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζ’ φιν ηνλ θφζκν. Έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ ηνκέα νξγάλσζεο/δηαρείξηζεο αζιεηηζκνχ 

είλαη, φηη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ έρνπλ πξνθχςεη δεηήκαηα πνηφηεηαο 

(Brassie, 1987). Δμαηηίαο απηνχ, ζε παγθφζκην επίπεδν, ππάξρεη αλάγθε γηα ζπλερή αμηνιφγεζε 

θαη εηζαγσγή δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ θαιχηεξσλ πξνγξακκάησλ 

νξγάλσζεο/δηαρείξηζεο αζιεηηζκνχ (DeSensi, Kelley, Blanton, & Beitel, 1990).  

Έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο κε ζηφρν λα πξνζδηνξίζνπλ ηα «απαηηνχκελα πξνζφληα» 

ησλ αζιεηηθψλ ζηειερψλ. Όκσο γηα λα ππάξμεη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα απηφ, πξέπεη 

λα δηαηεξείηαη ζπλερή θαη ζηαζεξή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη 

επαγγεικαηηψλ θαη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ζπλερνχο έξεπλαο.  

χκθσλα κε ηελ Σoh (1997), νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηηο 

απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο, έπαζραλ απφ κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο.  

Δλψ πνιιέο κειέηεο δηεμήρζεζαλ γηα λα εμεηάζνπλ ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο ζε 

ζεκαληηθνχο αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο, ιίγεο απ’ απηέο ρξεζηκνπνίεζαλ πξνεγκέλεο ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο θαη εξεπλεηηθή κεζνδνινγία. Όπνπ πξνηάζεθαλ κνληέια ( πξφηππα) δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (Kelley, et., 1995; Toh, 1997), απηά δελ εμεηάζηεθαλ 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο.  Αθφκα, πνιιέο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο, ζπγθέληξσζαλ ηα δεδνκέλα 

κφλν απφ κηα πεγή (δει. επαγγεικαηίεο). Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ κε 

ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ην ζθνπφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο 

θαη νη ζπγγξαθείο απέηπραλ λα αλαθέξνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηελ αμηνπηζηία ή ηελ 

εγθπξφηεηα, ζέηνληαο θαηά ζπλέπεηα ππφ ακθηζβήηεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο (Jamieson 

&. Toh, 2000). 

Σν ηκήκα Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, 

ρνξεγεί πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ πηπρίν ζηελ νξγάλσζε-δηαρείξηζε αζιεηηζκνχ.  

Δίλαη λενζχζηαην (2003), θαη δηδάζθεη καζήκαηα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο, κάξθεηηλγθ, 

νηθνλνκηθά, θαζψο θαη καζήκαηα αζιεηηθψλ επηζηεκψλ. 

Διιεληθέο κειέηεο δεκνζηεχζεθαλ πξηλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο & 

Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ θαη αλαγλψξηζαλ ηθαλφηεηεο ζε αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο, φπνπ δελ 

απαζρνινχληαη ζηειέρε κε αλάινγε εηδηθφηεηα. 
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Δπνκέλσο επηβάιιεηαη ε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο κειέηεο, γηαηί ζα δψζεη ζηνηρεία, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ ζπλέρεηα θαη έξεπλα θαη ζε άιια 

Οιπκπηαθά θαη κε αζιήκαηα. 

 

Οξηνζεηήζεηο  

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο νξηνζεηείηαη:  

1. ’ έλα ζηξσκαηνπνηεκέλν δείγκα πξνπνλεηψλ ηεο ππγκαρίαο. 

2. Σηο απαληήζεηο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζην εξσηεκαηνιφγην, πνπ αθνξά ηηο 

αληηιακβαλφκελεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ. 

 

Πεξηνξηζκνί 

 

Ζ κειέηε ζα πεξηνξηζηεί απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο:  

Η. Απφ ηα επηιεγκέλα άηνκα, πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην, ζα απαληήζνπλ κε 

αθξίβεηα θαη ζα ην επηζηξέςνπλ κέζα ζην ρξνληθφ πιαίζην, πνπ ζα ππνδεηρζεί γηα ηελ κειέηε.  

2. Απφ ηελ εηιηθξίλεηα θαη αθξίβεηα ησλ επηιεγκέλσλ απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ ζηα 

ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

πξνπνλεηψλ ππγκαρίαο.  

3. Απφ ηελ δπλαηφηεηα ησλ πξνπνλεηψλ λα αληηιεθζνχλ θαη λα εξκελεχζνπλ αθξηβψο ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο 

4. Απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε αλαγλψξηζε ησλ δηάθνξσλ αηφκσλ ζα είλαη αθξηβήο ζηελ 

επάξθεηα λα αληηιεθζνχλ ηελ πιήξε ζεηξά θαη ην πεδίν  ησλ πιεζπζκψλ πνπ εμεηάζζεθαλ. 

 

Τπνζέζεηο 

 

Ζ κειέηε ζα βαζηζηεί ζηηο αθφινπζεο ππνζέζεηο:  

1. Σα επηιεγκέλα άηνκα λα είλαη εηιηθξηλή ζηηο απαληήζεηο ηνπο θαη λα θαηαιάβνπλ πιήξσο θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην εξσηεκαηνιφγην, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ νξγάλσζεο/δηαρείξηζεο αζιεηηζκνχ.  
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2. Σα επηιεγκέλα άηνκα ζα επηιεγνχλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο ζηελ νξγάλσζε 

/δηαρείξηζε αζιεηηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ζα ηελ αληηπξνζσπεχνπλ απφιπηα.  

3. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ 

νξγάλσζεο/δηαρείξηζεο αζιεηηζκνχ θξίλεηαη θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηα πιαίζηα απηήο 

ηεο ηδηαίηεξεο κειέηεο.  

4. Σα ζηνηρεία ησλ δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ζηειερψλ νξγάλσζεο/δηαρείξηζεο αζιεηηζκνχ 

πνπ απνηεινχλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη αλαθέξνληαη ζ’ απηέο, έρεη ζρεδηαζηεί κε κηα 

δηαθνξεηηθή ζεηξά ηθαλνηήησλ.  

5. Σα άηνκα πνπ ζα επηιεγνχλ είλαη πξαγκαηηθά απηά ηα άηνκα πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ θαη ζα 

επηζηξέςνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. 

 

Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

 

1. Πνηεο ζα είλαη νη αληηιακβαλφκελεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ ησλ αζιεηηθψλ 

νξγαληζκψλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζχιινγν ηνπο σο ζηειέρε νξγάλσζεο/δηαρείξηζεο 

αζιεηηζκνχ;  

2. ζα ππάξμεη ζρέζε ζηηο αληηιακβαλφκελεο ηθαλφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ ησλ αζιεηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο;  

3. Πνηνη ζα είλαη νη παξάγνληεο  πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε;  

 

Καζνξηζκόο ησλ όξσλ 

 

Ζ βαζηθή νξνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζ’ απηή ηε κειέηε ζα είλαη: 

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

ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο, παξάγνληαο απνηειέζκαηα αλακελφκελεο πνηφηεηαο θαη 

επηπέδνπ, κέζα ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο (DuBois, 1995).   

Γηνηθεηηθή ηθαλόηεηα:  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). 
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Αληηιεπηηθέο δεμηόηεηεο :  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 ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ αζιεηψλ. 

Πξνπνλεηήο Ππγκαρίαο Αζιεηηθνύ πιιόγνπ:  Ο ππεχζπλνο ηνπ αζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ 

πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εθκάζεζε ηεο ηερληθήο ηεο ππγκαρίαο, βειηίσζεο θαη αχμεζε ηεο 

θπζηθήο, δηαλνεηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη εζηθήο πξνεηνηκαζία ελφο αζιεηή.  

Αζιεηηθόο ύιινγνο:  <Κνηλσληθή νληόηεηα πνπ δηαζέηεη ζηόρνπο, ζπλεηδεηά δηακνξθσκέλε 

δνκή θαη μεθάζαξα όξηα> (Slack,1997) 

Με θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κε ζθνπφ ηελ παξνρή αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηνπ. 

Ππγκαρία:  Σν Οιπκπηαθφ άζιεκα εξαζηηερληθνχ ραξαθηήξα, φπνπ νη αζιεηέο αγσλίδνληαη 

κε ηα ρέξηα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο γξνζηέο θαη πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ θαλνληθά ρηππήκαηα 

απφ ηελ κέζε θαη πάλσ θαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ζψκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Οριζμός μάναηδμενη και ζπορη μάναηδμενη 

 

Μάλαηδκελη: «είλαη ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε λα ζπλεξγάδεηαη θάπνηνο κε άιινπο αλζξψπνπο κε 

ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ νξγαληζκνχ» (Hitt 1985). 

Μάλαηδκελη: <είλαη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, 

εγεζίαο, έιεγρνπ, θαη ζηειέρσζεο, πνπ αθνξνχλ ηνπο πφξνπο ελφο νξγαληζκνχ θαη απνζθνπνχλ 

ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαηά απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν> (Griffin 1993). 

Μάλαηδκελη είλαη έλα ζχζηεκα ελεξγεηψλ, πνπ απνβιέπνπλ ζην λα εμαζθαιίζνπλ 

απνηειεζκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, εγεζία, έιεγρν, ζηειέρσζε αλζξψπηλσλ θαη 

θπζηθψλ πφξσλ, θαη ε επίηεπμε ζηφρσλ κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ. 

πνξη κάλαηδκελη «είλαη ν ρψξνο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, 

δηεχζπλζε, θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ πνπ παξέρεη αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ππεξεζίεο, πξντφληα» (Mullin, 1980). 

πνξη κάλαηδκελη είλαη «ν ζπλδπαζκφο δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 

ηελ νξγάλσζε, ηε ζηειέρσζε, ηνλ έιεγρν, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ εγεζία, θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ζηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ ή ηκήκαηνο ην νπνίν παξέρεη αζιεηηθέο ππεξεζίεο ή 

πξντφληα» (DeSensi, Kelly, Blanton & Beitel, 1990). 

Ζ ειιεληθή εξκελεία ηνπ κάλαηδκελη βξίζθεηαη ζε δχν ιέμεηο: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε, ε 

νπνία ζπλαληάηαη θαη εθαξκφδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ζπκκεηνρή δχν αηφκσλ θαη άλσ, ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα παξέρνπλ κία ππεξεζία ή λα παξάγνπλ έλα πξντφλ. 

Σν αζιεηηθφ κάλαηδκελη αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε ηεο αζιεηηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο 

δηνίθεζεο. Απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά ζηνηρεία:  α) Σα ζπνξ θαη ηνλ αζιεηηζκφ β) απφ ηελ 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε. 

ην πξψην πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ αζιεηηζκφ 

θαη ηε θπζηθή αγσγή, δειαδή εξαζηηερληθνί θαη επαγγεικαηηθνί αγψλεο, αζιεηηθά γεγνλφηα, 

ζρνιηθφο, παλεπηζηεκηαθφο, καδηθφο αζιεηηζκφο, αζιεηηθά γεγνλφηα, αζιεηηθά πξνγξάκκαηα, 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαη αζιεηηθά πξντφληα. 
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ην δεχηεξν πεξηιακβάλνληαη νη ιεηηνπξγίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ηεο νξγάλσζεο, 

δηνίθεζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ζηειέρσζεο, ειέγρνπ. Δπνκέλσο ην ζπνξη κάλαηδκελη πεξηέρεη φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αζιεηηζκφ, θαη ην κάλαηδκελη πεξηέρεη φιεο 

δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γχξσ απφ ηα ζπνξ. 

Δίλαη απνδεθηφ φηη ππάξρνπλ ηξία επίπεδα κάλαηδκελη:  α) Σν θαηψηεξν πνπ αζρνιείηαη κε 

ηελ δηνίθεζε ή ηελ επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ, β) Σν κεζαίν πνπ αθνξά ζηειέρε πνπ ζε γεληθέο 

γξακκέο δηεπζχλνπλ άιια ζηειέρε, γ) Σν αλψηεξν πνπ δεκηνπξγεί πνιηηηθή, ζέηεη ζηφρνπο θαη 

ραξάζζεη ζηξαηεγηθέο. 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη είλαη ηέζζεξηο: Πξνγξακκαηηζκφο, Οξγάλσζε, 

Γηεχζπλζε, Έιεγρνο, (Daft 2000), ελψ ν Fayol ππνζηήξημε φηη νη κάλαηδεξ ρξεζηκνπνηνχλ πέληε 

δηεπζπληηθέο ιεηηνπξγίεο: Πξνγξακκαηηζκφο, Οξγάλσζε, Γηεχζπλζε, Έιεγρνο θαη ηειέρσζε. 

Όινη νη κάλαηδεξ εθηεινχλ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο, θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κία ε 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο απνθηνχλ θπξίαξρν ξφιν εηο βάξνο ησλ άιισλ. 

χκθσλα κε ηνλ Drucker (1975), ε επηζηήκε ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ δχν ζηνηρεία: ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. ηνηρεία ηα νπνία 

ζπλαληάκε ζε έλα αζιεηηθφ νξγαληζκφ, φπνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαιχηεξε απφδνζε απηνχ 

κέζσ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαη ζηελ πην απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ πφξσλ, 

νηθνλνκηθψλ, θπζηθψλ, αλζξψπηλσλ, θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. 

Όιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο εθαξκφδνληαη ζε έλα απεξηφξηζην πεδίν δξάζεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο. 

 

Οργανιζμός  

 

Οξγαληζκφο είλαη:  «Κνηλσληθή νληόηεηα πνπ δηαζέηεη ζηόρνπο, ζπλεηδεηά δηακνξθσκέλε δνκή 

θαη μεθάζαξα όξηα» (Slack,1997). Με ηελ ρξήζε νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, φπσο παξαγσγήο, 

θνξέα, κέγεζνο, λνκηθφ ηχπν, ζηφρν, ρψξν, δνκή, ξφιν κειψλ, κνξθή εμνπζίαο πξντζηακέλσλ, 

ηχπν ζπκκεηνρήο πθηζηακέλσλ, έρεη θαηαζηεί εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ησλ νξγαληζκψλ ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο. θαη ν αζιεηηθφο ζχιινγνο είλαη κε θεξδνζθνπηθφο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζηα κέιε ηνπ.  

 Έλαο ηέηνηνο νξγαληζκφο είλαη νη αζιεηηθνί ζχιινγνη ππγκαρίαο πνπ ζπλαληψληαη ζε φιε ηελ 

Διιάδα θαη αξηζκνχληαη ζε 120 θαη απνβιέπνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο, ζηνλ πγηή 
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αζιεηηζκφ, ζηηο αγσληζηηθέο λίθεο θαη δηαθξίζεηο. Τπάξρνπλ 67 ελεξγνί ζχιινγνη ζήκεξα, 

δειαδή απηνί πνπ κεηέρνπλ ζηηο αγσληζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζιήκαηνο. Οη ζχιινγνη απηνί 

είλαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Ππγκαρίαο πνπ δηέπεηαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο 

θαλνληζκνχο ηεο θαζψο θαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Ππγκαρίαο. 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ νξγαληζκνχ, εμαξηάηαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο ηνκείο 

ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ηνκείο ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Οη θχξηνη ηνκείο είλαη: νηθνλνκηθνί, λνκηθνί, ηερλνινγηθνί, θνηλσληθνί, 

πνιηηηζκηθνί, πνιηηηθνί, θαη νηθνινγηθνί. 

 Όινη νη νξγαληζκνί ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξία θνηλά ζηνηρεία: α) ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, β) 

ηνπο ζηφρνπο-ζθνπνχο, γ) ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία. 

 Δπνκέλσο έλαο νξγαληζκφο γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά, πξέπεη λα ρεη θαιή 

επηθνηλσλία, εγεζία, νξγαλσηηθή δνκή, ζπζηεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ζσζηή ιήςε 

απνθάζεσλ, θαιή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

Ικανόηεηες 

 

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε–κάλαηδεξ, γηα λα είλαη απνδνηηθά ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ έλα ζχλνιν 

ηθαλνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο. Οη γλψζεηο ηνπο επηηξέπνπλ λα μέξνπλ ηη 

πξέπεη λα θάλεη, ελψ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπο, ηνπο 

επηηξέπνπλ λα κπνξνχλ λα δηνηθνχλ. Δπνκέλσο ν ζπλδπαζκφο απηφο είλαη απαξαίηεηνο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ νξγάλσζε. 

 Ζ δεμηφηεηα είλαη κηα εθκαζεκέλε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ελφο πξνβιήκαηνο πνπ κπνξεί 

λα επαλαιακβάλεηαη επηηπρψο θαη ζε επφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ο Katz (1975) θαη ν Zeigler 

(1979) εληφπηζαλ πέληε βαζηθέο δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

νη κάλαηδεξ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί φηαλ αζθνχλ ηηο δηνηθεηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

Απηέο είλαη:   

 α). Σερληθή:  Ζ Γεμηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη κεζφδνπο, δηαδηθαζίεο, ηερληθέο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 β). Αλζξώπηλε – Κνηλσληθή:  Ζ Γεμηφηεηα πνπ βνεζά ην κάλαηδεξ λα θαηαλνεί ηηο 

αλζξψπηλεο αληηιήςεηο, δηαζέζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ζηηο ζρέζεηο ηνπ 

κε ηνπο άιινπο. 
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 γ). Αληηιεπηηθή:  Ζ Γεμηφηεηα λα ζπιιακβάλεη θαη λα θαηαλνεί ζχλζεηα πξνβιήκαηα, 

θαηλφκελα, θαηαζηάζεηο, αληηθείκελα, λα ηα αμηνινγεί θαη λα ηα ζπγθξίλεη θαηά ηξφπν νιηζηηθφ 

θαη ζπζηεκαηηθφ, δειαδή λα θαηαλνεί ηνλ νξγαληζκφ σο ζχλνιν θαη πσο ηα ηκήκαηα ηνπ 

ηαηξηάδνπλ καδί, θαζψο θαη πσο φινο ν νξγαληζκφο ζρεηίδεηαη κε θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. 

 δ). πλδεηηθή:  πλδπαζκφο αλζξψπηλσλ, ηερληθψλ θαη αληηιεπηηθψλ δεμηνηήησλ. 

 ε). Πξνζσπηθή:  Ζ Γεμηφηεηα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ, 

γεγνλφησλ, κεηαβίβαζε ζθέςεσλ, θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ρξφλνπ. 

 Αλάινγα κε ην ηεξαξρηθφ επίπεδν ηνπ κάλαηδεξ θαη ην ξφιν ηνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ε 

ρξήζε θάζε κηαο απφ απηέο ηηο δεμηφηεηεο δηαθέξεη. Οη ηερληθέο δεμηφηεηεο ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθέο γηα ηα θαηψηεξα ζηειέρε, νη αλζξψπηλεο έρνπλ ζεκαζία ζε φια ηα επίπεδα, ελψ νη 

λνεηηθέο έρνπλ θαίξηα ζεκαζία γηα ην αλψηεξν επίπεδν. 

 Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ κάλαηδκελη, σο δηνηθεηηθφ ζηέιερνο–κάλαηδεξ 

νξίδεηαη ην άηνκν πνπ πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη, δηεπζχλεη θαη ειέγρεη αλζξψπηλνπο, 

θπζηθνχο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο, θαη πιεξνθνξίεο. 

 Ο ξφινο είλαη έλα ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ πνπ έρεη ζηφρν λα αληηθαηνπηξίζεη κηα δεδνκέλε 

ζέζε ζηνλ νξγαληζκφ. Ο Mintzberg (1980), πξνζδηφξηζε ηξεηο θαηεγνξίεο ξφισλ:  α) 

Γηαπξνζσπηθφ, β) Δλεκεξσηηθφ, γ) Απνθαζηζηηθφ, νη νπνίνη δηαηξέζεθαλ ζε δέθα ιεηηνπξγίεο. 

Απηνί απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 

Πίνακας 1. Οη ξόινη θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Mintzberg 

Ρόινο Λεηηνπξγία 

α) Δηαπξνζσπηθόο α) Αληηπξόζσπνο 

 β) Ηγέηεο 

 γ) ύλδεζκνο 

β) Ελεκεξσηηθόο α) ύκβνπινο 

 β) Μεηαβηβαζηήο 

 γ) Εθπξόζσπνο 

γ) Απνθαζηζηηθόο α) Επηρεηξεκαηίαο 

 β) Υεηξηζηήο δηαθνξώλ 

 γ) Δηαρεηξηζηήο 
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 δ) Δηαπξαγκαηεπηήο 

 

Οη ηέζζεξηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη, νη ηξεηο δεμηφηεηεο ησλ Katz θαη Zeigler, 

θαζψο θαη νη δέθα ξφινη ηνπ Mintzberg, ζπλδπάζηεθαλ απφ ηνλ Chelladurai ην (1985), θαη 

ζρεκάηηζε ηνλ Πίλαθα 2, φπνπ πεξηιακβάλεη θαη απεηθνλίδεη φιεο απηέο ηηο έλλνηεο.  

