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 Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης, που συνδιοργανώθηκε από το ΤΕΙ Καβάλας και την 

Ελληνική Εταιρία ∆ιοίκησης Αθλητισµού, άφησε ένα «άρωµα» αισιοδοξίας τόσο για τα κατοπινά 

συνέδρια, όσο και για το µέλλον της αθλητικής διοίκησης στον τόπο µας. Η αισιοδοξία αυτή απορρέει 

από το µεγάλο αριθµό των φοιτητών που συµµετείχε στο συνέδριο. Πράγµατι, φοιτητές από όλα σχεδόν 

τα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ, στα οποία διδάσκονται µαθήµατα σχετικά µε τη διοίκηση του αθλητισµού 

συνεισέφεραν στην επιτυχία του συνεδρίου είτε µε τη χαρακτηριζόµενη από έντονο ενδιαφέρον παρουσία 

τους, είτε παρουσιάζοντας υψηλού επιπέδου επιστηµονικές εργασίες.  

 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το πρόγραµµα του συνεδρίου διαµορφώθηκε, σε µεγάλο βαθµό, από τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες των ατόµων που ασκούν διοίκηση στο χώρο του αθλητισµού, τελικά δεν το 

παρακολούθησαν όσοι από αυτούς θα µπορούσαν ή/και θα έπρεπε. Καθίσταται, λοιπόν, φανερό ότι στο 

µέλλον θα πρέπει να καταβληθεί µεγαλύτερη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε η νέα γνώση, 

που παγιώνεται από τα συνέδρια, να «µεταφέρεται» σε ολόκληρη την πυραµίδα της αθλητικής ηγεσίας, 

επ’ ωφελεία τελικά του ελληνικού αθλητισµού και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται µέσα σε 

αυτόν. 

 

Καβάλα 18.11.2009 

 

Ο συντονιστής του συνεδρίου 

 

∆ηµήτρης Παπαδόπουλος 

 

 

 

Επιµέλεια πρακτικών: ∆ηµήτρης Γαργαλιάνος



10
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Καβάλα               6 – 8 Νοεµβρίου 2009 3 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

 

 

1 

Επιστηµονικές 1: Επαγγελµατικός αθλητισµός 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
Παπακωνσταντίνου, ∆., Μεθενίτης, Σ., Σαλασίδου, Χ. & Χατζήρη, Κ. 

 

 

 

 

6 

2 Η ΒΙΑ ΤΩΝ ΟΠΑ∆ΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ  

ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α, ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Α∆ΙΚΙΑ  

ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ  
Πούλιου, Χ. & Παπαδόπουλος, ∆.  

 

 

 

12 

3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 
Καρβούνης, Σ., Μπάρλας, Α. & Θεοδωράκης, Ν. 

 

 

 

17 

4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
Μασούρης, Ι., Παπαδόπουλος, ∆., Σιδερίδης, Α. & Παναγιωτίδης, Θ. 

 

 

20 

 

 

 

5 

Επιστηµονικές 2: Χορηγοί 
 

ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΠΑ∆ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ 
Παπαρνάκη, Αι., Μανδύλας, Α. & Kαλτσίδου, ∆.  

 

 

 

 

25 

6 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ  

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ 
Τόγας, Π.,  Μπάρλας, Α. & Θεοδωράκης, Ν. 

 

 

29 

7 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 
Σιµάτης, Ι., Κοντάκος, Σ. & Σχοινάκης, Σ.  

 

 

32 

8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ  
Καράκος, Π.  

 

36 

9 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ  

ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ;  
Κουτρουµανίδης, X. 

 

 

39 

 

 

10 

Επιστηµονικές 3: Αναψυχή 

 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ. & Μιχαλοπούλου, Μ. 

 

 

 

43 

11 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Καλαϊτζόγλου, Σ.  

 

 

47 

12 ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΣΕ ΕΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ CAMP 
Ταµπάκη, Αι. & Πιπιλιαγκόπουλος, Μ.  

 

 

50 

13 ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΜΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
Βακουφτσή, Ε., Σιδέρη, Μ., Παπαγεωργίου, Μ., & Θεοδωράκης, Ν. 

 

 

53 

   



10
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Καβάλα               6 – 8 Νοεµβρίου 2009 4 

14 ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Τύµβιου, Ε., Τσαρδακλής, Α., Αλεξανδρής Κ. & Κώστα, Γ.  

 

 

 

57 

15 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ RIVER PARTY ΣΤΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Αστραπέλλος, Κ., Βελλίδης, Θ., Τσαρδακλής, Α., Τριγώνης Γ. & Κώστα Γ. 

 

 

 

60 

16 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΣΚΗΣΗ  
Λόλα, Α., Τζέτζης, Γ., Τσίτσκαρη, Ε. & Αποστολάκη, Μ. 

 

 

64 

17 Ο ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Μαδυτινός, ∆., Αζακά, Α. & Παπαδόπουλος, ∆.   

 

 

67 

18 ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Κουκουρής, Κ. 

 

 

71 

19 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
Μασµανίδης, Θ.  

 

 

 

75 

20 ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ  

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 

ΠΡΟΣΗΛΩΣΗΣ 
Μπαλάσκα, Π., ∆ούκα, Σ., Καραγιαννίδης, Ε. & Αλεξανδρής, Κ. 

 

 

 

80 

21 ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Ντόκα, Α. & Παπαδόπουλος, ∆. 

 

85 

 

 

22 

Επιστηµονικές 4: ΟΤΑ - Γυµναστήρια 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ  

ΤΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  

ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (∆.Α.Π.Κ.Η.) 
∆ραµητινού, Κ. & Αυθίνος, Ι. 

 

 

 

 

 

 

90 

23 ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 
Τσαρδακλής, Α.Σ., Τυµβίου, Ε., Αστραπέλλος, Κ., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ. &  

Ματσούκα, Ου. 

 

 

 

93 

24 Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ  

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ FITNESS 
Κυριακίδου, Α. Θερίου, Γ. & Μαδυτιανού, A.  

 

 

 

96 

25 Η ΣΧΕΣΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ  

ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ FITNESS 
∆ηµητριάδης, Ε., Παπαδόπουλος, ∆. & Κιρκιλέση, Ε. 

 

 

101 

26 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  

(BALANCED SCORECARD) ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 
Κιάφφας, Ζ. & Σιδηροκαστρίτη, Ε. 

 

 

 

106 

   



10
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Καβάλα               6 – 8 Νοεµβρίου 2009 5 

27 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ  

Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Χέλµη, Σ. & Αυθίνος, Ι. 

 

 

110 

 

 

28 

Επαγγελµατικές 1 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΓΑ 
Καραγιαννάκης, ∆. & Κορµικιάρη, Σ. 

 

 

 

 

113 

29 Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ  

Κορµικιάρη, Σ. & Καραγιαννάκης, ∆. 

 

118 

30 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ WORLD CAMP «EMPOWERING 

YOUTH» ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Κουρτεσοπούλου, Α.  

 

 

122 

31 ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΓΓΛΙΑ 
∆ράκου, Α. & Παπαγεωργίου, Γ. 

 

 

 

125 

32 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Αθανασίου, Ν., Κατσαβούνη, Π. & Mπιρµπίλη, Ε.  

 

129 

33 Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΡΟΜΙΣΜΟ 
Κυπραίος, Γ. & Πρίντεζης, Γ. 

 

 

133 

34 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ  

ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ∆ΑΣ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
Τοσουνίδης, A.  

 

 

137 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 

Παπακωνσταντίνου, ∆.,
1
 Μεθενίτης, Σ.,

2
 Σαλασίδου, Χ.

3
 & Χατζήρη, Κ.

4
 

1
 Νοµική Σχολή, ∆ΠΘ  

2 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ  

3  
Σχολή ∆ιοίκησης & Οικονοµίας, ΤΕΙ Καβάλας  

4  
Τµήµα ∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας, ΤΕΙ Κρήτης  

 

Εισαγωγή 
 

Ο αθλητισµός, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει µετατραπεί σε ένα σηµαντικό κοµµάτι της κοινωνίας και της 

οικονοµίας (Iso-Ahola & Hatfield, 1986). Η αύξηση της ζήτησης των φιλάθλων για την παρακολούθηση 

αθλητικών γεγονότων έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των αθλητικών οµάδων και εταιρειών για την 

προσέλκυση και την παραµονή περισσότερων φιλάθλων στα γήπεδα. Έτσι, οι διοικήσεις των οµάδων θα 

πρέπει να γνωρίζουν τους παράγοντες που οδηγούν τους οπαδούς στην παρακολούθηση ενός αγώνα. 

Παρόλα αυτά, η κατανόηση των παραγόντων που παρακινούν τους φιλάθλους στο να παρακολουθήσουν 

έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο γήπεδο δεν είναι ένα απλό θέµα, καθώς οι στάσεις και η συµπεριφορά τους 

δεν καθορίζονται µόνο από ένα κίνητρο / παράγοντα, αλλά από έναν πολύπλοκο συνδυασµό κινήτρων / 

παραγόντων (Mashiach, 1980).  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστούν τα κίνητρα και οι παράγοντες που συντελούν στην 

απόφαση των φιλάθλων να παρακολουθήσουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στο γήπεδο. ∆ευτερεύοντες 

σκοποί ήταν η διαπίστωση διαφορών στους φιλάθλους ανάλογα µε: α) το φύλο, β) την ηλικία, γ) το 

επίπεδο µόρφωσης, δ) το επάγγελµα, ε) τη συχνότητα παρακολούθησης ποδοσφαιρικών αγώνων στο 

γήπεδο, στ) την κατοχή κάρτας διαρκείας και, τέλος, ζ) το έαν ήταν µέλη συνδέσµου φιλάθλων.  

 

Μεθοδολογία 

 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 160 άτοµα (Ν=160), τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται 

στον πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην έρευνα. 

 

Φύλο Ηλικία Μόρφωση Επάγγελµα 

15-20 11.5 % 
Απολυτήριο 

Γυµνασίου 
1.6 % ∆ηµόσιος υπάλληλος 18 % 

21-26 16.4 % 
Απολυτήριο 

Λυκείου 
33.7 % Ιδιωτικός Υπάλληλος 

19.7 

% 
Άνδρες 

59 

% 

Τεχνική εκπαίδευση 9.8 % 
Ελεύθερος 

Επαγγελµατίας 

19.7 

% 
27-32 26.2 % 

Ιδιωτικές Σχολές /  

Ι.Ε.Κ. 
6.6 % Εργάτης 

8.2 

% 
Γυναίκες 

41 

% 

33-38 19.7 % 
Ανώτερη 

εκπαίδευση 
14.8 % 

Σπουδαστής / 

φοιτητής / µαθητής 
18 % 
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Ανώτατη 

εκπαίδευση 
23 % 

39 + 26.2 % 

Μεταπτυχιακό 6.6 % 

Άνεργος 
16.4 

% 

 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ανώνυµο 

ερωτηµατολόγιο κλειστού τύπου 33 ερωτήσεων (οι 4 ήταν δηµογραφικού χαρακτήρα) που εξέταζαν τους 

παράγοντες της παρούσας έρευνας. Για τη δηµιουργία του ερωτηµατολογίου έγινε παραγοντική ανάλυση 

για να διαπιστωθεί ποιες ερωτήσεις (που συγκεντρώθηκαν από την ανασκόπηση της σύγχρονης διεθνούς 

βιβλιογραφίας) τελικά θα παραµείνουν και ποιους παράγοντες εκφράζουν, ύστερα από τη πιλοτική 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε. Οι 4 παράγοντες που εξετάστηκαν ήταν: α) «Ελκυστικότητα οµάδας» (6 

ερωτήσεις, a = 0.85), β) «Προσωπικός» (12 ερωτήσεις, a = 0.76, γ) «Παρεχόµενες υπηρεσίες» (6 

ερωτήσεις, a = 0.75) και δ) «Κατάσταση γηπέδου» (2 ερωτήσεις, a = 0.65). Ο δείκτης r ήταν 0.75. Οι 

απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθµια κλίµακα Likert. 

 
∆ιαδικασία µέτρησης: Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν την περίοδο Μάιος – Αύγουστος 2009 σε φιλάθλους 

που ήθελαν να συµµετάσχουν στην έρευνα και πήγαιναν στο γήπεδο τουλάχιστον 1 φορά το µήνα. 

 
Στατιστική ανάλυση: Έγινε περιγραφική και ποσοτική ανάλυση για την κάθε ερώτηση ξεχωριστά. 

Πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση Student’ T-test, για τη διαπίστωση διαφορών ανάµεσα στο φύλο, την 

κατοχή κάρτας διαρκείας και το εάν είναι µέλος συνδέσµου σε σχέση µε τους 4 παράγοντες της έρευνας 

(Ελκυστικότητα οµάδας, Προσωπικός, Παρεχόµενες υπηρεσίες και Κατάσταση γηπέδου), καθώς και για 

τη διερεύνηση διαφορών µε βάση το φύλο σε σχέση µε τη συχνότητα παρακολούθησης αγώνων, την 

κατοχή κάρτας διαρκείας και το εάν είναι µέλος συνδέσµου. Έπειτα, έγινε η ανάλυση One-way Anova για 

τη διερεύνηση των εξεταζόµενων διαφοροποιήσεων του δείγµατος χρησιµοποιώντας το µέσο όρο του 

κάθε παράγοντα, καθώς και για τη διερεύνηση των διαφοροποιήσεων µε βάση την ηλικία, το επίπεδο 

µόρφωσης και το επάγγελµα του δείγµατος σε σχέση µε τη συχνότητα παρακολούθησης, την κατοχή 

κάρτας και το εάν είναι µέλος συνδέσµου. Όπου διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση, 

εφαρµόστηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe. Το επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε στο 0.05. 

 

Αποτελέσµατα 
 

Στους πίνακες 2, 3, 4, 5, 6 και 7 παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

 

Πίνακας 2: Ποσοστά των απαντήσεων της κλίµακας (από 4 και πάνω). 

 

Ερωτήσεις Οµάδα Προσωπικός 
Παρεχόµενες 

Υπηρεσίες 

Κατάσταση 

γηπέδου 

Ατοµικές ικανότητες παικτών 54.1    

Πορεία της οµάδας στο κύπελλο/πρωτάθληµα 65.5    

Θέση οµάδας στον όµιλο/κατηγορία 62.3    

Προετοιµασία της οµάδας 49.1    

∆ηµοφιλείς παίκτες 49.2    

Βελτίωση και άνοδο της οµάδας 72.1    

Γνώµη για παίκτες και διοίκηση της οµάδας  63.9   

Ανταγωνιστικές σχέσεις ανάµεσα στους παίκτες  31.2   

Ανταγωνιστικές σχέσεις µε την αντίπαλη οµάδα  37.8   

Σχέσεις µε τους φιλάθλους/οπαδούς  39.4   

Αυξηµένη προβολή/προώθηση  

της οµάδας και των παικτών 

 
41 

  

Εισόδηµα  47.5   
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Τιµή του εισιτηρίου  45.9   

Τηλεοπτική κάλυψη  37.7   

Παρακολούθηση άλλων αθλητικών γεγονότων  21.3   

Πρόγραµµα αγωνιστικής  27.9   

Καιρικές συνθήκες την ηµέρα του αγώνα  41   

Ιστορία της οµάδας  24.6   

Στάθµευση κοντά στο γήπεδο   32.8  

Εύκολη και γρήγορη αναχώρηση από το στάδιο   50.8  

Υπηρεσία του φαγητού   24.6  

Ποιότητα του φαγητού   23  

Πλήθος των φιλάθλων   21.3  

Έλεγχο της συµπεριφοράς των οπαδών    37.7  

Επάρκεια των θέσεων στο γήπεδο    55.7 

Καθαριότητα του γηπέδου    42.6 

 
Πίνακας 3: Μέσοι οροί, τυπική απόκλιση, συντελεστής a και µικρότερη - µεγαλύτερη τιµή των παραγόντων. 

 

 
Αριθµός 

ερωτήσεων 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Μικρότερη 

τιµή 

Μεγαλύτερη 

τιµή 
a 

Οµάδα 6 3.69 0.96 1 5 0.85 

Προσωπικός 12 3.01 0.68 1,15 5 0.76 

Παρεχόµενες 

Υπηρεσίες 
6 3.17 0.86 1 5 0.75 

Κατάσταση 

Γηπέδου 
2 3.29 0.94 1 5 0.65 

 
Πίνακας 4: Αποτελέσµατα ανάλυσης T-test, για τις διαφορές στους παράγοντες ανάµεσα στο φύλο,  

                  την κατοχή κάρτας διαρκείας και στο αν ήταν µέλος συνδέσµου φιλάθλων# 

 

∆ιαχωρισµός δείγµατος Βαθµίδες Οµάδα Προσωπικός 
Παρεχόµενες 

Υπηρεσίες 

Κατάσταση 

Γηπέδου 

Άνδρες 3.7 3.09 3.22 3.37 

Γυναίκες 3.63 2.88 3.05 3.12 Φύλο 

t / p N.S. N.S. N.S. N.S. 

Ναι 4.11 3.18 3.5 3.69 

Όχι 3.39 2.9 2.93 3 Κατοχή κάρτας 

διαρκείας 
t / p 

3.008 / 

0.004 
N.S. 2.612 / 0.01 2.954 / 0.005 

Ναι 3.75 2.99 3.16 3.32 

Όχι 3.63 3.02 3.15 3.24 
Μέλος συνδέσµου 

φιλάθλων 
t / p N.S. N.S. N.S. N.S. 
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Πίνακας 5: Αποτελέσµατα της ανάλυσης T-test, για την ανεύρεση διαφορών ανάµεσα στο φύλο, τη  

                  συχνότητα παρακολούθησης ποδοσφαιρικών αγώνων, την κατοχή κάρτας διαρκείας και για το  

                  εάν ήταν είναι µέλος συνδέσµου φιλάθλων. 

 

Βαθµίδες 
Συχνότητα παρακολούθησης  

αγώνων στο γήπεδο 

Κατοχή κάρτας 

διαρκείας 

Μέλος συνδέσµου 

φιλάθλων 

Άνδρες 2.53 1.56 1.5 

Γυναίκες 1.71 1.67 1.88 

t / p 3.009 / 0.004 N.S. 3.179 / 0.002 

 
Πίνακας 6: Αποτελέσµατα αναλύσεων One-Way Anova για τη διαπίστωση διαφορών ανάµεσα στο   

                  επίπεδο µόρφωσης, την ηλικία και το επάγγελµα του δείγµατος ανάλογα µε την συχνότητα  

                  παρακολούθησης αγώνων στο γήπεδο, την κατοχή κάρτας διαρκείας και µε το εάν ήταν µέλος  

                 συνδέσµου φιλάθλων.  

 

∆ιαχωρισµός 

∆είγµατος 
Βαθµίδες 

Συχνότητα 

παρακολούθησης 

αγώνων στο γήπεδο 

Κατοχή κάρτας 

διαρκείας 

Μέλος 

συνδέσµου 

φιλάθλων 

15-20 1.29* 1.86 1.71 

21-26 1.4* 1.9* 1.9 

27-32 2.25 1.69 1.5 

33-38 2.91** 1.45 1.91 

39 και Άνω 2.56 1.31* 1.44 

Ηλικία 

F / p 5.302 / 0.001 3.680 / 0.01 3.045 / 0.02 

Απολυτήριο Λυκείου 2.48 1.52 1.43 

Τεχνική εκπαίδευση 2.4 1.8 2 

Ιδιωτικές Σχολές /  

Ι.Ε.Κ. 
1 2 2 

Ανώτερη 

εκπαίδευση 
1.89 1.56 1.89 

Ανώτατη 

εκπαίδευση 
2.5 1.5 1.64 

Μεταπτυχιακό 1.25 2 1.75 

F / p 2.461 / 0.04 N.S. 2.739 / 0.02 

Επίπεδο 

µόρφωσης 

Απολυτήριο Λυκείου 2.48 1.52 1.43 

∆ηµόσιος υπάλληλος 2.37 1.64 1.45 

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 
2.75 1.42 1.75 

Ελεύθερος 

Επαγγελµατίας 
3 1.18 1.55 

Εργάτης 2.2 1.6 1.4 

Σπουδαστής/ 

φοιτητής / µαθητής 
1.45 1.82 2 

Άνεργος 1.3 2 1.6 

Επάγγελµα 

F / p 5.857 / 0.000 4.584 / 0.001 N.S. 

 
Με (*) συµβολίζεται µεταξύ ποιων βαθµίδων βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά και µε (**) 

συµβολίζεται η βαθµίδα που βρέθηκε να έχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µε παραπάνω από 1 ζεύγος, 

από το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe. 
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Πίνακας 7: Αποτελέσµατα αναλύσεων One-Way Anova για τους παράγοντες ανάλογα µε την συχνότητα  

                  παρακολούθησης αγώνων στο γήπεδο, το επίπεδο µόρφωσης, την ηλικία και το επαγγελµάτων  

                  των φιλάθλων#.  

 

∆ιαχωρισµός 

∆είγµατος 
Βαθµίδες Οµάδα 

Προσωπι

κός 

Παρεχόµενες 

Υπηρεσίες 

Κατάσταση 

Γηπέδου 

15-20 2.9 2.67 2.61 2.64 

21-26 4 3.4 3.5 3.4 

27-32 3.76 2.98 3,08 3.5 

33-38 3.6 3.04 3.25 3.27 

39 και Άνω 3.85 2.93 3.26 3.31 

Ηλικία 

F / p N.S. N.S. N.S. N.S. 

Απολυτήριο Λυκείου 3.6 3.07 3.23 3.21 

Τεχνική εκπαίδευση 3.5 2.73 3 3.6 

Ιδιωτικές Σχολές /  Ι.Ε.Κ. 3.54 2.18* 2.2 2.87 

Ανώτερη εκπαίδευση 3.72 3.58* 3.66 3.83 

Ανώτατη εκπαίδευση 3.71 2.77 2.94 3.03 

Μεταπτυχιακό 4.2 3.37 3.5 3.12 

Επίπεδο 

µόρφωσης 

F / p N.S. 
3.947 / 

0.004 
N.S. N.S. 

∆ηµόσιος υπάλληλος 3.22 2.94 3.01 2.9 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 4.05 2.86 3.13 3.37 

Ελεύθερος 

Επαγγελµατίας 
4.1 3 3.46 3.86 

Εργάτης 3.76 3.48 3.53 3.6 

Σπουδαστής/ φοιτητής / 

µαθητής 
3.86 3.34 3.4 3.36 

Άνεργος 3.11 2.7 2.65 2.75 

Επάγγελµα 

F / p N.S. N.S. N.S. N.S. 

1-5 3.32 2.76 2.75 2.77* 

6-10 3.57 3.25 3.33 3.23 

11 Φορές και Άνω 4.01 3.21 3.45 3.87* 

Σε Κάθε Εντός Έδρας 4.22 2.94 3.5 3.61 

Συχνότητα 

παρακολούθησης 

αγώνα στο 

γήπεδο 
F / p 

2.833 / 

0.04 
N.S. 3.228 / 0.02 5.712 / 0.002 

#N.S.: Μη στατιστικά σηµαντικό. 

 

Με (*) συµβολίζεται µεταξύ ποιων βαθµίδων βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά από το τεστ 

πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe. 

 

Συζήτηση 
 

Τα κίνητρα των φιλάθλων διαµορφώνουν την πρόθεσή τους να παρακολουθήσουν έναν αγώνα στο 

γήπεδο. Αυτά, όµως, επηρεάζονται από τους παράγοντες παρακίνησης. Λαµβάνοντας, υπόψη τη σχέση 

µεταξύ της αφοσίωσης στην οµάδα και των κινήτρων, η αφοσίωση κατέχει σηµαντικό ρόλο στην επιθυµία 

του φίλαθλου να επισκεφθεί και να παραµείνει στο στάδιο (Wakefield & Sloan, 1995). Όπως 

διαπιστώθηκε και από την παρούσα έρευνα, όσο και αφοσιωµένος είναι ένας φίλαθλος, η άφιξη και η 

παραµονή του στο γήπεδο για την παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι η ηλικία και το επάγγελµα του φιλάθλου δεν έχουν καµία 
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επίδραση στο εάν θα πάει να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, ή όχι. Αντίθετα, το επίπεδο 

µόρφωσής του επηρεάζει τους προσωπικούς λόγους που τον οδηγούν στην παρακολούθηση.  

 

Σηµαντικό εύρηµα είναι ότι η συχνότητα παρακολούθησης των αγώνων στο γήπεδο επηρεάζει πολύ 

σηµαντικά σχεδόν όλους τους παράγοντες που τον οδηγούν στην παρακολούθηση. Μάλιστα, τα άτοµα 

που παρακολουθούν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες στο γήπεδο τείνουν να έχουν µεγαλύτερους µέσους 

όρους στους παράγοντες που εξέταζε η παρούσα έρευνα, καθώς και να είναι πιο απαιτητικοί από τις 

υπηρεσίες και τις διευκολύνσεις που τους παρέχονται στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού 

αγώνα. Η ηλικία, όµως, το επάγγελµα και το επίπεδο µόρφωσης των φιλάθλων επηρεάζει τόσο τη 

συχνότητα παρακολούθησης όσο και την κατοχή κάρτας διαρκείας και το εάν είναι κάποιος σε σύνδεσµο, 

ή όχι. Αυτό το εύρηµα είναι σηµαντικό, διότι οι φίλαθλοι που έχουν κάρτα, ή είναι σε σύνδεσµο είναι οι 

πιο συχνοί «πελάτες» στα γήπεδα, οπότε είναι και αυτοί που ξοδεύουν περισσότερα χρήµατα τόσο για την 

παρακολούθηση ενός αγώνα, όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παράλληλα, το φύλο ενός ατόµου 

επηρεάζει σηµαντικά τα κίνητρά του όσο και την συχνότητα παρακολούθησης ενός αγώνα. Τέλος, τα 

άτοµα που έχουν κάρτα διαρκείας φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από τους παράγοντες που 

εξέταζε η παρούσα έρευνα. 

 

Συµπεράσµατα 
 

Από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας µπορούν να διατυπωθούν τα παρακάτω συµπεράσµατα: α) 

σηµαντικότερος παράγοντας κρίνεται αυτός της «Οµάδας» (έχει τον µεγαλύτερο µέσο όρο), β) δεν 

υπάρχει καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά σε όλους τους παράγοντες της έρευνας, όσον αφορά στο 

διαχωρισµό του δείγµατος ανάλογα µε το φύλο, την ηλικία, το επάγγελµα και το εάν είναι µέλη 

συνδέσµου φιλάθλων, γ) υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µόνο στον «Προσωπικό» παράγοντα, 

όσον αφορά στο επίπεδο µόρφωσης, δ) υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά σε όλους τους παράγοντες 

εκτός του «Προσωπικού», όσον αφορά στο διαχωρισµό του δείγµατος µε βάση τη συχνότητα 

παρακολούθησης ενός αγώνα και την κατοχή κάρτας διαρκείας, ε) υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάλογα µε το φύλο, τη συχνότητα παρακολούθησης και του εάν είναι µέλος συνδέσµου 

φιλάθλων και τέλος, στ) υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε το επάγγελµα, τη 

συχνότητα παρακολούθησης και την κατοχή κάρτας διαρκείας. 
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Η ΒΙΑ ΤΩΝ ΟΠΑ∆ΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α,  

ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Α∆ΙΚΙΑ  

ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ  

 

Πούλιου, Χ. & Παπαδόπουλος, ∆.  

ΤΕΙ Καβάλας 

 

Εισαγωγή 

 

Η βία παρουσιάζεται στον αθλητισµό µε σηµαντική συχνότητα (Arms & Russell, 1997). Ο 

χουλιγκανισµός στο ποδόσφαιρο είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο και ένα καθηµερινό θέµα (Giulianotti & 

Williams, 1994). Οι βίαιες συµπεριφορές λαµβάνουν χώρα τόσο στους χώρους των κερκίδων, όσο και σε 

µέρη έξω από τα γήπεδα, όπως µπαρ, συγκοινωνιακούς σταθµούς, αγορές, δρόµους, κλπ., κάνοντας 

δύσκολη την αντιµετώπισή τους από την αστυνοµία (Maniglio, 2007). 

 

Η ταύτιση µε µια αθλητική οµάδα θεωρείται ως µια µορφή κοινωνικής ταύτισης, αφού µπορεί εύκολα να 

διαπιστωθεί η κατηγοριοποίηση σε οµάδες, ενώ η δηµιουργία κοινωνικών ταυτοτήτων είναι πολύ τυπική 

στις οµάδες των οπαδών (Jiménez et al., 2007). Σύµφωνα µε τους Wann & Branscombe (1993), η ταύτιση 

των φιλάθλων εκφράζει τη ψυχολογική σύνδεση µε την οµάδα τους και το βαθµό κατά τον οποίο βλέπουν 

την απόδοσή της ως κεντρικό στοιχείο του εαυτού τους. Οι Murrell & Dietz (1992), διαπίστωσαν ότι οι 

ένθερµοι οπαδοί µιας οµάδας επηρεάζονται ισχυρά όταν παρακολουθούν τους αγώνες της. Οι Wann & 

Branscombe (1995), υποστηρίζουν ότι η υψηλή ταύτιση µε την οµάδα δηµιουργεί την τάση να 

εκδηλώνονται συµπεριφορές που χαρακτηρίζονται από φανατισµό. Ακόµη, οι Wann et al. (2003) 

αναφέρουν ότι τα υψηλά ταυτισµένα µε την οµάδα τους άτοµα είναι περισσότερο πιθανό να εκδηλώσουν 

επιθετική συµπεριφορά. Ο Περιστιάνης (2001), υποστηρίζει ότι στα βίαια επεισόδια συµµετέχουν 

περισσότερο τα οργανωµένα µέλη συνδέσµων φιλάθλων. 

 

Οι Dollard et al. (1939), επιχείρησαν να συνδέσουν την επιθετικότητα µε την παρεµπόδιση από την 

επίτευξη κάποιου στόχου, τη µαταίωση, δηλαδή, των προσδοκιών (frustration theory). H θεωρία της 

µαταίωσης – επιθετικότητας υποστηρίζει ότι η µαταίωση οδηγεί πάντοτε στην επιθετικότητα και ότι η 

επιθετικότητα προϋποθέτει πάντοτε την ύπαρξη µαταίωσης. Ο Gurr (1970), υποστηρίζει ότι γενεσιουργός 

αιτία της συλλογικής βίας είναι η συλλογική µαταίωση. Η πιθανότητα για συλλογική βία σχετίζεται 

ισχυρά µε την ένταση και το εύρος της σχετικής αποστέρησης (Dugan, 2003). Η έννοια της 

αντιλαµβανόµενη οργανωτικής αδικίας αναφέρεται στην αντίληψη των οπαδών για µειωµένη αξιοπιστία 

του ποδοσφαιρικού πρωταθλήµατος και κατ’ επέκταση στην αδικία της οµάδας τους από την οργανωτική 

αρχή και τη διαιτησία. Αρκετά συχνά, δηλώσεις παραγόντων και προπονητών υποδαυλίζουν την αίσθηση 

των οπαδών ότι η οµάδα τους αδικείται. Στην Ελλάδα, όπου ο δείκτη διαφθοράς είναι υψηλός 

(Lambropoulou, 2007), η αµφισβήτηση των θεσµών παρουσιάζεται εξαιρετικά εύκολη. 

 

Σκοπός της έρενυας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση της βίας των οπαδών των ποδοσφαιρικών 

οµάδων µε την ταύτισή τους µε την οµάδα, τη µαταίωση των προσδοκιών τους και την αντιλαµβανόµενη 

οργανωτική αδικία. 

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 400 άνδρες οπαδοί ποδοσφαιρικών οµάδων της Βόρειας Ελλάδας, Α΄ 

και Β΄ επαγγελµατικής κατηγορίας, µέσης ηλικίας 29.033 ετών (Τ.Α. = 8.596). Για ολόκληρο τον 

ελληνικό πληθυσµό, ο αριθµός των συµµετεχόντων θεωρείται αντιπροσωπευτικός για περιθώριο λάθους 
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0.05 (Saunders, Lewis & Thornhill, 2000).  
 

Όργανο µέτρησης: Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού χρησιµοποιήθηκε η εµπειρική έρευνα, µε 

ερωτηµατολόγιο κλειστού τύπου, το οποίο αποτελούνταν από 27 ερωτήσεις / δηλώσεις (οι απαντήσεις 

δίνονταν πάνω σε µια 8βάθµια κλίµακα τύπου Likert, όπου 1 = «καθόλου αληθινό» και 8 = «απόλυτα 

αληθινό»), που ήταν χωρισµένες σε 4 νοηµατικές ενότητες.  

1. Για τη µέτρηση της ενότητας της ταύτισης µε την οµάδα χρησιµοποιήθηκε η Sport Spectator 

Identification Scale (SSIS) των Wann & Branscombe (1993), η οποία προσαρµόστηκε για τα 

ελληνικά δεδοµένα από τους Theodorakis et al. (2006). Η κλίµακα αποτελείται από 7 ερωτήσεις. 

2. Για τη µέτρηση της ενότητας της µαταίωσης των προσδοκιών των οπαδών χρησιµοποιήθηκαν 4 

δηλώσεις, όπως για παράδειγµα: «Η οµάδα µου φέτος δεν πέτυχε τους στόχους της».  

3. Για τη µέτρηση της ενότητας της αντιλαµβανόµενης οργανωτικής αδικίας χρησιµοποιήθηκαν 3 

δηλώσεις, όπως για παράδειγµα: «Φέτος η διαιτησία ήταν καταδικαστική για την οµάδα µου». 

4. Για τη µέτρηση της ενότητας της εκδήλωσης βίαιης συµπεριφοράς, µέσα και έξω από τα γήπεδα, 

χρησιµοποιήθηκαν 13 δηλώσεις, που περιέγραφαν  συµπεριφορές διαφορετικών εντάσεων και 

κατευθύνσεων, όπως για παράδειγµα: «Έβρισα τους οπαδούς των αντιπάλων», «Αποδοκίµασα τους 

παίκτες της οµάδας µου για την απόδοσή τους» και «Έπαιξα ξύλο µε οπαδούς των αντιπάλων 

οµάδων».  

 

Για τη δοκιµασία του οργάνου µέτρησης εφαρµόστηκε µια διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

(exploratory factor analysis), επί των ερωτήσεων / δηλώσεων των 4 θεµατικών ενοτήτων, καθώς επίσης 

και αναλύσεις αξιοπιστίας (reliability analysis), που απέδωσαν 6 έγκυρους και αξιόπιστους παράγοντες 

(πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1. Αποτελέσµατα παραγοντικής ανάλυσης και ανάλυσης αξιοπιστίας. 

 

 Παράγοντες Μετα-

βλητές 

Φορτίσεις a Μ Τ.Α. 

1 Ταύτιση µε την Οµάδα 7 0.507-0.882 0.902 6.50 1.346 

2 Ματαίωση Προσδοκιών  4 0.887-0.941 0.940 4.06 2.359 

3 Οργανωτική Αδικία 3 0.808-0.874 0.888 5.01 2.087 

4 Φραστική Βία 3 0.778-0.898 0.927 6.67 1.882 

5 Εσωτερική Αποδοκιµασία 3 0.701-0.798 0.768 3.69 2.045 

6 Βιαιοπραγία 6 0.748-0.835 0.899 3.47 1.880 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.877 

Bartlett's Test of Sphericity Χ
2

325=8084.74, Sig. = 0.000 

Total Variance Explained = 76.95% 

 

Αποτελέσµατα 
 

Για τη διερεύνηση της σχέσης της βίας των οπαδών µε την ταύτιση µε την οµάδα εφαρµόστηκαν 3 

πολλαπλές παλινδροµήσεις. Στην 1
η
  ως εξαρτηµένη µεταβλητή θεωρήθηκε η «Φραστική Βία», στη 2

η
 η 

«Εσωτερική Αποδοκιµασία» και στην 3
η
 η «Βιαιοπραγία». Ως ανεξάρτητες µεταβλητές και στις 3 

παλινδροµήσεις ελήφθησαν η «Ταύτιση µε την Οµάδα», η «Εκπλήρωση των Προσδοκιών» και η 

αντιλαµβανόµενη «Οργανωτική Αδικία». Τα αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον πίνακα 2. 
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Πίνακας 2. Η συσχέτιση της βίας µε την ταύτιση µε την οµάδα, τη µαταίωση των προσδοκιών και την  

                   οργανωτική αδικία. 

 

Εξαρτηµένη µεταβλητή Ανεξάρτητες µεταβλητές β t Sig. t 

Ταύτιση µε την Οµάδα 

 
0.329 7.444 0.000 

Ματαίωση Προσδοκιών 

 
-0.011 -0.248 0.804 

Φραστική Βία 

R2 = 0.316 

F(3.396) = 60.968   

Sig. F = 0.000                        

Οργανωτική Αδικία 0.365 8.150 0.000 

Ταύτιση µε την Οµάδα 

 
-0.106 -2.214 0.027 

Ματαίωση Προσδοκιών 

 
0.365 7.937 0.000 

Εσωτερική 

Αποδοκιµασία 

R2 = 0.205,   

F(3.396) = 33.942    Sig. 

F = 0.000                       Οργανωτική Αδικία 0.203 4.197 0.000 

Ταύτιση µε την Οµάδα 

 
0.205 4.178 0.000 

Ματαίωση Προσδοκιών 

 
-0.051 -1.072 0.284 

Βιαιοπραγία 

R2 = 0.163   

F(3.396) = 25.635 

Sig. F = 0.000                      

Οργανωτική Αδικία 0.291 5.868 0.000 

  

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα των 3 παλινδροµήσεων, η ταύτιση µε την οµάδα σχετίζεται θετικά 

σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό και µπορεί να προβλέψει την εκδήλωση φραστικής βίας και βιαιοπραγίας 

(β>0, Sig. t<0.01). Στον αντίποδα, σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά αρνητικά µε την αποδοκιµασία προς 

το εσωτερικό περιβάλλον της οµάδας (β=-0.106, Sig. t<0.03). Η µαταίωση των προσδοκιών των οπαδών 

σχετίζεται θετικά και µπορεί να προβλέψει µόνο την εσωτερική αποδοκιµασία (β=0.365, Sig. t<0.01). Η 

αντιλαµβανόµενη οργανωτική αδικία σχετίζεται θετικά, σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό και µπορεί να 

προβλέψει και τις 3 µορφές βίας των οπαδών (β>0,  Sig. t<0.01).  

 

Συζήτηση - Συµπεράσµατα   
 

Η ταύτιση των οπαδών προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα στις αθλητικές οµάδες, όπως θετικότερη 

αντίληψη σχετικά µε τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες και την αγωνιστική απόδοσή της (Greenwell, Fink 

& Pastore, 2002), συχνότερη παρακολούθηση αγώνων στο γήπεδο (Fisher & Wakefield, 1998; Matsuoka, 

Chelladurai & Harada, 2003; Pease & Zhang 2001; Wann, Bayens & Driver, 2004), µεγαλύτερη αγορά 

προϊόντων µε το σήµα της οµάδας (Fisher & Wakefield, 1998) και προϊόντων των χορηγών της οµάδας 

(Gwinner & Swanson, 2003; Madrigal, 2000).  

 

Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας αναδείχθηκαν και ορισµένα µειονεκτήµατα, αφού η ταύτιση 

των οπαδών βρέθηκε να συντελεί στην εκδήλωση φραστικής βίας και βιαιοπραγίας, οι οποίες µπορούν να 

προκαλέσουν την τιµωρία της οµάδας και να αποµακρίνουν τους ήσυχους θεατές από τις κερκίδες. Τα 

αποτελέσµατα αυτά είναι σύµφωνα µε προηγούµενα των Wann & Branscombe (1995). Αντίθετα, η 

ταύτιση µε την οµάδα φαίνεται να αποτρέπει την εσωτερική αποδοκιµασία των στελεχών της οµάδας, 

όταν αυτή δεν έχει καλή απόδοση και δε φέρνει τα ποθητά αποτελέσµατα. Το αποτέλεσµα αυτό 

ευθυγραµµίζεται µε την άποψη των Ashforth & Mael (1989), που υποστηρίζουν ότι όταν ένα άτοµο 

ταυτιστεί µε µια αθλητική οµάδα, θεωρεί τον εαυτό του συµµέτοχο τόσο στις επιτυχίες, όσο και στις 

αποτυχίες της. 

 

Η µαταίωση των προσδοκιών των οπαδών από τα αποτελέσµατα της οµάδας τους κατευθύνει την 

αποδοκιµασία τους αποκλειστικά προς το εσωτερικό περιβάλλον της οµάδας, εκτός αν οι οπαδοί 
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αντιλαµβάνονται ότι τα αποτελέσµατα είναι απόρροια άδικων αποφάσεων της οργανωτικής αρχής του 

πρωταθλήµατος, ή της διαιτησίας. Τότε και πάλι η βία εκδηλώνεται σε κάθε της µορφή, ακόµη και ως 

αποδοκιµασία προς το εσωτερικό περιβάλλον της οµάδας. Ίσως οι οπαδοί να αποδοκιµάζουν την 

ανικανότητα των στελεχών της οµάδας να διαφυλάξουν το κύρος της και κατά συνέπεια το δικό τους, 

αφού, σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας τα άτοµα εντάσσονται στις κοινωνικές οµάδες, 

προκειµένου να αποκτήσουν και να διατηρήσουν µια θετική κοινωνική ταυτότητα, η οποία συµβάλει 

θετικά στην αυτοεκτίµησή τους (Finn, 1994). 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 

 

Καρβούνης, Σ.,
¹
 Μπάρλας, Α.² & Θεοδωράκης, Ν. ² 

¹ 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

 

² Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Σερρών, ΑΠΘ 

 

Εισαγωγή 
 

Ο αυξηµένος ανταγωνισµός στο χώρο του αθλητισµού έχει ωθήσει τους αθλητικούς οργανισµούς / 

εταιρείες που προσπαθούν να διευρύνουν και να διατηρήσουν την πελατειακή τους βάση στην παροχή 

ποιοτικότερων υπηρεσιών. Αν και η έννοια της ποιότητας είναι δύσκολο να αποδοθεί, οι περισσότεροι 

ερευνητές συµφωνούν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών, όπως τουλάχιστον την αντιλαµβάνονται οι 

καταναλωτές, είναι το αποτέλεσµα της σύγκρισης των προσδοκιών τους µε τις αντιλήψεις τους, για την 

απόδοση της παρεχόµενη υπηρεσίας (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985).  

 

Έρευνες έχουν δείξει ότι το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει ένας αθλητικός οργανισµός είναι 

συνδεδεµένο µε τα επίπεδα ικανοποίησης / δυσαρέσκειας των πελατών του (Τheodorakis, Kambitsis, 

Laios & Koustelios, 2001; Wakefield & Blodgett, 1994). Σύµφωνα µε τους Rust & Oliver (1994), 

ικανοποίηση είναι η διανοητική και συναισθηµατική αντίδραση του καταναλωτή µετά από την επαφή του 

µε τον οργανισµό που παρέχει την υπηρεσία, ή κάποιες φορές µετά από τη µακροπρόθεσµη σχέση του µε 

αυτόν. Έρευνες στο χώρο του µάρκετινγκ έχουν δείξει ότι η ικανοποίηση από το επίπεδο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών έχει άµεση επίδραση στις µελλοντικές προθέσεις συµπεριφοράς των 

καταναλωτών (Brady & Robertson, 2001). Παρόλα αυτά, η µελέτη της σχέσης µεταξύ της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, της ικανοποίησης και των προθέσεων των καταναλωτών δεν έχει ακόµη 

εξακριβωθεί στο χώρο του επαγγελµατικού αθλητισµού.  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, της ικανοποίησης και των προθέσεων των καταναλωτών στο χώρο του επαγγελµατικού 

ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. 

 

Μέθοδος 

 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 350 θεατές ενός ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη κατά τη διάρκεια 

της κανονικής περιόδου της Super League 2008 – 2009, από τους οποίους οι 314 ήταν άνδρες και οι 36 

γυναίκες. 

 

Όργανο µέτρησης: Για τη διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών στα επαγγελµατικά σπορ µε θεατές 

χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 5 διαστάσεων SPORTSERV (Theodorakis et al., 2001): Εγκαταστάσεις (4 

ερωτήµατα, π.χ., «Οι χώροι του σταδίου είναι πάντα καθαροί»), Προσωπικό (5 ερωτήµατα, π.χ., «Το 

προσωπικό είναι πάντα πρόθυµο να µε βοηθήσει»), Πρόσβαση (5 ερωτήµατα, π.χ., «Στο γήπεδο φθάνω 

γρήγορα»), Ασφάλεια (4 ερωτήµατα, π.χ., «Στο γήπεδο το επίπεδο ασφάλειας είναι υψηλό») και 

Αξιοπιστία (4 ερωτήµατα, π.χ., «Η ΠΑΕ πραγµατοποιεί ότι υπόσχεται»). Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα 

του ερωτηµατολογίου έχει επιβεβαιωθεί από µία σειρά ερευνών (Theodorakis & Alexandris, 2008; 

Theodorakis et al., 2009). Η ικανοποίηση των φιλάθλων µετρήθηκε µε 3 ερωτήσεις που αφορούσαν στον 

τελευταίο αγώνα που παρακολούθησαν. Για τη διερεύνηση των προθέσεων συµπεριφοράς των  φιλάθλων 

χρησιµοποιήθηκαν 2 υποκλίµακες του ερωτηµατολογίου των Zeithaml, Parasuraman & Berry (1996). Για 
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όλα τα παραπάνω οι απαντήσεις δόθηκαν σε επταβάθµια κλίµακα τύπου Likert, από το 1( διαφωνώ 

απόλυτα) ως το 7 (συµφωνώ απόλυτα).  

 

∆ιαδικασία µέτρησης: Το ερωτηµατολόγιο συµπλήρωναν οι συµµετέχοντες στην έρευνα ανώνυµα, από 

µόνοι τους, πριν από την έναρξη του αγώνα και το παρέδιδαν σε έναν από τους ερευνητές που βρίσκονταν 

σε όλες τις θύρες του γηπέδου.   

 

Αποτελέσµατα 
 

Οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, οι συντελεστές συσχέτισης και οι δείκτες εσωτερικής συνοχής των 

διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών, της ικανοποίησης και των 2 υποκλιµάκων προθέσεων 

συµπεριφοράς παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Περιγραφική στατιστική για την ποιότητα υπηρεσιών, την ικανοποίηση και τις προθέσεις  

                  συµπεριφοράς των θεατών 

 

 Μ.Ο. Τ.Α. a r 

Ανταπόκριση 4.5 1.4 .90        

Πρόσβαση 4.4 1.5 .89 .29       

Ασφάλεια 4.5 1.3 .77 .36 .48      

Αξιοπιστία 4.8 1.2 .88 .44 .35 .42     

Εγκαταστάσεις 3.6 1.5 .83 .38 .34 .49 .31    

Ικανοποίηση 5.2 1.3 - .22 .21 .25 .27 .21   

Πρόθεση 

παρακολούθησης 

αγώνων 

6.0 1.2 .72 .05 .11 .02 .10 .-07 .38  

Πρόθεση θετικών 

σχολίων 

5.2 1.3 .79 .31 .23 .21 .19 .12 .55 .51 

 

Για την πρόβλεψη της πρόθεση των φιλάθλων να παρακολουθήσουν αγώνες από τις 5 διαστάσεις της 

ποιότητας υπηρεσιών και την ικανοποίηση χρησιµοποιήθηκε ιεραρχική ανάλυση παλινδρόµησης. Στο 1ο 

βήµα οι διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών εξήγησαν το 5% της µεταβλητότητας F(5,316)=2.96, p<.05. 

Στο 2ο βήµα η ικανοποίηση βελτίωσε το ποσοστό πρόβλεψης στο 19% (F change=57.42, p<.001. Όµοια, 

για την πρόθεση των φιλάθλων να κάνουν θετικά σχόλια η ποιότητα υπηρεσιών εξήγησε το 12% 

F(5,318)=8.26, p<.001, ενώ η ικανοποίηση στο 2ο βήµα βελτίωσε το ποσοστό πρόβλεψης στο 36% (F 

change =122.60, p<.001).  

 

Συζήτηση 
 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση των δεδοµένων η συνεισφορά των παραγόντων της ποιότητας 

υπηρεσιών και της ικανοποίησης στην πρόθεση των µελλοντικών συµπεριφορών των φιλάθλων ήταν 

στατιστικά σηµαντική. Όµως, το ποσοστό πρόβλεψης των µελλοντικών προθέσεων συµπεριφοράς από τις 

2 έννοιες ήταν χαµηλό. Όµοια αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν πρόσφατα και από τους Theodorakis & 

Alexandris (2008). Μια πιθανή εξήγηση για τα παραπάνω µπορεί να είναι η παρουσία και άλλων 

ρυθµιστικών, ή ενδιάµεσων παραγόντων, εκτός της ικανοποίησης, ανάµεσα στη σχέση της ποιότητας 

υπηρεσιών και τις προθέσεις συµπεριφοράς. Ψυχολογικές έννοιες, όπως η ταύτιση των φιλάθλων µε την 

οµάδα τους, η ανάµειξη και τα κίνητρα παρακολούθησης πιθανότατα επηρεάζουν τη σχέση αυτή. 

Πρόσφατα οι Theodorakis et al. (2009), βρήκαν ότι η ταύτιση µε την οµάδα λειτουργεί ως 

διαµεσολαβητικός παράγοντας της σχέσης ποιότητας υπηρεσιών και προθέσεων συµπεριφοράς φιλάθλων. 

Έτσι, τα διοικητικά στελέχη των οµάδων θα πρέπει να τµηµατοποιούν τους φιλάθλους της και µετά να 

εφαρµόζουν στρατηγικές βελτίωσης της παρεχόµενης ποιότητας για να επηρεάσουν τις µελλοντικές 
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συµπεριφορές τους.    
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

Μασούρης, Ι., Παπαδόπουλος, ∆., Σιδερίδης, Α. & Παναγιωτίδης, Θ.  

ΤΕΙ Καβάλας 

 

Εισαγωγή 
 

Η επαγγελµατική ικανοποίηση θα µπορούσε να οριστεί ως η συναισθηµατική ανταπόκριση ενός ατόµου 

προς τα καθήκοντά του και προς τις συνθήκες εργασίας του (Wood, et al., 1998). Σχετίζεται άµεσα µε την 

ικανοποίηση από τη ζωή και µε την φυσική υγεία (Balzer et al., 1990). Ορισµένες πτυχές της 

επαγγελµατικής ικανοποίησης βρέθηκε ότι µπορούσαν να προβλέψουν την συναισθηµατική εξάντληση 

και την αποπροσωποποίηση (Borg & Riding, 1991; Koustelios, 1999), τη η χαµηλή κινητικότητα του 

προσωπικού (Flowers & Hughes, 1973; Sagas & Batista, 2001), τη µείωση των απουσιών από την 

εργασία (Pastore, Goldfine, & Riemer, 1996) και την οργανωσιακή παραγωγικότητα (Chelladurai & 

Riemer, 1997).  

 

Η Drakou (2000) υποστηρίζει ότι οι προπονητές είναι από τα σηµαντικότερα περιουσιακά στοιχεία σε 

έναν αθλητικό οργανισµό και κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να αντιµετωπίζονται. Οι Chelladurai και 

Ogasawara (2003) ορίζουν την ικανοποίηση των προπονητών ως µια θετική συναισθηµατική κατάσταση, 

που επηρεάζεται από µια πολυσύνθετη αξιολόγηση των δοµών, των διαδικασιών και των αποτελεσµάτων, 

που συνδέονται µε την εµπειρία της προπονητικής. Η εργασία του προπονητή είναι ένα ιδιαίτερο 

επάγγελµα, αν αναλογιστεί κανείς ότι περιλαµβάνει αυξηµένο άγχος, λόγω της αβεβαιότητας του 

αποτελέσµατος (Li, 1993). Ακόµη, η εργασία του προπονητή δεν είναι καλόθου εξασφαλισµένη και 

σταθερή. Για παράδειγµα, κατά την περίοδο 2008-2009 άλλαξαν προπονητή 9 από τις 16 ποδοσφαιρικές 

οµάδες, που αγωνίζονται στη 1η ελληνική επαγγελµατική κατηγορία. Σύµφωνα µε τους Pastore, Goldfine 

και Riemer (1996), ένας από τους πρωταρχικούς λόγους για τους οποίους οι προπονητές εγκαταλείπουν 

την εργασία τους είναι η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης. Επιπλέον, οι Συµεωνίδου, κ.ά. (2003) 

αναφέρουν ότι οι Έλληνες προπονητές δεν ήταν ικανοποιηµένοι από το µισθό τους, ενώ πολλοί 

προπονητές έχουν να λαµβάνουν δεδουλευµένα (∆εσποτάκης, 2007). 

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση 

των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. 

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 100 άνδρες προπονητές ποδοσφαίρου (Ν=100), που εργάζονταν σε 

ελληνικές οµάδες. Η µέση ηλικία του δείγµατος ήταν τα 42.29 έτη (Μ=42.29, Τ.Α.=6.53). Οι 24 από 

αυτούς εργάζονταν σε εθνικές κατηγορίες, ενώ οι υπόλοιποι σε τοπικές. 

 

Όργανο µέτρησης: Για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκε µια έρευνα µε 

ερωτηµατολόγιο κλειστού τύπου, που αποτελούνταν από 84 ερωτήσεις, από τις οποίες η µία µετρούσε τη 

γενική ικανοποίηση, οι 10 προσδιόριζαν τα δηµογραφικά στοιχεία, ενώ οι 73 κατέγραφαν διάφορες 

παραµέτρους της ικανοποίησης των προπονητών, οι οποίες αντλήθηκαν από προηγούµενες κλίµακες 

(CSQ - Ogasawara & Chelladurai, 1997; Minnesota Satisfaction Questionnaire - Dawis & Lofquist, 1984; 

ESI - Koustelios & Bagiatis, 1997, µε τις προσθήκες των Συµεωνίδου κ.ά., 2003). Οι απαντήσεις 

καταγράφονταν πάνω σε µία 9/βάθµια κλίµακα τύπου Likert, όπου 1 = «απόλυτα δυσαρεστηµένος» και 9 

= «απόλυτα ικανοποιηµένος». 
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Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του οργάνου µέτρησης εξετάσθηκε µε ∆ιερευνητική Παραγοντική 

Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis), επί των 73 ερωτήσεων που µετρούσαν τις παραµέτρους 

ικανοποίησης, καθώς επίσης και µε Αναλύσεις Αξιοπιστίας (Reliability Analysis). Μετά την εξαίρεση 21 

ερωτήσεων προέκυψαν 13 έγκυροι και αξιόπιστοι παράγοντες (πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1. Η εξέταση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των παραγόντων της ικανοποίησης των  

                   προπονητών ποδοσφαίρου. 

  

 Παράγοντες Μετα-

βλητές 

Φορτίσεις α Μ Τ.Α. 

1 Χώροι εργασίας 5 0.690-0.863 0.913 6.14 1.51 

2 Μισθός και σταθερότητα 

εργασίας 

6 0.519-0.801 0.881 4.99 1.60 

3 ∆ιοίκηση οµάδας 7 0.470-0.735 0.889 6.68 1.19 

4 Απόδοση οµάδας 4 0.468-0.789 0.832 6.28 1.35 

5 Σχέσεις µε φίλαθλους 4 0.599-0.771 0.810 6.06 1.45 

6 Καλές σχέσεις αθλητών 3 0.622-0.775 0.804 6.71 1.25 

7 Αυτονοµία 4 0.623-0.733 0.833 6.19 1.52 

8 Φόρτος εργασίας και 

καταβολή αποδοχών 

3 0.604-0.742 0.749 6.27 1.40 

9 Σχέση µε αθλητές 4 0.487-0.686 0.809 7.13 1.07 

10 Κλίµα µεταξύ προπονητών 

οµάδας 

3 0.579-0.837 0.774 6.84 1.21 

11 Κύρος επαγγέλµατος 3 0.548-0.798 0.701 6.45 1.19 

12 Υποστήριξη από Μ.Μ.Ε. 3 0.604-0.694 0.834 5.18 1.74 

13 Εργασία καθεαυτή 3 0.522-0.732 0.790 7.23 1.11 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.799 

Bartlett's Test of Sphericity Χ2
1485=4264.52, Sig. = 0.000 

Total Variance Explained = 76.48% 

 

Αποτελέσµατα 
 

Η γενική ικανοποίηση των προπονητών καταγράφηκε άνω του µετρίου (Μ = 6.34, Τ.Α.=1.22). Ως ο 

υψηλότερος παράγοντας ικανοποίησης προσδιορίστηκε η «Εργασία καθεαυτή» (Μ = 7.23, Τ.Α. = 1.11) 

και ως χαµηλότερος ο «Μισθός και η σταθερότητα εργασίας» (Μ = 4.99, Τ.Α. = 1.60). 

 

Προκειµένου να εξετασθεί ποιοι παράγοντες της επαγγελµατικής ικανοποίησης των προπονητών 

ποδοσφαίρου συµβάλουν στη συνολική επαγγελµατική τους ικανοποίηση εφαρµόστηκε µια ανάλυση 

πολλαπλή παλινδρόµηση (Multiple Regression Analysis). Ως εξαρτηµένη µεταβλητή ελήφθη η «Γενική 

ικανοποίηση», ενώ ως ανεξάρτητες ελήφθησαν οι 13 παράγοντες ικανοποίησης, όπως προέκυψαν από την 

παραγοντική ανάλυση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2. Η συσχέτιση των παραγόντων ικανοποίησης µε τη γενική ικανοποίηση. 

 

Εξαρτηµένη 

µεταβλητή 

Ανεξάρτητες µεταβλητές β t Sig. t 

Χώροι εργασίας -0.003 -0.031 0.975 

Μισθός και σταθερότητα εργασίας 0.285 2.653 0.010 

∆ιοίκηση οµάδας 0.170 1.224 0.224 

Γενική 

Ικανοποίηση 

 

R2 = 0.488 Απόδοση οµάδας 0.137 1.218 0.226 
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Σχέσεις µε φίλαθλους -0.183 -1.715 0.090 

Καλές σχέσεις αθλητών 0.245 2.075 0.041 

Αυτονοµία -0.215 -1.908 0.060 

Φόρτος εργασίας και τακτική 

καταβολή αποδοχών 
0.020 0.182 0.856 

Σχέση µε αθλητές -0.192 -1.538 0.128 

Κλίµα µεταξύ προπονητών οµάδας 0.109 1.164 0.248 

Κύρος επαγγέλµατος 0.125 1.215 0.228 

Υποστήριξη από Μ.Μ.Ε. 0.291 2.464 0.016 

F(13,86) = 6.308 

Sig. F = 0.000                        

Εργασία καθεαυτή 0.039 0.351 0.726 

 

Όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης, µόνο ο µισθός και η σταθερότητα 

εργασίας, οι καλές σχέσεις µεταξύ των αθλητών της οµάδας και η υποστήριξη των Μ.Μ.Ε. (β>0, Sig. 

t<0.05) σχετίζονται θετικά σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό και µπορούν να προβλέψουν τις µεταβολές 

της γενικής ικανοποίησης των Ελλήνων προπονητών του ποδοσφαίρου. 

 

Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο µισθός και η σταθερότητα της εργασίας επηρεάζουν την επαγγελµατική 

ικανοποίηση των προπονητών ποδοσφαίρου που εργάζονται στην Ελλάδα. Όσον αφορά στο µισθό, σε 

σχετικά αποτελέσµατα κατέληξαν, ερευνώντας στο ελληνικό περιβάλλον και οι Συµεωνίδου κ.ά. (2003). 

