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Την ευθύνη διοργάνωσης του συνεδρίου είχε η Ελληνική Εταιρία ∆ιοίκησης Αθλητισµού (ΕλλΕ∆Α). 
 

Την ευθύνη για το συντονισµό, την τεχνική υποστήριξη, την προετοιµασία, τη διεξαγωγή και την 
αξιολόγηση του συνεδρίου είχε η εταιρεία InSport. 

InSport ∆ιαχείριση – Μάρκετινγκ – Επικοινωνία  
Οίτης 15, 163 44, Αγ. Μαρίνα, Ηλιούπολη  
Τηλ: 210 - 97.57.855  
Φαξ: 210 - 97.69.676  
www.insport.gr  
e-mail: insport@otenet.gr 
 
 
 
 
© ΕλλΕ∆Α – Αυθίνος Ι., Γαργαλιάνος, ∆., Νάσσης, Π. 
 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 απαγορεύεται η ολική, ή η µερική αναδηµοσίευση του 
παρόντος έργου, καθώς και η αναπαραγωγή του µε οποιοδήποτε µέσο χωρίς τη γραπτή άδεια του 
εκδότη. 
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Πρόλογος 
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Η επιστηµονική µας εταιρεία διοργανώνει και φέτος το πανελλήνιο συνέδριό της, σκοπός του οποίου 
είναι να δοθούν σε όσους το παρακολουθήσουν ερεθίσµατα για ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων σε 
επίκαιρα και σηµαντικά θέµατα της διοίκησης του αθλητισµού.  
 
Ο γενικός τίτλος του συνεδρίου είναι: «Ο επαγγελµατισµός στον αθλητισµό», ο οποίος επιλέχθηκε για 
τον απλό και συνάµα πολύ ουσιαστικό λόγο ότι ο επαγγελµατισµός (οριοθετούµενος από την 
επιστηµονική γνώση, την αξιοπιστία, τη συνέπεια, την ηθική και την αποτελεσµατικότητα) αποτελεί 
έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του επαγγέλµατός µας.  
 
Οι επιµελητές των πρακτικών εκφράζουν τις ευχαριστίες τους σε όσους κατέβαλλαν προσπάθεια να 
γράψουν τις εργασίες τους και να τις υποβάλλουν στο συνέδριο για κρίση και παρουσίαση.  
 
Επίσης, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού κ. Σ. ∆ουβή για την 
υποστήριξή του, καθώς και προς τον Πρόεδρο του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. 
Γεωργιάδη, τον Πρόεδρο του ΤΕΦΑΑ του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης κ. Μαυροµάτη, τον 
Πρόεδρο του ΠΣΑΤ κ. Π. Γερακάρη και τον Πρόεδρο του ΟΝΑ κ. Β. Κικίλια για την αιγίδα που 
προσέφεραν στο Συνέδριο οι φορείς στους οποίους προϊστανται. 
 
 

Αυθίνος, Ι., Γαργαλιάνος, ∆., Νάσσης, Π. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
Μέρος Α: Προφορικές ανακοινώσεις 

 
 
 Ενότητα 1: Επαγγελµατικός αθλητισµός 

 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ: 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΤΟΥΣ 
Κουρτζή, Μ. & Νάσσης, Π. 
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 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
Θεοδωράκης, Ν. & Παπαδόπουλος, Α. 
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 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Κονταξάκη, Ν.  
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 H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
Μανασής, Β. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΣΕ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
Μπάρλας, Α., Ζουρνατζή, Ε., Κουστέλιος, Α., Γραµµατικόπουλος, Β. & Ρουσσέτη, Μ. 
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Σαµπάνης, Α. & Αυθίνος, Ι. 
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
Τσίτσκαρη, Ε., Κώστα, Γ., Αστραπέλλος, Κ. & Τζέτζης, Γ. 
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 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:  
«UEFA Champions League - Athens Final 2007» & «Final Four 2007» 
Σταυρόπουλος, Σ. & Αυθίνος, Ι. 
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 ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΘΕΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΝΙΣ 
Παπακωνσταντίνου, Χ., Κουθούρης, Χ. & Αλεξανδρής, Κ. 
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 ΤΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ:  
ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ – ΠΙΛΟΤΟΣ 
Αγγελοπούλου, Π. & Αυθίνος, Ι. 
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 Ενότητα 2: Αθλητική αναψυχή 

 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Αστραπέλλος Κ., Αστραπέλλου Ξ., Κώστα Γ., Τριγώνης Ι., Τσίτσκαρη Ε. 
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 ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
Ζουρνατζή, Ε., Μπάρλας, Α., Κουστέλιος, Α., Τσιγγίλης, Ν. & Κουστέλιου, Ι. 
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 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ:  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
Γλυνιά, Ε., Σάκκης, Κ. & Κώστα, Γ. 

 
 
53 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΙ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» 
Καραγιάννη, Ο., Καρατζά, Ε., Γραµµατίκα, Σ., Βασιλειάδης, Κ. & Αλεξανδρής, Κ. 
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 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  
ΤΟΥ ABBEYDALE TENNIS CLUB 
Λαγαρία, Μ. & Nicki, T. 
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 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
Μπαλάσκα, Π. & Αλεξανδρής, K. 

 
 
64 

 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ FITNESS 
Νικολαΐδου, Ε., Παπαδόπουλος, ∆., Αθαναηλίδης, Ι. & Αρβανιτίδου, Β. 

 
 
68 

 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ «ΕΜΠΛΟΚΗΣ» ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τζιούµα, Ο., Κουθούρης, Χ. & Αλεξανδρής, Κ. 
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 Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Τριγώνης, Ι., Ματσούκα, Ο., Κώστα, Γ., Αστραπέλλος Κ. & Υφαντίδου, Γ. 
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 ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Φακριάδου, Σ., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., Μαυροµάτης, Γ. & Λάιος, Α. 
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 ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., Μιχαλοπούλου, Μ. & Τριγώνης, Ι. 
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 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
Χαβαράνης, Π., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., Κουθούρης, Χ. & Κουστέλιος, Α. 
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 ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ: 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ 
Ντόντου, Α., Κώστα,  Γ., Υφαντίδου, Γ. & Πιταροκοίλης, Ε.  
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 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Ανδρεάδου, Σ., Κουστέλιος, Α., Κρητικός, Α. & Πολλάτου, Ε.  

 
 
93 

   
 Ενότητα 3: Τριτοβάθµια εκπαίδευση 

 
Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ  
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Γδοντέλη, Κ. & Μουντάκης, Κ. 
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Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
Εισαγωγή 
 
Η ταύτιση και η αφοσίωση των φιλάθλων των επαγγελµατικών αθλητικών οµάδων έχουν 
απασχολήσει ως µεµονωµένες έννοιες αρκετούς ερευνητές. Οι Wann & Branscombe (1993), όρισαν 
την ταύτιση µε µία οµάδα ως το ψυχολογικό «δέσιµο» ενός ατόµου, ή το ενδιαφέρον του γι’αυτή, ενώ 
επιπλέον υποστήριξαν πως είναι συνδεδεµένη µε τη θετική στάση ζωής και αποτρέπει αρνητικά 
συναισθήµατα (π.χ., της αποξένωσης). Συγκεκριµένα, η ταύτιση των οπαδών µε τις οµάδες τους έχει 
διαπιστωθεί ότι συνδέεται µε διάφορες στάσεις συµπεριφοράς, όπως, για παράδειγµα, µε αίσθηµα 
χαράς, ή ικανοποίησης (Wann, Dolan, McGeorge & Allison, 1994), µε συζητήσεις για τις επιτυχίες 
της οµάδας (Wann & Branscombe, 1993; Wann & Dolan, 1994a), µε εκτιµήσεις για τις επιδόσεις της 
οµάδας (Dietz-Uhler & Murrell, 1999; Wann & Dolan, 1994b), µε την υποστήριξη της οµάδας (Fisher 
& Wakefield, 1998; Laverie & Arnett, 2000; Murrell & Dietz, 1992; Wakefield, 1995; Wann & 
Branscombe, 1993), καθώς και µε την υποστήριξη των χορηγών των οµάδων (Pritchard & Negro, 
2001).  
 
Όσον αφορά στην έννοια της αφοσίωσης, το περιεχόµενό της έχει απασχολήσει πολλούς µελετητές 
της συµπεριφοράς των καταναλωτών, οι οποίοι την ερµήνευσαν από διαφορετικές πλευρές. Ο Day 
(1969), υποστήριξε ότι είναι η θετική στάση του καταναλωτή προς µία µάρκα, ο Cunningam (1956), 
την όρισε ως την επαναλαµβανόµενη αγορά-προτίµηση του καταναλωτή για την ίδια µάρκα, ενώ οι 
Rossiter & Percy (1997), αναφέρουν πως ο προσηλωµένος καταναλωτής επιδεικνύει υψηλό βαθµό 
αντίστασης απέναντι στις προωθητικές ενέργειες των ανταγωνιστών. Περαιτέρω, η έννοια της 
αφοσίωσης αξιοποιήθηκε από τους Iwasaki & Havitz (1998), στο χώρο της αναψυχής µε σκοπό να 
περιγράψει την ψυχολογική διαδικασία που κάνει τους συµµετέχοντες να είναι αφοσιωµένοι σε µία 
αθλητική δραστηριότητα, ενώ οι Backman & Crompton (1991), κατέληξαν στο συµπεράσµα ότι η 
αφοσίωση εµφανίζεται είτε ως ένας «ψυχολογικός δεσµός» (αφοσίωση ως στάση), είτε ως µία 
«συνέπεια συµπεριφοράς» (αφοσίωση ως συµπεριφορά). Ωστόσο, οι έννοιες της ταύτισης και της 
αφοσίωσης - εκφρασµένη είτε ως στάση, είτε ως συµπεριφορά - ελάχιστα έχουν συσχετισθεί σε 
έρευνες συµπεριφοράς φιλάθλων, πολύ δε περισσότερο στον ελληνικό χώρο, µε εξαίρεση αυτές των 
Νάσση, Θεωδοράκη & Αυθίνου, (2004) και των Νάσση, Θεοδωράκη, Βλαχόπουλου & Αυθίνου, 
(προς δηµοσίευση).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Η παρούσα µελέτη είχε ως σκοπό να ερευνήσει τη σχέση της ταύτισης µε µία αθλητική οµάδα και της 
αφοσίωσης - ως συµπεριφορά - στην οµάδα αυτή και το κατά πόσο η πρώτη µπορεί να προβλέψει τη 
δεύτερη. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 217 φοιτητές/τριες του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
Όργανο µέτρησης: Για την εκπλήρωση του σκοπού της έρευνας δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, 
το οποίο περιλάµβανε 4 ερωτήσεις αφοσίωσης που είναι ευρέως αποδεκτές στο χώρο της αναψυχής 
ως δείκτες συµπεριφοράς που αφορούν στην αφοσίωση (Iwasaki & Havitz, 1998; Kyle, Graefe, 
Manning & Bacon, 2004) και 7 ερωτήσεις διερεύνησης των επιπέδων ταύτισης της ελληνικής έκδοσης 
της «Κλίµακας Ταύτισης Φιλάθλων» (Sport Spectator Identification Scale – SSIS) των Theodorakis, 
Vlachopoulos, Wann, Afthinos & Nassis (2006). Οι ερωτήσεις αυτές ήταν τύπου Likert και είχαν 
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απαντήσεις σε 8άθµια κλίµακα (όπου 1 = «ποτέ» για τις ερωτήσεις αφοσίωσης και «καθόλου 
σηµαντικό» για τις ερωτήσεις ταύτισης και 8 = «κάθε µέρα» και «πολύ σηµαντικό» αντίστοιχα). 
 
Αποτελέσµατα 
 
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ήταν ηλικίας από 20-37 ετών (Μ.Ο. = 22,5), απο τους οποίους 113 
ήταν γυναίκες και 95 άντρες (54,3% και 45,7% αντίστοιχα). Αρχικά µελετήθηκε η απλή γραµµική 
συσχέτιση, ώστε να υπολογισθεί ο συντελεστής συσχέτισης R και να ορισθεί η γενική σχέση µεταξύ 
των 2 συντελεστών. Στην έρευνα ο συντελεστής συσχέτισης παίρνει την τιµή: R=0,62002 και, 
συνεπώς, µε την αύξηση των τιµών της µίας µεταβλητής αυξάνονται και οι τιµές της άλλης. 
Ακολούθως, µελετήθηκε η παλινδρόµηση για τον προσδιορισµό του τρόπου και του βαθµού 
επίδρασης της µίας µεταβλητής επί της άλλης, όπου φάνηκε ότι o συντελεστής παλινδρόµησης b είναι 
θετικός (b=0,24142), άρα αυξανόµενων των τιµών της ανεξάρτητης µεταβλητής αυξάνονται και οι 
τιµές της εξαρτηµένης. Τέλος, ο συντελεστής προσδιορισµού ισούται µε R2=0,38, εξηγώντας το 38% 
της σχέσης των 2 µεταβλητών για το συγκεκριµένο δείγµα των 217 ατόµων, ενώ το υπόλοιπο 62% 
οφείλεται προφανώς σε τρίτες µεταβλητές. 
  
Συζήτηση 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας η ταύτιση σχετίζεται άµεσα µε την αφοσίωση ως 
συµπεριφορά των φιλάθλων. Ένας οπαδός που βλέπει την απόδοση της αγαπηµένης του οµάδας ως 
κεντρικό στοιχείο του εαυτού του προβαίνει σε συγκεκριµένες ενέργειες - συµπεριφορές, οι οποίες 
µπορούν να προβλεφθούν, αν υπολογισθεί πρώτα το επίπεδο ταύτισής του µε την οµάδα. Σύµφωνα µε 
τη θεωρία της κυλιόµενης σκάλας του µάρκεντινγκ των Mullin, Hardy & Sutton (2004), η οποία 
εξηγεί ότι ο δύσκολος και απαραίτητος στόχος για τη βιωσιµότητα και την κερδοφορία µίας 
επιχείρησης είναι η δηµιουργία συµπαγούς πελατειακού σώµατος σε µακροχρόνια προοπτική, µε τη 
σταθερή διατήρηση των πελατών στη σκάλα της κατανάλωσης οι αθλητικοί οργανισµοί θα πρέπει να 
προσπαθούν οργανωµένα να αναπτύξουν προγράµµατα ταύτισης των φιλάθλων µε τις διάφορες 
οµάδες, ώστε να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους και επιπλέον να αξιοποιήσουν σε βάθος χρόνου 
και στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τις συµπεριφορές των αφοσιωµένων φιλάθλων.  
 
Με βάση το γεγονός ότι οι φίλαθλοι µε υψηλά επίπεδα ταύτισης ξοδεύουν περισσότερα χρήµατα και 
χρόνο για να παρακολουθήσουν την οµάδα τους στο γήπεδο (Wann & Branscombe, 1993), καθώς και 
το γεγονός ότι για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη της αφοσίωσης των οπαδών σηµαντική 
προϋπόθεση αποτελεί η ταύτισή τους µε τις αγαπηµένες τους οµάδες (Kolbe & James, 2003), 
καθίσταται σχεδόν αναγκαίο για τα διοικητικά στελέχη των επαγγελµατικών οµάδων στην Ελλάδα η 
ανάπτυξη στρατηγικών για την αύξηση των επιπέδων ταύτισης και η δηµιουργία ισχυρότερων 
ψυχολογικών δεσµών για τους φιλάθλους και τις οµάδες τους. Οι οµάδες µε προγράµµατα που θα 
περιλαµβάνουν πακέτα παροχών, προσφορές, διαφοροποίηση στις τιµές, πρακτικές που στο σύνολό 
τους θα διεγείρουν την επιθυµία και θα υποκινούν την πράξη για κατανάλωση, είναι ικανές να 
συνεισφέρουν στην επιτυχηµένη πορεία προς την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων.  
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8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθλητισµού (ΕλλΕ∆Α) 

 

Αθήνα,  14 - 16 ∆εκεµβρίου 2007 10 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο  

ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
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Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια η µελέτη της συµπεριφοράς των φιλάθλων προσελκύει ολοένα και περισσότερο 
το ενδιαφέρον των ερευνητών της διοίκησης του αθλητισµού και της αναψυχής. Αυτό ίσως συµβαίνει 
διότι οι φίλαθλοι αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα της αθλητικής αγοράς, αλλά και εξαιτίας της 
τεράστιας οικονοµικής και κοινωνικής επίδρασης του επαγγελµατικού αθλητισµού στη σύγχρονη 
κοινωνία. Στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τις συµπεριφορές των φιλάθλων οι ερευνητές έχουν 
αναπτύξει ένα µεγάλο αριθµό θεωρητικών και εµπειρικών µοντέλων, τα οποία περιλαµβάνουν µία 
σειρά ψυχολογικών εννοιών, κοινωνικών παραγόντων και οικονοµικών δεικτών (Funk & Pastore, 
2000; Trail, Fink & Anderson, 2003; Underwood, Bond & Baer, 2001; Wakefield, 1995). Παρόλο, 
όµως, που το γήπεδο όπου αγωνίζεται η οµάδα είναι ίσως το σηµαντικότερο στοιχείο µάρκετινγκ στα 
επαγγελµατικά σπορ (Mullin, Hardy & Sutton, 2000), η σχέση των φιλάθλων µε αυτό και ο ρόλος του 
γηπέδου στη συµπεριφορά τους έχει αγνοηθεί από τους ερευνητές του χώρου. 
 
Αντίθετα, η µελέτη της έννοιας της «προσκόλλησης µε τον τόπο» (place attachment) στον οποίο 
παράγονται και υλοποιούνται άλλες δραστηριότητες αναψυχής (π.χ., πεζοπορία, αναρρίχηση, 
χιονοδροµία, καγιάκ, ράφτινγκ, κλπ.) και ο ρόλος της στη διαδικασία αποφάσεων των συµµετεχόντων 
- πελατών έχει αξιοποιηθεί από τους ερευνητές στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τις 
καταναλωτικές επιλογές και τους λόγους συµµετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής. Η έννοια αυτή 
αναφέρεται στις ψυχολογικές και συµβολικές µορφές σχέσεων που αναπτύσσουν οι συµµετέχοντες σε 
δραστηριότητες αναψυχής µε το συγκεκριµένο τόπο όπου πραγµατοποιούνται οι δραστηριότητες 
αυτές (Williams & Vaske, 2003). Η έννοια αυτή χρησιµοποιείται ευρέως στις επιστήµες της 
ανθρωπολογίας, της περιβαλλοντικής ψυχολογίας, της γεωγραφίας και της κοινωνιολογίας (Kyle, 
Graefe, Manning & Bacon, 2003b) και έχει 2 διαστάσεις: α) την Ταύτιση και β) την Εξάρτηση µε τον 
τόπο αναψυχής. Η Ταύτιση, η οποία έχει ως αφετηρία τις θεωρίες ταυτότητας του ατόµου, αναφέρεται 
στη συµβολική σηµασία και στη συναισθηµατική αξία την οποία ένας τόπος έχει για το άτοµο. Η 
Εξάρτηση αναφέρεται στις λειτουργικές αξίες που είναι συνυφασµένες µε τους συγκεκριµένους 
χώρους αναψυχής και διευκολύνουν τη συνολική εµπειρία αναψυχής των συµµετεχόντων.  
 
Αποτελέσµατα ερευνών έδειξαν ότι η προσκόλληση µε τον τόπο αναψυχής συµβάλει σηµαντικά στην 
πρόβλεψη διάφορων συµπεριφορών των πελατών στο χώρο της αναψυχής (Bricker & Kerstetter, 
2000; Kyle, Absher & Graefe, 2003a; Kyle et al., 2003b) µεταξύ αυτών και της πρόθεσής τους να 
συνεχίσουν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής (Alexandris, Kouthouris & Meligdis, 2006; 
Theodorakis, Tsiggilis & Alexandris, in press).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να εξετάσει τη ψυχολογική σύνδεση των φιλάθλων µε το 
γήπεδο και την επίδρασή της στις µελλοντικές προθέσεις συµπεριφοράς τους. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα. Στην έρευνα συµµετείχαν 200 φίλαθλοι. Από αυτούς οι 133 ήταν άνδρες και οι 36 γυναίκες. 
Ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν 25.58 έτη. Στην έρευνα συµµετείχαν φίλαθλοι που είχαν 
παρακολουθήσει τουλάχιστο 3 αγώνες επαγγελµατικού ποδοσφαίρου στο συγκεκριµένο γήπεδο.   
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Όργανο µέτρησης. Για τη διερεύνηση της προσκόλλησης µε το γήπεδο χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 
«Προσκόλλησης µε τον Τόπο» των Williams & Vaske (2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τον 
Kyle και τους συνεργάτες του (2003α; 2003b) για το χώρο της αναψυχής. Η κλίµακα αποτελείται από 
2 διαστάσεις: Ταύτιση και Εξάρτηση µε το γήπεδο της οµάδας, µε 4 ερωτήµατα η κάθε µία. Οι 
προθέσεις συµπεριφοράς µετρήθηκαν µε 3 ερωτήµατα που αφορούσαν στην πρόθεση των φιλάθλων 
να παρακολουθήσουν αγώνες ποδοσφαίρου στο συγκεκριµένο γήπεδο στο µέλλον (Alexadnris et al., 
2006) Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθµια κλίµακα τύπου Likert και για τις 3 υποκλίµακες της 
έρευνας. 
 
∆ιαδικασία. Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε σε διάφορους χώρους αναψυχής στη πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο παρουσία του δεύτερου 
ερευνητή, αφού πρώτα τους είχαν γίνει γνωστοί οι λόγοι διεξαγωγής της έρευνας και τους είχαν δοθεί 
οδηγίες συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστικής (δείκτες εσωτερικής συνοχής και συσχετίσεις) 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης που χρησιµοποιήθηκε έδειξε 
ότι οι 2 διαστάσεις της προσκόλλησης εξήγησαν το 74% των µελλοντικών προθέσεων των φιλάθλων 
(Ταύτιση, beta=.58, t=10,89 p<.001 και Εξάρτηση, beta=.34, t=6.48, p<.001, R=.86, F(2,165)=234, 63, 
p<.001). 
 
Πίνακας 1. ∆είκτες εσωτερικής συνοχής, συντελεστές συσχέτισης, µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις 
της Ταύτισης, Εξάρτησης και Προθέσεων Συµπεριφοράς των Φιλάθλων. 
 

 Μεταβλητή A R Μ.Ο. Τ.Α. 
1 Προθέσεις Συµπεριφοράς .83 1   3.80 .92 
2 Ταύτιση µε το Γήπεδο .84 .82 1  3.81 .89 
3 Εξάρτηση από το Γήπεδο .83 .74 .67 1 3.74 .87 

 
Συζήτηση 
 
Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει το ρόλο της προσκόλλησης των φιλάθλων µε το 
γήπεδο στις προθέσεις τους να παρακολουθήσουν περισσότερους αγώνες ποδοσφαίρου στο µέλλον. 
Αρχικά επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία της κλίµακας και η δυνατότητά της να προβλέψει άλλες έννοιες 
σχετικές µε τη συµπεριφορά των φιλάθλων. Έτσι, οι ερευνητές του χώρου αυτού θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιήσουν την τροποποιηµένη µορφή της κλίµακας για το χώρο του επαγγελµατικού 
ποδοσφαίρου και να τη συµπεριλάβουν στα µοντέλα που αναπτύσσουν για την κατανόηση της 
συµπεριφοράς των φιλάθλων. Επίσης, βρέθηκε ότι και οι 2 διαστάσεις της έννοιας προέβλεψαν ένα 
στατιστικά σηµαντικό ποσοστό των µελλοντικών προθέσεων των φιλάθλων. Τα αποτελέσµατα αυτά 
έρχονται σε συµφωνία µε αυτά που παρουσιάστηκαν τελευταία από τους Alexandris et al., (2006) και 
Theodorakis et al., (in press) σε έρευνες σε χιονοδροµικά κέντρα στην Ελλάδα. Τα παραπάνω 
αποτελέσµατα έχουν σηµαντικές πρακτικές εφαρµογές για τα διοικητικά στελέχη των οµάδων που θα 
πρέπει να ενισχύσουν τη συναισθηµατική και συµβολική σηµασία του γηπέδου στους φιλάθλους, 
όπως και τη διαδραστικότητα των φιλάθλων µε το γήπεδο (π.χ., µέσα από εκδηλώσεις, γιορτές, 
οργανωµένες εκδηλώσεις, κλπ.) µε σκοπό οι φίλαθλοι να το αισθανθούν ως «δικό τους χώρο».      
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Κονταξάκη, Ν.  
Υπουργείο Πολιτισµού - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 
 
Εισαγωγή 
 
Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια ο αθλητισµός ως παγκόσµιο φαινόµενο έχει αλλάξει 
ρόλο και από µ;iα απλή σωµατική δραστηριότητα έχει µεταβληθεί σε µ;iα πολυσύνθετη, δυναµική και 
ραγδαία εξελισσόµενη βιοµηχανία. Η υπέρµετρη παγκοσµιοποίηση, επαγγελµατoποίηση και 
εµπορευµατοποίηση του αθλητισµού στις µέρες µας έχει συµβάλλει στην ανάπτυξη του αθλητικού 
τοµέα, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε «big business». 
 
Προκειµένου να πετύχουν τους στόχους τους, οι αθλητικοί οργανισµοί και οι επιχειρήσεις υιοθετούν 
έναν προσανατολισµό µάρκετινγκ, επικεντρώνοντας αρχικά στην κατανόηση των αναγκών των 
καταναλωτών και στη συνέχεια στην ανάπτυξη και παροχή αθλητικών προϊόντων και υπηρεσιών που 
να ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες (Shank, 2005). Στο πλαίσιο της νέας παγκόσµιας οικονοµίας για την 
απόκτηση ενός βιώσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος είναι απαταίτητη η παροχή υψηλού 
επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών.  
 
Η ποιότητα υπηρεσιών είναι µια πολυδιάστατη έννοια, γύρω από την οποία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερη 
συζήτηση τα τελευταία χρόνια και ορίζεται ως «η αντιλαµβανόµενη κρίση, η οποία απορρέει από τη 
διαδικασία αξιολόγησης, όπου οι πελάτες συγκρίνουν τις προσδοκίες τους για µία υπηρεσία και την 
αντίληψή τους για τον τρόπο που αυτή αποδίδεται» (Grönroos, 1984). Η ανάλυση της 
αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών βασίζεται κυρίως σε 2 θεωρητικές προσεγγίσεις: την 
Ευρωπαϊκή (Grönroos, 1984) και την Αµερικανική (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985; 1988; 
1991). Η πληθώρα των διαφορετικών ορισµών και µοντέλων της ποιότητας υπηρεσιών υποδηλώνει 
ότι δεν υπάρχει σύγκληση απόψεων αναφορικά µε το περιεχόµενο των διαστάσεων της ποιότητας 
υπηρεσιών, τα εργαλεία και τις τεχνικές µέτρησής της (Cronin & Taylor, 1994; Parasuraman, et. al., 
1991; Teas, 1993).  
 
Παρά τη σπουδαιότητά της, η ποιότητα υπηρεσιών αναγνωρίστηκε ως σηµαντικό πεδίο έρευνας στον 
αθλητισµό µόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1980 (Crompton, MacKay & Fesenmaier, 1991). Η 
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι η µελέτη της είναι περιορισµένη και ανεπαρκής, 
ενώ είναι εµφανής η έλλειψη ισχυρού θεωρητικού πλαισίου. Η έρευνα είναι κυρίως ποσοτική και έχει 
εστιαστεί στους τοµείς της αθλητικής βιοµηχανίας όπως ο επαγγελµατικός αθλητισµός, τα 
προγράµµατα φυσικής κατάστασης και η αναψυχή - ελεύθερος χρόνος (Alexandris, Georgiadis & 
Sdogou, 1999; Dale, Iwaarden, Wiele & Williams, 2005; Howat, Absher, Crilley & Milne, 1996; Kim 
& Kim, 1995; Ko & Pastore, 2004; McDonald & Milne, 1997; McDonald, Sutton & Milne, 1995; 
Papadimitriou & Karteroliotis, 2000;  Shilbury, 1994).  
 
Επίσης, µία άλλη οµάδα ερευνητών ασχολήθηκε µε τη µελέτη της σηµασίας της αντιλαµβανόµενης 
ποιότητας της αθλητικής εγκατάστασης «servicescape», ή «sportscape» στην ικανοποίηση των 
καταναλωτών, στη διάθεσή τους να παρατείνουν τη διάρκεια της παραµονής τους σε αυτή, καθώς και 
την πρόθεσή τους να επισκεφτούν ξανά την ίδια εγκατάσταση (Bitner, 1990; Bitner, 1992; Wakefield 
& Blodgett, 1994; Wakefield, Blodgett & Sloan 1996; Reiner & Kuehn, 2005). Ιδιαίτερα, αυτό 
συµβαίνει κυρίως στις περιπτώσεις των υπηρεσιών αναψυχής, όπου συνήθως απαιτείται οι 
καταναλωτές να παραµένουν εκτεταµένες χρονικές περιόδους στην εγκατάσταση (Turley & Fugate, 
1992). 
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Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει µε ποιόν τρόπο οι καταναλωτές αντιλαµβάνονται και 
αξιολογούν την ποιότητα της «εµπειρίας» της παρακολούθησης ενός αγώνα µπάσκετ. Για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού γίνεται σε πρώτη φάση µια προσπάθεια εννοιολογικής κατανόησης του 
όρου «ποιότητα υπηρεσιών» από τους ερωτηθέντες και σε δεύτερη µια καταγραφή συγκεκριµένων 
παραγόντων, οι οποίοι ουσιαστικά συνιστούν τους δείκτες ποιότητας που οι καταναλωτές 
χρησιµοποιούν προκειµένου να εκτιµήσουν και να αξιολογήσουν έναν αγώνα µπάσκετ.       
 
Μεθοδολογία  

 
Η µεθοδολογική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας αναπτύχθηκε σε 2 
φάσεις. Στην πρώτη φάση πραγµατοποιήθηκε εµπεριστατωµένη ανασκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας, προκειµένου να εντοπιστούν οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Στη δεύτερη φάση 
διεξήχθη έρευνα για τη συλλογή και την ανάλυση δεδοµένων. Ως µελέτη περίπτωσης επιλέχτηκε το 
επαγγελµατικό µπάσκετ στην Ελλάδα. ∆εδοµένου ότι σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή και όχι η 
µέτρηση των παραγόντων ποιότητας, η µέθοδος συλλογής των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε στην 
έρευνα ήταν ποιοτική µέσω προσωπικών ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων (semi-structured interviews). 
Το περιεχόµενο των θεµατικών ενοτήτων και ερωτήσεων των συνεντεύξεων αναπτύχθηκε σύµφωνα 
µε τους στόχους και τις κατευθυντήριες γραµµές της έρευνας (Saunders, Lewis & Thornhill, 2000).  
 
∆είγµα: Το δείγµα ήταν υποκειµενικό (judgemental) και το κριτήριο επιλογής των ερωτηθέντων ήταν 
να είναι ενήλικες που παρακολουθούν αγώνες µπάσκετ. Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 50 άτοµα 
(35 άνδρες και 15 γυναίκες), εκ των οποίων το 20% έχει επαγγελµατική σχέση µε τον αθλητισµό. Οι 
συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στον επαγγελµατικό χώρο των ερωτηθέντων. Μετά τη συλλογή των 
δεδοµένων τα ευρήµατα αποτυπώθηκαν, κωδικοποιήθηκαν, αναλύθηκαν σε θεµατικές ενότητες και 
κατηγοριοποιήθηκαν (Miles & Huberman, 1994). 
 
Αποτελέσµατα 
 
Ουσιαστικά, η αθλητική «εµπειρία» είναι µία διαδικασία κατανάλωσης, όπου ο θεατής - καταναλωτής 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, καθώς συµµετέχει ενεργά στην παραγωγή, διάθεση και 
κατανάλωση του αθλητικού προϊόντος - αγώνα. Είναι γνωστή ως «στιγµή της αλήθειας», στο πλαίσιο 
της οποίας ο καταναλωτής έρχεται σε άµεση επαφή µε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το αθλητικό 
προϊόν - αγώνα και έχει την ευκαιρία να διαµορφώσει µία εντύπωση για την ποιότητα του προϊόντος 
που του προσφέρθηκε.  
 
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές δεν αντιλαµβάνονται την ποιότητα υπηρεσιών µε ένα 
µονοδιάστατο τρόπο, αλλά µε πολλαπλές συγκεκριµένες διαστάσεις που σχετίζονται µε το 
περιεχόµενο της προσφερόµενης υπηρεσίας. Αυτές οι διαστάσεις ουσιαστικά συνιστούν τους 
παράγοντες - κριτήρια που οι καταναλωτές αξιολογούν όταν εκτιµούν την ποιότητα µιας υπηρεσίας. 
Στο χώρο του αθλητικού θεάµατος οι θεατές αξιολογούν τη συνολική αθλητική «εµπειρία» 
εκτιµώντας πολλαπλούς στόχους  ποιότητας (targets of quality), όπως τον αγώνα, την αθλητική 
εγκατάσταση, την εξυπηρέτηση του προσωπικού σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές 
ποιότητας, κλπ. (Chelladurai & Chang, 2000).  
 
∆εδοµένου ότι το βασικό αθλητικό προϊόν (ο αγώνας) είναι υπηρεσία, η οποία χαρακτηρίζεται από 
την ταυτόχρονη παραγωγή και κατανάλωσή της, καθώς και από την άυλη, φθαρτή και ετερογενή 
φύση της, ο καταναλωτής αντιµετωπίζει δυσκολίες στο να κρίνει την ποιότητα των χαρακτηριστικών 
της. Εξαιτίας της σύνθετης αυτής διαδικασίας, για ανεύρεση πληροφοριών, οι καταναλωτές 
αναζητούν συγκεκριµένες ενδείξεις ποιότητας, όπως είναι η αθλητική εγκατάσταση και το 
προσωπικό, που κάνουν πιο «χειροπιαστή» την προσφερόµενη υπηρεσία και συµπληρώνουν το 
βασικό αθλητικό προϊόν. Συνεπώς, η αξιολόγηση της ποιότητας της αθλητικής «εµπειρίας», 
επικεντρώνεται όχι µόνο στον αγώνα αυτό καθεαυτό (core product), αλλά και στις συµπληρωµατικές 
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υπηρεσίες του (product extensions). Τα ευρήµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν σε µεγάλο βαθµό τη 
θεωρία. Πιο συγκεκριµένα, οι ερωτηθέντες: 
1. Έχουν την τάση να αντιλαµβάνονται και να ορίζουν την ποιότητα υπηρεσιών σύµφωνα µε 

συγκεκριµένα κριτήρια – παράγοντες, τα οποία χρησιµοποιούν για να αξιολογήσουν την ποιότητα 
του αθλητικού προϊόντος (στη συγκεκριµένη περίπτωση ένας αγώνας µπάσκετ). 

2. Αναφέρουν την ποιότητα του αγώνα µπάσκετ (αξιοπιστία, θέαµα, κλπ.) ως πρωταρχικό 
παράγοντα για την αξιολόγηση του συνολικού αθλητικού προϊόντος.  

3. ∆ίνουν έµφαση στην ποιότητα της αθλητικής εγκατάστασης, ως σηµαντικό παράγοντα ποιότητας 
του προσφερόµενου αθλητικού προϊόντος. Ιδιαίτερα, η προσβασιµότητα της αθλητικής 
εγκατάστασης, η πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους της, καθώς και στοιχεία που σχετίζονται 
µε τον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης θεωρούνται ως παράγοντες ιδιαίτερης σηµασίας. 

4. Αναγνωρίζουν τη σηµασία της παροχής επαγγελµατικών υπηρεσιών από το προσωπικό της 
οµάδας και της εγκατάστασης ως παράµετρο για την αξιολόγηση της ποιότητας του αθλητικού 
προϊόντος - αγώνα. Οι διαστάσεις που λαµβάνουν υπόψη τους είναι η αξιοπιστία, η ανταπόκριση, 
η ασφάλεια και η κατανόηση. 

5. Θεωρούν την «ατµόσφαιρα» του γηπέδου ως αναπόσπαστο µέρος της συνολικής αθλητικής 
«εµπειρίας», η οποία επηρεάζει την τελική ποιοτική αξιολόγηση του αθλητικού προϊόντος. 
Επίσης, συσχετίζουν την «ατµόσφαιρα» του γηπέδου µε τον περιβάλλοντα χώρο της 
εγκατάστασης, την παρουσία των θεατών, καθώς και την παροχή ποικίλων ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.  

6. Κρίνουν ως καταλυτικό παράγοντα διαµόρφωσης της τελικής αντίληψής τους για την ποιότητα 
του συνολικού αθλητικού προϊόντος την παροχή ασφάλειας, την οποία συνδέουν τόσο µε την 
εγκατάσταση και τον εξοπλισµό της, όσο και µε το προσωπικό της εγκατάστασης, καθώς και µε 
τις διαδικασίες και µηχανισµούς οργάνωσης του αγώνα, πρόληψης και αντιµετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων.  

7. Τέλος, αξιολογούν συγκριτικά τους παραπάνω παράγοντες µε συντελεστή από 1 έως 10, από όπου 
προκύπτει ότι η ασφάλεια παίζει τον πιο σηµαντικό ρόλο στην εκτίµηση της ποιότητας του 
αθλητικού προϊόντος (µέσος όρος 8.40), στη συνέχεια ακολουθούν η διασκέδαση (8.03),  η 
πρόσβαση στην εγκατάσταση (7.88), κλπ. 

 
Συζήτηση 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το πρώτο βήµα για την ποιοτική αναβάθµιση ενός προϊόντος, ή µιας 
υπηρεσίας είναι να προσδιορίσει η επιχείρηση «πως» και «τι» αντιλαµβάνεται ο υποψήφιος 
καταναλωτής ως στοιχεία ποιότητας. Κατανοώντας πώς οι καταναλωτές αξιολογούν, επιλέγουν και 
χρησιµοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της η επιχείρηση µπορεί να προχωρήσει στην ανάπτυξη 
και στον επανασχεδιασµό τους προκειµένου να προσφέρει ποιοτικότερες λύσεις στις ανάγκες τους. 
 
Τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας συµβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς προσφέρουν 
συµπεράσµατα και πρακτικές εφαρµογές στις αθλητικές επιχειρήσεις και οργανισµούς. Προκειµένου 
να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του διαρκώς µεταβαλλόµενου αθλητικού περιβάλλοντος και να 
γίνουν βιώσιµες οι αθλητικές επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους για να κινητοποιήσουν τους 
εσωτερικούς τους πόρους και, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή του κατάλληλου µίγµατος µάρκετινγκ, 
να προσφέρουν τελικά αξία στους πελάτες τους (value for money). Οι αθλητικοί µάνατζερ και 
µάρκετερ οφείλουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προενεργές (proactive) «win-win» στρατηγικές 
για να ελέγξουν τα στοιχεία του αθλητικού προϊόντος που θεωρούνται σηµαντικά από τους 
καταναλωτές και να επενδύσουν σε αυτά που επιδέχονται παρέµβαση, αλλαγές, ή βελτιώσεις. 
Ειδικότερα:  
 
1.Η απρόβλεπτη φύση του αθλητικού προϊόντος και η αδυναµία ελέγχου του προσδίδουν µία καλή 
ευκαιρία στους αθλητικούς µάνατζερ και µάρκετερ να διαχειριστούν και να κάνουν πιο συναρπαστική 
την «εµπειρία» της παρακολούθησης του αγώνα. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να επηρεάσσουν την 
αντίληψη των θεατών για την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, καθώς και την ικανοποίησή 
τους από αυτές. Επίσης, η αδυναµία ελέγχου του αθλητικού προϊόντος καθιστά πιο επιτακτική την 
ανάγκη για ανάπτυξη και βελτίωση των συµπληρωµατικών προϊόντων και υπηρεσιών που 
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περιβάλλουν το βασικό αθλητικό προϊόν. Συνεπώς, οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες αποτελούν 
πολύτιµα εργαλεία στα χέρια των αθλητικών στελεχών για τον έλεγχο και τη διαχείριση της 
συνολικής αθλητικής «εµπειρίας».  
 
2. Η αθλητική εγκατάσταση (servicescape) αποτελεί το «εργοστάσιο» όπου παράγεται και 
καταναλώνεται το αθλητικό προϊόν και παράλληλα συνιστά το εξωτερικό περίβληµα (packaging), το 
οποίο αντανακλά την ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας (Bitner, 1992). Η εγκατάσταση 
προσδιορίζει το πλαίσιο του παιχνιδιού, το αθλητικό θέαµα,  ενώ αποτελεί και σηµαντικό συστατικό 
του αθλητικού προϊόντος για τους παίκτες και τους θεατές. Οι αθλητικοί µάνατζερ οφείλουν να 
γνωρίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία της και να τα διαχειρίζονται µε τρόπον ώστε να 
µεγιστοποιήσουν την ελκυστικότητα, τη λειτουργικότητα και την ασφάλειά της. 
 
3. Οι εργαζόµενοι έχουν ως κύρια ευθύνη την εξυπηρέτηση των θεατών, ενώ αποτελούν σηµαντικό 
µέρος της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών, καθώς καλούνται να διαδραµατίσουν έναν τριπλό ρόλο ως 
ειδικοί επαγγελµατίες, µάρκετερ και µέρος του ίδιου του αθλητικού προϊόντος. Η εφαρµογή 
ορθολογικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού θεωρείται απαραίτητη, καθώς περιλαµβάνει την 
επιλογή και την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού, τη δίκαιη και ορθολογική κατανοµή 
αρµοδιοτήτων, τη δηµιουργία και διάχυση µιας κουλτούρας µε πελατοκεντρική βάση, την ενηµέρωση 
για τη φιλοσοφία και τους στόχους της επιχείρησης, την υποστήριξη διαλόγου σε όλα τα επίπεδα της 
ιεραρχίας, την ανάπτυξη καινοτόµων ιδεών και πρωτοβουλιών, τη διατµηµατική και ενδοτµηµατική 
επικοινωνία και συνεργασία (teamworking), το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόµενων, την παρακίνηση, την ηθική και υλική αναγνώριση 
προσπαθειών, την αµοιβή σύµφωνα µε τα προσόντα, τις ικανότητες και την παραγωγικότητα, καθώς 
και την επένδυση στον εξοπλισµό και την τεχνολογία.   
 
4. Η «ατµόσφαιρα» του γηπέδου ενισχύεται από την παρουσία πλήθους θεατών, το πάθος, τον παλµό 
και τη γενικότερη συµπεριφορά θεατών και παικτών και διασφαλίζεται µε την εφαρµογή µέτρων 
διαχείρισης της ψυχολογίας του πλήθους. Εξίσου σηµαντική είναι επίσης και η εισαγωγή ποικίλων 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.   
 
5. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται µε: α) τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση των υποδοµών, του 
εξοπλισµού και των συστηµάτων της εγκατάστασης, β) την ειδική εκπαίδευση των εργαζόµενων, γ) 
τη χρήση καινοτόµων εργαλείων και µηχανισµών για την πρόληψη, τη διαχείριση και την καταστολή 
κρίσεων, δ) συνέργιες µε αρµόδιους και εµπλεκόµενους φορείς για την καταπολέµηση των 
φαινοµένων βίας και ε) πρωτοβουλίες και εκστρατείες για την εκαπίδευση των φιλάθλων σύµφωνα µε 
τις αρχές και τις αξίες του φιλάθλου πνεύµατος.  
 
6. Τέλος, απαραίτητη είναι η οργάνωση και λειτουργία τµήµατος µάρκετινγκ, το οποίο θα σχεδιάζει 
και θα υλοποιεί στρατηγικές, ενώ παράλληλα θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες του αθλητικού 
οργανισµού σύµφωνα µε τους αντικειµενικούς στόχους του.  
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Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
 
Εισαγωγή 
 
Ο όρος «αγωνιστική ισορροπία» αναφέρεται στην ισόρροπη ανάπτυξη των οµάδων µιας 
επαγγελµατικής αθλητικής λίγκας (στο εξής λίγκα), ώστε να διασφαλίζεται τόσο η αγωνιστική 
σταθερότητά τους στο πρωτάθληµα, όσο και το στοιχείο της έκπληξης και του απρόβλεπτου στους 
φιλάθλους (Michie & Oughton, 2004). Σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει σε άλλους επιχειρηµατικούς 
κλάδους, η έλλειψη αγωνιστικής ισορροπίας και η επικράτηση ενός µικρού αριθµού ισχυρών οµάδων 
κρίνεται εξαιρετικά επισφαλής διότι απειλεί τη βιωσιµότητα και την ευµάρεια όχι µόνο κάθε οµάδας, 
αλλά και της  ίδιας της λίγκας (Cooke, 1994).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη σηµασία της αγωνιστικής ισορροπίας, τους 
παράγοντες που προκαλούν τη διατάραξή της και τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την υποστήριξή της 
από πιο προηγµένα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα. Τέλος, εξετάζεται η δυνατότητα εφαρµογής των 
παραπάνω µέτρων στα ευρωπαϊκά δεδοµένα.   
  
Σηµασία της αγωνιστικής ισορροπίας 
 
Το ενδιαφέρον για την αγωνιστική ισορροπία άρχισε να εκδηλώνεται στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 
1870, όταν άρχισαν οι πρώτες παρεµβάσεις στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα (Quirk & Fort, 1992). 
Οι πρώτες σηµαντικές µελέτες έγιναν από το Rottenberg (1956), η συµβολή του οποίου στην 
αθλητική οικονοµική έρευνα υπήρξε αποφασιστική. Πρώτος αυτός έδειξε ότι οι οµάδες µπορούν να 
είναι επιτυχηµένες αν είναι της ίδιας περίπου δυναµικότητας. Για να υπάρχει ιδανική αγωνιστική 
ισορροπία1, κάθε οµάδα πρέπει να έχει ίσες πιθανότητες να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο (Michie 
& Oughton, 2004). Στην περίπτωση αυτή υπάρχει αβέβαιη έκβαση για το αποτέλεσµα, πράγµα που 
προκαλεί έντονα συναισθήµατα στο φίλαθλο µε επακόλουθο την αύξηση της ζήτησης προϊόντων της 
λίγκας και των οµάδων, συνεπώς και την αύξηση των εσόδων τους (Quirk & Fort, 1992). 
 
Στον ευρύτερο επιχειρηµατικό τοµέα τα έσοδα αυξάνονται όταν υπάρχει µειωµένος ανταγωνισµός. 
Αντίθετα, στον επαγγελµατικό αθλητισµό η µείωση του ανταγωνισµού έχει επίπτωση στα έσοδα λόγω 
της περιορισµένης προσέλευσης στο γήπεδο και  της χαµηλής τηλεθέασης. Όσο η πιθανότητα νίκης 
µιας οµάδας τείνει προς το 1 (δηλαδή η κυριαρχία έναντι των αντιπάλων της είναι σαφής), τόσο 
µειώνονται και τα έσοδα. Κατά το Neale (1964: 2), «....το µονοπώλιο στον επαγγελµατικό αθλητισµό 
είναι καταστροφικό για όλες ανεξαιρέτως τις οµάδες». Συνεπώς, κάθε οµάδα έχει οικονοµικό κίνητρο 
να µην υπερέχει καταλυτικά ως προς την αγωνιστική της ικανότητα (El-Hodiri & Quirk, 1971).  
 