 

Πίνακας 2. Οη ιεηηνπξγίεο, νη δεμηόηεηεο, θαη νη ξφινη ηνπ κάλαηδκελη 

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΡΟΛΟΙ 

Πξνγξακκαηηζκόο 

Αληηιεπηηθέο 

ύκβνπινο 

 Μεηαβηβαζηήο 

Οξγάλσζε Επηρεηξεκαηίαο 

 Υεηξηζηήο δηαθνξώλ 

ηειέρσζε Δηαρεηξηζηήο 

 Δηαπξαγκαηεπηήο 

Δηεύζπλζε Αλζξώπηλεο Ηγέηεο 

Έιεγρνο 

Σερληθέο 

Εθπξόζσπνο 

 ύλδεζκνο 

 Αληηπξόζσπνο 

Chelladurai (1985). 

 

Με βάζε ην πίλαθα 2, θαη ηνλ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο φζν αθνξά ηηο αληηιακβαλφκελεο ηθαλφηεηεο 

ηνπ πξνπνλεηή, εμεηάζζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηεο ζηειέρσζεο, θαη νη αλάινγεο αληηζηνηρίεο ξφισλ.  

 

Οι βαζικές αρτές ηοσ μάναηδμενη 

 

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο δηνίθεζεο αθνξνχλ φια ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ε βαζηθή αληίιεςε πνπ 

επηθξαηεί είλαη, φηη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο επηηπρίαο θαη ηεοαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

νξγαληζκψλ είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Οη αξρέο απηέο 

αθνξνχλ άκεζα ηνπο πξνπνλεηέο, αθνχ θαζνδεγνχλ ηνπο αζιεηέο θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ. 
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Ο Fayol (1959) αλέπηπμε ηηο αξρέο ηνπ κάλαηδκελη ηηο νπνίεο αλαγλσξίδνπκε ζήκεξα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο. Οη αξρέο απηέο αλαθέξνληαη ζην πίλαθα 3. 

 

Πίνακας 3. Οη Γεληθέο αξρέο ηνπ κάλαηδκελη  

 

α) Αξρή ηνπ θαηακεξηζκνύ ηεο εξγαζίαο. Ο θαζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ θαη ε αλάπηπμε 

εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηαθώλ κεζόδσλ ζε όινπο ηνπο ζπλεξγάηεο θαη πξνζσπηθό, απμάλεη 

ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ε αλάζεζε ξόισλ ζηνπο αζιεηέο απνζθνπεί 

ζε απηό. 

β) Αξρή ηεο εμνπζίαο θαη επζύλεο. Η εμνπζία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ επζύλε θαη ν  

πξνπνλεηήο ιόγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη, έρεη ην δηθαίσκα λα δίλεη εληνιέο θαη λα 

αλακέλεη από ηνπο αζιεηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ λα ηηο εθηεινύλ θαη λα αλαιακβάλνπλ 

ην πνζνζηό επζύλεο. Χζηόζν πξέπεη λα ππάξρεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζε απηά ηα δύν 

ζηνηρεία. 

γ) Αξρή ηεο πεηζαξρίαο. Είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζσζηή θαη θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπλόινπ. Τπάξρνπλ θώδηθεο θαη θαλόλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη θαη λα 

εθαξκόδνληαη δίθαηα από όινπο. Η πεηζαξρία εληόο θαη εθηόο αγώλσλ είλαη βαζηθή γηα 

ηελ επηηπρία ηνπ πξνπνλεηή. 

δ) Αξρή ηεο ελόηεηαο ηεο εληνιήο. Είλαη ν θαζνξηζκόο νξίσλ εμνπζίαο θαη ε ιήςε 

εληνιώλ από θάζε πθηζηάκελν. Οη εληνιέο ηνπ πξνπνλεηή ή ησλ ζπλεξγαηώλ λα 

εθαξκόδνληαη γηα λα ππάξρεη ελόηεηα θαη γηα λα κελ δεκηνπξγεζεί ζύγθξνπζε εληνιώλ 

θαη ζύγρπζε. 

ε) Αξρή ηεο ελόηεηαο ηεο δηεύζπλζεο. Ο πξνπνλεηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο αγσληζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπιιόγνπ, νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη 

θαηεπζύλνληαη κόλν από απηόλ. 

ζη) Αξρή ηεο ππνηαγήο ηνπ αηνκηθνύ ζπκθέξνληνο ζην γεληθό. Η πξνζπάζεηα επίιπζεο θαη 

ελαξκόληζεο ησλ δηαθνξώλ κε ηελ θαιή επίβιεςε θαη ην θαιό παξάδεηγκα ησλ εγεηώλ. 

Σν αηνκηθό ζπκθέξνλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην νκαδηθό θαη νη ζηόρνη ηεο νκάδαο 

πξνέρνπλ από ηνπο πξνζσπηθνύο. 

δ) Αξρή ηεο αληακνηβήο. Η επηβξάβεπζε θαη ε ακνηβή γηα ηελ πξνζπάζεηα, λα είλαη 

ζπλερήο θαη δίθαηε θαη λα ηθαλνπνηεί όινπο.  Απηή κπνξεί λα είλαη εζηθή, νηθνλνκηθή, ή 



 

 14 

ιεθηηθή. 

ε) Αξρή ηεο ζπγθέληξσζεο. Η ιήςε ησλ απνθάζεσλ πξνέξρεηαη από ηνλ πξνπνλεηή ελώ 

ζην ππόινηπν πξνζσπηθό θαη ζηνπο αζιεηέο λα παξαρσξείηαη ε επζύλε πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο πνπ αλαηέζεθε. 

ζ) Αξρή ηεο ηεξαξρίαο. Απηή είλαη απαξαίηεηε θαη ζεβαζηή από όινπο θαη πεγάδεη από ηα 

αλώηεξα δηνηθεηηθά θιηκάθηα κε θαηεύζπλζε πξνο ηα θάησ, θαη επζύλε ησλ θαηώηεξσλ 

ζηειερώλ λα ελεκεξώλνπλ ηνλ πξνπνλεηή. 

η) Αξρή ηεο ηάμεο. Ο πξνπνλεηήο  επηβάιιεη ηελ αλάινγε ηάμε ζηνλ ζύιινγν κε ην 

θαηάιιειν άηνκν ζηελ θαηάιιειε ζέζε θαζώο θαη ηα αζιεηηθά πιηθά ζε αλάινγε ζέζε, 

ώζηε λα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα.  

θ) Αξρή ηεο ηζόηεηαο, δηθαηνζύλεο. Η δηθαία θξίζε θαη απόθαζε λα ππάξρεη ζε όια ηα 

κέιε ηνπ ζπιιόγνπ ώζηε ην αίζζεκα ηεο δηθαηνζύλεο λα δίλεη εκπηζηνζύλε θαη εθηίκεζε 

ζηνλ πξνπνλεηή. 

ι) Αξρή ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ ζέζεσλ. Ο πξνπνλεηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δηνίθεζε  λα 

ζηεξίδεη ηελ καθξνπξόζεζκε απαζρόιεζε ζηνλ ζύιινγν θαη όρη ηηο ζπρλέο απνιύζεηο θαη 

πξνζιήςεηο. 

κ) Αξρή ηεο πξσηνβνπιίαο. Ο πξνπνλεηήο λα ελζαξξύλεη ηελ πξσηνβνπιία θαη θάπνηα 

ειεπζεξία ζηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ, ώζηε λα αλαπηύμνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο. 

λ) Αξρή ηεο νκαδηθήο πξνζπάζεηαο. Σν νκαδηθό πλεύκα  λα θαιιηεξγείηαη ώζηε λα 

ππάξρεη ζσζηή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία όισλ ησλ κειώλ ηνπ ζπιιόγνπ. 

 

Fayol (1959) 

 

Η διοίκεζε και άλλες επιζηήμες 

 

Ζ εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηεο Γηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, απέδεημε φηη δελ πνξεχεηαη κφλε ηεο 

ζηελ επίηεπμε θαη πινπνίεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ηεο, αιιά ζπλεξγάδεηαη θαη δέρεηαη 

ηελ βνήζεηα απφ άιιεο επηζηήκεο. πγθεθξηκέλα απφ ηηο νηθνλνκηθέο, ζεηηθέο, επηζηήκεο 

ζπκπεξηθνξάο, λνκηθέο – πνιηηηθέο, πιεξνθνξηθήο θαη δηνηθεηηθήο επηζηήκεο. 

 

Πίνακας 4. Η δηνίθεζε θαη άιιεο επηζηήκεο 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΕ 

ΕΠΙΣΗΜΕ 

 

ΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΕΠΙΣΗΜΗ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ  

 

 Ζ Γηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηα νηθνλνκηθή επηζηήκε, θαη  νη δεζκνί ηεο κε ηηο 

ππφινηπεο νηθνλνκηθέο επηζηήκεο είλαη ηζρπξνί. Δίλαη νινθάλεξε ε ζρέζε ηνπ  κάλαηδκελη κε 

απηέο ηηο επηζηήκεο θαη επνκέλσο νη γλψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ην 

κάλαηδεξ θαη ηνλ πξνπνλεηή πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απνηειεζκαηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

απνθάζεηο. Δπνκέλσο ζην επίπεδν ηεο κηθξννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, ην ζηέιερνο αλαιχεη θαη 

επεμεξγάδεηαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα πάξεη επηρεηξεζηαθέο 

απνθάζεηο, ελψ ζην  επίπεδν ηεο καθξννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, κειεηάεη θαη αλαιχεη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, ην κέιινλ θαη ηελ εμέιημε απηήο, ψζηε λα πξνβιέπεη θαη 

λα αληηιακβάλεηαη ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν. 

 Οη ζεηηθέο επηζηήκεο είλαη ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ δηνίθεζε θαη κε ηελ ζπνπδαία εθαξκνγή 

ησλ καζεκαηηθψλ επηιχνληαη πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο θχζεο θαη ιακβάλνληαη νη αλάινγεο 

απνθάζεηο. 

 Ζ ζηαηηζηηθή έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, θαζψο ππνδεηθλχεη κεζφδνπο ζπιινγήο, ηαμηλφκεζεο, 

επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ, θαη κε ηελ παξαηήξεζε θαη αλάιπζε απηψλ, παξέρεη γλψζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αηνκηθή απφδνζε ησλ αζιεηψλ, ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία 

ησλ αζιεηψλ θαη ησλ αληηπάισλ. 

 Ζ γλψζε ζηνηρείσλ απφ ηηο επηζηήκεο ζπκπεξηθνξάο φπσο ε θνηλσληνινγία, 

παηδαγσγηθή θαη ε ςπρνινγία, είλαη αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο. 

 Ο αζιεηηθφο ζχιινγνο είλαη έλαο ρψξνο φπνπ νη άλζξσπνη εθδειψλνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο 

θχζε θαη αλαπηχζζνπλ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα καδί κε άιινπο αλζξψπνπο-αζιεηέο. Ο 

πξνπνλεηήο έρεη ρξένο λα δηαηεξεί θαιφ θιίκα ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ πνπ δηνηθεί θαη λα 

θξνληίδεη λα εμνκαιχλεη ηηο αληηζέζεηο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ. Όζν θαιχηεξα γλσξίδεη 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ κέζα ζηελ νκάδα, θαζψο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ, κε ηελ ρξήζε 

θαηάιιεισλ θηλήηξσλ βνεζάεη ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ. Όια απηά βάζεη ησλ γλψζεσλ 

ηεο αζιεηηθήο θνηλσληνινγίαο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ. 
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 Ζ αζιεηηθή ςπρνινγία ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή πξνζσπηθνχ, 

αζιεηψλ, ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αζιεηψλ, ζηελ ςπρνινγηθή ηνπο πξνεηνηκαζία θαη 

πλεπκαηηθή ηνπο εηνηκφηεηα, θαη γεληθά ζηελ δηάθξηζε ησλ ηθαλνηήησλ, θιίζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. 

 Οη επηζηήκεο ηεο βηνθηλεηηθήο θαη ηεο εξγνθπζηνινγίαο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θπζηνινγηθή θαη θηλεηηθή δπλαηφηεηα ησλ αζιεηψλ. 

 Οη επηζηήκεο ηεο έξεπλαο θαη αζιεηηαηξηθήο βνεζνχλ ζην λα δίλνπλ ζπλερείο πιεξνθνξίεο 

θαη γλψζεηο πνπ επηκνξθψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ζπλέρεηα ηνλ πξνπνλεηή. 

 Οη επηζηήκεο ηεο θπζηθνζεξαπείαο θαη δηαηηνινγίαο βνεζνχλ ζηελ ζεξαπεία θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ αζιεηψλ, θαζψο θαη ζηελ ζσζηή δηαηξνθή απηψλ. 

 Ζ επηζηήκε ηεο πξνπνλεηηθήο ζπλδπάδεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο παξαπάλσ επηζηήκεο γηα λα 

εθαξκφζεη ηα πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Οη λνκηθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο καο δίλνπλ γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην λνκνζεηηθφ θαη 

ζεζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη ζχιινγνη. 

 Σέινο ε επηζηήκε ηνπ κάλαηδκελη καο δίλεη γλψζεηο γηα ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ 

άξηζηε νξγάλσζε, ηελ θαηάιιειε δηνίθεζε θαη ζηειέρσζε, θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν. 

 Όιεο απηέο νη επηζηήκεο είλαη ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο ηφζν γηα ην δηνηθεηηθφ επίπεδν, φζν 

θαη γηα ηνλ πξνπνλεηηθφ επίπεδν. 

 ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ εξαζηηερληθψλ νκάδσλ ππγκαρίαο, δελ ππάξρνπλ φια 

απηά ηα ζηειέρε πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ δηνίθεζε, ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ην 

κάξθεηηλγθ, ηηο ρνξεγίεο, ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, θαζψο θαη νη ςπρνιφγνη, 

θπζηθνζεξαπεπηέο, δηαηηνιφγνη κε απνηέιεζκα ν πξνπνλεηήο λα αλαιακβάλεη πνιιέο  

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηνπο ζπιιφγνπο θαη λα απμάλεηαη ε δπζθνιία 

εθαξκνγήο ηνπ πξνπνλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

Η επιζηήμε ηες προπονεηικής 

 

Ζ επηζηήκε ηεο πξνπνλεηηθήο αζρνιείηαη κε ηελ καθξνρξφληα δηαδηθαζία κεγηζηνπνίεζεο ηεο 

αζιεηηθήο απφδνζεο, κέζα απφ κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε θαη εθαξκνγή πνιιψλ επηζηεκψλ, 

κέζσ ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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 Αζιεηηθή πξνπφλεζε είλαη ε θπζηθή, ηερληθή, δηαλνεηηθή, ςπρνινγηθή θαη εζηθή 

πξνεηνηκαζία ελφο αζιεηή κέζσ ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο. 

 Αζιεηηθή πξνπφλεζε είλαη κηα ζθφπηκε θαηεπζπλφκελε δηαδηθαζία φπνπ κε ηελ βνήζεηα 

πξνπνλεηηθψλ κέζσλ θαη θαηάιιεισλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ, απνβιέπνπκε ζην λα πξνθιεζνχλ 

αιιαγέο ζηελ ζχλζεηε αζιεηηθνθηλεηηθή απφδνζε θαη ζηελ ηθαλφηεηα ελεξγεηψλ. (Martin 1977). 

 Ο πξνπνλεηήο σο επηθεθαιήο κηαο νκάδαο αλζξψπσλ, (αζιεηψλ, ζπλεξγαηψλ, πξνζσπηθνχ), 

έρεη αλαιάβεη ηελ θαζνδήγεζε ηνπο κε ζθνπφ λα πεηχρεη ηελ κέγηζηε αηνκηθή θαη νκαδηθή 

απφδνζε, ελεξγψληαο θαη ζαλ κάλαηδεξ. 

 Ο πξνπνλεηήο ππγκαρίαο ζηελ Διιάδα, είλαη ζε εξαζηηερληθφ επίπεδν θαη ζε κεγάιν πνζνζηφ 

δελ ππάξρνπλ φια απηά ηα ζηειέρε πνπ ρξεηάδνληαη, κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ 

κάλαηδεξ. 

 

Οι καηεγορίες γνώζεων ηων προπονεηών 

 

Οη πξνπνλεηέο έρνπλ ηερληθέο γλψζεηο αιιά επηβάιιεηαη λα ρνπλ θαη δηνηθεηηθέο γλψζεηο θαη λα 

γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, αθνχ αλήθνπλ ζε έλα ζχλνιν 

αλζξψπσλ πνπ δξνπλ σο επηθεθαιήο. 

 Ζ πξψηε θαηεγνξία γλψζεσλ αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο θαη πξνπνλεηηθέο γλψζεηο, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ πξνπνλεηή φζν αθνξά ηελ πξνπφλεζε, ηελ αγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

θαζνδήγεζε ηνπ αζιεηή. Οη γλψζεηο απηέο απνθηνχληαη κε απφθηεζε πηπρίνπ Σ.Δ.Φ.Α.Α θαη 

εηδηθφηεηα ππγκαρίαο, κε ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ζρνιψλ κέζσ Γ.Γ.Α, κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, κε ηελ ζπλερή κειέηε θαη παξαθνινχζεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαη 

κε ηελ αγσληζηηθή εκπεηξία. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία γλψζεσλ αλαθέξεηαη ζηηο νξγαλσηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο γλψζεηο, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ηηο ηερληθέο θαη βνεζνχλ ηνλ πξνπνλεηή ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηελ δηνίθεζε, κε ηνπο ζπλεξγάηεο, θαη ζηνπο αζιεηέο, ψζηε λα πινπνηήζεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. Οη γλψζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ 

δηεχζπλζε-δηνίθεζε, ζηειέρσζε, θαη ηνλ έιεγρν. Οη πεηπρεκέλνη πξνπνλεηέο ζηνλ ειιεληθφ 

αιιά θαη ζηνλ παγθφζκην ρψξν, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ 

γλψζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα πξνπνλεηηθά θαη αγσληζηηθά απνηειέζκαηα θαζψο θαη απφ 

ηελ νξγάλσζε θαη δηεχζπλζε ηνπ ζπιιφγνπ. Ζ έιιεηςε απηψλ ησλ γλψζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη 
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ζε πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, πεηζαξρίαο, ςπρνινγίαο, θαθήο νξγάλσζεο, ζρεδηαζκνχ, 

δηνίθεζεο, κε άκεζα αξλεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Ο πξνπνλεηήο ππγκαρίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο πνιιέο ππνρξεψζεηο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ζχιινγν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, φπσο εθαξκνγή πξνπνλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ζρεδηαζκφ αγψλσλ, εθαξκνγή θαη ηήξεζε εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ, κεηαγξαθέο, δεκφζηεο 

ζρέζεηο, πξνυπνινγηζκφο ζπιιφγνπ, επίβιεςε πξνζσπηθνχ. 

 Δπνκέλσο νη ππνρξεψζεηο ηνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ζχιινγν, ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, θαη 

επεθηείλνληαη θαη έμσ απφ απηφλ. 

 «Η πξνπνλεηηθή είλαη απιή ζηελ ζεσξία, όκσο ε εθαξκνγή ηεο δελ είλαη θαζόινπ απιή». 

(Sharon, Kennedy, 1992). 

 χκθσλα κε ηνλ Chelladurai (1985), θαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 2 θαη ηνλ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο 

φζν αθνξά ηηο αληηιακβαλφκελεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ ππγκαρίαο, έγηλε 

αλάιπζε παξαθάησ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ζηειέρσζεο, 

θαη ηηο αλάινγεο αληηζηνηρίεο ξφισλ.  

 

Ο προπονεηής και ο προγραμμαηιζμός 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ή θαη ζρεδηαζκφο φπσο αλαθέξεηαη, ζεσξείηαη ε πην ζεκαληηθή θαη 

πξσηαξρηθή δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ γεληθνχ κάλαηδκελη. 

 Πξνγξακκαηηζκόο είλαη ε πξόβιεςε ηνπ κέιινληνο θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 

(Fayol, H.) 

Πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη κέζσλ 

ελφο νξγαληζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, θαζψο θαη ε  

κειινληηθή πξφβιεςε ηεο εμέιημεο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  

 Δπηπιένλ πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο κε ζθνπφ 

λα αλαπηπρζεί θαιχηεξν κέιινλ θαη λα θαζνξηζζεί ε πην ζσζηή πνξεία δξάζεο. 

 Σέινο ν πξνγξακκαηηζκφο ζεσξείηαη απαξαίηεηνο γηα θάζε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο  

ζε απηφλ βαζίδνληαη ηα βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα πιάλα ησλ 

αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ, ζπιιφγσλ θαη πξνπνλεηψλ. Μ απηφλ φια ηα αζιεηηθά δηνηθεηηθά 

ζηειέρε (πξφεδξνη, δηεπζπληέο, πξνπνλεηέο), είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
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θαηεπζχλζεηο, λα βειηηψζνπλ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ θαη λα κεηψζνπλ ηηο πεξηηηέο 

παξαιείςεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Οι βαζικές αρτές ηοσ προγραμμαηιζμού 

 

Οη παξαθάησ ηξεηο βαζηθέο αξρέο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ν 

πξνγξακκαηηζκφο. 

 

α). Αξρή ηεο ρξνληθήο δέζκεπζεο 

Ο ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο θαη νξίδνληαο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζηφρσλ δξάζεο είλαη βαζηθφο 

γηα λα πινπνηεζνχλ απηά απφ ηα ζηειέρε, πνπ ζεκαίλεη ρξνληθή δέζκεπζε. 

β). Αξρή ηεο δηόξζσζεο 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ζηεξίδεηαη ζε πξνβιέςεηο ή παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ηεο θάζε 

νξγάλσζεο θαη ε πξαγκαηηθή εμέιημε ησλ κεηαβιεηψλ δελ ζπκπίπηεη κε απηέο κε ζπλέπεηα λα 

ρξεηάδεηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα ψζηε λα ππάξρεη πινπνίεζε 

απηνχ. 

γ). Αξρή ηεο ειαζηηθόηεηαο 

Δπεηδή νη παξαδνρέο θαη πξνβιέςεηο είλαη πηζαλέο πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα ζπκβνχλ, 

ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ειαζηηθφηεηα θαη ελαιιαθηηθή ιχζε ζε θάζε βήκα θαη ελέξγεηα. 

 

Η διαδικαζία ηοσ προγραμμαηιζμού 

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο ελφο 

πξνγξάκκαηνο:  α) απνζηνιή, β) αμηνιφγεζε πεξηβάιινληνο, γ) πξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ, δ) 

θαζνξηζκφ πνιηηηθψλ, ε) θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ, ζη) ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα. 

α). Απνζηνιή 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ιφγνπ ηεο χπαξμεο ηνπ ζπιιφγνπ, πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο άιινπο 

ζπιιφγνπο απνηειεί ηελ νπζία ηεο απνζηνιήο. Δίλαη νπζηαζηηθά ν δξφκνο κέζσ ηνπ νπνίνπ 

επηιέγεη ν ζχιινγνο λα εθπιεξψζεη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. ηνηρεία ηνπ είλαη νη αμίεο θαη νη 

ζθνπνί, νη ζηξαηεγηθέο θαη νη πνιηηηθέο πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ. 

Καηά κηα έλλνηα είλαη ε θηινζνθία πνπ έρεη ν ζχιινγνο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηη επηδηψθεη, φπσο ηε 
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δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο, ηνλ αζιεηηζκφ, ην πξσηαζιεηηζκφ, ηηο λίθεο, ηηο 

δηαθξίζεηο, ηελ αγσγή θαη ηελ πγεία.  

β). Αμηνιφγεζε πεξηβάιινληνο 

ε κηα ζχγρξνλε επνρή ξαγδαίσλ εμειίμεσλ θαη αιιαγψλ, ε πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ 

εμειίμεσλ έρεη απνθαζηζηηθή ζεκαζία ζηνλ αζιεηηθφ νξγαληζκφ θαη επνκέλσο ε πξφβιεςε 

απηή απαηηεί αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Όζν πην ζπζηεκαηηθή 

είλαη ηφζν θαη πην απνηειεζκαηηθή ζα είλαη ζην θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

γ). ηφρνη 

Ο πξνζδηνξηζκφο θαη θαζνξηζκφο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ αζιεηηθνχ  νξγαληζκνχ 

εμαξηάηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, θαη έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ ρξεζηκφηεηα απηψλ είλαη ζεκαληηθή αθνχ απνηεινχλ 

έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν, θαζψο ππνθηλνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα λα απμήζεη ηελ απφδνζε 

ηνπ, θαη βνεζνχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα θαηαλνήζνπλ κε ζαθήλεηα ην ηη αθξηβψο επηδηψθνπλ. 

Οη πξνπνλεηέο νθείινπλ λα θαζνξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπιιφγνπ νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη:   

1. αθείο θαη θαηαλνεηνί. Γειαδή λα έρνπλ ζσζηή δηαηχπσζε θαη ζαθήλεηα, ψζηε νη 

ελδηαθεξφκελνη (δηνίθεζε, παξάγνληεο, ζπλεξγάηεο, αζιεηέο), θαηαλνψληαο ηνπο 

ζηφρνπο, νη ππνρξεψζεηο ηνπο λα είλαη δηαθξηηέο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζπαζνχλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ επίηεπμε ηνπο. 

2. Ρεαιηζηηθνί. Να είλαη πξαγκαηνπνηήζηκνη, ψζηε νη πξνζπάζεηεο φισλ ησλ κειψλ, 

αζιεηψλ λα είλαη εθηθηέο θαη θνληηλέο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

3. Να δηέπνληαη απφ κηα ηεξαξρία. Οη ζηφρνη ηνπ αγσληζηηθνχ ζπιιφγνπ είλαη πεξηζζφηεξνη 

ηνπ ελφο, θαζψο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο, θαη αγσληζηηθέο 

ππνρξεψζεηο θάζε ρξφλν, νπφηε ρξεηάδεηαη κηα ζεηξά θαη πξνηεξαηφηεηα ζε απηά. 

Δπνκέλσο νη πξνπνλεηέο σο επηθεθαιήο ησλ ζπιιφγσλ, νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

παξαπάλσ αξρέο φζν αθνξά ηνπο ζηφρνπο. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε απνζηνιή θαη νη ζηφρνη απνηεινχλ κηα εληαία νιφηεηα, αθνχ νη ζηφρνη 

απνηεινχλ κέζν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο θαη ε απνζηνιή κέζν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

πξννξηζκνχ. 
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Οι καηεγορίες ζηότων ηοσ προγραμμαηιζμού 

 

Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ελφο αζιεηηθνχ νξγαληζκνχ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα:  α) ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηα πςειφβαζκα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε, β) ζηνπο ηαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηα κεζαία ζηειέρε,  

γ) ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθηέιεζε θαη 

εθαξκνγή απηψλ, φπσο νη πξνπνλεηέο.  

α) ηξαηεγηθνί ζηφρνη 

Δίλαη νη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ρξνληθά δηαζηήκαηα 3-5 εηψλ θαη εθαξκφδνληαη 

απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, θαη αλαθέξνληαη ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ 

κε ζθνπφ ηελ ζσζηή θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηεπζχλζεσλ δξάζεο θαη 

κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

β) Σαθηηθνί ζηφρνη 

Δίλαη νη κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ρξνληθά δηαζηήκαηα 1-3 εηψλ θαη εθαξκφδνληαη 

απφ ηα κεζαία δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν θαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή. 

γ) Λεηηνπξγηθνί ζηφρνη 

Δίλαη νη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ρξνληθά δηαζηήκαηα κηαο εβδνκάδαο έσο ελφο 

έηνπο, θαη εθαξκφδνληαη απφ ηα εθηειεζηηθά ζηειέρε, θαη αλαθέξνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ, πφξσλ, κεζφδσλ, ηξφπσλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο πινπνηνχλ 

ηελ ζηξαηεγηθή. Όινη απηνί νη ζηφρνη απνηεινχλ επίζεο θαη ζρέδηα, εθαξκφδνληαη απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο θαη ηνχο δηνηθεηηθνχο, ζηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο.  

 ε έλα αζιεηηθφ ζχιινγν ππγκαρίαο νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ πξνπνλεηή δηάξθεηαο  3-5 

εηψλ, ζηνρεχνπλ ζε αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο θαη δηαθξίζεηο ζε ειιεληθφ, επξσπατθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν, θαη ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν αθνξνχλ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ, ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηνπο παξάγνληεο, θαη ηνπο ρνξεγνχο. 

 Οη ηαθηηθνί ζηφρνη δηάξθεηαο 1-3 εηψλ αθνξνχλ ηελ πνξεία ησλ αζιεηψλ θαη ηνπ ζπιιφγνπ 

απνβιέπνληαο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, θαη αθνξνχλ ηνλ πξνπνλεηή, ηνπο 

βνεζνχο ην ππφινηπν πξνζσπηθφ, θαη ηα κεζαία δηνηθεηηθά ζηειέρε. 

 Οη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη δηάξθεηαο κίαο εβδνκάδαο έσο κίαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ αθνξνχλ 

ηνπο αζιεηέο, ζπλεξγάηεο θαη ην πξνζσπηθφ. 
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 Μεηαμχ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ ππάξρεη άκεζε ζρέζε, αιιειεμάξηεζε θαη ζπλνρή, θαζψο νη 

ηαθηηθνί θαη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη πεγάδνπλ απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη είλαη ζσζηφ λα ππάξρεη 

ζπλερήο επηθνηλσλία, πιεξνθφξεζε θαη αλαπξνζαξκνγή. 

 Δπνκέλσο, ε ζπλεξγαζία θαη ε αξκνλία είλαη απαξαίηεηε ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο θαη 

πξνπφλεζεο ψζηε λα πινπνηνχληαη νη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη, λα ππάξρεη θαιή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αγσληζηηθή δηάθξηζε πνπ είλαη ζηξαηεγηθφο ζηφρνο. 

 

Τα ζηάδια ηες διοίκεζες με ζηότοσς 

 

Ζ δηνίθεζε κε βάζε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ζεσξείηαη φηη απνηειεί κία απφ ηηο 

θηινζνθίεο ηεο δηνίθεζεο (Hellriegel, D. Slocum, J. 1982) θαη απνηειείηαη απφ πέληε ζηάδηα. 

α). Εηζαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ελεκεξψλνπλ ηα θαηψηεξα θιηκάθηα γηα ηνπο ιφγνπο θαη 

ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζσζηφ λα εθαξκνζηεί ε δηνίθεζε κε ζηφρνπο, θαη 

θαζνξίδνπλ ηα φξηα επζχλεο θάζε ηκήκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη. Ο πξνπνλεηήο επηδηψθεη ηελ 

αηνκηθή θαη ζπιινγηθή δηάθξηζε, ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή απφδνζε κε πνιιέο λίθεο θαη 

δηαθξίζεηο ηφζν ζηνλ εζσηεξηθφ φζν θαη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αζιήκαηνο θαη ηεο ηδέαο ηνπ αζιεηηζκνχ. 

β). Καζνξηζκόο ησλ αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ θαη πξνζδηνξηζκόο επζύλεο 

Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζα κεηξεζεί ε απφδνζε, είηε κε ηελ 

ζχγθξηζε πξνεγνχκελσλ εηψλ, είηε κε ηελ ζχγθξηζε ησλ αληαγσληζηψλ θαζψο θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο επζχλεο θάζε αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. 

γ). Δηάινγνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζηόρσλ 

Αθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ φηαλ ππάξρνπλ πνιινί, κε πξνηεξαηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ψζηε λα επηθεληξσζεί ε πξνζπάζεηα ζηνπο πιένλ επηηαθηηθνχο. 

δ). Αμηνιόγεζε θαη επαλαθαζνξηζκόο ζηόρσλ 

Καηά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο γίλεηαη ζπρλά αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο θαη 

επαλαθαζνξηζκφο φηαλ ρξεηάδεηαη κε βάζε ηηο εμειίμεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ε). Αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο 

Ζ αμηνιφγεζε φισλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα εθηηκεζεί αλ νη ζηφρνη πινπνηήζεθαλ. 
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Οι θάζεις ηοσ προγραμμαηιζμού 

 

Αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ ζπιιφγνπ θαη ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο γίλεηαη ν  

πξνγξακκαηηζκφο, φπνπ ν πξνπνλεηήο κε ζθνπφ λα θέξεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

εθαξκφδεη κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηνίθεζε θαη ηνχο αζιεηέο, νη νπνίνη 

πξνρσξνχλ ζε κηα θνηλή πνξεία δξάζεο. Απηέο ρσξίδνληαη ζε πέληε θάζεηο. 

α). Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ 

Ζ δηνίθεζε, ν πξνπνλεηήο θαη νη αζιεηέο έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη είλαη 

πξνζσπηθνί θαη νθείινπλ λα είλαη ξεαιηζηηθνί. ε κηα νξγαλσκέλε νκάδα αλζξψπσλ είλαη 

ζσζηφ θαη απαξαίηεην λα θαζνξίδνληαη θνηλνί ζηφρνη σο ζεκείν αλαθνξάο κε ζθνπφ ηελ ηειηθή 

επηηπρία. Οθείινπλ φινη λα δηαηππψλνπλ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηνπο ζηφρνπο θαη λα ηνπο 

γλσζηνπνηνχλ ζηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο ψζηε κε ζσζηή θαηεχζπλζε λα γίλεηε πην 

απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ην πξφγξακκα. 

ηελ ππγκαρία απηνί είλαη νη δηαθξίζεηο θαη νη λίθεο ησλ αζιεηψλ ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο 

αγψλεο θαη πξσηαζιήκαηα, ε πξναγσγή θαη ζπκκεηνρή απηψλ ζηηο εζληθέο νκάδεο, κε ζθνπφ 

ηελ θαιχηεξε θαηάηαμε ηνπ ζπιιφγνπ. 

β). Πξνηάζεηο 

Ο πξνπνλεηήο κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ πξνρσξά ζηηο πξνηάζεηο πξνο ηελ δηνίθεζε κε 

ζθνπφ λα πηνζεηεζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ . Απηέο αθνξνχλ ηηο εγγξαθέο, ηηο κεηαγξαθέο, 

ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη αζιεηηθψλ πιηθψλ, ηνλ ζρεδηαζκφ αλάπηπμεο ηνπ 

αζιήκαηνο θαη ηνπ ζπιιφγνπ, ηνλ ζρεδηαζκφ πξνεηνηκαζίαο θαη δηεμαγσγήο θηιηθψλ αγψλσλ. 

γ). Λήςε απνθάζεσλ  

Οη απνθάζεηο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία φισλ ψζηε λα είλαη 

ζσζηέο γηαηί επεξεάδνπλ ην γεληθφ ζρεδηαζκφ θαη ην κέιινλ ηνπ ζπιιφγνπ. Οη ιαλζαζκέλεο 

επηινγέο κπνξεί λα αιιάμνπλ κε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο αιιά κπνξεί λα θνζηίζνπλ νηθνλνκηθά, 

εζηθά θαη αγσληζηηθά. 

δ). Δθαξκνγή  

Όια ηα παξαπάλσ δελ έρνπλ αμία αλ δελ έρνπλ άκεζε εθαξκνγή θαη δξάζε απφ φια ηα άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζηνλ ζχιινγν 

ε). Αμηνιφγεζε 
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Καηά ηελ πνξεία εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ζσζηφ λα ππνβάιινληαη ζε ζπλερήο 

ειέγρνπο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο δξάζεο απηψλ. Με απηφλ ην 

ηξφπν ππάξρνπλ ζπλερείο πιεξνθνξίεο θαη γίλνληαη εθηηκήζεηο, ζπγθξίζεηο, κε απνηέιεζκα λα 

κπνξνχλ  λα εθαξκνζηνχλ ηξνπνπνηήζεηο, αιιαγέο θαη δηνξζσηηθά κέηξα.  

 

Ο προπονεηικός προγραμμαηιζμός 

 

Ο πξνπνλεηηθφο πξνγξακκαηηζκφο κε βάζε ην ρξφλν ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα. 

α) Βξαρππξφζεζκν πνπ αθνξά ζρεδηαζκφ δηάξθεηαο κηαο εβδνκάδνο 

β) Μεζνπξφζεζκν πνπ αθνξά ζρεδηαζκφ δηάξθεηαο 2 έσο 3 κελψλ 

γ) Μαθξνπξφζεζκν πνπ αθνξά ζρεδηαζκφ δηάξθεηαο ελφο θαη πεξηζζνηέξσλ εηψλ. 

 Ζ ππγκαρία είλαη αηνκηθφ άζιεκα θαη ν πξνπνλεηήο ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη αηνκηθφ 

πξφγξακκα πξνπφλεζεο κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ηελ θπζηθή θαηάζηαζε, ηερληθή θαηάξηηζε, 

αγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηαθηηθή ηνπ θάζε αζιεηή. Σα πξφηππα ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο 

ελφο ζχγρξνλνπ ππγκάρνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή, ζηελ ηαθηηθή θαη ζηελ θπζηθή 

πξνεηνηκαζία, θαη φια απηά ζρεδηάδνληαη κε βάζε ηελ ειηθία αλάπηπμεο θαη ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο. Όζν αθνξά ηελ θπζηθή θαηάζηαζε, απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

ηεο, ηελ δχλακε, ηελ αληνρή, θαη ηελ ηαρχηεηα, ν ππγκάρνο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ηελ δχλακε 

θαη θαηά δεχηεξν ηηο άιιεο δχν. Δπνκέλσο αθνχ πξνζδηνξηζηεί ν ζηφρνο ηεο πξνπφλεζεο 

επηιέγεηαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο επηβάξπλζεο(έληαζε, 

πνζφηεηα, δηάξθεηα, ζπρλφηεηα, δηάιεηκκα), ηα πεξηερφκελα-αζθήζεηο θαη ηα κέζα. Όια απηά 

εληάζζνληαη ζηνλ εηήζην θχθιν πξνπφλεζεο κε βάζε ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο. 

Οη ππνρξεψζεηο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνπνλεηή φζν αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ είλαη: 

α) Ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη βεβαηψζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πγεία ησλ αζιεηψλ θαη ηελ 

πεξαηηέξσ άζιεζε απηψλ.  

β) Οη εγγξαθέο θαη κεηαγξαθέο, φπνπ πξνγξακκαηίδεη ηελ ελίζρπζε θαη κειινληηθή αλάπηπμε 

ηνπ ζπιιφγνπ.  

γ) Βαζηθφ ζηάδην πξνεηνηκαζίαο φπνπ ν πξνπνλεηήο θηίδεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ αγσληζηηθή 

αλάπηπμε ησλ αζιεηψλ. Απηφ γίλεηαη κε ζχκθσλε έγθξηζε ηεο δηνίθεζεο αιιά απηφο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ θηινζνθία, ηα 

νηθνλνκηθά θαη ην επίπεδν ηνπ ζπιιφγνπ. ηελ Διιάδα ε πξνεηνηκαζία ησλ ζπιιφγσλ γίλεηαη 
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ζηα ηδησηηθά πξνπνλεηηθά θέληξα αθνχ ηα νηθνλνκηθά ησλ ζπιιφγσλ, ην εξαζηηερληθφ επίπεδν 

ηνπ αζιήκαηνο θαη ε έιιεηςε επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ αζιεηψλ δελ ζπκβάιινπλ 

ζηελ πξνεηνηκαζία ζε άιινπο ρψξνπο θαη ηνπνζεζίεο. Με βάζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ν 

πξνπνλεηήο πεξηνξίδεηαη ζην πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο. 

δ) Φηιηθνί αγψλεο πξνεηνηκαζίαο φπνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ αγσληζηηθή αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε ησλ αζιεηψλ. Αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ αζιεηψλ, αξράξηνη-κεζαίνη-πξνρσξεκέλνη, 

ηελ θαηεγνξία φζν αθνξά ην ζσκαηηθφ βάξνο, ηελ ειηθία θαη ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα, ν 

πξνπνλεηήο ζρεδηάδεη αγψλεο.  

ε) Πξνπνλήζεηο ησλ αζιεηψλ φπνπ νξγαλψλνληαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο ψξεο απηψλ κηαο θαη  

ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαη πεξηνξηζκνί ζηελ ζπρλφηεηα ηεο πξνπφλεζεο. πγθεθξηκέλα ην 

εξαζηηερληθφ επίπεδν ηεο ππγκαρίαο, νη απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ-αζιεηψλ, ησλ 

αζιεηψλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ηα ρακειά θίλεηξα, δελ σζνχλ ζηελ ζπζηεκαηηθή ζπρλφηεηα 

πξνπφλεζεο. 

