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Πρόλογος 
 

Οι διοικήσεις όλων των αθλητικών οργανισµών (ερασιτεχνικών / επαγγελµατικών / Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης), απαιτούν όλο και µεγαλύτερα κονδύλια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για τη 

λειτουργία τους. Όµως, στην πράξη έχει φανεί ότι η αύξηση στις πιστώσεις δεν οδηγεί απαραίτητα και 

στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους. ∆ιοικήσεις που λειτουργούν µε ανθρώπινο δυναµικό 

περιορισµένων δυνατοτήτων, θα παράγουν πάντα ένα φτωχό έργο. Το αθλητικό περιβάλλον είναι 

δυναµικό, πολύπλοκο, µε συχνές αλλαγές και νέα δεδοµένα, και, ως εκ τούτου, η αναγκαιότητα για 

εκπαιδευµένα διοικητικά στελέχη γίνεται ολοένα και περισσότερο επιτακτική σε όλο το φάσµα του 

Ελληνικού αθλητισµού. 

 

Το πολύ σηµαντικό και πάντα επίκαιρο ζήτηµα της αναγκαιότητας εκπαίδευσης των διοικητικών 

στελεχών, αλλά και των αθλητών του Ελληνικού αθλητισµού, επιλέχτηκε ως κύρια θεµατική του 

συνεδρίου µετά από την ψήφιση από τη Βουλή νόµου σχετικού µε την οργάνωση των Ενώσεων 

Επαγγελµατικών Αθληµάτων, ο οποίος ορίζει ότι στις αρµοδιότητες των Ενώσεων Επαγγελµατικού 

Ποδοσφαίρου (προφανώς περιλαµβάνει και τις Ενώσεις Επαγγελµατικού Μπάσκετ και Βόλεϊ) 

εντάσσεται και η οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών σεµιναρίων επιµόρφωσης των διοικητικών και 

τεχνικών στελεχών, η ίδρυση κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία µε τέτοια 

κέντρα, για την επαγγελµατική κατάρτιση των αθλητών αρµοδιότητάς τους.  

 

Βασικός στόχος του 7
ου

 Συνεδρίου της Εταιρείας (Εύοσµος, 24 - 26 Νοεµβρίου 2006) είναι να 

εξετάσει την υπάρχουσα κατάσταση στο θέµα της εκπαίδευσης των διοικητικών στελεχών, αλλά και 

των αθλητών της χώρας, καθώς και τις προοπτικές που υπάρχουν στο θέµα αυτό. Επιµέρους στόχοι 

είναι η παρουσίαση πρόσφατων επιστηµονικών ευρηµάτων για την οργάνωση και διοίκηση του 

αθλητισµού, η σύνδεση των ευρηµάτων αυτών µε το χώρο των αθλητικών οργανισµών και η 

διαµόρφωση ενός νέου πλαίσιου για το επάγγελµα του διοικητικού στελέχους στον αθλητισµό του 

21
ου

 αιώνα.  

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

 

Σε οτιδήποτε καινούργιο υπάρχουν πάντα αντιδράσεις, γιατί νοµοτελειακά οι νέες αντιλήψεις 

συγκρούονται µε τις παλιές. Όµως, όποιος δεν έχει το κουράγιο να φύγει µακριά από την στεριά δεν 

µπορεί να ανακαλύψει καινούριους ωκεανούς και οι δικοί µας ωκεανοί είναι ένα καλύτερο αύριο στη 

διοίκηση του Ελληνικού αθλητισµού. Αν υιοθετήσουµε το σκεπτικό ότι κάθε εµπόδιο αποτελεί το 

σπόρο µιας ευκαιρίας και δούµε τα εµπόδια που ορθώνονται µπροστά µας, οι ευκαιρίες είναι πολλές 

για όλους µας. Ας τις αδράξουµε για µία νέα πραγµατικότητα στη διοίκηση του αθλητισµού της 

χώρας. 

 

 

Γεώργιος Γκανάτσιος  
∆ιευθυντής ∆ΑΚ Ευόσµου 

Συντονιστής 7
ου

 Συνεδρίου 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Προφορικές Ανακοινώσεις 
Ενότητα 1: Επαγγελµατικός  - Ερασιτεχνικός αθλητισµός 

 

∆ιερεύνηση στάσεων κοινού ως προς την παραχώρηση σε ιδιωτικούς φορείς 
ονοµαστικών δικαιωµάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις δηµόσιας ιδιοκτησίας  
Ανέστος, Κ. 

 

 

 

 

 

6 

Η επαγγελµατική ικανοποίηση των εργαζόµενων στην Ολυµπιακή Εγκατάσταση 
Κωπηλασίας      
Αργυράκης, Π., Κουστέλιος, Α. & Τσιγγίλης, Ν. 

 

 

11 

Οικονοµική προσέγγιση της βαθµολογικής κατάταξης στο Ελληνικό ποδόσφαιρο:  
σχέση θέσης και εξόδων    
Αυγερινού, Β., Γιακουµάτος, Σ., Κωνσταντινάκος, Π. & Μουντάκης, Κ. 

 

 

14 

Έξοδα και πηγές εσόδων των Ελληνικών ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωµατείων:  
η περίπτωση του Νοµού Άρτας 
Γκίζας, Π., Παπαδόπουλος, ∆. & Σιδερίδης, Α. 

 

 

18 

Αξιολόγηση της εφαρµογής τεχνικών µάρκετινγκ µε σκοπό τη βελτίωση  
της επικοινωνίας του Ολυµπιακού αθλήµατος της υδατοσφαίρισης στην Ελλάδα 
Αυθίνος, Ι., Νάσσης, Π. & Θεοδωράκης, Ν. 

 

 

21 

Ανάπτυξη προγράµµατος µάρκετινγκ σχέσεων πελατών (ΜΣΠ) σε επαγγελµατικό 
αθλητικό σωµατείο 
Τάχης, Σ., Τόλκα, Β. & Τζέτζης, Γ. 

 

 

25 

Η σχέση της ταύτισης µε τις στάσεις και τις συµπεριφορές φιλάθλων  
στον επαγγελµατικό αθλητισµό 
Καζαντζίδης, Π., Κυριακόπουλος, Π., Θεοδωράκης, Ν. & Βλαχόπουλος, Σ. 

 

 

28 

Η ταύτιση µε ένα µη κερδοσκοπικό αθλητικό οργανισµό ΑΜΕΑ και η σχέση της  
µε την πρόθεση αγοράς προϊόντων του χορηγού του 
Κούγκας, Χ., Παπαδόπουλος, ∆., ∆ηµητριάδης, Ε. & Σχοινάκης, Σ. 

 

 

32 

Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αντιπτέρισης 
Κούτρου, Ν., Θεοδωράκης, Ν. & Παπαδηµητρίου, ∆. 

 

35 

Εκπαίδευση στελεχών της Ελληνικής δηµόσιας διοίκησης 
Κριεµάδης, Θ., Λειβάδη, Σ. & Βρόντου, Ο. 

 

38 

Πεδία εκπαίδευσης στελεχών στη βιοµηχανία του αθλητικού τουρισµού 
Βρόντου, Ο., Κριεµάδης, Θ. & Λειβάδη, Σ. 

 

40 

Εκτίµηση του προφίλ των συµµετεχόντων στη δραστηριότητα της χιονοσανίδας 
Καϊµακάµης, ∆. & Αλεξανδρής, Κ. 

 

43 

∆ιαφορές στην αντίληψη της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταξύ 
χιονοδρόµων και αθλητών χιονοσανίδας σύµφωνα µε την κλίµακα των Brady & Cronin  
Μελιγδής, Α., Κουθούρης, Χ. & Αλεξανδρής, Κ. 

 

 

47 

Εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας σε µία εκδήλωση επίδειξης 
χιονοσανίδας 
Μπακαλούµη, Σ., Αλεξανδρής, Κ. & Κουθούρης, Χ. 

 

 

51 

Ποιότητα υπηρεσιών χιονοδροµικών κέντρων    
Μπάρλας, Α. & Κουστέλιος, Α.  

 

54 

Αθλητικές διαφορές - Αθλητική δικαιοσύνη – Ντόπινγκ 
Ροδινός, Γ. & Μαυροµάτης, Α.  

 

57 

∆ιαχείριση έργου σε µέγα αθλητικά γεγονότα: η περίπτωση των Ολυµπιακών Αγώνων 
«Αθήνα 2004» 
Σταυρόπουλος, Σ. & Αυθίνος, Ι. 

 

 

60 
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Αντιλαµβανόµενη αποτελεσµατικότητα και επαγγελµατική ικανοποίηση εκπαιδευτικών 
Ολυµπιακής Παιδείας 
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Ενότητα 2: Αναψυχή 
 
Κίνητρα συµµετοχής Ελλήνων φοιτητών σε αθλητικές δραστηριότητες 
Γδοντέλη, Κ., Αυγερινού, Β. & Μουντάκης, Κ. 

 

 

 

67 

«Οικογένεια», «γειτονιά», «ενεργή συµµετοχή» και «εθελοντισµός» ως παράµετροι  
στο σχεδιασµό δηµοτικών αθλητικών προγραµµάτων 
Κάκκος, Β. & Σταύρου, Ν.Α.  

 

 

71 

Θέσπιση παραγόντων για τη µέτρηση της απόδοσης σε ∆ηµοτικά Αθλητικά Κέντρα: 
περιπτωσιολογική µελέτη του ∆.Α.Κ. Ευόσµου 
Καρατζέτζου, Ζ., Taylor, P., Αλεξανδρής, Κ. & Γκανάτσιος, Γ.  

 

 

75 

Παράγοντες που αναστέλουν τη συµµετοχή εκπαιδευτικών  
σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής 
Κοντογιάννη, Ε., Κουθούρης, Χ. & Αλεξανδρής, Κ. 

 

 

77 

Παράγοντες των λόγων συµµετοχής σε αγώνες προσανατολισµού 
Κουκουρής, Κ. & Καµενίδου, Ε. 

 

81 

Τεχνικές διατήρησης των ασκούµενων των ∆ηµοτικών Αθλητικών Οργανισµών 
Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ. & Μιχαλοπούλου, Μ.  

 

84 

 

Αναρτηµένες Ανακοινώσεις 
 
Επαγγελµατική ικανοποίηση καθηγητών φυσικής αγωγής 
Πιντζοπούλου, Ε., Τσιγγίλης, Ν., Ζουρνατζή, Ε. & Κουστέλιος, Α. 

 

88 

Αξιολόγηση προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» στο ∆ήµο Αµπελοκήπων 
Θεσσαλονίκης          
Ρουσσέτη, Μ., Γραµµατικόπουλος, Β. & Κουστέλιος, Α.  

 

 

92 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 
Ανέστος, Κ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 

Εισαγωγή 
 

Η µεγιστοποίηση των εσόδων από τις αθλητικές εγκαταστάσεις έχει προσδιοριστεί ως ιδιαίτερα 

κατάλληλο µέσo για την κάλυψη των αναγκών τους (McCarthy & Irwin, 1997) και, συνεπώς, είναι 

απαραίτητο να αναζητούνται διαρκώς νέες πηγές εισοδήµατος (Mullin, Ηardy & Sutton, 2000). 

Αξιολόγηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ
 
(Parks, Zanger & Quarterman, 1998), αναφέρει 

πως η λειτουργική αποδοτικότητα και η οικονοµική επίδοση των εγκαταστάσεων που διοικούνται από 

τους δήµους συχνά δεν είναι θετικές, γεγονός που έχει οδηγήσει στο να µειωθούν, ή να εξαφανιστούν 

κάποια αθλητικά γεγονότα και υπηρεσίες. Αντίστοιχη εικόνα εµφανίζεται και σε µεγάλο αριθµό 

δηµόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα
 
(Ανέστος & Θαµνόπουλος, 2003). 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν προσδιορίσει ως πιθανή πηγή 

µακροπρόθεσµου εισοδήµατος την πώληση του δικαιώµατός τους στο όνοµά τους (Maisashvili & 

Smith, 2006; Schwartz, 2002). Ως «δικαίωµα στο όνοµα» αναφέρεται το δικαίωµα να δώσει κανείς 

όνοµα σε κάποιας µορφής περιουσιακό στοιχείο ενός τρίτου είτε αυτό είναι κάτι χειροπιαστό, είτε 

είναι κάποια διοργάνωση, συνήθως µε κάποιο οικονοµικό αντάλλαγµα (Wikimedia Foundation, 

2006). Η παραχώρηση ονοµαστικών δικαιωµάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις δεν αποτελεί νέο 

φαινόµενο, αφού εφαρµόζεται στις ΗΠΑ εδώ και αρκετές δεκαετίες (League of Fans, 2003; Schwartz, 

2002; St. Liouios, 2004; Wikimedia Foundation, 2006). Τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί ως 

πρακτική και στην Ευρώπη, κατά κύριο λόγο στις εγκαταστάσεις µεγάλων ποδοσφαιρικών σωµατείων 

(Maisashvili & Smith, 2006), ενώ στην Ελλάδα, δεν έχει βρει ακόµα εφαρµογή. 

 

Παρά την αναµφισβήτητη χρησιµότητά της για την εξοικονόµηση πόρων και την εξασφάλιση της 

βιωσιµότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων (Commercial Alert, 2000; ESPN, 2002; League of Fans, 

2003; Media Ventures, 2002), η  παραχώρηση ονοµαστικών δικαιωµάτων συχνά εγείρει σοβαρούς 

προβληµατισµούς ως προς τον τρόπο υλοποίησης των συµφωνιών, τις πιθανές παράπλευρες 

επιπτώσεις των σχέσεων και εξαρτήσεων που δηµιουργούνται, καθώς και την τήρηση αρχών 

δεοντολογίας (Talcott, 2005). Τέτοιοι προβληµατισµοί ενδέχεται να αφορούν: α) στην ταυτότητα της 

αναδόχου εταιρίας (St. Liouis, 2004) (π.χ., αν αρµόζει στο χαρακτήρα των αθλητικών εγκαταστάσεων 

να παραχωρούν το όνοµά τους σε εταιρίες αλκοόλ, τσιγάρων, κλπ.), β) στη συµβατότητα µε την 

αποστολή του φορέα-ιδιοκτήτη (π.χ., εκπαιδευτικά ιδρύµατα), γ) στον «ιστορικό» χαρακτήρα των 

εγκαταστάσεων (Schwartz, 2002)
 
και δ) στο επίπεδο αποδοχής από την πλευρά του ευρύτερου κοινού 

της περιοχής της αθλητικής εγκατάστασης (Fish, 2000; Wikimedia, 2006). Η αντίδραση του κοινού 

στην πρακτική της παραχώρησης ονοµαστικών δικαιωµάτων από αθλητικές εγκαταστάσεις είναι 

ανάµικτη. Στις ΗΠΑ, ονοµαστικά δικαιώµατα που πουλήθηκαν για νέες αθλητικές εγκαταστάσεις 

έγιναν σε µεγάλο βαθµό αποδεκτά, ειδικότερα εφόσον ο αγοραστής είχε ισχυρές διασυνδέσεις στην 

περιοχή της εγκατάστασης, ενώ η πώληση για υπάρχουσες εγκαταστάσεις είτε στις ΗΠΑ, είτε στην 

Ευρώπη έχει αποδειχτεί λιγότερο επιτυχηµένη (Maisashvili & Smith, 2006).  

 

Σκοποί της έρευνας 
 

Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) να εξετάσει ποιες είναι οι στάσεις του κοινού στην Ελλάδα 

απέναντι στην πιθανή χρήση εµπορικών επωνυµιών σε αθλητικές εγκαταστάσεις δηµόσιας 

ιδιοκτησίας και β) να διερευνήσει τρόπους προσέγγισης του κοινού για το ζήτηµα αυτό και βελτίωσης 

του επιπέδου αποδοχής. 
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Μεθοδολογία  
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 107 άτοµα ηλικίας άνω των 18 ετών από 4 διαφορετικές περιοχές 

της Ελλάδας (Αττική: 55.2%, Βόρεια Ελλάδα (Κατερίνη, Θεσσαλονίκη): 22.4%, 3) Κρήτη (Ηράκλειο, 

Αρχάνες): 22.4%). Στην πλειονότητά τους οι συµµετέχοντες ήταν άντρες (64.5%), ενώ η 

πολυπληθέστερη ηλιακή οµάδα ήταν 25-35 ετών (35.8%).  

 

Όργανο µέτρησης: Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο που 

περιλάµβανε 14 ερωτήσεις κλειστού και 2 ανοιχτού τύπου, ενώ υπήρχαν και 5 ερωτήσεις σχετικά µε 

κοινωνικά / δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων.  

 

Η διαµόρφωση των ερωτήσεων κάλυψε: α) τα ζητούµενα διερεύνησης των διαφοροποιήσεων στάσης 

σε σχέση µε ορισµένες παραλλαγές συµφωνιών παραχώρησης, τους βασικούς τύπους των 

εγκαταστάσεων και τα επιθυµητά χαρακτηριστικά των εταιριών-χορηγών και β) τους τρόπους 

βελτίωσης του επιπέδου αποδοχής. Για το (α) αξιοποιήθηκαν συµπεράσµατα καταγραφής της 

διεθνούς πρακτικής, ενώ για το (β) υιοθετήθηκε η προσέγγιση των Kyle et al (1999), για τη χρήση 

µηνυµάτων επηρεασµού. Συγκεκριµένα, έγινε επαναδιατύπωση του κεντρικού ερωτήµατος της 

έρευνας µε 5 διαφορετικούς τρόπους, µέσω των οποίων παρασχέθηκαν µηνύµατα σχετικά µε τα 

αποτελέσµατα της πιθανής απόφασης των ερωτηθέντων να συµφωνήσουν µε την παραχώρηση 

ονοµαστικών δικαιωµάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις.  

 

Το σχέδιο του ερωτηµατολογίου πέρασε από τη διαδικασία του προ-ελέγχου: ερωτηµατολόγια 

συµπληρώθηκαν τόσο από χρήστες εγκαταστάσεων, όσο και από διοικητικά στελέχη του αθλητισµού, 

ούτως ώστε να εντοπιστούν πιθανές παραλείψεις, ή µη κατανοητά στοιχεία. Οι συµµετέχοντες στην 

έρευνα παρέδωσαν στο σύνολό τους ερωτηµατολόγια ορθά συµπληρωµένα.  

 

Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS και για την αποτίµηση 

των επιµέρους παραµέτρων έγινε παραγωγή περιγραφικών στατιστικών δεικτών.  

 

Αποτελέσµατα  
 

Γενικές τοποθετήσεις 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι η γνώµη του κοινού ως προς την παραχώρηση σε εταιρίες ονοµαστικών 

δικαιωµάτων για εγκαταστάσεις δηµόσιας ιδιοκτησίας ήταν αρκετά θετική. Το 63.6% δήλωσε ότι 

συµφωνεί, το 5.6% ότι τους είναι αδιάφορο, ενώ το 30.8% τοποθετήθηκε αρνητικά. Η στάση απέναντι 

στην προοπτική ονοµατοδοσίας σε τµήµα εγκατάστασης ήταν θετικότερη: 71% των ερωτηθέντων 

συµφώνησε και µόνο το 23.4% διαφώνησε. Σχεδόν πανοµοιότυπα ήταν τα αποτελέσµατα αναφορικά 

µε την αποδοχή της χρήσης του ονόµατος µίας εταιρίας από κοινού µε τη δηµόσια ονοµασία της 

εκάστοτε εγκατάστασης. Ως προς τις εταιρίες, µη συµβατές µε το χαρακτήρα των εγκαταστάσεων 

θεωρήθηκαν εταιρίες από τις κατηγορίες: τσιγάρων / καπνού, αλκοόλ, fast food, café, bars, 

νυχτερινών κέντρων και ανθυγιεινών προϊόντων. Ακόµα, το 48.9% των ερωτηθέντων εξέφρασε την 

άποψη ότι η εκάστοτε εταιρία που συνάπτει µια συµφωνία παραχώρησης ονοµαστικών δικαιωµάτων 

είναι προτιµότερο να έχει άµεση σχέση µε την περιοχή όπου βρίσκεται η αθλητική εγκατάσταση, ενώ, 

τέλος, το 47.4% δήλωσε ότι θα προτιµούσε η εταιρία να είναι ελληνική. 

 

Προϋποθέσεις αλλαγής γνώµης  

 

Από όσους απάντησαν ότι είναι αρνητικά διακείµενοι ως προς την παραχώρηση ονοµαστικών 

δικαιωµάτων, περισσότεροι από τους µισούς (56.4%) δήλωσαν ότι θα συµφωνούσαν εάν γνώριζαν ότι 

«αν αυτό δεν συµβεί, η εγκατάσταση πιθανώς θα αναγκαστεί να διακόψει τη λειτουργία της», ενώ το 

38.5% δήλωσε πως δεν θα άλλαζε γνώµη. Στην ερώτηση που υποβλήθηκε σχετικά µε το αν θα 

άλλαζαν γνώµη εάν γνώριζαν ότι «αν αυτό δεν συµβεί, θα είναι επιβεβληµένη η αύξηση στα δηµοτικά 

τέλη για τη συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης», οι απαντήσεις ήταν µοιρασµένες: (ναι = 
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48.7%, όχι = 46.2%). Το 52.6% δήλωσε ότι θα συµφωνούσε εάν γνώριζε ότι «αν αυτό συµβεί, η 

εγκατάσταση θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες». Στην ερώτηση για το αν θα 

άλλαζαν γνώµη εάν γνώριζαν ότι «αν αυτό συµβεί, η εγκατάσταση δεν θα αναγκαστεί να διακόψει τη 

λειτουργία, ή να µειώσει τις υπηρεσίες της», το 70.3% δήλωσε πως θα άλλαζε γνώµη. Το 60.5% 

δήλωσε ότι θα άλλαζε γνώµη εάν γνώριζε ότι «αν αυτό συµβεί, µέρος των εσόδων θα διατεθούν για 

την ανάπτυξη / βελτίωση άλλων προγραµµάτων άθλησης». 

 

Σχέση τοποθέτησης µε προσωπικά / δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία από τους ερωτηθέντες ήταν θετικότεροι απέναντι στο ζήτηµα. Στην 

ηλικιακή κατηγορία 18-25 ετών απάντησε θετικά το 53.1% και στην κατηγορία 25-35 ετών 

συµφώνησε το 57.9%. Στην κατηγορία 35-45 ετών οι θετικές απαντήσεις έφτασαν το 76%, ενώ στην 

κατηγορία 45-55 το ποσοστό ανήλθε σε 77.8%. Επίσης, οι άντρες εµφανίζονται πολύ θετικότεροι σε 

σχέση µε τις γυναίκες. Το 69.6% των αντρών απάντησε ότι συµφωνεί και το 26.1% ότι διαφωνεί 

(γυναίκες: 52.6% και 39.4% αντίστοιχα). Αναφορικά µε τον τόπο διαµονής, όσοι διέµεναν σε περιοχές 

εκτός Αττικής εµφανίστηκαν πιο θετικοί (70.8% και 57.6% αντίστοιχα). Επίσης, οι κάτοικοι των 

µικρότερων αστικών κέντρων (Κατερίνη, Ηράκλειο) ήταν πιο θετικοί σε σχέση µε αυτούς των 2 

µεγαλύτερων αστικών κέντρων (Αθήνα = 71.1% - Θεσσαλονίκη = 58.1%).  

 

Το ενδιαφέρον των ερωτώµενων για τον αθλητισµό φάνηκε πως επηρέασε τη θετική στάση. Το 

υψηλότερο ποσοστό θετικών απόψεων (74.1%) εµφάνισαν αυτοί που έκαναν τη µεγαλύτερη χρήση 

των δηµόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων (3 ή περισσότερες φορές ανά εβδοµάδα). Όσοι αθλούνταν 

1-2 φορές το µήνα συµφώνησαν σε ποσοστό 69.3%, ενώ αυτοί που αθλούνταν 1-2 φορές ανά 

εβδοµάδα συµφώνησαν σε ποσοστό 54.2%. Η οµάδα των ατόµων που δήλωσαν ότι έχουν υψηλό 

ενδιαφέρον για τον αθλητισµό συµφώνησαν σε ποσοστό 65.1%. Αντίθετα, το χαµηλότερο ποσοστό 

θετικής γνώµης (60.5%) εµφάνισαν όσοι δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν σπάνια τις δηµόσιες αθλητικές 

εγκαταστάσεις. Τέλος, τα ποσοστά όσων πίστευαν ότι µια εταιρία θα πρέπει να έχει σχέση µε την 

περιοχή όπου βρίσκεται η εκάστοτε αθλητική εγκατάσταση κυµαίνονταν γύρω στο 50% (κάτοικοι 

Αττικής: 48%, Κατερίνης: 55.6%, Ηρακλείου: 46.1%).  

 

Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψαν σαφείς ενδείξεις για το ότι στην Ελλάδα η 

παραχώρηση ονοµαστικών δικαιωµάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις δηµόσιας ιδιοκτησίας σε 

ιδιωτικούς φορείς θα µπορούσε να γίνει δεκτή χωρίς ιδιαίτερες αντιρρήσεις από το ευρύ κοινό στην 

πλειονότητά του, αφού περίπου 2 στους 3 από τους συµµετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι θα 

συµφωνούσαν µε µία τέτοια προοπτική. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το επίπεδο αποδοχής ήταν ακόµη 

υψηλότερο για την περίπτωση της ονοµατοδοσίας σε τµήµα µίας αθλητικής εγκατάστασης, ή για την 

από κοινού χρήση της δηµόσιας και της ιδιωτικής ονοµασίας της εκάστοτε δηµόσιας αθλητικής 

εγκατάστασης.  

 

Περαιτέρω στοιχεία για την κατανόηση του ζητήµατος έδωσε η συσχέτιση της στάσης των 

ερωτηθέντων µε παραµέτρους που διαµορφώνουν το προσωπικό τους προφίλ. Η αποδοχή ήταν 

µεγαλύτερη στα άτοµα που δήλωσαν εντονότερο προσωπικό ενδιαφέρον για τον αθλητισµό. Όµοια, 

πιο θετικοί εµφανίστηκαν όσοι χρησιµοποιούν τις δηµόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις πολύ συχνά, σε 

αντίθεση µε αυτούς που δήλωσαν ότι τις χρησιµοποιούν σπάνια, ή ποτέ. Είναι προφανές ότι για όσους 

ενδιαφέρονται για τον αθλητισµό και αθλούνται συστηµατικά έχει σαφώς µεγαλύτερη σηµασία η 

διατήρηση της λειτουργίας, ή/και του επιπέδου υπηρεσιών των αθλητικών εγκαταστάσεων, η οποία 

συνδέεται άµεσα µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων οικονοµικών πόρων.  

 

Οι γυναίκες εµφανίστηκαν αρκετά πιο αρνητικές από τους άντρες ως προς το ζήτηµα. Το στοιχείο 

αυτό είναι ερµηνεύσιµο σε συνδυασµό µε την ανάλυση του γενικού προφίλ τους. Οι γυναίκες σε 

σύγκριση µε τους άντρες εµφάνισαν χαµηλότερα επίπεδα ενδιαφέροντος για τον αθλητισµό, καθώς 

και συχνότητας χρήσης των εγκαταστάσεων. Ήταν, λοιπόν, αναµενόµενο να επηρεάζονται λιγότερο 

αναφορικά µε την ανάγκη εξασφάλισης πόρων. Ανάλογη ήταν η εικόνα και ως προς την κατανοµή 
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των απόψεων σε σχέση µε τον τόπο διαµονής. Όσοι κατοικούσαν σε περιοχές εκτός Αττικής δήλωσαν 

αρκετά πιο θετικοί ως προς το ζήτηµα σε σύγκριση µε τους κατοίκους του λεκανοπεδίου, αλλά και σε 

αυτή την περίπτωση οι τελευταίοι εµφάνισαν χαµηλότερα επίπεδα ενδιαφέροντος για τον αθλητισµό 

και µικρότερη συχνότητα χρήσης των εγκαταστάσεων. 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά το ποιες κατηγορίες εταιριών θα θεωρούνταν κατάλληλες 

(αθλητικά είδη, κινητή τηλεφωνία, αυτοκίνητα, τράπεζες) και ποιες όχι (εταιρίες τσιγάρων, αλκοόλ, 

fast food, café, bars, νυχτερινά κέντρα) για την παραχώρηση ονοµαστικών δικαιωµάτων είναι περίπου 

ταυτόσηµες µε ό,τι συµβαίνει σε διεθνές επίπεδο. Παρόµοιες µε τις παραπάνω είναι άλλωστε και οι 

εταιρίες που επιλέγονται, ή αποφεύγονται σε αντίστοιχες καταστάσεις στις ΗΠΑ (Schwartz, 2002; St. 

Lious, 2004). Αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει σε άλλες χώρες, βρέθηκε ότι η σχέση των εταιριών µε την 

περιοχή των εγκαταστάσεων δεν αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για συνεργασία αυτής της µορφής 

(Maisashvili & Smith, 2006). Το γεγονός αυτό για τους κατοίκους της Αττικής - από όπου δόθηκαν 

και οι περισσότερες απαντήσεις - ήταν αναµενόµενο, αφού αφενός δεν είναι εφικτό να γίνει αυστηρός 

διαχωρισµός διακριτών περιοχών και αφετέρου δεν δείχνει να είναι εφικτή η «ταύτιση» µίας εταιρίας 

µε την περιοχή όπου εδρεύει. Η ελληνικότητα της εκάστοτε εταιρίας-χορηγού θεωρήθηκε απαραίτητη 

από περίπου 1 στους 2 ερωτώµενους. Το γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι του είναι αδιάφορο 

µπορεί να ερµηνευθεί από το γεγονός ότι το ευρύ κοινό είναι απόλυτα εξοικειωµένο µε ξένες εταιρίες, 

που προβάλλονται µε πολύ συχνά και έντονα. 

 

Τέλος, λαµβάνοντας ως δεδοµένο την ύπαρξη κάποιων από τους ερωτηθέντες που θα ήταν αρνητικά 

διακείµενοι στην παραχώρηση ονοµαστικών δικαιωµάτων, έγινε µια αρχική διερεύνηση για το αν θα 

ήταν δυνατόν να επιτευχθεί µεταστροφή της γνώµης τους µέσω µηνυµάτων επηρεασµού. Η αντίδραση 

των ερωτηθέντων προς τα µηνύµατα έδειξε πως, όντως, πολλοί θα επηρεάζονταν σε βαθµό που να 

αποφασίσουν να αλλάξουν γνώµη. Το µήνυµα που δήλωνε διατήρηση φάνηκε να ασκεί επίδραση 

στους 7 από τους 10 ερωτηθέντες. Αρκετά υψηλή ανταπόκριση (περίπου 60%) υπήρξε και προς το 

µήνυµα της προσφοράς. Συνολικά, φάνηκε πως για µία πρακτική που δεν έχει ακόµα εφαρµοστεί και 

ενδεχοµένως δηµιουργεί σε ορισµένους αρνητική στάση είναι εφικτό τέτοιου είδους µηνύµατα 

επηρεασµού να αξιοποιηθούν προκειµένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλότερο γενικό επίπεδο αποδοχής. 

Η παραπάνω επισήµανση σχετικά µε τη χρησιµότητα των µηνυµάτων επηρεασµού της γνώµης 

συµφωνεί µε ευρήµατα ερευνών (Kyle, Kerstetter & Guadagnolo, 1999; McCarville, 1991), οι οποίες 

αξιοποίησαν αντίστοιχα µηνύµατα για παρεµφερείς σκοπούς στο χώρο του αθλητισµού.   

 

Βιβλιογραφία  
 

Baker, M.J. (1999). The marketing book. Bulterworth-Heineinam. 

Commercial Alert (2000). Naming rights agreements and sports arenas, in: 

http://www.commercialalert.org/arenas/namingrights.html. 

Crowley, M.G. (1991). Prioritising the sponsorship audience. European Journal of Marketing, 25(11): 

11-21. 

ESPN (2002). Stadium naming rights, (updated 19.09.2002), in: 

http://www.espn.go.com/sportsbusiness/s/stadiumnames.html. 

Fish, L. (2000). Stadium approved: the fight in Denver is what to name it. The Philadelphia Inquirer, 

Sunday, May 28. 

Fischl, J. (1997). Sports venues: private parts. Financial World, New York, 166(6): 17 June. 

Friedman, A. (1997). Naming rights deals. Chicago: Team Marketing Report. 

Irwin, R.L. & Sutton, W.A. (1995). Creating the ideal sport sponsorship arrangement: an exploratory 

analysis of relationships existing between sport sponsorship inventory criteria and sponsorship 

objectives, Proceedings of the 7
th
 Bi-Annual World Marketing Congress, 5: 113-127, 

Melbourne, Australia. 

Kaydo, C. & Trusdell, B. (1997). Stadiums ‘r us: visibility is the reason that companies are clamoring 

to sponsor stadiums. Sales and Marketing Management, 149(1): 74. 

Kyle, G., Kerstetter, D. & Guadagnolo, F. (1999). Manipulating consumer price expectations for a 

10K road race. Sports Marketing Quarterly, 52(3): 142-155. 



7
ο
 Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης - 2006 

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσµου                          24 – 26 Νοεµβρίου 2006 10 

League of Fans, (2003). Selling out the fans and taxpayers: NFL, summary of current national football 

league stadium naming rights deals, Updated 12.09.2003, in: http://www.leagueoffans.org.  

Maisashvili, L. & Smith, N. (2006). Fields of opportunities, 

in: www.olswang.org, 8 February. 

McCarthy, L.M. & Irwin, R. (1997). Names in lights: corporate purchase of sport facility naming 

rights. Proceedings of the European Sport Management Conference, Glasgow, Scotland, 

September.  Also in: Cyber-Journal of Sport Marketing, issn: 1327-6816. 

McCarville, R.E. (1991). An empirical investigation of the influence of cost information on 

willingness to pay for public aerobic classes. Leisure Sciences, 13: 85-96. 

McGraw, D. (1998). Hitting paydirt, Sports Scene, 8-9 January. 

Media Ventures (2002). Revenues from sports venues, (updated 25.09.2002), in: 

http://www.sportsvenues.com/pdf/names.pdf. 

Mullin, B.J., Ηardy, S. & Sutton, W.A. (2000). Sport marketing, Champaign IL: Human Kinetics. 

Parks, J., Zanger, B. & Quarterman, J. (1998). Contemporary sport management. Human Kinetics, 

Champaign, Illinois. 

Sandomir, R. (1997). The name of the game is new stadiums. The Commercial Appeal, B3-4, 8 June. 

Schlossberg, H. (1996). Sports marketing. Malden, MA: Blackwell Business. 

Schwartz, A. (2002). Naming for dollars, in: www.gothamgazette.com. 

Shilbury, D., Quick, S. & Westerberk, H. (1998). Strategic sport marketing, Allen & Unwin, NSW, 

Australia. 

Steele, B. (2002). St. Pete times buys arena naming rights: talk about ethics. Pointer Institute. 

St. Liouis, T. (2004). The cost οf owning stadium and arena naming rights,  in: www.AskMen.com. 

Talcott, S. (2005). Bank gives up FleetCenter naming rights. Globe Newspaper Company. 

The Associated Press (2002). Cash-strapped schools look for sponsors: some say commercialization 

of education goes too far, in: www.CNN.com/Education, August 15, 2002. 

Welch, R. & Calabro, L. (1997). The name of the game: why it makes financial sense to name a 

stadium, CFO, 13(6): 25-28. 

Wikimedia Foundation (2006). Naming rights, in: http://en.wikipedia.org.  

Ανέστος, Κ. & Θαµνόπουλος, Ι. (2003). Μελέτη για τις aθλητικές eγκαταστάσεις των ∆ήµων του Νοµού 

Αττικής. Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (ΤΕ∆ΚΝΑ), Αθήνα. 

Γαργαλιάνος, ∆., Αυθίνος, Ι. & Farmer, P. (2000). Αθλητικές εγκαταστάσεις.. Κλειδάριθµος, Αθήνα..    



7
ο
 Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης - 2006 

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσµου                          24 – 26 Νοεµβρίου 2006 11 

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 

 
Αργυράκης, Π., Κουστέλιος, Α. & Τσιγγίλης, Ν.   
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 

Εισαγωγή 
 

Σύµφωνα µε το Locke (1976), η επαγγελµατική ικανοποίηση είναι µία ευχάριστη, ή θετική 

συναισθηµατική κατάσταση που πηγάζει από την αποτίµηση του ατόµου για την εργασία του, ή από 

συγκεκριµένες εµπειρίες σε σχέση µε αυτή. Οι Mitchell & Larson (1987), θεωρούν την επαγγελµατική 

ικανοποίηση ως το αποτέλεσµα της αντίληψης των εργαζόµενων σχετικά µε το βαθµό στον οποίο η 

εργασία τους παρέχει τα στοιχεία που θεωρούν σηµαντικά. Η επαγγελµατική ικανοποίηση είναι ένα 

από τα θέµατα της διοικητικής και οργανωσιακής συµπεριφοράς που έχουν ερευνηθεί εκτενώς και 

θεωρείται εξαιρετικά σηµαντική από οικονοµικής, ανθρωπιστικής και ηθικής άποψης (Balzer et al., 

1997; Chelladurai, 1999). Οι Cranny, Smith & Stone (1992), εκτιµούν ότι η επαγγελµατική 

ικανοποίηση σε όλες της τις διαστάσεις έχει αποτελέσει θέµα για πάνω από 5.000 δηµοσιευµένα 

άρθρα και διατριβές και, ως εκ τούτου, θεωρείται ως ο πιο σηµαντικός και συχνότερα διερευνηµένος 

τοµέας της οργανωσιακής συµπεριφοράς (Mitchell & Larson, 1987). 

 

H µέτρηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης έχει προσεγγιστεί: α) σφαιρικά, επικεντρώνοντας στη 

συνολική ικανοποίηση του ατόµου και υποστηρίζοντας ότι είναι κάτι περισσότερο από το άθροισµα 

των τµηµάτων που την αποτελούν, δηλαδή τα άτοµα µπορεί µεν να εκδηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους 

από διαστάσεις της εργασίας τους, αλλά και πάλι να είναι γενικά ικανοποιηµένα από αυτήν και β) 

µέσω διάφορων διαστάσεων της εργασίας, δηλαδή των σηµαντικότερων επιµέρους εργασιακών 

χαρακτηριστικών. Σύµφωνα µε τη προσέγγιση αυτή, οι εργαζόµενοι µπορεί να νιώθουν διαφορετικά 

απέναντι σε κάθε µία από τις διαστάσεις της εργασίας, αλλά το «άθροισµά» τους συνιστά τη γενική 

ικανοποίηση (Drenth, Thierry & DeWolff, 1998). 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά και να µετρήσει τα 

επίπεδα της επαγγελµατικής ικανοποίησης των εργαζόµενων στην Ολυµπιακή Εγκατάσταση 

Κωπηλασίας του Σχοινιά Αττικής. 

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Από τους 165 εργαζόµενους στην εγκατάσταση µε µόνιµη σύµβαση εργασίας µε την 

Οργανωτική Επιτροπή «ΑΘΗΝΑ 2004» επιλέχθηκαν 112 που πληρούσαν τον περιορισµό της έρευνας 

για διάρκεια σύµβασης τουλάχιστον 6 µηνών, χρονικό διάστηµα που θεωρήθηκε ως το ελάχιστο 

απαραίτητο για την ένταξή τους στη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της ΟΕΟΑ και τη 

δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης σχετικά µε τους προς διερεύνηση, παράγοντες της έρευνας. Από 

αυτούς δέχτηκαν να συµµετάσχουν εθελοντικά στην έρευνα οι 100 (89,28%). 

 

Όργανα µέτρησης: Για τη διερεύνηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης χρησιµοποιήθηκε το 

ερωτηµατολόγιο Καταγραφής της Επαγγελµατικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory - 

ESI (Koustelios & Bagiatis, 1997; Koustelios, 1991), το οποίο χρησιµοποιεί 6 διαστάσεις της 

επαγγελµατικής ικανοποίησης (τις συνθήκες εργασίας, το µισθό, τις ευκαιρίες προαγωγής, τη φύση 

της εργασίας, τον προϊστάµενο και τον οργανισµό γενικά) και περιέχει συνολικά 24 ερωτήσεις. Οι 

απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθµια κλίµακα τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 5 = συµφωνώ 

απόλυτα. 

 

∆ιαδικασία: Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν στους εργαζόµενους όλων των λειτουργικών τοµέων 

της εγκατάστασης το χρονικό διάστηµα 15 - 31 Ιουλίου 2004, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας 

στους στεγασµένους χώρους της εγκατάστασης. Με τους συµµετέχοντες δεν έγινε καµία συζήτηση 
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σχετικά µε τη θεµατολογία της έρευνας πριν τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, πέρα από τις 

διευκρινήσεις που δόθηκαν όποτε χρειάστηκε για την πλήρη κατανόηση των ερωτήσεων και την 

αποφυγή λαθών. 

 

Αποτελέσµατα 
 

Από το σύνολο των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα (Ν = 100) οι 46 ήταν άνδρες (46%) και οι 

54 γυναίκες (54%). Ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν 29.66 έτη (Τ.Α. = 4.85). Σχετικά µε την 

οικογενειακή τους κατάσταση, οι 80 ήταν άγαµοι-ες, οι 14 έγγαµοι-ες και οι 6 διαζευγµένοι-ες. Οι 49 

ήταν απόφοιτοι-ες της ανώτατης εκπαίδευσης, οι 32 κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος, οι 12 

απόφοιτοι-ες της ανώτερης εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.), οι 6 απόφοιτοι-ες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

και ο 1 απόφοιτος-η της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ο µέσος όρος της εργασιακής σχέσης τους µε 

τον Οργανισµό «ΑΘΗΝΑ 2004» ήταν 17.22 µήνες (Τ.Α.=9,35).  

 

Φάνηκε ότι οι εργαζόµενοι ήταν σχετικά ικανοποιηµένοι από τον προϊστάµενό τους (Μ.Ο. = 3.72, 

Τ.Α. = .68), από την ίδια την εργασία τους (Μ.Ο. = 3.67, Τ.Α.=.99), από τις συνθήκες εργασίας (Μ.Ο. 