Αποτελέσµατα ερευνών έδειξαν ότι η προσέλευση φιλάθλων, µε επακόλουθο την αύξηση των 
εσόδων, µεγιστοποιείται όταν η πιθανότητα νίκης της γηπεδούχου οµάδας είναι περίπου 0,6. Εάν αυτή 
είναι µεγαλύτερη τότε αναµένεται µειωµένη προσέλευση (Knowles, Sherony & Haupert, 1992; 
Rascher, 1999). Άµεση συνέπεια του φαινοµένου αυτού είναι η µη µεγιστοποίηση των εσόδων που θα 
µπορούσαν να προέλθουν από την προσέλευση των φιλάθλων στο γήπεδο και από την τηλεθέαση 
(Borland & MacDonald, 2003). Είναι, επίσης, πιθανό το ίδιο φαινόµενο να οδηγήσει µια οµάδα, ή µία 
λίγκα σε οδυνηρές οικονοµικές καταστάσεις (π.χ., κίνδυνο χρεοκοπίας), να προκαλέσει τη δηµιουργία 
ανταγωνιστικής λίγκας2 και να δηµιουργήσει τεράστιες οικονοµικές διαφορές µεταξύ των οµάδων, µε 

                                                 
1 Θεωρείται ότι υπάρχει ιδανική αγωνιστική ισορροπία όταν η πιθανότητα νίκης κάθε οµάδας είναι 50%.  
2 Η περίπτωση δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Super League. 
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αποτέλεσµα οι ασθενέστερες από αυτές ποντάροντας στην επιτυχία να αναγκάζονται να παίρνουν 
επιχειρηµατικό ρίσκο3 (Michie & Oughton, 2004). 
 
Αίτια της µειωµένης αγωνιστικής ισορροπίας 
 
Η µειωµένη αγωνιστική ισορροπία προκαλείται από τις µεγάλες διαφορές στις οικονοµικές 
δυνατότητες των οµάδων. Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία υπάρχει υψηλή συσχέτιση των εσόδων 
µίας οµάδας µε τα ποσά που διατίθενται για µισθούς παικτών και µε το ποσοστό των νικών (Fort, 
2003). Βασική αιτία των οικονοµικών διαφορών αποτελεί το γεγονός ότι οι οµάδες εδρεύουν σε 
πόλεις, το µέγεθος και η οικονοµική δυνατότητα των οποίων ποικίλει καταφανώς. Κάποιες από τις 
οµάδες που απευθύνονται σε πολύ µεγάλες και δυνατές αγορές έχουν αυξηµένα έσοδα και, ως εκ 
τούτου, µπορούν να δαπανούν µεγαλύτερα ποσά για την απόκτηση παικτών εξασφαλίζοντας 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων οµάδων (Dobson & Goodard, 2001; Kessene, 2006). 
Την επόµενη χρονιά οι οµάδες αυτές παρουσιάζονται πιο δυνατές. Αντίθετα, οι λιγότερο επιτυχηµένες 
(ή και αποτυχηµένες οµάδες) έχουν µειωµένα έσοδα και, συνεπώς, την επόµενη αγωνιστική περίοδο 
εµφανίζονται πιο αποδυναµωµένες. Έτσι, η διαφορά µεταξύ των επιτυχηµένων και των λιγότερο, ή 
καθόλου επιτυχηµένων οµάδων γίνεται κάθε χρόνο πιο αισθητή. Ο φαύλος κύκλος διαιωνίζεται έως 
ότου ληφθούν µέτρα για να ανακατανοµή εσόδων από τους δυνατές οµάδες στις λιγότερο δυνατές, 
διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιµότητά τους (Michie & Oughton, 2004). 
 
Μέτρα υπέρ της αγωνιστικής ισορροπίας 
 
Η επιχειρηµατική λογική µε βάση την οποία οι λίγκες (κυρίως στις ΗΠΑ)4  υιοθετούν µέτρα για τη 
βελτίωση της αγωνιστικής ισορροπίας βασίζεται στο γεγονός ότι ο σκοπός ύπαρξής τους είναι η 
µεγιστοποίηση της ζήτησης, άρα και των εσόδων, για τις οµάδες που την αποτελούν (Palomino & 
Rigotti, 2000). Τα πιο διαδεδοµένα από τα µέτρα αυτά είναι:  
 
1. Ανακατανοµή εσόδων: Το µέτρο αυτό είναι αµφιλεγόµενο διότι αναφέρεται στην ανακατανοµή 
εσόδων υπέρ των λιγότερο ισχυρών οµάδων και έχει µελετηθεί περισσότερο από άλλα. Είναι 
πολυσύνθετο και η αποτελεσµατικότητά του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κυριότεροι από τους 
οποίους είναι το µέγεθος της αγοράς, ο στόχος των ιδιοκτητών, οι  αγωνιστικές επιτυχίες της οµάδας, 
καθώς και η προσφορά / ζήτηση καλών παικτών (Kesenne, 2005; 2006).  
 
Έρευνες δείχνουν ότι όταν οι οµάδες έχουν ως πρώτο στόχο το κέρδος η ανακατανοµή των εσόδων 
δεν επιφέρει ουσιαστική µεταβολή στην αγωνιστική ισορροπία5. Αντίθετα, τη βελτιώνει σε σηµαντικό 
βαθµό όταν οι οµάδες στοχεύουν στην αγωνιστική επιτυχία (Booth, 2004b; Kesenne, 1996; 2000; 
2005). Ο Szymanski (2001), αναφέρει ότι  η ανακατανοµή εσόδων πρέπει να είναι γενναία ώστε να 
υπάρχει αποτέλεσµα αγωνιστικής ισορροπίας.  
 
2. Επιλογή ταλαντούχων παικτών (Draft): Είναι το δικαίωµα πρώτης επιλογής που έχουν οι πιο 
αδύναµες οµάδες για την απόκτηση πρωτοεµφανιζόµενων ταλαντούχων παικτών για την επόµενη 
αγωνιστική περίοδο. Μελέτες στα πρωταθλήµατα των ΗΠΑ έδειξαν ότι το µέτρο αυτό δεν βελτιώνει 
την αγωνιστική ισορροπία διότι ενώ οι αδύναµες οµάδες επιλέγουν πρώτες τους καλύτερους παίκτες, 
µακροπρόθεσµα οι µεγάλες οµάδες καταφέρνουν να τους εντάξουν στη δύναµή τους. Οι Fort & Quirk 
(1995), θεωρούν ότι η επιλογή παικτών οδηγεί µόνο στη µείωση των αποδοχών των 
πρωτοεµφανιζόµενων παικτών υπέρ των ιδιοκτητών των οµάδων.  
 

                                                 
3 Η περίπτωση της Leeds United, αλλά και αρκετών οµάδων στην Ελλάδα. 
4 Κάποια από αυτά τα µέτρα έχουν εφαρµοστεί στην Αυστραλία, ενώ στην Ευρώπη δεν έχει ληφθεί κάποιο 
ουσιαστικό µέτρο για τη βελτίωση της αγωνιστικής ισορροπίας, αλλά απλά εφαρµόζεται η διανοµή των εσόδων 
µε αγωνιστικά κριτήρια.  
5 Θεωρείται ότι στην Ευρώπη (Palomino & Rigotti, 2000) και την Αυστραλία (Dabscheck, 1975) οι οµάδες 
έχουν ως πρώτο στόχο την αγωνιστική επιτυχία ενώ, αντίθετα, ότι στις ΗΠΑ στοχεύουν στη µεγιστοποίηση των 
κερδών (Fort & Quirk,  1995; Scully, 1989). 
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3. Φόρος πολυτελείας: Είναι ο επιπλέον φόρος που αναλογεί σε κάθε οµάδα όταν τα συνολικά έξοδά 
της για µισθούς παικτών υπερβαίνουν ένα προκαθορισµένο όριο. Εφαρµόζεται µόνο στη λίγκα του 
baseball στις ΗΠΑ (MLB) και δείχνει ότι βελτιώνει την αγωνιστική ισορροπία διότι η επιβολή του 
φόρου λειτουργεί ανασταλτικά στους ιδιοκτήτες των οµάδων (που έχουν στόχο το κέρδος) ώστε να 
µην διαθέτουν επιπλέον ποσά για µισθούς παικτών (Fort & Quirk, 1995). 
 
4. Όριο µισθολογίου (salary cap): Πρόκειται για το ποσοστό επί των συνολικών εσόδων που 
δικαιούνται οι παίκτες, το οποίο καθορίζεται µε συµφωνία µεταξύ των ιδιοκτητών οµάδων και της 
ένωσης παικτών και συχνά αποτελεί σηµείο τριβής. Το σκεπτικό επιβολής του µέτρου είναι ότι η 
εξισορρόπηση των εξόδων των οµάδων για µισθούς παικτών θα οδηγήσει το πρωτάθληµα σε 
αγωνιστική ισορροπία. Τόσο στις ΗΠΑ (Sanderson & Siegfried, 2003), όσο και στην Αυστραλία 
(Booth, 2004b; Hoye, 2005) αποδείχτηκε ότι το µέτρο αυτό βελτιώνει την αγωνιστική ισορροπία. 
Ωστόσο, η εφαρµογή του είναι δύσκολη δεδοµένου ότι πολλές οµάδες το καταστρατηγούν µε 
συνέπεια τη συνεχή εποπτεία των υπευθύνων της λίγκας (Fort & Quirk, 1995; Kessene, 2000). 
 
Εφαρµογή των µέτρων στην Ευρώπη 
 
Η εφαρµογή ανάλογων µέτρων στις λίγκες της Ευρώπης κρίνεται επιτακτική, καθώς η αγωνιστική 
ισορροπία σε σχέση µε τις αντίστοιχες των ΗΠΑ είναι µειωµένη (Szymanski, 2007) και τα τελευταία 
χρόνια παρουσιάζει σαφή τάση επιδείνωσης εξαιτίας της µεγάλης αύξησης των εσόδων (από την 
οποία επωφελήθηκαν κυρίως οι µεγάλες οµάδες) και της υπόθεσης Bosman6 (Kesenne, 2006).  
 
Η εφαρµογή ρυθµιστικών µέτρων στην Ευρώπη είναι δύσκολη δεδοµένου ότι οι δυνατές οµάδες 
συµµετέχουν ταυτόχρονα σε 2 πρωταθλήµατα και οποιαδήποτε ρύθµιση σε εθνικό επίπεδο θα 
δυσχέραινε τη θέση τους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση του Champions League (η οποία διανέµει 
τεράστια ποσά στους συµµετέχοντες µε βάση το αποτέλεσµα). Μεγαλύτερο πρόβληµα θα έχουν οι 
δυνατές οµάδες των µικρών χωρών, οι οποίες καλούνται να αντιµετωπίσουν οµάδες από τις 5 
ισχυρότερες ποδοσφαιρικά χώρες7. Συνεπώς, το χάσµα µεταξύ των χωρών αυτών και των υπόλοιπων 
θα µεγαλώνει συνεχώς, καθώς επίσης και αυτό µεταξύ των µεγάλων και των µικρών οµάδων σε κάθε 
χώρα (Kessene, 2006). Το ζήτηµα είναι κρίσιµο και επιζητεί άµεση λήψη µέτρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, καθώς η διαιώνισή του απειλεί την ευρωστία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. ∆εν είναι πλέον 
λίγοι αυτοί που ως αναπόφευκτη λύση του προβλήµατος θεωρούν τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής 
Super League (Vrooman, 2007).  
 
Συζήτηση 
 
Σύµφωνα λοιπόν µε τις έρευνες που προαναφέρθηκαν, η συµβολή της αγωνιστικής ισορροπίας είναι 
καθοριστική για τη βιωσιµότητα ενός επαγγελµατικού πρωταθλήµατος, ενώ τα µέτρα για τη βελτίωσή 
της πετυχαίνουν σε κάποιο βαθµό το στόχο τους χωρίς να είναι αποτελεσµατικά στο βαθµό που θα 
αναµενόταν. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα µέτρα οδηγούν στη µείωση των απολαβών των παικτών. 
Ωστόσο, η συµβολή τους φαίνεται ότι µακροπρόθεσµα είναι σηµαντική και αυτό αντικατοπτρίζεται 
στην επιτυχία της λίγκας του αµερικάνικου football (NFL) που αναµφισβήτητα είναι η πιο 
πετυχηµένη λίγκα στον κόσµο και εφαρµόζει για πολλά χρόνια την πιο δραστική µορφή των µέτρων 
(Mason, 1997). Η αποτελεσµατικότητα των µέτρων για  την αγωνιστική ισορροπία προϋποθέτει την 
διασφάλιση ότι οι «επιδοτούµενες» οµάδες θα διαχειριστούν συνετά τα οικονοµικά τους, θα 
επενδύσουν σωστά και θα υιοθετήσουν επιτυχηµένες επιχειρηµατικές στρατηγικές ώστε να µικρύνει η 
διαφορά τους από τις οικονοµικά ισχυρότερες (Michie & Oughton, 2004). 
 
 
 

                                                 
6 Η ελεύθερη διακίνηση παικτών σε πρωτάθληµα που αποτελείται από οµάδες που έχουν στόχο το αποτέλεσµα 
έχει επίπτωση στην αγωνιστική ισορροπία σε σχέση µε το πρωτάθληµα που αποτελείται από οµάδες που έχουν 
στόχο το κέρδος  Αυτό είναι αποτέλεσµα των διαφορετικών κινήτρων για την απόκτηση παικτών (Kesenne 
1996; 2000).                                                                                                                                                                                                                                          
7 Αγγλία, Ισπανία, Γερµανία, Γαλλία και Ιταλία. 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΕ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 
Μπάρλας, Α., Ζουρνατζή, Ε., Κουστέλιος, Α., Γραµµατικόπουλος, Β. & Ρουσσέτη, Μ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 
Εισαγωγή 
 
Οι οργανισµοί έχουν αναγνωρίσει ότι η έµφαση στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και η 
διαρκής προσπάθεια για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών οδηγούν στην αύξηση των 
εσόδων τους (Howat, Murray & Crilley, 1999; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). Όµως, ο 
υπολογισµός της συµβολής της ποιότητας υπηρεσιών στην κερδοφορία δεν είναι εύκολη, αφού η 
σχέση των δύο εννοιών δεν είναι ούτε ξεκάθαρη, ούτε απλή (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996).  
 
Οι Zeithaml et al. (1996), υποστήριξαν ότι η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών 
και των µελλοντικών προθέσεων συµπεριφοράς των καταναλωτών είναι ένας έµµεσος τρόπος που 
βοηθά στο να αποσαφηνιστεί η πολύπλοκη σχέση µεταξύ ποιότητας υπηρεσιών και κερδοφορίας. Η 
σχέση των δύο εννοιών εξετάσθηκε σε εµπειρικές µελέτες από πολλούς ερευνητές από τον ευρύτερο 
χώρο των υπηρεσιών (Boulding, Karla, Staeling & Zeithaml, 1993; Cronin & Taylor, 1992; 
Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988). Με ελάχιστες εξαιρέσεις (Cronin & Taylor, 1992), οι 
παραπάνω ερευνητές φαίνεται να συµφωνούν ότι το επίπεδο της ποιότητας υπηρεσιών επηρεάζει την 
πρόθεση των πελατών να προβούν σε θετικές για την επιχείρηση ενέργειες. Η µέτρηση αυτών των 
θετικών ενεργειών είναι µία σηµαντική διεργασία, καθώς οι προθέσεις συµπεριφοράς σχετίζονται µε 
την ανάπτυξη πιστών και αφοσιωµένων πελατών (Σχήµα 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 1: Σχέση Παραγόντων Ποιότητας Υπηρεσιών – Αφοσίωσης. 
 
Οι Alexandris, Dimitriadis & Kassiara (2001), βασιζόµενοι στη µελέτη  των Zeithaml et al. (1996), 
πρότειναν ένα µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο η πρόθεση συµπεριφοράς µπορεί να µετρηθεί µε τις 
διαστάσεις: α) πρόθεση για αγορά και β) ανάπτυξη προφορικής επικοινωνίας. Οι Zeithaml et al. 
(1996), ανέφεραν την ύπαρξη σχέσης µεταξύ της ποιότητας των υπηρεσιών και της ανάπτυξης θετικής 
προφορικής επικοινωνίας. Ωστόσο, οι ερευνητές της ποιότητας των υπηρεσιών µόλις πρόσφατα 
εστίασαν την προσοχή τους στη βιβλιογραφία του αθλητισµού και της αναψυχής (Alexandris, 
Dimitriadis & Kasiara, 2001; Theodorakis, Kambitsis, Laios & Koustelios, 2001).  
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Οι Theodorakis & Kambitsis (1998), αξιολόγησαν την ποιότητα υπηρεσιών µετρώντας τις αντιλήψεις 
των φίλαθλων στους 5 παράγοντες που την αντιπροσωπεύουν (Πρόσβαση, Αξιοπιστία, Προσωπικό, 
Εγκαταστάσεις, Ασφάλεια). Πρόσφατα αποτελέσµατα ερευνών έδειξαν ότι η ταύτιση φιλάθλων και η 
ποιότητα υπηρεσιών εξήγησαν ένα στατιστικά σηµαντικό ποσοστό της πρόθεση των φιλάθλων να 
παρακολουθήσουν αγώνες της οµάδας τους (Barlas, Koustelios, Theodorakis & Robinson, 2007). 
Ωστόσο, η σχέση της ποιότητας των υπηρεσιών και της θετικής προφορικής επικοινωνίας έχει 
αναφερθεί σε ελάχιστες έρευνες στο χώρο του αθλητισµού και της αναψυχής. 
 
Σε µία από αυτές οι Alexandris, Dimitriadis και Kassiara (2001), χρησιµοποιώντας το πολυδιάστατο 
µοντέλο των Zeithaml et al. (1996), βρήκαν ότι οι 5 διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών προέβλεψαν 
την πρόθεση των πελατών γυµναστηρίων, να κάνουν θετικά σχόλια και να συνεχίσουν να είναι µέλη 
σε αυτά. Στο χώρο των υπηρεσιών τουρισµού οι Alexandris et al. (2002), ανέφεραν ότι µε εξαίρεση 
τις εγκαταστάσεις οι υπόλοιπες 4 διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών σε γυµναστήρια συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας. Ωστόσο, η µεγάλη πλειοψηφία των ερευνητών έχει 
εξετάσει την ποιότητα υπηρεσιών σε κέντρα αθλητισµού και αναψυχής. Σε αυτόν τον τύπο υπηρεσιών 
ο καταναλωτής συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία αθλητισµός-κατανάλωση (Howat et al., 1999; Kim 
& Kim, 1995; Papadimitriou & Karteroliotis, 2000).    
 
Σε αντίθεση µε τις παραπάνω µελέτες, η έρευνα σε άλλα µέρη της αθλητικής βιοµηχανίας, στην οποία 
ο καταναλωτής απολαµβάνει τον αθλητισµό ως θεατής είναι περιορισµένη. Στις παραστάσεις 
παραδοσιακού χορού οι Theodorakis, Goulimaris και Gargalianos (2003), ανέφεραν πως µόνο η  
διάσταση της αξιοπιστίας, είχε συµβάλει στο να προβλεφθεί ότι οι θεατές θα παρακολουθήσουν ξανά 
παραστάσεις και θα κάνουν θετικά σχόλια για αυτές σε τρίτους. Eξετάζοντας την παραπάνω σχέση σε 
πελάτες ιδιωτικών γυµναστήριων oι Παπαδόπουλος, Θεοδωράκης & Αλεξανδρής (2004), ανέφεραν τη 
συνεισφορά 3 παραγόντων ποιότητας υπηρεσιών στην πρόβλεψη της θετικής προφορικής 
επικοινωνίας. Ωστόσο, στον τοµέα της διοίκησης αθλητικών επαγγελµατικών σωµατείων η 
διερεύνηση της σχέσης ποιότητας υπηρεσιών και προφορικής θετικής επικοινωνίας είναι 
περιορισµένη.   
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει κατά πόσο και ποιοι παράγοντες ποιότητας 
υπηρεσιών συνεισφέρουν στην πρόβλεψη της θετικής προφορικής επικοινωνίας. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 257 φίλαθλοι επαγγελµατικών σωµατείων ποδοσφαίρου και 
καλαθοσφαίρισης που εδρεύουν στη Θεσσαλία. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολόγιου έγινε επί τόπου 
πριν από την έναρξη του αγώνα. Το δείγµα αποτελούταν από άντρες (88.0%) και γυναίκες (12.0%), ο 
ηλικίας των οποίων ήταν 34,81 έτη (M = 34,81; SD = 11,9). 
 
Όργανο µέτρησης. Οι αντιλήψεις των φιλάθλων σχετικά µε την ποιότητα υπηρεσιών µετρήθηκαν µε 
το όργανο µέτρησης SPORTSERV (Theodorakis & Kambitsis, 1998). Το ερωτηµατολόγιο 
αποτελείται από 5 παράγοντες που αντιπροσωπεύουν 22 ερωτήµατα. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 
7βάθµια κλίµακα (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συµφωνώ απόλυτα. Η προφορική επικοινωνία 
µετρήθηκε από µία υποκλίµακα 3 ερωτηµάτων (π.χ., πόσο πιθανό θεωρείτε να κάνετε θετικά σχόλια 
για την οµάδα σας σε τρίτους) από την κλίµακα προθέσεων συµπεριφοράς πελατών των Zeithaml et 
al. (1996). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε µία 7βαθµια κλίµακα, όπου 1 = εξαιρετικά απίθανο και 7 = 
εξαιρετικά πιθανό. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Για να εξεταστεί η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου που αφορά στην ποιότητα υπηρεσιών 
υπολογίστηκε ο συντελεστής a του Cronbach για κάθε έναν από τους 5 παράγοντες ξεχωριστά. Οι 
συντελεστές κυµάνθηκαν από 0,77 ως 0,96. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης για την 
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εξέταση της αξιοπιστίας για την κλίµακα της θετικής προφορικής επικοινωνίας έδειξαν ότι και τα 3 
ερωτήµατα είχαν στατιστικά σηµαντική (p<.01) και υψηλή συσχέτιση (r>0,94) µε το συνολικό 
άθροισµα. 
 
Για να εξεταστεί η συνεισφορά των 5 παραγόντων της ποιότητας υπηρεσιών στην πρόβλεψη της 
θετικής προφορικής επικοινωνίας χρησιµοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόµησης. Από τα αποτελέσµατα 
προέκυψε ότι οι 5 παράγοντες συνεισέφεραν σηµαντικά στην πρόβλεψη της θετικής προφορικής 
επικοινωνίας (R= .718, R²= .516, F= 53.4, p<.001). Από τους παράγοντες αυτούς θετική συνεισφορά 
στην ερµηνεία της διακύµανσης είχαν οι παράγοντες: Προσωπικό (β = .201, p<.005), Ασφάλεια (β = 
.182, p<.001)  και Αξιοπιστία (β = .612, p<.001). Συνολικά, το 51.0% της µεταβλητότητας της θετικής 
προφορικής επικοινωνίας εξηγήθηκε από τους 5 παράγοντες ποιότητας υπηρεσιών. 
 
Συζήτηση 
 
Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το επίπεδο της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχεται επηρεάζει την 
πρόθεση των πελατών να προβούν σε θετικά για το επαγγελµατικό σωµατείο σχόλια. Τα 
αποτελέσµατα έρχονται σε συµφωνία µε αυτά που αναφέρθηκαν από άλλους ερευνητές στο χώρο του 
αθλητισµού και της αναψυχής (Alexandris et al., 2001; Τheodorakis et al., 2003; Παπαδόπουλος, 
Θεοδωράκης & Αλεξανδρής, 2004). Ωστόσο, έρχονται και σε αντίθεση µε άλλες µελέτες όπου 
αναφέρεται η συνεισφορά διαφορετικών παραγόντων ποιότητας υπηρεσιών στη πρόβλεψη της θετικής 
προφορικής επικοινωνίας (Alexandris et al., 2002). Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την 
άποψη των deRuyter, Wetzels & Bloemer (1998), ότι η επίδραση των διαστάσεων της ποιότητας 
υπηρεσιών στις προθέσεις συµπεριφοράς των πελατών εξαρτάται από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 
του κάθε χώρου παροχής υπηρεσιών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας τονίζουν ιδιαίτερα το ρόλο της 
ασφάλειας, της ικανότητας του προσωπικού και της ανταπόκρισης στα αιτήµατα των πελατών στο να 
προβλεφθεί η πρόθεση των πελατών να κάνουν θετικά σχόλια και κρίσεις σε τρίτους. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι για τη µέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών χρησιµοποιήθηκαν µόνον οι προσωπικές 
αντιλήψεις των πελατών για την απόδοση της υπηρεσίας. Αποτελέσµατα ερευνών έδειξαν ότι µόνο οι 
αντιλήψεις για την απόδοση επηρεάζουν την τελική αντίληψη των πελατών για την ποιότητα 
υπηρεσιών (Boulding et al., 1993; Cronin & Taylor, 1992). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
Σαµπάνης, Α. & Αυθίνος, Ι. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή 
 
Σύµφωνα µε το Γιαννόπουλο (2002: 11), η αθλητική χορηγία είναι: «η οικονοµική υποστήριξη ενός 
αθλητικού οργανισµού από µία επιχείρηση, έναντι του δικαιώµατος άσκησης ολοκληρωµένης 
επικοινωνιακής πολιτικής από την επιχείρηση µέσω των δραστηριοτήτων του οργανισµού». Η 
αθλητική χορηγία εξελίσσεται πλέον σε ένα όλο και περισσότερο δηµοφιλές εργαλείο µάρκετινγκ και 
θεωρείται η γρηγορότερα αυξανόµενη µορφή µάρκετινγκ στον κόσµο (D’ Astous & Bitz, 1995).  
 
Ένας πολύ βασικός τοµέας της αθλητικής χορηγίας ο οποίος πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστη 
διαδικασία του συνόλου των χορηγικών προγραµµάτων, είναι η αξιολόγησή της (Αλεξανδρής, 2006), 
η οποία (πρέπει να) αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του µίγµατος µάρκετινγκ (Geldard & Sinclair, 
1996). Είναι επιτακτικό για τη διοίκηση ενός οργανισµού να αξιολογεί τον αντίκτυπο του 
προγράµµατος χορηγίας στους καταναλωτές του (Dolphin, 2003).  
 
Η αποτελεσµατικότητα ενός χορηγικού προγράµµατος εξαρτάται από τους στόχους των χορηγών, οι 
οποίοι καθορίζοναι πριν από τη χορηγική συµφωνία (Shilbury, Quick & Westerbreek, 1998). 
Συνήθως, οι στόχοι των χορηγών είναι: α) η αύξηση της αναγνωρισιµότητας, β) η κοινωνική 
διείσδυση (προσδιορίζεται από την αναγνωρισιµότητα των εταιρειών/χορηγών και από την 
εικόνα/αντίληψη των φιλάθλων απέναντι στις εταιρείες/χορηγούς (Chelladurai, 1999) και γ) η 
ενίσχυση της εταιρικής εικόνας (προσδιορίζεται από τη στάση των φιλάθλων/καταναλωτών απέναντι 
στην εταιρεία/χορηγό (Meenaghan, 1983) και από την εικόνα/αντίληψη των φιλάθλων σε σχέση µε 
αυτή (Crompton, 2004). 
 
Σχετικές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα και πιο συγκεκριµένα, στο χώρο του 
ποδοσφαίρου (Τόλκα, Τζέτζης & Καραχάλιος, 2004), στο χώρο της καλαθοσφαίρισης για ένα 
συγκεκριµένο αθλητικό γεγονός (Alexandris, Tsaousi & James, 2005) και για µία επαγγελµατική 
οµάδα (Κούβελας, 2006). Στην περίπτωση του ποδοσφαίρου (Τόλκα και συν., 2004) το ποσοστό 
σωστής αναγνωρισιµότητας άγγιξε το 80.0%, στην περίπτωση του αθλητικού γεγονότος 
καλαθοσφαίρισης (Alexandris et al., 2005), το ποσοστό σωστής αναγνωρισιµότητας άγγιξε το 73.0%, 
ενώ στην περίπτωση της επαγγελµατικής οµάδας το 63.0% (Κούβελας, 2006).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετασθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι επικοινωνιακοί στόχοι 
των χορηγών της ΚΑΕ Ολύµπια Λάρισας,  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των φιλάθλων της ΚΑΕ Ολύµπια Λάρισας στον εντός 
έδρας αγώνα των play-off του πρωταθλήµατος µε την ΚΑΕ Άρης στις 12.05.2007. Συµπληρώθηκαν 
139 ερωτηµατολόγια. 
 
Όργανο µέτρησης: Το ερωτηµατολόγιο βασίστηκε σε αντίστοιχα παρόµοιων ερευνών (Τόλκα και 
συν., 2004; Κούβελας, 2006; Alexandris et al., 2005). Αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού, 
ανοιχτού τύπου σε 5βάθµιες κλίµακες Likert και εξέταζε τα ακόλουθα: α) αναγνωρισιµότητα (2 
ερωτήσεις), β) εικόνα/αντίληψη των εταιρειών/χορηγών (5 ερωτήσεις) και γ) στάση απέναντι στις 
εταιρείες/χορηγούς (4 ερωτήσεις). 
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∆ιαδικασία µέτρησης: Η διανοµή των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε κατά την είσοδο των 
φιλάθλων στο γήπεδο όπου ενηµερώνονταν για την έρευνα και το σκοπό της και η συµπλήρωσή τους, 
από όσους δέχθηκαν να συµµετάσχουν, έγινε σε χώρο ειδικά διαµορφωµένο, πριν την είσοδό τους 
στις κερκίδες.  
 
Αποτελέσµατα 
 
∆ηµογραφικά στοιχεία. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων ήταν άντρες (75,5%), ηλικίας  26-35 ετών 
(36,7%) και φοιτητές, ή πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ (49,6%) (Πίνακες 1, 2). 
 
 Πίνακας 1. Ηλικία.                                                       Πίνακας 2. Εκπαίδευση. 
 

Ηλικία   Εκπαίδευση 
  F %     f % 

Κάτω των 18 24 17,3   ∆ηµοτικό 8 5,8 
18-25 25 18   Γυµνάσιο 16 11,5 
26-35 51 36,7   Λύκειο 23 16,5 
36-45 21 15,1   ΙΕΚ 10 7,2 
46-55 16 11,5   Φοιτητής/ΑΕΙ/ΤΕΙ 69 49,6 

Άνω των 55 2 1,4   Μεταπτυχιακό/∆ιδακτορικό 13 9,4 
Σύνολο 139 100   Σύνολο 139 100  

 
Αναγνωρισιµότητα χορηγών. Οι συµµετέχοντες αναγνώρισαν σωστά έστω και µια εταιρεία/χορηγό σε 
ποσοστό 87,6% (Πίνακας 3). 
 
Πίνακας 3. Σωστή αναγνωρισιµότητα. 
 

Σωστή Αναγνωρισιµότητα 
  f % 

Σωστή Εταιρεία 85 87,6 
Λάθος/Καµιά 

Εταιρεία 12 12,4  
 
Εικόνα – αντίληψη για τις εταιρείες/χορηγούς. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πίστευε ότι η εταιρεία 
που συµµετέχει σε χορηγικά προγράµµατα προσφέρει στην κοινωνία (61,9%), είναι αξιόπιστη 
(46,1%), είναι κερδοφόρα (60,8%), ενδιαφέρεται πραγµατικά για την αγωνιστική πορεία της οµάδας 
(52,5%) και προσφέρει πολύτιµη οικονοµική βοήθεια στην οµάδα (83,5%) (Πίνακες 4, 5, 6, 7, 8). 
 
Πίνακας 4. Κοινωνική προσφορά.  Πίνακας 5. Αξιοπιστία.                 Πίνακας 6. Κερδοφορία  
 

Προσφορά στην κοινωνία  Αξιοπιστία της εταιρείας  Κερδοφόρα εταιρεία 
  f %    f %    f % 

Συµφωνώ 
απόλυτα/συµφωνώ 86 61,9  

Συµφωνώ 
απόλυτα/συµφωνώ 64 46,1  

Συµφωνώ 
απόλυτα/συµφωνώ 84 60,8 

Ουδέτερος 37 26,6  Ουδέτερος 43 30,9  Ουδέτερος 39 28,3 
∆ιαφωνώ/∆ιαφωνώ 

απόλυτα 16 11,5  
∆ιαφωνώ/∆ιαφωνώ 

απόλυτα 32 23  
∆ιαφωνώ/∆ιαφωνώ 

απόλυτα      15 10,9 
Σύνολο 139 100  Σύνολο 139 100  Σύνολο 138 100  

 
 
 
Πίνακας 7. Ενδιαφέρον για οµάδα.   Πίνακας 8. Οικονοµική βοήθεια 
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Ενδιαφέρον εταιρείας για οµάδα  Οικονοµική βοήθεια στην οµάδα 
  f %    f % 

Συµφωνώ 
απόλυτα/συµφωνώ 73 52,5  Συµφωνώ απόλυτα/συµφωνώ 116 83,5 

Ουδέτερος 40 28,8  Ουδέτερος 18 12,9 
∆ιαφωνώ/∆ιαφωνώ απόλυτα 26 18,7  ∆ιαφωνώ/∆ιαφωνώ απόλυτα 5 3,6 

Σύνολο 139 100  Σύνολο 139 100  
 
Στάση των φιλάθλων απέναντι στις εταιρείες/χορηγούς. Τα συγκεκριµένα χορηγικά προγράµµατα 
έκαναν τους φιλάθλους να έχουν πιο θετική στάση απέναντι στις εταιρείες/χορηγούς και στα 
προϊόντα/υπηρεσίες τους (46%) και βελτίωναν την άποψή τους γι’ αυτά (50,7%) (Πίνακες 9, 10). 
 
Πίνακας 9. Στάση απέναντι στον χορηγό.   Πίνακας 10.  Άποψη για χορηγό. 
 

Θετική στάση απέναντι στον 
χορηγό  Βελτίωση άποψης για τον χορηγό 

  f %    f % 
Συµφωνώ 

απόλυτα/συµφωνώ 64 46,4  
Συµφωνώ 

απόλυτα/συµφωνώ 70 50,7 
Ουδέτερος 45 32,6  Ουδέτερος 47 34,1 

∆ιαφωνώ/∆ιαφωνώ 
απόλυτα 29 21  

∆ιαφωνώ/∆ιαφωνώ 
απόλυτα 21 15,2 

Σύνολο 138 100  Σύνολο 138 100  
 
Συζήτηση  
 
Στην περίπτωση της ΚΑΕ Ολύµπια Λάρισας οι παράµετροι που εξετάστηκαν από την έρευνα 
(αναγνωρισιµότητα, εικόνα/αντίληψη, στάση απέναντι στις εταιρείες) είχαν θετικά αποτελέσµατα, 
γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι οι επικοινωνιακοί στόχοι των εταιρειών επιτευχθήκαν, καθώς οι 
εταιρείες/χορηγοί της συγκεκριµένης ΚΑΕ δεν είχαν ορίσει ποσοτική µέτρηση των στόχων. Το 
ποσοστό σωστής αναγνωρισιµότητας (87,6%) είναι µεγαλύτερο του ποσοστού της έρευνας στο 
ποδόσφαιρο (80.0%, Τόλκα και συν., 2004), της έρευνας στο αθλητικό γεγονός (73,0%, Alexandris et 
al., 2005) και της έρευνας σε επαγγελµατική οµάδα καλαθοσφαίρισης (63,0%, Κούβελας, 2006). 
 
Επιπλέον, αναφορικά µε την εικόνα/αντίληψη των φιλάθλων της ΚΑΕ, η πλειοψηφία των φιλάθλων 
είχε θετική εικόνα για τις εταιρείες/χορηγούς, αφού πίστευε ότι είναι κερδοφόρες (60,8%), είναι 
αξιόπιστες (46,1%), προσφέρουν στην κοινωνία (61,9%), ενδιαφέρονται για την οµάδα (52,5%) και 
προσφέρουν πολύτιµη οικονοµική βοήθεια στην οµάδα (83,5%). Τα ποσοστά της έρευνας συµφωνούν 
και µε την έρευνα στο ποδόσφαιρο, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η χορηγία έχει εξαιρετικά θετικό 
αντίκτυπο στην εικόνα των εταιρειών/χορηγών (Τόλκα και συν., 2004). Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι 
φίλαθλοι πιστεύουν πως τα χορηγικά πρόγραµµατα τους κάνουν να έχουν θετική στάση (46,0%) 
απέναντι στις εταιρείες/χορηγούς και βελτιώνουν την άποψή τους γι’ αυτές (50,7%). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
 
Τσίτσκαρη, Ε.,1 Κώστα, Γ.,1 Αστραπέλλος, Κ.1 & Τζέτζης, Γ.2 

1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 

Εισαγωγή 
 
Μερικοί από τους πιο διαδεδοµένους και περισσότερο επισκεπτόµενους ιστότοπους σχετίζονται µε 
τον αθλητισµό (Brunelli & Semprini, 2000; Caskey & Delpy, 1999; Intelliquest Worldwide Internet, 
2000; Kahle & Meeske, 1999). Επιπλέον, έρευνες τόσο στην Ελλάδα (Τσίτσκαρη, Κώστα, Τζέτζης & 
Κιουµουρτζόγλου, 2003), όσο και στο εξωτερικό (GVU7, 1997; Caskey & Delpy, 1999; Delpy & 
Bosetti, 1998; Milne & McDonald, 1999) αναφέρουν µία εντυπωσιακή ταύτιση των δηµογραφικών 
χαρακτηριστικών µεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των αθλητικών φιλάθλων. Τα 2 αυτά 
στοιχεία αποδεικνύουν ότι η αθλητική βιοµηχανία πλεονεκτεί σηµαντικά, σε σύγκριση µε άλλες, στην 
επιτυχή ανάπτυξη τεχνικών µάρκετινγκ µέσω του διαδικτύου. Στα πλεονεκτήµατα περιλαµβάνεται η 
«προσκόλληση» στους αθλητικούς ιστότοπους (Evans & Smith, 2004), δηλαδή η ικανότητά τους να 
διατηρούν το ενδιαφέρον του χρήστη για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε άλλους 
ιστότοπους και η δυνατότητα ανάπτυξης των λεγόµενων ηλεκτρονικών κοινοτήτων (Evans & Smith, 
2004; Milne & McDonald, 1999).  
 
Παίρνοντας ως δεδοµένη την αυξανόµενη αποδοχή του διαδικτύου ως εργαλείου µάρκετινγκ και τα 
σηµαντικά χρηµατικά ποσά που διακινούνται ηλεκτρονικά, οι επαγγελµατικές οµάδες της Ελλάδας θα 
πρέπει να αρχίσουν άµεσα να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη κερδοφόρων 
διαδικτυακών στρατηγικών µάρκετινγκ.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστώσει αν και κατά πόσο το όργανο 
Αξιολόγησης του ∆ιαδικτυακού Αθλητικού Μάρκετινγκ (Α∆ΑΜ) (Τσίτσκαρη, Κώστα, Τζέτζης & 
Κιουµουρτζόγλου, 2004), το οποίο είχε στο παρελθόν απαντηθεί από Έλληνες φιλάθλους, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και για την αξιολόγηση του διαδικτυακού µάρκετινγκ από τους αθλητικούς µάνατζερ. 
Επιπλέον στόχος ήταν να διαπιστωθεί πώς αξιολογούν την εµφάνιση των παραγόντων αθλητικού 
διαδικτυακού µάρκετινγκ σε ιστοτόπους συλλόγων οι άµεσα αρµόδιοι, δηλαδή οι µάρκετινγκ 
µάνατζερ αυτών. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν οι µάρκετινγκ µάνατζερ, ή όσοι εκτελούσαν χρέη αθλητικού 
µάρκετερ, όλων τών ανδρικών οµάδων: α) καλαθοσφαίρισης (14 οµάδες), β) ποδοσφαίρου (16 
οµάδες), γ) πετοσφαίρισης (12 οµάδες), δ) χειροσφαίρισης (12 οµάδες) και ε) υδατοσφαίρισης (12 
οµάδες) (n = 66). Επιστράφηκαν απαντηµένα 52 ερωτηµατολόγια. Οι περισσότεροι απαντητές ήταν 
άνδρες (80.8%), το 34.6% (18 µάνατζερ) από αυτούς ήταν απόφοιτοι λυκείου, το 25.2%  είχαν πτυχίο 
κάποιας Πανεπιστηµιακής Σχολής, το 28.7%  ήταν πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, ενώ µόλις το 11.5% ήταν 
κάτοχοι κάποιου µεταπτυχιακού τίτλου που να σχετίζεται µε το (αθλητικό) µάρκετινγκ, ή την 
οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισµών.  
 
Όργανο αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των διαδικτυακών παραγόντων µάρκετινγκ πραγµατοποιήθηκε 
µέσω του ερωτηµατολογίου «Αξιολόγησης του ∆ιαδικτυακού Αθλητικού Μάρκετινγκ» (Α∆ΑΜ)  
(Τσίτσκαρη και συν., 2004). Πρόκειται για ένα όργανο σχεδιασµένο να αξιολογεί τις προσπάθειες 
µάρκετινγκ και επικοινωνίας που πραγµατοποιεί, ή οφείλει να πραγµατοποιεί ένας αθλητικός 
οργανισµός µέσω της ιστοτόπου του. Το ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν για να 
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συλλέξει τις απόψεις των Ελλήνων φιλάθλων. Οι µάρκετινγκ µάνατζερ κλήθηκαν να απαντήσουν 
µέσω µίας 7βάθµιας κλίµακας Likert. 
 
∆ιαδικασία συλλογής των δεδοµένων. Οι ερευνητές επικοινώνησαν µε τους παραπάνω µάνατζερ 
κυρίως µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή fax. Λόγω του ότι η πρώτη συλλογή των δεδοµένων δεν 
ήταν ικανοποιητική (επιστράφηκαν µόλις 12 απαντηµένα ερωτηµατολόγια), επαναλήφθηκε η 
επικοινωνία µαζί τους και πραγµατοποιήθηκε µία δεύτερη αποστολή του ερωτηµατολογίου σε όλους 
τους συλλόγους από τους οποίους δεν είχαν ληφθεί απαντήσεις. Τη δεύτερη φορά το ποσοστό 
επιστροφής ήταν πιο ικανοποιητικό (n=52, 78.7%).  
 
Αποτελέσµατα 
 

Παραγοντική ανάλυση. Προκειµένου να διαπιστωθούν οι διαστάσεις διαδικτυακού µάρκετινγκ που 
αξιολογούν οι µάνατζερ αθλητικών συλλόγων πραγµατοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση στις 28 
µεταβλητές του ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο συµφωνούσε απόλυτα µε τα κριτήρια 
παραγοντοποίησης, µε KMO = .698 και Bartlett’s Test of Sphericity = 815.52 µε p<.001. Η ανάλυση 
έδειξε ότι η αρχική υπόθεση των ερευνητών, ότι δηλαδή η αξιολόγηση του αθλητικού διαδικτυακού 
µάρκετινγκ είναι µία πολυδιάστατη έννοια, ήταν σωστή. Βασιζόµενοι στις ιδιοτιµές, 4 παράγοντες 
περιστράφηκαν µε Varimax περιστροφή των αξόνων (Stevens, 1992). Οι 4 αυτοί παράγοντες 
αντιπροσώπευαν το 70.03% της συνολικής διακύµανσης και ήταν πανοµοιότυποι µε εκείνους οι 
οποίοι είχαν προκύψει από την αξιολόγηση του φίλαθλου κοινού: α) Προϊόν (7 µεταβλητές), β) Τιµή-
Τόπος (6 µεταβλητές), γ) Προώθηση (6 µεταβλητές) και δ) ∆ηµόσιες σχέσεις (9 µεταβλητές).  
 
Ανάλυση αξιοπιστίας. Για ολόκληρη την κλίµακα (a = .90), αλλά και για καθέναν από τους επιµέρους 
παράγοντες υπολογίστηκε ο δείκτης συνοχής a του Cronbach. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής, 
οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  
 
Πίνακας 1. Περιγραφική στατιστική των 4 παραγόντων. 
 

Subscale Mean SD Alpha N items 
Προϊόν 6,09 ,077 .74 7 

Τιµή-Τοπός 5,45 1,57 .91 6 
Προώθηση 4,67 1,21 .80 6 

∆ηµόσιες σχέσεις 5,47 1,11 .84 9 
 
Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι η αξιολόγηση των 
µεταβλητών µάρκετινγκ των ιστοτόπων αθλητικών συλλόγων-οργανισµών είναι µία πολυδιάστατη 
έννοια, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί και από άλλους συγγραφείς στο παρελθόν (Brown, 1998; 
Chang, 2002; Feather, 2000; Pope & Forrest, 1997; Τσίτσκαρη και συν., 2004). Οι µεταβλητές του 
ερωτηµατολογίου φαίνονται πράγµατι ενδεικτικές για την αξιολόγηση του διαδικτυακού αθλητικού 
µάρκετινγκ. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, οι Έλληνες αθλητικοί µάρκετινγκ µάνατζερ αξιολογώντας 
τους παράγοντες αθλητικού διαδικτυακού µάρκετινγκ που αναπτύσσονται από τους ελληνικούς 
συλλόγους απάντησαν «σχετικά θετικά» µόνο στην εµφάνιση του παράγοντα «Προϊόν», ο οποίος 
σχετίζεται µε οτιδήποτε έχει σχέση µε την οµάδα, όπως: αναφορές σε παίκτες, προπονητές, τα νέα και 
τα αποτελέσµατα της οµάδας, κλπ. «Μετρίως θετικά» αξιολογούν την εµφάνιση του παράγοντα 
«Τιµή-Τόπος» (που αναφέρεται στη δυνατότητα ανάπτυξης ηλεκτρονικού εµπορίου στα προϊόντα, τα 
εισιτήρια, κλπ., του συλλόγου, αλλά και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τις σχετικές µε το γήπεδο) και 
του παράγοντα «∆ηµόσιες σχέσεις» (που αφορά σε οτιδήποτε σχετίζεται µε την ανάπτυξη της 
επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στον οργανισµό και τους εµπλεκόµενους µε αυτόν, 
π.χ. φιλάθλους, χρήστες, συνεργάτες, χορηγούς, κλπ.). Τέλος, σχεδόν απουσιάζουν από τους 
ιστοτόπους αθλητικών συλλόγων οι µεταβλητές του παράγοντα «Προώθηση» (µε µεταβλητές που 
σχετίζονται µε τα ανάλογα µέσα που µπορεί να αναπτύξει ηλεκτρονικά ένας αθλητικός σύλλογος 
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όπως, για παράδειγµα, τα παιχνίδια ή οι καρτέλες εγγραφής των στοιχείων των χρηστών του 
ιστοτόπου).  
 
