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Αγαπητοί σύνεδροι, 
 
Βασικός στόχος του 2ου Συνεδρίου Οργάνωσης & ∆ιοίκησης του Αθλητισµού είναι η σύνδεση µεταξύ 
της επιστηµονικής έρευνας και της εφαρµογής της στο χώρο της Οργάνωση & ∆ιοίκησης του 
αθλητισµού. Επί µέρους στόχοι του είναι να: α) παρουσιάσει τα πρόσφατα επιστηµονικά ευρήµατα 
για την Οργάνωση & ∆ιοίκηση του Αθλητισµού, β) ενηµερώσει τους επιστήµονες στο χώρο του 
αθλητισµού για τις νέες επιστηµονικές µεθόδους διοίκησης του αθλητισµού, γ) συνδέσει τα 
επιστηµονικά ευρήµατα µε την πρακτική εφαρµογή στο χώρο των αθλητικών οργανισµών και δ) 
διαµορφώσει ένα νέο πλαίσιο για το επάγγελµα του διοικητικού στελέχους στον αθλητισµό, στην 
Ελλάδα του 21ου αιώνα 
 
Οι εργασίες που υποβλήθηκαν στο συνέδριο µελετήθηκαν από επιστηµονική επιτροπή και στα 
πρακτικά του συνεδρίου συµπεριλαµβάνονται µόνο αυτές που αξιολογήθηκαν ότι πληρούσαν 
συγκεκριµένες επιστηµονικές προϋποθέσεις. 
 
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους όσοι παρευρέθηκαν στα Τρίκαλα και ιδιαίτερα τους συγγραφείς 
των εργασιών. Επίσης, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους όσοι συνέβαλαν εθελοντικά στη 
διοργάνωση του συνεδρίου, διότι χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν θα ήταν δυνατή η πραγµατοποίησή 
του. Τον κ. Νίκο Τσιγγίλη για τη βοήθειά του στην προετοιµασία των πρακτικών, τον κ. Γιάννη 
Κάβουρα για τη συµβολή του στην οργάνωση του συνεδρίου και τον κ. Παναγιώτη Σακελλαρίου για 
τη δηµιουργία της ιστοσελίδας του συνεδρίου. Επίσης, θέλουµε να ευχαριστήσουµε τις κυρίες Αµαλία 
Καραµπέκου, Ανδρονίκη Νιώτη, ∆ήµητρα Σκλάβου, Άννα ∆ηµητριάδη, Μαρία Κικίδου και Ιωάννα 
Χριστουλάκη, καθώς και τον κ. ∆ηµήτρη Μπίκο για τη συνολική προσφορά τους στην οργάνωση του 
συνεδρίου.  
 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 
 
 

Ιωάννης Θεοδωράκης     Αθανάσιος Κουστέλιος 
Αναπληρωτής Καθηγητής     Επίκουρος Καθηγητής 
Πρόεδρος Τ.Ε.Φ.Α.Α.                                      Συντονιστής του Συνεδρίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
  

Ενότητα 1: Ολυµπιακοί Αγώνες 
 

 

ΚΥΚΛΟΙ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
(ΟΕΟΑ): Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΕΟΑ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ 2000 (SOCOG) 
Μάλφας, Μ. 

 
 
6 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
Ξαπλαντέρη, Α. & Καµπίτσης, Χ. 

 
 
8 

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ: 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 
Παπαδηµητρίου, ∆., Αυθίνος,Ι.  & Παπαγιαννοπούλου, Α. 

 
 
10 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ:  
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
Σκαρλάτου, Ε., Καµπίτσης, Χ. & Γαργαλιάνος, ∆. 

 
 
13 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ 2004 
Τσιγγίλης, Ν., Γραµµατικόπουλος, Β., Κουστέλιος, Α. & Θεοδωράκης, Ι. 

 
 
15 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Γραµµατικόπουλος, Β., Τσιγγίλης, Ν.  & Κουστέλιος, Α. 

 
 
18 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΩ  
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ACTIVE AUSTRALIA” 
Γρίβας, Ν. 

 
 
21 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
Καφέτση – Αποστολοπούλου, Σ. 

 
25 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ 2000: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ 
Ανέστος, Κ. 

 
 
 
 
27 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΟΑ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004 
Μπάζος, Π. 

 
 
30 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ  
Θαµνόπουλος, Ι. 

 
33 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ: 
ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΟΙ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
Ρήγας, Α. & Γαργαλιάνος, ∆. 

 
 
36 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ & ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
Θεοδώρου, Ν. 

 
 
 
39 

Ενότητα 2: Επαγγελµατικός – ερασιτεχνικός αθλητισµός 
 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ  
ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Κουκουρής, Κ. & Γουναρόπουλος, Π. 

 
 
43 

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
Παπανικολάου, Ζ., Πάζιου, Χ. & Κεραµίδας, Π. 

 
 
46 
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α 
Αµαραντίδου, Σ. & Κουστέλιος, Α. 

 
 
 
48 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ∆ΕΙΓΜΑ 
ΘΕΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
Βαϊλάκης, Ζ., Καµπίτσης, Χ. & Θεοδωράκης, Ν. 

 
 
51 

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ∆ΡΑΣΗ 
∆ράκου, Α., Γλυνιά, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. 

 
 
54 

ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΧΟΡΗΓΩΝ 
Αντωνιάδου, Σ. & Nικολαϊδης, ∆. 

 
 
57 

Ενότητα 3: Αναψυχή 
 

 

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 
Γουλιµάρης, ∆., Θεοδωράκης, Ν. & Γαργαλιάνος, ∆. 

 
 
60 

ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «∆ΟΥΚΑΣ» ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
Βραχνός, Σ. 

 
 
 
63 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ SERVQUAL ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
Τσίτσκαρη, Ε., Κώστα, Γ., Γλυνιά, Ε., Τζέτζης, Γ. & Γούδας, Μ. 

 
 
66 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Τόλκα, Β. & Τζέτζης, Γ. 

 
69 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΝΙΜΑΤΕΡ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 
Παπαδοπούλου, Μ., Κώστα, Γ., ∆ράκου, Α. & Γλυνιά, Ε. 

 
72 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  
ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 
Παπαδοπούλου, Α., Θεοδωράκης, Ν., Ταξιλδάρης, Κ., Λάϊος, Α. & ∆έρρη, Β. 

 
 

76 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
ΚΑΙ ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
Βασιλειάδης, Χ. 

 
 
 
79 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ 
Κουβέλη, Σ. & Γαργαλιάνος, ∆. 

 
 
81 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
Καλαϊτζίδης, Β., Κώστα, Γ., Θεοδωρίδης, Χ., Μαυροµµάτης, Γ. & Γούργουλης, Β. 

 
 
84 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΨΥΧΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
Χρόνη, Σ. 

 
 
86 

ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΗ 
Μιχαηλίδου, Μ., Καµπίτσης, Χ., Χαραχούσου, Υ. & Κώστα, Γ. 

 
89 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ  
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 
Αµοιρίδης, Β., Θεοδωράκης, Ν., Καµπίτσης, Χ., Χαραχούσου, Υ. & Κώστα, Γ. 

 
 
92 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ  
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΞΑΝΘΗΣ 
Μασµανίδης, Θ. & Βασιλειάδης, Χ. 

 
 
 
95 
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ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ  
ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ 
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

ΚΥΚΛΟΙ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΕΟΑ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ 2000 

 
Μάλφας, Μ. 
Loughborough University 
 
Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια οι Ολυµπιακοί Αγώνες (ΟΑ) αποτελούν ένα οργανωσιακά τεράστιο και 
πολύπλοκο αθλητικό γεγονός και για αυτό το λόγο οι οργανωτές τους ενδιαφέρονται όλο και 
περισσότερο να αποκτήσουν εξειδικευµένη γνώση, έτσι ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους 
ικανότητα.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να παρουσιάσει ένα ερευνητικό πλαίσιο, µε βάση το οποίο η ζωή 
µιας Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΕΟΑ) µπορεί να χωριστεί σε χρονικές 
περιόδους σε σχέση µε την εξέλιξη της δοµής της.  
 
Μεθοδολογία 
 
Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας εξετάστηκε η περίπτωση της ΟΕΟΑ του Σίδνεϊ, το 2000. 
Υιοθετήθηκε η θέση των Miller & Friesen (1984), που ισχυρίζονται ότι κρίσιµα περιστατικά, ή 
αποφάσεις σε έναν οργανισµό προκαλούν οργανωσιακές αλλαγές που, µε τη σειρά τους, προκαλούν 
οργανωσιακές µεταβάσεις (organisational transitions). Αναγνωρίστηκαν τα κρίσιµα περιστατικά και οι 
αποφάσεις στην 7χρονη ζωή της ΟΕΟΑ και καταγράφηκαν τα περιστατικά και οι αποφάσεις που 
είχαν µεταβατική επιρροή στη δοµή του οργανισµού. Τα πρωτογενή στοιχεία συλλέχθηκαν µέσω 
ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων µε 9 ανώτατα διοικητικά στελέχη της ΟΕΟΑ. 
 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Η έρευνα αποκάλυψε µια σειρά µεταβατικών γεγονότων και αποφάσεων στη ζωή της ΟΕΟΑ που 
σηµατοδότησαν 4 διαδοχικές περιόδους: «ξεκίνηµα», «χτίσιµο», «εκτέλεση» και «κλείσιµο». Σε κάθε 
µία από τις παραπάνω περιόδους βρέθηκε ότι η ΟΕΟΑ έφερε χαρακτηριστικά δοµικά στοιχεία, όπως 
τα επίπεδα συγκέντρωσης λήψης αποφάσεων (centralisation of decision-making), τα επίπεδα 
τυποποίησης λειτουργικών διαδικασιών (formalisation) και τα κριτήρια τµηµατοποίησης (unit 
grouping), τα οποία αλλάζουν σηµαντικά από περίοδο σε περίοδο.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Η παρούσα εργασία συνεισφέρει στην κατανόηση των οργανωσιακών ιδιαιτεροτήτων ενός 
ξεχωριστού είδους αθλητικών οργανισµών που είναι οι ΟΕΟΑ. Συγκεκριµένα, η τµηµατοποίηση της 
ζωής µιας ΟΕΟΑ σε διαφορετικά χρονικά στάδια µπορεί να βοηθήσει στην ταξινόµηση του όγκου 
πληροφοριών σε πιο εύχρηστες κατηγορίες, διευκολύνοντας έτσι την επεξεργασία και την κατανόησή 
τους. Για παράδειγµα, εφαρµόζοντας ένα περιεκτικό δοµικό µοντέλο σε κάθε µία από τις 
αναγνωρισµένες περιόδους µπορεί να καταγραφεί η σχέση µεταξύ οργανωσιακού περιβάλλοντος και 
οργανωσιακής δοµής, παρέχοντας έτσι λεπτοµερείς πληροφορίες για κάθε χρονικό στάδιο. Τέτοια 
γνώση µπορεί, επίσης, να συνεισφέρει στο έργο των στελεχών µιας ΟΕΟΑ, καθώς µπορεί να 
βοηθήσει τη διάγνωση έλλειψης συντονισµού µεταξύ οργανωσιακής δοµής και συνθηκών 
οργανωσιακού περιβάλλοντος σε µία συγκεκριµένη περίοδο παρέχοντας εναλλακτικούς τρόπους 
δόµησης. 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 
Ξαπλαντέρη, Α. & Καµπίτσης, Χ. 
University of Technology Sydney 
 