= 3.64, Τ.Α. = .68) και το µισθό (Μ.Ο. = 3.37, Τ.Α. = .91), ενώ δήλωσαν λιγότερο ικανοποιηµένοι 

από τον Οργανισµό (Μ.Ο. = 2.91,  Τ.Α. = .82) και ακόµη λιγότερο από τις ευκαιρίες για προαγωγή 

(Μ.Ο. = 2.79, Τ.Α. = .82) (πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτες εσωτερικής συνοχής των µεταβλητών της 

      έρευνας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 

Η εργασία για τον Οργανισµό «ΑΘΗΝΑ 2004» παρουσίαζε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: α) 

περιείχε το κίνητρο για συµµετοχή σε µία µεγάλη, εθνική προσπάθεια µε παγκόσµιο αντίκτυπο, β) 

ήταν µοναδική, υπό την έννοια ότι ελάχιστοι εργαζόµενοι είχαν βιώσει ξανά παρόµοια εµπειρία και γ) 

είχε προκαθορισµένη ηµεροµηνία λήξης. Εξαιτίας του τελευταίου, οι αµοιβές των εργαζόµενων 

κυµαίνονταν σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι στην υπόλοιπη αγορά εργασίας, καθώς ο Οργανισµός 

έπρεπε να προσελκύσει ανθρώπινο δυναµικό µε ικανότητες, το οποίο θα έπρεπε να παραιτηθεί από τη 

µόνιµη εργασία του και να αναλάβει τον κίνδυνο της, πιθανά, µακρόχρονης ανεργίας µετά το πέρας 

των Αγώνων. Το υψηλό επίπεδο των εργαζόµενων στην Ολυµπιακή εγκατάσταση φαίνεται από το 

µορφωτικό τους επίπεδο (κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 32%, ανώτατης εκπαίδευσης 49% 

και ανώτερης 12%). Οι υψηλές αµοιβές τους πιθανά δικαιολογούν και τα υψηλά επίπεδα της 

ικανοποίησης από το µισθό (Μ.Ο. = 3.37). Αντίθετα, η προκαθορισµένη ηµεροµηνία λήξης της 

εργασιακής σχέσης µε τον Οργανισµό ενδεχοµένως να εξηγεί τη δυσαρέσκεια από τις ευκαιρίες για 

προαγωγή (Μ.Ο. = 2.79), σε συνδυασµό µε το υψηλό µορφωτικό τους επίπεδο, που, σύµφωνα µε τους 

Clark (1997), και Sloane & William (2000), σχετίζεται µε χαµηλότερη επαγγελµατική ικανοποίηση, 

λόγω της διαφοράς µεταξύ προσδοκιών και αποτελεσµάτων, προσδοκίες που στα άτοµα µε υψηλό 

µορφωτικό επίπεδο τείνουν να είναι υψηλότερες.  

 

Επιπρόσθετα στα προηγούµενα, η σχετικά σύντοµη διάρκεια της εργασιακής σχέσης τους µε τον 

Οργανισµό (Μ.Ο. = 17.22), µάλλον ενίσχυσε τις αρνητικές πεποιθήσεις για τις δυνατότητες 

Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. Cronbach a 

1. Συνθήκες εργασίας 3.64 .68 .66 

2. Μισθός 3.37 .91 .78 

3. Προαγωγή 2.79 .82 .63 

4. Φύση της εργασίας 3.67 .99 .92 

5. Προϊστάµενος 3.72 .68 .90 

6. Οργανισµός 2.91 .82 .76 
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προαγωγής, υπό την έννοια ότι οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι δεν είχαν αρκετές ευκαιρίες ανέλιξης, 

όσες οι εργαζόµενοι µε εργασιακή σχέση (π.χ., από σύστασης του Οργανισµού). Τέλος, ο παράγοντας 

«προαγωγή» εµφάνισε τη µικρότερη εσωτερική συνοχή (α = .63) µεταξύ των υπόλοιπων. Μικρή 

εσωτερική συνοχή του παράγοντα «προαγωγή» εµφανίζεται και σε άλλες έρευνες που 

χρησιµοποιήθηκε το ESI (Γουλιµάρης, Θεοδωράκης & Κουστέλιος, 2003; Koustelios, Theodorakis & 

Goulimaris, 2004; Tsigilis, Koustelios & Togia, 2004), η οποία µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

συγκεκριµένος παράγοντας προσεγγίζεται µέσω 3 µόνο ερωτηµάτων. Μία άλλη πιθανή εξήγηση είναι 

ότι οι ευκαιρίες για προαγωγή στο εργασιακό περιβάλλον της συγκεκριµένης Ολυµπιακής 

εγκατάστασης ήταν ελάχιστες. Τέλος, τα υψηλά επίπεδα της ικανοποίησης από τις εργασιακές 

συνθήκες (Μ.Ο. = 3.64) και από τη φύση της εργασίας (Μ.Ο. = 3.67) πιθανότατα εξηγούνται από το 

φυσικό περιβάλλον του κωπηλατοδρόµιου και τη σηµασία-µοναδικότητα των Ολυµπιακών Αγώνων 

αντίστοιχα. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί, ότι η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τις εξής ιδιαιτερότητες: α) είχε ως δείγµα 

εργαζόµενους στην ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004», η οποία συστήθηκε για τη διοργάνωση της µεγαλύτερης 

αθλητικής συνάντησης στον κόσµο, των Ολυµπιακών Αγώνων και, ως εκ τούτου, υπήρχαν υψηλότατα 

επίπεδα παρακίνησης, όχι µόνον των εργαζόµενων, αλλά και όλων των πολιτών για επιτυχή έκβαση 

της προσπάθειας και β) πραγµατοποιήθηκε λίγο πριν από την έναρξη του Ολυµπιακού προγράµµατος, 

περίοδο κατά την οποία η πίεση, η κόπωση και το στρες που βίωναν οι εργαζόµενοι βρισκόταν σε 

υψηλά επίπεδα. Αν η έρευνα πραγµατοποιούνταν πριν από του Αγώνες, ή µετά την ολοκλήρωσή τους 

ενδεχόµενα τα αποτελέσµατά της να ήταν διαφορετικά. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ  

 
Αυγερινού, Β., Γιακουµάτος, Σ., Κωνσταντινάκος, Π. & Μουντάκης, Κ.  
Tµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
 

Εισαγωγή 
 

Πολλοί ερευνητές που ασχολούνται µε τα οικονοµικά ζητήµατα των οµαδικών αθληµάτων διερευνούν 

αν οι πλουσιότερες οµάδες επιτυγχάνουν συστηµατικά καλύτερες επιδόσεις από τις φτωχότερες και, 

γενικά, αν ο οικονοµικός παράγοντας επηρεάζει την ανταγωνιστική ισορροπία µεταξύ των οµάδων.   

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση που έχουν τα έξοδα που κάνουν οι 

Ελληνικές ποδοσφαιρικές οµάδες στη θέση που καταλαµβάνουν στον πίνακα βαθµολογίας του 

πρωταθλήµατος της χώρας και να ποσοτικοποιήσει την επίδραση αυτή.  

 

Μεθοδολογία 
 

Η επιλογή των εξόδων βασίστηκε τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και στην εικόνα των 

οικονοµικών στοιχείων των οµάδων. Για τις ανάγκες της έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 160 

ισολογισµούς των ΠΑΕ της Α’ Εθνικής από την περίοδο 1995 - 1996 ως και την περίοδο 2004 - 2005 

(www.et.gr, Εθνικό Τυπογραφείο). Από τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης των οµάδων 

υπολογίσθηκαν τα ετήσια έξοδά τους, ενώ συλλέχθηκαν στοιχεία για τη βαθµολογία τους για κάθε 

αντίστοιχο έτος (www.epo.gr, αρχείο Ε.Π.Α.Ε.). Υπολογίσθηκαν τα ετήσια έξοδα και όχι απλά οι 

αµοιβές των παικτών, διότι τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης επηρεάζουν 

την αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης. Στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας συµπεριλαµβάνονται οι 

µισθοί των διοικητικών στελεχών, ενώ τα έξοδα του λειτουργίας διάθεσης περιλαµβάνουν τα έξοδα 

του τµήµατος µάρκετινγκ (Γκίκας, 2002), ενός τµήµατος σηµαντικού για τις ΠΑΕ, διότι προσελκύει 

τους χορηγούς, άρα δηµιουργεί έσοδα.  

 

Τα ποσά που ήταν σε δραχµές µετατράπηκαν σε ευρώ, ενώ, για να είναι συγκρίσιµοι, όλοι οι αριθµοί 

εκφράστηκαν σε σταθερές τιµές µε έτος βάσης το 2000. Χρησιµοποιήθηκε η στατιστική µέθοδος της 

γραµµικής παλινδρόµησης, µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS). Ως εξαρτηµένη 

µεταβλητή y θεωρήθηκε ο Μ.Ο. της θέσης της οµάδας, ενώ ως ανεξάρτητη µεταβλητή x ο Μ.Ο. των 

εξόδων των 10 ετών κάθε οµάδας. Στη δεκαετία αυτή ο αριθµός των οµάδων στην Α’ Εθνική 

κατηγορία δεν ήταν σταθερός, καθώς µόνο 8 οµάδες συµµετείχαν και τα 10 χρόνια. Ως εκ τούτου, για 

τον υπολογισµό του Μ.Ο. της θέσης, η Α’, Β’ και Γ’ Εθνική θεωρήθηκαν ως µία συνέχεια θέσεων µε 

τιµές από 1-66 (δηλ. η 1
η
 θέση της Β’ Εθνικής αποτελεί την 17

η
 θέση κ.ο.κ.). Επίσης, καθώς µερικές 

οµάδες δεν δηµοσίευσαν ισολογισµούς για κάποιες χρονιές, οι οµάδες που συµπεριλήφθηκαν στο 

µοντέλο έπρεπε να ικανοποιούν 2 κριτήρια: α) παρουσία στην Α’ Εθνική για τουλάχιστον 3 χρόνια 

και β) δηµοσιευµένους ισολογισµούς για 10 χρόνια. Οι οµάδες αυτές είναι οι εξής 16: Ολυµπιακός, 

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ιωνικός, Ηρακλής, ΟΦΗ, Ξάνθη, Πανιώνιος, Άρης, Αιγάλεω, 

Πανηλειακός, Καλαµάτα, Καλλιθέα, Απόλλων και Προοδευτική.  

 

Αποτελέσµατα 
 

Η εξέταση των οικονοµικών καταστάσεων των Ελληνικών Π.Α.Ε. φανερώνει ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των οµάδων είναι ζηµιογόνες για σειρά χρήσεων (ισολογισµοί Π.Α.Ε. από 1995/1996 

µέχρι 2004/2005). Λόγω της έλλειψης: α) συλλογικών µέτρων που προωθούν τον περιορισµό των 

εξόδων (π.χ., ανώτατος µισθός, κλειστές λίγκες, drafts, κλπ.) και β) ανταγωνιστικής ισορροπίας στην 

Α’ Εθνική (Αυγερινού & Φαµίσης, 2004), για να επιτύχουν τους εκάστοτε στόχους τους οι Ελληνικές 

Π.Α.Ε. πραγµατοποιούν συστηµατικά µεγαλύτερα έξοδα από έσοδα. Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί 
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αποκλειστικά Ελληνικό φαινόµενο, αλλά εµφανίζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία 

(Baroncelli & Lago, 2006) και η Πορτογαλία (Barros, 2006).  

 

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατα χρήσης δεν προσφέρονται για µία τέτοιου είδους ανάλυση. Επιπλέον, 

µία σειρά ερευνών εξετάζει τη σχέση αµοιβών και κατάταξης µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων 

για θέµατα όπως είναι η δοµή των πρωταθληµάτων, η λήψη µέτρων για την προώθηση της 

ανταγωνιστικής ισορροπίας και η αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Ο Szymanski (1998), 

βρίσκει σηµαντική σχέση µεταξύ αµοιβών και θέσης στο αγγλικό πρωτάθληµα για 69 οµάδες το 1996 

- 1997 (ενώ στην ίδια έρευνα δεν προκύπτει σχέση µεταξύ κερδών και επίδοσης). Η παραπάνω θετική 

σχέση επιβεβαιώνεται σε επόµενες έρευνες (Deloitte & Touche, 2001; 2002) και για δεδοµένα 

µεγαλύτερων περιόδων, όπως σε αυτή των Szymanski & Kuypers (1999), για την περίοδο 1978 - 

1997. Παρόµοια, οι Hall, Szymanski & Zimbalist (2002), συγκρίνουν το αµερικάνικο baseball µε το 

αγγλικό ποδόσφαιρο και, σύµφωνα µε τα ευρήµατά τους, προκύπτει συσχέτιση αµοιβών και θέσης, αν 

και ασθενέστερη στο baseball σε σχέση µε το ποδόσφαιρο. Τα στοιχεία αφορούν 39 αγγλικές οµάδες 

για την περίοδο 1974 - 1999 και 26 αµερικάνικες οµάδες του baseball για την εικοσαετία 1980 - 2000. 

 

Ο Μ.Ο. των εξόδων των οµάδων που αποτέλεσαν το δείγµα ήταν 7.610.773 €, που, όµως, επηρεάζεται 

σηµαντικά προς τα πάνω από τα έξοδα των 3 πρώτων οµάδων (ΟΣΦΠ, ΑΕΚ ΠΑΟ), που 

πραγµατοποιούν το 62% των συνολικών δαπανών. Αν αφαιρεθούν αυτές οι 3 οµάδες, ο Μ.Ο. πέφτει 

στα 3.523.451 €. Από το υπόλοιπο 38%, το 21% δαπανάται από τις 5 οµάδες που εµφανίζονται 

σταθερά στην Α’ Εθνική (ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Ιωνικός, ΟΦΗ, Ξάνθη), ενώ οι υπόλοιπες 8 οµάδες (που 

έχουν εµφανιστεί από 3 µέχρι 9 φορές µέσα στη δεκαετία) δαπανούν µόλις το 17%. Ο συντελεστής 

συσχέτισης µεταξύ Μ.Ο. εξόδων και Μ.Ο. θέσης Pearson είναι -0,741 (p<0,001).  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι οµάδες που βρίσκονται κάτω από τη µέση θέση και κάτω από τα µέσα 

έξοδα, είναι οι πιο αποτελεσµατικές οµάδες (Ιωνικός, Πανιώνιος, ΟΦΗ). Παρατηρείται ότι τα 

δεδοµένα παρουσιάζουν µία µη γραµµική σχέση και δεδοµένα αυτής της µορφής γραµµικοποιούνται 

µε χρήση λογαριθµικών µετασχηµατισµών. Από τους πιθανούς µετασχηµατισµούς επιλέχθηκε αυτός 

που δίνει την καλύτερη εκτίµηση και διασφαλίζει ότι ο αντίστροφος µετασχηµατισµός δίνει λογικές 

τιµές: 

 










−
−
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Αντί για τα y χρησιµοποιούνται τα Ζ και εκτιµάται η συνάρτηση:     z = α+βln(x) 

Αυτός ο µετασχηµατισµός οδηγεί στο µοντέλο: 
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Η τιµή 66 είναι το µέγιστο σύνολο των θέσεων στο Ελληνικό πρωτάθληµα στη διάρκεια της δεκαετίας 

(µέγιστο διότι ο αριθµός των οµάδων σε κάθε κατηγορία µεταβλήθηκε αρκετές φορές στο υπό 

εξέταση διάστηµα). 

 

Το µοντέλο δίνει συντελεστή προσδιορισµού R
2
=0,88, ενώ παραµέτρους α = 14,627 (p<0,001) και β = 

-0.098 (p<0,001). Αν και οι παρατηρήσεις είναι λίγες, τα κατάλοιπα (residuals) φαίνεται ότι 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή.  

 

Μετασχηµατίζοντας, φανερώνεται ότι το κόστος της µετακίνησης στην κατάταξη από τη µία θέση 

στην άλλη δεν είναι σταθερό, αλλά αυξάνεται όσο η οµάδα µετακινείται από τις χαµηλότερες θέσεις 

προς τις υψηλότερες και αυξάνεται εντυπωσιακά όταν πλησιάζει προς την κορυφή του βαθµολογικού 

πίνακα. Σύµφωνα µε το µοντέλο, η µετακίνηση από τη 10
η
 στην 9

η
 θέση κοστίζει 426.376 €, ενώ η 

µετακίνηση από την 4
η
 στην 3

η
 θέση κοστίζει 4.535.669 €. 
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Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχει σχέση µεταξύ εξόδων και βαθµολογικής θέσης των 

Ελληνικών ποδοσφαιρικών οµάδων από την περίοδο 1995 – 1996 µέχρι και την περίοδο 2004 - 2005. 

Η σχέση αυτή δεν είναι γραµµική, αλλά λογαριθµική. Με τον κατάλληλο µετασχηµατισµό 

δηµιουργείται το µοντέλο (α), που έχει καλή προσαρµογή στα δεδοµένα των υπό εξέταση Ελληνικών 

οµάδων (R
2
=0,88). Έρευνες για το αγγλικό ποδόσφαιρο καταλήγουν σε ανάλογα αποτελέσµατα 

(R
2
=0,92, Szymanksi & Κuypers, 1999; R

2
=0,95, Hall, Szymanksi & Zimbalist, 2002).  

 

Ως πιο αποτελεσµατικές οµάδες στην υπό εξέταση περίοδο µε βάση τη σχέση εξόδων και θέσης 

εµφανίζονται ο Ιωνικός, ο Πανιώνιος και ο ΟΦΗ, οι οποίες επιτυγχάνουν την υψηλότερη θέση για τα 

χρήµατα που δαπανούν σε σχέση µε τις υπόλοιπες οµάδες. Όσο πιο υψηλή θέση έχει µία οµάδα τόσο 

µεγαλύτερα ποσά δαπανά, διότι διαφοροποιούνται οι συναρτήσεις χρησιµότητας και οι επιδιωκόµενοι 

στόχοι (παραµονή στην Α’ Εθνική και διατήρηση της θέσης, συγκριτικά µε έξοδο στην Ευρώπη και 

κατάκτηση του πρωταθλήµατος). Η παραµονή στην κατηγορία κοστίζει λιγότερο από την έξοδο στην 

Ευρώπη (θέσεις <13
η
, θέσεις 1

η
-6

η
).  

 

Παρά τις υψηλές ζηµίες, οι Ελληνικές οµάδες συνεχίζουν να ξοδεύουν, καθώς ο κύριος στόχος τους 

είναι η µεγιστοποίηση της χρησιµότητας και όχι του κέρδους, που θα σήµαινε λήψη ορθολογικών 

χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων (Sandy, Sloane & Rosentraub, 2004). Αυτό δεν αποκλείει να 

επιδιώκουν την επίτευξη ενός µικρού κέρδους, ή την ελαχιστοποίηση της ζηµίας. Αντίστοιχα, ο 

Barajas (2005), διαπιστώνει ότι οι ισπανικές οµάδες δαπανούν τόσα ώστε να τους παρέχεται ένα 

περιθώριο κέρδους ικανοποίησης και όχι το µέγιστο κέρδος. 

 

Στις αδυναµίες της έρευνας πρέπει να σηµειωθεί ο µικρός αριθµός δεδοµένων (παράµετρος η οποία 

µπορεί σε µελλοντική έρευνα να ξεπερασθεί, αν οι οργανωτικές και ελεγκτικές αρχές διασφαλίζουν 

ότι όλες οι οµάδες καταθέτουν οικονοµικές καταστάσεις), αλλά και η έλλειψη αξιοπιστίας των 

λογιστικών καταστάσεων, η οποία δεν αποτελεί αποκλειστικά Ελληνικό φαινόµενο, αλλά 

καταγράφεται τόσο στις ΗΠΑ (Howard & Crompton, 2002), όσο και σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η 

Γερµανία (Frick & Prinz, 2006).  

 

Η κατασκευή ενός µοντέλου µε περισσότερες ερµηνευτικές µεταβλητές της θέσης θα µπορούσε να 

αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικών ερευνών. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρουσα η αναζήτηση των 

αιτίων της αποτελεσµατικότητας µερικών οµάδων σε σχέση µε το σύνολο, καθώς αυτά συνιστούν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
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ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ 
 
Γκίζας, Π., Παπαδόπουλος, ∆. & Σιδερίδης, Α.  
ΤΕΙ Καβάλας 

 

Εισαγωγή 
 

Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δίνει την ευκαιρία σε πολλές κοινωνικές οµάδες διαφόρων ηλικιών να 

συµµετέχουν στην άσκηση που έχει µόνο θετικά αποτελέσµατα (ΠΣΑΠ, 2006) και το ερασιτεχνικό 

ποδοσφαιρικό σωµατείο θεωρείται δοµικό στοιχείο του οικοδοµήµατος του ποδοσφαίρου. Η Ελληνική 

Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (ΕΠΟ) έχει στις τάξεις τις 2 εκατ. ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές και 5.733 

ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωµατεία (ΕΠΟ, 2006). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην 

Ελλάδα µια µείωση των σωµατείων αυτών, ενώ παράλληλα µειώθηκε το ύψος των κρατικών 

επιχορηγήσεων. Ως αντιστάθµισµα, ο νόµος 2725/1999 (αρ. 7, παρ. 2) επιτρέπει στα σωµατεία να 

αποκτούν έσοδα από την παροχή υπηρεσιών άθλησης.  
 

Η οικονοµική κατάσταση των σωµατείων αυτών κάθε άλλο παρά ανθηρή θεωρείται. Παρά το γεγονός 

ότι οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές σπάνια λαµβάνουν κάποια αµοιβή (Παπανικολάου, Πλαϊνός & 

Κεραµίδας, 2000), τα υπόλοιπα έξοδα είναι αρκετά υψηλά και οι κρατικές επιχορηγήσεις καλύπτουν 

µόνο ένα µικρό ποσοστό αυτών. Για παράδειγµα, οι κρατικές επιχορηγήσεις στην Ένωση 

Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Άρτας ανέρχονταν, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2004 – 2005 σε 2000 € 

για τα σωµατεία της Α΄ κατηγορίας και σε 1500 € για τα σωµατεία της Β΄. Όµως, ακόµα και αυτές οι 

ελάχιστες επιχορηγήσεις δεν καταβάλλονται πάντοτε έγκαιρα και, ως εκ τούτου, οι διοικήσεις των 

σωµατείων αντιµετωπίζουν πολλά οικονοµικά προβλήµατα (Θωµαΐδης, 2005). Η Παπαδηµητρίου 

(1996), υποστηρίζει ότι οι αρχές κατανοµής της κρατικής επιχορήγησης και το σχετικό νοµικό 

πλαίσιο επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα των αθλητικών οργανισµών να λειτουργούν 

αποτελεσµατικά. Ο Χαµάκος (1996), διαπίστωσε την ύπαρξη γραµµικής σχέσεις ανάµεσα στις 

δαπάνες του επαγγελµατικού αθλητικού σωµατείου και στην επίδοσή του. 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιορίσει τα έξοδα και τις πηγές των εσόδων των 

ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωµατείων του Νοµού Άρτας και να µελετήσει τη σχέση των εξόδων 

και των πηγών των εσόδων µε την αγωνιστική απόδοση των σωµατείων. 

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Το δείγµα αποτέλεσαν 29 ποδοσφαιρικά σωµατεία (11 της Α΄ τοπικής ερασιτεχνικής 

κατηγορίας και 18 της Β΄), από τα συνολικά 36 του Νοµού Άρτας, που αγωνίστηκαν στα αντίστοιχα 

πρωταθλήµατα κατά την αγωνιστική περίοδο 2004 – 2005.  

 

Όργανο µέτρησης: Για τη διεξαγωγή της έρευνας συντάχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο κλειστού τύπου, 

το οποίο περιείχε 22 ερωτήσεις. Οι 15 από αυτές προσδιόριζαν το σύνολο εξόδων και τις πηγές των 

εσόδων των σωµατείων, ενώ οι υπόλοιπες προσδιόριζαν το status του σωµατείου (Επωνυµία, 

καλλιεργούµενο άθληµα, κατηγορία, θέση κατάταξης, κλπ.). Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν 

από τον πρόεδρο, το γενικό γραµµατέα, ή τον ταµία του κάθε σωµατείου. 

 

Αποτελέσµατα 
 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι κύρια πηγή εσόδων των σωµατείων αποτελούν οι δωρεές των προέδρων 

τους, που είναι σχεδόν υπερδιπλάσιες από την αµέσως υψηλότερη πηγή εσόδων, την κρατική 

επιχορήγηση. Στον αντίποδα, τα έσοδα από δραστηριότητες µάρκετινγκ, διαφηµίσεις και ακαδηµίες 

κυµαίνονται σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα. Ο µέσος των εξόδων κατά κατηγορία ήταν 17.273,00 € 
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για τα σωµατεία της Α΄ κατηγορίας και 5.028,00 € για τα σωµατεία της Β΄. Η διαφορά, δηλαδή, µίας 

κατηγορίας υπερτριπλασιάζει τα έξοδα. 

 

Για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης, κατά πόσο δηλαδή τα αγωνιστικά αποτελέσµατα των 

σωµατείων εξαρτώνται από τα ετήσια έξοδά τους, διεξήχθη απλή γραµµική παλινδρόµηση, µε τη 

χρήση της µεθόδου Enter. Τα αποτελέσµατά της φαίνονται στον πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1. Η πρόβλεψη της κατάταξης από τα ετήσια έξοδα των σωµατείων. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η θέση κατάταξης βρίσκεται σε αντίθετη φορά µε τα ποσά των εσόδων. 

Εποµένως, οι θετικές προβλέψεις αντιστοιχούν σε αρνητικά Beta. Κατόπιν τούτου, όπως συνάγεται 

από τον πίνακα 1, τα ετήσια έξοδα µπορούν να προβλέψουν στατιστικά σηµαντικά, στο 38% των 

περιπτώσεων, τη θέση που θα καταλάβει το σωµατείο στην κατάταξη του πρωταθλήµατος.  

 

Για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης κατά πόσον τα αγωνιστικά αποτελέσµατα των σωµατείων 

εξαρτώνται από τις διάφορες πηγές εσόδων τους διεξήχθη πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση, µε τη 

χρήση της µεθόδου Enter. Τα αποτελέσµατά της φαίνονται στον πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2. Η πρόβλεψη της κατάταξης από τις πηγές  εσόδων των σωµατείων. 

 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2 οι επιχορηγήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έσοδα από τις 

ακαδηµίες, τις συνολικές δωρεές, τις χορηγίες και τις δραστηριότητες µάρκετινγκ µπορούν να 

προβλέψουν στατιστικά σηµαντικά, στο 82,4% των περιπτώσεων, τη θέση που θα καταλάβει το 

σωµατείο στην κατάταξη. Αντίθετα, οι δωρεές των προέδρων και τα έσοδα από τα εισιτήρια 

σχετίζονται αρνητικά µε την κατάταξη των σωµατείων στο πρωτάθληµα. 

 
Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
 

Τα αποτελέσµατα της ερευνητικής αυτής εργασίας καταδεικνύουν το σηµαντικό ρόλο που παίζει η 

οικονοµική ευρωστία στα αγωνιστικά αποτελέσµατα των Ελληνικών ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών 

σωµατείων. Ωστόσο, τα έσοδα από τις ακαδηµίες, τις συνολικές δωρεές, τις χορηγίες και τις 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Εξαρτηµένη 

µεταβλητή 

Ανεξάρτητες 

µεταβλητές 

Β Std. Error Beta 

 

 

t 

 

 

Sig. 

Κατάταξη Ετήσια έξοδα 0,000 0,000 -0,615 -4,051 0,000 

R2 = 0,378,    F = 16,409,   Sif. F = 0,000.    

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Εξαρτηµένη 

µεταβλητή 

Ανεξάρτητη 

µεταβλητή 

Β Std. Error Beta 

 

 

t 

 

 

Sig. 

 Έσοδα από: 

Τοπική 

αυτοδιοίκηση 

-0,003 0,001 -0,333 -2,762 0,013 

Συνδροµές 0,001 0,001 0,075 0,513 0,614 

Εισιτήρια 0,006 0,002 0,818 2,554 0,020 

Ακαδηµίες -0,011 0,003 -0,792 -3,874 0,020 

∆ωρεές προέδρου 0,002 0,001 1,692 2,812 0,012 

Σύνολο δωρεών -0,002 0,001 -2,109 -3,194 0,001 

Χορηγίες -0,003 0,001 -0,704 -4,020 0,001 

∆ιαφήµιση -0,002 0,004 -0,099 -0,616 0,546 

Εκδηλώσεις -0,001 0,001 -0,118 -0,762 0,456 

Κατάταξη  

Marketing -0,002 0,002 -0,176 -1,170 0,012 

R2 = 0,821,    F = 8,241,   Sif. F = 0,000.    
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δραστηριότητες µάρκετινγκ των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωµατείων, που επηρεάζουν τα 

αγωνιστικά τους αποτελέσµατα, βρίσκονται σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Ο Παπαχαρίσης (1997), 

επισηµαίνει ότι η προσέλκυση χορηγιών και η λειτουργία ακαδηµιών µπορούν να συνεισφέρουν τα 

µέγιστα στην οικονοµική ευρωστία των αθλητικών σωµατείων. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι οι 

διοικήσεις των παραπάνω σωµατείων δεν έχουν επαρκή γνώση και εµπειρία για να αντλήσουν 

ικανοποιητικούς πόρους από τις δραστηριότητες αυτές. Ο Κοντοβάς (1996), τονίζει το σπουδαίο ρόλο 

που παίζει το αθλητικό µάνατζµεντ στη βιωσιµότητα των αθλητικών σωµατείων, ενώ οι Τερζούδης, 

Κριεµάδης, Παπαϊωάννου & Θεάκου (2005), υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή των γενικών αρχών του 

µάρκετινκ είναι πολύ σηµαντική τόσο για τη βιωσιµότητα των αθλητικών σωµατείων, όσο και για την 

εκπλήρωση της αποστολής τους. 

 

Παρά το γεγονός ότι οι δωρεές των πρόεδρων αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων των ερασιτεχνικών 

ποδοσφαιρικών σωµατείων, η συµβολή τους στα αγωνιστικά αποτελέσµατα των οµάδων είναι 

αρνητική. Η κατάσταση αυτή ίσως αποτελεί απόρροια διοικητικής ανεπάρκειας, µε επακόλουθη τη 

λανθασµένη κατανοµή πόρων, που έχει τις ρίζες της στην αυξηµένη εξάρτηση του σωµατείου από το 

χρηµατοδότη – πρόεδρο και στη «µονοκρατορία» του τελευταίου κατά τη λήψη των αποφάσεων.  

 

Μία ακόµη εξάρτηση που διαφαίνεται είναι αυτή από τις κρατικές επιχορηγήσεις και τις αντίστοιχες 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Παπαδηµητρίου (1998), διαπιστώνει την αυξηµένη εξωτερική 

εξάρτηση των σωµατείων για ζωτικούς οργανωτικούς πόρους, η οποία συνεπάγεται τη σύναψη 

πελατειακών σχέσεων των αθλητικών οργανισµών µε τους φορείς της πολιτικής εξουσίας. Οι Νάσσης 

& Henry (1998), επιβεβαιώνουν ότι όχι µόνο υφίστανται τέτοιες σχέσεις, αλλά επηρεάζουν τόσο τη 

λήψη αποφάσεων, όσο και τη χάραξη της αθλητικής πολιτικής.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Υ∆ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Αυθίνος, Ι., 1 Νάσσης, Π. 1 & Θεοδωράκης, Ν.² 
1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
² Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ  
 
Εισαγωγή 
 

Το άθληµα της υδατοσφαίρισης καλλιεργείται σε πολλές χώρες ανά τον κόσµο σε συλλογικό και 

εθνικό επίπεδο. Στους Ολυµπιακούς Aγώνες συµµετέχει στο επίσηµο πρόγραµµα από την έναρξή 

τους, ενώ στην Ελλάδα το άθληµα καλλιεργείται από τη σύσταση της Ελληνικής Κολυµβητικής 

Oµοσπονδίας έχοντας προσφέρει στη χώρα µεγάλες διακρίσεις (Gravathiotis, et al., 1997).  

 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1990, η εικόνα του αθλήµατος που προβαλλόταν από τα ΜΜΕ ήταν 

υποβαθµισµένη, καθότι δεν περιλάµβανε βασικά στοιχεία επικοινωνίας σε µορφή εξωτερικής 

διέγερσης, στοιχείο απαραίτητο για τη µεταφορά µηνυµάτων στους φιλάθλους του (Assael, 1992). 

Συγκεκριµένα, προκειµένου να υλοποιηθεί οποιαδήποτε επικοινωνιακή διαδικασία είναι απαραίτητη η 

κωδικοποίηση κάποιου µηνύµατος. Στον αθλητισµό, το µέσον που µεταφέρει το µήνυµα που συνδέει 

έναν αθλητή µε την οµάδα και, κατ΄ επέκταση, τους φιλάθλους είναι κυρίως το λογότυπο του 

σωµατείου που τοποθετείται στην αγωνιστική του φανέλα. Στις Ελληνικές οµάδες υδατοσφαίρισης 

δεν υπήρχε το λογότυπο των σωµατείων στα σκουφιά των παικτών. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

υδατοσφαίριση είναι το µόνο οµαδικό Oλυµπιακό άθληµα που δεν έχει αγωνιστική φανέλα και οι 

οµάδες ξεχωρίζουν από τα σκουφιά των αθλητών. Επίσης, το όνοµα της οµάδας δεν αναφερόταν στα 

σκουφιά των παικτών, µε αποτέλεσµα να µη µεταφέρεται η γεωγραφική προέλευση της οµάδας και  η 

σχέση της µε την επαγγελµατική οµάδα του ίδιου συλλόγου, η οποία θα µπορούσε να ήταν πιο 

δηµοφιλής λόγω αθλήµατος (π.χ., ποδόσφαιρο και µπάσκετ) µε σκοπό και στις 2 περιπτώσεις να 

προσελκυσθεί η προσοχή των φιλάθλων. Τα ίδια ισχύουν και για το χρώµα και τον ιδιαίτερο 

σχεδιασµό των σκουφιών των οµάδων. Το χρώµα, ιδιαίτερα, θα µπορούσε να σχετίζεται µε 

δηµοφιλείς Ελληνικές οµάδες, οι οποίες πρωταγωνιστούν σε δηµοφιλέστερα αθλήµατα (π.χ., 

ποδόσφαιρο) µε µεγάλο αριθµό αφοσιωµένων φιλάθλων και διαθέτουν τµήµα υδατοσφαίρισης.  

 

Ως απόρροια των πιο πάνω, τις αγωνιστικές περιόδους 1996 – 2000 εφαρµόστηκε στην Α1 κατηγορία 

υδατοσφαίρισης ανδρών ένα πρόγραµµα αναβάθµισης της επικοινωνίας του αθλήµατος αξιοποιώντας 

τις βασικές αρχές µάρκετινγκ (Afthinos & Gargalianos, 2004) µέσω του θεωρητικού µοντέλου VIEW 

(Shimp, 1990), το οποίο χρησιµοποιείται στην επικοινωνία καταναλωτικών προϊόντων και 

αποτελείται από τα αρχικά των λέξεων: Εµφάνιση (Visibility), Πληροφόρηση (Information), 

Συναισθηµατική Έλξη (Emotional Αppeal) και Λειτουργικότητα (Workability).  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Ο σκοπός της παρούσας έρενας ήταν η αξιολόγηση του θεωρητικού µοντέλου VIEW µε ανάλυση 

περιεχοµένου αγωνιστικών φωτογραφιών που αφορούν στο άθληµα της υδατοσφαίρισης στην 

Ελλάδα. 

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Το δείγµα αποτελούνταν από 80 φωτογραφίες που δηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα  

«Sportime» κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2004 - 2005 (Hellenic Swimming Federation, 

1999) και ικανοποιούσαν 2 κριτήρια: α) είχαν ως θέµα «φάση» από αγώνα υδατοσφαίρισης της Α1 

κατηγορίας ανδρών και β) στις περιπτώσεις όπου στην ίδια σελίδα δηµοσιεύονταν 2 ή/και 

περισσότερες φωτογραφίες που ικανοποιούσαν το παραπάνω κριτήριο, επιλέχθηκε η µεγαλύτερη. Η 

έρευνα πραγµατοποιήθηκε στη συγκεκριµένη εφηµερίδα διότι ήταν η µόνη που διέθετε καθηµερινά 



7
ο
 Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης - 2006 

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσµου                          24 – 26 Νοεµβρίου 2006 22 

µία σελίδα σε θέµατα του υγρού στίβου µε µία τουλάχιστον φωτογραφία. Επιπλέον, κατά την περίοδο 

της έρευνας κατείχε µία από τις πρώτες θέσεις στην ηµερήσια κυκλοφορία των αθλητικών 

εφηµερίδων της χώρας.  

 

∆ιαδικασία µέτρησης: Οι φωτογραφίες του δείγµατος µετρήθηκαν ως προς τη διάστασή τους και στη 

συνέχεια συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν όλα τα στοιχεία που είναι ορατά στους αναγνώστες και 

σχετίζονται µε την επικοινωνία του αθλήµατος στους φιλάθλους. Τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν από 2 

ερευνητές µε την καθοδήγηση συγκεκριµένου πρωτοκόλλου, το οποίο αποτελούνταν από µία φόρµα 

όπου κατά την ανάλυση του περιεχοµένου των φωτογραφιών οι ερευνητές κατέγραφαν την ύπαρξη 

και κατά πόσον ήταν κατανοητοί οι κώδικες επικοινωνίας (χρώµα και ιδιαίτερος σχεδιασµός 

σκουφιού, λογότυπο Α1, λογότυπο και ονοµασία οµάδας, λογότυπο χορηγού) του αθλήµατος.   

 

Αποτελέσµατα 
 

Το βασικό ερώτηµα της παρούσας έρευνας ήταν κατά πόσο υπήρξε θετική αλλαγή µεταξύ του παλιού 

και του προτεινόµενου ανασχεδιασµένου αγωνιστικού σκουφιού. Η ανάλυση περιεχοµένου των 

φωτογραφιών έδειξε ότι οι φωτογραφίες οι οποίες περιείχαν «φάση» από αγώνα υδατοσφαίρισης 

ανδρών Α1 παρουσιάζονταν σε ποσοστό 42,53% (n=114) των φωτογραφιών υγρού στίβου που 

δηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα (Ν=268) κατά τη διάρκεια µίας αγωνιστικής περιόδου, ενώ αυτές που 

τελικά αναλύθηκαν κάλυπταν το 29,85% (n=80). Η αντιστοιχία µεταξύ έγχρωµων και ασπρόµαυρων 

φωτογραφιών ήταν 41.25% (n=33) και 58.75% (n=47).  

 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η εισαγωγή των αλλαγών στα σκουφιά 

των υδατοσφαιριστών ήταν µερικώς αποτελεσµατική. Συγκεκριµένα, από τις 12 οµάδες που 

συµµετείχαν στο πρωτάθληµα της περιόδου 2004 - 2005 η µόνη που δεν διακρίνεται είναι η οµάδα 

του ΠΑΟΚ. Από τις υπόλοιπες 11 οµάδες µόνο 2 έχουν τοποθετήσει το λογότυπο της Α1, ενώ όλες 

έχουν τοποθετήσει το όνοµα, ή/και το λογότυπο της οµάδας. Επίσης, σε 2 µόνο περιπτώσεις δεν 

υπάρχει χαρακτηριστικό χρώµα, ή σχέδιο στα σκουφιά.  

 
 Πίνακας 1.  Καταγραφή µέσων επικοινωνίας στα σκουφιά των συλλόγων  

 

 
(*) ∆εν είναι δυνατή η καταγραφή λόγω οπτικής γωνίας της φωτογραφίας, ή άλλου τεχνικού προβλήµατος. 

 

Στο σύνολο των φωτογραφιών, σε ένα ποσοστό που κυµάνθηκε κάτω από το 50% (46,25% για τους 

παίκτες σε επίθεση και 38,75% για τους αµυντικούς), διακρίνεται συγκεκριµένος σχεδιασµός στα 

σκουφιά αθλητών διαφορετικών οµάδων. Παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα σχετικά µε το χρώµα 

των συλλόγων που προστέθηκε στα σκουφιά, καθώς, λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις έγχρωµες 

φωτογραφίες, το χρώµα υιοθετήθηκε στο 20% των σκουφιών των επιθετικών και στο 18,75% των 

αµυντικών (το 21,25% των παικτών σε επίθεση και το 16,25% των παικτών σε άµυνα δεν είχαν το 

 

           Οµάδες  

Λογότυπο        

Α1 

Λογότ.

Οµάδας 

Όνοµα 

Οµάδας 

 

Χορηγός 

 

Χρώµα 

 

Σχέδιο 

1.   ΟΣΦΠ (*) �  �  �  �  �  

2. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ �  �  �  �  �  �  

3. ΠΑΟ  �  �  �  -- �  �  

4. ΕΘΝΙΚΟΣ -- -- �  (*) �  -- 

5. ΠΑΤΡΑ (*) �  �  (*) �  �  

6. ΓΛΥΦΑ∆Α -- �  -- (*) �  �  

7. ΧΙΟΣ -- �  -- (*) -- -- 

8. ΧΑΝΙΑ -- �  �  �  -- -- 

9. ΠΑΟΚ -- -- -- -- -- -- 

10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -- �  �  �  �  �  

11. ΦΑΛΗΡΟ (*) �  �  (*) �  �  

12. ΗΡΑΚΛΗΣ (*) �  �  (*) �  �  
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χρώµα της οµάδας τους στα σκουφιά). Επίσης, το λογότυπο της Α1 κατηγορίας που τοποθετήθηκε 

στα σκουφιά των αθλητών βρέθηκε στην ανάλυση των φωτογραφιών ότι δεν ήταν αποτελεσµατικό, 

διότι σε ποσοστό 100% δεν ήταν αρκετά µεγάλο σε διάσταση ώστε να αναγνωρίζεται από τους 

ερευνητές. Επίσης, τα λογότυπα των οµάδων, ενώ εµφανίζονται σε ποσοστό 46,25% των παικτών σε 

επίθεση και 28,75% των παικτών σε άµυνα, δεν είναι αρκετά µεγάλα ώστε να αναγνωρίζονται, παρά 

µόνο στο 13,75% και 12,50% των σκουφιών των παικτών σε επίθεση και άµυνα αντίστοιχα.  