Το ερωτηµατολόγιο αυτό µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για τους δηµιουργούς 
αθλητικών –και όχι µόνο- ιστοτόπων, τους αθλητικούς µάνατζερ και τους µάρκετινγκ µάνατζερ που 
επιθυµούν αφενός µεν να ενσωµατώσουν το διαδίκτυο στο πλάνο µάρκετινγκ του οργανισµού τους, 
αφετέρου δε να γνωρίζουν αν και κατά πόσο ικανοποιούν τις ανάγκες και τα θέλω των χρηστών-
οπαδών τους. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση 
τόσο µε άλλους συλλόγους, όσο και µε άλλους αθλητικούς οργανισµούς (π.χ., καταστήµατα 
αθλητικών προϊόντων και ενδυµάτων, οµοσπονδίες, κλπ.). Το γεγονός αυτό πιθανά να αυξήσει την 
ικανοποίηση των φιλάθλων-καταναλωτών από τις παρεχόµενες από το σύλλογο υπηρεσίες, γεγονός 
που πιθανά να τους µετατρέψει όχι µόνο σε τακτικούς χρήστες του ιστοτόπου του συλλόγου, αλλά και 
σε επαναλαµβανόµενους αγοραστές εισιτηρίων, προϊόντων ή άλλων υπηρεσιών του.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: 

 «UEFA Champions League - Athens Final 2007» & «Final Four 2007» 
 
Σταυρόπουλος, Σ. & Αυθίνος, Ι. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή  
 
Επειδή οι διοργανώσεις µεγάλων αθλητικών γεγονότων θεωρούνται από τις σηµαντικότερες 
ανθρώπινες εκδηλώσεις στις οποίες συµµετέχει µεγάλος αριθµός προσωπικού και αξιοποιείται 
µεγάλος αριθµός εγκαταστάσεων, ενώ οι υψηλές απαιτήσεις των θεατών και των συµµετεχόντων 
επιβάλλουν τον ακριβή σχεδιασµό των δραστηριοτήτων και την πιστή τήρηση των προβλεπόµενων 
διαδικασιών, εντάσσονται στη κατηγορία των έργων και ως τέτοια πρέπει να διαχειρίζονται (Alleman, 
2002). Όµως, παρ’ όλη την ύπαρξη αναφορών σχετικά µε τη διαχείριση της διοργάνωσης των 
Ολυµπιακών Αγώνων (Stamatakis et al., 2003, Αυθίνος & Γαργαλιάνος, 2003), δεν έχει διερευνηθεί 
ακόµη η πιθανή εφαρµογή κάποιου συγκεκριµένου µοντέλου διαχείρισης έργου σε άλλα µεγάλα 
αθλητικά γεγονότα, αν και έχουν ήδη επισηµανθεί από ερευνητές οι σηµαντικές κοινωνικο-
οικονοµικές επιδράσεις των γεγονότων αυτών, κυρίως λόγω της µεγάλης διεθνούς προβολής της 
φιλοξενούσας πόλης (Moris, 1997).  
 
Σύµφωνα µε τον Verzuh (2002), οι λειτουργίες διαχείρισης ενός έργου διακρίνονται σε ορισµό, 
προγραµµατισµό και έλεγχο µε χαρακτηριστικά στοιχεία τον περιορισµό χρόνου – κόστους - 
ποιότητας σε αλληλένδετη συσχέτιση, τα οποία καθορίζουν τις τεχνικές του µάνατζµεντ που θα 
εφαρµοστούν (Maylor, 1999). Σύµφωνα µε το Martin (2003), οι βασικότερες µέθοδοι διαχείρισης 
µεγάλων έργων είναι οι ακόλουθες: Program Evaluation and Review Technique (PERT), Critical Path 
Method (CPM), Agile Project Management (APM) και PRojects IN Controlled Environments 
(PRINCE). Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εµπορίου της Βρετανικής 
Κυβέρνησης (Office of Government Commerce, 2003), το PRINCE 2 (Alleman, 2002) (Σχήµα 1) 
αποτελεί µία προκαθορισµένη µέθοδο που τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι ο σχεδιασµός µε βάση 
το παραγόµενο προϊόν-υπηρεσία και ο διαχωρισµός του έργου σε ελεγχόµενα στάδια. Η συγκεκριµένη 
µέθοδος κρίθηκε ως η περισσότερο ενδεικνυόµενη για την παρούσα έρευνα. 

 
 
Σχήµα 1. Οι βασικές λειτουργικές διαδικασίες του µοντέλου PRINCE2. 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (DP)

ΑΠΟ∆ΟΧΗ 
(SU) 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

(IP)

ΕΛΕΓΧΟΣ (CS)
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

(SB) 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 
(MP) 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ (CP) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Ρ )

∆ΗΛΩΣΗ 
ΕΡΓΟΥ
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Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της εφαρµογής των αρχών διαχείρισης έργου σε 
δύο µεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2007, το «UEFA 
Champions League - Athens Final» και το «FIBA EUROPE - Final Four». 
 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 5 στελέχη (2 από κάθε υπό εξέταση διοργάνωση και 1 
στέλεχος που είχε εργαστεί και στις δύο).  
 
Όργανο µέτρησης: Για τη συλλογή δεδοµένων αξιοποιήθηκε η δοµηµένη συνέντευξη µε τη χρήση 
συγκεκριµένων ερωτήσεων απορρέουσες από το PRINCE 2.  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Κάθε τηλεφωνική επαφή ακολουθήθηκε από µία επεξηγηµατική – 
επιβεβαιωτική επιστολή, διασφαλίζοντας έτσι τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων (Sells et al., 1997). 
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της συνέντευξης ο ερευνητής κρατούσε 
σηµειώσεις µε σκοπό την αποτύπωση εντυπώσεων, συναισθηµάτων, ή αντιδράσεων (Hinojosa, 
Mosey, Ely, & Mariano 1989), παρέχοντας έτσι πλουσιότερες πληροφορίες για τα υπό διερεύνηση 
ζητήµατα. Επισηµαίνεται ότι όλα σχεδόν τα στελέχη είχαν αντίστοιχη εργασιακή εµπειρία και από τη 
διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004». Μέσα σε 5 ηµέρες, αναλύθηκαν οι 
παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν (προβλήµατα ακουστικότητας, κατανόησης περιεχοµένου 
ερωτήσεων κλπ), µε σκοπό την πιθανή τροποποίηση της επόµενης συνέντευξης, ενώ όλες 
ολοκληρώθηκαν στο χρονικό διάστηµα από 1-6-2007 έως 15-7-2007. Υποβλήθηκαν 8 βασικά 
ερωτήµατα καλύπτοντας τις αντίστοιχες ενότητες του PRINCE 2 (Hinojosa et al., 1989), 
παρουσιάστηκαν δε µε τον ίδιο τρόπο και σειρά στον κάθε ερωτώµενο (Καµπίτσης & Χαραχούσου, 
1999).  
 
Η διασφάλιση της εγκυρότητας της έρευνας, έγινε µε την επιλογή στελεχών ανά διοργάνωση, τα 
οποία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κάλυψαν όλο το εύρος διαχείρισης των έργων (Sells et 
al., 1997), αλλά και µε τη χρήση ερωτήσεων που απορρέουν από το περιεχόµενο του PRINCE 2. Η 
αξιοπιστία της έρευνας, διασφαλίστηκε µε τη διαδικασία της διασταύρωσης των στοιχείων 
(τριγωνοποίηση) (Thomas & Nelson, 2003). Η ανάλυση των δεδοµένων βασίστηκε στην εθνογραφική 
– ποιοτική µέθοδο (Elly, 1991). Συγκεκριµένα, τα δεδοµένα αφού κωδικοποιηθήκαν, διασταυρώθηκαν 
µεταξύ τους µε σκοπό την εξέταση της ύπαρξης ταυτόσηµων απόψεων (Lazaraton, 2003) ανά 
θεµατική ενότητα. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Στις απόψεις των ερωτηθέντων που αφορούν στην εφαρµογή των αρχών διαχείρισης έργου, 
παρατηρήθηκε τριγωνοποίηση όλων των απαντήσεων και ταξινοµήθηκαν (Alleman, 2002), στις 
θεµατικές ενότητες της µεθόδου PRINCE 2, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1: 
 
Πίνακας 1. Αποτελέσµατα απαντήσεων. 
 

Θεµατική ενότητα Αποτελέσµατα 

Αποδοχή 
Οι διαδικασίες εκκίνησης ενεργοποιήθηκαν έγκαιρα για το 
Champions League, ενώ οριακά χρονικά για το Final Four. 

Προγραµµατισµός Ο προγραµµατισµός ήταν παντού µία συνεχής διαδικασία.  

Εκκίνηση 
Τέθηκαν έγκαιρα οι βάσεις συνεργασίας µε τους υποστηρικτές 
των έργων αλλά σε επίπεδο κυρίως των UEFA & Euroleague 
Basketball.  
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∆ιεύθυνση 
Υπήρξε συνεχής κατεύθυνση σε όλη τη διάρκεια του έργου 
και για τις δύο διοργανώσεις . 

∆ιαχείριση πλαίσιου 
λειτουργίας 

Οι διαδικασίες ελέγχου της πορείας των έργων ήταν 
ικανοποιητικές και στα δύο έργα, αλλά σαφώς πιο τυπικές στο 
Champions League. 

∆ιαχείριση παραδοτέων 
Η αξιολόγηση της βιωσιµότητας των έργων ήταν συνεχής και 
από όλες τις πλευρές. 

Έλεγχος 
Η διασφάλιση ποιότητας ήταν υπόθεση τόσο της 
επιβλέπουσας αρχής, όσο και των εσωτερικών µηχανισµών 
των διοργανωτών. 

Κλείσιµο Οι διοργανώσεις ολοκληρώθηκαν µε οµαλές διαδικασίες. 
 
Συζήτηση 
 
Η έρευνα κατέδειξε ότι κατά την υλοποίηση των διοργανώσεων «UEFA Champions League - Athens 
Final 2007» & «Final Four 2007» εφαρµόσθηκαν οι αρχές διαχείρισης έργου, όπως αυτές 
περιγράφονται στη µέθοδο PRINCE 2 (Alleman, 2002). Σύµφωνα µε το γενικό σχέδιο, καθορίσθηκαν 
έγκαιρα οι βασικοί χρονικοί περιορισµοί (Verzuh, 2002) κυρίως για την πρώτη διοργάνωση, ενώ 
οριακά χρονικά για τη δεύτερη, και τα οποία οδήγησαν στην ανάπτυξη των επί µέρους 
δραστηριοτήτων.  
 
Επειδή όταν τα στελέχη δεν έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα ή, ακόµα περισσότερο, όταν η µεθοδολογία 
επίτευξής τους δεν τους είναι εκ των προτέρων γνωστή (Horluck, Krommergaard, Nielsen & 
Lindgren, 2002), είναι δύσκολο να πετύχουν µε ακρίβεια τους στόχους του έργου, η αξιοποίηση της 
εργασιακής εµπειρίας που απέκτησαν από τη συµµετοχή τους στους ΟΑ «Αθήνα 2004» ήταν 
ιδιαίτερα σηµαντική. Ειδικότερα σε σχέση µε τους εν λόγω ΟΑ, όπως αυτοί εξετάστηκαν µε το ίδιο 
µοντέλο (Σταυρόπουλος & Αυθίνος, 2006), ενώ διαπιστώθηκε ότι και στις 3 διοργανώσεις 
εφαρµόστηκαν οι βασικές αρχές διαχείρισης έργου, σαφώς οι υπό εξέταση διοργανώσεις υπολείπονται 
σε έκταση, µε σαφώς καλύτερη κατάσταση αυτή του Champions League. ∆ιαπιστώθηκε ότι στη 
συγκεκριµένη διοργάνωση εφαρµόστηκαν τυποποιηµένες διαδικασίες επικοινωνίας και ελέγχου τόσο 
από την επιβλέπουσα αρχή UEFA, όσο και από την Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή.  
 
Αντίθετα, στο «Final Four 2007» η επιβλέπουσα αρχή Euroleague Basketball δεν άσκησε 
συγκεκριµένη και τυποποιηµένη πολιτική πληροφόρησης και ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η 
υψηλή ποιότητα προετοιµασίας των διοργανώσεων διασφαλίστηκε αποτελεσµατικά, γεγονός που 
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην πρωτοβουλία των εµπλεκόµανων στελεχών. Παρόλα αυτά, ζητήµατα 
που αφορούν στη διαχείριση κινδύνου, τη στελέχωση του προσωπικού, την εφαρµογή των αλλαγών 
που απαιτήθηκαν, καθώς και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά που εµφανίστηκαν στα συγκεκριµένα 
έργα, προτείνεται να διερευνηθούν περαιτέρω, ώστε να βοηθήσουν στην ευρύτερη αξιοποίηση των 
αρχών διαχείρισης έργου, µε σκοπό την αποτελεσµατική διοργάνωση αντίστοιχων αθλητικών 
γεγονότων στη χώρα µας. 
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΘΕΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΝΙΣ 

 
Παπακωνσταντίνου, Χ.,1 Κουθούρης, Χ.1 & Αλεξανδρής, Κ.2 
1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια η χορηγία γενικότερα και η χορηγία στα σπορ ειδικότερα γνωρίζει µεγάλη 
άνθηση και κατέχει ηγετική θέση στην κατηγορία (69%), µε τα υπόλοιπα είδη να υπολείπονται κατά 
πολύ, καθώς ο τοµέας της διασκέδασης έχει 8%, τα φεστιβάλ 8% και οι τέχνες 6% (Stotlar, 2004). Οι 
Berret & Slack (1999), επιβεβαιώνουν ότι η χορηγία στα σπορ είναι ένα αξιόλογο συστατικό για τη 
στρατηγική µάρκετινγκ. Σύµφωνα µε ερευνητές (Cornwell & Maignan, 1998; Meenaghan, 1983; 
Meenaghan, 1991; Walliser, 2003), η χορηγία αναφέρεται ως µορφή οικονοµικής συναλλαγής, από 
την οποία προκύπτουν οφέλη και για τις δύο αντισυµβαλλόµενες πλευρές. Με την οικονοµική 
χρηµατοδότηση ο χορηγούµενος επιτυγχάνει πιο εύκολα τους στόχους του, ενώ ο χορηγός, µέσα από 
την επένδυση οικονοµικών πόρων, εξασφαλίζει την προβολή του. Η αθλητική χορηγία είναι η παροχή 
οικονοµικής, ή άλλου είδους βοήθεια από µία επιχείρηση σε έναν αθλητικό οργανισµό, αθλητικό 
γεγονός, αθλητική εγκατάσταση, ή αθλητή µε σκοπό την προώθηση των εµπορικών της στόχων, 
ειδικά εκείνων της επικοινωνίας και του µάρκετινγκ (Crompton, 2004; Pham, 1991; Stotlar, 2004).  
 
Όλο και περισσότερες εταιρίες συνδέουν το όνοµά τους µε αθλητικά γεγονότα µε στόχο την 
καθιέρωσή τους στη αγορά του αθλητισµού και της αναψυχής και, κατ’ επέκταση, την απόκτηση 
µεγαλύτερου µερίδιου δυνητικών πελατών. Ένας από τους λόγους κλειδιά που οι εταιρείες 
αποφασίζουν να ασχοληθούν µε τη χορηγία είναι η επιθυµία να µεταφέρεται η φήµη ενός οργανισµού, 
ή ενός γεγονότος στο προϊόν, ή στην εταιρεία που καταβάλλει τη χορηγία (Meenaghan & Shipley, 
1999; Pope & Voges, 1999). Η επίτευξη αυτού του επιχειρήµατος γίνεται µε την καταγραφή και την 
ανάλυση των διαφορετικών τάσεων και θέσεων των παρευρισκόµενων θεατών απέναντι στην εικόνα 
του χορηγού. Στη συνέχεια, οι µάρκετερ µελετούν τα αποτελέσµατα των ερευνών για να αποφασίσουν 
ποια θα είναι η οµάδα-στόχος τους. Υπάρχουν πολλές µέθοδοι που µπορεί να γίνει το παραπάνω και 
προς αυτήν την κατεύθυνση επενδύονται κάθε χρόνο τεράστια χρηµατικά ποσά. Έχει αναγνωριστεί 
πως όσο περισσότερες φορές είναι κάποιος θεατής σε αθλητικά γεγονότα τόσο πιο εύκολα 
αναγνωρίζει τους χορηγούς της συγκεκριµένης αγοράς και τόσο πιο θετική είναι η στάση του 
απέναντί τους. Ιδιαίτερα, αν ο ίδιος ο θεατής συµµετέχει ενεργητικά στο άθληµα που παρακολουθεί 
είναι πιο δεκτικός στα µηνύµατα που λαµβάνει.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει διαφορές συµπεριφοράς και στάσεων µεταξύ 
θεατών που γνωρίζουν το χορηγό ενός αθλητικού γεγονότος και θεατών που δεν τον γνωρίζουν. 
Συγκεκριµένα εξετάσθηκαν αν: α) υπάρχουν διαφορές µεταξύ θεατών αγώνων τένις που γνωρίζουν το 
χορηγό και θεατών που δεν γνωρίζουν τον χορηγό, έναντι της στάσης τους προς το αθλητικό γεγονός, 
β) υπάρχουν διαφορές µεταξύ θεατών αγώνων τένις που γνωρίζουν το χορηγό και θεατών που δεν 
γνωρίζουν το χορηγό, έναντι της στάσης προς το θεσµό της χορηγίας, γ) υπάρχουν διαφορές µεταξύ 
θεατών αγώνων τένις που γνωρίζουν το χορηγό και αυτών που δεν γνωρίζουν το χορηγό, έναντι της 
διαφορετικής συχνότητας που παρακολουθούν αγώνες τένις. 
 
Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 200 άτοµα θεατές του διεθνούς αγώνα τένις «Π. Ι. Θεοδωρόπουλος 
Cup $50.000» που διεξήχθη στην πόλη της Πάτρας στις αρχές του καλοκαιριού 2007. Τα 
ερωτηµατολόγια συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ηµερών των αγώνων όπου 
διεξάγονταν οι ηµιτελικοί και τελικοί αγώνες ανδρών και γυναικών. 
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Όργανο µέτρησης: Για τη µέτρηση της «Στάσης προς το αθλητικό γεγονός» χρησιµοποιήθηκε η 
κλίµακα των Speed & Thomson (2000), ενώ για τη µέτρηση της «Στάσης προς τη χορηγία» 
χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα του Madrigal (2001), οι οποίες έχουν σταθµισθεί επιτυχώς στην ελληνική 
γλώσσα (Alexandris, Tsaousi & James, 2004). 
 
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των 3 διαστάσεων της έρευνας. 
 

Μεταβλητές Αριθµός 
Θεµάτων 

Μ /SD t p 

Στάση στο γεγονός 4 
1        4.5/ .51 
2        3,9/ .66 

 
t= 4,64 

p< 05 

Στάση στη χορηγία 3 
1        4,6/ .51 
2         4,5/ .67 

 
t= 1.20 

p= 
.n.s 

Συχνότητα συµµετοχής 4 
1         2,8 /.09 
2         2.1/ .03 

 
t= 3.25 

p< 05 

1. Αυτοί που γνωρίζουν το χορηγό 
2. Αυτοί που δεν γνωρίζουν το χορηγό 

 
Η «Στάση προς το αθλητικό γεγονός» µετρήθηκε µε 4 θέµατα, ενώ η «Στάση προς τη χορηγία» µε 3 
θέµατα. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθµια κλίµακα Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 5 = 
συµφωνώ απόλυτα. Η «Συχνότητα παρακολούθησης αγώνων τένις» καταγράφηκε ως 1 = µόνο 
ευκαιριακά, 2 = κάποιες φορές, 3 = συχνά και 4 = συστηµατικά. Στο ερωτηµατολόγιο περιλήφθηκαν 
ερωτήσεις καταγραφής των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του δείγµατος. 

 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως υπάρχει επιβεβαίωση της πρώτης υπόθεσης, καθώς 
υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των θεατών που γνωρίζουν το χορηγό και των 
θεατών που δεν τον γνωρίζουν όσον αφορά στη στάση τους έναντι του αθλητικού γεγονότος (t =  
4.64, df = 98, p<0.05). Συγκεκριµένα, οι θεατές που γνώριζαν το χορηγό σηµείωσαν υψηλότερες τιµές 
(Μ = 4,5, SD = 0,5) από αυτούς που δεν τον γνώριζαν (Μ = 3,9, SD = 0,66). Στη δεύτερη διάσταση 
που αφορά στη στάση προς το θεσµό της χορηγίας δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ αυτών που γνώριζαν και αυτών που δεν γνώριζαν το χορηγό. (t = 1.20, df = 98, 
p>0.05). Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος που σηµείωσε η πρώτη οµάδα (Μ = 4.6, SD = 0,51) δεν διέφερε 
στατιστικά σηµαντικά από το µέσο όρο της δεύτερης οµάδας (Μ = 4.5, SD = 0,67). Η τρίτη υπόθεση 
επαληθεύθηκε, καθώς η διαφορετική συχνότητα παρακολούθησης των αγώνων µεταξύ θεατών που 
γνώριζαν το χορηγό και θεατών που δεν τον γνώριζαν ήταν στατιστικά σηµαντική (t = 3.25, df = 98, 
p<0.05). Ο µέσος όρος τιµών που σηµείωσαν οι θεατές που γνώριζαν το χορηγό (Μ = 2.8, SD = 0,9) 
ήταν υψηλότερος από αυτόν των θεατών που δεν τον γνώριζαν (Μ = 2.1, SD = 1.0).  
 
Συζήτηση 
 
Από τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορεί να διαπιστωθεί πως όσοι θεατές γνωρίζουν το χορηγό της 
εκάστοτε διοργάνωσης είναι πιο ευνοϊκά διακείµενοι προς το αθλητικό γεγονός και γίνονται πιο συχνά 
θεατές τέτοιων αγώνων. Από την άλλη µεριά, φαίνεται πως το αν γνωρίζουν, ή όχι το χορηγό δεν 
επηρεάζει την άποψή τους για το θεσµό της χορηγίας. Οι στάσεις αυτές των θεατών έναντι της 
έννοιας της χορηγίας, καθώς και κατά πόσο επηρεάζονται από τη διαφορετική συχνότητα συµµετοχής 
θεατών σε αγώνες τένις πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους υπεύθυνους των αθλητικών οργανισµών, 
αλλά και από τους υπεύθυνους των εταιρειών που θέλουν να επενδύσουν σε αγώνες τένις. Οι λόγοι 
αυτοί επιβάλουν τη συνέχιση της έρευνας στον τοµέα αυτό, καθώς οι σχετικές µελέτες είναι 
εξαιρετικά περιορισµένες στον ελλαδικό χώρο.  
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ΤΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ: 

 ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ – ΠΙΛΟΤΟΣ 
 

Αγγελοπούλου, Π. & Αυθίνος, Ι.  
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή  
 
Στόχο του αθλητικού µάρκετινγκ αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυµιών των 
φιλάθλων (αθλητικών καταναλωτών) µέσω µίας διαδικασίας ανταλλαγής (Mullin, Hardy & Sutton, 
2004). Για να γίνει αυτό είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι πιθανές οµάδες – στόχοι, στις οποίες 
απευθύνονται οι αθλητικές επιχειρήσεις, αλλά και τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους. Σύµφωνα µε 
τους Mullin, Hardy & Sutton (2004), η συλλογή πληροφοριών και η συχνή επικοινωνία µε τους 
καταναλωτές (φίλαθλους - ασκούµενους) είναι απαραίτητη για τους αθλητικούς οργανισµούς. 
Επιπλέον, η γνώση των ατόµων αυτών επιτυγχάνεται µε την έρευνα αγοράς και χρησιµοποιώντας 
διάφορες µεθόδους. Μία από αυτές είναι η χρήση ερωτηµατολογίων, διότι διερευνάται η φύση της 
αγοράς (π.χ., µέγεθος, δηµογραφικά δεδοµένα, στοιχεία καταναλωτικής συµπεριφοράς, οικονοµικά 
χαρακτηριστικά, κλπ.). Ειδικότερα, το δηµογραφικό προφίλ των φιλάθλων δίνει τη δυνατότητα όχι 
µόνο για µία πιο ολοκληρωµένη γνώση αυτών, αλλά και για δηµιουργία, προσέγγιση και παρουσίαση 
νέων χορηγικών προτάσεων, καθιστώντας έτσι το µάρκετινγκ των αθλητικών οργανισµών 
περισσότερο αποτελεσµατικό. Το προφίλ συνθέτει το άθροισµα των ψυχογραφικών και των 
γεωδηµογραφικών παραγόντων των ατόµων που συµµετέχουν στις έρευνες, τα οποία στη συνέχεια 
αξιοποιούνται ανάλογα από τα στελέχη µάρκετινγκ για τη δηµιουργία προωθητικών στρατηγικών.  
 
Σχετικές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί στο εξωτερικό και αφορούν σε φιλάθλους του ποδοσφαίρου 
(Tapp & Clowes, 2002), του χόκεϊ επί πάγου (Crawford, 2001), του µπέιζµπολ (Soonhwan, Ryder & 
Shin, 2003), του βόλεϊ (Dawson, Mariani, Norton, Twardowski & White, 2004), του µπάσκετ και του 
ράγκµπι (ΡΜΑ, 1997), οι οποίες εξετάζουν τα δηµογραφικά στοιχεία των φιλάθλων των 
συγκεκριµένων αθληµάτων.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά του φιλάθλου της 
πετοσφαίρισης.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των 1500 φιλάθλων που παρακολούθησαν τον πρώτο 
τελικό του πρωταθλήµατος βόλεϊ της Α1 Ανδρών, που πραγµατοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο της 
Γλυφάδας, το Μάιο του 2006, µεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή BMW Αδαµίδη, 137 από 
τους οποίους δέχθηκαν να συµµετέχουν στην έρευνα και συµπλήρωσαν το σχετικό ερωτηµατολόγιο. 
 
Όργανο µέτρησης. Το ερωτηµατολόγιο βασίστηκε σε αντίστοιχο άλλων ερευνών (Mullin et al., 2004) 
και αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, οι οποίες εξέταζαν τα εξής 
δηµογραφικά στοιχεία: φύλο, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο µόρφωσης, ηλικία, σχέση του θεατή 
και του ατόµου που παρακολουθεί µαζί του τον αγώνα µε το άθληµα, εισόδηµα, τόπος διαµονής, 
επάγγελµα (10 ερωτήσεις). 
 
∆ιαδικασία µέτρησης. Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε από 2 άτοµα όταν το κοινό κάθισε στις 
θέσεις του και πριν από την έναρξη του αγώνα.  
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Αποτελέσµατα 
 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν άνδρες (75,2% ), ηλικίας από 25 – 34 ετών (29,2%) (Πίνακες 1, 
2). 
 

Πίνακας 1. Φύλο 
 

Φύλο 

  f % 

Άνδρας 103 75,2 

Γυναίκα 34 24,8 

Σύνολο 137 100  

Πίνακας 2. Ηλικία 
 

Ηλικία 
  f % 

Κάτω των 18 7 5,1 
18 – 24 27 19,7 
25 – 34 40 29,2 
35 – 44 24 17,5 
45 – 54 25 18,2 

55+ 12 8,8 
Ελλιπή δεδοµ. / ∆.Α. 2 1,5 

ΣΥΝΟΛΟ 137 100  
 
Σχετικά µε την οικογενειακή τους κατάσταση, το 54,7% ήταν ανύπαντροι / ες και το 44,5% 
παντρεµένοι / ες, ενώ η πλειοψηφία (69,3%) δεν είχε παιδιά (Πίνακες 3, 4). 
 

Πίνακας 3. Οικογενειακή κατάσταση 
 

Οικογενειακή κατάσταση 

 F % 

Παντρεµένος 61 44,5 

Ανύπαντρος 75 54,7 

Ελλιπή δεδοµ. / ∆.Α. 1 0,7 

Σύνολο 137 100  

Πίνακας 4. Αριθµός παιδιών 
 

Αριθµός παιδιών 
 f % 

1 παιδί 12 8,8 
2 παιδιά 20 14,6 
3 παιδιά 7 5,1 
4 παιδιά 1 0,7 
∆εν έχω 95 69,3 

Ελλιπή δεδοµ. / ∆.Α      2    1,5 
Σύνολο 137 100  

 
Όσον αφορά στο επίπεδο µόρφωσης και τη σχέση που είχε ο κάθε θεατής µε το άθληµα του 
συγκεκριµένου γεγονότος, η πλειοψηφία αυτών ήταν πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (43,8%) και 
απλοί φίλαθλοι (32,1%) (Πίνακες 5, 6). 
 

Πίνακας 5. Επίπεδο µόρφωσης 
 

Επίπεδο µόρφωσης 
  f % 

∆ηµοτικό 4 2,9 
Γυµνάσιο 5 3,6 
Λύκειο 36 26,3 

Πανεπιστήµιο 60 43,8 
Μεταπτυχιακό 24 17,5 

Ελλιπή δεδοµένα / ∆.Α 8 5,8 
Σύνολο 137 100  

Πίνακας 6. Σχέση µε το άθληµα 
 

Σχέση του θεατή µε το άθληµα 
  f % 

Απλός φίλαθλος 44 32,1 
Φανατικός φίλαθλος 27 19,7 
Αθλητής αναψυχής 3 2,2 

Παράγοντας της διοίκησης 5 3,6 
Πρώην αθλητής 14 10,2 

Εν ενεργεία αθλητής 17 12,4 
Προπονητής 5 3,6 

Χορηγός 1 0,7 
∆εν έχω άµεση σχέση 1 0,7 

∆ιαιτητές 10 7,3 
∆ιπλή σχέση 9 6,6 

Ελλιπή δεδοµένα / ∆.Α 1 0,7 
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Σύνολο 137 100  
 
Σχετικά µε το εισόδηµα, τον τόπο διαµονής και το επάγγελµα το µεγαλύτερο ποσοστό των φιλάθλων 
διαθέτει ετήσιο εισόδηµα περίπου από 10.000 - 30.000€ (35,7%), σε ποσοστό 54,7% διαµένει σε 
γειτονικό δήµο της περιοχής διεξαγωγής του αθλητικού γεγονότος (Γλυφάδα), ενώ οι εργαζόµενοι 
ήταν 71,6% (20,4% ελεύθεροι επαγγελµατίες) (Πίνακες 7, 8, 9). Τέλος, αναφορικά µε τον τρόπο 
κατανάλωσης, το 38% των φιλάθλων δήλωσαν πως παρακολούθησαν τον αγώνα στο γήπεδο µαζί µε 
φίλους (Πίνακας 10). 
 

Πίνακας 7. Εισόδηµα 
 

Εισόδηµα 
  f % 

< 10.000€ 29 21,2 
10.000-20.000€ 24 17,5 
20.000-30.000€ 25 18,2 
30.000-40.000€ 13 9,5 
40.000-60.000€ 17 12,4 

>60.000€ 13 9,5 
Ελλιπή δεδοµένα/∆.Α 16 11,7 

Σύνολο 137 100  

Πίνακας 8. Τόπος ∆ιαµονής 
 

Τόπος διαµονής 

  f % 

Γλυφάδα 19 13,9 

Γειτονικός ∆ήµος 75 54,7 

Άλλη περιοχή 8 5,8 

Ελλιπή δεδοµένα/∆.Α 35 25,5 

Σύνολο 137 100  

 
Πίνακας 9. Επάγγελµα 

 

Επάγγελµα 
  f % 

Ελ. Επαγγελµατίας 28 20,4 
Επιστήµονας 11 8,0 

Στέλεχος επιχείρησης 13 9,5 
Ιδ. Υπάλληλος 23 16,8 

∆ηµόσιος υπάλληλος 17 12,4 
Φοιτητής/τρια 16 11,7 

Νοικοκυρά 2 1,5 
Τεχνίτης 2 1,5 
Έµπορος 3 2,2 
Βιοτέχνης 1 0,7 

Μαθητής/τρια 16 11,7 
Ελλιπή δεδοµένα/∆.Α 5 3,6 

Σύνολο 137 100  

Πίνακας 10. Σχέση ατόµων  
 

Σχέση των ατόµων που παρακολουθούν  
τον αγώνα 

  f % 
Σύζυγος 14 10,2 

Οργανωµένος οπαδός 9 6,6 
Φίλος/οι 52 38,0 

Συναθλητές 12 8,8 
Συνάδελφος/οι 7 5,1 

Συγγενής 21 15,3 
∆ιπλή σχέση 14 10,2 

Ελλιπή δεδοµένα/∆.Α 8 5,8 
Σύνολο 137 100  

 
 
Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
 
Η γενική εικόνα του φίλαθλου του συγκεκριµένου αγώνα είναι η εξής: άνδρας, ηλικίας από 25-34 
ετών, ανύπαντρος, πανεπιστηµιακής µόρφωσης, απλός φίλαθλος του βόλεϊ, διαµένει στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή του τόπου διεξαγωγής του αγώνα, εργαζόµενος (συνήθως ελεύθερος 
επαγγελµατίας), µε ετήσιο εισόδηµα από 10.000 - 30.000 €, ο οποίος παρακολουθεί τους αγώνες της 
Α1 Ανδρών Βόλεϊ συνήθως µε φίλους. Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα αυτά µε αντίστοιχα ερευνών 
που έγιναν σε άλλες χώρες προκύπτει πως το προφίλ του φίλαθλου του αγώνα βόλεϊ που µελετήθηκε 
συµφωνεί µε αυτό του µέσου φίλαθλου σε Αγγλία και ΗΠΑ αθληµάτων όπως το βόλεϊ, το 
αµερικανικό ποδόσφαιρο, το χόκεϊ και το µπέιζµπολ. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για συσχέτιση του προφίλ των φιλάθλων του αθλήµατος µε αυτό καταναλωτών συγκεκριµένων  
προϊόντων προκειµένου τα στοιχεία να αξιοποιηθούν για τη σύνταξη ανάλογων χορηγικών 
προτάσεων. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία περαιτέρω έρευνα για το φίλαθλο του βόλεϊ.  
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Αστραπέλλος, Κ.,1 Αστραπέλλου, Ξ.,2 Κώστα, Γ.,1 Τριγώνης, Ι.1  & Τσίτσκαρη, Ε.1 
1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
2 Γυµνάσιο Νέας Ερυθραίας 
 
Εισαγωγή 

 
Η έννοια του ελεύθερου χρόνου είναι σύνθετη, πολυδιάστατη, ιδιαίτερα υποκειµενική και σχετίζεται 
µε το πώς γίνεται αντιληπτή η έκτασή του. Ο άνθρωπος σήµερα έχει ανάγκη την αθλητική ψυχαγωγία 
και αναψυχή, αφού του προσφέρει χαρά, προσωπική ικανοποίηση, φυσιολογική και κοινωνική 
ανάπτυξη. Ένα είδος αθλητικής αναψυχής – δραστηριότητας, στο οποίο επιδίδονται ολοένα και 
περισσότεροι άνθρωποι είναι και οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 
 
Τα προγράµµατα υπαίθριων δραστηριοτήτων και αναψυχής είναι ένα µέσο αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου, το οποίο εκλαµβάνει τον πολίτη ως ενεργό συστατικό στη διαδικασία «της 
αναψυχής». Αντίθετα, «η ψυχαγωγία», τον αντιµετωπίζει ως αποδέκτη των προσφερόµενων 
υπηρεσιών (Αυθίνος, 1999). Πρωταρχικό συστατικό της αναψυχής είναι η κίνηση και η επιδίωξη 
αυτής µε ενεργή συµµετοχή του ατόµου. Όταν η διαδικασία της αναψυχής γίνεται σε ανοικτό χώρο 
και σε φυσικό περιβάλλον αναφέρεται ως υπαίθρια δραστηριότητα. Η ποικιλία και ο αριθµός των 
υπαίθριων δραστηριοτήτων και σπορ περιπέτειας που εξελίσσονται στη φύση είναι µεγάλος και 
συνεχώς αυξάνεται (Astrapellos, Costa, Kouli, Mavromatis & Mantis, 2003). 
 
Στις µέρες µας ένα από τα κύρια ενδιαφέροντα των ερευνητών είναι η συµµετοχή ατόµων σε 
προγράµµατα άσκησης και ειδικότερα σε δραστηριότητες αναψυχής. Το περιεχόµενο των ερευνών 
που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στις δραστηριότητες αναψυχής συνδέεται µε τις «ανάγκες», τις 
«επιθυµίες», τις «προσδοκίες» που έχουν τα άτοµα ως προς αθλητικά προγράµµατα, ή γεγονότα 
αναψυχής που πρόκειται να συµµετάσχουν (Carpenter & Howe, 1985). 
 
Οι υπαίθριες δραστηριότητες απευθύνονται στα άτοµα που επισκέπτονται µία περιοχή, ή έναν 
προορισµό επειδή από νωρίτερα έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που τους έλκει εκεί. Είναι, πλέον, 
φανερό πως τα προϊόντα παραδοσιακού µαζικού τουρισµού που περιοριζόταν στο δίδυµο θάλασσα – 
ήλιος δε δελεάζουν µε την ίδια ένταση τους τουρίστες όπως πιο παλιά. Η µεταφορά, η διαµονή και το 
φαγητό δεν είναι πλέον τα µοναδικά συστατικά του τουριστικού προϊόντος (Boyd & Butler, 1996).  
 
Στην Ελλάδα, οι εταιρείες που προσφέρουν υπαίθρια προγράµµατα αναψυχής άρχισαν να 
εµφανίζονται στην αρχή της δεκαετίας του 1980. Από εκεί και µετά η αύξησή τους είναι ραγδαία. Η 
σχετική ποικιλία των δραστηριοτήτων, των σκοπών και των µεθόδων που χρησιµοποιούν 
προκειµένου να τις υλοποιήσουν δηµιούργησαν ερωτήµατα αναφορικά µε την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών από τις εταιρείες αυτές (Αστραπέλλος, Τσίτσκαρη, ∆ράκου & Κώστα, 
2002). 
 
Οι σκοποί και οι στόχοι των προγραµµάτων αναψυχής που προσφέρουν οι εταιρείες αναψυχής µπορεί 
να ποικίλουν, αλλά οι κύριοι σκοποί τους είναι να προσφέρουν ποικιλία δραστηριοτήτων στους 
συµµετέχοντες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής µέσα από τις δραστηριότητες (Parks, Zanger & 
Quarterman, 1998). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στον τοµέα των υπηρεσιών σε 
παγκόσµιο επίπεδο και στη διεθνή βιβλιογραφία για την ποιότητα υπηρεσιών και την ποιότητα 
εξυπηρέτησης (Batteson, 1992). Η εµπειρία έχει χρησιµοποιηθεί ως όχηµα για να περιγράψει την 
έννοια των διάφορων γεγονότων και δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής 
(Mannell & Iso-Ahola, 1987).  
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Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την εµπειρία εξυπηρέτησης ατόµων που συµµετείχαν 
σε προγράµµατα υπαίθριων δραστηριοτήτων και αναψυχής. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα:. Στην έρευνα συµµετείχαν 143 γυναίκες και 129 άντρες που συµµετείχαν σε προγράµµατα 
υπαίθριων δραστηριοτήτων και αναψυχής. 
 
Όργανο µέτρησης: Η συλλογή δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του ειδικά διαµορφωµένου 
ερωτηµατολόγιου «Ποιότητα Εξυπηρέτησης» (Otto & Ritchie 1996), το οποίο αποτελούνταν από 19 
ερωτήσεις, που σχηµάτιζαν 4 παράγοντες: α) «ευχαρίστηση», β) «ηρεµία – χαλάρωση», γ) 
«συµµετοχή» και δ) «αναγνώριση – ικανοποίηση», καθώς και 4 ανεξάρτητες ερωτήσεις. Οι πελάτες 
απαντούσαν στο ερωτηµατολόγιο µε 5βάθµια κλίµακα, όπου 5 = «συµφωνώ απόλυτα» και 1= 
«διαφωνώ απόλυτα».  
 
Για την εξέταση της δοµικής εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου, έγινε παραγοντική ανάλυση, η οποία 
κατέληξε στους παράγοντες: «ευχαρίστηση», «ηρεµία – χαλάρωση», «συµµετοχή» και «αναγνώριση – 
ικανοποίηση». Επειδή, υπήρχαν και µεταβλητές που δεν φόρτιζαν σε κάποιους από τους παραπάνω 
παράγοντες, θεωρήθηκε σωστό να κρατηθούν και να συµπεριληφθούν στις αναλύσεις ως ανεξάρτητες 
ερωτήσεις. Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου εξετάσθηκε µε την εκτίµηση του δείκτη Cronbach a, 
που έδειξε ότι το ερωτηµατολόγιο έχει ικανοποιητικό βαθµό αξιοπιστίας (a από .67 έως .81). Για να 
εξετασθούν οι διαφορές στους παράγοντες, λόγω της ηλικίας των συµµετεχόντων, χρησιµοποιήθηκαν 
αναλύσεις µεταβλητής διακύµανσης (One-way ANOVA). 
 
Αποτελέσµατα 
 
Από το σύνολο των ερωτηθέντων οι 40 ήταν µέχρι 20 ετών, οι 164 από 20-30, οι 47 από 30-40 και οι 
21 από 40-50 ετών. Από τις αναλύσεις µεταβλητής διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές ανάλογα µε την ηλικία των συµµετεχόντων µόνο για τον παράγοντα «αναγνώριση – 
ικανοποίηση». 

Πίνακας 1. One-way ANOVA ως προς την ηλικία. 

 Ηλικία Ν Mean df F-τιµή Sig. 

Ευχαρίστηση Μέχρι 20 

20 – 30 

30 – 40 

40 – 50 

Σύνολο 

39 

153 

43 

12 

247 

4,16 

4,15 

4,25 

4,24 

4,17 

3 

243 

246 

0,40 .753 

Ηρεµία – Χαλάρωση Μέχρι 20 

20 – 30 

30 – 40 

40 – 50 

Σύνολο 

39 

151 

44 

19 

253 

3,84 

3,85 

4,15 

4,14 

3,92 

3 

249 

252 

2,26 .082 

Συµµετοχή Μέχρι 20 

20 – 30 

30 – 40 

40 

159 

46 

4,30 

4,35 

4,48 

3 

262 

265 

2,61 .052 
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40 – 50 

Σύνολο 

21 

266 

4,67 

4,39 

Αναγνώριση/Ικανοποίηση Μέχρι 20 

20 – 30 

30 – 40 

40 – 50 

Σύνολο 

39 

158 

43 

18 

258 

3,97 

4,08 

4,42 

4,47 

4,15 

3 

254 

257 

7,01*** .000 

Έχω σκοπό να µοιραστώ τις 
εµπειρίες µου µε άλλους 
αφού επιστρέψω στο σπίτι 

Μέχρι 20 

20 – 30 

30 – 40 

40 – 50 

Σύνολο 

40 

164 

47 

21 

272 

4,55 

4,49 

4,68 

4,57 

4,54 

3 

268 

271 

1,06 .367 

Πιστεύω πως είχα τον 
έλεγχο της δραστηριότητας 

Μέχρι 20 

20 – 30 

30 – 40 

40 – 50 

Σύνολο 

40 

157 

45 

19 

261 

4,15 

4,12 

4,11 

4,42 

4,14 

3 

257 

260 

0,90 .440 

Η συµµετοχή µου στις 
δραστηριότητες µε έκανε 
(θα µε κάνει) πιο 
συνεργάσιµο 

Μέχρι 20 

20 – 30 

30 – 40 

40 – 50 

Σύνολο 

40 

155 

45 

21 

261 

4,27 

4,14 

3,80 

4,00 

4,09 

3 

257 

260 

2,48 .061 

Οι δραστηριότητες στις 
οποίες συµµετείχα µε 
έκαναν να αισθάνοµαι 
σηµαντικός/η 

Μέχρι 20 

20 – 30 

30 – 40 

40 – 50 

Σύνολο 

40 

153 

46 

14 

253 

3,90 

3,81 

3,74 

3,57 

3,80 

3 

249 

252 

0,48 .693 

Όπου: * p<.05, ∗∗, p<.01, ∗∗∗, p<.001 

 
Συζήτηση 
 
Από την παραγοντική ανάλυση και τις αναλύσεις αξιοπιστίας προέκυψαν οι παράγοντες 
«ευχαρίστηση», «ηρεµία - χαλάρωση», «συµµετοχή» και «αναγνώριση - ικανοποίηση» που είναι 
απόλυτα σύµφωνοι µε την εργασία των Otto & Ritchie (1996), το ερωτηµατολόγιο των οποίων 
χρησιµοποιήθηκε και σε αυτή την εργασία. 
 
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις διάφορες 
ηλικίες των συµµετεχόντων προέκυψε µόνο για τον παράγοντα «αναγνώριση – ικανοποίηση». Αυτό 
δικαιολογείται µε το επιχείρηµα ότι ίσως στις µεγαλύτερες ηλικίες είναι πιο έντονο το αίσθηµα της 
αναγνώρισης - ικανοποίησης για δραστηριότητες πιο ριψοκίνδυνες από ό,τι σε νεότερες ηλικίες που 
για να συµµετέχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες θεωρούν δεδοµένο τον ψηλό βαθµό 
επικινδυνότητας. Οι υπόλοιποι παράγοντες και οι ανεξάρτητες ερωτήσεις δεν παρουσιάζουν 
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στατιστικές διαφορές διότι παράγοντες όπως «ευχαρίστηση», «συµµετοχή» και «χαλάρωση» είναι 
λόγοι για τους οποίους όλες οι ηλικίες θέλουν να συµµετέχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες 
αναψυχής και ελεύθερου χρόνου. 
 
Οι συµµετέχοντες σε προγράµµατα ελεύθερου χρόνου και αναψυχής θεωρούν ότι η εξυπηρέτηση που 
λαµβάνουν από τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που τους προσφέρουν οι εταιρείες αναψυχής 
είναι αρκετά υψηλή. Για να είναι αποτελεσµατικές και αποδοτικές στη διαχείριση της εξυπηρέτησης 
των πελατών τους οι εταιρείες αυτές πρέπει να έχουν καθορισµένους στόχους σχετικά µε την 
εξυπηρέτηση των πελατών, να επιλέγουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό, να αξιοποιούν τη 
σύγχρονη τεχνολογία και να εκπαιδεύουν συνεχώς τους συνοδούς δραστηριοτήτων. 
 
Η συµµετοχή σε προγράµµατα αναψυχής είναι δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου που συνεχώς 
κερδίζει έδαφος. Τα άτοµα που συµµετέχουν συνήθως είναι νεαρής ηλικίας, τα οποία, έχοντας την 
ποιότητα εξυπηρέτησης ως κεντρικό σηµείο αναφοράς για εκτίµηση και αξιολόγηση, παρέχουν 
σηµαντικές πληροφορίες στις εταιρείες που προσβλέπουν σε ικανοποιηµένους πελάτες (Gerson, 
1999). Τέτοιες πληροφορίες προσφέρει και ο διαφορετικός βαθµός εξυπηρέτησης και ικανοποίησης 
κάθε συµµετέχοντα σε διαφορετικές δραστηριότητες.  
 