Εισαγωγή 
 
Για να είναι αποδοτικό και αποτελεσµατικό στο έργο του ένα διευθυντικό στέλεχος χρειάζεται να έχει 
ικανότητες και γνώσεις και να εκφράζεται µε κάποιες συµπεριφορές. Ενώ υπάρχει πλούσια 
βιβλιογραφία σχετικά µε την εκπαίδευση διευθυντικών στελεχών σε επιχειρήσεις (Laird, 1998; Slack, 
1997; Watson, 1986), ελάχιστα είναι τα διαθέσιµα στοιχεία για την εκπαίδευση των στελεχών αυτών 
σε µια Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΕΟΑ), η οποία ως οργανωτική οντότητα 
παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο εντοπισµός των αναγκών εκπαίδευσης των διευθυντικών 
στελεχών µέσης βαθµίδας µίας ΟΕΟΑ, ώστε να είναι αποτελεσµατικοί στο έργο τους.   
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 80 διευθυντές µεσαίου επιπέδου της ΟΕΟΑ του Σίδνεϊ, από τους 
οποίους οι 48 ήταν διευθυντές εγκαταστάσεων και αθληµάτων και οι 32 διευθυντές διαχείρισης 
προσωπικού Αγώνων.  
 
Όργανο µέτρησης: Μετά από µελέτη αναφορών προηγούµενων ΟΑ (Drummond, 1993) και 
συνεντεύξεων µε ειδικούς εκπαίδευσης µέσα στην ΟΕΟΑ (Claire Houston), δηµιουργήθηκε ένα 
πιλοτικό ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε σε εκπροσώπους του δείγµατος. Το τελικό 
ερωτηµατολόγιο διαµορφώθηκε µε λίγες αλλαγές από το πιλοτικό και ήταν δοµηµένο σε 5 µέρη που 
περιελάµβαναν ερωτήσεις τύπου Likert και ανοικτές ερωτήσεις (συνολικά 36). Τα 3 πρώτα µέρη 
σχετίζονταν µε τις  ικανότητες, τις γνώσεις και τη συµπεριφορά των διευθυντικών στελεχών, το 4ο µε 
το ρόλο της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (∆ΟΕ) στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των 
διευθυντικών στελεχών και το 5ο µε τα δηµογραφικά στοιχεία των συµµετεχόντων. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Το σηµαντικότερο αποτέλεσµα από κάθε τµήµα του ερωτηµατολόγιου παρατίθεται στον πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1. Κύρια περιγραφικά στατιστικά στοιχεία  
 

Α. ∆ηµογραφικά στοιχεία  ∆ιευθυντές ∆ιαχείρισης Προσωπικού Αγώνων     80%  
                                          ∆ιευθυντές Εγκαταστάσεων                                   87,5% 
                                          ∆ιευθυντές Αθληµάτων                                          77,3% 
Β. Ικανότητες                   Επικοινωνίας                             26,3%                            
                                         Εvent management                    23,8% 

            Γ.  Γνώσεις                        Γήπεδο/εγκατάσταση                90%  
                                           Άθληµα                                     68,2%   
                                         Customer group                         53,5%  
∆.  Συµπεριφορά              Οι υφιστάµενοι να νοιώθουν µέλη της οµάδας      33,8%  
                                         Εγώ να νοιώθω µέλος της οµάδας                           2,5% 
Ε.  Εκπαίδευση στην ΟΕΟΑ      ∆εν είχα εκπαίδευση για διευθυντές             36,4% 
                                                  ∆εν είχα κανενός είδους εκπαίδευση            53,6% 
ΣΤ.  Εµπλοκή της ∆ΟΕ στην εκπαίδευση   Ναι 46,2%   Όχι 41%   ∆εν έχω γνώµη 12,8% 
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Συζήτηση 
 
Τα κύρια σηµεία της συζήτησης συνοψίζονται παρακάτω:  
1. ∆ιευθυντές µε διαφορετικό αντικείµενο θεωρούσαν διαφορετικές ικανότητες, γνώσεις και 

συµπεριφορές ως πιο σηµαντικές για να έχουν επιτυχία και να είναι αποτελεσµατικοί στο ρόλο 
τους.  

2. Οι διευθυντές λειτουργικών θέσεων είχαν διαφορετικές / ειδικές ανάγκες εκπαίδευσης σε σχέση 
µε τους υπόλοιπους.  

3. Η γνώµη των ειδικών ήταν πιο πιθανό να ζητηθεί κάθετα, παρά οριζόντια. Αυτό ίσχυε τόσο µέσα 
στα πλαίσια της ίδιας οµάδας, όσο και µεταξύ διαφορετικών οµάδων. 

4. Όσο πιο ψηλά στην ιεραρχία ήταν ένας διευθυντής τόσο πιο γενική (σε λιγότερο εξειδικευµένα 
θέµατα) ήταν η γνώση που θεωρούσε πιο σηµαντική για την επιτυχία στο ρόλο του.  

5. Το πιο σηµαντικό για τους διευθυντές εγκαταστάσεων ήταν η ικανότητα διοίκησης, για τους 
διευθυντές αθληµάτων η γνώση για τα αθλήµατα και τους επισήµους, ενώ για τους διευθυντές 
διαχείρισης προσωπικού οι ικανότητες που σχετίζονται µε το project management.  

6. Όσο πιο ψηλά στην ιεραρχία ήταν ένας διευθυντής τόσο περισσότερα χρόνια εµπειρίας είχε, όχι 
όµως αναγκαστικά στο ίδιο αντικείµενο.  

7. Ο ρόλος της ∆ΟΕ παρουσιάστηκε ότι πρέπει να είναι υποστηρικτικός και βοηθητικός και όχι 
επεµβατικός. 

 
Συµπεράσµατα 
  
Ήταν φανερό, ότι διαφορετικές διευθυντικές θέσεις µέσα στην ΟΕΟΑ εκτιµούσαν διαφορετικά 
στοιχεία ως τα πιο σηµαντικά για τη θέση τους και είχαν διαφορετικές ανάγκες εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης. Ειδικότερα, η διαφορά εντοπίστηκε κυρίως µεταξύ των λειτουργικών (operational) και µη 
λειτουργικών ρόλων. Ωστόσο, υπήρχαν γνώσεις και ικανότητες που θεωρούνταν σηµαντικές από 
όλους τους διευθυντές, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. Προτάθηκε ότι το πρόγραµµα 
εκπαίδευσης για διευθυντές θα πρέπει να αποτελείται από 3 µέρη. Το 1ο θα είναι κοινό για όλους και 
θα περιλαµβάνει τα στοιχεία που θεωρούνται από όλους αναγκαία. Το 2ο θα αποτελείται από θέµατα 
που θα αφορούν οµάδες και θα περιλαµβάνει ειδικά αντικείµενα που θα σχετίζονται άµεσα µε τις 
δραστηριότητες και τους στόχους τους. Το 3ο θα περιλαµβάνει δραστηριότητες team building, καθώς 
και γνώσεις σχετικές µε το Ολυµπιακού Κίνηµα. Η χρονική στιγµή µετάβασης από το 1ο στο 2ο µέρος 
είναι η στιγµή που ο οργανισµός περνά στη λειτουργική του φάση. Τα 3ο µέρος του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος προτάθηκε να πραγµατοποιείται σε µόνιµη βάση για όλα τα διευθυντικά στελέχη. 
 
Βιβλιογραφία 
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ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ: 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 
 

Παπαδηµητρίου, ∆., Αυθίνος, Ι. & Παπαγιαννοπούλου, Α. 
 
Εισαγωγή 
 
Ο ρόλος των εθελοντών στην προετοιµασία και τη διοργάνωση µεγάλων αθλητικών γεγονότων είναι 
σηµαντικός. Η συµβολή τους θεωρείται απαραίτητη στη διεκπεραίωση αρκετών εργασιών όχι µόνον 
γιατί µειώνει αισθητά το κόστος µιας µεγάλης αθλητικής διοργάνωσης, αλλά κυρίως γιατί 
εξασφαλίζει την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Μετά την εθελοντική κινητοποίηση που 
επιτεύχθηκε στους Ολυµπιακούς Αγώνες (ΟΑ) του 2000, ο εθελοντισµός αποτελεί ένα από τα 
βασικότερα κριτήρια επιτυχίας µίας µεγάλης αθλητικής διοργάνωσης.  
 
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η εθελοντική προσφορά ατόµων σε υπηρεσίες και οργανισµούς µπορεί 
να υποκινείται από διάφορα κίνητρα, τα οποία φαίνεται δύσκολο να προσδιοριστούν µε ακρίβεια. Μη 
εµπειρικές έρευνες έχουν κατατάξει τα κίνητρα αυτά είτε σε 3 οµάδες: αλτρουιστικά, κοινωνικά και 
υλικά (Morrow-Howell & Mui, 1989), είτε σε 2: εσωτερικά και εξωτερικά / υλικά (Gidron, 1978). O 
Horton-Smith (1981), προτίµησε τους όρους εγωιστικά / εγωκεντρικά και αλτρουιστικά κίνητρα. 
Ωστόσο, πιο πρόσφατες µελέτες φαίνεται να υποστηρίζουν διαφορετικές οµαδοποιήσεις. Οι Caldwell 
& Andereck (1994), καταγράφουν 3 οµάδες κινήτρων για εθελοντική εργασία: αγαθή προαίρεση 
(purposive), αλληλεγγύη (solidary) και υλικά (material) κίνητρα.  
 
Η διερεύνηση της εθελοντικής εργασίας στον αθλητισµό και ειδικότερα σε µεγάλα αθλητικά γεγονότα 
περιορίζεται σε 2 µελέτες (Farrell, Johnston & Twynam, 1998; Williams, Dossa & Tompkins, 1995). 
Ο William et al. (1995) κατέγραψαν ως σηµαντικότερα κίνητρα την υποστήριξη της εθνικής οµάδας 
και την ενίσχυση της τοπικής ζωντάνιας και εικόνας. Τα σηµαντικά κίνητρα ήταν σχετικά µε τη 
κοινωνικότητα, ενώ ως λιγότερα σηµαντικά καταγράφονται τα υλικά κίνητρα (ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
αναµνηστικά, εισιτήρια, κλπ.). Η Farrell et al. (1998), προσθέτει στην αγαθή προαίρεση και τα 
κοινωνικά κίνητρα, δηλαδή τα σχετικά µε την εθελοντική παράδοση και τη δέσµευση για προσφορά 
εθελοντικής εργασίας. 
 