Στο διεθνές περιβάλλον, µια πλειάδα εργασιών καταλήγει σε ανάλογα συµπεράσµατα (µεταξύ άλλων 

Chelladurai & Ogasawara, 2003; Evans et al., 1986; Hambleton, 1989). Όσον αφορά στη σταθερότητα της 

εργασίας, το αποτέλεσµα θα πρέπει να θεωρείται αναµενόµενο, αφού ο αριθµός των απολύσεων των 

προπονητών στην Ελλάδα, µεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, είναι σχεδόν διπλάσιος από τον 

αντίστοιχο σε Αγγλία (Dobson & Goddard, 2001) και Ολλανδία (Koning, 2003). Το επόµενο εύρηµα 

φαίνεται να σχετίζεται αρκετά µε το προηγούµενο. H υποστήριξη των Μ.Μ.Ε. βρέθηκε να σχετίζεται 

θετικά µε τη γενική ικανοποίηση των προπονητών. Το εύρηµα αυτό ίσως ερµηνεύεται από την άποψη του 

Koning (2003), που υπογραµµίζει τη δυνατότητα των Μ.Μ.Ε. να ασκούν σηµαντική πίεση, συµβάλλοντας 

στην απόλυση των προπονητών. Χαµηλή ικανοποίηση των προπονητών, από την υποστήριξη των 

Μ.Μ.Ε., εντόπισαν οι Chelladurai και Ogasawara (2003), ερευνώντας µεταξύ Ιαπώνων προπονητών. 

 

Ένας άλλος παράγοντας που προέκυψε να σχετίζεται θετικά µε τη γενική ικανοποίηση είναι οι καλές 

σχέσεις µεταξύ των αθλητών της οµάδας. Το εύρηµα αυτό ευθυγραµµίζεται µε τις απόψεις των Caccesse 

& Mayerberg (1984), που υποστηρίζουν ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι στο επίκεντρο του επαγγέλµατος 

του προπονητή. Φαίνεται ότι εφόσον το περιβάλλον της οµάδας δεν είναι «οικογενειακό», ο προπονητής 

δεν µπορεί να είναι ικανοποιηµένος. 

 

Τέλος, εντύπωση προκαλεί η έλλειψη θετικής συσχέτισης, µεταξύ αυτονοµίας και επαγγελµατικής 

ικανοποίησης. Οι Deci & Ryan (1985, 2000) υπογραµµίζουν ότι η αυτονοµία αποτελεί µια παγκόσµια 

ανθρώπινη ανάγκη. Προηγούµενες εργασίας υποστηρίζουν ότι η αυτονοµία αποτελεί ένα αξιοσηµείωτο 

προβλεπτικό παράγοντα της επαγγελµατικής ικανοποίησης (DeCarlo & Agarwal, 1999); Pierce, Hazel, & 

Mion, 1996). Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας η αυτονοµία παρουσιάζει την τάση της να 

σχετίζεται αρνητικά, έστω και σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, µε την επαγγελµατική ικανοποίηση και 

παρά το γεγονός ότι καταγράφονται στην Ελλάδα αρκετές αντιδράσεις από παρεµβάσεις στο έργο των 

προπονητών (Super-fm, 2008; Contra.gr, 2009). 

 

Η παρούσα εργασία υπόκειται στους περιορισµούς του µικρού αριθµού του δείγµατος και της µεγάλης 
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συµµετοχής στο δείγµα αριθµού προπονητών τοπικών κατηγοριών. 
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ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΠΑ∆ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ 

 

Παπαρνάκη, Αι., Μανδύλας, Α. & Καλτσίδου, ∆. 

ΤΕΙ Καβάλας 
 

Εισαγωγή 
 

Η ταύτιση µε έναν οργανισµό θεωρείται ως µια µορφή κοινωνικής ταύτισης και, ως εκ τούτου, έχει 

µεγάλες οµοιότητες µε αυτή (Ashforth & Mael, 1989). Τα άτοµα που ταυτίζονται µε έναν οργανισµό θα 

προβούν στις ανάλογες ενέργειες προκειµένου να τον υποστηρίξουν (Dutton & Dukerich, 1991). 

Σύµφωνα µε τους Wann & Branscombe (1993), η ταύτιση των φιλάθλων µε µία οµάδα εκφράζει τη 

ψυχολογική σύνδεση µαζί της και το βαθµό µε τον οποίο βλέπουν την απόδοςή της ως κεντρικό στοιχείο 

του εαυτού τους. Ο ορισµός αυτός βασίζεται στη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας, σύµφωνα µε την 

οποία τα άτοµα τείνουν στο να κατηγοριοποιούν τους εαυτούς τους και τους άλλους σε διάφορες 

κοινωνικές κατηγορίες µε βάση διάφορα κριτήρια (Tajfel & Turner 1985), επιδιώκοντας να αποκτήσουν 

και να διατηρήσουν µια θετική κοινωνική ταυτότητα, η οποία συµβάλει θετικά στην αυτοεκτίµησή τους 

(Ashforth & Mael, 1989).   

 

Με το πείραµα των ελάχιστων οµάδων, ο Tajfel (1981), έδειξε ότι τα άτοµα µίας κοινωνικής οµάδας 

έχουν την τάση να αλληλοϋποστηρίζονται, ακόµη και όταν δεν γνωρίζονται µεταξύ τους. Ο υπερτονισµός 

των οµοιοτήτων µεταξύ των µελών της ίδιας κοινωνικής οµάδας συνεπάγεται τον υπερτονισµό των 

διαφορών µε τα µέλη διαφορετικών οµάδων. Ως εκ τούτου, ο χορηγός που ταυτίζεται µε µία αθλητική 

οµάδα είναι λογικό να αναµένει την υποστήριξη των οπαδών της. Ο Dutton et al. (1994), υπογραµµίζει ότι 

τα άτοµα που θα υποστηρίξουν το χορηγό αποσκοπούν στο να στηρίξουν την οµάδα τους. Σε αρκετές 

ερευνητικές εργασίες (Wann, Royalty & Roberts, 2000; Wells, Peng & Southall, 2000), προσδιορίστηκε 

ότι το επίπεδο ταύτισης των φιλάθλων µε την οµάδα µπορεί να προβλέψει διάφορες συµπεριφορές τους, 

µεταξύ των οποίων είναι και η αγορά προϊόντων του χορηγού της. 

 

∆ύο από τις µεθόδους της εκ των υστέρων αξιολόγησης της προώθησης είναι αυτές της ανάκλησης της 

µνήµης και της αναγνώρισης. Το δείγµα της έρευνας καλείται να θυµηθεί ποιες διαφηµίσεις είδε, χωρίς 

υποβοήθηση στην περίπτωση της ανάκλησης της µνήµης και µε υποβοήθηση από τον ερευνητή στην 

περίπτωση της αναγνώρισης (Stewart, 1989).  

 

Στο ελληνικό επαγγελµατικό ποδόσφαιρο οι 2 από τις θεωρούµενες ισχυρότερες οµάδες (ΟΣΦΠ και 

ΠΑΟ) είχαν ως χορηγούς, κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, τις 2 µεγαλύτερες εταιρείες κινητής 

τηλεφωνίας (Vodafone και Cosmote αντίστοιχα). Η συγκυρία αυτή επέτρεπε τη µελέτη της αντιµετώπισης 

οµοειδών χορηγών από τους οπαδούς και τους αντιπάλους των οµάδων που υποστήριζαν.  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιορίσει την αντιµετώπιση των χορηγών από τους οπαδούς 

των οµάδων, σε σχέση µε το βαθµό ταύτισης των οπαδών µε την οµάδα τους.  

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 701 οπαδοί ελληνικών επαγγελµατικών ποδοσφαιρικών οµάδων. Οι 

199 από αυτούς ήταν οπαδοί του ΟΣΦΠ (Μταύτισης = 5,470, Τ.Α. = 1,591), οι 200 του ΠΑΟ (Μταύτισης 

= 4,951, Τ.Α. = 1,525) και οι υπόλοιποι άλλων οµάδων. Σε κάθε µια από τις 2 πρώτες κατηγορίες οπαδών 

το 15% ήταν γυναίκες. Η µέση ηλικία των συµµετεχόντων έφτανε περίπου τα 30 έτη (Μ = 29,96, Τ.Α. = 

8,893).  
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Όργανο µέτρησης: Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας διεξήχθη µια εµπειρική έρευνα µε 

ερωτηµατολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από 15 ερωτήσεις. Για τη µέτρηση της ταύτισης 

χρησιµοποιήθηκε η Sport Spectator Identification Scale (SSIS) των Wann & Branscombe (1993), όπως 

προσαρµόστηκε για τον ελληνικό πληθυσµό από τους Theodorakis et al. (2006). Το όργανο αποτελείται 

από 7 ερωτήσεις και δέχεται τις απαντήσεις πάνω σε µια 5/βάθµια κλίµακα τύπου Likert. Η ανάκληση 

από τη µνήµη των χορηγών των υπό εξέταση οµάδων, η αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και η 

οµάδα που υποστηρίζονταν από τα µέλη του δείγµατος προσδιορίζονταν µε 4 ερωτήσεις. Τέλος, στο 

ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνονταν και 4 δηµογραφικές ερωτήσεις. 

 

Έλεγχος οργάνου µέτρησης: Για τον έλεγχο του οργάνου µέτρησης, αναφορικά µε την ενότητα της 

ταύτισης, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση αξιοπιστίας µε τη βοήθεια επικυρωτικής παραγοντικής ανάλυσης 

και τον υπολογισµό των δεικτών αξιοπιστίας και ερµηνευµένης διακύµανσης (πίνακας 1). Τα 

αποτελέσµατα των δεικτών πιστοποιούν την επικύρωση και την αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου. 

 

Πίνακας 1. Αποτελέσµατα της παραγοντική ανάλυσης και της ανάλυσης αξιοπιστίας. 

 

Ταύτιση µε την οµάδα          (Μ = 3,25     Τ.Α. = 0,985) 

α/α Μεταβλητές Φορτίσεις 

1 Σηµαντικότητα του να κερδίζει η οµάδα  0,92 

2 Αφοσίωση φιλάθλου στην οµάδα 0,92 

3 Αφοσίωση φιλάθλου στην οµάδα σύµφωνα µε τους φίλους του 0,75 

4 Συχνότητα παρακολούθησης αγώνων 0,89 

5 Σηµαντικότητα του να είναι φίλαθλος της οµάδας 0,81 

6 Αντιπάθεια στους αντιπάλους της οµάδας 0,81 

7 Χρήση αντικειµένων της οµάδας 0,81 

Chi- Square =20,46   df= 14  p-value= 0,11636 

RSMEA =0,068   GFI=0,99    AGFI=0,97   CFI=0,99 

Composite Reliability= 0,946 

Variance Extracted= 0,716 

  

Αποτελέσµατα 
 

Προκειµένου να εξετασθεί η σχέση της ανάκλησης από τη µνήµη των χορηγών µε τις οµάδες που 

υποστηρίζουν οι οπαδοί, διεξήχθησαν 2 διασταυρώσεις µεταβλητών (Crosstabs). Και στις δύο 

διασταυρώσεις τη µία µεταβλητή αποτέλεσαν οι οπαδοί του Ολυµπιακού και του Παναθηναϊκού. Η άλλη 

µεταβλητή στη πρώτη  διασταύρωση ήταν η ανάκληση από τη µνήµη της Vodafone και στην δεύτερη 

διασταύρωση η  ανάκληση από τη µνήµη της Cosmote. Όσον αφορά την ανάκληση από τη µνήµη της 

Vodafone δεν υπήρξε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των οπαδών του Ο.Σ.Φ.Π. και του Π.Α.Ο 

(Asymp. Sig. = 0,154). Αντίθετα, όσον αφορά την ανάκληση από τη µνήµη της Cosmote υπήρξε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των οπαδών του Ο.Σ.Φ.Π. και του Π.Α.Ο (Asymp. Sig.= 0,003). 

Οι οπαδοί του Π.Α.Ο. ανακαλούσαν από τη µνήµη τον χορηγό της δικής τους οµάδας και αγνοούσαν τον 

χορηγό του Ολυµπιακού σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό. Τα ποσοστά ανάκλησης παρατίθενται στον 

πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2. Ποσοστά ανάκλησης από τη µνήµη των χορηγών κατά οµάδα ένταξης. 

 

 Οµάδα ένταξης Ανάκληση µνήµης 

για Vodafone 

Ανάκληση µνήµης 

για Cosmote 

1 Οπαδοί ΟΣΦΠ 92,5% 91,5% 
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2 Οπαδοί ΠΑΟ 89,0% 98,0% 

3 Οπαδοί άλλων οµάδων 93,1% 93,9% 

Μέσες τιµές 91,53% 94,47% 

 

Προκειµένου να εξετασθεί η συσχέτιση της ανάκλησης από τη µνήµη των χορηγών µε το βαθµό ταύτισης 

µε την οµάδα τους, εφαρµόστηκαν 4 δυαδικές  λογιστικές παλινδροµήσεις (Binary Logistic Regression). 

∆ύο για του οπαδούς του Ολυµπιακού και 2 για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Στις 2 παλινδροµήσεις 

ως εξαρτηµένες µεταβλητές ελήφθησαν η ανάκληση του χορηγού της οµάδας, ενώ στις άλλες 2 ως 

εξαρτηµένες ελήφθησαν η ανάκληση του χορηγού της αντίπαλης οµάδας (2=Ναι, 1=Όχι). Ως ανεξάρτητες 

µεταβλητές ελήφθησαν και στις 4 παλινδροµήσεις ο βαθµός ταύτισης των οπαδών µε την οµάδα τους. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 

  

Πίνακας 3. Συσχέτιση της ανάκλησης από τη µνήµη των χορηγών µε την ταύτιση των οπαδών µε  

                   την οµάδα τους. 

 

Οπαδοί Χορηγός οµάδας Χορηγός αντιπάλου 

Ο.Σ.Φ.Π Θετική συσχέτιση 

Nagelkerke R square = 0,299 

B= 0,369 

Θετική συσχέτιση 

Nagelkerke R square = 0,238 

B= 0,340 

Π.Α.Ο. Καµιά  συσχέτιση 

Nagelkerke R square = 0,015 

 

Θετική συσχέτιση 

Nagelkerke R square = 0,145 

B= 0,168 

 

Όπως προκύπτει, η ανάκληση από τη µνήµη του χορηγού της αντίπαλης οµάδας σχετίζεται, σε στατιστικά 

σηµαντικό βαθµό θετικά µε το βαθµό ταύτισης µε την οµάδα, ενώ η ανάκληση από τη µνήµη του χορηγού 

της οµάδας δεν σχετίζεται πάντοτε θετικά µε το βαθµό ταύτισης µε την οµάδα. Η εφαρµογή µίας 

διασταύρωσης µεταβλητών έδειξε ότι η οµάδα που υποστηρίζει ο οπαδός σχετίζεται θετικά µε την αγορά 

υπηρεσιών από το χορηγό της οµάδας (Pearson X2: Value=6,903,  df=2,  Asympt. Sig. (2-tailed) =0,032). 

Στον πίνακα 4 φαίνονται οι διαφορές των αγορών των οπαδών σε σχέση µε τη µέση αγορά όλου του 

ερευνητικού. 

 

Πίνακας 4. Η αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

 

 Vodafone Cosmote Άλλες 

Μέση αγορά δείγµατος 23,40% 33,20% 43,40% 

Αγορά οπαδών ΟΣΦΠ 30,50% 29,00% 40,50% 

Αγορά οπαδών ΠΑΟ 22,50% 40,50% 37,00% 

 

Προκειµένου να εξετασθεί η συσχέτιση της αγοράς υπηρεσιών από το χορηγό της οµάδας µε το βαθµό 

ταύτισης µε την οµάδα τους εφαρµόστηκαν 2 δυαδικές λογιστικές παλινδροµήσεις (Binary Logistic 

Regression), µία για τους οπαδούς του ΟΣΦΠ και µία για τους αντίστοιχους του ΠΑΟ και αφού 

εξαιρέθηκαν οι αγορές υπηρεσιών από τις άλλες, πλην των 2 χορηγών εταιρείες. Ως εξαρτηµένες 

µεταβλητές ελήφθησαν οι 2 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (1=Vodafone, 2=Cosmote) και ως ανεξάρτητες 

η ταύτιση µε την οµάδα. Τα αποτελέσµατα (X2 = 19,560,  Sig. =0,000, B=-0,626,  Wald Sig.=0,000) για 

τους οπαδούς του ΟΣΦΠ υποστηρίζουν ότι όσο πιο ταυτισµένοι είναι µε την οµάδα τους, τόσο 

περισσότερο αγοράζουν τις υπηρεσίες της χορηγού της. Αντίθετα, τα αποτελέσµατα (X2 = 2,60,  Sig. 

=0,110, B=-0,195,  Wald Sig.=0,113) για τους οπαδούς του ΠΑΟ υποστηρίζουν ότι η ταύτιση µε την 

οµάδα τους δεν σχετίζεται µε την αγορά των υπηρεσιών του χορηγού της.  
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Συζήτηση - Συµπεράσµατα 

 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν µία πολύ υψηλή ανάκληση από τη µνήµη (93,0%) των χορηγών των 2 οµάδων 

που εξετάστηκαν. Η ανάκληση των χορηγών των οµάδων που υποστηρίζουν οι οπαδοί ανέρχεται σε 

ποσοστό 95,25%. Το αποτέλεσµα αυτό ξεπερνά τα αντίστοιχα ευρήµατα των Τόλκα & Τζέτζη (2002), 

που αναφέρονταν επίσης στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και που προσδιορίζουν την 

αναγνωρισιµότητα του χορηγού από τους οπαδούς της οµάδας στο 80%. Η διαφορά ίσως έγκειται στο ότι 

στην περίπτωση της παρούσας έρευνας εξετάσθηκαν µόνο οι χορηγοί των 2 ίσως ισχυρότερων και 

περισσότερο προβεβληµένων οµάδων της χώρας. Ο βαθµός ταύτισης µε την οµάδα βρέθηκε να σχετίζεται 

µε την ανάκληση από τη µνήµη του χορηγού της αντίπαλης οµάδας, αλλά όχι πάντοτε και του χορηγού 

της οµάδας του οπαδού. Ωστόσο, η ανάκληση του χορηγού της αντίπαλης οµάδας ίσως δεν αποτελεί ένα 

θετικό για τους χορηγούς στοιχείο, αφού είναι πιθανό ο αντίπαλος οπαδός, υποστηρίζοντας τα µέλη της 

δικής του «έσω» οµάδας, να αποφύγει την αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Πράγµατι, όπως 

προκύπτει από τα ερευνητικά αποτελέσµατα, ο οπαδός αγοράζει περισσότερο τις υπηρεσίες του χορηγού 

της οµάδας του, εις βάρος του χορηγού της αντίπαλης οµάδας, χωρίς, µάλιστα, η ταύτιση µε την οµάδα να 

είναι πάντοτε καθοριστική της τάσης αυτής. Έτσι, στο σηµείο αυτό τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας 

διαφοροποιούνται σε ένα βαθµό µε τις απόψεις που υποστηρίζουν ότι η ταύτιση µε την οµάδα σχετίζεται 

θετικά µε την αγορά των προϊόντων του χορηγού της οµάδας   (Wann, Royalty & Roberts, 2000; Wells, 

Peng & Southall, 2000), αλλά συµφωνούν µε τα αντίστοιχα των Farrelly & Quester (2005), που 

εισηγούνται ότι η αποτελεσµατικότητα των πωλήσεων δεν θεωρείται ένας αξιόπιστος παράγοντας για την 

αξιολόγηση της χορηγίας, αφού σε αυτήν µπορεί να εµπλέκονται και άλλες προωθητικές ενέργειες της 

εταιρείας.  
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Τόγας, Π.,¹  Μπάρλας, Α.² & Θεοδωράκης, Ν.¹ 

¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Σερρών, ΑΠΘ  

² Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  
 

Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία 10 χρόνια, για να επιτύχουν συγκεκριµένους στόχους οι επιχειρήσεις τείνουν να επενδύουν 

σε χορηγίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις επιζητούν το κέρδος µέσω της επαφής µε την κοινωνία, αλλά 

και µέσω πιο σύνθετων τρόπων, όπως είναι η έκθεση στα ΜΜΕ, η αύξηση των πωλήσεων και η 

αναγνωρισιµότητα της µάρκας / εταιρείας τους. Σύµφωνα µε αναφορά της European Sponsorship 

Association (ESA) (2007), το 54% των χορηγικών προγραµµάτων συνδέεται µε τη βιοµηχανία του 

αθλητισµού. Παρόλα αυτά, µόνο ένα µικρό ποσοστό των επιχειρήσεων αξιολογεί την 

αποτελεσµατικότητα της αθλητικής χορηγίας µέσω, π.χ., της πρόθεσης για αγορά προϊόντων του χορηγού, 

της εικόνας του χορηγού και της αναγνωρισιµότητα του ονόµατος του χορηγού.  

 

∆ιερευνώντας δείγµα θεατών ενός τουρνουά γκολφ και ενός τουρνουά τένις, οι Nicholls, Roslow & 

Dublish (1999), ανέφεραν ότι µεταξύ της αναγνωρισιµότητας του χορηγού και της προτίµησης των 

προϊόντων / υπηρεσιών, υπάρχει µία ισχυρά θετική σχέση που οδηγεί υποσυνείδητα στη διάθεση για 

αγορά προϊόντων / υπηρεσιών µε το λογότυπο των χορηγών. Επιπρόσθετα, ο Pope (1998),  επισήµανε 

πως ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της χορηγίας είναι η αύξηση της αυθόρµητης 

«αναγνωρισιµότητας» της εταιρείας χορηγού και των προϊόντων της από την αγορά – στόχο.  

 

Με βάση το παραπάνω, είναι σηµαντικό για µια επιχείρηση να αναγνωρίσει τα στοιχεία που επηρεάζουν 

θετικά, ή αρνητικά την αποτελεσµατικότητα του χορηγού (Madrigal, 2001; Meenaghan, 2001). Οι 

συνηθέστεροι παράγοντες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι η ψυχολογική δέσµευση µε ένα 

αθλητικό γεγονός, η ανάµειξη µε το άθληµα, η ταύτιση µε την οµάδα, και η στάση απέναντι στη χορηγία 

(Alexandris, Tsaousi & James, 2007; Cornwell & Maignan, 1998; Crompton, 2004; Harvery, 2001; 

Meenaghan, 2001; Pope & Voges, 1999). Η πλειοψηφία των παραπάνω µελετών αφορά θεατές αθλητικών 

γεγονότων, η χορηγία των οποίων διαφέρει από αυτή των επαγγελµατικών σωµατείων, όπου οι φίλαθλοι 

είναι αφοσιωµένοι στην οµάδα τους και στοχοποιούνται ευκολότερα (Alexandris et al., 2007). 

Συγκεκριµένα, η ταύτιση των φίλαθλων µε την οµάδα αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα ποικίλλων 

καταναλωτικών συµπεριφορών, όπως π.χ., η επανάληψη αγοράς,  η αφοσίωση, η παρακολούθηση 

αγώνων και η αγορά προϊόντων του χορηγού (Gwinner & Swanson, 2003; Pease & Zhang, 2001; 

Theodorakis, Koustelios, Robinson & Barlas, 2009; Wann, Bayens & Driver, 2004).  

 

Οι Wann & Branscombe (1993), όρισαν την ταύτιση των φιλάθλων ως την ψυχολογική σύνδεση µε την 

οµάδα και το βαθµό µε τον οποίο βλέπουν την απόδοσή της ως κεντρικό στοιχείο του εαυτού τους. Ο 

αντίκτυπος της ταύτισης σε χορηγικά οφέλη, όπως είναι η αγορά επίσηµων προϊόντων, η εκτίµηση προς 

το χορηγό (favorability) και η ικανοποίηση από το χορηγικό πρόγραµµ έχει επιβεβαιωθεί από διάφορες 

µελέτες την τελευταία δεκαετία (Barlas, Koustelios, Theodorakis & Sidorkina, 2009; Gwinner & 

Swanson, 2003; Madrigal, 2001). Ωστόσο, η µελέτη των επιπτώσεων της ταύτισης στη χορηγική 

αποτελεσµατικότητα στον τοµέα των επαγγελµατικών αθλητικών σωµατείων είναι περιορισµένη.  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του ρόλου της ταύτισης των φιλάθλων στην 

αναγνωρισιµότητα και στην εκτίµηση των χορηγών της οµάδας τους, στο χώρο του επαγγελµατικού 
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ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, στην ανάπτυξη του οποίου οι χορηγοί παίζουν σηµαντικότατο ρόλο, αλλά και 

στην οικονοµική βιωσιµότητα των οµάδων.  

 

Μεθοδολογία 

 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 180 φίλαθλοι οµάδων ποδοσφαίρου της Super League που διέµεναν 

στους νοµούς Σερρών (65%) και Θεσσαλονίκης (35%). Από αυτούς οι 156 (86.7%) ήταν άντρες και οι 24 

(13.3%) ήταν γυναίκες. Η ηλικία τους κυµάνθηκε από 18 - 46 έτη, ενώ ο µέσος ήταν 26.28 έτη (Τ.Α. = 

7.37). Το 30% δήλωσαν κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας και το 21.4% δήλωσαν «οργανωµένοι» σε 

συνδέσµο φιλάθλων της οµάδας τους. 

 

Όργανα µέτρησης: Για τη διερεύνηση της ταύτισης των φιλάθλων χρησιµοποιήθηκε η Ελληνική έκδοση 

της κλίµακας SSIS (SSIS-G: Theodorakis, Vlachopoulos, Wann, Afthinos & Nassis, 2006), η οποία 

περιλαµβάνει 7 ερωτήµατα (π.χ., Πόσο σηµαντικό είναι για εσάς να κερδίζει η οµάδα σας;). Οι 

απαντήσεις δίνονταν σε µία 8βάθµια κλίµακα τύπου Likert (οι αριθµοί κοντά στο 8 δήλωναν υψηλά 

επίπεδα ταύτισης µε την οµάδα). Για τη διερεύνηση της αναγνωρισιµότητας του χορηγού οι 

συµµετέχοντες απαντούσαν στην ερώτηση αν γνωρίζουν τον κύριο χορηγό της οµάδας, δηλώνοντας 

παράλληλα το όνοµά του. Για την εκτίµηση προς τον χορηγό χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 3 ερωτηµάτων 

των Speed & Thomson (2000). Οι απαντήσεις δίνονταν σε 7βάθµια κλίµακα τύπου Likert, όπου 1 = 

διαφωνώ απόλυτα και 7 = συµφωνώ απόλυτα.  

 

∆ιαδικασία µέτρησης: Η συλλογή των δεδοµένων έγινε από 2 ερευνητές στους νοµούς Σερρών και 

Θεσσαλονίκης. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν έξω από το γήπεδο και σε χώρους γύρω από αυτό όπου 

συχνάζουν άτοµα που παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Οι φίλαθλοι συµπλήρωναν τα ερωτηµατολόγια 

µπροστά στον ερευνητή και τα παρέδιδαν πριν από την έναρξη του αγώνα για να µην έρχονται σε επαφή 

µε τις διαφηµίσεις των χορηγών της οµάδας.   

 

Αποτελέσµατα  
 

Η εσωτερική συνοχή των ερωτηµάτων της κλίµακας SSIS-G και της κλίµακας εκτίµησης προς το χορηγό 

ήταν ικανοποιητική (Cronbach’s a .92 και .95 αντίστοιχα). Η ταύτιση των φιλάθλων µε την οµάδα τους 

κυµάνθηκε σε υψηλά επίπεδα (Μ.Ο. = 6.21, Τ.Α. = 1.24), ενώ η εκτίµησή τους για το χορηγό της οµάδα 

τους κυµάνθηκε σε µέτρια επίπεδα (Μ.Ο. = 3.99. Τ.Α. = 1.88). Η ανάλυση συσχέτισης Pearson έδειξε ότι 

οι φίλαθλοι µε υψηλότερα επίπεδα ταύτισης δείχνουν µεγαλύτερη εκτίµηση για το χορηγό της οµάδας 

τους (r=.22). Πρέπει να σηµειωθεί ότι 65.6% των συµµετεχόντων στην έρευνα ήταν σε θέση να δηλώσουν 

τον κύριο χορηγό της οµάδας τους. Από αυτούς, οι φίλαθλοι που δήλωσαν περισσότερο δεµένοι µε την 

οµάδα τους (Μ.Ο. = 6.7) ήταν πιο πιθανό να γνωρίζουν το χορηγό της οµάδας τους, από ότι οι φίλαθλοι 

που δήλωναν λιγότερο ταυτισµένοι µε αυτή (Μ.Ο. = 5.2). 

 

Συζήτηση  
 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν ανέδειξαν τη σηµαντικότητα της ταύτισης των φιλάθλων ως παράγοντα 

που σχετίζεται µε την αποτελεσµατικότητα της χορηγίας. Το ποσοστό αναγνωρισιµότητας του χορηγού 

από τους φιλάθλους κρίνεται ικανοποιητικό, ενώ το ποσοστό εκτίµησης του χορηγού κρίνεται µέτριο. 

Συγκεκριµένα, οι φίλαθλοι που δηλώνουν ταυτισµένοι µε την οµάδα τους φαίνεται να εµπεδώνουν και να 

αναγνωρίζουν ευκολότερα το χορηγό της οµάδας από αυτούς που παρουσιάζουν χαµηλότερη ταύτιση. 

Παράλληλα, οι φίλαθλοι που εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ταύτισης είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν 

θετική άποψη για το χορηγό και τα προϊόντα του.  

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι σε συµφωνία µε αυτά παλαιοτέρων µελετών, στις οποίες οι φίλαθλοι 

µε υψηλά επίπεδα ταύτισης µε την επιχείρηση καταναλωτές εµφανίζονται να παρουσιάζουν θετικές 
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στάσεις πάνω σε θέµατα που αφορούν στην οµάδα (π.χ., θετικά σχόλια για τις υπηρεσίες της οµάδας) 

(Gwinner & Swanson, 2003; Pease & Zhang, 2001; Theodorakis et al., 2009; Wann et al., 2004). Είναι 

σηµαντικό να αναφερθεί πως στη παρούσα εργασία µελετήθηκε η άµεση σχέση µεταξύ της ταύτισης και 

των 2 παραγόντων της αποτελεσµατικότητας του χορηγικού προγράµµατος.  

 

Ενώ η παραπάνω µέθοδος είναι σύµφωνη µε προηγούµενη µελέτη (Madrigal, 2001) θα ήταν σηµαντικό 

µελλοντικά να ερευνηθεί και ο ρόλος άλλων παραγόντων της συµπεριφοράς καταναλωτών (π.χ., 

αφοσίωση) που δρουν είτε ως ρυθµιστικοί, είτε ως ενδιάµεσοι παράγοντες στην παραπάνω σχέση. Είναι 

εµφανές πως κάθε επαγγελµατικό σωµατείο που επιθυµεί να δηµιουργήσει σχέση αµοιβαίου συµφέροντος 

µε την εταιρεία – χορηγό θα πρέπει να δώσει σηµασία σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την αύξηση της 

ψυχολογικής δέσµευσης των φιλάθλων µε την οµάδα. 
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 
 

Σιµάτης, Ι., Κοντάκος, Σ. & Σχοινάκης, Σ.  

ΤΕΙ Καβάλας 

 

Εισαγωγή 
 

Πολλές επιχειρήσεις σήµερα επιλέγουν την προώθησή τους µέσω των αθλητικών γεγονότων. Μερικές 

από τις µορφές προώθησης είναι η τηλεοπτική διαφήµιση κατά τη µετάδοση αθλητικών αγώνων, οι 

διαφηµιστικές πινακίδες στους αθλητικούς χώρους και οι χορηγίες σε αθλητικούς φορείς. Η τηλεοπτική 

διαφήµιση µπορεί να είναι συµβατική, ή να προβάλλεται στον αγωνιστικό χώρο µε τη µέθοδο της 

εικονικής διαφήµισης (virtual advertising), ενώ η επωνυµία του χορηγού µπορεί να εµφανίζεται σε 

διάφορα σηµεία της στολής των αθλητών.  

 

Η τηλεόραση αποτελεί το ισχυρότερο και δηµοφιλέστερο µέσο για την εκποµπή του διαφηµιστικού 

µηνύµατος και για το λόγο αυτό προσελκύει το µεγαλύτερο µέρος της ετήσιας διαφηµιστικής δαπάνης 

τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα (Ζώτος, 2008). Η µεγάλη επίδρασή της οφείλεται στο ότι φέρνει το 

διαφηµιστικό µήνυµα µέσα στο σπίτι. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής ενός διαφηµιστικού µηνύµατος µέσω της 

τηλεόρασης είναι εξαιρετικά µικρή (Ζώτος, 2008) και, συνεπώς, ο αριθµός των διαφηµιστικών 

µηνυµάτων που µεταδίδονται (ο Economist [2004] υποστηρίζει ότι κάθε άτοµο δέχεται καθηµερινά 3000 

διαφηµιστικά µηνύµατα) είναι υπερβολικός. Έτσι, όταν οι τηλεθεατές βρίσκονται αντιµέτωποι µε ένα 

καταιγισµό διαφηµιστικών µηνυµάτων νοιώθουν ανία και εκνευρισµό, γεγονός που τους οδηγεί στο 

ζάπινγκ. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για την ανάπτυξη της χορηγίας (Γιαννόπουλος, 2002). 

 

Ο Meenaghan (1991), ξεχωρίζει τις διαφηµίσεις από τις χορηγίες λέγοντας πως περνούν διαφορετικά 

µηνύµατα στον κόσµο. Στη χορηγία ο χορηγός επιδιώκει να καταστεί µέλος της οµάδας, µε την οποία 

είναι ταυτισµένοι οι οπαδοί της (Bhattachrya et al., 1995), ευελπιστώντας ότι οι αυτοί θα ταυτιστούν και 

µαζί του και θα αγοράσουν τα προϊόντα του. Οι Cunnigham & Taylor (1995), υποστηρίζουν ότι παρά τις 

βασικές τους διαφορές, η χορηγία και η διαφήµιση είναι αρκετά όµοια στην προώθηση των στόχων της 

εταιρείας και συµπληρώνουν το ένα το άλλο. 

 

∆ύο από τις µεθόδους της εκ των υστέρων αξιολόγησης της διαφήµισης είναι αυτές της ανάκλησης της 

µνήµης και της αναγνώρισης. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα καλούνται να θυµηθούν τις διαφηµίσεις που 

είδαν στα υπό εξέταση µέσα επικοινωνίας, χωρίς υποβοήθηση στην περίπτωση της ανάκλησης της 

µνήµης και µε υποβοήθηση από τον ερευνητή στην περίπτωση της αναγνώρισης (Stewart, 1989). Οι 

µετρήσεις ελέγχου ανάκλησης και αναγνώρισης αξιολογούν το επίπεδο ενηµέρωσης των διαφηµιστικών 

µηνυµάτων που προβλήθηκαν το προηγούµενο διάστηµα (Leigh, Zinkhan & Swaminathan, 2006). Η 

ενηµέρωση θεωρείται το βασικό επικοινωνιακό αποτέλεσµα, στο οποίο στηρίζεται η διαµόρφωση και η 

αλλαγή της στάσης του καταναλωτή απέναντι στο προϊόν (Rossiter & Percy, 1983) και η αναγνώριση του 

χορηγού περιλαµβάνεται στις παραµέτρους που αξιολογούν µία χορηγία (Τόλκα & Τζέτζης, 2002). Είναι 

φανερό ότι τόσο η διαφήµιση, όσο και η χορηγία δεν µπορούν να µεταβιβάσουν το µήνυµά τους, εφόσον 

δεν είναι ενηµερωµένοι γι’ αυτές οι αποδέκτες τους. 

 

Σκοπός της έρευνας   

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει µε τη µέθοδο της ανάκλησης της µνήµης χωρίς 

υποβοήθηση τις διαφηµίσεις και τις χορηγίες που προβλήθηκαν από την τηλεόραση, στο πλαίσιο ενός 

ποδοσφαιρικού αγώνα. 
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Μεθοδολογία 

 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 312 τηλεθεατές (Ν=312) (265 άνδρες και 67 γυναίκες) που 

παρακολούθησαν τον ποδοσφαιρικό αγώνα Άρη – ΠΑΟΚ στις 25.01.2009 για το ποδοσφαιρικό 

πρωτάθληµα της Superleague. Η µέση ηλικία τους έφτανε τα 27.41 έτη (Τυπική απόκλιση=11.318). Οι 99 

από τους συµµετέχοντες δήλωσαν οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι 73 του Άρη, 136 άλλων οµάδων, ενώ 4 δεν 

δήλωσαν οπαδοί κάποιας οµάδας. 

 

Όργανο µέτρησης: Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του 

ερωτηµατολογίου.  

 

∆ιαδικασία µέτρησης: Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να ανακαλέσουν από τη µνήµη τους: α) τις 

τηλεοπτικές διαφηµίσεις που είδαν πριν, στο ηµίχρονο και µετά το τέλος του αγώνα, β) τις διαφηµίσεις µε 

τη µέθοδο της εικονικής διαφήµισης, γ) τις διαφηµιστικές πινακίδες που ήταν τοποθετηµένες γύρω από 

τον αγωνιστικό χώρο και δ) τους χορηγούς των οµάδων που φέρονταν στο εµπρός µέρος, στο πίσω µέρος 

και στα µανίκια των εµφανίσεων των ποδοσφαιριστών.  

 

Αποτελέσµατα 
 

Η ανάλυση συχνοτήτων έδειξε ότι οι φίλαθλοι θυµούνταν κατά µέσο όρο 1,12 (Τ.Α.=0,975) τηλεοπτικές 

διαφηµίσεις (από τις 28 συνολικά) και 0,92 (Τ.Α.=1,542) διαφηµιστικές, πινακίδες που είχαν τοποθετηθεί 

µέσα στον αγωνιστικό χώρο (από τις 40 συνολικά). Κανένας δεν θυµόταν την τηλεοπτική διαφήµιση 13 

εταιρειών και τις διαφηµιστικές πινακίδες 19 εταιρειών. Η ανάκληση των τηλεοπτικών διαφηµίσεων έγινε 

σε ποσοστό 3,9%, ενώ των διαφηµιστικών πινακίδων σε ποσοστό 2,30%. Υψηλή ανάκληση από τη µνήµη 

είχαν κυρίως τα διαφηµιστικά µηνύµατα εταιρειών που ήταν, ή εξακολουθούν να είναι χορηγοί στο χώρο 

του αθλητισµού. Την εικονική διαφήµιση ανακάλεσε από τη µνήµη του το 37,2% των ερωτηθέντων. 

 
Τους χορηγούς των οµάδων, που αναγράφονταν στο εµπρός µέρος της φανέλας των αθλητών ανακάλεσε 

το 45,5% των τηλεθεατών, ενώ το χορηγό στο πίσω µέρος της φανέλας ανακάλεσε το 18,9%. Ο 2ος 

χορηγός που φέρονταν στο εµπρός µέρος της φανέλας ανακλήθηκε µόλις από το 2,3%, ενώ ο 1
ος

 χορηγός 

που φέρονταν στο µανίκι της φανέλας ανακλήθηκε από το 16,7%. Τέλος, ο 2
ος

 και ο 3
ος

 χορηγός που 

φέρονταν στο µανίκι της φανέλας ανακλήθηκαν κατά 1,6% και 0,6% αντίστοιχα. 

 

Η εφαρµογή µίας σύγκρισης µέσων ανεξάρτητων δειγµάτων (Independent samples t- test) έδειξε ότι η 

ανάκληση από τη µνήµη των διαφηµιστικών µηνυµάτων (Sig. 2-tailed=0,272) και των διαφηµιστικών 

πινακίδων (Sig. 2-tailed=0,882) δεν σχετίζονταν µε το αν οι τηλεθεατές ήταν οπαδοί κάποιας από τις 2 

οµάδες. Μία παρόµοια εφαρµογή έδειξε ότι η ανάκληση των διαφηµιστικών µηνυµάτων (Sig. 2-

tailed=0,778) και των διαφηµιστικών πινακίδων (Sig. 2-tailed=0,499) δεν σχετίζονταν µε το φύλο των 

τηλεθεατών, ενώ, αντίθετα, η διασταύρωση µεταβλητών (cross tabs), µε υπολογισµό του στατιστικού 

µέτρου Risk, έδειξε ότι οι άνδρες ανακαλούσαν περισσότερο, σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό, την 

εικονική διαφήµιση από ό,τι οι γυναίκες (Exact. Sig (1-sided)=0,165). 

 

Για να εξετασθεί η σχέση της ανάκλησης χορηγών και της οµάδας που υποστηρίζονταν 

πραγµατοποιήθηκαν 2 διασταυρώσεις µεταβλητών (cross tabs), οι οποίες έδειξαν ότι και στις 2 

περιπτώσεις δεν προκύπτει ανεξαρτησία των δειγµάτων (Asymp. Sig (2-sided) <0,05). Ωστόσο, φαίνεται 

ότι οι οπαδοί των οµάδων ανακαλούν από τη µνήµη τους πολύ περισσότερο τους χορηγούς των δικών 

τους οµάδων, παρά τους χορηγούς της αντίπαλης οµάδας. Έτσι,  οι τηλεθεατές οπαδοί του Άρη 

ανακαλούσαν τον κύριο χορηγό της οµάδας τους σε ποσοστό 60%, ενώ τον κύριο χορηγό της αντίπαλης 

οµάδας σε ποσοστό 27,4%. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ανακαλούσαν από τη µνήµη τον κύριο χορηγό της 

δικής τους οµάδας σε ποσοστό 66,67%, ενώ τον κύριο χορηγό της αντίπαλης οµάδας σε ποσοστό 38,78%. 
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Οι τηλεθεατές οπαδοί άλλων οµάδων αναγνώριζαν τον κύριο χορηγό του Άρη σε ποσοστό 35,71% και 

τον κύριο χορηγό του ΠΑΟΚ σε ποσοστό 47,14%. 

 

Η εφαρµογή µιας σύγκρισης µέσων ανεξάρτητων δειγµάτων έδειξε ότι η ανάκληση από τη µνήµη των 

κύριων χορηγών των οµάδων σχετίζεται, σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό, µε το φύλο των τηλεθεατών 

(Sig. 2-tailed=0,000). Οι άνδρες τηλεθεατές (Μ=0,98, Τ.Α=0,816) ανακαλούν από τη µνήµη πολύ 

περισσότερο τους κύριους χορηγούς των οµάδων από τις γυναίκες (Μ=0,49, Τ.Α=0,777). 

 

Συζήτηση – Συµπεράσµατα 

 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι εταιρείες που προβαίνουν σε χορηγίες χαράζονται στη µνήµη των 

φίλαθλων - τηλεθεατών, ιδίως των ανδρών, σε συντριπτικά µεγαλύτερο βαθµό από τις εταιρείες που 

προωθούνται µέσω των τηλεοπτικών διαφηµίσεων, ή των διαφηµιστικών πινακίδων στο γήπεδο, κατά τη 

διάρκεια της τηλεοπτικής µετάδοσης ενός αθλητικού αγώνα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι παρά το υψηλό τους 

κόστος, οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις ελάχιστα αποτυπώνονται στη µνήµη των τηλεθεατών ενός αθλητικού 

αγώνα. Το εύρηµα αυτό ίσως επικυρώνει τις απόψεις του Γιαννόπουλου (2002), ότι η υπερβολική 

µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων από την τηλεόραση προκαλεί ανία, εκνευρισµό και το ζάπινγκ των 

τηλεθεατών και, ως εκ τούτου, αποτελεί έναν από τους λόγους της ανάπτυξης της χορηγίας. Μια εξήγηση 

του φαινοµένου µπορεί να αποτελεί το ότι ο χορηγός ταυτίζεται µε την οµάδα και, ως εκ τούτου, είναι 

περισσότερο αναγνωρίσιµος από τους οπαδούς της. Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας και οι 

οπαδοί των άλλων οµάδων, πλην των διαγωνιζόµενων, κατέγραψαν υψηλά ποσοστά ανάκλησης από τη 

µνήµη όλων των κύριων χορηγών. Αξιοσηµείωτη είναι η υψηλή ανάκληση από τη µνήµη της εικονικής 

διαφήµισης, που ανταγωνίζεται την αντίστοιχη των χορηγών. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας, η εταιρεία που προέβη στην εικονική διαφήµιση είναι για αρκετά χρόνια 

και χορηγός του ποδοσφαιρικού πρωταθλήµατος της Superleague. 

 

Επίσης, προκύπτει ότι ο χορηγός που φέρεται στο εµπρός µέρος της εµφάνισης βρίσκεται στην πρώτη 

θέση, σηµειώνοντας την υψηλότερη ανάκληση από τη µνήµη, ακολουθεί ο χορηγός στο πίσω µέρος της 

εµφάνισης και έπεται ο χορηγός που φέρεται στα µανίκια. Ωστόσο, πρέπει να υπογραµµισθεί ότι δεν 

χαίρουν όλοι οι χορηγοί υψηλής ανάκλησης από τη µνήµη, αν αναγράφονται στο εµπρός µέρος της 

εµφάνισης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι «δεύτεροι» χορηγοί, που φέρονταν στο εµπρός µέρος των 

αθλητικών εµφανίσεων, αλλά και στα µανίκια τους, καθώς και οι «τρίτοι», αποτυπώνονταν ελάχιστα στη 

µνήµη των τηλεθεατών, σε αντίθεση µε τους «πρώτους» χορηγούς. Η υψηλότερη ανάκληση από τη µνήµη 

τηλεοπτικών διαφηµίσεων και πινακίδων των εταιρειών που προβαίνουν σε χορηγίες, επιβεβαιώνει την 

άποψη των Cunnigham & Taylor (1995), που υποστηρίζουν ότι οι χορηγίες και η διαφήµιση 

συµπληρώνουν η µία την άλλη.  
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Cunningham, M.H. & Taylor, S. F. (1995). Event marketing: state of the industry and research agenda. 

Festival Management & Event Tourism, 2: 123-37.  

Γιαννόπουλος, Κ. (2002). Αθλητική χορηγία. Αθλότυπο, Αθήνα. 

Ζώτος, Γ. (2008). ∆ιαφήµιση: σχεδιασµός ανάπτυξη, αποτελεσµατικότητα. University Studio Press, 

Θεσσαλονίκη. 

Leigh, Zinkhan & Swaminathan (2006). Dimensional relationships of recall and recognition measures 

with selected cognitive and affective aspects of print ads. Journal of Advertising, 35(1): 105-122. 

Meenaghan, T. (1991). The role of sponsorship in the marketing communications mix. International 

Journal of Advertising, 10(1): 35-47.  

Rossiter, J.R. & Percy. L (1983). Visual communication in advertising" in R.J. Harris (ed) Information 



10
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Καβάλα               6 – 8 Νοεµβρίου 2009 35 

Processing Research in Advertising, New York: Lawrence Erlbaum Associates: 83-125. 

Stewart, J. (1989). In search of curriculum for management for the public sector. Management Education 

& Development, 20(3): 168-175. 

The Economist (2004). Special report: the future of advertising. June 26. 

Τόλκα, Β. & Τζέτζης, Γ. (2002). Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των χορηγιών ποδοσφαίρου ως 

µέσο υλοποίησης των επικοινωνιακών στόχων των χορηγών. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ  

 

Καράκος, Π. 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 

Εισαγωγή 
 

Ο αθλητισµός, ως κοινωνική και φυσική δραστηριότητα, έχει γνωρίσει µεγάλη ανάπτυξη κυρίως κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, µε αποτέλεσµα µια σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα και µεγάλα οικονοµικά 

µεγέθη να συνδέονται µε αυτόν. Η επιτυχία των σύγχρονων αθλητικών οργανισµών δεν µπορεί να 

βασιστεί µόνο στην εκτεταµένη δηµοσιότητα, αλλά κυρίως στη σωστή οργάνωση και διοίκηση, το 

µάρκετινγκ και τη χορηγία ως πηγές εξασφάλισης οικονοµικής ευηµερίας, αυτοτέλειας, σταθερής 

παρουσίας του φίλαθλου κοινού στις αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και τελικής αναγνώρισης για 

το κοινωνικό προφίλ και το έργο τους. 

 

Τα ποσά που προσφέρονται για χορηγίες είναι τεράστια και συνεχώς αυξανόµενα. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι το 2003 οι χορηγίες στην Αµερική έφτασαν το ποσό των 10,2 δις δολαρίων, στην Ευρώπη το ποσό 

των 7,4 δις δολαρίων, στην Ασία το ποσό των 4,7 δις δολαρίων και στον υπόλοιπο κόσµο το ποσό των 1,6 

δις δολαρίων (Stotlar, 2004).  Παράλληλα, και η αθλητική χορηγία έχει αναπτυχθεί ραγδαία σε όλο τον 

κόσµο τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότερες εταιρείες, συνεπαρµένες από τη γοητεία που ασκούν 

τα σπορ, διερευνούν τη δυνατότητα αξιοποίησης χορηγικών ευκαιριών και εντάσσουν προγράµµατα 

αθλητικής χορηγίας στις επικοινωνιακές τους µεθόδους (Γιαννόπουλος, 2002). 

 

Πολλές εταιρείες θεωρούν δεδοµένο ότι οι φίλαθλοι µιας οµάδας, ή οι θεατές µιας αθλητικής συνάντησης 

θα γνωρίζουν το χορηγό. Πρόσφατες έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα έδειξαν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι 

δεδοµένο (Alexandris et al., 2005). Σε διάφορες µετρήσεις που έγιναν το ποσοστό αναγνωρισιµότητας του 

χορηγού παρουσίασε µεγάλη διακύµανση: 73% σε τουρνουά καλαθοσφαίρισης µε αποκλειστικό χορηγό 

(Τσαούση 2005), 60% σε οµάδα καλαθοσφαίρισης πρώτης κατηγορίας (Κούβελας, 2006) και 80% σε 

ποδοσφαιρική οµάδα πρώτης κατηγορίας (Τόλκα, Τζέτζης & Καραχάλιος, 2004). Οι αριθµοί αυτοί 

δείχνουν ότι χρειάζεται πολλή προσπάθεια και από τις 2 πλευρές (χορηγούµενος και χορηγός) 

προκειµένου να γίνει γνωστή η χορηγία. 

 

Σκοποί της έρευνας 
 

Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν να: α) εξετασθούν τα ποσοστά αναγνωρισιµότητας των χορηγών, σε 

ερασιτεχνικό και σε επαγγελµατικό επίπεδο, β) εξετασθεί η σχέση ανάµεσα στην εµπλοκή των φιλάθλων 

µε το άθληµα και την αναγνωρισιµότητα της χορηγίας, γ) εξετασθεί η σχέση ανάµεσα στη προσήλωση 

των φιλάθλων µε την οµάδα τους και την αναγνωρισιµότητα της χορηγίας και δ) εξετασθεί η σχέση 

ανάµεσα στην προσήλωση των φιλάθλων µε την οµάδα και την ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τον 

χορηγό 

 

Περιορισµοί της έρευνας 
 

Η έρευνα είχε τους περιορισµούς ότι το δείγµα δεν µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό για όλη την 

Ελλάδα και ότι η ανάπτυξη της αθλητικής χορηγίας είναι καινούργια έννοια στην Ελλάδα, οπότε 

βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο.  
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Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Η1 Υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην εµπλοκή των φιλάθλων µε το άθληµα και την 

αναγνωρισιµότητα της χορηγίας. 

Η2 Υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στη προσήλωση των φιλάθλων µε την οµάδα τους και την 

αναγνωρισιµότητα της χορηγίας. 

Η3 Υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην προσήλωση των φιλάθλων µε την οµάδα και την ανάπτυξη 

θετικών στάσεων προς τον χορηγό. 

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν φίλαθλοι των οµάδων ΑΡΗΣ, ΠΑΟΚ,ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΑΕΚ και ΠΑΟ 

(επαγγελµατική κατηγορία), των οµάδων ΜΕΝΤ και ΙΩΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ (ηµιεπαγγελµατική 

κατηγορία) και των οµάδων Ν. ΡΥΣΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ και ΚΟΥΦΑΛΙΑ (ερασιτεχνικό 

πρωτάθληµα). Συνολικά συγκεντρώθηκαν 187 ερωτηµατολόγια, από τα οποία άρτια ήταν τα 120. 

 

Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο που 

περιλάµβανε 78 ερωτήσεις κλειστού τύπου, από τις οποίες οι 11 αφορούσαν στα ατοµικά στοιχεία, οι 10 

στα συναισθήµατα προς την αγαπηµένη τους οµάδα, οι 29 στα συναισθήµατα που τους προκαλεί η οµάδα, 

και οι υπόλοιπες 28 αφορούν θέµατα σχετικά µε το θεσµό και την αποτελεσµατικότητα της αθλητικής 

χορηγίας. Οι απαντήσεις δίνονταν σε 7βάθµια κλίµακα τύπου Likert. 

 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η συλλογή των δεδοµένων έγινε από φιλάθλους σε γήπεδα καλαθοσφαίρισης της 

περιοχής της Θεσσαλονίκης, τα οποία επιλέχθηκαν τυχαία. ∆ιαπιστώθηκε µεγάλη δυσκολία στη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, µε αποτέλεσµα την αναγκαστική απόρριψη ελαττωµατικών 

ερωτηµατολογίων. Επειδή η κλίµακα των 7 διαβαθµίσεων υπήρξε δύσκολη στην ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε οµαδοποίηση των τιµών 1-2, 3-5, 5-7. 

 

Αποτελέσµατα 
         

Στην παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέτρηση: α) της αναγνωρισιµότητας της χορηγίας (1 ερώτηση), 

β) της εµπλοκής των φιλάθλων µε το άθληµα (2 ερωτήσεις), γ) της προσκόλλησης των φιλάθλων µε την 

οµάδα (2 ερωτήσεις) και δ) της στάσης προς το χορηγό (2 ερωτήσεις). Μέσω της παραγοντικής ανάλυσης 

των αντιστοιχιών διαπιστώθηκε ότι ο πρώτος άξονας διαχωρίζει τους πιστούς και ένθερµους οπαδούς της 

οµάδας (που είναι εξοικειωµένοι µε τα προϊόντα του κύριου χορηγού, είναι γυναίκες, το  επίπεδο 

µόρφωσής τους είναι µέχρι Λύκειο και δεν είναι οργανωµένοι φίλαθλοι) από τους οργανωµένους 

φιλάθλους (που είναι άνδρες, φοιτητές, ή Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το 

κύριο χορηγό της οµάδας) (εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο 

 

Συµπεράσµατα 
 

∆ιαπιστώνεται ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν το αγοραστικό κοινό που υποστηρίζει το 

µάρκετινγκ των οµάδων. Οι οργανωµένοι άνδρες φίλαθλοι, οι οποίοι ταυτίζονται απόλυτα µε την 

αγαπηµένη τους οµάδα, γνωρίζουν τα πάντα σχετικά µε το αγωνιστικό κοµµάτι της οµάδας, όµως δεν 

δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο κοµµάτι του µάρκετινγκ και των χορηγών - υποστηρικτών, που ενισχύουν 

οικονοµικά την οµάδα τους. Αντίθετα, οι γυναίκες που είναι ένθερµοι υποστηρικτές της οµάδας τους 

βλέπουν το γήπεδο ως ένα είδους διασκέδασης και είναι απόλυτα εξοικειωµένες µε τα προϊόντα των 

χορηγών. Πηγαίνουν στο γήπεδο µε τα παιδιά τους και τις περισσότερες φορές περνούν από την µπουτίκ 

και τα µαγαζιά που βρίσκονται περιµετρικά του γηπέδου για την αγορά αναµνηστικών. Τέλος, τα παιδιά 

ταυτίζονται µε τους αθλητές - ινδάλµατά τους και αυτό έχει ως αποτέλεσµα την απόλυτη ταύτιση τους µε 

τους χορηγούς της οµάδας και των προϊόντων τους. 

 

Βιβλιογραφία 
 

Alexandris, K., Tsaousi E. & James, J. (2005). Predicting sponsorship outcomes from attitudinal 

constructs:  the case of a professional basketball event. Paper submitted for publication.    

Γιαννόπουλος, Κ. (2002). Αθλητική χορηγία. Εκδόσεις Αθλότυπο, Αθήνα. 

Κούβελας, Ν. (2006). Εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της αθλητικής χορηγίας σε µια καλαθοσφαιρική 

ανώνυµη εταιρεία. ∆ιπλωµατική Εργασία, ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ∆ΠΘ. 

Stotlar, D. (2004). Sponsorship evaluation: moving from theory to practice. Sports Marketing Quarterly, 

13: 61-64. 

Τόλκα, Β., Τζέτζης, Γ. & Καραχάλιος Ν. (2004). Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των χορηγιών 

στο χώρο του ποδοσφαίρου: µια περιπτωσιακή µελέτη. ∆ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 1: 3-14. 

Τσαούση, Ε. (2005). Παράγοντες που επιδρούν στην εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας. 

∆ιπλωµατική εργασία. ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, Τµήµα Επιστήµης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ∆ΠΘ. 

 



10
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Καβάλα               6 – 8 Νοεµβρίου 2009 39 

 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ  

ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ;  

 

Κουτρουµανίδης, X. 

CK AGENCY Sports Management & Marketing 
 

Εισαγωγή 
 

Η ενηµέρωση θεωρείται το βασικό επικοινωνιακό αποτέλεσµα, στο οποίο στηρίζεται η διαµόρφωση και η 

αλλαγή της στάσης του καταναλωτή απέναντι στο προϊόν (Rossiter & Percy, 1983). Ωστόσο, φαίνεται ότι 

η υπερβολική ενηµέρωση µέσω των αθρόων διαφηµιστικών µηνυµάτων εµποδίζει τελικά την ενηµέρωση. 

Υπολογίζεται ότι κάθε άτοµο γίνεται καθηµερινά αποδέκτης 3000 διαφηµιστικών µηνυµάτων (The 

Economist, 2004), από τα οποία µόλις το 1% των νέων πληροφοριών εγγράφεται µόνιµα στη µνήµη, ενώ 

το 99% διαγράφεται ως µη σηµαντικό (Κοσιώνη, 2003).  

 

Πάνω στις αδυναµίες της διαφήµισης φαίνεται να στηρίζεται και η ανάπτυξη της χορηγίας. Για 

παράδειγµα, προκειµένου να αποφύγουν τα διαφηµιστικά µηνύµατα, που διακόπτουν µια τηλεοπτική 

εκποµπή οι τηλεθεατές αλλάζουν συνήθως κανάλι.. Ο Γιαννόπουλος (2002), αναφέρει ότι υπάρχει ένας 

διαφηµιστικός κορεσµός του καταναλωτή, που προέρχεται από τον όλο και πιο σύντοµο κύκλο ζωής των 

νέων προϊόντων και τον διαρκώς µικρότερο χρόνο των διαφηµιστικών µηνυµάτων. Έτσι, η διαφήµιση, 

που στοιχίζει ακριβά, δεν είναι πια τόσο ανταποδοτική, δηλαδή δεν µπορεί από µόνη της να καλύψει τις 

ανάγκες των επιχειρήσεων για προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Στον αντίποδα, η 

χορηγία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το αθλητικό γεγονός και, ως εκ τούτου, δεν «κουράζει» το θεατή, ή 

τον τηλεθεατή µιας αθλητικής συνάντησης. Ο Drees (2003), αναφέρει ότι ο αθλητισµός παρέχει την 

ευκαιρία στους χορηγούς να επικοινωνήσουν µε τους καταναλωτές σε ένα περιβάλλον που δεν είναι 

πρωταρχικά και απροκάλυπτα «εµπορικό». Έτσι, η ευρεία κάλυψη των αθλητικών γεγονότων από τον 

καθηµερινό και εβδοµαδιαίο αθλητικό και πολιτικό τύπο, αλλά κυρίως από την τηλεόραση συντελούν 

στην αύξηση της αθλητικής χορηγίας. 

 

Επιπλέον, η χορηγία ίσως λειτουργεί µε ένα διαφορετικό τρόπο από τη διαφήµιση. Μια σχετικά 

πρόσφατη αντίληψη συνδέει την επίδραση της αθλητικής χορηγίας στον αποδέκτη της, µε τη θεωρία της 

κοινωνικής ταυτότητας (Tajfel & Turner 1985). Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή, ο χορηγός επιδιώκει να 

γίνει και αυτός µέλος της οµάδας µε την οποία είναι ταυτισµένοι οι οπαδοί της (Bhattachrya et al., 1995). 