 Ο ρψξνο θαη ην πξφγξακκα πξνπφλεζεο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα, 

κηαο θαη ην άζιεκα ηεο ππγκαρίαο ιφγσ ησλ επαθψλ παξνπζηάδεη επηθηλδπλφηεηα, πνπ ζεκαίλεη 

πσο ηα κέηξα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνπφλεζεο είλαη πάληα 

απαξαίηεηα, κε ζσζηή θαη ζπρλή επφπηεπζε ηνπ ρψξνπ. 

ζη) Αζθαιήο κεηαθηλήζεηο ησλ αζιεηψλ. 

δ) πρλή θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε ζε επίπεδν θαηαζθνπίαο ησλ αληηπάισλ αζιεηψλ θαη 

ζπιιφγσλ κε ρξήζε νπηηθψλ κέζσλ ( βίληεν, πξνζσπηθή παξαθνινχζεζε, ζηαηηζηηθά θαη 

αλαιχζεηο απηψλ), θαη αθνπζηηθψλ κέζσλ ( ηειέθσλα θαη ζπδεηήζεηο). 

 

Ο προπονεηής και ε οργάνωζε 

 

<<Οξγάλσζε είλαη ε δεκηνπξγία ηεο πιηθήο θαη αλζξώπηλεο δνκήο ηεο επηρείξεζεο>> H.Fayol, 

1915  

Οξγάλσζε είλαη έλα ζχλνιν αηφκσλ, κηα δηαθεθξηκέλε νληφηεηα, έλσζε ε νπνία κέζσ ηεο 

δηαίξεζεο ησλ δνκψλ, εξγαζηψλ, ξφισλ, ζρεδίσλ θαη ζπζηεκάησλ επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ 

 Οξγάλσζε ζεκαίλεη απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε δηεξγαζηψλ, θαζεθφλησλ θαη πφξσλ, κε 

ζσζηή δηάξζξσζε , ψζηε λα ππάξρεη πξαγκαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
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 Ζ ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο αλαθέξεηαη ζηελ δνκή κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ 

νκαδνπνίεζε φισλ εθείλσλ ησλ ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ξφισλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επζπλψλ, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο. 

Δπνκέλσο ε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο αθνξά ηελ δηάξζξσζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπγθξφηεζε 

ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ ζσζηή νξγάλσζε ζε έλα νξγαληζκφ κεγηζηνπνηείηαη ε απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα, ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα ζε έλα αζιεηηθφ ζχιινγν. Σα 

βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηελ νξγάλσζε είλαη πέληε:  

α). Άλζξσπνη. Ζ νξγάλσζε απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο ε ζχλνια απηψλ νη νπνίνη σο έλα εληαίν 

ζχλνιν κέζνπ ηεο αλάπηπμεο ησλ ζρέζεσλ θαη ξφισλ, αιιειεπηδξνχλ θαη πξνζπαζνχλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θαη πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ. 

β). ηφρνη- ζθνπνί. Ζ απνζηνιή θαη νη ζηφρνη είλαη κηα επηζπκεηή θαηάζηαζε πνπ επηδηψθεη ν 

νξγαληζκφο. θνπφο ηνπ είλαη νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηηο αηνκηθέο ε 

νκαδηθέο αλάγθεο . 

γ). Γηαίξεζε εξγαζίαο. Ζ νξγάλσζε δελ απνηειείηαη κφλν απφ έλα άζξνηζκα ιεηηνπξγηψλ ε 

αηφκσλ, αιιά θαη απφ ζπλεηδεηή δηάξζξσζε ξφισλ θαη ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ γίλεηαη βάζε 

ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ.  

δ). χλνξα- φξηα Σν πεξηβάιινλ ηεο νξγάλσζεο δηαθξίλεηαη απφ ζχλνξα, αθνχ είλαη κηα 

θνηλσληθή νληφηεηα κε μερσξηζηά ζηνηρεία, ραξαθηεξηζηηθά, δνκέο, ζθνπνχο, πνπ ζεκαίλεη φηη 

δηαθέξεη απφ άιιεο νξγαλψζεηο. 

ε). Υξνληθή δηάξθεηα Ζ νξγάλσζε έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηηο νξγαλψζεηο απφ έλα ζχλνιν 

αηφκσλ, φπσο νη επηρεηξήζεηο, νκνζπνλδίεο, πνιηηηζηηθνί, αζιεηηθνί ζχιινγνη, απνηεινχλ 

νξγαλψζεηο, ελψ νη ζπγθεληξσκέλεο νκάδεο αηφκσλ ζε αγψλεο, ζε ζπγθεληξψζεηο, ζε επηδείμεηο 

δελ απνηεινχλ νξγαλψζεηο αθνχ δελ πιεξνχλ ηα παξαπάλσ βαζηθά ζηνηρεία. 

 

Οι ζηότοι ηες οργάνωζες 

 

Ζ θάζε νξγάλσζε απνηειείηαη απφ δχν δηαζηάζεηο, ηελ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή θαη ε χπαξμε 

ηεο δηθαηνινγείηαη απφ ηνπο ζεζκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ηεο ζηφρνπο,. Θεζκηθνί είλαη απηνί 

πνπ δηαηππψλνληαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη δηθαηνινγείηαη ε χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο. Απηνί 

εθθξάδνπλ ην βαζηθφ θαζήθνλ απέλαληη ζηελ θνηλσλία. Ζ απνζηνιή ελφο αζιεηηθνχ 
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νξγαληζκνχ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ άζιεζεο θαη πγείαο ζηελ ηνπηθή θαη επξχηεξε θνηλσλία. 

Οη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη εθθξάδνπλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ηα νπνία επηδηψθεη λα επηηχρεη. 

Απηνί αλαθέξνληαη ζηα ζπλνιηθά κεγέζε, ζηελ αγνξά, ζηελ παξαγσγή, ζηνπο αλζξψπνπο, ζηηο 

θαηλνηνκίεο. Οη γεληθνί ζηφρνη πξνζδηνξίδνληαη θαη απφ επηκέξνπο ζηφρνπο αθνχ ιεηηνπξγνχλ 

νκάδεο αηφκσλ κέζα ζε απηήλ αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξνη ζηφρνη πνπ κπνξεί θαη λα αιιεινζπγθξνχνληαη. Γηα λα ππάξρεη ελαξκφληζε 

απηψλ, νη νκάδεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ζπκβηβάδνληαη. Με βάζε απηά νη ζηφρνη 

έρνπλ κία ηεξαξρία σο πξνο ηνλ αξηζκφ, ην είδνο ηελ ζπνπδαηφηεηα, νη νπνίνη δηαθέξνπλ απφ 

νξγάλσζε ζε νξγάλσζε. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν πξνπνλεηήο νθείιεη λα έρεη 

ζπλεξγαζία θαη ζπλχπαξμε κε ηνπο αζιεηέο ηνπ θαη ζπλεξγάηεο ηνπ, θαη κε βάζε έλα θνηλφ 

ζηφρν, φπσο ε αηνκηθή βειηίσζε θαη απφδνζε, δηάθξηζε θαη λίθεο. Όια απηά είλαη 

απνηειεζκαηηθά φηαλ ν πξνπνλεηήο  πξνζδηνξίζεη θαη θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο θαη επηδηψμεη ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Απηφ επηηπγράλεηαη:  α) κε θαηαλνκή εξγαζηψλ θαη 

αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο αζιεηέο, β) κε ηελ ηκεκαηνπνίεζε 

ησλ εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη ινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά κεηαμχ ηνπο, φπσο ε θπζηθή θαηάζηαζε 

είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ γπκλαζηή, νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ζεξαπείεο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ 

ηαηξηθνχ ηκήκαηνο, ε απνζεξαπεία, ην καζάδ θαη ε απνθαηάζηαζε είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ 

θπζηθνζεξαπεπηή, γ) κε ηνλ ζπληνληζκφ εξγαζηψλ κε ζπλεξγαζία ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ, 

φπσο ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ αζιεηή λα ππάξρεη ζπλεξγαζία ηνπ γηαηξνχ , ηνπ 

θπζηθνζεξαπεπηή θαη ηνπ γπκλαζηή, θαη δ) εμεηδίθεπζε ησλ ξφισλ θαη ησλ ζέζεσλ φισλ ησλ 

αηφκσλ είηε είλαη αζιεηέο, είηε είλαη ζπλεξγάηεο θαη πξνπνλεηέο. 

 

Η οργανωηική δομή 

 

Ζ δνκή ή δηάξζξσζε ηεο νξγάλσζεο ελφο νξγαληζκνχ είλαη ε αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ 

θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ πνπ ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ ζσζηή απφδνζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ, κε ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ, νκάδσλ, ηκεκάησλ 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ, δειαδή είλαη έλα ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ησλ ζρέζεσλ. 

 Όινη νη αζιεηηθνί νξγαληζκνί αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο θαη ηελ δηάξθεηα δσήο δηαζέηνπλ 

δνκή , αθνχ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκειηψδε κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη 
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ζηφρσλ. Δίλαη ην εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο πνπ επηρεηξεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ξφισλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο. Ζ αλάπηπμε ηεο δνκήο 

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο, ην πεξηβάιινλ, ηνπο ζηφρνπο, θαη ηελ ηερλνινγία. 

 Τπάξρνπλ θάπνηνη παξάκεηξνη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο ησλ αηφκσλ, ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ νκάδσλ ζε έλα νξγαληζκφ. Απηνί είλαη:   

α). Ζ ζχλζεζε ησλ ηκεκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο.  

β). Οη ζρέζεηο αλαθνξάο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην πνπ ινγνδνηεί θάζε ππάιιεινο ή θάζε ηκήκα 

γ). Ο ζρεδηαζκφο ζέζεσλ θαη ξφισλ πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπο, ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη θαζψο θαη ηελ ειεπζεξία απνθάζεσλ. 

δ). Οη κεραληζκνί ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο δηαλνκήο θαη 

ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ  

ε). Σα ζπζηήκαηα παξαθίλεζεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηνπο κεραληζκνχο παξαθίλεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

ζη). Οη κεραληζκνί αλάπηπμεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πξνζέιθπζεο θαη αλάπηπμεο λέσλ 

κειψλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο. 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή είλαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε γηαηί ππνζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο, βνεζάεη ζηελ θαηαλνκή ξφισλ θαη ππεπζπλνηήησλ, πξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο 

αλαθνξάο, θαηαλέκεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε νκάδεο εξγαζίαο, πξνζδηνξίδεη  

ηελ εμνπζία, ηνλ έιεγρν θαη ηα ζπζηήκαηα απνθάζεσλ, βνεζά ηελ επηθνηλσλία θαη κεγηζηνπνηεί 

ηελ παξαθίλεζε. 

 

Ο οργανωηικός ζτεδιαζμός 

 

Ζ δνκή κπνξεί λα απεηθνληζζεί ζε έλα γξακκηθφ ζρέδην πνπ νλνκάδεηαη νξγαλφγξακκα, ην 

νπνίν απνηειεί ηελ γξαθηθή θαη ηππηθή απεηθφληζε. Απνηειεί κηα επίζεκε ηππηθή πξφβιεςε 

δξάζεο θαη δείρλεη ην επίπεδν δηνίθεζεο κε βάζε ηα δηαδνρηθά επίπεδα, ηηο ζρέζεηο ηηο 

ηεξαξρίαο, ηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο ζε κέξε, ηελ δηαίξεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε θεληξηθέο ε 

πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο, ηηο ππεξεζηαθέο θαη ηππηθέο νδνχο επηθνηλσλίαο. Γελ δείρλεη ηελ άηππε 

νξγάλσζε πνπ απνηειεί πξνέθηαζε θαη ζπκπιήξσκα ηεο ηππηθήο, φιεο ηηο νδνχο επηθνηλσλίαο 

ηππηθέο θαη άηππεο, θαη ηνλ βαζκφ εμνπζίαο θαη επζχλεο ησλ δηαθφξσλ αηφκσλ.  
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 ε έλα αζιεηηθφ νξγαληζκφ, αθνχ ν πξνπνλεηήο έρεη θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο, ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη αξκνδηφηεηεο θαη επηθνηλσλία κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ 

νξγαλνγξάκκαηνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε κηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε, ε νπνία δελ είλαη 

πνιχπινθε θαη πεξηιακβάλεη ηελ νξηδφληηα δηάζηαζε παξηζηάλνληαο ηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ ηα 

δηάθνξα ηκήκαηα θαη ηελ θάζεηε δηάζηαζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηεξαξρηθή δηάξζξσζε. Σν 

παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη έλα γεληθφ πξνπνλεηηθφ νξγαλφγξακκα κε θάζεηε θαη νξηδφληηα 

δηάζηαζε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο πξνπνλεηέο αηνκηθψλ αζιεκάησλ. 

 

Πίνακας 5. Πξνπνλεηηθφ νξγαλφγξακκα κε θάζεηε θαη νξηδφληηα δηάζηαζε 

ΓΗΟΗΚΖΖ Γ.. 

 ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΛΟΗΠΟ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟ 

ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΗ 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΑΝΣΡΔ-ΓΤΝΑΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΟΓΖΓΟ 

ΔΦΖΒΟΗ-ΝΔΑΝΗΓΔ ΒΟΖΘΟΗ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟ  

ΠΑΗΓΔ-ΚΟΡΑΗΓΔ ΓΤΜΝΑΣΖ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ  

ΠΑΜΠΑΗΓΔ ΣΑΣΗΚΟΛΟΓΟΗ ΜΑΔΡ  

(ΛΑΙΟ Α 2005) 

 Με ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, ν πξνπνλεηήο ππγκαρίαο κπνξεί λα αλαπηχμεη 

νκαιά ην πξνπνλεηηθφ ηνπ πξφγξακκα πνπ είλαη θαη ν ηειηθφο ηνπ ζηφρνο. Όκσο ν 

πξνπνλεηήο σο επηθεθαιήο ηεο νκάδαο νθείιεη λα ρεηξίδεηαη ζσζηά ηελ εμνπζία ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην δηθαίσκα ηεο επηξξνήο ιφγσ ζέζεο κε ην λα απαηηεί δξάζε θαη λα 

θεξδίδεη ζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε, απφ ηελ κεηαβίβαζε ηεο εμνπζίαο ζηνπο αζιεηέο ε ζηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη απφ ην δηθαίσκα ηεο επζχλεο σο ππνρξέσζε πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ απνδνρή 

ηεο εμνπζίαο.  

 Οη ππνρξεψζεηο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνπνλεηή φζν αθνξά ηελ νξγάλσζε είλαη: 

α). Καζνξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα ππάξρεη νκαιή 

θαη ζσζηή ιεηηνπξγία  

β). Οξγάλσζε ησλ πξνπνλήζεσλ φζν αθνξά ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν, ηελ δηάξθεηα, ηα ηκήκαηα, ην 

πξφγξακκα, αθνχ είλαη ν κνλαδηθφο αξκφδηνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπο. 
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γ). Οξγάλσζε θαη ζχληαμε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δηνίθεζε, φπνπ 

αλαθέξνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο φισλ. 

δ). Οξγάλσζε ηεο δηακνλήο θαη ησλ ηαμηδηψλ γηα ηνπο αγψλεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δηνίθεζε 

αθνχ ε Οκνζπνλδία δελ παξέρεη πιήξε νηθνλνκηθή θάιπςε γηα κεηαθίλεζε, δηαηξνθή θαη 

δηακνλή. 

 

Ο προπονεηής και ε ζηελέτωζε 

 

ηειέρσζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επηινγή, ηελ εθπαίδεπζε θαη ελεξγνπνίεζε 

ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ. Ο αζιεηηθφο νξγαληζκφο απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο θαη παξάγνπλ πξντφληα, θαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά θαη επνηθνδνκεηηθά 

ρξεηάδεηαη ηα θαηάιιεια άηνκα ζηε ζσζηή ζέζε. Ο πξνπνλεηήο γηα λα ζηειερψζεη φζν γίλεηαη 

θαιχηεξα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ νκάδα ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεη ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο:  

α) αμηνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ αθνξά αζιεηέο, ζπλεξγάηεο, 

πξνζσπηθφ. β) ηνλ κειινληηθφ  πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαη γ) επηινγή 

απηψλ πάληα κε έγθξηζε ηεο δηνίθεζεο, αιιά κε ηελ θχξηα ππεπζπλφηεηα αθνχ ν ίδηνο θξίλεηαη 

κειινληηθά γηα ην έξγν ηνπ. 

 Οη ππνρξεψζεηο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνπνλεηή  φζν αθνξά ηελ ζηειέρσζε είλαη: 

α). Ζ αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ θαη ξφισλ ζηα θαηάιιεια άηνκα, είηε αθνξά ηνπο 

αζιεηέο πνπ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηνπο αγσληζηηθνχο ξφινπο, ηξφπνπο θαη ζπκπεξηθνξέο, είηε 

αθνξά ηνπο ζπλεξγάηεο θαη πξνζσπηθφ γλσξίδνληαο αθξηβψο ηνπο ξφινπο ηνπο εληφο θαη εθηφο 

ησλ γεπέδσλ. β). Οη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ, αζιεηψλ αθνξνχλ ηελ δηνίθεζε, φκσο ν 

πξνπνλεηήο νθείιεη λα πξνηείλεη αλάινγεο νηθνλνκηθέο ακνηβέο κε ζθνπφ λα ππάξρεη αλάινγν 

θίλεηξν πξνζθνξάο θαη απφδνζεο. 

γ). Ζ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη απαξαίηεηε είηε κε ηελ κνξθή 

ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο ζπλεξγάηεο, είηε κε ηελ κνξθή θηιηθψλ αγψλσλ εληφο ε εθηφο Διιάδαο γηα 

ηνπο αζιεηέο, θαζψο θαη απφ ηελ ελεκέξσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πεξηνδηθψλ. 

δ). Ζ αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Δξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο 

 

ηελ παξνχζα κειέηε επηδηψρζεθε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αληηιακβαλφκελσλ δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ππγκαρίαο ησλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ  

θαηαζθεπάζηεθε έλα κνληέιν δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Σν εξσηεκαηνιφγην δηελεκήζε ζε 100 

πξνπνλεηέο ζηελ πεξίνδν ησλ παλειιελίσλ πξσηαζιεκάησλ ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο 

Ππγκαρίαο. 

 

Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα πξνζδηνξίζεη ηηο αληηιακβαλφκελεο δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ ππγκαρίαο ησλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

αλαπηχρζεθε αλάινγν εξσηεκαηνιφγην.  

 Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο:  α) 

κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ γηα 

απνηειεζκαηηθή απφδνζε, θαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζήο ηνπο, β) κηα ιίζηα απφ ηθαλφηεηεο 

πνπ ρξεηάδνληαη ζηε αζιεηηθή δηνίθεζε, θαη γλσζηηθά αληηθείκελα δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

αζιεηηθήο δηνίθεζεο, απφ παξφκνηεο έξεπλεο, φπσο ησλ Hatfield, Wrenn & Bretting (1987), 

Jamieson, (1987), Lambercht (1987) Toh, 1997; Barcelona, 2001; Koustelios, 2003; Tripolitsioti, 

2010), θαη Lambrecht, (1991) γ) έλα panel 6 εηδηθψλ θξηηψλ, (3 Αθαδεκατθνί θαη 3 πξνπνλεηέο 

ππγκαρίαο θαη δ) έγηλε πηινηηθή έξεπλα θαη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή απνθιείζηεθαλ 

απφ ηελ θχξηα κειέηε. 

Μηα αξρηθή ιίζηα 42 ηθαλνηήησλ κεηψζεθε ζηηο 24 απφ ηνπο εηδηθνχο θξηηέο. Οη 24 ηθαλφηεηεο 

πνπ επηιέρζεθαλ θαηαλεκήζεθαλ απφ ηνπο εηδηθνχο ζε 7 ππνθιίκαθεο:  Αζιεηηζκφο  (4 

εξσηήζεηο), πξφιεςε-αζθάιεηα (2 εξσηήζεηο), επηθνηλσλία (4 εξσηήζεηο), ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ (4 εξσηήζεηο), αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (2 εξσηήζεηο) , ηερληθέο κάλαηδκελη (4 

εξσηήζεηο) θαη  νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ (2 εξσηήζεηο). Ζ έληαμε θάζε πξφηαζεο 

ζηελ θάζε ππνθιίκαθα έπξεπε λα ηθαλνπνηεί ηνπο εμήο φξνπο: α) ε ζπζρέηηζε ηεο κε ηε 
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ζπλνιηθή ππνθιίκαθα έπξεπε λα είλαη αξθεηά πςειή (ηνπιάρηζην r =.40) θαη β) θάζε πξφηαζε 

ζηηο ππνθιίκαθεο έπξεπε λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ελλνηνινγηθή ζεκαζία. 