 

Σε ακόµη χαµηλότερα ποσοστά κυµαίνεται η εµφάνιση και η αναγνωρισιµότητα της ονοµασίας της 

οµάδας στα σκουφιά των παικτών σε επίθεση και άµυνα (28,75% και 17,50% όσον αφορά στην 

εµφάνιση και 16,25% και 6,25% όσον αφορά στην αναγνωρισιµότητα αντίστοιχα). Τέλος, ακόµη 

µικρότερα είναι τα ποσοστά εµφάνισης και αναγνωρισιµότητας του ονόµατος, ή/και του λογότυπου 

του χορηγού. Στα σκουφιά των παικτών σε επίθεση τα ποσοστά εµφάνισης και αναγνωρισιµότητας 

είναι 16,25% και 5% αντίστοιχα, ενώ στα σκουφιά των παικτών σε άµυνα τα αντίστοιχα ποσοστά 

είναι 20% και 2,50% (πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής σε επίθεση και άµυνα 

 
Παίκτες σε επίθεση Παίκτες σε άµυνα Σύνολο     

ΕΜΦ. 

(%) 

ΑΝΑΓΝ. 

(%) 

Α.Κ (*) ΕΜΦ. 

(%) 

ΑΝΑΓΝ. 

(%) 

Α.Κ (*)  ΑΝΑΓΝ.    

     (%) 

Λογότυπο Α1  8,75 0 43,75 13,75 0 62,50 0 

Λογότυπο οµάδας 46,25 13,75 38,75 28,75 12,50 23,75 26,25 

Ονοµασία οµάδας 28,75 16,25 38,75 17,50 6,25 22,50 22,50 

Χορηγός 16,25 5 43,75 20 2,50 71,25 7,50 

 
(*) ∆εν είναι δυνατή η καταγραφή λόγω οπτικής γωνίας της φωτογραφίας, ή άλλου τεχνικού προβλήµατος. 

 

Συζήτηση 
 

Στην παρούσα µελέτη αξιολογήθηκε η εφαρµογή τεχνικών µάρκετινγκ µε σκοπό τη βελτίωση της 

επικοινωνίας του Ολυµπιακού αθλήµατος της υδατοσφαίρισης στην Ελλάδα. Με βάση την ανάλυση 

των δεδοµένων της έρευνας, η εφαρµογή των αλλαγών στα αγωνιστικά σκουφιά των 

υδατοσφαιριστών, παρόλο που καθοδηγήθηκε από ανάλογο θεωρητικό µοντέλο, δεν αποδείχθηκε 

«µερικώς» αποτελεσµατική (περίπου 25% αύξηση επικοινωνίας του αθλήµατος – πίνακας 2) κυρίως 

διότι: α) τα σκουφιά των παικτών διαθέτουν µικρό αξιοποιήσιµο για επικοινωνία χώρο, ο οποίος στις 

διαστάσεις µίας δηµοσιευµένης φωτογραφίας είναι πολύ µικρότερος. Το γεγονός αυτό, σε συνδιασµό 

µε το ότι το µέγεθος των σκουφιών των παικτών περιορίζει τον αξιοποιήσηµο χώρο στο µέτωπο και 

τον αυχαίνα του αθλητή όπου είναι χοροθετηµένη η ονοµασία µε το λογότυπο και ο χορηγός της 

οµάδας. β) όπως είναι φανερό από τα στοιχεία του πίνακα 2, η «αδύνατη καταγραφή» εµφανίζει 

µεγάλα ποσοστά. Αυτό σχετίζεται µε τις ιδιαιτερότητες του αθλήµατος, όπως, για παράδειγµα, το 

στοιχείο του νερού που αναταρασσόµενο παρεµβάλλεται µεταξύ των σκουφιών και του 

φωτογραφικού φακού, εµποδίζοντας την ευκρίνεια των κωδικοποιηµένων µηνυµάτων στα σκουφιά 

των αθλητών και τη γωνία λήψης της φωτογραφίας µεταξύ άλλων.  
 

Παρόλα αυτά, όµως, το γεγονός ότι 9 στις 12 οµάδες έβαλαν στα σκουφιά τους το χρώµα της οµάδας, 

10 στις 12 οµάδες τοποθέτησαν το λογότυπο της οµάδας, 9 στις 12 έγραψαν το όνοµα της οµάδας και 

οι 8 στις 12 οµάδες σχεδίασαν µε ιδιαίτερο τρόπο τα σκουφιά των παικτών τους (πίνακας 1), αποτελεί 

ένα σηµαντικό πρώτο βήµα. Οι συγκεκριµένες ενέργειες απέδωσαν µία αύξηση της επικοινωνίας του 

αθλήµατος της τάξης του 25%, περίπου, σε σύγκριση µε την προ των αλλαγών κατάσταση του 

αθλήµατος.  
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Με τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης γίνεται κατανοητό ότι προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η 

επικοινωνία του, το άθληµα της υδατοσφαίρισης χρειάζεται έναν µεγαλύτερο σε έκταση χώρο 

προκειµένου τα µηνύµατα προς τους φιλάθλους να είναι αρκετά µεγάλα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

αποκωδικοποίησή τους όταν το άθληµα προβάλλεται από τα ΜΜΕ. Πρέπει να τονιστεί ότι η 

υδατοσφαίριση είναι το επόµενο άθληµα που έχει προοπτική να γίνει επαγγελµατικό στην Ελλάδα και 

οι όποιες προσπάθειες για βελτίωση της επικοινωνίας του προς τους φιλάθλους θα του προσδώσει τα 

απαραίτητα έσοδα για την επιβίωσή του (Efstathiou, 2000). Με άλλα λόγια, χρήµατα από χορηγίες θα 

είναι εφικτά µόνο στην περίπτωση που το άθληµα θα αποκτήσει σηµαντική ζήτηση και προκειµένου 

να γίνει αυτό εφικτό απαιτείται συστηµατική προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας του 

µε το φίλαθλο Ελληνικό κοινό.  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΜΣΠ)  
ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

 
Τάχης, Σ.,¹ Τόλκα, Β. & Τζέτζης, Γ.² 
¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
² Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 

Η αναγκαιότητα δηµιουργίας και εφαρµογής ενός προγράµµατος ΜΣΠ προκύπτει από τον 

αυξανόµενο ανταγωνισµό, τη χαµηλή διατηρησιµότητα των πελατών, την αναγκαιότητα ανάπτυξης 

επικοινωνίας µε τους πελάτες - φίλαθλους και την ανάπτυξη και διατήρηση µακροπρόθεσµων 

σχέσεων µε αυτούς. Ο αφοσιωµένος πελάτης χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες µε µεγαλύτερη συχνότητα, 

επιδεικνύει ψυχολογική και συναισθηµατική πιστότητα, συνεισφέρει στην ανάπτυξη θετικής 

ανεπίσηµης επικοινωνίας και είναι πρόθυµος να δώσει ανατροφοδότηση και να κάνει προτάσεις 

(Zeithaml & Bitner, 2003). Σε πολλές έρευνες υπογραµµίζεται η σχέση της αφοσίωσης µε παράγοντες 

όπως η ποιότητα υπηρεσιών και η ικανοποίηση (Baker & Crompton, 2000; Bloemer, et al., 1999; 

Zeithaml, et al., 1996). Επίσης, η ποιότητα των υπηρεσιών έχει έµµεσες επιρροές στην αφοσίωση, 

µέσω δηλαδή της επιρροής της στην ικανοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, η ικανοποίηση είναι µία 

µεσολαβητική µεταβλητή ανάµεσα στην ποιότητα υπηρεσιών και στην ικανοποίηση (Caruan, 2002; 

Spreng & Chiou, 2002; Zeithaml & Bitner, 2003). ∆ιαπιστώνεται ότι η δηµιουργία ενός 

προγράµµατος ΜΣΠ µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία του αθλητικού οργανισµού. 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η δηµιουργία, η εφαρµογή και η αξιολόγηση ενός προγράµµατος 

ΜΣΠ σε ένα σωµατείο για τη δηµιουργία πιστών και αφοσιωµένων πελατών. 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 

Οι εταιρίες προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αφοσίωση των πελατών τους µέσα από ένα ΜΣΠ 

βελτιώνοντας τη σχέση πελάτη - εταιρίας, αυξάνοντας την επικοινωνία µε τον πελάτη και την 

πιστότητά του µε την εταιρία. Η πιστότητα των καταναλωτών συνεισφέρει στην αύξηση των κερδών 

της εταιρίας, καθώς αυτοί αναπτύσσουν θετική ανεπίσηµη επικοινωνία µε αυτή. Παράλληλα, 

δηµιουργείται µία σταθερή βάση πελατών βοηθώντας την επίτευξη των οικονοµικών στόχων της 

εταιρίας, µειώνοντας τον ανταγωνισµό, ελέγχοντας την περιοδικότητα της ζήτησης και κάνοντας πιο 

εύκολη την ικανοποίηση των πελατών, οι οποίοι γίνονται αποδέκτες πολλαπλών οφεληµάτων (π.χ., 

µειωµένες τιµές σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες, αυξηµένες παροχές και ενηµέρωση, προνοµιακή 

ενηµέρωση, εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, κλπ.). 

 

Οι  Iwasaki & Havitz (1998), περιγράφουν τη δυναµική σχέση ανάµειξης και αφοσίωσης, στην οποία 

τα άτοµα µπαίνουν µέσω µίας ψυχολογικής διαδικασίας στην ανάπτυξη της αφοσίωσης (ανάµειξη → 

ψυχολογική δέσµευση → αντίσταση στην αλλαγή → συµπεριφοριστική αφοσίωση). Η εφαρµογή της 

έννοιας της ανάµειξης στη µελέτη θεατών και φιλάθλων στον αθλητισµό θα µπορούσε να προσφέρει 

µια πληρέστερη κατανόηση των κινήτρων, της άµεσης συµπεριφοράς και της στάσης των φιλάθλων. 

Έτσι, αναγνωρίστηκαν και σχεδιάστηκαν ποικίλα µέτρα σύγκρισης των χαρακτηριστικών που 

προηγούνται της ανάµειξης και σχετίζονται µε την παρακολούθηση και την υποστήριξη 

επαγγελµατικών και κολεγιακών αθλητικών οµάδων (Funκ & James, 2001). Η ανάµειξη µε την 

αθλητική οµάδα ορίστηκε ως µια ψυχολογική κατάσταση υποκίνησης, διέγερσης, ή ενδιαφέροντος για 

µια οµάδα και σχετιζόµενες δραστηριότητες, που προκαλείται από ξεχωριστά χαρακτηριστικά και 

παράγοντες σχετικούς µε την κατάσταση, που έχουν ιδιότητες καθοδήγησης.  

 

Επιπρόσθετα,  οι Iwasaki & Havitz (1998) θεωρούν πως κάθε διάσταση της ανάµειξης επηρεάζει κάθε 

διάσταση της ψυχολογικής δέσµευσης διαφορετικά και παρουσιάζουν ένα µοντέλο σχέσης µεταξύ 
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ανάµειξης και ψυχολογικής δέσµευσης στο επίπεδο διαστάσεων. Επίσης, βρέθηκε πως η ανάµειξη 

επηρεάζει τις προθέσεις συµπεριφοράς του αθλητικού καταναλωτή και η σηµαντικότητά της στις 

προθέσεις των καταναλωτών για παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων έχει γίνει σηµείο αναφοράς 

σε πολλές έρευνες (Kerstetter & Kovich, 1997; Lascu, Giese, Toolan, Guehring & Mercer, 1995; 

Stewart & Smith, 1997).  

 

Οι Funk & James (2001), ανέπτυξαν το Psychological Continuum Model (PSM) που περιγράφει την 

κατανόηση γενικών παραµέτρων µέσω της ψυχολογικής σύνδεσης ανάµεσα σε ένα άτοµο και ένα 

αθλητικό αντικείµενο, ή προϊόν. Παράλληλα, έχει εξεταστεί η σχέση της ανάµειξης µε την αφοσίωση 

των φιλάθλων σε µία οµάδα. Η αφοσίωση µπορεί να θεωρηθεί ως µία προϋπάρχουσα κατάσταση. Οι 

θεατές µεταφέρουν µαζί τους στο γήπεδο ένα ιδιαίτερο επίπεδο αφοσίωσης στην οµάδα (Hill & 

Green, 2000). Επιπλέον, η αφοσίωση είναι ένας σηµαντικός δείκτης για τις εταιρείες. Θα µπορούσε να 

είναι η προτίµηση σε µία φίρµα έναντι άλλων, συνεχίζοντας την επαφή του χρήστη µε αυτή και 

αυξάνοντάς την µελλοντικά (Zeithaml et al, 1996). Έτσι, ένας πιστός φίλαθλος, ή θεατής εκφράζει την 

αφοσίωσή του στην αγαπηµένη του οµάδα αγοράζοντας εισιτήρια και αναµνηστικά και µε τη σκέψη 

να έρχεται πιο συχνά στο γήπεδο για να στηρίζει την οµάδα.  

 
Τα βασικά στάδια ενός προγράµµατος ΜΣΠ περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό της οµάδας - στόχου, 

την επικοινωνία µαζί του, την προσέλκυσή του, την ικανοποίηση και διατήρησή του, µε απώτερο 

στόχο την πρόοδο του αθλητικού οργανισµού. Η εφαρµογή του προγράµµατος περιλαµβάνει την 

καταγραφή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων των φιλάθλων από διάφορες πηγές, καθώς και 

πληροφορίες για τις αγοραστικές τους συνήθειες που σχετίζονται µε την οµάδα.  

 
Μεθοδολογία 
 

Το πρόγραµµα ΜΣΠ που κατασκευάστηκε για το σωµατείο προσαρµόστηκε στα δεδοµένα και τις 

απαιτήσεις του για τη δεδοµένη χρονική στιγµή και είχε ως αντικείµενο την εφαρµογή των 3 

διαστάσεων του: α) «Γνωριµία» («γνωρίζω» τις συνήθειες χρήσης και κατανάλωσης του φίλαθλου, 

δηλαδή τι, πως, πότε, πόσο αγοράζει, τις ανάγκες και τις προσδοκίες του), β) «Προσαρµογή» 

(«προσαρµόζω» τις υπηρεσίες µου στις απαιτήσεις του φίλαθλου µε τη συµπεριφορά του προσωπικού 

της εταιρίας και κάνοντάς τον να αισθάνεται ιδιαίτερος) και γ) «Επικοινωνία» («επικοινωνώ» 

κάνοντας χρήση των µέσων µαζικής επικοινωνίας, π.χ., τηλεόραση, γραπτός και ηλεκτρονικός Τύπος, 

κλπ., επικεντρώνοντας στις ατοµικές πωλήσεις). Η «επικοινωνία» ξεκινά από το «ακούω» τις ανάγκες 

των φιλάθλων, τι τους / δεν τους αρέσει, για ποιο λόγο αγοράζουν / δεν αγοράζουν και τις προτάσεις 

τους και ολοκληρώνεται µε την «πληροφόρηση» για τα νέα προϊόντα, υπηρεσίες, ειδήσεις, κλπ. Η 

ευελιξία του προγράµµατος έδινε τη δυνατότητα διαµόρφωσης των υπηρεσιών ανάλογα µε τις 

προσδοκώµενες µελλοντικές απαιτήσεις  

 

Για την καταγραφή των προσωπικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο - αίτηση, που 

συµπληρώθηκε από τους φίλαθλους πριν από την αγορά του εισιτηρίου τους. Η αίτηση περιελάµβανε 

δηµογραφικά στοιχεία, ερωτήµατα για τη χρήση κάποιων υπηρεσιών της αθλητικής εταιρίας, καθώς 

και ερωτήµατα για την αγοραστική τους συµπεριφορά. Η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων 

έγινε από τον αρµόδιο υπάλληλο κατά τη διαδικασία αγοράς του εισιτηρίου.  

 

Με βάση τα προσωπικά δεδοµένα (τα οποία περιελάµβαναν δηµογραφικά / ψυχογραφικά στοιχεία, 

συχνότητα χρήσης υπηρεσιών και προτιµήσεων) δηµιουργήθηκε ειδικό λογισµικό µε συγκεκριµένες 

παραµέτρους (όπου καταχωρήθηκαν ταξινοµήθηκαν και οµαδοποιήθηκαν τα δεδοµένα σε 

ηλεκτρονική µορφή), δηµιουργήθηκε υπηρεσία επικοινωνίας (η οποία εξέδιδε ψηφιακά ενηµερωτικά 

δελτία, έστελνε εορταστικές κάρτες σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, κλπ., και επέβλεπε την 

εφαρµογή των υπηρεσιών σε καθηµερινή βάση. Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του 

προγράµµατος γινόταν µε βάση τις αρχές του ΜΣΠ. 
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Συµπέρασµα 
 

Οι αθλητικοί οργανισµοί µπορούν να επωφεληθούν από την εφαρµογή του ΜΣΠ, αφού µέσω της 

συστηµατικής επικοινωνίας µε τους φίλαθλους µπορούν να δηµιουργήσουν µία σταθερή πελατειακή 

βάση, µε άµεσο αποτέλεσµα τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών που ακολουθούν  

και την αύξηση των εσόδων τους. 

 

Πρόταση 
 

Προτείνεται η αξιοποίηση του προγράµµατος ΜΣΠ για τη δηµιουργία πιστών και αφοσιωµένων 

φιλάθλων, µέσω της καθηµερινής επικοινωνίας. Ανάλογα µε την αύξηση των απαιτήσεων των 

φιλάθλων πρέπει να αυξάνονται και οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε αυτό. 
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
 

Καζαντζίδης, Π., Κυριακόπουλος, Π., Θεοδωράκης, Ν. & Βλαχόπουλος, Σ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού ΑΠΘ, Σέρρες  
 
Εισαγωγή 
 

Μία από τις δηµοφιλέστερες δραστηριότητες αναψυχής του ανθρώπου είναι η παρακολούθηση 

αθλητικών αγώνων. Με δεδοµένο ότι η παρακολούθηση τέτοιων αγώνων από τους φιλάθλους - 

πελάτες αποτελεί ουσιαστικά το λόγο ύπαρξης του επαγγελµατικού αθλητισµού τα διοικητικά στελέχη 

των επαγγελµατικών οµάδων είναι απαραίτητο να κατανοούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις 

στάσεις και τις συµπεριφορές των φιλάθλων απέναντι στις οµάδες τους.  

 

Στη µελέτη των στάσεων και συµπεριφορών των φιλάθλων η έννοια της ταύτισης έχει κεντρική θέση 

σε όλα τα θεωρητικά και εµπειρικά µοντέλα που δηµοσιεύονται στη διεθνή βιβλιογραφία (Trail, 

Anderson & Fink, 2000; Τrail, Fink & Anderson, 2003; Wann, 1994). Σύµφωνα µε τους Wann & 

Branscombe (1993), η ταύτιση των φιλάθλων εκφράζει την ψυχολογική σύνδεση µε την οµάδα τους 

και το βαθµό µε τον οποίο βλέπουν την απόδοση της οµάδας τους ως κεντρικό στοιχείο του εαυτού 

τους. Ο παραπάνω ορισµός των Wann & Branscombe (1993), βασίζεται στη θεωρία της κοινωνικής 

ταυτότητας, που στην περίπτωση αυτή αποτελεί τη βάση για τη µελέτη των σχέσεων που 

αναπτύσσουν τα άτοµα µε µία κοινωνική οµάδα. 

 

Αποτελέσµατα ερευνών έχουν δείξει ότι η ταύτιση των φιλάθλων µε την οµάδα τους οδηγεί σε θετικές 

στάσεις προς την οµάδα, όπως η πρόθεσή τους να παρακολουθήσουν περισσότερους αγώνες στο 

µέλλον, η διάθεσή τους να κάνουν θετικά σχόλια για την οµάδα και τις υπηρεσίες της σε άλλους 

ανθρώπους, την αντίληψη τους για την απόδοση της οµάδας (Mahony, Madrigal & Howard, 2000). 

Επίσης, βρέθηκε ότι τα επίπεδα ταύτισης των φιλάθλων ήταν σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης 

συµπεριφορών τους (π.χ., αριθµό αγώνων που παρακολουθούν, αγορά επίσηµων προϊόντων της 

οµάδας και προϊόντων των χορηγών της οµάδας, κλπ.) (Mahony et al., 2000; Wann, Royalty & 

Roberts, 2000;  Wells, Peng & Southall, 2000).   

 

Οι στάσεις και οι συµπεριφορές των φιλάθλων που αναφέρθηκαν παραπάνω αντιπροσωπεύουν τις 2 

διαστάσεις της έννοιας της αφοσίωσης πελατών, όπως συχνά αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία. 

Η έννοια της αφοσίωσης των πελατών είναι πολύ σηµαντική για το µάρκετινγκ, αφού συνδέεται 

άµεσα µε όλες τις σηµαντικές παραµέτρους επιτυχίας µίας επιχείρησης.  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση µεταξύ της ταύτισης και της αφοσίωσης 

των φιλάθλων µε την οµάδα τους τόσο ως στάση, όσο και ως συµπεριφορά. 

 

Μεθοδολογία 
∆είγµα: Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 252 φοιτητές(τριες) ενός περιφερειακού τµήµατος 

Eλληνικού πανεπιστηµίου. Από αυτούς οι 186 (73.8%) ήταν άνδρες και οι 66 (26.2%) γυναίκες. Η 

ηλικία τους κυµάνθηκε από 18 ως 24 έτη και ο µέσος όρος της ήταν 21.2 (ΤΑ = 1.5).  
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Όργανα µέτρησης: Για τη διερεύνηση της έννοιας της ταύτισης χρησιµοποιήθηκε η Ελληνική έκδοση 

της «Κλίµακας Ταύτισης των Φιλάθλων» (Sport Spectator Identification Scale - SSIS: Theodorakis, 

Vlachopoulos, Wann, Afthinos & Nassis, in press) των Wann & Branscombe (1993). Η κλίµακα 

αποτελείται από 7 ερωτήµατα στα οποία οι συµµετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε µία 8-βάθµια 

κλίµακα τύπου Likert από το 1 = καθόλου / ποτέ, έως το 8 = πολύ / πάντα). Τιµές κοντά στο 1 

δείχνουν χαµηλά επίπεδα ταύτισης, ενώ αντίθετα τιµές κοντά στο 8 δείχνουν υψηλά επίπεδα ταύτισης 

των φιλάθλων µε την οµάδα. 

 

Για τη διερεύνηση της αφοσίωσης ως στάση χρησιµοποιήθηκαν οι υποκλίµακες «Θετική Προφορική 

Επικοινωνία» και «Πρόθεση Αγοράς» από το ερωτηµατολόγιο «Προθέσεις Συµπεριφοράς Πελατών» 

των Zeithaml, Berry & Parasuraman (1996). Οι 2 υποκλίµακες αποτελούνταν από 3 ερωτήµατα η 

κάθε µία. Οι απαντήσεις και για τις 2 υποκλίµακες δόθηκαν σε µία 7-βάθµια κλίµακα τύπου Likert 

από το 1 = διαφωνώ απόλυτα, έως το 7 = συµφωνώ απόλυτα. Οι συγκεκριµένες υποκλίµακες έχουν 

χρησιµοποιηθεί από ερευνητές σε αντίστοιχες µελέτες σε διαφορετικούς επιχειρηµατικούς χώρους, 

αλλά και στον αθλητισµό και στην αναψυχή (Alexandris, Dimitriadis & Markata, 2002; Bloemer, de 

Ruyter & Wetzels, 1999; Παπαδόπουλος, Θεοδωράκης & Αλεξανδρής, 2004). 

 

Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν 3 δείκτες συµπεριφοράς των φιλάθλων που αναφέρονταν στη 

παρακολούθηση αγώνων από την τηλεόραση, την ακρόαση αγώνων και αθλητικών προγραµµάτων 

στο ραδιόφωνο και τη συζήτηση σχετικών θεµάτων µε φίλους. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε µία 8-

βάθµια κλίµακα από το 1 = ποτέ, έως το 8 = κάθε µέρα. Οι 3 δείκτες αθροίστηκαν σε µία κοινή 

µεταβλητή µε την ονοµασία «Συµπεριφορές Φιλάθλων».      

 

∆ιαδικασία: Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν ανώνυµα και εθελοντικά από τους συµµετέχοντες 

σε αίθουσες διδασκαλίες του Τµήµατος, αφού είχε προηγηθεί άδεια από τους διδάσκοντες.   

 

Αποτελέσµατα 
 

Η αξιοπιστία για όλες τις κλίµακες  µετρήθηκε µε τον συντελεστή a του Cronbach. Οι συντελεστές 

ήταν 0.91 για την «Ταύτιση Φιλάθλων µε την Οµάδα», 0.90 για τη «Θετική Προφορική Επικοινωνία», 

0.75 για την «Πρόθεση Αγοράς» και 0.74 για τη «Συµπεριφορά Φιλάθλων». Τα παραπάνω σκορ είναι 

αποδεκτά. Αποτελέσµατα περιγραφικής στατιστικής παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

 

Για τη διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ ταύτισης, στάσεων και συµπεριφοράς των φιλάθλων 

χρησιµοποιήθηκαν 3 αναλύσεις παλινδρόµησης, όπου η «Ταύτιση µε την Οµάδα» ήταν η ανεξάρτητη 

µεταβλητή, ενώ µία από τις «Θετική Προφορική Επικοινωνία», «Πρόθεση Αγοράς» και 

«Συµπεριφορά Φιλάθλων» η εξαρτηµένη σε κάθε ανάλυση. 

 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συντελεστές συσχέτισης µεταξύ της «Ταύτισης» και  

                   των «Θετική Προφορική Επικοινωνία», «Πρόθεση Αγοράς» και «Συµπεριφορά Φιλάθλων» 

 

 Μ.Ο. Τ.Α. R 

Ταύτιση 5.4 1.5    

Θετική προφ. επικοινωνία 5.2 1.5 .78*   

Πρόθεση αγοράς 4.0 0.9 .68* .62*  

Συµπεριφορά φιλάθλων 5.8 1.5 .73* .64* .48* 
p < .01 

   

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων έδειξαν ότι η «Ταύτιση» προέβλεψε και στις 3 περιπτώσεις τις 

στάσεις και τις συµπεριφορές των φιλάθλων που αφορούν στην οµάδα τους. Τα αποτελέσµατα των 

αναλύσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 
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Πίνακας 2: Αποτελέσµατα αναλύσεων παλινδρόµησης για την πρόβλεψη των στάσεων και των  

                  συµπεριφορών των φιλάθλων από τα επίπεδα ταύτισής τους µε την οµάδα τους 

 

 Ταύτιση Φιλάθλων 

 Εξαρτ. µεταβλητές Β β t F R² 

1 Θετική προφορική 

επικοινωνία 

.77 .78 20.3 412.6* .62 

2 Πρόθεση αγοράς .42 .68 14.8 219.3* .46 

3 Συµπεριφορά φιλάθλων .71 .73 17.2 297.5* .54 

 *p < .001. 

 
Συζήτηση 
 

Αν και οι Έλληνες φίλαθλοι - πελάτες είναι ο λόγος ύπαρξης των επαγγελµατικών αθλητικών οµάδων, 

ελάχιστες έρευνες έχουν εξετάσει θέµατα που αφορούν στη σχέση τους µε τις οµάδες, τις στάσεις και 

τις συµπεριφορές τους απέναντι σε αυτές. Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να εξετάσει τη σχέση 

µεταξύ της ταύτισης των φιλάθλων µε την οµάδα τους και την αφοσίωσή τους σε αυτή, µετρώντας και 

τις 2 διαστάσεις αφοσίωσης: την αφοσίωση ως στάση και ως συµπεριφορά. Τα αποτελέσµατα της 

περιγραφικής στατιστική έδειξαν υψηλά επίπεδα ταύτισης των φιλάθλων του συγκεκριµένου 

δείγµατος µε την οµάδα τους και µέτρια επίπεδα πρόθεσης να παρακολουθήσουν αγώνες στο µέλλον. 

Σε υψηλότερα επίπεδα κυµάνθηκαν τόσο η πρόθεσή τους να κάνουν θετικά σχόλια, όσο και οι δείκτες 

συµπεριφοράς των φιλάθλων που εξετάστηκαν.  

 

Επίσης, από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η ταύτιση προέβλεψε σε όλες τις περιπτώσεις ένα 

στατιστικά σηµαντικό υψηλό ποσοστό της πρόθεσης των φιλάθλων να κάνουν θετικά σχόλια για την 

οµάδα και τις υπηρεσίες της σε τρίτους, να παρακολουθήσουν περισσότερους αγώνες στο µέλλον, 

αλλά και δείκτες της συµπεριφορά τους, όπως η παρακολούθηση αγώνων της οµάδας τους από την 

τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Αυτό σηµαίνει ότι τα διοικητικά στελέχη των οµάδων αφού γνωρίζουν 

τα επίπεδα ταύτισης των φιλάθλων θα πρέπει να στοχεύσουν µε συγκεκριµένες στρατηγικές στην 

ενίσχυση του ψυχολογικού δεσίµατος των φιλάθλων µε την οµάδα τους. Σύµφωνα µε τους Mahony et 

al. (2000), οι στρατηγικές που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι διαφορετικές και προσαρµοσµένες στο 

επίπεδο ταύτισης των φιλάθλων µε την οµάδα.          
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Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΜΕΑ  
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ ΤΟΥ 

 
Κούγκας, Χ., Παπαδόπουλος, ∆., ∆ηµητριάδης, Ε. & Σχοινάκης, Σ. 
Τ.Ε.Ι. Καβάλας 
 
Εισαγωγή 
 

Ο αθλητισµός των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ) έχει αναπτυχθεί στη χώρα µας µόλις τα 

τελευταία χρόνια. Λόγω της ιδιαιτερότητας των αθλητών τα σχετικά αθλητικά σωµατεία 

αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα, το σηµαντικότερο από τα οποία είναι το οικονοµικό. Οι πηγές 

των εσόδων τους είναι περιορισµένες και για την άντληση ζωτικών για την επιβίωσή τους πόρων είναι 

συνήθως υποχρεωµένα να απευθύνονται σε χορηγούς. 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές εταιρείες χρησιµοποιούν το Cause Related Marketing (CRM), µία 

διαδικασία εφαρµογής διαδικασιών του µάρκετινγκ που χαρακτηρίζονται από την πρόθεση της 

εταιρείας να συµβάλει οικονοµικά για ένα συγκεκριµένο φιλανθρωπικό σκοπό (Varadarajan & 

Menon, 1998). Οι Webb & Mohr (1998), υποστηρίζουν ότι περίπου το 46% των καταναλωτών 

δείχνουν πρόθυµοι να αλλάξουν τις αγοραστικές τους συνήθειες για να υποστηρίξουν µία εταιρεία 

που κάνει δωρεές, ενώ το 30% απάντησαν πως πολλές φορές έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους 

προκειµένου να υποστηρίξουν µία εταιρεία που υποστηρίζει έναν ΜΚΟ. Ο βασικότερος τρόπος µε 

τον οποίο λειτουργούν οι χορηγίες, είναι η µεταφορά της εικόνας από το χορηγούµενο φορέα, ή 

γεγονός στο προϊόν / υπηρεσία της εταιρείας (Gwinner, 1997).  

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας οι άνθρωποι τείνουν να κατηγοριοποιούν τους 

εαυτούς τους και τους άλλους σε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, όπως αθλητικές οµάδες, πολιτικά 

κόµµατα, κλπ. (Tajfel & Turner, 1985). Η κοινωνική ταύτιση είναι η αντίληψη του ατόµου ότι 

ανήκει σε µία συγκεκριµένη οµάδα ανθρώπων (Ashforth & Mael, 1989). Τα άτοµα που βρίσκονται 

στην ίδια κοινωνική οµάδα αναπτύσσουν πιο εύκολα δεσµούς µεταξύ τους και µεροληπτούν υπέρ 

των µελών της οµάδας τους όταν προβαίνουν σε συγκρίσεις (Tajfel & Turner, 1985). Οι Ashforth & 

Mael (1989), τονίζουν πως η ταύτιση µε έναν οργανισµό είναι µία µορφή κοινωνικής ταύτισης και, 

ως εκ τούτου, έχει µεγάλες οµοιότητες µε αυτή. Τα άτοµα πρώτα κρίνουν έναν οργανισµό σύµφωνα 

µε τους στόχους του και τα χαρακτηριστικά του και στη συνέχεια ταυτίζονται µε αυτόν, 

συµµετέχοντας στην επιτυχία και το κύρος του.  

 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιείται ο όρος «οργανωσιακή ταύτιση» για να προσδιορισθεί η 

ταύτιση των θεατών µε αθλητική οµάδα ΑµΕΑ, τους αγώνες της οποίας παρακολουθούν. Οι 

Bhattacharya et al. (1995), υποστηρίζουν ότι η οργανωσιακή ταύτιση σχετίζεται θετικά µε το κύρος 

του οργανισµού, ενώ οι Mael & Ashforth (1992), υποστηρίζουν ότι σχετίζεται επίσης θετικά µε το 

χρόνο σύνδεσης µε αυτόν. Αντίθετα,  η συχνή συµµετοχή σε διάφορα συναφή γεγονότα µπορεί να 

εξασθενίσει το βαθµό της ταύτισης (Bhattacharya et al., 1995). Ο Dutton et al. (1994), υπογραµµίζει 

ότι τα άτοµα ταυτίζονται µε τους οργανισµούς όταν έχουν τους ίδιους στόχους µε αυτούς. Οι 

Cornwell & Coote (2003), επισηµαίνουν ότι όταν το πρωταρχικό κίνητρο του ατόµου που 

συµµετέχει σε ένα γεγονός ταιριάζει µε το στόχο που έχει ο οργανωτής του γεγονότος ΜΚΟ, τότε θα 

πρέπει να αναµένεται ότι το άτοµο θα ταυτιστεί περισσότερο µε τον οργανισµό. Οι Mael & Ashforth 

(1995), επισηµαίνουν ότι τα «βιοδεδοµένα», δηλαδή οι εµπειρίες ζωής, επηρεάζουν την ταύτιση µε 

έναν οργανισµό, καθώς επίσης και ο χρόνος σύνδεσης µε αυτόν. 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν στην ταύτιση µε έναν 

µη κερδοσκοπικό αθλητικό οργανισµό ΑµΕΑ, καθώς και της σχέσης που υπάρχει ανάµεσα στην 

ταύτιση και στην πρόθεση αγοράς προϊόντων των χορηγών του οργανισµού αυτού.   
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Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν θεατές 2 αγώνων καλαθοσφαίρισης µε τροχοκαρέκλα, στους 

οποίους µοιράστηκαν 114 ερωτηµατολόγια και επεστράφησαν συµπληρωµένα τα 102 (90%). Από 

τους συµµετέχοντες οι 61 (59,8%) ήταν άνδρες, ενώ οι 41 (40,2%) ήταν γυναίκες. Η µέση ηλικία 

τους ήταν περίπου 37 έτη.  

 

Όργανο µέτρησης: ∆ηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο που περιλάµβανε 30 ερωτήσεις 

κατανεµηµένες σε 6 ενότητες. Το ερωτηµατολόγιο βασίστηκε σε προηγούµενα των Beatty & Kahle 

(1988), Jacoby & Chestnut (1978), Dick & Basu (1994), Bhattacharya et al. (1995) και Mael & 

Ashforth (1992). Στις 5 από τις 6 ενότητες χρησιµοποιήθηκε 5 βάθµια κλίµακα Likert.  

 

Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας: Η εφαρµογή διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης απέδωσε 3 

παράγοντες, οι οποίοι ερµηνεύουν το 69,38% της συνολικής διακύµανσης (Total Variance Explained 

= 69,83 %), ενώ ο δείκτης KΜΟ της δειγµατικής καταλληλότητας έδωσε τιµή 0,834>0,7. Ειδικότερα, 

οι 3 παράγοντες που προέκυψαν και οι αντίστοιχες τιµές του δείκτη αξιοπιστίας a είναι οι εξής: 1) 

Πρόθεση Αγοράς Προϊόντων του Χορηγού (4 µεταβλητές, a = 0,862, 2) Οργανωσιακή Ταύτιση (5 

µεταβλητές, a = 0,869), 3) Αντιλαµβανόµενο Κύρος του Οργανισµού (3 µεταβλητές, a = 0,712). 

 
Αποτελέσµατα 
 

∆ιεξήχθη πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση, µε εξαρτηµένη µεταβλητή την οργανωσιακή ταύτιση 

και ανεξάρτητες µεταβλητές: 1) το κύρος του οργανισµού, 2) τα έτη παρακολούθησης του 

εξεταζόµενου γεγονότος, 3) τη συχνότητα παρακολούθησης παρεµφερών γεγονότων, 4) την 

υποστήριξη ΑµΕΑ ως πρωταρχικό κίνητρο και 5) την αρέσκεια παρακολούθησης αθλητικών 

συναντήσεων ως πρωταρχικό κίνητρο. Από την τιµή της κατανοµής F (15,533) προκύπτει η 

στατιστική σηµαντικότητα της εξίσωσης παλινδρόµησης (Sig. F=0,000< 0,05). Ο συντελεστής 

πολλαπλού προσδιορισµού (R
2
), µε τιµή 0,447 δηλώνει ότι οι ανεξάρτητες µεταβλητές εξηγούν το 

44,7% των µεταβολών της εξαρτηµένης µεταβλητής.  

 

Πίνακας 1: Συντελεστές Μερικής Παλινδρόµησης 

Coefficients a

2,877 ,005

,005 ,059 ,953 1,135

,321 3,489 ,001 1,466

,206 2,231 ,028 1,485

,217 2,572 ,012 1,233

-,192 -2,376 ,019 1,138

(Σταθερά)

Κύρος οργανισµού

Έτη παρακολούθησης

Συχνότητα παρακολούθησης

παρεµφερών γεγονότων

Πρωταρχικό κίνητρο: υποστήριξη Αµ.Ε.Α

Πρωταρχικό κίνητρο: αρέσκεια
παρακολούθησης αγώνων

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. VIF

Collinearity

Statistics

Dependent Variable: Organosiaki taftisia. 

 
Επίσης, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος ισότητας µέσης τιµής (t- test) της µεταβλητής «οργανωσιακή 

ταύτιση» µε παράγοντα τη µεταβλητή «ύπαρξη σχέσης µεταξύ θεατών και αγωνιζόµενων», η οποία 

υπολογίστηκε µε Ναι = 1 και  Όχι = 2.  
 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου έδειξαν ότι αυτοί που έχουν κάποια σχέση µε τους αθλούµενους 

ταυτίζονται εντονότερα µε την οµάδα ΑµΕΑ (µέση τιµή 4,037), έναντι  αυτών που δεν έχουν σχέση 

(µέση τιµή 3,35). Η τιµή t (5,992) είναι στατιστικά σηµαντική, καθώς Sig.t=0,000<0,05. 

 

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε απλή γραµµική παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή την «πρόθεση 

αγοράς προϊόντων του χορηγού» και ανεξάρτητη την «οργανωσιακή ταύτιση». Από την τιµή της 
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κατανοµής F (82,678) προκύπτει η στατιστική σηµαντικότητα της εξίσωσης παλινδρόµησης (Sig. 

F=0,000< 0,05). Ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισµού (R
2
), µε τιµή 0,0,453 δηλώνει ότι η 

ανεξάρτητη µεταβλητή εξηγεί το 45,3% των µεταβολών της εξαρτηµένης µεταβλητής.  

 
Συµπεράσµατα 
 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώθηκε µία πολύ στενή σχέση ανάµεσα στην οργανωσιακή 

ταύτιση και την πρόθεση αγοράς (Cornwell & Coote, 2003). ∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο αυξηµένος 

χρόνος παρακολούθησης µίας οµάδας ΑµΕΑ συντελεί θετικά στην ταύτιση µαζί της (Bhattacharya 

et. al, 1995). Αντίθετα, όµως, µε αυτό που υποστηρίζουν οι ίδιοι, η τακτική συµµετοχή σε 

παρεµφερή γεγονότα όχι µόνο δεν επηρεάζει αρνητικά την οργανωσιακή ταύτιση (Mael & Ashforth, 

1992), αλλά φαίνεται να σχετίζεται θετικά µαζί της. Όταν το πρωταρχικό κίνητρο των θεατών ενός 

αγώνα είναι η υποστήριξη των ΑµΕΑ γενικά, τότε η ταύτιση µε την οµάδα ΑµΕΑ αυξάνεται. 

Αντίθετα, όταν πρωταρχικό κίνητρο των θεατών είναι η ευχαρίστηση από την παρακολούθηση 

αθλητικών συναντήσεων, τότε η ταύτιση µε την οµάδα ΑµΕΑ είναι αρνητική (Cornwell & Coote, 

2003). Όπως φαίνεται πολύ λογικό, τα άτοµα που συνδέονται µε τους αθλούµενους ΑµΕΑ 

παρουσιάζουν υψηλότερη ταύτιση µε την οµάδα που αυτοί αγωνίζονται. Παρότι πολλοί επιστήµονες 

υποστηρίζουν ότι το κύρος του οργανισµού συνδέεται θετικά µε την πρόθεση αγοράς προϊόντων των 

χορηγών (Bhattacharya et. al, 1995; Cornwell & Coote, 2003), στην παρούσα ερευνητική εργασία 

αυτό δεν τεκµηριώνεται. Γίνεται σαφές ότι οι οµάδες ΑµΕΑ, µε την ολιγόχρονη παρουσία τους στο 

αθλητικό προσκήνιο, δεν κατάφεραν ακόµη να αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό κύρος που θα 

οδηγούσε τους θεατές των αγώνων τους σε µια ισχυρή ταύτιση µαζί τους. Από τη συνολική 

εκτίµηση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι οι χορηγοί έχουν πολλά να κερδίσουν από τη σύνδεσή 

τους µε τις αθλητικές οµάδες των ΑµΕΑ. Ωστόσο, οι τελευταίες θα πρέπει να δηµοσιοποιούν 

περισσότερο τους αγώνες τους (π.χ. µέσω της τηλεόρασης), ώστε να αυξηθεί τόσο το κύρος τους, 

όσο και ο αριθµός των αποδεκτών της σύνδεσης χορηγούµενου – χορηγού.  
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ 
 

Κούτρου, Ν., 1 Θεοδωράκης, Ν. 1 & Παπαδηµητρίου, ∆.² 
1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ, Σέρρες  
² Πανεπιστήµιο Πατρών 
 

Εισαγωγή 
 

Ο βαθµός στον οποίο ένας αθλητικός οργανισµός, ή µία αθλητική επιχείρηση επιτυγχάνει τους 

στόχους που έχει θέσει χαρακτηρίζεται µε τον όρο «Οργανωτική Αποτελεσµατικότητα». Ο Cameron 

(1986), παρατηρεί πως η οργανωτική αποτελεσµατικότητα είναι ένα θεµελιώδες ζήτηµα στη µελέτη 

ενός οργανισµού και προσελκύει σηµαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον στην οργανωτική θεωρία. 