Έτσι, οι οπαδοί, που µεροληπτούν υπέρ των µελών της οµάδας τους (Tajfel, et al., 1971), είναι πολύ 

πιθανό να προτιµούν τα προϊόντα, ή τις υπηρεσίες του χορηγού. Πράγµατι, οι Wann, Royalty & Roberts 

(2000) συµπέραναν ότι το επίπεδο ταύτισης των φιλάθλων µε την οµάδα τους µπορεί να προβλέψει 

διάφορες συµπεριφορές, µεταξύ των οποίων και τη αγορά των προϊόντων του χορηγού της. 

 

Η έννοια της χορηγίας συχνά παραποιείται, καθώς παρουσιάζεται ως µια κίνηση καλής θέλησης από το 

χορηγό προς το χορηγούµενο (Lee, Sandler & Shani, 1997). Στην πραγµατικότητα, όµως, οι πλέον 

επιτυχείς χορηγίες αποτελούν σχέσεις συµβίωσης, κατά τις οποίες χορηγοί και χορηγούµενοι 

αποκοµίζουν αµοιβαίο όφελος (Arokallio & Tuominen, 2006). Ένας από τους σκοπούς των χορηγών είναι 

να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να µεγαλώσουν το µερίδιο της αγοράς που κατέχουν (Mullin, Harsy & 

Sutton, 1993). Έτσι, η χορηγία µπορεί να περιλαµβάνει ολόκληρο το πεδίο της τεχνικής του µάρκετινγκ 

(Olkkonen, 1999),. Στο πλαίσιο αυτό, σηµαντικό ρόλο για το χορηγό αποτελεί η δηµιουργία καναλιών 

επικοινωνίας µε τις συγκεκριµένες οµάδες – στόχους (Crimmins & Horn, 1996). Στις παραµέτρους που 

αξιολογούν µια αθλητική χορηγία περιλαµβάνεται και η αναγνώριση του χορηγού από τους φιλάθλους, 

καθώς και η θετική εκτίµηση των τελευταίων για την χορηγό εταιρεία και τα προϊόντα της (Τόλκα & 

Τζέτζη, 2002).  
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Η Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας (ΕΚΚ) συµµετείχε για πρώτη φορά στο επαγγελµατικό 

πρωτάθληµα καλαθοσφαίρισης της Α1 κατηγορίας, κατά την αγωνιστική περίοδο 2008 - 2009. Τα έσοδα 

της οµάδας από χορηγίες θεωρήθηκαν µάλλον πενιχρά. 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µετρήσει την αναγνωρισιµότητα των χορηγών της ΕΚΚ από τους 

φιλάθλους της, να καταγράψει τις απόψεις τους για τις εταιρίες - χορηγούς και να προσδιορίσει τις οµάδες 

- στόχους των εταιρειών αυτών. 

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 200 φίλαθλοι (Ν=200), που παρακολούθησαν τους 2 τελευταίους εντός 

έδρας αγώνες της ΕΚΚ κατά την αγωνιστική περίοδο 2008 - 2009 (ΕΚΚ – Α.Ε.Κ. στις 11.04.09 και ΕΚΚ 

- Κολοσσός Ρόδου στις 22.04.09).  

 

Όργανο µέτρησης: Στους θεατές των 2 παραπάνω αγώνων µοιράστηκαν ερωτηµατολόγια πριν από την 

έναρξη του αγώνα προκειµένου να µελετηθεί η στάση τους απέναντι στην αθλητική χορηγία και να 

προσδιοριστεί η αναγνωρισιµότητα των χορηγών. Το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από 38 ερωτήσεις οι 

οποίες επιλέχθηκαν µε βάση προγενέστερες σχετικές ερευνητικές εργασίες (Τόλκα & Τζέτζη, 2002; 

Αποστολοπούλου κ.ά., 2003), µε κάποιες µικρές τροποποιήσεις για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

ΕΚΚ.   

 

Αποτελέσµατα 

 

Τον κύριο χορηγό της οµάδας αναγνώρισε το 63% των ερωτηθέντων. Σε ό,τι αφορά στην άποψη των 

φιλάθλων για τις επιχειρήσεις που προβαίνουν σε χορηγίες προς την ΕΚΚ το 32% των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι η εταιρίες θα ήταν µεγάλες, το 39% ότι θα ήταν αναπτυσσόµενες, το 37% ότι θα ήταν 

κερδοφόρες και το 30% ότι θα παρουσίαζαν κοινωνικό πρόσωπο. Σε ό,τι αφορά στον προσδιορισµό των 

οµάδων - στόχων των επιχειρήσεων που σκοπεύουν να συµπεριληφθούν µεταξύ των χορηγών της ΕΚΚ 

προέκυψε ότι το 53% των φιλάθλων είναι παντρεµένοι, το 24% πηγαίνει στο γήπεδο µε τα παιδιά του και 

το 12% πηγαίνει στο γήπεδο µε τη/το σύζυγο. Το 80% των ερωτηθέντων είχε ολοκληρώσει την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, το 61% σκόπευε να αγοράσει αυτοκίνητο, ή δίκυκλο στους επόµενους 12 µήνες, 

ενώ το 31% ήταν από µέτρια έως πολύ πιθανό να αγοράσει αυτοκίνητο της χορηγού εταιρίας. Το 82% θα 

αγόραζε είδη ένδυσης της χορηγού εταιρίας, το 63% θα αγόραζε ποτά / τρόφιµα της χορηγού εταιρίας, το 

58% θα αγόραζε ηλεκτρικά είδη της χορηγού εταιρίας, ενώ το 30% θα αγόραζε τραπεζικές και 

ασφαλιστικές υπηρεσίες του χορηγού της οµάδας. Τέλος,  το 71% ήταν εν δυνάµει αγοραστές προϊόντων 

µέσω internet (το 79% είχε πρόσβαση στο διαδύκτιο), ενώ το 69% απάντησε θετικά στο ενδεχόµενο 

λήψης ενηµερωτικών µηνυµάτων στο κινητό από την οµάδα.  

 

Συζήτηση  

 
Σε σχέση µε τα αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνητικών εργασιών στο ίδιο θέµα (Τόλκα & Τζέτζης, 

2002), στην παρούσα έρευνα το ποσοστό αναγνώρισης του κύριου χορηγού της οµάδας παρουσιάζεται 

µάλλον µικρό. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κύριος χορηγός δε φέρονταν στο εµπρός µέρος της 

φανέλας της (αλλά στο παντελονάκι) και η σύνδεσή του µε την οµάδα ήταν σχετικά βραχύχρονη (περίπου 

µισό χρόνο).  

 

Οι απόψεις για το µέγεθος των χορηγών εταιριών της ΕΚΚ παρουσιάζονται µέτριες. Ίσως οι φίλαθλοι της 

ΕΚΚ έχουν συναίσθηση του µεγέθους της νεοφώτιστης στη πρώτη επαγγελµατική κατηγορία οµάδας 

τους, ότι, δηλαδή, δεν είναι µια µεγάλη και παραδοσιακή οµάδα και, ως εκ τούτου, δεν µπορεί να 
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αποτελεί την πρώτη χορηγική επιλογή των πολύ µεγάλων, οικονοµικά και σε κύρος, εταιριών. 

 

Η ΕΚΚ µπορεί να αποτελέσει φορέα προβολής εταιριών κυρίως παιδικών αλλά και γυναικείων προϊόντων 

και εταιριών, που συνήθως αποφεύγουν τη σύνδεση µε αθλητικές οµάδες, εξαιτίας του µεγάλου 

φανατισµού που επικρατεί στα γήπεδα και αποτρέπει την παρουσία παιδιών και γυναικών. Από την ΕΚΚ 

µπορούν να προβληθούν, µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα, εταιρίες αυτοκινήτων, προϊόντων ένδυσης, 

υπηρεσιών διαδικτύου και τροφίµων. Οι εταιρίες που προβάλονται από την ΕΚΚ θα έχουν µεγάλο όφελος 

αν παρέχουν στους φιλάθλους τη δυνατότητα ενηµέρωσης µέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, 

παράλληλα µε την ενηµέρωση για τις εξελίξεις στην οµάδα, αφού οι φίλαθλοι επιθυµούν, σε µεγάλο 

βαθµό, να επικοινωνεί η ΕΚΚ µαζί τους µε εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας (π.χ., µηνύµατα στο 

κινητό). Ακόµη, φαίνεται ότι µπορεί να είναι αποδοτική για τις χορηγούς εταιρίες η πώληση των 

προϊόντων / υπηρεσιών τους µέσω διαδικτύου.  

 

Το κοινό της ΕΚΚ φαίνεται να είναι αρκετά δεκτικό για εταιρίες µε καλής ποιότητας και ακριβότερα 

προϊόντα / υπηρεσίες, λόγω της σχετικά υψηλής του κοινωνικής και εποµένως οικονοµικής, 

διαστρωµάτωσης. Τέτοιες εταιρίες µπορεί να είναι εκείνες προσφέρουν καλύτερα, αλλά ακριβότερα 

προϊόντα, αλλά και εταιρίες τα προϊόντα των οποίων, στην κλίµακα αναγκαιότητας των καταναλωτών, 

τείνουν προς τα προϊόντα πολυτελείας (σε σχέση µε άλλες εταιρίες στην ίδια κλίµακα τείνουν στα 

προϊόντα βασικής ανάγκης). 

 

Συµπεράσµατα 
 

Τα ποσοστά που καταγράφηκαν είναι πολύ σηµαντικά για τους ήδη χορηγούς και τους διαφηµιζόµενους 

στην ΕΚΚ, αλλά και σε αυτούς που ενδιαφέρονται να προβληθούν στο µέλλον µέσω της οµάδας. Όπως σε 

κάθε οµάδα µπάσκετ της Α1, οι εταιρίες από διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών έχουν µια 

καλή ευκαιρία να τα προβάλουν µέσω της ΕΚΚ. Στην παρούσα έρευνα έγινε σαφές ότι οι φίλαθλοι της 

ΕΚΚ είναι πολύ ευνοϊκά προσκείµενοι και συχνοί αγοραστές προϊόντων και υπηρεσιών που ανήκουν σε 

πολλές κατηγορίες προϊόντων. 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ. & Μιχαλοπούλου, Μ. 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 

Εισαγωγή 
 

Ο Cohen (1972), ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές που πρότειναν ότι οι τουρίστες θα µπορούσαν να 

ταξινοµηθούν µε βάση παρόµοιες παρατηρήσιµες συµπεριφορές. Οι Yiannakis & Gibson (1992), 

αντιµετώπισαν αυτό το ζήτηµα επινοώντας µια περιεκτική ταξινόµηση των τουριστών ελεύθερου χρόνου 

και σχεδιάζοντας την κλίµακα τουριστικής τυπολογίας Tourist Role Preference Scale (TRPS). Οι Gibson 

& Yiannakis (2002), αποκάλυψαν 15 ρόλους τουριστών: εραστής του ήλιου, αναζητητής δράσης, 

ανθρωπολόγος, αρχαιολόγος, οργανωµένος µαζικός τουρίστας, αναζητητής συγκίνησης, εξερευνητής, 

κοσµοπολίτης, αναζητητής, ανεξάρτητος µαζικός τουρίστας, υψηλής κατηγορίας τουρίστας, 

ανερµάτιστος, φυγάς από την πραγµατικότητα Ι, φυγάς από την πραγµατικότητα ΙΙ, ενεργός αθλητικός 

τουρίστας και εκπαιδευτικός τουρίστας. Η TRPS χρησιµοποιήθηκε σε παρόµοιες έρευνες στην 

Αυστραλία και στην Ελλάδα και έδειξε ότι οι ερωτήσεις του οργάνου αντιπροσωπεύουν σηµαντικά τους 

τουριστικούς ρόλους τους οποίους µετράνε (Foo et al., 2004; Yfantidou et al., 2008).  

 

Ο Mohsin (2005), περιγράφει 12 τουριστικές συµπεριφορές χρησιµοποιώντας µια διαφορετική σκάλα 

µέτρησης. Οι συµπεριφορές που αποκαλύφθηκαν ήταν η ενεργητική, η εξερεύνηση της φύσης, η 

κατάκτηση της εµπειρίας, ο εθνοκεντρισµός, η γλωσσοµάθεια, η χαλάρωση, η φυσική δραστηριότητα, η 

ψυχαγωγία, η καινοτοµία, η πολυτέλεια, οι σχέσεις, η φιλία για την Αυστραλία. Οι τουριστικές 

συµπεριφορές αυτές αντιπροσωπεύουν ίσως το συγκεκριµένο δείγµα της έρευνας και θα πρέπει να 

ερευνηθεί η δυνατότητα χρησιµοποίησης αυτής της σκάλας για άλλα δείγµατα. Όλες αυτές οι 

προσπάθειες διερεύνησης της τουριστικής συµπεριφοράς υπογραµµίζουν τη σηµαντικότητα της 

τυπολογίας στην τουριστική ανάπτυξη.  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την τυπολογία των τουριστών ελεύθερου χρόνου στην 

Ελλάδα µέσω της TRPS.  

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχε ένα στρωσιγενές δείγµα 1675 τουριστών, µε βάση το φύλο (773 άντρες, 

845 γυναίκες) και την ηλικία (17 - 80 ετών, µε µέσο όρο ηλικίας τα 36 έτη), οι οποίοι προέρχονταν από 50 

διαφορετικές χώρες. Η δειγµατοληψία έγινε µε τρόπον ώστε στην έρευνα να συµµετέχουν περίπου ίδιος ο 

αριθµός ανδρών και γυναικών της αντίστοιχης ηλικίας και να µην υπερτερεί κανένα από τα 2 φύλα. Οι 

τουρίστες ήρθαν στη χώρα είτε µεµονωµένοι, είτε µέσω οργανωµένων ταξιδιωτικών γραφείων.  

  

Ο εγχώριος τουρισµός (533 τουρίστες) αποτέλεσε το 31,8% και ο εισερχόµενος τουρισµός (1134 

τουρίστες) αποτέλεσε το 67,7%. Περίπου οι µισοί (45,1%) ήταν παντρεµένοι, ενώ δεν παντρεύτηκε ποτέ 

το 43,8%. Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης, οι συµµετέχοντες κυµαίνονταν από απόφοιτους 

γυµνασίου (4,5%), έως και κατόχους διδακτορικού διπλώµατος (8,7%). Η πλειοψηφία (62%) είχε πλήρη 

απασχόληση ενώ το 18,8% ήταν φοιτητές. Για την πλειοψηφία (48,1%) το ετήσιο οικογενειακό 

εισοδήµατος ήταν από 20.000-60.000€.  

 

Όργανα µέτρησης: Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε σε αυτήν την έρευνα ήταν των Gibson & 

Yiannakis (2002) στην αγγλική γλώσσα. Για να καλυφθεί η πλειοψηφία των τουριστών το 
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ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε σε άλλες 3 γλώσσες: στην ελληνική, στη γερµανική και στη ρωσική.  

 

∆ιαδικασία µέτρησης: Τα δεδοµένα αυτής της έρευνας συγκεντρώθηκαν από τον Ιούνιο έως και τον 

Αύγουστο του έτους 2007 στους 2 µεγαλύτερους αερολιµένες της Ελλάδας, «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην 

Αθήνα και «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη. Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν στους τουρίστες στο 

χώρο των αναχωρήσεων και µετά τον έλεγχο (check-in). Οι τουρίστες ενηµερώνονταν αρχικά για το είδος 

της έρευνας, ρωτούνταν αν µιλούν κάποια από τις 4 γλώσσες και έπειτα αποφάσιζαν εάν ήθελαν να 

συµµετάσχουν. Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού αριθµού περιπτώσεων και για τις 2 κατηγορίες 

µοιράστηκαν 2000 ερωτηµατολόγια, από τα οποία τελικά επιστράφηκαν 1675.  

 

Αποτελέσµατα 
 

Η µέθοδος της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (principal components analysis) και η εναλλακτική 

ορθογώνια περιστροφή των αξόνων (quartimax rotation), χρησιµοποιήθηκε για τις 34 µεταβλητές της 

τυπολογίας - ρόλων, για να ελέγξει την ισχύ της κλίµακας προτίµησης ρόλου τουριστών TRPS, για όλο το 

δείγµα. Ο αριθµός των παραγόντων καθορίστηκε µε το κριτήριο ότι οι ιδιοτιµές έπρεπε να είναι 

µεγαλύτερες του 1. Η µικρότερη φόρτιση που χρησιµοποιήθηκε για να διαµοιραστούν οι ερωτήσεις στους 

παράγοντες ήταν 0.40. Η ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες αποκάλυψε 8 παράγοντες που εξηγούσαν το 

57,69% της συνολικής διακύµανσης.  

 
Πίνακας 1. Παραγοντική ανάλυση ερωτήσεων συµπεριφοράς των τουριστών. 

 

Τουριστικοί ρόλοι 

Ερωτήσεις 

κλίµακας 

τουριστικών 

συµπεριφορών 

Παράγοντες 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Αναζητητής 

Συγκίνησης 

 (6) 0,837               

 (23) 0,799               

Εξερευνητής 

(7) 0,735               

(24) 0,658               

(34) 0,640               

Εκπαιδευτικός 

Τουρίστας 

(33) 0,428               

(16) 0,510               

Αναζητητής 

(9)   0,822             

(10)   0,791             

(26)   0,661             

Ανθρωπολόγος 
(3)   0,421             

(20)   -0,426             

Αρχαιολόγος 

Τουρίστας 

(21)   0,519             

(4)   0,402             

Υψηλής Κατηγορίας 

Τουρίστας 

(28)     0,851           

(12)     0,804           

Κοσµοπολίτης 
(25)     0,747           

(8)     0,647           

Εραστής του ήλιου 

(17)       0,734         

(1)       0,732         

(18)       0,464         

Φυγάς από την 

Πραγµατικότητα Ι 
(14)       0,509         

Ανεξάρτητος Μαζικός 

Τουρίστας Ι 
(11)         0,561       

Αναζητητής ∆ράσης 
(19)         -0,517       

(2)         -0,508       

Περιπλανώµενος 
(29)           0,599     

(13)           0,438     

Φυγάς από την 

Πραγµατικότητα ΙΙ 
(30)           0,522     

Ανεξάρτητος Μαζικός 

Τουρίστας ΙΙ 
(27)           0,511     

Ενεργός Αθλητικός 

Τουρίστας 

(31)             0,680   

(15)             0,621   

(32)             0,548   

Οργανωµένος Μαζικός 

Τουρίστας 

(22)               0,822 

(5)               0,696 

Ιδιοτιµή (eigenvalue) 3,60 3,02 2,85 2,20 2,18 2,07 2,04 1,67 

Ποσοστό ∆ιακύµανσης  10,58 8,87 8,39 6,46 6,42 6,08 5,99 4,91 

Ποσοστό Ερµηνείας 57,69  
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Επιπρόσθετα, για να εξακριβωθεί ισχύς της κλίµακας του ερωτηµατολογίου, χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση 

πολυδιάστατης κλιµακοποίησης (multidimensional scaling). Στο µοντέλο της ανάλυσης εφαρµόζεται το 

“Euclidean distance”, το οποίο στηρίζεται στη µέτρηση των αποστάσεων µεταξύ των µεταβλητών. Το 

ζευγάρι των µεταβλητών που παρουσίασε ισχυρή φόρτιση στην ανάλυση κύριων συνιστωσών (πάνω από 

0,40) και λογική εγγύτητα (οµαδοποιήθηκαν) στην ανάλυση στον πολυδιάστατο χώρο, έγινε αποδεκτό της 

µέτρησης του ίδιου ρόλου τουριστών. Οι µεταβλητές που ικανοποίησαν τα 2 παραπάνω κριτήρια 

διατηρήθηκαν και δηµιουργήθηκαν οι 15 νέες µεταβλητές-ρόλοι µέσω της εντολής compute. Κάθε 

τουριστικός ρόλος διχοτοµίστηκε σε 2 επίπεδα («υψηλό» και «χαµηλό») σύµφωνα µε τη συνεισφορά των 

συχνοτήτων (4 και 5, 1 έως 3). Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά του κάθε ρόλου που αφορούν 

στην υψηλή συνεισφορά των συχνοτήτων. 

 

Πίνακας 2. Τυπολογία τουριστικών ρόλων και ποσοστά επί τοις εκατό (υπερβαίνουν το 100% λόγω του  

      ότι οι τουρίστες είχαν πολλαπλούς ρόλους). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 

Όσον αφορά στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά είναι αξιοσηµείωτο ότι οι οικογένειες µε χαµηλό ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα δεν προτιµούν την Ελλάδα ως προορισµό των διακοπών τους. Οι περισσότεροι 

που ταξιδεύουν έχουν πλήρη απασχόληση. Το φύλο και η ηλικία δεν παρουσίασαν µεγάλες διαφορές στις 

κατηγορίες τους. Τέλος, το µορφωτικό επίπεδο φανέρωσε µια υπεροχή των πτυχιούχων των ανωτάτων 

ιδρυµάτων, το οποίο έρχεται σε συµφωνία πιθανά µε το εισόδηµα και τη δυνατότητα επιλογής για 

τουρισµό. Τα δηµογραφικά στοιχεία που καταγράφηκαν δείχνουν το προφίλ των τουριστών, αλλά 

παράλληλα και την έλλειψη κάποιων άλλων οµάδων / πληθυσµών.  

 

Οι διαρκείς αλλαγές σε όλους τους τοµείς του παγκόσµιου στερεώµατος και ιδίως η διαρκώς αυξανόµενη 

βιοµηχανία του τουρισµού επιβάλλουν τη συνέχιση της µελέτης των χαρακτηριστικών των τουριστών. Η 

άποψη του Jensen (1995), σχετικά µε τον τουρισµό είναι ότι αποτελεί ένα σηµαντικό οικονοµικό 

παράγοντα κάθε περιοχής και µπορεί να ωφελήσει οποιονδήποτε ασχοληθεί µε αυτόν. Η παρούσα έρευνα 

συγκεκριµενοποιεί ένα όργανο αξιολόγησης και καθορισµού της τυπολογίας των τουριστών (TRPS), το 

οποίο αναφέρεται στην πραγµατική συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην 

1 Εραστής Του Ήλιου SNL 38,2% 

2 Αναζητητής ∆ράσης ACT   8,6% 

3 Ανθρωπολόγος ANT 25,4% 

4 Αρχαιολόγος ARC 25,1% 

5 Οργανωµένος Μαζικός Τουρίστας OMT  4,4% 

6 Αναζητητής Συγκίνησης TRS  4,6% 

7 Εξερευνητής EXP  5,8% 

8 Κοσµοπολίτης JST  3,6% 

9 Υψηλής Κατηγορίας Τουρίστας HCT  4,7% 

10 Αναζητητής SKR  6,1% 

11 Ανεξάρτητος Μαζικός Τουρίστας Ι 

Ανεξάρτητος Μαζικός Τουρίστας ΙΙ 

IMT-I 

IMT-II 

18,6% 

17,5% 

12 Περιπλανώµενος DTR   1,9% 

13 Φυγάς από την Πραγµατικότητα Ι  

Φυγάς από την Πραγµατικότητα ΙΙ 

ESC-I 

ESC-II 

33,7% 

12,2% 

14 Ενεργός Αθλητικός Τουρίστας AST   2,1% 

15 Εκπαιδευτικός Τουρίστας EDT   4,2% 
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Ελλάδα. Οι µεταβλητές της κλίµακας που διαµορφώθηκε και χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

µελέτης φαίνεται, πράγµατι, να είναι ενδεικτικές και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ανάλογες 

έρευνες. Το ερωτηµατολόγιο φάνηκε να είναι κατάλληλο για την έρευνα της τυπολογίας των τουριστών 

στην Ελλάδα και τη διερεύνηση των αναγκών τους. Επιβεβαίωσε την ύπαρξη 15 ρόλων τουριστών, οι 

οποίοι θα µπορούσαν να µελετηθούν σε µελλοντικές έρευνες σε 8 κύριες κατηγορίες τουριστών: 1) τον 

Ενεργό Αθλητικό Τουρίστα, 2) τον Τουρίστα Υπαίθριων ∆ραστηριοτήτων και Γνώσης, 3) τον 

Αναζητητή, 4) τον Υψηλής Κατηγορίας Τουρίστα, 5) τον Εραστή του Ήλιου, 6) τον Ανεξάρτητο Μαζικό 

Τουρίστα, 7) τον Οργανωµένο Μαζικό Τουρίστα και 8) το Φυγά. 

 

Βιβλιογραφία 
 

Cohen, E. (1972). Towards a sociology of international tourism. Social Research, 39: 164–182.  

Foo, Ann-Jo, Mcguiggan, R. & Yiannakis, A. (2004). Roles tourists play: an Australian perspective. 

Annals of Tourism Research, 31(2): 408–427. 

Gibson, H. & Yiannakis, A. (2002). Tourist roles: needs and the lifecourse. Annals of Tourism Research, 

29(2): 358-383. 

Jensen, R. (1995). Outdoor recreation in Amerika. Champaign, IL: Human Kinetics 

Mohsin, A. (2005). Tourist attitudes and destination marketing: the case of Australia’s northern territory 

and Malaysia. Tourism Management, 26: 723-732. 

Yfantidou, G., Costa, G. & Michalopoulos, M. (2008). Tourist roles, gender and age in Greece: a study of 

tourists in Greece. International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism, 1: 15-31. 

Yiannakis, A. & Gibson, H. (1992). Roles tourist play. Annals of Tourism Research, 19: 287–303. 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Καλαϊτζόγλου, Σ.  

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 

 

Εισαγωγή 
 

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική λειτουργία µιας κατασκήνωσης είναι ο παράγοντας της 

ασφάλειας. Η συµµετοχή του παιδιού σε δραστηριότητες και η ευχάριστη διαµονή του στους χώρους της 

κατασκήνωσης εξαρτάται κατά πολύ από αυτόν. Η συνεχής παρουσία των στελεχών, η διαρκής 

εγρήγορση, η πρόληψη, η σωστή λειτουργία του ιατρείου και η καλή συνεργασία αρχηγού και στελεχών 

θα βοηθήσει ώστε τα παιδιά να νοιώσουν ασφαλή και το ενδιαφέρον τους να στραφεί στις υπηρεσίες που 

προσφέρει η κατασκήνωση. 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την υπάρχουσα κατάσταση στο τοµέα της ασφάλειας σε 

όλες τις κατασκηνώσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα.   

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν αρµόδια στελέχη από 38 παιδικές κατασκηνώσεις (από τις 62 που 

υπάρχουν στη χώρα - 60%) και από 192 οικογενειακές κατασκηνώσεις (από τις 355 που υπάρχουν στη 

χώρα - 54%). 

 

Όργανα µέτρησης: Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε τηλεφωνικά µε τη µορφή προσωπικής συνέντευξης, µε 

χρήση ερωτηµατολογίου 6 ερωτήσεων, οι οποίες δηµιουργήθηκαν από τον ερευνητή. Εξετάστηκε αν οι 

παιδικές / οικογενειακές κατασκηνώσεις είχαν σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων, αν υπήρχε 

οµάδα εκκένωσης της κατασκήνωσης και πόσα άτοµα συµµετείχαν σε αυτή. Ακόµη, εξετάσθηκε το 

ιστορικό εµφάνισης παρόµοιων καταστάσεων, καθώς και η συνεργασία τους µε δηµόσιους φορείς. Η 

έρευνα πραγµατοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2008-2009. 

 

Αποτελέσµατα 
 

Παιδικές κατασκηνώσεις  

 

Το 100% των στελεχών των παιδικών κατασκηνώσεων που συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι διαθέτει 

σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων, ενώ το 86,7% ότι διαθέτει και σχέδιο εκκένωσης της 

κατασκήνωσης. Το 30,8% παρουσιάζει γραπτό και προφορικό σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων, σε αντίθεση µε το 69,2% που διαθέτει µόνο προφορικό (γράφηµα 1).  

 

Γράφηµα 1. Ποσοστά ύπαρξης σχεδίου εκκένωσης των παιδικών κατασκηνώσεων   
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Από τους ερωτηθέντες το 31,3% υποστήριξε ότι στην οµάδα εκκένωσης συµµετέχουν όλα τα στελέχη της 

κατασκήνωσης, το 27% µόνο τα υψηλόβαθµα στελέχη, το 13% µόνο τα στελέχη που είναι σε υπηρεσία, 

το 13,3% ότι καθορίζονται τα άτοµα στην αρχή κάθε κατασκηνωτικής περιόδου και το 15% δήλωσε ότι 

υπάρχουν ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη που απαρτίζουν αυτή την οµάδα (γράφηµα 2).  

 

Γράφηµα 2. Ποσοστά του είδους των συµµετεχόντων στις οµάδες εκκένωσης 

 

 
 

 

Το 26,6% των παιδικών κατασκηνώσεων έχει εφαρµόσει σχέδιο εκκένωσης στο παρελθόν, σε αντίθεση 

µε το 73,4% που χρειάστηκε να προβεί σε µια τέτοια ενέργεια. Τέλος, το 80% δεν συνεργάζεται µε 

άλλους φορείς για την καλύτερη αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και το 87% δεν έχει 

πραγµατοποιήσει άσκηση ετοιµότητας. 

 

Οικογενειακές κατασκηνώσεις 

 

Το 100% των οικογενειακών κατασκηνώσεων (camping) δήλωσε πως διαθέτει σχέδιο αντιµετώπισης 

εκτάκτων καταστάσεων. Από αυτά, το 40,9% διαθέτει γραπτό και προφορικό σχέδιο και το 59,1% µόνο 

προφορικό (γράφηµα 3).   

 

Γράφηµα 3. Ποσοστά είδους σχεδίου εκκένωσης 

 

 

 

Όσον αφορά στην οµάδα εκκένωσης της κατασκήνωσης το 55% υποστήριξε ότι συµµετέχουν µόνο ειδικά 

στελέχη, το 15% µόνο τα στελέχη που είναι σε υπηρεσία και το 30% ότι συµµετέχουν όλα τα στελέχη.  

 

Γράφηµα 4. Ποσοστά του είδους των συµµετεχόντων στις οµάδες εκκένωσης 
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Στο παρελθόν µόνο το 23,3% χρειάστηκε να θέσει σε εφαρµογή το σχέδιο εκκένωσης της κατασκήνωσης 

και το 95% του συνόλου δεν έχει πραγµατοποιήσει άσκηση ετοιµότητας. Τέλος, το 70% των 

ερωτηθέντων συνεργάζεται µε δηµόσιους φορείς για την καλύτερη αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. 

 

Συζήτηση 
 

Η διαχείριση των κινδύνων είναι µια διεργασία µε την οποία οι κατασκηνώσεις προσεγγίζουν µεθοδικά 

τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές τους, µε σκοπό την επίτευξη θετικών βιωµατικών 

εµπειριών των παιδιών µέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Θα πρέπει να είναι µία συνεχής και 

αναπτυσσόµενη διεργασία, η οποία να διατρέχει τη στρατηγική της κατασκήνωσης. Θεωρείται σωστό να 

είναι ενσωµατωµένη στην κουλτούρα της µαζί µε µία αποτελεσµατική πολιτική και ένα πρόγραµµα µε 

επικεφαλής την πιο ανώτερη διοίκηση (Institute of Risk Management, 2002). 

 

Η διαχείριση των κινδύνων πρέπει να είναι η συνδυασµένη προσπάθεια των στελεχών µιας 

κατασκήνωσης να εξακριβώσουν τους κινδύνους σε όλους τους χώρους εργασίας, του προσωπικού 

ασφαλείας να αναλύει την πιθανότητα εµφάνισής τους και της ανώτερης διοίκησης να αποφασίζει για τη 

λήψη των απαραίτητων µέτρων (∆ρίβας et al. 2001). Είναι µια τέχνη και επιστήµη µαζί που σχεδιάζει, 

αξιολογεί και χειρίζεται τα µελλοντικά γεγονότα για να εξασφαλίσει το ότι θα έχουν τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα. Η διαχείριση κινδύνου περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την 

αναγνώριση και τον έλεγχο των σχετικών µε την κατασκήνωση  κινδύνων. Ως εκ τούτου, η 

αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνου αυξάνει την πιθανότητα της επίτευξης των γενικών και ειδικών της 

στόχων (Ναθαναήλ, 2006). 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν γίνεται κατανοητό ότι ο τοµέας της ασφάλειας σε µια 

επιχείρηση, σε έναν οργανισµό, σε µια κοινωνία είναι πολύ σηµαντικός και αφορά στην όσο το δυνατόν 

πληρέστερη εξάλειψη των κινδύνων και των απειλών. Η διαχείριση κινδύνου είναι ένας ευρέως 

αναπτυσσόµενος κλάδος και ενσωµατώνεται σε µια θεωρία σύγχρονης διοίκησης, που έχει άµεσο στόχο 

να εντοπίσει, να µετρήσει, να αναλύσει και να αποτρέψει κάθε είδος κινδύνου. 

 

Συµπεράσµατα 
 

∆ιαπιστώνεται ότι η κατάσταση που επικρατεί στο τοµέα της ασφάλειας στις ελληνικές παιδικές 

κατασκηνώσεις και στα camping δεν είναι καλή, αφού δεν έχουν αναπτύξει αποτελεσµατικούς τρόπους 

διαχείρισης των ενδεχόµενων κινδύνων. Η διαδικασία που χρησιµοποιείται δεν είναι αναλυτική και δεν 

µπορεί να ανταπεξέλθει στις καθηµερινές απαιτήσεις που έχουν οι κατασκηνώσεις. Αποτέλεσµα όλων 

των παραπάνω είναι ότι οι παιδικές κατασκηνώσεις και τα camping δεν έχουν ως άµεση προτεραιότητα 

τους την ασφάλεια και η πρόληψη των κινδύνων είναι ακόµα σε πρωταρχικό στάδιο. 

 

Βιβλιογραφία 
 

I.R.M. (2002). Risk Management Standard. The Institute of Risk Management. AIRMIC ALARM, 

London 1: 1-8 

Ναθαναήλ, Α. (2006). Σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης έργων και προγραµµάτων. Ε.Μ.Π. Αθήνα,3,12-20 

∆ρίβας, Σ., Ζορµπά, Κ. & Κουκουλάκη, Θ. (2001). Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίµηση και πρόληψη 

του επαγγελµατικού κινδύνου. ΕΛΙΝΥΑΕ 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΣΕ ΕΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ CAMP 
 

Ταµπάκη, Αι. & Πιπιλιαγκόπουλος, Μ. 
ΤΕΙ Καβάλας. 

 

Εισαγωγή 
 

Στην Ελλάδα, τα αθλητικά camps δραστηριοποιούνται στο χώρο των παιδικών και εφηβικών ηλικιών, 

προσφέροντας στα παιδιά που συµµετέχουν κυρίως τεχνική κατάρτιση στις δεξιότητες του αθλήµατος µε 

το οποίο ασχολούνται, αλλά και διασκέδαση, µέσω κυρίως ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων. Ξεχωριστή 

ελκυστικότητα προσδίδουν στα camps οι φηµισµένοι αθλητές και προπονητές που διδάσκουν σε αυτά.  

 

Η οικοδόµηση της ποιότητας, όπως εννοιολογικά ερµηνεύεται στη βιβλιογραφία των υπηρεσιών, 

επικεντρώνεται στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα, δηλαδή στην άποψη του καταναλωτή µιας υπηρεσίας 

για την ποιότητά της. Κατά τους Parasuraman et al. (1988), η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ο βαθµός της 

διαφοράς µεταξύ των πρότυπων προσδοκιών των καταναλωτών από µία υπηρεσία και της αντίληψής τους 

για την απόδοσή της. Πολλές ερευνητικές εργασίες υποστηρίζουν ότι ένας καταναλωτής µε θετική 

αντίληψη για την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, είναι πιθανό να οδηγηθεί σε υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης (Caruana, 2002; Cronin & Taylor, 1992; Spreng & Chiou, 2002; Spreng & McKoy, 1996). 

Οι Westbrook & Oliver (1991) ορίζουν την ικανοποίηση του καταναλωτή ως τη συνολική στάση που 

αυτός διαµορφώνει για ένα προϊόν / υπηρεσία που χρησιµοποίησε.  

 

Τόσο η ικανοποίηση (Choi & Chu, 2001; Petrick, 2002; Tam, 2000) όσο και η  αντιλαµβανόµενη 

ποιότητα µιας υπηρεσίας (Zeithaml et al. 1996) έχουν σχετισθεί θετικά µε τη συµπεριφορική πρόθεση 

πίστης προς τον πάροχο οργανισµό. Η πίστη αποτελεί µία ψυχολογική διαδικασία και ορίζεται ως η 

προκατειληµµένη συµπεριφορά, που εκφράζεται µε τη πάροδο του χρόνου από τον καταναλωτή µιας 

υπηρεσίας, µε εκτίµηση των εναλλακτικών επιλογών που έχει (Jacoby & Kyner, 1973). Οι περισσότερες 

ερευνητικές εργασίες εστιάζουν στο βουλητικό µέρος της πίστης, τη συµπεριφορική πρόθεση (Guenzi & 

Pelloni, 2004). Κατά τους Petrick & Sirakaya (2004), η συµπεριφορική πρόθεση του καταναλωτή 

αποτελεί ένα κριτικό προσανατολισµό προς τον οργανισµό. Έτσι, ο οργανισµός διατηρεί τους υπάρχοντες 

πελάτες του, αποτρέποντας τους από το να αναζητήσουν άλλους οργανισµούς. 

 

Τον Ιούνιο του 2008, η ∆ηµοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία Καβάλας (∆ΑΝΕΚ) διοργάνωσε 2 αθλητικά 

camps, ένα για το άθληµα της καλαθοσφαίρισης διάρκειας 5 ηµερών και ένα για το άθληµα της 

αντισφαίρισης διάρκειας 4 ηµερών. Σε αυτά δίδαξαν προπονητές της πόλης, 2 διεθνείς καλαθοσφαιριστές 

και ένας πρώην πρωταθλητής Ελλάδος στην αντισφαίριση. 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις σχέσεις ανάµεσα στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα, 

την ικανοποίηση από τη συµµετοχή, καθώς και τη συµπεριφορική πρόθεση µεταξύ των συµµετεχόντων 

σε ένα αθλητικό camp.  

 

Μεθοδολογία 

 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 134 παιδιά (Ν=134) που έλαβαν µέρος στο αθλητικό camp 

(καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης), που διοργάνωσε η ∆ΑΝΕΚ το καλοκαίρι του 2008. Τα 87 από τα 

συµµετέχοντα παιδιά ήταν αγόρια, ενώ τα 47 κορίτσια. Η µέση ηλικία του δείγµατος ήταν περίπου τα 12 

έτη (Μ = 11.96, Τ.Α. = 1.73). Τα 94 παιδιά συµµετείχαν στο camp του µπάσκετ, ενώ τα 40 στο camp του 
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τέννις.  

 

Όργανο µέτρησης: Για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκε µια εµπειρική έρευνα 

µε 2 ερωτηµατολόγια κλειστού τύπου, τα οποία διανεµηθήκαν προς συµπλήρωση, το ένα πριν την έναρξη 

του camp και το άλλο αµέσως µετά τη λήξη του. Στα ερωτηµατολόγια αυτά συµπεριλαµβάνονταν οι 

έννοιες: 1) των προσδοκιών από την ποιότητα των υπηρεσιών (1ο ερωτηµατολόγιο) και την αποτίµησή 

της (2ο ερωτηµατολόγιο), προκειµένου η διαφορά τους να υποδείξει την αντιλαµβανόµενη ποιότητα 

(Parasuraman et al., 1988). Χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις από προγενέστερα σχετικά όργανα εκτίµησης 

της ποιότητας (Alexandris & Kouthouris, 2005; Parasuraman et al, 1988), που προσαρµόστηκαν για την 

περίπτωση των camps, 2) της συµπεριφορικής πρόθεσης, που µετρήθηκε µε 4 ερωτήσεις, σχετικές µε την 

πρόθεση επαναπροµήθειας της υπηρεσίας και σύστασής της σε άλλους, καθώς και µε την εκτίµηση της 

ευαισθησίας στην τιµή της υπηρεσίας (Guenzi & Pelloni, 2004; Zeithaml et al., 1996) και 3) της 

συνολικής ικανοποίησης, που µετρήθηκε µε µία ερώτηση, σύµφωνα µε την άποψη των Westbrook & 

Oliver (1991). H εκτίµηση του ύψους των παραπάνω εννοιών, προσδιορίζονταν σε µια 5βάθµια κλίµακα 

τύπου Likert, όπου 1 = χαµηλή εκτίµηση προσδοκιών, ποιότητας, ικανοποίησης και πρόθεσης 

συµπεριφοράς και 5 = υψηλή εκτίµηση. 

 

Η εγκυρότητα των 2 πολυθεµατικών κλιµάκων υπολογίστηκε µε 2 διερευνητικές παραγοντικές αναλύσεις 

(exploratory factor analysis) και µε αναλύσεις αξιοπιστίας (reliability analysis). Τα αποτελέσµατά τους 

παρουσιάζονται στους πίνακες 1 και 2. 

 

Πίνακας 1. Αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης και των αναλύσεων αξιοπιστίας της ενότητας  

                   της αντιλαµβανόµενης ποιότητας. 

  

 Παράγοντες Μετα-

βλητές 

Φορτίσεις α Μ* Τ.Α. 

1 Προπονητές Ατµόσφαιρα & 

Ασφάλεια.     

7 0.517-0.759 0.842 0.0085 0.787 

2 Χώροι Υλικό & Ανταπόκριση    3 0.603-0.794 0.712 -0.0672 0.996 

3 Πρόγραµµα & Πληροφορίες 3 0.589-0.791 0.719 0.1020 0.870 

4 Κυλικείο 2 0.805-0.835 0.738 0.0821 1.220 

5 Φηµισµένοι Αθλητές  

Ψυχαγωγία & Αναµνηστικά 

3 0.614-0.679 0.699 0.1045 1.526 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.880 

Bartlett's Test of Sphericity Χ2
153= 898.480, Sig. = 0.000 

Total Variance Explained = 63.50% 

 

Πίνακας 2. Αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης και των αναλύσεων αξιοπιστίας της ενότητας  

                  της συµπεριφορικής πρόθεσης. 

 

 Παράγοντες Μετα-

βλητές 

Φορτίσεις α Μ Τ.Α. 

1 Συµπεριφορική Πρόθεση  4 0.734-0.848 0.828 4.136 0.858 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.794 

Bartlett's Test of Sphericity Χ2
6= 197.636, Sig. = 0.000 

Total Variance Explained = 66.02% 

 

Αποτελέσµατα 
 

Για να εξετασθεί η σχέση της ικανοποίησης µε την αντιλαµβανόµενη ποιότητα εφαρµόστηκε µία 
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πολλαπλή παλινδρόµηση, µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη συνολική ικανοποίηση και ανεξάρτητες 

µεταβλητές τους 5 παράγοντες της ποιότητας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι κανένας παράγοντας της 

ποιότητας δε σχετίζονταν µε την ικανοποίηση (F = 0.736, Sig. F = 0.597). 

 

Για να εξετασθεί η σχέση της συµπεριφορικής πρόθεσης µε την αντιλαµβανόµενη ποιότητα εφαρµόστηκε 

µία πολλαπλή παλινδρόµηση, µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη συµπεριφορική πρόθεση και ανεξάρτητες 

µεταβλητές τους 5 παράγοντες της ποιότητας. Τα αποτελέσµατα (πίνακας 3) έδειξαν την καταλληλότητα 

του συνολικού µοντέλου (F = 3.634, Sig. F = 0.004), ωστόσο κανείς από τους παράγοντες της ποιότητας 

δεν σχετίζονταν σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό µε τη συµπεριφορική πρόθεση (Sig. F>0.05). Ο 

παράγοντας «Προπονητές Ατµόσφαιρα και Ασφάλεια» σχετίζονταν θετικά και µπορούσε να προβλέψει τη 

συµπεριφορική πρόθεση, ωστόσο σε επίπεδο σηµαντικότητας 1% (β=0.200, t=1.794, Sig. t=0.075).    

 

Πίνακας 3. Τα αποτελέσµατα της συσχέτισης της συµπεριφορικής πρόθεσης µε τους παράγοντες της  

                  αντιλαµβανόµενης ποιότητας.  

 

Εξαρτηµένη 

µεταβλητή 

Ανεξάρτητες µεταβλητές β t Sig. t 

Προπονητές Ατµόσφαιρα Ασφάλεια και 

Καθαριότητα 
0.200 1.794 0.075 

Γήπεδα Υλικά και Ανταπόκριση 0.040 0.334 0.739 

∆ιαγωνισµοί, Πρόγραµµα και 

Πληροφόρηση 
0.015 0.142 0.887 

Κυλικείο 0.126 1.329 0.186 

Συµπεριφορική 

Πρόθεση 

∆ιάσηµοι αθλητές, Ψυχαγωγία και 

Αναµνηστικά 
0.090 1.021 0.309 

R2 = 0.124,  Adj. R2 = 0.090,  F = 3.634,  Sig. F = 0.004.                          

 

Για να εξετασθεί η σχέση της συµπεριφορικής πρόθεσης µε την ικανοποίησης εφαρµόστηκε µία απλή 

παλινδρόµηση, µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη συµπεριφορική πρόθεση και ανεξάρτητη τη συνολική 

ικανοποίηση. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η συνολική ικανοποίηση σχετίζονταν θετικά, σε στατιστικά 

σηµαντικό βαθµό και µπορούσε να προβλέψει τις µεταβολές της συµπεριφορικής πρόθεσης (R2=0.292, 

F= 54.523, Sig. F=0.00, β=0.541, t=7.384).   

 

Συζήτηση 
 

Η εκτίµηση της ποιότητας δεν βρέθηκε να σχετίζεται ξεκάθαρα µε την ικανοποίηση και τη 

συµπεριφορική πρόθεση. Οι περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές τονίζουν τη θετική συσχέτιση της 

αντιλαµβανόµενης ποιότητας τόσο µε την ικανοποίηση (Alexandris et al., 2001; Caruana, 2002;  Cronin 

& Taylor, 1992;  Spreng & Chiou, 2002), όσο και µε τη συµπεριφορική πρόθεση (Roest & Pieters, 1997; 

Taylor, 1997). Η µη θετική συσχέτιση των παραµέτρων της ποιότητας µε την ικανοποίηση ίσως 

ερµηνεύεται από τη θεώρηση του  Parasuraman et al. (1988), που υποστηρίζει ότι η αντιλαµβανόµενη 

ποιότητα είναι ένας τύπος στάσης, σχετιζόµενος, αν και όχι πάντα ταυτιζόµενος, µε την ικανοποίηση, που 

προκύπτει από τη σύγκριση των προσδοκιών µε την αντίληψη για την απόδοση. Ίσως πάλι σηµαίνει ότι 

στις µικρές ηλικίες η αντίληψη της ποιότητας δεν είναι σαφής. Στον αντίποδα, η συνολική ικανοποίηση 

βρέθηκε να σχετίζεται θετικά µε τη συµπεριφορική πρόθεση, αποτέλεσµα που θα µπορούσε να 

χαρακτηρισθεί ως αναµενόµενο, αφού είναι σύµφωνο µε πολλά προγενέστερα ευρήµατα (Choi & Chu, 

2001; Petrick, 2002; Tam, 2000). Οι Cronin & Taylor (1992), µάλιστα υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση 

έχει µεγαλύτερη επιρροή στη συµπεριφορική πρόθεση από ό,τι η αντιλαµβανόµενη ποιότητα υπηρεσιών. 
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Συµπέρασµα 
 

Από τα ευρήµατα της παρούσας εργασίας θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αντιλαµβανόµενη ποιότητα,  

που προκύπτει από τη σύγκριση των προσδοκιών µε την αντίληψη για την απόδοση δεν αποτελεί έναν 

αξιόπιστο παράγοντα πρόβλεψης της συνολικής ικανοποίησης και της µελλοντικής συµπεριφοράς των 

παιδιών που συµµετέχουν σε αθλητικά camps. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, αν και η αξιολόγηση 

της απόδοσης δεν ξεπέρασε αισθητά τις προσδοκίες των νεαρών αθλούµενων (από -0.0672 ως  0.1045), 

εντούτοις τόσο η ικανοποίησή τους (Μ=4.21), όσο και η συµπεριφορική τους πρόθεση (Μ=4.136) 

κυµάνθηκαν σε αρκετά υψηλά επίπεδα, αν ληφθεί υπόψη ότι εκτιµήθηκαν πάνω σε µια 5/βάθµια κλίµακα. 
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ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΜΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

 

Βακουφτσή, Ε., Σιδέρη, Μ., Παπαγεωργίου, Μ., & Θεοδωράκης, Ν. 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Σερρών, ΑΠΘ 
 

Εισαγωγή 
 

Η έννοια της ανάµειξης έχει αποτελέσει αντικείµενο µελέτης µεταξύ των ερευνητών διαφόρων 

επιστηµονικών χώρων για περισσότερο από 20 χρόνια, αφού βρέθηκε ότι η σηµαντικότητά της έγκειται 

στο γεγονός ότι οδηγεί το άτοµο σε µεγαλύτερη διάθεση αναζήτησης πληροφοριών σχετικά µε 

συγκεκριµένα προϊόντα, ή υπηρεσίες, αλλά και στην ενίσχυση της  ψυχολογική δέσµευσή του µε 

επιχειρήσεις / οργανισµούς που τα παρέχουν. Οι Celci & Olson (1988), συνέδεσαν την έννοια της 

ανάµειξης µε αυτή της προσωπικής σχετικότητας. Σύµφωνα µε τους παραπάνω ερευνητές, το άτοµο 

εµπλέκεται µε µία δραστηριότητα αναψυχής όταν αυτή αποκτά προσωπική σχετικότητα µε αυτό, ή, µε 

άλλα λόγια, όταν το άτοµο που συµµετέχει σε αυτή, αντιλαµβάνεται τη δραστηριότητα ως σχετική µε τον 

εαυτό του, ή υπαίτια για να πετύχει τους προσωπικούς του στόχους.  

 

Η ανάµειξη ορίζεται ως µία µη παρατηρούµενη κατάσταση παρακίνησης, διέγερσης, ή ενδιαφέροντος για 

µία δραστηριότητα αναψυχής, ή ένα προϊόν που συνδέεται µε αυτή, η οποία προκαλείται από ένα 

συγκεκριµένο ερέθισµα, ή κατάσταση που δραστηριοποιεί το άτοµο (Havitz & Dimanche, 1997). 

Σύµφωνα µε τους ερευνητές, η ανάµειξη χωρίζεται σε 2 κύριες κατηγορίες: την περιστασιακή και τη 

µόνιµη, ή διαρκή. Η ανάµειξη µε µία συγκεκριµένη δραστηριότητα αναψυχής είναι µια κατάσταση που 

παραµένει σχετικά σταθερή στο χρόνο γι’ αυτό το λόγο και αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως διαρκής 

ανάµειξη (Havitz & Mannell, 2005).  

 

Για τη µέτρηση της ανάµειξης έχουν παρουσιαστεί τόσο µονοδιάστατες, όσο και πολυδιάστατες κλίµακες. 

Οι περισσότεροι ερευνητές, όµως, συµφωνούν ότι οι πολυδιάστατες κλίµακες µπορούν να προσφέρουν 

περισσότερες πληροφορίες για τη διερεύνηση της έννοιας και θεωρούνται πιο έγκυρες. Το πρώτο 

πολυδιάστατο µοντέλο για τη µέτρηση της ανάµειξης παρουσιάστηκε από τους Laurent & Kapferer 

(1985), στο χώρο της διαφήµισης, το οποίο περιλάµβανε 5 διαστάσεις: ενδιαφέρον, ευχαρίστηση, 

συµβολική αξία, πιθανότητα κινδύνου και σηµαντικότητα κινδύνου. Βασιζόµενοι στο µοντέλο των 

Laurent & Kapferer (1985), οι McIntyre & Pigram (1992), παρουσίασαν ένα µοντέλο ανάµειξης 3 

διαστάσεων για το χώρο της αναψυχής: α) ελκυστικότητα, β) κεντρικότητα, γ) αυτοέκφραση.  

 

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της ανάµειξης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και Ελλήνων ερευνητών 

που εξέτασαν την ανάµειξη συµµετεχόντων σε δραστηριότητες παραδοσιακού χορού (Θεοδωράκης, 

Πανοπούλου & Βλαχόπουλος, 2007), χιονοδροµίας (Alexandris, Kouthouris & Meligdis, 2006; 

Theodorakis, Tsigilis & Alexandris, 2009) και επαγγελµατικού αθλητισµού (Νάσσης & Θεοδωράκης, 

2009). Όµως, καµία έρευνα δεν έχει διερευνήσει την ανάµειξη µαθητών µε δραστηριότητες αθλητισµού 

και αναψυχής, παρά τη σηµασία της συµµετοχής της ηλικιακής αυτής οµάδας σε τέτοιες δραστηριότητες.  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) να διερευνήσει τις δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής στις 

οποίες συµµετέχουν µαθητές/τριες λυκείων, β) να διερευνήσει τα επίπεδα ανάµειξης των µαθητών και 

µαθητριών µε τις δραστηριότητες αναψυχής και γ) να εντοπίσει διαφορές στα επίπεδα ανάµειξης που 

οφείλονται στο φύλο τους, στον τόπο διαµονής τους και στη επιλεγµένη δραστηριότητα αναψυχής.   
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Μεθοδολογία 

 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 237 µαθητές και µαθήτριες γυµνασίων και λυκείων 4 Ελληνικών 

πόλεων (39.2% από τις Σέρρες, 27.4% από τη Θεσσαλονίκη, 17.7% από τη Μυτιλήνη και 15.6% από το 

Αγρίνιο). Τα 130 (54.9%) ήταν κορίτσια και τα 107  (45.1%) αγόρια. Η ηλικία τους κυµάνθηκε από 14-18 

ετών και ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν 16.34 έτη.  

 

Όργανο µέτρησης: Για τη διερεύνηση της ανάµειξης χρησιµοποιήθηκε η τροποποιηµένη µορφή της 

«Κλίµακας Ανάµειξης στην Αναψυχή» του Kyle et al. (2003), η οποία βασίζεται στο µοντέλο 3 

διαστάσεων που παρουσίασαν οι McIntyre & Pigram (1992): Ελκυστικότητα (5 ερωτήµατα, π.χ., το να 

συµµετέχω σε δραστηριότητες …. είναι από τα πιο ευχάριστα πράγµατα που κάνω), Κεντρικότητα (3 

ερωτήµατα, π.χ., το να συµµετέχω σε δραστηριότητες …. µου δίνει την ευκαιρία να είµαι µε φίλους) και 

Αυτοέκφραση (3 ερωτήµατα, π.χ., όταν συµµετέχω σε δραστηριότητες ….. µπορώ πραγµατικά να είµαι ο 

εαυτός µου). Οι απαντήσεις δίδονταν σε µία 5βάθµια κλίµακα τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα 

και 5 = συµφωνώ απόλυτα. 

   

∆ιαδικασία: Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν σε χώρους διδασκαλίας γυµνασίων και λυκείων στις 4 

πόλεις. Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν αρχικά από τους ερευνητές για το σκοπό της έρευνας και 

κατόπιν για τον τρόπο συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων όπου τέθηκε ως προϋπόθεση συµµετοχής 

στην έρευνα µη ενασχόλησης µε τον πρωταθλητισµό στην επιλεγµένη δραστηριότητα αθλητισµού 

αναψυχής. Η συµµετοχή στην έρευνα ήταν ανώνυµη και εθελοντική.  

 

Αποτελέσµατα 

 

Στην πλειοψηφία τους οι µαθητές/τριες επέλεξαν την πετοσφαίριση (21.9%) ως δηµοφιλέστερη 

δραστηριότητα αθλητισµού αναψυχής, ενώ ακολούθησε το ποδόσφαιρο (19%), το τένις (18.6%), το 

µπάσκετ (15.6%) και ο χορός (12.%). Η δηµοφιλέστερη δραστηριότητα µεταξύ των αγοριών ήταν το 

ποδόσφαιρο, ενώ µεταξύ των κοριτσιών η πετοσφαίριση. Οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, οι 

συντελεστές αξιοπιστίας και συσχέτισης µεταξύ των 3 υποκλιµάκων της ανάµειξης αναφέρονται στον 

πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, συντελεστές συσχέτισης και δείκτες αξιοπιστίας για τις 3  

                  υποκλίµακες ανάµειξης στην αναψυχή 

 

Υποκλίµακα Μ.Ο. Τ.Α. a r 

Ελκυστικότητα 4.07 .90 .86   

Κεντρικότητα 3.22 1.05 .73 .69*  

Αυτοέκφραση 2.69 1.16 .87 .31* .36* 

            p<.001 

 
Η ανάλυση µονής διακύµανσης έδειξε ότι ο τόπος διαµονής δεν επηρεάζει τα επίπεδα ανάµειξης των 

µαθητών/τριών µε την επιλεγµένη δραστηριότητα αναψυχής. Όµως τα αγόρια (3.4) εµφανίζουν 

στατιστικά σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα κεντρικότητας από ότι τα κορίτσια (3). Τέλος, η ανάλυση 

µονής διακύµανσης έδειξε ότι οι µαθητές/τριες εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα 

ελκυστικότητας, και κεντρικότητας µε το ποδόσφαιρο και το χορό σε σχέση µε την πετοσφαίριση, και 

µεγαλύτερη δυνατότητα αυτοέκφρασης σε σχέση µε την πετοσφαίριση.      

 

Συζήτηση 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι µαθητές γυµνασίων και λυκείων στην Ελλάδα φαίνεται να 



10
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Καβάλα               6 – 8 Νοεµβρίου 2009 56 

επιλέγουν τα «παραδοσιακά» αθλήµατα για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, µε εξαίρεση, 

ίσως, τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα παραδοσιακού χορού. Όπως αναµενόταν, τα αγόρια έδειξαν 

την προτίµησή τους στο ποδόσφαιρο, ενώ τα κορίτσια στην πετοσφαίριση. Με έκπληξη διαπιστώθηκε ότι 

κανείς µαθητής/τρια δεν δήλωσε την προτίµησή του σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Σε γενικές 

γραµµές οι µαθητές/τριες έδειξαν µέτρια επίπεδα ανάµειξης µε τις δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής 

που συµµετέχουν, µε τα αγόρια να θεωρούν τις δραστηριότητες αυτές πιο σηµαντικές για την 

καθηµερινότητά τους, αλλά και ως µεγαλύτερη ευκαιρία να βρεθούν µε φίλους. Το ποδόσφαιρο και ο 

παραδοσιακός χορός φαίνεται να είναι πιο ενδιαφέροντα και σηµαντικά για τους µαθητές/τριες σε σχέση 

µε την πετοσφαίριση. Ιδιαίτερα η συµµετοχή σε δραστηριότητες παραδοσιακού χορού δίνει την ευκαιρία 

στους µαθητές/τριες να εκφραστούν, και να ταυτιστούν µε αυτή τη δραστηριότητα. Τέλος, φαίνεται ότι ο 

τόπος κατοικίας δεν επηρεάζει τα επίπεδα ανάµειξης µε τις δραστηριότητες αναψυχής, τουλάχιστον για 

τους συµµετέχοντες στην παρούσα έρευνα.  

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας προσφέρουν στην κατανόηση της συµπεριφοράς µίας σηµαντικής 

ηλικιακής οµάδας σχετικά µε την ανάµειξή της µε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Τα στελέχη των 

αθλητικών οργανισµών των Ο.Τ.Α. και του σχολικού αθλητισµού θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν τα 

αποτελέσµατα της έρευνας για την αποτελεσµατικότερη παροχή προγραµµάτων στις νεαρές ηλικίες.   

 

Βιβλιογραφία 
 

Alexandris, K., Kouthouris, C. & Meligdis, A. (2006). Increasing customers’ loyalty in a skiing resort. 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18: 414-425. 