 

Σξόπνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηνζπκπιεξνχκελα εξσηεκαηνιφγηα. Απφ 

ηνπο πξνπνλεηέο δεηήζεθε λα αμηνινγήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα θάζε πξφηαζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα πεληάβαζκε θιίκαθα Likert, φπνπ (1) ρακειή ζεκαληηθφηεηα θαη (5) 

πςειή ζεκαληηθφηεηα.  

Καηά ηελ πεξίνδν ησλ παλειιελίσλ πξσηαζιεκάησλ παξαδφζεθαλ ζηνπο πξνπνλεηέο ησλ 

αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο θαη δφζεθαλ πιεξνθνξίεο ζηα 

εξσηψκελα άηνκα γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο, ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηα ζηνηρεία επαθήο ζε πεξίπησζε πνπ ν εξσηψκελνο 

έρεη απνξίεο ή εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε κειέηε. 

 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 

θαηάιιειν πεξηβάιινλ, ρσξίο θακία ζπδήηεζε ηεο ζεκαηνινγίαο θαηά ηε ζπκπιήξσζε θαη κε 

απφιπηε εηιηθξίλεηα ζε φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

παγκαηνπνηήζεθε άκεζα ζηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη πξνπνλεηέο απνπζίαδαλ ηαρπδξνκήζεθαλ, εξσηεκαηνιφγηα κέζσ 

ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ θάζε ζπιιφγνπ. Έηζη, δηαζθαιίζζεθε ε πην έγθπξε ζπκπιήξσζή ηνπο 

θαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηζηξνθψλ, κε ηε ρξήζε ηνπ θχξνπο ηνπ ζπιιφγνπ, ελψ 

ηαρπδξνκήζεθε θάθεινο θαη γξακκαηφζεκν επηζηξνθήο ζα δνζεί ζε επφκελνπο παλειιελίνπο 

αγψλεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε ζπιινγή.  
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ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, θαηαρσξήζεθαλ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζε πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή ζην πξφγξακκα SPSS 15.0.  

Γηα λα ιεθζνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (κέζνη φξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο, ζηαζεξφ ιάζνο, ζπρλφηεηεο, 

δηαθπκάλζεηο ησλ δειψζεσλ ησλ ηθαλνηήησλ θαη πνζνζηηαίεο αλαινγίεο (Βαγελάο, 2005; 

Κακπίηζεο, 2005). Δπίζεο γηα λα θαζνξηζζεί ζην εξσηεκαηνιφγην ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ 

ησλ δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ πξνπνλεηψλ ησλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε 

παξαγνληηθή αλάιπζε. 

 Ο ζθνπφο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ δηέπνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ ηεο ππγκαρίαο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο. Γηα 98 

πξνπνλεηέο θαηαγξάθεθε ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε 

εξγαζία. Δπηπιένλ, νη πξνπνλεηέο ζπκπιήξσζαλ εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηιάκβαλε 24 

εξσηήζεηο, κε ζθνπφ  λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αληηιακβαλφκελεο ηθαλφηεηέο ηνπο.  

 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ (item analysis), κηα 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο, γηα ηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην. Ζ εμέηαζε ηεο δνκηθήο εγθπξφηεηαο έγηλε κε ηελ  Δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε (exploratory factor analysis) γηα λα απνθαζηζηεί πφζνη παξάγνληεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε ηδηνηηκέο >1(eigenvalues>1). Δλψ ην κέγεζνο ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο πνπ 

ζεσξήζεθε σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θφξηηζε ελφο δείθηε ζε έλαλ παξάγνληα νξίζζεθε ζην .40. 

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

 Οη κέζεο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ ζπγθξίζεθαλ κε ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο δηαζπνξάο 

(ANOVA). Γηα ηηο ζπγθξίζεηο ζηηο ππννκάδεο (πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο) εθαξκφζηεθε ε 

δηφξζσζε Bonferroni.  

 Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο εηζήρζεζαλ ζην κνληέιν ήηαλ ε ειηθηαθή νκάδα, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ πξνπνλεηψλ, 

σο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο.  

 Ζ ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο φισλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ ήηαλ α=0.05.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 

 

ηελ κειέηε ζπκκεηείραλ 98 πξνπνλεηέο. Πέληε πξνπνλεηέο (5.1%) ήηαλ ειηθίαο 25-34 εηψλ, 34 

πξνπνλεηέο (34.5%) ήηαλ ειηθίαο 35-44 εηψλ, 27 (27.6 %) ήηαλ 45- 54 εηψλ, ελψ 32 πξνπνλεηέο 

(32.7 %) ήηαλ κεγαιχηεξνη απφ 55 εηψλ. Πελήληα νθηψ πξνπνλεηέο ηνπ δείγκαηνο (59.2 %) 

ήηαλ έγγακνη, ελψ 40 (40.8 %) ήηαλ άγακνη. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ζρεηηθά 

θαινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. πγθεθξηκέλα, 23 (23.5 %) είραλ κνξθσηηθφ επίπεδν βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο, 59 πξνπνλεηέο (60.2 %) ήηαλ απφθνηηνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη 16 (16.3 %) 

ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ. Δίθνζη έμη πξνπνλεηέο (πνζνζηφ 26.5 %) εξγάδνληαλ απφ 0-κέρξη 

9 έηε, 40 (40.8 %) 10-19 έηε θαη νη ππφινηπνη 32 (32.9 %) εξγάδνληαλ πάλσ απφ απφ 20 έηε. 

ρεηηθά κε ηηο απνδνρέο ησλ πξνπνλεηψλ δηαπηζηψζεθε φηη 12 πξνπνλεηέο (12.2 %) είραλ 

απνδνρέο θάησ απφ 10.000 επξψ, 71 (72.4 %) 10.000 κε 20.000 επξψ θαη 15 (15.2 %) είραλ 

απνδνρέο πάλσ απφ 20.000 επξψ. Σέινο, 21 πξνπνλεηέο (21.4 %) δελ είραλ παξαθνινπζήζεη 

θάπνην ζεκηλάξην νξγάλσζεο-δηνίθεζεο, ελψ 77 (78.6 %) είραλ παξαθνινπζήζεη θάπνην 

ζεκηλάξην (Πίλαθαο 6). 

 

Πίλαθαο 6. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο. 

 

Ζιηθία   Ν % 

 25-34 5 5.1 

 35-44 34 34.7 

 45-54 27 27.6 

 >55 32 32.7 

       

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

      

 `Δγγακνο 58 59.2 

 `Αγακνο 40 40.8 

       

       

Μνξθσηηθό επίπεδν      

 Βαζηθή εθπαίδεπζε 23 59.2 

 Αλψηαηε 

εθπαίδεπζε 

59 40.8 
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 Μεηαπηπρηαθά 16 16.3  

        

`Δηε εξγαζίαο σο 

πξνπνλεηήο 

   

  0-9   26 59.2 

   10-19  40  40.8 

  Πάλσ απφ 20   32 16.3  

         

Απνδνρέο      

 Κάησ απφ 10.00 Δ   12 12.2 

 10.000-20.000 Δ   71   72.4 

 Πάλσ απφ 20.000   15  15.4 

         

εκηλάξηα       

 Ναη    21   21.8 

 `Ορη    77  78.2 

 

Βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ δηνηθεηηθώλ ηθαλνηήησλ από ηνπο 

πξνπνλεηέο 

 

Απφ ηνπο πξνπνλεηέο δεηήζεθε λα ζεκεηψζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 24 δηνηθεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κηα πεληάβαζκε θιίκαθα LIKERT κε ην βαζκφ πέληε λα 

αλαθέξεηαη ζηε κεγαιχηεξε αληηιακβαλφκελε ζπνπδαηφηεηα θαη ηνλ βαζκφ έλα ζηελ κηθξφηεξε 

αληηιακβαλφκελε ζπνπδαηφηεηα. ηνλ πίλαθα 2 παξαηίζεηαη ε ζεηξά ηελ νπνία νη εξσηψκελνη 

βαζκνιφγεζαλ ηηο 24 δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη 5 ηθαλφηεηεο πνπ 

βαζκνινγήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο πξνπνλεηέο ήηαλ (πίλ. 7):  

Δπνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ πξνπφλεζεο (εξψηεζε 6). 

Γηαηεξεί άξηζηε επηθνηλσλία κε ηνπο αζιεηέο (εξψηεζε 9). 

Υξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο (e-mail, internet θιπ;) (εξψηεζε 8). 

Υεηξίδεηαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, αηπρήκαηα, δηακαξηπξίεο θαη αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ 

θάπνηα παηγλίδηα (εξψηεζε 14). 

Πξνάγεη ηελ αξκνλία ζηνπο αζιεηέο (εξψηεζε 22). 

 

Πίλαθαο.7. Βαζκνινγία εξσηεκαηνινγίνπ. 
 

Αλάιπζε εξώηεζεο 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή Μ.Ο. 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Δπνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ πξνπφλεζεο (εξψη. 6) 1,00 5,00 4,3776 ,81879 
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Γηαηεξεί άξηζηε επηθνηλσλία κε ηνπο αζιεηέο (εξψη. 9) 2,00 5,00 4,3265 ,72901 

Υξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο (e-mail, internet θιπ, 

(εξψη. 8) 
2,00 5,00 4,2959 ,77605 

Υεηξίδεηαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, αηπρήκαηα, 

δηακαξηπξίεο θαη αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ θάπνηα παηγλίδηα 

(εξψη. 14) 

2,00 5,00 4,2449 ,76065 

Πξνάγεη ηελ αξκνλία ζηνπο αζιεηέο  (εξψη. 22) 2,00 5,00 4,1939 ,83306 

Γηεμάγεη ηαθηηθά επηζεσξήζεηο ησλ ρψξσλ πξνπφλεζεο 

(εξψη. 11) 
2,00 5,00 4,1429 ,65802 

Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ επίιπζε 

ελφο πξνβιήκαηνο  (εξψη. 1) 
2,00 5,00 4,0612 ,60609 

Υξεζηκνπνηεί επνπηηθά κέζα γηα ηηο παξνπζηάζεηο, 

νκηιίεο, θιπ (εξψη. 24) 
1,00 5,00 4,0204 1,04516 

Παξέρεη ηα κέζα γηα ηερληθέο κάξθεηηλγθ (εξψη. 20) 2,00 5,00 3,9796 ,90792 

Υξεζηκνπνηεί θαιέο πξνθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο  (εξψη. 23) 
1,00 5,00 3,9592 ,91852 

Γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζέξκαλζεο θαη 

απνζεξαπείαο (εξψη. 13) 
2,00 5,00 3,9082 ,86259 

ρεδηάδεη ηνπξλνπά, θχπειια θαη ζπλαληήζεηο  (εξψη. 7) 2,00 5,00 3,8980 ,89084 

Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο 

νξγάλσζεο/δηνίθεζεο  (εξψη. 16) 
1,00 5,00 3,8469 ,76458 

Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (εξψη. 10) 
1,00 5,00 3,7959 ,97345 

Έρεη θαιή θπζηθή θαηάζηαζε (εξψη. 18) 1,00 5,00 3,7653 ,96111 

Γείρλεη θαηαλφεζε ησλ αλζξψπηλσλ νξίσλ ζηνλ 

αζιεηηζκφ (εξψη. 5) 
1,00 5,00 3,7449 ,84110 

Γλσξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ πγείαο θαη καδηθνχ αζιεηηζκνχ 

(εξψη. 17) 
1,00 5,00 3,6429 ,89960 

Γλσξίδεη ηηο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πηπρέο ηνπ 

αζιήκαηνο (εξψη. 19) 
1,00 5,00 3,5000 ,98703 

Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ηηο εγγξαθέο,  αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο, 

θ.η.ι. (εξψη. 4) 

1,00 5,00 3,3571 ,98703 

Υξεζηκνπνηεί απιέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

παξαπφλσλ (εξψη. 21) 
2,00 5,00 3,3469 ,89790 

Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε 

αηπρεκάησλ (εξψη. 2) 
1,00 5,00 3,2755 ,99256 

Υξεζηκνπνηεί θαιέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κέζσ 

γξαπηνχ ιφγνπ (εξψη. 12) 
1,00 5,00 3,1939 1,07126 

Οξγαλψλεη έλα αζθαιέο πξφγξακκα γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

ηξαπκαηηζκψλ θαη αηπρεκάησλ (εξψη. 15 ) 
1,00 5,00 3,0714 1,26206 

Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ 

πξνγξακκάησλ πξνπφλεζεο (εξψη. 3) 
1,00 5,00 2,9082 1,14051 

 

Παξαγνληηθή αλάιπζε 

Γηα λα δηαπηζησζεί πνηεο είλαη νη αληηιακβαλφκελεο ηθαλφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε. 
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ηφρνο ηεο αλάιπζεο απηήο ήηαλ λα νκαδνπνηεζνχλ νη εξσηήζεηο-ηθαλφηεηεο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο νξζνγψληαο πεξηζηξνθήο Varimax rotation κε ηδηνηηκέο (eigen values). Οη 

εξσηήζεηο πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζε θάζε παξάγνληα έπξεπε λα έρνπλ ηδηνηηκή κεγαιχηεξε απφ 

1.0.  

Με ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο (ζπληειεζηήο Cronbach α), δηαπηζηψζεθε φηη ν θαζέλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο παξνπζίαζε κηα ηθαλνπνηεηηθή ζπλνιηθή εζσηεξηθή ζπλνρή (α> 0.70). Γηα λα 

ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ζπλνρή o ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach πξέπεη λα έρεη ηηκέο ηνπιάρηζηνλ 

0.70 (Thomas & Nelson, 2003; Κabitsis, 2004; Thomas, Nelson & Silverman, 2005; Tenenbaum, 

2005). Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ιήθζεθαλ ππφςε ζεκαληηθέο 

θνξηίζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ 0.45 (Shockley, 1995; Berg & Latin, 2003). 

Ζ αλάιπζε ζε θχξηεο ζπληζηψζεο (principal component analysis) έδσζε επηά παξάγνληεο. ηνλ 

πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη ηδηνηηκέο (eigenvalues) θαη ηα πνζνζηά ηεο δηαζπνξάο πνπ 

εξκελεχεη θάζε ηδηνηηκή. Απφ ηνλ πίλαθα 8 θαίλεηαη φηη νη επηά παξάγνληεο εμεγνχλ ην 71.241 κ 

ηεο δηαζπνξάο ησλ κεηαβιεηψλ. 

Αλαιπηηθά, νη παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ 24 εξσηήζεσλ 

είλαη νη παξαθάησ:  

 

Αζιεηηζκφο  

Ο παξάγνληαο 1 πξνέθπςε απφ ηηο εξσηήζεηο 5, 10, 13, 17 θαη 18 (a=0.79).  

 

Πξφιεςε-αζθάιεηα 

Ο παξάγνληαο 2 πξνέθπςε απφ ηηο εξσηήζεηο 2 θαη 15 (r= 0.434, p<0.01). 

 

Δπηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο  

Ο παξάγνληαο 3 πξνέθπςε απφ ηηο εξσηήζεηο 9, 12, 16, 21 θαη 22 (a=0.76). 

 

Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ  

Ο παξάγνληαο 4 πξνέθπςε απφ ηηο εξσηήζεηο 3, 8, 23, θαη 24 (a=0.76). 

 

Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο  

Ο παξάγνληαο 5 πξνέθπςε απφ ηηο εξσηήζεηο 6 θαη 11 (r= 0.511, p<0.01). 

 

Σερληθέο κάλαηδκελη  (a= 0.67) 

Ο παξάγνληαο 6 πξνέθπςε απφ ηηο εξσηήζεηο 20, 1, 14 θαη 4.  

 

Οξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ 

Ο παξάγνληαο 7 πξνέθπςε απφ ηηο εξσηήζεηο 7 θαη 19 (r= 5.44, p<0.01).   
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Πίλαθαο 8. Ηδηνηηκέο ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη πνζνζηά δηαζπνξάο ησλ 

ηδηνηηκψλ.   

 

Παξάγνληαο 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 
1 6,937 28,905 28,905 

2 2,578 10,740 39,645 

3 2,136 8,902 48,546 

4 1,707 7,114 55,661 

5 1,401 5,839 61,500 

6 1,231 5,129 66,629 

7 1,108 4,617 71,246 
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Γξάθεκα 1. Ζ δηαθχκαλζε ηεο θακπχιεο ησλ παξαγφλησλ ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο ηεο 

κειέηεο. 
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Πίλαθαο 9. Οη επηβαξχλζεηο επηιεγκέλσλ παξαγφλησλ. 
 Component Matrix (a) 

 

  

Component 

1 2 3 4 5 6 7 

Δξψηεζε 9 ,673             

Δξψηεζε 21 ,662             

Δξψηεζε 11 ,637             

Δξψηεζε 17 ,632             

Δξψηεζε 23 ,628             

Δξψηεζε 15 ,611             

Δξψηεζε 16 ,609             

Δξψηεζε 18 ,588             

Δξψηεζε 5 ,568 -,546           

Δξψηεζε 1 ,558             

Δξψηεζε 19 ,542       ,507     

Δξψηεζε 24 ,534             

Δξψηεζε 8 ,527   ,512         

Δξψηεζε 13 ,507             

Δξψηεζε 4 ,497             

Δξψηεζε 12 ,493             

Δξψηεζε 7   -,581           

Δξψηεζε 10   -,555           

Δξψηεζε 20   ,540           

Δξψηεζε 22   ,518   ,461       

Δξψηεζε 14     ,510         

Δξψηεζε 2 ,482   -,509         

Δξψηεζε 3 ,493     -,582       

Δξψηεζε 6         ,584     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a 7 components extracted. 

 

Πίλαθαο 10. Οη εηαηξηθφηεηεο ησλ κεηαβιεηψλ γηα ην παξαγνληηθφ κνληέιν ηεο κειέηεο. 
Communalities 

 

  Initial Extraction 

Δξψηεζε 1 1,000 ,673 

Δξψηεζε 2 1,000 ,686 

Δξψηεζε 3 1,000 ,765 

Δξψηεζε 4 1,000 ,743 

Δξψηεζε 5 1,000 ,789 

Δξψηεζε 6 1,000 ,720 

Δξψηεζε 7 1,000 ,750 

Δξψηεζε 8 1,000 ,737 

Δξψηεζε 9 1,000 ,758 

Δξψηεζε 10 1,000 ,783 

Δξψηεζε 11 1,000 ,722 

Δξψηεζε 12 1,000 ,546 
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Δξψηεζε 13 1,000 ,638 

Δξψηεζε 14 1,000 ,730 

Δξψηεζε 15 1,000 ,708 

Δξψηεζε 16 1,000 ,753 

Δξψηεζε 17 1,000 ,626 

Δξψηεζε 18 1,000 ,723 

Δξψηεζε 19 1,000 ,742 

Δξψηεζε 20 1,000 ,752 

Δξψηεζε 21 1,000 ,662 

Δξψηεζε 22 1,000 ,744 

Δξψηεζε 23 1,000 ,751 

Δξψηεζε 24 1,000 ,599 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Πίλαθαο 11. Ηδηνηηκέο ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη πνζνζηά δηαζπνξάο ησλ 

ηδηνηηκψλ πξηλ θαη κεηά ηελ πεξηζηξνθή. 

 

 

 Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

 Παξάγνληεο Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 6,937 28,905 28,905 2,866 11,941 11,941 

2 2,578 10,740 39,645 2,853 11,889 23,831 

3 2,136 8,902 48,546 2,677 11,155 34,986 

4 1,707 7,114 55,661 2,557 10,655 45,641 

5 1,401 5,839 61,500 2,165 9,022 54,663 

6 1,231 5,129 66,629 2,123 8,847 63,510 

7 1,108 4,617 71,246 1,857 7,736 71,246 

 

Πίλαθαο 12. Οη επηβαξχλζεηο ησλ παξαγφλησλ κε ηελ πεξηζηξνθή varimax. 
 