Γενικά, οι περισσότερες µελέτες συµφωνούν ότι η παρακίνηση των εθελοντών είναι µια πολύ-
παραγοντική µεταβλητή, το περιεχόµενο της οποίας φαίνεται να τροποποιείται ανάλογα µε το 
αντικείµενο της εθελοντικής εργασίας. Ωστόσο, το περιεχόµενο της µεταβλητής αυτής παραµένει 
άγνωστο σε αθλητικά πλαίσια όπως οι ΟΑ, όπου ο εθελοντισµός είναι ευρέως διαδεδοµένος.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της παρακίνησης για εθελοντική εργασία στους 
επικείµενους ΟΑ του 2004. Συγκεκριµένα, εξετάστηκε η εγκυρότητα, η παραγοντική δοµή της 
συγκεκριµένης µεταβλητής και η σηµαντικότητα των επιµέρους διαστάσεων που την συγκροτούν. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 494 άτοµα, κάτοικοι της Αθήνας. Το δείγµα είναι µη 
στατιστικό, οπότε οι γενικεύσεις των αποτελεσµάτων πρέπει να γίνονται µε επιφύλαξη. 
 
Όργανα µέτρησης: Για τη συλλογή δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο που 
αποτελούνταν από 2 µέρη. Το 1ο µέρος περιελάµβανε την εξειδικευµένη κλίµακα παρακίνησης 
εθελοντών για ειδικά γεγονότα (Special Event Volunteer Motivation Scale, SEVMS) της Farrell et al. 
(1998), µεταφρασµένη στα ελληνικά, η οποία αποτελείται από 28 επιµέρους προτάσεις που 
περιγράφουν γιατί τα άτοµα πιθανά θα αποφασίσουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία στους ΟΑ 
Οι ερωτώµενοι εξέφρασαν τη σηµαντικότητα του κάθε κινήτρου στην απόφασή τους να παρέχουν 
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υπηρεσίες σε µια 7-βάθµια κλίµακα (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συµφωνώ απόλυτα). Τα 
βασικά δηµογραφικά τους στοιχεία, η προηγούµενη προσφορά εθελοντικής εργασίας και η πρόθεσή 
τους να παρέχουν εθελοντική εργασία στους ΟΑ συγκροτούσαν το 2ο µέρος του ερωτηµατολογίου. 
 
∆ιαδικασία µέτρησης και ανάλυση δεδοµένων: Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε από το 
∆εκέµβριο του 2000 έως το Φεβρουάριο του 2001 από τον τρίτο ερευνητή σε προσωπική, ή οµαδική 
συνάντηση µε τους ερωτώµενους. Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν βασικοί 
στατιστικοί δείκτες, παραγοντική ανάλυση και το test ANOVA. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα από την παραγοντική ανάλυση της κλίµακας παρακίνησης εθελοντών ανέδειξαν 4 
σύνθετους παράγοντες που ερµηνεύουν το 50,66% της συνολικής διακύµανσης του συγκεκριµένου 
δείγµατος. Ο πίνακας 1 περιέχει τους τίτλους και το περιεχόµενο των νέων παραγόντων παρακίνησης. 
Συγκρίνοντας τις µέσες τιµές των 4 παραγόντων παρακίνησης για τις 4 υποοµάδες του δείγµατος που 
προέκυψαν µε βάση τη πρόθεση των ερωτώµενων να παρέχουν εθελοντική εργασία στους Αγώνες, 
ελέγχθηκε η εγκυρότητα εννοιολογικής δοµής και αναδείχθηκε η θεωρητική ακρίβεια της 
συγκεκριµένης κλίµακας. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται στο πίνακα 2 και δείχνουν ότι τα 
άτοµα που επιθυµούν να παρέχουν εθελοντική εργασία διαφοροποιούνται σηµαντικά στη 
βαθµολόγηση των συγκεκριµένων κινήτρων από αυτά που δεν διάκεινται θετικά στον εθελοντισµό. 
 
Πίνακας 1. Παραγοντική ανάλυση της κλίµακας παρακίνησης εθελοντών (Ν=494) 
 

 1 2 3 4 
Παράγοντας 1: Εξωγενείς Επιρροές     
Αυτό το εθελοντικό έργο είναι η ευκαιρία της ζωή µου .771    
Εάν δεν συµµετέχω, δεν θα υπάρξει κανένας να διεκπεραιώσει 
τη συγκεκριµένη εργασία 

 
.619 

   

Ασχολούνται µε τον αθλητισµό φίλοι και συγγενείς µου .470    
Θέλω να συνεχίσω την οικογενειακή παράδοση .653   .304 
∆εν έχω τίποτα καλύτερο στον ελεύθερο χρόνο µου .674    
Θα είναι ευκαιρία να δω τους Αγώνες από κοντά .390  .395  
∆ιαθέτω πολύ ελεύθερο χρόνο .395    
Οι ικανότητες που διαθέτω είναι αναγκαίες .507    
Είναι αναµενόµενο να συµµετέχω ως εθελοντής .553    
Ο εθελοντισµός στους ΟΑ έχει αυξηµένο γόητρο  .470    
Ασχολούµαι / έχω ασχοληθεί µε τον αθλητισµό .392    
Παράγοντας 2: Αγαθή Προαίρεση     
Θέλω να βοηθήσω να πετύχουν οι ΟΑ του 2004  .663   
Θέλω να προσφέρω κάτι στο κοινωνικό σύνολο  .773   
Θέλω να κάνω κάτι που αξίζει  .648   
Θέλω να αισθανθώ ενεργό µέρος του κοινωνικού συνόλου  .727   
Ο εθελοντισµός δηµιουργεί µια καλύτερη κοινωνία  .543   
Η εθελοντική εργασία στους ΟΑ θα µε κάνει καλύτερο άτοµο .350 .622   
Θέλω να βοηθήσω µε κάθε τρόπο  .669   
Παράγοντας 3: Σύµπραξη     
Θέλω να εµπλουτίσω τις καθηµερινές µου δραστηριότητες .395  .414  
Θέλω να διευρύνω τους ορίζοντες µου .326 .401 .592  
Θέλω να συνεργαστώ µε άλλα άτοµα  .410 .620  
Θέλω να αποκτήσω εκπαιδευτική εµπειρία  .344 .686  
Θέλω να αναπτύξω σχέσεις µε άλλα άτοµα   .876  
Θέλω να συναναστραφώ µε άλλα άτοµα   .815  
Θέλω να αποκτήσω σχετική εργασιακή εµπειρία .479  .490 -.316 
Παράγοντας 4: ∆έσµευση     
Θα είναι εθελοντές φίλοι ή µέλη της οικογένειάς µου .315   .461 
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∆ιαθέτω προηγούµενη εµπειρία στην προσφορά συναφών 
υπηρεσιών 

   .714 

Οι περισσότεροι στο κοινωνικό µου περίγυρο είναι εθελοντές    .722 
Variance (Total:50.66%) 15.5

7 
14.4

8 
13.7

4 
8.86 

Eigenvalue 4.36 4.05 3.84 1.92 
Cronbach’s Alpha .77 .82 .84 .62 

 
Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι το εννοιολογικό περιεχόµενο της µεταβλητής της 
παρακίνησης για εθελοντική εργασία στους ΟΑ συγκροτείται από 4 επιµέρους σύνθετους παράγοντες: 
εξωγενείς επιρροές, αγαθή προαίρεση, σύµπραξη και δέσµευση. Το ακριβές περιεχόµενο των 
παραγόντων αυτών ταυτίζεται µερικώς µε αυτό που δηµοσιεύουν η Farrell και οι συνεργάτες της 
(1998), για την ίδια κλίµακα παρακίνησης. Οι διαφορές αυτές µπορεί να αποδοθούν είτε στο ότι η 
παρακίνηση των εθελοντών µπορεί να διαφέρει µεταξύ διαφορετικών αθλητικών γεγονότων, είτε στις 
πολιτιστικές διαφορές των 2 δειγµάτων. Η έρευνα ανέδειξε επίσης την αγαθή προαίρεση και την 
σύµπραξη ως τους σηµαντικότερους παράγοντες παρακίνησης της εθελοντικής εργασίας, για όσους 
εξέφρασαν επιθυµία να υπάρξουν εθελοντές. Οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές που παρατηρήθηκαν 
στις µέσες τιµές των παραγόντων µεταξύ των ατόµων που αρνούνται και των ατόµων που επιθυµούν 
να παρέχουν εθελοντική εργασία, τεκµηριώνουν την εγκυρότητα εννοιολογικής δοµής της κλίµακας 
γεγονός που ενδυναµώνει τη χρησιµότητά της ως εργαλείο επιλογής εθελοντών και κατανόησης των 
κινήτρων της συµπεριφοράς τους.  
 
Πίνακας 2. Μέσες τιµές, τυπικές αποκλείσεις και αποτελέσµατα ANOVA για τους 4 παράγοντες  
                   παρακίνησης µεταξύ της πρόθεσης για εθελοντική εργασία.  
 

Παράγοντες No Maybe No Maybe Yes Yes F Sig. 
Εξωγενείς 
Επιρροές 

3.29 (1.16) 3.56 (.85) 4.06 (.95) 4.28 (1.06) 21.775 .000*** 

Αγαθή 
Προαίρεση 

4.33 (1.41) 5.14 (.98) 5.73 (.81) 5.99 (.79) 58.534 .000*** 

Σύµπραξη 4.22 (1.67) 5.09 (1.20) 5.61 (.88) 5.72 (.98) 34.795 .000*** 
∆έσµευση 2.28 (1.56) 3.10 (1.52) 3.31 (1.47) 4.00 (1.48) 13.002 .000*** 

N 76 101 147 170   
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ: 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 

Σκαρλάτου, Ε., Καµπίτσης, Χ. & Γαργαλιάνος, ∆. 
University of Technology, Sydney, Australia 

 
Εισαγωγή 
 
Η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΑ) έχει εξελιχθεί αδιαµφισβήτητα σε ένα ιδιαίτερα 
περίπλοκο εγχείρηµα. Παράλληλα, η αύξηση του αριθµού των εθελοντών έχει ακολουθήσει µία 
εντυπωσιακά ανοδική πορεία, φθάνοντας σχεδόν τους 50.000 στους Αγώνες του Σίδνεϊ. Στο πλαίσιο 
αυτό, η διαχείριση των εθελοντών στους ΟΑ αποτελεί σηµαντικότατο εγχείρηµα κάθε Οργανωτικής 
Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΕΟΑ). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που δηµιουργεί το µέγεθος 
και η πολυπλοκότητα των ΟΑ στη διαχείριση εθελοντών. 
 