Τέλος, γίνονται ορατά τα πλεονεκτήµατα / µειονεκτήµατα κάθε εταιρείας αναψυχής ώστε να µπορέσει 
να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισµό, µέσα από τον οποίο θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρει 
και θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη του αθλητισµού αναψυχής και αθληµάτων περιπέτειας στη χώρα µας, 
η οποία αποτελεί ιδανικό τρόπο αναζήτησης της περιπέτειας. 
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Ζουρνατζή, Ε., Μπάρλας, Α., Κουστέλιος, Α., Τσιγγίλης, Ν. & Κουστέλιου, Ι. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 
Εισαγωγή 
 
Η «ποιότητα υπηρεσιών», ως αποτέλεσµα της σύγκρισης των προσδοκιών των πελατών σε σχέση µε 
τις αντιλήψεις τους για την απόδοση των παρεχόµενων υπηρεσιών, θεωρείται πλέον ως ένας από τους 
σηµαντικότερους λόγους που διαµορφώνουν την πρόθεση συµπεριφοράς των πελατών για επανάληψη 
της υπηρεσίας και διατήρηση της αφοσίωσής τους έναντι στον οργανισµό (Bloemer, Ko de Ruyter & 
Wetzels, 1999; Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996; Zeithaml & Bitner, 2000). Ωστόσο, έρευνες 
των τελευταίων χρόνων έχουν δείξει πως η αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών δεν 
επηρεάζεται µόνο από την «ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών», αλλά και από την ικανοποίησή 
τους, δηλαδή την εκτίµησή τους αναφορικά µε την ποιότητα µίας υπηρεσίας µετά από την επαφή τους 
µε τον οργανισµό που παρέχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία (Rust & Oliver, 1994).  
 
Αν και τα τελευταία χρόνια σειρά θεωρητικών µοντέλων και αντίστοιχων εργαλείων έχουν 
αναπτυχθεί από τους θεωρητικούς του µάρκετινγκ για την εκτίµηση των παραγόντων που συνδέονται 
µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών (Brady & Cronin, 
1992; Zeithaml & Bitner, 2003; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985), λίγες είναι οι έρευνες που 
µελέτησαν τη σχέση µεταξύ της ποιότητας και της ικανοποίησης στην πρόβλεψη της πρόθεσης για 
επανάληψη των αθλητικών υπηρεσιών, υποδεικνύοντας µάλιστα θετική σχέση µεταξύ των 
παραγόντων (Alexandris, Dimitriadis & Kasiara, 2001; Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis & 
Grouios, 2004b; Chang & Lee, 2004; Chelladurai & Chang, 2000). 
 
Παράλληλα µε την τεράστια ανάπτυξη των αθλητικών υπηρεσιών και τις αυξηµένες απαιτήσεις των 
ασκούµενων, τα αποτελέσµατα των παραπάνω ερευνών οδήγησαν στη διατύπωση ενός νέου 
επιστηµονικού ερωτήµατος αναφορικά µε την ειδική φύση της σχέσης µεταξύ της ποιότητας 
υπηρεσιών και της ικανοποίησης των καταναλωτών για το σχηµατισµό των αγοραστικών προθέσεων, 
ερώτηµα που οδήγησε σε διάφορες προσεγγίσεις και ερευνητικές διαφωνίες. Έτσι, σειρά ερευνών έχει 
ορίσει την ικανοποίηση των πελατών ως παρεµβατική µεταβλητή, η οποία ενισχύει τη σχέση µεταξύ 
της ποιότητας των υπηρεσιών και των αγοραστικών προθέσεων των καταναλωτών (Chang & Lee, 
2004; Cronin & Taylor, 1992), θεωρία που έρχεται σε αντίθεση µε την αντίληψη άλλων ερευνητών, οι 
οποίοι παρουσίασαν την ποιότητα των υπηρεσιών ως διαδοχικό παράγοντα της ικανοποίησης υπό την 
εν δυνάµει αξίωση ότι οι ποιοτικές κρίσεις προέρχονται από την ικανοποίηση, ή όχι των πελατών 
(Bitner, 1990; Bolton & Drew, 1991). 
 
Ωστόσο, ο τρόπος µε τον οποίο οι αντιλήψεις για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και οι 
αντιλήψεις για την ικανοποίηση των αθλητικών καταναλωτών επηρεάζουν η µία τη άλλη και 
αλληλεπιδρούν στο σχηµατισµό των προθέσεών τους για επανάληψη της αθλητικής συµµετοχής 
αποτελεί εξαιρετικά σηµαντικό θέµα για τα στελέχη του αθλητισµού, καθώς η σχέση αυτή 
διαµορφώνει και τις τεχνικές µάρκετινγκ των αθλητικών οργανισµών. Αν και τα τελευταία χρόνια 
έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες στον αθλητικό τοµέα για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των 
παραπάνω 2 θεωρητικών µοντέλων (π.χ., σε αθλητικά κέντρων των ΗΠΑ [Chang & Lee, 2004]), στον 
ελλαδικό χώρο το θέµα δεν έχει διερευνηθεί αρκετά.  
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Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η µελέτη της σχέσης µεταξύ της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και της ικανοποίησης των µελών ιδιωτικών γυµναστηρίων στο σχηµατισµό της πρόθεσης 
των αθλητικών καταναλωτών για επανάληψη της αθλητικής συµµετοχής.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 400 µέλη ιδιωτικών γυµναστηρίων από διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές της Ελλάδας. Από αυτούς το 44.2% ήταν άνδρες και το 55.8% γυναίκες, µε µέσο όρο ηλικίας 
τα 31.2 ± 10.63 χρόνια.  
 
Όργανο µέτρησης: Για την αξιολόγηση της ποιότητας, της ικανοποίησης και της πρόθεσης για 
επανάληψη της συµµετοχής χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο ποιότητας – ικανοποίησης – 
πρόθεσης (ΕΠΙΠ) των Chang & Lee (2004), το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για τη 
µελέτη των συγκεκριµένων παραγόντων του µάρκετινγκ σε ιδιωτικά γυµναστήρια των ΗΠΑ. Για τις 
ανάγκες της έρευνας το ερωτηµατολόγιο προσαρµόστηκε στα ελληνικά και περιλάµβανε συνολικά 18 
ερωτήσεις, 5 από τις οποίες ερευνούσαν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, 6 µελετούσαν 
την ικανοποίηση των αθλητικών καταναλωτών και 7 εξέταζαν την πρόθεση για επανάληψη της 
συµµετοχής τους. Όλες οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθµια κλίµακα τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ 
απόλυτα και 7 = συµφωνώ απόλυτα. Προηγούµενες έρευνες υποστηρίζουν την προτεινόµενη δοµή και 
την εσωτερική συνοχή του ερωτηµατολογίου για την αξιολόγηση της ποιότητας αθλητικών κέντρων 
(Chang & Lee, 2004).  
 
Στατιστική ανάλυση: Για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ ποιότητας, ικανοποίησης και πρόθεσης 
για επανάληψη της συµµετοχής πραγµατοποιήθηκαν 2 µερικές συσχετίσεις (partial correlations). Η 
µερική συσχέτιση αποτελεί µία διαδικασία που εξετάζει την υποθετική σχέση µεταξύ 2 παραγόντων, 
εξισώνοντάς τους στατιστικά ως προς τον τρίτο παράγοντα. Η συγκεκριµένη τεχνική αποτελεί µία 
κοινά αποδεκτή στατιστική µέθοδο, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά, αντί της 
παραγοντικής ανάλυσης, για τη διερεύνηση της σχέσης «µικρών» µοντέλων (3 - 5 παράγοντες).  
 
Aποτελέσµατα 
 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές, οι τυπικές αποκλίσεις, οι συσχετίσεις και ο 
συντελεστής a του Cronbach µεταξύ των 3 υποκλιµάκων του ερωτηµατολογίου.  
 
Πίνακας 1. Μέσες τιµές, τυπική απόκλιση, συντελεστής a του Cronbach και συσχετίσεις µεταξύ των 
εξεταζόµενων µεταβλητών.  

* p<.001 
 
Οι παράγοντες «ποιότητα υπηρεσιών» (a = .89), «ικανοποίηση πελατών» (a = .93) και «πρόθεση για 
επανάληψη της συµµετοχής» (a =.83) παρουσίασαν ικανοποιητική εσωτερική συνοχή, ενισχύοντας 
την άποψη για την εφαρµογή του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου στον ελλαδικό χώρο. Από την 
εξέταση του πίνακα παρατηρείται σηµαντική θετική σχέση µεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών και της 
ικανοποίησης των µελών των γυµναστηρίων (r = .797, p < .001). Έτσι, όταν η ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών είναι υψηλή, το επίπεδο ικανοποίησης αυξάνεται, γεγονός αναµενόµενο 
αφού οι 2 έννοιες συνδέονται τόσο πολύ, ώστε από πολλούς ερευνητές να θεωρούνται ως µία. 
Επιπλέον, υψηλές θετικές συσχετίσεις εµφανίζονται µεταξύ ποιότητας και πρόθεσης (r = .720, p < 

 Μ.Τ. Τ.Α. 1 2 a 

1. Ποιότητα υπηρεσιών 5.95 .94   .89 

2. Ικανοποίηση πελατών 6.02 .92 .797*  .93 

3. Πρόθεση για επανάληψη της υπηρεσίας 5.70 1.17 .720* .725* .84 
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.001), αλλά και µεταξύ ικανοποίησης και πρόθεσης (r = .725, p < .001), καθώς όσο αυξάνεται η 
ικανοποίηση και η ποιότητα αντίστοιχα, τόσο αυξάνεται η πρόθεση για επανάληψη της αθλητικής 
συµµετοχής. 
 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η µερική σχέση µεταξύ της ικανοποίησης και της πρόθεσης µε 
διατήρηση της ποιότητας σταθερής, η οποία φανερώνει µέτρια θετική συσχέτιση µεταξύ των 2 
παραγόντων, καθώς r = .367, p<.001. 
 
Πίνακας 2. Μερική συσχέτιση της ικανοποίησης και της πρόθεσης µε διατήρηση της ποιότητας 
σταθερής.  
 

** p<.001 
 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η µερική σχέση µεταξύ της ικανοποίησης και της πρόθεσης µε 
διατήρηση της ποιότητας σταθερής, η οποία φανερώνει εξίσου µέτρια θετική συσχέτιση µεταξύ των 2 
παραγόντων, καθώς r = .337, p<.001. 
 
Πίνακας 3. Μερική συσχέτιση της ποιότητας και της πρόθεσης µε διατήρηση της ικανοποίησης 
σταθερής.  

** p<.001 
 
Μελετώντας τα αποτελέσµατα των Πινάκων 2 και 3 παρατηρείται πως και τα 2 µοντέλα είναι 
στατιστικά σηµαντικά, µε το 1ο, ωστόσο, να εξηγεί καλύτερα τη σχέση ποιότητας, ικανοποίησης και 
πρόθεσης για αθλητική συµµετοχή. Έτσι, συµπεραίνεται πως η ποιότητα των υπηρεσιών έχει 
σηµαντική επίδραση στην ικανοποίηση και η ικανοποίηση, µε τη σειρά της, έχει σηµαντική επίδραση 
στην πρόθεση των µελών των αθλητικών κέντρων για επανάληψη της αθλητικής συµµετοχής. 
 
Συζήτηση - Συµπέρασµα 
 
Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε µε στόχο την αξιολόγηση της σχέσης µεταξύ της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και της ικανοποίησης των µελών ιδιωτικών γυµναστηρίων στο σχηµατισµό 
της πρόθεσης των αθλητικών καταναλωτών για επανάληψη της αθλητικής συµµετοχής. Πιο 
συγκεκριµένα, µελετήθηκαν τα ακόλουθα 2 θεωρητικά µοντέλα:  
� Ποιότητα υπηρεσιών � Ικανοποίηση πελατών � Πρόθεση αθλητικών καταναλωτών για 
επανάληψη της συµµετοχής και  
� Ικανοποίηση πελατών � Ποιότητα υπηρεσιών � Πρόθεση αθλητικών καταναλωτών για 
επανάληψη της συµµετοχής.  
 
Τα αποτελέσµατα των µερικών συσχετίσεων έδειξαν πως αν και τα 2 µοντέλα είναι στατιστικά 
σηµαντικά, το 1ο επιβεβαιώνει καλύτερα τη σχέση ποιότητας, ικανοποίησης και πρόθεσης για 
αθλητική συµµετοχή συγκριτικά µε το 2ο. 
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έρχονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των Chang & 
Lee (2004), οι οποίοι σε έρευνα που διεξήγαγαν σε 354 ασκούµενους αθλητικών κέντρων των ΗΠΑ, 
µε το ίδιο µάλιστα ερωτηµατολόγιο, αν και βρήκαν υψηλά επίπεδα σηµαντικότητας και για τα 2 
µοντέλα, κατέληξαν πως το µοντέλο που χαρακτηρίζει την ποιότητα ως βασικό προδιαθεσικό 
παράγοντα επιβεβαιώνει καλύτερα τη σχέση µεταξύ των 3 εννοιών του µάρκετινγκ. Παράλληλα, 

Σταθερή Μεταβλητή: Ποιότητα Υπηρεσιών Μ.Τ. Τ.Α. 1 

Ικανοποίηση πελατών 6.02 .92  

Πρόθεση για επανάληψη της υπηρεσίας 5.70 1.17 .367** 

Σταθερή Μεταβλητή: Ικανοποίηση Πελατών Μ.Τ. Τ.Α. 1 

Ποιότητα υπηρεσιών 5.95 .94  

Πρόθεση για επανάληψη της υπηρεσίας 5.70 1.17 .337** 
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συµφωνούν µε προγενέστερες µελέτες των Cronin & Taylor (1992), Anderson, Fornell & Lehman 
(1994), Bigne, Sanchez & Moliner (1997), Swan & Bowers (1998), Cronin, Brady & Hult (2000) και 
Ekinci (2004), οι οποίοι υποστήριξαν τον προδιαθεσικό ρόλο της ποιότητας υπηρεσιών στη 
διαµόρφωση της ικανοποίησης και τελικά της πρόθεσης για επανάληψη της συµπεριφοράς.  
 
Ωστόσο, η σχετικά µικρή διαφορά µεταξύ των 2 µοντέλων στην πρόβλεψη της πρόθεσης παράλληλα 
µε τις υψηλές συσχετίσεις µεταξύ των διαστάσεων προκαλεί ερωτήµατα για την πιθανότητα ύπαρξης 
ανταποδοτικής σχέσης µεταξύ των 2 διαστάσεων (Berne, Mugica & Yague, 1996; Driver, 2002; 
McAlexander, Kaldenburg & Koening, 1994; Oliver, 1994) και όχι σχέσης αιτίας – αποτελέσµατος. 
 
Στην Ελλάδα λίγες προσπάθειες έχουν γίνει για τη µελέτη της υπάρχουσας σχέσης, µε σηµαντικότερη 
αυτή των Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis & Grouios (2004a), οι οποίοι προσπάθησαν να 
εξετάσουν το βαθµό στον οποίο η ποιότητα υπηρεσιών και η ικανοποίηση 175 µελών ιδιωτικών 
αθλητικών κέντρων µπορούν να οδηγήσουν σε αφοσίωση και, εποµένως, να ενισχύσουν την πρόθεση 
για επανάληψη της συµµετοχής. Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση που χρησιµοποιήθηκε για 
την αξιολόγηση του συγκεκριµένου µοντέλου παρείχε σαφείς ενδείξεις για την αποδοχή του 
συγκεκριµένου µοντέλου και ενίσχυσε την άποψη των προαναφερόµενων ερευνητών πως στο χώρο 
του αθλητισµού και της αναψυχής φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα το 1ο από τα 2 µοντέλα. 
 
Η ποιότητα των αθλητικών υπηρεσιών, η ικανοποίηση των αθλητικών καταναλωτών και η πρόθεση 
για επανάληψη της αθλητικής συµµετοχής εξετάστηκαν µε το ερωτηµατολόγιο ΠΙΠ, το οποίο 
προσαρµόστηκε στα ελληνικά για τις ανάγκες της έρευνας. Η υψηλή εσωτερική συνοχή των 
διαστάσεων του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου παρέχει µία πρώτη ένδειξη για τη χρήση ενός νέου 
µεθοδολογικού εργαλείου αθλητικού µάρκετινγκ. Η διαπίστωση αυτή είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική, 
καθώς παρέχει σαφείς ενδείξεις όχι µόνο για τη σχέση µεταξύ των 3 διαστάσεων, αλλά και για την 
εφαρµογή του συγκεκριµένου εργαλείου αξιολόγησης σε διαπολιτισµικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, 
κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση της δοµής του ερωτηµατολογίου και σε άλλους κλάδους 
του αθλητισµού.  
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2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

 
Εισαγωγή 
 
Η έννοια της ανιµασιόν είναι ταυτόσηµη µε αυτή της αναψυχής και δεν αφορά αποκλειστικά µόνο 
στον τουρισµό, αλλά εφαρµόζεται και σε µία σειρά θεσµών της κοινωνικής πραγµατικότητας 
(σωφρονιστήρια, γηροκοµεία, στρατός, κλπ.). Σε ελληνικά συγγράµµατα περιγράφεται ως άθληση και 
ψυχαγωγία πελατών ξενοδοχείων. Πολλά τουριστικά χωριά και ξενοδοχεία διακοπών προσφέρουν 
προγράµµατα ανιµασιόν για παιδιά και ενήλικες στις διακοπές που είναι τόσο ψυχαγωγικά, όσο και 
επιµορφωτικά. Οι ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των επιχειρήσεων δικαιολογούν και επιβάλλουν την 
επαγγελµατική ενασχόληση οργανωτών της αθλητικής αναψυχής και ψυχαγωγίας (ανιµατέρς).  
 
Για την εργασιακή συµπεριφορά και τις σχέσεις των εργαζόµενων µε τον οργανισµό έχουν µέχρι 
σήµερα διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Η θεωρία του Herzberg βασίζεται στο γενικό µοντέλο 
ιεράρχησης και ικανοποίησης των αναγκών του ανθρώπου και είναι πιθανά η πιο γνωστή και 
δηµοφιλής στην εργασιακή συµπεριφορά, διότι υποδεικνύει συγκεκριµένα κίνητρα και αντικίνητρα 
για απόδοση στην εργασία. Ο Herzberg και η οµάδα του κατέληξαν ότι η ικανοποίηση και η 
δυσαρέσκεια στην εργασία εξαρτώνται από ουσιαστικά διαφορετικά σύνολα σχετικών µε την εργασία 
αναγκών και, εποµένως, επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες. Τα δύο αυτά σύνολα 
σχηµατίζονται από τις ανώτερες ανάγκες που παρακινούν και τις κατώτερες ανάγκες που λειτουργούν 
για αυτοσυντήρηση. Οι ανάγκες παρακίνησης (επίτευξη, ευθύνη, πρόοδος, αναγνώριση, κλπ.) 
εκπληρώνονται από εσωτερικούς παράγοντες που ο Herzberg αποκάλεσε κίνητρα (motivators), όπως 
η πραγµατοποίηση προσωπικών στόχων και η εκπαίδευση στην εργασία. Για παράδειγµα, φαίνεται ότι 
οι εξωτερικές αµοιβές και οι καλές εργασιακές συνθήκες µπορούν να εξαλείψουν τη δυσαρέσκεια στη 
δουλειά, όµως για τη διατήρηση του ενθουσιασµού και της διάθεσης προσφοράς των εργαζόµενων 
χρειάζεται η αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών τους και η υποστήριξή τους στους προσωπικούς 
τους στόχους. Η θεωρία του Herzberg προτείνει ο εργοδότης, ο διευθυντής, ή ο προϊστάµενος να 
εµπλουτίζει την εργασία των εργαζόµενων χρησιµοποιώντας κίνητρα (π.χ., σχεδιασµό καθηκόντων).  
Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται η ευκαιρία για προσωπική επίτευξη, αναγνώριση, πρόκληση και 
προσωπική ανάπτυξη (εναλλαγή και διεύρυνση ρόλων).   
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τα εργασιακά κίνητρα των εργαζόµενων σε 
ξενοδοχεία. 
 
Μεθοδολογία 
 
Το µόνο εξειδικευµένο εργαλείο για τα εργασιακά κίνητρα είναι το Νeal - Priest Inventory (Neal & 
Williams, 1992), που αποτελείται από ένα κατάλογο µε 20 θέµατα, για τα οποία ζητείται από τον 
εργαζόµενο να καταγράψει το βαθµό συµφωνίας, ή διαφωνίας του. Τα θέµατα αυτά προέρχονται από 
τη θεωρία του Herzberg και περιλαµβάνουν: α) κίνητρα εσωτερικής προέλευσης, όπως το αίσθηµα 
της ικανοποίησης µετά από την εκπλήρωση ενός στόχου, την αίσθηση της πρόκλησης για την 
πραγµατοποίηση ενός στόχου, την περηφάνια που νιώθει κανείς κάνοντας ένα ξεχωριστό επάγγελµα, 
κλπ., και β) κίνητρα εξωτερικής προέλευσης, όπως η µισθολογική κατηγορία, τα επιδόµατα, οι 
προαγωγές, κλπ.  
 
To Motivational Assessment of Performance Scale (MAPS) είναι ένα εργαλείο που συνδυάζει το Neal 
- Priest Inventory και την Importance -Performance Analysis (IPA) των Martilla & James (1977). Η 
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IPA είναι εργαλείο ανάλυσης και αναπαράστασης των δεδοµένων που προέρχονται από 2 επίπεδα 
καταγραφής: το επίπεδο σηµαντικότητας (Importance) και το επίπεδο εκπλήρωσης (Performance) των 
προσδοκιών των κινήτρων των εργαζόµενων σε υπηρεσίες αναψυχής. Χρησιµοποιήθηκε από τους 
Hollenhorst et al, (1992), για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των ενοικιαστών δηµόσιων οικίσκων 
σε πάρκα αναψυχής στη ∆. Βιρτζίνια των ΗΠΑ και από τους Neal & Williams (1992), για να 
καταγράψει την αντίληψη: α) των µάνατζερ κατασκηνώσεων για τα εργασιακά κίνητρα των 
εργαζόµενων και β) των ίδιων των εργαζόµενων για τα κίνητρά τους και στη συνέχεια να συγκρίνει 
τις καταγραφές αυτές στα επίπεδα σηµαντικότητας και εκπλήρωσης. Χρησιµοποιήθηκαν (Ν=464) 
ανιµατέρ από ξενοδοχεία όλης της Ελλάδας. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο µε τις 20 ερωτήσεις, συν µία που προέκυψε από 
συνεντεύξεις µε ανιµατέρ και εκτιµήθηκε ως ειδικό κίνητρο για τη συγκεκριµένη εργασία, καθώς και 
οι µέσοι όροι των κινήτρων που απαρτίζουν την κλίµακα αρχικής και τελικής παρακίνησης.  
 
Πίνακας 1. Ιεράρχηση αρχικών και τελικών εργασιακών κινήτρων.  
 

 
Εργασιακά κίνητρα 

Αρχικά 
M. Ο. 

Τελικά 
M.Ο. 

1. Να εκπαιδεύοµαι, να µαθαίνω καινούργια πράγµατα (Μ) 1.4771 1.6637 
2. Να περνάω καλά (Η) 1.5240 1.7130 
3. Να κάνω σηµαντική, ποιοτική δουλειά (Μ) 1.6053 1.8962 

4. Να πετυχαίνω προσωπικούς στόχους (Μ) 1.6920 1.9273 

5. Να ανήκω σε µια οµάδα (Μ) 1.7445 1.9712 
6. Να έχω υγιείς και ασφαλείς εργασιακές συνθήκες (Η) 1.8004 1.9978 
7. Να απολαµβάνω το σεβασµό των ανωτέρων µου (Μ) 1.8079 2.0177 
8. Να τα πηγαίνω καλά µε τους άλλους (Η) 1.9760 2.0287 
9. Να µαζεύω διεθνείς εµπειρίες 1.9825 2.0686 
10. Να έχω συστηµατική πληροφόρηση & ανατροφοδότηση  
       για την απόδοσή µου (Μ) 

1.9978 2.0798 

11. Να έχω ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Η) 2.1454 2.2026 
12. Να έχω ελευθερία στη δουλειά µου(Η) 2.1586 2.3408 
13. Να ταξιδέψω για λίγο µακριά (Η) 2.1589 2.5067 

14. Να έχω αναγνώριση (Μ) 2.1904 2.5268 

15. Να έχω ευκαιρίες για προαγωγή και εξέλιξη (Η) 2.1904 2.6222 

16. Να εργαστώ σε ένα ωραίο ξενοδοχείο (Η)  2.2249 2.7897 
17. Να κερδίζω καλούς µισθούς (Η) 2.3136 2.8413 
18. Να ενηµερώνοµαι για τους στόχους της εταιρείας (Μ) 2.5881 2.9148 

19. Να παίρνω επιδόµατα και µπόνους (Η) 2.7434 3.2098 
20. Να έχω ηγετική θέση στη δουλειά (Η) 2.7511 3.2472 
21. Να δραπετεύω από τις σκοτούρες στο σπίτι µου (Η) 2.9799 3.6050 

Γενικός µέσος όρος 1.9969 2.3917 
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Με γνώµονα το µέσο όρο στις ερωτήσεις της κλίµακας αρχικής παρακίνησης, παρατηρείται ότι οι 
ανιµατέρ ιεραρχούν τα εσωτερικά εργασιακά κίνητρα υψηλότερα από ότι τα κίνητρα υγιεινής. Τις 
πρώτες θέσεις στην ιεραρχία καταλαµβάνουν τα κίνητρα «εκπαιδεύοµαι, µαθαίνω καινούργια 
πράγµατα» και «περνάω καλά», ενώ τις τελευταίες καταλαµβάνουν τα κίνητρα «παίρνω επιδόµατα 
και µπόνους» και «κερδίζω καλούς µισθούς». Όµως, στην πορεία του χρόνου της τουριστικής 
περιόδου, το κίνητρο που παρακινούσε όσους ανιµατέρ παρέµεναν στην εργασία ήταν το «νιώθω ότι 
εκπαιδεύοµαι, µαθαίνω καινούργια πράγµατα» και «περνάω καλά, διασκεδάζω». Το λιγότερο 
σηµαντικό κίνητρο ήταν οι µισθοί και τα µπόνους. Παρατηρείται µία συµφωνία µεταξύ ιεράρχησης 
αρχικών και τελικών κινήτρων, αλλά και πτώση του γενικού µέσου όρου στις τιµές της αρχικής και 
τελικής παρακίνησης. 
 
Για µία καλύτερη απεικόνιση της εκτίµησης σηµαντικότητας εργασιακών κινήτρων και επίτευξης 
εργασιακής παρακίνησης χρησιµοποιήθηκε η γραφική αναπαράσταση (MAPS) των τιµών αρχικών 
και τελικών κινήτρων σε 2 άξονες, σύµφωνα µε τους Martilla & James (1997) (Γράφηµα 1). Ο 
κάθετος άξονας (όπου τοποθετήθηκαν τα αρχικά κίνητρα) απεικονίζει το βαθµό σηµαντικότητας 
κινήτρων και ο οριζόντιος άξονας (όπου τοποθετήθηκαν οι τιµές των τελικών κινήτρων) απεικονίζει 
το βαθµό επίτευξης παρακίνησης. Το σηµείο τοµής των αξόνων καθορίστηκε η διχοτόµος τιµή 3. 
Υψηλότερη τιµή σε κάθε άξονα ήταν το «1» και χαµηλότερη τιµή το «5». Φαίνεται ότι τα κίνητρα 
«καλός µισθός» (17), «επιδόµατα και µπόνους» (15) και «ηγετική θέση στην οµάδα» (13) δεν έχουν 
επίδοση ανάλογη µε τη σηµαντικότητα που έχουν για τους ανιµατέρ. Συνεπώς, θα πρέπει να 
θεωρηθούν υψηλής προτεραιότητας από τους διευθυντές προκειµένου να βελτιωθεί η παρακίνηση των 
εργαζόµενων. 
 
Αντίθετα, τα σηµαντικά κίνητρα ευκαιρίες για µάθηση (6), διασκέδαση στη δουλειά (1), σηµαντική 
και ενδιαφέρουσα δουλειά (2), νέες φιλίες (4), επίτευξη προσωπικών στόχων (5), συµµετοχή σε οµάδα 
(18) και συλλογή διεθνών εµπειριών (19) βρίσκονται σε καλή πορεία. Επίσης, το κίνητρο της 
ελευθερίας στην εργασία (12) φάνηκε να προκαλεί ικανοποίηση, καθώς η εκπλήρωσή του ήταν πολύ 
κοντά στη σηµαντικότητά του.   
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1 = διασκέδαση στη δουλειά, 2 = σηµαντική και ενδιαφέρουσα δουλειά, 3 = εργασία σε ωραίο µέρος, κλίµα, 4 = 
δυνατότητα για νέους φίλους, παρέες, 5 = ικανοποίηση προσωπικών στόχων, 6 = ευκαιρίες για µάθηση, 7 = 
αναγνώριση της δουλειάς µου, 8 = ταξιδεύω για λίγο, ξεφεύγω από ρουτίνα, 9 = συστηµατική πληροφόρηση για 
στόχους εταιρείας, 10 = συµµετοχή σε λήψη αποφάσεων, 11 = απόδραση από σκοτούρες, 12 = ελευθερία 
αποφάσεων στη δουλειά. 13 = ηγετική θέση στην οµάδα, 14 = ευκαιρίες για εξέλιξη, προαγωγή, 15 = µπόνους 
και επιδόµατα, 16 = καλές εργασιακές συνθήκες, 17 = καλός µισθός, 18 = µέλος οµάδας, ανήκω σε οµάδα, 19 = 
συλλέγω διεθνείς εµπειρίες, 20 = απολαµβάνω το σεβασµό των ανωτέρων µου, 21 = έχω τακτική πληροφόρηση 
για τη δουλειά µου.     Σκορ: 1 = πολύ σηµαντικό, 5 = καθόλου σηµαντικό.  
 
Συζήτηση 
 
Τα ευρήµατα της έρευνας αυτής υποστηρίζουν τη θεωρία του Herzberg. Τα εξωτερικά κίνητρα των 
ανιµατέρ (π.χ., µισθοί, κλπ.) υποστηρίζουν τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση και συνεισφέρουν 
στην εξάλειψη της δυσαρέσκειας, ενώ τα εσωτερικά κίνητρα (π.χ., προσωπικοί στόχοι, πρόκληση, 
κλπ.) ενισχύουν τη διάθεση για δουλειά και συµβάλλουν στην ευχαρίστηση που αποκοµίζουν οι 
ανιµατέρ από τη δουλειά τους. Οι διευθυντές οφείλουν να φροντίζουν ώστε τα καθήκοντα των 
εργαζόµενων να εµπλουτίζονται µε στόχους που κάνουν τα άτοµα να νιώθουν ότι προοδεύουν. 
Υποστηρίζεται ότι οι 2 αυτοί τύποι κινήτρων δεν έρχονται σε αντιπαράθεση µεταξύ τους, αλλά 
χρειάζεται να εξετάζονται ανάλογα µε την περίπτωση (Chelladurai, 1999). 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΙ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» 
 

Καραγιάννη, Ο., Καρατζά, Ε., Γραµµατίκα, Σ., Βασιλειάδης, Κ. & Αλεξανδρής, Κ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκςη 
 
Εισαγωγή 
 
Ένα πρόγραµµα ηµι-κατασκηνωτικών δραστηριοτήτων περιλαµβάνει την ενασχόληση των παιδιών µε 
αθλητικές δραστηριότητες, σε περιβάλλον κατάλληλα διαµορφωµένο για παιδιά, κατά τη χρονική 
περίοδο αµέσως µετά τη λήξη του σχολικού έτους. Το πρόγραµµα αναπληρώνει το χρόνο που το παιδί 
συµµετείχε στο σχολείο και παρέχει ενασχόληση µε δραστηριότητες πέραν του αναλυτικού 
προγράµµατος (π.χ., κολύµβηση, αντισφαίριση, ιππασία, κλπ.).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παρουσίαση της οργάνωσης ενός πετυχηµένου προγράµµατος 
ηµι-κατασκηνωτικών δραστηριοτήτων που διεξάγεται στο «Χωριό της Ειρήνης» στη Θεσσαλονίκη τα 
τελευταία 13 χρόνια. 
 
Περιγραφή προϊόντος 
 
Ο χώρος διεξαγωγής του προγράµµατος είναι το πολιτιστικό αθλητικό κέντρο «Χωριό της Ειρήνης», 
το οποίο είναι ένας ειδικά διαµορφωµένος χώρος αναψυχής που απέχει 12 χλµ από το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Ο χώρος περιλαµβάνει αθλητικές  εγκαταστάσεις (όπως γήπεδα, πισίνα, ιππικό όµιλο), 
εγκαταστάσεις αναψυχής (παιδική χαρά, παιδότοπο, ζωολογικό κήπο) και άλλες υποστηρικτικές 
εγκαταστάσεις (εστιατόριο, αίθουσα διαλέξεων, ιατρείο). Γενικά, αποτελεί ένα ευχάριστο και 
ελκυστικό περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν οι συνθήκες που επηρεάζουν ευχάριστα τις αισθήσεις και 
την διάθεση των πελατών και των εργαζόµενων (φωτισµός, χρώµατα, µουσική, καθαριότητα – 
υγιεινή, εύκολη πρόσβαση, άνετο πάρκινγκ, ασφάλεια, ποιότητα των αθλητικών χώρων, κλπ.). 
 
Πελάτες 
 
Άµεσοι πελάτες είναι παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Έµµεσοι πελάτες, όµως, µπορούν να 
θεωρηθούν οι γονείς τους και ιδιαίτερα οι νέοι γονείς (κάτω των 45 ετών), µε υψηλή εκπαίδευση 
(τριτοβάθµια), που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα, καθώς και εργαζόµενοι 
παππούδες µε εγγόνια 5 - 12 ετών. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε κατοίκους που διαµένουν στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης και στις περιοχές Καλαµαριά, Τούµπα, Χαριλάου, Τριανδρία, Πυλαία, 
Πανόραµα, Θέρµη και Περαία (το Χωριό βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 30 λεπτών από αυτές τις 
περιοχές). 
 
Τάσεις στο εξωτερικό περιβάλλον 
 
Έχει παρατηρηθεί αύξηση του πληθυσµού στις περιοχές που απευθύνεται το πρόγραµµα (Ε.Σ.Υ.Ε.), 
καθώς και τάση οικιστικής ανάπτυξης από κέντρο προς ανατολικά (Καλαµαριά, Τούµπα, Χαριλάου, 
Τριανδρία, Πυλαία, Πανόραµα, Θέρµη και Περαία). Ακόµα, υπάρχει αύξηση εργαζόµενων γυναικών, 
αύξηση διαζευγµένων οικογενειών, παραµονή των παππούδων σε εργασιακό καθεστώς, παράταση του 
ωραρίου απασχόλησης (εργασιακής, ή άλλης µορφής) γονέων και παππούδων. Η οικιστική ανάπτυξη 
των γύρω περιοχών από πληθυσµό κατά κύριο λόγο υψηλού έως πολύ υψηλού βιοτικού επιπέδου που 
ανήκει σε ανώτερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα δηµιουργεί προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη 
του προγράµµατος. Επίσης, η υπεραπασχόληση γονέων και παππούδων στερεί τη παρουσία τους από 
τα παιδιά τους µε αποτέλεσµα να τους δηµιουργεί την τάση να προσφέρουν σε αυτά ό,τι µπορούν 
περισσότερο. 
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Ανάλυση µίγµατος µάρκετινγκ 
 
Αθλητικό προϊόν 
 
Κύριο προϊόν: παροχή υπηρεσιών σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για αναψυχή, παιχνίδι 
– ψυχαγωγία, εκτόνωση – χαλάρωση και κοινωνικοποίηση - συνεργασία 
 
Χειροπιαστό προϊόν: οι αθλητικές εγκαταστάσεις και ο αθλητικός εξοπλισµός 
 
Υποστηρικτικό προϊόν: λεωφορεία παραλαβής – παράδοσης παιδιών, χώροι στάθµευσης, εστιατόριο, 
καφετέρια, κυλικείο, παιδική χαρά, παιδότοπος, ζωολογικός κήπος, αίθουσα διαλέξεων, ιατρείο   
 
Τιµή / Κοστολόγηση 
 
Η κοστολόγηση στηρίζεται στην ποιότητα και στην ποικιλία του προγράµµατος. ∆απάνες που την 
καθορίζουν είναι: η ενοικίαση των λεωφορείων για τη µετακίνηση των παιδιών, η ενοικίαση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων, η µισθοδοσία συνοδών και δασκάλων, της προετοιµασίας της λειτουργίας 
του προγράµµατος, του εποπτικού υλικού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του προγράµµατος 
(αθλητικός εξοπλισµός, βοηθητικό εποπτικό υλικό). 
 
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κοστολόγηση είναι: το προφίλ των πελατών, το προφίλ του 
πολιτιστικού αθλητικού κέντρου και η κοστολόγηση ανάλογων υπηρεσιών από τους ανταγωνιστές. 
 
Κανάλια διανοµής / Τοποθεσίας 
 
Η τοποθεσία προσφοράς των υπηρεσιών είναι το «Χωριό της Ειρήνης». 
 
Προώθηση 
 
Στηρίζεται στις ακόλουθες βασικές στρατηγικές: διαφήµιση (εντοπισµένη), προσωπική επαφή µε τους 
γονείς των παιδιών και δηµόσιες σχέσεις  
 
∆ιατήρηση πελατών 
 
Βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία: έµπειρο προσωπικό, στενές σχέσεις µε τους γονείς και τα παιδιά 
τους στο µεσοδιάστηµα, ασφαλής, ευχάριστος και ελκυστικός χώρος, αποδοχή του προϊόντος 
 
Θέµατα Λειτουργικού Μάνατζµεντ 
 
Βασικά θέµατα που συνεισφέρουν στην επιτυχία του προγράµµατος είναι τα ακόλουθα: 
� Ολιγάριθµες οµάδες παιδιών µε κριτήριο την ηλικία και τους φίλους τους.  
� Συνοδός – δάσκαλος για κάθε οµάδα. 
� Υπεύθυνος δάσκαλος για κάθε δραστηριότητα. 
� Εβδοµαδιαίος και ηµερήσιος προγραµµατισµός διαµορφωµένος µε γνώµονα την ηλικία και το 

κινητικό επίπεδο της κάθε οµάδας. 
� Καθορισµός κύριων δραστηριοτήτων (εκµάθηση κολύµβησης, αντισφαίρισης και ιππασίας).  
� Καθορισµός δευτερευουσών δραστηριοτήτων (µύηση στην τοξοβολία, την πετοσφαίριση 

παραλίας, το ποδόσφαιρο, το θεατρικό παιχνίδι και την εικαστική προσέγγιση).  
� Καθορισµός του ωριαίου προγράµµατος λειτουργίας της σχολής (ώρα άφιξης, διάρκεια κάθε 

δραστηριότητας, διάρκεια του φαγητού, διάρκεια κάθε ενότητας, κλπ.). 
� Ο χρόνος παραµονής των παιδιών µέσα στα λεωφορεία. 
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Συζήτηση 
 
Έχει διαπιστωθεί ότι η ικανοποίηση και η παραµονή πελατών σε κατασκηνώσεις συσχετίζεται µε τη 
βιωµατική εµπειρία της συµµετοχής, την κοινωνικοποίηση, το αίσθηµα της ανεξαρτησίας και το 
αθλητικό µέρος του προγράµµατος (Alexandris & Kouthouris, 2005). Άλλος παράγοντας 
διαπιστώθηκε ότι ήταν η συναίνεση των γονέων. Οι ειδικά διαµορφωµένοι χώροι αναψυχής και οι 
οργανωµένες αθλητικές δραστηριότητες µπορούν να γίνουν πόλος έλξης για παιδιά σχολικής και 
προσχολικής ηλικίας. Η συνεχής κατάρτιση και απόκτηση εµπειρίας του προσωπικού είναι 
παράγοντας εξέλιξης του προγράµµατος σε ποικίλα αντικείµενα, πάντα µε βάση τις παιδαγωγικές 
αξίες ενός παρεµβατικού προγράµµατος. 

Βιβλιογραφία 

 
Alexandris, K. & Kouthouris, C. (2005). Personal incentives for participation in summer children’s 

camps: investigating their relationships with satisfaction and loyalty. Managing Leisure, 10: 39-
53. 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. Απογραφή 2000-2001. Ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα 
http://www.statistics.gr/StatMenu.asp στις 10.06.2007. 
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ABBEYDALE TENNIS CLUB 
 
Λαγαρία, Μ. & Nicki, T. 
University of Sheffield 
 
Εισαγωγή 
 
Η διατήρηση πελατών αποτελεί ένα ζήτηµα µείζονος σηµασίας, καθώς ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος 
και οι ανάγκες των πελατών διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις τάσεις της αγοράς. Οι αθλητικές 
επιχειρήσεις δυσκολεύονται να σχεδιάσουν µία στρατηγική για να έχουν πιστούς πελάτες και 
στοχεύουν στην προσέλκυση όλο και περισσότερων προκειµένου να αυξήσουν τα κέρδη τους. Ο 
Reicheld (1996), υποστηρίζει ότι κοστίζει 5 φορές περισσότερο να αποκτηθεί ένας καινούριος 
πελάτης από το να διατηρηθεί ένας ήδη υπάρχον. Κάθε ένας αντιλαµβάνεται τις υπηρεσίες που 
λαµβάνει µε διαφορετικό τρόπο και για το λόγο αυτό είναι χρήσιµη η µέτρηση της ικανοποίησης των 
πελατών, η οποία, σύµφωνα µε τους Howat et al (1996), µετριέται συγκρίνοντας τις προσδοκίες των 
πελατών µε την αντιλαµβανόµενη ποιότητα των υπηρεσιών. Οι παράµετροι της ποιότητας των 
υπηρεσιών που οδηγούν στην ικανοποίηση των πελατών έχουν κατηγοριοποιηθεί από τους Berry & 
Parasuraman (1991), σε: αξιοπιστία, ανταπόκριση, διασφάλιση, υλική υπόσταση και κατανόηση.  
 
Γενικά, ένας ευχαριστηµένος πελάτης θα µείνει στο αθλητικό κέντρο για αρκετά µεγάλο διάστηµα και 
θα αναφερθεί σε αυτό µε θετικά σχόλια σε φίλους και συγγενείς (McIlroy & Barnett, 2000). Από την 
άλλη, το γεγονός ότι κάποιος πελάτης είναι ικανοποιηµένος δεν είναι µία αξιόπιστη ένδειξη ότι είναι 
και πιστός. Για παράδειγµα, οι McIlroy & Barnett (2000), υποστηρίζουν αυτό τον ισχυρισµό λέγοντας 
πως ένας πελάτης µπορεί να είναι ικανοποιηµένος µε τη διαµονή του σε ένα ξενοδοχείο, αλλά όταν 
επισκεφθεί ξανά την περιοχή µπορεί να µην µείνει σε αυτό. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, για µία 
επιχείρηση να δηµιουργεί σχέσεις εµπιστοσύνης προσφέροντας τις υπηρεσίες που προσδοκά ο 
πελάτης και αποφεύγοντας τα λάθη. 
 
Οι µέθοδοι του µάρκετινγκ που χρησιµοποιούνται για τη διατήρηση των πελατών είναι τα συστήµατα 
µελών-clubs, οι εκπτωτικές κάρτες και οι εφαρµογές επιβράβευσης πελατών. Από στρατηγικής 
άποψης, ο Stewart (1996), προτείνει ότι για να σχεδιαστεί ένα πλάνο διατήρησης πελατών πρέπει: α) 
να καθοριστούν οι στόχοι του οργανισµού, β) να προσδιοριστούν οι προσοδοφόροι πελάτες, γ) να 
προσδιοριστούν οι ανάγκες των πελατών και να δηµιουργηθεί µία βάση δεδοµένων, δ) να εφαρµοστεί 
το πλάνο και ε) να αξιολογηθεί η απόδοση. Το Ιnternational Health Racquet & Sports Association 
παρουσιάζει στο «The IHRSA Guide to Membership Retention» (2004), τα χαρακτηριστικά 
αθλητικών κέντρων που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά διατήρησης πελατών, τα οποία συγκρίνονται 
µε τα αποτελέσµατα της έρευνας της παρούσας εργασίας.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο διατήρησης πελατών για το Abbeydale 
Tennis Club, προσδιορίζοντας τους παράγοντες που θα ενθάρρυναν τους συµµετέχοντες να 
παραµείνουν και παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά που θα αποτελούσαν τη βάση για τη δηµιουργία 
ενός πλάνου διατήρησης πελατών. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 212 αθλούµενοι του tennis club. 
 

Όργανα µέτρησης. Για τη µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών χρησιµοποιήθηκαν ποιοτικά 
(συνέντευξη µε τον υπεύθυνο του tennis club) και ποσοτικοί τρόποι µέτρησης (ερωτηµατολόγιο 
CERM CSQ, το οποίο αποτελούνταν από 3 µέρη και περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν στην 
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ποιότητα διάφορων εκφάνσεων των υπηρεσιών, αλλά τροποποιήθηκε για να προσαρµοστεί στις 
ανάγκες ενός tennis club).  
 
∆ιαδικασία. Πρώτα πραγµατοποιήθηκε µία συνέντευξη µε το µάνατζερ του tennis club στο χώρο 
υποδοχής των αθλούµενων. Στόχος της ήταν να συλλεχθούν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του 
club και τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διατήρηση των πελατών. Οι ερωτήσεις αφορούσαν 
στη δοµή του οργανισµού, τους στόχους και τις δραστηριότητές του (π.χ., εκδηλώσεις και αγώνες). 
Όσον αφορά στις µεθόδους µάρκετινγκ που ακολουθούνταν οι ερωτήσεις αφορούσαν στο πώς ο 
µάνατζερ διαχειρίζεται τις αποτυχίες κατά την παροχή υπηρεσιών, αν διαθέτει βάση δεδοµένων και 
πώς επικοινωνεί µε τους πελάτες, πιστούς και µη. Όσον αφορά στο ερωτηµατολόγιο, στο πρώτο µέρος 
αξιολογήθηκε η αντιλαµβανόµενη ποιότητα των υπηρεσιών, στο δεύτερο η προσδοκώµενη και στο 
τρίτο χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου που αφορούσαν στη συχνότητα των 
επισκέψεων, το βαθµό ικανοποίησης, τα κίνητρα συµµετοχής, τα προβλήµατα που ενδεχόµενα 
αντιµετωπίζουν, καθώς και κοινωνικο-δηµογραφικά στοιχεία. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν 
ανώνυµα στο χώρο υποδοχής του tennis club και η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τον Ιούλιο µέχρι 
τις αρχές Σεπτεµβρίου 2006. Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 
πρόγραµµα SPSS, version 12.0 for Windows. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι γυναίκες ήταν 56.6%, ενώ οι άντρες ήταν 43.4%. Οι 
ηλικίες τους κυµαίνονταν από κάτω των 18 µέχρι 64 χρόνων. Το επικρατέστερο ηλικιακό εύρος ήταν 
35-44 χρόνων και έπαιζαν τέννις για αναψυχή.  
 