  Rotated Component Matrix(a) 

 

  

Component 

1 2 3 4 5 6 7 

Δξψηεζε 5 ,840             

Δξψηεζε 10 ,687             

Δξψηεζε 13 ,647             

Δξψηεζε 17 ,565             

Δξψηεζε 18 ,504             

Δξψηεζε 2   ,810           

Δξψηεζε 15   ,764           

Δξψηεζε 9     ,683         

Δξψηεζε 12     ,656         

Δξψηεζε 16     ,647         

Δξψηεζε 21     ,541         

Δξψηεζε 22     ,512         
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Δξψηεζε 3       ,769       

Δξψηεζε 8       ,715       

Δξψηεζε 23       ,702       

Δξψηεζε 24       ,597       

Δξψηεζε 6         ,824     

Δξψηεζε 11         ,658     

Δξψηεζε 20           ,760   

Δξψηεζε 1           ,730   

Δξψηεζε 14           ,553   

Δξψηεζε 4           ,468   

Δξψηεζε 7             ,818 

Δξψηεζε 19             ,582 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a Rotation converged in 14 iterations. 

 

ηνλ πίλαθα 13. θαίλεηαη ε ζέζε ησλ πξνπνλεηψλ γηα ηε ζπκβνιή ησλ γλψζεσλ-ηθαλνηήησλ κε 

βάζε ηνπο επηά παξάγνληεο θαη ε ζεηξά ηεο θαηάηαμεο ηνπο κε βάζε ην κέζν φξν. 

 

Πίλαθαο 13. Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ επηά παξαγφλησλ. 

 
(Ν= 98)    

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Μέζνο φξνο Σππηθή 

απφθιηζε 

Καηάηαμε 

Παξάγνληαο 1 3,7122 0,61060 6 

Παξάγνληαο 2 3,9184 0,66073 4 

Παξάγνληαο 3 3,7918 0,58639 5 

Παξάγνληαο 4 3,3214 0,61969 7 

Παξάγνληαο 5 4,0612 0,65514 1 

Παξάγνληαο 6 4,0281 0,47064 2 

Παξάγνληαο 7 3,9898 0,84944 3 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 13, νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ κε πςεινχο βαζκνχο ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο», πνπ θαηεηάγε ζηελ πξψηε ζέζε θαη 

αθνινχζεζε ν παξάγνληαο 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη». πνπ θαηεηάγε ζηε δεχηεξε. ηε ζπλέρεηα 

αθνινχζεζαλ νη ππφινηπνη παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά: Ο παξάγνληαο 7 «Οξγάλσζε 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ» πνπ θαηεηάγε ζηελ ηξίηε ζέζε, ν παξάγνληαο 2 «πξφιεςε-αζθάιεηα», 

πνπ θαηεηάγε ζηελ ηέηαξηε ζέζε, ν παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», πνπ 

θαηεηάγε ζηελ πέκπηε, ν παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο» πνπ θαηεηάγε ζηελ έθηε θαη ν 

παξάγνληαο 2 «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ», πνπ θαηεηάγε ζηελ έβδνκε. 
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Παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκόο». 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 1, πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 5, 10, 13, 17 θαη 18, παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 9. Οη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ πήξαλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα ζηειέρε ήηαλ 

«γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζέξκαλζεο θαη απνζεξαπείαο» θαη «γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο». 

 

Πίλαθαο 14. εηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 1 

«αζιεηηζκφο».  

   

Αξ. 

εξώηεζεο 
Διάρηζηε 

ηηκή 
Μέγηζηε 

ηηκή Μέζνο όξνο 
Σππηθή 

απόθιηζε 
Δξψηεζε 5 1,00 5,00 3,7449 0,84110 

Δξψηεζε 10 1,00 5,00 3,7959 0,97345 

Δξψηεζε 13 2,00 5,00 3,9082 0,86259 

Δξψηεζε 17 1,00 5,00 3,6429 0,89960 

Δξψηεζε 18 1,00 5,00 3,7653 0,96111 
 

 

Φνξηίζεηο εξσηήζεσλ κέζα ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηζκόο».  

Οη θνξηίζεηο γηα ηνλ παξάγνληα απηφ θπκάλζεθαλ απφ 0.840 κέρξη 0.504 (πίλαθαο 10). Οη δπν 

γλψζεηο-ηθαλφηεηεο πνπ παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε εζσηεξηθή ζπλνρή (φπσο θαίλεηαη απφ ηε 

θφξηηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκνινγία πνπ πήξαλ, ήηαλ:  «δείρλεη θαηαλφεζε ησλ 

αλζξψπηλσλ νξίσλ ζηνλ αζιεηηζκφ» (θφξηηζε 0.840) θαη «γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θφξηηζε 0.687).  

 

Πίλαθαο 15. Οη θνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα 1 «αζιεηηζκφο».  

 

Αξηζκόο 

εξώηεζεο Αλάιπζε ηεο εξώηεζεο 

Φόξηηζε 

παξάγνληα 

      

Δξψηεζε 5 

Γείρλεη θαηαλφεζε ησλ αλζξψπηλσλ νξίσλ ζηνλ 

αζιεηηζκφ         
0,840 

Δξψηεζε 10 

Γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο       
0,687 

Δξψηεζε 3 

Γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζέξκαλζεο θαη 

απνζεξαπείαο                  
0,647 

Δξψηεζε 17 

Γλσξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ πγείαο θαη καδηθνχ 

αζιεηηζκνχ       
0,565 

Δξψηεζε 18 `Δρεη θαιή θπζηθή θαηάζηαζε                0,504 
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Παξάγνληαο 2 «πξόιεςε-αζθάιεηα». 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 2, 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 2 θαη 15, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 11.  

 

Πίλαθαο 16. εηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 2 

«πξφιεςε-αζθάιεηα». 
 

Αξ. εξώηεζεο 
Διάρηζηε 

ηηκή 
Μέγηζηε 

ηηκή Μέζνο όξνο 
Σππηθή 

απόθιηζε 
Δξψηεζε 2 1,00 5,00 3,2755 0,99256 

Δξψηεζε 15 1,00 5,00 3,0714 1,26206 

 

Φνξηίζεηο εξσηήζεσλ κέζα ζηνλ παξάγνληα «πξόιεςε-αζθάιεηα».  

Οη θνξηίζεηο γηα ηνλ παξάγνληα απηφ θπκάλζεθαλ απφ 0.810 κέρξη 0.764 (πίλαθαο 17). Ζ 

εζσηεξηθή ζπλνρή (φπσο θαίλεηαη απφ ηε θφξηηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκνινγία πνπ 

πήξαλ, ήηαλ:  «παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αηπρεκάησλ» (θφξηηζε 0.810) 

θαη 2 «νξγαλψλεη έλα αζθαιέο πξφγξακκα γηα ηελ πξφιεςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ θαη 

αηπρεκάησλ» (θφξηηζε 0.687).  

 

Πίλαθαο 17. Οη θνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα 2 «πξφιεςε-αζθάιεηα».      

 

Αξηζκόο 

εξώηεζεο Αλάιπζε ηεο εξώηεζεο 

Φόξηηζε 

παξάγνληα 

      

Δξψηεζε 2 

Παίξλεη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε 

αηπρεκάησλ            
0,810 

Δξψηεζε 15 

Οξγαλψλεη έλα αζθαιέο πξφγξακκα γηα ηελ πξφιεςε 

ησλ ηξαπκαηηζκψλ θαη αηπρεκάησλ          
0,764 

 

 

Παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκόζηεο ζρέζεηο». 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 3, πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 9, 12, 16, 21 θαη 22, παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 18. Οη ηθαλφηεηεο πνπ πήξαλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα ζηειέρε ήηαλ «δηαηεξεί 

άξηζηε επηθνηλσλία κε ηνπο αζιεηέο» θαη «πξνάγεη ηελ αξκνλία ζηνπο αζιεηέο».  

 

Πίλαθαο 18. εηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 3 

«επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο».  
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Αξ. εξώηεζεο 
Διάρηζηε 

ηηκή 
Μέγηζηε 

ηηκή Μέζνο όξνο 
Σππηθή 

απόθιηζε 
Δξψηεζε 9 2,00 5,00 4,3265 0,72901 

Δξψηεζε 12 1,00 5,00 3,1939 1,07126 

Δξψηεζε 16 1,00 5,00 3,8469 0,76458 

Δξψηεζε 21 2,00 5,00 3,3469 0,89790 

Δξψηεζε 22 2,00 5,00 4,1939 0,83306 

 

Φνξηίζεηο εξσηήζεσλ κέζα ζηνλ παξάγνληα «επηθνηλσλία-δεκόζηεο ζρέζεηο». 

Οη θνξηίζεηο γηα ηνλ παξάγνληα απηφ θπκάλζεθαλ απφ 0.683 κέρξη 0.512 (πίλαθαο 19). Οη δπν 

ηθαλφηεηεο πνπ παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε εζσηεξηθή ζπλνρή (φπσο θαίλεηαη απφ ηε θφξηηζε θαη 

αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκνινγία πνπ πήξαλ, ήηαλ:  «δηαηεξεί άξηζηε επηθνηλσλία κε ηνπο 

αζιεηέο» (θφξηηζε 0.683) θαη 2 «πξνάγεη ηελ αξκνλία ζηνπο αζιεηέο» (θφξηηζε 0.512).  

 

Πίλαθαο 19. Οη θνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο».  

 

Αξηζκόο 

εξώηεζεο Αλάιπζε ηεο εξώηεζεο 

Φόξηηζε 

παξάγνληα 

      
Δξψηεζε 9 Γηαηεξεί άξηζηε επηθνηλσλία κε ηνπο αζιεηέο               0,683 

Δξψηεζε 12 

Υξεζηκνπνηεί θαιέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κέζσ 

γξαπηνχ ιφγνπ             
0,656 

Δξψηεζε 16 

Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο 

νξγάλσζεο/δηνίθεζεο                        
0,647 

Δξψηεζε 21 

Υξεζηκνπνηεί απιέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

παξαπφλσλ               
0,541 

Δξψηεζε 22 Πξνάγεη ηελ αξκνλία ζηνπο αζιεηέο                         0,512 

 

Παξάγνληαο 4 «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ». 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 3, πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 3, 8, 23 θαη 24, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 20. 

Οη ηθαλφηεηεο πνπ πήξαλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα ζηειέρε ήηαλ ε εξψηεζε 8 

«ρξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο (e-mail, internet θιπ)» θαη ε εξψηεζε 24 «ρξεζηκνπνηεί 

επνπηηθά κέζα γηα ηηο παξνπζηάζεηο, νκηιίεο, θιπ».  
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Πίλαθαο 20. εηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 4 

«ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ».   

   

Αξ. 

εξώηεζεο 
Διάρηζηε 

ηηκή 
Μέγηζηε 

ηηκή Μέζνο όξνο 
Σππηθή 

απόθιηζε 
Δξψη. 3 1,00 5,00 2,9082 1,14051 

Δξψη. 8 2,00 5,00 4,2959 0,77605 

Δξψη. 23 1,00 5,00 3,9592 0,91852 

Δξψη. 24 1,00 5,00 4,0204 1,04516 

 

Φνξηίζεηο εξσηήζεσλ κέζα ζηνλ παξάγνληα «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ».  

Οη θνξηίζεηο γηα ηνλ παξάγνληα απηφ θπκάλζεθαλ απφ 0.769 κέρξη 0.597 (πίλαθαο 21). Οη δπν 

γλψζεηο-ηθαλφηεηεο πνπ παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε εζσηεξηθή ζπλνρή (φπσο θαίλεηαη απφ ηε 

θφξηηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκνινγία πνπ πήξαλ, ήηαλ: «δηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ πξνπφλεζεο (θφξηηζε 0.769) θαη 2 «ρξεζηκνπνηεί 

λέεο ηερλνινγίεο (e-mail, internet θιπ; θφξηηζε 0.715).  

 

Πίλαθαο 21. Οη θνξηίζεηο ζηνλ  παξάγνληα 4 «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ».  

 

Αξηζκόο 

εξώηεζεο Αλάιπζε ηεο εξώηεζεο 

Φόξηηζε 

παξάγνληα 

      

Δξψη. 3 
Γηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε 

λέσλ πξνγξακκάησλ πξνπφλεζεο                
0,769 

Δξψη. 8 Υξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο (e-mail, internet θιπ)                 0,715 

Δξψη. 23 

Υξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ γηα word, ππνινγηζκφ κε 

ινγηζκηθφ θχιιν, παξνπζηάζεηο, θ.η.ι.»                         
0,702 

Δξψη. 24 
Υξεζηκνπνηεί επνπηηθά κέζα γηα ηηο παξνπζηάζεηο, 

νκηιίεο, θιπ                       
0,597 

 

Παξάγνληαο 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο» 

 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 5, 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 6 θαη 11, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 22.  

 

Πίλαθαο 22. εηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 2 

«αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο». 
 

Αξ. 

εξώηεζεο 

Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή Μέζνο όξνο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Δξψη. 6 1,00 5,00 4,3776 0,81879 
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Δξψη. 11 2,00 5,00 4,1429 0,65802 

  

Φνξηίζεηο εξσηήζεσλ κέζα ζηνλ παξάγνληα «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο»      

 

Οη θνξηίζεηο γηα ηνλ παξάγνληα απηφ θπκάλζεθαλ απφ 0.824 κέρξη 0.658 (πίλαθαο 23). Ζ 

εζσηεξηθή ζπλνρή (φπσο θαίλεηαη απφ ηε θφξηηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκνινγία πνπ 

πήξαλ, ήηαλ:  «επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ πξνπφλεζεο» (θφξηηζε 0.824) θαη 2 

«δηεμάγεη ηαθηηθά επηζεσξήζεηο ησλ ρψξσλ πξνπφλεζεο» (θφξηηζε 0.658).  

 

Πίλαθαο 23. Οη θνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα 2 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο».  

 

Αξηζκόο 

εξώηεζεο Αλάιπζε ηεο εξώηεζεο 

Φόξηηζε 

παξάγνληα 

      

Δξψη. 6 Eπνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ πξνπφλεζεο                    0,824 

Δξψη. 11 

Γηεμάγεη ηαθηηθά επηζεσξήζεηο ησλ ρψξσλ 

πξνπφλεζεο             
0,658 

 

Παξάγνληαο 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη» 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 3 πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 20, 1, 14 θαη 4, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 24. 

Οη γλψζεηο-ηθαλφηεηεο πνπ πήξαλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα ζηειέρε ήηαλ ε εξψηεζε 14 

«ρεηξίδεηαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, αηπρήκαηα, δηακαξηπξίεο θαη αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ 

θάπνηα παηγλίδηα» θαη ε εξψηεζε 1 «ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ επίιπζε 

ελφο πξνβιήκαηνο».  

 

Πίλαθαο 24. εηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 4 

«ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 

  

Αξ. εξώηεζεο 
Διάρηζηε 

ηηκή 
Μέγηζηε 

ηηκή Μέζνο όξνο 
Σππηθή 

απόθιηζε 
Δξψη. 20 2,00 5,00 3,9796 ,90792 

Δξψη. 1 2,00 5,00 4,0612 ,60609 

Δξψη. 14 2,00 5,00 4,2449 ,76065 

Δξψη. 4 1,00 5,00 3,3571 ,98703 

 

Φνξηίζεηο εξσηήζεσλ κέζα ζηνλ παξάγνληα «ηερληθέο κάλαηδκελη». 
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Οη θνξηίζεηο γηα ηνλ παξάγνληα απηφ θπκάλζεθαλ απφ 0.760 κέρξη 0.458 (πίλαθαο 25). Οη δπν 

γλψζεηο-ηθαλφηεηεο πνπ παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε εζσηεξηθή ζπλνρή (φπσο θαίλεηαη απφ ηε 

θφξηηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκνινγία πνπ πήξαλ, ήηαλ:  «παξέρεη ηα κέζα γηα ηερληθέο 

κάξθεηηλγθ» (θφξηηζε 0.769) θαη 2 «ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ επίιπζε 

ελφο πξνβιήκαηνο» (θφξηηζε 0.468).  

 

Πίλαθαο 25. Οη θνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη».  

 

Αξηζκόο 

εξώηεζεο Αλάιπζε ηεο εξώηεζεο 

Φόξηηζε 

παξάγνληα 

      

Δξψη. 20 Παξέρεη ηα κέζα γηα ηερληθέο κάξθεηηλγθ         ,760 

Δξψη. 1 

Υξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ 

επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο                                 
,730 

Δξψη. 14 

Υεηξίδεηαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, αηπρήκαηα, 

δηακαξηπξίεο θαη αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ θάπνηα 

παηγλίδηα  

,553 

Δξψη. 4 

Υεηξίδεηαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, αηπρήκαηα, 

δηακαξηπξίεο θαη αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ θάπνηα 

παηγλίδηα  

,468 

 

Παξάγνληαο 7 «Οξγάλσζε αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ» 

 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 7, 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ 7 θαη 19, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 26.  

 

Πίλαθαο 26. εηξά κε ηελ νπνία νη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ παξάγνληα 7 

«νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ». 
 

Αξ. εξώηεζεο 
Διάρηζηε 

ηηκή 
Μέγηζηε 

ηηκή Μέζνο όξνο 
Σππηθή 

απόθιηζε 

Δξψη. 7 1,00 5,00 3,898 ,81879 

Δξψη. 19 2,00 5,00 3,500 ,65802 

   

 

Φνξηίζεηο εξσηήζεσλ κέζα ζηνλ παξάγνληα «Οξγάλσζε αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ» 

 

Οη θνξηίζεηο γηα ηνλ παξάγνληα απηφ θπκάλζεθαλ απφ 0.818 κέρξη 0.582 (πίλαθαο 27). Ζ 

εζσηεξηθή ζπλνρή (φπσο θαίλεηαη απφ ηε θφξηηζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκνινγία πνπ 
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πήξαλ, ήηαλ:  «ζρεδηάδεη ηνπξλνπά, θχπειια θαη ζπλαληήζεηο (θφξηηζε 0.818) θαη 2 «γλσξίδεη 

ηηο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πηπρέο ηνπ αζιήκαηνο (θφξηηζε 0.582).  

 

Πίλαθαο 27. Οη θνξηίζεηο ζηνλ παξάγνληα 7 «Οξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ». 

 

Αξηζκόο 

εξώηεζεο Αλάιπζε ηεο εξώηεζεο 

Φόξηηζε 

παξάγνληα 

      

Δξψη. 7 ρεδηάδεη ηνπξλνπά, θχπειια θαη ζπλαληήζεηο             ,818 

Δξψη. 19 

Γλσξίδεη ηηο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πηπρέο 

ηνπ αζιήκαηνο                                  
,582 

 

πγθξίζεηο 

Γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη δεισζείζεο ηθαλφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο, έγηλαλ ζπγθξίζεηο κε ηε ρξήζε ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο. Γηα ζθνπφ απηφ 

ζπγθξίζεθαλ νη κέζεο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ κε βάζε ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηα έηε εξγαζίαο, ηηο απνδνρέο θαη ηα ζεκηλάξηα.  

 

Ζιηθία θαη παξάγνληεο 

Απφ ηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε δηαζπνξάο δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ κφλν γηα ηνπο παξάγνληεο 2 

(F(3, 375)= 9.040, p< 0.001) θαη 4 (F(3, 375)= 3.370, p< 0.001), φπσο απεηθνλίδνληαη ζηνλ πηλ. 28.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλάιπζε Bonferroni έδεημε φηη ζηνλ παξάγνληα 2 ε ειηθία ησλ 20-29 

αμηνιφγεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πηφ ςειά απηφλ ηνλ παξάγνληα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ειηθία 

ησλ 40-49 εηψλ (p< 0.001) θαη κε ηελ ειηθία άλσ ησλ > 55 εηψλ (p< 0.01). Δπίζεο γηα ηελ 

ειηθηαθή νκάδα ησλ 30-39 εηψλ ν παξάγνληαο 2 αμηνινγήζεθε πην ςειά ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

ησλ 40-49 (p< 0.05). εκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηνλ παξάγνληα 4, φπνπ γηα ηελ 

ειηθία ησλ 20-29 ε ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ είλαη ζεκαληηθά πην ςειά απφ ηνλ κέζν φξν ηεο 

ειηθίαο ησλ 40-49 (p< 0.05). ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο.  