Celsi, R.K. & Olson, J.C. (1988). The role of involvement in attention and comprehension processes. 

Journal of Consumer Research, 15: 210-224. 

Havitz, M.E. & Dimanche, F. (1997). Leisure involvement revisited: conceptual conundrums and 

measurement advances. Journal of Leisure Research, 29(3): 245-78. 

Havitz, M.E. & Mannell, R.C. (2005). Enduring involvement, situational involvement, and flow in leisure 

and non-leisure activities. Journal of Leisure Research, 37(2): 152-177.   

Kyle, G., Graefe, A., Manning, R. & Bacon, J. (2003). An examination of the relationship between leisure 

activity involvement and place attachment among hikers along the Appalachian Trail. Journal of 

Leisure Research, 35(3): 249-273.   

Laurent, G., & Kapferer, J.N. (1985). Measuring consumer involvement profiles. Journal of Marketing 

Research, 22: 41-53. 

McIntyre, N., & Pigram, J.J. (1992). Recreation specialization reexamined: the case of vehicle-based 

campers. Leisure Sciences, 14: 3-15.  

Theodorakis, N.D., Tsiggilis, N. & Alexandris, K. (2009). The mediating role of place attachment on the 

relationship between service quality and loyalty in the context of skiing. International Journal of 

Sport Management and Marketing, 6(3): 277-291.  

Θεοδωράκης, Ν.∆., Πανοπούλου, Κ. & Βλαχόπουλος, Σ. (2007). Παραγοντική δοµή και εγκυρότητα 

πρόβλεψης της Κλίµακας Ανάµιξης στην Αναψυχή. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και στον 

Αθλητισµό, 5(3): 405-413. 

Νάσσης, Π. & Θεοδωράκης, Ν.∆. (2008). Ο ρόλος της ανάµειξης στη συµπεριφορά των φιλάθλων στον 

επαγγελµατικό αθλητισµό  Αναζητήσεις στη Φυσική  Αγωγή και στον Αθλητισµό, 6(3): 319-328. 

 

 



10
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Καβάλα               6 – 8 Νοεµβρίου 2009 57 

 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Τύµβιου, Ε.,¹ Τσαρδακλής, Α., ¹ Αλεξανδρής Κ.² & Κώστα, Γ. ¹ 

¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 

² Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 

 

Εισαγωγή 
 

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου µε τις υψηλές θερµοκρασίες και τις µεγάλες παραλιακές εκτάσεις δίνουν 

την δυνατότητα ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων. Αυτό συµβάλει και στην ανάπτυξη του 

αθλητικού τουρισµού στο νησί, αφού ο τουρισµός, γενικότερα, στην Κύπρο αποτελεί µία τεράστια πηγή 

εσόδων και οι επιχειρήσεις ακολουθούν διάφορες στρατηγικές για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου 

τοµέα (Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού, 2004). Υπάρχει βέβαια ο έντονος ανταγωνισµός από τις άλλες 

Μεσογειακές χώρες, στις οποίες προστέθηκε τα τελευταία χρόνια και η Τουρκία, που προσελκύει 

τουρίστες, όχι τόσο εξαιτίας της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, αλλά κυρίως εξαιτίας του χαµηλού 

κόστους των ναύλων και των τουριστικών πακέτων. Ο ανταγωνισµός αυτός γίνεται πολύ πιο αισθητός, µε 

τη πάροδο του χρόνου (Καρτακούλλης, Λοίζου, Πουλούκας, Karlis & Παπαδηµητρίου, 2006). 

 

Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος δέχτηκε τεράστιο πλήγµα από την Τουρκική Εισβολή το 1974, η 

τουριστική βιοµηχανία κατάφερε να κάνει θαύµατα. Σήµερα όµως εν έτη 2008 και µε την Κύπρο να είναι 

χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δεδοµένα έχουν αλλάξει κατά πολύ. Οι Τουρκοκύπριοι φαίνεται 

να κερδίζουν έδαφος στον τουρισµό εκµετελλεύοντας τις Ελληνοκυπριακές περιουσίες στο βόρειο µέρος 

της Κύπρου. Για τους λόγους αυτούς γίνεται επιτακτική η ανάγκη για βελτίωση των τουριστικών 

υπηρεσιών, εξεύρεση νέων αγορών, αλλά και νέου είδους τουρισµού, που θα στοχεύει σε άλλου τύπου 

τουρίστες από αυτούς που µέχρι στιγµής φιλοξενεί η Κύπρος. Όπως προαναφέρθηκαν, οι µακροχρόνιες 

καλές καιρικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν το νησί οδηγούν τους αρµόδιους φορείς να αναπτύξουν τον 

αθλητικό τουρισµό ως µια καλή πηγή εσόδων για την οικονοµία του. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 

πως η Βρετανική Ολυµπιακή Επιτροπή επέλεξε την Κύπρο, για την προετοιµασία της για τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας (Kartakoullis & Karlis, 2007). Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι χώρες 

µε τις περισσότερες αφίξεις τουριστών τις χρονίες 2007 και 2008 (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2009). 

 

Πίνακας 1. Χώρες µε τις περισσότερες αφίξεις τουριστών στην Κύπρο 

 

Χώρες 2007 2008 

Ην. Βασίλειο 1.282.900 1.242.700 

Ρωσία 145.900 180.900 

Ελλάδα 139.800 133.000 

Γερµανία 138.500 132.100 

 

Η Πάφος έχει συµπεριληφθεί στον επίσηµο κατάλογο της UNESCO για την κουλτούρα και το φυσικό 

πλούτο της Παγκόσµιας κληρονοµιάς. Τα τελευταία 15 χρόνια ο τουρισµός έχει γίνει η κύρια πηγή 

εσόδων για την πόλη. Η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και οι αρχαίες τοποθεσίες που έχει να 

παρουσιάσει της δίνουν την ευκαιρία να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δηµοφιλής τουριστικούς 

προορισµούς στην Κύπρο. Τα ορεινά χωριά της Πάφου όπου η ζωή έχει µείνει αµετάβλητη µε την πάροδο 

των χρόνων, οι συνήθειες και οι παραδόσεις της Κύπρου µένουν ζωντανές. Τα τελευταία χρόνια η Πάφος 

έχει µία ραγδαία ανάπτυξη στην διαφήµιση και στις επαγγελµατικές δραστηριότητες µε την ανάπτυξη των 

εµπορικών κέντρων στην τουριστική περιοχή, στην Κάτω Πάφο αλλά και στο κέντρο της πόλης. Όλες οι 

σηµαντικές επιχειρήσεις έχουν παράρτηµα στην πόλη αλλά και στην επαρχία της Πάφου το οποίο δίνει 
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την ένδειξη της σηµαντικότητας της περιοχής ειδικά µετά την ραγδαία αύξηση του τουρισµού (Deffner & 

Metaxas, 2006).  

 

Στο παρελθόν δεν αναφέρθηκε δηµοσιευµένη εφαρµογή ερωτηµατολογίου αναφορικά µε τις εφαρµογές 

των αρχών µάρκετινγκ σε επιχειρήσεις αθλητικού τουρισµού στην Κύπρο. 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) η διερεύνηση κατά πόσο οι επιχειρήσεις αθλητικού τουρισµού 

στην Κύπρο εφαρµόζουν τις αρχές του µάρκετινγκ και πως ήταν η απόδοσή τους σε σύγκριση µε τους 

ανταγωνιστές τους, β) η διερεύνηση του αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ τους.  

 

Περιορισµοί  
 

Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε από επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον αθλητικό τουρισµό. Το 

µέγεθός του ίσως να οδήγησε στη µη συµπλήρωσή του από ένα µέρος του δείγµατος.  

 

Μεθοδολογία  
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν ιδιοκτήτες, διευθυντές, υπάλληλοι και υπεύθυνοι 52 αθλητικών 

τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχείων, τουριστικών γραφείων / πρακτορείων και κέντρων 

εκµετάλλευσης θαλάσσιων σπορ). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τη θερινή περίοδο του 2007 στην Κύπρο.  

 

Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το σταθµισµένο 

ερωτηµατολόγιο των Narver & Slater (1990), το οποίο έχει υποστηριχτεί από τη βιβλιογραφία ως έγκυρο 

και αξιόπιστο. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε έξι προσωπικές ερωτήσεις, τέσσερις ερωτησεις για τις 

αρχές του µάρκετινγκ και τέσσερις ερωτήσεις για τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων Για την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων ακολουθήθηκε περιγραφική στατιστική για το είδος της επιχειρησης, συχνοτήτων και 

αναλύσεις διακύµανσης για τη διερεύνηση διαφορών ανάµεσα στις επιχειρήσεις. 

 

Αποτελέσµατα 
 

Αρχικά έγινε µία περιγραφική ανάλυση για το είδος της επιχείρησης. Μετά από αναλύσεις συχνοτήτων 

έδειξαν ότι γίνεται σε µεγάλο βαθµό σωστή εφαρµογή του µάρκετινγκ από τις τουριστικές επιχειρήσεις. 

Τα τουριστικά γραφεία / πρακτορεία δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στο στρατηγικό µάνατζµεντ, στις 

δεξιότητες µάρκετινγκ, αλλά και στο ηλεκτρονικό µάρκετινγκ. Τα ξενοδοχεία δίνουν µεγαλύτερη έµφαση 

στους τρόπους προώθησης και διαφήµισης των υπηρεσιών τους και χρησιµοποιούν τις εκθέσεις, την 

ιστοσελίδα της εταιρίας, τις εφηµερίδες και τα διαφηµιστικά φυλλάδια. Επίσης, προέκυψαν στατιστικά 

σηµαντικές µετά πο αναλύσεις διακύµανσεις διαφορές (p<.05.) στο είδος της επιχείρησης σε σχέση µε 

τους τρόπους προώθησης και διαφήµισης των προϊόντων τους, στην παραγωγικότητα (p=0.023), στο 

στρατηγικό µάνατζµεντ (p=0.042), στη διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού (p=0.019) και στις ηλεκτρονικές 

κρατήσεις και πωλήσεις (p=0.000).  

 

Συζήτηση 
 

Υπήρξε µεγάλο µειονέκτηµα στην έλλειψη ερευνών αναφορικά µε τον αθλητικό τουρισµό στην Κύπρο 

και γενικά µε την εφαρµογή των αρχών µάρκετινγκ. Η γεωγραφική θέση και το κλίµα της Κύπρου δίνει 

τη δυνατότητα σε τουρίστες να την επισκεφτούν όλο το χρόνο, κυρίως από τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. 

Οι επιχειρήσεις αθλητικού τουρισµού έδειξαν να κάνουν µία ορθή και οργανωµένη χρήση της διαφήµισης 

και της προώθησης των προϊόντων, όπως επίσης και των υπηρεσιών τους. Είναι αναγκαία η περαιτέρω 

έρευνα αναφορικά µε τις απειλές στον τουριστικό τοµέα που δέχεται η Κύπρος από την κατεχόµενη 
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περιοχή. Πρέπει να διερευνηθούν εκτενώς οι µέθοδοι στήριξης των αρµόδιων φορέων για την ανάπτυξη 

του αθλητικού τουρισµού στο νησί έτσι, ώστε να γίνει πόλος έλξης για πολλούς τουρίστες από όλο τον 

κόσµο.  

 

Συµπεράσµατα  
 

Οι αξίες και τα οφέλη της βιοµηχανίας του αθλητικού τουρισµού είναι: α) η δηµοσιότητα των διεθνών και 

εθνικών αθλητικών γεγονότων, η οποία έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, β) υπάρχει µία 

ευρύα κατανόηση πως η υγεία σχετίζεται µε τα οφέλη που µπορεί να επιτευχθούν µέσω της συµµετοχής 

µε αρκετών αθληµάτων, γ) οι κυβερνήσεις και οι ηγεσίες άρχισαν να εκτιµούν τις αξίες των αθληµάτων 

µε σεβασµό στην οικονοµία, αλλά και στις εθνικές και διεθνές σχέσεις, δ) κατά τη διάρκεια του χρόνου 

προσφέρεται µία ποικιλία αθλητικών γεγονότων που διευκολύνουν τη συµµετοχή των αθλητικών 

τουριστών (Kurtzman & Zauhar, 2007). 

 

Βιβλιογραφία 
 

Deffner, A. & Metaxas, Th. (2006). Τhe tourism focus of place marketing in the Mediterranean: evidence 

from Nea Ionia, Magnesia, Greece and Pafos, Cyprus, Discussion Paper Series, 12(5): 83-100. 

Kartakoullis, N. & Karlis, G. (2007). Developing Cyprus as a sport tourism destination: the results of a 

SWOT analysis. Journal of Sport & Tourism, 7(4): 3–17. 

Kurtzman, J. & Zauhar, J. (2007). Values and benefits of the sport tourism industry. Journal of Sport & 

Tourism, 7(4): 18-29. 

Narver, J.C. & Slater, S.F. (1990). The effect of market orientation business profitability. Journal of 

Marketing, 54(4): 20-35. 

Καρτακούλλης, Ν., Λοίζου, Χ., Πουλούκας, Στ., Karlis G. & Παπαδηµητρίου, ∆. (2006). Η προοπτική 

ανάλυση της Κύπρου σε αθλητικό τουριστικό προορισµό. Έρευνα που έγινε για λογαριασµό του 

Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού από το Intercollege (University of Nicosia). 

Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού. www.visitcyprus.com  

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. www.pio.gov.cy  
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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ RIVER PARTY ΣΤΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Αστραπέλλος, Κ., Βελλίδης, Θ., Τσαρδακλής, Α., Τριγώνης, Γ. & Κώστα, Γ. 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 

Εισαγωγή 

 

Η Καστοριά είναι µια πόλη δίπλα σε λίµνη, πρωτεύουσα του οµώνυµου νοµού, του πλέον ορεινού στην 

Ελλάδα. Περιβάλλεται από τα βουνά Βίτσι, Πίνδος και Γράµµος που φθάνουν τα 2.500 µέτρα. Το 57% 

του εδάφους της είναι ορεινό και καλύπτεται από δάση, ενώ το 31% είναι ηµιορεινό και αποτελείται από 

βοσκοτόπους. Ο πληθυσµός της ανέρχεται σε 53.483 κατοίκους (απογραφή 2001), το 60% του οποίου 

ασχολείται µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η λίµνη έχει γλυκό νερό και περιβάλλεται από µερικώς 

δασοσκεπή βουνά. Τα υδρόβια φυτά σχηµατίζουν σηµαντικούς οικοτόπους που ριζοβολούν στο βυθό µε 

βυθισµένα, ή επιπλέοντα φύλλα. Επίσης, είναι υγρότοπος µεγάλης σηµασίας και χρησιµεύει ως περιοχή 

αναπαραγωγής, διατροφής και διαχείµασης πτηνών. Συντηρεί πλούσια ορνιθοπανίδα που περιλαµβάνει 

σπάνια και απειλούµενα είδη (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς, 2003). 

 

Παρά τις σπάνιες οµορφιές της πόλης της Καστοριάς και των γύρω ορεινών όγκων, καθώς και την 

πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονοµιά η τουριστική αξιοποίηση του νοµού δεν είναι η 

αναµενόµενη. Τελευταία παρατηρείται κινητικότητα για τη δηµιουργία ξενοδοχειακών µονάδων στα 

πλαίσια µιας γενικότερης προσπάθειας αναβάθµισης του τουρισµού και της αναψυχής µέσα από 

παρεµβάσεις ανάδειξης του φυσικού κάλλους και της πλούσιας ιστορικής κληρονοµιάς της. 

 

Τα τελευταία χρόνια, η αναψυχή έχει γίνει ένα εξαιρετικά σηµαντικό στοιχείο της σύγχρονης ζωής, καθώς 

ολοένα και περισσότεροι πολίτες προσπαθούν να ξεφύγουν από τη µονοτονία της καθηµερινότητας και να 

οδηγηθούν σε εναλλακτικά µονοπάτια µε στόχο τη διασκέδαση και την αναψυχή. Στην Ελλάδα η 

αναψυχή αναπτύσσεται συνεχώς, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, λόγω της κατάλληλης και ποικίλης 

τοπογραφικής µορφολογίας της χώρας και των πλούσιων φυσικών πόρων που διαθέτει (Alexandris, 

Dimitriadis & Markata, 2002). 

 

Η εξέλιξη της αναψυχής χαρακτηρίζεται τόσο από την ανάπτυξη των υποδοµών του κλάδου, όσο και από 

την αύξηση των ατόµων που συµµετέχουν σε κάθε µορφής αναψυχική δραστηριότητα. Η εικόνα των 

ασκούµενων αλλάζει και γίνεται µια διαρκώς διευρυνόµενη οµάδα καταναλωτών που χαρακτηρίζεται από 

ένα πλήθος µεταβλητών κοινωνικού, δηµογραφικού, ψυχολογικού, οικονοµικού τύπου (Burkart & 

Medlick,1985). Τα τελευταία χρόνια η αγάπη του ανθρώπου για τη φύση αναζωπυρώθηκε και 

εκδηλώθηκε µε τη λεγόµενη στροφή προς τις υπαίθριες δραστηριότητες. Η στροφή αυτή είναι η 

αντίδρασή του ενάντια στο σηµερινό πιεστικό και ασφυκτικό τρόπο ζωής που δηµιουργεί το αστικό 

περιβάλλον και οι διάφορες κοινωνικές οικονοµικές, εργασιακές, και πολιτικές συνθήκες επιβάλλουν 

(Λύτρας, 1993). Οι άνθρωποι των πόλεων αναζητούν πλέον µια εκτόνωση, ικανή να τους κάνει να 

ξεφύγουν από την µονοτονία της καθηµερινότητας τους και να ζήσουν καινούργιες εµπειρίες που τους 

προσφέρει η ύπαιθρος της χώρας µας. 

 

Συχνά πηγαίνουν σε όµορφα µέρη για να ασχοληθούν µε «ειδικές δραστηριότητες» όπως: trekking, 

rafting, canyoning, ορειβασία, «jeeping», κλπ. Τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητες αυτές γνωρίζουν 

πολύ µεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα, τόσο γιατί υπάρχουν όµορφα τοπία, όσο και γιατί οι εργαζόµενοι  

κουράζονται πλέον πολύ από την εργασία και την καθηµερινότητα και θέλουν κάπου να εκτονωθούν. Οι 

υπαίθριες δραστηριότητες έχουν µεγάλη επιτυχία ακριβώς γιατί ικανοποιούν ταυτόχρονα τις ανάγκες του 

σύγχρονου ανθρώπου για άµεση επαφή µε τη φύση, για φυγή από τα καθηµερινά άγχη και προβλήµατα, 
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για σωµατική αποφόρτιση. Η δύναµη της υπαίθριας αναψυχής και των υπαίθριων αθλητικών 

δραστηριοτήτων έγκειται στη δυνατότητά της να επεκτείνει την προσωπικότητα των νέων ανθρώπων σε 

κάθε διάσταση, σωµατική, διανοητική, συναισθηµατική, κοινωνική και πνευµατική (Butler, 1998).  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών – 

συµµετεχόντων στο river party του Νεστορίου Καστοριάς από τις υπηρεσίες των οργανωτών. 

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν επισκέπτες – συµµετέχοντες στην εκδήλωση αυτή. ∆ιανεµήθηκαν 105 

ερωτηµατολόγια και τελικά χρησιµοποιήθηκαν τα 80 (39 άνδρες και 41 γυναίκες).  

 

Όργανα µέτρησης: Η συλλογή δεδοµένων έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, το οποίο κατασκευάστηκε 

ύστερα από συζήτηση και εξέταση µε ειδικούς στο χώρο της αναψυχής και των υπαίθριων 

δραστηριοτήτων. Ήταν ανώνυµο και αποτελούνταν από 27 ερωτήσεις που σχηµάτιζαν 4 παράγοντες: 

«ικανοποίηση» (µε 6 ερωτήσεις), «προτίµηση» (µε 4 ερωτήσεις), «συµµετοχή» (µε 3 ερωτήσεις) και 

«ασφάλεια» (µε 2 ερωτήσεις) και το συµπλήρωναν 4 ανεξάρτητες ερωτήσεις: «Οι δραστηριότητες στις 

οποίες συµµετείχα είναι λόγος να επισκεφτώ την ίδια κοινωνική εκδήλωση και πάλι», «Ικανοποιήθηκα 

συνολικά από τις προσφερόµενες δραστηριότητες», «Εάν θα επέλεγα την ίδια κοινωνική εκδήλωση θα 

συµµετείχα στις ίδιες δραστηριότητες που συµµετείχα και αυτή τη φορά» και «Έχω σκοπό να µοιραστώ 

τις εµπειρίες µου µε άλλους αφότου επιστρέψω στο σπίτι». Επίσης, στην αρχή του ερωτηµατολογίου 

υπήρχαν ερωτήσεις δηµογραφικού περιεχοµένου. 

 

Αποτελέσµατα  

 
Πραγµατοποιήθηκε τεστ αξιοπιστίας Cronbach alpha (a>0.75) και το δείγµα παρουσιάστηκε έγκυρο και 

αξιόπιστο (a=0.82). Tο river party και οι αθλητικές δραστηριότητες που προσφέρει έχει µεγάλη απήχηση 

σε νεαρές ηλικίες και πιο συγκεκριµένα το 46% είχε ηλικία 21–25 ετών, το 40,20 % 17–20 ετών και το 

13,8% ήταν ηλικίας 26-32. Όσον αφορά στο µορφωτικό τους επίπεδο το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων ήταν τελειόφοιτοι Λυκείου (41,2%), το 36,2% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ (36,2%), το 7, 5% 

απόφοιτοι ΤΕΙ, το 7,5% απόφοιτοι Γυµνάσιου και το 7% κατείχαν µεταπτυχιακό τίτλο. Οι µεγάλη 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων καταγόταν από την πόλη της Καστοριάς (75%), αµέσως επόµενο 

µεγαλύτερο είναι το ποσοστό της γειτονικής Κοζάνης (12,5%) και ακολουθούσαν η Φλώρινα (5%), η 

Θεσσαλονίκη (1,2%), η Αθήνα (2,5%), η Ξάνθη (2,5%) και η Λάρισα (1,2%).  

 

Όσον αφορά στο µηνιαίο εισόδηµα, το 48,8% δήλωσε ότι είχε µηνιαίο εισόδηµα 0-500 €, το 37,5% 501-

1000 €, το 6,2% 1001-2000 € και το 7,5% 2001+ €. Ακόµη, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία 56,2% είχε 

συµµετάσχει στο river party από 4 φορές και πάνω, το 33,8% 2 φορές, το 6,2% 3 φορές και το 3,8% 

συµµετείχε για 1η φορά. Στην ερώτηση σε πιο sport περιπέτειας συµµετείχαν, τη µεγαλύτερη συµµετοχή 

εµφανίζει το bungee jumping (61,2%), µε µεγάλη διαφορά από το 2ο flying fox (15%) και ακολουθούσαν 

η τοξοβολία (12,5%), η αναρρίχηση (7,5%) και κάποια άλλη δραστηριότητα (3,8%). Οι επισκέπτες - 

συµµετέχοντες στο river party δήλωσαν ότι θα ήθελαν να υπάρχουν επιπλέον αθλητικές δραστηριότητες 

και sport περιπέτειας, όπως το rafting (40%), το canyoning (23,8%), το mountain bike (17,5%), το rappel 

(11,2%) και κάποια άλλη δραστηριότητα (7,5%).  

 

Τέλος, στην ερώτηση από πόσα άτοµα απαρτιζόταν η «οµάδα» των επισκεπτών – συµµετεχόντων στο 

river party διαπιστώθηκε πως κατά κύριο λόγο αποτελούνταν από 4-6 άτοµα (60%) και ακολουθούσαν 1–

3 (22,5%), 7-10 (13,8%) και 11+ (6,2%). Οι περισσότεροι (82,5%) δήλωσαν πως ήταν διατεθειµένοι να 

πληρώσουν για περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες, σε αντίθεση µε το 17,5% που απάντησε 
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αρνητικά στο ενδεχόµενο κάποιας οικονοµικής συνεισφοράς για τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες. 

 

Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
 

Τέτοιου είδους κοινωνικές εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες συγκεντρώνουν κυρίως άτοµα 

νεαρής ηλικίας και των 2 φύλων, που έχουν ανάγκη από ψυχαγωγία και διασκέδαση, ποικίλων 

µορφωτικών επιπέδων, τα οποία ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους ψυχαγωγικά γεγονότα µε σκοπό να 

βιώσουν κάτι ευχάριστο και ταυτόχρονα ξεχωριστό. Σηµαντικό λόγο για τη συµµετοχή σε κάποια µεγάλη 

κοινωνική εκδήλωση και παράλληλα σε αθλητικές δραστηριότητες παίζει η τοποθεσία στην οποία 

διεξάγεται.. Στην παρούσα έρευνα γειτονικές πόλεις (όπως η Κοζάνη και η Φλώρινα) εµφανίζονται µε 

αυξηµένα ποσοστά συµµετοχής, γεγονός που επικυρώνει τη σπουδαιότητα της τοποθεσίας. Οι επισκέπτες 

-συµµετέχοντες του river party Νεστορίου συµµετέχουν τακτικότατα στο γεγονός και στις αθλητικές 

δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται και είναι ικανοποιηµένοι από τη συµµετοχή τους σε αυτές, αν 

και η συντριπτική πλειοψηφία επιθυµεί περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες και αθλήµατα 

περιπέτειας.  

 

Οι επισκέπτες – συµµετέχοντες στο river party και στις αθλητικές δραστηριότητες διέµεναν στην περιοχή 

για 4-6 ηµέρες, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα πως δέχονταν τις υπηρεσίες που τους πρόσφερε η 

εκδήλωση µε µεγάλη ικανοποίηση και απολάµβαναν τις οµορφιές της φύσης. Οι υπεύθυνοι των 

εκδηλώσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται και υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, πρέπει να δώσουν 

απαραίτητη βαρύτητα στη στελέχωση των δραστηριοτήτων µε βάση κριτήρια όπως οι γνώσεις και η 

ευγένεια, αλλά και το ενδιαφέρον για τους ασκούµενους σε τυχόν προβλήµατα και αλλαγές, την 

καθαριότητα των χώρων, την ποιότητα του εξοπλισµού, τη συνέπεια και τη λειτουργικότητα των χώρων. 

Τα παραπάνω χαρακτηρίζονται ως σηµαντικά και από τον Lentell (2000), µαζί µε τη διατηρησιµότητα 

των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, τη σωστή οργάνωση, την άνεση και το ευχάριστο περιβάλλον. 

Οι Σταύρου & Κάκκος (2004), επισηµαίνουν τη σηµαντικότητα αυτών των παραγόντων για την 

παραµονή και την επιλογή των προσφερόµενων προγραµµάτων άθλησης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα αντίστοιχης έρευνας των Αστραπέλλου, Κώστα & Ταξιλδάρη (2004).  

 

Η επιθυµία για αποδράσεις στη φύση είναι πολύ µεγάλη µεταξύ των κατοίκων των σύγχρονων 

µεγαλουπόλεων. Η ενασχόληση µε αυτό το θέµα θα µπορούσε να συµβάλλει στη συναίσθηση, κατανόηση 

και ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον µεταξύ εκείνων που ασχολούνται µε την περιπέτεια, την 

εκπαίδευση και την αναψυχή. Όσοι ασχολούνται µε τις υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες πρέπει να 

έχουν την ευκαιρία να ασκούνται µέσα στη φύση (Cantelon & Letters, 2000).  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΣΚΗΣΗ  

 

Λόλα, Α.,¹ Τζέτζης, Γ.,¹ Τσίτσκαρη, Ε.² & Αποστολάκη, Μ.¹ 

¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 

² Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 

 

Εισαγωγή 

 

Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου µε την άσκηση είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει τους 

ανθρώπους από τα αρχαία χρόνια. Ο Αριστοτέλης ανέφερε τη σχόλη ως αξιοποίηση του χρόνου µε στόχο 

την αγωγή του πνεύµατος και του σώµατος. Σήµερα παρά ποτέ ο ελεύθερος χρόνος θεωρείται πολύτιµος 

και η αξιοποίησή του προς όφελος της άσκησης προτείνεται από πάρα πολλούς επιστήµονες (π.χ., 

ερευνητές, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, φυσιολόγους, γιατρούς, καθηγητές φυσικής αγωγής, κλπ.) . Οι 

απόψεις όλων των επιστηµόνων ταυτίζονται και συνοψίζονται στο ότι ένα µέρος του ελεύθερου χρόνου 

του κάθε ανθρώπου πρέπει να διατίθεται για φυσική δραστηριότητα γιατί αυτό προάγει την ποιότητα 

ζωής. Παρόλα, όµως, τα οφέλη της συµµετοχής σε φυσική δραστηριότητα, τα νέα άτοµα σε πολλά 

ανεπτυγµένα έθνη, δεν αθλούνται όπως θα έπρεπε, για να επωφεληθούν των ευεργετικών αποτελεσµάτων 

της άσκησης (Hagger, Chatzissarantis, Biddle & Orbell, 2001).  

 

Η προσπάθεια των περισσότερων ερευνητών στράφηκε στην αναζήτηση του τρόπου και της διαδικασίας 

λήψης της απόφασης ενός ατόµου για συµµετοχή σε άσκηση, καθώς και των παραγόντων που την 

επηρεάζουν. Προσπαθώντας να εξηγήσουν το αποτέλεσµα των ερευνητών, οι Ajzen & Fishbein (1980), 

κατέληξαν στη θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς, η οποία είναι µία µέθοδος ερµηνείας της 

τροποποίησης µιας συµπεριφοράς, µέχρι την τελική διαµόρφωση του αποτελέσµατος. Η συγκεκριµένη 

θεωρία είναι προέκταση της θεωρίας της «αιτιολογηµένης δράσης» (Ajzen & Fishbein,1980; Fishbein & 

Ajzen, 1975). Η θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς υποστηρίζει ότι εκείνο που προηγείται άµεσα 

µιας συµπεριφοράς είναι η «πρόθεση» του ατόµου να την εκτελέσει, η οποία πρόθεση καθορίζεται από: α) 

τις στάσεις του απέναντι στη συµπεριφορά, β) την επιρροή των κοινωνικών προτύπων και γ) τον 

αντιληπτό έλεγχο της συµπεριφοράς, που αναφέρεται στην αντίληψη του ατόµου για την ικανότητά του 

να εµπλέκεται επιτυχώς στη συµπεριφορά.   

 

Παρά τη σηµαντικότητα των εφαρµογών της θεωρίας και τις πολυάριθµες εφαρµοσµένες έρευνες που 

έγιναν δεν υπάρχουν πολλές που να συνδέουν τους παράγοντες της θεωρίας µε παραµέτρους της 

άσκησης, όπως ένταση, διάρκεια, συχνότητα, περιεχόµενο, είδος της άσκησης και τη φυσική 

δραστηριότητα. Η αναζήτηση της επιρροής µπορεί να ερµηνεύσει, ή να προβλέψει την προσπάθεια και 

την τελική συµµετοχή, όταν αυτή διαφοροποιείται ανάλογα µε τη συχνότητα, το περιεχόµενο, την 

αντιλαµβανόµενη ένταση ή τη φυσική δραστηριοποίηση. 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αναζήτηση της σχέσης που υπάρχει µεταξύ των διαστάσεων της 

θεωρίας της σχεδιασµένης συµπεριφοράς και την τελική συµµετοχή, µε παραµέτρους της άσκησης. 

∆ευτερεύων σκοπός ήταν η σύγκριση των παραµέτρων αυτών µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

συµµετεχόντων.  

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 300 Έλληνες άνδρες και γυναίκες, αθλούµενοι ιδιωτικού γυµναστηρίου 

αστικής περιοχής στην Θεσσαλονίκη, που ασκούνταν τουλάχιστον 1 φορά την εβδοµάδα.  
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∆ιαδικασία µέτρησης: Για τη µέτρηση των µεταβλητών της θεωρίας της σχεδιασµένης συµπεριφοράς 

χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Ajzen & Madden, (1986) µε κλίµακα Likert (1-7), που 

µεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα και αξιολογήθηκε ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία της 

στον Ελληνικό πληθυσµό από τον Theodorakis (1994). Για να καταγραφεί το είδος της άσκησης, η 

ένταση της φυσικής δραστηριότητας (έντονη, µέτρια, ήπια), η εβδοµαδιαία συχνότητά της και η διάρκειά 

της χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Godin & Shephard (1985), «Άσκηση κατά  τον Ελεύθερο 

Χρόνο» (Leisure Time Exercise Questionnaire) που αξιολογεί τη συχνότητα και το είδος της άσκησης και 

το κατατάσσει σε δραστηριότητες υψηλής µεσαίας και χαµηλής έντασης. Τέλος, για να προσδιοριστεί η 

αντιλαµβανόµενη ένταση, µε την οποία κάθε αθλούµενος θεωρεί ότι γυµνάζεται συµπεριλήφθηκε η 

υποκειµενική κλίµακα κόπωσης του Borg (1982) (κλίµακα 7-20).  

 

Αποτελέσµατα 
 

Τα αποτελέσµατα της περιγραφικής ανάλυσης των παραγόντων της θεωρίας της σχεδιασµένης 

συµπεριφοράς, της έντασης και φυσικής δραστηριότητας παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά των παραγόντων σχεδιασµένης συµπεριφοράς, έντασης και 

                  φυσικής δραστηριότητας  

 

 N Μ. Ο. Τ.Α. 

Σχεδιασµένη συµπεριφορά    

      Στάση 300 6,380 0,772 

      Πρόθεση 300 6,413 0,887 

      Αντιληπτός έλεγχος συµπεριφοράς 299 5,979 1,031 

      Υποκειµενικό πρότυπο 300 5,944 1,013 

Άσκηση κατά τον Ελεύθερο χρόνο (Godin & Shephard, 1985)    

      Υψηλής έντασης άσκηση 255 3,368 2,013 

      Μέτριας έντασης άσκηση  270 3,888 2,535 

      Χαµηλής έντασης άσκηση 190 3,078 2,107 

      Ένταση συνολικά 165 10,375 5,015 

Κλίµακα κόπωσης (Borg, 1982)    

      Αντιλαµβανόµενη ένταση 298 16,501 2,065 

 

Για την εύρεση της επιρροής των διαστάσεων της θεωρίας της σχεδιασµένης συµπεριφοράς «στάση», 

«αντιληπτός έλεγχος», «υποκειµενικό πρότυπο», στην πρόθεση για άσκηση έγινε ανάλυση 

παλινδρόµησης και βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συνεισφορά (22,4%) (F=28,305, p<0,001) και 

συγκεκριµένα των παραγόντων «στάση» (t=6.12, p<.05) και «αντιληπτός έλεγχος της συµπεριφοράς» 

(t=5.72, p<.05). Επίσης, βρέθηκε ότι η διάσταση «αντιληπτός έλεγχος της συµπεριφοράς» συνεισέφερε 

σηµαντικά στη συχνότητα άσκησης ανά εβδοµάδα (t=4.38 p<.05), τη χρονική διάρκεια της άσκησης 

(t=3.47, p<.05) και την έντασή της (t=3.46 p<.05) τόσο συνολικά, όσο και στα επιµέρους επίπεδά της 

(υψηλό, µεσαίο, χαµηλό). Τέλος, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική επιρροή των «προθέσεων» (t=2,132, 

p<0,05) και του «αντιληπτού ελέγχου συµπεριφοράς», (t=3,717, p<0,05) ως προς την αντιλαµβανόµενη 

ένταση της άσκησης. Από τη σύγκριση της ανάλυσης διακύµανσης µε 1 παράγοντα και τα t-test, φάνηκε 

ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διαστάσεις της θεωρίας όσο αφορά στο φύλο και 

την ηλικία.  

 

Συζήτηση 
 

Από την ανάλυση παλινδρόµησης που έγινε µεταξύ των διαστάσεων της θεωρίας της σχεδιασµένης 
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συµπεριφοράς, προέκυψε ότι οι παράγοντες «στάση» και «αντιληπτός έλεγχος» συνεισέφεραν σε 

σηµαντικό βαθµό στην πρόβλεψη της πρόθεσης για άσκηση. Το «υποκειµενικό πρότυπο», ως 

παράγοντας, δεν προέβλεψε σηµαντικά την πρόθεση για άσκηση. Εποµένως, η πρόθεση ενός ατόµου να 

ασκηθεί, επηρεάζεται από το πόσο πιστεύει ότι µπορεί να τα καταφέρει και από το αν είναι θετικά 

προδιατεθειµένος απέναντι στην άσκηση. Σε άλλη έρευνα, οι Guinn, Vincent, Jorgensen, Dugas & 

Semper (2007), χρησιµοποιώντας τη θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς για να εξηγήσουν την 

πρόβλεψη της πρόθεσης για άσκηση κατέληξαν ότι µόνο ο αντιληπτός έλεγχος της συµπεριφοράς 

προβλέπει την πρόθεση για συµµετοχή στη φυσική δραστηριότητα σε ένα δείγµα µεξικανών γυναικών µε 

χαµηλό εισόδηµα. Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν από τους Downs, et al. (2006) µε µαθητές 

σχολείου. Το αποτέλεσµα αυτό φανερώνει ότι η θεωρία ισχύει κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις και 

θα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα εφαρµογής της κατά περίπτωση. Είναι φανερό ότι είναι σηµαντική 

η κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού, ώστε να δηµιουργεί προγράµµατα και συνθήκες άσκησης 

ανάλογες µε τις ικανότητες των συµµετεχόντων. 

 

Συµπεράσµατα 
 

Τα αποτελέσµατα από την παρούσα µελέτη, παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση ενός ατόµου να αθληθεί σε κλειστούς χώρους, κατάλληλα 

διαµορφωµένους για άσκηση και ειδικότερα σε γυµναστήρια. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να 

οδηγήσουν στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στα γυµναστήρια, αφού κατανοούνται καλύτερα 

τα σηµεία όπου πρέπει να εστιάσουν οι ιδιοκτήτες για να σχεδιάσουν όσο το δυνατόν καλύτερες 

υπηρεσίες, προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις και τις επιθυµίες των συµµετεχόντων.  
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Ο ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Μαδυτινός, ∆., Αζακά, Α. & Παπαδόπουλος, ∆.   

ΤΕΙ Καβάλας 
 

Εισαγωγή  
 

Ο ελεύθερος χρόνος είναι µια χρονική περίοδος που αναλώνεται έξω από την εργασία, αλλά και έξω από 

τις δουλειές του σπιτιού. Αποτελεί µια περίοδο αναψυχής και διακριτό χρόνο πριν, ή µετά τις 

αναγκαστικές δραστηριότητές µας, όπως είναι το φαγητό, ο ύπνος, η εργασία, η παρακολούθηση των 

µαθηµάτων, το νοικοκυριό, κλπ. (Goodin, et al., 2004). Ο Robinson (1997), υποστηρίζει ότι η µελέτη της 

χρήσης του χρόνου φέρνει τους ανθρώπους σε επαφή µε όλες τις ανθρώπινες συµπεριφορές, τις οποίες 

χωρίζει, στο πλαίσιο του χρόνου, σε 4 γενικές κατηγορίες: 1) εργασία µε αµοιβή, 2) νοικοκυριό και 

φροντίδα οικογένειας, 3) προσωπική φροντίδα και 4) ελεύθερο  χρόνο. Κατά τον Dumazedier (1972), η 

έννοια του ελεύθερου χρόνου οφείλει να εµπεριέχει τις ακόλουθες 3 βασικές λειτουργίες: 1) της 

ανάπαυσης, 2) της ψυχαγωγίας και 3) της παραπέρα ανάπτυξης της προσωπικότητας. Στη βιβλιογραφία 

εντοπίζονται διάφορες κατηγοριοποιήσεις των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου. Σε µία από αυτές, 

οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου διαχωρίζονται στις ενεργητικές, που περιλαµβάνουν τη χρήση 

φυσικής και πνευµατικής ενέργειας και στις παθητικές, κατά τις οποίες το άτοµο δεν καταβάλει καµία 

σηµαντική σωµατική, ή πνευµατική προσπάθεια.  

 

Η αναζήτηση της ποιότητας ζωής έχει καταστεί µια αυξανόµενη ανησυχία για τα άτοµα, τις κοινότητες 

και τις κυβερνήσεις που επιδιώκουν να βρουν και να διατηρήσουν ικανοποίηση, ευτυχία και πίστη στο 

µέλλον σε έναν ταχέως µεταβαλλόµενο κόσµο (Compton, 1997; Eckersley, 1999). Ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ορίσει την ποιότητα ζωής ως το πώς ένα άτοµο αντιλαµβάνεται τη θέση 

του στη ζωή, στο πλαίσιο του πολιτισµού και της αξίας του συστήµατος στο οποίο ζει, σε σχέση µε τους 

στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του. Πρόκειται για µια ευρεία και σύνθετη έννοια, 

που απαρτίζεται από τη σωµατική υγεία, την ψυχολογική κατάσταση, το επίπεδο ανεξαρτησίας, τις 

κοινωνικές σχέσεις και τις σχέσεις µε τα κυριότερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (World Health 

Organisation, Quality of Life group, 1996). Η ποιότητα ζωής θεωρείται ότι σχετίζεται µε παραµέτρους 

όπως η ψυχολογική ευεξία και η ικανοποίηση από τη ζωή (Οικονόµου κ.ά., 2001). Σύµφωνα το Τζέτζη 

κ.ά. (2005), η φυσική δραστηριοποίηση βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ ο Κώστα κ.ά. 

(2003), υποστηρίζει ότι η ποιότητα της αναψυχής σχετίζεται µε την ποιότητα ζωής. 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης του καταµερισµού του χρόνου και του 

τρόπου διάθεσης του ελεύθερου χρόνου µε την ποιότητα ζωής. 

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 353 άτοµα (Ν=353), 161 άνδρες και 192 γυναίκες, η µέση ηλικία των 

οποίων ήταν τα 40.97 έτη (Μ=40.97, Τ.Α.= 10.638). 

 

Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, το 

οποίο αποτελούνταν από 3 ενότητες ερωτήσεων. Η 1η ενότητα προσδιόριζε την κατανοµή του χρόνου και 

τη διάθεση του ελεύθερου χρόνου σε ώρες. Η 2η ενότητα µετρούσε την αντιλαµβανόµενη ποιότητα ζωής. 

Για τον προσδιορισµό της χρησιµοποιήθηκε το όργανο µέτρησης RAND-36 των Hays, Sherbourne & 

Mazel (1993), το οποίο αποτελείται από 36 ερωτήσεις, που µετρούν 9 διαστάσεις υγείας: 1) την αντίληψη 
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για τη γενική υγεία, 2) τη φυσική λειτουργία, 3) τα προβλήµατα από τη φυσική λειτουργία, 4) το 

σωµατικό πόνο, 5) τα προβλήµατα από τη συναισθηµατική λειτουργία, 6) τη συναισθηµατική ευεξία, 7) 

την κοινωνική λειτουργία και 8) τη ζωτικότητα. Οι 4 πρώτες διαστάσεις αναπαριστούν την ποιότητα της 

σωµατικής υγείας, ενώ οι υπόλοιπες 4 την ποιότητα της πνευµατικής υγείας (Hays et al., 1993; Ware et 

al., 1994; Hays & Morales, 2001; Moorer et al., 2001; Sörensen et al., 2008). Οι Hays & Morales (2001), 

και Moorer et al. (2001), προσφέρουν ισχυρή υποστήριξη της αξιοπιστίας και εγκυρότητας του RAND-

36. Η 3η ενότητα προσδιόριζε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος. Οι συµµετέχοντες στην 

έρευνα συµπλήρωσαν εθελοντικά το ερωτηµατολόγιο. 

 

Αποτελέσµατα 
 

Για τον προσδιορισµό της σχέσης του καταµερισµού του χρόνου και της ποιότητας ζωής διεξήχθησαν 2 

πολλαπλές παλινδροµήσεις. Στην 1η ως εξαρτηµένη µεταβλητή ελήφθη η «Ποιότητα Ζωής - Φυσική 

Υγεία» και στη 2η η «Ποιότητα - Πνευµατική Υγεία». Σε αµφότερες τις παλινδροµήσεις ως ανεξάρτητες 

µεταβλητές ελήφθησαν οι ώρες που διατίθεντο για ύπνο, αµειβόµενη εργασία, απλήρωτη απασχόληση 

στο σπίτι, προσωπική φροντίδα και αναψυχή (πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Σχέση της ποιότητας ζωής µε τον καταµερισµό του ηµερήσιου χρόνου 

 

Εξαρτηµένες µεταβλητές Ανεξάρτητες µεταβλητές β t Sig. t 

Ύπνος -.098 -1.799 .073 

Αµειβόµενη εργασία .227 3.428 .001 

Απασχόληση στο σπίτι -.091 -1.466 .143 

Προσωπική φροντίδα -.039 -.719 .473 

Ποιότητα Ζωής- 

Φυσική Υγεία 

R2 = .102,  

F = 7.827,  

Sig. F = .000 Αναψυχή .066 1.159 .247 

Ύπνος -.001 -.014 .989 

Αµειβόµενη εργασία .117 1.729 .085 

Απασχόληση στο σπίτι -.165 -2.612 .009 

Προσωπική φροντίδα -.035 -.639 .523 

Ποιότητα Ζωής- 

Πνευµατική Υγεία 

R2 = .061,   

F = 4.502,  

Sig. F = .001 Αναψυχή .014 .245 .807 

 
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα, µόνο η αµειβόµενη εργασία σχετίζονταν θετικά, σε στατιστικά 

σηµαντικό βαθµό και µπορούσε να προβλέψει την ποιότητα της φυσικής υγείας (β=0.227, Sig. t=0.001), 

ενώ η ίδια σχετίζονταν θετικά, αν και σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, και µε την ποιότητα της 

πνευµατικής υγείας. Αντίθετα, οι ώρες που διατίθενται για απλήρωτη απασχόληση στο σπίτι φαίνεται να 

σχετίζονται αρνητικά, σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό, µε την ποιότητα της πνευµατικής υγείας (β=-

0.165, Sig. t=0.009). 

 

Για τον προσδιορισµό της σχέσης της διάθεσης του ελεύθερου χρόνου και της ποιότητας ζωής 

διεξήχθησαν επίσης 2 πολλαπλές παλινδροµήσεις. Στην 1
η
 ως εξαρτηµένη µεταβλητή ελήφθη η 

«Ποιότητα Ζωής - Φυσική Υγεία» και στη 2η η «Ποιότητα Ζωής - Πνευµατική Υγεία». Σε αµφότερες τις 

παλινδροµήσεις ως ανεξάρτητες µεταβλητές ελήφθησαν οι ώρες που διατίθεντο για παρακολούθηση 

Μ.Μ.Ε., χρήση Η/Υ, πνευµατική αναψυχή, πολιτιστική αναψυχή, κοινωνική αναψυχή, παθητική αναψυχή 

και ενεργητική αναψυχή. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2. Συσχέτιση της ποιότητας ζωής µε τη διάθεση του ελεύθερου χρόνου 

 

Εξαρτηµένες µεταβλητές Ανεξάρτητες µεταβλητές β t Sig. t 

ΜΜΕ -.498 -2.910 .004 Ποιότητα Ζωής- 

Φυσική Υγεία Χρήση Η/Υ .140 1.367 .173 
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Πνευµατική αναψυχή .063 .935 .351 

Πολιτιστική αναψυχή -.101 -.516 .606 

Κοινωνική αναψυχή -.064 -.483 .629 

Παθητική αναψυχή .302 .807 .421 

 

R2 = .184 

F = 10.797 

Sig. F = .000 

Ενεργητική αναψυχή .102 1.831 .068 

ΜΜΕ -.507 -2.824 .005 

Χρήση Η/Υ -.059 -.551 .582 

Πνευµατική αναψυχή .073 1.030 .304 

Πολιτιστική αναψυχή -.477 -2.325 .021 

Κοινωνική αναψυχή -.156 -1.126 .261 

Παθητική αναψυχή .710 1.809 .071 

Ποιότητα Ζωής- 

Πνευµατική Υγεία 

 

R
2
 = .101  

F = 5.370 

Sig. F = .000 

Ενεργητική αναψυχή .078 1.336 .182 

 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα, καµία παράµετρος της διάθεσης του ελεύθερου χρόνου δεν 

σχετίζονταν θετικά, σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό, µε την ποιότητα της φυσικής υγείας (Sig. t<0.01). 

Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι η ενεργητική αναψυχή σχετίζεται θετικά µε την ποιότητα της φυσικής υγείας, 

ωστόσο σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, ενώ η παθητική αναψυχή σχετίζεται θετικά, στο ίδιο επίπεδο 

σηµαντικότητας, µε την ποιότητα της πνευµατικής υγείας (β>0, Sig. t<0.01). Η διάθεση του ελεύθερου 

χρόνου στα ΜΜΕ και στην πολιτιστική αναψυχή βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά µε την ποιότητα της 

πνευµατικής υγείας (β<0,  Sig. t<0.005).  

 

Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας δείχνουν τη σοβαρή επίδραση της αµειβόµενης εργασίας στην 

ποιότητα ζωής των Ελλήνων. Σε παρεµφερή συµπεράσµατα κατέληξαν και οι Lerner, et al, (1994), οι 

οποίοι διερεύνησαν το ίδιο θέµα στις Η.Π.Α. Μολονότι γενικότερα θεωρείται ότι η πολύωρη εργασία 

σχετίζεται µε χαµηλή ποιότητα ζωής, εντούτοις τα εµπειρικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται αντιφατικά. 

Μερικές µελέτες καταγράφουν πράγµατι αρνητικές επιδράσεις (Barnett, 1998), όπως συναισθηµατική 

εξάντληση (Landsbergis, 1988), κλπ. Ωστόσο, άλλες µελέτες έχουν βρει ότι η πολύωρη εργασία 

σχετίζεται θετικά µε καλή φυσική υγεία (Bird & Freemont, 1991), µε χαµηλό άγχος (Kohn & Schooler, 

1982) και µε ικανοποίηση από τη ζωή (Brennan, Barnett & Gareis, 2001).  

 

Η ενεργητική διάθεση του ελεύθερου χρόνου βρέθηκε να σχετίζεται θετικά, όµως σε µη στατιστικά 

σηµαντικό επίπεδο µε την ποιότητα της φυσικής υγείας. Στον ίδιο βαθµό, όµως, σχετίζονταν θετικά και η 

παθητική διάθεση του ελεύθερου χρόνου µε την πνευµατική υγεία. Τα αποτελέσµατα αυτά ίσως εξηγούν, 

σε κάποιο βαθµό, τη µικρή συµµετοχή των Ελλήνων στη φυσική άσκηση (EPIC, 2002). Η διάθεση του 

ελεύθερου χρόνου στα Μ.Μ.Ε. (κυρίως στην παρακολούθηση τηλεόρασης), φαίνεται να βλάπτει την 

ποιότητα της πνευµατικής υγείας. Προηγούµενες ερευνητικές εργασίες υποστηρίζουν, επίσης, την 

αρνητική επίδραση της πολύωρης παρακολούθησης τηλεόρασης τόσο στην πνευµατική, όσο και στη 

φυσική υγεία (Jakes et al., 2005) και πιθανώς στην ικανοποίηση από τη ζωή (Nimrod & Adoni, 2006). 

Τέλος, ένα εύρηµα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ερµηνευθεί είναι η αρνητική επίδραση της 

πολιτιστικής αναψυχής πάνω στην πνευµατική υγεία.     
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

Κουκουρής, Κ. 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Σέρρες, ΑΠΘ  
 

Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια οι υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες έχουν γνωρίσει σηµαντική ανάπτυξη. Η 

δύναµη της υπαίθριας αναψυχής και του αθλητισµού έγκειται στη δυνατότητά της να υποβοηθεί στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων σε κάθε διάσταση (σωµατική, διανοητική, 

συναισθηµατική, κοινωνική και πνευµατική). Η πληθυσµιακή αύξηση στις πόλεις δηµιούργησε 

προβληµατικές συνθήκες διαβίωσης σε αυτές. Για τις ανάγκες κατοίκησης χρειάσθηκαν υψηλές 

οικοδοµές µε φθηνά, µικρά, ανήλια  και χωρίς αέρα διαµερίσµατα. Έτσι, σε ελάχιστο χρόνο η αστική ζωή 

έγινε βασανιστική και δηµιουργήθηκε η επιθυµία επιστροφής και πάλι προς την ύπαιθρο. Φυσικά 

ελάχιστοι αποφάσισαν να γυρίσουν στους τόπους καταγωγής τους, αφού οι δουλειές τους είχαν 

συγκεντρωθεί πια στα µεγάλα αστικά κέντρα, γεγονός που οδήγησε στην άνοδο των υπαίθριων αθλητικών 

δραστηριοτήτων.  
 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστούν τα δηµογραφικά στοιχεία και οι λόγοι συµµετοχής 

αθλούµενων σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες. 

  

Μεθοδολογία  
 

∆είγµα: Στην έρευνα πήραν µέρος 312 συµµετέχοντες σε διάφορες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες.  

 

Όργανο µέτρησης: Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται µόνον οι ανοιχτές ερωτήσεις ενός 

ερωτηµατολογίου. Για την ανάλυση των απαντήσεων χρησιµοποιήθηκε η κλασική µέθοδος ανάλυσης 

ποιοτικών δεδοµένων και όχι η µέθοδος γνωστικών χαρτών. 

 

Αποτελέσµατα 

 
∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Το 63% των συµµετεχόντων σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες ήταν άνδρες και το 36% γυναίκες. 

Όσον αφορά στην ηλικία, το 31% ήταν µέχρι 20 χρονών, το 86% ήταν από 21-34 ετών το 11,5% ήταν από 

35-45 ετών, ενώ µόνο το 1,5% ήταν 45+ ετών. 

 

Το 4,4% των συµµετεχόντων ανήκε στην ανώτερη κοινωνική τάξη των επαγγελµατιών, το 12,7% στη 

µεσαία κοινωνική τάξη, ενώ το 9,5% στη µη χειρωνακτικά εργαζόµενη κοινωνική τάξη. Μόνο το 24% 

των συµµετεχόντων εργάζονταν χειρωνακτικά, ενώ ελάχιστοι είναι οι άνεργοι. Με άλλα λόγια, στο δείγµα 

αυτό οι διανοητικά  εργαζόµενοι ήταν περίπου ίσοι µε τους χειρωνακτικά εργαζόµενους, µια εικόνα που 

έρχεται σε αντίθεση µε την κοινωνική πραγµατικότητα της Ελλάδας σήµερα. Οι φοιτητές και οι µαθητές 

αποτελούσαν το 50,4% των συµµετεχόντων, ενώ τα παιδιά αποτελούσαν το 11,7% (αυτές οι δύο 

κατηγορίες δεν µπορούν να ταξινοµηθούν σε κάποια κοινωνική τάξη). 

 

Σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης, το 11% ήταν απόφοιτοι δηµοτικού, το 3% απόφοιτοι γυµνασίου, το 

16% απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γυµνάσιο ή λύκειο), το 23% απόφοιτοι τριτοβάθµιας 
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εκπαίδευσης (ΤΕΙ ή ΑΕΙ) και το 23% φοιτητές, ή σπουδαστές. Ένα αξιοσηµείωτο 10% είχαν 

µεταπτυχιακή εκπαίδευση. Αυτό σηµαίνει ότι το µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων ήταν πολύ 

υψηλό.  

 
Αύξηση συµµετεχόντων σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής  

 

Βρέθηκε ότι οι λόγοι για τους οποίους τα άτοµα συµµετέχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες και 

ριψοκινδυνεύουν τη ζωή τους, τα χρήµατά τους και την οικογένειά τους γίνεται για τους ακόλουθους 

λόγους: 

 

1) Αγάπη για τη φύση και επιστροφή σε αυτή (26,7%, Ν=73). Οι λέξεις-κλειδιά εδώ ήταν αγάπη, γαλήνη, 

απόλαυση κοντά στη φύση, εξερεύνηση, επαφή και επιστροφή στη φύση. Αποτελεί την πιο συνηθισµένη 

απάντηση από τους περισσότερους συµµετέχοντες. Πολλές φορές η επιθυµία για διαφυγή από την πόλη 

επιβάλλει την επιστροφή στη φύση. Οι συµµετέχοντες αποφασίζουν να συµµετάσχουν για να 

εξοικειωθούν µε το βουνό, ή να έχουν µια άλλη επαφή µε αυτό, µέσω των υπαίθριων αθληµάτων. 

Κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους οι νέοι άνθρωποι ασχολούνται µε την υπαίθρια αναψυχή και 

τον αθλητισµό είναι η επιθυµία για εµπειρίες µέσα στη φύση και η συνεισφορά στη διαφύλαξή της, καθώς 

επίσης και η πρακτική δέσµευση στον «πράσινο ιδεαλισµό», ο οποίος είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος 

µεταξύ των νέων (Putnam, 1989). 

 

2) ∆ιαφυγή από το άγχος της πόλης και της καθηµερινότητας (19,4%, Ν=54). Η κατηγορία αυτή εννοεί τη 

φυγή από το αγχωτικό αστικό περιβάλλον και τη διέξοδο από το στρες της καθηµερινότητας στην πόλη, 

από το εργασιακό και οικογενειακό άγχος. Αυτοί οι αθλούµενοι επιθυµούν τη διαφυγή από την 

πραγµατικότητα της πόλης, τον έντονο θόρυβο και τη ρύπανση και επιστροφή στη φύση. Πρόκειται για 

την συµψηφιστική λειτουργία του αθλητισµού. 

 

3) Εσωτερική αναζήτηση και ψυχική ισορροπία (11%, Ν=31). Οι λέξεις-κλειδιά εδώ είναι εσωτερική 

αποτοξίνωση, αίσθηµα πληρότητας, ψυχική ευεξία και φυσική ισορροπία, ποιότητα ζωής, αφύπνιση της 

συνείδησης, ελευθερία, κτίσιµο χαρακτήρα και αναζήτηση του νοήµατος της ζωής.   

 

4) ∆ιαφυγή από τη ρουτίνα της καθηµερινότητας (10%, Ν=29). Σε αντίθεση µε τους προηγούµενους που 

έγραψαν για φυγή από το αγχωτικό αστικό περιβάλλον και το στρες της πόλης αυτοί οι αθλούµενοι 

επιθυµούν διαφυγή από τη ρουτίνα της καθηµερινότητας, δηλαδή από την έλλειψη έντασης. Το 

πρωτότυπο, το άγνωστο και η ανάταση ψυχής λείπουν από τη ρουτίνα και το επαναλαµβανόµενο µοτίβο 

της ζωής. 

 

5) Αύξηση της αδρεναλίνης µέσω περιπέτειας (8,8%, Ν=25). Οι λέξεις-κλειδιά εδώ είναι αδρεναλίνη, 

δράση, ελευθερία, περιπέτεια, εµπειρία. Αυτοί οι αθλούµενοι επιζητούν εναλλακτικές µορφές αναψυχής, 

νέες εµπειρίες και περιπέτειες. Βέβαια, τα επονοµαζόµενα ακραία αθλήµατα ενδέχεται να δηµιουργήσουν 

µία πλαστή αίσθηση ευφορίας και έκκρισης αδρεναλίνης. 

 

6) Εξωτερικά κίνητρα αυτοπροβολής (6,3%, Ν=18). Οι λέξεις-κλειδιά εδώ είναι αναγνωρισιµότητα στο 

δρόµο, αυτοπροβολή, δόξα, µόδα, επαφή µε τον κόσµο. Αυτοί οι αθλούµενοι έγραψαν για χρήση 

πανάκριβου εξοπλισµού και για επώνυµες µάρκες ένδυσης, ακόµη και όταν δεν έχουν σχέση µε την 

ύπαιθρο.  