Υπολογίστηκε η διαφορά µεταξύ των µέσων όρων των αντιλήψεων και των προσδοκιών για των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τους Howat et al (1996) και την οµάδα του CERM, αν η 
διαφορά είναι στις 0.8 µονάδες τότε το επίπεδο θεωρείται αποδεκτό. Τα περισσότερα χαρακτηριστικά 
των υπηρεσιών ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο (η ποιότητα των µαθηµάτων ήταν -0.4, το ευγενικό και 
φιλικό προσωπικό ήταν -0.3 και οι καταρτισµένοι προπονητές -0.2. Το κόστος συµµέτοχης και η 
καθαριότητα των εγκαταστάσεων άγγιζε τις 0.9 µονάδες. Από την άλλη, ο µέσος όρος των 
αντιλήψεων για την ποιότητα των γηπέδων ήταν 3.3, ενώ των προσδοκιών 4.4, µε αποτέλεσµα η 
διαφορά να φτάνει στις 1.1 µονάδες. Η ελκυστικότητα των γηπέδων παρουσίαζε µία διαφορά της 
τάξης των 1.3 µονάδων. Αυτά τα 2 χαρακτηριστικά µαζί µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων (-
1,1) παρουσίαζαν διαφορές πολύ πιο πάνω από το αποδεκτό επίπεδο (0,8) σε σχέση µε τα 
προηγούµενα χαρακτηριστικά που ανταποκρινόταν στις προσδοκίες των πελατών. Το 47,6% των 
πελατών ήταν πολύ ικανοποιηµένο από την παροχή των υπηρεσιών, ενώ µόνο το 5,7% δήλωσε 
δυσαρεστηµένο. Το 41,8% ήταν µέλη πάνω από 2 χρόνια και η συχνότητα των επισκέψεων 
κυµαινόταν σε 2 - 4 φορές την εβδοµάδα (ιδιαίτερα των µακροχρόνιων µελών).  
 
Στην ερώτηση κατά πόσο ήταν πιθανό να εγκαταλείψουν τους επόµενους 12 µήνες, το υψηλότερο 
ποσοστό (37,4%) απάντησε πως ήταν ουδέτερο. Το 33,3% δήλωσε πως ο κύριος λόγος που θα έφευγε 
ήταν η κακή κατάσταση των εγκαταστάσεων, ενώ για το 18,4 θα ήταν το κόστος συµµετοχής. Το 
70,5% δήλωσε πως δεν είχε αντιµετωπίσει κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα, αλλά το 75,0% ήταν 
πρόθυµο να εκφράσει παράπονα (όπως, για παράδειγµα, στην περίπτωση των γηπέδων). 
 
Από την πλευρά του ο υπεύθυνος ανέφερε πως γνώριζε για τα προβλήµατα του tennis club, αλλά 
προκειµένου να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις θα έπρεπε να αυξήσει την τιµή και έδωσε έµφαση στο 
ότι επειδή είναι ένα συνοικιακό tennis club οι δεσµοί µε τους πελάτες είναι ισχυροί. Προσπάθησε να 
εισαγάγει ένα πλάνο διατήρησης πελατών µε τη µέθοδο «φέρε ένα φίλο», αλλά δεν ήταν αποδοτικό. 
Τέλος, κρατάει αρχείο µε τους συχνούς πελάτες, αλλά όχι και µε αυτούς που έχουν ήδη φύγει. 
 
Συζήτηση 
 
Η δηµιουργία µίας σταθερής πελατείας µπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα κερδοφόρα διότι µειώνονται 
άλλα κόστη (π.χ., της διαφήµισης), αλλά και διότι οι σταθεροί πελάτες «αγοράζουν» περισσότερο. Για 
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να επιτευχθεί πρέπει πρώτα να κατανοηθούν οι ανάγκες των πελατών και να προσαρµοστούν οι 
υπηρεσίες σε αυτές. Σε γενικές γραµµές, οι περισσότεροι συµµετέχοντες είναι ικανοποιηµένοι και 
τείνουν να είναι πιστοί στο tennis club διότι διασκεδάζουν µε το άθληµα, ενώ παράλληλα κάνουν 
καινούργιες γνωριµίες και γυµνάζονται. Από την άλλη, όµως, αντιµετωπίζουν προβλήµατα όπως είναι 
η κακή κατάσταση των γηπέδων και το κόστος συµµετοχής, η αντιµετώπιση των οποίων είναι 
ελλιπής. Το Abbeydale Tennis Club έχει πετύχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο διατήρησης πελατών 
λόγω των κοινωνικών σχέσεων που έχουν αναπτύξει οι ασκούµενοι µεταξύ τους, αλλά και µε το 
προσωπικό χωρίς να δίνει βαρύτητα στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Όµως, ένας πιστός 
πελάτης έχει περισσότερες απαιτήσεις και θέλει τα χρήµατα που διαθέτει να ανταποκρίνονται στην 
αξία των υπηρεσιών που λαµβάνει. Άρα, ο µάνατζερ πρέπει πρώτα να εστιάσει στην αντιµετώπιση 
των άµεσων προβληµάτων που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις, να ενισχύσει την κοινωνικότητα µε 
τη διοργάνωση εκδηλώσεων µέσα, ή έξω από το club και να επενδύσει στη βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών.  
 
Βιβλιογραφία 
 
Berry, L. & Parasuraman, A. (1991). Marketing services: competing through quality. New York: The 

Free Press. 
Howat, G., Absher, J., Crilley, G. & Milne, I. (1996). Measuring customer service quality in sports 

and leisure centres. Managing Leisure, 1: 77-89. 
IHRSA (2004). European congress puts spotlight on retention. [online] http://cms.ihrsa.org/IHRSA 
McIlroy, A. & Barnett, S. (2000). Building customer relationships: do discount cards work? Managing 

Service Quality, 10(6).  
Reicheld, F. (1996). The loyalty effect. Harvard Business Review, 72(2): 56-69. 
Stewart, M. (1996). Keep the right customers: the key steps to profitable customer retention. Surrey: 

McGrow-Hill. 
 



8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθλητισµού (ΕλλΕ∆Α) 

 

Αθήνα,  14 - 16 ∆εκεµβρίου 2007 64 

 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 
Μπαλάσκα, Π. & Αλεξανδρής, K. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή 
 
Η ενασχόληση των πολιτών στις αναπτυγµένες κοινωνίες µε οποιαδήποτε µορφή φυσικής 
δραστηριότητας είναι τόσο ένδειξη σωµατικής, πνευµατικής και ψυχικής υγείας, όσο και του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου. Έρευνες υποστήριξαν τη θετική επίδραση 
της οικογένειας στη συµµετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής (Hoefer, 
Mckenzie, Sallis, Marshal & Conway, 2001). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως παρόλο που οι 
γονείς ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των παιδιών τους οι ίδιοι δεν συµµετέχουν σε δραστηριότητες 
αθλητικής αναψυχής (Afthinos, 1993). 
 
Το ∆ιαθεωρητικό Μοντέλο (Prochaska & DiClemente, 1982) είναι ένα µοντέλο σκόπιµης αλλαγής της 
συµπεριφοράς που αναπτύχθηκε για να εξηγήσει, να προβλέψει και να προσδιορίσει τις διαδικασίες 
αλλαγής της συµπεριφοράς των ατόµων. Αποτελείται από 3 επίπεδα, τα οποία ενοποιούν την αλλαγή 
στη συµπεριφορά (Prochaska & DiClemente, 1982; 1983).  
 
Μελέτες υποστηρίζουν τη δυνατότητα εφαρµογής του µοντέλου στη µελέτη της συµµετοχής σε 
αθλητικές δραστηριότητες (Armstrong et al., 1993; Booth et al., 1993; Cardinal, 1995a; 1995b; 1995c; 
Cardinal & Sachs, 1995; Marcus & Simkin, 1993). Έρευνα των Gorely & Bruce (2000), επιβεβαίωσε 
την ύπαρξη υποοµάδων µέσα στα στάδια, οι οποίες υποδεικνύουν τη χρονική λειτουργία των σταδίων 
και είναι υπεύθυνες για την προσαρµογή των µέτρων της επέµβασης στις ανάγκες του ατόµου. Άλλες 
έρευνες υποστηρίζουν ότι κάθε διαδικασία αλλαγής χρησιµοποιείται σε µικρότερο, ή µεγαλύτερο 
βαθµό κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου αλλαγής της συµπεριφοράς που αφορά στην άσκηση (Gorely & 
Gordon, 1995; Marcus et al., 1992c; Prochaska & DiClemente, 1983; Prochaska et al., 1985). Η χρήση 
των διαδικασιών αλλαγής εξαρτάται σηµαντικά από το στάδιο αλλαγής που βρίσκεται το κάθε άτοµο 
(DiClemente et al., 1991; Prochaska & DiClemente, 1983; Prochaska & Velicer, 1991). Έχει 
παρατηρηθεί πως τα άτοµα σε κάποιες περιπτώσεις επιστρέφουν σε προηγούµενο στάδιο της αλλαγής 
της συµπεριφοράς όπου είτε µένουν για κάποιο µικρό χρονικό διάστηµα και µετά συνεχίζουν την 
κυκλική πορεία σύµφωνα µε το ∆ιαθεωρητικό Μοντέλο, είτε µένουν εκεί µόνιµα (Berry, Naylon & 
Wharf-Higgins, 2005). Τέλος, έρευνες (Plotnikoff, Hotz, Birkett & Courneya, 2001), υποστηρίζουν 
πως υπάρχει η δυνατότητα για πρόβλεψη συµµετοχής µε την εφαρµογή του ∆ιαθεωρητικού 
Μοντέλου.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της συµπεριφοράς των γονέων που τα παιδιά τους 
αθλούνται συστηµατικά, ως προς τη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής. 
Αναλυτικότερα, µελετήθηκαν η διαδικασία αλλαγής και τα στάδια αλλαγής της συµπεριφοράς των 
γονέων ως προς τη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής,  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν γονείς (n=300) παιδιών που συµµετείχαν σε προγράµµατα 
«Άθλησης για Όλους» και σε αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ∆ήµος Εύοσµου.  
 
Όργανα µέτρησης. Για την εκτίµηση της αλλαγής συµπεριφοράς χρησιµοποιήθηκαν 2 
ερωτηµατολόγια (Prochaska & DiClemente, 1983), τα οποία µεταφράστηκαν από την αγγλική έκδοση 
(backup translation). Πιο συγκεκριµένα:  
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α) Στάδια αλλαγής: Για την εκτίµηση των σταδίων αλλαγής χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο 
Stage of Change Instrument (SCI: Marcus et al., 1992d), το οποίο περιλάµβανε 6 προτάσεις για την 
εκτίµηση των 6 σταδίων αλλαγής: 1) της απουσίας πρόθεσης για αλλαγή, 2) της πρόθεσης για αλλαγή, 
3) της προετοιµασίας, 4) της δράσης, 5) της διατήρησης και 6) της ολοκλήρωσης. Οι συµµετέχοντες 
έπρεπε να επιλέξουν µία από τις προτάσεις που ταίριαζε στη δική τους συµπεριφορά.   
 
β) ∆ιαδικασίες αλλαγής: Για την εκτίµηση των διαδικασιών αλλαγής χρησιµοποιήθηκε το 
ερωτηµατολόγιο Processes of Change Questionnaire (PCQ: Marcus et al., 1992c), το οποίο 
περιλάµβανε 39 ερωτήσεις που αποτελούσαν 10 υποκλίµακες, που αναφέρονταν στις 10 διαδικασίες 
αλλαγής. Από αυτές, οι 5 πρώτες αναφέρονταν στη βίωση εµπειριών και οι άλλες 5 στις στρατηγικές 
διαπραγµάτευσης για αλλαγή συµπεριφοράς. Οι απαντήσεις σηµειώθηκαν σε 5βάθµια κλίµακα τύπου 
Likert (όπου 1 = καθόλου και 5 = πάρα πολύ).  
 
∆ιαδικασία. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν σε αθλητικούς χώρους όπου πραγµατοποιούνταν τα 
προγράµµατα άθλησης του ∆. Εύοσµου (δηµοτικό αθλητικό κέντρο, πολιτιστικό κέντρο, 
περιφερειακά δηµοτικά γυµναστήρια). Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου έγινε µε την παρουσία 
της ερευνήτριας για παροχή επεξηγήσεων και πληροφοριών, την περίοδο Φεβρουάριος – Απρίλιος 
2007. 
 
Αποτελέσµατα 
 
∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος. Το 59% των συµµετεχόντων ήταν άνδρες (n=178) και το 
41% γυναίκες (n=122), έγγαµοι µε µέσο όρο ηλικίας 38,8 έτη (Μ.Ο.=38,8). Σχετικά µε το µορφωτικό 
επίπεδο, οι περισσότεροι ήταν απόφοιτοι της βασικής εκπαίδευσης 43,7%, ακολουθούµενοι από 
αυτούς της ανώτερης εκπαίδευσης (31%), ενώ το µικρότερο ποσοστό ήταν κάτοχοι µεταπτυχιακού 
διπλώµατος (4,7%). Ως προς την επαγγελµατική κατάσταση, το 34,3% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 
30% δηµόσιοι υπάλληλοι, το 15% νοικοκυρές, ενώ το 4% εξασκούσε κάποιο άλλο επάγγελµα. Ως 
προς τη συµµετοχή σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής το 33,6% δήλωσε πως ασκείται, ενώ το 
66,4% πως δεν ασκείται. Ως προς τη συχνότητα συµµετοχής τα αποτελέσµατα έδειξαν πως το 11,7% 
από τους αθλούµενους ασκείται συχνά, το 7,3% ασκείται κάποιες φορές, το 6% συστηµατικά, ενώ το 
7% µόνο ευκαιριακά. Στην ερώτηση «πόσες φορές την εβδοµάδα ασκείστε» το 16,7% απάντησε πως 
ασκείται πάνω από 4 φορές την εβδοµάδα, το 9,3% 2-3 φορές την εβδοµάδα, ενώ το 7% 1-2 φορές 
την εβδοµάδα.  
 

Στάδια αλλαγής της συµπεριφοράς. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως το µεγαλύτερο ποσοστό 
καταλαµβάνει το στάδιο της «απουσίας πρόθεσης» (37,3% και n=112) και ακολουθούν το στάδιο της 
«πρόθεσης» (28,3% µε n=85), το στάδιο της «προετοιµασίας» (13,7% µε n=41), το στάδιο της 
«ολοκλήρωσης» (10,7% µε n=32) και το στάδιο της «δράσης» (9,7% µε n=29).  
 

Μέσες τιµές στις διαστάσεις της διαδικασίας αλλαγής. Με βάση το µέσο όρο των τιµών των 
αντίστοιχων θεµάτων της κάθε διάστασης υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες τιµές των διαστάσεων / 
παραγόντων. Η διάσταση «επαναξιολόγηση εαυτού» εµφάνισε το µεγαλύτερο σκορ στη διαδικασία 
αλλαγής της συµπεριφοράς µε µέσο όρο 14.5 (SD=4), ενώ η διάσταση «έλεγχος ερεθίσµατος» 
σηµείωσε τον πιο µικρό µέσο όρο 8.3 (SD=3.8). Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων που 
προέκυψαν εξετάστηκε µε τον υπολογισµό του συντελεστή a του Cronbach. 
 
Σύγκριση σταδίων αλλαγής και διαδικασίας αλλαγής συµπεριφοράς. Η ανάλυση διακύµανσης 
(ANOVA) των σταδίων αλλαγής και της διαδικασίας αλλαγής επιβεβαίωσε τη σχέση µεταξύ όλων 
των σταδίων αλλαγής και σε όλες τις διαστάσεις της διαδικασίας αλλαγής, όπου βρέθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές σε όλες τις διαστάσεις. Η post hoc ανάλυση έδειξε στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ όλων των σταδίων αλλαγής στις διαστάσεις της διαδικασίας αλλαγής της 
συµπεριφοράς.  
 
Πρόβλεψη για πρόθεση συµµετοχής σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής. Στην ανάλυση 
παλινδρόµησης, όπου σκοπός ήταν να ερευνηθεί κατά πόσο οι 10 διαστάσεις της διαδικασίας αλλαγής 
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συνεισφέρουν στη πρόβλεψη της πρόθεσης για συµµετοχή σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής, 
τα αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά σηµαντική πρόβλεψη (F=15.81, p<.001, R2 =.343). 
Συγκεκριµένα, οι 3 διαστάσεις «υποκατάστατες συµπεριφορές» (t=4.514, p<.001), «στρατηγικές 
ενίσχυσης» (t=3.381, p<.001) και «έλεγχος ερεθίσµατος» (t=2.072, p<.05) είχαν στατιστικά 
σηµαντική συνεισφορά. 
 
Συζήτηση 
 
Το µορφωτικό και επαγγελµατικό επίπεδο επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την απόφαση του ατόµου να 
συµµετάσχει σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας 
υποστήριξαν τη δοµή του ∆ιαθεωρητικού Μοντέλου των Prochaska & DiClemente (1983). Οι 
περισσότεροι συµµετέχοντες ανήκαν στο στάδιο της «απουσίας πρόθεσης» και σηµείωσαν τα 
µικρότερα σκορ σε όλες τις διαστάσεις της διαδικασίας αλλαγής. Τα άτοµα που δεν έχουν σκοπό να 
συµµετάσχουν σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής δεν έχουν την απαραίτητη γνώση και 
ενηµέρωση για τα οφέλη της άσκησης ώστε να πείσουν τον εαυτό τους για αλλαγή της συµπεριφοράς, 
σε αντίθεση µε τα άτοµα που συµµετέχουν συστηµατικά, τα οποία έχουν υιοθετήσει τη φιλοσοφία του 
υγιεινού τρόπου ζωής.  
 
Η κατανόηση της συµπεριφοράς των γονέων ως προς τη συµµετοχή σε δραστηριότητες και η 
κατανόηση του βαθµού επίδρασης των εµποδίων ανάλογα µε τα στάδιο αλλαγής ως προς τη 
συµπεριφορά τους, δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει διαπραγµάτευση για την αλλαγή της συµπεριφορά 
τους, διαµορφώνοντας καινούργιες στρατηγικές διαπραγµάτευσης ανάλογες µε την προβληµατική 
συµπεριφορά για την αύξηση της συµµετοχής. Η σηµασία της παρούσας έρευνας έγκειται στην 
προώθηση του αθλητικού τρόπου ζωής και σκέψης, ώστε η συµµετοχή σε δραστηριότητες αθλητικής 
αναψυχής να αποτελέσει φιλοσοφία ζωής για ευηµερία και µακροζωία (Wenger & Furberg, 1990).  
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ FITNESS 
 
Νικολαΐδου, Ε.,1 Παπαδόπουλος,  ∆.,1 Αθαναηλίδης, Ι.2 & Αρβανιτίδου, Β.2 
1 ΤΕΙ Καβάλας 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 
 
Η σηµασία της κοινωνικό-ψυχολογικής πτυχής στην παροχή υπηρεσιών θεωρείται ιδιαίτερα 
σηµαντική για τις υπηρεσίες που έχουν υψηλά επίπεδα επαφής πελάτη-υπάλληλου. Στην εργασία αυτή 
ο όρος της κοινωνικής εκτίµησης εισάγεται ως συγκεκριµένη ψυχοκοινωνική έκβαση, που προέρχεται 
από τις βασικές ευγενικές συµπεριφορές και τα διαδικαστικά, στα οποία συµµετέχουν οι άνθρωποι. Ο 
Butcher et al. (2001), καθορίζει την κοινωνική εκτίµηση ως το γνήσιο σεβασµό, τη δέουσα προσοχή 
και το ενδιαφέρον που παρέχονται στον πελάτη από το φορέα παροχής υπηρεσιών, ώστε αυτός να 
αισθάνεται σηµαντικός κατά την κοινωνική του αλληλεπίδραση. Ο Lawrene-Lightfoot (1999), 
υποστηρίζει ότι όταν η ευγένεια και ο σεβασµός προς τους πελάτες απουσιάζουν, τότε αναδύονται 
οδυνηρές συνέπειες για την επιχείρηση. 
 
Η αναµονή του πελάτη προκειµένου να εξυπηρετηθεί µπορεί να προκαλέσει αισθήµατα 
δυσαρέσκειας. Ο Larson (1987), αντιλαµβάνεται τη δικαιολόγηση της κατάστασης αναµονής ως 
ισχυρό δείκτη των θετικών αποτελεσµάτων της εξυπηρέτησης. Οι ερευνητές συσχετίζουν το σεβασµό 
προς τους πελάτες µε την ποιοτική αξιολόγηση της εξυπηρέτησης (Bitran & Hoech, 1990), τη 
δυσαρέσκεια (Dubinsky, 1994) και την πίστη (Dotson & Patton, 1992; Aaker, 1991).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της επίδρασης της αναµονής, της φήµης της 
επιχείρησης, της συµπεριφοράς των υπαλλήλων και της αντιλαµβανόµενης αξίας της υπηρεσίας πάνω 
στην κοινωνική εκτίµηση, καθώς και η συσχέτιση της τελευταίας µε την αντιλαµβανόµενη ποιότητα, 
την ικανοποίηση και την πρόθεση πίστης προς τον πάροχο της υπηρεσίας οργανισµό. 
 
Μεθοδολογία 
 
Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας διεξήχθη µια εµπειρική έρευνα µε ερωτηµατολόγιο. Πριν τη 
συµπλήρωσή του οι συµµετέχοντες σε αυτή διάβασαν ένα σενάριο. Σύµφωνα µε τον Finch (1987), η 
χρήση αυτής της τεχνικής επιτρέπει στον ερευνητή να εστιάσει σε µία συγκεκριµένη κατάσταση και 
να καταφέρει έτσι να αποσπάσει ειλικρινείς αξιολογήσεις από τους ανταποκρινόµενους. 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 400 αθλούµενοι πελάτες ιδιωτικών γυµναστηρίων της 
Θεσσαλονίκης. Οι 195 από αυτούς ήταν γυναίκες (48.8%), ενώ οι 205 ήταν άνδρες (51.2%). 
 
Μέτρηση: Για τη µέτρηση της κοινωνικής εκτίµησης χρησιµοποιήθηκε η προσέγγιση των Butcher et 
al. (2001), ενώ για την αντιλαµβανόµενη ποιότητα η αντίστοιχη του Acobucci et al. (1994). Η 
µέτρηση της αντιλαµβανόµενη ικανοποίησης βασίστηκε στην εργασία των Bitner & Hubbert (1994), 
ενώ η µέτρηση της αντιλαµβανόµενης αξίας στην προσέγγιση του Dodds et al. (1991). Τέλος, η 
εκτίµηση της πρόθεσης πίστης βασίστηκε στην πρόταση της Zeithaml et al. (1996). Με µία ερώτηση 
µετρήθηκε η κάθε µία από τις ακόλουθες έννοιες: Φιλικότητα των υπαλλήλων (Πόσο φιλικό θεωρείτε 
το προσωπικό σε αυτό το γυµναστήριο;), Συγνώµη που ζητάει το προσωπικό (Κατά πόσον το 
προσωπικό του γυµναστηρίου ζητά συγνώµη, για την καθυστέρηση της εξυπηρέτησής σας;), Φήµη 
του γυµναστηρίου (Πόσο φηµισµένο θεωρείτε το γυµναστήριο;) και Αντιλαµβανόµενος χρόνος 
αναµονής (Πόσο θεωρείτε ότι χρειάστηκε να περιµένετε για να εξυπηρετηθείτε σε αυτό το 
γυµναστήριο;).  
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Το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν συνολικά από 26 προσδιοριστικές ερωτήσεις, 4 από τις οποίες 
ήταν δηµογραφικές. Οι υπόλοιπες 20 απαιτούσαν απάντηση πάνω σε µια 5βάθµια κλίµακα Likert, 
όπου 1 = καθόλου και 5 = απόλυτα, ή πάρα πολύ. 
 
Η εφαρµογή διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και αναλύσεων αξιοπιστίας ανέδειξαν τους 
ακόλουθους 5 έγκυρους και αξιόπιστους παράγοντες: 
1. Κοινωνική Εκτίµηση (4 κριτήρια, φορτίσεις 0.542-0.790, a = 0.842). 
2. Αντιλαµβανόµενη Ικανοποίηση (4 κριτήρια, φορτίσεις 0.585-0.829, a = 0.881). 
3. Αντιλαµβανόµενη Αξία (3 κριτήρια, φορτίσεις 0.858-0.869, a = 0.881). 
4. Πρόθεση Πίστης (3 κριτήρια, φορτίσεις 0.606-0.795, a = 0.838). 
5. Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα  (2 κριτήρια, φορτίσεις 0.787-0.793, a = 0.862). 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.924. 
Bartlett's Test of Sphericity Sig. = 0.000. 
Total Variance Explained = 78.74. 
Εξαιρέθηκαν 2 ερωτήσεις επειδή παρουσίαζαν χαµηλή φόρτιση. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Για τον έλεγχο της σχέσης µεταξύ της «Κοινωνικής εκτίµησης» και των «Φιλικότητα του 
υπαλλήλου», «Συγνώµη που ζητάει το προσωπικό», «Φήµη του γυµναστηρίου», «Αντιλαµβανόµενος 
χρόνος αναµονής» και «Αντιλαµβανόµενη αξία της υπηρεσίας» διεξήχθη πολλαπλή γραµµική 
παλινδρόµηση, τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1. Η πρόβλεψη της κοινωνικής εκτίµησης. 
 

Εξαρτηµένη 
µεταβλητή 

Ανεξάρτητες µεταβλητές β T Sig.  
T 

Φιλικότητα των υπαλλήλων 0.508 13.301 0.000 
Συγνώµη που ζητάει το προσωπικό 0.337 9.170 0.000 
Φήµη του γυµναστηρίου 0.007 0.246 0.806 
Αντιλαµβανόµενος χρόνος αναµονής -0.019 -0.644 0.520 

Κοινωνική  
εκτίµηση 

Αντιλαµβανόµενη αξία υπηρεσίας 0.121 3.855 0.000 
R2 = 0.691, F = 175.12, Sig. F = 0.000. 

 
Για τον έλεγχο της σχέσης µεταξύ της «Αντιλαµβανόµενης ποιότητας» και των «Φιλικότητα του 
υπαλλήλου», «Συγνώµη που ζητάει το προσωπικό», «Φήµη του γυµναστηρίου», «Αντιλαµβανόµενος 
χρόνος αναµονής» και «Αντιλαµβανόµενη αξία της υπηρεσίας» διεξήχθη πολλαπλή γραµµική 
παλινδρόµηση, τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2. Η πρόβλεψη της αντιλαµβανόµενης ποιότητας. 
 

Εξαρτηµένη 
µεταβλητή 

Ανεξάρτητες µεταβλητές β T Sig.  
t 

Φιλικότητα των υπαλλήλων 0,320 5,978 0,000 
Συγνώµη που ζητάει το προσωπικό 0,079 1,541 0,124 
Φήµη του γυµναστηρίου 0,002 0,046 0,963 
Αντιλαµβανόµενος χρόνος αναµονής -0,077 -1,823 0,069 

Αντιλαµβανόµενη  
Ποιότητα 

Αντιλαµβανόµενη αξία υπηρεσίας 0,340 7,702 0,000 
R2 = 0,392,  F = 50,620, Sig. F = 0,000. 

 
Για τον έλεγχο της σχέσης µεταξύ «Αντιλαµβανόµενης ποιότητας» και «Κοινωνικής εκτίµησης» 
διεξήχθη απλή γραµµική παλινδρόµηση που έδειξε ότι η «Κοινωνική εκτίµηση» µπορεί να προβλέψει 
την «Αντιλαµβανόµενη ποιότητα» σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό (R2 = 0.317,  F = 184.843, Sig. F = 
0.000, β = 0.563, t = 13.596, Sig. t = 0.000). 
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Για τον έλεγχο της σχέσης µεταξύ «Αντιλαµβανόµενης ικανοποίησης» και «Αντιλαµβανόµενης 
ποιότητας» διεξήχθη επίσης απλή γραµµική παλινδρόµηση που έδειξε ότι η «Αντιλαµβανόµενη 
ποιότητα» µπορεί να προβλέψει την «Αντιλαµβανόµενη ικανοποίηση» σε στατιστικά σηµαντικό 
βαθµό (R2 = 0.50,  F = 395.84, Sig . F = 0.000, β = 0.706, t = 19.896, Sig. t  = 0.000). 
 
Τέλος, για τον έλεγχο της σχέσης της «Πρόθεσης πίστης» και των «Κοινωνική εκτίµηση», 
«Αντιλαµβανόµενη ποιότητα» και «Αντιλαµβανόµενη ικανοποίηση» διεξήχθη πολλαπλή γραµµική 
παλινδρόµηση, τα αποτελέσµατα της οποίας φαίνονται στον Πίνακα 3. 
 
Πίνακας 3. Η πρόβλεψη της πρόθεσης πίστης. 
 

Εξαρτηµένη 
µεταβλητή 

Ανεξάρτητες µεταβλητές β t Sig.  
t 

Αντιλαµβανόµενη κοινωνική εκτίµηση 0.341 6.621 0.000 
Αντιλαµβανόµενη ποιότητα 0.208 4.507 0.000 

Πρόθεση  
Πίστης 

Αντιλαµβανόµενη ικανοποίηση 0.301 4.995 0.000 
R2 = 0.577,  F = 180.373, Sig. F = 0.000. 

 
Συζήτηση  
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η κοινωνική εκτίµηση επηρεάζεται θετικά από τη 
φιλικότητα του υπαλλήλου, από τη συγνώµη που ζητά το προσωπικό της επιχείρησης όταν αστοχήσει 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη και από την αντιλαµβανόµενη αξία της υπηρεσίας. Η αντιλαµβανόµενη 
ποιότητα της υπηρεσίας επηρεάζεται, επίσης, από τη φιλικότητα του υπαλλήλου και από την 
αντιλαµβανόµενη αξία της υπηρεσίας, ωστόσο δεν επηρεάζεται από την αίτηση συγνώµης του 
προσωπικού. Προφανώς, κατά την άποψη των πελατών σε ένα ποιοτικό γυµναστήριο δεν 
επιτρέπονται τα λάθη, η δε συγνώµη δεν συµβάλλει στην αποκατάσταση της ποιότητας. Η φήµη του 
γυµναστηρίου δεν φαίνεται να επηρεάζει ούτε την αντιλαµβανόµενη κοινωνική εκτίµηση, ούτε, όµως, 
και την αντιλαµβανόµενη ποιότητά του. Ο χρόνος αναµονής σχετίζεται αρνητικά τόσο µε την 
κοινωνική εκτίµηση, όσο και µε την αντίληψη της ποιότητας του γυµναστηρίου, όχι, όµως, σε 
στατιστικά σηµαντικό βαθµό. Το εύρηµα αυτό έρχεται σε κάποιο βαθµό σε αντίθεση µε την άποψη 
της Καφίρη-Γιακουµάκη (1998), που αναφέρει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών επηρεάζεται, µεταξύ 
άλλων και από τις ουρές των ατόµων που περιµένουν να εξυπηρετηθούν. Η αντίληψη από πλευράς 
των πελατών ότι η συνδροµή στο γυµναστήριο είναι δικαιολογηµένη και ανταποκρίνεται στις παροχές 
φαίνεται ότι επηρεάζει θετικά τόσο την κοινωνική εκτίµηση που αισθάνονται ότι απολαµβάνουν, όσο 
και την άποψή τους για την ποιότητα του γυµναστηρίου. Πιθανόν, µία καλά αιτιολογηµένη συνδροµή 
αποτρέπει τη δηµιουργία της αίσθησης του εµπαιγµού στους πελάτες, αναδεικνύοντας παράλληλα την 
εντιµότητα της επιχείρησης, που τελικά εκλαµβάνεται ως συνιστώσα της ποιότητάς της. 
 
Η κοινωνική εκτίµηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικοδόµηση της αντίληψης της ποιότητας του 
γυµναστηρίου από τους ασκούµενους πελάτες του, η δε αντιλαµβανόµενη ποιότητα του γυµναστηρίου 
µπορεί να καθορίσει την ικανοποίηση των πελατών του. Υπάρχουν σχετικά προγενέστερα ευρήµατα 
των Butcher & Heffernan (2006), από τον τοµέα των υπηρεσιών εστίασης. Τέλος, κοινωνική 
εκτίµηση, αντιλαµβανόµενη ποιότητα και ικανοποίηση µπορούν να προβλέψουν την πρόθεση πίστης 
προς την επιχείρηση παροχής υπηρεσιών fitness. Το εύρηµα αυτό ευθυγραµµίζεται µε προηγούµενα 
αρκετών άλλων ερευνητών (Bitran & Hoech, 1990; Dotson & Patton, 1992; Hallowell, 1996). 
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Εισαγωγή 

 
Η έρευνα της «εµπλοκής» ενός ατόµου αναφορικά µε µία δραστηριότητα στο χώρο του αθλητισµού 
αναψυχής δηµιούργησε νέες τάσεις, θεωρίες και αντιλήψεις βοηθώντας να εξηγηθούν ιδιαίτερες 
πτυχές της συµπεριφοράς των ατόµων που συµµετέχουν σε αντίστοιχες δραστηριότητες (Willey, 
Shaw & Havitz, 2000). Ο όρος «εµπλοκή» ενός ατόµου αναφορικά µε µία δραστηριότητα αναφέρεται 
από το Rotchild (1984) ως «µία αόριστη κατάσταση κινήτρου, ή ενδιαφέροντος προς µία 
δραστηριότητα αναψυχής, ή προς ένα προϊόν, ή υπηρεσία συνδεδεµένο µε την αναψυχή» (Havitz & 
Dimanche, 1997: 246).  
 
Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν την «τρισδιάστατη» έννοια της εµπλοκής (Gursoy & Gavcar, 2003; 
Kyle, Absher & Graefe, 2003; Kyle & Chick, 2004; Kyle, Graefe, Manning & Bacon, 2004). Οι 
διαστάσεις της «εµπλοκής» είναι: «έλξη του ατόµου προς τη δραστηριότητα» (attraction), 
«ουσιαστικότητα της δραστηριότητας για το άτοµο» (centrality) και «αυτο-έκφραση του ατόµου µέσα 
από τη δραστηριότητα» (self-expression) (Kyle & Mowen, 2005). Οι McIntryre & Pigram (1992), 
αναφέρουν ότι η «έλξη του ατόµου προς τη δραστηριότητα» (attraction), σχετίζεται µε την 
ευχαρίστηση που αντιλαµβάνεται µέσω της συµµετοχής του. Η διάσταση της «ουσιαστικότητας» 
(centrality) αναφέρεται στη σηµασία της δραστηριότητας συνολικά στη ζωή του ατόµου (Wotkins, 
1987), όπως και στο ότι το άτοµο οργανώνει γύρω από αυτή τη δραστηριότητα όλες τις άλλες 
ενέργειες της ζωής του. Τέλος, η αυτο-έκφραση (self-expression) αναφέρεται στην αυτο-
αντιπροσώπευση ενός ατόµου, µέσω της συγκεκριµένης εκάστοτε δραστηριότητας αναφορικά µε το 
χαρακτήρα του (Dimanche & Samdahl,1994). Οι 3 διαστάσεις της «εµπλοκής» στην έρευνα των 
Dimanche, Havitz & Howard (1991) αποτέλεσαν µέσο για την καλύτερη επεξήγηση της εµπλοκής σε 
συµµετέχοντες σε αθλήµατα αναψυχής. Ενώ η έρευνα των Kyle, Graefe, Manning & Bacon (2004), 
συνδέει τις 3 διαστάσεις της «εµπλοκής» και µε άλλες παραµέτρους, όπως την εξάρτηση από το χώρο, 
τη συναισθηµατική σύνδεση του ασκούµενου µε τη δραστηριότητα, την ταυτότητα µε το χώρο και την 
κοινωνική σύνδεση.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό να διερευνήσει τη σχέση µεταξύ των 3 διαστάσεων της εµπλοκής 
και της αντίστοιχης συχνότητας συµµετοχής ατόµων που συµµετέχουν σε µία δηµοφιλή 
δραστηριότητα αναψυχής στη χώρα µας, την κολύµβηση αναψυχής. Οι υποθέσεις της έρευνας ήταν: 
1. Η «έλξη του ατόµου προς τη δραστηριότητα» ως διάσταση της «εµπλοκής», παρουσιάζει 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε τη διαφορετική συχνότητα συµµετοχής του 
δείγµατος. 

2. Η «ουσιαστικότητα της δραστηριότητας για το άτοµο» ως διάσταση της «εµπλοκής» παρουσιάζει 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε τη διαφορετική συχνότητα συµµετοχής του 
δείγµατος.  

3. Η «αυτο-έκφραση του ατόµου µέσα από τη δραστηριότητα» ως διάσταση της «εµπλοκής» 
παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε τη διαφορετική συχνότητα του 
δείγµατος. 
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Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 260 ενήλικα άτοµα ηλικίας από 21 έως 50 χρονών συµµετέχοντες 
σε προγράµµατα κολύµβησης αναψυχής των δηµοτικών κολυµβητηρίων του Περιστερίου και 
Χαϊδαρίου Αττικής. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος. 
 

 
Φύλλο 

 
f 

Ηλικιακές 
Οµάδες 

 
f 

Οικογεν.   
κατάσταση 

 
F 

Άνδρες 
 
Γυναίκες  

106 (40.8%) 
 
154 (59.2%) 

21<30 ετών  
31<40 ετών  
41<50 ετών  

86 (33.0%) 
98 (37.7%) 
76 (29.3%) 

Άγαµοι 
Έγγαµοι  

120 (46.2%) 
140 (53.8%) 

 
Όργανο µέτρησης: Ως όργανο µέτρησης της «εµπλοκής» χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των 
Kyle et al. (2003), µετά τη µετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα (Alexandris, Kouthouris & 
Meligdis, 2006) και τη µετατροπή του στην εξεταζόµενη δραστηριότητα της κολύµβησης αναψυχής. 
Αναλυτικότερα, η 1η διάσταση, «έλξη του ατόµου προς τη δραστηριότητα», µετρήθηκε µε 5 θέµατα, η 
2η διάσταση, «η ουσιαστικότητα της δραστηριότητας για το άτοµο», µετρήθηκε µε 3 θέµατα και η 3η 
διάσταση, η «αυτο-έκφραση του ατόµου µέσα από τη δραστηριότητα», µετρήθηκε µε 4 θέµατα. Οι 
απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθµια κλίµακα Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και και 7 = συµφωνώ 
απόλυτα. Οι δείκτες αξιοπιστίας των 3 κλιµάκων ελέγχθηκαν επιτυχώς µε το συντελεστή Cronbach a 
(0.75, 0.68 και 0.88 αντίστοιχα). 
 
Στο ερωτηµατολόγιο περιελήφθησαν ερωτήσεις καταγραφής των δηµογραφικών χαρακτηριστικών 
του δείγµατος. Καταγράφηκε επίσης η συχνότητα συµµετοχής στη δραστηριότητα της κολύµβησης. Η 
αξιολόγηση του χρόνου που διαθέτουν οι κολυµβητές για το πρόγραµµα µετρήθηκε ως: περισσότερες 
από 1 φορά την εβδοµάδα (κάποιες φορές), 3 – 4 φορές την εβδοµάδα (συχνά) και περισσότερες από 4 
φορές την εβδοµάδα (συστηµατικά).  
 
Για τη διερεύνηση των 3 ερευνητικών υποθέσεων χρησιµοποιήθηκε ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 
µε ανεξάρτητες µεταβλητές τις 3 διαστάσεις της «εµπλοκής» και εξαρτηµένη µεταβλητή τη 
συχνότητα συµµετοχής (3 επίπεδα).  
 
Αποτελέσµατα 
 
Πίνακας 2. Περιγραφικά χαρακτηριστικά των 3 διαστάσεων και της συχνότητας συµµετοχής. 

 

Μεταβλητές Αριθµός Θεµάτων Μ SD A 
Έλξη 5 5.4 0.86 0.75 
Ουσιαστικότητα 3 3.5 1.29 0.68 
Αυτό- έκφραση 4 4.8 1.32 0.88 
Συχνότητα 1 3.2 0.7  

 
Πίνακας 3. Τιµές ανάλυσης διακύµανσης µεταξύ συχνότητας συµµετοχής και παραγόντων εµπλοκής. 
 

Μεταβλητές Κάποιες φορές 
(1) 

Συχνά 
 (2) 

Συστηµατικά  (3) Significance 
level 

Έλξη 4.7 2.9 4.3 F=15.66, <.001 
*1-2,1-3 

Ουσιαστικότητα 5.5 3.6 4.7 F=4.97 
Μη σηµαντική 
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Αυτό-έκφραση 5.5 3.7 5.1 F=5.75, p<.04 
*3-1 

Σηµαντικότητα της διαφοράς των οµάδων διαφορετικής συµµετοχής  
(Sheff’s post-hoc test) 

 
Συζήτηση 
 
Το σηµαντικό αποτέλεσµα της παρούσας έρευνας εστιάζεται στο εύρηµα ότι οι 2 διαστάσεις της 
«εµπλοκής», δηλαδή η «έλξη του ατόµου προς τη δραστηριότητα» και η «αυτο-έκφραση του ατόµου 
µέσα από τη δραστηριότητα», παρουσιάζουν σηµαντικά στατιστικές διαφορές ανάλογα µε τη 
διαφορετική συχνότητα συµµετοχής συµµετεχόντων σε προγράµµατα κολύµβησης αναψυχής. 
Αντίθετα, η διάσταση «ουσιαστικότητα της δραστηριότητας για το άτοµο» δεν παρουσιάζει 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε τη διαφορετική συχνότητα συµµέτοχης του.  
 
Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί από τους Wiley, Shaw & Havitz 
(2000), σε άνδρες που ασχολούνταν µε το χόκεϋ και σε γυναίκες που ασχολούνταν µε το πατινάζ που 
υποστήριξε ότι και οι 3 διαστάσεις της «εµπλοκής» είχαν θετική συσχέτιση και µε τις 2 
δραστηριότητες αναψυχής. Οι διευθυντές των κολυµβητηρίων πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους 
την παρούσα έρευνα για την οργάνωση των εγκαταστάσεων τους προκειµένου να ελέγχουν σε 
σύντοµα χρονικά διαστήµατα, πόσο οι ασκούµενοι είναι προσηλωµένοι και ευχαριστηµένοι από τις 
παροχές που τους προσφέρονται ώστε να αυξήσουν στο µέλλον τη συχνότητα συµµετοχής τους. Σε 
κάθε περίπτωση, η έρευνα για τα προγράµµατα αναψυχής που προσφέρουν δηµοτικοί οργανισµοί στη 
χώρα µας πρέπει να συνεχισθεί, καθ’ όσον ανάλογες έρευνες στη βιβλιογραφία είναι περιορισµένες.  
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Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,  

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 ΣΤΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
Τριγώνης, Ι., Ματσούκα, Ο., Κώστα, Γ., Αστραπέλλος, Κ. & Υφαντίδου, Γ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. 
 
Εισαγωγή 
 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, εµφανίζονται στην Αµερική οι πρώτες επιχειρήσεις που 
οργανώνουν προγράµµατα αθλητικών δραστηριοτήτων στον εργασιακό χώρο, τα οποία προσφέρονται 
δωρεάν στους εργαζοµένους αυτών των επιχειρήσεων (Shephard, 1990). Οι Baun & Baun (1984), 
αναφέρουν πως στη δεκαετία του 1980, περισσότερες από 50.000 αµερικάνικες επιχειρήσεις 
προσέφεραν υπηρεσίες άθλησης και άσκησης στους εργαζόµενούς τους και πως η «Αµερικανική 
Ένωση Ειδικών Συµβούλων για Άσκηση - Άθληση στον Επιχειρησιακό και Βιοµηχανικό Χώρο» 
αριθµούσαν περισσότερο από 3.000 µέλη. Οι παροχές των εργοδοτών είχαν ως σκοπό τη βελτίωση 
της υγείας των εργαζόµενών τους, που, µε τη σειρά της θα επέφερε µείωση στα έξοδα και αύξηση στα 
κέρδη των επιχειρήσεων (Wanzel, 1994).  
 
Ανάλογα θεαµατικά ήταν και τα οφέλη που αποκόµισαν οι εργαζόµενοι των επιχειρήσεων από τη 
συµµετοχή τους σε προγράµµατα άσκησης και σπορ. Συγκεκριµένα, µειώθηκαν οι καρδιοπάθειες και 
τα ισχαιµικά επεισόδια, ενώ κρατήθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη 
και η παχυσαρκία (Bertera, 1990). Σύµφωνα µε τον παραπάνω ερευνητή, οι εργαζόµενοι που 
συµµετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες, παρουσίαζαν λιγότερο άγχος και στρες σε σχέση µε τους 
συναδέλφους τους που δεν είχαν αθλητική δραστηριότητα. Με τη συµµετοχή των εργαζόµενων σε 
αθλητικές δραστηριότητες παρατηρήθηκε µείωση του καπνίσµατος, της κατανάλωσης αλκοολούχων 
ποτών, καθώς και του εργασιακού άγχους (Meyers & Donham, 1982). Ο Shephard (1990), αναφέρει 
ότι σηµαντικά οφέλη µπορούν να αποκοµισθούν εξίσου µέσω σεµιναρίων και οµιλιών που θα 
πραγµατοποιηθούν στον εργασιακό χώρο, υπό την επίβλεψη και οργάνωση της εργοδοσίας, τα οποία 
θα αφορούν θέµατα: διατροφής και άσκησης, προληπτικής ιατρικής, βλαπτικών συνεπειών του 
καπνίσµατος και της σπουδαιότητας της άσκησης στην αποφυγή καρδιαγγειακών επεισοδίων.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση της συµµετοχής των εργαζόµενων 
σε ένα πρόγραµµα υγείας και άσκησης στον έλεγχο του στρες και τις γνώσεις τους σε θέµατα που 
άπτονται υγιεινές συνήθειες.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 150 εργαζόµενοι, από τους οποίους οι 120 αποτέλεσαν την 
πειραµατική οµάδα (61 άνδρες και 59 γυναίκες, µε µέσο όρο ηλικίας 39.92 χρόνια και τυπική 
απόκλιση 7.58) και οι υπόλοιποι 30 σχηµάτισαν την οµάδα ελέγχου (15 άνδρες και 15 γυναίκες, µε 
µέσο όρο ηλικίας 40.93 χρόνια και τυπική απόκλιση 9.23). Στο σύνολο του δείγµατος ο µέσος όρος 
ηλικίας ήταν 40.12 χρόνια, µε τυπική απόκλιση 7.92. 
 
Όργανο αξιολόγησης: Το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από ενότητες ερωτήσεων µε συγκεκριµένη 
κλίµακα αξιολόγησης. Την 1η ενότητα αποτέλεσε το ερωτηµατολόγιο του Allen (1996), «Knowledge 
Assessment for Health and Exercise» µε θέµα: «Υπολογισµός Επίγνωσης του Ρόλου της Άσκησης 
στην Υγεία» µε 15 ερωτήσεις. Τη 2η ενότητα κάλυπτε το ερωτηµατολόγιο των Blair & Mitchell 
(1988), «Daily Stress and Tension Rating» µε θέµα «Βαθµίδες Καθηµερινού Στρες και Έντασης». 
Αποτελούνταν από 4 ζευγάρια επιθέτων που περιγράφουν τη σχετική ένταση, ή την έλλειψη έντασης 
σύµφωνα µε τη µέθοδο της εννοιολογικής διαφοροποίησης. Η ανάλυση αξιοπιστίας του 
ερωτηµατολογίου παρουσίασε υψηλό βαθµό ( a = 0.8447).  
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Πειραµατικό πρωτόκολλο: Η παρούσα έρευνα είχε διάρκεια συνολικά 22 εβδοµάδων. Η διεξαγωγή 
της προϋπέθετε, την αρχική και τελική µέτρηση, την 1η και 22η εβδοµάδα αντίστοιχα. Επίσης, περιείχε 
µία ενδιάµεση φάση 20 εβδοµάδων, που αποτελούσε το παρεµβατικό πρόγραµµα άσκησης όσον 
αφορά στην πειραµατική οµάδα. Η οµάδα ελέγχου πήρε µέρος µόνο στην αρχική και στην τελική 
µέτρηση.    
 