Μεθοδολογία 
 
Τα απαραίτητα για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας στοιχεία συλλέχθηκαν από τη σχετική µε τη 
διαχείριση εθελοντών βιβλιογραφία και από συνεντεύξεις µε κορυφαία στελέχη, καθώς και µε 
εθελοντές της διοργάνωσης της ΟΕΟΑ του Σίδνεϊ 2000. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις και 
µε οργανισµούς εθελοντισµού στο Σίδνεϊ. Η ανάλυση των παραπάνω στοιχείων υπήρξε ποιοτική και 
συνδυαστική. 
 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Ενώ ο εθελοντισµός ως έννοια έχει µελετηθεί διεξοδικά τόσο σε θεωρητικό, όσο  και σε εµπειρικό 
επίπεδο σε πλειάδα οργανισµών και χωρών, ο εθελοντισµός στους ΟΑ δεν έχει συγκεντρώσει 
προσοχή ανάλογη του µεγέθους και της σηµασίας του. Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε επαλήθευσε 
την υπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά του εθελοντισµού σε µια τόσο µεγάλη και πολύπλοκη 
διοργάνωση είναι συγκεκριµένα και για τον λόγο αυτό απαιτούνται διαφορετικές πρακτικές 
µάνατζµεντ. Περιληπτικά, οι ιδιαιτερότητες του µάνατζµεντ των εθελοντών στους ΟΑ εντοπίζονται 
στο ότι: 
� Ο αριθµός των ανθρώπων που υποβάλλουν αίτηση για να γίνουν εθελοντές είναι πολύ µεγάλος. 
� Ο αριθµός των ανθρώπων που τελικά επιλέγονται είναι µεν µικρότερος από αυτούς που 

υποβάλλουν αίτηση, αλλά επίσης πολύ µεγάλος. 
� Υπάρχουν περισσότεροι του ενός τύποι εθελοντών.  
� Η διαδικασία µέσα από την οποία κάποιος µπορεί να υποβάλλει αίτηση για να γίνει εθελοντής 

είναι ιδιαίτερη. 
� Η διαδικασία των συνεντεύξεων είναι επίσης ιδιαίτερη. 
� Σε αυτούς που επιλέγονται γίνεται έλεγχος ασφαλείας. 
� Οι σχέσεις του προσωπικού µε τους εθελοντές είναι πιο οικείες.  
� Υπάρχει αυτόνοµη ∆ιεύθυνση, η οποία αλληλεπιδρά µε όλες και αλληλεξαρτάται από όλες τις 

∆ιευθύνσεις της ΟΕΟΑ. 
� Το χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση του προγράµµατος των εθελοντών διαρκεί πολλούς µήνες. 
� Πρέπει να στελεχωθούν πολλές «µη δηµοφιλείς» θέσεις, οπότε πρέπει να ακολουθηθούν 

διαφορετικές µέθοδοι προσέλκυσης εθελοντών. 
� Υπάρχουν συστήµατα τεχνολογίας ιδιαίτερα ανεπτυγµένα και µε µεγάλες δυνατότητες στη 

διαχείριση των εθελοντών µε βάση διάφορες παραµέτρους. 
� Υπάρχουν εθελοντές από την επαρχία, αλλά και από το εξωτερικό. 
� Οι εθελοντές πρέπει να παρακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση. 
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� Η επικοινωνία µε ένα τόσο µεγάλο αριθµό ανθρώπων, για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, είναι 
περίπλοκη διαδικασία. 

� Κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά τη λήξη των Αγώνων πρέπει να αναγνωριστούν οι υπηρεσίες του 
τεράστιου αυτού αριθµού εθελοντών. 

 
Συµπεράσµατα 
 
Μπορεί να υποστηριχθεί ότι λόγω της ιδιαιτερότητας και της πολυπλοκότητας της διοργάνωσης η 
πρακτική διαχείριση των εθελοντών στους ΟΑ διαφέρει σηµαντικά από όσο περιγράφονται στη 
θεωρία, για αυτό και απαιτεί: α) την προσέλκυση και στελέχωση θέσεων της ΟΕΟΑ µε ολοένα και 
περισσότερους εθελοντές, β) µια ιδιαίτερα προσεγµένη και σε βάθος ανεπτυγµένη στρατηγική για την 
προσέλκυση των εθελοντών αυτών, την παρακίνησή τους, την εκπαίδευσή τους, την επικοινωνία µαζί 
τους τα χρόνια πριν από τους Αγώνες, καθώς και την αναγνώριση των υπηρεσιών τους µετά από 
αυτούς, γ) την προσοχή σε ό,τι αφορά τη στελέχωση µη δηµοφιλών θέσεων και δ) ένα σύστηµα 
ελέγχου ειδικά ανεπτυγµένο για το σκοπό αυτό προκειµένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια των 
Αγώνων. 
 
Βιβλιογραφία 
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ 2004 
 
Τσιγγίλης, Ν., Γραµµατικόπουλος, Β., Κουστέλιος, Α. & Θεοδωράκης, Ι. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  

 
Εισαγωγή 
 
Ανάµεσα στα διάφορα µοντέλα που έχουν προταθεί για την κατανόηση των στάσεων το µοντέλο της 
σχεδιασµένης συµπεριφοράς (Ajzen, 1988; Ajzen & Madden, 1986) φαίνεται να εξηγεί καλύτερα την 
σχέση µεταξύ στάσεων και συµπεριφοράς. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, η συµπεριφορά µπορεί να 
προβλεφθεί από την πρόθεση για εκτέλεση της συµπεριφοράς. Με τη σειρά της, η διαµόρφωση της 
πρόθεσης επηρεάζεται βασικά από 3 παράγοντες: α) τις στάσεις προς τη συµπεριφορά, β) το 
κοινωνικό πρότυπο (την κοινωνική πίεση από σηµαντικούς άλλους που δέχεται το άτοµο για την 
εκτέλεση της συµπεριφοράς) και γ) τον αντιλαµβανόµενο έλεγχο της συµπεριφοράς (τον έλεγχο που 
έχει το άτοµο για την εκτέλεση της συµπεριφοράς). Ο Ajzen (1988), επισήµανε ότι στην ακρίβεια της 
πρόβλεψης της συµπεριφοράς µπορεί να έχουν επίδραση µία σειρά από µεταβλητές, όπως είναι οι 
ατοµικές διαφορές, τα προσωπικά χαρακτηριστικά, η γνώση, οι πληροφορίες, κλπ.  
 
Για την καλύτερη κατανόηση των στάσεων έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες µεταβλητές. ∆ύο 
από αυτές, που, αν και συχνά αναφέρονται στη βιβλιογραφία, δεν έχουν µελετηθεί αρκετά, είναι η 
γνώση (knowledge) και οι πληροφορίες (information) σχετικά µε τη συµπεριφορά (Ajzen & Madden, 
1986; Krosnick, Boninger, Chuang, Berent & Carnot, 1993; Theodorakis, 1994; Wilson, Kraft & 
Dunn, 1989). Σύµφωνα µε τους  Krosnick et al. (1993), η γνώση µπορεί να οριστεί ως ο βαθµός στον 
οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται ότι είναι γνώστης του αντικειµένου, ή της συµπεριφοράς και η 
πληροφορία ως ο βαθµός στον οποίο το άτοµο ενδιαφέρεται και αναζητά πληροφορίες σχετικές µε την 
συγκεκριµένη συµπεριφορά. 
 
Η θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς έχει χρησιµοποιηθεί εκτενώς για τη µελέτη διάφορων 
συµπεριφορών. Μερικές από αυτές είναι η συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες (Dzewaltowski, 
Noble & Shaw, 1990; Theodorakis, 1994), δίαιτα χαµηλή σε λιπαρά (Armitage & Conner, 1999) και 
εθελοντική προσφορά αίµατος (Giles & Cairns, 1995). Περιορισµένη, όµως, είναι η ερευνητική 
δραστηριότητα για την εφαρµογή του µοντέλου στον εθελοντισµό σε αθλητικές διοργανώσεις.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τη συνεισφορά του Μοντέλου της Σχεδιασµένης 
Συµπεριφοράς στην πρόβλεψη της πρόθεσης για εθελοντική προσφορά εργασίας στους Ολυµπιακούς 
Αγώνες (ΟΑ) του 2004. Ταυτόχρονα, εξετάστηκε και η συµβολή των γνωστικών µεταβλητών 
«γνώση» και «πληροφορία» στη βελτίωση της πρόβλεψης. 
   
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 118 φοιτητές και 187 φοιτήτριες. Από αυτούς, 147 φοιτούσαν στα 
ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας και Κοµοτηνής (ηλικίας 21.2±1.45 ετών), ενώ 158 στο Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας (ηλικίας 21.06±1.76 ετών). 
 
Όργανο µέτρησης: Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν ειδικά σχεδιασµένα 
ερωτηµατολόγια Οι στάσεις των φοιτητών/τριών για εθελοντική προσφορά µετρήθηκαν µε την 
ερώτηση: «Για µένα το να προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες µου στους ΟΑ του 2004 για 12 ηµέρες 
επί 8 ώρες την ηµέρα είναι:....» Οι απαντήσεις δίνονταν σε 6 αντίθετα επίθετα (καλό-κακό, έξυπνο-
ανόητο, ξεκούραστο-κουραστικό, ελκυστικό-απωθητικό, ευχάριστο-δυσάρεστο, χρήσιµο-άχρηστο). Η 
µεταβλητή «κοινωνικό πρότυπο» µετρήθηκε µε τη χρήση 2 ερωτήσεων (π.χ., Αν προσφέρω 
εθελοντικά τις υπηρεσίες µου στους ΟΑ του 2004 για 12 ηµέρες επί 8 ώρες την ηµέρα, πολλά άτοµα 
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σπουδαία για µένα: θα συµφωνήσουν έως θα διαφωνίσουν). Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος 
συµπεριφοράς µετρήθηκε µε 3 ερωτήσεις (π.χ., «Για µένα το να προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες 
µου στους ΟΑ τους 2004 για 12 ηµέρες επί 8 ώρες την ηµέρα είναι: πολύ εύκολο έως πολύ δύσκολο». 
Η αντιλαµβανόµενη γνώση αξιολογήθηκε µε τη χρήση 4 ερωτήσεων (π.χ., Πόσο ενηµερωµένος/η 
θεωρείς ότι είσαι σχετικά µε το πρόγραµµα εθελοντών στους ΟΑ του 2004;). Με 4 ερωτήσεις 
µετρήθηκε και η µεταβλητή πληροφορία (π.χ., Πόσο προσοχή δίνεις σε πληροφορίες σχετικές µε το 
πρόγραµµα των εθελοντών στους ΟΑ τους 2004;). Η πρόθεση για εθελοντική προσφορά στους ΟΑ 
υπολογίστηκε από τη µέση τιµή των απαντήσεων σε 3 ερωτήσεις (π.χ. «Είµαι αποφασισµένος να 
προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες µου στους ΟΑ του 2004 για 12 ηµέρες επί 8 ώρες την ηµέρα»). 
Όλες οι απαντήσεις δίνονταν σε 7βάθµια κλίµακα. 