 

7) Αγάπη για τον αθλητισµό, ανάγκη για άθληση και καλή υγεία (5,6%, Ν=16). Αυτοί οι συµµετέχοντες 

αποφάσισαν να συµµετάσχουν για να αθληθούν µέσα σε ένα όµορφο φυσικό περιβάλλον, να βελτιώσουν 

τη φυσική τους κατάσταση, ή να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους µέσω των υπαίθριων 

δραστηριοτήτων και να αναζητήσουν τη δράση ιδιαίτερα έξω από τις µεγαλουπόλεις.  
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8) Αναζήτηση ορίων (4,9%, Ν=14). Αυτοί οι αθλούµενοι επιζητούν να βρουν τα όρια των δυνατοτήτων 

τους και να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους σε προσωπικό επίπεδο. Σε ακραίες µορφές υπάρχει η 

πρόκληση και το ένστικτο του θανάτου που προσδιόρισε ο Φρόϊντ. 

 

9) Ανάλωση του ελευθέρου χρόνου, ευµάρεια (Ν=3). Η αύξηση του ελευθέρου χρόνου ως αποτέλεσµα 

της ραγδαίας εκβιοµηχάνισης πολλαπλασίασε τις ανάγκες για αθλητισµό και παιχνίδι (Σταµίρης, 1991; 

Anderson & Stone, 1981). ∆υστυχώς, ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος γεµίζει από δραστηριότητες που 

δεν καθιστούν τους ανθρώπους ευτυχισµένους, ή δυνατούς (Czikszentmihalyi & Lefevre, 1989).  

 

10) Ένστικτο επιβίωσης και αυτοσυντήρησης (Ν=2). 

 

11) Επαφή µε το Θεό (Ν=2). 

 

12) ∆ιάφορα (Ν=12). Εδώ συµπεριλαµβάνεται η αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος, η διαφήµιση,  η 

αγωνιστική δράση οικολογικών οργανώσεων, η βελτίωση των κανόνων ασφάλειας ακραίων αθληµάτων, 

η περιέργεια και η έλξη του άγνωστου, η προστασία του περιβάλλοντος, η κυριαρχία πάνω στο φυσικό 

περιβάλλον, συµψηφιστική λειτουργία.  

 

13) ∆εν γνωρίζω (Ν=3).  

 

Συζήτηση  
 

Λίγα έχουν ειπωθεί για τις σχέσεις όσων ασχολούνται µε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες µε το 

περιβάλλον. Προηγούµενες µελέτες έχουν προσπαθήσει να δείξουν τις σχέσεις µεταξύ κοινωνικών 

δηµογραφικών, ή ψυχολογικών παραγόντων µε το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και τις επιπτώσεις αυτού 

πάνω στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη συµπεριφορά (Fransson & Garling, 1999). Όπως συµπέραναν οι  

Klineberg, McKeever & Rothebach (1998: 749): «...µόνο 2 δηµογραφικές µεταβλητές σχετίζονται 

σταθερά µε το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον σε όλες τις µετρήσεις και αυτές οι  µεταβλητές είναι η ηλικία 

και το επίπεδο εκπαίδευσης. Οι νεότεροι και περισσότερο µορφωµένοι σε ηλικία πολίτες φαίνεται να 

ενδιαφέρονται πράγµατι περισσότερο σχετικά µε θέµατα περιβαλλοντικής ποιότητας και είναι 

περισσότερο αφοσιωµένοι στην προστασία του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο 

µετρώνται οι εξαρτηµένες µεταβλητές». Όλες οι άλλες δηµογραφικές µεταβλητές δεν ήταν σταθερές. Πιο 

ειδικά, η εθνότητα, η θρησκεία και το γένος δεν δείχνουν µία ξεκάθαρη εικόνα και τα αποτελέσµατά τους 

σίγουρα χρειάζονται παραπέρα ανάλυση και έρευνα.  

 

Σε ό,τι αφορά στη µόρφωση, οι  Cuagnano & Markee (1995: 142), συµπέραναν ότι: «...τα υποκείµενα µε 

υψηλότερο επίπεδο µόρφωσης ήταν σηµαντικά πιο πιθανό να µην εµπιστευθούν τις κυβερνήσεις και τις 

επιχειρήσεις ότι θα αναλάβουν πρωτοβουλία για την περιβαλλοντική προστασία. Με άλλα λόγια, τα 

υποκείµενα µε υψηλότερο επίπεδο µόρφωσης ήταν σηµαντικά πιο πιθανό να αναλάβουν προσωπική 

ευθύνη  για την περιβαλλοντική προστασία». Για την ηλικία, οι ίδιοι ερευνητές (σ. 147) συµπέραναν ότι: 

«...τα αποτελέσµατα της ηλικίας πάνω στο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον έχουν επιβεβαιωθεί στη 

βιβλιογραφία, η οποία αναφέρει µία αρνητική συσχέτιση µεταξύ ηλικίας και περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος». Με άλλα λόγια, οι νεότεροι σε ηλικία είναι πιο ευαισθητοποιηµένοι απέναντι στο 

περιβάλλον. Σχετικά µε το φύλο, οι Cuagnano & Markeee (1995: 146), συµπέραναν ότι: «....οι γυναίκες 

στη µελέτη τους ήταν πιο πιθανό να αντιληφθούν τα περιβαλλοντικά θέµατα ως πιο συγκεχυµένα και 

δυσκολοκατανόητα από τους άνδρες».  

 

Συµπέρασµα 
 

Η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης σχετίζονται άµεσα µε το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι όσοι ασχολούνται µε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες δείχνουν αγάπη για 
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τη φύση και επιθυµούν επιστροφή σε αυτή, επιθυµούν διαφυγή από το άγχος της πόλης και της 

καθηµερινότητας και επιζητούν εσωτερική αναζήτηση και ψυχική ισορροπία. Όσοι ασχολούνται µε τις 

υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αθλούνται µέσα στη φύση. Από την 

άλλη µεριά, όµως, η αύξηση της συµµετοχής στις υπαίθριες δραστηριότητες έχει οδηγήσει σε σοβαρές 

επιπτώσεις πάνω στο περιβάλλον.  
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
 

Μασµανίδης, Θ.  

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  
 

Εισαγωγή   
 

Στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα η φυσική αγωγή είναι ενταγµένη στο 

ευρύτερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συµµετοχή σε δραστηριότητες άθλησης µέχρι και 

το λύκειο είναι υποχρεωτική. Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση η συµµετοχή στον πανεπιστηµιακό 

αθλητισµό είναι προαιρετική. Κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης για συµµετοχή στα προγράµµατα 

άθλησης οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ξεπεράσουν µία σειρά από παράγοντες που θα µπορούσαν να 

αποτρέψουν, αναστείλουν, ή περιορίσουν τη συµµετοχή τους.     

 

Ανασταλτικοί είναι οι παράγοντες που αναστέλλουν, περιορίζουν, ή αποτρέπουν τη συµµετοχή του 

ατόµου σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής και αποτελούν ένα σύνολο αιτιών για τη µη δέσµευση 

σε µία συγκεκριµένη συµπεριφορά (Jackson, 1993). Οι Crawford & Godbey (1987), έθεσαν τις βάσεις για 

τη δηµιουργία του κλασικού θεωρητικού ιεραρχικού µοντέλου στην έρευνα των ανασταλτικών 

παραγόντων. Οι ερευνητές κατηγοριοποίησαν τους ανασταλτικούς παράγοντες σε ενδοπροσωπικούς 

(ατοµικές ψυχολογικές καταστάσεις), διαπροσωπικούς (διαπροσωπική αλληλεπίδραση µε σηµαντικούς 

άλλους) και δοµικούς (περιβαλλοντικές συνθήκες). Στους ενδοπροσωπικούς ανήκουν και οι 

προγενέστεροι ανασταλτικοί παράγοντες (κοινωνιοπολιτιστικοί). 

 

Οι περισσότερες έρευνες που έγιναν σχετικά µε τους ανασταλτικούς παράγοντες συµµετοχής των ατόµων 

σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής διεξήχθησαν σε αγγλόφωνες χώρες. Από αυτές µόνο λίγες 

είχαν ως δείγµα φοιτητές/τριες που συµµετείχαν στα προγράµµατα του πανεπιστηµιακού αθλητισµού 

(Enstrom, Phillips & Francis, 1999; Young, Ross & Barcelona, 2003). Λίγες είναι οι έρευνες που 

διεξήχθησαν στην Ελλάδα και ειδικότερα στο χώρο του πανεπιστηµιακού αθλητισµού. Οι Alexandris, et 

al. 2001; Drakou, Tzetzis & Mamanzi, 2007, πραγµατοποίησαν έρευνα σε δείγµα φοιτητών/τριων στα 

πλαίσια όµως της γενικότερης άθλησής τους.  

 

Αισθητή είναι η απουσία κατάλληλου οργάνου µέτρησης των ανασταλτικών παραγόντων που 

αντιµετωπίζουν οι φοιτητές/τριες στην Ελλάδα κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης για τη συµµετοχή 

τους σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής. Η δηµιουργία του οργάνου αυτού και η ύπαρξη 

δεδοµένων από τον Ελληνικά πανεπιστήµια θα συµβάλει στην πληρέστερη κατανόηση των ιδιαίτερων 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές/τριες σχετικά µε την άθληση στο χώρο των ιδρυµάτων 

τους.   

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η δηµιουργία ενός έγκυρου και αξιόπιστου εργαλείου µέτρησης των 

ανασταλτικών παραγόντων που αντιλαµβάνονται οι φοιτητές/τριες κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης 

για τη συµµετοχή τους στον πανεπιστηµιακό αθλητισµό.  

 

Μεθοδολογία  
 

∆είγµα: Στην κύρια έρευνα συµµετείχαν 3.041 φοιτητές/τριες, που φοιτούσαν σε 7 πανεπιστηµιακά 

ιδρύµατα. Από αυτούς, το 48.1% (1453) ήταν άνδρες και το 51.9% (1568) γυναίκες, µε µέσο όρο ηλικίας 
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τα 20.84 έτη (Τ.Α. = 2.10). Οι φοιτητές/τριες είτε συµµετείχαν, είτε όχι στα προγράµµατα άθλησης των 

γραφείων φυσικής αγωγής των ιδρυµάτων τους. 

 

Όργανα και διαδικασία µέτρησης: Για τη δηµιουργία του Ερωτηµατολογίου Ανασταλτικών Παραγόντων 

στον Πανεπιστηµιακό Αθλητισµό (ΕAΠΠΑ) έγινε ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για την 

προσαρµογή των ερωτήσεων στο χώρο του πανεπιστηµιακού αθλητισµού διεξήχθησαν 2 προκαταρτικές 

έρευνες. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των ερωτήσεων που θα αποτελούσαν το τελικό 

ερωτηµατολόγιο ακολούθησαν 2 ποσοτικές πιλοτικές έρευνες. Τα θέµατα στην πρώτη ποσοτική έρευνα 

ήταν 67 µε Cronbach a .90, ενώ στη δεύτερη 43 µε Cronbach a .84. Το ερωτηµατολόγιο της κύριας 

έρευνας προέκυψε από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση της 2
ης

 πιλοτικής, ήταν ανώνυµο και 

συµπληρώνονταν εθελοντικά στους χώρους των ιδρυµάτων. Η έρευνα διεξήχθη το ακαδηµαϊκό έτος 

2005-2006.  

 
Στατιστική ανάλυση: Η δοµική εγκυρότητα του ΕΑΠΠΑ εξετάσθηκε µε 2 πολυµεταβλητές στατιστικές 

µεθόδους. Η 1η µέθοδος αφορούσε στη διερευνητική παραγοντική ανάλυση, ενώ η 2η στην επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση.  

 

Αποτελέσµατα   
 

∆οµική εγκυρότητα του ΕΑΠΠΑ: Οι συµµετέχοντες στην έρευνα χωρίστηκαν τυχαία σε 2 οµάδες (Α και 

Β).  Η οµάδα Α αποτελούνταν από 1521 φοιτητές/τριες, 711 φοιτητές και 800 φοιτήτριες (10 δεν 

δήλωσαν το φύλο τους) (M. = 20.79 ετών, S.D. = 2.02) και χρησιµοποιήθηκε για να µελετηθεί η δοµή του 

ερωτηµατολογίου µε διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Η οµάδα Β αποτελούνταν από 1520 

φοιτητές/τριες, 742 φοιτητές και 768 φοιτήτριες (10 δεν δήλωσαν το φύλο τους) (M. = 20.89 ετών, S.D. = 

2.15) και χρησιµοποιήθηκε για να επιβεβαιωθεί η δοµή των παραγόντων που βρέθηκε στην οµάδα Α. 

 

∆ιερευνητική παραγοντική ανάλυση: Από την ανάλυση προέκυψαν 25 θέµατα που σχηµάτιζαν 9 

παράγοντες µε ιδιοτιµές πάνω από τη µονάδα, οι οποίοι εξηγούσαν το 69.75% της συνολικής 

διακύµανσης (KMO = .77, Bartlett’s test of sphericity = 7280.8, p = .001). Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 

ερωτήσεις 7 και 18 αφαιρέθηκαν, διότι σε προκαταρκτικές αναλύσεις εµφάνισαν χαµηλή φόρτιση.  

 

Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση: Με βάση τα αποτελέσµατα της διερευνητικής παραγοντικής 

ανάλυσης δηµιουργήθηκε ένα µοντέλο ανασταλτικών παραγόντων στον πανεπιστηµιακό αθλητισµό που 

αποτελούνταν από 9 συσχετιζόµενους λανθάνοντες παράγοντες. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ερωτήσεις 

7 και 18 απορρίφθηκαν µε βάση τα αποτελέσµατα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης που 

προηγήθηκε. Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση διεξήχθη µε τις υπόλοιπες 25 ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου.  

 

Πίνακας  1.  ∆είκτες του βαθµού προσαρµογής (model fit measures) του µοντέλου της επιβεβαιωτικής 

                    παραγοντικής ανάλυσης       

 

Μοντέλο  χ
2
 df χ

2
/df CFI TLI RMSEA 

Μονοδιάστατο µοντέλο 7643.75 299 25.56 .359 .303 .137 

Μοντέλο 9 ανεξάρτητων 

παραγόντων 

2234.02 301 7.42 .831 .818 .070 

Μοντέλο 9 συσχετιζόµενων 

παραγόντων (25 ερωτήσεων) 

861.52 257 3.35 .944 .935 .042 
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Πίνακας  2.  Φορτίσεις τιµών στους λανθάνοντες παράγοντες της επιβεβαιωτικής και σε παρένθεση  

                     της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης  

 

Θέµατα   Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 Π9 

1. ∆εν υπάρχουν 

κατάλληλες 

αθλητικές 

εγκαταστάσεις 

.81(73)         

2. ∆εν υπάρχουν 

κατάλληλα 

προγράµµατα     

.82(67)         

3. ∆εν µου 

αρέσει η 

ποιότητα των 

προγραµµάτων   

.79(78)         

4. ∆εν υπάρχει 

κατάλληλη 

οργάνωση   

.65(73)         

5. Στους φίλους 

µου δεν αρέσουν 

οι αθλητικές 

δραστηριότητες   

 .78(73)        

6. Οι φίλοι µου 

δε διαθέτουν 

αρκετό χρόνο για 

αθλητικές 

δραστηριότητες   

 .66(70)        

7. Οι φίλοι µου 

δεν ακολουθούν 

πάντοτε   

 .66(71)        

8. Η µετακίνηση 

µου παίρνει πολύ 

χρόνο 

  .78(80)       

9. ∆ε διαθέτω 

δικό µου 

µεταφορικό µέσο    

  .51(66)       

10. ∆εν έχω 

χρόνο λόγω 

µαθηµάτων   

   .62(44)      

11. ∆εν έχω 

χρόνο λόγω 

οικογενειακών 

υποχρεώσεων   

   .71(66)      

12. ∆εν έχω 

χρόνο λόγω 

κοινωνικών 

υποχρεώσεων   

   .41(55)      

13. ∆εν είµαι 

αρκετά επιδέξιος   

    .75(66)     
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14. ∆εν έχω 

αυτοπεποίθηση    

    .88(94)     

15. Αισθάνοµαι 

αµήχανα µε 

συναθλούµενούς 

µου   

    .69(68)     

16. Ο εξοπλισµός 

είναι ακριβός   

     .77(82)    

17. Η συµµετοχή 

στοιχίζει ακριβά   

     .88(78)    

18. Γυµνάζοµαι 

σε αθλητικό 

σύλλογο   

      .61(50)   

19. Γυµνάζοµαι 

σε ιδιωτικό 

γυµναστήριο 

      .62(68)   

20. Γυµνάζοµαι 

µόνος εκτός 

πανεπιστηµίου 

      .71(57)   

21. Η άθληση 

δεν µου 

προσφέρει πολλά   

       .75(76)  

22. Οι 

δραστηριότητες 

άθλησης είναι 

για αθλητές   

       .83(76)  

23. Το να 

συµµετέχω το 

θεωρώ περιττό 

άγχος    

       .75(71)  

24. ∆εν είµαι 

αρκετά 

ενηµερωµένος 

        .85(84) 

25. ∆ε γνωρίζω 

τον τρόπο 

συµµετοχής µου   

        .82(75) 

 

 

Συζήτηση   
 

Με βάση τα αποτελέσµατα της διερευνητικής και παραγοντικής ανάλυσης του ερωτηµατολογίου 

προέκυψαν 9 παράγοντες που εξηγούσαν το 69.75% της συνολικής διακύµανσης. Το ερωτηµατολόγιο 

µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο, αφού σύµφωνα µε τον Καµπίτση (2004), για να είναι αξιόπιστο ένα 

ερωτηµατολόγιο πρέπει να ερµηνεύει τουλάχιστον το 60% - 65% της συνολικής διακύµανσης.  

 

Οι ανασταλτικοί παράγοντες που προέκυψαν από την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση 

κατηγοριοποιήθηκαν εννοιολογικά σύµφωνα µε το µοντέλο των Crawford & Godbey (1987). Πρώτος σε 

σηµαντικότητα εµφανίστηκε ο παράγοντας «Χρονοαπόσταση» (Μ=3.66, S.D.=1.36), ακολουθούµενος 

από τους παράγοντες «Έλλειψη ενηµέρωσης» (Μ=3.34, SD=1.27) και «Καταλληλότητα εγκαταστάσεων 

και προγραµµάτων» (M=3.13, SD=1.02). Οι παράγοντες αυτοί ανήκουν στη κατηγορία δοµικών 
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ανασταλτικών παραγόντων. Τέταρτος σε σηµαντικότητα εµφανίστηκε ο παράγοντας «Κοινωνική 

επιρροή» (M=3.06, SD=1.04), ο οποίος αποτελεί και το µοναδικό παράγοντα της κατηγορίας των 

διαπροσωπικών ανασταλτικών παραγόντων, 5
ος

 αναδείχθηκε ο παράγοντας «Έλλειψη χρόνου», 6
ος

 ο 

παράγοντας «Έλλειψη οικονοµικών πόρων», 7ος ο παράγοντας «Γυµνάζοµαι εκτός πανεπιστηµίου», 8ος ο 

παράγοντας «Έλλειψη εµπιστοσύνης στον εαυτό» και 9ος ο παράγοντας «Πεποιθήσεις». Οι 

διαπροσωπικοί παράγοντες έλαβαν τις υψηλότερες τιµές, ακολουθούµενες από τους δοµικούς και 

ενδοπροσωπιούς ανασταλτικούς παράγοντες. 

 

Οι παράγοντες που προέκυψαν στην παρούσα έρευνα συναντώνται και σε προηγούµενες έρευνες µε την 

ίδια, ή παραπλήσια µορφή εκτός από δύο. Τον παράγοντα «Γυµνάζοµαι εκτός πανεπιστηµίου» που 

εµφανίστηκε πιθανά λόγω της σύνθεσης του δείγµατος της έρευνας και τον παράγοντα «Πεποιθήσεις» 

που εµφανίστηκε προφανώς λόγω της επήρειας των φοιτητών/τριων από κοινωνιοπολιτιστικά 

στερεότυπα, δηλαδή από προγενέστερους ανασταλτικούς παράγοντες. 
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ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΠΡΟΣΗΛΩΣΗΣ 

 

Μπαλάσκα, Π., ∆ούκα, Σ., Καραγιαννίδης, Ε. & Αλεξανδρής, Κ. 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ  

 

Εισαγωγή 

 

Ο χορός είναι ένα σηµαντικό στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου που τον ακολουθεί από την ηµέρα της 

γέννησής του. Από την αρχαιότητα η µεταφυσική αγωνία των ανθρώπων θεραπευόταν µε ύµνους, 

λατρευτικούς χορούς και τελετές. Από αυτή την ενστικτώδη ανάγκη που ένιωθε το ανθρώπινο πλάσµα για 

να εκφραστεί καλλιτεχνικά γεννήθηκε η τέχνη του χορού που, έως σήµερα, έχει εκφραστεί από 

επαγγελµατίες, αλλά και από τον απλό κόσµο που αποζητά κάποια διέξοδο (∆ούκα, 2004). 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του International Dance Council (IDC) (2006), η Ελλάδα είναι από τις πρώτες 

χώρες στην ενασχόληση µε τον παραδοσιακό χορό, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τα άλλα είδη χορού, τον 

µοντέρνο και τον λαϊκό. Πάνω από 5.000 σωµατεία / σχολές χορού λειτουργούν στην Ελλάδα και περίπου 

1000 σωµατεία / σχολές στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα πάνω από 600.000 άτοµα ασχολούνται 

συστηµατικά µε τον παραδοσιακό χορό και πραγµατοποιούνται 100 τουλάχιστον σεµινάρια για 

παραδοσιακούς χορούς κάθε χρόνο. Ακόµη, σύµφωνα µε το περιοδικό «Παράδοση και Τέχνη – Χορός» 

(2008), ανά τη χώρα γύρω από το χορό κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται δεκάδες χιλιάδες παραστάσεις, 

χορευτικές βραδιές, πανηγύρια, εκθέσεις, φεστιβάλ και κάθε είδους εκδηλώσεις µε µεγάλη συµµετοχή του 

κοινού. Άξια προσοχής και µελέτης αποτελεί η διαδικασία επιλογής για την ενασχόληση µε τον 

παραδοσιακό χορό, καθώς και οι παράγοντες που αποτρέπουν, ή αναστέλλουν τη συµµετοχή, όπως επίσης 

και οι παράγοντες που αναπτύσσουν την προσήλωση στη δραστηριότητα αυτή.  

 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία ανασταλτικοί παράγοντες ορίζονται «οι παράγοντες που λαµβάνονται 

υπόόψη από τους ερευνητές και έχουν γίνει αντιληπτοί από τα ίδια τα άτοµα ώστε να αναστείλουν, ή να 

αποτρέψουν τη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες αναψυχής» (Jackson, 1991: 276). Οι ανασταλτικοί 

παράγοντες µπορούν εννοιολογικά να χωριστούν σε 3 κατηγορίες: α) ενδοπροσωπικοί, οι οποίοι αφορούν 

αρνητικές ατοµικές και ψυχολογικές καταστάσεις, β) διαπροσωπικοί, οι οποίοι αναφέρονται ως το 

αποτέλεσµα της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα άτοµα που συµµετέχουν και γ) δοµικοί, οι 

οποίοι εκλαµβάνονται ως παρεµβατικοί ανάµεσα στη διάθεση για αναψυχή και την τελική συµµετοχή 

(Crawford & Godbey, 1987). Οι Crawford, Jackson & Godbey (1991), εξέλιξαν το µοντέλο και πρότειναν 

ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες βιώνονται ιεραρχικά από τα άτοµα που συµµετέχουν σε δραστηριότητες 

αναψυχής. Αποτελέσµατα ερευνών έδειξαν ότι οι ενδοπροσωπικοί παράγοντες είναι οι πιο ισχυροί 

παράγοντες που βιώνει το άτοµο, ενώ αντίθετα οι δοµικοί ανασταλτικοί παράγοντες είναι λιγότερο 

ισχυροί και αποτρεπτικοί για την τελική απόφαση του ατόµου για συµµετοχή (Αlexandris & Carroll 1997; 

Alexandris, Barkoukis & Tsormpatzoudis, 2007). Έρευνες που διενεργήθηκαν σε ελληνικό πληθυσµό 

έδειξαν ότι, ο χρόνος, τα ψυχολογικά εµπόδια και τα προβλήµατα σχετικά µε τις εγκαταστάσεις είναι οι 

πιο σηµαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες για συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής (Alexandris & 

Carroll, 1997; Alexandris, Tsorbatzoudis & Grouios, 2002; Κουθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάνη & 

Χατζηγιάννη, 2005). 

 

Σύµφωνα µε τους Funk & James (2006), η προσήλωση στην άσκηση, στη φυσική δραστηριότητα, ή στην 

αναψυχή συµβαίνει όταν κάποιος εµπλέκεται γνωστικά, συναισθηµατικά και συµβολικά σε σχέση µε µια 

δραστηριότητα αναψυχής. Η προσήλωση στην άσκηση είναι µια πολύ σηµαντική µεταβλητή, καθώς 

σχετίζεται µε την ανάπτυξη της αφοσίωσης και της µακροχρόνιας συµµετοχής σε προγράµµατα 

αθλητικής αναψυχής. Η έννοια της προσήλωσης είναι στενά συνδεδεµένη µε τους ανασταλτικούς 
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παράγοντες, καθώς ο βαθµός  επίδρασης των εµποδίων για συµµετοχή επηρεάζει άµεσα το άτοµο ως προς 

την απόφασή του για συνέχιση της συµµετοχής (Funk & James, 2006; Gladden & Funk, 2002). 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η κατηγοριοποίηση ατόµων σε οµάδες βάση του βαθµού   

προσήλωσης της συµµετοχής σε παραδοσιακούς χορούς και η σύγκριση των κατηγοριών που προέκυψαν 

από την ανάλυση συστοιχιών (cluster analysis) µε τους ανασταλτικούς παράγοντες. 

 

Μεθοδολογία 
 

Συµµετέχοντες. Το δείγµα αποτελούνταν από 139 χορευτές που συµµετείχαν σε 7 πολιτιστικά σωµατεία 

που δίδασκαν παραδοσιακούς χορούς στη Βόρεια Ελλάδα. Από αυτούς οι 87 (62,6%) ήταν γυναίκες και 

οι 52 (37,4%) άνδρες.   

 

Όργανα µέτρησης. Για τη µέτρηση της προσήλωσης στο χορό χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των 

Funk & James (2006), το οποίο περιλάµβανε 4 διαστάσεις: α) γνώση, β) συναίσθηµα, γ) αυτό-έκφραση 

και δ) σηµαντικότητα.. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7-βάθµια κλίµακα Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα 

και 7 = συµφωνώ απόλυτα. Για την αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων χρησιµοποιήθηκε µια 

προσαρµοσµένη έκδοση του ερωτηµατολογίου των Alexandris & Carroll (1997a). Οι διαστάσεις των 

ανασταλτικών παραγόντων που µελετήθηκαν ήταν οι εξής: 1) έλλειψη χρόνου, 2) ατοµικοί / ψυχολογικοί, 

3) γνώση, 4) εγκαταστάσεις, 5) προσβασιµότητα και 6) έλλειψη παρέας. Το ερωτηµατολόγιο 

συνοδευόταν από ερωτήσεις που αφορούσαν στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος. 

 

Αποτελέσµατα 
 

Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος παρουσιάζονται στους πίνακες 1α και 1β. 

 

Πίνακας 1α. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος 

 

Φύλο Ηλικία 

Γυναίκες  62,6%  (n=87) 15-20      39.6%        (n=55) 

Άνδρες    37,4%   (n=52) 21-25        5.8%        (n=8) 

 26-30      12.9%        (n=18) 

 31-35        5.8%        (n=8) 

 36-40        8.6%        (n=12) 

 41-45        8.6%        (n=12) 

 46-50        6.6%        (n=9) 

 51-55        6.6%        (n=9) 

 56-70        5.8%        (n=8) 

 

Πίνακας 1β. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος 

 

Οικογ. Κατάσταση Μορφωτικό επίπεδο Επαγγελµατική κατάσταση 

Άγαµοι  68,4%     (n=95) Απόφοιτος ∆ηµοτικού 8,6%    (n=12) Φοιτητής 10,1%               (n=14) 

Έγγαµοι  28,8%   (n=40) Απόφ. Γυµν. /Λυκείου 51%     (n=71) Ιδ./ Υπάλληλος 17,3%     (n=24) 

∆ιαζευγµένοι  2,9%  (n=4) ΙΕΚ       5,8%   (n=8) ∆ηµ. Υπάλληλος 13,7 % (n=19) 

 ΑΕΙ      28,8%  (n=40) Επιχειρηµατίας 4,3%     (n=6) 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού 5,8%  (n=8) Άνεργος   1,4%              (n=2) 

  Οικιακά   6,5%               (n=9) 
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  Άλλο επάγγελµα 46,7% (n=45) 

 

Συχνότητα συµµετοχής 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα,  το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (51.8%) συµµετείχαν   µια 

φορά την εβδοµάδα σε µαθήµατα παραδοσιακών χορών (πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2. Συχνότητα συµµετοχής 

 

Συχνότητα Ποσοστά συµµετοχής 

1 φορά / εβδοµάδα 51.8%        (n=72) 

2-3 φορές /εβδοµάδα 38,1%        (n=53) 

4-5 φορές / εβδοµάδα 4,3%         (n=6) 

3 φορές /µήνα 2,2%         (n=3) 

Λιγότερο από 1 φορά /µήνα 3.6%         (n=5) 

 

Ανάλυση αξιοπιστίας και Μ.Ο. διαστάσεων «Προσήλωσης» και «Ανασταλτικών Παραγόντων» 

 

Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων που προέκυψαν εξετάστηκε µε τον υπολογισµό του συντελεστή a 

του Cronbach. Οι τιµές για τις διαστάσεις της «Προσήλωσης» φαίνονται στον πίνακα 3.  

 

Πίνακας 3. Τιµές συντελεστή Cronbach΄s a και Μέσοι ¨Όροι ∆ιαστάσεων «Προσήλωσης». 

 

Προσήλωση MO TA a Θέµατα 

Γνώση  4.2 1.6 .90 3 

Σηµαντικότητα 5.2 1.4 .90 3 

Αυτο-έκφραση 4.8 1.4 .84 3 

Συναίσθηµα 6.5 1.1 .86 3 

 

Οι τιµές για τις διαστάσεις των «Ανασταλτικών Παραγόντων» φαίνονται στον πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4. Τιµές συντελεστή Cronbach΄s a και Μ.Ο. ∆ιαστάσεων «Ανασταλτικών Παραγόντων». 

 

Ανασταλτικοί παράγοντες  MO TA a Θέµατα 

Έλλειψη χρόνου 4.1 1.5 .78 3 

Ατοµικοί / Ψυχολογικοί 5.5 1.2 .83 8 

Γνώση 5.6 1.8 .92 3 

Εγκαταστάσεις 5.3 1.5 .87 4 

Προσβασιµότητα 5.1 1.6 .87 5 

Έλλειψη παρέας 5.1 1.7 .84 4 

 

Ανάλυση συστοιχιών (Cluster analysis) 

 

Η ανάλυση συστοιχιών (Cluster analysis) των 4 παραγόντων της προσήλωσης ανέδειξε 3 οµάδες ατόµων 

µε κοινά χαρακτηριστικά (πίνακας 5). Η ανάλυση διακύµανσης έδειξε ότι οι 3 αυτές οµάδες διέφεραν 

στατιστικά σηµαντικά η µία από την άλλη. Οι οµάδες αυτές ορίσθηκαν ως ακολούθως: α) µε χαµηλή 

προσήλωση (n=37), β) µε µέτρια προσήλωση (n=58), και γ) µε υψηλή προσήλωση (n=44).  
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Πίνακας 5. Η ανάλυση συστοιχιών (Cluster analysis) των παραγόντων «προσήλωσης». 

 

 Οµάδες 

Παράγοντες 

προσήλωσης Χαµηλή (n=37) Μέτρια (n=58) Υψηλή (n=44) 

Γνώση 2,72  3,92 6,03 

Σηµαντικότητα 3,53  5,44 6,47 

Αυτο-έκφραση 3,62  4,78 6,13 

Συναίσθηµα 5,84  6,73 7,04 

 

Ανάλυση διακύµανσης 

 

Στην ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) των 6 διαστάσεων των ανασταλτικών παραγόντων και των 

οµάδων προσήλωσης στο χορό (πίνακας 6), βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στη διάσταση 

«έλλειψη χρόνου» (F=3.4, p<.05) µεταξύ των οµάδων «Χαµηλής» και «Υψηλής» προσήλωσης και στη 

διάσταση «ατοµικοί / ψυχολογικοί» λόγοι (F= 4.0, p<.05) µεταξύ των οµάδων «Μέτριας» και «Χαµηλής» 

προσήλωσης. Στις άλλες διαστάσεις δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

 

Πίνακας 6. Σύγκριση οµάδων «Προσήλωσης» µε τις διαστάσεις των «Ανασταλτικών παραγόντων». 

 

 

Συζήτηση 
 

Ο παραδοσιακός χορός αποτελεί µέσο έκφρασης, άσκησης και αναψυχής προσελκύοντας χορευτές όλων 

των ηλικιών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων ήταν κάτω των 

20 ετών, όµως σηµαντικά ποσοστά σηµειώθηκαν και στις ηλικίες µεταξύ 25-30 ετών, όπως επίσης των 

50+ ετών. Η συχνότητα συµµετοχής ήταν πολύ υψηλή, περισσότεροι από τους µισούς χορευτές 

συµµετείχαν µια φορά την εβδοµάδα, λαµβάνοντας υπόψη και τη συχνότητα διδασκαλίας των 

παραδοσιακών χορών που στους περισσότερους συλλόγους πραγµατοποιείται µια φορά την εβδοµάδα. Τα 

αποτελέσµατα συµφωνούν µε προγενέστερες έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και επιβεβαίωσαν την 

αρνητική σχέση ανάµεσα στους ανασταλτικούς παράγοντες και στη συχνότητα συµµετοχής (Alexandris 

& Carroll, 1997a,b; Alexandris et al., 2002; ∆αµιανίδης, Κουθούρης & Αλεξανδρής, 2007; Κουθούρης, 

Κοντογιάννη & Αλεξανδρής, 2008). Οι περισσότεροι συµµετέχοντες έδειξαν µέτρια προσήλωση στη 

δραστηριότητα. Στη σύγκριση των οµάδων µε τους ανασταλτικούς παράγοντες, στη διάσταση «έλλειψη 

χρόνου» φάνηκε να επηρεάζονται περισσότερο τα άτοµα µε χαµηλή προσήλωση σε σχέση µε τα άτοµα 

∆ιαστάσεις 

ανασταλτικών 

παραγόντων 

Μέτρια 

προσήλωση 

Μ.Ο.     Τ.Α. 

Χαµηλή 

προσήλωση 

Μ.Ο.     Τ.Α. 

Υψηλή 

προσήλωση 

Μ.Ο.     Τ.Α. 

 

 

F 

 

 

p 

 

 

Σύγκριση 

Έλλειψη χρόνου 4.0        1.4 3.6        1.4 4.5        1.7 3.4 .05 (2-3) 

Ατοµικοί / 

Ψυχολογικοί 

5.8        .88 5.1        1.2 5.6        1.7 4.0 .05 (1-2) 

Γνώση 5.7        1.5 5.4        1.9 5.7        2.1 .31 ns  

Εγκαταστάσεις 5.4        1.2 4.9        1.9 5.6        1.6 2.4 ns  

Προσβασιµότητα 5.1        1.5 4.8        1.7 5.4        1.7 6.1 ns  

Έλλειψη παρέας 5.1        1.6 5.0        1.8 5.2        1.8 .10 ns  
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υψηλής προσήλωσης.  

 

Επίσης, στη διάσταση «ατοµικά / ψυχολογικά» εµπόδια περισσότερο επηρεάστηκαν τα άτοµα µέτριας  

προσήλωσης σε σχέση µε τα άτοµα χαµηλής προσήλωσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποστήριξαν τη 

θεωρία των ανασταλτικών παραγόντων και φανέρωσαν πως οι ενδοπροσωπικοί ανασταλτικοί παράγοντες 

βιώνονται ως ισχυρά εµπόδια ως προς τη συµµετοχή και την προσήλωση του ατόµου σε µία 

δραστηριότητα αναψυχής (Funk & James, 2006). Ο σύγχρονος τρόπος ζωής µε τις πολλές καθηµερινές 

κοινωνικές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις, η κόπωση και η έλλειψη αυτοπεποίθησης δρουν 

αποτρεπτικά στην απόφαση του ατόµου για συνεχιζόµενη συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής όπως 

οι παραδοσιακοί χοροί. Οι σύλλογοι και τα σωµατεία που διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς θα πρέπει να 

λάβουν υπόψη τα εµπόδια αυτά και µε τη δηµιουργία «ευέλικτων» προγραµµάτων και εκπαιδευµένων 

δασκάλων να προσελκύσουν και να ενισχύσουν τη συµµετοχή των χορευτών. Λόγω του µικρού δείγµατος 

των συµµετεχόντων τα συµπεράσµατα της έρευνας δεν µπορούν να γενικευθούν, γι΄αυτό προτείνεται 

περαιτέρω έρευνα µε µεγαλύτερο αριθµό συµµετεχόντων και διερεύνηση περισσότερων διαστάσεων που 

επηρεάζουν την απόφαση του ατόµου για συµµετοχή και συνέχιση της δραστηριότητας µε τους 

παραδοσιακούς χορούς. 
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ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Ντόκα, Α. & Παπαδόπουλος, ∆. 

ΤΕΙ Καβάλας 
 

Εισαγωγή 
 

Παρά το ότι υφίστανται ακόµη αµφιβολίες για το τι ακριβώς είναι ο πατριωτισµός (Huddy & Khatib, 

2007), υπάρχει µια σχετικά ευρεία οµοφωνία, που ορίζει τον πατριωτισµό ως «…µια βαθιά αίσθηση που 

επηρεάζει την αφοσίωση στο έθνος»  (Conover & Feldman, 1987: 1), ή ως «…το βαθµό αγάπης και 

υπερηφάνειας κάποιου για το έθνος του» (Kosterman & Feshbach, 1989: 271). Η αίσθηση της 

ανωτερότητας και της ανάγκης για επικυριαρχία επί των άλλων θεωρείται ότι αντανακλά περισσότερο τον 

εθνικισµό παρά τον πατριωτισµό (De Figueiredo & Elkins, 2003; Karasawa, 2002; Kosterman & 

Feshbach, 1989; Mummendey, Klink & Brown 2001; Sidanius, Feshbach, Levin & Pratto, 1997). Οι 

Schatz & Staub (1997), και Schatz, Staub & Lavine (1999), διαχωρίζουν τον πατριωτισµό σε 

εποικοδοµητικό και τυφλό. Ο εποικοδοµητικός ορίζεται ως η προσήλωση στο έθνος, που χαρακτηρίζεται 

από µια κριτική αφοσίωση, µε ερωτηµατικά και κριτική που εκπορεύονται από τη επιθυµία για θετική 

αλλαγή (Schatz et al., 1999). Ο τυφλός πατριωτισµός (ή κατά τους Huddy & Khatib (2007) άκριτος) 

χαρακτηρίζεται από την έλλειψη θέλησης τόσο για άσκηση κριτικής, όσο και για αποδοχή κριτικής για το 

έθνος (Schatz & Staub, 1997; Schatz et al., 1999) και σύµφωνα µε τους Huddy & Khatib (2007), 

συνδέεται µε  τον εθνικισµό και τον εθνοκεντρισµό.  

 

Η ταύτιση µε το έθνος - πατρίδα (εθνική ταυτότητα) θεωρείται ως µια υποκειµενική, ή εσωτερικευµένη 

αίσθηση του ανήκειν σε ένα έθνος, διερευνάται µε ερωτήσεις σχετικές µε αυτές που µετρούν τις 

κοινωνικές ταυτότητες (Huddy, 2001; 2003) και είναι ευθυγραµµισµένη µε τη θεωρία της κοινωνικής 

ταυτότητας (Tajfel, 1981). Εθνική υπερηφάνεια είναι το θετικό αίσθηµα που αισθάνονται  οι άνθρωποι 

για τη χώρα τους και που προέρχεται από την εθνική τους ταυτότητα. Είναι, δε, τόση η υπερηφάνεια ή η 

αίσθηση  της υπόληψης που έχει ένα άτοµο για το έθνος του, όσο και η αυτοεκτίµηση που αντλεί από την 

εθνική του ταυτότητα (Smith & Kim, 2006). Η ιστορική εµπειρία ενός έθνους µπορεί να επιδράσει πάνω 

στo αίσθηµα της εθνικής υπερηφάνειας. Μία νίκη σε πόλεµο, ή η εθνική απελευθέρωση µπορούν να 

ανεβάσουν την εθνική υπερηφάνεια (Rose, 1985), ενώ µια πολεµική ήττα, ή µια συλλογική ενοχή για το 

ξεκίνηµα ενός πολέµου µπορούν να τη µειώσουν. Ωστόσο, φαίνεται ότι την εθνική υπερηφάνεια 

ανεβάζουν επίσης επιτυχίες σε διάφορους τοµείς, όπως στις επιστήµες, την τεχνολογία, τις τέχνες και στα 

γράµµατα και στον αθλητισµό (McCrone & Surridge, 1998; Smith & Jarkko, 2001; Smith & Kim, 2006). 

 

Ο Bairner (1996), υποστηρίζει ότι η επίδραση µιας διεθνούς αθλητικής νίκης φαίνεται να έχει,  

διαχρονικά, αλλά και διαπολιτισµικά, µια ισχυρή επίδραση πάνω στα πατριωτικά αισθήµατα των  

αθλούµενων, των φιλάθλων, αλλά και του µη φίλαθλου πληθυσµού µίας χώρας. Ακόµη και στην 

περίπτωση της ειρηνόφιλης Σουηδίας, συνεχίζει ο ίδιος, βρέθηκε ότι οι νεαροί Σουηδοί επικοινωνούν  µε 

την έννοια της πατρίδας περισσότερο µέσω των αθληµάτων, παρά µε οποιαδήποτε άλλο  φαινόµενο.  

 

Προσπαθώντας να ερµηνεύσει τους υπέρµετρους πανηγυρισµούς, από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού 

πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου από την Ελλάδα ο ∆ήµου (2004: 18) γράφει  τα εξής:  «…είµαστε  µια  

µικρή  χώρα  µε  µεγάλο  εγώ, µε  τον  υψηλότερο  δείκτη  εθνικής  υπερηφάνειας  στην Ευρώπη  (97 %). 

Η  σύγκρουση του µυθικού υπερτροφικού µας εγώ µε την πραγµατικότητα µας  καταθλίβει και έτσι 

εγκλωβιζόµαστε σε ένα άγονο εθνικισµό». Η άποψη αυτή συνδέει το αθλητικό αποτέλεσµα µε το χάσµα 

ανάµεσα στην εθνική υπερηφάνεια για το παρόν και το παρελθόν του έθνους. 
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Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση του διεθνούς αθλητικού αποτελέσµατος µε 

την ταύτιση µε την πατρίδα, µε τον εποικοδοµητικό και άκριτο πατριωτισµό, µε το χάσµα εθνικής 

υπερηφάνειας παρελθόντος και παρόντος, καθώς και µε την αντίληψη για τη συµβολή της διεθνούς 

αθλητικής επιτυχίας στην αύξηση του κύρους και της αίγλης της χώρας. 

 

Μεθοδολογία 

 

∆είγµα: Στην εµπειρική αυτή έρευνα συµµετείχαν εθελοντικά 315 φίλαθλοι και µη (Ν=315), 149 άνδρες 

και 166 γυναίκες, η µέση ηλικία των οποίων έφτανε τα 30.31 έτη (Τ.Α. = 11.77).  

 

Όργανο µέτρησης: Για τη συλλογή των δεδοµένων καταρτίσθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, που αποτελούνταν 

από 52 ερωτήσεις (πλην των δηµογραφικών), κατανεµηµένες σε 3 ενότητες: Η 1η ενότητα µετρούσε την 

εθνική ταυτότητα (4 ερωτήσεις) και τον εποικοδοµητικό και άκριτο πατριωτισµό (13 ερωτήσεις). 

Χρησιµοποιήθηκαν οι αντίστοιχες κλίµακες από την εργασία των Huddy & Khatib (2007). Η 2
η
 ενότητα 

µετρούσε την εθνική υπερηφάνεια για το παρελθόν και το παρόν της χώρας (10 πανοµοιότυπες 

ερωτήσεις, που χρησιµοποιήθηκαν 2 φορές: για το παρελθόν και παρόν). Για τη µέτρηση της εθνικής 

υπερηφάνειας χρησιµοποιήθηκε κατά βάση το σχετικό όργανο των De Figueiredo & Elkins (2003), όπως 

τροποποιήθηκε από τους Huddy & Khatib (2007) και προσαρµόστηκε για την περίπτωση της Ελλάδας. Η 

3η ενότητα µετρούσε τη σύνδεση του επιτυχούς αθλητικού αποτελέσµατος σε διεθνείς αγώνες µε το κύρος 

και την αίγλη της πατρίδας, καθώς και την εθνική υπερηφάνεια που αντλείται από τα νικηφόρα 

αποτελέσµατα (15 ερωτήσεις, όπως για παράδειγµα «Σε ποιο βαθµό πιστεύεις ότι το κύρος και η αίγλη 

της Ελλάδας ανέρχονται διεθνώς, όταν οι αθλητικές οµάδες της χώρας κερδίζουν σε διεθνείς 

διοργανώσεις;» και «Πόσο περήφανος αισθάνεσαι ως Έλληνας, όταν κάποια εθνική οµάδα της χώρας 

κερδίζει σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις;»). Οι απαντήσεις δόθηκαν πάνω σε µια 5/βάθµια κλίµακα 

τύπου Likert, όπου 1 = απόλυτα αρνητική θεώρηση και 5 = απόλυτα θετική θεώρηση. 

 

Η εγκυρότητα των πολυθεµατικών κλιµάκων υπολογίστηκε µε διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

(exploratory factor analysis) και µε ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis). Τα αποτελέσµατά τους 

παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Aποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης και των αναλύσεων αξιοπιστίας 

 

 Παράγοντες Μετα-

βλητές 

Φορτίσεις a Μ Τ.Α. 

1 Ταύτιση µε την πατρίδα     4 0.614-0.730 0.833 3.694 1.001 

2 Εθνική υπερηφάνεια 

παρόντος 

4 0.675-0.801 0.832 1.834 0.818 

3 Εθνική υπερηφάνεια 

παρελθόντος 

4 0.723-0.873 0.846 4.305 0.817 

4 Άκριτος πατριωτισµός     4 0.486-0.819 0.838 2.030 0.863 

5 Εποικοδοµητικός 

πατριωτισµός 

4 0.659-0.830 0.809 3.920 0.953 

6 Σύνδεση διεθνούς 

αθλητικής νίκης µε αίγλη 

και κύρος πατρίδας     

4 0.693-0.750 0.930 3.471 1.104 

7 Εθνική υπερηφάνειας από 

διεθνή αθλητική νίκη  

11 0.567-0.840 0.958 3.384 1.032 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.920 
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Bartlett's Test of Sphericity Χ2
741=9245.59, Sig. = 0.000 

Total Variance Explained = 70.214% 

 

Αποτελέσµατα 

 

Προκειµένου να διερευνηθούν οι συσχετίσεις της εθνικής υπερηφάνειας, που βιώνεται από µια διεθνή 

αθλητική επιτυχία, µε την ταύτιση µε την πατρίδα, τη διαφορά της εθνικής υπερηφάνειας του 

παρελθόντος µε την αντίστοιχη του παρόντος, τον άκριτο και τον εποικοδοµητικό πατριωτισµό, καθώς 

και µε την αντιλαµβανόµενη σχέση του κύρους και της αίγλης της πατρίδας µε το νικηφόρο διεθνές 

αθλητικό αποτέλεσµα, εφαρµόστηκε µια πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση, τα αποτελέσµατα της οποίας 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2. Οι συσχετίσεις της εθνικής υπερηφάνειας που βιώνεται από µια διεθνή αθλητική επιτυχία.     

 

Εξαρτηµένη µεταβλητή Ανεξάρτητη µεταβλητές β T Sig. t 

Ταύτιση µε την πατρίδα     0.195 4.742 0.000 

∆ιαφορά εθνικής 

υπερηφάνειας παρελθόντος-

παρόντος 

0.035 1.042 0.298 

Άκριτος πατριωτισµός     0.138 3.447 0.001 

Εποικοδοµητικός 

πατριωτισµός 
0.069 1.888 0.060 

Εθνική υπερηφάνεια από 

διεθνή αθλητική νίκη 

Σύνδεση διεθνούς αθλητικής 

νίκης µε αίγλη και κύρος 

πατρίδας     

0.586 14.306 0.000 

R2 = 0.691, Adj. R2 = 0.686, F = 137.751, Sig. F = .000. 

 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα, η εθνική υπερηφάνεια, που βιώνεται από µια διεθνή αθλητική 

επιτυχία, σχετίζεται θετικά, σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό, µε την ταύτιση µε την πατρίδα (β=0.195, 

Sig. t=0.00), µε τον άκριτο πατριωτισµό (β=0.138, Sig. t=0.001), καθώς και µε την αντίληψη ότι µια 

διεθνής αθλητική νίκη αυξάνει την αίγλη και το κύρος της πατρίδας (β=0.586, Sig. t=0.00). Υπάρχει 

ακόµη η τάση να σχετίζεται και µε τον εποικοδοµητικό πατριωτισµό (Sig. t=0.060, επίπεδο 

σηµαντικότητας 6%). Ωστόσο, δεν προέκυψε να σχετίζεται µε τη διαφορά της εθνικής υπερηφάνειας για 

το παρελθόν και το παρόν της χώρας (Sig. t=0.298). 

 

Ακολούθως εξετάσθηκε η σχέση του άκριτου πατριωτισµού µε τη διαφορά εθνικής υπερηφάνειας 

παρελθόντος και παρόντος. Τα αποτελέσµατα της απλής γραµµικής παλινδρόµησης που εφαρµόστηκε 

έδειξαν ότι ο άκριτος πατριωτισµός σχετίζεται αρνητικά, σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό, µε το χάσµα 

εθνικής υπερηφάνειας παρελθόντος - παρόντος (β=-0.223, Sig. t=0.00). 

 

Συζήτηση - Συµπεράσµατα  
 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η εθνική υπερηφάνεια, που αντλείται από τα νικηφόρα διεθνή αθλητικά 

αποτελέσµατα, σχετίζεται µε την αντίληψη ότι οι διεθνείς αθλητικές επιτυχίες ανεβάζουν το κύρος και 

την αίγλη της χώρας. Ακόµα, σχετίζεται µε την ταύτιση µε την πατρίδα και τον άκριτο πατριωτισµό, αλλά 

διαφαίνεται η τάση να σχετίζεται και µε τον εποικοδοµητικό πατριωτισµό. Τα αποτελέσµατα αυτά 

έρχονται σε πλήρη συµφωνία µε τα αντίστοιχα του Bairner (1996), που υποστηρίζει ότι η επίδραση  µιας  

διεθνούς  αθλητικής νίκης  φαίνεται  να  έχει,  διαχρονικά  αλλά  και  διαπολιτισµικά,  µια  ισχυρή  

επίδραση  πάνω  στα  πατριωτικά  αισθήµατα  των  αθλούµενων,  των  φιλάθλων, αλλά  και  του  µη 

φίλαθλου πληθυσµού µιας χώρας. Ωστόσο, η εθνική υπερηφάνεια, από τα νικηφόρα διεθνή αθλητικά 
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αποτελέσµατα, δεν βρέθηκε να σχετίζεται µε το πράγµατι µεγάλο χάσµα εθνικής υπερηφάνειας 

παρελθόντος - παρόντος (Μ=2.471, Τυπική απόκλιση=1.063). Στον αντίποδα, το χάσµα εθνικής 

υπερηφάνειας παρελθόντος-παρόντος σχετίζονταν αρνητικά µε τον άκριτο πατριωτισµό, που σύµφωνα µε 

τους Huddy & Khatib (2007), συνδέεται µε  τον εθνικισµό και τον εθνοκεντρισµό. Φαίνεται, λοιπόν, ότι 

όσο περισσότερο τα άτοµα διακατέχονται από άκριτα πατριωτικά συναισθήµατα τόσο µικρότερο 

αντιλαµβάνονται το χάσµα εθνικής υπερηφάνειας παρελθόντος - παρόντος. Τα ευρήµατα αυτά έρχονται 

σε αντίθεση µε την άποψη του ∆ήµου (2004), ότι η σύγκρουση  του  µυθικού  υπερτροφικού  εγώ  µε  την  

πραγµατικότητα  καταθλίβει  τον Έλληνα και  τον  εγκλωβίζει  σε  ένα  άγονο  εθνικισµό, που έχει ως 

αποτέλεσµα την έκρηξη της εθνικής υπερηφάνειας (συνοδευόµενης από ακραίες εκδηλώσεις 

ενθουσιασµού), µε αφορµή τις διεθνείς αθλητικές επιτυχίες.  

 

Συµπερασµατικά φαίνεται ότι αφού το διεθνές αθλητικό αποτέλεσµα συνδέεται µε την ταύτιση µε την 

πατρίδα, τον πατριωτισµό και το αντιλαµβανόµενο κύρος της πατρίδας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

αποφευχθούν ακραίες εκδηλώσεις, µε αφορµή τις διεθνείς αθλητικές συναντήσεις. Πιθανολογείται, 

µάλιστα, ότι περισσότερο επιρρεπή σε φανατικές συµπεριφορές θα είναι τα άτοµα που αγαπούν την 

πατρίδα τους µε ένα άκριτο τρόπο, που φτάνει στα όρια του εθνικισµού.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΤΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (∆.Α.Π.Κ.Η.) 

 

∆ραµητινού, Κ. & Αυθίνος, Ι. 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθήνας 

 

Εισαγωγή 

 

Ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας και η σηµασία της άσκησης στην καθηµερινή ζωή των πολιτών 

έχουν αναγνωριστεί ευρέως τόσο από την Πολιτεία και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ), όσο και από το κάθε άτοµο ξεχωριστά. Ωστόσο, η µακροχρόνια συµµετοχή αθλούµενων σε 

προγράµµατα άσκησης δεν είναι εκτεταµένη, µε συνέπεια τα οφέλη των ασκούµενων να είναι 

περιορισµένα. 

 

Η ποιότητα των υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πελατών έχουν αναγνωριστεί ως οι κεντρικοί 

παράγοντες µε τη µεγαλύτερη επιρροή στις µελλοντικές προθέσεις συµπεριφοράς των καταναλωτών στο 

περιβάλλον των υπηρεσιών. Είναι, λοιπόν, πολύ σηµαντικό για ένα στέλεχος µάρκετινγκ να γνωρίζει πώς 

οι πελάτες του αντιλαµβάνονται τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, πώς αξιολογούν την ποιότητά τους 

και κατά πόσο είναι ικανοποιηµένοι από αυτές, ώστε να µπορεί, µε πραγµατικά δεδοµένα, να σχεδιάζει 

και να εφαρµόζει διαδικασίες βελτίωσής τους, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών και 

εν συνεχεία την παραµονή τους στον οργανισµό. 

 

Σκοπός της έρευνας 

 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των αθλουµένων για το επίπεδο της 

ποιότητας των υπηρεσιών που τους παρέχονται στο ∆ηµοτικό Αθλητικό και Πνευµατικό Κέντρο 

Ηρακλείου (∆ΑΠΚΗ), το επίπεδο ικανοποίησής τους από αυτές, καθώς και η πρόθεση των αθλουµένων 

για περαιτέρω συµµετοχή στα προγράµµατα άσκησης του ∆ΑΠΚΗ. Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η 

διαφοροποίηση της αξιολόγησης της ποιότητας, της ικανοποίησης καθώς και της πρόθεσης συµπεριφοράς 

σε σχέση µε το φύλο των αθλουµένων (άνδρες – γυναίκες). 

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 123 αθλούµενοι στο ∆ΑΠΚΗ (58 άνδρες, 65 γυναίκες).  

 

Όργανο µέτρησης: Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε αποτελείτο από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος 

περιελάµβανε δώδεκα (12) ερωτήσεις για την καταγραφή δηµογραφικών χαρακτηριστικών, στοιχείων 

άθλησης και άλλων πληροφοριών των αθλουµένων. Στο δεύτερο µέρος χρησιµοποιήθηκε το 

ερωτηµατολόγιο ΠΙΠ των Ζουρνατζή και συν. (2007), και περιλαµβάνει δεκαοκτώ (18) ερωτήσεις για την 

αξιολόγηση των τριών παραγόντων – µεταβλητών, που είναι: (α) η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

(5 ερωτήσεις), (β) η ικανοποίηση των αθλητικών καταναλωτών (6 ερωτήσεις) και (γ) οι µελλοντικές 

προθέσεις συµπεριφοράς τους (7 ερωτήσεις). Όλες οι απαντήσεις δόθηκαν σε επταβάθµια κλίµακα τύπου 

Likert, από (1) «διαφωνώ απόλυτα» έως (7) «συµφωνώ απόλυτα». Η εσωτερική συνοχή του 

ερωτηµατολογίου κρίθηκε ικανοποιητική. 

 

Για την ανάλυση των δεδοµένων των ερωτηµατολογίων µελετήθηκαν οι συχνότητες και οι µέσες τιµές 

των παραµέτρων, καθώς επίσης και οι τάσεις των δεδοµένων όσον αφορά στην κατανοµή τους, ενώ η 

διερεύνηση των συσχετίσεων των παραµέτρων µε το φύλο των συµµετεχόντων στην έρευνα (άνδρες – 

γυναίκες) πραγµατοποιήθηκε µε έλεγχο t (t-test).  
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Αποτελέσµατα 

 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η συνολική αντίληψη των συµµετεχόντων στην έρευνα ήταν θετική 

(Μ.Τ.=5,81). Οι αθλούµενοι φαίνεται να «συµφωνούν» µε τις προτάσεις που αφορούν στην ικανοποίησή 

τους από τις παρεχόµενες υπηρεσίες του αθλητικού κέντρου (Μ.Τ.=6,02), ενώ λιγότερο θετικές ήταν οι 

αντιλήψεις τους για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (Μ.Τ.=5,67). Η πρόθεσή τους για 

επανάληψη της συµµετοχής στα αθλητικά προγράµµατα του κέντρου ήταν επίσης θετική (Μ.Τ.=5,75).  

 

Τέλος, η διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, της ικανοποίησής τους από τις υπηρεσίες αυτές και της πρόθεσής τους για επανάληψη, ή µη 

της συµµετοχής κρίθηκε στατιστικά ασήµαντη (tΠΥ= 1,011, tΙκΠ=0,2709, tΠρΣ=0,1083 < tc=1,980). 

 

Συζήτηση 
 

Σε γενικές γραµµές, οι αθλούµενοι στο ∆ΑΠΚΗ αντιλαµβάνονται θετικά την ποιότητας των υπηρεσιών 

που τους παρέχονται στο αθλητικό κέντρο, είναι ικανοποιηµένοι από το κέντρο και τις υπηρεσίες του και 

είναι διατεθειµένοι να συνεχίσουν να αθλούνται σε αυτό. Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε συµφωνία 

µε αποτελέσµατα ερευνών της ποιότητας και της ικανοποίησης αθλούµενων τόσο σε δηµοτικά, όσο και 

σε ιδιωτικά γυµναστήρια στην Ελλάδα, όπου οι παράγοντες αξιολογούνται επίσης θετικά (π.χ., Αµοιρίδης 

και συν., 2001; Γκιουζελιάν και συν., 2002; Φουσκαρίνης και συν., 2007; Ζουρνατζή και συν., 2007), 

υποστηρίζοντας την άποψη ότι κάθε αξιολόγηση των υπαρχόντων πελατών θα τείνει να είναι θετική, 

εφόσον αυτοί αποτελούν το σύνολο του πληθυσµού που έχει έστω ελάχιστα ικανοποιηθεί από το προϊόν, 

ή τις υπηρεσίες. 