Εκπαιδευτικό πρόγραµµµα παρέµβασης. Σε συνεργασία µε την ιατρό εργασίας της επιχείρησης, ο 
ερευνητής οργάνωσε 4 οµιλίες κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, τις οποίες παρακολούθησαν 
µόνο τα µέλη της πειραµατικής οµάδας. Τα θέµατα που διαπραγµατεύτηκαν σε αυτές τις οµιλίες ήταν: 
1) η επίδραση της άσκησης στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, 2) η σπουδαιότητα υιοθέτησης 
υγιεινών διατροφικών συνηθειών, 3) η άσκηση ως µέσο ελέγχου και αντιµετώπισης του άγχους, του 
στρες και της έντασης και 4) πρόληψη και τρόποι αντιµετώπισης παθήσεων της σπονδυλικής στήλης 
και του αυχένα. 
 
Στατιστική ανάλυση. Η ανάλυση των δεδοµένων, πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του στατιστικού 
προγράµµατος SPSS/WIN. Ελέγχθηκε η κανονικότητα κατανοµής και η ισότητα των διακυµάνσεων 
για όλες της µεταβλητές της έρευνας. Χρησιµοποιήθηκαν η ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) και η 
ανάλυση πολλαπλής διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων (MANOVA Repeated Measures), 
για να διαπιστωθούν πιθανές στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αρχικών και τελικών 
µετρήσεων της πειραµατικής και της οµάδας ελέγχου.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Για να ελεγχθεί κατά πόσο η διεξαγωγή διαλέξεων µε θέµατα σχετικά µε τα οφέλη της άσκησης και 
της υιοθέτησης σωστών διατροφικών συνηθειών είχαν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση των γνώσεων 
όσων τις παρακολούθησαν, καθώς επίσης εάν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε 
το φύλο, χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση διακύµανσης µε 3 παράγοντες, εκ των οποίων ο ένας ήταν 
επαναλαµβανόµενος [ANOVA, Φύλο (άνδρες - γυναίκες) X Οµάδα (πειραµατική - ελέγχου) X 
Μετρήσεις (αρχική - τελική)]. 
 
Το τεστ των επιπέδων έδειξε ότι δεν υπήρχαν διαφορές σε σχέση µε το φύλο (άνδρες - γυναίκες) 
[F(1,146)=.03, p>.05], αλλά υπήρξαν διαφορές στατιστικά σηµαντικές µεταξύ της πειραµατικής οµάδας 
και της οµάδας ελέγχου [F(1,146)=13.25, p<.001]. Συγκεκριµένα, µέσω του τεστ οριζοντιότητας 
διαπιστώθηκε κύρια επίδραση του παράγοντα Μέτρηση (αρχική - τελική), [F(1,146)=424.48, p<.001], 
και µέσω του τεστ παραλληλισµού (έλεγχος αλληλεπίδρασης) διαπιστώθηκε ότι οι 2 οµάδες 
(πειραµατική - ελέγχου), παρουσίαζαν διαφορετική εξέλιξη από την αρχική στην τελική µέτρηση 
[F(1,146)=412.54, p<.001]. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1, η συµµετοχή της πειραµατικής οµάδας στις 
διαλέξεις επηρέασε το σκορ στο τεστ γνώσεων σε σχέση µε τα οφέλη της άσκησης και της υγιεινής 
διατροφής στην υγεία και στην πρόληψη ασθενειών, από την αρχική στην τελική µέτρηση. 
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Σχήµα 1. Αλληλεπίδραση του παράγοντα µέτρηση των γνώσεων για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής 
και άσκησης µε τον παράγοντα οµάδα (πειραµατική - ελέγχου).  
 
∆ιαφορετική ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων χρησιµοποιήθηκε για την 
πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου, προκειµένου να διαπιστωθεί ποια παρουσίαζε βελτίωση 
στο τεστ καταγραφής σωστών απαντήσεων σε σχέση µε το ρόλο της άσκησης και της υγιεινής 
διατροφής στην υγεία και την πρόληψη ασθενειών. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι η πειραµατική 
οµάδα είχε βελτίωση όσον αφορά στις σωστές απαντήσεις [F(1,146)=2092.51, p<.001]. Αντίθετα, δεν 
διαπιστώθηκε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά από την αρχική στην τελική µέτρηση για την 
οµάδα ελέγχου [F(1,146)=.03, p>.05]. 
 
Μέτρηση καθηµερινού στρες και έντασης. Το τεστ των επιπέδων έδειξε ότι δεν υπήρχαν διαφορές σε 
σχέση µε το φύλο (άνδρες - γυναίκες) [F(1,146)=.05, p>.05], αλλά υπήρξαν διαφορές στατιστικά 
σηµαντικές µεταξύ της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου. Συγκεκριµένα, µέσω του τεστ 
οριζοντιότητας διαπιστώθηκε κύρια επίδραση του παράγοντα Μέτρηση (αρχική - τελική), 
[F(1,146)=95.22, p<.001], και µέσω του τεστ παραλληλισµού (έλεγχος αλληλεπίδρασης) διαπιστώθηκε 
ότι οι 2 οµάδες (πειραµατική - ελέγχου), παρουσίαζαν διαφορετική εξέλιξη από την αρχική στην 
τελική µέτρηση [F(1,146)=84.28, p<.001]. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2, η συµµετοχή της πειραµατικής 
οµάδας στο πρόγραµµα άσκησης επηρέασε το σκορ στο τεστ της καταγραφής του καθηµερινού στρες 
και άγχους, από την αρχική στην τελική µέτρηση. 

Σχήµα 2. Αλληλεπίδραση του παράγοντα επίπεδα καθηµερινού στρες και άγχους µε τον παράγοντα 
οµάδα (πειραµατική - ελέγχου).  
 
∆ιαφορετική ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων χρησιµοποιήθηκε για την 
πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου, προκειµένου να διαπιστωθεί ποια οµάδα παρουσίαζε 
βελτίωση στο τεστ καταγραφής του καθηµερινού στρες και έντασης σε σχέση µε τη συµµετοχή στο 
παρεµβατικό πρόγραµµα άσκησης, ή όχι. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι η πειραµατική οµάδα είχε 
βελτίωση [F(1,146)=447.62, p<.001], δηλαδή είχε στατιστικά σηµαντική µείωση των επιπέδων του 
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καθηµερινού στρες και της έντασης, ενώ αντίθετα, δεν διαπιστώθηκε καµία στατιστικά σηµαντική 
διαφορά από την αρχική στην τελική µέτρηση για την οµάδα ελέγχου [F(1,146)=.10, p>.05]. 
 
Συζήτηση 
 
Η βελτίωση µόνο για την πειραµατική οµάδα στο τεστ επίγνωσης του ρόλου της σωστής διατροφής 
και άσκησης στην υγεία φαίνεται να οδηγεί στο συµπέρασµα για τη χρησιµότητα και την 
αναγκαιότητα της ταυτόχρονης εφαρµογής ενός προγράµµατος αθλητικού περιεχοµένου και ενός 
εκπαιδευτικού προγράµµατος παρέµβασης που απευθύνεται στους εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι της 
πειραµατικής οµάδας παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και απαντήθηκαν ερωτήσεις τους 
και απορίες από ειδικούς επιστήµονες στο χώρο της υγείας και της άσκησης. Φαίνεται πως το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα παρέµβασης αύξησε τις γνώσεις τους σε θέµατα σωστών διατροφικών 
συνηθειών, καθώς και σε θέµατα που άπτονται της συστηµατικής άσκησης και των ωφελειών που 
προέρχονται από αυτή. Έτσι, ο συνδυασµός του παρεµβατικού προγράµµατος άσκησης και του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος παρέµβασης φαίνεται να είναι ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να 
αναµένονται τα καλύτερα αποτελέσµατα στην υγεία των εργαζόµενων. 
 
Έρευνες που αναφέρονται στην εφαρµογή αθλητικών προγραµµάτων στον εργασιακό χώρο (Blair et 
al., 1986), τονίζουν πως ο συνδυασµός της εφαρµογής αθλητικών δραστηριοτήτων και της διεξαγωγής 
σεµιναρίων µε θέµατα υγείας στον εργασιακό χώρο φέρνει και τα καλύτερα αποτελέσµατα στην 
δηµιουργία και στην απόκτηση από τους εργαζόµενους µίας γενικότερης στάσης ζωής, που δίνει 
µεγάλη σηµασία στην υγεία, στην άσκηση και στην πρόληψη. Αυτή η στάση ζωής έχει θεαµατικά 
θετικά αποτελέσµατα, τόσο στη σωµατική υγεία και στην ψυχική ευεξία των εργαζόµενων, όσο και 
στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους, µε συνέπεια τη βελτίωση των κερδών των επιχειρήσεων που 
εφάρµοσαν ανάλογα προγράµµατα υγείας και άσκησης. 
 
Η πειραµατική οµάδα παρουσίασε µείωση των επιπέδων του καθηµερινού στρες, της έντασης και της 
υπερέντασης από την αρχική στην τελική µέτρηση. Αντίθετα, οι εργαζόµενοι της οµάδας ελέγχου δεν 
διαφοροποιήθηκαν σε σχέση µε τον παραπάνω παράγοντα. Φαίνεται πως οι ευεργετικές επιδράσεις 
της άσκησης οδήγησαν σε αυτή τη µείωση στα επίπεδα τους στρες, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της 
ψυχικής, και όχι µόνο, υγείας των εργαζόµενων. Η συµµετοχή του στο παρεµβατικό πρόγραµµα 
άσκησης είχε ως αποτέλεσµα να παρουσιάζουν οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι πολύ λιγότερο άγχος 
και πίεση στο χώρο εργασίας και στην καθηµερινή τους ζωή, σε σχέση µε τους εργαζόµενους που δεν 
αθλούνταν και που δεν µείωσαν τα επίπεδα του άγχους από την αρχική στην τελική µέτρηση.  
 
Τα παραπάνω αποτελέσµατα συµφωνούν απόλυτα µε τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών (Harris & 
Gurin, 1985; Bertera, 1990), που αναφέρουν την άσκηση ως έναν από τους καλύτερους τρόπους 
καταπολέµησης του άγχους και της έντασης που παρουσιάζει ο σηµερινός άνθρωπος και ιδιαίτερα 
στις σύγχρονες βιοµηχανικές κοινωνίες, µε τις ιδιαιτερότητες που εκεί παρουσιάζονται όσον αφορά 
στην καριέρα και στην επαγγελµατική αποκατάσταση. Κατά συνέπεια, η διεξαγωγή διαλέξεων και 
οµιλιών στις επιχειρήσεις µε θέµατα σχετικά µε τα οφέλη της άσκησης και της υιοθέτησης σωστών 
διατροφικών συνηθειών, βελτιώνει τις γνώσεις των εργαζόµενων µε έµµεσα ευεργετικά αποτελέσµατα 
στην υγεία. Επίσης, η συµµετοχή των εργαζόµενων σε αθλητικές δραστηριότητες, οδηγεί στη µείωση 
των επιπέδων του καθηµερινού στρες και της έντασης. 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Φακριάδου, Σ., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., Μαυροµάτης, Γ. & Λάιος, Α. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. 
 
Εισαγωγή 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάγκη για άσκηση και ενασχόληση µε δραστηριότητες αναψυχής γίνεται 
ολοένα και πιο επιτακτική. Οι λόγοι που συνετέλεσαν σε αυτό ήταν η αύξηση των ασθενειών, κυρίως 
του καρδιαγγειακού συστήµατος, ως απόρροια του καθιστικού τρόπου ζωής των σύγχρονων δυτικών 
κοινωνιών και η παράλληλη αύξηση του κόστους περίθαλψης. Σε µία προσπάθεια πρόληψης των 
ασθενειών, αλλά και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών παρατηρήθηκε µία στροφή του 
ενδιαφέροντος προς την προώθηση µαζικών προγραµµάτων άθλησης και αναψυχής (Orsega-Smith, 
Rayne, Katzenmeyer & Godbey, 2000). Η δηµιουργία διάφορων οργανισµών σε παγκόσµιο και εθνικό 
επίπεδο µε σκοπό την προώθηση προγραµµάτων άθλησης και αναψυχής για όλους, αποτελεί απόδειξη 
του ενδιαφέροντος αυτού. Στην Ελλάδα, σε τοπικό επίπεδο δραστηριοποιούνται προς αυτήν την 
κατεύθυνση οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) µέσω των ∆ηµοτικών Αθλητικών 
Οργανισµών (∆ΑΟ), στόχος των οποίων είναι η κάλυψη των  αναγκών άθλησης και αναψυχής της 
τοπικής κοινωνίας. 
 
Η κινητοποίηση των ∆ΑΟ µε στόχο την παροχή προγραµµάτων άθλησης και αναψυχής και τη 
βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών έκανε την εµφάνισή της τις τελευταίες δεκαετίες (Αυθίνος, 
1998). Οι οργανισµοί αυτοί καταβάλλουν προσπάθεια να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές απαιτήσεις 
για άθληση και να εξασφαλίσουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, ώστε αυτές να είναι 
ελκυστικές. Ο κατάλληλος σχεδιασµός των προγραµµάτων, η πρόβλεψη της αθλητικής συµµετοχής 
και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές 
(Yfantidou, Costa & Michalopoulou, 2006). Σύµφωνα µε τους Alexandris, Dimitriadis & Markata 
(2002), η διερεύνηση των προθέσεων των ατόµων αναφορικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες άθλησης 
συµβάλει θετικά στη συµµετοχή τους στα προγράµµατα και συντελεί σηµαντικά στη βελτίωση της 
ποιότητας υπηρεσιών.  
 
Σύµφωνα µε τους Wiley, Shaw & Havitz (2000), η συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες έχει και 
κοινωνική διάσταση και, κατά συνέπεια, τα δηµογραφικά στοιχεία επηρεάζουν σηµαντικά το είδος 
των παρεχόµενων προγραµµάτων, όπως επίσης την ικανοποίηση των συµµετεχόντων από αυτά. Ένας 
παράγοντας που επηρεάζει τη συµµετοχή των ατόµων σε προγράµµατα άθλησης, αλλά και 
διαµορφώνει ως ένα βαθµό τις προσδοκίες γι’ αυτά αποτελεί η ηλικία (Afthinos, Theodorakis & 
Nassis, 2005). Σύµφωνα µε τον Kniveton (2005), η ηλικία επηρεάζει τα κίνητρα για συµµετοχή σε 
δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής, αποτελεί δε λόγο για την παραµονή, ή όχι των ατόµων στα 
προγράµµατα.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των δηµογραφικών στοιχείων στους 
παράγοντες συµµετοχής σε δηµοτικά προγράµµατα άθλησης και αναψυχής.  
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Μεθοδολογία 
 
∆είγµα:. ∆ιανεµήθηκαν 300 ερωτηµατολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν συµπληρωµένα τα 259, 
από 57 άνδρες και 202 γυναίκες, όλων των ηλικιακών κατηγοριών (15-55+ χρονών), συµµετέχοντες 
στα προγράµµατα του αθλητικού οργανισµού του ∆ήµου Αλεξ/πολης (n = 161) και µη συµµετέχοντες 
(n = 98) από το ∆ήµο Αλεξ/πολης.  
 
Όργανα µέτρησης: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε το ερωτηµατολόγιο των Μιχαλοπούλου, 
Αργυρόπουλου & Κώστα (1998), το οποίο διερευνούσε τις προσδοκίες των συµµετεχόντων για τις 
προσφερόµενες υπηρεσίες άθλησης και αναψυχής του ∆ήµου. Το όργανο µέτρησης αποτελούνταν 
από 29 ερωτήσεις, οι οποίες διερευνούσαν τη συµµετοχή στα προγράµµατα, τους λόγους άσκησης, το 
είδος των προγραµµάτων και τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των ασκούµενων και µη. Όλες οι 
ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου, εκτός από την ερώτηση 8 που αναφερόταν στη γεωγραφική περιοχή 
(ανοιχτού τύπου).  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε σε όλους τους συµµετέχοντες στα 
προγράµµατα, ενώ οι µη συµµετέχοντες επιλέχθηκαν µε τυχαία δειγµατοληψία. Όλοι συµµετείχαν 
εθελοντικά στην έρευνα. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκε µέσω του δείκτη Cronbach a (.84). Η ανάλυση 
συχνοτήτων ως προς την ηλικιακή κατηγορία έδειξε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος 
αποτελούνταν από άτοµα ηλικίας 45-55 ετών (39.0%) και ακολουθούσαν οι ηλικιακές κατηγορίες των 
35-45 ετών (29.3%), 25-35 ετών (19.7%) και 15-25 ετών (10.8%). Για το µορφωτικό επίπεδο του 
δείγµατος τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 30.5% ανήκε στην κατηγορία των 
απόφοιτων λυκείου, το 18,9% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ, το 17.8% απόφοιτοι γυµνασίου, το 17.0% 
απόφοιτοι ΤΕΙ, το 11,2% απόφοιτοι δηµοτικού και το 4.6% είχε κάνει µεταπτυχιακές σπουδές. 
Επίσης, µε την ανάλυση διακύµανσης ως προς 2 παράγοντες φάνηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 
σηµαντική αλληλεπίδραση ως προς την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο F(26,259)=0.925, 
p=0.573>0.05. ∆ιαπιστώθηκε, όµως, στατιστικά σηµαντική κύρια επίδραση του παράγοντα ηλικία 
F(7,259)=2.361, p=0.024<0.05, ενώ δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική κύρια επίδραση του παράγοντα 
µορφωτικό επίπεδο F(5,259)=0.743, p=0.592>0.05. Για τον εντοπισµό των στατιστικά σηµαντικών 
διαφορών εφαρµόστηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Sidak και διαπιστώθηκε  ότι  οι ηλικιακές 
κατηγορίες από 41-56 χρονών και άνω είχαν σηµαντικά µεγαλύτερη συνολική αντίληψη για τους 
σηµαντικότερους λόγους συµµετοχής από ό,τι η ηλικία των 15-18 (p<.05).  
 
Συζήτηση 

 
Όσον αφορά στην ηλικία, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι επηρεάζει τη συνολική αντίληψη των 
παραγόντων συµµετοχής. Πιο συγκεκριµένα, η ηλικιακή κατηγορία 41-56 χρονών βρέθηκε ότι έχει 
σηµαντικά µεγαλύτερη συνολική αντίληψη για τους παράγοντες συµµετοχής από ό,τι η ηλικία των 15-
18, γεγονός που ενδεχόµενα οφείλεται στην αύξηση των απαιτήσεων που συµβαδίζουν µε την αύξηση 
της ηλικίας εξαιτίας των περισσότερων χρόνων συµµετοχής και την απόκτηση µεγαλύτερης εµπειρίας 
από αυτή. Το συµπέρασµα αυτό έρχεται σε συµφωνία µε την έρευνα του Αυθίνου και συν. (2005),  η 
οποία αναφέρει ότι άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας (+60 χρονών) σε σύγκριση µε άτοµα µικρότερης 
ηλικίας διαφοροποιούνται σε σχέση µε τους παράγοντες συµµετοχής στα προγράµµατα, όσον αφορά 
στη σηµαντικότητα αυτών.  
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., Μιχαλοπούλου, Μ. & Τριγώνης, Ι. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 
 
Η προγραµµατισµένη δράση, µε άλλα λόγια η ένταξη των κρατικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών σε 
συγκεκριµένο, συνειδητά επιλεγµένο πλαίσιο πολιτικής, σε συγκεκριµένη εικόνα µέλλοντος για την 
τουριστική βιοµηχανία, απαιτεί όχι µόνο φαντασία και οραµατισµό, αλλά και γνώση, η οποία µε τη 
σειρά της προϋποθέτει συνεχή και σοβαρή µελέτη όλων των διαστάσεων του προβλήµατος που 
συνοπτικώς ονοµάζεται: τουριστική ανάπτυξη (Παυλόπουλος, 2004). Ιδιαίτερα για την αύξηση του 
τουρισµού πρέπει να µελετηθεί ο τρόπος χειρισµού της εµπειρίας των τουριστών, µε παράλληλο 
σεβασµό και διατήρηση της σπουδαιότητάς της, διότι κάθε τουρίστας έχει τις δικές του ανάγκες για 
τουριστική εµπειρία (Gibson & Yiannakis, 2002; Foo, McGuiggan & Yiannakis, 2004). Οι Yiannakis 
& Gibson (1992), αντιµετώπισαν αυτό το ζήτηµα επινοώντας µία περιεκτική ταξινόµηση των 
τουριστών ελεύθερου χρόνου και σχεδίασαν την κλίµακα τουριστικής τυπολογίας TRPS. Σύµφωνα µε 
τη Gibson (1998), αθλητικός τουρισµός (ΑΤ) είναι τα ταξίδια αναψυχής που οδηγούν τα άτοµα έξω 
από τις τοπικές τους κοινωνίες, για να συµµετάσχουν, ή να παρακολουθήσουν αθλητικές 
δραστηριότητες, ή να επισκεφθούν χώρους που σχετίζονται µε τον αθλητισµό. Από τον τελευταίο 
ορισµό διαφαίνονται και οι 3 κύριες µορφές του ΑΤ: ενεργός, παθητικός και ΑΤ επίσκεψης.  
 
Σχεδόν όλοι οι ερευνητές που ασχολήθηκαν µε τον ΑΤ προσπαθώντας να ανακαλύψουν τα 
χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων σε αυτόν και γενικότερα στις δραστηριότητες αναψυχής, 
αναφέρονται πρώτιστα σε δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Η πλειοψηφία (Nogawa, Yamaguchi & 
Hagi, 1996; Gibson, 1998; Hollenhorst, Schuett, Olson & Chavez, 1995; Kerstetter & Kovich, 1997; 
Gilchrist, Povey, Dickinson & Povey, 1995; Schrader & Wann, 1999; Yusof & Douvis, 1999; Lee, 
Scott & Floyd, 2001) υποστηρίζει πως οι άντρες συµµετέχουν περισσότερο σε όλες τις µορφές και σε 
όλες της ηλικίες.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τα δηµογραφικά στοιχεία των τουριστών που 
επισκέφτηκαν την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2007.  
 
Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 510 τουρίστες όλων των ηλικιών άνω των 17 ετών, οι οποίοι 
επισκέφτηκαν την Ελλάδα το καλοκαίρι (Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος) του 2007.  
 
Όργανο µέτρησης: Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, 
το οποίο περιλάµβανε 89 ερωτήσεις τύπου Likert, αλλά και κλειστές ερωτήσεις που κατέγραφαν: α) 
τις δραστηριότητες του κάθε τουρίστα, β) τον προορισµό των διακοπών του, γ) τις σηµαντικές 
ανθρώπινες ανάγκες του, δ) τα δηµογραφικά και προσωπικά στοιχεία του και ε) τη συγκεκριµένη 
προτίµηση προορισµού. Η σύνταξη του ερωτηµατολογίου βασίστηκε σε αυτό των Gibson, Heather & 
Yiannakis (2002) και µεταφράστηκε στην ελληνική και γερµανική γλώσσα, λαµβάνοντας υπόψη τη 
διαπολιτισµικότητά του (Yfantidou, Costa & Michalopoulos, 2007). 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας 
σε τουρίστες κατά την αναχώρηση τους από την Ελλάδα µετά το χώρο ελέγχου διαβατηρίων (check-
in) στους 2 µεγαλύτερους αερολιµένες στην Ελλάδα: «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα και 
«Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.  
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Αποτελέσµατα 
 
Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου έδειξε ότι a = 0,79. Μοιράστηκαν 159 
ερωτηµατολόγια στην ελληνική γλώσσα (31,2%), 306 στην αγγλική γλώσσα (60,0%) και 45 στη 
γερµανική γλώσσα (8,8%). Όσον αφορά στο φύλο, οι άντρες ήταν f = 237 (46,5%) και οι γυναίκες 
ήταν f=264 (51,8%) (9 χαµένες τιµές 1,8%). Η ηλικία των 17-25 χρονών συµµετείχε µε ποσοστό 
20,2%, των 26-35 χρονών µε ποσοστό 22,5%, 36-45 χρονών µε ποσοστό 17,1% και άνω των 45 
χρονών σε ποσοστό 27,6% (χαµένες τιµές 12,5%). Σε ότι αφορά στο µορφωτικό επίπεδο η 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση σηµείωσε το µεγαλύτερο ποσοστό 29,4% (Πίνακας 1). Η απασχόληση 
αποτελούνταν από 6 κατηγορίες, οι οποίες σηµείωσαν τα παρακάτω ποσοστά: πλήρης απασχόληση 
67,3%, µερική απασχόληση 5,3%, συνταξιούχοι 7,6%, οικιακά 2,0%, άνεργοι 0,6% και φοιτητές 
13,3% (χαµένες τιµές 3,9%). Το εισόδηµα παρουσίασε τα εξής ποσοστά: < 20.000,00€ 14,3%, 
20.000,00€ – 60.000,00€ 48,6% και > 60.000,00€ 27,5% (χαµένες τιµές 9,6%). Η οικογενειακή 
κατάσταση αποτελούνταν από 4 κατηγορίες: παντρεµένοι 50,2%, διαζευγµένοι 5,5%, ελεύθεροι 
37,1% και χήροι 2,5% (χαµένες τιµές 4,7%).   
  
Πίνακας 1. Ποσοστά και συχνότητες του µορφωτικού επιπέδου. 
 

Μορφωτικό Επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό 
Γυµνάσιο 36 7,1 
Λύκειο 83 16,3 
Τεχνική Σχολή / ΟΑΕ∆ 30 5,9 
ΙΕΚ / Κολέγιο  55 10,8 
ΑΕΙ / ΤΕΙ 150 29,4 
Μεταπτυχιακό 80 15,7 
∆ιδακτορικό  55 10,8 
Χαµένες τιµές 21 4,1 

  
Συζήτηση 
 
Το ερωτηµατολόγιο, που αποδείχτηκε κατάλληλο για την έρευνα της τυπολογίας των τουριστών στην 
Ελλάδα και τη διερεύνηση των αναγκών τους (Υφαντίδου, Κώστα & Μιχαλοπούλου, 2007), 
αποκάλυψε ότι οι οικογένειες ταξιδεύουν µε µεγαλύτερη συχνότητα, ίσως γιατί οι ανάγκες των 
παιδιών για διακοπές στη σηµερινή εποχή δεν µπορούν να παραµεληθούν. Είναι αξιοσηµείωτο να 
αναφερθεί ότι οι οικογένειες µε χαµηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν προτιµούν την Ελλάδα ως 
προορισµό των διακοπών τους, ίσως λόγω της ακρίβειας. Οι περισσότεροι που ταξιδεύουν έχουν 
πλήρη απασχόληση και, ως εκ τούτου, έχουν παραπάνω εισόδηµα. Το φύλο και η ηλικία δεν 
παρουσίασαν µεγάλες διαφορές στις κατηγορίες τους. Τέλος, το µορφωτικό επίπεδο φανέρωσε µία 
υπεροχή των πτυχιούχων των ΑΕΙ, το οποίο έρχεται σε συµφωνία πιθανά µε το εισόδηµα και τη 
δυνατότητα επιλογής του τόπου για τουρισµό. Σε γενικές γραµµές, στη σηµερινή κοινωνία ισχύει το 
δόγµα «όσο υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο, τόσο υψηλότερο εισόδηµα». Το παραπάνω φαίνεται να 
ισχύει και από τις έρευνες του ΑΤ (Standeven & De Knop, 1999). 
 
Τα δηµογραφικά στοιχεία δείχνουν το προφίλ των τουριστών, αλλά παράλληλα και την έλλειψη 
κάποιων άλλων οµάδων / πληθυσµών. Είναι πολύ σηµαντική η τυπολογία των τουριστών, έτσι ώστε 
να καθοριστούν οι ανάγκες που προσπαθούν να ικανοποιήσουν. Επίσης, οι υπεύθυνοι τουρισµού 
προορισµών της Ελλάδας θα µπορούσαν να απευθύνονται στους διάφορους πληθυσµούς τουριστών 
και να τους ικανοποιούν έχοντας τη γνώση των δηµογραφικών στοιχείων, της τυπολογίας και των 
αναγκών τους. Οι διαρκείς αλλαγές σε όλους τους τοµείς του παγκόσµιου στερεώµατος και ιδίως η 
διαρκώς αυξανόµενη βιοµηχανία του τουρισµού επιβάλλουν τη συνεχή µελέτη των χαρακτηριστικών 
των τουριστών. 
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 
Χαβαράνης, Π., Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., Κουθούρης, Χ. & Κουστέλιος, Α. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 
 
Η διατηρησιµότητα των πελατών µίας επιχείρησης αποτελεί το βασικότερο στόχο της, συνεπώς και 
ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα µελέτης, αλλά και προβληµατισµού, καθώς απαιτείται 
λεπτοµερής γνώση των παραµέτρων που επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεών τους (Mullin, Hardy & 
Sutton, 1993). Έχει υποστηριχθεί πως είναι οικονοµικότερο να διατηρούνται οι ήδη υπάρχοντες 
πελάτες από το να προσελκύονται καινούργιοι (Reichheld & Sasser, 1990). Η επίτευξη της 
διατηρησιµότητας σχετίζεται άµεσα µε την ικανοποίηση, καθώς αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα και 
ένδειξη  που καθορίζει το παραπάνω αποτέλεσµα. Για το λόγο αυτό, εδώ και δεκαετίες o όρος 
«ικανοποίηση πελατών» αποτελεί αντικείµενο έρευνας της επιστήµης του µάρκετινγκ και 
αναγνωρίζεται ως «το κλειδί της επιτυχίας» σε κάθε αποτελεσµατική στρατηγική (Garver & Gagnon, 
2002), 
 
Εξετάζοντας τη ξένη βιβλιογραφία του µάρκετινγκ και του µάνατζµεντ διαπιστώνεται το έντονο 
ενδιαφέρον και η προσπάθεια που καταβάλλεται για τον καθορισµό και την αξιολόγηση του 
παραπάνω όρου (Naumann, Donald & Rosenbaum, 2001; Zhang, Vonderembse & Lim, 2003; Taylor, 
2003; Matzler, Bailom, Hinterhuber, Renzl & Pichler, 2004). Τα τελευταία χρόνια, έχουν 
πραγµατοποιηθεί προσπάθειες διερεύνησης του επιπέδου ικανοποίησης πελατών σε ελληνικούς 
αθλητικούς χώρους και πιο συγκεκριµένα, γυµναστήρια της Θεσσαλονίκης (Alexandris & Palialia, 
1999;  Alexandris, Papadopoulos, Palialia & Vasiliadis, 1999; Κούλη, 2001), χωρίς, όµως, να έχει 
διερευνηθεί το ίδιο φαινόµενο σε αντίστοιχες  επιχειρήσεις της Αθήνας.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 441 άτοµα όλων των ηλικιών (155 άντρες και 286 γυναίκες), 
ενεργά µέλη σε ένα από τα 6 ιδιωτικά γυµναστήρια που βρίσκονταν σε διαφορετικές περιοχές της 
Αθήνας (Ν. Ερυθραία, Χαλάνδρι, Βάρη, Ηλιούπολη, Κ. Πατήσια, Γαλάτσι). Επιλέχθηκαν 
γυµναστήρια που δεν είχαν σηµαντικές αποκλίσεις σε παράγοντες όπως έκταση, µορφές υπηρεσιών 
και µηνιαία συνδροµή. Η επιλογή του δείγµατος πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της αναλογικής 
στρωσιγενούς δειγµατοληψίας και χρησιµοποιήθηκε περίπου το 10% των ενεργών µελών από κάθε 
γυµναστήριο.  
 
Όργανο µέτρησης. Το όργανο µέτρησης αποτέλεσε ερωτηµατολόγιο που ήταν χωρισµένο σε 3 
ενότητες: α) περιγραφικά στοιχεία, β) παράγοντες ικανοποίησης και γ) συνολική ικανοποίηση και 
περιλάµβανε 33 ερωτήσεις κλειστού τύπου, από τις οποίες οι 20, δηλαδή το β΄ µέρος (Alexandris & 
Palialia, 1999), απαντήθηκαν µέσω 5βάθµιας κλίµακας τύπου Likert, όπου 1 = καθόλου και 5 = πάρ 
πολύ. Με την ίδιο τρόπο ήταν δοµηµένη και η ερώτηση που αφορούσε τη συνολική ικανοποίηση 
(γ΄µέρος). 
 
∆ιαδικασία. Η συλλογή δεδοµένων διήρκησε 4 εβδοµάδες και πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
των γυµναστηρίων.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Η αξιοπιστία του β΄ µέρους του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκε υπολογίζοντας το Cronbach a για όλα τα 
ερωτήµατα (συνολική τιµή = .89). Για τις συχνότητες των ερωτήσεων 1-20 του ερωτηµατολογίου των 
υπηρεσιών βρέθηκε ότι οι θετικά µεγαλύτερες ποσοστιαίες µονάδες εντοπίστηκαν στις απαντήσεις για 
τον παράγοντα «υγεία και φυσική κατάσταση / υπηρεσίες» και ειδικότερα για τις ερωτήσεις: «Τα 
προγράµµατα στα οποία συµµετέχω βελτιώνουν τη φυσική µου κατάσταση» (57,0% στην κλίµακα 5) 
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και «Τα προγράµµατα στα οποία συµµετέχω µε βοηθούν στη διατήρηση της καλής υγείας» (58.4% 
στην κλίµακα 5). Αρνητικά µεγαλύτερες ποσοστιαίες µονάδες δεν εντοπίστηκαν συγκεντρωτικά σε 
έναν παράγοντα, και δεν ξεπέρασαν το 8.3 %.  
 
Για την ερώτηση σχετικά µε τη συνολική ικανοποίηση ο µέσος όρος των ασκούµενων ήταν 3,99 (µε 
απόλυτα θετική τιµή το 5), µε τυπική απόκλιση 0,87. Για τον εντοπισµό των στατιστικά σηµαντικών 
διαφορών στη συνολική ικανοποίηση των ασκούµενων µεταξύ των 6 γυµναστηρίων χρησιµοποιήθηκε 
η ανάλυση διακύµανσης ως προς τον παράγοντα περιοχή (One-Way ANOVA). Από την ανάλυση 
προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική επίδραση του παράγοντα περιοχή (F=10.91, 
p=0.00<0.05). Με το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων (scheffe) βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά 
µεταξύ του γυµναστηρίου στα Κ. Πατήσια (Κέντρο, Μ = 3.72) και Ν. Ερυθραίας (Β. Προάστια, Μ = 
4.45) (p = 0.00<0.05), καθώς και του γυµναστηρίου στα Κ. Πατήσια (Κέντρο, Μ = 3.72), µε το 
γυµναστήριο Χαλανδρίου (Β. Προάστια, Μ = 4.28) (p = 0.03<0.05). Επίσης, βρέθηκε στατιστικά 
σηµαντική διαφορά µεταξύ του γυµναστηρίου στο Γαλάτσι (Κέντρο, Μ = 3.62) και Ν. Ερυθραίας (Β. 
Προάστια, Μ = 4.45) (p = 0.00<0.05), καθώς και πάλι  του γυµναστηρίου στο Γαλάτσι (Κέντρο), µε 
το γυµναστήριο Χαλανδρίου (Β. Προάστια) (p = 0.00<0.05). 
 
Συζήτηση 
 
Στην παρούσα έρευνα προέκυψε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό ασκούµενων σε ιδιωτικά γυµναστήρια 
της Αθήνας είναι ικανοποιηµένο από αυτά. Εξετάζοντας τον παράγοντα «περιοχή», για τη συνολική 
ικανοποίηση, βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους µέσους όρους των απαντήσεων 
µεταξύ των ασκούµενων. Πιο συγκεκριµένα, οι ασκούµενοι των Β. Προαστίων ήταν περισσότερο 
ικανοποιηµένοι από το γυµναστήριό τους συγκριτικά µε αυτούς των κεντρικών. Η µηνιαία συνδροµή 
δεν διέφερε µεταξύ των 2 περιοχών, οπότε ενδεχόµενα η καλύτερη οικονοµική κατάσταση των 
ασκούµενων, καθώς και το κύρος των γυµναστηρίων στα Β. Προάστια, να καθιστά µεγαλύτερη την 
αναγκαιότητα για παροχή περισσότερο ποιοτικών υπηρεσιών. 
 
Στη συνολική ικανοποίηση βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά λόγω φύλου, 
ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.. Σύµφωνα µε τους µέσους όρους των απαντήσεων οι 
ασκούµενοι, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, και την οικογενειακή τους κατάσταση είναι αρκετά 
ικανοποιηµένοι από το γυµναστήριό τους. 
 
Επίσης, από την εξέταση της αλληλεπίδρασης και των κύριων επιδράσεων των παραγόντων «φύλο», 
«ηλικία», «οικογενειακή κατάσταση» για τη συνολική ικανοποίηση δε διαπιστώθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές.  
 
Για την εξέταση της επίδρασης του παράγοντα «φύλο» πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση crosstabs, µέσω 
της οποίας βρέθηκε ότι η αναλογία των ανδρών ασκούµενων στα γυµναστήρια Ν. Προαστίων και 
Κέντρου ήταν αρκετά µεγαλύτερη σε σχέση µε εκείνη των Β. Προαστίων. Αυτό µπορεί να αποτελεί 
µια επιπλέον εξήγηση στην πρώτη αναφορά της συζήτησης εξετάζοντας το ενδεχόµενο οι ασκούµενες 
να θεωρούνται πιο αυστηροί κριτές σε παράγοντες όπως η καθαριότητα, η καλαισθησία και ο 
σχεδιασµός των εγκαταστάσεων.       
 
Από την εξέταση της αλληλεπίδρασης και των κύριων επιδράσεων των παραγόντων του α’ 
ερωτηµατολογίου για τους 5 παράγοντες που προέκυψαν από την ανάλυση του β’ ερωτηµατολογίου, 
παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση του φύλου και της ηλικίας στον παράγοντα 
«ψυχολογία», µε κύρια επίδραση του φύλου στον παράγοντα «εγκαταστάσεις / αισθητική», καθώς και 
κύρια επίδραση της ηλικίας στον παράγοντα «ψυχολογία». Παρατηρώντας τους µέσους όρους των 
αποτελεσµάτων εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι γυναίκες στο σύνολό τους αξιολόγησαν µε πιο 
αυστηρά κριτήρια τους χώρους άθλησης, ειδικότερα οι ηλικίες «41-50» και «>60», συγκριτικά µε 
τους άνδρες. Ίσως αυτό να οφείλεται στο αυξηµένο αίσθηµα «νοικοκυροσύνης» που θεωρητικά τις 
διακατέχει. Επίσης, η θετική επίδραση στη ψυχολογία των ασκούµενων, ανεξάρτητα από το φύλο, 
εµφανίζεται εντονότερα σε ηλικίες (18-30) όπου πιθανότατα το άγχος των υποχρεώσεων και της 
επαγγελµατικής απασχόλησης είναι µεγαλύτερο. Ίσως και το νεαρό της ηλικίας να συµβαδίζει µε 
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περισσότερους προβληµατισµούς για επαγγελµατική µονιµότητα και στόχους προκαλώντας 
µεγαλύτερο άγχος, συνεπώς και µεγαλύτερη ανάγκη για αναζήτηση λύσεων για την καταπολέµησή 
του.  
 
Βρέθηκε στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ της εβδοµαδιαίας συχνότητας και των µηνών 
άσκησης το χρόνο για τον παράγοντα «ψυχολογία». Στατιστικά κύρια επίδραση είχαν οι µήνες 
άσκησης στους παράγοντες «ψυχολογία» και «κοινωνικότητα». Παρατηρώντας τους µέσους όρους 
των αποτελεσµάτων, οι ασκούµενοι 11-12 µήνες το χρόνο και 3-5 φορές την εβδοµάδα φαίνεται να 
ευνοούνται ψυχολογικά από την άσκηση περισσότερο από τους υπόλοιπους. Προφανώς, οι πιο 
«συστηµατικοί» στην άσκηση την έχουν συνδυάσει µε την καθηµερινότητά τους και αποτελεί «τρόπο 
ζωής». Επίσης, οι συστηµατικά ασκούµενοι, λόγω της οικειότητας που αισθάνονται πλέον µε το χώρο 
του γυµναστηρίου, έχουν αναπτύξει περισσότερο την κοινωνικότητά τους µε το προσωπικό και τους 
συνασκούµενούς τους δηµιουργώντας νέες φιλίες και περισσότερα κίνητρα για να παραµένουν 
συνεπείς στη συχνότητα των προπονήσεών τους.    
 
Από την εξέταση των παραγόντων «διάρκεια παραµονής» και «αντίληψη σωµατότυπου» βρέθηκε 
στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση για τον παράγοντα «υγεία & φυσική κατάσταση / υπηρεσίες». 
Ο παράγοντας «διάρκεια παραµονής» παρουσίασε κύρια επίδραση στους «εκπαίδευση - διανόηση» 
και «υγεία & φυσική κατάσταση / υπηρεσίες», ενώ ο παράγοντας «αντίληψη σωµατότυπου» µόνο 
στον  «υγεία & φυσική κατάσταση / υπηρεσίες». Ο µέσος όρος των ασκούµενων που θεωρούν τον 
εαυτό τους αδύνατο σωµατικά, ασκούνται περίπου 90’ σε κάθε προπόνηση, ακολουθώντας πιο σωστά 
τις µεθόδους προπονητικής. Αντίθετα, οι υπέρβαροι γυµνάζονται 2-2½ ώρες σε κάθε προπόνηση. 
Προφανώς το άγχος για απώλεια βάρους συντελεί στην αυξηµένη σε διάρκεια προσπάθεια, αλλά µε 
λανθασµένη µέθοδο, όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα των µέσων όρων στον παράγοντα 
«εκπαίδευση - διανόηση». 
 
Συµπεράσµατα 
 
Η ανάλυση και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της διερεύνησης του βαθµού ικανοποίησης 
πελατών από ιδιωτικά γυµναστήρια της Αθήνας παρέχει τη δυνατότητα στα αρµόδια στελέχη των 
συγκεκριµένων επιχειρήσεων να παρέµβουν και να µεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα των 
επιχειρήσεών τους. Αντίστοιχες επιχειρήσεις µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες της 
παρούσας έρευνας για την αποφυγή ανάλογων προβληµάτων. Από την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων που διαµορφώθηκαν για ιδιωτικά γυµναστήρια της Αθήνας προκύπτουν τα εξής 
συµπεράσµατα: 
 
� Οι ασκούµενοι είναι ικανοποιηµένοι ανεξάρτητα από το φύλο τους.  
� Οι ασκούµενοι των Β. Προαστίων είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από αυτούς των άλλων 

περιοχών. 
� Οι γυναίκες ηλικίας 41 έως 60 ετών είναι αυστηρότεροι κριτές στην αξιολόγηση εγκαταστάσεων 

και υπηρεσιών. 
� Τα άτοµα ηλικίας 18 έως 30 ετών αναγνωρίζουν περισσότερο τις θετικές επιδράσεις της άσκησης. 
� Η συχνότητα της άσκησης είναι ανάλογη µε την ψυχολογία και την κοινωνικότητα των 

ασκούµενων. 
� Οι πιο έµπειροι ασκούµενοι δεν γυµνάζονται παραπάνω από 90’ ηµερησίως. 
� Το µεγαλύτερο ποσοστό ασκούµενων είναι άγαµοι. 
� Οι περισσότεροι ασκούµενοι προτιµούν τα καρδιοαναπνευστικά µηχανήµατα και όργανα µυϊκής 

ενδυνάµωσης. 
� Το µεγαλύτερο ποσοστό ασκούµενων επιλέγει τη χρονική ζώνη 19:00-22:00 για να αθληθεί. 
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Ντόντου, Α., Κώστα, Γ., Υφαντίδου, Γ. & Πιταροκοίλης, Ε.  
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης  

 
Εισαγωγή 
 
Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από έντονη νοσηρότητα και θνησιµότητα, τα οποία είναι αποτέλεσµα 
της αλλαγής της συµπεριφοράς εξαιτίας του τρόπου ζωής που υιοθετήθηκε (Harris & Ide, 2000). 
Μεγάλο ποσοστό Ευρωπαίων είναι παχύσαρκοι αγνοώντας την έννοια της σωµατικής και ψυχικής 
υγείας (Nathan & Rogers, 1999). Τα γυµναστήρια αποτέλεσαν έναν καλό τρόπο για να 
αντιµετωπισθούν τέτοιου είδους προβλήµατα. Ωστόσο, η µαζική, αλλά και η περιστασιακή επίσκεψη 
στα γυµναστήρια κατά τους θερινούς µήνες αποτελεί στοιχείο αρνητικό για τις επιχειρήσεις. Η 
έλλειψη δυνατότητας των γυµναστηρίων να ικανοποιήσουν τους πελάτες µε τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οδηγεί στην αποµάκρυνσή τους από τους χώρους άσκησης. 
 
Η ικανοποίηση του πελάτη είναι µία σφαιρική και εντελώς υποκειµενική έννοια. Σύµφωνα µε τους 
Zeithmal & Bitner (2003), είναι µία κρίση που χαρακτηρίζει ένα προϊόν, ή µία υπηρεσία  και παρέχει 
ένα ευχάριστο επίπεδο σχέσης της κατανάλωσης µε την εκπλήρωση. Οι ανάγκες που εκφράζει ο κάθε 
ένας στην κάθε επιχείρηση, αλλά και τα στοιχεία που προκαλούν θετικά συναισθήµατα για τις 
υπηρεσίες, ή για το προϊόν, παρέχουν ένα ψυχικό συνδυασµό ευχαρίστησης και επιτυχίας (Oliver, 
1997; Tion & Crompton, 2003). 
 
Ένα από τα πιο κρίσιµα ζητήµατα είναι η µέθοδος που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να ερευνηθούν 
και να παρουσιαστούν στοιχεία που θα ενισχύουν την επιτυχία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και θα 
δείχνουν πιο ξεκάθαρα την έννοια της ικανοποίησης πελατών µέσα στα ιδιωτικά γυµναστήρια 
(Chelladurai, 1999). Ο Gerson (1999), υποστήριξε ότι οι έρευνες ικανοποίησης πελατών µπορούν να 
βοηθήσουν τους διευθυντές να µειώσουν το χάσµα µεταξύ των αντιλήψεων των µελών και των 
αντιλήψεων του φορέα παροχής υπηρεσιών. Αυτό θα αυξήσει την πιθανότητα για περισσότερη 
συγκέντρωση, αλλά και ανάλυση στοιχείων που θα παρουσιάσουν το βαθµό που η οργάνωση έχει 
βελτιώσει την απόδοσή της κατά τη διάρκεια του χρόνου.  
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να µελετήσει τα κίνητρα για συµµετοχή, καθώς και την 
ικανοποίηση των πελατών από ιδιωτικά κέντρα εκγύµνασης (γυµναστήρια). Εξετάζονται οι ανάγκες 
και η γενικότερη ικανοποίηση των πελατών για τις υπηρεσίες που λαµβάνουν, ή θα ήθελαν να τους 
παρέχουν τα ιδιωτικά γυµναστήρια.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα. Στην έρευνα συµµετείχαν 500 αθλούµενοι – πελάτες ιδιωτικών γυµναστηρίων της Αθήνας 
(250) και της Λάρισας (250), σε περιοχές µε υψηλό οικονοµικό επίπεδο. 
 