   
Αποτελέσµατα 
 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστικής, ο πίνακας συσχέτισης 
µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών και οι συντελεστές εσωτερικής συνοχής a του Cronbach. Όλοι 
οι συντελεστές συσχέτισης ήταν στατιστικά σηµαντικοί και κυµάνθηκαν από .27 (κοινωνικό πρότυπο-
γνώση) έως .75 (πρόθεση – πληροφορία). 
 
Πίνακας 1. Μέσες τιµές, τυπική απόκλιση, συντελεστής a του Cronbach και συσχετίσεις µεταξύ των  
                   εξεταζόµενων µεταβλητών. 
 

 X(SD) 1 2 3 4 5 a 
1. Στάσεις 5.43 (1.25)      .86 
2. Κοινωνικό Πρότυπο 20.5 (12.1) .449     .81 
3. Αντιλαµβανόµενος     
    Έλεγχος Συµπεριφοράς 

4.17 (1.61) .582 .524    .84 

4. Πρόθεση 4.19 (1.90) .686 .511 .852   .95 
5. Γνώση 2.99 (1.23) .290 .272 .470 .477  .89 
6. Πληροφορία 3.86 (1.44) .604 .465 .673 .750 .657 .86 

 
Για την πρόβλεψη της πρόθεσης για εθελοντική προσφορά στους ΟΑ του 2004 από τις µεταβλητές 
Στάσεις, Κοινωνικό Πρότυπο, Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος Συµπεριφοράς (ΑΕΣ), Γνώση και 
Πληροφορία χρησιµοποιήθηκε η ιεραρχική ανάλυση παλινδρόµησης. Σύµφωνα µε τους Ajzen & 
Madden (1986), για την πρόβλεψη της πρόθεσης για εθελοντική προσφορά εργασίας οι µεταβλητές 
Στάσεις ως προς την εθελοντική προσφορά εργασίας και Κοινωνικό Πρότυπο εισήχθηκαν πρώτες και 
ακολούθησαν ο Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος Συµπεριφοράς (ΑΕΣ) και, τέλος, η Γνώση και η 
Πληροφορία. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ιεραρχικής ανάλυσης.  Στο βήµα 1 
οι Στάσεις και το Κοινωνικό Πρότυπο συνεισφέρουν στην πρόβλεψη της πρόθεσης (R2=.52). Στο 
βήµα 2 η εισαγωγή της µεταβλητής ΑΕΣ αύξησε ουσιαστικά την πρόβλεψη της πρόθεσης (R2=.78). 
Τέλος, όταν οι µεταβλητές Γνώση ή Πληροφορία εισήχθησαν στο µοντέλο ενίσχυσαν στατιστικά 
σηµαντικά την πρόβλεψη της πρόθεσης (R2=.79 και R2=.81 αντίστοιχα). 

 
Πίνακας 2. Πρόβλεψη της πρόθεσης για εθελοντική προσφορά εργασίας στους ΟΑ του 2004. 
 

Μεταβλητές Beta  
Βήµα 1    
Στάσεις για εθελοντική προσφορά .57*   
Κοινωνικό πρότυπο .25* .52*  
Βήµα 2    
Στάσεις για εθελοντική προσφορά .28*   
Κοινωνικό πρότυπο .03   
Αντιλαµβ. έλεγχος συµπεριφοράς .67* .78* F(1, 301)=356.6, p=.001 
Βήµα 3    
Στάσεις για εθελοντική προσφορά .28*   
Κοινωνικό πρότυπο .03   
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Αντιλαµβ. έλεγχος συµπεριφοράς .63*   
Γνώση .10* 79* F(1, 300)=9.14, p=.003 
Βήµα 4    
Στάσεις για εθελοντική προσφορά .21*   
Κοινωνικό πρότυπο .01   
Αντιλαµβ. έλεγχος συµπεριφοράς .56*   
Πληροφορία .24* .81* F(1, 300)=42.77, p=.001 

* p<.01 
 
Συζήτηση 
 
Από την ανάλυση των δεδοµένων φάνηκε ότι οι 3 µεταβλητές του µοντέλου της σχεδιασµένης 
συµπεριφοράς εξηγούν ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό της διακύµανσης της πρόθεσης των φοιτητών για 
προσφορά εθελοντικής εργασίας. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε προηγούµενες έρευνες, 
επιβεβαιώνουν τη χρησιµότητα του µοντέλου της σχεδιασµένης συµπεριφοράς στη µελέτη των 
στάσεων και παρέχουν ισχυρές ενδείξεις για την εφαρµογή του στη µελέτη του εθελοντισµού. Αξίζει 
να σηµειωθεί ο σηµαντικός ρόλος της µεταβλητής Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος Συµπεριφοράς. Η 
εισαγωγή της στο µοντέλο αύξησε θεαµατικά την ακρίβεια της πρόθεσης για εθελοντισµό 
(R2

change=.26). 
 
Η εισαγωγή στο µοντέλο των 2 επιπλέον γνωστικών µεταβλητών βελτίωσε την πρόβλεψη της 
πρόθεσης πέρα από την συνεισφορά των αρχικών µεταβλητών. Οι φοιτητές που γνωρίζουν για τον 
εθελοντισµό και ενδιαφέρονται για πληροφορίες σχετικές µε τους ΟΑ είναι περισσότερο πιθανό να 
συµµετάσχουν σε αυτούς, από εκείνους που δεν είναι τόσο καλά ενηµερωµένοι και πληροφορηµένοι.  
 
Αρκετοί ερευνητές πρότειναν ότι οι γνώσεις και οι πληροφορίες σχετικά µε τη συµπεριφορά µπορεί 
να συµβάλλουν στην αλλαγή των στάσεων (Rizzo & Vispoel, 1992; Theodorakis, Goudas & 
Kouthouris, 1992). Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής φαίνεται να στηρίζουν αυτή την πρόταση. Αν 
και το ποσοστό αύξησης της πρόβλεψης δεν ήταν αρκετά υψηλό, οι υπεύθυνοι φορείς µπορούν 
εύκολα χειριστούν αυτές τις µεταβλητές. Εποµένως, παροχή επιπρόσθετης γνώσης και πληροφορίας 
σχετικά µε τους ΟΑ φαίνεται να συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας πιο θετικής πρόθεσης προς τον 
εθελοντισµό, που πιθανόν να επηρεάσουν την τελική απόφαση των φοιτητών/τριών.  
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 
ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 
Γραµµατικόπουλος, Β., Τσιγγίλης, Ν. & Κουστέλιος, Α.  
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  
 
Εισαγωγή 
 
Αυτή την εποχή στην Ελλάδα αναπτύσσεται πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για τον εθελοντισµό. Αυτό 
συµβαίνει κυρίως γιατί πλησιάζουν οι Ολυµπιακοί Αγώνες (ΟΑ) του 2004. Η Οργανωτική Επιτροπή 
των Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΕΟΑ) εκτιµά ότι για τη διοργάνωση των Αγώνων θα χρειαστούν 
περίπου 60.000 εθελοντές. Στην Ελλάδα είναι εµφανής η έλλειψη ενός εργαλείου (ερωτηµατολόγιο) 
µε το οποίο θα µπορούσαν να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους κάποιος γίνεται εθελοντής. Θα 
ήταν αποτελεσµατικότερο, η προσέγγιση υποψήφιων εθελοντών να γινόταν µε βάση στοιχεία που θα 
υπήρχαν από διάφορες εθελοντικές οργανώσεις, ή από την προηγούµενη εµπειρία σε ανάλογες 
περιπτώσεις. Μία καλά οργανωµένη διαχείριση εθελοντών σε διοικητικό επίπεδο έχει πολύ θετικές 
επιπτώσεις για τη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης εθελοντών στην κοινωνία και για µελλοντικές 
ανάγκες (Williams, Dossa & Tompkins, 1995).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσαρµοστεί το ερωτηµατολόγιο Special Event Volunteer 
Motivation Scale (SEVMS), των Farrell, Johnston & Twynam (1998), στα Ελληνικά δεδοµένα.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 272 άτοµα που προσέφεραν εθελοντική εργασία σε παιδικές 
κατασκηνώσεις το καλοκαίρι του 2001. Από αυτούς 128 ήταν γυναίκες, µε µέση ηλικία 20.21 χρόνια 
(ΤΑ = 2.76) και 144 ήταν άνδρες, µε µέση ηλικία 22.34 χρόνια (ΤΑ = 7.29). 
 
Όργανα µέτρησης: Για τη διερεύνηση των παραγόντων που ωθούν τα άτοµα να προσφέρουν 
εθελοντικά υπηρεσίες σε διάφορους οργανισµούς ή εκδηλώσεις χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο 
των Farrell et al (1998), το οποίο αποτελείται από 28 ερωτήσεις που αξιολογούν τους εξής 
παράγοντες:  α) κοινωνικής προσφοράς (purposive) (11 ερωτήσεις), β) σύµπραξης (solidarity) (6 
ερωτήσεις), γ) παράδοσης του άµεσου κοινωνικού περιβάλλοντος (external traditions) (6 ερωτήσεις) 
και δ) δέσµευσης (commitment) (5 ερωτήσεις). Οι απαντήσεις δίνονταν σε 5θµια κλίµακα τύπου 
Likert (πολύ σηµαντικό, έως καθόλου σηµαντικό).  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Για την προσαρµογή του ερωτηµατολογίου στην ελληνική γλώσσα 
ακολουθήθηκε η διαδικασία της ορθής και αντίστροφης µετάφρασης. Στη συνέχεια το 
ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε σε εθελοντές. Η συµµετοχή στην έρευνα ήταν προαιρετική.  
 