 

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η θετική σχέση της ποιότητας και της ικανοποίησης µε την πρόθεση 

συµπεριφοράς των καταναλωτών, αφού οι θετικές αξιολογήσεις των 2 παραγόντων είχαν ως αποτέλεσµα 

θετικές αποκρίσεις τόσο στην πρόθεση για επανάληψη της αγοράς, όσο και στην ανάπτυξη προφορικής 

επικοινωνίας. 

 

Όσον αφορά στο ρόλο των δηµογραφικών στοιχείων, στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε η επίδραση του 

φύλου των αθλουµένων στην αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, της ικανοποίησης 

και της πρόθεσης για επανάληψη της συµµετοχής. ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν προέκυψαν σηµαντικές διαφορές 

στις αντιλήψεις µεταξύ ανδρών και γυναικών, αποτέλεσµα που έρχεται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα 

άλλων ερευνών όπου οι γυναίκες φαίνονται να είναι αυστηρότεροι κριτές (Χαραβάνης και συν., 2007; 

Φουσκαρίνης και συν., 2007). 

 

Συµπέρασµα 
 

Αν και οι αντιλήψεις των αθλούµενων στο ∆ΑΠΚΗ για την ποιότητα ήταν µάλλον θετικές, πρέπει να 

γίνουν σηµαντικές βελτιώσεις για να βελτιωθεί το επίπεδο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 

και, κατά συνέπεια, το επίπεδο της ικανοποίησης των αθλούµενων. Επίσης, η σχετική ικανοποίησή τους 

δεν είναι αρκετή, καθώς οι προσπάθειες για βελτίωση και εξέλιξη θα δώσουν τις βάσεις για τη διατήρηση 

και την αύξηση των ασκούµενων στο µέλλον. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν τις αντιλήψεις ποιότητας και την ικανοποίηση των πολιτών – αθλούµενων 

στο ∆ΑΠΚΗ, προτού τα διοικητικά στελέχη προβούν σε βελτιωτικές κινήσεις. 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 
 

Τσαρδακλής, Α.Σ., Τυµβίου, Ε., Αστραπέλλος, Κ., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ. & Ματσούκα, Ου. 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 

Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια σε παγκόσµιο επίπεδο γίνεται µία προσπάθεια και µία εκστρατεία για παράλληλη 

ανάπτυξη, αλλά και προώθηση του αθλητισµού ως µέσο ψυχαγωγίας και αναψυχής. Ένα µέρος της 

αναψυχής είναι και η αθλητική αναψυχή, η οποία έχει ως στόχο την αναψυχή του ατόµου µέσα από 

αθλητικές δραστηριότητες (Κώστα, 2000). O υπολογισµός του βαθµού πρόβλεψης της αθλητικής 

συµµετοχής είναι πρωτίστης σηµασίας για τα άτοµα που ασχολούνται µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

αθλητικών προγραµµάτων (Alexandris, Dimitriadis & Markata, 2002). 

 

Η σηµασία της φυσικής δραστηριότητας και γενικότερα της άσκησης έχει αναγνωριστεί ευρέως, γεγονός 

το οποίο φαίνεται από το ενδιαφέρον της πολιτείας, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς 

επίσης και από την αυξηµένη συµµετοχή των ασκούµενων. Η ανάγκη για άσκηση γίνεται ολοένα και πιο 

επιτακτική. Σε αυτό συντέλεσαν η αύξηση των ασθενειών, κυρίως του καρδιαγγειακού συστήµατος, 

απόρροια του σύγχρονου καθιστικού τρόπου ζωής. Η πρόληψη και η θεραπεία των ασθενειών, ο 

περιορισµός του καπνίσµατος, των ναρκωτικών, καθώς επίσης και η αύξηση της εργασιακής ικανότητας 

είναι τοµείς που έχουν βελτιωθεί στην καθηµερινότητα των ανθρώπων και αποδίδεται στην ενεργητική 

συµµετοχή τους στα προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού (Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, 1998). Η 

δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των πολιτών αποτελεί κοινωνική επένδυση και βελτιώνει 

την ποιότητα ζωής τους, συµβάλλοντας στην πρόληψη εκφυλιστικών ασθενειών, αλλά και στην ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς επίσης και στην ισόρροπη σχέση τους µε το φυσικό περιβάλλον 

(Πυλιανίδης, Βασκάνου, Ταξιλδάρης & Τοκµακίδης, 2002). 

 

Η φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών των διαφόρων προγραµµάτων επηρεάζονται σε µεγάλο ποσοστό 

από την ποιότητά τους, αλλά και από το βαθµό ικανοποίησης των συµµετεχόντων (Afthinos, Theodorakis 

& Nassis, 2005; Bigne, Andreau & Gnoth, 2005). Έχει σηµειωθεί ότι η ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και η ικανοποίηση των συµµετεχόντων συνδέονται άρρηκτα µε την πιστότητα των πελατών 

και την πιθανή χρησιµοποίηση των υπηρεσιών στο µέλλον. Πάνω σε αυτό βασίστηκε και η χρήση της 

ποιότητας ως στρατηγική της διοίκησης και η ενσωµάτωσή της στην επιχειρησιακή τακτική. Εξάλλου, η 

ποιότητα των υπηρεσιών θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους συντελεστές επιρροής της επιθυµίας 

των καταναλωτών για επανάληψη της υπηρεσίας και την παραµονή τους στον οργανισµό (Zeithaml & 

Bitner, 2000). Για το λόγο αυτό, η σωστή οργάνωση πρέπει να συντελεί στην ικανοποίηση και αφοσίωση 

των υπαλλήλων τους, ώστε αυτοί να παρέχουν ποιοτικότερες και ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες στους 

καταναλωτές (Gilbert, 2000).  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει και να διερευνήσει τη δράση του δηµοτικού 

οργανισµού Ξάνθης.  

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 50 ασκούµενες στο πρόγραµµα του ∆.Ο.Ν.Α. Ξάνθης «Άσκηση στην 

Τρίτη Ηλικία». 
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Όργανα µέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του 

ερωτηµατολογίου, το οποίο αξιολογούσε τις υπηρεσίες που πρόσφερε ο ∆.Ο.Ν.Α. Ξάνθης. Για τη 

διερεύνηση των απόψεων των µελών χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Μιχαλοπούλου, 

Αργυροπούλου, Κώστα, Τζέτζη & Ντούλου (1998), το οποίο περιέχει 29 κλειστές ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών. Οι παράγοντες που αφορούν στα κριτήρια συµµετοχής είναι: 1) ποιότητα εκπαιδευτών, 2) 

λειτουργικότητα, 3) διαθεσιµότητα και παροχή προγραµµάτων, 4) άλλες υπηρεσίες και 5) χώρος 

υλοποίησης των προγραµµάτων. Οι απαντήσεις σχετικά µε τα κριτήρια συµµετοχής και τα οφέλη 

άσκησης δίνονταν σε 7βάθµια κλίµακα Likert. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις - εκτός της περιοχής - ήταν 

κλειστού τύπου και η απάντηση δινόταν ανάλογα µε τα υποτµήµατα. Μοιράστηκαν 70 ερωτηµατολόγια 

µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας, από τα οποία επιστράφηκαν τα 50. 

 

Αποτελέσµατα 
 

Για τις ερωτήσεις που αφορούσαν στα κριτήρια συµµετοχής πραγµατοποιήθηκε τεστ αξιοπιστίας 

Cronbach a και το δείγµα παρουσιάστηκε αξιόπιστο (a=0.79). Μέσω της παραγοντικής ανάλυσης, η οποία 

περιλάµβανε την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (principal components analysis) και στη συνέχεια την 

ορθογώνια (varimax) περιστροφή των αξόνων, αποκαλύφθηκαν 5 παράγοντες που αφορούσαν στα 

κριτήρια συµµετοχής: 1) ποιότητα εκπαιδευτών, 2) λειτουργικότητα, 3) διαθεσιµότητα και παροχή 

προγραµµάτων, 4) άλλες υπηρεσίες και 5) χώρος υλοποίησης των προγραµµάτων. Ο αριθµός των 

παραγόντων καθορίστηκε µε το κριτήριο ότι οι ιδιοτιµές έπρεπε να είναι µεγαλύτερες του 1.00. Το 

συνολικό ποσοστό ερµηνείας των 5 αυτών παραγόντων είναι 66,56%. Τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι 

επιβεβαιώνουν τη δοµική εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου της Μιχαλοπούλου και συν. (1998).  

 

Το 74% (Ν=37) των γυναικών είχε ηλικία 55+ ετών και το 26% (Ν=13) είχε ηλικία 45-55 ετών. Όσον 

αφορά στο µορφωτικό τους επίπεδο το 34% (Ν=17) ήταν απόφοιτες λυκείου και  το 28% (Ν=14) ήταν 

απόφοιτες δηµοτικού. Σε ποσοστό 56% (Ν=28) ήταν συνταξιούχες και το 30% (Ν=15) ασχολούνταν µε 

τα οικιακά. Το 84% (Ν=42) ήταν παντρεµένες και από αυτό, το 58% (Ν=29) είχε 2 παιδιά. Επίσης, 

παρουσιάστηκε και ένα ποσοστό 16% (Ν=9) που αντιστοιχούσε σε ανύπαντρες γυναίκες. Το 44% (Ν=22) 

δήλωσε µηνιαίο εισόδηµα 750-1200 € και το 26% (Ν=13) δήλωσε εισόδηµα 1200-2000 €. 

 

Μέσω της περιγραφικής ανάλυσης καταγράφηκαν τα στοιχεία που οδηγούν τους δηµότες να συµµετέχουν 

σε προγράµµατα άθλησης. Παρατηρήθηκε ότι τα υψηλότερα µεγέθη που παρουσιάστηκαν ως πολύ 

σηµαντικά αφορούσαν: στην ευγένεια του προσωπικού (80%) (Ν=40), τις γνώσεις του προσωπικού (76%) 

(Ν= 38) και την καθαριότητα των χώρων - αποδυτηρίων (72%) (Ν=36). Ακολουθούσαν, η ενηµέρωση 

από το προσωπικό για προβλήµατα και αλλαγές (60%) (Ν=30) και η ύπαρξη ποιότητας στον εξοπλισµό 

(58%) (Ν=29). 

 

Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι οι δηµοτικοί οργανισµοί νεολαίας και άθλησης πρέπει να δίνουν την απαραίτητη 

βαρύτητα στη στελέχωση του οργανισµού µε βάση κριτήρια όπως οι γνώσεις και η ευγένεια του 

προσωπικού, αλλά και το ενδιαφέρον για τους ασκούµενους σε τυχόν προβλήµατα και αλλαγές, την 

καθαριότητα όλων των χώρων, την ποιότητα του εξοπλισµού, καθώς και τη συνέπεια και τη 

λειτουργικότητα των χώρων. Τα παραπάνω, µαζί µε τη διατηρησιµότητα των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισµού, τη σωστή οργάνωση, την άνεση και το ευχάριστο περιβάλλον, χαρακτηρίζονται ως 

σηµαντικότερα και από τον Lentell (2000). Επίσης, η παραγοντική ανάλυση της παρούσας έρευνας 

αποκάλυψε 5 παράγοντες που αφορούσαν στα στοιχεία συµµετοχής: 1) ποιότητα εκπαιδευτών, 2) 

λειτουργικότητα, 3) διαθεσιµότητα και παροχή προγραµµάτων, 4) άλλες υπηρεσίες και 5) χώρος. Οι 

Σταύρου & Κάκκος (2004), επισηµαίνουν τη σηµαντικότητα αυτών των παραγόντων για την παραµονή 

και την επιλογή των προσφερόµενων προγραµµάτων άθλησης. Επίσης, τα αποτελέσµατα της έρευνας 

έδειξαν ότι συµµετείχαν περισσότερο γυναίκες ηλικίας 45+ ετών, χωρίς κάποια πανεπιστηµιακή 
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µόρφωση. Οι περισσότερες ήταν συνταξιούχες µε 2 παιδιά και ένα µέσο µηνιαίο εισόδηµα της τάξης των 

750-2000 €. Τα αποτελέσµατα της έρευνας συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα αντίστοιχης έρευνας στο 

∆ΟΝΑ Κοµοτηνής (Υφαντίδου, Μιχαλοπούλου, Κώστα & Ταξιλδάρης, 2004).  

 

Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι πλέον γνωστές οι απιτήσεις των συµµετεχόντων στα 

προγράµµατα µαζικού αθλητισµού και έτσι κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση ποιοτικότερων και 

αποδοτικότερων προγραµµάτων για άτοµα Τρίτης ηλικίας από τους υπεύθυνους υλοποίησης 

προγραµµάτων. Μελλοντικά προτείνεται η διατήρηση των ήδη συµµετεχόντων σε αντίστοιχα 

προγράµµατα, αλλά και η προσέλκυση καινούριων µέσω της δηµιουργίας προγραµµάτων για ειδικές 

πληθυσµιακές οµάδες Τρίτης ηλικίας, όπως π.χ., καρδιοπαθείς, διαβητικούς, άτοµα µε οστεοπόρωση. 

Τέλος, προτείνεται µία έρευνα σχετική µε τις γνώσεις και την εξιδίκευση του προσωπικού σε 

προγράµµατα άσκησης Τρίτης ηλικίας.  
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Πρακτικά 10ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. Άθληση και Κοινωνία, 31: 
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ FITNESS 
 

Κυριακίδου, Α. Θερίου, Γ & Μαδυτιανού, A.  

ΤΕΙ Καβάλας 
 

Εισαγωγή 
 

Η εξουσιοδότηση θεωρείται ως µια διαδικασία µεταβίβασης, ή αποκέντρωσης της εξουσίας λήψης 

αποφάσεων  (Conger & Kanungo, 1988). Σύµφωνα µε το Spreitzer (1995), η εξουσιοδότηση, ως µια 

ψυχολογική κατάσταση, αποτελεί ένα ενεργητικό εργασιακό προσανατολισµό, κατά τον οποίο το άτοµο – 

εργαζόµενος επιθυµεί και αισθάνεται ικανό να διαµορφώσει το ρόλο και το πλαίσιο της εργασίας του. Η 

χρήση της εξουσιοδότησης έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της οργανωτικής αποτελεσµατικότητας, στο 

πεδίο της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων (Siegall & Gardner, 2000). Επιπλέον, η εξουσιοδότηση των 

υπαλλήλων υπολογίζεται ότι συµβάλλει στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού, της οργανωτικής αναδόµησης, 

της αύξησης της ποιότητας των υπηρεσιών και της ικανοποίησης των καταναλωτών (Wilkinson, 2001). 

Κάτω από µια κοινωνική προοπτική, η έννοια της εξουσιοδότησης συµπορεύεται µε την έννοια της 

δηµοκρατικοποίησης, τόσο της κοινωνίας όσο και των επιχειρήσεων, καθώς αποδίδει στους εργαζόµενους 

κάποιο βαθµό αυτονοµίας (Goldsmith et al., 1997). 

 

Σύµφωνα µε τον Kohler (1988), η επαγγελµατική ικανοποίηση προσδιορίζεται ως µία πολυδιάστατη 

έννοια, που απεικονίζει τη στάση του ατόµου και τα συναισθήµατά του για συγκεκριµένες πτυχές του 

επαγγέλµατός του. Ορισµένες πλευρές της µπορούν να προβλέψουν τη συναισθηµατική εξάντληση και 

αποπροσωποποίηση (Borg & Riding, 1991; Koustelios, 1999), τη χαµηλή κινητικότητα του προσωπικού 

(Sagas & Batista, 2001), τη µείωση των απουσιών από την εργασία (Pastore, Goldfine & Riemer, 1996) 

και την οργανωσιακή παραγωγικότητα (Chelladurai & Riemer, 1997). Σύµφωνα µε τους Chang & 

Chelladurai (1997), η ικανοποίηση των γυµναστών - προπονητών από το εργασιακό τους περιβάλλον 

επηρεάζει την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας. 

 
Ο Kotler (2000), ορίζει την ικανοποίηση του καταναλωτή ως τα αισθήµατα ευχαρίστησης, ή 

απογοήτευσης που προκύπτουν από τη σύγκριση της απόδοσης µιας υπηρεσίας, σε σχέση µε τις 

προσδοκίες του. Οι Chelladurai & Riemer (1997), υπογραµµίζουν ότι η ικανοποίηση αποτελεί βασικό 

παράγοντα, για τη συµµετοχή των αθλούµενων σε προγράµµατα άσκησης. Οι LeUnes & Nation (1989), 

υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση από τις παρεχόµενες υπηρεσίες άσκησης δεν αποτελεί µόνο ένα βασικό 

παράγοντα για τη συµµετοχή, αλλά και τον κρίσιµο παράγοντα για την παραµονή των αθλούµενων σε 

προγράµµατα άσκησης και αναψυχής. 

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση της εξουσιοδότησης των γυµναστών 

γυµναστηρίων fitness µε την εργασιακή τους ικανοποίηση και την ικανοποίηση των αθλούµενων πελατών 

από το γυµναστήριο. 

 

Μεθοδολογία 
 

Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας διεξήχθη µια έρευνα µε δύο ερωτηµατολόγια. Με το πρώτο 

µετρήθηκε η εξουσιοδότηση των γυµναστών και η επαγγελµατική τους ικανοποίηση, ενώ µε το δεύτερο 

µετρήθηκε η ικανοποίηση των αθλούµενων από την προσφερόµενη υπηρεσία άσκησης.  

 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 18 γυµναστές γυµναστηρίων fitness και 360 αθλούµενοι των εν λόγω 
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γυµναστών. Κατά την καταγραφή των δεδοµένων υπήρξε αντιστοίχηση µεταξύ των γυµναστών και των 

αθλουµένων τους. Από τους 18 γυµναστές, οι 9 ήταν γυναίκες και οι 9 άνδρες. Η µέση ηλικία τους ήταν 

33,89 έτη (Τ.Α.=9,89). Από τους 360 αθλούµενους οι 171 ήταν γυναίκες και οι 163 ήταν άνδρες, ενώ 26 

άτοµα δεν δήλωσαν το φύλο τους. Η µέση ηλικία των αθλουµένων έφτανε τα  31,741 έτη (Τ.Α.=7,641). 

 

Όργανα µέτρησης 

 

Ερωτηµατολόγιο γυµναστών: Μετρούσε τις έννοιες της εξουσιοδότησης και της συνολικής εργασιακής 

ικανοποίησης. Η εξουσιοδότηση µετρήθηκε µε την κλίµακα 15 θεµάτων, όπως προτάθηκε από το Menon 

(2001). Η συνολική εργασιακή ικανοποίηση των γυµναστών µετρήθηκε µε µια ερώτηση. Οι απαντήσεις 

δίνονταν πάνω σε µια 7βάθµια κλίµακα τύπου Likert. 

 

Ερωτηµατολόγιο αθλούµενων: Μετρούσε την έννοια της ικανοποίησης των αθλούµενων. 

Χρησιµοποιήθηκε το όργανο που εφάρµοσαν προγενέστερα οι Alexandris & Palialia (1999), για τη 

µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών σε γυµναστήρια fitness στην Ελλάδα. Οι απαντήσεις δίνονταν 

πάνω σε µια 5βάθµια κλίµακα τύπου Likert. 

 

∆οκιµασία οργάνου: Επειδή ο αριθµός των συµµετεχόντων ήταν εξαιρετικά µικρός (Ν=18) και επειδή η 

δοµή του οργάνου µέτρησης της εξουσιοδότησης είχε ελεγχθεί σε προηγούµενη ερευνητική εργασία 

(Menon & Hartmann, 2002), δεν εφαρµόστηκε παραγοντική ανάλυση, αλλά στη δεδοµένη δοµή 

εκτελέστηκε µόνο ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis).  

 

Αποτελέσµατα 

 

Από την ανάλυση της αξιοπιστίας βρέθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα (πίνακας 1), τα οποία στηρίζουν 

την άποψη ότι η προτεινόµενη δοµή είναι αξιόπιστη. 

 

Πίνακας 1. Αποτελέσµατα της ανάλυσης αξιοπιστίας, µέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις των  

                   παραγόντων της εξουσιοδότησης. 

 

 Παράγοντας Ερωτήσεις a Μ Τ.Α. 

1 Εσωτερίκευση στόχων 5 0,956 6,03 0,849 

2 Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 5 0,846 5,53 0,865 

3 Αντιλαµβανόµενη ικανότητα 5 0,887 6,00 0,693 

  
Για τον έλεγχο της δοµής και της αξιοπιστίας της κλίµακας που µετρούσε την ικανοποίηση των 

αθλουµένων πελατών εφαρµόστηκε µια διερευνητική παραγοντική ανάλυση και µια ανάλυση αξιοπιστίας. 

Μετά την εξαίρεση 3 θεµάτων, τα αποτελέσµατα απέδωσαν τους ακόλουθους 4 έγκυρους και αξιόπιστους 

παράγοντες (πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2. Αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης, της ανάλυσης αξιοπιστίας, οι µέσες τιµές  

                   και οι τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων της ικανοποίησης πελατών. 

 

 Παράγοντας Ερωτήσεις Φορτίσεις a Μ Τ.Α. 

1 Γυµναστές, Πρόγραµµα, 

Αποτελέσµατα. 

5 0,450-0,915 0,826 4,575 0,475 

2 Ψυχολογικός παράγων 6 0,494-0,745 0,805 4,338 0,532 

3 Κοινωνικός παράγων 3 0,786-0,827 0,836 4,390 0,529 

4 Εγκαταστάσεις 3 0,741-0,744 0,710 4,217 0,742 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.877 
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Bartlett's Test of Sphericity Χ2
136=8084.74, Sig. = 0.000 

Total Variance Explained = 62,125% 

 
Η µέση τιµή της εργασιακής ικανοποίησης ήταν 5,83 (Τ.Α.=0,618). Για να ερευνηθεί η σχέση της 

εργασιακής ικανοποίηση µε την εξουσιοδότηση εφαρµόστηκε µια ανάλυση συσχέτισης (πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3. Αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης µεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης, της  

                   εσωτερίκευσης στόχων, του αντιλαµβανόµενου ελέγχου και της αντιλαµβανόµενης  

                   ικανότητας. 

 

  Εργασιακή 

ικανοποίησ

η 

Εσωτερίκ

ευση 

στόχων 

Αντιλαµβα

νόµενος 

έλεγχος 

Αντιλαµ-

βανόµενη 

ικανότητα 

Pearson Correlation 1    Εργασιακή 

ικανοποίηση Sig. (2-tailed)     

Pearson Correlation -0,011 1   Εσωτερίκευση 

στόχων Sig. (2-tailed) 0,695    

Pearson Correlation 0,066 0,762** 1  Αντιλαµβανό-

µενος έλεγχος Sig. (2-tailed) 0,795 0,000   

Pearson Correlation -0,027 0,924** 0,738** 1 Αντιλαµβανό- 

µενη ικανότητα Sig. (2-tailed) 0,914 0,000 0,000  

**  Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 

 
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα, η εργασιακή ικανοποίηση δεν σχετίζεται µε κανένα από τους 3 

παράγοντες της εξουσιοδότησης (Sig. (2-tailed)>0,05). Αντίθετα, οι 3 παράγοντες της εξουσιοδότησης 

σχετίζονται θετικά µεταξύ τους, σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. 

 

Για τη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στην ικανοποίηση των αθλούµενων και στην εργασιακή 

ικανοποίηση του γυµναστή, αλλά και στην εξουσιοδότησή του εφαρµόστηκαν 4 πολλαπλές γραµµικές 

παλινδροµήσεις, τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 4.   

 

Πίνακας 4. Συσχετίσεις µεταξύ ικανοποίησης πελατών, εργασιακής ικανοποίησης και εξουσιοδότησης 

 

Εξαρτηµένες µεταβλητές Ανεξάρτητες µεταβλητές β t Sig. t 

Εργασιακή Ικανοποίηση -0,048 -0,895 0,371 

Εσωτερίκευση Στόχων -0,577 -4,073 0,000 

Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος 0,211 2,539 0,012 

Ικανοποίηση από Γυµναστές, 

Πρόγραµµα, Αποτελέσµατα. 

R
2
 = 0,078  

F = 6,991  

Sig. F = 0,000 
Αντιλαµβανόµενη 

Ικανότητα 
0,214 1,560 0,120 

Εργασιακή Ικανοποίηση 0,051 0,950 0,343 

Εσωτερίκευση Στόχων -0,351 -2,434 0,015 

Αντιλαµβανόµενος 

Έλεγχος 
0,199 2,353 0,019 

Ικανοποίηση από Ψυχολογικό 

παράγοντα 

R2 = 0,048  

F = 4,112  

Sig. F = 0,003 Αντιλαµβανόµενη 

Ικανότητα 
0,041 0,294 0,769 

Εργασιακή Ικανοποίηση -0,153 -2,909 0,004 

Εσωτερίκευση Στόχων -0,091 -0,651 0,516 

Ικανοποίηση από Κοινωνικό 

παράγοντα 

R
2
 = 0,094  

F = 8,495,  
Αντιλαµβανόµενος 

Έλεγχος 
0,405 4,908 0,000 
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Sig. F = .000. Αντιλαµβανόµενη 

Ικανότητα 
-0,308 -2,263 0,024 

Εργασιακή Ικανοποίηση 0,032 0,601 0,549 

Εσωτερίκευση Στόχων -0,396 -2,772 0,006 

Αντιλαµβανόµενος 

Έλεγχος 
0,302 3,599 0,000 

Ικανοποίηση από 

Εγκαταστάσεις 

R
2
 = 0,061  

F = 5,360  

Sig. F = 0,000 Αντιλαµβανόµενη 

Ικανότητα 
0,027 0,195 0,846 

 

Τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι η εργασιακή ικανοποίηση των γυµναστών δεν σχετίζεται θετικά µε 

κανέναν από τους παράγοντες ικανοποίησης των αθλούµενων πελατών. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε 

την αντιλαµβανόµενη ικανότητα των γυµναστών. Η εσωτερίκευση των στόχων της επιχείρησης από το 

γυµναστή βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά, σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό, µε τους 3 από τους 4 

παράγοντες της ικανοποίησης των αθλούµενων. Μόνον ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος από το γυµναστή 

βρέθηκε να σχετίζεται θετικά,  σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό, µε όλους τους παράγοντες της 

ικανοποίησης των αθλούµενων (β>0, Sig. t<0,02). Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα αποτελέσµατα 

αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολο να γενικευθούν, εξαιτίας των χαµηλών ποσοστών των διακυµάνσεων των 

εξαρτηµένων µεταβλητών που ερµηνεύονται από τις ανεξάρτητες (R
2
<0,1). 

  

Συµπεράσµατα 

 
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η εξουσιοδότηση, παρά το γεγονός ότι αυξάνει την αντιλαµβανόµενη 

ικανότητα και την εσωτερίκευση των στόχων της επιχείρησης από το γυµναστή - υπάλληλο, εντούτοις δεν 

φαίνεται να επηρεάζει την ικανοποίηση από την εργασία του. Και αυτά παρά τις απόψεις ότι η αυτονοµία, 

που σχετίζεται µε την εξουσιοδότηση, αποτελεί µια πανανθρώπινη ψυχολογική ανάγκη (Desi & Ryan, 

1985) και ένα προβλεπτικό παράγοντα της εργασιακής ικανοποίησης (DeCarlo & Agarwal, 1999).  

 

Ένας εργασιακά ικανοποιηµένος υπάλληλος δεν φαίνεται να επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των 

αθλούµενων πελατών από τον ίδιο, ή από την επιχείρηση. Ωστόσο, η αντίληψη του γυµναστή ότι ελέγχει 

ο ίδιος την εργασία του, επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των αθλούµενων πελατών. Το αποτέλεσµα 

αυτό είναι σύµφωνο µε τις απόψεις του Wilkinson (2001). Στον αντίποδα, η εσωτερίκευση από το 

γυµναστή των στόχων της επιχείρησης, βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά µε την ικανοποίηση των 

πελατών. Το εύρηµα αυτό ίσως σηµαίνει ότι ο αθλούµενος πελάτης δεν επιθυµεί να τον αντιµετωπίζει ο 

γυµναστής του ως «µέτοχος» της επιχείρησης, αλλά ως «φίλος», που ενδιαφέρεται κυρίως για αυτόν. 
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Η ΣΧΕΣΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ  

ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ FITNESS 

 

∆ηµητριάδης, Ε., Παπαδόπουλος, ∆. & Κιρκιλέση, Ε. 

ΤΕΙ Καβάλας 

 

Εισαγωγή  
 

Η προσέγγιση των σχέσεων που αναπτύσσονται, κατά τη διάρκεια µιας συναλλαγής, αποτελεί µια 

αναδυόµενη προοπτική στη βιβλιογραφία του marketing (Sleth & Parvatiyar, 1995). Οι Rosenbluth & 

Peters (1992), υποστηρίζουν ότι στην επιτυχία ενός οργανισµού παροχής υπηρεσιών, ο υπάλληλος, που 

παρέχει την υπηρεσία, παίζει το σηµαντικότερο, ίσως, ρόλο. Οι Zeithaml & Bitner (2000), υποστηρίζουν 

ότι µερικές φορές, η υπηρεσία ταυτίζεται µε τους ανθρώπους που την προσφέρουν και ως εκ τούτου, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται ως βασικό στοιχείο της παροχής. 

 

O Barnes (1997), βρήκε ότι όσο µεγαλύτερη είναι η στενότητα της σχέσης του πελάτη µε τον υπάλληλο, 

όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη, οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα γενικής ικανοποίησης προς 

την εταιρεία. Η διαπροσωπική σχέση µεταξύ του υπαλλήλου και του πελάτη µπορεί να έχει ουσιαστικό 

αντίκτυπο στις εκβάσεις των πωλήσεων για την εταιρεία, επειδή οι διαπροσωπικές σχέσεις ενθαρρύνουν 

την ικανοποίηση, την υποχρέωση και την εµπιστοσύνη των πελατών προς την επιχείρηση, καθώς επίσης 

και τη δυνατότητα σύστασης της επιχείρησης σε άλλους δυνητικούς πελάτες (Liu & Leach, 2001). Ο 

Kotler (2000:36), ορίζει την ικανοποίηση ως: «…τα αισθήµατα ευχαρίστησης ή απογοήτευσης ενός ατόµου, 

τα οποία προκύπτουν από τη σύγκριση της απόδοσης µιας υπηρεσίας, σε σχέση µε τις προσδοκίες του».  

 

Υπάρχουν αρκετές αναφορές που υπογραµµίζουν τη σύνδεση της ικανοποίησης µε την καταναλωτική 

πίστη προς την εταιρεία (Bitner, 1995; Kotler, 2000). Οι Chelladurai & Riemer (1997), υπογραµµίζουν ότι 

η ικανοποίηση αποτελεί βασικό παράγοντα, για τη συµµετοχή των αθλουµένων σε προγράµµατα 

άσκησης. Αρκετοί ερευνητές υπογραµµίζουν την πολυδιάστατη φύση της καταναλωτικής πίστης (Dick & 

Basu, 1994). Οι περισσότεροι προβαίνουν σε ένα διαχωρισµό µεταξύ της συµπεριφορικής διάστασης της 

καταναλωτικής πίστης, που εκφράζεται συνήθως µε την επανάληψη της αγοράς/κατανάλωσης προϊόντων 

και υπηρεσιών (Baldinger & Runinson, 1996), και στη διάσταση της πρόθεσης, η οποία µεταξύ άλλων 

περιλαµβάνει την πρόθεση επαναγοράς και την πρόθεση σύστασης της εταιρείας σε άλλους (Wong & 

Sobal, 2003). Υφίσταται ένα ερευνητικό ρεύµα, που δίνει βαρύτητα στην ύπαρξη µιας «σκοτεινής» 

πλευράς στη σχέση του πελάτη µε τον υπάλληλο που παρέχει την υπηρεσία (Beatty et al., 1996). Στην 

περίπτωση κατά την οποία ένας υπάλληλος υπηρεσιών εγκαταλείψει την εταιρεία για να εργαστεί σε µια 

άλλη, η ύπαρξη σχέσης µεταξύ πελάτη και υπαλλήλου, καθώς και η πίστη προς τον υπάλληλο, θα 

µπορούσε να καταστήσει αρνητική την πίστη του πελάτη προς την πρώτη εταιρεία και ο πελάτης να 

ακολουθήσει τον υπάλληλο στη νέα του εργασία. 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει το ρόλο που διαδραµατίζουν οι διαπροσωπικές σχέσεις 

µεταξύ αθλούµενων και γυµναστή, στην αύξηση της ικανοποίησης των αθλουµένων πελατών από την 

επιχείρηση-γυµναστήριο, στην ανάπτυξη της πίστης τους προς αυτό, αλλά και προς τον υπάλληλο-

γυµναστή. 

 

Μεθοδολογία 

 

∆είγµα: Το δείγµα της έρευνας αποτελούνταν από 402 αθλούµενους σε γυµναστήρια fitness (N=402) 

(51% γυναίκες και 49% άνδρες). Η µέση ηλικία των ατόµων του δείγµατος είναι  30,91 έτη (Τυπική 
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απόκλιση = 10,587). Επιπλέον προέκυψε ότι οι αθλούµενοι ασκούνται από 1 έως 10 ηµέρες το µήνα σε 

ποσοστό 22,4%, από 11 έως 20 ηµέρες το µήνα σε ποσοστό 68,6% και τέλος από 21 έως 30 ηµέρες σε 

ποσοστό 8,8%. 

 

Όργανο µέτρησης: Η έρευνα έγινε µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολόγιου, που αποτελείται από 19 

ερωτήσεις, που µετρούσαν τις ακόλουθες έννοιες: 

1) Στενότητα της σχέσης του γυµναστή µε τον αθλούµενο. Μετρήθηκε µε 4 ερωτήσεις, όπως για 

παράδειγµα «Σε πόσο βαθµό έχετε αναπτύξει µια καλή επικοινωνία µε το γυµναστή σας;».  

2) Πρόθεση πίστης προς την εταιρεία-γυµναστήριο. Μετρήθηκε µε 4 ερωτήσεις, σύµφωνα µε τις απόψεις 

των Yoon και Uysal (2005), όπως για παράδειγµα «Κατά πόσο σκοπεύετε να συνεχίσετε να 

γυµνάζεστε στο συγκεκριµένο γυµναστήριο;». 

3) Ικανοποίηση των αθλούµενων από τους γυµναστές, τα προγράµµατα και τις εγκαταστάσεις. 

Μετρήθηκε µε 8 ερωτήσεις, εναρµονισµένες µε το πνεύµα σχετικών προγενέστερων οργάνων των 

Alexandris et al. (1999) και  Alexandris et al. (2004). 

4) Πρόθεση πίστης των αθλούµενων προς τον γυµναστή τους. Μετρήθηκε µε την ακόλουθη ερώτηση: 

«Πόσο πιθανό είναι να εγκαταλείψετε το γυµναστήριο και να ακολουθήσετε το γυµναστή σας, αν 

αυτός άρχιζε να εργάζεται σε άλλο γυµναστήριο;». 

5) Ικανοποίηση από το αντίτιµο της παροχής. Μετρήθηκε µε την ακόλουθη ερώτηση: «Πόσο 

ικανοποιηµένος είστε από τη συνδροµή που καταβάλετε στο γυµναστήριο;». 

6) Συµπεριφορική πίστη. Μετρήθηκε µε τον αριθµό των µηνιαίων επισκέψεων στο γυµναστήριο. 

 

Στις ερωτήσεις των 5 πρώτων ενοτήτων, οι απαντήσεις δίνονταν πάνω σε µια κλίµακα τύπου Likert, το 

σηµείο 1 της οποίας σήµαινε το «Καθόλου», ενώ το σηµείο 5 το «Απόλυτα». 

 

Η εγκυρότητα των πολυθεµατικών κλιµάκων υπολογίστηκε µε διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

(exploratory factor analysis) και µε ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis). Τα αποτελέσµατά τους 

παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης και των αναλύσεων αξιοπιστίας. 

 

 Παράγοντες Μετα-

βλητές 

Φορτίσεις α Μ Τ.Α. 

1 Στενότητα σχέσης του 

αθλούµενου µε το γυµναστή.    

4 0.507-0.882 0.858 6.50 1.346 

2 Πρόθεση πίστης προς την 

εταιρεία.     

4 0.887-0.941 0.844 4.06 2.359 

3 Ικανοποίηση από ικανότητα 

γυµναστών και από 

αποτελεσµατικότητα 

προγραµµάτων. 

3 0.808-0.874 0.888 5.01 2.087 

4 Ικανοποίηση από χώρους και 

εξοπλισµό.     

3 0.778-0.898 0.927 6.67 1.882 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.896 

Bartlett's Test of Sphericity Χ2
325=8084.74, Sig. = 0.000 

Total Variance Explained = 76.95% 

 

Αποτελέσµατα 
 

Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας διεξήχθησαν 3 πολλαπλές και 3 απλές παλινδροµήσεις 

(regression analysis), τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 2. 
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Πίνακας 2: Τα αποτελέσµατα των 3 πολλαπλών και 3 απλών παλινδροµήσεων. 

 

 

Όπως προκύπτει από τις στατιστικές αναλύσεις που εφαρµόστηκαν, η στενότητα της σχέσης του 

αθλούµενου µε το γυµναστή σχετίζεται θετικά, σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό και µπορεί να προβλέψει 

τη συµπεριφορική πίστη προς το γυµναστήριο (β=0,136, p=0,019), την πρόθεση πίστης  προς το 

γυµναστήριο (β=0,260, p=0,00), την ικανοποίηση από ικανότητα γυµναστών και αποτελεσµατικότητα 

προγραµµάτων, (β=0,482, p=0,00), την ικανοποίηση από χώρους και εξοπλισµό (β=0,223, p=0,00), την 

ικανοποίηση από τιµές (β=0,313, p=0,00), αλλά και την πρόθεση πίστης προς το γυµναστή (β=0,409, 

Εξαρτηµένες µεταβλητές Ανεξάρτητες µεταβλητές Beta Beta t Sig. t 

Στενότητα σχέσης αθλούµενου -

γυµναστή 

0,136 2,364 0,019 

Ικανοποίηση από ικανότητα 

γυµναστών & αποτελεσµατικότητα 

προγραµµάτων 

-0,011 1,088 0,876 

 

Ικανοποίηση από χώρους και 

εξοπλισµό 

-0,067 -0,156 0,277 

Συµπεριφορική πίστη  

προς το γυµναστήριο.  

R-square = 0,094 

Sig. F = 0,000 

Ικανοποίηση από τιµές 0,145 2,507 0,013 

Στενότητα σχέσης αθλούµενου -

γυµναστή 

0,260 6,521 0,000 

Ικανοποίηση από ικανότητα 

γυµναστών & αποτελεσµατικότητα 

προγραµµάτων 

0,230 4,917 0,000 

Ικανοποίηση από χώρους και 

εξοπλισµό 

0,337 7,905 0,000 

Πρόθεση πίστης  προς το  

γυµναστήριο. 

R-square = 0,564 

Sig. F = 0,000 

Ικανοποίηση από τιµές 0,136 3,403 0,001 

Στενότητα σχέσης αθλούµενου -

γυµναστή 

0,409 7,871 0,000 

Ικανοποίηση από ικανότητα 

γυµναστών & αποτελεσµατικότητα 

προγραµµάτων 

0,225 3,701 0,000 

Ικανοποίηση από χώρους και 

εξοπλισµό 

-0,072 -1,302 0,194 

Πρόθεση πίστης προς το 

γυµναστή. 

R-square = 0,262 

Sig. F = 0,000 

Ικανοποίηση από τιµές -0,013 -0,259 0,796 

Ικανοποίηση από 

ικανότητα γυµναστών 

και αποτελεσµατικότητα 

προγραµµάτων. 

R-square = 0,228 

Sig. F = 0,000 

Στενότητα σχέσης αθλούµενου -

γυµναστή 

0,482 10,401 0,000 

Ικανοποίηση από χώρους 

και εξοπλισµό. 

R-square = 0,071 

Sig. F = 0,000 

Στενότητα σχέσης αθλούµενου -

γυµναστή 

0,223 4,584 0,000 

Ικανοποίηση από τιµές. 

R-square = 0,163 

Sig. F = 0,000 

Στενότητα σχέσης αθλούµενου -

γυµναστή 

0,313 6,494 0,000 
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p=0,00). Η ικανοποίηση των αθλουµένων από την ικανότητα του γυµναστή και από την 

αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων που εφαρµόζει, σχετίζεται θετικά, σε στατιστικά σηµαντικό 

βαθµό, και µπορεί να προβλέψει την πρόθεση πίστης προς το γυµναστή (β=0,225, p=0,00).  

 

Η πρόθεση πίστης προς το γυµναστήριο σχετίζεται, σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό και µπορεί να 

προβλεφθεί επίσης από την ικανοποίηση από την ικανότητα γυµναστών και την αποτελεσµατικότητα 

προγραµµάτων (β=0,225, p=0,00), από την ικανοποίηση από τους χώρους και τον εξοπλισµό του 

γυµναστηρίου (β=0,337, p=0,00) και από την ικανοποίηση από τις τιµές (β=0,136, p=0,001). 

 

Συµπεράσµατα 
 

Τα ερευνητικά αποτελέσµατα ανέδειξαν το σηµαντικό ρόλο του γυµναστή σε µια επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών άσκησης. Η ικανότητά του να δηµιουργεί στενές φιλικές σχέσεις µε τους αθλούµενους 

φαίνεται να παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, αυξάνοντας την ικανοποίησή τους και την πρόθεσή τους να 

συνεχίζουν να αθλούνται στο ίδιο γυµναστήριο. Σε παρεµφερή αποτελέσµατα κατέληξαν και οι Guenzi & 

Pelloni (2004). Μάλιστα, η φιλικότητα του γυµναστή φαίνεται να επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των 

αθλουµένων από τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό του γυµναστηρίου, κυρίως όµως από την 

επαγγελµατική ικανότητα του γυµναστή και από την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων άσκησης. 

Αυτό το τελευταίο ίσως σηµαίνει ότι το πρωτεύον προσόν ενός γυµναστή γυµναστηρίου fitness, είναι η 

ικανότητά του να δηµιουργεί στενές φιλικές σχέσεις µε τους αθλούµενους, µε την επαγγελµατική του 

ικανότητα να έπεται. Συµπερασµατικά, µπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι η  ικανότητα του γυµναστή να 

δηµιουργεί στενές φιλικές σχέσεις µε τους αθλούµενους, συµβάλει πιθανότατα στη βιωσιµότητα και στην 

οικονοµική ανάπτυξη του γυµναστηρίου, αφού πέραν των όσων ήδη αναφέρθηκαν, η ικανότητά του αυτή 

επηρεάζει θετικά ακόµη και την ικανοποίηση των αθλουµένων από το ποσόν της συνδροµής που 

καταβάλουν, τους καθιστά δηλαδή λιγότερο ευαίσθητους στο αντίτιµο της παροχής των υπηρεσιών 

άσκησης. 

 

Ωστόσο, το «δέσιµο» των αθλούµενων µε το γυµναστή τους εγκυµονεί κάποιους κινδύνους για τη 

διοίκηση του γυµναστηρίου, όπως επισήµαναν και προηγούµενες έρευνες (Beatty et al., 1996; Bove & 

Johnson, 2000; Caldow et al., 2000), αφού οι αθλούµενοι πελάτες είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν το 

γυµναστή στη νέα του εργασία, αν αυτός αποφασίσει να αλλάξει γυµναστήριο. Έτσι, αναδύεται το θέµα 

της ικανοποίησης του εργαζόµενου από την εργασία του. Επειδή, σύµφωνα µε τους Sagas και Batista 

(2001), η ικανοποίηση των εργαζόµενων µειώνει την κινητικότητά τους, δηλαδή την αναζήτηση νέας 

εργασίας, θα πρέπει οι διοικήσεις των γυµναστηρίων να διατηρούν όσο το δυνατόν περισσότερο 

ικανοποιηµένους τους γυµναστές τους, ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας παράλληλα τη σύναψη 

φιλικών σχέσεων των τελευταίων µε τους αθλούµενους πελάτες τους.   
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

(BALANCED SCORECARD) ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 
 

Κιάφφας, Ζ.¹, Σιδηροκαστρίτη, Ε.² & Αυθίνος, Ι.¹ 

¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

² Αθλητικός Όµιλος Αντισφαίρισης Παπάγου 
 

Εισαγωγή 

 
Ο πίνακας ισορροπηµένης µέτρησης της απόδοσης (Balanced Scorecard), ή ισορροπηµένη κάρτα 

επίδοσης, αποτελεί ένα καινοτόµο εργαλείο µέτρησης της απόδοσης του ρυθµού προόδου των 

επιχειρήσεων. Αφορά σε ένα σύστηµα δεικτών που επιχειρεί να απεικονίσει τη σχέση και την 

αλληλεξάρτηση των παραµέτρων της διοίκησης επιχειρήσεων, ορίζοντας ελεγχόµενες µετρήσεις που 

στοχεύουν στην αξιολόγηση της επιχείρησης και οδηγούν στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων 

(Papalexandris, Ioannou & Prastacos, 2004). Αναπτύχθηκε από τους Kaplan & Norton (1996), και 

βασίζεται σε 4 συνιστώσες: α) τη χρηµατοοικονοµική, β) την πελατειακή, γ) τις εσωτερικές διαδικασίες 

και δ) τη µάθηση και ανάπτυξη. Ανεξάρτητα από τη χρονική στιγµή της µέτρησης των συνιστωσών 

αυτών τα αποτελέσµατά τους χαρακτηρίζουν την τρέχουσα κατάσταση ενός οργανισµού, καθώς και την 

µελλοντική προοπτική του (Παπαλεξανδρής, 2002). 

  

Αν και το αρχικό κίνητρο για την ύπαρξη 4 συνιστωσών ήταν να ενθαρρυνθεί η εκτίµηση για τη µέτρηση 

των µη οικονοµικών πτυχών της απόδοσης, έχει διαπιστωθεί ότι αυτό µπορεί να γίνει εξίσου καλά µετά 

από προσεκτική επιλογή διαφορετικού είδους συνιστωσών. Βασική προϋπόθεση είναι να 

αντιπροσωπεύονται στις συνιστώσες αυτές οι σωστές δραστηριότητες και να παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από αυτές (Lawrie & Cobbold, 2004). Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν 

ελάχιστες έρευνες που εστιάζουν στο χώρο των αθλητικών οργανισµών και επιχειρήσεων (Howat, Crilley 

& Murray, 2005; Andrikopoulos, 2006). 

     

Σκοπός της έρευνας 

 

Η παρούσα µελέτη αποτελεί µια πιλοτική εφαρµογή αξιολόγησης µέσω του Balanced Scorecard σε έναν 

αθλητικό όµιλο αντισφαίρισης, µε βάση µετρήσεις που εστίασαν στις αθλητικές υποδοµές και στον 

αριθµό των µελών του.  

 

Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Για την υλοποίηση του σκοπού της µελέτης επιλέχτηκε ο Αθλητικός Όµιλος Αντισφαίρισης 

Παπάγου (ΑΟΑΠ), ο οποίος έχει ως κύρια δραστηριότητα την αντισφαίριση (τένις) και οι εγκαταστάσεις 

του περιλαµβάνουν συνολικά 6 γήπεδα, µε νυκτερινό φωτισµό (www.aoap.gr).  

 

Όργανο µέτρησης: Ως όργανο µέτρησης επιλέχθηκε ο Balanced Scorecard. Η επεξεργασία του συνόλου 

των δεδοµένων των µετρήσεων έγινε µε το εξειδικευµένο λογισµικό Tennis Club Balanced Scorecard 

Metrics Template. Τα αποτελέσµατα εξήχθησαν µε βάση δεδοµένο αλγόριθµο υπολογισµού δεικτών, που 

περιέχονταν στο εν λόγω λογισµικό. 

 

∆ιαδικασία µέτρησης: Στη συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιήθηκε το «Tennis Club Balanced 

Scorecard Metrics Template», το οποίο έχει τη µορφή δυναµικού πίνακα που βασίζεται στο λογισµικό 

Excel του Microsoft Office (AKS-Labs, 2009). Οι συνιστώσες που µετρήθηκαν ήταν οι αθλητικές 

υποδοµές, οι προπονήσεις, η εφαρµογή κανόνων συντήρησης και η αύξηση του αριθµού µελών του 
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οµίλου. Αναλυτικότερα, η συνιστώσα «αθλητικές υποδοµές» αξιολογήθηκε χρησιµοποιώντας δείκτες 

όπως «εξοπλισµός γηπέδων», «αριθµός γηπέδων», «φωτισµός γηπέδων» και «άλλες εγκαταστάσεις». Η 

συνιστώσα «προπονήσεις» χρησιµοποιώντας δείκτες όπως «διάρκεια προπονήσεων», «αριθµός 

τουρνουά», «αριθµός προπονητών» και «σύνολο οµάδων». Η συνιστώσα «εφαρµογή κανόνων & 

συντήρησης» αξιολογήθηκε χρησιµοποιώντας δείκτες όπως «συχνότητα αναµόχλευσης χαλαζία», 

«σάρωση της επιφάνειας», «συχνότητα ρίψης χαλαζία» και «τήρηση οδηγιών». Τέλος, η συνιστώσα 

«αύξηση του αριθµού µελών» αξιολογήθηκε χρησιµοποιώντας δείκτες όπως η «αύξηση ανδρών µελών», 

«αύξηση γυναικών µελών», «διαθεσιµότητα γηπέδων» και «αριθµός µελών κάτω των 18 ετών».  

 

Για τη συλλογή των στοιχείων πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις φωτισµού των γηπέδων του οµίλου µε 

επαγγελµατικό φωτόµετρο Cross, ταυτοποίηση του είδους της επιφανείας των γηπέδων σε συνεργασία µε 

την κατασκευάστρια εταιρεία και χρήση όλων των αρχείων του οµίλου για την µέτρηση των υπόλοιπων 

επί µέρους δεικτών. Καταγράφηκαν οι αποκλίσεις των πραγµατοποιηθέντων µετρήσεων από τους 

ετήσιους στόχους, όπως αυτοί τέθηκαν από το διοικητικό συµβούλιο του οµίλου. Σε κάθε συνιστώσα και 

σε κάθε επί µέρους δείκτη, αντιστοιχούσαν συγκεκριµένοι δείκτες βαρύτητας µε άθροισµα 10, ανάλογα 

µε τη σηµαντικότητά τους, όπως αυτή είχε προγραµµατισθεί από το λογισµικό. Το σύνολο του Balanced 

Scorecard δηµιουργεί ένα πίνακα στρατηγικής (πίνακας 1) όπου αναδεικνύονται οι ανάγκες βελτίωσης 

συγκεκριµένων δεικτών για την επίτευξη των στόχων του οργανισµού. 

 

Αποτελέσµατα 

 
Πίνακας 1. Αποτελέσµατα µέτρησης δεικτών του Balanced Scorecard στον ΑΟΑΠ. 
 

Πίνακας στρατηγικής     

Συνιστώσα Στόχος 
Βαρύτητα 

 (Σ = 10) 
Περιγραφή Μέτρηση Στόχος 

Αθλητικές 

Υποδοµές   
3 * 

  

 
Εξοπλισµός 

γηπέδων 
3 

∆ιάφορα είδη εξοπλισµού, όπως είναι οι 

καρέκλες του διαιτητή και τα scorecards, 
είναι απαραίτητος εξοπλισµός σε ένα 

γήπεδο τένις ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής των πρωταθληµάτων. Τα 4 από 

τα 6 που διαθέτει ο Α.Ο.Α.Π. έχουν το 

συγκεκριµένο εξοπλισµό. 

4 6 

 
Αριθµός 

γηπέδων 
2 

Ο πίνακας αυτός δείχνει τον αριθµό 

γηπέδων που υπάρχουν στον όµιλο. Αυτός 
ο δείκτης είναι σηµαντικός για ναµπορεί να 

προσδιοριστεί ο αριθµός των παιχτών που 

µπορούν να φιλοξενηθούν σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγµή.                                                                                                                                                                                         

6 8 

 Φωτισµός  3 

Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα συστήµατα 

φωτισµού ώστε το παιχνίδι να είναι 

αποδοτικό. Η τιµή του δείκτη ισοδυναµεί 

µε τη δύναµη σε watt που χρησιµοποιείται. 

Η βέλτιστη αξιοποίηση του φωτισµού είναι 

στα 9600 watt για κάθε γήπεδο. 

40800 57800 

 
Άλλες 

εγκαταστάσεις 
2 

 Τα αποδυτήρια είναι απαραίτητα για ένα 

αθλητικό όµιλο. Ο αριθµός τπυε συνδέεται 

άµεσα µε την εξυπηρέτηση των µελών. 

2 4 

Γενική     Αθλητικές Υποδοµές 66,25%  
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απόδοση 

Προπονήσεις 3 * Μέτρηση Στόχος 

 

∆ιάρκεια 

προπονήσεων 
3 

Ο δείκτης αυτός  ισοδυναµεί µε το χρόνο 

εξάσκησης που επιµερίζεται στα µέλη κατά 

µέσο όρο σε καθηµερινή βάση (ώρες). 

7 9 

 

Αριθµός 

τουρνουά 
2 

Αυτός ο δείκτης (Key Performance 

Indicator / KPI) αναφέρεται στον αριθµό 
τουρνουά που διοργανώνονται στον όµιλο 

κάθε χρόνο. 

5 8 

 

Αριθµός 

προπονητών 
2 

Οι προπονητές προσλαµβάνονται για να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τόσο των 

µελών όσο και των οµάδων του Οµίλου.Ο 

αριθµός των προπονητών είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη. 

4 5 

 

Συνολο οµάδων                      

(αριθµός 

παιδιών) 

3 

Ο δείκτης αυτός  ισοδυναµεί µε το σύνολο 

των παιδιών που προπονούνται στο mini 

tennis, στον σχολικό αθλητισµό και στις 

αγωνιστικές οµάδες. 

120 140 

Γενική 

απόδοση     Προπονήσεις 77,55%  

 

 
 

 

   

Εφαρµογή κανόνων 

 & συντήρησης 
2 * 

Μέτρηση Στόχος 

 

Συχνότητα 

αναµόχλευσης 

χαλαζία 

2 

Η συνθετική µοκέτα απαιτεί χαµηλή 

συντήρηση. Παρουσιάζοντας αυτόν τον 

παράγοντα στη µορφή ενός δείκτη 

δηµιουργείται µια γενική άποψη για την 

ετήσια συντήρηση του γηπέδου. Η 

διαδικασία αυτή έχει ως στόχο τη 

διατήρηση της  άµµου σε χαλαρή µορφή, 

αποτρέποντας την συµπύκνωση (φορές το 

χρόνο). 

1 2 

 

Σάρωση της 

επιφάνειας 
3 

Τα  γήπεδα µε συνθετικό χλοοτάπητα 

πρέπει να καθαρίζονται τακτικά (αµέσως 

µετά από αγώνα  διάρκειας 2 ωρών) ώστε 

να είναι  λειτουργικά.  

7 8 

 

Συχνότητα ρίψης 

χαλαζία 
3 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας χρειάζεται 

συµπλήρωµα άµµου µία φορά κάθε χρόνο. 
1 2 

 

Τήρηση οδηγιών 2 

Η Οµοσπονδία Αντισφαίρισης εκδίδει 

κάποιους κανονισµούς οι οποίοι πρέπει να 

τηρηθούν για την επιτυχή λειτουργία του 

οµίλου.Αυτός είναι ένας σηµαντικός 

δείκτης. 

70% 100% 

Γενική 

απόδοση     Εφαρµογή κανονισµών & συντήρησης 65,25%  
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Αύξηση αριθµού µελών 
  

2 * 
Μέτρηση Στόχος 

 

 

Αριθµός µελών 

ανδρών 
2 

Αυτός ο δείκτης δείχνει τον αριθµό των 

ανδρών που είναι µέλη στο όµιλο. 

                                          

287    

 

316 

 

Αριθµός µελών 

γυναικών 
3 

Αυτός ο δείκτης δείχνει τον αριθµό των 

γυναικών  που είναι µέλη στο όµιλο. Ο 

αριθµός των γυναικών είναι 112 µέλη. 

                                  

112    

 

146 

 

∆ιαθεσιµότητα 

του γηπέδου 
3 

Αυτός ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό 

περιπτώσεων που ήταν διαθέσιµα τα 

γήπεδα ή ο τεχνικός εξοπλισµός τους. 

80% 100% 

 

Αριθµός  µελών 

κάτω των 18 ετών  
2 

Αυτός ο δείκτης δείχνει τον αριθµό των 

µελών κάτω των 18 ετών στον όµιλο. 

                                             

72    

 

79 

Γενική απόδοση     Αύξηση αριθµού µελών 83,44%  

       

*  δείκτης  βαρύτητας  Συνολική απόδοση 72,88%  

 

Συζήτηση 

 
Κατά την αξιολόγηση του ΑΟΑΠ διαπιστώθηκε ότι η συνολική απόκλιση από τους στόχους του οµίλου, 

όπως αυτοί τέθηκαν από το διοικητικό συµβούλιο, ήταν 27,12% (100-72,88). Πιο συγκεκριµένα, από τις 4 

συνιστώσες που µετρήθηκαν, η «εφαρµογή των κανόνων και συντήρησης» είχε τη µεγαλύτερη απόκλιση 

µε ποσοστό 34,75%. Στην προκειµένη συνιστώσα, οι επί µέρους δείκτες που φαίνεται να την επηρεάζουν 

περισσότερο είναι οι συχνότητες αναµόχλευσης και ρίψης χαλαζία µε ποσοστό απόκλισης από τον 

επιθυµητό στόχο κατά 50% η κάθε µία. Μία πιθανή αιτία είναι το υψηλό κόσοτος του συγκεκριµένου 

υλικού (ορυκτός χαλαζίας). Στη συνιστώσα των «αθλητικών υποδοµών» η συνολική απόκλιση είναι 

33,75%, γεγονός το οποίο οφείλεται στην έλλειψη γηπέδων (6 έναντι 8 που απαιτούνται) και 

αποδυτηρίων (2 έναντι 4 που απαιτούνται). Η συνιστώσα «προπονήσεις», µε ποσοστό απόκλισης 22,45% 

από τους στόχους του οµίλου, αναδεικνύει τη δυνατότητα αύξησης του αριθµού προπονήσεων, τουρνουά, 

προπονητών και παιδιών στις οµάδες. Η µικρότερη απόκλιση (16,56%) εµφανίζεται στη συνιστώσα 

αύξησης του αριθµού των µελών του οµίλου, γεγονός που δηµιουργεί προοπτική µεγαλύτερων στόχων 

ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε τη µείωση όλων των προηγούµενων συνιστωσών. 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ  

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Χέλµη, Σ. & Αυθίνος, Ι. 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθήνας 

 

Eισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια παγκόσµια άνθηση στην ανάπτυξη ιδιωτικών γυµναστηριακών 

εγκαταστάσεων. Στον Ελλαδικό χώρο η άνθηση αυτή ξεκίνησε αργότερα και εξελίσσεται µε σαφώς πιο 

αργούς ρυθµούς. Μόλις στα µέσα της δεκαετίας του ΄80 ο κόσµος άρχισε να κατευθύνεται προς την 

άθληση και τα γυµναστήρια. Σήµερα υπολογίζεται ότι λειτουργούν στην Ελλάδα περίπου 1200 ιδιωτικά 

γυµναστήρια, πάνω από τα διπλάσια περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη 15ετία (cyber-gym.gr.). 

 

Η αύξηση του αριθµού των ασκούµενων στα γυµναστήρια οφείλεται σε παράγοντες όπως στη διαφήµιση 

που γίνεται απο τα ίδια τα γυµναστήρια, στα σύγχρονα πρότυπα ζωής και ευρρωστίας που προβάλλονται 

απο τα ΜΜΕ και απο ιατρικά κέντρα, στις επιτυχίες των ελληνικών οµάδων και αθλητών στις αθλητικές 

διοργανώσεις (Εµµανουήλ & ∆ιαµάντης, 2007). 