Ωστόσο, είναι ένας όρος περίπλοκος, αµφισβητούµενος και δύσκολα αντιληπτός (Chelladurai,1987). 

Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές προσεγγίσεις και µοντέλα για τη µέτρηση και τον 

προσδιορισµό της έννοιας. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι τα µοντέλα των οργανωτικών στόχων 

(Price, 1968), των οργανωτικών πόρων (Yuchtman & Sheasore, 1967), και των εσωτερικών 

διαδικασιών (Steers, 1977). Ωστόσο, παρόλο που τα µοντέλα αυτά χρησιµοποιήθηκαν εκτενώς από 

τους ερευνητές για να αναπτύξουν ένα σύνολο κριτηρίων που µετρούν την αποτελεσµατικότητα σε 

διαφορετικές οργανωτικές τοποθετήσεις παρουσιάζουν ένα µεγάλο αριθµό εννοιολογικών και 

πρακτικών δυσκολιών (Cameron, 1986b; Hannan & Freeman, 1977).  

 

Το µοντέλο που φαίνεται να απολαµβάνει την ευρύτερη αποδοχή από τους ερευνητές είναι αυτό που 

βασίζεται στη θεωρητική προσέγγιση των πολλαπλών εταιρικών συµφερόντων (Conolly, Conlon & 

Deutsch, 1980;  Keeley, 1978; Pfeffer & Salancik, 1978; Cameron, 1986), το οποίο προσεγγίζει τη 

λειτουργία των οργανισµών ως πολιτικά συστήµατα. Το πολιτικό σύστηµα αποτελείται από 

διαφορετικές οργανωτικές οµάδες που συµβάλλουν στη λειτουργία ενός οργανισµού (οµοσπονδίας, 

στην παρούσα έρευνα) και παρέχουν εξειδικευµένες υπηρεσίες (µέλη διοικητικού συµβουλίου, 

έµµισθο διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, διεθνείς διαιτητές και αθλητές εθνικών οµάδων), 

αλλά διεκδικούν για ίδιον όφελος την ικανοποίηση συγκεκριµένων προσδοκιών, ή συµφερόντων. 

Εποµένως, οι αντιλήψεις τους σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των οργανισµών είναι λογικό να 

διαφέρουν στο βαθµό που διαφέρουν και οι προσδοκίες τους από αυτόν. H υπεροχή της 

συγκεκριµένης προσέγγισης βασίζεται στην αναγνώριση της κοινωνικοπολιτικής διάστασης της 

αποτελεσµατικότητας, όπως και στην ικανότητά της να συνδυάζει κριτήρια που ανήκουν σε 

περισσότερα από ένα µοντέλα αξιολόγησής της (Herman & Renz, 1997; Tsui, 1990). 

 

Σκοποί της έρευνας 
 

Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) να προσδιορίσει το επίπεδο οργανωτικής αποτελεσµατικότη-

τας της Ελληνικής  Οµοσπονδίας Αντιπτέρισης και β) να διερευνήσει τις αντιλήψεις των 

διαφορετικών οµάδων συµφερόντων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της, όσον αφορά στην 

αποτελεσµατικότητά της. 

        

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 160 άτοµα, από τους οποίους οι 86 (53,8%) ήταν άνδρες και οι 73 

(45,6%) γυναίκες, προερχόµενοι από 5 οµάδες συµφερόντων που συνδέονται µε τη λειτουργία της 

Οµοσπονδίας. Οι οµάδες αυτές ήταν µέλη διοικητικού συµβουλίου (14,4%), έµµισθο διοικητικό 

προσωπικό (13,8%), αθλητές/τριες της Εθνικής οµάδας (26,9%), διαιτητές / κριτές (17,5%) και µέλη 

της τεχνικής οµάδας (επιστηµονικοί συνεργάτες, προπονητές, γυµναστές, βοηθοί) (26,3%). Η ηλικία 

του δείγµατος κυµαινόταν από 18 έως 60 έτη. Τα άτοµα αυτά προερχόταν από σωµατεία - µέλη της 

Οµοσπονδίας, από τις 6 γεωγραφικές περιφέρειες στις οποίες χωρίζεται.  
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Όργανα µέτρησης: Για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 

Οργανωτικής Αποτελεσµατικότητας Ελληνικών Οµοσπονδιών - Ο.Α.Ε.Ο. (Papadimitriou,1995), η 

οποία βασίζεται στο µοντέλο των πολλαπλών οργανωτικών οµάδων συµφερόντων και συνίσταται από 

5 παράγοντες: α) το διοικητικό συµβούλιο της Οµοσπονδίας και εξωτερικές σχέσεις της Οµοσπονδίας 

(13 ερωτήµατα), β) εσωτερικές διαδικασίες της Οµοσπονδίας (8 ερωτήµατα), γ) ικανοποίηση των 

αθλητών (8 ερωτήµατα), δ) προγραµµατισµός της Οµοσπονδίας (7 ερωτήµατα) και ε) τεχνική / 

επιστηµονική κάλυψη (5 ερωτήµατα). Το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν συνολικά από 33 δείκτες 

αποτελεσµατικότητας. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν τις απόψεις τους σε µία 7-βάθµια 

κλίµακα τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συµφωνώ απόλυτα.  

 

∆ιαδικασία: Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των 

Πανελλήνιων ατοµικών και οµαδικών πρωταθληµάτων, ανδρών - γυναικών της περιόδου 2005 - 2006. 

Τα ερωτηµατολόγια µοιράζονταν πριν την έναρξη των αγώνων, ή στα διαλείµµατα Η συλλογή των 

δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε από την 1
η
 ερευνήτρια. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωναν το 

ερωτηµατολόγιο αφού πρώτα ενηµερώνονταν για το σκοπό της έρευνας,. Η συµµετοχή τους ήταν 

εθελοντική και ανώνυµη.  

 

Αποτελέσµατα 
 

Για την εξέταση της αξιοπιστίας των 5 παραγόντων της κλίµακας χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής a 

του Cronbach. Οι συντελεστές αξιοπιστίας ήταν αποδεκτοί και για τους 5 παράγοντες του 

ερωτηµατολογίου (πίνακας 1). Για να διερευνηθούν οι διαφορές στις αντιλήψεις αποτελεσµατικότη-

τας σε κάθε παράγοντα, µεταξύ των διαφορετικών οργανωτικών οµάδων συµφερόντων 

χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση διακύµανσης µε έναν παράγοντα. ∆εν βρέθηκαν διαφορές στις 

αντιλήψεις µεταξύ των 5 οργανωτικών οµάδων της οµοσπονδίας, µε εξαίρεση τον παράγοντα 

«εσωτερικές διαδικασίες», όπου το έµµισθο διοικητικό προσωπικό εξέφρασε στατιστικά σηµαντικά 

περισσότερο θετικές (4.88) απόψεις σε σχέση µε τους αθλητές/τριες της εθνικής οµάδας (3.59). (F4,151) 

= 4,25, p<.05). 

 

Πίνακας 1: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και εσωτερική συνοχή των 5 παραγόντων της οργανωτικής 

                   αποτελεσµατικότητας 

 

 Παράγοντες a ΜΟ ΤΑ 

1 Ικανότητες ∆.Σ. & εξωτερικές  σχέσεις              .96 3.9 1.5 

2 Ικανοποίηση αθλητών/τριων         .89 4.0 1.5 

3 Εσωτερικές διαδικασίες .88 4.0 1.4 

4 Οργανωτικός προγραµµατισµός       .88 3.9 1.6 

5 Τεχνική και επιστηµονική κάλυψη .81 3.6 1.5 

 

Πίνακας 2: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και αποτελέσµατα ανάλυσης διακύµανσης για τις  

                    «οµάδες συµφερόντων» 

*p<.001 

 

Παράγοντες Οµάδες Συµφερόντων 

 Μέλη 

∆.Σ. 

Προσωπικό Αθλητές/τριες ∆ιαιτητές Τεχνική 

Oµάδα 

F 

 ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ  

∆.Σ – Εξωτ. σχέσεις. 4.4 1.8 4.2 1.5 3.6 1.3 4.1 1.1 3.6 1.5 2.09 

Ικανοποίηση αθλητ. 4.4 1.8 4.5 1.5 3.6 1.4 4.4 1.0 3.6 1.6 2.71 

Εσωτ. διαδικασίες 4.4 1.5 4.8 1.0 3.5 1.4 4.3 1.1 3.8 1.3 4.25* 

Οργανωτικός 

Προγραµ. 

4.1 1.9 4.2 1.9 3.7 0.9 3.9 1.7 3.9 1.7 .04 

Τεχν. & 

επιστ.κάλυψη 

4.0 1.5 4.0 1.4 3.3 1.4 4.2 1.5 3.3 1.7 2.69 
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Συζήτηση 
 

Συνολικά, οι αντιλήψεις των 5 διαφορετικών οργανωτικών οµάδων συµφερόντων συµφωνούσαν ότι η 

οργανωτική αποτελεσµατικότητα της Οµοσπονδίας κυµαινόταν σε µέτρια επίπεδα. Το γεγονός αυτό 

πρέπει να προβληµατίσει τα διοικητικά στελέχη της Οµοσπονδίας, ιδιαίτερα αφού οι αθλητές/τριες, 

που είναι η οµάδα πρωταρχικού ενδιαφέροντος για κάθε Οµοσπονδίας, έχουν αυτή την αντίληψη. Το 

γεγονός ότι οι αθλητές/τριες της Εθνικής οµάδας είχαν µάλλον αρνητικές αντιλήψεις για τον 

παράγοντα «Εσωτερικές ∆ιαδικασίες», ίσως να οφείλεται στη µειωµένη ανάµιξή τους στα διοικητικά 

ζητήµατα της Οµοσπονδίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αθλητές/τριες παρουσίασαν τα χαµηλότερα 

σκορ σε όλους τους παράγοντες οργανωτικής αποτελεσµατικής της Οµοσπονδίας.   

 

Καταλήγοντας, η παραπάνω προσέγγιση για την εξέταση της οργανωτικής αποτελεσµατικότητας θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από τα διοικητικά στελέχη των αθλητικών Οµοσπονδιών, αφού οι 

οµάδες συµφερόντων έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το έργο που παράγουν οι Οµοσπονδίες και 

παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας, τις διαδικασίες και την 

αποτελεσµατικότητα του αθλητικού οργανισµού.  
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Κριεµάδης, Θ., Λειβάδη, Σ. & Βρόντου, Ο. 
Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου  

 

Εισαγωγή 
 

Σύµφωνα µε τους Peters & Waterman (1982), ο οργανισµός που αποσκοπεί σε βελτίωση των 

λειτουργιών του πρέπει να εστιάσει σε 7 παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν και τα συστατικά στοιχεία 

του: στρατηγική (strategy), οργανωτική δοµή (structure), συστήµατα (systems), ικανότητες (skills), 

προσωπικό (staff), στυλ διοίκησης (style) και απώτεροι στόχοι, ή κοινές αξίες (superordinate values). 

Κατά τους Peters & Waterman (1982), η διοίκηση του οργανισµού οφείλει να επιτύχει αρµονική 

συνύπαρξη όλων των ανωτέρω στοιχείων, δεδοµένου ότι αποτελούν τους κρίκους µίας αλυσίδας και 

κρίνονται ως εξίσου σηµαντικά. Το ίδιο ισχύει και για τους Ελληνικούς δηµόσιους οργανισµούς, τα 

κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι υπέρµετρος συγκεντρωτισµός, ανελαστικότητα, χρονοβόρες 

διαδικασίες κατά την περάτωση των διοικητικών λειτουργιών, ανεπαρκής εξυπηρέτηση των πολιτών, 

ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων µεταξύ των πολιτών και του εκάστοτε κυβερνώντος κόµµατος και 

συχνή επικράτηση άτυπων πρακτικών έναντι τυπικών κανόνων (Σπανού, 2001). 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξακρίβωση του βαθµού εφαρµογής σύγχρονων αρχών, 

πρακτικών και εργαλείων µάνατζµεντ στην Ελληνική δηµόσια διοίκηση, καθώς επίσης και ο 

εντοπισµός των εκπαιδευτικών της αναγκών. 

 

Μεθοδολογία 
  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου, το οποίο βασίστηκε στο µοντέλο 7s 

McKinsey και στις εργασίες των Peters & Waterman (1982). Τα ερωτηµατολόγια στάλθηκαν σε 212 

διοικητικά στελέχη δηµόσιας διοίκησης (Προϊστάµενους Τµηµάτων, Προϊστάµενους ∆ιευθύνσεων και 

Γενικούς ∆ιευθυντές) 8 Υπουργείων, συµπεριλαµβανοµένου και του Υπουργείου Πολιτισµού (Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού), από τα οποία απαντήθηκαν τα 156. Οι συµµετέχοντες ήταν µεταξύ 30-40 

ετών. Τα ερωτηµατολόγια απαρτίζονταν από 50 ερωτήσεις, στις οποίες οι ερωτώµενοι καλούνταν να 

απαντήσουν σε 5 βάθµια κλίµακα τύπου Likert, όπου 1 = δεν ισχύει και 5 = ισχύει απόλυτα. 

 
Αποτελέσµατα 
 

Τα αποτελέσµατα χωρίζονται σε 7 κατηγορίες και συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Παράγοντες M.O 

Οργανωτική δοµή του δηµόσιου οργανισµού (Structure) 2,62 

Μακροπρόθεσµη στρατηγική (Strategy) 2,37 

Συστήµατα διοίκησης (Systems) 2,35 

Στυλ διοίκησης (Style) 2,54 

Προσωπικό (επάρκεια ποσοτικά και ποιοτικά) (Staff) 2,06 

Ικανότητες του διοικητικού προσωπικού (Skills)  2,32 

Κοινές αξίες (Shared Values) 2,32 
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Συζήτηση και συµπεράσµατα  
 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η Ελληνική δηµόσια διοίκηση διατηρεί, 

σε µεγάλο βαθµό, τις γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες του παρελθόντος. Ωστόσο, διακρίνονται 

παράλληλες τάσεις αλλαγής του διοικητικού τοπίου και βελτίωσης του έως τώρα άκαµπτου, 

συγκεντρωτικού συστήµατος. Η παραπάνω διαπίστωση στηρίζεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των 

απαντήσεων κυµαίνεται µεταξύ των βαθµών 2 και 3, δηλαδή µεταξύ των δηλώσεων «ισχύει µερικώς» 

και «ισχύει». Οι µέσοι όροι των απαντήσεων καταδεικνύουν µία µη ικανοποιητική εικόνα του 

Ελληνικού δηµοσίου τοµέα, η οποία θα µπορούσε, παρόλα αυτά, να τροποποιηθεί αν αξιοποιούνταν 

πλήρως οι καινοτόµες τάσεις ορισµένων προοδευτικών στελεχών της διοίκησης. 

 

Όσο αφορά στην εκπαίδευση των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης, η παρούσα έρευνα µπορεί να 

περιγράψει τις θεµατικές ενότητες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των στελεχών, όπως απορρέουν από 

την εφαρµογή των παραγόντων του µοντέλου 7S McKinsey: 1) oµαδική εργασία, επίλυση 

προβληµάτων και συνεχής βελτίωση των διαδικασιών, 2) εξεύρεση των αναγκών των πολιτών και 

ικανοποίηση αυτών, 3) στρατηγικός σχεδιασµός, 4) σχεδιασµός και εφαρµογή πολιτικής ποιότητας, 5) 

διαχείριση της γνώσης, ενίσχυση της καινοτοµίας, του πειραµατισµού και της µάθησης και 6) 

αξιολόγηση όλων των εκφάνσεων της δηµόσιας διοίκησης. 

 

Βιβλιογραφία 
 

Σπανού, Κ. (2001). Ελληνική διοίκηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εκδόσεις Παπαζήση. 

Peters, T.J. & Waterman, R.H. Jr. (1982). In search of excellence: lessons from America’s best run 

companies. Warner Books, New York. 
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ΠΕ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

Βρόντου, Ο., Κριεµάδης, Θ. & Λειβάδη, Σ.  
Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου  
 

Εισαγωγή 
 

Ο αθλητισµός και ο τουρισµός, 2 από τα µεγαλύτερα κοινωνικά φαινόµενα, έχουν τελευταία 

διαµορφώσει µία από τις πιο πολυσχιδείς µορφές αναψυχής στον κόσµο, αυτής του αθλητικού 

τουρισµού.  Ενώ η διαµάχη µεταξύ τους για το ποιο αποτελεί κυριαρχούσα µορφή αναψυχής δεν έχει 

αναδείξει νικητή, οι απαιτήσεις σε επίπεδο υπηρεσιών στον αθλητικό τουρισµό ολοένα αυξάνονται 

(de Knop, 1998).  Η «ενεργητική συµµετοχή» στον αθλητικό τουρισµό παρουσιάζεται ως µία από τις 

πιο απαιτητικές µορφές αναψυχής προσφέροντας εξειδικευµένες υπηρεσίες σε ένα έντονα 

συµµετοχικό κοινό.  Ακόµα, όµως, και η «παθητική συµµετοχή» που προτείνει την παρακολούθηση 

αθλητικών διοργανώσεων απαιτεί περίπλοκες οργανωτικές διαδικασίες και αποτελεσµατικές τεχνικές 

προβολής των διοργανώσεων.   

 

Με αυτό τον τρόπο, παρ’ όλο που οι υπηρεσίες που προσφέρονται ανήκουν στη δοµή της τουριστικής 

βιοµηχανίας η αθλητική συνισταµένη αυτής της µορφής απαιτεί την εµπλοκή αθλητικών στελεχών σε 

όλα τα επίπεδα σχεδιασµού και υλοποίησης αθλητικών τουριστικών προγραµµάτων.  Παρ’ όλη την 

επάρκεια των πόρων στη βιοµηχανία του τουρισµού, αλλά και τη µεγάλη ανάπτυξη της αθλητικής 

επιστήµης, οι θεσµοθετηµένες και εφαρµοσµένες ακαδηµαϊκές και αναπτυξιακές πρακτικές του 

αθλητικού τουρισµού είναι ελλιπείς και συγκεχυµένες (Sinclair, 2005).  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της αθλητικής τουριστικής εκπαίδευσης ως σύνδεση 

των 2 παραδοσιακών γνωστικών πεδίων.  Η σύνδεση αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη των διοικητικών 

και οργανωτικών ικανοτήτων των επαγγελµατιών της διοίκησης διοργανώσεων και αθλητικών 

δραστηριοτήτων µέσα στο περιβάλλον της φιλοξενίας και τουρισµού (Littlejohn & Watson, 2004). 

 

Επίσης, η µελέτη στοχεύει στο να προσδιορίσει τις ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να 

αναπτυχθούν από τα στελέχη του αθλητικού τουρισµού προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι νέες 

απαιτήσεις µίας ραγδαία εξελισσόµενης µορφής αναψυχής ως αποτέλεσµα των τεχνολογικών και 

διοικητικών προσαρµογών. Η εξέλιξη αυτών των νέων µορφών αναψυχής έχει αναπόφευκτα 

επηρεάσει το είδος και τη δοµή των σπουδών αναψυχής µε στόχο να καταρτίσει τους νέους 

επαγγελµατίες, παρ’ όλο που η προοπτική της ειδικής αυτής εκπαίδευσης δεν έχει ακόµα εξερευνηθεί 

στο µεγαλύτερο µέρος της.    

 

Η διαφορετικότητα των µορφών του αθλητικού τουρισµού απαιτούν µία σειρά από ποικίλες 

ικανότητες και γνώσεις προκειµένου να µεταφερθούν στις προσφερόµενες υπηρεσίες κάθε φορά.  Η 

πολυδιάστατη κατάρτιση που απαιτείται για πρώτη, ίσως, φορά συνδυάζει γνωστικά αντικείµενα 

διαφορετικών επιστηµών και επαγγελµάτων, δηµιουργώντας έτσι ένα νέο αυτόνοµο εκπαιδευτικό 

σύνολο (Γλυνιά, Λύτρας & Μάρας, 2004). Η παρούσα εξέταση αυτού του νέου συνόλου ασχολείται 

µε κάθε µία µορφή αθλητικού τουρισµού, όπως αυτή έχει οριστεί στα ακαδηµαϊκά πλαίσια από τη 

διεθνή βιβλιογραφία (Weed & Bull, 1998).   

 

Μεθοδολογία 
 

Παρ’ όλη την εµφανή έλλειψη πρωτογενούς έρευνας, εκτενής ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας παρείχε πολύτιµη γνώση για τις υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά µε την 

εκπαίδευση στον αθλητικό τουρισµό. Για την αύξηση της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων της 

µελέτης χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της «θεωρητικής τριγωνοποίησης» (theoretical triangulation).   
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Αποτελέσµατα 
 

Όπως διαφαίνεται στο αρχικό στάδιο της ανάλυσης, ένα βασικό αποτέλεσµα είναι ότι η ανάπτυξη 

αυτής της µορφής αναψυχής στηρίζεται στις αρχές της τουριστικής διοίκησης και όχι της αθλητικής. 

Παρ’ όλο που η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει την αθλητική διάσταση αυτής της µορφής 

(Sinclair, 2005), οι πολιτικές ανάπτυξης βασίζονται σηµαντικά στη δοµή και στη λειτουργία της 

τουριστικής βιοµηχανίας. Εξετάζοντας το προφίλ και τις αρµοδιότητες των επαγγελµατιών του 

αθλητικού τουρισµού παρουσιάζεται η έντονη εξάρτησή τους από την τουριστική βιοµηχανία, καθώς 

και η ελαχιστοποίηση της απασχόλησης στελεχών του αθλητισµού. 
 

Η συνειδητοποίηση του εκπαιδευτικού κενού που παρουσιάζεται µεταξύ ακαδηµαϊκών του αθλητικού 

τουρισµού και επαγγελµατιών του τουρισµού στηρίζει το σκοπό της παρούσας µελέτης για τον 

καθορισµό των νέων γνωστικών πεδίων που θα ικανοποιούσαν την κατάρτιση των επαγγελµατιών του 

αθλητικού τουρισµού. Η παρούσα ανάλυση της γνωστικής ποικιλίας του αθλητικού τουρισµού 

παρουσιάζει τη µεγάλη απόκλιση των γνωστικών πεδίων, αλλά και τη µεγάλη έλλειψη πολύπλευρης 

κατάρτισης των επαγγελµατιών αυτής της µορφής αναψυχής (Ramos, Rey-Maquieira & Tugores, 

2004). 

 

Η ακαδηµαϊκή υπόσταση του αθλητικού τουρισµού και ο ορισµός των διαφορετικών µορφών στην 

οποία έχουν καταλήξει οι ακαδηµαϊκοί έχει χρησιµοποιηθεί για τη διευκόλυνση του διαχωρισµού των 

στοιχείων κατάρτισης.  Η «ενεργητική» συµµετοχή στον αθλητικό τουρισµό µέσα από τη συµµετοχή 

σε αθλητικές διοργανώσεις, ή προσωπικές µη αγωνιστικές δραστηριότητες εισάγουν τα στοιχεία: της 

οργάνωσης αγώνων, του συντονισµού µε αθλητικούς φορείς, της συµµετοχής σε διαδικασίες 

διεκδίκησης και ανάληψης διοργανώσεων, της διαχείρισης εγκαταστάσεων, κλπ., µέσα στο 

περιβάλλον της τουριστικής διοίκησης όπου πρέπει να συνυπάρξουν, ώστε να προσφέρουν ένα 

συγκεκριµένο προϊόν.  

 

Η «παθητική» συµµετοχή στον αθλητικό τουρισµό ασχολείται µε την παρακολούθηση αγώνων, ή 

σχετικών µε τον αθλητισµό εκδηλώσεων και παρ’ όλο που οι παραδοσιακές πλευρές του τουρισµού 

θα υποστήριζαν ότι µε ευκολία θα ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις ενός προβλέψιµου κοινού, οι ειδικές 

γνώσεις των στοιχείων του αθλητισµού παραµένουν αναπόσπαστο µέρος της δηµιουργίας και 

λειτουργίας του αθλητικού - τουριστικού προϊόντος. Η κατάρτιση που απαιτείται συµπεριλαµβάνει τη 

συνεργασία και διευθέτηση διαδικασιών µε αθλητικά όργανα, την οργάνωση και εξυπηρέτηση 

θεατών, τη δηµιουργία εικόνας και ταυτότητας της διοργάνωσης, τη δηµιουργία και εµπορία 

προϊόντων, κλπ.  Παράλληλα, η εξυπηρέτηση σε επίπεδο φιλοξενίας θα συµπληρώνει ένα 

ολοκληρωµένο προϊόν οργανωµένο από ένα υφιστάµενο οργανισµό που αντιλαµβάνεται τις 

απαιτήσεις της αθλητικής δραστηριότητας και το συµπεριλαµβάνει στη συνολική εµπειρία αναψυχής. 

 
Συµπεράσµατα 
 

Η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει ότι η αθλητική τουριστική εκπαίδευση πρέπει να βασιστεί στη 

σύνθεση των επιστηµών του αθλητισµού και του τουρισµού αντλώντας γνώση και εµπειρία από τους 

ανάλογους αθλητικούς οργανισµούς, καθώς και από τις λειτουργίες της βιοµηχανίας του τουρισµού.  

Μεγαλύτερη σύγκλιση µεταξύ των πεδίων του αθλητισµού και τουρισµού είναι καθοριστική για την 

αποτελεσµατική ανάπτυξη της εκπαίδευσης του αθλητικού τουρισµού και θα µεγιστοποιήσει τα 

οφέλη που παράγονται (Ritchie & Adair, 2004).   

 

Αναπτύσσοντας τις ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης της αθλητικής αγοράς, καθώς και της 

φιλοξενίας και της τουριστικής ανάπτυξης τα στελέχη του αθλητικού τουρισµού θα µπορέσουν να 

επέµβουν αποτελεσµατικά στη δηµιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη του αθλητικού τουριστικού 

προϊόντος (Dale & Robinson, 2001).   
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 
 

Καϊµακάµης, ∆. & Αλεξανδρής, Κ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 

Οι ρίζες του αθλήµατος της χιονοσανίδας ανάγονται στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Στις επόµενες 

δεκαετίες η διαµόρφωση και η εξέλιξή του υπήρξε ανοδική και έντονη σε όλον τον κόσµο (Hudson & 

Cross, 2004). Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι εκατοµµύρια άνθρωποι ασχολούνται σήµερα µε το 

άθληµα (τόσο σε επίπεδο πρωταθλητισµού, όσο και ως δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου) και από το 

ότι εντάχθηκε στο πρόγραµµα των Χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων του Ναγκάνο, το 1998. 

 

Στην Ελλάδα η χιονοσανίδα άρχισε να εµφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ σήµερα 

γνωρίζει µια ραγδαία εξέλιξη. Θεωρείται µία από τις ταχύτατα αναπτυσσόµενες δραστηριότητες 

χειµερινού τουρισµού, παρόλο που η τάση αυτή δεν έχει καταγραφεί µε επίσηµα στατιστικά στοιχεία. 

Πρέπει να τονισθεί ότι οι συµµετέχοντες στη δραστηριότητα της χιονοσανίδας αποτελούν µία 

διαφορετική οµάδα από τους χιονοδρόµους αναψυχής µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφορετικό 

προφίλ (Vaske, Dyar & Timmons, 2004).  

 

Οι έρευνες σε θέµατα καταναλωτικής συµπεριφοράς των συµµετεχόντων στη δραστηριότητα της 

χιονοσανίδας στην Ελλάδα είναι ακόµη πολύ περιορισµένες. ∆εν είναι γνωστό το κοινωνικό, το 

οικονοµικό και το δηµογραφικό προφίλ των συµµετεχόντων, τα κίνητρα και τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν κατά τη συµµετοχή τους. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα προκειµένου να 

σχεδιαστούν καλύτερα προγράµµατα από τη διοίκηση των χιονοδροµικών κέντρων και να 

οργανωθούν µέθοδοι επικοινωνίας για την προβολή της συγκεκριµένης δραστηριότητας.  

 

Η παρούσα έρευνα χρησιµοποίησε το θεωρητικό πλαίσιο των ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής 

προκειµένου να εξετάσει τους παράγοντες που περιορίζουν τη συµµετοχή στη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα. Ως ανασταλτικοί παράγοντες ορίσθηκαν «οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη από 

τους ερευνητές, έχουν γίνει αντιληπτοί από τα ίδια τα άτοµα και ως αποτέλεσµα έχουν να 

περιορίζουν, ή να αποτρέπουν τη συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής» (Jackson, 1993). 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, οι ανασταλτικοί παράγοντες µπορούν εννοιολογικά να χωρισθούν σε 3 

κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο που επηρεάζουν την σχέση µεταξύ των προτιµήσεων του ατόµου 

για αναψυχή και της τελικής του συµµετοχής ή µη συµµετοχής. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

  

α) Οι ενδοπροσωπικοί ανασταλτικοί παράγοντες που περιλαµβάνουν «ατοµικές ψυχολογικές 

καταστάσεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόµου, που αλληλεπιδρούν περισσότερο µε 

τις προσωπικές του προτιµήσεις παρά µεσολαβούν µεταξύ των προτιµήσεων και της συµµετοχής». 

Παραδείγµατα τέτοιων παραγόντων είναι το άγχος για τη συµµετοχή, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η 

προγενέστερη θετική / αρνητική εµπειρία µε συγκεκριµένες δραστηριότητες αναψυχής, η 

αντιλαµβανόµενη αυτό-ικανότητα του ατόµου και η υποκειµενική αξιολόγηση της καταλληλότητας 

και της διαθεσιµότητας των διάφορων δραστηριοτήτων αναψυχής. 

β) Οι διαπροσωπικοί ανασταλτικοί παράγοντες που αναφέρονται ως «το αποτέλεσµα της 

διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, ή της ύπαρξης σχέσης ανάµεσα στα άτοµα που συµµετέχουν». Στην 

κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται η δυσκολία εξεύρεσης παρέας / συντρόφου για τη συµµετοχή σε µία 

δραστηριότητα αναψυχής. Οι Crawford & Godbey (1987), υποστήριξαν ότι η έλλειψη παρέας µπορεί 

να οφείλεται σε πλήθος λόγων, όπως το διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων, η ανοµοιότητα των 

προτιµήσεων, το διαφορετικό καθηµερινό πρόγραµµα του κάθε ατόµου, κλπ.  

γ) Οι δοµικοί ανασταλτικοί παράγοντες που είναι εξωτερικοί και παρεµβατικοί ανάµεσα στην 

προτίµηση / διάθεση για αναψυχή και την τελική συµµετοχή. Παραδείγµατα τέτοιων παραγόντων 

αποτελούν η έλλειψη οικονοµικών πόρων, η έλλειψη και τα προβλήµατα σχετικά µε τις 

εγκαταστάσεις, η ύπαρξη κατάλληλων προγραµµάτων, η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, ο 
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σχεδιασµός και καταµερισµός του χρόνου εργασίας και η απουσία ευκαιριών για συµµετοχή από την 

πολιτεία. 

 

Σκοποί της έρευνας  
 

Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση: α) του προφίλ των συµµετεχόντων στη 

δραστηριότητα της χιονοσανίδας, β) των ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής στη δραστηριότητα 

της χιονοσανίδας και γ) διαφορών στις διαστάσεις των ανασταλτικών παραγόντων σύµφωνα µε το 

φύλο.  

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 250 άτοµα που παρευρίσκονταν σε ένα χιονοδροµικό κέντρο της 

Βόρειας Ελλάδας.  

 

Όργανο µέτρησης: Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο 

των ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής (Alexandris & Carroll, 1997), όπου υπήρχαν και 

κοινωνικές - δηµογραφικές µεταβλητές µε στόχο τον καθορισµό του προφίλ των συµµετεχόντων. Το 

ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε 5 διαστάσεις ανασταλτικών παραγόντων: έλλειψη χρόνου, ατοµικοί / 

ψυχολογικοί, έλλειψη ενδιαφέροντος, εγκαταστάσεις / προγράµµατα, έλλειψη παρέας, οικονοµικοί 

παράγοντες. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε µια κλίµακα 5 βάθµια Likert (πολύ σηµαντικός – καθόλου 

σηµαντικός)   

 

Αποτελέσµατα 
 

Προφίλ των συµµετεχόντων: Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1, το 76% των συµµετεχόντων ήταν 

άνδρες και το 24% ήταν γυναίκες. Όσον αφορά στην ηλικία, το 39% των συµµετεχόντων ήταν ηλικίας 

18-22 ετών και το 59% ήταν ηλικίας 23-30 ετών. Μόνο το 2% ήταν ηλικίας άνω των 30 ετών. Σχετικά 

µε το επίπεδο εκπαίδευσης παρατηρήθηκε ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώσαν οι απόφοιτοι 

γυµνασίου / λυκείου µε 58%. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ ήταν 15% και οι απόφοιτοι ΑΕΙ ήταν 24%. Ως προς 

την οικογενειακή κατάσταση οι περισσότεροι ήταν άγαµοι 95%, ενώ µόνο το 5% δήλωσαν ότι ήταν 

έγγαµοι. Ως προς το επάγγελµα, το 30.0% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και το 14% επιχειρηµατίες. 

Τέλος, η πλειοψηφία ήταν φοιτητές (49%) 

 
Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος 

 

Επάγγελµα Ηλικία Φύλο Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Εκπαίδευση 

Φοιτητής: 49% 

Ιδιωτ. Υπάλληλος: 30% 

∆ηµ. Υπάλληλος: 3% 

Επιχειρηµατίας: 14% 

Άνεργος: 4% 

18-22: 39% 

23-30: 59% 

  > 31: 2% 

Α: 76% 

Γ: 24% 

Άγαµοι: 95% 

Έγγαµοι: 5% 

Αποφ. ∆ηµ: 1% 

Αποφ. Γυµν. / Λυκείου: 58% 

Αποφ. ΙΕΚ: 15% 

Αποφ. ΑΕΙ: 24% 

Κατ. Μεταπτυχ.: 2% 

 

Ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής: Οι µέσοι όροι των διαστάσεων υπολογίστηκαν προκειµένου 

να παρουσιαστεί η εικόνα των πιο σηµαντικών ανασταλτικών παραγόντων. Οι διαστάσεις «έλλειψη 

ενδιαφέροντος» και «έλλειψη παρέας» βρέθηκαν να έχουν τους πιο υψηλούς µέσους όρους (6.1 και 

5.4 αντίστοιχα), ακολουθούµενες από τις διαστάσεις «έλλειψη χρόνου» και «ατοµικοί / ψυχολογικοί» 

λόγοι.    
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Πίνακας 2: Μέσοι όροι των διαστάσεων των ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής 

 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Έλλειψη χρόνου                           5.3 0.9 

Ατοµικοί / ψυχολογικοί                                 4.9 0.8 

Έλλειψη ενδιαφέροντος                6.1 0.7 

Εγκαταστάσεις / Υπηρεσίες          4.3 0.7 

Οικονοµικοί                                   4.6 1.0 

Έλλειψη παρέας                            5.4 1.0 

 

Σύγκριση των ανασταλτικών παραγόντων σύµφωνα µε το φύλο 

 

Η ανάλυση t-test για τη σύγκριση των µέσων όρων αντρών και γυναικών στους ανασταλτικούς 

παράγοντες συµµετοχής έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µόνο στον παράγοντα ατοµικοί / 

ψυχολογικοί λόγοι (t=2.9, p<.001). Οι µέσοι όροι των τιµών ήταν µεγαλύτεροι στις γυναίκες από ό,τι 

στους άντρες. Σε όλους τους υπόλοιπους παράγοντες οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. 

                     

Πίνακας 3.  Ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής σε σύγκριση µε το γένος. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Συζήτηση 

 

Τα βασικά στοιχεία της έρευνας µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

• Ο τυπικός συµµετέχων στη δραστηριότητα της χιονοσανίδας είναι άντρας, ηλικίας ως 22 ετών, µε 

καλό επίπεδο εκπαίδευσης και χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις. 

• Η έλλειψη ενδιαφέροντος και παρέας είναι βασικοί ανασταλτικοί λόγοι για την περαιτέρω αύξηση 

της συµµετοχής. 

• Οι ατοµικοί / ψυχολογικοί λόγοι αποτελούν πιο σηµαντικά εµπόδια για τις γυναίκες από ό,τι για 

τους άντρες. 

 

Προτάσεις 
• Στοχευµένο µάρκετινγκ για την επέκταση των οµάδων - στόχων και σε άλλες οµάδες του 

πληθυσµού (π.χ., άτοµα µε µεγαλύτερη ηλικία, γυναίκες, οικογένειες). 

• Προώθηση της δραστηριότητας σε πανεπιστήµια. 

• Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για τη γνωριµία των ατόµων που ασχολούνται µε τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

• Οργάνωση προγραµµάτων διδασκαλίας για τις γυναίκες και αρχάριους υπό τη µορφή παιχνιδιών. 
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 Άντρας 

Μ.Ο. 

 

Γυναίκα 

Μ.Ο. 

 

Ρ 

Έλλειψη χρόνου   

Ατοµικοί / Ψυχολογικοί 

Έλλειψη ενδιαφέροντος 

Εγκαταστάσεις / 

Υπηρεσίες  

Οικονοµικοί  

Έλλειψη παρέας   

5.7 

5.0 

6.1 

 

4.3 

4.6 

5.4 

5.6 

4.7 

6.0 

 

4.3 

4.5 

5.4 

n.s 

t=2.9,  p<.001 

n.s 

 

n.s 

n.s 

n.s 
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜE ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ BRADY & CRONIN 

 
Μελιγδής, Α.,¹ Κουθούρης, Χ. ¹ & Αλεξανδρής, Κ.² 
¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  
² Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ  
 
Εισαγωγή 
 

Ως δραστηριότητα αθλητισµού αναψυχής, η χιονοδροµία αποτελεί αυτόνοµο και συνεχώς αυξανόµενο 

κοµµάτι της αγοράς της αναψυχής και του αθλητισµού στη χώρα (Κουθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάνη & 

Χατζηγιάννη, 2005). Oι Bricker & Kerstetter (2000), αναφέρουν πως τα άτοµα που συµµετέχουν σε 

αθλητικές δραστηριότητες κατά την επίσκεψή τους σε τουριστικoύς προορισµούς έχουν µία βαθιά και 

πολύπλοκη προσκόλληση σε αυτούς που εκφράζεται µέσα από ατοµικές πράξεις. Η σχέση µεταξύ 

συµµετεχόντων και προορισµού έχει µελετηθεί µε βάση την υποκλίµακα προσκόλλησης στον προορισµό 

(Kyle, Graefe, Manning & Bacon, 2003). 

 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετοί παράγοντες που προτρέπουν, ή αποτρέπουν τη συµµετοχή σε 

αθλητικές δραστηριότητες. Ένας από αυτούς είναι η ποιότητα των υπηρεσιών, η οποία έχει άµεση 

επίδραση σε πολλούς τοµείς µίας σύγχρονης αθλητικής επιχείρησης, αφού συνδέεται θετικά τόσο µε τη 

διατήρηση των πελατών – επισκεπτών, όσο και µε την πίστη που αυτοί δείχουν προς την επιχείρηση 

(Baker & Crompton, 2000; Zeithaml & Bittner, 2000). Όσο οι επισκέπτες αντιλαµβάνονται ότι η ποιότητα 

των υπηρεσιών που τους προσφέρεται ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, τόσο θετικότερη άποψη 

έχουν για τον προορισµό. Αντίθετα, όταν η ποιότητα υπηρεσιών εκτιµάται σε χαµηλά επίπεδα 

διαπιστώνονται αρνητικά αποτελέσµατα. Τότε γίνεται αντιληπτό πως η σχέση µεταξύ των επισκεπτών και 

του προορισµού είναι σε πολύ χαµηλές τιµές και η ταύτιση µε αυτόν αποµακρύνεται (Alexandris, 

Dimitriadis & Markata, 2002). 

 

Το µοντέλο των Brady & Cronin (2001), υποδιαιρεί την έννοια «ποιότητα υπηρεσιών» (που είναι η 

ποιότητα του περιβάλλοντος όπου εκτελείται η δραστηριότητα, η αλληλεπίδραση µεταξύ δραστηριότητας 

και ατόµου, καθώς και η αντιλαµβανόµενη ποιότητα που προσφέρθηκε) σε άλλες, µικρότερες 

µεταβλητές. Ειδικότερα, η ποιότητα αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως µη συγκεκριµένη έννοια. Οι 

αντιλήψεις αυτών που παρέχουν τις υπηρεσίες µπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές των ανθρώπων 

που τις δέχονται (Kotler, 1997). Οι 5 κύριες διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών είναι: α) η 

εµφάνιση, β) η ανταπόκριση, γ) η αξιοπιστία, δ) η ασφάλεια και ε) ο βαθµός φροντίδας προς τον πελάτη 

και συναίσθησης του παρέχοντος την υπηρεσία (empathy) (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1989). 