Στατιστική ανάλυση: Για την εξέταση της δοµικής εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου 
χρησιµοποιήθηκε η διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Η αξιοπιστία των παραγόντων που 
εµφανίστηκαν εξετάστηκε µε το συντελεστή a του Cronbach. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Πριν από την παραγοντική ανάλυση έγινε ανάλυση των ερωτήσεων (item analysis). Ο παράγοντας 
«Κοινωνικής προσφοράς» είχε εσωτερική συνοχή a = .67 (θα µπορούσε να αυξηθεί σε a = .69 αν 
αποκλειόταν η ερώτηση 18). Ο παράγοντας «Σύµπραξη» είχε ικανοποιητική εσωτερική συνοχή (a = 
.79). Ο παράγοντας «Παράδοση στον εθελοντισµό του άµεσου κοινωνικού περιβάλλοντος» είχε 
συντελεστή a = .63 (θα µπορούσε να αυξηθεί σε .70 µε τη διαγραφή των ερωτήσεων 23 και 25). 
Τέλος, ο παράγοντας «∆έσµευση» είχε πολύ χαµηλή εσωτερική συνοχή (a=.55) και αποκλείστηκε από 
τις περαιτέρω αναλύσεις.  
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Με βάση το scree plot της παραγοντικής ανάλυσης αποφασίστηκε ότι έπρεπε να διατηρηθούν 3 
παράγοντες. Νέα παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι 15 ερωτήσεις ερµηνεύουν το 53.43% της 
συνολικής διακύµανσης (πίνακας 1). Η εσωτερική συνοχή των 3 παραγόντων ήταν .79 για τον 
παράγοντα «Σύµπραξη», .70 για τον παράγοντα «Παράδοση στον εθελοντισµό του άµεσου 
κοινωνικού περιβάλλοντος» και .60 για τον παράγοντα «Κοινωνικής προσφοράς». Από το αρχικό 
ερωτηµατολόγιο των Farrell et. al., (1998), αφαιρέθηκαν οι ερωτήσεις που φόρτιζαν σε 2 παράγοντες 
ταυτόχρονα, ή είχαν φόρτιση µικρότερη του .30.  
 
Πίνακας 1. Αποτελέσµατα παραγοντικής ανάλυσης του SEVMS στην Ελλάδα 
 

Ήταν σηµαντικό για µένα να προσφέρω 
εθελοντικά τις υπηρεσίες µου διότι... 

Σύµπραξη 

Παράδοση του 
άµεσου 

κοινωνικού 
περιβάλλοντος 

Κοινωνική 
προσφορά 

... ήθελα να αναπτύξω τις σχέσεις µου µε     
    άλλους ανθρώπους 

.860   

... ήθελα να συναναστρέφοµαι µε άλλους  
    ανθρώπους 

.775   

... ήθελα να δουλεύω µε άλλους ανθρώπους .768   
…ήθελα να διευρύνω τους ορίζοντες µου .679   
…ήθελα να κερδίσω κάποια πρακτική  
    εµπειρία 

.617   

…ήθελα να νιώσω µέλος αυτής της  
    κοινότητας 

.518   

…θα µπορούσα να πάρω κάποια    
    εκπαιδευτική εµπειρία 

.453   

…οι φίλοι/οικογένεια µου είναι και αυτοί  
    εθελοντές 

 .874  

…ήθελα να συνεχίσω την παράδοση της  
    οικογένειας µου στον εθελοντισµό 

 .816  

…ένας συγγενής/φίλος µου εµπλέκεται µε  
    την κατασκήνωση 

 .575 -.461 

…είχα περισσότερο χρόνο από ότι είχα  
    συνήθως  

 .555  

…η εθελοντική εργασία στην κατασκήνωση 
    µε κάνει να νιώθω καλύτερα για τον     
    εαυτό µου 

  .849 

…ο εθελοντισµός δηµιουργεί µία καλύτερη  
    κοινωνία 

  .811 

…ήθελα να βοηθήσω έτσι ώστε το γεγονός  
    αυτό να πετύχει 

  .499 

…δεν θα υπήρχε κανείς να φέρει σε πέρας  
    αυτή την εθελοντική εργασία. εάν δεν     
    προσφερόµουν εγώ 

  .378 

 
Συζήτηση 
 
Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης φάνηκε ότι 3 παράγοντες ερµηνεύουν το µεγαλύτερο ποσοστό 
της διακύµανσης της ελληνικής έκδοσης του ερωτηµατολογίου. Η παραγοντική ανάλυση του αρχικού 
ερωτηµατολογίου SEVMS κατέδειξε 4 παράγοντες. Οι φορτίσεις των ερωτήσεων στους παράγοντες 
δεν ήταν ξεκάθαρη. Αρκετές από αυτές (11) φόρτιζαν σε 2, ή και περισσότερους παράγοντες. 
Υπήρχαν 2 ερωτήσεις που φόρτιζαν σχεδόν µε το ίδιο µέγεθος σε 2 παράγοντες, ενώ µία είχε φόρτιση 
κάτω από .30 σε 3 παράγοντες. 
 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Αθλητισµού  

Τρίκαλα              14 – 16 ∆εκεµβρίου 2001 20

Η διαφοροποίηση πιθανόν να οφείλεται σε συνδυασµό παραγόντων. Στην έρευνα των Farrell et al, 
(1998), το δείγµα αποτελείτο από άτοµα που συµµετείχαν εθελοντικά σε αθλητική διοργάνωση 
(Καναδικό πρωτάθληµα Curling). Αντίθετα, στην παρούσα εργασία οι συµµετέχοντες ήταν εθελοντές 
σε παιδικές κατασκηνώσεις. Ίσως οι λόγοι για τους οποίους κάποιος προσφέρει εθελοντικά τις 
υπηρεσίες του να επηρεάζονται από τη φύση του γεγονότος, ή της δραστηριότητας. Για παράδειγµα,. 
στην παρούσα έρευνα ο παράγοντας που εξηγούσε το µεγαλύτερο ποσοστό της διακύµανσης ήταν η 
«Σύµπραξη», ενώ στην εργασία των Farrell et al. (1998), ήταν ο παράγοντας «Κοινωνική προσφορά».  
 
Από την παραγοντική ανάλυση αφαιρέθηκε ο παράγοντας «∆έσµευση» επειδή είχε πολύ χαµηλή 
εσωτερική συνοχή (.55). Παροµοίως, στην έρευνα που αφορούσε το Curling ο ίδιος παράγοντας είχε 
τη χαµηλότερη αξιοπιστία σε σχέση µε τους υπόλοιπους 3, ενώ στην έρευνα των Caldwell & 
Andereck (1994), δεν υπήρχε καν ανάλογος παράγοντας.  
 
Τα αποτελέσµατα της παραπάνω εργασίας οδήγησαν στην προσαρµογή του ερωτηµατολογίου για την 
Ελλάδα, το οποίο αποτελείται από 3 παράγοντες µε 15 συνολικά ερωτήσεις (πίνακας 1). Η εργασία 
αυτή ήταν µία αρχική προσπάθεια προσαρµογής ενός ερωτηµατολογίου για τη διερεύνηση των 
παραγόντων που οδηγούν κάποιον σε εθελοντική προσφορά. Περαιτέρω προσπάθειες θα πρέπει να 
γίνουν και σε άλλες δραστηριότητες ή γεγονότα. όχι µόνο λόγω της ανάγκης σε εθελοντισµό ενόψει 
των ΟA του 2004, αλλά και ως µία συνολική προσπάθεια διερεύνησης ενός χώρου που στην Ελλάδα 
δεν είναι τόσο ανεπτυγµένος όσο επιτάσσουν οι κοινωνικές ανάγκες. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ACTIVE AUSTRALIA” 
 

Γρίβας, Ν. 
Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή 
 
Η εφαρµογή προγραµµάτων άθλησης και ψυχαγωγίας µε σκοπό τον περιορισµό των καρδιακών και 
αναπνευστικών παθήσεων και άλλων ασθενειών και την εξοικονόµηση χρηµάτων από τα συστήµατα 
υγείας και ασφάλειας είναι πρόσφατο φαινόµενο. Η Αυστραλιανή Εθνική Στατιστική Υγείας (ABS, 
1995) έδειξε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών το ποσοστό των ενήλικων που  ασκούνται 
λίγο, ή καθόλου έχει αυξηθεί (41,8% το 1995, σε σχέση µε 35,4% το 1989-1990). Επίσης, τα 
ευρήµατα πολλών ερευνών προειδοποιούν για τα επίπεδα υγείας και ανάπτυξης των κινητικών 
ικανοτήτων µεταξύ των εφήβων στην Αυστραλία (ASC, 1991; Walkley, 1993; Baur, 1998). 
 
Η δηµιουργία ενός εθνικού προγράµµατος συµµετοχής στη διά βίου άσκηση ξεκίνησε µε 
πρωτοβουλία του Australian Sports Commission (ASC) – αντίστοιχη της ΓΓΑ - το Νοέµβριο του 
1995. Μολονότι το πρόγραµµα είναι κατά βάση κυβερνητικό και χρηµατοδοτείται από το ASC 
διαµορφώθηκε µέσω της συνεργασίας βασικών κυβερνητικών και µη κυβερνητικών φορέων, 
κερδοσκοπικών και µη κερδοσκοπικών, από όλο το φάσµα του αθλητισµού, της ψυχαγωγίας και της 
υγείας. Συνολικά 72 φορείς υποστηρίζουν το πρόγραµµα µε την ονοµασία «Ενεργός Αυστραλία» 
(ΕΑ) (Active Australia) που έχει στόχο την πρόσβαση στη διά βίου άσκηση σε όλους τους κατοίκους 
της χώρας. Το πρόγραµµα εγκαινιάστηκε επίσηµα το 1997 και έχει 2 βασικούς στόχους: 1) την 
ενθάρρυνση των πολιτών ώστε να γίνουν περισσότερο ενεργοί  και 2) τη βελτίωση των χώρων όπου οι 
πολίτες µπορούν να αθληθούν. Την ΕΑ αποτελούν 3 ξεχωριστά, αλλά και αλληλοσυνδεόµενα, δίκτυα: 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Προµηθευτές και τα Σχολεία, τα οποία µπορούν να παίξουν σηµαντικό 
ρόλο στην ενθάρρυνση και προετοιµασία των νέων στη διά βίου άσκηση. Η προώθηση της άθλησης 
στην παιδική και εφηβική ηλικία µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της υγείας στην ενηλικίωση 
(Okely et al, 1998).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η παρουσίαση της υφιστάµενης κατάσταση του Σχολικού ∆ικτύου 
Ενεργούς Αυστραλίας (Σ∆ΕΑ) σε οµοσπονδιακό και πολιτειακό (Νέα Νότια Ουαλλία - ΝΝΟ) επίπεδο 
και πώς αυτό βοηθά την προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας στα σχολεία.  
  
Μεθοδολογία 
 
Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε: 1) συνεντεύξεις µε ειδικούς από το χώρο του Σ∆ΕΑ, οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν προσωπικά από τον ερευνητή µε τον Οµοπσονδιακό και Πολιτειακό (ΝΝΟ) 
υπεύθυνο του ∆ικτύου και µε έναν εκπρόσωπο από 2 σχολεία µέλη του ∆ικτύου στη ΝΝΟ. Οι 
ερωτήσεις των συνεντεύξεων αφορούσαν στους λόγους και τη διαδικασία δηµιουργίας της ΕΑ και του 
Σ∆ΕΑ, τους σκοπούς και την αποτελεσµατικότητά τους, το οργανωτικό µοντέλο, τα προβλήµατα κατά 
τη διάρκεια της εφαρµογής και τα µελλοντικά σχέδια. Τα κυριότερα θέµατα που εντοπίστηκαν στις 
συνεντεύξεις αποτέλεσαν τη βάση για τη δηµιουργία του ερωτηµατολογίου.      
 