 

Η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση εξειδικευµένων χώρων για σωµατική και ψυχική υγεία και ενασχόληση 

στον ελεύθερο χρόνο συµβάλλει στη µεγάλη ανάπτυξη των γυµναστηρίων µε δηµιουργία άρτιων 

κτιριακών εγκαταστάσεων, στη διαµόρφωση καταρτισµένου και εξειδικευµένου προσωπικού και στη 

δηµιουργία νέων προγραµµάτων εξατοµικευµένων και προσαρµοσµένων στις ενίοτε ανάγκες. 

 

Ο ιδανικός γυµναστής πρέπει να είναι ευγενικός, προσιτός, επικοινωνιακός, προσεκτικός, να είναι 

γνώστης του αντικειµένου που διδάσκει, των γνώσεων που προσφέρει, των ασκήσεων και µεθόδων που 

χρησιµοποιεί, να ενηµερώνεται συνεχώς και να µην είναι απόλυτος. Σηµαντική παράµετρος είναι η 

λεπτοµερής γνώση της ανατοµίας, φυσιολογίας και λειτουργίας του ανθρώπινου σώµατος και ειδικότερα 

του µυικού συστήµατος του ανθρώπου. Επιπλέον, λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της υλικοτεχνικής 

υποδοµής (όργανα γυµναστικής) και της µεθοδολογίας και προγραµµάτων άθλησης, πρέπει ο γυµναστής 

να βρίσκεται σε µία συνεχή εγρήγορση και µελέτη για την απόκτηση νέων γνώσεων.  

 

Εποµένως, µέριµνα του κάθε ιδιοκτήτη, ή υπεύθυνου γυµναστηρίου είναι η επένδυση, υποστήριξη και 

παρακίνηση του προσωπικού του δυναµικού, µε σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη και αποδοτικότερη 

εργασία τους (Εµµανουήλ & ∆ιαµάντης, 2007). Με βάση τη θεωρία των Deci, Vallerand, Pelletier & 

Ryan (1991), η παρακίνηση χωρίζεται σε 5 µορφές: α) την εσωτερική, η οποία αναφέρεται σε 

συµπεριφορές που ενεργοποιούνται από µόνες τους, για χάρη της ευχαρίστησης που πηγάζει από αυτές, 

β) την εξωτερική, η οποία αναφέρεται σε συµπεριφορές που ενεργοποιούνται ως µέσο για την επίτευξη 

ενός άλλου σκοπού που µπορεί να είναι µία ανταµοιβή, ή µια αποφυγή τιµωρίας, γ) την εσωτερική πίεση, 

όπου ο εξωτερικός παράγοντας εσωτερικεύεται από το ίδιο το άτοµο, π.χ., «πρέπει να δουλέψω για να 

είµαι αποδεκτός», δ) την αναγνωρίσιµη ρύθµιση, όπου οι πράξεις του ατόµου καθορίζονται από τις 

προσωπικές αξίες και τους στόχους του ίδιου του εργαζόµενου, π.χ., «εργάζοµαι παραπάνω και µαθαίνω 

τη χρήση του υπολογιστή, γιατί είναι σηµαντική να την γνωρίζω» και ε) την έλλειψη παρακίνησης, όπου 

ο εργαζόµενος δεν ελέγχει καθόλου τη συµπεριφορά του, π.χ., «δεν ξέρω γιατί συνεχίζω να κάνω αυτή τη 

δουλειά». 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανάδειξη του είδους της παρακίνησης που επηρρεάζει περισσότερο 

τους εργαζόµενους σε ιδιωτικά γυµναστήρια στην περιοχή της Αττικής.  
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Μεθοδολογία 

 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 156 γυµναστές που εργάζονται σε ιδιωτικά γυµναστήρια (68 άντρες - 

43,6% και 88 γυναίκες - 56,4%). 

 

Όργανο µέτρησης: Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο «εσωτερικής– 

εξωτερικής παρακίνησης εργαζόµενων» του Χριστοδουλίδη (2004), το οποίο έχει αξιολογηθεί ως έγκυρο 

και αξιόπιστο όργανο για τη διερεύνηση της παρακίνηση εργαζοµένων και τη διαφορά των εργασιακών 

κινήτρων των καθηγητών φυσικής αγωγής σε σχέση µε τους υπόλοιπους καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. 

 

Αποτελέσµατα 

 
Το  µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων ήταν άγαµοι 117 (75%), ηλικίας από 23 έως 27 (46,2%) και 

απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ (66%) (πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά συµµετεχόντων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση,  

                  επίπεδο µόρφωσης, εργασιακός τοµέας και χρόνια εργασίας). 

 

Φύλο Άντρες  43,6% Γυναίκες  56,% 

Ηλικία 18-22  10,3% 23-27 46,2% 28-32     23,7% 33-37 13,5% 38 & άνω 6,4% 

Οικογενειακή 

κατάσταση 
Έγγαµος 21,8% Άγγαµος 75% ∆ιαζευγµένος 3,2% 

Επίπεδο 

µόρφωσης 

Εµπειρικός     

2,6% 

Αποφ.Ιδιωτ. 

Σχολής 25% 

Αποφ. ΤΕΦΑΑ 

66% 

Αποφ. Μεταπτ.  

6,4% 

Εργασιακός 

τοµέα 
Οµαδικά προγράµµατα  55,8% Γυµν. Επίβλεψη  40,4% Χαµένες τιµές 3,8% 

Χρόνια 

εργασίας 
1χρ. 6,4% 2-4 χρ. 37,8% 5-9χρ. 38,5% 10+    16% 20+   1,3% 

 

 

Από τα αποτελέσµατα παρατηρείται ότι οι συµµετέχοντες αναποκρίνονται περισσότερο, παρακινούνται 

από στις ερωτήσεις εσωτερικής παρακίνησης µε µέση τιµή 5,50. Ο δεύτερος παράγοντας που τους 

παρακινεί είναι η αναγνωρισµένη ρύθµιση µε µέση τιµή 5,29 και έπεται η εσωτερική πίεση µε µέση τιµή 

5,09. Από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται να τους παρακινεί ιδιαίτερα οι παράγοντες εξωτερική 

παρακίνηση και έλλειψη παρακίνησης µε µέσες τιµές  3,66 και 2,28 αντίστοιχα (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2: Παράγοντες παρακίνησης (µέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις).  

 

 Αριθµός 

µεταβλητών 
Μ.Τ. Τ.Α. 

Εσωτερική παρακίνηση 12 5,50 1,282 

Έλλειψη παρακίνησης  10 2,28 1,343 

Εξωτερική παρακίνηση 5 3,66 1,638 

Εσωτερική πίεση 4 5,09 1,733 

Αναγνωρισµένη ρύθµιση  4 5,29 1,336 

Σύνολο  35 4,36 1,466 
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Συζήτηση 

 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι γυµναστές που εργάζονται σε ιδιωτικά γυµναστήρια 

παρακινούνται µάλλον περισσότερο από την εσωτερική παρακίνηση, η οποία αναφέρεται σε 

συµπεριφορές που ενεργοποιούνται από µόνες τους, για χάρη της ευχαρίστησης που πηγάζει από αυτές 

(Deci και συν., 1991). Το αποτέλεσµα αυτό έρχεται σε συµφωνία µε την προηγούµενη παρόµοια µελέτη 

του Χριστοδουλίδη (2004), και είναι ο µόνος παράγοντας που συµφωνεί. Ο δεύτερος σηµαντικότερος 

παράγοντας είναι η αναγνωρισµένη ρύθµιση, ενώ ο τρίτος είναι η εσωτερική πίεση. Και οι δύο αυτοί 

παράγοντες πιθανώς να βρίσκονται σε αυτή την θέση λόγω της ιδεαλιστικής αντιµετώπισης της εργασίας 

τους.  

 

Στη παρούσα έρευνα, η παρακίνηση µέσω εξωτερικών παραγόντων (αµοιβή, ασφάλεια) φάνηκε να 

κατέχει µικρή σηµαντικότητα στην παρακίνηση των εργαζόµενων. Πρέπει, όµως, να ληφθεί υπόψη ότι το 

60% των ερωτηθέντων είναι ηλικίας κάτω των 27 χρόνων, το δε 80% κάτω των 32 χρόνων και ίσως 

σηµαντικότερο όλων οτι το 75% των ερωτηθέντων ήταν άγαµοι.  

 

Τέλος, η έλλειψη παρακίνησης φαίνεται να µην κατέχει σηµαντικό ρόλο στην εργασιακή παρακίνηση.  

Περαιτέρω έρευνα µπορεί να κριθεί αναγκαία µε σκοπό να βρεθούν και να συγκριθούν τα εργασιακά 

κίνητρα των γυµναστών σε ιδιωτικά γυµναστήρια σε µεγαλύτερο και τυχαιοποιηµένο εύρος  

γυµναστηρίων και γυµναστών.  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΓΑ 

 

Καραγιαννάκης, ∆.¹ & Κορµικιάρη, Σ.²  

¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθηνών  

² Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού  

 

Εισαγωγή  
 

Σύµφωνα µε τον Αθλητικό Νόµο Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, η Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού (ΓΓΑ) µπορεί µε απόφασή της και µε δαπάνες της να ιδρύει περιοδικές σχολές 

προπονητών. Οι σχολές αυτές αποτελούν µια συχνή και σηµαντική δραστηριότητα της υπηρεσίας και η 

ίδρυσή τους πραγµατοποιείται µετά από αίτηµα της ενδιαφερόµενης Οµοσπονδίας και τη σύµφωνη γνώµη 

της ΓΓΑ. Η ίδρυση και λειτουργία  οργάνωση κάθε σχολής ανατίθεται σε Επιτροπή ∆ιοίκησης (Ε∆), η 

οποία συγκροτείται από στελέχη της ΓΓΑ και της Οµοσπονδίας και συντονίζεται από το Τµήµα 

Αθλητικής Επιµόρφωσης της ΓΓΑ. Η Ε∆: 1) υποστηρίζεται από Γραµµατεία που ορίζεται από τη ΓΓΑ, 

την οποία αποτελούν στελέχη της ΓΓΑ και της Οµοσπονδίας, 2) καταρτίζει τον προϋπολογισµό της 

σχολής, ο οποίος εγκρίνεται από το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού, 3) προµηθεύεται τον απαραίτητο 

τεχνικό – τεχνολογικό εξοπλισµό (π.χ., Η/Υ, φαξ, τηλέφωνα, σύνδεση µε το διαδύκτιο, κλπ.), 4) 

συντάσσει και µέσω της Οµοσπονδίας αποστέλλει την ανακοίνωση της ίδρυσης της σχολής σε όλα τα 

σωµατεία που υπάγονται στη δύναµή της. Τα σωµατεία αποστέλλουν τις αιτήσεις των ενδιαφερόµενων 

µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα στην Οµοσπονδία, που µε τη σειρά της τις διαβιβάζει στη Ε∆ 

για έλεγχο, 5) επιλέγει τους χώρους όπου θα γίνουν οι διαλέξεις και τα πρακτικά µαθήµατα, 6) επιλέγει το 

διδακτικό προσωπικό, 7) εξετάζει τις αιτήσεις για τη συµµετοχή στη σχολή και 8) ορίζει ένα διευθυντή 

και σε συνεργασία µαζί του καταρτίζει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Μέχρι σήµερα στην οργάνωση των 

σχολών αυτών δεν έχει εφαρµοστεί κάποιο σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης έργου.  

 

Σκοπός  
 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η δηµιουργία µίας πρότασης για την εφαρµογή των αρχών 

διαχείρισης έργου (project management) στις σχολές της ΓΓΑ προκειµένου να βελτιωθεί το έργο των Ε∆ 

σχετικά µε τον έλεγχο των διαδικασιών, την τήρηση συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος περαίωσης της 

σχολής και την αξιόπιστη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της.   

 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 
Στη σύγχρονη εποχή η διαχείριση έργου αποτελεί µία ευρύτατα εφαρµοσµένη τέχνη και επιστήµη 

(Chatfield & Johnson, 2004), αφού κάθε χρόνο πολλοί οργανισµοί ξεκινούν έργα για τα οποία δαπανούν 

χρήµατα και απασχολούν ανθρώπινο δυναµικό µε σκοπό να έχουν ένα καλό αποτέλεσµα. «Ένα έργο 

(project) είναι µια προσωρινή προσπάθεια, που έχει µια καθορισµένη αρχή και τέλος (που περιορίζονται 

συνήθως από την ηµεροµηνία, αλλά και από τη χρηµατοδότηση, ή την παράδοση προϊόντων), που 

αναλήφθηκε για να επιτύχει ιδιαίτερους σκοπούς και στόχους, καθώς και για να επιφέρει συνήθως 

ευεργετική αλλαγή, ή προστιθέµενη αξία. ∆ιαχείριση έργου (project management) ονοµάζεται η 

πειθαρχία του προγραµµατισµού, της οργάνωσης και των στοιχείων συµπεριφοράς διαχείρισης για να 

επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχων ενός συγκεκριµένου προγράµµατος, δηλαδή µίας πεπερασµένης 

προσπάθειας» (Project Management Institute, 2004). Κάθε έργο υπόκειται σε 3 περιοριστικές 

παραµέτρους: το κόστος, το χρόνο και την ποιότητα. Κάθε αλλαγή σε οποιαδήποτε από τις παραµέτρους 
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αυτές επηρεάζει και τις άλλες δύο.  

 

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους ένα έργο µπορεί να µην έχει αίσιο αποτέλεσµα είναι: α) η µαταίωση 

- ακύρωση (το 31% των έργων ακυρώνονται πριν ολοκληρωθούν), β) το κόστος (από τα έργα που τελικά 

πραγµατοποιούνται το 52.7% κοστίζει µέχρι και 189% περισσότερο από την αρχική εκτίµηση), γ) ο 

χρόνος (από τα έργα που τελικά πραγµατοποιούνται ο µέσος χρόνος υπέρβασης είναι 222% περισσότερο 

από το χρόνο που αρχικά εκτιµήθηκε) και δ) η λειτουργικότητα (τα ολοκληρωµένα έργα διαθέτουν κατά 

µέσον όρο µόνο το 42% από όσα αρχικά είχαν προβλεφθεί) (Project Office Document 2006, University of 

Queensland). Για την αντιµετώπιση αυτών των ενδεχόµενων αναπτύχθηκαν ειδικές διαδικασίες και 

µέθοδοι διαχείρισης έργου, οι οποίες αυξάνουν τις πιθανότητες οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται να 

έχουν καλό αποτελέσµατα (Baker, Baker & Campbell, 2003).  

 

Σύµφωνα µε την εταιρεία Franklin Project Management (http://pmoprocess.com/, 2009), τα οφέλη που 

προκύπτουν από τα προγράµµατα διαχείρισης έργου είναι τα ακόλουθα: ενίσχυση της συνεργασίας, 

βελτίωση της υπευθυνότητας, ώθηση στην παραγωγικότητα, βελτίωση των διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων, βελτίωση του συντονισµού, βελτίωση του επαγγελµατισµού της οµάδας, κέρδος σε χρόνο 

και χρήµα. Τα οφέλη αυτά οδήγησαν στη δηµιουργία πολλών και ποικίλων σχετικών µεθόδων και 

εργαλείων που καλύπτουν σχεδόν κάθε κλάδο (π.χ., κατασκευαστικό, παροχής υπηρεσιών, στρατιωτικό, 

µεταφορών, κλπ.).  

 

Σύµφωνα µε τον Heerkens (2002), η διαδικασία της διαχείρισης έργου αποτελείται από 9 βήµατα: 1) 

αναγνώριση και οριοθέτηση του προβλήµατος / ευκαιρίας, 2) αναγνώριση και προσδιορισµός της 

καλύτερης λύσης για την αντιµετώπισή του, 3) αναγνώριση των απαιτήσεων του έργου όσον αφορά τους 

πόρους, 4) προετοιµασία του προγράµµατος ελέγχου και της κατανοµής πόρων, 5) εκτίµηση του έργου 

και κατάρτιση προϋπολογισµού, 6) ανάλυση του ρίσκου και θεµελίωση των σχέσεων των εµπλεκόµενων, 

7) διατήρηση του ελέγχου και της επικοινωνίας κατά την εκτέλεση του έργου, 8) διατακτική διαχείρηση 

των τελευταίων υποέργων που πρέπει να πραγµατοποιηθούν προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο και 9) 

ανάλυση και εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 

Μεθοδολογία 
 

Για τη δηµιουργία  της συγκεκριµένης πρότασης επιλέχθηκε το πρόγραµµα Project Management 

Microsoft Office 2003 (ΡΜΜΟ), που αποτελεί το πιο χρησιµοποιηµένο εργαλείο διαχείρισης έργου 

(Lock, 2007), επειδή: α) λειτουργικά καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της οργάνωσης των σχολών της 

ΓΓΑ, β) είναι εύκολο στην εκµάθηση και τη χρήση του, γ) είναι δοκιµασµένο και αξιόπιστο, δ) είναι 

οικονοµικό, ε) είναι απόλυτα συµβατό µε το πρόγραµµα που χρησιµοποιεί η ΓΓΑ και στ) συµβαδίζει µε 

το γενικό πλάνο του ανωτέρω θεωρητικού πλαισίου της διαχείρισης έργου, δηλαδή τα 9 βήµατα που 

προτείνει ο Heerkens (2002). 

 

Αποτελέσµατα 
 

Από το συσχετισµό των 9 βηµάτων του Heerkens (2002), µε τις διαδικασίες που ακολουθούνται σήµερα 

για τη διοργάνωση των σχολών της Γ.Γ.Α. προέκυψαν οι παρακάτω παρατηρήσεις: 

 

Αναγνώριση και οριοθέτηση του προβλήµατος / ευκαιρίας. Η ΓΓΑ έχει εντοπίσει την ανάγκη 

επιµόρφωσης των προπονητών και γι’ αυτό προβαίνει στην ίδρυση σχολών προπονητών. Η διοργάνωση, 

όµως, κάθε έργου δεν είναι πλήρως οριοθετηµένη ως προς τον απαιτούµενο χρόνο και την περιοδικότητά 

του. 

 

Αναγνώριση και προσδιορισµός της καλύτερης λύσης για την αντιµετώπισή του. Η εµπειρία της 

Υπηρεσίας στη διοργάνωση και λειτουργία σχολών προπονητών είναι σηµαντική. Οι πρακτικές, όµως, 
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που εφαρµόζονται δεν έχουν συγκριθεί µε πρακτικές που εκπορεύονται από κάποιο πρόγραµµα 

διαχείρισης έργου, άρα δεν είναι γνωστό αν η σύγκριση τις ευνοεί. Μέσα από τη χρήση τεχνοκρατικών 

δεδοµένων το PMMO µπορεί να εξασφαλίσει καλύτερες επιλογές.  

 

Αναγνώριση των απαιτήσεων του έργου όσον αφορά τους πόρους. Η ΓΓΑ έχει την οικονοµική 

δυνατότητα να καλύπτει τις δαπάνες των σχολών. Με τη χρήση του PMMO η αναγνώριση των 

απαιτήσεων του έργου αναφορικά µε τους πόρους θα προκύπτει µέσα από την παρακολούθηση όλων των 

απαραίτητων πληροφορίων, περιστέλλοντας τη συνολική δαπάνη του έργου.   

 

Προετοιµασία του προγράµµατος ελέγχου και της κατανοµής πόρων. Η Ε∆ ασκεί την εποπτεία και τον 

έλεγχο της σχολής (και σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα ιδρυθείσες σχολές) µε επιτυχία, βασιζόµενη τόσο 

στο νοµοθετικό πλαίσιο, όσο και στην µακροχρόνια εµπειρία. Αν σε αυτά προστεθούν λειτουργίες του 

PMΜO µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυστηρός και διαρκής έλεγχος σε όλες τις φάσεις της πορείας του 

έργου. Παράλληλα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και σωστότερη κατανοµή πόρων µέσα από 

τυποποιηµένες µορφές (σχεδιαγράµµατα, αποικονήσεις εργασιακών αντιστοιχίσεων εργασιών, πόρων και 

χρόνου, κλπ.), υποβοηθούµενη από το πρόγραµµα (µε τη χρήση φύλλων καταγραφής απασχολούµενων, 

εργατοωρών, ωριαίων, ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων πληρωµών, χρονικών περιθωρίων ολοκλήρωσης 

υποέργων, κλπ.). 

 

Εκτίµηση του έργου και κατάρτιση προϋπολογισµού. Οι σχολές προπονητών είναι ένα αντικείµενο που η 

ΓΓΑ γνωρίζει πολύ καλά. Η κατάρτιση του προυπολογισµού είναι µία επίσης γνωστή διαδικασία που µε 

τον καιρό έχει παγιωθεί και οριοθετηθεί µε ελάχιστες, ίσως, αποκλίσεις. Με τη χρήση, όµως, του PΜMO 

η κατάρτιση του προυπολογισµού µπορεί να πραγµατοποιηθεί πιο αυστηρά και τεχνοκρατικά, µε βάση τις 

πραγµατικές ανάγκες του έργου.  

 

Ανάλυση του ρίσκου και θεµελίωση των σχέσεων των εµπλεκόµενων. Στη διοργάνωση των σχολών 

προπονητών το ρίσκο είναι από ελάχιστο έως ανύπαρκτο. ‘Οµως, παρά το γεγονός ότι είναι σηµαντική, η 

θεµελίωση της σχέσης των εµπλεκόµενων στο έργο έχει παραµεληθεί.      

 

∆ιατήρηση του ελέγχου και της επικοινωνίας κατά την εκτέλεση του έργου. Σε πολλές περιπτώσεις η 

επικοινωνία αποτελεί την αδύνατη πλευρά µιας οµάδας έργου. Στη εξεταζόµενη περίπτωση, µε δεδοµένο 

ότι µετά από πολλές διοργανώσεις σχολών οι διοργανωτές γνωρίζουν πολύ καλά πως και τι πρέπει να 

κάνουν, πιθανόν η εµπειρία να περιορίζει την ανάγκη για επικοινωνία. Έτσι, ενώ είναι αυστηρός και 

αποτελεσµατικός όταν συµβαίνει, ο έλεγχος δεν είναι συνεχής, µε αποτέλεσµα όταν διαπιστώνονται 

παρεκλίσεις από το σχεδιασµό να καθυστερεί το έργο λόγω διορθώσεων και αλλαγών. Η εφαρµογή του 

PΜMO µπορεί να θεµελιώσει ουσιαστικά τις σχέσεις των εµπλεκόµενων µέσα απο την επικοινωνία, την 

ανταλλαγή των πληροφοριών (σχετικά µε την απασχόληση, τη διάρκεια, το κόστος και τις απαιτήσεις 

πόρων για το έργο) και την παράλληλη και αλληλένδετη εργασία και συνεργασία, γεγονός που δεν 

πραγµατοποιείται από έναν επίπεδο και µονοδιάστατο σχεδιασµό. Επίσης, µπορεί να διατήρησει τον 

ελέγχο µέσα από τη γραφική απεικόνιση των υποέργων (αρχή , εξέλιξη, ολοκλήρωση) σε σχέση µε το 

προκαθορισµένο χρόνο και την επικοινωνία µέσα από την απαραίτητη και υποχρεωτική αναταλλαγή των 

πληροφοριών. 

 

Ανάλυση και εξαγωγή συµπερασµάτων. Αν και το συγκεκριµένο έργο έχει επαναληφθεί και εξεταστεί 

πολλές φορές η ανάλυση του και η εξαγωγή συµπερασµάτων δεν έχει γίνει ποτέ µεθοδικά και 

συστηµατικά µε τη χρήση κάποιου εργαλείου. Η ανάλυση και τα συµπεράσµατα που εξάγονται µε τη 

χρήση του PMΜΟ είναι πιο έγκυρα και αξιόπιστα για µελλοντική χρήση όταν χρειαστεί.  

 

Ακολουθεί σχεδιάγραµµα Gantt όπου παρουσιάζονται µε χρονική διαδοχή και σύνδεση οι οργανωτικές 

ενέργειες για την προετοιµασία σχολής προπονητών. 
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Συζήτηση  
 

Με δεδοµένο ότι δεν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία για το θέµα, µέσα από την προσωπική ενασχόληση 

των συγγραφέων διαπιστώνεται ότι στη λειτουργία των σχολών προπονητών τηρούνται οι σχετικοί νόµοι 

και ότι οι σχολές περατώνονται µε επιτυχία, χωρίς να παρατηρούνται ουσιαστικά προβλήµατα. Παρ’ όλα 

αυτά, αρκετές φορές παρατηρούνται αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασµό (κυρίως σε ό,τι αφορά στα 

χρονοδιαγράµµα), καθώς και µια σχετική ασάφεια ως προς τη δοµή του πρόγραµµατος και το χρόνο των 

συνεδριάσεων των Ε∆ (συνήθως η αιτία είναι η αργοπορία των Οµοσπονδιών να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του προγράµµατος, π.χ., συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών των υποψήφιων).   

 

Προκειµένου να οργανωθεί, να προετοιµαστεί, να λειτουργήσει και να πετύχει µια σχολή προπονητών θα 

ήταν πολύ χρήσιµη η εφαρµογή ενός εργαλείου διαχείρισης έργου, το οποίο θα µπορούσε να 

τελειοποιήσει την οργάνωση και την τήρηση του προγράµµατος, θα απέτρεπε αποκλίσεις και περιπτώσεις 

κωλύµατος, θα οριοθετούσε καλύτερα τους στόχους του έργου, θα εισήγαγε τρόπους ελέγχου και 

διόρθωσης λαθών, ενώ θα παρείχε και τη δυνατότητα µιας συνολικής αξιολόγησης της σχολής µετά την 

ολοκλήρωσή της. Η ΓΓΑ µπορεί να χρησιµοποιήσει τις διαδικασίες διαχείρισης έργου και σε άλλα έργα, 

όπως είναι οι διοργανώσεις αθλητικών γεγονότων, η συγκρότηση των προϋπολογισµών των αθλητικών 

οµοσπονδιών, η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, κλπ.   
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Συµπέρασµα 

 

Η όλο και µεγαλύτερη αποδοχή και χρήση συστηµάτων διαχείρισης έργων αποτελεί τη σοβαρότερη 

ένδειξη της σπουδαιότητάς  τους, ενώ τα αποτελέσµατα από τη χρήση τους τη µεγαλύτερη απόδειξη. Η 

διαχείριση των σχολών προπονητών που οργανώνει η ΓΓΑ µπορεί να γίνει ευκολότερα µε τη χρήση του 

PMMO.  
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Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

 

Κορµικιάρη, Σ. & Καραγιαννάκης, ∆. 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

Εισαγωγή 

 

Σύµφωνα µε την Boden (2004: 1), «∆ηµιουργικότητα είναι η ικανότητα είναι η ικανότητα να παράγεις 

ιδέες ή να δηµιουργείς τεχνητά αντικείµενα που είναι νέα, εκπλήσσουν και έχουν αξία. Ο όρος ´ιδέες 

`περιλαµβάνει  τις έννοιες, τα ποιήµατα, τις µουσικές συνθέσεις, τις επιστηµονικές θεωρίες, τις συνταγές 

µαγειρικής, τη χορογραφία, τα αστεία και ούτω καθεξής. Ο όρος ΄τεχνητά αντικείµενα` περιλαµβάνει τα 

έργα ζωγραφικής, τα γλυπτά, τις µηχανές ατµού, τις ηλεκτρικές σκούπες, την αγγειοπλαστική, το 

οριγκάµι (γιαπωνέζικη τέχνη περιτυλίγµατος) και πολλά άλλα πράγµατα που µπορείτε να ονοµάσετε». 

 

Ένας από τους τοµείς που αναγνωρίζουν ενθαρρύνουν και επαινούν τη δηµιουργικότητα ως προσόν και 

ως κινητήρια δύναµη παραγωγής, άρα και κέρδους, είναι το µάνατζµεντ, το οποίο ως έννοια επικρατεί σε 

όλα τα µοντέλα, τους συνδυασµούς και τα πρότυπα µιας οµάδας ανθρώπων (π.χ., επιχειρήσεις, εταιρείες, 

οργανισµούς, υπηρεσίες, κλπ.) που συνεργάζονται προκειµένου να επιτύχουν κάποιους συγκεκριµένους 

στόχους. 

 

Η σχέση µεταξύ της δηµιουργικότητας και του µάνατζµεντ έχει απασχολήσει πολλούς σπουδαίους 

ερευνητές. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες για το θέµα αυτό και έχουν γραφτεί σχετικά 

βιβλία και άρθρα (Amabile &  Khaire, 2008; Zhou & Shalley, 2007; Bilton, 2006; Reiter-Palmon & Illies, 

2004; Gurteen, 1998). Λόγω του ότι η δηµιουργικότητα έχει εφαρµογή σε πολλά πεδία δραστηριοτήτων 

αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό του επιτυχηµένου µάνατζµεντ.  

 

Σκοπός 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη σχέση µεταξύ και δηµιουργικότητας µάνατζµεντ, 

ώστε να γίνει κατανοητή η πιθανή σύνδεση µεταξύ τους και να αξιολογηθεί η σπουδαιότητα της 

δηµιουργικότητας στη διαχειριστική διαδικασία. 

 

Mεθοδολογία 
 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση της παρούσας µελέτης είναι η ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας. 

 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας   

 

Οι περισσότεροι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι η δηµιουργικότητα εξαρτάται από προσωπικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες, όπως είναι η νοηµοσύνη, η προσωπικότητα και το περιβάλλον (Sternberg, 

1999). Επίσης, ο Rogres αναφέρει ότι: «...η δηµιουργική διαδικασία…είναι η πρακτική από την οποία 

δηµιουργείται ένα συγγενικό προϊόν που αναπτύσσεται µέσα από τη µοναδικότητα του κάθε ατόµου από 

τη µία πλευρά και από τα υλικά, τα γεγονότα, τους ανθρώπους και τις συνθήκες της ζωής από την άλλη» 

(Hoffnam, 2004: 28).    

 

Στο µυαλό των περισσότερων ανθρώπων η έννοια της δηµιουργικότητας είναι συνυφασµένη µε τον 

καλλιτεχνικό χώρο. Οι Ray & Myers (1986: 3), υποστηρίζουν ότι: «...για τους περισσότερους η λέξη 

δηµιουργικότητα είναι περισσότερο συνδεδεµένη µε την τέχνη παρά µε τις επιχειρήσεις, γεγονός, όµως, που 

δεν ισχύει». Ο ορισµός της έννοιας,  καθώς και η ίδια η δηµιουργική διαδικασία επιβεβαιώνουν ότι η 



10
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού 

Καβάλα               6 – 8 Νοεµβρίου 2009 119 

δηµιουργικότητα υπάρχει σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σύµφωνα µε το Florida 

(2006: 25), η δηµιουργικότητα δεν είναι αποκλειστική αρµοδιότητα των καλλιτεχνών και των µουσικών- 

είναι η ικανότητα να βρίσκεις καλύτερους τρόπους για να κατασκευάζεις προϊόντα και να καλύπτεις ανάγκες 

που κανείς δεν είχε παρατηρήσει ότι υπάρχουν».  

 

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί γνωσιακοί επιστήµονες διατύπωσαν διάφορες απόψεις σχετικά µε τη 

δηµιουργικότητα. Η Boden (1991), διέκρινε 2 είδη δηµιουργικότητας: α) την απιθανοκεντρική και β) την 

πιθανοκεντρική. Ως απιθανοκεντρικές ανακαλύψεις όρισε εκείνες που περιλαµβάνουν καινοφανείς 

συνδυασµούς οικείων ιδεών που έχουν µικρή πιθανότητα να συµβούν. Οι ανακαλύψεις αυτές είναι πιο 

ριζοσπαστικές, καθώς περιλαµβάνουν ιδέες που εκφράζονται για πρώτη φορά. Οι πιθανοκεντρικές 

ανακαλύψεις είναι ακριβώς το αντίθετο. Οι Finke, Ward & Smith (1992) πρότειναν ένα άλλο γενικό 

µοντέλο για τη δηµιουργικότητα που ονόµασαν Geneplore (από τους όρους generative και exploratory), 

το οποίο συσχετίζεται µε το µάνατζµεντ. 

 

Η έννοια του µάνατζµεντ επικρατεί σε όλα τα µοντέλα, τους συνδυασµούς και τα πρότυπα µιας οµάδας 

ανθρώπων (π.χ., επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανισµούς, υπηρεσίες, κλπ.) που συνεργάζονται προκειµένου 

να επιτύχουν κάποιους συγκεκριµένους στόχους. Το µάνατζµεντ είναι ένα από τα κοινωνικά / 

επιστηµονικά / πρακτικά αντικείµενα που αναγνωρίζουν, ενθαρρύνουν και επαινούν τη δηµιουργικότητα 

ως προσόν και ως κινητήρια δύναµη παραγωγής, συνεπώς και κέρδους. Οι Montana & Charnov (2002: 

20), αναφέρουν ότι: «....το µάνατζµεντ είναι η εργασία µαζί µε άλλους και µέσω άλλων για την επίτευξη 

των στόχων µιας επιχείρησης, αλλά και των µελών της», ενώ οι Bucher & Krotee (1993), υποστηρίζουν 

ότι η έννοια του µάνατζµεντ αναφέρεται σε µια διαρκή διαδικασία κατά την οποία οι µάνατζερ 

δηµιουργούν, κατευθύνουν, διατηρούν και λειτουργούν πάσης φύσεως οργανισµούς, συντονίζοντας το 

ανθρώπινο δυναµικό για την επίτευξη των στόχων τους. Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι ως έννοια 

η δηµιουργικότητα είναι συµβατή µε το µάνατζµεντ, χρήσιµη, ή, καλύτερα, απαραίτητη ως λειτουργία και 

ότι ο δηµιουργικός µάνατζερ είναι πολύτιµος για την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. 

  

Από τους σηµαντικότερους ερευνητές σχετικά µε την ανθρώπινη δηµιουργικότητα µε προεκτάσεις στο 

µάνατζµεντ είναι ο Simon, ο οποίος εστιάζει στο προσωπικό επίπεδο και υποστηρίζει ότι για να είναι µια 

συµπεριφορά δηµιουργική πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) πρωτοτυπία του 

αποτελέσµατος της σκέψης, β) ασυνήθιστο τρόπο σκέψης, γ) κίνητρο και επιµονή και δ) 

«αποκρυπτογράφηση» των αόριστα διατυπωµένων (ill-defined) προβληµάτων.  

 

Για το κοινωνικοπολιτισµικο επίπεδο της δηµιουργικότητας, οι Zhou & Shalley (2007), αναφέρουν πως ο 

Csikszentmihalyi  επισηµαίνει  ότι η αξιολόγηση των παραγόµενων από το άτοµο προϊόντων, ή του 

συνόλου της εργασίας του, είναι µέρος του δηµιουργικού συστήµατος που περιλαµβάνει: α) το άτοµο που 

παράγει νέες ιδέες, β) τον τοµέα που διαβιβάζει πληροφορίες στο άτοµο βοηθώντας το να εργαστεί στο 

συγκεκριµένο αντικείµενο και γ) το πεδίο των ειδικών που κρίνουν ποια από τα στοιχεία της ατοµικής 

δουλειάς αξίζουν να συµπεριληφθούν στο τοµέα. 

 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει το θέµα του προσδιορισµού του χρονικού σηµείου της έναρξης της 

σχέσης µεταξύ του µάνατζµεντ και της δηµιουργικότητας. Οι Amabile & Khaire (2008), υποστηρίζουν ότι 

η δηµιουργικότητα ήταν πάντα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων, απλά µέχρι τώρα δεν ήταν στην κορυφή 

της ατζέντας του µάνατζµεντ. Οι Zhou & Shalley (2007:5), αναφέρουν ότι «...πριν από 10 

χρόνια...ξεκίνησαν να τίθενται τα θεµέλια της έρευνας για τη δηµιουργικότητα και να σπέρνονται οι 

σπόροι για την παραγωγή γνώσης... σήµερα έχει κτιστεί ένα σταθερό οικοδόµηµα και οι σπόροι έγιναν 

ένας όµορφος κήπος». 

 

Τα τελευταία χρόνια η έννοια της δηµιουργικότητας αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό του επιτυχηµένου 

µάνατζµεντ, κυρίως γιατί το µάνατζµεντ αναγνώρισε και αφοµοίωσε τη δηµιουργική σκέψη. Ο Simonton 

(1999), διατύπωσε µία εξελικτική θεωρία για τη δηµιουργική σκέψη, η οποία βασίστηκε στις θεωρίες του 
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Darwin περί οργανικής εξέλιξης και στο εξελικτικό µοντέλο της δηµιουργικής διαδικασίας -βασισµένο 

στην ποικιλία - του Campbell (1960). Η κεντρική ιδέα της θεωρίας αυτής είναι ότι «...αν οι ιδέες που έχει 

κάποιος γνωστοποιούνται και σε άλλους, τότε µπορεί να προκύψει µεγαλύτερη παραγωγή ιδεών, άρα και 

µεγαλύτερη ποικιλία επιλογών».    

 

Η οργανωτική δηµιουργικότητα οδηγείται από 2 βασικά θεωρητικά µοντέλα. Το πρώτο µοντέλο 

θεµελιώθηκε από τους Woodman, Sawyer & Griffin (1993) και υποστηρίζει ότι η αλληλεπιδρόµενη 

προοπτική της οργανωτικής δηµιουργικότητας προκύπτει από την ιδέα ότι η δηµιουργικότητα είναι ένα 

φαινόµενο προσωπικού επιπέδου που επηρεάζεται από παράγοντες της κάθε φορά επικρατούσας 

κατάστασης και από άλλους χαρακτηριστικούς παράγοντες. Το δεύτερο µοντέλο θεµελιώθηκε από την 

Amabile (1988; 1996), και υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρία συστατικά – κλειδιά για τη δηµιουργικότητα: 

α) ικανότητες σχετικές µε τον τοµέα δραστηριότητας (εξειδίκευση), β) διαδικασίες σχετικές µε τη 

δηµιουργικότητα και γ) παρακίνηση µε κίνητρα για το έργο. Επισηµαίνει, δε, ότι η εκπαίδευση στις 

δηµιουργικές ικανότητες και στρατηγικές, η εµπειρία στις δηµιουργικές δραστηριότητες και η κατοχή 

συγκεκριµένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας είναι πιθανόν να επηρεάζουν θετικά τις 

διαδικασίες που σχετίζονται µε τη δηµιουργικότητα ενώ η παρακίνηση για την επίτευξη ενός έργου 

εσωκλείει συµπεριφορές ατόµων προς την επίτευξη του στόχου, καθώς και την αντίληψή τους για την 

προσωπική τους παρακίνηση προκειµένου να εργαστούν για το έργο». Η Amabile (1998), προσδιορίζει 6 

γενικές κατηγορίες πρακτικών του µάνατζµεντ που µπορεί να ενισχύσουν τη δηµιουργικότητα, αλλά και 

να την περιορίσουν: πρόκληση ελευθερία, πόροι, συλλογική εργασία, παρότρυνση προϊσταµένου και 

υποστήριξη του οργανισµού. 

 

Πάντως δεν λείπουν και οι έρευνες που παρατηρούν ότι ενώ όλοι αναγνωρίζουν την αξία της 

δηµιουργικότητας αυτή περιορίζεται και υποβαθµίζεται από παράγοντες όπως είναι η οικονοµία, η 

ιεραρχία, οι δοµές των οργανισµών, η συντηρητικότητα, η ατολµία, καθώς και από παράγοντες που 

επηρεάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις (π.χ., φθόνος). Ο Bilton (2006: 16), χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: 

«...η δηµιουργικότητα στο πεδίο του µάνατζµεντ έχει την ίδια µοίρα µε τη δηµιουργικότητα γενικά. Μια 

πολύπλοκη πολυπρόσωπη διαδικασία την έχει υποβιβάσει σε στερεότυπο». 

 

Εφαρµογές στο µάνατζµεντ 
 

Οι εφαρµογές της δηµιουργικότητας στο µάνατζµεντ δεν περιορίζονται στη δηµιουργία τρόπων, 

πρακτικών και µεθόδων που θα επιταχύνουν την παραγωγή νέων και εξελιγµένων προϊόντων και 

υπηρεσιών, αλλά καλύπτουν όλο, σχεδόν, το εύρος της οργανωτικής λειτουργίας. Η σηµαντικότερη, ίσως, 

εφαρµογή της είναι η συµβολή της στο καινοτόµο µάνατζµεντ. Οι De Weerd-Nederhof, Fisscher & 

Visscher (2009), υποστηρίζουν ότι η δηµιουργικότητα και το καινοτόµο µάνατζµεντ καλύπτουν ένα 

κρίσιµο κενό στη βιβλιογραφία του µάνατζµεντ µεταξύ της θεωρίας και της πράξης της οργανωτικής 

φαντασίας και καινοτοµίας. Παρέχει στους µάνατζερ ιδέες για να παρουσιάσουν καινοτοµίες στον 

οργανισµό τους και να επιταχύνουν την ανάπτυξη της δηµιουργικής απόδοσης του προσωπικού. 

 

Πολλές φορές η δηµιουργικότητα αναφέρεται ως εργαλείο για τη λύση δύσκολων προβληµάτων που 

απασχολούν την επιχείρηση. Οι Reiter-Palmon & Illies (2004: 56), ισχυρίζονται ότι «ο µάνατζερ και οι 

εργαζόµενοι σε διάφορες θέσεις εργασίας, εντοπίζουν προβλήµατα στη δουλειά τους και βρίσκουν 

δηµιουργικές λύσεις, δεδοµένο που αποτελεί κρίσιµο παράγοντα διατήρησης του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος της επιχείρησης». 

 

Η δηµιουργικότητα δεν περιορίζεται µέσα στο πλαίσιο ενός οργανισµού, ή µίας επιχείρησης, αλλά 

λειτουργεί και σε µεγαλύτερη κλίµακα όπως στην ανάπτυξη στρατηγικής και νέων εταιριών. Ο Norton 

(2002), αναφέρει ότι µε βάση την εµπειρία της δεκαετίας του 1990 από τη Silicon Valley, την Ανατολική 

Ακτή των ΗΠΑ και την Ευρώπη γίνεται η επιλογή της πιο επιτυχηµένης στρατηγικής που δηµιουργήθηκε 

προκειµένου να είναι η επικρατέστερη και η πιο ανταγωνιστική, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της νέας 
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οικονοµίας του 21ου αιώνα. Υποστηρίζει, λοιπόν, πως το κοινό θέµα είναι η προσπάθεια να βρεθούν οι 

καινοτόµοι τρόποι (εν µέρει µέσω των µη παραδοσιακών επιχειρησιακών προτύπων), να δηµιουργηθούν 

και να χτιστούν οι όλο και περισσότερο δικτυωµένες, εύκαµπτες, συµµετέχουσες επιχειρήσεις». 

 

Στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο, το γνωσιακό µάνατζµεντ και η δηµιουργικότητα είναι στενά συνδεδεµένα, 

καθώς η δηµιουργικότητα είναι ο πρωτοπόρος για την παραγωγή νέας γνώσης που είναι τόσο 

απαραίτητητη σε όλους τους επιχειρηµατικούς-διοικητικούς συνδυασµούς.  Ο Gurteen (1998:5), αναφέρει 

ότι «...η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία αφορούν στη διαδικασία και τη νέα γνώση. Υπό αυτή τη 

µορφή είναι στην ίδια την καρδιά της διαχείρισης γνώσης, η οποία είναι µια αναδυόµενη ανάγκη 

πειθαρχίας, δηµιουργικότητας και καινοτοµίας σε αυτό το νέο πλαίσιο». 

 

Αποτελέσµατα 
 

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό πόσο η δηµιουργικότητα, ως έννοια, είναι συµβατή µε το µάνατζµεντ, 

χρήσιµη, ή καλύτερα απαραίτητη ως λειτουργία και πόσο πολύτιµος για την επιχείρηση του είναι ο 

δηµιουργικός µάνατζερ.  
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ WORLD CAMP «EMPOWERING YOUTH»  

ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

Κουρτεσοπούλου, Α.   

Τµήµα Οργάνωση & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
 

Εισαγωγή  
 

Μια διαδεδοµένη µορφή camp είναι τα εκπαιδευτικά ανάπτυξης δεξιοτήτων. Τα camp αυτά έχουν 

ιδιαίτερη ανάπτυξη στις ΗΠΑ, όπου είναι νοµικά κατοχυρωµένα στην εκπαίδευση και 

συµπεριλαµβάνονται στο κρατικό αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης. Παράδειγµα τέτοιων 

προγραµµάτων είναι τα 4-H camp, τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη των νέων και συµπεριλαµβάνουν: 

1) αίσθηση φροντίδας, 2) σωµατική και συναισθηµατική ασφάλεια, 3) ηλικιακή καταλληλότητα δοµής 

προγράµµατος και κανονισµών, 4) αίσθηση ενσωµάτωσης και 5) ευκαιρίες ανάπτυξης και τελειοποίησης 

δεξιοτήτων ζωής, όπως ηγεσία και οµαδικότητα (National 4-H Headquarters, 2001). Τα camp αυτά 

διαρκούν από 2 µέρες έως και 2 εβδοµάδες και µαθητές σχολείων συµµετέχουν σε µια σειρά 

δραστηριοτήτων µέσα από τις οποίες µαθαίνουν πώς να επιλύουν προβλήµατα, πώς να λειτουργούν σε 

µια οµάδα, καθώς και δεξιότητες που έχουν στόχο την ενδυνάµωσή τους σε προσωπικό επίπεδο. Οι 

δεξιότητες αυτές θα τους φανούν χρήσιµες στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στις µελλοντικές 

απαιτήσεις της ζωής (Garst & Bruce, 2003). 

 

Τα στελέχη της κατασκήνωσης έχουν µεγάλη επιρροή στις ζωές των κατασκηνωτών και θεωρούνται 

δάσκαλοι / παιδαγωγοί. Η εκπαίδευσή τους σε θέµατα συµπεριφοράς, αλλά και οι κανονισµοί που διέπουν 

τα κάθε camp είναι σηµαντικά στοιχεία εκπαίδευσης (Herschthal, 2004). Για το λόγο αυτό εκπαιδεύονται 

συνεχώς, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν ενδεχόµενες έκτατες καταστάσεις (Toupence, 2003).  

 

Ο θεσµός της YMCA (Young Men’s Christian Association) World Camp διεξάγεται από το 1985 στις 

Η.Π.Α. και κάθε 2 χρόνια φιλοξενείται σε διαφορετική χώρα. Πρόκειται για έναν, ίσως, από τους 

µεγαλύτερους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς στον κόσµο που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 

αναπτυξιακό - κοινοτικό επίπεδο, διαθέτοντας µια πληθώρα προγραµµάτων, όπως camp για οικογένειες, 

ανάπτυξης δεξιοτήτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καλοκαιρινά camp και διεθνή.   

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει εµπειρίες από τη διεξαγωγή ενός παγκόσµιου camp 

εφήβων στην Χαβάη, παρέχοντας πολύτιµη τεχνογνωσία σε επίπεδο σχεδιασµού και πρακτικών 

εφαρµογών από έναν οργανισµό όπως αυτόν της YMCA µε πολυετή εµπειρία στο χώρο και µε 

αναγνωρισιµότητα από την Αµερικανική Ένωση Κατασκηνώσεων (American Camp Association - ACA), 

για διοργάνωση παρόµοιων κατασκηνώσεων και στον Ελλαδικό χώρο.  

 

Μεθοδολογία  
 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η προσωπική ενασχόληση µε το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή του 

world camp «Empowering Youth», το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 14-24 Αυγούστου 2007, στο νησί 

Oahu της Χαβάης στις εγκαταστάσεις της YMCA Camp Erdman που λειτουργεί από το 1925. 

Μελετήθηκαν οι παράγοντες σε επίπεδο σχεδιασµού και προετοιµασίας, όπως υπεύθυνοι έργου, προβολή 

του, ανεύρεση πόρων χρηµατοδότησης και εθελοντών και εκπαίδευση στελεχών, συµµετέχοντες, συν-

διοργανωτές, κλπ. Επίσης, µελετήθηκαν έγγραφα του διοργανωτή οργανισµού και δηµοσιεύµατα 

εφηµερίδων.  
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Στο camp συµµετείχαν 135 άτοµα από 23 διαφορετικές χώρες του κόσµου. Από αυτούς οι 100 ήταν 

έφηβοι κατασκηνωτές και 35 ήταν οι υπεύθυνοι αποστολών και συνοδοί των χωρών. Τριανταπέντε 

οικογένειες εθελοντικά φιλοξένησαν για 4 µέρες τους κατασκηνωτές στα πλαίσια της µετάδοσης 

εµπειρίας του τοπικού τρόπου ζωής του νησιού. Για τις ανάγκες της διοργάνωσης αυτής αξιοποιήθηκαν 

τα µόνιµα στελέχη (16 διοικητικοί & έµµισθοι υπάλληλοι) και οι συνοδοί δραστηριοτήτων (12 διεθνείς 

συνοδοί) που αποτελούν το µόνιµο προσωπικό της κατασκήνωσης, καθώς και εθελοντές (20 από 

διάφορους συλλόγους, σχολεία & οργανισµούς).  

 

Αποτελέσµατα 

 

Για την προβολή του camp δηµιουργήθηκε διαδικτυακός τόπος, έγιναν δηµοσιεύµατα σε τοπικές 

εφηµερίδες και εκποµπές σε τοπικό κανάλι και διοργανώθηκε ένα διαπολιτισµικό φεστιβάλ. Αναφορικά 

µε την εύρεση χρηµατικών πόρων ο οργανισµός µέσα από χορηγούς (π.χ., τράπεζες, υπουργείο τουρισµού 

και άλλους οργανισµούς) κατάφερε να χρηµατοδοτήσει πάνω από 15 αποστολές κατασκηνωτών που δεν 

είχαν επαρκείς πόρους, όπως π.χ., από τη Χιροσίµα, το Ισραήλ και την Κολοµβία. Σε επίπεδο 

εκπαίδευσης τα µέλη του προσωπικού είχαν στη διάθεσή τους 4 µέρες να γνωριστούν µεταξύ τους µέσα 

από µια σειρά βιωµατικών παιχνιδιών υπαίθρου, που στόχο είχαν τόσο τη γνωριµία και το σπάσιµο πάγου 

µεταξύ όλων αρχηγών αποστολών και συνοδών, αλλά και την ανάπτυξη της οµαδικότητας και ηγεσίας 

που ήταν κύριοι στόχοι του camp.  

 

Εγινε ενηµέρωση στους συµµετέχοντες σχετικά µε τους χώρους λειτουργίας της κατασκήνωσης και τη 

δοµή του προγράµµατος, το πεδίο αρµοδιοτήτων του κάθε στελέχους και τους κανονισµούς 

συµπεριφοράς. Σε συνεργασία µε την εταιρεία Kiwanis International Kay Leader πραγµατοποιήθηκε µια 

ανοικτή συζήτηση και µέσα από κατάθεση ιδεών συντάχθηκαν οι στόχοι που θέτει το συγκεκριµένο camp 

(π.χ., αύξηση της παγκόσµιας κατανόησης, ανακάλυψη του εαυτού, δηµιουργία φιλιών, συνύπαρξη σε µια 

παγκόσµια κοινότητα, προώθηση της ειρήνης και της αρµονικής συνεργασίας, υιοθέτηση µιας ηγεσίας 

που προσφέρει service leadership, χτίσιµο σηµαντικών σχέσεων, προώθηση ασφάλειας συναισθηµατικής 

και σωµατικής, διάδοση και εφαρµογή των θεµελιωδών αξιών, ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, 

προσωπικής ανησυχίας και αυτοπεποίθησης, ανακάλυψη των οµοιοτήτων και εξύµνηση/εορτασµός των 

διαφορών).  

 

Το πρόγραµµα αποτελούνταν από µία σειρά δραστηριοτήτων που χωρίζονταν σε 4 κύριες κατηγορίες: 1) 

αναψυχής - διασκέδασης: εκµάθηση σερφ, περπάτηµα σε µονοπάτια στη φύση, Odyssey High Ropes 

course (Σύµπλεγµα Πύργων Παιχνιδιών µεγάλου ύψους µε ασφάλειες), κρουαζιέρα, επίσκεψη 

αντιπροσωπευτικών παραλιών του νησιού και διάφορες άλλες εκδηλώσεις ψυχαγωγίας, 2) πολιτισµικής 

ανταλλαγής: εκµάθηση τοπικών χορών (Χούλα-Χούλα) και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονταν µε 

την τοπική κουλτούρα, επίσκεψη στο Κέντρο Πολυνησιακού Πολιτισµού, διοργάνωση πολιτισµικών 

αφιερωµάτων ανά ήπειρο µε τη συµµετοχή των κατασκηνωτών και διοργάνωση του µεγάλου 

διαπολιτισµικού φεστιβάλ, στο οποίο συµµετείχε µεγάλη πληθώρα τοπικών φορέων και οργανισµών, 3) 

εκπαίδευσης στο service leadership: η εταιρεία Kiwanis International Kay Leader πραγµατοποίησε ένα 

σεµινάριο (µέσα από οµάδες εργασιών, συµµετοχή σε project, παρουσιάσεις και άλλες διδακτικές 

µεθόδους) στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν θεωρητικές έννοιες, όπως αυτή της προσωπικής 

ακεραιότητας, της προσωπικής ανάπτυξης, του σεβασµού, της σύστασης κοινότητας, της επιδίωξης της 

επιτυχίας, κλπ. Επίσης, οι κατασκηνωτές και οι συνοδοί τους επισκέφτηκαν το βοτανικό πάρκο του 

νησιού, όπου προσέφεραν εθελοντική βοήθεια σε διάφορες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας και 

ως αντάλλαγµα τους έγινε δωρεάν ξενάγηση. Τέλος, στο camp κλήθηκε να µιλήσει, να συζητήσει και να 

απαντήσει σε όλα τα ερωτήµατα των µικρών ηγετών του µέλλοντος ένας γνωστός καθηγητής 

µελλοντολόγος, 4) διάφορα project: όπως δηµιουργία µεγάλων ζωγραφιών σε τοίχους και σε δάπεδα, 

δηµιουργία του κήπου της ειρήνης (φυτεύτηκαν δένδρα και φυτά, τοποθετήθηκε ένας στύλος που είχε σε 

όλες τις γλώσσες των συµµετεχόντων τη λέξη ειρήνη, τοποθετήθηκαν πινακίδες µε τα χιλιόµετρα που 

διέσχισαν οι συµµετέχοντες για να έρθουν από τη χώρα τους, κλπ.), καθαριότητα της παραλίας και 
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µικρότερα έργα που αφορούσαν στις καθηµερινές λειτουργικές ανάγκες της κατασκήνωσης, όπως π.χ., 

επισκευή των στόχων της τοξοβολίας, ανακύκλωση τροφών και υλικών, κλπ.  

 

Συζήτηση  

 
Όπως διαφαίνεται από τις προτεραιότητες που δόθηκαν κατά το σχεδιασµό, υπήρχε έντονος ο κοινωνικός 

χαρακτήρας της κατασκήνωσης, µια θεµελιώδης αξία που χαρακτηρίζει και το καταστατικό λειτουργίας 

της YMCA. Έπρεπε να γίνει καλή διαχείριση της πολυπλοκότητας των πολιτισµικών διαφορών και των 

γλωσσικών εµποδίων, ώστε να παρασχεθεί στους  συµµετέχοντες µια µοναδική εµπειρία σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον. Η υλοποίηση των κοινών στόχων του camp από όλους τους συµµετέχοντες τους χάρισε 

εµπειρίες ζωής και συντέλεσε στην ποιοτικότερη διεξαγωγή του. Η τοπική κοινωνία είχε ενεργό 

εθελοντική συµµετοχή στη διοργάνωση. Η καινοτοµία του camp ήταν ότι δεν εστίασε µόνο στην 

ψυχαγωγία, όπως η πλειοψηφία των καλοκαιρινών κατασκηνώσεων, ή στην εκµάθηση κάποιων 

αθληµάτων, αλλά στην αξία της δια-πολιτισµικότητας και στην ανάπτυξη των µελλοντικών ηγετών.  

 

Συµπεράσµατα 
 

Οι νέες τάσεις στο χώρο των κατασκηνώσεων δίνουν ερεθίσµατα για πρακτικές εφαρµογές και στην 

Ελλάδα. Είναι σηµαντικό να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που διαθέτει ο ίσως πιο έµπειρος φορέας στο 

χώρο των κατασκηνώσεων, ο οποίος έχει ένα ευρύ φάσµα συνεργασιών (π.χ., American Red Cross, 

YMCA of the USA, κλπ.) και αριθµεί περισσότερες από 2.400 εγκεκριµένες κατασκηνώσεις που πληρούν 

τα περίπου 300 στάνταρ αναφορικά µε την υγιεινή, την ασφάλεια και την ποιότητα προγράµµατος. Οι 

εµπλεκόµενοι φορείς που υλοποιούν κατασκηνώσεις οφείλουν να οριοθετούν ένα πλαίσιο στάνταρ 

απαιτήσεων και λειτουργίας των δοµών που υποστηρίζουν, στοχεύοντας πάντα στην ποιοτική παροχή 

µιας µοναδικής εµπειρίας για τους κατασκηνωτές (αλλά και τους γονείς τους που είναι οι κυρίως άµεσοι 

πελάτες) σε επίπεδο προσδοκιών αλλά και επένδυσης.   
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ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΓΓΛΙΑ 

 
∆ράκου, Α.

1
 & Παπαγεωργίου, Γ.2 

1
 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Σέρρες, ΑΠΘ  

2
 ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Νοµού Ηµαθίας 

 

Εισαγωγή 
 

Το «περπατώντας στο δρόµο της υγείας» (WHI) είναι ένα πρόγραµµα που στοχεύει να παρακινήσει τα 

άτοµα, κυρίως αυτά που ζουν µια καθιστική ζωή,  να πραγµατοποιούν µικρούς περιπάτους στους τόπους 

κατοικίας τους, σε µόνιµη βάση. Πρόκειται για µία συλλογική πρωτοβουλία της «Φυσικής Αγγλίας» 

(Natural England - δηµόσια επιτροπή δεσµευµένη στη διατήρηση και τον εµπλουτισµό του φυσικού 

περιβάλλοντος) και του Βρετανικού Καρδιολογικού Ιδρύµατος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

περιγράψει το συγκεκριµένο πρόγραµµα και να αναδείξει τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν ως κλασσικό 

παράδειγµα εκστρατείας κοινωνικού µάρκετινγκ. Επιµέρους στόχος είναι η ανάδειξη της ανάγκης για 

υλοποίηση παρόµοιων εκστρατειών στην Ελλάδα. 

 

Τι είναι το κοινωνικό µάρκετινγκ 

 

Σύµφωνα µε τον Andreasen (1995), το κοινωνικό µάρκετινγκ είναι η εφαρµογή του εµπορικού 

µάρκετινγκ στην ανάλυση, σχεδιασµό, εκτέλεση και αξιολόγηση προγραµµάτων που στοχεύουν να 

επηρεάσουν τη συµπεριφορά των ατόµων συγκεκριµένης οµάδας στόχου, ώστε να βελτιωθεί η ζωή τους 

αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Αναφέρεται δε, σε περιπτώσεις όπου κάποια άτοµα µε θέση εξουσίας, 

κρίνουν ως ευεργετικές συγκεκριµένες συµπεριφορές για τον  άνθρωπο και την ίδια την κοινωνία. 