 

Ειδικότερα, κατά τους Brady & Cronin (2001), η έννοια αντιµετωπίζεται ως: 1) αλληλεπίδραση µε το 

προσωπικό (interaction): τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται από ένα συµµετέχοντα ως προς την 

δραστηριότητα και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, 2) φυσικό περιβάλλον (physical environment): 

ορίζονται ως οι περιβάλλοντες χώροι που περικλείουν τον κύριο όπου πραγµατοποιείται η αθλητική 

δραστηριότητα και 3) αποτελέσµατα από την παροχή υπηρεσιών (service quality outcome): η ποιότητα 

των υπηρεσιών είναι το αποτέλεσµα της σύγκρισης µεταξύ του τι o υποψήφιος πελάτης – συµµετέχων 

αισθάνεται ότι ο παρέχων τις υπηρεσίες φορέας θα έπρεπε να προσφέρει (επίπεδο προσδοκιών) και τι 

πραγµατικά προσέφερε (επίπεδο αντίληψης).  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καθορίσει διαφορές στην αντίληψη της ποιότητας των 

παρεχοµένων υπηρεσιών ανάµεσα σε συµµετέχοντες σε δραστηριότητες χιονοδροµίας και 

χιονοσανίδας µε βάση την κλίµακα των Brady & Cronin.  
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Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Η παρούσα έρευνα ερεύνησε την υπόθεση: Υπάρχουν διαφορές στην αντίληψη της ποιότητας 

υπηρεσιών ανάµεσα στους συµµετέχοντες στο σκι και στη χιονοσανίδα ως προς: α) την 

αλληλεπίδραση µε το προσωπικό; β) το φυσικό περιβάλλον; γ) τα αποτελέσµατα παροχής υπηρεσιών; 

Για να εξετασθούν αυτές οι υποθέσεις εφαρµόστηκε το t-Test που αναφέρεται σε διαφορές 2 

ανεξάρτητων δειγµάτων (συµµετέχοντες στο σκι – συµµετέχοντες στη χιονοσανίδα) ως προς την ίδια 

συνθήκη (την ανεξάρτητη µεταβλητή), που στην προκειµένη περίπτωση αποτελούσε η κάθε, 

αντίστοιχα της υπόθεσης, διάσταση της ποιότητας υπηρεσιών.  

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 264 επισκέπτες του χιονοδροµικού κέντρου Καλαβρύτων κατά τη 

χειµερινή περίοδο του 2005. Το 37.5% ήταν 18-24 ετών, το 48.5% ήταν από 25-34 ετών, το 7.2% 

ήταν από 35-44 ετών και το 6.8% ήταν από 45-54 ετών. Οι άνδρες ήταν 161 (61%) και οι γυναίκες 

103 (39%).  

 

Όργανα µέτρησης: Για την εκτίµηση της συµµετοχής χρησιµοποιήθηκε ως βάση η συχνότητα της 

χρονιάς (2004), η οποία καταγράφθηκε σε 3 ξεχωριστά επίπεδα: α) σε αυτούς που δεν έκαναν 

καθόλου σκι, ή χιονοδροµία, β) σε εκείνους που επισκέφτηκαν για τον ίδιο λόγο ευκαιριακά (1-4 

φορές) την περιοχή, γ) σε εκείνους που είχαν τακτική συµµετοχή (4 +) στη πραγµατοποίηση των 

δραστηριοτήτων. Η έννοια της ποιότητας υπηρεσιών µετρήθηκε µε τις κλίµακες που εξελίχθηκαν από 

τους Brady & Cronin (2001), οι οποίες περιείχαν συνολικά 11 ερωτήσεις. Η ποιότητα υπηρεσιών 

προσεγγίστηκε από το ερωτηµατολόγιο µέσω 2 διαστάσεων: της αλληλεπίδρασης (4 ερωτήσεις) και 

της φυσικής ανάµειξης (7 ερωτήσεις). Το 3
ο
 µέρος του ερωτηµατολογίου των Brady & Cronin (2001), 

αναφέρεται στα αποτελέσµατα από την ποιότητα υπηρεσιών που µετρήθηκαν µε 5 θέµατα. Σε όλες τις 

ερωτήσεις χρησιµοποιήθηκε µια 7βάθµια κλίµακα, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συµφωνώ 

απόλυτα. Το χρονικό διάστηµα 12-13 και 19-20 Μαρτίου 2005, διανεµήθηκαν προσωπικά τα 

αυτοσυµπληρούµενα ερωτηµατολόγια στους επισκέπτες - συµµετέχοντες του χιονοδροµικού. 

 

Στους ερωτηθέντες τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι τα ερωτηµατολόγια συµπληρώνονται ανώνυµα, τα 

αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν για καθαρά επιστηµονικούς σκοπούς, ενώ τους ζητήθηκε να 

απαντήσουν µε απόλυτη ειλικρίνεια και στο κατάλληλο περιβάλλον. Η διανοµή και συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων έγινε κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας στους στεγασµένους χώρους του 

χιονοδροµικού κέντρου. 

 

Αποτελέσµατα 
 

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην έρευνα 

 

Το επίπεδο εκπαίδευσης καταγράφηκε ως εξής: α) µέση εκπαίδευση 74 άτοµα (28%), β) ανώτερη 

εκπαίδευση 47 άτοµα (17.8%), γ) ανώτατη εκπαίδευση 79 άτοµα (29.9%) και δ) φοιτητές 64 άτοµα 

(24.2%). Η οικονοµική τους κατάσταση δηλώθηκε ως: εύπορη 20 άτοµα (7.6%), αρκετά άνετη 80 άτοµα 

(30.3%), ικανοποιητική 127 άτοµα (48.1%), σχετικά στενάχωρη 23 άτοµα (8.7%), στενάχωρη 12 άτοµα 

(4.5%). Από τους ανωτέρω, 191 άτοµα έκαναν µόνο σκι (72.3%), 30 έκαναν µόνο χιονοσανίδα (11.4%) 

και 43 άτοµα (16.3%) πραγµατοποιούσε και τις 2 δραστηριότητες. 

 

Αντίληψη της ποιότητας υπηρεσιών σε συνάρτηση µε τους συµµετέχοντες σε δραστηριότητες σκι ή 

χιονοσανίδας 

 

Οι τιµές που σηµειώθηκαν στις διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών αναφορικά µε την αντίληψη 

των πελατών χιονοδρόµων για τον προορισµό των Καλαβρύτων δεν ανέδειξαν ιδιαίτερες διαφορές. Σε 

σχέση µε τους συµµετέχοντες στο σκι το «φυσικό περιβάλλον» σηµείωσε τιµές (ΜΟ = 4.6, Τ.Α. = 
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1.2), η «αλληλεπίδραση του προσωπικού µε τους πελάτες» (ΜΟ = 4.3, Τ.Α. = 1.5) και τα 

«αποκτηθέντα οφέλη από τη συµµετοχή», (ΜΟ = 4.5, Τ.Α. = 1.0) (πίνακας 1). Οι συµµετέχοντες στη 

χιονοσανίδα σηµείωσαν τις εξής τιµές: «φυσικό περιβάλλον» (ΜΟ = 4.1, Τ.Α. = 1.1), 

«αλληλεπίδραση του προσωπικού µε τους πελάτες» (ΜΟ = 4.1, Τ.Α. = 1.4), «αποκτηθέντα οφέλη από 

τη συµµετοχή» (ΜΟ = 4.2, Τ.Α. = 1.1). 

 

Πίνακας 1. Συµµετέχοντες σε δραστηριότητες σκι και χιονοσανίδας 

 

Αλληλεπίδραση N = 191 Min 1 Max 7 Mean 4.3 St.d  1.5 

Φυσικό  

περιβάλλον 

 

191 1.14 7 4.7 1.2 

 

Σ
υ

µ
µ

ετ
έχ

ο
ν
τε

ς 
σ

ε 

δ
ρ

σ
τη

ρ
ιό

ττ
η

τε
ς 

σ
κ

ι 

Αποτελέσµατα 

ποιότητας  

υπηρεσιών 

191 1.79 7 4.5 1 

Αλληλεπίδραση 30 1 6,75 4,15 1,4 

Φυσικό περιβάλλον 

 

30 1,6 6,71 4,1 1,1 

 

Σ
υ

µ
µ

ετ
έχ

ο
ν
τε

ς 
σ

ε 

δ
ρ

σ
τη

ρ
ιό

ττ
η

τε
ς 

χι
ο
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σ

α
ν
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α
ς 

Αποτελέσµατα 

ποιότητας  

υπηρεσιών 

30 2,43 6,36 4,18 1,1 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, διαπιστώνονται στατιστικά σηµαντικά διαφορές ως προς τις απόψεις 

των συµµετεχόντων µόνον για το «φυσικό περιβάλλον» (t = 2.34, df = 219, p<.05) υποδεικνύοντας ότι 

σε αυτή την κλίµακα οι συµµετέχοντες στο σκι έχουν θετικότερη αντίληψη για τον περιβάλλοντα 

χώρο από ό,τι οι συµµετέχοντες στη χιονοσανίδα. Στις υπόλοιπες διαστάσεις ο έλεγχος δεν έδειξε 

τιµές στατιστικά σηµαντικής πιθανότητας, οπότε διαψεύσθηκαν και οι υποθέσεις 1 και 3. 

 

Πίνακας 2: Έλεγχος διαφορών t-Test µεταξύ συµµετεχόντων στο σκι και στη χιονοσανίδα 

 

Κλίµακες Ποιότητας 

Υπηρεσιών 
t 

Βαθµοί Ελευθερίας 

(df) 

Στατ/κή Σηµ/τητα 

(p) 

Αλληλεπίδραση  

µε Προσωπικό 

1,256 219 n.s. 

Φυσικό Περιβάλλον 2,341 219 .02 

Αποτελέσµατα Παροχής 

Υπηρεσιών 

1,143 219 n.s. 

 

Συζήτηση 
 

Η εργασία πραγµατοποιήθηκε στο χιονοδροµικό κένρο των Καλαβρύτων µε σκοπό να ερευνήσει κατά 

πόσο η ποιότητα υπηρεσιών γίνεται αντιληπτή από τους συµµετέχοντες στις χιονοδροµικές 

δραστηριότητες του σκι και της χιονοσανίδας. Συγκεκριµένα, έγινε προσπάθεια να καταγραφούν τα 

ανωτέρω, µε βάση το χειµερινό προορισµό των Καλαβρύτων και σε συνάρτηση µε τους παράγοντες 

αλληλεπίδραση πελατών και προσωπικού, φυσικού περιβάλλοντος και αποτελεσµάτων από τις 

προσφερόµενες υπηρεσίες. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε πως οι συµµετέχοντες στο σκι αντιλαµβάνονται 

καλύτερα τις προσφερόµενες υπηρεσίες στον τοµέα του γενικότερου φυσικού περιβάλλοντος (ΜΟ = 4.2) 

και ειδικότερα σε τοµείς όπως είναι οι βοηθητικοί χώροι, οι πίστες του χιονοδροµικού, κλπ. Το 

αποτέλεσµα αυτό, ενδεχοµένως εξηγείται από το γεγονός πως στο συγκεκριµένο χιονοδροµικό κέντρο οι 

πίστες του σκι είναι καλά προετοιµασµένες, ενώ δεν υπάρχει κάποιος ειδικός χώρος αποκλειστικά για 
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εκείνους που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στη χιονοσανίδα. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται 

πως η µεγαλύτερη τιµή (ΜΟ = 4.7) διακρίνεται στο γενικότερο «πακέτο» που καλύπτουν τα 

αποκτηθέµενα οφέλη από τις προσφερόµενες υπηρεσίες και έχει να κάνει µε την επικοινωνία µε άλλα 

άτοµα, µε τη χαλάρωση, κλπ. Θα ήταν σηµαντικό να τονιστεί πως οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να 

δοθεί η ανάλογη βαρύτητα και προσοχή είναι: α) η επιθυµητή εξυπηρέτηση και β) οι επαρκείς υπηρεσίες. 

Οι προσδοκίες των πελατών χαρακτηρίζονται από το λεγόµενο εύρος ανεκτικότητας (µεταξύ της 

ελάχιστης και της επιθυµητής υπηρεσίας), παρά από µεµονωµένο δείκτη ποιότητας 

 

Συµπέρασµα - Προτάσεις  
 

Από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας φαίνεται πως είναι σηµαντικό για τη λειτουργία και τη 

βιωσιµότητα µιας επιχείρησης – οργανισµού που ασχολείται µε την αθλητική αναψυχή και ειδικότερα µε 

τα σπορ της χιονοδροµίας να αντιληφθεί και να αξιολογήσει τον τρόπο και το σκοπό της λειτουργίας του. 

Σε µελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εξεταστεί ποιο από τα προαναφερθέντα στοιχεία κάνει έναν πελάτη 

πιστό. Η διεξαγωγή ερευνών ίσως χρειαστεί να κινηθεί και ανάµεσα στο δίληµµα, αν µια επιχείρηση είναι 

σκοπιµότερο να δηµιουργεί πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες, ή, απλώς να τις ικανοποιεί αφού τις ζητηθούν. 
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ΣΕ ΜΙΑ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ ΧΙΟΝΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 
 
Μπακαλούµη, Σ.,1 Αλεξανδρής, Κ.1 & Κουθούρης, Χ.2 
1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 

Η επιτυχής διοργάνωση εκδηλώσεων αναψυχικού χαρακτήρα στηρίζεται σήµερα σε µεγάλο βαθµό 

στην εξασφάλιση οικονοµικών πόρων από χορηγούς. Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που 

απασχολούν τους υπεύθυνους των εκδηλώσεων και τους ακαδηµαϊκούς στο χώρο του µάρκετινγκ 

είναι η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας. Μία από τις εξαρτηµένες µεταβλητές που 

έχουν χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση αυτή είναι η εκτίµηση της πρόθεσης για αγορά των προϊόντων 

του χορηγού. Άλλες µεταβλητές που έχουν ακόµη προταθεί είναι η δηµοσιότητα, η αλλαγή της 

εικόνας του χορηγού και η αύξηση των πωλήσεων (Bennett, 1999; Walliser, 2003; Farrelly & Quester, 

2005).  

 

Σύµφωνα µε τις έρευνες του Pham (1991), και του Crompton, (2004), µέθοδοι που σχετίζονται µε την 

εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας και βασίζονται στην κάλυψη και την προβολή από 

τα µέσα µαζικής επικοινωνίας δεν θεωρούνται αξιόπιστες. Επίσης, οι µετρήσεις που αφορούν στην 

αποτελεσµατικότητα των πωλήσεων δεν ενδείκνυνται ως κατάλληλες γι’ αυτό και χρησιµοποιούνται 

σπάνια (Farrelly & Quester, 2005). Αυτό συµβαίνει εξαιτίας της παρουσίας και άλλων στοιχείων του 

µίγµατος επικοινωνίας, τα οποία λειτουργούν σε συνδυασµό µε τη χορηγία στα πλαίσια της 

προσπάθειας που καταβάλουν οι εταιρίες να προωθήσουν την πώληση των προϊόντων τους 

(Meenaghan, 1983; Pham, 1991; Walliser, 2003).  

 

Σηµαντικό θέµα στην αποτελεσµατικότητα της χορηγίας αποτελεί ο εντοπισµός των παραγόντων που 

επιδρούν σε αυτή. Ως τέτοιοι έχουν προταθεί  η ενεργός συµµετοχή των θεατών, η στάση προς την 

εκδήλωση, αλλά και η στάση του κοινού προς το θεσµό της χορηγίας. Η ενεργός συµµετοχή είναι µία 

πολυσύνθετη διάσταση που αποτελείται από: α) την έλξη (attraction), η οποία εστιάζεται στην 

ευχαρίστηση που νιώθει το άτοµο όταν ασχολείται µε διάφορες δραστηριότητες που έχουν σκοπό την 

ψυχαγωγία και την απόδραση από την καθηµερινότητα, β) την επικέντρωση (centrality), η οποία 

εκφράζει το βαθµό προσήλωσης του ατόµου σε µία συγκεκριµένη δραστηριότητα και κατά πόσο η 

ζωή του είναι οργανωµένη γύρω από αυτή. Αν, δηλαδή, ένα άτοµο ασχολείται µε το άθληµα της 

χιονοσανίδας, είναι πολύ πιθανό και το φιλικό του περιβάλλον να έχει τις ίδιες προτιµήσεις που θα 

εκφράζονται µέσα από αυτό που κάνουν και γ) την αυτοέκφραση (self expression), κατά την οποία το 

άτοµο έχει την ανάγκη να δώσει µία εντύπωση στο κοινωνικό του περιβάλλον για το ποιόν του, καθώς 

επίσης και για την κουλτούρα που έχει στη ζωή του. Σηµαντικός παράγοντας που επιδρά στην 

αποτελεσµατικότητα της χορηγίας είναι και το ενδιαφέρον του θεατή προς το γεγονός.  Ειδικότερα, τα 

άτοµα που έχουν θετική στάση απέναντι στα γεγονότα είναι πιθανότερο να αναπτύξουν σχέσεις 

επικοινωνίας µε το χορηγό και να εκφράσουν θετική πρόθεση για αγορά προϊόντων του. 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην 

εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας σε µία εκδήλωση επίδειξης χιονοσανίδας.  

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα κλήθηκαν να συµµετέχουν 300 θεατές µίας επίδειξης του αθλήµατος της 

χιονοσανίδας, στην οποία συµµετείχαν κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι αθλητές του αθλήµατος, από 

τους οποίους τελικά ανταποκρίθηκαν οι 236. 
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Μεθοδολογία: Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο 

αποτελούνταν από 2 τµήµατα. Το 1
ο
 αφορούσε στην αξιολόγηση των παραγόντων «στάση προς το 

γεγονός» (Speed & Thompson, 2000), ανάµιξη µέσω των διαστάσεων της έλξης και της επικέντρωσης 

(Kyle, Graefe, Mannining & Bacon 2003) και στάση προς τη χορηγία (Madrigal, 2001). Το 2
ο
 

περιλάµβανε την αξιολόγηση 3 αποτελεσµάτων της χορηγίας: α) γνώση του χορηγού (Madrigal, 

2001), β) ανεπίσηµη επικοινωνία (Speed & Thompson, 2000), γ) πρόθεση για αγορά (Speed & 

Thompson, 2000). Σε αυτό το τµήµα του ερωτηµατολογίου υπήρχαν ερωτήσεις που αφορούσαν 

κοινωνικά και δηµογραφικά στοιχεία των συµµετεχόντων. Η επεξεργασία των δεδοµένων, καθώς και 

η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS for Windows 10.0.  
 
Αποτελέσµατα 
 

Από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι το 53% από τους θεατές της αθλητικής εκδήλωσης 

ήταν άντρες, ενώ το 47% ήταν γυναίκες. Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των 

συµµετεχόντων, τα ανύπαντρα άτοµα αποτελούσαν το 75.8% και τα παντρεµένα το 24.2%. 

Αναφορικά µε το µορφωτικό επίπεδο διαπιστώθηκε ότι το 34,7% ήταν απόφοιτοι πανεπιστηµίου και 

ακολουθούσαν οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (23.6%). Το 67.5% των συµµετεχόντων 

ήταν 21-30 ετών, ενώ µόλις το 1.7% ήταν πάνω από 40 ετών.  

 

Ο δείκτης Cronbach a όλων των µεταβλητών κυµάνθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα (0.81 - 0.92). 

Παρατηρώντας τους µέσους όρους διαπιστώθηκε ότι οι θεατές είχαν θετική στάση προς το 

συγκεκριµένο αθλητικό γεγονός (3.76) και προς τη χορηγία (4.08). Επίσης, από τις 2 διαστάσεις της 

ανάµιξης (ενεργούς συµµετοχής) η έλξη είχε ελάχιστα µεγαλύτερο µέσο όρο (3.69) σε σχέση µε την 

επικέντρωση (3.32). Όσον αφορά στην πρόθεση για αγορά ο µέσος όρος ήταν 3.15. Θεωρήθηκε, πως 

η πρόθεση των θεατών για αγορά και κατανάλωση προϊόντων του χορηγού είναι συνάρτηση των εξής 

µεταβλητών: α) στάση προς το γεγονός, β) έλξη, γ) επικέντρωση και δ) στάση των ερωτηθέντων προς 

τη χορηγία. Για την επαλήθευση της υπόθεσης χρησιµοποιήθηκε ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης, 

µε εξαρτηµένη µεταβλητή την πρόθεση αγοράς και ανεξάρτητες τις προαναφερθείσες. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι από τις 4 µεταβλητές συνεισέφεραν σηµαντικά η έλξη, η επικέντρωση και η 

στάση προς τη χορηγία. Συνολικά και οι 4 µεταβλητές προέβλεψαν το 21% από τη διακύµανση στην 

εξαρτηµένη µεταβλητή (F=15,1, p < 0.001). Στον πίνακα 1 παρατίθενται οι µέσοι όροι, οι τυπικές 

αποκλίσεις και ο δείκτης Cronbach a των υποκλιµάκων του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκαν 

στην έρευνα. 

 

 Πίνακας 1: Περιγραφικά στατιστικά  
 
 

 

 
 
 
 
 
Συζήτηση 
 

Αναφορικά µε την έννοια της ενεργούς συµµετοχής (involvement), τα αποτελέσµατα ήταν παρόµοια 

για τις 2 διαστάσεις έλξη (attraction) και επικέντρωση (centrality), µε την επικέντρωση να έχει µια 

µικρή πιο στατιστικά σηµαντική συνεισφορά στην πρόβλεψη της συµπεριφοράς, από ό,τι η έλξη. Η 

επικέντρωση (centrality) αναφέρεται στο ρόλο που διαδραµατίζει µία συγκεκριµένη δραστηριότητα  

 

 

 

 

 

 

Μεταβλητές Μ.Ο Τ.Α a 

Στάση προς το γεγονός 3,76 0,87 0,87 

Ενεργός συµµετοχή (έλξη) 3,69 0,87 0,86 

Ενεργός συµµετοχή (επικέντρωση) 3,32 1,07 0,92 

Στάση προς τη χορηγία  4,08 0,70 0,81 

Πρόθεση για αγορά  3,15 1,07 - 
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Πίνακας 2. Ανάλυση παλινδρόµησης για την πρόθεση αγοράς του ελεύθερου χρόνου στο γενικότερο  

                   τρόπο ζωής του ατόµου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία δραστηριότητα θεωρείται το επίκεντρο της ζωής ενός ατόµου όταν οι άλλες πλευρές της ζωής 

του, καθώς και το φιλικό του περιβάλλον σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Ο πιο 

σηµαντικός παράγοντας, όµως, στην πρόβλεψη της πρόθεσης βρέθηκε να είναι η στάση προς την 

χορηγία. Τα αποτελέσµατα αυτά προτείνουν ότι προκειµένου οι εταιρίες να αξιολογήσουν την 

αποτελεσµατικότητα των χορηγικών τους επενδύσεων θα πρέπει να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους 

παράγοντες όπως είναι η στάση ενός ατόµου απέναντι στο γεγονός, η ανάµιξή του µε τα σπορ και οι 

πεποιθήσεις του σχετικά µε τις χορηγίες. Η συγκέντρωση αυτών των δεδοµένων είναι απαραίτητη 

προκειµένου να γίνεται σωστή αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των εταιριών σε χορηγίες που 

θα φέρουν αποτέλεσµα.  

 

Οι αθλητικές εκδηλώσεις αναψυχικού χαρακτήρα αποτελούν ένα νέο πεδίο επένδυσης χορηγικών 

προγραµµάτων. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι θεατές τέτοιων εκδηλώσεων έχουν θετική άποψη για 

τα χορηγικά προγράµµατα, γεγονός που είναι ενθαρρυντικό για την επένδυση χρηµάτων από τους 

χορηγούς. Επιπλέον, οι θεατές εκδηλώσεων χιονοδροµίας φάνηκε από την έρευνα να εµφανίζουν 

µεγάλη σχέση µε τις δραστηριότητες χιονοδροµίας και υψηλή ανάµιξη που επίσης είναι θετικό 

στοιχείο για ενδιαφερόµενους χορηγούς.  
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Μεταβλητές B T p 

Στάση προς το γεγονός  0.14 1.32 n.s. 

Ενεργός συµµετοχή (έλξη) 0.24 2.20 0.05 

Ενεργός συµµετοχή (επικέντρωση) -.18 2.39 0.01 

Στάση προς τη χορηγία  0.47 4.77 0.001 

F= 15,173    P < 0.001    R
2 
= 0,21 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
 

Μπάρλας, Α. & Κουστέλιος, Α. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 

Η ποιότητα των υπηρεσιών έχει µελετηθεί για πολλά χρόνια από τον τοµέα της διαχείρισης υπηρεσιών 

(Gronroos, 1992). Ωστόσο, η ιδέα της ποιότητας υπηρεσιών µόλις πρόσφατα εστίασε την προσοχή της 

στη βιβλιογραφία του αθλητισµού και της αναψυχής (Alexandris, Dimitriadis & Kasiara, 2001; 

Theodorakis, Kambitsis, Laios & Koustelios, 2001; Kouthouris & Kosta, 1999). 

 

Η αγορά της αναψυχής και της ψυχαγωγίας περιλαµβάνει ποικίλους τοµείς, µεταξύ των οποίων είναι 

και τα χιονοδροµικά κέντρα. Σύµφωνα µε στοιχεία του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισµού (G.T.M., 

2000), η συγκεκριµένη αγορά βρίσκεται σε άνθηση, αφού την τελευταία δεκαετία ο αριθµός των 

επισκεπτών στα κέντρα αυτά έχει διπλασιαστεί, αυξάνοντας έτσι και τα κέρδη τους. Για το λόγο αυτό, 

η διοίκησή τους θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σηµασία στις ανάγκες και στις προσδοκίες των 

επισκεπτών σε θέµατα ποιότητας υπηρεσιών.  

 

Για να πετύχει µια επιχείρηση, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προσδοκίες πελατών της. Είναι 

σηµαντικό, όµως, πρώτα να κατηγοριοποιηθεί η αγορά και µετά να τεθεί ο στόχος ανάλογα µε τις 

προσδοκίες της κάθε κατηγορίας πελατών (Kouthouris & Kosta, 1999). Βασισµένοι σε πολλές 

µελέτες, οι Parasuraman, Zeithaml & Leonard (1988), κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν 5 

παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών: 1) υλικές παροχές, 2) αξιοπιστία, 3) 

ανταπόκριση, 4) ασφάλεια, 5) κατανόηση. Σύµφωνα µε τους Kouthouris & Kosta (1999), η 

σηµαντικότητα των παραγόντων ποιότητας ενός χιονοδροµικού κέντρου µπορεί να διαφέρει  ανάµεσα 

σε ξεχωριστούς τύπους πελατών. Στη βιβλιογραφία της αναψυχής οι έρευνες για τις προσδοκίες των 

πελατών χιονοδροµικών κέντρων είναι περιορισµένες 

 

Σκοποί της έρευνας 
 

Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) να εξετασθεί το επίπεδο των προσδοκώµενων παραγόντων  

ποιότητας  και β) να µελετηθούν πιθανές διαφορές στις προτιµήσεις των 2 φύλων. 

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 100 πελάτες 3 χιονοδροµικών κέντρων της χώρας, από τους 

οποίους οι 63 ήταν άντρες και οι 37 γυναίκες. 

 

Όργανο και διαδικασία µέτρησης – Αξιοπιστία: Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην 

έρευνα βασίζεται στην κλίµακα SERVQUAL (Parasuraman  et al, 1988). Oι Kouthouris & Kosta 

(1999), επανασχεδίασαν το όργανο µέτρησης και προσάρµοσαν τους 5 βασικούς παράγοντες 

ποιότητας έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην αγορά του χειµερινού τουρισµού. Οι 

παράγοντες που προέκυψαν και χαρακτηρίζουν την ποιότητα υπηρεσιών των χιονοδροµικών κέντρων 

είναι: α) παροχές εγκατάστασης (5 ερωτήµατα), β) περιβάλλον (2 ερωτήµατα), γ) αξιοπιστία (7 

ερωτήµατα), δ) κατανόηση (2 ερωτήµατα) και ε) παροχές δραστηριοτήτων (3 ερωτήµατα). 

 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από 2 σκέλη. Το 1
ο
 σκέλος περιλάµβανε 19 ερωτήµατα σε κλίµακα 

1-4 (όπου 1 = λιγότερο σηµαντικό, 4 = πολύ σηµαντικό) και αποσκοπούσε στη µέτρηση του επιπέδου 

προσδοκούµενης ποιότητας του πελάτη. Το 2
ο
 σκέλος περιλάµβανε τα δηµογραφικά στοιχεία. Η 

αξιοπιστία του οργάνου υπολογίστηκε µε τη µέθοδο a του Cronbach. Οι 5 υποκλίµακες επέδειξαν 

αποδεκτές τιµές (παροχές εγκατάστασης = .83, περιβάλλον = .80, αξιοπιστία = .71, κατανόηση = .78 

και παροχές = .80). 
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∆ιαδικασία: Τα ερωτηµατολόγια συµπλήρωσαν οι συµµετέχοντες στην έρευνα µετά το πέρας των 

δραστηριοτήτων τους, όταν ήταν σε κατάσταση ηρεµίας και είχαν πλήρη και καθαρή εικόνα του 

επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών του χιονοδροµικού κέντρου. 

 
Αποτελέσµατα 
 

Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν ως σηµαντικότερο παράγοντα τις «παροχές εγκατάστασης» (Μ = 3.58, 

SD = .325), ενώ αµέσως µετά αναφέρθηκαν η «κατανόηση» (Μ = 3.11,  SD = .665) και η 

«αξιοπιστία» (Μ = 2.82, SD = .566) (πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1: Επίπεδο παραγόντων ποιότητας υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Όσον αφορά στις διαφορές ανάµεσα στα 2 φύλα, παρόλο που δεν  βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές υπερισχύει η σηµαντικότητα των «παροχών εγκατάστασης». Λιγότερο σηµαντική για τους 

άντρες είναι η «αξιοπιστία» (Μ = 2.78, SD = .535), ενώ για τις γυναίκες το «περιβάλλον» (Μ = 2.83, 

SD =.755) (πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2:  Επίπεδο και διαφορές παραγόντων ποιότητας υπηρεσιών  

 

 
Συµπεράσµατα – Συζήτηση 
 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο πιο σηµαντικός παράγοντας είναι οι «παροχές εγκατάστασης» και 

διαφοροποιούνται µερικώς σε σχέση µε προγενέστερη µελέτη (Kouthouris & Kosta, 1999), η οποία 

αναφέρει ως πιο σηµαντικό παράγοντα για τους άντρες την «αξιοπιστία», ενώ για τις γυναίκες τις 

«παροχές εγκατάστασης». Φαίνεται, λοιπόν, πως οι επισκέπτες ενδιαφέρονται κυρίως για την 

ασφάλεια, το οδικό δίκτυο, τον ενοικιαζόµενο εξοπλισµό και το ύψος των τιµών. Για να µπορέσει να 

έχει ευχαριστηµένους και πιστούς πελάτες είναι σηµαντικό για µία επιχείρηση να δίνει προσοχή στα 

παραπάνω ζητήµατα.  

 

Παρόλο που η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου έγινε µετά το πέρας της δραστηριότητας, όπου ο 

πελάτης είχε µία καθαρή εικόνα της ποιότητας υπηρεσιών δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί η πιθανή 

διαφοροποίηση των απαντήσεών του σε περίπτωση που έζησε κάποια έντονη εµπειρία κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας. Αν και η επιλογή δείγµατος έγινε από διαφορετικά χιονοδροµικά κέντρα το 

σχετικά µικρό δείγµα δεν µπορεί να οδηγήσει σε γενίκευση των αποτελεσµάτων. Μελλοντικές 

Παράγοντες Μ SD 

Παροχές εγκατάστασης 3,59 ,32 

Περιβάλλον 2,90 ,73 

Αξιοπιστία 2,83 ,56 

Κατανόηση 3,11 ,66 

Παροχές δραστηριοτήτων 3,10 ,65 

Παράγοντες Φύλο N M SD F Sig. 

Παροχές εγκατάστασης Άνδρες 

Γυναίκες 

63 

37 

3,54 

3,65 

,29 

,36 

,60 ,11 

Περιβάλλον Άνδρες 63 2,93 ,72 ,41 ,52 

  Γυναίκες 37 2,83 ,75   

Αξιοπιστία Άνδρες 63 2,78 ,53 ,96 ,33 

  Γυναίκες 37 2,89 ,61   

Κατανόηση Άνδρες 63 3,11 ,76 .03 ,86 

  Γυναίκες 37 3,09 ,46   

Παροχές 

δραστηριοτήτων 

Άνδρες 

Γυναίκες 

63 

37 

3,13 

3,04 

,56 

,78 

,48 ,48 
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έρευνες θα ήταν καλό να συµπεριλάβουν στη µεθοδολογία τους τη χρήση συνέντευξης για 

πληρέστερη κατανόηση των εννοιών όπως τις αντιλαµβάνονται οι πελάτες.  
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΝΤΟΠΙΝΓΚ 
 

Ροδινός, Γ. & Μαυροµάτης, Α. 
 

Σκοπός της εργασίας 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναδειχτεί η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και της 

ενηµέρωσης των αθλητών και των διοικητικών στελεχών της χώρας σχετικά µε θέµατα που αφορούν 

στο αθλητικό δίκαιο, στην αθλητική δικαιοσύνη και στο αδίκηµα του ντόπινγκ. 

 

Αθλητικές ∆ιαφορές και Αθλητική ∆ικαιοσύνη 
 

Η τήρηση και εφαρµογή των κανόνων της αθλητικής έννοµης τάξης από τα υποκείµενά της, καθώς και 

η επιβολή κυρώσεων στους µη συµµορφούµενους, ανατίθενται από το αθλητικό κίνηµα στην 

«αθλητική δικαιοσύνη», η οποία είναι ως ο θεσµός που ελέγχει την τήρηση των κανόνων του 

αθλητικού δικαίου, επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες αυτού και επιλύει τις κάθε µορφής αθλητικές 

διαφορές. Με τον όρο «αθλητικές διαφορές» νοούνται οι αµφισβητήσεις που προκύπτουν σε 

αθλητικές πράξεις εντός του κανονιστικού και νοµικού πλαισίου που τις διέπει και που συνίστανται 

σε σύγκρουση συγκεκριµένου συµφέροντος, ή δικαιώµατος, ή σε απλή παρέκκλιση από την αθλητική 

έννοµη τάξη. Οι αθλητικές διαφορές µπορεί να είναι: α) διοικητικού χαρακτήρα (θέµατα εγγραφών 

αθλητών, µετεγγραφών, αποκλεισµού αθλητών από αγώνες, αντικανονικής συµµετοχής, κλπ.), β) 

ιδιωτικού χαρακτήρα (κύρος αγώνων, προκήρυξη πρωταθληµάτων, κλπ.), γ) οικονοµικού χαρακτήρα 

(διαφορές από συµβάσεις αθλητών, προπονητών, κλπ.), δ) φίλαθλου πνεύµατος, ε) ποινικής 

διάστασης (βία, φαρµακοδιέγερση, δωροδοκία, κλπ.). Επίσης, µπορεί να είναι διεθνείς ιδιωτικού, ή 

δηµόσιου χαρακτήρα. 

 

Οι αθλητικές διαφορές επιλύονται από τα όργανα απονοµής της αθλητικής δικαιοσύνης. Τέτοια θα 

πρέπει να θεωρηθούν κυρίως αυτά που έχουν θεσπιστεί και λειτουργούν ειδικά και µόνο για τον 

αθλητισµό (όργανα της αθλητικής δικαιοσύνης µε στενή έννοια, π.χ., πρωτοβάθµια δικαιοδοτικά 

όργανα, Α.Σ.Ε.Α.∆., επιτροπές επίλυσης οικονοµικών διαφορών, Ε.ΦΙ.Π, κλπ.), αλλά και αυτά που 

αποτελούν όργανα απονοµής δικαιοσύνης άλλης µορφής και εξετάζουν κατά περίπτωση αθλητικές 

διαφορές (όργανα της αθλητικής δικαιοσύνης µε ευρεία έννοια, π.χ., ποινικά, πολιτικά, διοικητικά 

δικαστήρια). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όταν τα ποινικά δικαστήρια επιλαµβάνονται των αδικηµάτων 

του αθλητικού ποινικού δικαίου ενεργούν ως όργανα απονοµής της αθλητικής δικαιοσύνης µε την 

ευρεία έννοια. 

 
Ντόπιγκ 

 

Το ντόπινγκ είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβληµα που έχει 4 διαστάσεις: α) την ηθική / 

δεοντολογική, β) την ιατροφαρµακευτική, γ) τη νοµική και δ) την τεχνική / αναλυτική / διαδικαστική. 

Ο καλύτερος τρόπος αντιµετώπισής του είναι η πρόληψη που θα στηρίζεται στη σωστή, 

ολοκληρωµένη και υπεύθυνη ενηµέρωση των εµπλεκόµενων µε το πρόβληµα αθλητών, γυµναστών, 

προπονητών, γιατρών, αθλητικών παραγόντων, αλλά και εκείνη του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος και ιδιαίτερα γονέων και εκπαιδευτικών. Λόγω της εµπορευµατοποίησης του 

αθλητισµού, η προσπάθεια  για την πλήρη εξάλειψη του ντόπινγκ στον αθλητισµό ίσως είναι ένας µη 

ρεαλιστικός (ή µακροπρόθεσµος) στόχος. Σαφώς, προληπτικά και πειθαρχικά µέτρα λαµβάνονται και 

αυξάνονται για τη µείωση του προβλήµατος, αλλά δεν αρκούν. Η πραγµατική λύση στο πρόβληµα της 

χρήσης φαρµάκων στον αθλητισµό βρίσκεται στην εκπαίδευση και σωστή ενηµέρωση, η οποία πρέπει 

να είναι µία συνεχής διαδικασία που να περιλαµβάνει τη συνεργασία διάφορων οµάδων. 

 

Σχεδιασµός, οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων ελέγχου ντόπιγκ 

 

Η Υπουργική Απόφαση 19514/26/04/05 (ΦΕΚ 648/Β/16/05/05) ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες για το 

σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραµµάτων ελέγχου ντόπινγκ. Σύµφωνα µε αυτή, το 

Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) ορίζεται ως το καθ’ ύλην αρµόδιο 
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όργανο για το γενικό σχεδιασµό των ελέγχων ντόπινγκ και την υλοποίηση του ετήσιου προγράµµατος 

και της κατανοµής των ελέγχων ντόπινγκ στους αθλητές, εντός και εκτός αγώνων. Η εκτέλεση των 

ελέγχων αυτών πραγµατοποιείται από πρόσωπα, ή επιτροπές που έχει ορίσει το ΕΣΚΑΝ, σε 

συνεργασία, όπου απαιτείται, µε αρµόδιους φορείς µε βάση το οργανωτικό πλαίσιο που έχει ορίσει το 

ίδιο. Για το σκοπό αυτό τηρεί µητρώο πιστοποιηµένων δειγµατοληπτών, το οποίον ανανεώνει το 

∆εκέµβριο κάθε χρόνου. Οι δειγµατολήπτες µπορούν να αναβαθµίζονται µε βάση κριτήρια όπως 

εµπειρία, κατάρτιση, επιτυχή διενέργεια ελέγχων, κλπ. Όλοι οι αθλητές όλων των αθληµάτων που 

υπάγονται σε Οµοσπονδίες υπόκεινται σε έλεγχο ντόπινγκ. 

 

Ο Κατάλογος Ελεγχόµενων Αθλητών (ΚΕΑ) είναι ο κατάλογος των αθλητών για τους οποίους το 

ΕΣΚΑΝ συλλέγει µέσω των Οµοσπονδιών τους τα whereabouts (δηλαδή το που βρίσκονται ανά πάσα 

στιγµή, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός τους για πιθανό έλεγχο εκτός αγώνα). Καταρτίζεται από 

το ΕΣΚΑΝ την αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους και µπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε µέσα στη 

χρονιά. Οι αθλητές ενηµερώνονται για τη συµµετοχή τους στον ΚΕΑ µέσω των οικείων 

Οµοσπονδιών. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ο έλεγχος εκτός αγώνων δεν περιορίζεται µόνο 

στους αθλητές του ΚΕΑ. Η διαδικασία της συλλογής και της διαχείρισης των whereabouts είναι 

διαφορετική για τα ατοµικά και τα οµαδικά αθλήµατα. Τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

του ΕΣΚΑΝ (www.eskan.gr) στην ενότητα «Σελίδα του Αθλητή». 

 

Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUEs)  

 

Προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση χρήση απαγορευµένων ουσιών / µεθόδων για θεραπευτικούς σκοπούς 

(Ε.Χ.Θ.Σ.) - Therapeutic Use Exemptions (T.U.E.). Το αργότερο 21 ηµέρες πριν τη συµµετοχή τους 

σε αγώνες οι αθλητές διεθνούς επιπέδου υποβάλλουν το αίτηµα για T.U.E. προς τη διεθνή 

Οµοσπονδία, ενώ οι αθλητές εθνικού επιπέδου προς το ΕΣΚΑΝ. Απαραίτητα στοιχεία που 

επισυνάπτονται είναι η ιατρική γνωµάτευση και η δοσολογία του φαρµάκου που λαµβάνει. Το αίτηµα 

δεν µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ, εκτός αν ήταν αναγκαία η επείγουσα θεραπευτική αντιµετώπιση 

και αν δεν υπήρχε χρόνος για την υποβολή, ή την εξέταση αιτήµατος. 

 

Επιτροπή TUE 

 

Στο ΕΣΚΑΝ λειτουργεί ειδική τριµελής επιτροπή που αποτελείται από γιατρούς µε εξειδίκευση στο 

αντικείµενο (αθλητιατρική, κακώσεις, κλπ.) και έχει ως αρµοδιότητα την έγκριση / απόρριψη των 

αιτηµάτων T.U.E.. Τα περισσότερα µέλη της επιτροπής πρέπει να είναι ανεξάρτητα από το ΕΣΚΑΝ. 

 

Συνοπτική διαδικασία έγκρισης (abbreviated TUEs).  

 

Αναγνωρίζεται ότι ορισµένες ουσίες χρησιµοποιούνται στη θεραπεία καταστάσεων που απαντώνται 

συχνά στους αθλητές. Για τις ουσίες αυτές αρκεί η αποστολή του αιτήµατος (δεν χρειάζεται έγκριση). 