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 28, νη πξνπνλεηέο ειηθίαο 25-34 εηψλ αμηνιφγεζαλ αξθεηά 

πςειά ηνλ παξάγνληα 7 «νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ». Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη 

ππφινηπνη παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  ν παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν 

παξάγνληαο 2 «ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα», ν παξάγνληαο 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο», ν 
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παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο», ν παξάγνληαο 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη» θαη ηειεπηαίνο ν 

παξάγνληαο 4 «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 

Οη πξνπνλεηέο ειηθίαο 35-44 εηψλ αμηνιφγεζαλ αξθεηά πςειά ηνλ παξάγνληα 7 «νξγάλσζε 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ». Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη ππφινηπνη παξάγνληεο κε ηελ εμήο 

ζεηξά:  ν παξάγνληαο 2 «ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα», ν παξάγνληαο 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη», ν 

παξάγνληαο 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο», ν παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν 

παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο» θαη ηειεπηαίνο ν παξάγνληαο 4 «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 

Οη πξνπνλεηέο ειηθίαο 45-54 εηψλ αμηνιφγεζαλ αξθεηά πςειά ηνλ παξάγνληα 5 «αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο», ηνλ παξάγνληα 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη» θαη ηνλ παξάγνληα 2 «ζρέζεηο 

πξφιεςε-αζθάιεηα». Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη ππφινηπνη παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  

ν παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο», ν παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν παξάγνληαο 

7 «νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ» θαη ηειεπηαίνο ν παξάγνληαο 4 «ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ». 

Σέινο νη πξνπνλεηέο ειηθίαο πάλσ απφ 55 εηψλ αμηνιφγεζαλ αξθεηά πςειά ηνλ παξάγνληα 6 

«ηερληθέο κάλαηδκελη», ηνλ παξάγνληα 7 «νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ» θαη ηνλ 

παξάγνληα 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο». Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη ππφινηπνη 

παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  ν παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν παξάγνληαο 

2 «ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα», ν παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο», θαη ηειεπηαίνο ν παξάγνληαο 4 

«ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 

 

Πίλαθαο 28. Μέζεο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ ζηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο. 

 

Παξά-

γνληεο 

Ζιηθηαθή νκάδα 
 

25-34 R 35-44 R 45-54 R >55 R p 

1 3,76±0.52 5 3,63±0.64 6 3,69±0.67 4 3,80±0.55 6 NS 

2 3,80±0.45 3 3,89±0.56 2 4,03±0.77 3 3,85±0.69 5 0.001 

3 3,80±0.25 2 3,76±0.57 5 3,67±0.69 5 3,93±0.54 4 NS 

4 3,20±0.54 7 3,25±0.54 7 3,30±0.61 7 3,42±0.72 7 0.02 

5 3,80±0.57 4 3,79±0.69 4 4,25±0.66 1 4,21±0.54 3 NS 

6 3,75±0.47 6 3,80±0.41 3 4,06±0.36 2 4,28±0.50 1 NS 

7 4,00±0.79 1 4,08±0.83 1 3,59±0.98 6 4,21±0.69 2 NS 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη παξάγνληεο 
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Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 29, νη έγγακνη πξνπνλεηέο αμηνιφγεζαλ αξθεηά πςειά ηνλ 

παξάγνληα 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο», ηνλ παξάγνληα 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη» θαη ηνλ 

παξάγνληα 7 «νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ». Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη ππφινηπνη 

παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  ν παξάγνληαο 2 «ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα», ν παξάγνληαο 3 

«επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο», θαη ηειεπηαίνο ν παξάγνληαο 4 

«ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 29, νη άγακνη πξνπνλεηέο αμηνιφγεζαλ πςειά ηνλ παξάγνληα 

2 «ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα», ηνλ παξάγνληα 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο» θαη ηνλ 

παξάγνληα 7 «νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ». Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη ππφινηπνη 

παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  ν παξάγνληαο 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη», ν παξάγνληαο 3 

«επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο» θαη ηειεπηαίνο ν παξάγνληαο 4 

«ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 

  

Πίλαθαο 29. Μέζεο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ ζε έγγακνπο θαη άγακνπο πξνπνλεηέο. 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 Έγγακνο R Άγακνο R p 

Παξάγνληαο 1 3.75± 0.57 6 3.68± 0.64 6 NS 

Παξάγνληαο 2 3.83± 0.69 4 3.97± 0.64 1 <0.001 

Παξάγνληαο 3 3.80± 0.58 5 3.78± 0.59 5 NS 

Παξάγνληαο 4 3.31± 0.71 7 3.32± 0.57 7 NS 

Παξάγνληαο 5 4.24± 0.49 1 3.94± 0.73 2 NS 

Παξάγνληαο 6 4.23± 0.47 2 3.89± 0.42 4 NS 

Παξάγνληαο 7 4.07± 0.73 3 3.93± 0.92 3  NS 

 

Μνξθσηηθό επίπεδν θαη παξάγνληεο 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 30, νη πξνπνλεηέο κε βαζηθή εθπαίδεπζε αμηνιφγεζαλ αξθεηά 

πςειά ηνλ παξάγνληα 7 «νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ». Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη 

ππφινηπνη παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  ν παξάγνληαο 2 «ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα», ν 

παξάγνληαο 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη», ν παξάγνληαο 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο», ν 

παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο» θαη ηειεπηαίνο ν 

παξάγνληαο 4 «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ» . 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 30, νη πξνπνλεηέο κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αμηνιφγεζαλ 

αξθεηά πςειά ηνλ παξάγνληα 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο», ηνλ παξάγνληα 6 «ηερληθέο 
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κάλαηδκελη», ηνλ παξάγνληα 2 «ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα». Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη 

ππφινηπνη παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  ν παξάγνληαο 7 «νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ», 

ν παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο» θαη ηειεπηαίνο 

ν παξάγνληαο 4 «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 30, νη πξνπνλεηέο κε κεηαπηπρηαθά αμηνιφγεζαλ αξθεηά 

πςειά ηνλ παξάγνληα 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο», ηνλ παξάγνληα 7 «νξγάλσζε αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ», ηνλ παξάγνληα 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη». Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη 

ππφινηπνη παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  ν παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο», ν παξάγνληαο 2 

«ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα», ν παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο» θαη ηειεπηαίνο 

ν παξάγνληαο 4 «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 

 

Πίλαθαο 30. Παξάγνληεο θαη κνξθσηηθφ επίπεδν. 

 

 Μνξθσηηθό επίπεδν  

 Βαζηθή 

εθπαίδεπζε 
R 

Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 
R 

Μεηαπηπρηαθά 
R 

p 

Παξάγνληαο 1 3,6000±0,61 6 3,7085±0,62 6 3,8875±0,54 4 NS  

Παξάγνληαο 2 3,7391±0,49 2 4,0000±0,70 3 3,8750±0,69 5 NS 

Παξάγνληαο 3 3,6174±0.56 5 3,8373±0,60 5 3,8750±0,54 6 NS 

Παξάγνληαο 4 3,1196±0,53 7 3,3432±0,63 7 3,5313±0,66 7 NS  

Παξάγνληαο 5 3,6522±0,68 4 4,1610±0,58 1 4,2813±0,63 1 NS  

Παξάγνληαο 6 3,7174±0,43 3 4,1314±0,41 2 4,0938±0.55 3 0.001 

Παξάγνληαο 7 4,0000±0,71 1 3,9322±0,93 4 4,1875±0,70 2  NS 

 

`Δηε εξγαζίαο θαη παξάγνληεο 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 31, νη πξνπνλεηέο πνπ εξγάδνληαλ απφ 0 κέρξη 9 έηε 

αμηνιφγεζαλ αξθεηά πςειά ηνλ παξάγνληα 7 «νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ». 

Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη ππφινηπνη παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  ν παξάγνληαο 2 

«ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα», ν παξάγνληαο 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη», ν παξάγνληαο 5 

«αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο», ν παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν παξάγνληαο 1 

«αζιεηηζκφο» θαη ηειεπηαίνο ν παξάγνληαο 4 «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 

Οη πξνπνλεηέο πνπ εξγάδνληαλ απφ 10-19 έηε αμηνιφγεζαλ αξθεηά πςειά ηνλ παξάγνληα 5 

«αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο», ηνλ παξάγνληα 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη», ηνλ παξάγνληα 2 «ζρέζεηο 

πξφιεςε-αζθάιεηα». Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη ππφινηπνη παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  

ν παξάγνληαο 7 «νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ», ν παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο 
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ζρέζεηο», ν παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο» θαη ηειεπηαίνο ν παξάγνληαο 4 «ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ». 

Οη πξνπνλεηέο πνπ εξγάδνληαλ απφ πάλσ απφ 20 έηε αμηνιφγεζαλ αξθεηά πςειά ηνλ 

παξάγνληα 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη», ηνλ παξάγνληα 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο» θαη ηνλ 

παξάγνληα 7 «νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ». Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη ππφινηπνη 

παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  ν παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν παξάγνληαο 

2 «ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα», ν παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο» θαη ηειεπηαίνο ν παξάγνληαο 4 

«ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 

 

Πίλαθαο 31. Έηε εξγαζίαο θαη κέζεο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ. 

 

 Έηε εξγαζίαο  

 0-9 R 10-19 R Πάλσ από 20 R p 

Παξάγνληαο 1 3,60±0,61 6 3,71±0,62 6 3,80±0,55 6  NS 

Παξάγνληαο 2 3,80±0,51 2 4,00±0,70 3 3,85±0,69 5  NS 

Παξάγνληαο 3 3,66±0,53 5 3,84±0,60 5 3,93±0,53 4  NS 

Παξάγνληαο 4 3,13±0,62 7 3,34±0,63 7 3,42±0,72 7  NS 

Παξάγνληαο 5 3,69±0,66 4 4,16±0,58 1 4,22±0,54 2  NS 

Παξάγνληαο 6 3,74±0,42 3 4,13±0,41 2 4,28±0,49 1 0.001 

Παξάγνληαο 7 4,02±0,70 1 3,93±0,93 4 4,21±0,65 3  NS 

 

`Δηε εξγαζίαο θαη απνδνρέο 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 32, νη πξνπνλεηέο πνπ είραλ απνδνρέο θάησ απφ 10.000 Δ 

αμηνιφγεζαλ πςειά ηνλ παξάγνληα 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο», ηνλ παξάγνληαο 6 «ηερληθέο 

κάλαηδκελη», ηνλ παξάγνληα 2 «ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα» θαη ηνλ παξάγνληα 7 «νξγάλσζε 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ». Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη ππφινηπνη παξάγνληεο κε ηελ εμήο 

ζεηξά:  ν παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο», θαη 

ηειεπηαίνο ν παξάγνληαο 4 «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 

Οη πξνπνλεηέο πνπ είραλ απνδνρέο απφ 10.000-20.000 αμηνιφγεζαλ αξθεηά πςειά ηνλ 

παξάγνληα 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο», ηνλ παξάγνληαο 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη» θαη ηνλ 

παξάγνληα 7 «νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ». Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη ππφινηπνη 

παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  ν παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν παξάγνληαο 

2 «ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα», ν παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο» θαη ηειεπηαίνο ν παξάγνληαο 4 

«ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 
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Πίλαθαο 32. Έηε εξγαζίαο θαη απνδνρέο. 

 

 Απνδνρέο   

 Κάησ από 10.000 Δ R 10.000-20.000 R P 

Παξάγνληαο 1 3,62±0,59 6 3,91±0,58 6 NS 

Παξάγνληαο 2 3,91±0,65 3 3,94±0,71 5 NS 

Παξάγνληαο 3 3,73±0,57 5 3,96±0,61 4 NS 

Παξάγνληαο 4 3,23±0,55 7 3,47±0,75 7 NS 

Παξάγνληαο 5 3,96±0,65 1 4,32±0,58 1 NS 

Παξάγνληαο 6 3,95±0,43 2 4,23±0,51 2 NS 

Παξάγνληαο 7 3,91±0,89 4 4,21±0,68 3 NS 

 

εκηλάξηα 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 33, νη πξνπνλεηέο πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα 

αμηνιφγεζαλ αξθεηά πςειά ηνλ παξάγνληα 7 «νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ». 

Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη ππφινηπνη παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  ν παξάγνληαο 2 

«ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα», ν παξάγνληαο 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη», ν παξάγνληαο 5 

«αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο», ν παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν παξάγνληαο 1 

«αζιεηηζκφο» θαη ηειεπηαίνο ν παξάγνληαο 4 «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 

Οη πξνπνλεηέο πνπ  δελ είραλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα αμηνιφγεζαλ  αξθεηά πςειά ηνλ 

παξάγνληα 5 «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο» θαη ηνλ παξάγνληα 6 «ηερληθέο κάλαηδκελη». 

Αθνινχζεζαλ ζηελ θαηάηαμε νη ππφινηπνη παξάγνληεο κε ηελ εμήο ζεηξά:  ν παξάγνληαο 7 

«νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ», ν παξάγνληαο 2 «ζρέζεηο πξφιεςε-αζθάιεηα», ν 

παξάγνληαο 3 «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο», ν παξάγνληαο 1 «αζιεηηζκφο» θαη ηειεπηαίνο ν 

παξάγνληαο 4 «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ». 

 

Πίλαθαο 33. εκηλάξηα. 
 

 εκηλάξηα   

 Ναη R Όρη R P 

Παξάγνληαο 1 3,5714±0,64 6 3,7506±0,60 6 0.719 

Παξάγνληαο 2 3,7381±0,51 2 3,9675±0,68 4 0.039 

Παξάγνληαο 3 3,5714±0,57 5 3,8519±0,58 5 0.047 

Παξάγνληαο 4 3,1071±0,54 7 3,3799±0,62 7 <0.001 

Παξάγνληαο 5 3,6667±0,71 4 4,1688±0,59 1 0.351 

Παξάγνληαο 6 3,7143±0, 46 3 4,1136±0,43 2 0.003 

Παξάγνληαο 7 4,0238±0,69 1 3,9805±0,89 3 0.081 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΕΖΣΖΖ 

Δηζαγσγή 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα ζρεδηάζεη έλα κνληέιν δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ γηα 

ηνπο πξνπνλεηέο ηεο ππγκαρίαο. ηελ παξνχζα κειέηε ζπκκεηείραλ φινη νη πξνπνλεηέο ηεο 

ππγκαρίαο ηεο Διιάδαο, πνπ ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηεινχληαλ απφ εξσηήζεηο 

πνπ ζρεδηάζηεθαλ λα πξνζδηνξίζνπλ, ηφζν ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φζν θαη ηηο 

δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ νξγάλσζε-δηαρείξηζε αζιεηηζκνχ, ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ.        

 

Γεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ησλ πξνπνλεηώλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην  
 

Σν ζπλνιηθφ δείγκα ησλ πξνπνλεηψλ ήηαλ άλδξεο, επηβεβαηψλνληαο φηη ην επάγγεικα απηφ 

θπξηαξρείηαη απφ ην ηζρπξφ θχιν (Cheng,1993; Lambrecht, 1987; Skipper, 1990). Οη 

πεξηζζφηεξνη πξνπνλεηέο (32.7 %) ήηαλ κεγαιχηεξνη απφ 55 εηψλ, ήηαλ έγγακνη, ελψ ην 60.2 %  

ήηαλ απφθνηηνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Σν 40.8 % ησλ πξνπνλεηψλ εξγάδνληαλ 10-19 έηε θαη νη 

απνδνρέο ηνπο ήηαλ 10.000 κε 20.000 επξψ (72.4 %).  `Έλα πνζνζηφ 70% ησλ εξσηψκελσλ 

επηζήκαλε φηη παξαθνινχζεζε θάπνην ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε/δηαρείξηζε.   

 

Παξάγνληεο 

Ζ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην νη 

πξνπνλεηέο, απνθάιπςε επηά παξάγνληεο πνπ ήηαλ νη εμήο: αζιεηηζκφο, νξγάλσζε αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ, επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο, ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ηερληθέο κάλαηδκελη θαη πξφιεςε-αζθάιεηα. Ο παξάγνληαο «αζιεηηζκφο» κε 

ηδηνηηκή 6.937, πνπ εξκήλεπε ην 28.905 % ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο, πνπ παξνπζίαζε εζσηεξηθή 

ζπλνρή (Cronbach α=0.79) θαη θνξηίζεηο απφ 0.840 κέρξη 0.504, θαηεηάγε ζηελ πξψηε ζέζε. Σα 

απνηειέζκαηα απηά είλαη ζε ζπκθσλία κε απηά ηεο έξεπλαο ησλ Moore & Webb, (1993) πνπ 

θαηέηαμαλ ηνλ παξάγνληα απηφ ζηελ πξψηε ζέζε θαη ησλ Afthinos (1993) θα Chen (1993), πνπ 

ηνλ θαηέηαμαλ ζηε δεχηεξε ζέζε. Αληίζεηα νη έξεπλεο ησλ Jennings (1984) θαη Quain & Parks, 
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(1986) θαηέηαμαλ ηνλ παξάγνληαλ ζηελ ηέηαξηε ζέζε, ηνπ Gouws (1993), ζηελ έβδνκε θαη ηεο 

Jamieson (1980), ζηε δέθαηε ζέζε. Ζ δηαθχκαλζε απηή ζηελ θαηάηαμε κε βάζε ηηο θνξηίζεηο 

νθείιεηαη ζηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ. ηε κειέηε καο νη πξνπνλεηέο 

βαζκνιφγεζαλ αξθεηά πςειά ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ αζιεηηζκφ εξσηήζεηο. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη 

ζηε ζεκαζία πνπ έδσζαλ ζηηο εξσηήζεηο φπσο «δείρλεη θαηαλφεζε ησλ αλζξψπηλσλ νξίσλ ζηνλ 

αζιεηηζκφ» θαη «γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο», «γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζέξκαλζεο θαη απνζεξαπείαο» θαη «θπζηθή 

θαηάζηαζε».  

Ο παξάγνληαο «πξφιεςε-αζθάιεηα», κε ηδηνηηκή 2.578, πνπ εξκήλεπε ην 39.645 % ηεο 

ζπλνιηθήο δηαζπνξάο, είρε θνξηίζεηο απφ 0.810 κέρξη 0.764, θαηεηάγε ζηε δεχηεξε ζέζε. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξεί λα ζπγθξηζνχλ κε αξθεηέο έξεπλεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κε απηή ηνπ Davis (1987), πνπ θαηέηαμε ηνλ παξάγνληα απηφ ζηελ πξψηε ζέζε, ηνπ 

Jennings (1984), πνπ ηνλ θαηέηαμε ζηε δεχηεξε ζέζε, ηνπ Chen (1993), πνπ ηνλ θαηέηαμε ζηελ 

έβδνκε, ηεο Lambrecht (l987) θαη ηνπ Afthinos (1993), πνπ ηνλ θαηέηαμαλ ζηελ ζηελ φγδνε, ηνπ 

Montour (1982), πνπ ηνλ θαηέηαμε ζηε δέθαηε θαη ηεο Jamieson (1980), πνπ ηνλ θαηέηαμε ζηελ 

ελδέθαηε ζέζε. ε θάπνηεο άιιεο έξεπλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Farmer (1989), νη 

εξσηήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ θάησ απφ ηνλ φξν αζθάιεηα, ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ Lin (1998), νη 

εξσηήζεηο απεηέιεζαλ ηνλ παξάγνληα «δηαρείξηζε πγείαο-απνθαηάζηαζεο». Ζ δηαθνξνπνίεζε 

απηή νθείιεηαη ζην φηη νη παξαπάλσ εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα. 

Έηζη δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ίδησλ φξσλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, 

πνπ θαηέηαμαλ ηνλ παξάγνληα «πξφιεςε αηπρεκάησλ-δηαρείξηζε θξίζεο» ζε πςειέο ζέζεηο. Ο 

παξάγνληαο «επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο» κε ηδηνηηκή 2.136, πνπ εξκήλεπε ην 48.546 % ηεο 

ζπλνιηθήο δηαζπνξάο, πνπ παξνπζίαζε εζσηεξηθή ζπλνρή (Cronbach α=0.76 ) θαη θνξηίζεηο απφ 

0.683 κέρξη 0.512, θαηεηάγε ζηελ ηξίηε ζέζε. Ζ θαηάηαμε απηή ζπκθσλεί κε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηηο ΖΠΑ, Δπξψπε θαη Αζία. Ο Cheng (1993), νη 

Horch & Schutte (2003) θαη νη Case & Branch (2004), θαηέηαμαλ ηνλ παξάγνληα απηφ ζηελ 

πξψηε ζέζε. Ζ Jamieson (1980), νη Ulrich & Parkhouse (1982), ν Σsai, (1996) θαη νη Barcelone 

& Rose (2004), θαηέηαμαλ ηελ επηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο ζηε δεχηεξε ζέζε, ν Jennings 

(1984), ν Farmer (1989), ν Nielson (1990), νη Parks & Quain (1986), νη Quain & Parks (1986), 

νη DeSensi, Kelley, Blanton & Beitel (1990) θαη ε Tripolitsioti (2005), ζηελ ηξίηε ζέζε. Ο Case 

(1986), ε Lambrecht (l987) θαη νη Paris & Zeigler (1983), ζηελ ηέηαξηε ζέζε, ν Chen, (1993), ν 
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Irwin θαη ζπλ., (1995), ν Nikolaidis (1995) θαη ν Κim (1997), ζηελ πέκπηε ζέζε, νη Hatfield, 

Wrenn & Bretting, (1987), ζηελ έθηε ζέζε θαη ν Davis (1987), ζηε δέθαηε ζέζε.  

Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ σο πξνο ηελ θαηάηαμε ηνπ παξάγνληα «επηθνηλσλία-δεκφζηεο 

ζρέζεηο», πηζαλφλ λα νθείινληαη θπξίσο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ θαηείραλ ηα εξσηψκελα 

ζηειέρε νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο αζιεηηζκνχ θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαλ ηηο εξσηήζεηο 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Ο παξάγνληαο «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ» κε ηδηνηηκή 1.707, πνπ εξκήλεπε ην 55.661 % ηεο 

ζπλνιηθήο δηαζπνξάο, πνπ παξνπζίαζε εζσηεξηθή ζπλνρή (Cronbach α=0.76), θαη θνξηίζεηο απφ 

0.769 κέρξη 0.597, θαηεηάγε ζηελ ηέηαξηε ζέζε. Σφζν παιαηφηεξεο, φζν θαη πξφζθαηεο κειέηεο, 

επηζεκαίλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηεο νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο αζιεηηζκνχ. πγθεθξηκέλα ν Davis (1987), ζε κειέηε 

πνπ δηεμήγαγε ζε 477 επαγγεικαηίεο απφ ηδησηηθέο ιέζρεο πγείαο, πνπ ήηαλ κέιε ηεο δηεζλνχο 

νκνζπνλδίαο αζιεκάησλ ξαθέηαο, θαηέηαμε ηνλ παξάγνληα «λέεο ηερλνινγίεο» ζηε δεχηεξε 

ζέζε, ν Afthinos (1993) θαη ν Quinn (1994), ηνλ θαηέηαμαλ ζηε δεχηεξε ζέζε, ελψ ζηελ ηξίηε 

ζέζε θαηεηάγε ζηελ έξεπλα ηνπ Skipper (1990). Οη DeSensi θαη ζπλ. ( 1990), ζηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζε 1.000 εξγνδφηεο απφ 14 θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ, 

θαηέηαμαλ ηνλ παξάγνληα «ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ» ζηελ ηέηαξηε ζέζε, νη Cuskelly & Auld 

(1991), ηνλ θαηέηαμαλ ζηελ πέκπηε ζέζε, ελψ νη Case & Branch, (2004), ζηελ έθηε ζέζε. Οη 

πξνπνλεηέο αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαζία ησλ ηθαλνηήησλ, πνπ αθνξνχζαλ ηηο λέα ηερλνινγίεο θαη 

ηηο βαζκνιφγεζαλ κε πςεινχο βαζκνχο.  

Ο παξάγνληαο «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο» κε ηδηνηηκή 1,401, πνπ εξκήλεπε ην 61.500 % ηεο 

ζπλνιηθήο δηαζπνξάο, πνπ παξνπζίαζε ζπζρέηηζε (r= 0.511, p<0.01) θαη θνξηίζεηο απφ 0.824 

κέρξη 0.658, θαηεηάγε ζηελ πέκπηε ζέζε. Αξθεηέο κειέηεο δηαπίζησζαλ φηη νη αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ήηαλ αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ αλάιπζε. 

πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ηνπ Σsai (1996), ν παξάγνληαο απηφο θαηεηάγε ζηε δεχηεξε ζέζε, 

ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ Afthinos (1993), ζηελ ηξίηε ζέζε. ηε κειέηε ηεο Jamieson (1980), ηνπ 

Medalha (1982), ηνπ Jennings (1984), ηνπ Skipper, (1990) θαη ηνπ Chen (1993), ν παξάγνληαο 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηεηάγε ζηελ ηέηαξηε ζέζε, ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ Nikolaidis (1995), 

ζηελ φγδνε ζέζε.  

Μεξηθέο κειέηεο, φηαλ νκαδνπνίεζαλ ηηο εξσηήζεηο ζε θάπνην παξάγνληα, ρξεζηκνπνίεζαλ 

δηαθνξεηηθή νξνινγία απφ απηή ηεο παξνχζαο κειέηεο πνπ είλαη «αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο». 
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`Όκσο ε δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ απηνχ γίλεηαη, είηε κε ηελ έλλνηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, είηε κε ηελ 

έλλνηα ηεο νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Skipper 

(1990), πξνέθπςαλ δπν παξάγνληεο πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηνλ παξάγνληα ηεο παξνχζαο κειέηεο: 

α) ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ θαηεηάγε ζηε δεχηεξε ζέζε θαη β) ε 

ιεηηνπξγία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ θαηεηάγε ζηελ ηέηαξηε ζέζε.  

Ο παξάγνληαο «ηερληθέο κάλαηδκελη» κε ηδηνηηκή 1.231, πνπ εξκήλεπε ην 66.629 % ηεο 

ζπλνιηθήο δηαζπνξάο, πνπ παξνπζίαζε εζσηεξηθή ζπλνρή (Cronbach α=0.67 ) θαη θνξηίζεηο απφ  

0.728 κέρξη 0.428, θαηεηάγε ζηελ έθηε ζέζε. Οη ηερληθέο κάλαηδκελη έρεη βξεζεί λα είλαη 

ζεκαληηθέο ζ’ έλα κεγάιν αξηζκφ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. ηηο κειέηεο ησλ Ulrich & Parkhouse, 

(1982), ηνπ Ellard (1984), ησλ Parks & Quain (1986), ηνπ Farmer (1989), ηνπ Gouws (1993) θαη 

Nikolaidis (1995), ν παξάγνληαο απηφο θαηεηάγε ζηελ πξψηε ζέζε. ηηο έξεπλεο ησλ Jennings 

(1984), ηνπ Cheng (1993) θαη Koustelios (2003a), νη ηερληθέο κάλαηδκελη θαηεηάγεζαλ ζηε ίδηα 

ζέζε κε ηελ παξνχζα κειέηε (ηέηαξηε). ηελ έξεπλα ηνπ Afthinos (1993), θαηεηάγε ηελ πέκπηε 

ζέζε, ελψ ζηελ κειέηε ηεο Jamieson (1980), ζηελ έθηε ζέζε.  Πξέπεη εδψ λα επηζεκαλζεί φηη ζε 

πνιιέο κειέηεο νη παξάγνληεο έρνπλ κεηνλνκαζηεί γηα λα ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ ιεμηινγίνπ πνπ εθθξάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα 

ν παξάγνληαο ηερληθέο κάλαηδκελη θαη ν παξάγνληαο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο πεξηιακβάλεη 

εξσηήζεηο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε αλάινγεο δηνηθεηηθέο ηερληθέο (Kim, 1997). ηελ παξνχζα 

κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο ηερληθέο κάλαηδκελη, πνπ πεξηιακβάλνληαλ, ηφζν ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο Toh, φζν θαη ζ’ αξθεηέο άιιεο έξεπλεο. `Όπσο δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηελ 

θαηάηαμε κέζα ζηνλ θάζε παξάγνληα, νη πξνπνλεηέο ηεο ππγκαρίαο, θαηάιαβαλ ηε ζεκαζία ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο ηερληθέο δηνίθεζεο θαη ηηο βαζκνιφγεζαλ αλάινγα.  

Ο παξάγνληαο «νξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ», κε εζσηεξηθή ζπλνρή (5.44<0.01) θαη 

θνξηίζεηο απφ 0.818 κέρξη 0.582 θαηεηάγε ζηε δεχηεξε ζέζε. Ζ ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ν 

παξάγνληαο απηφο γηα ηα ζηειέρε νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο αζιεηηζκνχ, έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ 

άιινπο εξεπλεηέο. Ο Skipper (1990), θαηέηαμε ηνλ παξάγνληα «νξγάλσζε αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ», ζηελ έβδνκε ζέζε, ν Afthinos (1993), ζηε δέθαηε ζέζε θαη ν Nikolaidis (1995), 

ζηελ έθηε ζέζε. ηελ παξνχζα κειέηε ζπκκεηείραλ πξνπνλεηέο ππγκαρίαο, νη νπνίνη 

βαζκνιφγεζαλ κε νκνηνγέλεηα ηηο εξσηήζεηο πνπ είραλ ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απεηέιεζαλ ηνλ παξάγνληα απηφ.  
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εκαληηθέο δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο  

 

Οη πξνπνλεηέο ηεο ππγρκαρίαο βαζκνιφγεζαλ 7 ηθαλφηεηεο κε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε κηα 

θιίκαθα Likert 5 ζεκείσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηηο έξεπλεο ησλ Quinn (1994), 

Schneider & Stier (2000) θαη Stier & Schneider (2000). Οη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο 6, 9, 8, 14, 22, 

11 θαη 1 βαζκνινγήζεθαλ κε κεγαιχηεξν βαζκφ. Οη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο «επνπηεχεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ πξνπφλεζεο», «δηαηεξεί άξηζηε επηθνηλσλία κε ηνπο αζιεηέο», 

«ρξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο», «ρεηξίδεηαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα αηπρήκαηα, 

δηακαξηπξίεο θαη αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ θάπνηα παηγλίδηα», «πξνάγεη ηελ αξκνλία ζηνπο 

αζιεηέο», «δηεμάγεη ηαθηηθά επηζεσξήζεηο ησλ ρψξσλ πξνπφλεζεο», «ρξεζηκνπνηεί 

απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο», «ρξεζηκνπνηεί επνπηηθά κέζα 

γηα ηηο παξνπζηάζεηο, νκηιίεο», βαζκνινγήζεθαλ κε αξθεηά πςεινχο βαζκνχο, γηαηί νη 

πξνπνλεηέο, ζεψξεζαλ φηη απηέο νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ην επάγγεικα ηνπ πξνπνλεηή ππγκαρίαο. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ νη 

δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο «παξέρεη ηα κέζα γηα ηερληθέο κάξθεηηλγθ», «ρξεζηκνπνηεί θαιέο 

πξνθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο», «γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζέξκαλζεο θαη 

απνζεξαπείαο» θαη «ζρεδηάδεη ηνπξλνπά, θχπειια θαη ζπλαληήζεηο». Οη πξνπνλεηέο, θαηάιαβαλ 

φηη νη ηθαλφηεηεο ηεο αζιεηηθήο επηζηήκεο ήηαλ νη ζπνπδαηφηεξεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα 

θαζήθνληα ησλ ζέζεσλ πνπ θαηέρνπλ σο ζηειέρε νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο αζιεηηζκνχ. Σα 

απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ ελ κέξεη κε αλάινγεο ζρεηηθέο έξεπλεο (Afthinos, 1993; Chen, 

1993; Kim, 1997; Lambrecht, 1987; Nielsen, 1990; Paris & Zeigler, 1983; Tsai, 1996). Ζ 

ηθαλφηεηα «ρξεζηκνπνηεί επνπηηθά κέζα γηα ηηο παξνπζηάζεηο, νκηιίεο, θιπ», βαζκνινγήζεθε 

ηειεπηαία απφ ηνπο πξνπνλεηέο. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε δχν κειέηεο (Jamieson, 

1980; Jennings, 1984), αιιά φρη κε ηνλ Schneider and Stier, (2000). Απηνί βξήθαλ κηα 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ζ’ απηή ηελ πεξηνρή. 

Οη αθαδεκατθνί ζηε κειέηε ηνπο εθηίκεζαλ ηελ εξεπλεηηθή ηθαλφηεηα ζεκαληηθφηεξε απφ φηη νη 

επαγγεικαηίεο. Οη πξνπνλεηέο βαζκνιφγεζαλ ηηο ηθαλφηεηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππνινγηζηψλ 

κε κεγάινπο βαζκνχο. Οη δεμηφηεηεο «ρξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο», «ρξεζηκνπνηεί επνπηηθά 

κέζα γηα ηηο παξνπζηάζεηο, νκηιίεο», ήηαλ κέζα ζηηο 10 πξψηεο πξνηηκήζεηο ηνπο. Οη ηθαλφηεηεο 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ππνινγηζηψλ δελ ζεσξήζεθαλ σο ζεκαληηθέο ζηηο πξψηεο κειέηεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο αζιεηηζκνχ θαη δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζρεδίαζαλ νη εξεπλεηέο (Jamieson, 1980; Jennings, 1984; Lambrecht, 
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1987). Ζ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ηφζν 

ζην δεκφζην, φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζην ηνλ ηξφπν 

ελεκέξσζεο ησλ πξνπνλεηψλ ηεο ππγκαρίαο. Απφ ηε βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ δηαπηζηψζεθε 

φηη απηνί έδσζαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο. 

Πεξηιεπηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη απηά ηα ζπκπεξάζκαηα δείρλνπλ φηη νη πξνπνλεηέο 

αληηιακβάλνληαη πνηεο απφ ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο απαηηνχληαη γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Δπηπιένλ νη ηθαλφηεηεο πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε πςειφ βαζκφ θαη 

θαηεηάγεζαλ ζηηο πξψηεο ζέζεηο, έδσζαλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα «πξνζφληα» πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ. Οη πιεξνθνξίεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζρεδηαζηνχλ ζεκηλάξηα γηα πξνπνλεηέο ηεο ππγκαρίαο γηα λα 

επηκνξθσζνχλ κε ζχγρξνλεο γλψζεηο ην ηνκέα ηεο νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο ηνπ αζιεηηζκνχ. Ζ 

αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο 

αζιεηηζκνχ θαζηεξψλεη ηελ θαηάξηηζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ξχζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο 

(Jameson, 1980). Ίζσο νη επαγγεικαηίεο πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηνλ 

ηνκέα ηεο νξγάλσζεο-δηαρείξηζεο αζιεηηζκνχ, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα βειηηψζνπλ ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

1. Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ησλ ηθαλνηήησλ 

ήηαλ 0.88. 

2. ρεδφλ φινη νη πξνπνλεηέο ήηαλ άλδξεο. 

3. Σν 34.7 ησλ πξνπνλεηψλ ήηαλ έγγακνη ειηθίαο 35-45 εηψλ. 

4. Οη πξνπνλεηέο ήηαλ θπξίσο απφθνηηνη ΑΔΗ θαη εξγάδνληαλ ζπλνιηθά 10-19 έηε. 

5. Οη εηήζηεο απνδνρέο ηνπο ήηαλ 10.000-12.000 επξψ, ελψ κφλν ην 21.8 % είραλ 

παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην δηνίθεζεο ηνπ αζιεηηζκνχ. 

6. Οη θνξπθαίεο 5 ηθαλφηεηεο πνπ βαζκνινγήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο πξνπνλεηέο ήηαλ:   

    1. Δπνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ πξνπφλεζεο   

    2. Γηαηεξεί άξηζηε επηθνηλσλία κε ηνπο αζιεηέο   

    3. Υξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο   

    4. Υεηξίδεηαη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, αηπρήκαηα, δηακαξηπξίεο θαη αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ 

θάπνηα παηγλίδηα     

    5. Πξνάγεη ηελ αξκνλία ζηνπο αζιεηέο   

7. Οη παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ήηαλ:  

    Αζιεηηζκφο  

    Πξφιεςε-αζθάιεηα 

    Δπηθνηλσλία-δεκφζηεο ζρέζεηο  

    Υξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ  

    Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο  

    Σερληθέο κάλαηδκελη 

    Οξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ 
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Μέξνο πξώην:  Γηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο 

Με βάζε ηελ εκπεηξία πνπ έρεηε, θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ πνπ δείρλεη ηε ζεκαζία πνπ ηνπνζεηείηε 

ζε θάζε αλαγθαία δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα. 

 

 

 

ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΞΖΖ 

Καζόινπ 1, Διάρηζηα 2, Αξθεηά 3, Πνιύ 4, Πάξα πνιύ 5 
 

1. Υξεζηκνπνηείηε απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο;  1, 2, 3, 4, 5  

2. Παίξλεηε απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο ζε πεξίπησζε αηπρεκάησλ; 
 1, 2, 3, 4, 5 

3. Γηεμάγεηε έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ 

πξνπφλεζεο;  
 1, 2, 3, 4, 5  

4. Υξεζηκνπνηείηε απνηειεζκαηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο 

εγγξαθέο, αλαθνξέο, ζεκεηψζεηο, θ.η.ι.;        1, 2, 3, 4, 5  

5. Γείρλεηε θαηαλφεζε ησλ αλζξψπηλσλ νξίσλ ζηνλ αζιεηηζκφ;          1, 2, 3, 4, 5  

6. Δπνπηεχεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ πξνπφλεζεο;         1, 2, 3, 4, 5  

7. ρεδηάδεηε ηνπξλνπά, θχπειια θαη ζπλαληήζεηο;      1, 2, 3, 4, 5  

8. Υξεζηκνπνηείηε λέεο ηερλνινγίεο (e-mail, internet θιπ) ;     1, 2, 3, 4, 5  

9. Γηαηεξείηε άξηζηε επηθνηλσλία κε ηνπο αζιεηέο;       1, 2, 3, 4, 5  

10. Γλσξίδεηε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο;        1, 2, 3, 4, 5  

11. Γηεμάγεηε ηαθηηθά επηζεσξήζεηο ησλ ρψξσλ πξνπφλεζεο;     1, 2, 3, 4, 5  

12. Υξεζηκνπνηείηε θαιέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κέζσ γξαπηνχ ιφγνπ;      1, 2, 3, 4, 5  

13. Γλσξίδεηε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζέξκαλζεο θαη απνζεξαπείαο;                   1, 2, 3, 4, 5  

14. Υεηξίδεζηε πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, αηπρήκαηα, δηακαξηπξίεο θαη 

αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ θάπνηα παηγλίδηα;                   1, 2, 3, 4, 5  

15. Οξγαλψλεηε έλα αζθαιέο πξφγξακκα γηα ηελ πξφιεςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ 

θαη αηπρεκάησλ;       1, 2, 3, 4, 5  

16. Υξεζηκνπνηείηε απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο νξγάλσζεο/δηνίθεζεο;       1, 2, 3, 4, 5  

17. Γλσξίδεηε ηε ζρέζε κεηαμχ πγείαο θαη καδηθνχ αζιεηηζκνχ;        1, 2, 3, 4, 5  

18. Έρεηε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε;                 1, 2, 3, 4, 5  

19. Γλσξίδεηε ηηο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πηπρέο ηνπ αζιήκαηνο;  
 1, 2, 3, 4, 5  

20. Παξέρεηε ηα κέζα γηα ηερληθέο κάξθεηηλγθ;         
 1, 2, 3, 4, 5  

21. Υξεζηκνπνηείηε απιέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαπφλσλ;          1, 2, 3, 4, 5  

22. Πξνάγεηε ηελ αξκνλία ζηνπο αζιεηέο;         
 1, 2, 3, 4, 5  

23. Υξεζηκνπνηείηε θαιέο πξνθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο;         
 1, 2, 3, 4, 5  

24. Υξεζηκνπνηείηε επνπηηθά κέζα γηα ηηο παξνπζηάζεηο, νκηιίεο, θιπ ;       
 1, 2, 3, 4, 5  
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Μέξνο δεύηεξν: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Γψζηε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ζαο βάδνληαο έλα Υ.... 

Φύιν:  

Άλδξαο..... 

Γπλαίθα..... 

 

Ζιηθία: 

25-34…… 

35-44…… 

45-54…… 

Πάλσ απφ 55…... 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

Παληξεκέλνο/ε.................. 

Υσξηζκέλνο/ε-Άγακνο/ε........ 

 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν:  

Βαζηθή εθπαίδεπζε......... 

Αλψηαηε εθπαίδεπζε…… 

Μεηαπηπρηαθά…….......... 

 

Πόζα έηε είζηε πξνπνλεηήο/ηξηα; 

0-9…………. 

10-19………. 

Πάλσ απφ 20…. 

Ση έζνδα έρεηε ην ρξόλν από ηε ζέζε απηή;  

Κάησ απφ 10.000 £......... 

10.000-20.000 £................. 

Πάλσ απφ 20.000 £........... 

 

Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα νξγάλσζεο/δηνίθεζεο αζιεηηζκνύ;  

Ναη…. 

Όρη…. 