Σχεδιάζεται έτσι µία εκστρατεία που σε ιδανικό επίπεδο είναι σύµφωνη µε   τις ατοµικές ανάγκες και 

εµπειρίες της οµάδας στόχου. Πέρα από την προσήλωση στα άτοµα, το κοινωνικό µάρκετινγκ στοχεύει να 

οικοδοµήσει κοινωνικές συνθήκες που θα διευκόλυναν τις αλλαγές συµπεριφοράς που επιδιώκονται 

(Lefebre & Flora, 1998). Σε αντίθεση µε το εµπορικό µάρκετινγκ, ο φορέας της αλλαγής, δεν έχει κανένα 

οικονοµικό όφελος από την επιτυχία της εκστρατείας (Kotler, 1975).  

 

Οι σηµαντικότερες διαφορές του κοινωνικού µάρκετινγκ σε σύγκριση µε το µάρκετινγκ προϊόντων είναι 

ότι το κοινωνικό µάρκετινγκ α) στοχεύει σε αλλαγές συµπεριφοράς, περιβάλλοντος και συστηµάτων,  β) 

στοχεύει σε αναµόρφωση αξιών και στάσεων, γ) δε µπορεί να αποδείξει µε βεβαιότητα ότι η αλλαγή 

συµπεριφοράς θα επιφέρει συγκεκριµένα αποτελέσµατα (π.χ. ότι η συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες 

θα προστατεύσει το άτοµο από καρδιακά νοσήµατα), δ) ο προϋπολογισµός για µία εκστρατεία κοινωνικού 

µάρκετινγκ είναι συνήθως χαµηλός ε) η αγορά του «προϊόντος» ωφελεί κυρίως τον ίδιο τον καταναλωτή 

και την κοινωνία και στ) χρειάζεται πολύς χρόνος για να γίνουν ορατά τα οφέλη στην υγεία και την 

ευζωία που προωθεί µία εκστρατεία κοινωνικού µάρκετινγκ (Alcalay & Bell, 2000).  

 

Θεωρίες και εργαλεία του κοινωνικού µάρκετινγκ 

 

Οι θεωρίες που στηρίζουν το κοινωνικό µάρκετινγκ προέρχονται από το πεδίο της µελέτης της 

συµπεριφοράς. Οι κυριότερες από αυτές είναι: η θεωρία της ανταλλαγής (Thibau & Kelley, 1959), το 

µοντέλο της άποψης για την υγεία (Rosenstock, 1974), η Θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς (Ajzen 

& Fishbein, 1980), η θεωρία κοινωνικής µάθησης (Bandura, 1977) και το Μοντέλο οργανισµού τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Minkler, 1990). Στα εργαλεία του κοινωνικού µάρκετινγκ περιλαµβάνονται τα γνωστά 

εργαλεία του µάρκετινγκ όπως η διαφήµιση, οι δηµόσιες σχέσεις και η δηµοσιότητα. 
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Εκστρατείες για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας 

 

Έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια από την πρώτη δηµοσίευση επιστηµονικής έρευνας που συνδέει την 

έλλειψη φυσικής δραστηριότητας µε αυξηµένο κίνδυνο για εµφάνιση ορισµένων καρδιακών παθήσεων 

(Heady & Raffle, 1953). Από τότε µέχρι σήµερα, µία πληθώρα ερευνών έχει δώσει παρόµοια 

αποτελέσµατα (Macera, Hootman & Sniezek, 2003; Oguma et. al., 2002; Cheng & Holder, 2001; Kohl, 

2001;), γεγονός που οδήγησε πολλές χώρες σε σχεδιασµό και υλοποίηση εθνικών εκστρατειών για την 

αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Μερικά παραδείγµατα τέτοιων χωρών είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η 

Αγγλία, η Αυστραλία και η Νορβηγία. Στην Ελλάδα οι εκστρατείες τέτοιου είδους, σε εθνικό επίπεδο, 

είναι κυρίως εκστρατείες πληροφόρησης για τα οφέλη της άθλησης. Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης 

υπάρχουν προγράµµατα άθλησης και κινητικής αναψυχής για συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες. 

 

Μεθοδολογία 
 

Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν µε έρευνα στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

(http://www.whi.org.uk) και συνέντευξη µε τον  Alan Pearson, µέλους της επιτροπής Natural England 

(προσωπική επικοινωνία, 21 Αυγούστου, 2008). Κατόπιν, έγινε σύγκριση των χαρακτηριστικών του 

προγράµµατος µε αυτά µιας ιδανικής εκστρατείας κοινωνικού µάρκετινγκ, όπως προαναφέρθηκαν. 

 

Αποτελέσµατα  
 

Περιγραφή του προγράµµατος «περπατώντας στο δρόµο της υγείας» 

 

Η εκστρατεία υποστηρίζει τοπικά περιπατητικά – υγειινιστικά σχήµατα σε όλη την Αγγλία, παρέχοντας 

εκπαίδευση σε δυνητικούς οδηγούς περιπάτων και µία πιστοποίηση σε όποιο  σχήµα πετύχει 

συγκεκριµένα κριτήρια, τα σπουδαιότερα από τα οποία είναι: α) παροχή περιπάτων για αρχαρίους µε 

συνοδό – οδηγό (διάρκειας µικρότερης της µίας ώρας, σε σχετικά επίπεδα µονοπάτια, β) συγκεκριµένες 

προδιαγραφές ασφαλείας και  γ) συλλογή βασικών πληροφοριών για τη συµµετοχή. 

 

Το πρόγραµµα πιστοποίησης έχει θέσει και διατηρεί υψηλές προδιαγραφές για τους περιπάτους. Τα 

κυριότερα οφέλη του να είναι κάποιο σχήµα πιστοποιηµένο στο WHI περιλαµβάνουν: α) την αξιοπιστία 

που συνδέεται µε τη συµµετοχή σε ένα σχήµα που αξιολογείται σε εθνικό επίπεδο, β) µία σελίδα στην 

επίσηµη ιστοσελίδα του WHI, γ) αναγνώριση από επαγγελµατίες σε  επαγγέλµατα που σχετίζονται µε την 

υγεία, δ) άδεια για χρήση του σήµατος της πιστοποίησης και ε) ένα πιστοποιητικό συµµετοχής. 

 

Το πρόγραµµα παρέχει µία ηµερήσια δωρεάν εκπαίδευση σε όποιον επιθυµεί να γίνει οδηγός περιπάτων 

σε ένα ήδη υπάρχον ή σε ένα µελλοντικό σχήµα. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει πρακτικές οδηγίες για το 

πώς παρακινούνται τα άτοµα να συµµετέχουν στους περιπάτους και πώς διατηρείται αυτή η παρακίνηση 

και παρέχεται από τοπικούς εκπαιδευτές, άτοµα που ήδη έχουν εκπαιδευτεί από το πρόγραµµα. Παρέχεται 

επίσης και υποστήριξη – αξιολόγηση µετά τους περιπάτους. Αν και η εκπαίδευση είναι δωρεάν, τα τοπικά 

σχήµατα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το κόστος της µέσω του γραφείου εκπαίδευσης του 

προγράµµατος και να αποκτήσουν έτσι εγχειρίδια εκπαίδευσης και γραµµατειακή υποστήριξη. Για τον 

απλό ενδιαφερόµενο που θέλει να συµµετέχει σε έναν περίπατο, είναι εύκολο να βρει τα περιπατητικά 

σχήµατα της περιοχής του, αλλά και τα συγκεκριµένα µονοπάτια, µε τη βοήθεια του Walk Finder 

(ανιχνευτή περιπάτων) στη σελίδα του προγράµµατος, στο διαδίκτυο. Στην προσπάθεια προώθησης της 

ιδέας της συµµετοχής, σχεδιάστηκαν πόστερς που χρησιµοποιούνται σε παρουσιάσεις των τοπικών 

σχηµάτων, αλλά και σε δηµόσιους χώρους (στάσεις λεωφορείων, δηµόσια ιατρεία, κτλ). Τα πόστερς 

δείχνουν καθηµερινές καταστάσεις όπου επιλέγουµε καθιστικές λύσεις, και προσκαλούν τους θεατές να 

προτιµήσουν το περπάτηµα. Επίσης, το πρόγραµµα εκδίδει δωρεάν ένα εισαγωγικό φυλλάδιο που 

απευθύνεται σε όσους σκέφτονται να περπατήσουν περισσότερο, ενηµερωτικά φυλλάδια, µελέτες 
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περίπτωσης, αναφορές αξιολόγησης και καρτ ποστάλ.  

 

Το πρόγραµµα συλλέγει στοιχεία για την ανταπόκριση που έχει, µε τη βοήθεια του ερωτηµατολογίου  

Outdoor Health Questionnaire (OHQ), το οποίο συµπληρώνεται ατοµικά, από τους νέους συµµετέχοντες 

σε όλα τα περιπατητικά σχήµατα. Η συστηµατική συλλογή πληροφοριών σε τοπικό, νοµαρχιακό και 

εθνικό επίπεδο βοηθά τους πολιτικούς, τους επαγγελµατίες υγείας και το κοινό να κατανοήσουν τα οφέλη 

του προγράµµατος. Επίσης, βοηθάει το ίδιο το πρόγραµµα να δηµιουργήσει µία εθνική εικόνα για το 

προφίλ των ατόµων που συµµετέχουν σε διαδροµές υγείας. Τα σχήµατα που συµµετέχουν στη συλλογή 

στοιχείων, µπορούν ανά πάσα στιγµή να έχουν αναφορές από τη γραµµατεία του προγράµµατος µε 

διάφορες πληροφορίες (αναλογία ανδρών – γυναικών στη συµµετοχή, ποσοστό συµµετοχής ατόµων µε 

πρόβληµα υγείας, σύνολο ωρών περιπάτου σε οποιαδήποτε περίοδο, κτλ.). Το πρόγραµµα, πέρα από την 

κρατική χρηµατοδότηση, χρηµατοδοτείται επιπλέον από τη Λοταρία της Μεγάλης Βρετανίας και από την 

αυτοκινητοβιοµηχανία ΚΙΑ.   

 

Αξιολόγηση του προγράµµατος 

 

Το πρόγραµµα, έχοντας συµπληρώσει 10 χρόνια ζωής, υποστηρίζει µέχρι τώρα πάνω από 525 τοπικά 

περιπατητικά, υγειινιστικά σχήµατα σε όλη την Αγγλία, έχει εκπαιδεύσει γύρω στους 40.000 εθελοντές 

οδηγούς περιπάτων και έχει  παρακινήσει πάνω από ένα εκατοµµύριο ανθρώπους να περπατούν 

περισσότερο. Το WHI, σε συνεργασία µε το Βρετανικό Καρδιολογικό Ίδρυµα, την Αθλητική Αγγλία το 

Βρετανικό  Τραστ για διατήρηση των εθελοντών (Trust for Conservation Volunteers) και το Εθνικό 

ίδρυµα για την υγεία και την κλινική τελειότητα (NICE - National Institute for Health and Clinical 

Excellence) επεξεργάζεται το σύστηµα αξιολόγησης.  

 

Συζήτηση - σύγκριση των στοιχείων του προγράµµατος µε τα στοιχεία του κοινωνικού µάρκετινγκ  
 

Το πρόγραµµα WHI στοχεύει σε αλλαγή συµπεριφοράς (παρακινώντας τους πολίτες να περπατούν 

περισσότερο), περιβάλλοντος (βοηθώντας στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων διαδροµών ή τη δηµιουργία 

νέων) και συστηµάτων («αλληλοβοήθειας» κρατικών φορέων). Στοχεύει επίσης σε αναµόρφωση αξιών 

και στάσεων, τοποθετώντας το βάδισµα στην καθηµερινότητα των πολιτών και συνεργαζόµενο µε 

επαγγελµατίες επαγγελµάτων υγείας. Παρ’ όλ’ αυτά, δε µπορεί να αποδείξει µε βεβαιότητα ότι η αλλαγή 

συµπεριφοράς θα επιφέρει συγκεκριµένα αποτελέσµατα και µε άµεσο τρόπο. Χρειάζεται χρόνος (ήδη 

διανύει τον δέκατο χρόνο ζωής του) για να γίνουν ορατά τα οφέλη στην υγεία και την ευζωία που 

προωθεί, γι’ αυτό και σχεδιάστηκε σε ένα ελαστικό χρονοδιάγραµµα δωδεκαετίας. Χρησιµοποιεί από τα 

εργαλεία του µάρκετινγκ τη διαφήµιση και τη δηµοσιότητα µε επιτυχία, γεγονός που αποδεικνύεται από 

την συνεχή αύξηση της συµµετοχής. Τέλος, ο προϋπολογισµός του δεν είναι υψηλός, για το λόγο αυτό 

έχει στραφεί και σε χορηγίες από ιδιωτικές εταιρείες,  ενώ η συµµετοχή στο πρόγραµµα ωφελεί κυρίως 

τον ίδιο τον συµµετέχοντα, το φορέα της τοπικής κοινωνίας και κατ’ επέκταση την ίδια την κοινωνία. 

Συµπερασµατικά, το WHI είναι µία πετυχηµένη εκστρατεία κοινωνικού µάρκετινγκ για την προώθηση 

του βαδίσµατος στην Αγγλία. Έχει καταφέρει να αφυπνίσει σηµαντικό αριθµό ατόµων ως προς τα οφέλη 

από το βάδισµα και συµβάλλει στη βελτίωση των µονοπατιών και στη δηµιουργία νέων, άρα και στην 

ποιότητα ζωής των πολιτών.  

 

Προτάσεις  
 

Προτείνεται µία έρευνα για την Ελλάδα, όπου θα καταγραφούν οι εκστρατείες για την προώθηση της 

φυσικής δραστηριότητας γενικά και ειδικά στο ύπαιθρο. Προτείνεται επίσης, σχεδιασµός µίας πιλοτικής 

εκστρατείας εθνικής εµβέλειας, που δε θα αφορά µόνο την ενηµέρωση αλλά θα προτείνει και παρέµβαση 

µε στόχο την αλλαγή συµπεριφοράς από µια καθιστική καθηµερινότητα σε ενεργή συµµετοχή σε 

περιπάτους οργανωµένους από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
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Εισαγωγή 

 

Πολύ πριν ακόµα ξεσπάσει η πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική κρίση, ο Ελληνικός τουρισµός είχε ήδη 

έντονα σηµεία παθογένειας που σταδιακά τον οδηγούσαν σε απώλεια του ανταγωνιστικού του 

πλεονεκτήµατος, αλλά και σε σταθερή υποβάθµιση του οικονοµικού και κοινωνικού προφίλ του µέσου 

τουρίστα. Κάτω από αυτές τις δυσµενείς συνθήκες, κρίνεται απαραίτητη η επανατοποθέτηση της χώρας 

στη διεθνή και εγχώρια τουριστική αγορά µε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, που θα απευθύνονται σε πιο 

ενήµερους και εύπορους τουρίστες για όλο το χρόνο. Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον, 

πολιτιστικό απόθεµα, τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, µεσογειακό διατροφικό πρότυπο, ποιοτικές 

µονάδες φιλοξενίας και υπηρεσίες πολλών κατηγοριών επαγγελµατιών. Η γαστρονοµία ενός τόπου 

αποτελεί έναν ισχυρό κρίκο διασύνδεσης της παραγωγικής του φυσιογνωµίας µε τον τουρισµό, 

αποτελώντας πόλο έλξης για την έλευση επισκεπτών που ενδιαφέρονται να µυηθούν στην κουλτούρα και 

τις παραδόσεις µιας περιοχής µέσα από τις γαστρονοµικές της απολαύσεις. 

 

Σκοπός της εργασίας 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των δυνατοτήτων του Ελληνικού κλάδου Τροφίµων 

και Ποτών και η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Εµπορικού Επιµελητηρίου του Ν. Σερρών. 

 

Γαστρονοµία και τουρισµός 
 

Ο Long (2004), ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στον όρο «Γαστρονοµικός Τουρισµός» και τον 

περιέγραψε ως το «πλήρες φάσµα» της συµπεριφοράς που πλαισιώνεται µε το φαγητό και περιλαµβάνει 

τα φυσικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πνευµατικά στοιχεία της κουλτούρας και της αισθητικής των 

τόπων Ο Wolf (2002: 5), προσδιόρισε το γαστρονοµικό τουρισµό ως «…ταξίδια µε σκοπό την 

εξερεύνηση και την απόλαυση έτοιµου φαγητού και ποτού µε µοναδικές και αξέχαστες γαστρονοµικές 

εµπειρίες». Οι Hall & Mitchell (2005: 20), πρότειναν ως ένα κατανοητό ορισµό του γαστρονοµικού 

τουρισµού τις «…επισκέψεις σε πρωταρχικούς και δευτερεύοντες παραγωγούς φαγητού, φεστιβάλ 

φαγητού, εστιατόρια και ειδικές περιοχές έχοντας ως πρωταρχικό κίνητρο επίσκεψης τις δοκιµές 

φαγητών, ή τις εµπειρίες παραγωγής ειδικού φαγητού». Αυτό υποστηρίζεται και από προηγούµενες 

έρευνες (Finkelstein, 1989; Mennel, Murcott & Van Otterloo, 1992), οι οποίες υποδεικνύουν ότι 

συναισθήµατα και αναµνήσεις κάνουν το να δειπνεί κάποιος έξω, όταν βρίσκεται σε διακοπές, πολύ 

ξεχωριστό και ελκυστικό, επειδή αυτές οι εµπειρίες µεταµορφώνονται πολύ συχνά σε πολύ προσωπικές.  

 

Σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των πόρων ενός προορισµού (Godfrey & Clarke, 2000), οι υπηρεσίες 

φιλοξενίας (φαγητό, ποτό, διαµονή) έχουν υποστηρικτικό ρόλο στην ευρύτερη τουριστική βιοµηχανία 

(Vernon, Essex, Pinder & Curry, 2004). Πιο πρόσφατα, οι εκδηλώσεις φαγητού µε τη δηµοτικότητα των 

«δικτύων φαγητού», τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και τα φαινόµενα των σταρ σεφ αναδυκνείουν τη 

γαστρονοµία ως πρωταρχικό πόρο, που προσελκύει άτοµα να ταξιδέψουν και να επισκεφτούν έναν 

προορισµό ειδικά για τα µοναδικά του προσφερόµενα εδέσµατα (Smith & Costello, 2009). Τα 

αποτελέσµατα πρόσφατης µελέτης των Kivela & Crotts (2009), δείχνουν ότι το 44% των τουριστών 

ταξιδεύουν και οργανώνουν τις διακοπές τους προς αναζήτηση γαστρονοµικών απολαύσεων. Πάνω από 

το 20% των ερωτηθέντων έδειξαν ότι θα επέστρεφαν στον ίδιο προορισµό εξαιτίας της γαστρονοµίας του. 
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Αυτά τα ευρήµατα βρίσκονται σε συµφωνία µε προηγούµενη εµπειρική µελέτη των Kivela & Crotts 

(2006), οι οποίοι αναγνώρισαν ότι τα γαστρονοµικά ταξίδια είναι ένα σηµαντικό σκεπτικό για 

καταµερισµό της τουριστικής αγοράς.  

 

Ένας αυξανόµενος αριθµός τουριστικών προορισµών είναι περιζήτητοι εξαιτίας της γαστρονοµίας τους, 

παρέχοντας στους τουρίστες ένα δεσµό µεταξύ της τοπικής κουλτούρας, του τοπίου και του φαγητού 

(Hjalager, 2002). Για τους προορισµούς αυτούς (π.χ., µαγειρικές διακοπές στην Τοσκάνη, αγρό-τουρισµός 

στην Κροατία, οινοτουρισµός στο Μπορντό), οι δραστηριότητες της γαστρονοµίας είναι η τουριστική 

τους ατραξιόν και η βάση της οικονοµίας (Scarpato, 2002). Επίσης, καινοτόµοι ταξιδιωτικοί οργανισµοί 

έχουν ξεκινήσει να προφέρουν γκουρµέ, ή γαστρονοµικές διακοπές στην Κίνα, στην Ινδία, στην 

Ταϋλάνδη, στη Μαλαισία και στην Ιαπωνία (Kivela & Crotts, 2009), ενώ κάποιοι τουρίστες, όπως αυτοί 

από το Χονγκ-Κονγκ, αναφέρουν τη δοκιµή φαγητών και την αγορά τοπικών προϊόντων ως την πιο 

σηµαντική δραστηριότητά τους (Law, Cheung & Lo, 2004).  

 

Ωστόσο, η γαστρονοµία έχει και τους περιορισµούς της εξαιτίας του γεγονότος ότι µερικοί τουρίστες δεν 

έλκονται από τα τοπικά φαγητά (Cohen & Avieli, 2004), ενώ ενίοτε αντιµετωπίζουν και απογοητεύσεις. 

Ένα ξενοδοχείο, ή ένα εστιατόριο µπορεί να αποτελέσει παρωδία της εικόνας του προορισµού, ή αυτό 

που ο Finkelstein (1989), αποκαλεί «κατασκευασµένες εικόνες». Μία τουριστική εµπειρία µπορεί να 

αµαυρωθεί ολικά (π.χ., λόγω µίας τροφικής δηλητηρίασης), ή µερικά (λόγω έλλειψης εξυπηρέτησης, 

ποιότητας υλικών, παρουσίασης προϊόντος, κλπ.) στην περίπτωση ανεπαρκούς τροφοδοσίας.  

 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (WTO) (2009), υποστηρίζει ότι οι αρχές βιωσιµότητας 

αναφέρονται στο περιβάλλον, τα οικονοµικά και τους κοινωνικό - πολιτισµικούς τοµείς της τουριστικής 

ανάπτυξης. Καθώς η τοπική γαστρονοµία βρίσκεται σε στενή σχέση µε την τοπική κουλτούρα, θεωρείται 

ως πολιτισµική πτυχή του τουρισµού και µπορεί να βασιστεί σε αυτή η ανάπτυξη τουριστικών 

προορισµών µέσω της βιωσιµότητας. Η Scarpato (2002), περιγράφει τον όρο «βιώσιµη γαστρονοµία» ως 

την παραγωγή περιβαλλοντικά «ευαίσθητου» φαγητού µε σκοπό τη θρέψη του µυαλού και του σώµατος 

και καταλήγει ότι η γαστρονοµία µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στις πολιτικές βιώσιµης ανάπτυξης 

µιας κοινωνίας. Τέλος, οι Martin & Williams (2003), αναφέρουν τον αγροτουρισµό µε θεµατική ενότητα 

το φαγητό ως «το αγροτικό ιδανικό» ενός υψηλά ποιοτικού περιβάλλοντος και των αγροτικών περιοχών, 

που µπορεί να στηρίξει τη συνεργασία στη βάση των βιώσιµων τουριστικών πρωτοβουλιών.  

 

Η Ελληνική βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 
 

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Προώθησης Εµπορίου (ΟΠΕ) (2009), ο κλάδος τροφίµων και ποτών είναι 

µακράν ο πρώτος της Ελληνικής βιοµηχανίας, έχοντας αναπτυχθεί κατά 21% στην τελευταία οκταετία. Οι 

εξαγωγές στα είδη αυτά αντιπροσώπευσαν το 18,5% της συνολικής αξίας των Ελληνικών εξαγωγών για 

το 2008, µε αύξηση 13% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, όταν το σύνολο των εξαγωγών της χώρας 

αυξήθηκε µόλις κατά 3%. Ο κλάδος απασχολεί το 1/4 των εργαζόµενων στο σύνολο της βιοµηχανίας, 

καλύπτει το 1/4 της βιοµηχανικής παραγωγής από πλευράς όγκου και τζίρου, διαθέτει το 1/4 των 

συνολικών κεφαλαίων της ελληνικής βιοµηχανίας και σε αυτόν δραστηριοποιείται το 1/5 του συνόλου 

των βιοµηχανικών επιχειρήσεων.  

 

Βασικές χώρες όπου πωλούνται τα Ελληνικά προϊόντα είναι η Γερµανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Βρετανία, 

οι ΗΠΑ και οι αναδυόµενες αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Κύρια προϊόντα εξαγωγής αποτελούν τα λαχανικά, 

τα φρούτα, το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκοµικά, τα φρέσκα θαλασσινά, οι κοµπόστες φρούτων, οι ελιές, οι 

σταφίδες, το κρασί, το ρύζι και τα προϊόντα τοµάτας. Επενδυτικές ευκαιρίες παρουσιάζονται, επίσης, 

στον ταχέως αναπτυσσόµενο τοµέα των βιολογικών προϊόντων (ΟΠΕ, 2009). 

 

Με την πρωτοβουλία «Kerasma» (εκθεσιακή παρουσίαση και εκδηλώσεις προβολής της Ελληνικής 

γαστρονοµίας) ο ΟΠΕ διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανάδειξης και κατοχύρωσης των 
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Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων στη διεθνή αγορά. 

 

Συνέδριο γαστρονοµίας ΝΑ Ευρώπης στις Σέρρες 
 

Λόγω της γεωγραφικής του θέσης, ο Νοµός Σερρών αποτελεί τον κατεξοχήν δίαυλο επικοινωνίας της 

Ελλάδας µε την ΝΑ Ευρώπη. Στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών συνεργασιών του Επιµελητηρίου Σερρών 

στην ευρύτεη περιοχή, πρωταρχική θέση κατέχει η διοργάνωση ετήσιου Συνεδρίου Γαστρονοµίας ΝΑ 

Ευρώπης στις Σέρρες. Με τη συνδροµή του ΟΠΕ γίνεται παρουσίαση και προβολή των σηµαντικότερων 

Ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου τροφίµων και ποτών σε εµπορικούς αντιπροσώπους, εκπροσώπους 

δικτύων διανοµής και διαµορφωτές της κοινής γνώµης της ΝΑ Ευρώπης (επιχειρηµατίες, 

δηµοσιογράφους, γευσιγνώστες, κλπ.). Το συνέδριο περιλαµβάνει: α) συναντήσεις (workshops) µεταξύ 

Ελλήνων και ξένων επιχειρηµατιών, β) συνεδρίες των Επιµελητηρίων των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και 

της Ελλάδας, γ) επισκέψεις σε µονάδες και εργαστήρια παραδοσιακής παραγωγής προϊόντων, δ) ζωντανή 

επίδειξη µαγειρικής από Έλληνες και ξένους σεφ, ε) διαγωνισµό γαστρονοµίας για την ανάδειξη 

Ελληνικών τοπικών προϊόντων και συνταγών και στ) κατάρριψη ρεκόρ Guinness µέσω ενός Ελληνικού - 

Σερραϊκού προϊόντος.    

 

Η κατάρριψη ρεκόρ Guinness 
 

Η Guinness World Records™ είναι µία παγκόσµια αναγνωρισµένη αρχή στην καταγραφή ιδιότυπων 

ρεκόρ, µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις βιβλίου όλων των εποχών (100 εκατοµµύρια αντίτυπα, σε 100 

διαφορετικές χώρες και σε 37 γλώσσες). Το Επιµελητήριο Σερρών, προβάλλοντας ταυτόχρονα τα τοπικά 

Σερραϊκά - Ελληνικά προϊόντα, κορύφωσε την εκδήλωση του Φεστιβάλ Γαστρονοµίας του 2008 µε την 

κατάρριψη του ρεκόρ Guinness για τη µεγαλύτερη µπουγάτσα του κόσµου (20 µ. - 182,2 κ.). Το 

Επιµελητήριο έχει ακόµα ένα ρεκόρ: αυτό για το µεγαλύτερο σερβίρισµα βουβαλίσιων µπιφτεκιών στο 

κόσµο (περίπου 4.500 κοµάτια, βάρους 312,5 κ.) (Guinness World Records, 2009). Η µεγάλη αυτή 

επιτυχία του Ν. Σερρών προσέλκυσε την προσοχή των ΜΜΕ της Ελλάδας και διεθνώς. 

 

Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
 

Η επιτυχής εφαρµογή του βιώσιµου γαστρονοµικού τουρισµού απαιτεί ένα κοινό όραµα, µία στρατηγική 

συνεργασία ανάµεσα στις τοπικές κοινωνίες, τις µονάδες παραγωγής, διακίνησης και εµπορίας και τις 

επισιτιστικές επιχειρήσεις προκειµένου να υπάρχει µια κοινή εικόνα, σύµφυτη µε την έννοια της 

ταυτότητας της περιοχής και µε υψηλά κριτήρια ποιότητας των µονάδων των προϊόντων και των 

επιχειρήσεων (Vernon et al, 2004). 

 

Χρειάζεται µία καινοτόµα προσέγγιση για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εν δυνάµει επισκεπτών 

αυτός ο σηµαντικός τοµέας που µπορεί να συνδέσει την πρωτογενή παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία) µε 

τον τουρισµό και να δώσει διέξοδο στα προϊόντα της χώρας. Το βασικό ζητούµενο είναι να 

συγκεκριµενοποιηθούν τα προϊόντα που θα αναδείξουν την τοπική κουζίνα και µέσω αυτής θα προωθηθεί 

η ζήτηση σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.  

 

Για να λειτουργήσει ανταγωνιστικά η γεωργία πρέπει να υπηρετήσει το παραδοσιακό και υγιεινό µοντέλο 

της µεσογειακής διατροφής, µε πρώτες ύλες που τόσο απλόχερα παρέχει το ήπιο µεσογειακό κλίµα και το 

φυσικό ανάγλυφο της χώρας. Επίσης, πρέπει να προσεγγίσει τις έννοιες ποιότητα, ασφάλεια και επάρκεια, 

να σέβεται τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, να χρησιµοποιεί ορθολογικά µέσα φυτοπροστασίας 

και λίπανσης και να προστατεύει τη βιοποικιλότητα. Για την αποτελεσµατική προβολή και διάθεση αυτών 

των προϊόντων απαιτούνται: α) τοπικές συνεργασίες µεταξύ παραγωγών, τυποποιητών και τουριστικών 

επιχειρηµατιών σε µορφές cluster, β) παραγωγή και τυποποίηση ποιοτικών και επώνυµων προϊόντων 

(ονοµασίας προελεύσεως, γεωγραφικής ένδειξης, βιολογικά προϊόντα, κλπ.), γ) εξωστρεφές και δυναµικό 

διεθνές µάρκετινγκ µε συνέπεια στον πελάτη (εργαλεία διαδικτύου, έρευνα αγοράς, εκθέσεις, work shop, 
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ανάπτυξη νέων προϊόντων, κλπ.), δ) αξιοποίηση του πολιτιστικού υπόβαθρου της χώρας, επενδύοντας τα 

προϊόντα µε το µύθο που τα περιβάλλει, τη λαογραφία και τη σύγχρονη µαγειρική τέχνη, στ) ύπαρξη 

υψηλού επιπέδου διευθυντικών στελεχών, καθώς και καλά εκπαιδευµένων υπαλλήλων, αλλά και των 

ιδιοκτητών του τοµέα εστίασης, ζ) προγράµµατα τοπικής ανάπτυξης, πρότυπα και διαδροµές και η) 

διοργάνωση «αειφόρων» φεστιβάλ γαστρονοµίας. 

 

Η αξιοποίηση της Ελληνικής γαστρονοµίας είναι µια δυναµική εναλλακτική τουριστική πρόταση, η οποία 

περιλαµβάνει τον πολιτισµό, την παράδοση, το τοπίο και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Αποτελεί 

εξαιρετικό εργαλείο - µοχλό για τις τοπικές επιχειρήσεις, καθώς συνδέει οικονοµικές και κοινωνικές 

δράσεις για τη µακροπρόθεσµη διατήρηση µιας επιτυχηµένης και επαρκώς διαρθρωµένης τουριστικής 

δραστηριότητας.  
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΡΟΜΙΣΜΟ 
 

Κυπραίος, Γ.¹ & Πρίντεζης, Γ.² 

¹ Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

² Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων Κολλεγίου IST Studies 

 

Εισαγωγή 

 

Μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, τα ορειβατικά σωµατεία αντιµετωπίζουν την ανάγκη 

διανυκτέρευσης στο ύπαιθρο, δίκην υπαίθριας κατασκήνωσης. Η ίδια ανάγκη εµφανίζεται και σε όλους 

τους φορείς διοργάνωσης υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων. Όµως, η πράξη αυτή προσκρούει, κατά 

τα φαινόµενα, στις διατάξεις: 1) της παρ. 2 του άρθρου 10 ν.392/1976 (ΦΕΚ 199Α) «περί ιδρύσεως και 

λειτουργίας χώρων οργανωµένης κατασκηνώσεως», όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 4 παρ. 12 

ν.3160/1993 (ΦΕΚ 118
Α
), όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών,

1
 η στάθµευση τροχόσπιτων σε 

αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δηµοσίων δασών, δάση και εν γένει κοινόχρηστους 

χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηµατάρχες ή ιδιώτες. Οι παραβάτες, 

διώκονται µε την αυτόφωρη διαδικασία και τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι (3) τρεις µήνες ή µε χρηµατική 

ποινή εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσοµένης συγχρόνως υπό του 

δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους και 2) στις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 28, του ν.1650/19862 

(ΦΕΚ Α΄160/1986 της 16.10.1986) «περί προστασίας του περιβάλλοντος», όποιος προκαλεί ρύπανση ή 

υποβαθµίζει το περιβάλλον µε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόµου αυτού ή των κατ΄ 

εξουσιοδότηση  του εκδιδοµένων διαταγµάτων και υπουργικών ή νοµαρχιακών αποφάσεων, τιµωρείται µε 

φυλάκιση (3) τριών µηνών ως (2) δύο ετών και χρηµατική ποινή, κατά δε την παρ. 2 του αυτού ως άνω 

άρθρου, σε περίπτωση τέλεσης των εγκληµάτων, της παρ. 1 από αµέλεια επιβάλλεται φυλάκιση µέχρι (1) ένα 

έτος. Οι διωκτικές αρχές (συνεργεία αποτελούµενα από δασικούς και αστυνοµικούς υπάλληλους), κατ΄ 

επίφαση εφαρµογής των νόµων, προβαίνουν σε ανεπιθύµητες ενέργειες τέτοιες όπου επιφέρουν διενέξεις, 

διαµάχες και διαξιφισµούς ενίοτε δε και συλλήψεις και προσαγωγές των συµµετεχόντων εκδροµέων – 

φυσιολατρών.   

 

Σκοπός της εργασίας 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την αντίφαση που προκύπτει µεταξύ της ουσιαστικής 

υλοποίησης δράσεων ορειβατικών αθλητικών σωµατείων (υπαίθρια διανυκτέρευση) και  τη σχετική 

ασαφή απαγόρευση που υπάρχει στη τουριστική νοµοθεσία για την προστασία των χώρων  οργανωµένης 

κατασκήνωσης. Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών απαιτεί και τη νοµιµοποίηση της απαραίτητης 

αυτής της αθλητικής πρακτικής, ως παρακολούθηµα της όλης αθλητικής δραστηριότητας.  

 

Νοµική άποψη 
 

Το φαινόµενο της υπαίθριας κατασκήνωσης εµφανίζεται σε όλη την επικράτεια και όχι µόνο από τον 

ορειβατικό, ή φυσιολατρικό πληθυσµό. Συνήθως, και εν όψει των περιορισµένων αποδεικτικών στοιχείων 

                                                 
1
 Για την εφαρµογή της απαγόρευσης, απαιτείται ύπαρξη αντίσκηνου ή σκηνής και όχι απλά υπαίθρια 

διανυκτέρευση (bivouac). 
2
 Κατά την έννοια του νόµου αυτού, στο άρθρο 2 παρ. 2, ως ρύπανση περιβάλλοντος θεωρείται η παρουσία σε αυτό  

ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων µορφών ενέργειας, σε ποσότητα όµως 

συγκέντρωση ή διάρκεια που µπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς 

οργανισµούς και στο οικοσύστηµα ή υλικές ζηµιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις 

επιθυµητές χρήσεις του. 
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επί των οποίων θεµελιώνεται  η πρώτη κατηγορία, εκτιµάται ότι κανείς, σχεδόν, από τους συµµετέχοντες 

εκδροµείς γνωρίζει από πριν ότι για την εγκατάσταση σκηνής στο δηµόσιο κοινόχρηστο χώρο για 

υπαίθρια διαβίωση απαιτείται άδεια καταλληλότητας και άδεια λειτουργίας από το Γενικό Γραµµατέα του 

ΕΟΤ, αφού οι εν λόγω περιοχές (στις απαγορευµένες περιοχές του νόµου δεν περιλαµβάνεται η αλπική 

ζώνη, παρά µόνο αν αυτή εντάσσεται µέσα στα όρια των φυσικών ορίων εθνικού δρυµού) δεν είναι 

ανάλογα σηµασµένες από τις συναρµόδιες υπηρεσίες. Εποµένως, µε την εφαρµογή των διατάξεων περί 

πραγµατικής πλάνης (άρθρο 30 του Ποιν. Κώδικα) η αθώωση των κατηγορουµένων είναι προφανής. 

Όσον αφορά στη δεύτερη κατηγορία, που συνήθως συνυπάρχει και συνοδεύει την πρώτη, για την πράξη 

αυτή δεν αποδεικνύεται ικανά, ότι η εναπόθεση απορριµµάτων στο χώρο γύρω από την κατασκήνωση 

προκαλείται από τους εκδροµείς και, συνεπώς, δεν µπορεί να συνδεθεί αιτιωδώς η εναπόθεσή τους µε 

τους διανυκτερεύοντες εκδροµείς (ακόµη και τα αρµόδια όργανα µιλούν στη συντεταγµένη έκθεση 

αυτοψίας για απλή ύπαρξη σκουπιδιών, που ‘πιθανόν’ να προήλθαν από τους εκδροµείς).   

 

Απέναντι στον ισχύοντα νόµο που απαγορεύει την ελεύθερη κατασκήνωση έχουν διατυπωθεί τόσο από τη 

θεωρία, όσο και από τη νοµολογία οι παρακάτω απόψεις: 

 

I. Ο πολίτης έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τους κοινόχρηστους χώρους. Ο ν.392/1976 (αρ.10, 

παρ.2) και αργότερα ο ν.3160/93 (αρ.4, παρ.12) απαγορεύουν την εγκατάσταση σκηνών στους 

προαναφερόµενους χώρους υπό το πνεύµα της αποτροπής φαινοµένου συρφετού παραθεριστών να 

εγκαταστήσουν κατά µήκος των αναφερόµενων χώρων ατοµικές σκηνές για ελεύθερη διαβίωση. 

Ουδέποτε υπήρξε στο πνεύµα του νοµοθέτη η άποψη να απαγορευθεί η πρόχειρη, πρόσκαιρη ή και 

αναγκαστική υπαίθρια διανυκτέρευση, ειδικά όταν αυτή εφαρµόζεται κατ΄ ανάγκη, όταν δεν υπάρχει 

άλλος τρόπος διανυκτέρευσης (π.χ., σε ορεινούς αποµονωµένους οικισµούς, ερηµικές περιοχές, κλπ.), 

στο πλαίσιο αθλητικών, ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Με βάση τη νοµολογία ΜΠρ.Αθ. 

10691/1997 και των άρθρων ΑΚ 966 - 968 ως κοινόχρηστα ορίζονται εκείνα τα πράγµατα που δεν 

µπορούν να είναι αντικείµενα συναλλαγής, ή να ανήκουν σε κάποιον, αλλά µπορεί να τα 

χρησιµοποιήσει ο καθένας. Αυτό το δικαίωµα χρήσης έχει ιδιόρρυθµο χαρακτήρα και απορρέει από 

την προσωπικότητα του κάθε ατόµου.  

 

II. Ο πολίτης όταν δεν βλάπτει κανέναν δεν παρανοµεί. Σύµφωνα µε την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΦΕΚ Α΄256/20.9.1974, αρ.25) καθένας έχει το δικαίωµα να 

κυκλοφορεί ελεύθερα και να επιλέγει τον τόπο διαµονής του στο εσωτερικό ενός κράτους. Προς την 

ίδια κατεύθυνση, το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ν.1532/1985 ΦΕΚ 

Α΄123/1985) ορίζει ότι οποιοσδήποτε βρίσκεται νόµιµα στο έδαφος ενός κράτους έχει δικαίωµα 

ελεύθερης µετακίνησης και ελεύθερης επιλογής κατοικίας στο έδαφος αυτού του κράτους και ότι 

αυτά τα δικαιώµατα δεν υπόκεινται σε περιορισµούς, µε την εξαίρεση όσων περιορισµών προβλέπει ο 

νόµος και οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δηµόσιας τάξης, 

της δηµόσιας υγείας, των χρηστών ηθών ή των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των άλλων (αρθ. 

12/3). Η µη ύπαρξη κάποιου από αυτούς τους λόγους καθιστά παράνοµη την απαγόρευση χρήσης των 

κοινόχρηστων πραγµάτων, η οποία απαγόρευση συνιστά προσβολή της προσωπικότητας. Η 

προσωπικότητα ορίζεται ως το σύνολο αξιών του κάθε προσώπου που έχει σωµατική, ψυχική, 

πνευµατική και κοινωνική ατοµικότητα (αρθ. 5Σ, 57 ΑΚ). Στα απόλυτα προστατευόµενα αγαθά που 

απαρτίζουν την προσωπικότητα είναι η σωµατική και πνευµατική υγεία, όπως και η ελευθερία. Η 

ελεύθερη κατασκήνωση συνδέεται άµεσα µε αυτά τα δικαιώµατα, αφού οι κάθε είδους διακοπές 

αναψυχής αποτελούν τρόπο εξασφάλισης σωµατικής και ψυχικής ελευθερίας. Συνεπώς, η ελεύθερη 

επιλογή και πρόσβαση της τοποθεσίας διανυκτέρευσης αποτελεί ελεύθερη έκφραση των εκάστοτε 

ατοµικών αναγκών και αναφαίρετο δικαίωµα ως συνδεόµενο µε την αναφερόµενη έννοια της 

προσωπικότητας. 

 

III. Ο πολίτης έχει το δικαίωµα να απολαµβάνει και να προστατεύει τη φύση. Το δικαίωµα χρήσης 

των κοινόχρηστων πραγµάτων αποτελεί επίσης έκφανση του συνταγµατικού δικαιώµατος στο 
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περιβάλλον. Το άρθρο 24 του Συντάγµατος ορίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

αποτελεί  υποχρέωση του κράτους και δικαίωµα του πολίτη. Συνεχίζοντας την παράδοση της 

νοµολογίας, η Απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 106921/1997, στηριζόµενη στο ΑΚ 

57, δέχεται ότι η προστασία της χρήσης των περιβαλλοντικών αγαθών περιλαµβάνει όχι µόνο το 

δικαίωµα χρήσης στη στενή του έννοια, αλλά και το δικαίωµα διάσωσης και απόλαυσης των 

περιβαλλοντικών αγαθών. Προς την ίδια κατεύθυνση (για την προστασία του δικαιώµατος χρήσης 

κοινών σε όλους ή κοινόχρηστων πραγµάτων ως περιβαλλοντικών αγαθών) κινούνται πολλές 

δικαστικές αποφάσεις  (ενδεικτικά αναφέρονται οι ΜπρΝαξ 58/1989, ΜπρΒολ 1097/1989, 

ΜπρΝαυπλ 163/1991, ΜπρΘεσσαλ. 117/1993, ΜΠρ.Αθ. 14316/1995, M.Πρ.Ιωανν. 471/1996). Η 

κοινή ωφέλεια των περιβαλλοντικών αγαθών έχει κοινωνικό χαρακτήρα σύµφωνα και µε τις αρχές 

της αειφόρου ανάπτυξης (ΑΚ 281). 

 

IV. Υπαίθρια διανυκτέρευση / κατασκήνωση δεν σηµαίνει ρύπανση, ούτε µόνιµη διαµονή. Σύµφωνα 

µε το άρθρο 25 του Συντάγµατος, οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα 

δικαιώµατα πρέπει να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας, να είναι δηλαδή κατάλληλοι, 

αναγκαίοι και αναλογικοί µε το αγαθό που πάνε να προστατεύσουν. Έτσι, η απαγόρευση της 

πρόχειρης και πρόσκαιρης κατασκήνωσης αφενός µεν δεν θεµελιώνει την έννοια της «διαµονής», 

αφετέρου είναι παράλογη και µη νόµιµη, αφού αποτελεί υπέρµετρο περιορισµό του δικαιώµατος της 

προσωπικότητας στο όνοµα µίας µόνο πιθανότητας πρόκλησης αρνητικών επιπτώσεων στις 

κοινωνικές σχέσεις ή στις περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, ο απόλυτος αποκλεισµός 

των συνταγµατικών αυτών δικαιωµάτων, όπως γίνεται στην περίπτωση της πλήρους απαγόρευσης της 

ελεύθερης κατασκήνωσης, κρίνεται ως απαράδεκτος. 

 

V. Το δικαίωµα σε αυτόν τον τρόπο αναψυχής - άθλησης είναι ανεξάρτητο από την τσέπη του 

καθενός. Η ελεύθερη κατασκήνωση, πόσο µάλλον η σύντοµη και πρόσκαιρη διανυκτέρευση, πέραν 

από το ότι αποτελεί τρόπο διακοπών, µε τις όποιες ευεργετικές συνέπειες στη σωµατική και ψυχική 

ισορροπία, αποτελεί και οικονοµική επιλογή. Οι οικονοµικές δυνατότητες και ο τρόπος διαχείρισης 

των οικονοµικών µέσων που διαθέτει ο καθένας, αποτελούν έκφανση του δικαιώµατος της 

προσωπικότητάς του. Ο αποκλεισµός της δυνατότητας της ελεύθερης κατασκήνωσης συνιστά 

αποκλεισµό για τους µη διαθέτοντες τα οικονοµικά µέσα, που απαιτούνται για άλλου είδους διαµονή 

ή ακόµα και σε οργανωµένη κατασκήνωση, ανεξάρτητα µε το αν υπάρχει εναλλακτική λύση ή όχι 

(π.χ., ανυπαρξία καταλυµάτων σε δύσβατες ορεινές περιοχές ή ορεινά χωριά). Έτσι, στην ουσία 

παραβιάζεται, η αρχή της ισότητας του Συντάγµατος που προβλέπει ισότητα δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεων (αρθ. 4, παρ.2). Ισότητα σε αυτή την περίπτωση σηµαίνει να έχουν όλοι δυνατότητα 

για αναψυχή και ανάπαυση, ανάλογα πάντα µε τις δυνατότητές τους. Η αναγόρευση της οικονοµικής 

άνεσης σε κριτήριο απόλαυσης ή όχι ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων αποτελεί διάκριση. 

Άλλωστε, οι οικονοµικές δυνατότητες συνδέονται άµεσα µε την προσωπικότητα και έτσι οποιαδήποτε 

άνιση µεταχείριση της τελευταίας µε βάση τα εκάστοτε οικονοµικά µέσα αποτελεί σηµαντική 

προσβολή. Η παράνοµη προσβολή του δικαιώµατος της προσωπικότητας γεννά αξίωση για άρση της 

προσβολής και παράλειψης αυτής στο µέλλον, η οποία µπορεί να είναι και αντικείµενο προσωρινής 

προστασίας, όταν συντρέχουν οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων.    

 

Συµπεράσµατα & προτάσεις 
 

Εφόσον τα πραγµατικά περιστατικά στο παρελθόν έχουν επιβεβαιώσει ότι το πρόβληµα «της πρόσκαιρης 

υπαίθριας διανυκτέρευσης» υφίσταται, µε αποτέλεσµα την ταλαιπωρία των εκδροµέων, των διωκτικών, 

καθώς και των δικαστικών αρχών, εκτιµάται ότι η Πολιτεία θα πρέπει να κατανοήσει το πρόβληµα που 

προκύπτει από την ερµηνεία και την εφαρµογή της επίµαχης διάταξης. Στο γενικό θεσµικό πλαίσιο για 

την οργάνωση και τη λειτουργία των ακραίων αθληµάτων στη χώρα πρέπει να ενταχτεί και συγκεκριµένη 

τροπολογία της διάταξης που αφορά στους συµµετέχοντες (µέλη αθλητικών, ή µη σωµατείων) σε 

δραστηριότητες που απαιτούν πρόσκαιρη διανυκτέρευση (και όχι διαµονή) σε υπαίθριους χώρους. 
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Επίσης, εφόσον η αναγκαστική υπαίθρια πρόσκαιρη διανυκτέρευση αποτελεί µέρος άσκησης αθλητικής 

δραστηριότητας, τότε ο τρόπος εφαρµογής της πρέπει να ενταχθεί στους κανονισµούς του αθλήµατος. 

Τέλος, είναι αναγκαίο να ληφθούν µέτρα ενάντια στην παράνοµη παραχώρηση χρήσης γης για υπαίθρια 

διανυκτέρευση µέσα στους χώρους των εθνικών δρυµών.   
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ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ∆ΑΣ  

ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

 

Τοσουνίδης, A.  

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

 

Εισαγωγή 
 

Στο επίπεδο των εκπαιδευτικών αλλαγών η διάρκεια ζωής της τρέχουσας γνώσης γίνεται ολοένα 

µικρότερη και η κοινωνία µετατρέπεται από διδάσκουσα σε µαθαίνουσα. Το σύγχρονο προφίλ του 

πανεπιστηµιακού αθλητισµού παγκοσµίως µπορεί να συνοψιστεί στις έννοιες οικονοµική ανάπτυξη, 

χρησιµοποίηση της γνώσης (know-how), των ικανοτήτων ζωής (ατοµική ευθύνη, αυτοεκτίµηση, 

αυτοµάνατζµεντ) µέσα στο περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης και του µεταµοντερνισµού. Ο 

πανεπιστηµιακός αθλητισµός καθίσταται σχολείο δικαιωµάτων, παραγωγής γνώσης από το ίδιο το άτοµο 

και δηµιουργίας ανθρώπων που παίρνουν αποφάσεις για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που στοχεύουν 

σε διαφορετικά επίπεδα. Στόχος του είναι να δηµιουργεί γέφυρες µεταξύ του παιχνιδιού, του αθλητισµού, 

της εκπαίδευσης, της υγείας, της ανάπτυξης µε τελικό στόχο την ειρήνη (Gallien 2007).  

 

Η Αθλητική Πανεπιστηµιάδα αποτελεί την κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πανεπιστηµιακού 

αθλητισµού και µία από τις µεγαλύτερες σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή Αθλητισµού Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης (ΕΑΤΕ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. είναι ο φορέας που αναθέτει τη διοργάνωση αυτή κάθε 2 χρόνια σε 

ένα ΑΕΙ, ή ΤΕΙ που υποβάλει µια εµπεριστατωµένη υποψηφιότητα. Η εµπειρία από τη διοργάνωση 

προηγούµενων Πανεπιστηµιάδων και η συστηµατική µελέτη τους (κυρίως της 4
ης

 το 2004 και της 5
ης

 το 

2006) ήταν οι βασικοί οδηγοί για τη δηµιουργία µίας ολοκληρωµένης µελέτη για τη διεκδίκηση  της 6
ης

 

Αθλητικής Πανεπιστηµιάδας από το Πανεπιστήµιο ∆. Μακεδονίας, για το Μάιο του 2008. Εκτιµήθηκε ότι 

η διοργάνωση αυτή θα συνέβαλλε στην τουριστική προβολή και στην ανάπτυξη της περιφέρειας της ∆. 

Μακεδονίας. Ο συντονισµός της υποψηφιότητας βασίστηκε σε εθελοντική προσπάθεια.  

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη δυνατότητα του Πανεπιστήµιου, ή του ΤΕΙ ∆. 

Μακεδονίας να διοργανώσει την 6η Αθλητική Πανεπιστηµιάδα.  

 

Μεθοδολογία  
 

Στο πλαίσιο της µελέτης εκτιµήθηκαν: 1) η επάρκεια των αθλητικών υποδοµών στη ∆. Μακεδονία 

(διερευνήθηκε αν υπάρχει επίσηµη προβολή των υποδοµών µε τα χαρακτηριστικά τους και φωτογραφία 

τους σε επίσηµες ιστοσελίδες των Γραφείων Φυσικής Αγωγής (ΓΦΑ)., Νοµαρχιών, ∆ήµων, Περιφέρειας, 

ΓΓΑ, κλπ.), 2) η διαδικασία επικοινωνίας και ενηµέρωσης µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την 

υποψηφιότητα και η ανταπόκριση για την υποστήριξη (γραπτή, ή προφορική) ανάληψης αυτού του 

αθλητικού γεγονότος από τις επίσηµες αρχές της τοπικής πολιτικής (Περιφερειάρχη, Βουλευτές, 

Προέδρους ΤΕ∆Κ, Νοµάρχες, ∆ήµαρχους), της τουριστικής ανάπτυξης (Ενώσεις Ξενοδόχων των νοµών 

της ∆. Μακεδονίας, µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων) και των φορέων τοπικής αθλητικής πολιτικής 

(Προϊσταµένων ΓΦΑ) και 3) η ανταπόκριση των φορέων που είχαν το δικαίωµα να υποβάλουν το σχετικό 

φάκελο υποψηφιότητας (Πρόεδρος και ∆ιοικούσα Επιτροπής Πανεπιστηµίου ∆. Μακεδονίας, ΑΤΕΙ).  

 

Η διαδικασία ενηµέρωσης έγινε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (πλατφόρµα του webmail του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων) και ξεκίνησε επίσηµα από τον πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του 

Πανεπιστηµίου ∆. Μακεδονίας και συνεχίστηκε προς όλους όσοι αναφέρονται παραπάνω (κυρίως 

κυβερνητικούς βουλευτές, περιφέρεια, νοµάρχες, δηµάρχους, προέδρους ΤΕ∆Κ, για το λόγο ότι η τελική 
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απόφαση απαιτούσε πολιτική βούληση). Η ίδια ενηµέρωση στάλθηκε στους προϊσταµένους των ΓΦΑ των 

4 νοµών, µε την παράκληση να υπάρξει έγκαιρα έγγραφη απάντηση υποστήριξης.  

 

Μελετήθηκαν όλοι οι φορείς στους οποίους ανήκουν οι αθλητικές υποδοµές και διαπιστώθηκε ότι µόνο 

στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ υπήρχαν επίσηµα στοιχεία, αλλά χωρίς εικόνες. Μόνο σε κάποιες ιστοσελίδες 

των ΓΦΑ και των οµοσπονδιών βρέθηκαν σύγχρονες φωτογραφίες των αθλητικών υποδοµών. Ωστόσο, 

µερικές σηµαντικές αθλητικές υποδοµές της περιφέρειας ∆. Μακεδονίας (π.χ., κολυµβητήριο Φλώρινας) 

φωτογραφήθηκαν ψηφιακά ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τις ξενοδοχειακές υποδοµές ακολουθήθηκε η 

ίδια διαδικασία µέσω διαδικτύου µε ικανοποιητική εύρεση φωτογραφιών και πληροφοριών για µονάδες 

που µπορούσαν να προσφέρουν διαµονή και διατροφή στους περίπου 1300 φοιτητές. . 

 

Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 

Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ενηµέρωσης σχετικά µε τη µελέτη ανάληψης της 6ης Πανεπιστηµιάδας 

ήταν γενικά σχετικά ενθαρρυντικά από τους πολιτικούς φορείς, εκτός από µερικούς βουλευτές (που είτε 

δεν άνοιξαν την αλληλογραφία, ή την άνοιξαν πολύ καθυστερηµένα). Αντίθετα, τα αποτελέσµατα ήταν 

απολύτως ικανοποιητικά από τους αθλητικούς κρατικούς φορείς και ικανοποιητικά από τους δηµοτικούς 

και εθελοντικούς οργανισµούς και συλλόγους.  

 

Στη διαδικασία ανταπόκρισης, τα ΓΦΑ απέστειλαν έγκαιρα την υποστήριξή τους και τόνισαν την 

οργανωτική τους εµπειρία και την εθελοντική ετοιµότητα των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) της 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και περισσότερο αυτών των Τµηµάτων Αθλητικής 

∆ιευκόλυνσης (ΤΑ∆). Παράλληλα, εκφράστηκαν από ΚΦΑ προτάσεις να συµπεριληφθούν και άλλα 

αγωνίσµατα, όπως η κωπηλασία στη λίµνη της Καστοριάς και η χιονοδροµία στη Φλώρινα.  

 

Η διαδικασία ενηµέρωσης στους 35 φορείς της ∆. Μακεδονίας επαναλήφθηκε και συµπεριλήφθηκε η 

έγγραφη επιστολή της οργανωτικής ετοιµότητας των ΓΦΑ, καθώς και η υποστήριξη των 4 από τους 9 

βουλευτές των νοµών της ∆. Μακεδονίας, µίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ενός από τους 9 ∆ήµους. 

Από τις 4 ενώσεις των ξενοδόχων, δηλαδή των βασικών φορέων που θα ωφελούνταν άµεσα οικονοµικά 

από τη διοργάνωση ενός τέτοιου αθλητικού γεγονότος ανταποκρίθηκαν 2 από τους 6 (των 4 νοµών και 

των ∆ήµων Πτολεµαϊδας και Αµυνταίου). Τέλος, παρά τη συνεχή ενηµέρωση και την επίσηµη 

παρουσίαση, η ανταπόκριση του Πανεπιστηµίου ήταν ανασταλτική και αργή, ενώ του ΤΕΙ ήταν αρνητική. 

 

∆υστυχώς, µετά τους πετυχηµένους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 και την πανελλήνια «Μαθητιάδα» 

(αντίστοιχος θεσµός µε χρηµατοδότηση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που συγκέντρωσε το 2007 στην Πρώτη Σερρών 

για 6 ηµέρες, 1200 µαθητές Γυµνασίων από την Ελλάδα και την οµογένεια) ο θεσµός της Αθλητικής 

Πανεπιστηµιάδας υποχρεώθηκε να σταµατήσει, αφού η προσπάθεια να κινητοποιηθούν κυρίως οι τοπικοί 

πολιτικοί, τουριστικοί και οικονοµικοί φορείς να υποστηρίξουν, σε οικονοµικό κυρίως επίπεδο, το 

Πανεπιστήµιο ∆. Μακεδονίας να υποβάλει την αίτηση ανάληψης δεν ήταν επιτυχής. Τελικά, η ΕΑΤΕ δεν 

ανέθεσε την 6
η
 Αθλητική Πανεπιστηµιάδα σε ένα Ίδρυµα, αλλά επέλεξε να αναθέσει µεµονωµένα τα 

πρωταθλήµατα σε Ιδρύµατα που είχαν οργανωτική ετοιµότητα. Ωστόσο, λόγω οικονοµικών κυρίως 

δυσχερειών, µερικά πρωταθλήµατα αναβλήθηκαν.  

 

Συµπεράσµατα 
 

Κύριος σκοπός της Αθλητκής Πανεπιστηµιάδας είναι η επαφή των νέων ανθρώπων από όλη τη χώρα, η 

ανταλλαγή αθλητικών και πολιτιστικών εµπειριών, η δηµιουργία δυνατότητας γνωριµίας των νέων µε την 

ακριτική Ελλάδα της ∆. Μακεδονίας και το φυσικό, πολιτιστικό, αρχιτεκτονικό, ιστορικό περιβάλλον της. 

Με παράλληλες πολιτιστικές (εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής), οικολογικές (σε 

συνεργασία µε οικολογικούς φορείς όπως ο Αρκτούρος, κ.α.), εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις, η 6η Πανεπιστηµιάδα φιλοδοξούσε να ενώσει όλους τους πολιτιστικούς, αθλητικούς και 
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εκπαιδευτικούς φορείς των 4 νοµών της Περιφέρειας και να δώσει στους φιλοξενούµενους φοιτητές-τριες, 

συνοδούς και προσκεκληµένους την ευκαιρία µιας µεγάλης πολυσύνθετης γιορτής µε εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα. 

 

Μία βασική πρόταση που προκύπτει από αυτή τη µελέτη είναι η σύσταση µιας επιτροπής από ειδικούς (µε 

εργασιακή σχέση, ή εθελοντική διάθεση) στη Νοµαρχία, ή την Περιφέρεια, η οποία σε συνεργασία µε το 

ΓΦΑ, το Πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ να διεκδικεί αθλητικές, τουριστικές και εκπαιδευτικές δράσεις στα 

πλαίσια του ελληνικού και ευρωπαϊκού σχολικού και πανεπιστηµιακού αθλητισµού.  
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