Περιορίζονται αυστηρά στις: α) β-2 αγωνιστές δι’ εισπνοής (φορµοτερόλη, σαλβουταµόλη, 

σαλµετερόλη, τερβουταλίνη) και β) γλυκοκορτικοστεροειδή χορηγούµενα µέσω οποιασδήποτε άλλης 

οδού εκτός από στόµατος, ορθού, ενδοφλέβια, ενδοµυϊκά. Να σηµειωθεί ότι λεπτοµέρειες σχετικά µε 

όλες τις ουσίες και άλλες πληροφορίες υπάρχουν στην Κ.Υ.Α. περί «Καθορισµού Απαγορευµένων 

Ουσιών και Μεθόδων Ντόπινγκ», η οποία εκδίδεται στο τέλος κάθε χρόνου και περιλαµβάνει και 

τυχόν αλλαγές που έχουν καθιερωθεί παγκοσµίως από το W.A.D.A. 

 

Πειθαρχικές Κυρώσεις 

 

Για τον αθλητή που συµµετείχε σε ατοµικό αγώνισµα η παράβαση ντόπινγκ κατά τη διάρκεια 

αθλητικής συνάντησης συνεπάγεται την ακύρωση της συµµετοχής του στο αγώνισµα, πιθανή στέρηση 

βραβείων και µεταλλίων, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις. Αν η παράβαση αφορά 

αθλητή που συµµετέχει σε οµαδικό άθληµα, ή σε οµαδικό αγώνισµα ατοµικού αθλήµατος, τότε 

εφαρµόζονται οι κανονισµοί της οικείας Παγκόσµιας Αθλητικής Οµοσπονδίας. Οι πειθαρχικές 

κυρώσεις βάσει του νόµου 3057/2002 µπορεί να είναι από έγγραφη επίπληξη έως ισόβια απαγόρευση 
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συµµετοχής στη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων, καθώς και χρηµατικό 

πρόστιµο. 

 

Αρµόδια Πειθαρχικά Όργανα 

 

Ο νόµος 2725/1999, όπως ισχύει, ορίζει τα αρµόδια πρωτοβάθµια πειθαρχικά όργανα (άρθρα 119, 

127Β, 129), που συγκροτούνται στις αθλητικές Οµοσπονδίες και εξετάζουν τις υποθέσεις σύµφωνα µε 

τους νόµους και τον πειθαρχικό κανονισµό της κάθε µίας. Σε αυτόν προβλέπονται διατάξεις για την 

απαγγελία της πειθαρχικής κατηγορίας, τη διαδικασία ενώπιον του οργάνου και την ακρόαση του 

προσώπου που διώκεται. Τις αποφάσεις των οργάνων µπορεί να προσβάλει σε 2
ο
 βαθµό αυτός στον 

οποίο επιβλήθηκε η κύρωση, ή το ΕΣΚΑΝ. Το τελευταίο έχει δικαίωµα να προσφύγει µόνον όταν 

εκτιµά ότι η πειθαρχική κύρωση που επιβλήθηκε, δεν ήταν ανάλογη µε το είδος της παράβασης. Τα 

αρµόδια δευτεροβάθµια πειθαρχικά όργανα είναι το Ανώτατο Συµβούλιο Επίλυσης Αθλητικών 

∆ιαφορών (Α.Σ.Ε.Α.∆.), ή η Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. 

 
Ποινικές ∆ιατάξεις 

 

Η Ελλάδα είναι ένα από τα λίγα κράτη που διαθέτει ειδικές ποινικές διατάξεις για το ντόπινγκ. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύµφωνα µε το νόµο 3057/2002, όποιος χορηγεί σε αθλητή φυσική, ή 

χηµική ουσία, ή βιολογικό, ή βιοτεχνολογικό υλικό, ή εφαρµόζει σε αυτόν απαγορευµένη µέθοδο, µε 

σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσής του, κατά τη διάρκεια 

αθλητικών γεγονότων, ή ενόψει αυτών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 2 χρόνων και µε 

χρηµατική ποινή. Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έως 10 χρόνων. Η 

επιβολή µόνο χρηµατικής ποινής, ακόµα και αν υπάρχουν ελαφρυντικά, απαγορεύεται. Σε αυτόν, που 

καταδικάστηκε, επιβάλλεται, επίσης, η απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος σχετικό µε τον αθλητισµό 

για όσο διάστηµα του έχει επιβληθεί η στέρηση ελευθερίας. Ο αθλητής, που διαπράττει ανάλογο 

αδίκηµα, τιµωρείται, επίσης, µε φυλάκιση έως 2 χρόνια.  
 

Επίλογος 

 

Στην παραπάνω παρουσίαση καταβλήθηκε προσπάθεια να συζητηθούν κάποια στοιχεία γύρω από τα 

θέµατα της αθλητικής δικαιοσύνης και ειδικότερα του ντόπινγκ. Η διάταξη του νέου νόµου για την 

οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών σεµιναρίων επιµόρφωσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.  
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ 2004» 

 
Σταυρόπουλος, Σ. & Αυθίνος, Ι. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή 
 

Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνεται από τον Groote (2005), οι Ολυµπιακοί Αγώνες (ΟΑ) είναι «...το 

µεγαλύτερο θέαµα στη γη, µε τους περισσότερους συµµετέχοντες στην ιστορία και το ευρύτερο 

τηλεοπτικό κοινό που υπήρξε ποτέ». Ήδη από τους ΟΑ του Λος Άντζελες του 1984 η διοργάνωσή 

τους υλοποιείται µε την αξιοποίηση των αρχών του σύγχρονου µάνατζµεντ (Αυθίνος & Γαργαλιάνος, 

2003). Ειδικότερα, όµως, από τους ΟΑ του Σίδνεϊ 2000 είναι πλέον σαφής η αναφορά σε αρχές 

σχεδιασµού αντιµετώπισης πιθανών κινδύνων και απωλειών (Stamatakis, Gargalianos, Afthinos & 

Nassis, 2003). Οι ΟΑ της Αθήνας 2004 ήταν επιβεβληµένο να διοργανωθούν µε λεπτοµερή 

προγραµµατισµό, προσδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση κινδύνων (risk management), 

τοµέας που εµπεριέχεται στη διαχείριση ενός έργου.  

 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 

Σύµφωνα µε το Verzuh (2002), οι βασικές λειτουργίες διαχείρισης ενός έργου διακρίνονται σε 

ορισµό, προγραµµατισµό και έλεγχο αυτού. Οι περιορισµοί χρόνου – κόστους - ποιότητας µε 

αλληλένδετη συσχέτιση, καθορίζουν τις τεχνικές του µάνατζµεντ που θα εφαρµοστούν. Οι 

βασικότερες µέθοδοι διαχείρισης µεγάλων έργων είναι οι ακόλουθες (Martin, 2003): PERT (Program 

Evaluation and Review Technique), CPM (Critical Path Method), APM (Agile Project Management), 

και PRINCE (PRojects IN Controlled Environments). Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Εµπορίου της Βρετανικής Κυβέρνησης (http://www.ogc.gov.uk/prince2), το PRINCE 2 

(Alleman, 2002), είναι µια προκαθορισµένη διαδικασία, τα κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι ο 

σχεδιασµός µε βάση το παραγόµενο προϊόν - υπηρεσία και ο διαχωρισµός του έργου σε ελεγχόµενα 

στάδια. Η συγκεκριµένη µέθοδος κρίθηκε ως η περισσότερο ενδεικνυόµενη για τη διερεύνηση του 

θέµατος της παρούσας  έρευνας.   

 

Σχήµα1: Οι βασικές λειτουργικές διαδικασίες του µοντέλου PRINCE 2 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (DP)

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

(SU)

ΕΝΑΡΞΗ (IP)

ΕΛΕΓΓΧΟΣ

(CS)

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

(SB)

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ

(MP)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ (CP)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Ρ)

∆ΗΛΩΣΗ

ΕΡΓΟΥ

 
 
Μεθοδολογία 
 

Η απουσία τεκµηριωµένης βιβλιογραφικής αναφοράς για την ύπαρξη θεωρητικού µοντέλου που να 

καλύπτει τη διοργάνωση των ΟΑ οδηγεί στην εξέταση του ζητήµατος µε κριτήρια ποιοτικής έρευνας 

και τη σκόπιµη επιλογή του προς εξέταση δείγµατος (Sells, Smith & Newfield, 1997; Lazaraton, 

2003). Σύµφωνα µε τους Stamatakis, Gargalianos, Afthinos & Nassis (2003), θα αρκούσαν οι σε 
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βάθος συνεντεύξεις των στελεχών που αντιπροσωπευτικά θα επιλέγονταν ανά επίπεδο εµπλοκής των 

στη διαχείριση των Αγώνων. Κατά συνέπεια, η µέθοδος που εφαρµόστηκε για τη συλλογή δεδοµένων 

ήταν η δοµηµένη συνέντευξη µε τη χρήση συγκεκριµένων ερωτήσεων που απορρέουν από το 

θεωρητικό πλαίσιο PRINCE 2. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ιεραρχικά 4 επίπεδα, στα οποία 

εφαρµόστηκαν οι αρχές διαχείρισης έργου. Επιλέγοντας τον αγωνιστικό τοµέα ως πιο 

αντιπροσωπευτικό, εντοπίσθηκαν τα σηµαντικότερα στελέχη (2 άνδρες και 3 γυναίκες), από τα οποία 

ζητήθηκε να παραχωρήσουν τις απαιτούµενες συνεντεύξεις. 

 

Σχήµα 2:  Επίπεδα ερωτώµενων 

 

Επίπεδο Θέση Αρµοδιότητα 

1
ο
  Εκπρόσωπος ∆ΟΕ Κατευθυντήριες οδηγίες 

2
ο
  Γενικός Σχεδιαστής 

Σχεδιαστής – διαχειριστής  γενικού 

προγράµµατος (master plan) 

3
ο
  Γενικός ∆ιευθυντής Έλεγχος υλοποίησης προγράµµατος 

4
ο
  ∆ιευθυντής Αθληµάτων Εκπόνηση λειτουργικών σχεδίων 

5
ο
  ∆ιευθυντής Εγκαταστάσεων Υλοποίηση λειτουργικών εντολών 

 

Κάθε τηλεφωνική επαφή ακολουθήθηκε από µια επεξηγηµατική – επιβεβαιωτική επιστολή (confirm 

letter), διασφαλίζοντας έτσι τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων (Sell, Smith & Newfield, 1997).  

Αµέσως µετά από κάθε τηλεφωνική επικοινωνία και συνέντευξη, ο ερευνητής κρατούσε σηµειώσεις 

µε σκοπό την αποτύπωση εντυπώσεων, συναισθηµάτων, ή αντιδράσεων (Hinojosa, Mosey, Ely & 

Mariano, 1989), παρέχοντας έτσι λεπτοµερέστερες πληροφορίες για τα υπό διερεύνηση ζητήµατα. 

Μέσα σε 5 ηµέρες, αναλύθηκαν οι παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν (προβλήµατα ακουστικότητας, 

κατανόησης περιεχοµένου ερωτήσεων, κλπ), µε σκοπό την πιθανή τροποποίηση της επόµενης 

συνέντευξης, ενώ όλες ολοκληρώθηκαν στο χρονικό διάστηµα από 01.05.2006 έως 15.06.2006. 

Τέλος, στάλθηκε µε ηλεκτρονικό τρόπο σε όλους τους ερωτηθέντες ευχαριστήρια επιστολή. 

Υποβλήθηκαν 7 ερωτήµατα που κάλυπταν τις αντίστοιχες ενότητες του θεωρητικού πλαισίου 

(Hinojosa, Mosey, Ely & Mariano, 1989). Τα ερωτήµατα αυτά παρουσιάστηκαν µε τον ίδιο τρόπο και 

σειρά στον κάθε ερωτώµενο, ενώ και η επιλογή των εναλλακτικών ερωτήσεων (probes) περιορίστηκε 

σε µία εκ των προτέρων καθορισµένη λίστα (Καµπίτσης & Χαραχούσου, 1999).  

 

Η διασφάλιση της εγκυρότητας της έρευνας, έγινε µε την επιλογή ενός τουλάχιστον στελέχους ανά 

επίπεδο εργασίας στη διοργάνωση των ΟΑ Αθήνα 2004, στα καθήκοντα του οποίου περιλαµβανόταν 

η διαχείριση  του έργου, ώστε να καλυφθεί όλο το φάσµα εφαρµογής του (Sells, Smith & Newfield, 

1997). Η αξιοπιστία της έρευνας, διασφαλίστηκε µε τη διαδικασία της διασταύρωσης των στοιχείων 

(τριγωνοποίηση - triangulation) (Nelson & Thomas, 2003), µε σκοπό τη στήριξη των ερευνητικών 

συµπερασµάτων. Η ανάλυση των δεδοµένων βασίστηκε στην εθνογραφική – ποιοτική  (qualitative) 

(Elly, 1989). Αφού κωδικοποιηθήκαν και διασταυρώθηκαν µεταξύ τους µε σκοπό την εξέταση της 

ύπαρξης ταυτόσηµων απόψεων (Lazaraton, 2003), τα δεδοµένα κατηγοριοποιηθήκαν σε θεµατικές 

ενότητες. 
 
Αποτελέσµατα 
 

Οι απόψεις των ερωτηθέντων που αφορούν στην εφαρµογή των αρχών διαχείρισης του έργου, 

ταξινοµήθηκαν (Alleman, 2002) στις 8 θεµατικές ενότητες ως εξής: 
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Σχήµα 3: Αποτελέσµατα απαντήσεων 

 

Θεµατική ενότητα Αποτελέσµατα  Τριγωνοποίηση 

Κατεύθυνση 
Υπήρξε συνεχής κατεύθυνση σε όλη τη 

διάρκεια του έργου. 

Ναι, σε όλα τα επίπεδα 

Εκκίνηση 
Ενεργοποιήθηκαν έγκαιρα οι διαδικασίες 

εκκίνησης. 

Ναι, σε όλα τα επίπεδα 

Θεσµοθέτηση 
∆ιάσταση απόψεων για επαρκή 

θεσµοθέτηση.  

Μερική, κυρίως στα 

ενδιάµεσα επίπεδα. 

∆ιαχείριση 

παραδοτέων  

∆ιάσταση απόψεων µε αντίκτυπο στις 

απόψεις περί αξιολόγησης της 

βιωσιµότητας του έργου 

Μερική, κυρίως µεταξύ 

4
ου

  και 5
ου

 επιπέδου. 

Οριοθέτηση 

Ταύτιση απόψεων σχετικά µε την 

παρακολούθηση της προόδου  

υλοποίησης των τεθέντων  στόχων 

Ναι, σε όλα τα επίπεδα 

Έλεγχος 

∆ιάσταση απόψεων σχετικά µε την 

παρακολούθηση της διασφάλισης 

ποιότητας. 

Μερική, κυρίως στα 

ενδιάµεσα επίπεδα. 

Κλείσιµο 

Ταύτιση απόψεων σχετικά µε το ότι η 

διοργάνωση ολοκληρώθηκε µε οµαλές 

διαδικασίες. 

Ναι, σε όλα τα επίπεδα 

Προγραµµατισµός 
Παντού ο προγραµµατισµός ήταν µια 

συνεχής διαδικασία.  

Ναι, σε όλα τα επίπεδα 

 
Συζήτηση 
 

Η έρευνα κατέδειξε ότι κατά τη διοργάνωση των ΟΑ της Αθήνας 2004, σε γενικές γραµµές 

εφαρµόσθηκαν σε µεγάλο βαθµό οι βασικότερες αρχές διαχείρισης έργου, όπως αυτές περιγράφονται 

στο µοντέλο PRINCE 2. Σύµφωνα µε το γενικό σχέδιο (master plan), καθορίσθηκαν έγκαιρα οι 

βασικοί χρονικοί περιορισµοί (milestones), οι οποίοι οδήγησαν στην ανάπτυξη των επί µέρους 

δραστηριοτήτων (tasks). Εάν οι στόχοι ενός έργου και η µεθοδολογία επίτευξής τους δεν είναι 

γνωστοί από την αρχή είναι δύσκολο να εκπαιδευθούν τα εµπλεκόµενα στελέχη και, ως εκ τούτου, 

είναι δύσκολο το αποτέλεσµα να είναι επιτυχηµένο (Horluck, Krommergaard, Nielsen & Lindgren, 

2003). Η όλη διαδικασία αρχικά συντονίστηκε και κυριολεκτικά καθοδηγήθηκε από τη ∆ΟΕ, µε 

σκοπό τη διασφάλιση υλοποίησης των απαιτήσεων που είχαν τεθεί.  

 

Ειδικότερα σε σχέση µε προγενέστερους ΟΑ, όπως αυτοί εξετάστηκαν σε ζητήµατα διαχείρισης 

κινδύνων (Stamatakis, Gargalianos, Afthinos & Nassis, 2003), διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 

αποτελεσµατικότερη επικοινωνία µεταξύ των διάφορων επιπέδων λειτουργίας, ενώ ο ρόλος και η 

εµπλοκή του ∆ιευθυντή Εγκαταστάσεων στη διαχείριση του έργου ήταν πιο ενεργός και 

αποτελεσµατικός. Ακόµη, διαπιστώθηκε ότι η άποψη περί της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης του 

έργου την ηµεροµηνία έναρξης των Αγώνων ήταν καθολικά αποδεκτή, ενώ δεν διαπιστώθηκε να 

τίθενται ζητήµατα αναστολής τους για λόγους οικονοµικής φύσεως. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται 

και από αναφορές όπως του Ljubicic (2006), όπου γίνεται µνεία για τη µεγάλη ηρωική (heroic), 

«τελευταίας στιγµής προσπάθεια», ώστε όλα να γίνουν εξαίρετα. Προτείνεται σε µελλοντική έρευνα 

να εξεταστεί σε ποιο βαθµό ωριµότητας εφαρµόστηκαν οι αρχές διαχείρισης έργου, ανά επίπεδο που 

το διαχειρίστηκαν και µε τι προβλήµατα.  
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ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 
Τσιγγίλης, Ν., Κουστέλιος, Α. & Γραµµατικόπουλος, Β. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 

Εισαγωγή 
 

Ένας σηµαντικός παράγοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η αντίληψη που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί για την αποτελεσµατικότητά τους (Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2001). Σειρά 

ερευνών φανερώνουν ότι εκπαιδευτικοί µε ισχυρή αντιλαµβανόµενη αποτελεσµατικότητα είναι πιο 

δεκτικοί σε νέες ιδέες και καινοτοµίες, έχουν µεγαλύτερη δέσµευση στη διδασκαλία, καταβάλλουν 

µεγαλύτερη προσπάθεια, είναι λιγότερο κριτικοί µε τους µαθητές που κάνουν λάθη και παρέχουν 

βοήθεια στους «αδύνατους» µαθητές (Hoy & Spero, 2005; Ross, 1998; Tschannen-Moran & 

Woolfolk-Hoy, 2001). Σύµφωνα µε τους Guskey & Passaro (1994), η αυτό-αποτελεσµατικότητα του 

εκπαιδευτικού µπορεί να οριστεί ως το πιστεύω, ή η πεποίθησή του ότι µπορεί να επηρεάσει τη 

µάθηση των µαθητών, ακόµα και εκείνων που είναι δύσκολοι, ή µη παρακινηµένοι. 

 

Από τα διάφορα εργαλεία που κατά καιρό έχουν αναπτυχθεί για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η 

Κλίµακα Αντιλαµβανόµενης Αποτελεσµατικότητας Εκπαιδευτικών (ΚΑΑΕ) (Teachers Sense of 

Efficacy Scale, των Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2001) φαίνεται να είναι το πιο 

ολοκληρωµένο εργαλείο. Ένα σηµαντικό του πλεονέκτηµα είναι ότι δεν είναι αυστηρά εξειδικευµένο 

και, συνεπώς, µπορεί να εφαρµοστεί σε εκπαιδευτικούς διάφορων βαθµίδων και ειδικοτήτων.   

 

Η µέχρι τώρα µελέτη της αποτελεσµατικότητας έχει περιοριστεί σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα 

παραδοσιακά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος. Λίγες πληροφορίες υπάρχουν για την 

αποτελεσµατικότητα εκπαιδευτικών που εµπλέκονται σε καινοτόµα προγράµµατα. Επίσης, 

περιορισµένα ερευνητικά δεδοµένα αναφέρονται στην καταλληλότητα εφαρµογής της ΚΑΑΕ σε 

πολιτισµικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτό που αρχικά είχε αναπτυχθεί. Τέλος, ενώ η 

αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών έχει µελετηθεί σε σχέση µε διάφορους παράγοντες που 

αφορούν στη συµπεριφορά του εργαζόµενου (όπως, για παράδειγµα, µε την παρατεταµένη απουσία, 

την επαγγελµατική εξουθένωση και το άγχος) (Brouwers & Tomic, 2000; Tschannen-Moran & 

Woolfolk-Hoy, 2001) απουσιάζουν έρευνες που να τη συνδέουν µε την επαγγελµατική ικανοποίηση.  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει την καταλληλότητα της ΚΑΑΕ για εφαρµογή σε 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ένα καινοτόµο µάθηµα, αυτό της Ολυµπιακής Παιδείας, το οποίο 

διδάσκεται στα σχολεία από το 2000.  

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 175 εκπαιδευτικοί που δίδασκαν το µάθηµα της Ολυµπιακής 

Παιδείας.  Από αυτούς 66 ήταν άνδρες και 82 γυναίκες, ενώ 7 παρέλειψαν να δηλώσουν το φύλο τους.  

Η µέση ηλικία τους ήταν 34.55 έτη (ΤΑ = 3.53), µε 3.62 έτη διδακτικής εµπειρίας (ΤΑ = 2.93). 

 

Όργανα µέτρησης 

 

Αυτό-αποτελεσµατικότητα. Η ιδιότητα αυτή αξιολογήθηκε µε την ΚΑΑΕ των Tschannen-Moran & 

Woolfolk-Hoy (2001), η οποία περιλαµβάνει 24 ερωτήσεις για την αξιολόγηση 3 διαστάσεων της 

αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών: 1) αποτελεσµατικότητα στρατηγικών διδασκαλίας (8 

θέµατα, π.χ., Σε ποιο βαθµό µπορείς να χρησιµοποιείς διάφορες µεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης 

των µαθητών σου;), 2) αποτελεσµατικότητα διοίκησης της τάξης (8 θέµατα, π.χ., Σε ποιο βαθµό 

µπορείς να ελέγχεις συµπεριφορές που διασπούν τη συνοχή της τάξης;) και 3) αποτελεσµατικότητα 
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εµπλοκής των µαθητών σε διαδικασίες µάθησης (8 θέµατα, π.χ., Σε ποιο βαθµό µπορείς να 

ενθαρρύνεις τη δηµιουργικότητα των µαθητών σου;).  Οι απαντήσεις δίνονταν σε 9-βαθµη κλίµακα, 

όπου 1 = καθόλου και 9 = σε πολύ µεγάλο βαθµό. 

 

Ικανοποίηση από την εργασία. Για την αξιολόγηση της ικανοποίησης από την εργασία 

χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο Καταγραφής της Επαγγελµατικής Ικανοποίησης (Employee 

Satisfaction Inventory, των Koustelios & Bagiatis (1997). Από τις 6 διαστάσεις του ερωµατολογίου 

στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε µόνο η υποκλίµακα «η ίδια η φύση της εργασίας» (4 θέµατα, 

π.χ., Η δουλειά µου είναι αξιόλογη).  Προηγούµενες έρευνες έδειξαν ότι ο παράγοντας αυτός είναι ο 

πιο σηµαντικός της επαγγελµατικής ικανοποίησης σε καθηγητές φυσικής αγωγής (Koustelios & 

Tsigilis, 2005).  Οι απαντήσεις δίνονταν σε 5-βαθµη κλίµακα, όπου 1 = διαφωνώ έντονα και 5 = 

συµφωνώ έντονα. 

 

∆ιαδικασία: Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν στους συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια 2 σεµιναρίων 

Ολυµπιακής Παιδείας. Η συµµετοχή τους στην έρευνα ήταν εθελοντική. Οι συµµετέχοντες 

διαβεβαιώθηκαν ότι οι απαντήσεις τους θα χρησιµοποιηθούν µόνο για ερευνητικούς σκοπούς.  Ένας 

ερευνητής ήταν πάντα παρών για να απαντήσει σε τυχόν απορίες τους. 

 

Αποτελέσµατα  
 

Για την εξέταση της εσωτερικής δοµής της ΚΑΑΕ χρησιµοποιήθηκε η διερευνητική παραγοντική 

ανάλυση. Για τον καθορισµό των διαστάσεων της κλίµακας εφαρµόστηκε η µέθοδος της παράλληλης 

ανάλυσης (parallel analysis) (Horn, 1965), η οποία χαρακτηρίζεται ως η πιο ακριβής (Hayton, Allen & 

Scarpello, 2004). Εφαρµογή της παράλληλης ανάλυσης σε 60 τυχαία δείγµατα από το αρχικό 

φανέρωσε ότι ένας παράγοντας πρέπει να διατηρηθεί, ο οποίος ερµήνευε το 55.90% της κοινής 

διακύµανσης (a = .97). Οι φορτίσεις των θεµάτων στον παράγοντα κυµάνθηκαν από .53 έως .83. Η 

µέση τιµή του παράγοντα ήταν 6.79 (ΤΑ = 1.07). Η εσωτερική συνοχή της «ικανοποίησης από την 

ίδια τη φύσης της εργασίας» ήταν ικανοποιητική µε τιµή a = .79. (MT = 4.27, TA = .65). Η ανάλυση 

συσχέτισης αποκάλυψε µία στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ της αποτελεσµατικότητας των 

εκπαιδευτικών και της ικανοποίησής τους από τη φύση της εργασίας (r = .30, p = .008). 

 

Συζήτηση 
 

Η αποτελεσµατικότητα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί έχει χαρακτηριστεί ως µία απλή έννοια µε 

σηµαντικές, όµως, επιδράσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ύπαρξη ενός έγκυρου και αξιόπιστου 

οργάνου, το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε διαφορετικά πολιτισµικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

µπορεί να προωθήσει σηµαντικά την έρευνα. Από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης φαίνεται 

ότι η ΚΑΑΕ µπορεί να εφαρµοστεί για την αξιολόγηση της συνολικής αποτελεσµατικότητας των 

διδασκόντων της Ολυµπιακής Παιδείας. Η εµφάνιση µίας µόνο διάστασης συµφωνεί µε τα 

αποτελέσµατα των Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy (2001), οι οποίοι καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι όταν οι συµµετέχοντες είναι εκπαιδευτικοί µε µικρή διδακτική εµπειρία τότε η 

ΚΑΑΕ µπορεί να περιγραφθεί αποτελεσµατικά από έναν παράγοντα.  Το γεγονός ότι το µάθηµα της 

Ολυµπιακής Παιδείας έχει πρόσφατα εισαχθεί στο Ελληνικό σχολείο και δεν προβλέπονται εξετάσεις 

στο αντικείµενο αυτό πιθανόν να εµπόδισε τους διδάσκοντες να σχηµατίσουν σαφή εικόνα για την 

επιτυχία, ή αποτυχία των µαθητών τους (Henson, Kogan & Vacha-Haase, 2001).   

 

Η µέση τιµή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών Ολυµπιακής Παιδείας δείχνει µία σχετικά υψηλή 

αίσθηση αποτελεσµατικότητας. Παρόµοιες τιµές έχουν αναφερθεί σε προηγούµενες έρευνες 

(Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, 2001; Tschannen-Moran & Woolfolk-Hoy, in press) για 

εκπαιδευτικούς µε µικρή διδακτική εµπειρία. Αυτά τα θετικά αποτελέσµατα, όµως, µπορεί να 

οφείλονται εν µέρει στην επίδραση διάφορων παραγόντων, όπως η τάση για κοινωνική αποδοχή.  Θα 

ήταν χρήσιµο µελλοντικές έρευνες να εξετάσουν την πιθανή αυτή σχέση.   

 

Οι διδάσκοντες την Ολυµπιακή Παιδεία φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποιηµένοι από την εργασία 

τους και πιο συγκεκριµένα από το είδος του αντικειµένου που διδάσκουν. Το γεγονός αυτό είναι 
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αρκετά θετικό, αφού σειρά µελετών δείχνουν ότι οι εσωτερικές πηγές της επαγγελµατικής 

ικανοποίησης σε µεγάλο βαθµό καθορίζουν τη συνολική ικανοποίηση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί 

(Koustelios & Tsigilis, 2005). 

 

Η θετική συσχέτιση µεταξύ της αποτελεσµατικότητας που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί και της 

ικανοποίησής τους από την ίδια τη φύση της εργασίας είναι προς την αναµενόµενη κατεύθυνση.  

Εκπαιδευτικοί που πιστεύουν στις ικανότητές τους φαίνεται ότι αισθάνονται και ικανοποιηµένοι από 

την εργασία τους. Τέλος, η στατιστικά σηµαντική σχέση των 2 αυτών εννοιών, σε συνδυασµό µε τα 

αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης και της εσωτερικής συνοχής, φαίνεται να συνηγορούν 

υπέρ της καταλληλότητας της εφαρµογής της ΚΑΑΕ στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 

Βιβλιογραφία 
 

Brouwers, A. & Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-

efficacy in classroom management. Teaching and Teacher Education, 16: 239-253. 

Guskey, T.R. & Passaro, P.D. (1994). Teacher efficacy: a study of construct dimensions. American 

Educational Research Journal, 31: 627-643. 

Hayton, J.A., Allen, D.G. & Scarpello, V. (2004). Factor retention decisions in exploratory factor 

analysis: a tutorial on parallel analysis. Organizational Research Methods, 7: 191-205. 

Henson, R.K., Kogan, L.R. & Vacha-Haase, T. (2001). Α reliability generalization study of the teacher 

efficacy scale and related instruments. Educational and Psychological Measures, 61: 404-420. 

Horn, J.L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, 32: 

179-185. 

Hoy, A.W. & Spero, R.B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: a 

comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21: 343-356. 

Koustelios, A. & Bagiatis, K. (1997). The employee satisfaction inventory (ESI): development of a scale 

to measure satisfaction of Greek employees. Educational and Psychological Measurements, 57: 

469-476. 

Koustelios, A. & Tsigilis, N. (2005). Relationship between burnout and job satisfaction among 

physical education teachers: a multivariate approach. European Physical Education Review, 11: 

189-203. 

Ross, J.A. (1998). The antecedents and consequences of teacher efficacy. In J. Bropy (Ed.), Advances 

in research on teaching, Vol. 7, Greenwich, CT, JAI Press, pp. 49-73. 

Tschannen-Moran, M. & Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. 

Teaching and Teacher Education, 17: 783-805. 

Tschannen-Moran, M. & Woolfolk-Hoy, A. (in press). The differential antecedents of self-efficacy 

beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education. 



7
ο
 Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης - 2006 

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσµου                          24 – 26 Νοεµβρίου 2006 67 

 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Γδοντέλη, Κ., Αυγερινού, Β. & Μουντάκης, Κ. 
Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 

 
Εισαγωγή 
 

Το ενδιαφέρον για τα κίνητρα των αθλούµενων τόσο από τους ερευνητές, όσο και από τα διοικητικά 

στελέχη των χώρων που παρέχουν αθλητικές δραστηριότητες (ιδιωτικά και δηµόσια γυµναστήρια, 

αθλητικά σωµατεία, κλπ.) είναι µεγάλο, διότι δίνεται η δυνατότητα να διερευνηθούν οι αιτίες που 

υποκινούν κάποιον στην ενασχόλησή του µε τον αθλητισµό. Η εκτίµηση των εσωτερικών και των 

εξωτερικών κινήτρων στον αθλητισµό είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα, δεδοµένου ότι αυτές οι 

διαφορετικές µορφές κινήτρων, καθώς και οι υποδιαιρέσεις τους, µπορούν να οδηγήσουν σε 

διαφορετικά συµπεράσµατα  

 

Όπως χρησιµοποιείται στην καθηµερινή ζωή, ο όρος «κίνητρο» αναφέρεται στις αιτίες, ή στο «γιατί» 

και «για ποιο λόγο» της ανθρώπινης συµπεριφοράς (Ζέρβας, 2002). Στη βιβλιογραφία υπάρχει µεγάλη 

ποικιλία θεωριών που αναφέρονται στη σχέση των κινήτρων µε τη συµπεριφορά (Atkinson & Feather, 

1966; Atkinson & Birch, 1978) και αφορούν σε διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ανθρώπινη συµπεριφορά, όπως είναι οι βιολογικοί, οι συναισθηµατικοί, οι κοινωνικοί και οι 

γνωστικοί.  

 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται µία προσπάθεια ώστε οι βασικές θεωρίες των κινήτρων να 

προσαρµοστούν στα δεδοµένα και στις ανάγκες της Φυσικής Αγωγής. Oι αθλητικοί ψυχολόγοι 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν 2 ειδών κίνητρα: α) τα εσωτερικά και β) τα εξωτερικά. Ο 

White (1959), αρχικά διασαφήνισε αυτό που ονοµάζεται αποτελεσµατικότητα κινήτρων, η οποία είναι 

πολύ σχετική µε τα εσωτερικά κίνητρα (Deci & Ryan, 1985). Η Harter (1978), προέκτεινε τις θεωρίες 

του White (1959), και αναγνώρισε τη σπουδαιότητα των εσωτερικών κινήτρων. Επίσης, τόνισε τη 

σπουδαιότητα των συσχετίσεων ανάµεσα στα εσωτερικά και τα εξωτερικά κίνητρα. 

 

Οι απόψεις των White (1959), και Harter (1978), αξιοποιήθηκαν και αναπτύχθηκαν περισσότερο από 

τους Deci & Ryan (1985), οι οποίοι δηµιούργησαν τη θεωρία που ονόµασαν «Θεωρία Νοητικής 

Αξιολόγησης» (Cognitive Evaluation Theory - CET) ως υποθεωρία της «Θεωρίας Aυτοδιάθεσης» 

(Self Determination Theory - SDT) (Ryan & Deci, 2000). Σύµφωνα µε αυτές τις θεωρίες, όταν 

υπάρχει προσωπικός έλεγχος και υψηλότερα επίπεδα συµµετοχής σε µία δραστηριότητα υπάρχουν και 

υψηλότερα επίπεδα εσωτερικών κινήτρων. Επίσης, υποστηρίχθηκε η ύπαρξη εξωτερικών κινήτρων, 

τα οποία βρίσκονται σε αντιδιαστολή µε τα εσωτερικά.  

 

Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην παρούσα έρευνα έλαβαν µέρος 122 φοιτητές και 41 φοιτήτριες ηλικίας 18-24 ετών από 

3 διαφορετικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της Αθήνας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). Οι αθλούµενοι φοιτητές συµπλήρωσαν ανώνυµα το 

ερωτηµατολόγιο που τους δόθηκε από την ερευνήτρια στο χώρο του πανεπιστηµιακού γυµναστηρίου. 
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Όργανα µέτρησης: Στηριζόµενοι στις θεωρίες των Deci & Ryan, οι Briere, Vallerand, Blais & 

Pellatier (1995), σχεδίασαν στη γαλλική γλώσσα ένα ερωτηµατολόγιο που να µπορεί να µετρήσει τα 

εσωτερικά κίνητρα, τα εξωτερικά κίνητρα και την απουσία κινήτρων. Οι Pellatier, Tuson, Fortier, 

Vallerand, Briere & Blais (1995), το µετάφρασαν στην αγγλική γλώσσα και έλεγξαν τις ψυχοµετρικές 

του ιδιότητες σε 2 έρευνες χρησιµοποιώντας επιβεβαιωτική ανάλυση των δεδοµένων, η οποία 

υποστήριξε τη συγκεκριµένη κλίµακα που αποτελείται από 7 υποκλίµακες. Πιο συγκεκριµένα, το 

ερωτηµατολόγιο αναφέρεται στα:  

1. Εσωτερικά κίνητρα (Intrinsic Motivation) που αφορούν στην ενασχόληση µε µία δραστηριότητα 

καθαρά για ευχαρίστηση και ικανοποίηση που προέρχεται από την ενασχόληση αυτή καθ΄ αυτή 

(Deci, 1975). Οι Vallerand et al (1992), υποστήριξαν ότι τα εσωτερικά κίνητρα διακρίνονται σε 3 

επί µέρους κατηγορίες: α) εσωτερικά κίνητρα µε στόχους µάθησης (Intrinsic Motivation to 

Know), β) εσωτερικά κίνητρα για να αισθανθεί κανείς διέγερση (Intrinsic Motivation to 

Experience Stimulation) και γ) εσωτερικά κίνητρα του για να επιτύχει κανείς πράγµατα (Intrinsic 

Motivation Toward Accomplishments).  

2. Εξωτερικά κίνητρα (Extrinsic Motivation), σύµφωνα µε τα οποία λειτουργούν εξωτερικοί 

παράγοντες πάνω στον αθλούµενο που τον παρακινούν σε µία συµπεριφορά όπου διακρίνονται οι 

παρακάτω κατηγορίες: α) προσδιορισµός ταυτότητας (Identification), β) ενδοπροβολή 

(Introjection) και γ) εξωτερική ρύθµιση (External Regulation).  

3. Απουσία κινήτρων (Amotivation). Πρόκειται για ένα είδος διδαχθείσας αίσθησης της αδυναµίας 

(Abramson, Seligman & Teasdale, 1978: 51). 

 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό σταθµίστηκε στην Ελληνική γλώσσα από τον Doganis (2000), σε έρευνα 

που έγινε σε 134 φοιτητές του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Xρησιµοποιήθηκε και 

από τους Zahariadis, Tsorbatzoudis & Grouios (2005), σε 452 µαθητές γυµνασίου µε επίσης 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα.  

 

Το Sport Motivation Scale αποτελείται από 7 υποκλίµακες. Οι 3 αφορούν στα εσωτερικά κίνητρα: α) 

θέση στόχων µάθησης, β) επίτευξη στόχων και γ) αίσθηση διέγερσης. Οι άλλες 3 αφορούν στα 

εξωτερικά κίνητρα: α) της εξωτερικής ρύθµισης, β) της ενδοπροβολής και γ) του προσδιορισµού 

ταυτότητας. Η τελευταία αφορά στην απουσία κινήτρων. Οι φοιτητές απάντησαν σε 28 ερωτήµατα σε 

7βάθµια κλίµακα τύπου Likert, από το διαφωνώ απόλυτα ως το συµφωνώ απόλυτα. 

 

Αποτελέσµατα  
 

Στην περιγραφική στατιστική ανάλυση βρέθηκε ότι οι αθλούµενοι φοιτητές και φοιτήτριες 

συµφωνούν ότι τα κίνητρα που τους ωθούν στην άθληση είναι κυρίως εσωτερικά (Μ=4,9 ως Μ=5,3) 

και από τα εξωτερικά σηµαντικότερο ρόλο δείχνει να παίζει η «ενδοπροβολή» (Μ=5,2). Από τα 

εξωτερικά κίνητρα, αυτά που αφορούν στον «προσδιορισµό ταυτότητας», καθώς και της «εξωτερικής 

ρύθµισης» δεν δείχνουν να παίζουν σηµαντικό ρόλο (Μ=4,4 και Μ=3,2). Όσον αφορά στον 

παράγοντα της απουσίας κινήτρων φαίνεται ότι δεν επηρεάζει το δείγµα της µελέτης (Μ=2,5) 

(πίνακας 1).  

 

Στην ανάλυση συσχέτισης µεταξύ των 7 παραγόντων (Pearson Correlations), φάνηκε ότι τα εσωτερικά 

κίνητρα έχουν υψηλή συσχέτιση µεταξύ τους, όπως επίσης και τα εξωτερικά κίνητρα «προσδιορισµού 

ταυτότητας» και «ενδοπροβολής». Αντίθετα, τα εξωτερικά κίνητρα της «εξωτερικής ρύθµισης» δεν 

έχουν υψηλή συσχέτιση µε τους άλλους παράγοντες και η απουσία κινήτρων έχει αρνητική συσχέτιση 

µε κάποιους από τους παράγοντες (πίνακας 1).  

 

Στη στατιστική ανάλυση των 7 παραγόντων σε σχέση µε τα 2 φύλα, στον παράγοντα για την απουσία 

κινήτρων εφαρµόστηκε το t-test, το οποίο δεν έδειξε στατιστικά σηµαντική διαφορά. Στους 

υπόλοιπους παράγοντες έγινε πολυµεταβλητική ανάλυση διασποράς (MANOVA), όπου 

παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στους 3 παράγοντες των εσωτερικών κινήτρων 

ανάµεσα στα 2 φύλα στο Wilk’s Lambda µε πιθανότητα p=.01. Στη διακριτή ανάλυση που 

ακολούθησε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους παράγοντες των εσωτερικών 
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κινήτρων µε «στόχους µάθησης» και των εσωτερικών κινήτρων για να «αισθανθείς διέγερση», όπου 

οι φοιτητές είχαν υψηλότερη επίδοση από τις φοιτήτριες (p< .05. Υ=-1,137+1,068-0,765). Η 

κατάταξη των αποτελεσµάτων έδειξε ότι το ποσοστό της σωστής πρόβλεψης είναι 58,8%. Στους 3 

παράγοντες των εξωτερικών κινήτρων δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

των 2 φύλων. 

 

Πίνακας 1. 