Όργανο µέτρησης. Η έρευνα έγινε µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου που αναπτύχθηκε και 
χρησιµοποιήθηκε από τους Beard & Raghed (1980), για έρευνα που πραγµατοποίησαν οι ίδιοι. Το ίδιο 
ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε και χρησιµοποιήθηκε από τους Alexandris & Palialia (1999), σε 
έρευνά τους για την ικανοποίηση πελατών γυµναστηρίων στην Ελλάδα. Αποτελείται από ερωτήσεις 
που περιέχουν 6 βασικές διαστάσεις: ψυχολογική, εκπαιδευτική, κοινωνική, χαλάρωσης, φυσιολογική 
και αισθητική. Η αξιολόγηση γίνεται σε 5βάθµια κλίµακα Likert, όπου 1 = δεν αληθεύει ποτέ και 5 = 
αληθεύει πάντα. Το ερωτηµατολόγιο εξέταζε τους παρακάτω παράγοντες: α) τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά των πελατών, β) την άποψη των πελατών για το χώρο του γυµναστηρίου, γ) την 
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άποψη των πελατών για τις προσφερόµενες υπηρεσίες και δ) τη γενικότερη ικανοποίησή τους από το 
χώρο. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν ανώνυµα και ελέγχθηκε η εγκυρότητα και η αξιοπιστία 
τους. 
 
Στατιστική ανάλυση. Τα ερωτηµατολόγια αναλύθηκαν µε το πρόγραµµα SPSS. Χρησιµοποιήθηκε η 
περιγραφική στατιστική και η ανάλυση συχνοτήτων για να διαπιστωθεί η επί τις εκατό συχνότητα της 
κάθε µεταβλητής. Εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών και 
ανεξάρτητες µεταβλητές ήταν το φύλο, η ηλικία, η εβδοµαδιαία συχνότητα, το επάγγελµα, τα 
προγράµµατα, οι παροχές, η περιοχή του γυµναστηρίου και η χρονική ζώνη. Πραγµατοποιήθηκε 
σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ των 2 πόλεων, ώστε να διαπιστωθούν οι διαφορές των 
υπηρεσιών που προσφέρει κάθε περιοχή, αλλά και οι ανάγκες που έχουν οι πελάτες - αθλούµενοι της 
κάθε πόλης.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων καταδεικνύεται ότι οι αθλούµενοι - πελάτες της Αθήνας 
παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση αυτούς της Λάρισας. Οι διαφορές παρουσιάζονται στην ποσότητα, 
αλλά και στη ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών των γυµναστηρίων. Παρατηρήθηκε πως οι 
πελάτες – αθλούµενοι επισκέπτονται τους χώρους των γυµναστηρίων της Αθήνας περίπου 2-3 φορές 
την εβδοµάδα, ενώ της Λάρισας περίπου 4 φορές. Μεγάλο ποσοστό των πελατών και των 2 πόλεων 
είναι αρκετά ευχαριστηµένο µε την ποιότητα των προγραµµάτων που συµµετέχουν, όµως παράλληλα 
αναζητά και καινούργιες µεθόδους, αλλά και χώρους για εκγύµναση. Σηµαντικό στοιχείο είναι η 
συµπεριφορά του προσωπικού προς τους αθλούµενους - πελάτες, η οποία στα γυµναστήρια της 
Αθήνας παρουσιάζεται όχι αρκετά ικανοποιητική, σε αντίθεση µε αυτή της Λάρισας που 
παρουσιάζεται ικανοποιητική. Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται πως και για τις 2 συγκρινόµενες 
περιοχές υπάρχουν αρκετά περιθώρια για βελτίωση, εάν υπάρξει σωστή καθοδήγηση για τη 
λειτουργία του χώρου. 
 
Βιβλιογραφία 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

Ανδρεάδου, Σ., Κουστέλιος, Α., Κρητικός, Α. & Πολλάτου, Ε.  
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες έχουν δηµιουργηθεί εθνικά προγράµµατα δράσης για τη 
διασφάλιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας (Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία και ∆ανία), ενώ και 
άλλες χώρες έχουν συµπεριλάβει σχετικές διατάξεις στη νοµοθεσία τους (Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία 
και Ιταλία). Εκτίµηση της ποιότητας καλείται η διαδικασία µέτρησης της ποιότητας της παρεχόµενης 
φροντίδας και στοχεύει στην ανάδειξη των προβληµάτων, στον προσδιορισµό των αιτιών και των 
απαραίτητων θεωρητικών ενεργειών. Πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει κατά καιρούς διάφορα 
θεωρητικά µοντέλα αξιολόγησης της παρεχόµενης ποιότητας µε πλέον διαδεδοµένο το µοντέλο των 
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988). Μετά από σειρά εκτεταµένων µελετών, οι συγκεκριµένοι 
ερευνητές κατέληξαν στη δηµιουργία του ερευνητικού εργαλείου SERVQUAL, αποδίδοντας µία 
δέσµη 5 παραγόντων ποιότητας µέσα από 22 ζευγάρια ερωτήσεων. Το SERVQUAL µετρά τις 
προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πελατών σε κάθε µία από τις 5 διαστάσεις της ποιότητας των 
υπηρεσιών και κατασκευάστηκε µε βάση το «Μοντέλο των Κενών», που παρουσίασαν οι ίδιοι 
ερευνητές στα αρχικά στάδια της έρευνάς τους (Parasuraman, Zeitham & Berry, 1985). Προηγούµενες 
έρευνες ενισχύουν την καταλληλότητα χρήσης του συγκεκριµένου ερωτηµατολόγιου σε νοσηλευτικά 
ιδρύµατα (Bakakus & Mangold, 1992).  

 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει η 
Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 80 νοσηλευόµενοι ασθενείς της Χειρουργικής Κλινικής του 
Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. Από αυτούς, οι 38 ήταν άνδρες και οι 42 γυναίκες, µε την ηλικία τους 
να κυµαίνεται από 26 έως 86 ετών.  
 
Όργανα µέτρησης: Για την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών της Κλινικής χρησιµοποιήθηκε το 
ερωτηµατολόγιο SERVQUAL, τροποποιηµένο ώστε να αξιολογεί τις νοσοκοµειακές υποδοµές και το 
προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυµάτων (Youssef, Nel & Bovaird, 1995). Το ερωτηµατολόγιο 
αποτελούνταν από 22 ερωτήσεις και αξιολογούσε τις ακόλουθες 5 διαστάσεις της ποιότητας 
υπηρεσιών: 1) υλικό, 2) ανταπόκριση, 3) εγγύηση, 4) κατανόηση και 5) αξιοπιστία. 
 
∆ιαδικασία µέτρησης. Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν στους ασθενείς κατά την περίοδο της 
νοσηλείας τους στην Κλινική και πιο συγκεκριµένα κατά την 3η µετεγχειρητική ηµέρα. ∆ιευκρινήσεις 
αναφορικά µε το περιεχόµενο, την εµπιστευτική φύση και την εθελοντική και ανώνυµη συµπλήρωση 
των ερωτηµατολογίων δόθηκαν σε όλους τους συµµετέχοντες.  

 
Aποτελέσµατα 
 
Η ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS. Ακολούθησε 
περιγραφική στατιστική, µελέτη της εσωτερικής συνοχής του ερωτηµατολογίου µε το δείκτη a του 
Cronbach και συσχετίσεις µεταξύ των διαστάσεων της ποιότητας. Οι παράγοντες «υλικό» (a =.84), 
«ανταπόκριση» (a =.88), «εγγύηση» (a = .90), «κατανόηση» (a = .87) και «αξιοπιστία» (a = .94) 
παρουσίασαν ικανοποιητική εσωτερική συνοχή, ενισχύοντας την άποψη για την εφαρµογή του 
συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου σε νοσηλευτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα.  
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Πίνακας 1. Εσωτερική συνοχή διαστάσεων SERVQUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να δηλώσουν στο µεταφρασµένο ερωτηµατολόγιο 
SERVQUAL κατά πόσο συµφωνούν, ή διαφωνούν µε προτάσεις σχετικές µε τις 5 διαστάσεις της 
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών της Κλινικής. Σε γενικές γραµµές, παρατηρείται πως «σχεδόν 
συµφωνούν» µε τις προτάσεις που αφορούν στις διαστάσεις της «εγγύησης», της «κατανόησης» και 
της «αξιοπιστίας» (M.Τ. = 5.06, Μ.Τ. = 5.44, Μ.Τ. = 5.42 αντίστοιχα), ενώ «ούτε διαφωνούν - ούτε 
συµφωνούν» µε ερωτήσεις που αφορούσαν τους παράγοντες «υλικό» και «ανταπόκριση». 
 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις µεταξύ των διαστάσεων του SERVQUAL. Όλοι οι 
συντελεστές συσχέτισης ήταν στατιστικά σηµαντικοί και κυµάνθηκαν από .63 («υλικό», «αξιοπιστία 
και ανταπόκριση» και «αξιοπιστία» αντίστοιχα) έως .88 («κατανόηση», «αξιοπιστία»). 
 
Πίνακας 2. Συσχετίσεις διαστάσεων ερωτηµατολογίου SERVQUAL  

 *p<.01 
 
Συζήτηση 
 
Η υψηλή εσωτερική συνοχή των διαστάσεων του SERVQUAL παρέχει µία πρώτη ένδειξη για τη 
χρήση του σε νοσηλευτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα. Η διαπίστωση αυτή είναι εξαιρετικά 
ενθαρρυντική, καθώς παρέχει σαφείς ενδείξεις για την εφαρµογή του σε διαπολιτισµικά 
περιβάλλοντα. Από την ανάλυση των δεδοµένων φαίνεται ότι δεν υπάρχει µεγάλος βαθµός 
ικανοποίησης όσον αφορά στις διαστάσεις «υλικοτεχνική υποδοµή» και «αξιοπιστία», ενώ τα 
αποτελέσµατα για τις διαστάσεις «ανταπόκριση», «εγγύηση» και «κατανόηση» έδειξαν πως οι 
ασθενείς φαίνονται ικανοποιηµένοι, µε το µεγαλύτερο βαθµό ικανοποίησης να κατέχει η διάσταση 
«ασφάλεια». Τα διοικητικά στελέχη των νοσηλευτικών ιδρυµάτων πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις 
αντιλήψεις των ασθενών για την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς επιδρούν σηµαντικά στην 
ικανοποίηση των ασθενών (Rosenberg & Czepial, 1984). Μελλοντικές έρευνες για την καλύτερη 
διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα κρίνονται απαραίτητες. 
 
Βιβλιογραφία 
 
Bakakus, E. & Mangold, W.G. (1992). Adapting the SERVQUAL scale to hospital services: an 

empirical investigation. Health Services Research, 26: 767-786. 
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1985). A conceptual model of service quality and its 

implications for future research. Journal of Marketing, 49: 41-50. 

∆ιαστάσεις Ερωτηµατολόγιου 
SERVQUAL 

M.T. T.A. a 

Υλικό 4.12 1.26 .84 
Ανταπόκριση 4.95 1.19 .88 

Εγγύηση 5.06 1.25 .90 
Κατανόηση 5.44 0.84 .87 
Αξιοπιστία 5.42 1.04 .94 

∆ιαστάσεις Ερωτηµατολόγιου 
SERVQUAL 

1 2 3 4 

Υλικό     
Ανταπόκριση .75    

Εγγύηση .68 .83   
Κατανόηση .66 .66 .78  
Αξιοπιστία .63 .63 .71 .88 
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Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Γδοντέλη, Κ. & Μουντάκης, Κ. 
Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

 
Εισαγωγή 
 
Η παροχή ποιότητας υπηρεσιών είναι ένα σηµαντικό θέµα στη βιβλιογραφία του µάρκετινγκ, αφού 
σχετίζεται µε την ικανοποίηση και τη συγκράτηση των πελατών (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 
1996). Έχει υποστηριχθεί ότι η ποιότητα παροχής υπηρεσιών είναι η προσπάθεια που γίνεται για να 
εντοπιστούν οι προσδοκίες, ή οι ανάγκες των πελατών µέσω των υπηρεσιών που προσφέρονται 
(Dotchin & Oakland, 1994a; Asubonteng et al, 1996). Με άλλα λόγια, είναι η διαφορά µεταξύ του τι 
προσδοκά ο πελάτης και του τι τελικά θεωρεί ότι του παρέχεται. Αν οι προσδοκίες του είναι 
µεγαλύτερες από αυτές που θεωρεί ότι του παρέχονται, τότε η αντιλαµβανόµενη ποιότητα είναι 
χαµηλή και δεν µένει ικανοποιηµένος (Parasuraman et al, 1985).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η αξιολόγηση της παρεχόµενης ποιότητας 
υπηρεσιών των γυµναστηρίων ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας µας, όπως την αντιλαµβάνονται οι φοιτητές-
τριες που συµµετέχουν στα παρεχόµενα προγράµµατα άθλησης. ∆ευτερεύων σκοπός ήταν η 
διερεύνηση της αξιολόγησης των 5 παραγόντων του σχετικού ερωτηµατολογίου, σε σχέση µε το 
µέγεθος των γυµναστηρίων.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Κατά το διάστηµα που πραγµατοποιήθηκε η παρούσα έρευνα (ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007), 
στην Ελλάδα λειτουργούσαν συνολικά 34 γυµναστήρια που ανήκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, τα οποία 
διαχωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες, µε κριτήριο τον αριθµό των φοιτητών-σπουδαστών που απασχολούν. 
Στη «µεγάλη» κατηγορία συµπεριλήφθηκαν τα γυµναστήρια που απασχολούν περισσότερους από 
1000 φοιτητές – σπουδαστές, στη «µεσαία» αυτά που απασχολούν 500 - 900 και στη «µικρή» αυτά 
που απασχολούν λιγότερους από 500. Με τη µέθοδο της λοταρίας (Καµπίτσης & Χαραχούσου-
Καµπίτση, 1999), έγινε τυχαία επιλογή 3 γυµναστηρίων από κάθε κατηγορία. Το ερωτηµατολόγιο 
δόθηκε σε 611 φοιτητές και 361 φοιτήτριες (Ν=972), ηλικίας 18-25 ετών (Μ.Ο.=20,5 Τ.Α.=1.9) και 
συµπληρώθηκε ανώνυµα στο χώρο του γυµναστηρίου µε την επίβλεψη της ερευνήτριας. 
 
Όργανο µέτρησης: Για τη µέτρηση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών στον αθλητισµό 
χρησιµοποιήθηκε το Service Quality Scale (SQS) των Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis & 
Grouios (2004), το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί σε ιδιωτικά, αλλά και πανεπιστηµιακά γυµναστήρια 
στην Ελλάδα. Είναι κλίµακα εικοσιέξι (26) ερωτηµάτων σε 7βάθµια κλίµακα τύπου Likert (από το 1 = 
διαφωνώ απόλυτα ως το 7 = συµφωνώ απόλυτα), η οποία αποτελείται από 5 υποκλίµακες: α) των 
«εγκαταστάσεων» (6 ερωτήµατα), β) του «προσωπικού» (6 ερωτήµατα), γ) της «ανταπόκρισης» (4 
ερωτήµατα), δ) της «αξιοπιστίας» (4 ερωτήµατα) και ε) των «προσδοκώµενων αποτελεσµάτων» (6 
ερωτήµατα).  
 
Αποτελέσµατα 
 
Ο έλεγχος της εσωτερικής συνοχής έγινε µε το δείκτη αξιοπιστίας Cronbach a που κυµάνθηκε σε 
ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα και για τις 5 µεταβλητές της κλίµακας (πίνακας 1). Η ανάλυση 
αλληλοσυσχέτισης (Intercorrelations) µεταξύ των µεταβλητών έδειξε ότι όλες οι µεταβλητές 
παρουσίαζαν µεταξύ τους υψηλή θετική συσχέτιση (πίνακας 1).  
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Η περιγραφική στατιστική ανάλυση έδειξε ότι σε γενικές γραµµές οι φοιτητές-σπουδαστές είναι 
ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες των γυµναστηρίων. Η µεγαλύτερη ικανοποίηση παρατηρήθηκε 
στον παράγοντα των «προγραµµάτων» (Μ.Ο. = 5.54, Τ.Α. = 1.21) και µε χαµηλότερο τον παράγοντα 
της «ανταπόκρισης» (Μ.Ο. = 4.35, Τ.Α. = 1.55).   
 
Στη στατιστική ανάλυση των παραγόντων σε σχέση µε τις 3 κατηγορίες ανά µέγεθος η 
πολυµεταβλητική ανάλυση διασποράς (ΜΑΝΟVA) έδειξε σηµαντικές διαφορές ταυτόχρονα και 
στους 5 παράγοντες του ερωτηµατολογίου (Wilks’ Λ=.973, F=2.642,  df=10.000, p=.003). Οι 
µονοµεταβλητικές αναλύσεις έδειξαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις 3 κατηγορίες στους 
παράγοντες των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων (πίνακας 
2).  
 
Ακολούθως, πραγµατοποιήθηκε διακριτή ανάλυση, που έδειξε ότι οι παράγοντες του προσωπικού και 
των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων διαχώριζαν τις 3 κατηγορίες. Ο δείκτης κανονικής συσχέτισης 
ήταν .100 προσδιορίζοντας ότι το 10% της συνολικής διασποράς ερµηνευόταν από τις διαφορές 
ανάµεσα στις 3 κατηγορίες. Η εξίσωση πρόβλεψης ήταν Υ= -4.401- .079Χπρ +.866Χπραπ., και, 
τέλος, το ποσοστό σωστής πρόβλεψης ήταν 37.8%. Το ποσοστό αυτό οφειλόταν στη σωστή πρόβλεψη 
των 162 φοιτητών-σπουδαστών από το σύνολο των 492 που ανήκαν στα µεγάλα γυµναστήρια και 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 32.9 %, που είναι οριακά χαµηλό, 126 από το σύνολο των 298 που ανήκαν 
στα µεσαία γυµναστήρια και αντιστοιχεί σε ποσοστό 42.3% και, τέλος, 78 από το σύνολο των 179 που 
ανήκαν στα µικρά γυµναστήρια και αντιστοιχεί σε ποσοστό 43.6%.  
 
Πίνακας 1. Αποτελέσµατα από τις µετρήσεις στο SQS.                               
 

Μεταβλητές             Μ      (SD)   Cronbach a       1         2              3           4             5                     
Εγκαταστάσεις        4.48 (1.40)      .89                         .566**     .553**   .538*      .401**  
Προσωπικό              5.12 (1.33)      .91                                         .520**   .673**    .500** 
Ανταπόκριση           4.35 (1.55)      .86                                                       .561**    .333** 
Αξιοπιστία               4.95 (1.40)      .87                                                                      .508** 
Προσδ. Αποτελ.       5.54 (1.21)      .90        
**p<.001 
 
Πίνακας 2. Αποτελέσµατα από τις µετρήσεις των φοιτητών–σπουδαστών στο SQS. Μέσες τιµές (Μ), 
τυπικές αποκλίσεις (SD) διαφορές (F - τιµές) και p µεταξύ των 3 κατηγοριών (µεγάλα – µεσαία - 
µικρά) στους παράγοντες του ερωτηµατολογίου (Wilks’ Λ=.973, F=2.642,  df=10.000, p=.003). 
 
Μεταβλητές         Μεγ Μ(SD)    ΜεσΜ (SD)     Μικ  Μ (SD)                     F              p            
Εγκαταστάσεις    4.38 (1.13)      4.52 (1.53)       4.69 (1.42)                   3.242        .040              
Προσωπικό          5.00 (1.34)     5.19 (1.36)        5.34 (1.19)                   4.960        .007 
Ανταπόκριση       4.28 (1.48)     4.34 (1.63)        4.60 (1.57)                   2.694        .068 
Αξιοπιστία           4.87 (1.34)     4.95 (1.46)        4.95 (1.44)                   2.979        .051 
Προσδ. Αποτελ.  5.44 (1.19)      5.73 (1.21)        5.51 (1.23)                   5.490        .004       
 
Συζήτηση 
 
Ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η αξιολόγηση της παρεχόµενης ποιότητας 
υπηρεσιών των γυµναστηρίων σε 9 διαφορετικά ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η αξιολόγηση αυτή κυµάνθηκε σε 
αρκετά υψηλά επίπεδα αν και στην έρευνα συµµετείχαν αθλούµενοι τόσο από γυµναστήρια που 
απασχολούν σηµαντικό αριθµό καθηγητών φυσικής αγωγής, προσφέρουν µεγάλη ποικιλία αθλητικών 
προγραµµάτων και διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, όσο και από γυµναστήρια µε πολύ φτωχές 
παροχές (αναλογικό δείγµα). Αυτό το γεγονός, σε σχέση µε την υψηλή ικανοποίηση στον παράγοντα 
«προγράµµατα», δείχνει τη βαθύτερη ανάγκη των φοιτητών για άθληση. Ανάλογα αποτελέσµατα µε 
τη µεγαλύτερη ικανοποίηση στον παράγοντα των «προγραµµάτων» και τη χαµηλότερη στην 
«ανταπόκριση» και τις «εγκαταστάσεις» παρατήρησαν οι Πατσάκας, Γραµµατικόπουλος και 
Παπαχαρίσης (2005), σε αθλούµενους µεγάλου πανεπιστηµιακού γυµναστήριου. 
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Στην ανάλυση που έγινε σχετικά µε το µέγεθος του γυµναστήριου είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
φοιτητές–σπουδαστές που αθλούνται σε «µικρά» γυµναστήρια, τα βαθµολόγησαν υψηλότερα από 
αυτούς των «µεγάλων» στους παράγοντες των εγκαταστάσεων και του προσωπικού. Ενδεχόµενα στα 
µικρά γυµναστήρια να δηµιουργείται µια πιο προσωπική σχέση µεταξύ των καθηγητών φυσικής 
αγωγής και των αθλούµενων, η οποία να δικαιολογεί αυτά τα αποτελέσµατα. Στον παράγοντα των 
προσδοκώµενων αποτελεσµάτων φάνηκε ότι αυτά ήταν καλύτερα για τους φοιτητές των «µεσαίων» 
από ό,τι των «µεγάλων». Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η µελέτη και η αξιολόγηση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήµα για την 
καταγραφή των τυχόν ελλείψεων, µε απώτερο στόχο την αναβάθµιση του τόσο σηµαντικού αυτού 
θεσµού. 
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ΑΠΟΨΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

Ζαχαριουδάκης, Σ.1 & Πυνηρτζής, Γ.2  
1 Πανεπιστήµιο Κρήτης,  
2 ΤΕΙ Κρήτης 
 

Εισαγωγή 
 
Εκτός από τη µετάδοση επιστηµονικών γνώσεων, τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας πρέπει να ενδιαφέρονται 
και να µεριµνούν για την άθληση των φοιτητών τους, συµβάλλοντας έτσι στην προαγωγή της υγείας, 
της κοινωνικότητας και της ευγενούς άµιλλας µεταξύ τους. Ο αθλητισµός πρέπει να αποτελεί για τους 
φοιτητές-τριες ανυπόστατο κοµµάτι της ζωής τους στο Πανεπιστήµιο. Όµως, η πραγµατικότητα στη 
χώρα είναι διαφορετική και η άθληση στα ΑΕΙ παραµένει εδώ και χρόνια υποβαθµισµένη µε ευθύνη 
τόσο της Πολιτείας, όσο και των Ιδρυµάτων. Σε κανένα ΑΕΙ δεν περιλαµβάνεται η άθληση των 
φοιτητών στο πρόγραµµα σπουδών, ή στον Εσωτερικό Κανονισµό του, εκτός από τα Ιδρύµατα που 
έχουν Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού.  
 
Το Υπουργείο Παιδείας έχει συστήσει από το 1985 την Επιτροπή Αθλητισµού Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης (ΕΑΤΕ), η οποία έχει την κύρια εποπτεία για τον Πανεπιστηµιακό Αθλητισµό (ΠΑ) και 
µε δική της ευθύνη διεξάγονται τα πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήµατα. Επίσης, σε κάθε Ίδρυµα 
υπάρχει Γραφείο Φυσικής Αγωγής που είναι υπεύθυνο µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
προγραµµάτων άθλησης για τους φοιτητές. Όµως, η έλλειψη ιδιόκτητων αθλητικών υποδοµών, η µη 
επαρκής στελέχωση των Ιδρυµάτων µε εξειδικευµένο προσωπικό, καθώς και η υποχρηµατοδότηση 
καθιστούν αδύνατη την ανάπτυξη του αθλητισµού και την εµπέδωσή του ως αναγκαιότητα στην 
Πανεπιστηµιακή κοινότητα. 
 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη µέτρηση των απόψεων, από τους οποίους οι πιο εξειδικευµένοι είναι 
γνωστοί ως κλίµακες απόψεων (Καµπίτσης, 2004). Με τις κλίµακες αυτές ο ερευνητής θέλει να µάθει 
τις προσωπικές απόψεις και τις υποκειµενικές αντιλήψεις του ερωτώµενου. Η άποψη είναι µία 
κατάσταση ετοιµότητας, µία τάση να υπάρχει δράση και αντίδραση µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο 
όταν αντιµετωπίζεται ένα συγκεκριµένο ερέθισµα (Πυνηρτζής, 1997). Ο σχηµατισµός απόψεων είναι 
ένα διαρκές σύστηµα θετικών, ή αρνητικών αξιολογήσεων, αισθήσεων και τάσεων για να γίνεται 
κάποια ενέργεια υπέρ, ή κατά σε σχέση µε κάποιες καταστάσεις (Rot, 1972). Η πιο ευρέως αποδεκτή 
θέση θεωρεί την άποψη ως έναν από τους πολλούς παράγοντες, ή µεταβλητές που καθορίζουν τη 
συµπεριφορά (Hall, 1974).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετηθούν και να συσχετιστούν οι απόψεις των διοικούντων 
των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας και των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) που εργάζονται σε 
αυτά για την αναβάθµιση του ΠΑ. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα. Στον Πίνακα 1 περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του δείγµατος που συµµετείχε 
στην έρευνα.   
 
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην έρευνα. 

 
 Χαρακτηριστικά Συχνότητα (%) 

Πανεπιστήµιο 32 23,4 Ίδρυµα (Ν=137) 
ΤΕΙ 105 76,6 

Κατηγορία (Ν=137) ∆ιοικούντες 51 37,2 
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ΚΦΑ 86 62,8 
Άνδρας 98 71,5 Φύλο (Ν=137) 
Γυναίκα 39 28,5 
Πρόεδροι 8 15,7 
Αντιπρόεδροι 19 37,3 

Εργασιακή σχέση 
διοικούντων (Ν=51) 

∆ιευθυντές σχολών 24 47,1 
Ε.Ε.∆.Ι.Π. - Ε.Ι.∆.Ι.Π. 11 12,8 
Αποσπασµένος 10 11,6 
Γ.Γ.Α.   15 17,4 
Ε.Ε.Μ.- συµβασιούχος 6 7,0 
Ε.Ε.Μ.- ωροµίσθιος         42 48,8 

 
 
Εργασιακή σχέση των 
ΚΦΑ (Ν=86) 

Ι.∆.Α.Χ. 2 2,3 
Πτυχίο Φυσικής Αγωγής 63 73,3 
Μεταπτυχιακό 20 23,3 

Επίπεδο εκπαίδευσης 
των ΚΦΑ (Ν=86) 

∆ιδακτορικό 3 3,5 
 
Μέσο συλλογής δεδοµένων. Στους συµµετέχοντες στάλθηκε ταχυδροµικά και ηλεκτρονικά ένα ειδικά 
διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιείχε 14 ερωτήσεις-προτάσεις για τον ΠΑ (Πίνακας 2). 
Κάθε συµµετέχων έπρεπε να απαντήσει σε κάθε ερώτηση-πρόταση για το βαθµό συµφωνίας, ή 
διαφωνίας του µε βάση την κλίµακα του Likert, όπου 1 = διαφωνώ πλήρως και 5 = συµφωνώ πλήρως. 
Το ερωτηµατολόγιο συνοδευόταν από µία επιστολή όπου δίνονταν πληροφορίες για την έρευνα, 
καθώς και οδηγίες για τη συµπλήρωσή του.   
 
∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε εθελοντικά και επιστράφηκε 
στους ερευνητές ανώνυµα σε διάστηµα 3 µηνών (Απρίλιος-Ιούνιος 2006).  
 
Στατιστική ανάλυση. Η περιγραφική στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε το SPSS 
για Windows 14. Στις ποσοτικές µεταβλητές υπολογίστηκαν η ελάχιστη τιµή, η µέγιστη τιµή, η µέση 
τιµή και η τυπική απόκλιση (s.d.) και στις ποιοτικές η συχνότητα (Frequency) και το ποσοστό 
(Percent). Επίσης, υπολογίστηκε ο συντελεστής εσωτερικής σταθερότητας Crombach a (0,839). Για τη 
συσχέτιση µεταξύ µεταβλητών εφαρµόστηκε το x2-test (Chi-Square), στο οποίο υπολογίστηκαν η x2-
τιµή, ο βαθµός ελευθερίας (d.f.) και η στατιστική σηµαντικότητα για p< 0,05 (Καµπίτσης, 2004). 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τόσο οι διοικούντες όσο και οι ΚΦΑ έχουν σηµαντικά θετικές απόψεις («συµφωνώ απόλυτα» και 
«συµφωνώ») για την αναβάθµιση του ΠΑ (Πίνακας 2). Το 95,6% συµφωνεί ότι η ανάπτυξη του ΠΑ 
στα Ιδρύµατα της χώρας είναι πολύ σηµαντική (ΠΑ1). Το 98,5% εκτιµά ότι τα Ιδρύµατα πρέπει να 
διαθέτουν κατάλληλους αθλητικούς χώρους για γύµναση, εκτόνωση, ψυχαγωγία και αθλητική 
αναψυχή (ΠΑ2). Το 91,9% θεωρεί ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
εκτός από τους φοιτητές και από το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό (ΠΑ3). Όλοι (100%) 
συµφωνούν ότι τα Ιδρύµατα πρέπει να οργανώσουν κατάλληλη αθλητική υποδοµή που να βοηθούν 
στην ανάπτυξη του φοιτητικού µαζικού αθλητισµού (ΠΑ4). Tο 99,3% κρίνει ότι οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών προκειµένου το ποσοστό συµµετοχής 
να πλησιάσει αυτό των ξένων Ιδρυµάτων (ΠΑ5).  
 
Το 56,9% προτείνει ότι η άθληση των φοιτητών και το µάθηµα της φυσικής αγωγής πρέπει να είναι 
πρωτεύον και υποχρεωτικό όπως προβλεπόταν από το Ν. 5620/1932, το 24,1% δεν είναι βέβαιο και το 
19.0% διαφωνεί (ΠΑ6). Για το 86,2% είναι απαραίτητη η νοµοθετική ρύθµιση της φυσικής αγωγής 
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, η οποία θα καθορίζει τους σκοπούς, τα µέσα και το προσωπικό και θα 
αναβαθµίσει το ρόλο της ΕΑΤΕ, ενώ το 10,9% δεν είναι βέβαιο (ΠΑ7). Το 64,2% πιστεύει ότι οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις επιβάλλεται να είναι διοικητικά αυτοτελείς µονάδες, το 20,4% δεν είναι 
βέβαιο και µόνο το 15,3% διαφωνεί (ΠΑ8). Το 81.0% κρίνει ότι είναι χρήσιµο να υπάρχει η φυσική 
αγωγή ως µάθηµα επιλογής στο πρόγραµµα σπουδών για την προώθηση της υγείας-δία βίου άσκησης 
(ΠΑ9). Σηµαντικά µεγάλο ποσοστό (96,1%) έχει την άποψη ότι ο ΠΑ µε την κατάλληλη υποδοµή θα 
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µπορούσε να γίνει σηµαντική ενασχόληση των φοιτητών εάν περιελάµβανε µερικές ενδιαφέρουσες 
αθλητικές δραστηριότητες (ΠΑ10). 
 
Το 83,2% προτείνει ότι οι φοιτητές που συµµετέχουν σε πανελλήνια - διεθνή πρωταθλήµατα θα 
πρέπει να τυγχάνουν διευκολύνσεων (π.χ., κατά την περίοδο εξετάσεων) (ΠΑ11). Όσον αφορά στην 
άποψη ότι οι απόφοιτοι που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε πανελλήνια - διεθνή 
πρωταθλήµατα θα πρέπει να στηρίζονται από την Πολιτεία συµφωνεί το 59,9%, ενώ το 22,6% δεν 
είναι βέβαιο και µόνο το 17,5 διαφωνεί (ΠΑ12). Ένα σηµαντικά µεγάλο ποσοστό (85,4%) 
υποστηρίζει ότι δια µέσω του αθλητισµού µπορούν να αναπτυχθούν επιστηµονικές συνεργασίες (π.χ., 
προγράµµατα έρευνας) (ΠΑ13). Τέλος, το 84,7% πιστεύει ότι συµµετέχοντας σε αθλητικές 
δραστηριότητες του Ιδρύµατος µπορούν να αναπτυχθούν σχέσεις µεταξύ φοιτητών και καθηγητών 
(ΠΑ14).  
 
Πίνακας 2. Απόψεις για τον Πανεπιστηµιακό Αθλητισµό. 
 

 Ποσοστό (%) (από 1 έως 5) 

1) Η ανάπτυξη του ΠΑ στα Ιδρύµατα της χώρας είναι πολύ 
σηµαντική. 

- 0,7 3,6 33,6 62,0 

2) Τα Ιδρύµατα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους 
αθλητικούς χώρους για γύµναση, εκτόνωση, ψυχαγωγία  
και αθλητική αναψυχή. 

- - 1,5 22,6 75,9 

3) Οι αθλητικές εγκαταστάσεις µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν εκτός από τους φοιτητές και από το 
εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. 

0,7 1,5 5,8 35,0 56,9 

4) Τα Ιδρύµατα της χώρας πρέπει να οργανώσουν 
κατάλληλη αθλητική υποδοµή που να βοηθούν στην 
ανάπτυξη του φοιτητικού µαζικού αθλητισµού. 

- - - 31,4 68,6 

5) Οι αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να καλύπτουν τις 
ανάγκες των φοιτητών προκειµένου το ποσοστό συµµετοχής 
να πλησιάσει αυτό των ξένων Ιδρυµάτων. 

- - 0,7 34,3 65,0 

6) Το µάθηµα της Φ.Α. πρέπει να είναι πρωτεύον.  8,8 10,2 24,1 25,5 31,4 
7) Απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση της Φ.Α. για την 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, που θα καθορίζει τους σκοπούς, 
τα µέσα και το προσωπικό (αναβάθµιση ΕΑΤΕ).  

0,7 2,2 10,9 48,2 38,0 

8) Οι αθλητικές εγκαταστάσεις επιβάλλεται να είναι 
διοικητικά αυτοτελείς µονάδες.  

7,3 8,0 20,4 36,5 27,7 

9) Είναι χρήσιµο να υπάρχει η Φ.Α. ως µάθηµα επιλογής 
στο πρόγραµµα σπουδών για την προώθηση της υγείας-δια 
βίου άσκησης.  

5,1 5,1 8,8 37,2 43,8 

10) Με την κατάλληλη υποδοµή και µε ενδιαφέρουσες 
αθλητικές δραστηριότητες ο ΠΑ θα µπορούσε να γίνει 
σηµαντική ενασχόληση των φοιτητών.  

- - 2,9 51,1 46,0 

11) Οι φοιτητές που συµµετέχουν σε πανελλήνια -διεθνή 
πρωταθλήµατα θα πρέπει να τυγχάνουν διευκολύνσεων.  

4,4 2,9 9,5 56,2 27,0 

12) Οι απόφοιτοι που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους σε πανελλήνια - διεθνή πρωταθλήµατα θα 
πρέπει να στηρίζονται από την πολιτεία. 

9,5 8,0 22,6 38,0 21,9 

13) Μέσω του αθλητισµού µπορούν να αναπτυχθούν 
επιστηµονικές συνεργασίες. 

0,7 0,7 13,1 47,4 38,0 

14) Συµµετέχοντας σε αθλητικές δραστηριότητες του 
Ιδρύµατος µπορούν να αναπτυχθούν σχέσεις µεταξύ 
φοιτητών και καθηγητών. 

0,7 1,5 13,1 53,3 31,4 

 
Κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων διαπιστώθηκαν οι παρακάτω στατιστικά σηµαντικές διάφορες 
(p<0,01): 1) αναφορικά µε την άποψη ότι συµµετέχοντας σε αθλητικές δραστηριότητες του Ιδρύµατος 
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µπορούν να αναπτυχθούν σχέσεις µεταξύ φοιτητών και καθηγητών, µεταξύ ανδρών και γυναικών 
(Ν=137, x2=12,726, p=0,013), καθώς και των ΚΦΑ (Ν=86, x2=7,969, p=0,047) και οριακά των 
διοικούντων, 2) ανάµεσα στην εργασιακή σχέση των ΚΦΑ και στις απόψεις: α) η ανάπτυξη του ΠΑ 
στα Ιδρύµατα της χώρας είναι πολύ σηµαντική (Ν=86, x2=47,433, p=0,000) και β) είναι χρήσιµο να 
υπάρχει η Φ.Α. ως µάθηµα επιλογής στο πρόγραµµα σπουδών για την προώθηση της υγείας-δια βίου 
άσκησης (Ν=86, x2=51,074, p=0,000), 3) αναφορικά µε το χρόνο στη διοίκηση οι διοικούντες 
διαφοροποιούνται στις απόψεις: ΠΑ6 (x2=10,342, p=0,035), ΠΑ9 (x2=9,969, p=0,041) και οριακά 
στην άποψη ΠΑ8 (x2=9,455, p=0,051), 4) οι νεότεροι και µεγαλύτεροι σε ηλικία διοικούντες 
διαφοροποιούνται για την άποψη ΠΑ13 (x2=17,133, p=0,002), 5) ανάλογα µε την εργασιακή τους 
σχέση οι ΚΦΑ των ΤΕΙ διαφοροποιούνται µε τις απόψεις: ΠΑ7 (x2=30,095, p=0,003) και ΠΑ11 
(x2=31,458, p=0,012) και 6) στην εργασιακή σχέση των ΚΦΑ στο Πανεπιστήµιο υπάρχει 
διαφοροποίηση στις απόψεις ΠΑ1 (x2=19,201, p=0,038) και ΠΑ6 (x2=33,981, p=0,026), ενώ µε το 
χρόνο εργασίας οι ΚΦΑ στο Πανεπιστήµιο διαφοροποιούνται σχετικά µε την άποψη ΠΑ2 (x2=4,311, 
p=0,038) και οι ΚΦΑ στο ΤΕΙ µε τις απόψεις ΠΑ4 (x2=8,529, p=0,003 και ΠΑ5 (x2=5,286, p=0,021).  
 
Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συµφωνούν µε αυτά προηγούµενων σχετικών ερευνών, ότι 
δηλαδή η ανάπτυξη του αθλητισµού θα πρέπει να αποτελέσει µία από τις κύριες προτεραιότητες τόσο 
της Πολιτείας, όσο και των ίδιων των Ιδρυµάτων. Η ανάπτυξη κατάλληλων αθλητικών υποδοµών για 
γύµναση, εκτόνωση, ψυχαγωγία και αθλητική αναψυχή, η µαζικοποίηση του ΠΑ, καθώς και η 
καλύτερη οργάνωση των αθλητικών δραστηριοτήτων είναι η βάση για την ανάπτυξη του αθλητισµού 
στα Ανώτατα Ιδρύµατα (Μασµανίδης, 2006). Οι αθλητικές εγκαταστάσεις σε σχέση µε τον 
εµπλουτισµό των προγραµµάτων άθλησης για τους φοιτητές θα συντελούσε στην αύξηση του 
ποσοστού συµµετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες (το οποίο είναι 4-7%) και να πλησιάσει αυτό των 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (45-47%). Επίσης, οι αθλητικές εγκαταστάσεις των Ιδρυµάτων θα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από το εκπαιδευτικό - διοικητικό προσωπικό, ενώ για την ορθότερη 
λειτουργία τους επιβάλλεται να είναι διοικητικά αυτοτελείς µονάδες.  
 
Το µάθηµα της Φ.Α. πρέπει να είναι πρωτεύον και υποχρεωτικό όπως προβλεπόταν στον Ν. 
5620/1932 (Μπίτσικας, 1996), ενώ θα είναι χρήσιµο να υπάρχει ως µάθηµα επιλογής στο πρόγραµµα 
σπουδών των Ιδρυµάτων (για την προώθηση της υγείας - δια βίου άσκησης). Μέσω της συµµετοχής 
σε αθλητικές δραστηριότητες του Ιδρύµατος µπορούν να αναπτυχθούν σχέσεις µεταξύ φοιτητών και 
καθηγητών, καθώς και επιστηµονικές συνεργασίες (π.χ., προγράµµατα έρευνας).  
 
Οι φοιτητές που συµµετέχουν σε πανελλήνια και διεθνή φοιτητικά πρωταθλήµατα πρέπει να 
τυγχάνουν διευκολύνσεων (π.χ., κατά την περίοδο εξετάσεων), ενώ οι απόφοιτοι που διακρίθηκαν 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε πανελλήνια και διεθνή φοιτητικά πρωταθλήµατα πρέπει να 
στηρίζονται από την Πολιτεία (π.χ., µε µοριοδότηση για πρόσληψη στο ∆ηµόσιο). Σε αυτή την 
κατεύθυνση ήδη έχει προχωρήσει η Παγκόσµια Οµοσπονδία Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού (FISU) 
µε την υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας µε την Παγκόσµια Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης 
(FIBA) για ένταξη του τουρνουά καλαθοσφαίρισης της θερινής Πανεπιστηµιάδας στο καλαντάρι της 
και οι διακριθέντες αθλητές - φοιτητές να απολαµβάνουν όλα τα προνόµια που ορίζει ο νόµος για 
ανάλογη διοργάνωση της FIBA.  
 
Είναι απαραίτητη µία νέα νοµοθετική ρύθµιση της Φ.Α στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, η οποία θα 
καθορίζει το σκοπό και την αποστολή της και θα αναβαθµίζει τον ρόλο της ΕΑΤΕ. Ο νέος νόµος για 
τα ΑΕΙ θα πρέπει να συµπεριλάβει την αναγκαιότητα του Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού για τους 
φοιτητές και τους εργαζόµενους των Ιδρυµάτων. Στην κατάρτιση (προσαρµογή) των νέων 
Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας των Ιδρυµάτων θα πρέπει να προβλέπεται και ο τρόπος 
λειτουργίας των αθλητικών χώρων, ενώ στον Οργανισµό ∆ιοικητικών Υπηρεσιών θα πρέπει να 
ενταχθεί ως ανεξάρτητη οργανική µονάδα (π.χ., «∆ιεύθυνση Αθλητικού Κέντρου»). 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Πυνηρτζής, Γ.1 & Ζαχαριουδάκης, Σ.2 
1 ΤΕΙ Κρήτης,  
2 Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 
Εισαγωγή 
 
Τα Πανεπιστήµια ως Νοµικά Pρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε την αυτονοµία που τα διέπει, πρέπει να 
σχεδιάζουν και να προγραµµατίζουν την ανάπτυξη του αθλητισµού σύµφωνα µε τις ανάγκες τους και 
τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Μακροπρόθεσµος εθνικός σχεδιασµός, προγραµµατισµός, 
διοικητική φιλοσοφία και πολιτική για την ανάπτυξη του Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού (ΠΑ) δεν 
υφίσταται. Η φυσική αγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία και 
φυσιογνωµία. Οι Έλληνες σπουδαστές και φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν ίσα δικαιώµατα στην 
άθληση µε τους οµόλογούς τους στην Ευρώπη (Σταµούλη, 1996). Το χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης των 
αθλητικών δραστηριοτήτων στα ΑΕΙ, δηµόσια και ιδιωτικά, οφείλεται κυρίως στο µειωµένο 
ενδιαφέρον των αρχών, στην έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων, στον περιορισµένο αριθµό 
καθηγητών φυσικής αγωγής που εργάζονται σε αυτά και τη µειωµένη ανάπτυξη του θεσµού των 
αθλητικών συναντήσεων (Σφυρή, Καµπίτσης & Χαραχούσου, 2003). Η δηµιουργία υλικοτεχνικών 
υποδοµών και η αύξηση των καθηγητών φυσικής αγωγής σε κάθε ΑΕΙ πρέπει να βρουν τη θέση που 
τους αναλογούν µέσα στο νόµο πλαίσιο και στον εσωτερικό κανονισµό κάθε Ιδρύµατος. Η 
χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη του Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού θα πρέπει να γίνεται τόσο από 
κρατικούς φορείς, όσο και από ιδιώτες (Ζαχαριουδάκης, 2005).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να µελετηθούν οι απόψεις των διοικούντων των Ιδρυµάτων και 
των καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την ανάπτυξη και οργάνωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στα 
Ιδρύµατα της χώρας. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 137 άτοµα, από τα οποία οι 51 (37,2%) ήταν διοικούντες των 
Ιδρυµάτων (8 Πρόεδροι, 19 Αντιπρόεδροι και 24 ∆ιευθυντές Σχολών των ΤΕΙ της χώρας) και οι 86 
(62,8%) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Κ.Φ.Α.). Το 71,5% ήταν άνδρες και το 28,5% γυναίκες. Το 
27.0% των ΚΦΑ είχε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Μεταπτυχιακό ή ∆ιδακτορικό), το 49,0% ήταν 
ωροµίσθιοι, το 17.0% από τη ΓΓΑ, το 13.0% µόνιµοι, το 11,7% αποσπασµένοι και το 7.0% 
συµβασιούχοι. Ο µέσος όρος: 1) της ηλικίας των συµµετεχόντων ήταν 44 ετών και κυµαινόταν από 24 
έως 67, 2) του χρόνου στη διοίκηση και της εργασίας των Κ.Φ.Α. στο ίδρυµα ήταν 4,8 έτη (από 1 έως 
32) και 4) του ∆είκτη Μάζας Σώµατος ήταν 24,96 (από 18,37 έως 33,69), µε µέσο βάρος 78 gr και 
µέσο ύψος 1,76 cm. 
 