2) Αποστολή ερωτηµατολογίου στα 31 µέλη του Σ∆ΕΑ στη ΝΝΟ, από τα οποία επιστράφηκαν 
συµπληρωµένα τα 18 (58%). Οι ερωτήσεις αναφέρονταν στο µέγεθος του σχολείου, τον αριθµό των 
καθηγητών Φυσικής Αγωγής, την ενηµέρωση για την ύπαρξη του ∆ικτύου, το έτος ένταξης στο 
Πρόγραµµα, την ιδιότητα του υπεύθυνου του προγράµµατος και την επιχειρησιακή συχνότητα των 
πρωτοβουλιών του Σ∆ΕΑ στο σχολείο, το ποσοστό συµµετοχής των µαθητών, καθηγητών και γονέων 
στις δραστηριότητες αυτές, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και τις προσωπικές απόψεις σχετικά µε το 
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ποσοστό επιτυχίας του προγράµµατος, παραδείγµατα της εφαρµογής του, καθώς και προτάσεις για τη 
βελτίωσή του. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Ο βασικός λόγος δηµιουργίας της ΕΑ ήταν η ανάγκη αύξησης της συµµετοχής στη διά βίου άσκηση, 
η συνεισφορά της οποίας στην εξοικονόµηση χρηµάτων από το δηµόσιο σύστηµα υγείας είναι 
σηµαντική Το στοιχείο αυτό επαναλαµβάνεται συχνά σε όλες τις επίσηµες εκδόσεις του ΑSC και 
άλλων φορέων, καθώς και στις συνεντεύξεις µε τους υπεύθυνους. Έχει υπολογιστεί ότι η τακτική 
άσκηση µόνο του 10% όσων δεν αθλούνται θα επιφέρει κέρδος περίπου AU $ 600 εκ. (ASC, 1997). 
Παρότι δεν υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ της ΕΑ και των ΟΑ του Σίδνεϊ, η δηµιουργία των 3 ∆ικτύων 
δίνει τη δυνατότητα στους αθλητικούς οργανισµούς να ανταποκριθούν αποτελεσµατικότερα στο 
αναµενόµενο αυξηµένο ενδιαφέρον για άθληση µετά τους Ολυµπιακούς.  
 
Υπεύθυνος για την οργάνωση και τον συντονισµό του Σ∆ σε εθνικό επίπεδο είναι η ACHPER (η 
αντίστοιχη ΠΕΠΦΑ), µια επαγγελµατική, µη κυβερνητική και εξωσχολική οργάνωση. Όπως εξήγησε 
η εθνική συντονίστρια: «...η επιλογή της ACHPER από το ASC έγινε λόγω της αξιοπιστίας της 
σχετικά µε τους καθηγητές ΦΑ και τα εκπαιδευτικά συστήµατα». Εξίσου ενδιαφέρον είναι το γεγονός 
ότι ο συντονισµός του Σ∆ΕΑ στις περισσότερες πολιτείες (όπως, π.χ., στη ΝΝΟ) γίνεται από τη 
∆ιεύθυνση Αθλητισµού και Ψυχαγωγίας (∆ΑΨ) (Department of Sport and Recreation), έναν  
κυβερνητικό και εξωσχολικό οργανισµό, ενώ σε 2 περιπτώσεις συντονιστής είναι τα πολιτειακά 
παραρτήµατα της ACHPER. 
 
Εφαρµογή  
 
Ο αριθµός των µελών του ∆ικτύου σε εθνικό  επίπεδο είναι συγκριτικά χαµηλός, 176 επί συνόλου 
9589 σχολείων (1,8%).  Η συµµετοχή ποικίλει στις διάφορες πολιτείες. Η περιοχή της Καµπέρα έχει 
τη µεγαλύτερη συµµετοχή (9,5%), σηµαντικά υψηλότερη από κάθε άλλη πολιτεία, γεγονός που 
οφείλεται στην εφαρµογή εκεί του πιλοτικού προγράµµατος στις αρχές του 1999.  Εκτός από τα µέλη, 
άλλα 1200 σχολεία (12,8%) είναι καταγεγραµµένα ως συνοµιλητές (conversion - ζήτησαν επίσηµα 
πληροφορίες και την αίτηση συµµετοχής) στο ∆ίκτυο.  
 
Ο αριθµός των µελών του ∆ικτύου στη ΝΝΟ είναι 31 σχολεία (από 3075) (1%) (στις 11.08.2000). 
Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για ∆ηµόσια (n=23), ∆ηµοτικά (n=24) και µη-µητροπολιτικά (n=22) 
σχολεία. Η µικρή συµµετοχή οφείλεται σε οργανωτικά και λειτουργικά προβλήµατα, καθώς και στη 
συµµετοχή των σχολείων στην προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες.. 
 
Τα πιο συχνά αναµενόµενα οφέλη από τη συµµετοχή είναι η βοήθεια από τους επαγγελµατίες (n=14), 
οι χαµηλότερες τιµές σε πηγές και εξοπλισµό (n=11) και οι αυξηµένες σχέσεις µε τις τοπικές και τις 
αθλητικές οργανώσεις (n=10). Στο 61% των σχολείων υπεύθυνος για την εφαρµογή του 
προγράµµατος είναι δάσκαλος, στο 22 % καθηγητής Φυσικής Αγωγής και στο υπόλοιπο 17% άλλος, 
συνήθως ο διευθυντής. Μεταξύ των δραστηριοτήτων, η πιο συνηθισµένη είναι η καθηµερινή φυσική 
αγωγή και τα σπορ, ακολουθούµενη από εξωσχολικές δραστηριότητες και δραστηριότητες στη 
σχολική αυλή. Η συµµετοχή των µαθητών στις δραστηριότητες ξεπερνά το 75% στο 67% των 
σχολείων, των καθηγητών στο 47% των σχολείων, ενώ η συµµετοχή των γονέων είναι κάτω του 25% 
στο 77% των σχολείων. 
 
∆ιάσταση απόψεων παρατηρείται όσο αφορά την επιτυχία εφαρµογής των δραστηριοτήτων του Σ∆ΕΑ 
(µετρήσιµη από το 1 έως το 5), µεταξύ των σχολικών υπεύθυνων µε βάση το αντικείµενο διδασκαλίας 
τους. Οι δάσκαλοι υποδεικνύουν 3,63, οι διευθυντές 4,33 ενώ οι καθηγητές ΦΑ µόλις 2,75.  Η 
διαφορά αυτή είναι στατιστικά µη σηµαντική (<0.05). Παροµοίως µη στατιστικά σηµαντική είναι η 
διαφορά (<0.05) µεταξύ των µητροπολιτικών (m=3,75) και µη-µητροπολιτικών (m=3,29) σχολείων. 
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Προβλήµατα από την εφαρµογή του προγράµµατος 
 
Η δοµή της διοίκησης του Σ∆ΕΑ είναι αρκετά σύνθετη ως αποτέλεσµα της πολυπλοκότητας του 
προγράµµατος και της ενεργοποίησης µεγάλου αριθµού οργανισµών. Προβλήµατα έχουν υπάρξει απο 
την εφαρµογή του προγράµµατος στη ΝΝΟ. Σύµφωνα µε τον πολιτειακό υπεύθυνο, παρά τις 
προγραµµατικές συµφωνίες σε κεντρικό επίπεδο,  η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και ο ∆ιευθυντής ΦΑ 
“σε επιχειρησιακό επίπεδο απέχουν πολύ από το να υποστηρίζουν το πρόγραµµα”.  Τα αποτελέσµατα 
δείχνουν ότι το 78% των σχολείων ενηµερώθηκαν για το Σ∆ από την ∆ΑΨ, ενώ από 11% αναλογεί 
στη ∆ιεύθυνσης Υγείας και στη “δια στόµατος διάδοση”. 
 
Άλλα κεντρικά προβλήµατα που αναδείχθηκαν είναι η αναγκαιότητα ύπαρξης καθηγητή Φυσικής 
Αγωγής µε στόχο την αύξηση της συµµετοχής στις αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία, η 
πολυπλοκότητα και η δυσκολία της συµπλήρωσης της αίτησης για εγγραφή µέλους και η προώθηση 
µέσω διαφήµισης του προγράµµατος. Στη πρώτη θέση των προτάσεων (n=10) για τη βελτίωση του 
Σ∆ΕΑ βρίσκονται η αφιέρωση περισσότερου χρόνου στην προετοιµασία και η ύπαρξη συγκεκριµένου 
υπεύθυνου στα σχολεία για την εφαρµογή των προγραµµάτων. Τέλος, υπήρξαν 3 προτάσεις για την 
αναγκαιότητα  ρεαλιστικών προγραµµάτων µε επίκεντρο το παιδί.  
 
Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 
Ο στόχος της αύξησης της συµµετοχής στη διά βίου άσκηση έχει πολλά κοινωνικά, υγείας και 
οικονοµικά οφέλη και µπορεί να πραγµατοποιηθεί αποτελεσµατικότερα µε την ενεργοποίηση πολλών 
και διαφορετικής φύσης οργανώσεων και φορέων. Η συνεργασία του κράτους µε άλλους οργανισµούς 
στο πλαίσιο της ΕΑ και η υιοθέτηση του αποκεντρωµένου οργανωτικού µοντέλου στο Σ∆ΕΑ φαίνεται 
να είναι επιτυχηµένη για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι η εκµετάλλευση της σχέσης και της θετικής 
εµπειρίας από την εφαρµογή στα σχολεία του προγράµµατος AUSSIE SPORT (εκµάθηση αθληµάτων 
µε τροποποιηµένους χώρους και υλικό). Ο δεύτερος είναι η αναγκαιότητα επικοινωνίας και 
συντονισµού µε πολλές οργανώσεις εκτός σχολικού περιβάλλοντος. 
 