 
 Μεταβλητές - κίνητρα ΜΟ ΤΑ r1 r2 r3 r4 r5 r6 

1 Eσωτερικά: Στόχοι µάθησης            4,9 1,1       

2 Εσωτερικά: Αίσθηση διέγερσης  5,3 1,0 0,532**      

3 Εσωτερικά: Επίτευξης           5.0 1,1 0,712** 0,537**     

4 Εξωτ: Προσδιορισµού ταυτότητας 4,4 1,1 0,587** 0,496** 0,619**    

5 Εξωτερικά: Ενδοπροβολής     5,2 1,0 0,536** 0,509** 0,473** 0,465**   

6 Εξωτερικά: Εξωτερικής ρύθµισης 3,2 1,2 0,265** 0,216** 0,357** 0,485 0,393**  

7 Απουσία κινήτρων              2,5 1,2 - ,022 - ,188* 0,19 -0,23 0,002 0,302** 

 
**P<0,01  *p<0,05 (υπάρχει σηµαντική διαφορά) 

 

Συζήτηση 
 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι κυρίως τα εσωτερικά κίνητρα είναι αυτά που επηρεάζουν 

τη συµµετοχή των φοιτητών/τριών στα αθλητικά πανεπιστηµιακά προγράµµατα. Ανάλογα 

αποτελέσµατα παρατήρησαν οι Doganis (2000), και Zahariadis et al (2005). Ο συντελεστής 

συσχέτισης (Pearson Correlation) έδειξε ότι υποστηρίζεται η διακριτή εγκυρότητα των 7 

υποκλιµάκων. Παρόµοια αποτελέσµατα βρήκαν και οι Zahariadis et al (2005), Martins & Webber 

(2002) και Tsorbatzoudis, Moschopoulou, Zahariadis, Barkoukis & Alexandris (2000). Φάνηκε ότι οι 

φοιτητές είχαν υψηλότερη επίδοση από τις φοιτήτριες στους παράγοντες των εσωτερικών κινήτρων µε 

«στόχους µάθησης» και να «αισθανθείς διέγερση». Oι Zahariadis et al (2005), που χρησιµοποίησαν το 

αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο σε µαθητές γυµνασίου, παρατήρησαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

στους 3 παράγοντες των εσωτερικών κινήτρων και στα εξωτερικά κίνητρα «εξωτερικής ρύθµισης». 

Αντίθετα, οι Doganis (2000), και Pellatier et al (1995), δεν παρατήρησαν διαφορές ανάµεσα στα 2 

φύλα. Ενδεχοµένως µετρήσεις που θα γίνουν σε µεγαλύτερο δείγµα να δώσουν πιο ασφαλή 

συµπεράσµατα σχετικά µε το θέµα αυτό. 
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«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», «ΓΕΙΤΟΝΙΑ», «ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» ΚΑΙ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ» 

ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Κάκκος, Β. & Σταύρου, Ν.Α.  
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 
 

Εισαγωγή 
 

Παρουσιάζοντας ένα µοντέλο Τοπικού Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Ανάπτυξης Άθλησης για 

Όλους (ΑγΟ), οι Κάκκος & Σταύρου (2004), µεταξύ άλλων, τόνισαν την αναγκαιότητα και τη 

χρησιµότητα της διαρκούς αξιολόγησης παραµέτρων (π.χ., αν οι πολίτες επιθυµούν άθληση το 

Σαββατοκύριακο, αν θέλουν να γυµνάζονται µε φίλους, κλπ.), προκειµένου να επιτευχθεί ποσοτικά 

και ποιοτικά ο στόχος του «ολοκληρωµένου προγράµµατος». Σε διεθνή (π.χ., διεθνές συνέδριο για την 

ΑγΟ της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, Ουραγουάη, 1996) και σε εθνικά συνέδρια (π.χ., 1
ο
 

Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ηµοτικών Αθλητικών Οργανισµών, Αθήνα, 1998) µε τη µορφή διακηρύξεων 

διατυπώθηκαν ορισµένες γενικές κατευθύνσεις, όπως ο αθλητισµός και τα προγράµµατα ΑγΟ να είναι 

κοµµάτι της οικογένειας, να συµβάλλουν στην ενότητά της και να λειτουργούν ως κοινωνικό δίκτυο, 

αναπτύσσοντας τις κοινωνικές σχέσεις στην παρέα, στη γειτονιά, στη συνοικία, στη πόλη (Κάκκος, 

2006). Επίσης, µεταξύ των βασικών  αρχών των επιµέρους στόχων και των κριτηρίων για ποιότητα 

και ανάπτυξη των προγραµµάτων ΑγΟ είναι οι δυνατότητες επιλογών σε µορφές οργάνωσης της 

άθλησης, η ενεργή συµµετοχή των αθλούµενων στον προγραµµατισµό και την αξιολόγηση των 

αθλητικών δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη του εθελοντισµού (Κάκκος, 2006). 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει τις απόψεις και τα ενδιαφέροντα γυναικών 

αθλούµενων που λάµβαναν µέρος σε προγράµµατα ΑγΟ, σε επιµέρους παραµέτρους που σχετίζονται 

µε την άθληση της οικογένειας, την άθληση στη γειτονιά, την ενεργή συµµετοχή στο σχεδιασµό - 

υλοποίηση των προγραµµάτων και την εθελοντική αθλητική προσφορά, καθώς και να εξετάσει τις 

διαφορές µε βάση το φορέα οργάνωσης, την οικογενειακή, την επαγγελµατική και την οικονοµική 

κατάσταση.  

 
Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα έλαβαν µέρος 418 γυναίκες που συµµετείχαν σε οργανωµένα προγράµµατα 

ΑγΟ, 7 ∆ηµοτικών Αθλητικών Οργανισµών (∆ΑΟ) του Λεκανοπεδίου της Αττικής (2 από τη 

Νοµαρχία Πειραιά, 2 από τη Βόρεια Αθήνα, 1 από τη Βορειοανατολική Αθήνα, 1 από τη νότιο Αθήνα 

και 1 από την Ανατολική Αττική).  Οι συµµετέχουσες ήταν ηλικίας από 16 έως 68 ετών, το 26,4% 

αυτών ήταν άγαµες, το 34% είχε αποφοιτήσει από την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ ως προς την 

επαγγελµατική τους κατάσταση το 29% δήλωσε οικιακά, το 10% συνταξιούχοι, το 15% δηµόσιοι 

υπάλληλοι, το 20% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 10% ελεύθεροι επαγγελµατίες και το 14% φοιτητές 

/µαθητές.   

 

Όργανο µέτρησης: Για την αξιολόγηση των απόψεων και των ενδιαφερόντων των συµµετεχόντων 

χρησιµοποιήθηκαν 10 ερωτήµατα, από τα οποία 3 αφορούσαν θέµατα σχετικά µε την άθληση µε την 

οικογένεια, 3 αφορούσαν στην άθληση µε τη γειτονιά, 2 στη συµµετοχή στο σχεδιασµό και την 

αξιολόγηση των αθλητικών προγραµµάτων και 2 στην ενηµέρωση / συµµετοχή για εθελοντικές 

δράσεις στον αθλητισµό. Οι απαντήσεις δίνονταν σε 5-βάθµια κλίµακα τύπου Likert, όπου 1 = 

καθόλου και 5 = πάρα πολύ. Οι παραπάνω ερωτήσεις αποτελούσαν µέρος του ερωτηµατολογίου που 

περιγράφεται από τους Σταύρου & Κάκκο (2002), και καταγράφηκαν τα δηµογραφικά και άλλα 

χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων. 
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∆ιαδικασία µέτρησης:  Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια ανώνυµα, λίγο πριν την 

έναρξη του προγράµµατός τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες που δόθηκαν από τους ερευνητές και τους 

συνεργάτες τους σε κάθε δηµοτικό αθλητικό πρόγραµµα. 

 

Αποτελέσµατα  
 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 59% των συµµετεχόντων γυναικών πηγαίνουν για άθληση µόνες 

τους, το 30% µε φίλους και το 11% µε την οικογένεια. Αντίθετα, το 63% θα ήθελαν να πηγαίνουν µε 

φίλους, το 19% µε την οικογένεια και µόνο το 17% µόνες τους. Επίσης, το 79% του δείγµατος 

ενηµερώθηκε για πρώτη φορά για τις αθλητικές υπηρεσίες του ∆ήµου τους από φίλους και γνωστούς 

(πίνακας 1).  

 
Πίνακας 1: Ποσοστά απαντήσεων στα επιµέρους ερωτήµατα 

 

 
∆εν απάντ. 

(%) 

Καθόλου 

(%)  

Λίγο 

(%) 

Μέτρια 

(%) 

Πολύ – 

πάρα πολύ 

(%) 

Ενδιαφέρον για συµµετοχή  

µε την οικογένεια σε:      

   Αθλητικές εκδηλώσεις 25,4 27,0 8,9 12,5 26,1 

   Αθλητικές δραστηριότητες    

    Σαββατοκύριακου 

24,6 24,3 5,6 13,8 31,7 

   Αθλητικά προγράµµατα 24,1 22,5 6,5 12,9 33,9 

Ενδιαφέρον να συµµετέχετε σε:      

   Προγράµµατα άσκησης µε άτοµα της    

   Γειτονιάς 

14,3 15,0 9,2 15,6 46,0 

   Αθλητικές εκδηλώσεις της γειτονιάς 14,3 16,3 12,7 15,6 41,1 

   Αθλητικά προγράµµατα που θα  

   αφορούν τη γειτονιά 

13,2 14,4 8,9 14,5 48,9 

«Ενδιαφέρον για ενεργό ρόλο»       

   Να ζητείται η γνώµη στην οργάνωση    

   των αθλητικών προγραµµάτων 

9,8 8,3 11,4 20,1 50,3 

   Να λαµβάνονται υπόψη οι    

   παρατηρήσεις στην υλοποίηση των   

   αθλητικών προγραµµάτων 

11,8 5,1 9,2 14,3 59,6 

«Αθλητικός εθελοντισµός»      

   Ενδιαφέρεστε να ενηµερωθείτε για     

   το πότε, που και πως µπορείτε να    

   συµµετέχετε ως εθελοντής   

7,1 12,7 13,8 20,3 46,0 

   Θέλετε να προσφέρετε εθελοντικές  

   Υπηρεσίες στον αθλητισµό της 

πόλης  

7,6 21,7 17,0 23,0 30,8 

 

Στα ερωτήµατα της ενότητας «οικογένεια» σηµειώθηκαν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αναπάντητων 

ερωτήσεων (περίπου 25%). Το είδος της επαγγελµατικής απασχόλησης επιδρά σηµαντικά (F=3,60-

4,71, p<.01) σε όλα τα ερωτήµατα της ενότητας που αφορούν στην «οικογένεια». Οι φοιτητές - 

σπουδαστές παρουσίασαν και στα 3 ερωτήµατα σηµαντικές διαφορές σε σύγκριση µε τους δηµόσιους 

και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Από την άλλη πλευρά, οι έγγαµες µε παιδιά ενδιαφέρονται πολύ 

περισσότερο για συµµετοχή µε την οικογένεια στον αθλητισµό από ό,τι οι άγαµες (σε όλα τα 

ερωτήµατα). Οι γυναίκες µε παιδιά είχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο 1
ο
 και στο 3

ο
 ερώτηµα 

(t=3.63, p<.001 & t=4.13, p<.001 αντίστοιχα) από τις γυναίκες που δεν είχαν παιδιά. Όσον αφορά 

στον παράγοντα «φορέας οργάνωσης των προγραµµάτων» δεν σηµειώνονται στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των ∆ΑΟ (F=.84-1.89, NS). 
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Ως προς την επαγγελµατική απασχόληση περισσότερο οι ασχολούµενες µε τα οικιακά (51%), οι 

συνταξιούχοι (68,7%) οι φοιτητές - σπουδαστές (56,4%), αλλά και οι δηµόσιοι υπάλληλοι (50%) 

γυµνάζονται µε άτοµα της γειτονιάς σε σύγκριση µε τους ιδιωτικούς υπάλληλους (29,9%) και τους 

ελεύθερους επαγγελµατίες (32,5%). Οι διαφορές είναι στατιστικά σηµαντικές (F=4.06, p=.001) και 

εντοπίζονται µεταξύ των ελεύθερων επαγγελµατιών - ιδιωτικών υπαλλήλων µε τους συνταξιούχους 

και µεταξύ των ιδιωτικών υπαλλήλων και των φοιτητών – σπουδαστών. Αντίθετα, δεν υπάρχει 

σηµαντική επίδραση του παράγοντα της επαγγελµατικής απασχόλησης ως προς τα 3 ερωτήµατα της 

ενότητας «γειτονιά» (F=1.69-2.00, NS). Οι έγγαµες µε παιδιά ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για 

συµµετοχή σε εκδηλώσεις και προγράµµατα της «γειτονιάς» από ό,τι οι άγαµες.  

 

Επίσης, σε όλες τις κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης παρουσιάζεται µια αύξηση του ποσοστού 

που επιθυµούν «πολύ – πάρα πολύ» να γυµνάζονται µε άτοµα της γειτονιάς σε σχέση µε τα ποσοστά 

που δηλώνονται µε βάση το αν τώρα γυµνάζονται µε άτοµα της γειτονιάς. Ωστόσο, οι γυναίκες µε 

παιδιά είχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µόνο στο 3
ο
 ερώτηµα (t=1.98, p<.05) από τις γυναίκες 

που δεν είχαν παιδιά. Ο παράγοντας «φορέας οργάνωσης των προγραµµάτων» επιδρά σηµαντικά σε 

όλα τα ερωτήµατα της ενότητας «γειτονιά» (F=2.51 – 5.56, p<.05), µε τις διαφορές να εντοπίζονται 

µεταξύ του ενός ∆ΑΟ της περιφέρειας του Πειραιά µε τους άλλους ∆ΑΟ (συνολικά, ή µεµονωµένα 

κατά περίπτωση). Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι οι διαφορές αυτές σηµειώνονται και στην 

εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης (F=8.07, p<.001), όπου οι αθλούµενοι του συγκεκριµένου ∆ΑΟ 

γυµνάζονται µε άτοµα της γειτονιάς περισσότερο από τους άλλους ∆ΑΟ. 

 

Ως προς την επαγγελµατική απασχόληση περισσότερο (µε ποσοστό άνω του 67%) οι συνταξιούχοι, οι 

φοιτητές – σπουδαστές, αλλά και οι δηµόσιοι υπάλληλοι απαντούν «πολύ - πάρα πολύ» στα 

ερωτήµατα της ενότητας που αφορά στον «ενεργό ρόλο». Οι διαφορές είναι στατιστικά σηµαντικές 

(F=3.40, p<.01 & F=2.98, p<.05 αντίστοιχα) και εντοπίζονται µεταξύ των φοιτητών – σπουδαστών 

και των ασχολούµενων µε τα οικιακά. Ο παράγοντας «φορέας οργάνωσης των προγραµµάτων» 

επιδρά σηµαντικά στα ερωτήµατα της ενότητας «ενεργός ρόλος» (F=2.75, p<.05 & F=3.19, p<.01 

αντίστοιχα), µε τις διαφορές να εντοπίζονται κυρίως µεταξύ του ενός ∆ΑΟ της περιφέρειας του 

Πειραιά και του ∆ΑΟ της Βόρειας Αθήνας. 

 

Ως προς τη σχέση «αθλητικού εθελοντισµού» µε την επαγγελµατική απασχόληση µόνο στην 

περίπτωση των φοιτητών - σπουδαστών τα ποσοστά απαντήσεων «πολύ - πάρα πολύ» είναι ιδιαίτερα 

υψηλά (73% και 50% αντίστοιχα στα ερωτήµατα της ενότητας), ενώ οι αντίστοιχες απαντήσεις ειδικά 

στο ερώτηµα της προσφοράς εθελοντικών υπηρεσιών από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και των 

ασχολούµενων µε τα οικιακά (21% και 28% αντίστοιχα) σηµειώνουν ιδιαίτερα χαµηλή συχνότητα.  

Ωστόσο, µόνο στο 1
ο
 ερώτηµα σηµειώνονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές (F=3,85, p<.01) µεταξύ 

των φοιτητών – σπουδαστών µε των ασχολούµενων µε τα οικιακά και των ελεύθερων επαγγελµατιών. 

Ο παράγοντας «φορέας οργάνωσης των προγραµµάτων» επιδρά σηµαντικά στα ερωτήµατα της 

ενότητας του «εθελοντισµού» (F=5.25, p<.001 & F=5.36, p<.001 αντίστοιχα), µε τις διαφορές να 

εντοπίζονται κυρίως µεταξύ του ενός ∆ΑΟ της περιφέρειας του Πειραιά και των υπόλοιπων ∆ΑΟ. 

 

∆εν σηµειώθηκαν σηµαντικές διαφορές µε βάση την οικογενειακή κατάσταση στις ερωτήσεις των 

ενοτήτων του «εθελοντισµού» και του «ενεργού ρόλου», όπως επίσης, το επίπεδο της οικονοµικής 

κατάστασης δεν µεταβάλλει τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που αφορούν στην «οικογένεια», τη 

«γειτονιά», τον «ενεργό ρόλο» και τον «εθελοντισµό» (F=.35-2.44, NS). 

 

Συζήτηση και συµπεράσµατα 
 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δηλώνουν ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των συµµετεχουσών 

έχει µία θετική στάση ως προς την άθλησή τους µε την οικογένεια, µε τη γειτονιά, τη συµµετοχή τους 

στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των αθλητικών προγραµµάτων, αλλά και την εθελοντική 

συµµετοχή στον αθλητισµό της πόλης. Ειδικότερα, οι ασκούµενες σε δηµοτικά αθλητικά 

προγράµµατα, σε ποσοστό περίπου, ή πάνω από το 50%, δήλωσαν ότι επιθυµούν σε µεγάλο βαθµό να 

συµµετέχουν σε αθλητικά προγράµµατα που αφορούν στη γειτονιά, να ζητείται η γνώµη τους για την 

οργάνωση και να λαµβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις τους για την υλοποίηση των προγραµµάτων, 
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όπως επίσης επιθυµούν ενηµέρωση για το που, πότε και πως µπορούν να συµµετέχουν ως εθελόντριες 

στον αθλητισµό της πόλης. Η συγκέντρωση στοιχείων ως το 1
ο
 από τα στάδια για τη δηµιουργία, ή 

τροποποίηση προγραµµάτων άθλησης από τους ∆ΑΟ στοχεύει στον προσδιορισµό των αναγκών και 

των ενδιαφερόντων του κοινού στο οποίο απευθύνεται ο φορέας (Νάσσης, 2002).  

 

Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας σχετίζονται µε αποτελέσµατα άλλων ερευνών σε ανάλογους 

πληθυσµούς που αναφέρονται σε σηµαντικές διαφορές µεταξύ των αθλούµενων στους λόγους 

συµµετοχής (π.χ., κοινωνικοποίηση) και στις πιθανές αιτίες εγκατάλειψης από τα προγράµµατα (π.χ., 

έλλειψη παρέας) (Κουτσούκη, Σκορδίλης, Σπάρταλη, Χαρίτου, Ασωνίτου, Κάκκος & Σταύρου, 2003; 

Σταύρου & Κάκκος, 2004; Σταύρου, 2002). Επίσης, ο Κάκκος (2002), ανέφερε ότι από τους 

συµµετέχοντες σε προγράµµατα των ∆ΑΟ ένα σηµαντικό ποσοστό (πάνω από το 50%) επιθυµούσε 

πολύ και πάρα πολύ να έχει ενηµέρωση για το που µπορούσε να συµµετέχει εθελοντικά και 

τουλάχιστον το 33% επιθυµούσε πολύ - πάρα πολύ να προσφέρει εθελοντικές αθλητικές υπηρεσίες.  

 

Ενώ η οικονοµική κατάσταση δεν φαίνεται να επηρεάζει τις απαντήσεις στο σύνολο των 

εξεταζόµενων παραµέτρων, η επαγγελµατική και η οικογενειακή κατάσταση, κατά περίπτωση και σε 

µεγαλύτερο, ή µικρότερο βαθµό, επιδρά στις απαντήσεις των συµµετεχόντων. Ο ελεύθερος χρόνος σε 

σχέση µε την επαγγελµατική δραστηριότητα και τις οικογενειακές υποχρεώσεις, οι πιθανές διαφορές 

στην έννοια της «οικογένειας» για τις άγαµες, ή τις έγγαµες µε παιδιά και οι επαγγελµατικές εµπειρίες 

είναι πιθανά ενδιάµεσες µεταβλητές. Επίσης, οι διαφορές που σηµειώθηκαν µεταξύ των ∆ΑΟ 

οφείλονται στις πολύ υψηλές τιµές που σηµειώθηκαν σε ένα συγκεκριµένο ∆ΑΟ, ενώ µεταξύ των 

υπολοίπων ∆ΑΟ οι διαφορές ήταν µεµονωµένες και µικρές.   

 

Η θέση του ∆ΑΟ είναι κεντρική στην υπόθεση του αθλητικού σχεδιασµού στην τοπική κοινωνία, 

ωστόσο απαιτείται σχεδιασµός, οργάνωση, επικοινωνία, συνεργασία και συνέπεια, πολύ περισσότερο 

αν ληφθεί η απόφαση να αξιοποιηθεί η θετική στάση των αθλούµενων πολιτών εντάσσοντας την 

οικογένεια, τη γειτονιά, την παρέα και τον εθελοντισµό στον αθλητικό προγραµµατισµό.  
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ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ∆.Α.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥ 
 

Καρατζέτζου, Ζ., 1 Taylor, P., 1 Αλεξανδρής, Κ.2 &  Γκανάτσιος, Γ.3 

1 University of Shefffield 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
3 ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Ευόσµου 
 

Εισαγωγή 
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών είναι ότι είναι άυλες, ετερογενείς και µη χειροπιαστές 

(Kotler, 1996). Τα χαρακτηριστικά αυτά ισχύουν και για τις αθλητικές υπηρεσίες και κάνουν την 

αξιολόγηση µία δύσκολη διαδικασία. Ο Watt (2003), υποστηρίζει ότι αν δεν υπάρχει αξιολόγηση δεν 

υπάρχει µάνατζµεντ. Αν και αυτό αποτελεί µια ακραία δήλωση, εν τούτοις τονίζει τη σπουδαιότητα 

που χρειάζεται να επιδείξουν οι οργανισµοί για τη συγκεκριµένη διαδικασία. Παρ’ όλη τη δυσκολία 

και την πολυπλοκότητα, η µέτρηση της απόδοσης είναι µία από τις πιο σηµαντικές και θεµελιώδεις 

αρχές στη σύγχρονη διοίκηση. Συγκεκριµένα, για ένα αθλητικό κέντρο, όπου λόγω των τάσεων και 

του αλλαγών του τρόπου ζωής προστίθενται συνεχώς νέα στοιχεία, η µέτρηση της απόδοσης γίνεται 

ουσιαστική για την εξέλιξη των οργανισµών.  

 

Συγκεκριµένα, στους ∆ηµοτικούς Αθλητικούς Οργανισµούς (∆ΑΟ) η αξιολόγηση γίνεται ιδιαίτερα 

δύσκολη, καθώς εµπλέκονται η πολιτική και θέµατα κοινωνικού περιεχοµένου. Αντίθετα, η επιτυχία 

σε ένα ιδιωτικό αθλητικό κέντρο µετριέται κυρίως από το κέρδος. Σύµφωνα µε τους Robinson & 

Taylor (2003), η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου, στα πλαίσια του προγράµµατος «Best Value», 

υποχρεώνει τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που προωθούν την αναψυχή και τον 

αθλητισµό να αποδείξουν ότι λειτουργούν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις µε τρόπον ώστε η τοπική 

κοινωνία να απολαµβάνει αποτελεσµατικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. To πρόγραµµα «Best 

Value», που ξεκίνησε να εφαρµόζεται τον Απρίλιο του 2000, απαιτεί από τους ΟΤΑ να εξασφαλίζουν 

τη συνεχή βελτίωση στην απόδοση όλων των παραγόντων και υπηρεσιών, µε συνεχή αναφορά στην 

οικονοµία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα.  

 

Σύµφωνα µε τον οργανισµό Sport England (www.sportengland.org), που είναι ο αντίστοιχος της 

Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού φορέας του Ηνωµένου Βασιλείου, η µέτρηση της απόδοσης και οι 

παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση αποτελούν στοιχεία κλειδιά για την επίτευξη του «Best 

Value». Ο Sport England χρησιµοποιεί το National Benchmarking System για τη µέτρηση της 

απόδοσης των αθλητικών κέντρων και των κολυµβητηρίων της χώρας. Με την εφαρµογή της 

αξιολόγησης το αθλητικό κέντρο συγκρίνεται µε άλλα κέντρα της ίδιας έκτασης και σύµφωνα µε τον 

πληθυσµό της κάθε περιοχής.  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν το σύστηµα µέτρησης της απόδοσης για 

αθλητικά κέντρα (National Benchmarking System) που χρησιµοποιείται στο Ηνωµένο Βασίλειο 

µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία στην Ελλάδα.   

 
Μεθοδολογία 
 

Αρχικά πραγµατοποιήθηκαν σε βάθος συνεντεύξεις µε τον πρόεδρο του αθλητικού κέντρου, το 

διευθυντή, την υπεύθυνη των οικονοµικών, την υπεύθυνη των προγραµµάτων Άθλησης για Όλους, 

µία πτυχιούχο φυσικής αγωγής και ένα φύλακα. Εκτιµήθηκε ότι οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι, µε 

πάνω από 5 χρόνια εµπειρίας στο αθλητικό κέντρο, θα ήταν οι πιο κατάλληλοι να εντοπίσουν τους 

παράγοντες που θεωρούν ιδανικότερους προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µέτρηση. Οι απόψεις 

τους έφεραν στο φως αυτό που αργότερα οδήγησε στην καταγραφή των παραγόντων για τη µέτρηση 

της αξιολόγησης. Το σύστηµα που υιοθετήθηκε ήταν παρόµοιο µε αυτό του National Benchmarking 
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System (προστέθηκε µόνο το ερωτηµατολόγιο για το προσωπικό) και περιλάµβανε: α) τον αριθµό των 

συµµετεχόντων, συµπεριλαµβανοµένων και ειδικών οµάδων πληθυσµού, β) τα οικονοµικά στοιχεία, 

γ) ερωτηµατολόγιο για τους αθλούµενους – συµµετέχοντες του αθλητικού κέντρου, δ) 

ερωτηµατολόγιο για το προσωπικό και ε) ένα συνολικό πρόγραµµα µε τις ώρες που χρησιµοποιούνται 

οι αίθουσες του αθλητικού κέντρου.  

 

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε συλλογή δεδοµένων (αριθµοί αθλητών – συµµετεχόντων - θεατών, 

προϋπολογισµοί) από τη διοικητική υπηρεσία του αθλητικού κέντρου. Ερωτηµατολόγια δόθηκαν σε 

αθλούµενους – συµµετέχοντες του αθλητικού κέντρου (Ν=70) και στο προσωπικό (Ν=21). Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2005. 

 

Αποτελέσµατα  
 

Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσµάτων συνοψίζονται ως ακολούθως: 

� Τo National Benchmarking System είναι ένα σύστηµα αξιολόγησης που µπορεί να εφαρµοστεί και 

στην Ελλάδα µε κάποιες µικρές τροποποιήσεις. Oι απόψεις του προσωπικού σχετικά µε το χώρο 

εργασίας τους αποτέλεσαν σηµαντική παράµετρος αξιολόγησης 

� Πολύ ικανοποιηµένοι και ικανοποιηµένοι σε ποσοστό 60% είναι οι αθλούµενοι από το κόστος που 

καταβάλλουν προκειµένου να συµµετέχουν στα προγράµµατα.  

� Το προσωπικό θεωρεί ότι το να δουλεύει στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Ευόσµου είναι πολύ 

χρήσιµο για το βιογραφικό τους και ότι ανεβάζει την κοινωνική και επαγγελµατική τους θέση.  

� Οι αίθουσες και η κύρια σάλα χρησιµοποιούνται πολλές ώρες την ηµέρα. Κενά παρατηρούνται 

κατά τις µεσηµεριανές ώρες, καθώς επίσης και τους καλοκαιρινούς µήνες.  

� Τα οικονοµικά στοιχεία είναι ικανοποιητικά. Μεγάλο ποσοστό των εσόδων έρχεται από το ∆ήµο 

Ευόσµου και ακολουθεί η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, οι εισφορές αθλούµενων και στη 

συνέχεια άλλα έσοδα. 

� Πάνω από 20% του πραγµατικού πληθυσµού του Ευόσµου επισκέπτονται το ∆ηµοτικό Αθλητικό 

Κέντρο Ευόσµου είτε ως αθλούµενοι, είτε έως επισκέπτες και θεατές. 

 

Συζήτηση 
 

Η µέτρηση της απόδοσης είναι µία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες του µάνατζµεντ των 

αθλητικών οργανισµών. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι το σύστηµα που χρησιµοποιείται στο Ηνωµένο 

Βασίλειο είναι ένα καλό εργαλείο, το οποίο µε προσαρµογές θα µπορούσε να εφαρµοστεί και στην 

Ελλάδα. Για να γίνει, βέβαια, κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία 

Αθλητισµού προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των Ελληνικών αθλητικών 

οργανισµών και του Ελληνικού πληθυσµού. Η ύπαρξη ενός ενιαίου συστήµατος αξιολόγησης είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική για την οργάνωση του αθλητισµού στην Ελλάδα. 
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Εισαγωγή  
 

Πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν τα οφέλη των δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής τόσο στη 

σωµατική, όσο και στην ψυχική τους υγεία, στην κοινωνικοποίησή τους και γενικά στην αναψυχή 

τους (Helgo & Drake, 2001), και κατά τη διάρκεια του ελεύθερού τους χρόνου συµµετέχουν σε 

τέτοιου είδους δραστηριότητες. Όµως, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που εµποδίζουν, ή αναστέλλουν 

τη συµµετοχή τους (Αlexandris & Carroll, 1997a). Κατά τον Jackson (1993), οι παράγοντες αυτοί 

ονοµάζονται ανασταλτικοί και έχουν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό, ή την αποτροπή της συµµετοχής 

σε δραστηριότητες αναψυχής. ∆ιάφορες έρευνες υποστήριξαν την άποψη ότι τα εµπόδια δεν 

λειτουργούν το καθένα ξεχωριστά και από µόνα τους. Αντίθετα, εµφανίζονται να αλληλοσχετίζονται 

και, ως εκ τούτου, µπορούν να εκτιµηθούν µέσα στο περιβάλλον βασικών διαστάσεων (Hultsman, 

1995). Οι Alexandris & Carroll (1997a), οµαδοποίησαν τους ανασταλτικούς λόγους για τη συµµετοχή 

σε αθλητικές δραστηριότητες σε 6 παράγοντες ως ακολούθως: Έλλειψη Χρόνου, Ατοµικοί / 

Ψυχολογικοί Παράγοντες, Περιορισµένο Ενδιαφέρον, Οικονοµικά Προβλήµατα / Προβλήµατα 

Πρόσβασης, Έλλειψη Παρέας, Έλλειψη Εγκαταστάσεων / Υπηρεσιών.  

 

Ένας µεγάλος αριθµός ερευνών εξέτασε τη σχέση µεταξύ αντίληψης ανασταλτικών παραγόντων 

συµµετοχής σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής και δηµογραφικών χαρακτηριστικών και 

βρέθηκε ότι το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο και η ηλικία αποτελούν δηµογραφικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την αντίληψη των ανασταλτικών παραγόντων (Jackson & Henderson, 1995; Raymore, 

Godbey & Crawford, 1994).  

 

Η πλειοψηφία των ερευνών που εξέτασαν την αντίληψη των ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής 

σε σχέση µε το διαφορετικό φύλο των συµµετεχόντων βρήκαν διαφορές στους ανασταλτικούς 

παράγοντες ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, όπως επίσης και ότι οι γυναίκες βιώνουν σε 

µεγαλύτερη ένταση ανασταλτικούς παράγοντες από ό,τι οι άνδρες (Henderson, 1996; Jackson & 

Henderson, 1995), µερικοί από τους οποίους είναι η έλλειψη παρέας, οι οικογενειακές δεσµεύσεις, η 

έλλειψη χρόνου και η έλλειψη γνώσεων (Searle & Jackson, 1985).  

 

Η αντίληψη των ανασταλτικών παραγόντων βρέθηκε να επηρεάζεται από την ηλικία των ατόµων, 

αφού άτοµα διαφορετικών ηλικιών βίωναν διαφορετικούς ανασταλτικούς παράγοντες (Jackson, 

1990). Κατά τον Jackson (1994), τα άτοµα διαφορετικών ηλικιών βίωναν ανασταλτικούς παράγοντες 

που ποικίλανε είτε στο είδος τους, είτε στο βαθµό έντασής τους, ακόµα και αν τα άτοµα επιθυµούσαν 

να συµµετάσχουν στην ίδια δραστηριότητα. 

 

Ερευνητές που εξέτασαν τη σχέση µεταξύ ανασταλτικών παραγόντων και συχνότητα συµµετοχής 

αναφέρουν αρνητική σχέση ανάµεσά τους, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες 

οδηγούν είτε στη µη συµµετοχή, είτε στη µείωση της συµµετοχής των ατόµων σε δραστηριότητες 

αναψυχής (Alexandris & Carroll, 1997a; Alexandris & Carroll, 1997b). Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν 

ερευνητές που αµφισβητούν την αρνητική σχέση µεταξύ ανασταλτικών παραγόντων και συµµετοχής 

και υποστηρίζουν ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες δεν εµποδίζουν πάντοτε τη συµµετοχή (Kay & 

Jackson, 1991;  Shaw, Bonen & McCabe, 1991). 

 
Σκοπός της έρευνας  
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση των λόγων που εµπόδιζαν, ή ανέστειλαν τη συµµετοχή 

εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής. 
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Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 206 εκπαιδευτικοί (82 άνδρες και 124 γυναίκες) των σχολείων της 

Α/θµιας Εκπαίδευσης της πόλης των Τρικάλων, ηλικίας 25 - 60 ετών. 

 

Όργανα µέτρησης: Η καταγραφή και η αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων έγινε µε το 

ερωτηµατολόγιο των Alexandris & Carroll (1997a), το οποίο περιέχει 35 θέµατα που απαντήθηκαν σε 

5 βάθµια κλίµακα τύπου Likert (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα, 5 = συµφωνώ απόλυτα).  

 

Οµαδοποίηση των ανασταλτικών λόγων σε ανασταλτικούς παράγοντες: Τα παραπάνω θέµατα που 

αφορούσαν τους ανασταλτικούς λόγους προς τη συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 

οµαδοποιήθηκαν σε 6 παράγοντες ανασταλτικών λόγων σύµφωνα µε την έρευνα των Alexandris & 

Carroll (1997a) (πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής των ανασταλτικών παραγόντων 

 

∆ιαστάσεις  Θέµατα min max a 

Έλλειψη Χρόνου 1, 9, 17, 25 1 5 .51 

Ατοµικοί/ 

Ψυχολογικοί  

18, 28, 10, 26, 34, 2, 36, 35, 14, 6 1 5 .83 

Έλλειψη Ενδιαφέρον 33, 37, 24, 8 1 4.25 .62 

Έλλειψη Παρέας 13, 5, 29, 21 1 4.25 .55 

Λόγοι Οικονοµικοί/ 12, 4, 23, 7, 20, 3 1 4 .76 

Έλλειψη Υπηρεσιών 19, 11, 16, 3, 15, 27 1 4.40 .65 

 

∆ιαδικασία µέτρησης: Στην έρευνα συµµετείχε το σύνολο των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου, 

ανεξάρτητα από τη συµµετοχή, ή µη σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής και τον ελεύθερό τους 

χρόνο. H συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε στις αίθουσες που διδάσκουν, κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας των σχολείων. 

 
Αποτελέσµατα 
 

Για τη διερεύνηση στατιστικών διαφορών λόγω του διαφορετικού φύλου χρησιµοποιήθηκε t-test για 

ανεξάρτητα δείγµατα. Βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 4 από τις 6 διαστάσεις 

ανασταλτικών παραγόντων σε σχέση µε το φύλο των συµµετεχόντων. Πιο συγκεκριµένα, διαφορές 

βρέθηκαν στη διάσταση «έλλειψη χρόνου» (t 199 = -4.2, p < .05), στη διάσταση «ατοµικοί / 

ψυχολογικοί λόγοι» (t 199 = -3.3, p < .05), στη διάσταση «περιορισµένο ενδιαφέρον» (t 192 = -2.8, p < 

.05) και στη διάσταση «λόγοι οικονοµικοί / πρόσβασης» (t 194 = -4.8, p < .05) µε τις γυναίκες να 

σηµειώνουν υψηλότερες τιµές και στις 4 διαστάσεις σε σχέση µε τους άνδρες (πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2. ∆ιαφορές ανασταλτικών παραγόντων σύµφωνα µε το διαφορετικό φύλο  

 

∆ιαφορές Φύλου ∆ιαστάσεις Ανασταλτικών Παραγόντων 

Μ - SD  

Ανδρών 

Μ - SD  

Γυναικών 

 

Έλλειψη Χρόνου 2.31±0.86 2.87±0.95 t199 = -4.2,  p < .05 

Έλλειψη Υπηρεσιών / Εγκαταστάσεων 2.09±0.69 2.27±0.81  

Ατοµικοί / Ψυχολογικοί Λόγοι 1.89±0.62 2.22±0.70 t199 = -3.3,  p < .05 

Περιορισµένο Ενδιαφέρον 1.90±0.66 2.21±0.77 t192 = -2.8, p < .05 

Λόγοι Οικονοµικοί / Πρόσβασης 1.71±0.57 2.21±0.77 t194 = -4.8, p < .05 

Έλλειψη Παρέας 1.88±0.65 2.07±0.68  
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Αναφορικά µε τη διαφορετική ηλικία των συµµετεχόντων τα αποτελέσµατα δεν ανέδειξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές σε καµία από τις 6 διαστάσεις  

 

Αναφορικά µε τη συχνότητα συµµετοχής, στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στις 4 

από τις 6 διαστάσεις των ανασταλτικών παραγόντων σε σχέση µε τις 5 οµάδες διαφορετικής 

συχνότητας συµµετοχής σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής. Σηµαντικότερες διαφορές βρέθηκαν 

στη διάσταση «έλλειψη χρόνου» (F (4,194) = 14.17, p < .001), «ατοµικοί / ψυχολογικοί λόγοι» (F (4,194) = 

10.5, p < .001), «έλλειψη ενδιαφέροντος» (F (4,187 = 18.59, p < .001), «έλλειψη παρέας» (F (4,189) = 

6.26, p < .001).   

 

Πίνακας 3. ∆ιαφορές ανάλογα µε τη διαφορετική συχνότητα συµµετοχής 

 

                                  ∆ιαστάσεις ανασταλτικών παραγόντων 

Οµάδες συχνότητας Έλλειψη 

Χρόνου 

Ατοµικοί / 

Ψυχολογικοί  

Έλλειψη 

Ενδιαφέροντος 

Έλλειψη 

Παρέας 

 Μ (SD) Μ (SD) Μ (SD) Μ (SD) 

Μη συµµετοχή (1) 3.29 ± 0.88 2.41 ± 0.73 2.72 ± 0.67 2.18 ± 0.80 

Μόνον ευκαιριακά (2) 3.00 ± 0.94 2.37 ± 0.60 2.36 ± 0.63 2.26 ± 0.70 

Λίγες φορές (3) 2.79 ± 0.77 2.20 ± 0.74 2.17 ± 0.76 2.05 ± 0.65 

Συχνά (4) 2.35 ± 0.83 1.77 ± 0.58 1.68 ± 0.52 1.80 ± 0.56 

Συστηµατικά (5) 1.85 ± 0.82 1.68 ± 0.48 1.59 ± 0.57 1.61 ± 0.43 

 F= 14.17, 

p<.001 

*1-4, 5  

 2-4, 5  

     3-5  4-5 

F= 10.5, 

p<.001 

*1-4, 5  

 2-4, 5  

       3-4  3-5 

F= 18.59, 

p<.001 

*1-3, 4, 5 

    2-4, 5  

    3-4, 5  

F= 6.26, 

p<.001 

*1-5 

     2-4, 5  

* Καθορίζει σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διαφορετικών οµάδων συχνότητας συµµετοχής  

 

Συζήτηση-συµπεράσµατα 
 

Βρέθηκε ότι η αντίληψη των ανασταλτικών παραγόντων επηρεάζεται από τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των ατόµων. Οι γυναίκες βίωναν σε µεγαλύτερο βαθµό ανασταλτικούς παράγοντες 

από τους άνδρες και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να συµµετέχουν σε µικρότερο βαθµό σε 

δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής. ∆εν βρέθηκαν διαφορές στην αντίληψη των ανασταλτικών 

παραγόντων σε σχέση µε τη διαφορετική ηλικία των συµµετεχόντων. Επιβεβαιώθηκε η αρνητική 

σχέση ανάµεσα στην αντίληψη των ανασταλτικών παραγόντων και τη συχνότητα συµµετοχής, αφού 

οι µη συµµετέχοντες δήλωσαν υψηλότερες τιµές στους ανασταλτικούς παράγοντες σε σύγκριση µε 

τους συµµετέχοντες. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 
Κουκουρής, Κ. & Καµενίδου, Ε. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ, Σέρρες  
 

Εισαγωγή 
 

Οι αγώνες προσανατολισµού (oreinteering) είναι µία καινούργια αθλητική δραστηριότητα στην 

Ελλάδα, µε την οποία ασχολείται ένας διαρκώς αυξανόµενος αριθµός αθλητών. 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) να προσπαθήσει να δηµιουργήσει µία αξιόπιστη κλίµακα 

µέτρησης των λόγων συµµετοχής σε αγώνες προσανατολισµού, β) να βρει τις παραγοντικές δοµές των 

λόγων συµµετοχής σε τέτοιους αγώνες και γ) να αντλήσει πληροφορίες που θα φανούν χρήσιµες στο 

µάρκετινγκ των αγώνων αυτών.  

 
Μεθοδολογία έρευνας 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 237 αθλητές που προέρχονταν από τη Θεσσαλονίκη, την 

Πτολεµαΐδα και τις Σέρρες, οι οποίοι συµµετείχαν σε αγώνες που διεξήχθησαν στα δάση Σέιχ-Σου, 

Χορτιάτης, Πλατανάκια και Κουρί της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης στα 

δάση των Αγίων Αναργύρων Σερρών, Χανιώτης Χαλκιδικής και της Βλάστης Πτολεµαΐδας. 

 

Για την πραγµατοποίηση αυτής της έρευνας διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα και έρευνα πεδίου: 

 

Ποιοτική έρευνα: ∆ιενεργήθηκαν συζητήσεις σε 7 οµάδες (focus groups), όπου συµµετείχαν συνολικά 

55 άτοµα, τα οποία επιλέχτηκαν µε τη δειγµατοληψία «ευκολίας» (convenience sampling), αφού κατά 

την ποιοτική έρευνα δεν είναι απαραίτητο το δείγµα να συλλεχθεί µε τυχαία δειγµατοληψία (Nickel et 

al., 1995). Τα θέµατα που συζητήθηκαν στις οµαδικές συζητήσεις ήταν οι λόγοι συµµετοχής τους στο 

συγκεκριµένο άθληµα, οι λόγοι και οι παράγοντες που θα οδηγούσαν µελλοντικούς αθλούµενους στο 

συγκεκριµένο σπόρ και οι λόγοι µη συµµετοχής σε αυτό.  