Όργανο µέτρησης: Στους συµµετέχοντες δόθηκε ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο µε σκοπό να 
µελετηθεί το µοντέλο ανάπτυξης του ΠΑ, το ωράριο λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, η 
χρηµατοδότηση του κόστους λειτουργίας και συντήρησής τους, το αναγκαίο µόνιµο προσωπικό σε 
ΚΦΑ και οι αθλητικές εγκαταστάσεις που πρέπει να δηµιουργηθούν σε κάθε Ίδρυµα (σειρά και 
ποσότητα).   
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η διανοµή των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε το ακαδηµαϊκό έτος 2006 
- 2007, η δε αποστολή έγινε σε όλα τα Ιδρύµατα ταχυδροµικά και ηλεκτρονικά µε e-mail. Η 
περιγραφική στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε το SPSS για Windows 14. Στις 
ποσοτικές µεταβλητές υπολογίστηκαν: η µέγιστη τιµή, η ελάχιστη τιµή, ο µέσος όρος και η τυπική 
απόκλιση, ενώ στις ποιοτικές η συχνότητα και το ποσοστό. Υπολογίστηκε ο συντελεστής εσωτερικής 
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σταθερότητας Crombach a. Για τη συσχέτιση µεταξύ των  µεταβλητών εφαρµόστηκε το x2-test (Chi-
Square), στο οποίο υπολογίστηκαν η x2-τιµή, ο βαθµός ελευθερίας (d.f.) και η στατιστική 
σηµαντικότητα για p< 0,05 (Καµπίτσης, 2004). 
 
Αποτελέσµατα 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αρκετά σηµαντικό ποσοστό (84,7%) προτείνει την 
ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού και της αθλητικής αναψυχής (Πίνακας 1), το 3,6% την ανάπτυξη 
του αγωνιστικού αθλητισµού, το 2,2% του πρωταθλητισµού, ενώ το 7,3% δηλώνει ότι έµφαση πρέπει 
να δίνεται στο πρώτο και το δεύτερο µοντέλο και µόνο το 2,2% προτείνει συνδυασµό και των τριών 
µοντέλων αθλητισµού στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
  
Πίνακας 1. Μοντέλο πανεπιστηµιακού αθλητισµού. 
 

Μοντέλο πανεπιστηµιακού Αθλητισµού (Ν=137) Συχνότητα Ποσοστό (%) 
A - Μαζικός αθλητισµός-αθλητική αναψυχή  116 84,7 
B - Αγωνιστικός αθλητισµός 5 3,6 
Γ – Πρωταθλητισµός 3 2,2 
Α & Β µοντέλο                             10 7,3 
Συνδυασµός και των τριών µοντέλων (Α, Β & Γ) 3 2,2 

 
Το 44,5% υποστηρίζει ότι το ωράριο λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι το 
ίδιο µε το ωράριο λειτουργίας του κάθε Ιδρύµατος, το 41,6% προτείνει να λειτουργούν και τα 
Σαββατοκύριακα, ενώ το 13,9% προτείνει να λειτουργούν και την περίοδο των διακοπών. Το κόστος 
συντήρησης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να προέρχεται από τον 
προϋπολογισµό του κάθε Ιδρύµατος (59,1%), από διοργανώσεις και εκδηλώσεις (3,6%) και από τη 
συνεισφορά των φοιτητών (2,2%). Το 15,3% προτείνει να καλύπτεται το κόστος από τον 
προϋπολογισµό του Ιδρύµατος και από διοργανώσεις-εκδηλώσεις. Το 7,3% από όλα τα παραπάνω και 
από τη συνεισφορά του προσωπικού, Το 3,65% από τον προϋπολογισµό και από τη συνεισφορά τόσο 
των φοιτητών όσο και του προσωπικού. Τέλος, το 3,65% από το Υφυπουργείο Αθλητισµού και τους 
διάφορους αθλητικούς φορείς. Το αναγκαίο µόνιµο προσωπικό σε καθηγητές φυσικής αγωγής για 
κάθε Ίδρυµα θα πρέπει να είναι 1 για κάθε τµήµα, ή 1000 φοιτητές για το σηµαντικά µεγαλύτερο 
ποσοστό των ερωτώµενων (60,5%), 1 για κάθε Σχολή, ή 5.000 φοιτητές για το 25,6% και µόνο το 
2,2% προτείνει 1 για όλο το Ίδρυµα.  
 
Σχετικά µε τις αθλητικές εγκαταστάσεις τις οποίες προτείνουν να δηµιουργηθούν τα ποσοστά είναι 
αρκετά υψηλά (Πίνακας 2). Στην πρώτη θέση είναι η δηµιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
(81,8%) και ακολουθούν το γήπεδο µίνι ποδοσφαίρου (76,6%), το κολυµβητήριο (75,9%), η αίθουσα 
οργάνων γυµναστικής - γυµναστήριο (73,7%), η διαδροµή ποδηλασίας-τζόκινγκ (70,8%), το γήπεδο 
τένις (70,1%), το γήπεδο στίβου (69,3%), το γήπεδο ποδοσφαίρου και το ανοικτό γήπεδο µπάσκετ-
βόλεϊ (68,6%) και το κλειστό γυµναστήριο (67,9). Η σειρά µε την οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν 
είναι πρώτα το κλειστό γυµναστήριο (50.0%), µετά η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (49.0%), το 
κολυµβητήριο (45.0%), έπειτα η αίθουσα οργάνων γυµναστικής-γυµναστήριο (42.0%), κλπ. Η 
ποσότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προτείνουν κυµαίνεται από 1 έως 4 (Πίνακας 2). 
Μεγαλύτερο ποσοστό προτείνει από δύο (2): γήπεδα τένις (39,4%), γήπεδα µίνι ποδοσφαίρου (39,2%) 
και ανοικτά γήπεδα µπάσκετ-βόλεϊ, ενώ για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις προτείνουν από µία. Ο 
συντελεστής εσωτερικής σταθερότητας Crombach κρίθηκε ικανοποιητικός για τη δηµιουργία 
αθλητικών εγκαταστάσεων .87 και την ποσότητα αυτών .78. 
 
Πίνακας 2. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 
 

Ποσότητα 0-4, f, % Σειρά Αθλητικές εγκαταστάσεις 
(Ν=137) 

f 
% 0 1 2 3 4 

1η  Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 112 25 93 17 1 1 
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(Α1΄ φάση - 49%) 81,8 18,2 67,9 12,4 0,7 0,7 
105 32 38 40 19 5 2η  Γήπεδο µίνι ποδοσφαίρου  

(Β2΄ φάση - 32%) 76,6 23,4 27,7 29,2 13,9 3,6 
104 33 102 2 - -  

3η 
Κολυµβητήριο  
(Α2΄ φάση - 45%) 75,9 24,1 74,5 1,5 - - 

101 36 84 14 1 2 4η  Γυµναστήριο 
(Α2΄ φάση - 42% ) 73,7 26,3 61,3 10,2 0,7 1,5 

97 40 66 29 1 1 5η  ∆ιαδροµή τζόγκινγκ-ποδηλασίας 
(Β1΄ φάση - 33%) 70,8 29,2 48,2 21,2 0,7 0,7 

96 41 35 54 3 3 6η  Γήπεδο τένις  
(Β1΄ φάση - 35%) 70,1 29,9 25,5 39,4 2,2 2,2 

95 42 93 2 - - 7η Γήπεδο στίβου  
(Γ΄ φάση -  28%) 69,3 30,7 67,9 1,5 - - 

94 43 85 8 - 1 8η Γήπεδο ποδοσφαίρου  
(Β2΄ φάση -  33%) 68,6 31,4 62,0 5,8 - 0,7 

94 43 32 40 16 5 8η Ανοικτό γήπεδο µπάσκετ-βόλεϊ 
(Γ΄ φάση - 27%) 68,6 31,4 23,4 29,2 11,7 3,6 

93 44 88 5 - - 10η Κλειστό γυµναστήριο 
(Α1΄ φάση - 50%) 67,9 32,1 64,2 3,6 - - 

 
Στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση υπάρχει: 1) στους άνδρες και τις γυναίκες ως προς την 
προτίµηση δηµιουργίας γηπέδου ποδοσφαίρου (Ν = 137, x2 = 19,174, p = 0,038) και γηπέδου µίνι 
ποδοσφαίρου (Ν = 137, x2 = 20,162, p = 0,028), 2) στην ηλικία των διοικούντων και της δηµιουργίας 
κολυµβητηρίου (Ν = 51, x2 = 35,948 p = 0,000), 3) στο χρόνο στη διοίκηση των διοικούντων και στο 
ανοικτό γήπεδο µπάσκετ-βόλεϊ (Ν = 51, x2 = 19,378 και p = 0,038), 4) στην εργασιακή σχέση των 
ΚΦΑ στα ΤΕΙ και: α) στο γυµναστήριο (Ν = 54, x2 = 86,205, p = 0,000), β) στο κολυµβητήριο και γ) 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και όλων των ΚΦΑ στη δηµιουργία αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων.  
 
Όσον αφορά στον αριθµό των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα πρέπει να δηµιουργηθούν στα 
Ιδρύµατα υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση ανάµεσα στην εργασιακή σχέση: 1) των 
ΚΦΑ µε το γήπεδο ποδοσφαίρου (Ν = 86, x2 = 32,158, p = 0,006) και το γήπεδο µίνι ποδοσφαίρου (Ν 
= 86, x2 = 49,166, p = 0,003), 2) των ΚΦΑ στο ΤΕΙ και των εγκαταστάσεων: α) γήπεδο στίβου (Ν = 
54, x2 = 17,835, p = 0,022), β) γήπεδο µίνι ποδοσφαίρου (Ν = 54, x2 = 53,443, p = 0,000), γ) της 
διαδροµής τζόγκινγκ-ποδηλασίας (Ν = 54, x2 = 27,857, p = 0,033) και δ) της αίθουσας οργάνων 
γυµναστικής (Ν = 54, x2 = 38,628, p = 0,000). Ανάλογα µε την ηλικία, οι ΚΦΑ διαφοροποιούνται 
όσον αφορά στο κολυµβητήριο και το γήπεδο στίβου. Ως προς το φύλο, οι ΚΦΑ διαφοροποιούνται 
σηµαντικά για τον αριθµό της δηµιουργίας διαδροµής τζόκινγκ-ποδηλασίας.  
 
Για το µοντέλο ανάπτυξης του ΠΑ στατιστικά σηµαντικά διαφοροποιούνται οι άνδρες και οι γυναίκες 
στους διοικούντες (Ν = 51, x2 = 12,355, p = 0,006), οι µεγαλύτεροι και µικρότεροι σε ηλικία 
διοικούντες (Ν = 51, x2 = 8,598, p = 0,035) και ανάλογα µε το χρόνο εργασίας οι ΚΦΑ στο ΤΕΙ (Ν = 
54, x2 = 8,390, p = 0,039). Όσον αφορά στο ωράριο λειτουργίας, στατιστικά σηµαντικά 
διαφοροποιούνται σύµφωνα µε την εργασιακή τους σχέση οι ΚΦΑ: 1)  ανεξαρτήτως Ιδρύµατος και 2) 
του ΤΕΙ. Για το κόστος λειτουργίας διαφοροποιούνται όλοι οι ΚΦΑ και ιδιαίτερα αυτοί του 
Πανεπιστηµίου σε σχέση µε το χρόνο εργασίας τους. Τέλος, για το αναγκαίο µόνιµο προσωπικό 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση σε όλους τους ΚΦΑ.  

 
Συµπεράσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δείχνουν την αναγκαιότητα δηµιουργίας των απαραίτητων 
αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδοµών σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας. Η σειρά µε την οποία θα πρέπει 
να υλοποιηθούν χωρίζεται σε 3 φάσεις:   
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1η φάση: προτείνεται πρώτα η δηµιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (49.0%-82.0%) και 
κλειστού γυµναστηρίου (50.0%-68.0%) και µετά το κολυµβητήριο (45.0%-76.0%) και η 
αίθουσα οργάνων γυµναστικής-γυµναστήριο (42.0%-74.0%). 

2η  φάση: περιλαµβάνει πρώτα διαδροµή ποδηλασίας-τζόγκινγκ (33.0-71.0%) και γήπεδο τένις 
(35.0%-70.0%) και µετά τα γήπεδα µίνι ποδοσφαίρου (32.0%-77.0%) και ποδοσφαίρου 
(33.0%-69.0%).  

3η φάση: περιλαµβάνει γήπεδο στίβου (28.0%-70.0%) και ανοικτό γήπεδο µπάσκετ-βόλεϊ (27.0%-
69.0%).  

 
Από τις ανωτέρω αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να δηµιουργηθεί µία (1) σε κάθε Ίδρυµα, εκτός 
από το τένις, το µίνι ποδόσφαιρο και το ανοικτό µπάσκετ-βόλεϊ που χρειάζονται 2 γήπεδα. 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώµενων (94.0%) δηλώνει ότι έµφαση θα πρέπει να δίνεται στην 
ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού και της αθλητικής αναψυχής ως µοντέλο ΠΑ. Οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις θα πρέπει να λειτουργούν τις ίδιες ώρες µε το Ίδρυµα για το 45.0%, ενώ το 42.0% 
προτείνει να λειτουργούν και τα Σαββατοκύριακα και ένα 14.0% και τις διακοπές. 
 
Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να προέρχεται κατά 
κύριο λόγο από τον προϋπολογισµό του κάθε Ιδρύµατος (59.0%) και από διοργανώσεις-εκδηλώσεις 
(15.0%), µπορεί να υπάρχει συµµετοχή των φοιτητών, ή γενικά αυτών που κάνουν χρήση, καθώς και 
συνεισφορά των διαφόρων αθλητικών φορέων (π.χ., Υφυπουργείο Αθλητισµού). 
 
Σήµερα, στα 38 δηµόσια Ιδρύµατα της χώρας (22 Πανεπιστήµια, 15 ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ) υπηρετούν 
51 µόνιµοι ΚΦΑ (σε κάθε Ίδρυµα αντιστοιχεί 1,37 ΚΦΑ), οι οποίοι εξυπηρετούν περίπου 450.000 
φοιτητές. (αντιστοιχεί 1 ΚΦΑ σε κάθε 9.000 φοιτητές). Η έρευνα δείχνει ότι για να υπάρξει µαζική 
συµµετοχή των φοιτητών σε προγράµµατα αθλητικής αναψυχής και να λειτουργήσουν τόσο οι 
υφιστάµενες, όσο και οι προτεινόµενες αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να αυξηθεί ο αριθµός των 
ΚΦΑ. Αναγκαίο είναι να υπάρχει ένας µόνιµος ΚΦΑ για κάθε Τµήµα (82.0%) και το λιγότερο ένας 
για κάθε Σχολή (25,5%).   
 
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού του και στη σύνταξη του τετραετούς ακαδηµαϊκού-
αναπτυξιακού προγράµµατος κάθε ΑΕΙ είναι απαραίτητο να συµπεριλάβει την ανάπτυξη των 
αναγκαίων αθλητικών υποδοµών προκειµένου να ενταχθεί στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων για 
την ανώτατη εκπαίδευση (σχέδιο νέου Νόµου 2007, άρθρο 5, παρ. 1 & 2). Με τον κατάλληλο εθνικό 
σχεδιασµό από την πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία µε τις διοικήσεις των 
Ιδρυµάτων, µπορεί να προγραµµατιστεί η δηµιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στα Ιδρύµατα 
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η δε χρηµατοδότηση µπορεί να προέλθει από το Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης (ΚΠΣ) και τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (ΓΓΑ-ΟΠΑΠ), ενώ το κόστος συντήρησης 
και λειτουργίας θα καλύπτεται από το ΥΠΕΠΘ.  
 
Η δηµιουργία απαραίτητων αθλητικών εγκαταστάσεων, η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας τους, η 
πρόσληψη αναγκαίου µόνιµου προσωπικού Κ.Φ.Α. και η εξεύρεση χρηµατοδότησης του κόστους 
συντήρησης και λειτουργίας µπορούν να συντελέσουν στην αύξηση της συµµετοχής των φοιτητών σε 
προγράµµατα αθλητικής αναψυχής. Οι διοικήσεις των Ιδρυµάτων, το Υπουργείο Παιδείας και η 
πολιτεία θα πρέπει να σχεδιάσουν την ανάπτυξη και οργάνωση των αθλητικών εγκαταστάσεων για 
την αναβάθµιση του αθλητισµού στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΤΩΝ ΜΗ ∆ΙΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ:  
 ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ ΚΑΙ ΣΟΦΤΜΠΟΛ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ 

 
Πανουτσακόπουλος, Β., Αλεξανδρής, Κ. & Κόλλιας, Η. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή 
 
Η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα αποτέλεσε την αφορµή για την 
εισαγωγή καινούργιων παιχνιδιών-αθληµάτων στην αθλητική κουλτούρα της χώρας µας. Το 
µπέιζµπολ και το σόφτµπολ ανήκουν σε αυτά, καθώς οι αντίστοιχες Εθνικές Οµοσπονδίες ιδρύθηκαν 
το 1997 και τα εθνικά πρωταθλήµατα ξεκίνησαν το 2000. Σήµερα δραστηριότητα επιδεικνύουν 16 
οµάδες µπέιζµπολ (http://www.baseballgreece.com) και 10 οµάδες σόφτµπολ (http://www.softball.gr). 
 
Παρά το µικρό χρονικό διάστηµα ύπαρξης των αθληµάτων στην Ελλάδα, το πρόγραµµα της 
Ολυµπιακής Παιδείας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. συνετέλεσε στο να διδαχθούν τα παραπάνω παιχνίδια στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση. Το µάθηµα της Ολυµπιακής Παιδείας φάνηκε πως απέφερε ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα στο επίπεδο γνώσεων των µαθητών Γυµνασίου για το µπέιζµπολ (Σταυροπούλου και 
συν., 2002).  
 
Κεντρικό ρόλο στην προώθηση και διάδοση των νέων αυτών αθληµάτων πρέπει να έχουν τα 
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και ειδικότερα τα Τµήµατα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού (Κόλλιας & 
Πανουτσακόπουλος, 2002). Θέµατα που σχετίζονται µε το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών 
και τον τρόπο διδασκαλίας των αθληµάτων αυτών στους φοιτητές των ΤΕΦΑA είναι σηµαντικά στην 
προσπάθεια ανάπτυξης θετικών στάσεων των φοιτητών προς τα συγκεκριµένα αθλήµατα και, κατ’ 
επέκταση, στη συνεισφορά των απ;όοιτων στην προώθηση των αθληµάτων αυτών. 
 
Τα περιεχόµενα του προγράµµατος σπουδών περιλαµβάνουν βασικές γνώσεις µπέιζµπολ και 
σόφτµπολ (κανονισµοί, ιστορικά στοιχεία, φιλοσοφία του παιχνιδιού, αγωνιστικός χώρος, 
εξοπλισµός), µεθοδικές σειρές εκµάθησης των δεξιοτήτων των παιχνιδιών, τη στρατηγική των 
παιχνιδιών, τη διδασκαλία της τακτικής σε περιβάλλον Σχολικής Φυσικής Αγωγής, τις αρχές 
προπόνησης των αθληµάτων, καθώς και τρόπους οργάνωσης σωµατείου - αγώνα – πρωταθλήµατος. Η 
µέθοδος διδασκαλίας περιλαµβάνει εισηγήσεις των διδασκόντων, συζήτηση, video-προβολές, 
εφαρµογή διαφόρων διδακτικών µεθόδων, καθώς και εξάσκηση της τεχνικής και της τακτικής του 
µπέιζµπολ και σόφτµπολ στο µάθηµα, µέσα σε αγώνες και σε άλλες εκδηλώσεις.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αποτίµηση των πρώτων ετών διδασκαλίας των αθληµάτων 
αυτών στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης µε στόχο την παρουσίαση προτάσεων για την ανάπτυξη των 
προγραµµάτων εκπαίδευσης.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 98 φοιτητές (µέση ηλικία: 20.6 ± 1.5) και 46 φοιτήτριες (µέση 
ηλικία: 20.0 ± 1.3) του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει επιτυχώς τα µαθήµατα 
µπέιζµπολ και σόφτµπολ που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος. 
 
Όργανο µέτρησης. Στους φοιτητές και τις φοιτήτριες διανεµήθηκε δοµηµένο  ερωτηµατολόγιο 30 
ερωτήσεων (Πανουτσακόπουλος & Κόλλιας, 2003), το οποίο περιλάµβανε ενότητες αναφορικά µε τα 
δηµογραφικά στοιχεία των φοιτητών-τριών, τον τρόπο εισαγωγής και επιλογής του µαθήµατος, την 
άποψή τους για την πραγµατοποίηση του µαθήµατος, καθώς και το πώς βίωσαν τη διδασκαλία του 
µαθήµατος. 
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Ανάλυση δεδοµένων. Χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι περιγραφικής στατιστικής µε χρήση του 
λογισµικού SPSS 10.0 (SPSS Inc., Chicago, IL).  
 
Αποτελέσµατα 
 
Από τα 134 ερωτηµατολόγια που συλλέχθηκαν (ποσοστό επιστροφής: 93.1%), προέκυψαν τα 
ακόλουθα αποτελέσµατα:  
� Το 59.0% των φοιτητών-τριών εισήχθη στο Τµήµα µε εξετάσεις, το 30.6% χρησιµοποιώντας τις 

ευνοϊκές ρυθµίσεις εισαγωγής αθλητών-τριών στα ΑΕΙ, ενώ το 10.4% µε µεταγραφή από άλλο 
ΤΕΦΑΑ της χώρας. Το 62.8% των αθλητών-τριών προέρχονταν από άλλα οµαδικά αθλήµατα. 

� Το 61.0% επέλεξε το µάθηµα για το περιεχόµενό του, ενώ µόλις το 17.8% για λόγους 
επαγγελµατικής αποκατάστασης.  

� Με άριστα το 5, οι φοιτητές/τριες βαθµολόγησαν την οργάνωση του µαθήµατος µε 4.3, τη ροή 
του µαθήµατος µε 4.4 και την πληρότητα του κύκλου των µαθηµάτων µε 3.9. Ακόµα, θεώρησαν 
ότι το 90.0% της διδακτέας ύλης ήταν απαραίτητη για το αντικείµενο και το 81.7% χρήσιµο για 
την κατάρτισή τους ως Καθηγητές-τριες Φυσικής Αγωγής.  

� Ως τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα του µαθήµατος θεωρήθηκαν το γεγονός ότι τα παιχνίδια είναι 
καινούργια στην Ελλάδα (43.2%) και ότι το πλαίσιο διεξαγωγής του µαθήµατος κάλυπτε τις 
ανάγκες τους για επαγγελµατική κατάρτιση (10.4%),  

� Ως µειονεκτήµατα καταγράφηκαν η έλλειψη εξειδικευµένου αγωνιστικού χώρου και  η απόσταση 
του διδακτηρίου από το κέντρο της πόλης (25.4%). 

� Η πιο ευχάριστη εµπειρία ήταν οι φιλικοί αγώνες που διεξήχθησαν µέσα από διάφορες 
εκδηλώσεις, όπως τη Φοιτητική Εβδοµάδα του ΑΠΘ, ή οι φιλικοί αγώνες µε ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια (45.7%).  

 
Συζήτηση 
 
Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι η διδασκαλία του συγκεκριµένου προγράµµατος σπουδών 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των φοιτητών-τριών αναφορικά µε την παρεχόµενη επαγγελµατική 
κατάρτιση και εν µέρει µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. Συνεπώς, είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση και µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη προγραµµάτων 
διδασκαλίας των νέων αυτών αθληµάτων.  
 
Εκτός από την επιστηµονική κατάρτιση των φοιτητών σε όλες τις πτυχές της αθλητικής επιστήµης 
(παιδαγωγική, µηχανική, µεθοδική, προπονητική, ψυχολογία, κλπ.), τα ΤΕΦΑΑ είναι σε θέση να 
αξιοποιήσουν, σε όφελος της ανάπτυξης του αθλήµατος, τα προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών και 
το δίκτυο των απόφοιτων µε κατάρτιση στο µπέιζµπολ και σόφτµπολ (Κόλλιας & 
Πανουτσακόπουλος, 2002). Ακόµα, τα ΤΕΦΑΑ µπορούν να συνεισφέρουν στα παιχνίδια µε 
εξειδικευµένο προπονητικό προσωπικό στα σωµατεία, στα αθλητικά κέντρα και στα κέντρα 
αναψυχής. Προτείνεται η συνεργασία των ΤΕΦΑΑ µε τις Εθνικές Οµοσπονδίες για την ανάπτυξη 
κοινών στρατηγικών προώθησης των αθληµάτων αυτών. Τέλος, τα αθλήµατα αυτά µπορούν να 
αποτελέσουν αντικείµενα εφαρµοσµένης έρευνας, καθώς δεν υπάρχουν σήµερα ερευνητικά δεδοµένα 
στην Ελλάδα.  
 
Συµπερασµατικά, τα παραπάνω στοιχεία κρίνονται σηµαντικά ως προς την αποτελεσµατικότερη 
διδασκαλία του µπέιζµπολ και του σόφτµπολ στους φοιτητές/τριες Φυσικής Αγωγής. Επιπρόσθετα, 
διαφαίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης των µη διαδεδοµένων Ολυµπιακών αθληµάτων µέσω των 
απόφοιτων των αντίστοιχων ειδικοτήτων των ΤΕΦΑΑ της χώρας. 
 
Βιβλιογραφία  
 
Κόλλιας, Η. & Πανουτσακόπουλος, Β. (2002). Το εγχειρίδιο του σόφτµπολ & µπέιζµπολ. 

Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης. 
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Πανουτσακόπουλος, Β. & Κόλλιας, Η. (2003). Απόψεις των απόφοιτων της δευτερεύουσας 
ειδικότητας µπέιζµπολ για τη διδασκαλία του αθλήµατος στο ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ. Πρακτικά 4

ης
 

Επιστηµονικής ∆ιηµερίδας της Ε.Γ.Β.Ε., 20-21. 
Σταυροπούλου, Ι., Τίγκα, Α., Συµβουλίδου, Α., Συχουνίδου, Θ., Πανουτσακόπουλος, Β. & Κόλλιας, 

Η. (2002). Επίπεδο γνώσεων των µαθητών και µαθητριών γυµνασίου που διδάσκονται το µάθηµα 
της Ολυµπιακής Παιδείας για το άθληµα του µπέιζµπολ. Περιλήψεις Επιστηµονικών 

Ανακοινώσεων 3
ης

 Επιστηµονικής ∆ιηµερίδας της Ε.Γ.Β.Ε., 23. 
http://www.baseballgreece.com. Ιστοσελίδα µε ενηµέρωση αναφορικά µε το µπέιζµπολ στην Ελλάδα. 

Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 15.10.2007. 
http://www.softball.gr. Επίσηµη ιστοσελίδα της Ελληνικής Φίλαθλης Οµοσπονδίας Σόφτµπολ. 

Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 15.10.2007. 
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ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΛΛΑΓΗ» 

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 
 
Σταυρόπουλος, Στ.1 &  Γαργαλιάνος, ∆.2 
1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή  
 
Με σκοπό τη µεγιστοποίηση του κέρδους, ένας οργανισµός πρέπει να αναγνωρίζει έγκαιρα τις 
«αλλαγές» στο περιβάλλον και να προσαρµόζεται στις νέες απαιτήσεις, αλλιώς κινδυνεύει να υποστεί 
σοβαρές οικονοµικές, και όχι µόνο, επιπτώσεις (Gilgeous & Chambers, 1999). Για το λόγο αυτό, 
πολλά διευθυντικά στελέχη προσπαθούν να παρακολουθούν τις ταχείες µεταβολές της αγοράς και της 
τεχνολογίας, µε σκοπό να ανταποκρίνονται σε αυτές. Η διαδικασία αυτή καλείται «επιχειρησιακή 
διαγνωστική» και σκοπός της είναι η διερεύνηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας µιας 
επιχείρησης, έτσι ώστε να προταθούν οι κατάλληλες αλλαγές όταν αυτές είναι απαραίτητες (Χολέβας, 
1995). Ακόµα και η συνηθισµένη, πλέον, στις επιχειρήσεις διαδικασία δηµιουργίας σχεδίων διαδοχής 
στελεχών, µε σκοπό την έγκαιρη κάλυψη των θέσεων που θα δηµιουργηθούν µε κατάλληλο 
προσωπικό επιφέρει εξαιρετικά σηµαντικές αλλαγές στη δοµή και τη λειτουργία τους (Χυτήρης, 
2001). 
 
Ως «αλλαγή» ορίζεται η µετάβαση από µία κατάσταση πραγµάτων σε µία άλλη, ή διαφορετικά, η 
µετάβαση από ένα σύνολο συνθηκών σε ένα διαφορετικό (Χυτήρης, 2001). Για να υπάρχει 
προσαρµογή σε µία νέα κατάσταση χρειάζεται οι εµπλεκόµενοι να επιδεικνύουν κατάλληλες στάσεις 
και συµπεριφορές, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση επιβίωσης για έναν οργανισµό – επιχείρηση 
(Μπουραντάς, 2002). Όµως, κατά την προσπάθεια εφαρµογής µιας «αλλαγής» συνήθως εµφανίζονται 
σηµαντικά προβλήµατα από τους εργαζόµενους. Οι ειδικές συνθήκες του κάθε περιβάλλοντος δράσης, 
σε συνδυασµό µε τη γενικότερη δυσκολία των στελεχών να κατανοήσουν και να αποδεχθούν την 
«αλλαγή» µε τον ίδιο τρόπο, οδηγούν σε µία αντίσταση αποδοχής της νέας κατάστασης. Έχει 
υποστηριχθεί ότι αυτή η αντίσταση των εργαζόµενων (κυρίως λόγω ανασφάλειας), µπορεί να 
αποτελεί ένα αξιοσηµείωτο εµπόδιο στην επιδιωκόµενη αποτελεσµατικότητα µίας οργανωτικής 
αλλαγής (Caruth, Middlebrook & Rachel, 1985). Οπωσδήποτε, όµως, ο τρόπος που εφαρµόζεται µία 
«αλλαγή» επηρεάζει άµεσα και το µέγεθος της αντίστασης του προσωπικού σε αυτή. Εάν οι 
εµπλεκόµενοι νοιώθουν ότι απειλούνται, τότε αντιστέκονται περισσότερο, ενώ αν αισθάνονται ότι 
συµµετέχουν σε µία «δίκαιη αλλαγή» αντιστέκονται λιγότερο (Folger & Skarlicki, 1999). Γι’ αυτό, 
συχνά παρατηρείται το φαινόµενο, οι επιχειρήσεις να µην αλλάζουν έγκαιρα, ή προς τη σωστή 
κατεύθυνση (Μπουραντάς, 2002). Οι συχνότερες αιτίες είναι ο εφησυχασµός, ή η αλαζονεία των 
θεωρούµενων ως επιτυχηµένων στελεχών των διοικήσεων, η ατοµική αδράνεια λόγω «βολέµατος» 
στη κατεστηµένη κατάσταση (σε συνδυασµό µε την οµαδική αδράνεια) και τα στερεότυπα που 
εµπεριέχονται στους αποδέκτες της «αλλαγής», τα οποία  περιορίζουν δραµατικά τον τρόπο σκέψης 
τους. Ως εκ τούτου, η εφαρµογή µιας «αλλαγής» απαιτεί συγκεκριµένη διαδικασία εξέλιξης 
προκειµένου να µην αντιµετωπίσει σοβαρή αντίδραση. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας που (πρέπει να) 
ακολουθείται για να υλοποιείται µία αλλαγή µε τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις. 
 
Μεθοδολογία 
 
Η µεθοδολογία που υιοθετήθηκε είναι αυτή της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας.  
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Μορφές, στάδια και µηχανισµοί µε τους οποίους εφαρµόζεται η αλλαγή 
 
Σύµφωνα µε τους Mintzberg & Westley (1992), µία «αλλαγή» ουσιαστικής σηµασίας που επηρεάζει 
εξίσου όλα τα στελέχη του οργανισµού ονοµάζεται «στρατηγική αλλαγή» και εφαρµόζεται συνήθως 
από τα υψηλότερα κλιµάκια της διοίκησης του οργανισµού (Πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1. Εφαρµογή της «αλλαγής» 
 

Επεισοδιακή 
Συµβαίνει σε ξεχωριστές χρονικές περιόδους  

λόγω απρόβλεπτων εξελίξεων. 
Μορφές 

(Weick & 
Quinn,1999) Συνεχής Έχει διάρκεια και είναι κατευθυνόµενη. 

«Ξεπάγωµα» 
(unfreezing) της 

υπάρχουσας 
κατάστασης 

Υπάρχουν τα κίνητρα  
και έχει γίνει η κατάλληλη παρακίνηση. 

«Κίνηση» (moving) 
για τη µετάβαση σε 
ένα νέο καθεστώς 

Ο φορέας της «αλλαγής» είναι αποδεκτός  
από τους εργαζόµενους και η αλλαγή εναρµονίζεται 

µε το υπάρχον σύστηµα αξιών. 

Στάδια 
(Μπουραντάς, 

2002) 

«Παγίωση» της νέας 
κατάστασης 

Πρέπει να παραµείνει σταθερή  
για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Κύκλος ζωής 
∆ιακρίνεται η γέννηση, η ανάπτυξη, η ενηλικίωση 

και η γήρανση της «αλλαγής». 

Τελεολογική 
Περιλαµβάνεται ο καθορισµός στόχων  

και ο τρόπος επίτευξής τους. 

∆ιαλεκτική 
Αναγνωρίζεται η κυκλική διαδικασία της θέσης → 
αντίθεσης  → σύγκρουσης → σύνθεσης → θέσης 

Εξελικτική 
Λαµβάνεται υπόψη η σπανιότητα  

των διαθέσιµων πόρων. 

Μηχανισµοί 
(Weick & 

Quinn, 1999) 

Έργο (project) 
∆ίνεται έµφαση στις δραστηριότητες της διοίκησης 

έργου (Hoetzel, 2005) 
 
Χαρακτηριστικά της αντίδρασης στην «αλλαγή» 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση στην «αλλαγή» είναι δύσκολο να αντιµετωπιστεί, είναι 
σηµαντικό να αναγνωριστούν έγκαιρα τα χαρακτηριστικά της.  

 
Πίνακας 2. Αντίδραση εργαζόµενων στην «αλλαγή» 
 

Ενεργητικά 
Αναπτύσσονται δυναµικές ενέργειες (έντονη κριτική, 

διατύπωση κατηγοριών, κλπ.). 
Συµπτώµατα 

(Petrini & 
Hultman, 1995) Παθητικά 

Οι εργαζόµενοι δείχνουν να συµφωνούν, αλλά στη 
πραγµατικότητα δεν εφαρµόζουν την «αλλαγή». 

Απόρριψη 
Όταν θεωρούν ότι χάνουν τα προνόµιά τους,  

µε αποτέλεσµα να θεωρείται η περισσότερο επικίνδυνη. 

Αντίσταση 
Όταν θεωρούν ότι οι συνέπειες θα είναι σοβαρές,  

αλλά όχι καταστροφικές. 

Ανοχή 
Όταν θεωρούν ότι δεν βλάπτονται,  
αλλά συγχρόνως ούτε ωφελούνται 

Μορφές 
(Χυτήρης, 2001) 

Αποδοχή Όταν θεωρούν ότι ωφελούνται.   
Αιτίες 

(Caruth, 
Middlebrook & 

Φόβος για το 
άγνωστο 

Μείωση της ασφάλειας που αισθάνονται ότι έχουν  
ή αλλαγή στις εργασιακές και στις προσωπικές τους 

σχέσεις. 
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Έλλειψη 
κατανόησης  

Όταν οι εργαζόµενοι πιστεύουν ότι αυτά που θα χάσουν 
είναι περισσότερα και σηµαντικότερα από αυτά  

που θα κερδίσουν. 

Σύγκρουση 
συµφερόντων 

Καθόσον οι διευθύνοντες έχουν άλλα κίνητρα, ή ακόµα 
και επιχειρηµατικές απόψεις από αυτούς που εισηγούνται 

την «αλλαγή». 
Έλλειψη 
κινήτρων 

Καθόσον επικρατεί η άποψη πως  
«ότι δεν χαλάει δεν το αλλάζεις» 

Rachel, 1985) 

Τρόπος 
παρουσίασης 

Λόγω µη ενδεδειγµένης διαδικασίας ενηµέρωσης  
των εργαζόµενων για την ανάγκη και τα οφέλη  

της «αλλαγής» (Slack, 1997). 
 
Αντιµετώπιση της αντίδρασης  
 
Θεωρώντας δεδοµένο ότι κάθε προσπάθεια για «αλλαγή» σε έναν οργανισµό επιφέρει αντίδραση από 
τους εµπλεκόµενους, είναι σκόπιµο οι διευθύνοντες να εφαρµόζουν µηχανισµούς αντιµετώπισης του 
φαινόµενου (Dent & Goldberg, 1999). Επειδή το καλύτερο µέτρο πρόληψης είναι η δέσµευση των 
εργαζόµενων, µε σκοπό την αποδοχή της αλλαγής επιβάλλεται αυτοί που την προωθούν να 
προσπαθήσουν να κατανοήσουν τους πιθανούς λόγους αντίδρασης, βάζοντας τους εαυτούς τους στη 
θέση των εργαζόµενων. Σηµαντικός τρόπος υπερνίκησής της, αποτελούν τα οφέλη (κυρίως 
οικονοµικά) που ελπίζουν να αποκτήσουν οι εµπλεκόµενοι. Στο Σχήµα 1 περιγράφονται οι ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν µε σκοπό την εφαρµογή µίας βιώσιµης αλλαγής (Plant, 1987).  
 
Σχήµα 1. Αντιµετώπιση της αντίδρασης (Plant, 1987). 
 

 
 
Η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης µέσω κατάλληλων ανθρώπων που θα µεταφέρουν το µήνυµα 
για «αλλαγή µε λογικό και θετικό τρόπο» σε συνδυασµό µε µία ειλικρινή επικοινωνιακή πολιτική του 
οργανισµού, θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εµπιστοσύνη του προσωπικού προς τους διευθύνοντες και 
τις όποιες νέες προτάσεις τους (Tzafrir, Harel, Baruch & Dolan, 2004). Άλλωστε, είναι σηµαντικό να 
ληφθεί υπόψη ότι σύµφωνα µε τους Folger & Skarlicki (1999), η οργανωτική αµεροληψία συνιστά 
έναν ψυχολογικό µηχανισµό ικανό να µετριάσει την αντίσταση των εργαζόµενων. Πέραν τούτου, η 
ταχύτητα της διαδικασίας της «αλλαγής» διαδραµατίζει ένα ξεχωριστό ρόλο. Υποστηρίζεται ότι όσο 
πιο γρήγορα επέρχεται η νέα κατάσταση, τόσο µικρότερη αντίσταση αναπτύσσεται (Caruth, 
Middlebrook & Rachel, 1985). Παρόλα αυτά, όµως, όλο και περισσότερο έδαφος κερδίζει η άποψη 
ότι ο χρόνος που θα διατεθεί είναι συνάρτηση των αναγκών των εργαζόµενων.  
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Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε το «Σουηδικό µοντέλο», το οποίο εφαρµόστηκε ευρύτατα σε θέµατα 
κοινωνικής προόδου στη διάρκεια του 20ου αιώνα (Falth & Lundin, 2002), οι «αλλαγές» γίνονται 
γρήγορα και ειρηνικά, αφού πρώτα έχει επιτευχθεί ένα κλίµα συνεργασίας µεταξύ των µερών. Τις 
όποιες αντιδράσεις, λοιπόν, αναλαµβάνουν να διαχειριστούν τα συνδικάτα των εργατών. Κάθε µη 
ικανοποιηµένη θέση παραµένει στο συνδικαλιστικό όργανο, µε αποτέλεσµα κανένας εργαζόµενος να 
µην αντιδρά αυτόνοµα. Βέβαια, το γεγονός ότι η αντίσταση δεν είναι άµεσα ορατή στους 
διευθύνοντες δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει σε παθητική µορφή, αν και συχνά δεν εκδηλώνεται 
σύντοµα. Οπωσδήποτε, όµως, πρέπει να αναγνωριστεί και να αντιµετωπιστεί, αν είναι δυνατόν, στα 
πρώιµα στάδια εµφάνισής της. Σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη είναι προτιµότερη από την 
αντιπαράθεση. Η δραστηριοποίηση των υπεύθυνων για την αλλαγή πρέπει να αρχίζει πολύ νωρίτερα 
από την έναρξη της προσπάθειας εφαρµογής της. 
 
Συµπέρασµα 
 
Η άποψη ότι η «αλλαγή» αποτελεί µια σταθερή κατάσταση στους οργανισµούς επηρεάζει τον τρόπο 
αντιµετώπισης της αντίδρασης των εργαζόµενων σε αυτούς (Weick & Quinn, 1999). Η 
αποτελεσµατική και θετική διαχείριση των αντιδράσεων και η δηµιουργία θετικών στάσεων (ενεργή 
υποστήριξη), αποτελεί ίσως, το πιο κρίσιµο ζήτηµα για την επιτυχή εφαρµογή των «αλλαγών». Η 
µέθοδος, ή ο συνδυασµός αυτών για την αντιµετώπιση του ζητήµατος πρέπει να επιλεγεί µε βάση τα 
αίτια που προκαλούν τις όποιες αντιστάσεις (Μπουραντάς, 2002). 
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ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ ΤΟΥ 2012  
 

Χατζηευσταθίου, ∆. 
Canterbury Christ Church University 
  
Εισαγωγή 
 
Η µετάβαση από την αποικιακή στην πολυ-πολιτιστική Βρετανία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 
αλλαγής κάποιων ιδεολογικών πλαισίων που έχει επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό και διάφορες 
έννοιες στο χώρο του Ολυµπιακού Κινήµατος της χώρας. Οι θεωρητικές σχολές του εκσυγχρονισµού, 
του πολιτιστικού ιµπεριαλισµού και της παγκοσµιοποίησης χρησιµοποιηούνται ως πλαίσια ανάλυσης 
προκειµένου να ερµηνευθούν κατάλληλα οι µεταβάσεις, αλλαγές και προσαρµογές στις αξίες του 
Ολυµπισµού υπό την επιρροή των παγκόσµιων αλλαγών και φαινοµένων στις σύγχρονες ιστορικές, 
κοινωνικο-πολιτικές και οικονοµικές δοµές.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αναλύσει την έννοια της ιδεολογίας του Ολυµπισµού στη Μ. 
Βρετανία, που πιθανά να λειτουργήσει ως δοµικό πλαίσιο για την Πολιτιστική Ολυµπιάδα των 
Αγώνων του Λονδίνου το 2012. 
 
Μεθοδολογία 
 
Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκε η Εθνογραφική Ανάλυση Περιεχοµένου 
(µία παραλλαγή της ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου) (Altheide, 1996), προκειµένου να αναλυθούν: 
α) συνεντεύξεις σηµαντικών προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις στη διαχείριση του Ολυµπακού 
Κινήµατος στη Μ. Βρετανία (Ian Henry, ∆ιευθυντής του Κέντρου Ολυµπιακών Σπουδών και 
Έρευνας; Don Anthony, Επίτιµο µέλος του British Olympic Foundation και Helen Cromatry, 
εκπρόσωπος τύπου του Μuch Wenlock Society) και β) διάφορα γραπτά κείµενα, µεταξύ των οποίων 
είναι και 13 κείµενα του Βαρώνου Pierre de Coubertin που έγραψε κατά τη χρονική περίοδο 1887 - 
1929 και περιελάµβαναν συγκεκριµένες αναφορές για τη συνεισφορά των Βρετανικών αξιών στη 
σύσταση του νεο-Ολυµπισµού.  
 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Ο Ολυµπισµός δανείστηκε πολλά στοιχεία από το Αγγλοσαξωνικό ήθος που επικρατούσε κατά τα 
χρόνια της αποικιοκρατίας από την ισχυρή Βρετανική Αυτοκρατορία. Πολλοί αναλυτές ισχυρίζονται 
ότι οι δοµές και οι αξίες των σύγχρονων σπορ διαµορφώθηκαν από την ευγενή τάξη της Αγγλίας στα 
χρόνια που ακολούθησαν µετά τη Βιοµηχανική Επανάσταση (Guttmann 1978; 1994). Ο Coubertin 
θαύµαζε την Αγγλία και πίστεψε ότι αποτελούσε τη συνέχεια του Ελληνισµού. Η αξία του “ευ 
αγωνίζεσθαι”, για παράδειγµα, όχι µόνο δεν διακόπηκε κατά τα χρόνια της Βρετανικής 
αυτοκρατορίας, αλλά ενισχύθηκε µε τη µορφή του “fair play” και του πνεύµατος ιπποτισµού και 
ευγένείις των Άγγλων αριστοκρατών. Συνεπώς, η νεοσυσταθείσα µορφή της Ολυµπιακής ιδεολογίας 
ήταν ένα αµάλγαµα αξίων προερχόµενων από 2 κυρίως πολιτισµούς: τον Ελληνικό και τον 
Αγγλοσαξονικό (Coubertin, 1929).  
 
Η σηµερινή έννοια του Ολυµπισµού πρέπει να εξεταστεί µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο παγκόσµιων 
αλλαγών στις ιστορικές, κοινωνικο-πολτικές και οικονοµικές δοµές. Η µετάβαση σε µία µεταποικιακή 
εποχή και οι αλλαγές που επήλθαν είχαν άµεση επίδραση και στις αξίες του Ολυµπισµού τόσο σε 
παγκόσµιο επίπεδο, όσο και σε Βρετανικό. Στην εποχή του «µεταµοντερνισµού», ή «υψηλού 
µοντερνισµού», που οι ταυτότητες των ανθρώπων είναι πλουραλιστικές και µεταβλητές, οι 
Ολυµπιακές αξίες είναι επίσης µεταβλητές και ανοιχτές προς διαφορετικές ερµηνείες, ανάλογα µε το 
πολιτιστικό πλαίσιο που τις υιοθετεί. Στη Βρετανική περίπτωση, ο πολυεθνικός και πολυ-πολιτιστικός 



8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθλητισµού (ΕλλΕ∆Α) 

 

Αθήνα,  14 - 16 ∆εκεµβρίου 2007 117 

χαρακτήρας της χώρας προσφέρει ένα ουµανιστικό και φιλεύθερα δηµοκρατικό ιδεολογικό υπόβαθρο 
που ενισχύει τη διαφορετικότητα και την ανεκτικότητα στον πλουραλισµό. Η αξία του 
«ερασιτεχνισµού» που ήταν πολύ σηµαντική κατά το 18ο και 19ο αιώνα έχει πλέον περιθωριοποιηθεί 
λόγω των κοινωνικών ταξικών περιορισµών που επέβαλε, ενώ η αξία της «συµµετοχής» έχει 
αναδειχθεί ως µία από τις κυρίαρχες αξίες στο Ολυµπιακό Κίνηµα της σύγχρονης Βρετανίας (Henry, 
2005).  
 
Κατά συνέπεια, η φιλοσοφία του Ολυµπισµού έχει ακολουθήσει τις ευρύτερες αλλαγές στις 
παγκόσµιες δοµές. Στο Λονδίνο, η Πολιτιστική Ολυµπιάδα του 2012 θα δώσει έµφαση στον πολυ-
πολιτιστικό χαρακτήρα που η χώρα διαµόρφωσε στην µεταποικιακή εποχή και κάποιες από τις 
σύγχρονες αξίες του Ολυµπιακού Πνεύµατος που θα προτείνει θα είναι η επικοινωνία, η 
διαφορετικότητα και ο πλουραλισµός.   
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