 

Έρευνα πεδίου: Τα δεδοµένα της έρευνας πεδίου προήλθαν από τη χρήση ερωτηµατολογίου ειδικά 

διαµορφωµένου για το σκοπό αυτό, το οποίο περιελάµβανε κλειστές ερωτήσεις, διχοτοµικές, καθώς 

και ερωτήσεις 5 βάθµιας κλίµακας τύπου Likert. Οι δηλώσεις που χρησιµοποιήθηκαν προήλθαν 

κυρίως από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων στην ποιοτική έρευνα (Christy & Wood, 1999; 

Goodman, 1999), η οποία προηγήθηκε της έρευνας πεδίου και δευτερευόντως από διεθνή 

βιβλιογραφία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας ήταν παρόν ένας υπεύθυνος για τη λύση 

οποιουδήποτε προβλήµατος θα µπορούσε να προκύψει κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 

Μετά το τέλος των αγώνων ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο 

στους αγωνιστικούς χώρους. 

 

Μέθοδος ανάλυσης: Η ανάλυση των δεδοµένων της ποσοτικής έρευνας πραγµατοποιήθηκε µε το 

στατιστικό πακέτο SPSS 10.0 (Kinnear & Gray, 1995; Armstrong, 1986) και περιλάµβανε: α) 

περιγραφική στατιστική (συχνότητες, ποσοστά και µέσες τιµές), 2) ανάλυση αξιοπιστίας της κλίµακας 

µέτρησης των λόγων που σχετίζονται µε τους λόγους εµπλοκής στο συγκεκριµένο παιχνίδι και γ) 

ανάλυση σε κύριες συνιστώσες µε µέθοδο περιστροφής των αξόνων (Varimax). Για την ανάλυση σε 

κύριες συνιστώσες θεωρήθηκαν ως σηµαντικές µεταβλητές στο σχηµατισµό του παράγοντα, όσες 

είχαν φορτίο πάνω από 0,50 (Sharma, 1996; Spector, 1992: 55) και ερµηνεύουν τουλάχιστο το 60% 

της συνολικής διασποράς (Hair et al., 1995: 387).  
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Αποτελέσµατα 
 

Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες έδωσε 4 παράγοντες (πίνακας 1) που αναφέρονται στους λόγους για 

τους οποίους οι συµµετέχοντες έλαβαν µέρος στο συγκεκριµένο άθληµα. Σχετικά µε τον αριθµό των 

κύριων συνιστωσών που εξήχθησαν εφαρµόστηκε το κριτήριο της ιδιοτιµής ≥ 1. Οι παράγοντες αυτοί  

αιτιολογούν το 61,4% της συνολικής διασποράς των λόγων για τους οποίους έλαβαν µέρος στο 

άθληµα (Κ.Μ.Ο.: 0,906; B.T.S.:Χ
2
=2775,679; d.f.=231; p=0.00).  

 

Πίνακας 1: Παράγοντες των λόγων συµµετοχής σε αγώνες προσανατολισµού  

 

Παράγοντες ∆ηλώσεις 
Φορτίο στον 

παράγοντα 
a 

Περιέργεια / νέα εµπειρία 0,514 

Επαφή µε τη φύση 0,685 

Αγάπη για την άθληση 0,640 

Γνωριµία µε ένα νέο πολυδιάστατο άθληµα 0,501 

Χρήση πυξίδας / χάρτη 0,614 

Αναψυχή 0,612 

Περιπέτεια µε τη φύση 0,737 

Όµορφες διαδροµές στη φύση 0,540 

Αντίληψη χώρου και εκµάθηση προσανατολισµού 0,690 

Εξερεύνηση  και πρόκληση άγνωστης διαδροµής,  0,649 

1
ος

  

 

22,2% 

της συνολικής 

διασποράς  

 

Μ.Π.Τ.=4,418

6 

 (0,4321) 

 

Συνεργασία µε την παρέα και τους συναθλητές 0,528 

0,8923 

Ευ αγωνίζεσθε και κίνητρο συναγωνισµού 0,658 

Αγωνία για την ανεύρεση των σηµείων 0,820 

∆ράση - άθληση σε δύσκολες αποστάσεις 0,693 

Αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες 0,574 

Φιλικός και δίκαιος συναγωνισµός 0,706 

∆οκιµασία του εαυτού  0,533 

 

2
ος

  

 

19,2% 

της συνολικής 

διασποράς 

 

Μ.Π.Τ.=4,017

8(0,6415) 

 Ύπαρξη στόχου. 0,508 

0,8757 

Κοινωνικοί λόγοι (π.χ. αυτοεικόνα) 0,923 
3

ος
  

10,3%  

της συνολικής 

διασποράς 

Μ.Π.Τ.=4,115

4 (0,6582) 

Πολυδιάστατο άθληµα 0,865 

0,8792 

Αποφυγή καθηµερινότητας 0,794 
4

ος
  

9,7%  

της συνολικής 

διασποράς 

Μ.Π.Τ.=4,069

8 (0,9252) 
Αποφυγή άγχους 0,852 

0,8461 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0,906;  Bartlett Test of Sphericity =2775,679;  df=231; 

Significance = 0 ,000, συνολική ερµηνεία διασποράς: 61,1% 
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Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο 1
ος

 παράγοντας ερµηνεύει το 22,2% της συνολικής 

διασποράς και στο σχηµατισµό του συµµετέχουν οι εξής 11 µεταβλητές: α) περιέργεια / νέα εµπειρία, 

β) επαφή µε τη φύση, γ) αγάπη για την άθληση, δ) γνωριµία µε ένα νέο πολυδιάστατο άθληµα, ε) 

χρήση πυξίδας / χάρτη, στ) αναψυχή, ζ) περιπέτεια στη φύση, η) όµορφες διαδροµές στη φύση θ) 

αντίληψη χώρου και εκµάθηση προσανατολισµού, ι) εξερεύνηση και πρόκληση άγνωστης διαδροµής, 

κ) συνεργασία µε την παρέα και τους συναθλητές. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι a = 0,8923 και η 

Μ.Π.Τ. είναι 4,42 (Τ.Α. = 0,42).  

 

Ο 2
ος

 παράγοντας ερµηνεύει το 19,2% της συνολικής διασποράς και φορτώνει στις εξής 7 µεταβλητές: 

α) ευ αγωνίζεσθαι και κίνητρο συναγωνισµού β) αγωνία για την ανεύρεση των σηµείων, γ) δράση - 

άθληση σε δύσκολες αποστάσεις, δ) αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, ε) φιλικός και δίκαιος 

συναγωνισµός, στ) δοκιµασία του εαυτού και ζ) ύπαρξη στόχου. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι a 

= 0,88 και η Μ.Π.Τ.= 4,02 (Τ.Α. = 0,64).  

 

Ο 3
ος

 παράγοντας ερµηνεύει το 10,3% της συνολικής διασποράς και στο σχηµατισµό του συµµετέχουν 

κοινωνικοί λόγοι και η πολυδιάστατη µορφή του αθλήµατος. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι a = 

0,88 και η Μ.Π.Τ. = 4,12 (Τ.Α. = 0,66).  

 

Τέλος, ο 4
ος

 παράγοντας ερµηνεύει το 9,7% της συνολικής διασποράς και στο σχηµατισµό του 

συµµετέχουν οι εξής 2 µεταβλητές: α) διαφυγή από την καθηµερινότητα και β) αποφυγή του στρες.  Η 

αξιοπιστία του παράγοντα είναι a = 0,85 και η Μ.Π.Τ. = 4,07 (Τ.Α. = 0,93).  

 
Συµπεράσµατα και προτάσεις 
 

Η εργασία αυτή διερεύνησε τους λόγους για τους οποίους τα άτοµα συµµετείχαν σε αγώνες 

προσανατολισµού. Κύριος στόχος της ήταν να προσπαθήσει να δηµιουργήσει µία αξιόπιστη κλίµακα 

µέτρησης των λόγων συµµετοχής στους αγώνες αυτούς, πράγµα το οποίο επιτεύχθηκε, αφού η τιµή 

του Cronbach (a = 0.9280) ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική για πιλοτική - διερευνητική έρευνα. 

∆εύτερος στόχος ήταν να βρει τις παραγοντικές δοµές των λόγων συµµετοχής στους αγώνες 

προσανατολισµού, πράγµα το οποίο επιτεύχθηκε µε την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες µε 

περιστροφή των αξόνων (Varimax). Η ανάλυση έδωσε 4 παράγοντες - δοµές, οι οποίοι ερµηνεύουν το 

61,4% της συνολικής διασποράς. Τελευταίος στόχος της έρευνας ήταν να προταθούν αντλήσει 

πληροφορίες που µπορούν να φανούν χρήσιµες στο µάρκετινγκ των αγώνων αυτών, ώστε να 

προσελκυσθούν περισσότεροι αθλητές. Πιο συγκεκριµένα, µπορούν να τονιστούν όλες οι µεταβλητές 

του 1
ου

 παράγοντα (φορτίο <0,70), που σηµαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια για αύξηση της σύνδεσης 

µεταβλητής - παράγοντα. Από το 2
ο
 παράγοντα µπορεί να τονιστεί η ύπαρξη στόχου και η δοκιµασία 

του εαυτού σε «δύσκολες» καταστάσεις. Από τον 3
ο
 παράγοντας µπορεί να τονιστεί ότι ο 

προσανατολισµός είναι ένα πολυδιάστατο άθληµα µε  κοινωνικούς λόγους συµµετοχής. Τέλος, από 

τον 4
ο
 παράγοντα µπορεί να χρησιµοποιηθεί το γεγονός ότι το άθληµα συµβάλλει στη µείωση τους 

στρες.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ. & Μιχαλοπούλου, Μ.  
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 

Εισαγωγή 
 

Η µέχρι σήµερα αντίδραση από τους φορείς της πολιτείας, ή της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΤΑ) όσον 

αφορά στα στοιχεία «αθλητισµός – αναψυχή - υγεία» είναι η δηµιουργία προγραµµάτων µαζικής 

άθλησης, µέσω των ∆ηµοτικών Οργανισµών Νεολαίας και Άθλησης (∆ΟΝΑ). Η ΤΑ έχει τη βασική 

ευθύνη για τη δηµιουργία επαρκών ευκαιριών υπαίθριας αναψυχής. Γενικά, φαίνεται λογικό για τους 

µάνατζερ να ρωτούν περισσότερο για την ποιότητα υπηρεσιών παρά για την ικανοποίηση µε την 

εµπειρία της υπηρεσίας, διότι εστιάζει τους πελάτες στην παροχή της υπηρεσίας (Lentell, 2000). Οι 

Triado et al (1996), προτείνουν οι µάνατζερ να ακολουθούν την εξής σειρά στις προσπάθειές τους για 

βελτίωση του δηµοτικού αθλητικού κέντρου: άνθρωποι, εγκαταστάσεις, επικοινωνία και πολιτική 

κοστολόγησης. Η βελτίωση των παραγόντων αυτών προκαλεί συνολικά ικανοποίηση και, συνεπώς, 

διατήρηση των ασκούµενων πελατών. Σκοπός των ∆ΟΝΑ είναι να προσφέρουν στους δηµότες 

ευκαιρίες για βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, ενώ παράλληλα, καλλιεργείται η αθλητική 

συνείδηση των δηµοτών και αξιοποιείται ψυχαγωγικά ο ελεύθερος χρόνος τους (Αυθίνος, 1998). 

∆υστυχώς, όµως, η γενικότερη κουλτούρα του κράτους και το σύστηµα που ακολουθεί είναι σε 

µεγάλο βαθµό γραφειοκρατικό, πράγµα που καθιστά τους κρατικούς οργανισµούς «αργούς» 

(Παπαδηµητρίου, 2000). Σε αυτό συµφωνούν και οι Ρουσσέτη και συν. (2005), οι οποίοι αναφέρουν 

ότι η ανταπόκριση στους ∆ΟΝΑ δεν είναι ικανοποιητική και συµβάλλει στο να γίνονται πιο 

δυσκίνητοι στην άµεση επίλυση προβληµάτων λόγω περίπλοκων γραφειοκρατικών δοµών λειτουργίας 

και να δυσχεραίνουν την επικοινωνία µε τους ασκούµενους. 

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 303 άτοµα, 135 άντρες και 153 γυναίκες (παρουσιάστηκαν χαµένες 

τιµές σε άλλα 15 ερωτηµατολόγια), όλων των ηλικιών, µέλη του ∆ΟΝΑ, ή µη, της περιοχής του 

νοµού Ροδόπης, τα οποία επιλέχθηκαν µε τη µέθοδο της στρωσιγενούς δειγµατοληψίας.  

 

Ερωτηµατολόγιο: Οι ασκούµενοι και µη, κάτοικοι του νοµού Ροδόπης, συµπλήρωσαν ένα 

ερωτηµατολόγιο που αξιολογεί τις προσφερόµενες υπηρεσίες του ∆ΟΝΑ Κοµοτηνής. Για τη 

διερεύνηση των απόψεών τους χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Μιχαλοπούλου, 

Αργυρόπουλου & Κώστα (1998), το οποίο περιελάµβανε 29 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 

κλειστού τύπου.  

 

∆ιαδικασία µέτρησης: Οι ασκούµενοι συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο αµέσως µετά τη λήξη του 

προγράµµατός τους και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις στην οικία τους και το επέστρεψαν στο 

γυµναστή του κάθε προγράµµατος, ο οποίος τα παρέδιδε αµέσως µετά. Για τους µη ασκούµενους η 

συµπλήρωση έγινε κατά την προσέλευσή τους στη νοµαρχία Ροδόπης. Σε άτοµα τρίτης ηλικίας οι 

ερωτήσεις γίνονταν προφορικά, κατόπιν απαίτησης των ιδίων.  

 

Η εξέταση της δοµικής εγκυρότητας των ερωτηµατολογίων έγινε µέσω της διερευνητικής 

παραγοντικής ανάλυσης, µε τη µέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (principal components 

analysis) και στη συνέχεια ακολούθησε η ορθογώνια (varimax) περιστροφή των αξόνων. Ο αριθµός 

των παραγόντων καθορίστηκε µε το κριτήριο ότι οι ιδιοτιµές έπρεπε να είναι µεγαλύτερες του 1.00. Η 

µικρότερη φόρτιση που χρησιµοποιήθηκε για να διαµοιραστούν οι ερωτήσεις στους παράγοντες ήταν 

0.40. Οι αναλύσεις έγιναν µε το στατιστικό πακέτο SPSS. 
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Αποτελέσµατα 
 

Η παραγοντική ανάλυση  αποκάλυψε 5 παράγοντες (πίνακας 1). Τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι 

επιβεβαιώνουν τη δοµική εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου της Μιχαλοπούλου και συν. (1998). Η 

αξιοπιστία όλου του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκε υπολογίζοντας το Cronbach a για όλα τα 

ερωτήµατα. Το συνολικό a της κλίµακας ήταν .86.  

 

Πίνακας 1: Αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης. 

 

 
Μελετήθηκαν οι µέσοι όροι κάθε υποερωτήµατος των ερωτήσεων 19 και 20 του ερωτηµατολογίου 

των υπηρεσιών. Η 19
η
 ερώτηση αφορούσε τα αίτια συµµετοχής και αντιστοιχούσε σε 6 

υποερωτήµατα, όπου η ερώτηση σε σχέση µε την υγεία συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη προτίµηση 

65,3%. Η 20
η
 ερώτηση αναφέρονταν στους λόγους συµµετοχής και αντιστοιχούσε σε 19 

υποερωτήµατα, όπου όλες οι απαντήσεις ήταν ανάµεσα στο 6 και στο 7 της 7βάθµιας κλίµακας. Οι 

ερωτήσεις αυτές αφορούσαν στις χρονικές ζώνες, τη συχνότητα συµµετοχής, τη διατηρησιµότητα, την 

προώθηση των προγραµµάτων, την κοστολόγησή τους, τις εγκαταστάσεις και το σχεδιασµό. Στο 

παρακάτω σχήµα 1 απεικονίζονται οι Μ.Ο. των 19 υποερωτηµάτων / παραγόντων της 20
ης

 ερώτησης. 
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Σχήµα 1: Οι µέσοι όροι των 19 υποερωτηµάτων της 20
ης

 ερώτησης. 

 

Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 

∆ιατηρησιµότητα - Χρονικές ζώνες 

 

Για να πετύχει το σκοπό του, κάθε ∆ΟΝΑ πρέπει να διατηρηθούν οι υπάρχοντες ασκούµενοι και να 

προσελκυθούν νέοι. Τα ποσοστά της συχνότητας επίσκεψης δείχνουν ότι οι περισσότεροι ασκούµενοι 

πηγαίνουν πάνω από 7 µήνες το χρόνο, πράγµα που σηµαίνει πως οι υπηρεσίες που προσφέρονται 

είναι ικανές να τους κρατήσουν. Επίσης, ως επί το πλείστον, οι ασκούµενοι συµµετέχουν στα 

προγράµµατα 3 φορές την εβδοµάδα (συνήθως ∆ευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή), και ιδίως µετά το 

απόγευµα, πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να σχεδιαστούν περισσότερα απογευµατινά προγράµµατα. 

Με την αύξηση του αριθµού δραστηριοτήτων που προσφέρονται κατά τη διάρκεια των ανωτέρω 

χρονικών ζωνών ο ∆ΟΝΑ θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει περισσότερους πολίτες και οι ευέλικτες 

ώρες και ηµέρες συµµετοχής στα προγράµµατα θα επιφέρει περαιτέρω αύξηση.    

 

Προώθηση 

 

Τα περισσότερα µέλη ασκούνται µόνα, παρότι δηλώνουν ότι προτιµούν να ασκηθούν µε κάποιο φίλο, 

ή συγγενή, γεγονός που µπορεί να αποδειχτεί αρκετά θετικό, αφού η προώθηση από «στόµα σε 

στόµα» είναι η καλύτερη για την προώθηση των δραστηριοτήτων (Bone, 1995). Μια ιδανική 

κατάσταση για τους ∆ΟΝΑ είναι να συµπεριλάβουν στο ετήσιο πλάνο τους την «ηµέρα του φίλου» 

για την πρώτη κάθε µήνα, όπου τα µέλη θα µπορούν να φέρουν µαζί τους στο γυµναστήριο ένα φίλο 

τους µη µέλος.  

 

Χρέωση υπηρεσιών 

 

Οι ασκούµενοι δήλωσαν ότι δε θα τους ενοχλούσε η συµµετοχή δηµοτών άλλων δήµων, αν και αυτοί 

αντιµετωπίζονταν µε την ίδια πολιτική κοστολόγησης. Το σηµαντικότερο είναι η διάθεση που έδειξαν 

για να πληρώσουν έως και 15 € µηνιαία συνδροµή, γεγονός που λύνει το σηµαντικότερο πρόβληµα 

του οργανισµού, που είναι το οικονοµικό. Θα µπορούσε ο οργανισµός να κοστολογήσει επιλεκτικά τα 

ειδικά προγράµµατα, τα οποία έχουν µεγαλύτερο κόστος λειτουργίας, ώστε να µην τα διακόπτει λόγω 

οικονοµικών δυσχερειών και να συνεχίζει να καλύπτει τις ανάγκες όλων των δηµοτών για άθληση και 

αναψυχή. Επίσης, οι υπεύθυνοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τεχνικές de-µάρκετινγκ 

αφήνοντας δωρεάν τη συµµετοχή στις ώρες που δεν υπάρχει µεγάλη συµµετοχή και χρεώνοντας τη 

συµµετοχή στις ώρες αιχµής. 

 
Περιοχές / Εγκαταστάσεις 

 

Από την ανάλυση συχνοτήτων για τις περιοχές διαµονής παρουσιάστηκε ισοµερής συµµετοχή από 

όλες τις περιοχές µε ένα προβάδισµα του Βορρά και των κατοίκων των περιφερειακών χωριών. Όµως, 

οι περισσότεροι θέλουν να διανύουν έως 1 χιλιόµετρο ως το γυµναστήριο και να πηγαίνουν µε τα 

πόδια, ή το αυτοκίνητο σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Όλα αυτά δείχνουν πως ο ∆ΟΝΑ πρέπει να 
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δηµιουργήσει, ή να εκµισθώσει γυµναστήρια, ή να του παραχωρηθούν σχολικά γυµναστήρια σε 

διάφορα µέρη της πόλης και στα πιο κεντρικά χωριά, ώστε όλοι να έχουν στη «γειτονιά» τους το δικό 

τους γυµναστήριο.  

 

Σχεδιασµός προγραµµάτων 

 

Οι περισσότεροι πολίτες θέλουν να συµµετέχουν σε προγράµµατα άσκησης εργαζόµενων, γυναικών, 

καρδιοπαθών και ιδίως σε προγράµµατα που υλοποιούνται στο κολυµβητήριο, σε συνδυασµό µε τη 

χρήση κυρίως βαρών, διαδρόµων και ποδηλάτων.   
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Αναρτηµένες Ανακοινώσεις 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Πιντζοπούλου, Ε., Τσιγγίλης, Ν., Ζουρνατζή, Ε. & Κουστέλιος, Α. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 
Εισαγωγή 
 

Η επαγγελµατική ικανοποίηση είναι µία από τις δηµοφιλέστερες έννοιες µεταξύ των ερευνητών, 

γεγονός που οδήγησε στην εκπόνηση ενός τεράστιου αριθµού σχετικών µελετών. Περισσότερες από 

5.000 εργασίες / διατριβές (Granny, Smith & Stine, 1992) έχουν ανάγει την ικανοποίηση του 

προσωπικού σε κεντρικό αντικείµενο µελέτης, ενώ διάφοροι είναι οι ορισµοί που κατά καιρούς της 

έχουν δοθεί από τους ερευνητές. Έτσι, η επαγγελµατική ικανοποίηση έχει οριστεί ως «µία ευχάριστη, 

ή θετική συναισθηµατική κατάσταση, που απορρέει από την αποτίµηση της εργασίας κάποιου, ή από 

την εργασιακή εµπειρία» (Locke, 1976), ή ως «οι θετικές και αρνητικές στάσεις που έχει το άτοµο 

για την εργασία του» (Baron, 1986). 

 

Στην εκπαίδευση, ειδικότερα, το συγκεκριµένο οργανωσιακό φαινόµενο συνδέεται όχι µόνο µε την 

παραµονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο (Hall, Pearson & Carroll, 1992), αλλά και µε την ποιότητα 

της διδασκαλίας την οργανωτική δέσµευση και την οργανωτική απόδοση των εκπαιδευτικών 

αναφορικά µε τις ακόλουθες σχολικές περιοχές: ακαδηµαϊκή επίδοση, συµπεριφορά µαθητών, 

ικανοποίηση µαθητών, αλλαγή εκπαιδευτικών και διοικητική απόδοση (Mathieu, 1991; Ostroff, 

1992). 

 

Αν και πλήθος ερευνών έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια µε την επαγγελµατική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, λίγες είναι οι έρευνες που έχουν µελετήσει το συγκεκριµένο φαινόµενο στους 

καθηγητές φυσικής αγωγής (Koustelios, 2005; Koustelios & Tsigilis, 2005). Ωστόσο, η φυσική αγωγή 

διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα µαθήµατα όχι µόνον εξαιτίας των αντιλήψεων που έχουν 

διαµορφώσει µαθητές, γονείς και άλλοι εκπαιδευτικοί, αλλά και εξαιτίας της κοινωνικής υπόστασης 

που έχει το ίδιο το µάθηµα στο σχολείο.  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τα επίπεδα επαγγελµατικής ικανοποίησης µόνιµων 

εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στην Ελλάδα. 

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 442 µόνιµοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ηλικίας 41.45 ± 5.29 έτη) 

της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµόσιων σχολείων, από ένα ευρύ φάσµα 

γεωγραφικών περιοχών. Από αυτούς, οι  254 ήταν άνδρες (57,6%) και οι 187 γυναίκες (42,4%), ενώ 

209 υπηρετούσαν στην πρωτοβάθµια και 233 στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

 

Όργανο µέτρησης: Η επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αξιολογήθηκε µε το 

ερωτηµατολόγιο καταγραφής της Επαγγελµατικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory, 

ESI) (Koustelios & Bagiatis, 1997), η οποία αποτελείται από 24 ερωτήσεις που αξιολογούν τις 

ακόλουθες 6 διαστάσεις της ικανοποίησης από την εργασία: συνθήκες εργασίας (5 ερωτήσεις), 

αποδοχές (4 ερωτήσεις), προαγωγές (3 ερωτήσεις), φύση της ίδιας της εργασίας (4 ερωτήσεις), 

άµεσος προϊστάµενος (4 ερωτήσεις) και οργανισµός ως σύνολο (4 ερωτήσεις). Οι απαντήσεις 

δίνονταν σε 5βάθµια κλίµακα που κυµαίνονταν από 1 = διαφωνώ απόλυτα, έως 5 = συµφωνώ 

απόλυτα. 
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∆ιαδικασία µέτρησης: Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν στους χώρους εργασίας των εκπαιδευτικών 

και συµπληρώθηκαν από τους καθηγητές φυσικής αγωγής σε ήσυχο και άνετο περιβάλλον. 

 
Αποτελέσµατα 
 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστικής, ο πίνακας συσχέτισης 

µεταξύ των εξεταζοµένων µεταβλητών και οι συντελεστές εσωτερικής συνοχής a του Cronbach.  

 
Πίνακας 1. Μέσες τιµές, τυπική απόκλιση, συντελεστής a και συσχετίσεις µεταξύ των εξεταζόµενων 

                   µεταβλητών. 

 

 M.O. T.A. 1 2 3 4 5 a 

1. Συνθήκες εργασίας 3.52 0.85      .70 

2. Αποδοχές 2.52 0.97 .133
*
     .76 

3. Φύση εργασίας 4.30 0.73 .207
*
 -.029    .78 

4. Άµεσος προϊστάµενος 4.33 0.82 .223
*
 -.046 .387

*
   .85 

5. Οργανισµός ως σύνολο 3.01 0.93 .283
*
  .261

*
 .180

*
 .292

*
  .73 

Σηµείωση: 
*
 p < .001 

 

Οι παράγοντες «συνθήκες εργασίας», «αποδοχές», «φύση εργασίας», «άµεσος προϊστάµενος» και 

«οργανισµός ως σύνολο» παρουσίασαν ικανοποιητική εσωτερική συνοχή (.70, .76, .78, .85 και .73 

αντίστοιχα), σε αντίθεση µε την υποκλίµακα «προαγωγές», η οποία εξαιρέθηκε από τις αναλύσεις 

συσχετίσεων λόγω της χαµηλής εσωτερικής συνοχής που παρουσίασε (.58). Όλοι οι συντελεστές 

συσχέτισης ήταν στατιστικά σηµαντικοί. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι της κάθε 

υποκλίµακας του ερωτηµατολογίου, καθώς και οι µέσοι όροι του ίδιου ερωτηµατολογίου από 

αντίστοιχη έρευνα (Koustelios & Tsigilis, 2005), ενώ στην παράγραφο που ακολουθεί αναλύονται οι 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις που βρέθηκαν µέσω ανάλυσης t-test ενός δείγµατος. 

 

Πίνακας 2. Σύγκριση των µέσων τιµών επαγγελµατικής ικανοποίησης της παρούσας έρευνας  

                   µε προγενέστερες και τη µέση τιµή της κλίµακας 

 

 Παρούσα 

έρευνα 
M.O. (T.A.) 

Μέση 

τιµή 

κλίµακας 

Koustelios & 

Tsigilis (2005) 

M.O. (T.A.) 

Συνθήκες εργασίας 3.52 (.85) 3 3.47 (.83) 

Αποδοχές 2.52 (.97) 3 2.77 (.81) 

Φύση της ίδιας της εργασίας 4.30 (.73) 3 4.17 (.54) 

Άµεσος προϊστάµενος 4.33 (.82) 3 3.84 (.78) 

Οργανισµός ως σύνολο 3.01 (.93) 3 2.82 (.79) 

 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπέρ των τιµών της παρούσας έρευνας σε σύγκριση µε τη µέση τιµή 

της κλίµακας εµφανίζονται για τις «συνθήκες εργασίας» (t417 = 12.450; p < .001), τη «φύση της ίδιας 

της εργασίας» (t419 = 36.709; p < .001) και τον «άµεσο προϊστάµενο» (t427 = 33.652; p < .001). Η 

ανάλογη σύγκριση του µέσου όρου των ερωτήσεων για τις «αποδοχές» έδειξε ότι ο µέσος όρος είναι 

χαµηλότερος από τη µέση τιµή του ερωτηµατολογίου (t422 = -10.138; p < .001), µε τη διαφορά αυτή 

να εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική, ενώ όσον αφορά στον «οργανισµό ως σύνολο» δε βρέθηκε 

στατιστικά σηµαντική διαφοροποιήση (t411 = .291; p < .05). 

 

Συζήτηση 
 

Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό να ερευνηθεί η επαγγελµατική ικανοποίηση µόνιµων 

εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στην Ελλάδα. Η επαγγελµατική ικανοποίηση µετρήθηκε µε το 
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ερωτηµατολόγιο της ικανοποίησης εργαζόµενων (ESI) (Koustelios & Bagiatis, 1997), το οποίο 

δοκιµάστηκε στο παρελθόν στο Ελληνικό πολιτιστικό περιβάλλον και σε µια ποικιλία επαγγελµάτων 

(Koustelios & Bagiatis, 1997; Togia, Koustelios & Tsigilis, 2004).  

 

Οι µέσοι όροι των ερωτήσεων που αφορούν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία 

τους στο σχολείο φανέρωσαν πως οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από τη «φύση 

της ίδιας της εργασίας» και τον «άµεσο προϊστάµενο» και λιγότερο ικανοποιηµένοι από τις «συνθήκες 

εργασίας». Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είναι ικανοποιηµένοι σε µικρότερο βαθµό από τον 

«οργανισµό» στον οποίο δουλεύουν και τις «οικονοµικές αποδοχές» που έχουν από τη δουλειά τους. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συµφωνούν µε αντίστοιχες έρευνες που αφορούσαν Έλληνες 

δασκάλους και καθηγητές (Koustelios & Kousteliou, 1998; Koustelios, 2001; Koustelios & Tsigilis, 

2005).  

 

Σύµφωνα µε τις συσχετίσεις µεταξύ των υποκλιµάκων του ερωτηµατολογίου επαγγελµατικής 

ικανοποίησης, οι «συνθήκες εργασίας» ενός εκπαιδευτικού - όπως και όλων των εργαζόµενων - έχουν 

άµεση σχέση κατά σειρά προτεραιότητας µε τον «οργανισµό» για τον οποίο δουλεύουν, τον 

«προϊστάµενό» τους, τη «φύση της εργασίας» τους και, τέλος, τις οικονοµικές «αποδοχές». Η «φύση 

της εργασίας» σχετίζεται θετικά πρωτίστως µε τον «άµεσο προϊστάµενο» και δευτερευόντως µε τον 

«οργανισµό ως σύνολο», ενώ ο «προϊστάµενος» φάνηκε να έχει θετική σχέση και µε τον «οργανισµό 

ως σύνολο».  

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο «άµεσος προϊστάµενος» παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην εικόνα που διαµορφώνει ο εκπαιδευτικός για τη φύση της δουλειάς του και το 

σχολείο στο οποίο δουλεύει. Εποµένως, η επιλογή των προϊστάµενων δεν θα πρέπει να γίνεται 

αβασάνιστα και µε µοναδικό κριτήριο τα χρόνια προϋπηρεσίας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί 

εµφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τη «φύση της εργασίας» τους, µιας και η φυσική αγωγή 

αποτελεί αντικείµενο εξαιρετικά ενδιαφέρον και προκλητικό σε σχέση µε το χαρακτήρα άλλων 

επαγγελµάτων. Τέλος, ο «οργανισµός ως σύνολο», λόγω των υψηλών θετικών συσχετίσεων µε όλες 

τις υποκλίµακες, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της πολιτείας αλλά και όλων των εµπλεκόµενων 

φορέων στον ευαίσθητο και πρωταρχικής σηµασίας τοµέα της Παιδείας.  

 

Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο µε τους παράγοντες που αυξάνουν την 

επαγγελµατική ικανοποίηση, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και σε άλλες κατηγορίες επαγγελµάτων. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Ρουσσέτη, Μ., Γραµµατικόπουλος, Β. & Κουστέλιος, Α. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 

Εισαγωγή 
 

Η οργάνωση των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» πραγµατοποιείται από: α) τη Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού, η οποία έχει την ευθύνη για τη δηµιουργία του οργανωτικού τους πλαισίου, 

β) τους νοµαρχιακούς υπεύθυνους που ενηµερώνουν και συνεργάζονται µε τους φορείς υλοποίησης 

και γ) τους Ο.Τ.Α. που τα υλοποιούν. Ο βαθµός εκπλήρωσης των στόχων ενός φορέα που οργανώνει 

και υλοποιεί αθλητικά προγράµµατα µπορεί να αξιολογηθεί από τους προϋπολογισµούς, το 

χρονοδιάγραµµα, την ποικιλία προγραµµάτων, τα µέσα και τις εγκαταστάσεις, αλλά και από την 

αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος (αξιολόγηση συµµετοχής, ικανοποίηση πολιτών, γνώµες, 

στάσεις, συµπεριφορές).  

 

Η αξιολόγηση είναι ένας σηµαντικός τρόπος για: α) να τεκµηριώσει ένας οργανισµός την 

αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων του (σηµαντικό στοιχείο για την πραγµατοποίησή της 

θεωρείται η αντίληψη που έχουν οι πελάτες γι’ αυτά [Τζέτζης, 2000]), β) να εντοπίσει τα σηµεία που 

χρειάζονται βελτιώσεις και γ) να.προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκδίκηση 

χρηµατοδοτήσεων από χρηµατοδότες (κράτος, Ευρωπαϊκή Ένωση, κλπ.), οι οποίοι απαιτούν 

αξιόπιστα στοιχεία από αντικειµενικές πηγές πληροφόρησης για την αξία της επένδυσης που 

πρόκειται να πραγµατοποιήσουν (Stevenson, Florin, Mills & Andrade, 2002).   

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των προγραµµάτων «Άθληση και Γυναίκα», 

«Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία» και «Άσκηση Ενηλίκων» του ∆ήµου Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης.  

 

Μεθοδολογία 

 

Για την αξιολόγηση των παραπάνω προγραµµάτων επιλέχθηκε η µικτή µέθοδος αξιολόγησης, η οποία 

αποτελεί συνδυασµό ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών (Frechtling, Sharp & Westat, 1997) και 

χρησιµοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση (Stufflemean, 2001). Η µέθοδος αυτή θεωρείται έγκυρη 

πρόταση στη µεθοδολογία της αξιολόγησης διεθνώς, αλλά µέχρι σήµερα έχει εφαρµοστεί ελάχιστα 

στην Ελλάδα. 

 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 164 άτοµα, 65.6% του συνόλου που συµµετείχαν στα προγράµµατα 

«Άθληση για Όλους» που υλοποιήθηκαν από το ∆ήµο Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης, την περίοδο 

2003 - 2004. Από αυτούς, οι 24 ήταν άνδρες και οι 140 γυναίκες. Η µέση ηλικία τους ήταν 45.3 έτη 

(ΤΑ = 14.7).  

 

Όργανα µέτρησης 

 

Ποιότητα υπηρεσιών: Για τη διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα 

Ποιότητας Υπηρεσιών Αθλητισµού (Service Quality Scale) των Αlexandris, Zaxariadis, Tsorbatzoudis 

& Grouios (2004). 

 

Ικανοποίηση πελατών. Για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών χρησιµοποιήθηκε η 

Κλίµακα Ικανοποίησης Πελατών (Customer Satisfaction Scale) των Alexandris, Papadopoulos, 

Palialia & Vasiliadis (1999). 

 

Παρατήρηση. Για την αξιολόγηση της δουλειάς των γυµναστών του ∆ήµου που αποτελούσε το γενικό 

αντικείµενο αξιολόγησης, θα έπρεπε αρχικά να καθοριστούν τα κριτήρια (Γραµµατικόπουλος, 2004; 
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∆ηµητρόπουλος, 2002). Για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκε µία λίστα όπου καταγράφηκαν 5 κριτήρια 

αξιολόγησης. 

 

Για την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων, παραγοντική 

διερευνητική ανάλυση, καθώς και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. 

 
Αποτελέσµατα 
 

Ποιότητα Υπηρεσιών. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

παραγόντων του ερωτηµατολογίου «Κλίµακα Ποιότητας Υπηρεσιών Αθλητισµού» (Service Quality 

Scale) των Αlexandris et al. (2004). Όλες οι τιµές ήταν πάνω από την ενδιάµεση τιµή της κλίµακας 

(4), γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι αθλούµενοι αξιολογούν θετικά την ποιότητα των 

προγραµµάτων του ∆ήµου. 

 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων της Κλίµακας Ποιότητας 

      Υπηρεσιών Αθλητισµού. 

 

Παράγοντες ερωτηµατολογίου Μ.Ο. Τ.Α. 

Ανταπόκριση 
Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 
Προσωπικό 
Εγκαταστάσεις 

Αξιοπιστία 

5.01 
6.21 

6.39 

4.83 

6.34 

1.5 

.83 

.79 
1.3 
.86 

 

Ικανοποίηση πελατών. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των 

παραγόντων της «Κλίµακας Ικανοποίησης Πελατών» (Customer Satisfaction Scale) των Alexandris et 

al. (1999). Με βάση τις τιµές των παραγόντων της Κλίµακας θεωρείται ότι οι πελάτες έµειναν 

ικανοποιηµένοι από τα συγκεκριµένα προγράµµατα, αφού όλες οι τιµές ήταν αρκετά πάνω από την 

ενδιάµεση τιµή (3).  

 

Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων της Κλίµακας Ικανοποίησης 

       Πελατών. 

 

Παράγοντες ερωτηµατολογίου Μ.Ο. Τ.Α. 

∆ιανόηση 3.71 .92 

Κοινωνικότητα  4.33 .66 

Χαλάρωση  4.34 .59 

Υγεία - Φυσική Κατάσταση 4.33 .69 

Εγκαταστάσεις - Υπηρεσίες 3.51 1.13 

Προσωπικό  4.64 .44 

 
Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των κριτηρίων αντικειµένων 

αξιολόγησης. Όλες οι τιµές ήταν αρκετά πάνω από την ενδιάµεση τιµή (1.5). 

 

Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των κριτηρίων αξιολόγησης µέσω παρατήρησης. 

 

Κριτήρια  Μ.Ο. Τ.Α. 

Συνέπεια ωραρίου 1.59 .70 

Γνώση αντικειµένου 1.81 .75 

Ευγένεια, κοινωνικότητα 1.78 .63 

Μεταδοτικότητα 2.00 .77 

Εµφάνιση 1.84 .76 
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Συζήτηση 
 

Στην κλίµακα ποιότητας υπηρεσιών, στην κλίµακα ικανοποίησης πελατών και στην παρατήρηση 

υπήρξαν κάποιοι κοινοί παράγοντες. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, ο κοινός παράγοντας 

«προσωπικό» συγκέντρωσε υψηλές τιµές και στα θέµατα που οι πελάτες εξέφρασαν τις αντιλήψεις 

τους (ποιότητα, ικανοποίηση) και στο κοµµάτι της παρατήρησης που διεξήχθη από εξωτερικό 

παρατηρητή. Είναι σηµαντικό, ότι µε τη χρήση των 3 αυτών διαδικασιών επιβεβαιώνεται η ταύτιση 

των αποτελεσµάτων και ενισχύεται η εγκυρότητά τους. Αντίθετα, τις χαµηλότερες τιµές συγκέντρωσε 

ο κοινός παράγοντας «εγκαταστάσεις». Η αξιοπιστία της µικτής µεθόδου αξιολόγησης αναδεικνύεται 

και πάλι αφού τα αποτελέσµατα συµπίπτουν και όταν οι πελάτες εκφράζουν αρνητικές αντιλήψεις. Η 

σύγκριση των συµπερασµάτων που αποκτήθηκαν από διαφορετικές διαδικασίες παρέχουν ένα πιο 

ισορροπηµένο σύστηµα ελέγχου.  

 

∆ιαπιστώθηκε ότι ο παράγοντας της ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών «προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα» έχει κοινά στοιχεία µε τους παράγοντες της ικανοποίησης πελατών «χαλάρωση», 

«κοινωνικότητα» και «υγεία - φυσική κατάσταση», οι τιµές των οποίων ήταν σχετικά υψηλές.  

 

Παρατηρείται ότι έχουν εκπληρωθεί οι προσδοκίες των πελατών για τα αποτελέσµατα της συµµετοχής 

τους, σε σχέση µε την υγεία και τη φυσική και ψυχολογική τους κατάσταση. Αξιολογώντας 

παράλληλα τους προαναφερόµενους παράγοντες της ικανοποίησης, επιβεβαιώνονται αυτές οι 

προσδοκίες αφού οι πελάτες είναι αρκετά ικανοποιηµένοι. 

 

Κατά την αξιολόγηση δεν παρατηρήθηκαν αντικρουόµενα αποτελέσµατα. Επιβεβαιώθηκε η ταύτιση 

των κοινών αποτελεσµάτων που η ταυτόχρονη µελέτη τους µε τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών 

µεθόδων παρουσίασε µία πλούσια και αντιπροσωπευτική εικόνα των σκέψεων, των ανησυχιών και 

της εµπειρίας των πελατών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν τη χρηστικότητα της µικτής 

µεθόδου αξιολόγησης. Η χρήση οποιαδήποτε µονοδιάστατης αξιολόγησης θα είχε περιορίσει την 

µελέτη µε τρόπον ώστε τα συµπεράσµατα να µην ήταν ίσως τόσο αντιπροσωπευτικά. Αντίθετα, η 

ταυτόχρονη χρησιµοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων για τη διαδικασία της αξιολόγησης 

των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» αποδείχθηκε ενδιαφέρουσα. 
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