Τα µέλη του Σ∆ΕΑ είναι ακόµη λίγα, εξαιτίας πολλών αιτιών, όπως ελάχιστος χρόνος λειτουργίας, 
οργανωτικά προβλήµατα, περιορισµένη διαφήµιση, έλλειψη χρόνου και άλλες πιεστικές καταστάσεις. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τέλη του 1999 τα µέλη του ∆ικτύου ήταν 98. Παρόλες τις δυσκολίες 
αναµένεται αµέσως µετά τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2000 ο αριθµός των 
µελών να αυξηθεί σηµαντικά. Αξίζει να σηµειωθεί πως το ποσοστό των σχολείων που επέδειξαν 
ενδιαφέρον είναι σηµαντικά υψηλότερο από αυτό των µελών, γεγονός που δείχνει τη ζήτηση για 
προγράµµατα παροχής αθλητικών δραστηριοτήτων από τα σχολεία. 
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συµµετοχή στα υπόλοιπα 2 ∆ίκτυα που λειτουργούν από το 1997 είναι 
εµφανώς µεγαλύτερη. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία (ASC, 2000:37) το 25% των ΑΤΑ είναι ήδη 
µέλη του αντίστοιχου ∆ικτύου, ενώ ένα επιπλέον 33% βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ένταξης. Το 
∆ίκτυο Προµηθευτών απαριθµεί σχεδόν 1.350 αθλητικούς συλλόγους και οργανισµούς. H µικρότερη 
ικανοποίηση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής από την εφαρµογή του προγράµµατος πρέπει να 
αναζητηθεί στην ειδική σχέση τους και στην προσδοκία τους για αυξηµένη συµµετοχή στις αθλητικές 
δραστηριότητες.  
 
Το Σ∆ΕΑ έχει τη δυναµική να συµβάλει στην αύξηση της συµµετοχής στις αθλητικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το σηµαντικότερο στοιχείο είναι η προσπάθεια σύνδεσης των σχολείων  
µε τις άλλες τοπικές και αθλητικές οργανώσεις. Πολλές έρευνες (Leslie et al., 1996; US Department 
of Health and Human Services, 1996) δείχνουν συνεχή πτώση της συµµετοχής στην άσκηση των 
εφήβων και των νέων ενηλίκων. Ως ένα µέτρο λύση το US Department of Health and Human Services 
(1996) προτείνει ότι τα σχολεία πρέπει να συνεργαστούν στενότερα µε τους συλλόγους µε στόχο να 
αυξήσουν τη διά βίου άσκηση των µαθητών. Η δηµιουργία και η εφαρµογή του προγράµµατος ΕΑ και 
ειδικά το Σ∆ µπορούν να αποτελέσουν πολύτιµη εµπειρία για την εφαρµογή παρόµοιων 
πρωτοβουλιών και σε άλλες χώρες.  
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
 
Καφέτση – Αποστολοπούλου, Σ.  
School of Leisure, Sport & Tourism, University of Technology, Sydney 
 
Εισαγωγή 
 

«Το σηµαντικότερο πράγµα στους Ολυµπιακούς Αγώνες δεν είναι να νικάς, αλλά να συµµετέχεις» 
 Pierre de Coubertin, ιδρυτής των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων 

 
Η ρήση αυτή του Coubertin είναι ίσως η καθαρή έκφραση του Ολυµπισµού που, ως µία εκπαιδευτική 
εµπειρία, µπορεί να είναι πολύ εποικοδοµητική για τη νέα γενιά, διότι φέρνει  το άτοµο πιο µπροστά 
από τον ίδιο του τον εαυτό και όχι τον αντίπαλο, προωθώντας έτσι την κοινωνική συνοχή και το 
πνεύµα της υπεροχής και του ανταγωνισµού. Οι αξίες του «fair play» και του «sportsmanship» (που 
εκπαιδεύουν τα παιδιά να σέβονται τις δυνατότητες και τα συναισθήµατα των άλλων παικτών - είτε 
χάνουν, είτε κερδίζουν) και η πολιτισµική ανταλλαγή, θα µπορούσαν να είναι θετικά κίνητρα για τους 
νέους (Segrave, 2000). 
 
Παρόλα αυτά, τα παιδιά, µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, βλέπουν αθλητές να 
συµπεριφέρονται βίαια και έτσι χάνουν το σεβασµό τους για το παιχνίδι και για τους αθλητές (Hawes, 
1997). Ακόµα, µαθαίνουν την ανήθικη και βίαιη συµπεριφορά από τους γονείς, τους συµµαθητές και 
προπονητές τους στον αθλητικό χώρο (Magill, 1980). Επίσης, τα σπορ µαθαίνουν την επιθετικότητα 
και ο ανταγωνισµός ακόµα πιο συχνά καταλήγει σε αύξηση της επιθετικής συµπεριφοράς (Suinn, 
1980). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη, ότι τα σπορ και οι Ολυµπιακοί Αγώνες (ΟΑ) θα µπορούσαν να είναι 
τόσο θετικά, όσο και αρνητικά πρότυπα για τα παιδιά, η έρευνα αυτή έχει ως σκοπό να καθορίσει το 
υπάρχον επίπεδο ηθικής συµπεριφοράς των παιδιών και να αναζητήσει τα βασικά στοιχεία της 
Ολυµπιακής παιδείας που θα µπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την ηθική στάση των παιδιών. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 202 µαθητές ενός από τα 3 ελληνικά σχολεία του Σίδνεϊ της 
Αυστραλίας, Τα 92 άτοµα (45,5%) ήταν κορίτσια και τα 110 άτοµα (54,5%) ήταν αγόρια. Η ηλικία 
τους ήταν από 10 έως 14 χρονών (5η και 6η δηµοτικού και 1η, 2α γυµνασίου.  
 
Όργανο µέτρησης: Για τις ανάγκες της έρευνας δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, στο 1ο  µέρος 
του οποίου υπήρχαν ερωτήσεις για τα δηµογραφικά στοιχεία, ενώ στο 2ο υπήρχαν ερωτήσεις για την 
αξιολόγηση των µεταβλητών: «Η σηµασία των ΟΑ και της συµµετοχή των παιδιών στον αθλητισµό», 
«Γνώσεις µε θέµα τους αρχαίους και σύγχρονους ΟΑ», «Τα οφέλη της άσκησης», «Οι αξίες του 
“sportsmanship” (νίκη, διασκέδαση, κοινωνική συναναστροφή, συµµετοχή, αθλητικό παράδειγµα, 
αλληλεγγύη)», «Οι αξίες του “fair play” (νοµιµότητα, τιµιότητα, ανοχή, προσωπική αρετή, 
πληρότητα, δικαιοσύνη)». 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η µέτρηση πραγµατοποιήθηκε λίγο πριν την έναρξη των ΟΑ., σε κάθε τάξη 
χωριστά, κατά τη διάρκεια µιας ακαδηµαϊκής ώρας, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών και το ερωτηµατολόγιο επιστράφηκε µετά το πέρας αυτής. 
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Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι αξίες του sportsmanship και του fair play θεωρήθηκαν από τους 
συµµετέχοντες ως συνέπειες της αντίληψης ότι τα σπoρ προσανατολίζονται πρωταρχικά στη νίκη. 
 
Συζήτηση 
 
Το σηµαντικότερο θέµα που προέκυψε από την έρευνα αυτή είναι το γεγονός ότι εάν και οι 
περισσότεροι µαθητές ήξεραν αρκετά για τους αρχαίους και σύγχρονους ΟΑ, δεν αναγνωρίζουν τις 
Ολυµπιακές αξίες όπως παρουσιάστηκαν, µέσα από ηθικά διλήµµατα στα σπορ. Συγκεκριµένα, τα 
παιδιά υποστήριξαν ότι πρωταρχικό τους κίνητρο στον αθλητισµό είναι η “νίκη µε κάθε µέσο” και 
λιγότερο οι αξίες της “συµµετοχής”, της “φιλίας”, της “καλής θέλησης” και της “αλληλεγγύης”. 
Ανάλογα αποτελέσµατα υπάρχουν και σε άλλες παρόµοιες έρευνες, όπου η επιθυµία για νίκη είναι η 
σηµαντικότερη αξία. Οι απόψεις είναι κοινές και για τα 2 φύλλα, ενώ οι µικρότερες τάξεις ήταν 
περισσότερο ώριµες ηθικά.    
 
Συµπεράσµατα 
 
Συµπερασµατικά, µπορεί να υποστηριχθεί ότι ο Ολυµπισµός µπορεί να γίνει ένα εκπαιδευτικό µέσο 
ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών και να τους διδάξει τις ηθικές αξίες του “ευ 
αγωνίζεσθαι”. Ακόµα, η φυσική αγωγή, µπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό µέσο που µαθαίνει 
στα παιδιά τη σηµασία της συµµετοχής και την αξία του “fair play” και του “sportsmanship”, µέσω 
των αθλητικών δραστηριοτήτων. Ο συνδυασµός και των 2 θα µπορούσε να είναι το κλειδί της 
επιτυχίας, για ένα επιτυχές εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 
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∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  

ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ 2000:  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Ανέστος, Κ.  
University of Technology, Sydney (UTS) 
 
Εισαγωγή 
 
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες (ΟΑ) του 2000 που διοργανώθηκαν στο Σίδνεϊ, υπήρξαν ένα γεγονός 
ασύγκριτα µεγάλου µεγέθους, το οποίο ήταν συνδεδεµένο µε µία σειρά από άλλα αθλητικά και 
πολιτιστικά γεγονότα που διοργανώθηκαν στην πόλη τα τελευταία χρόνια. Προκειµένου να ελέγξει 
την ετοιµότητά της να διοργανώσει επιτυχηµένα τους ΟΑ, καθώς και να εντοπίσει πιθανά 
προβλήµατα, η Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΕΑΟ) του Σίδνεϊ οργάνωσε 41 
Ολυµπιακά ∆οκιµαστικά Γεγονότα (Test Events). Πρωταρχικός σκοπός των γεγονότων αυτών ήταν 
να δοκιµάσουν και να ελέγξουν τις λειτουργίες σε όλους τους τοµείς των Αγώνων. Άλλοι σκοποί τους 
ήταν να δηµιουργούν κέρδη και να προωθούν αθλήµατα 
 
Σκοποί της έρευνας  
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) η διερεύνηση των βασικών στοιχείων που επηρέασαν την 
προσέλευση των θεατών στο Ολυµπιακό ∆οκιµαστικό Γεγονός της Καλαθοσφαίρισης το 2000 και β) 
η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της προώθησης (promotion) των Αγώνων. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 330 θεατές των ηµιτελικών και των τελικών του ‘Slam Downunder’ 
µε ηλικία άνω των 18 ετών. 
 
Όργανο µέτρησης: Οι Zang, Pease, Hui & Michaud (1995), µε την έρευνά τους πάνω σε µεταβλητές 
που επηρέασαν τον αριθµό των θεατών σε αγώνες του NBA (χρησιµοποίησαν τον Κατάλογο Λήψης 
Απόφασης Θεατών [SDMI], που αποτελούνταν από µία σειρά παραγόντων οι οποίοι εξετάστηκαν), 
παρείχαν τη βάση πάνω στην οποία δοµήθηκε το ερωτηµατολόγιο. Το SDMI διαφοροποιήθηκε ώστε 
να εναρµονιστεί µε το περιεχόµενο της παρούσας έρευνας και περιλάµβανε ερωτήσεις ειδικού 
ενδιαφέροντος (π.χ., σχετικά µε την επίπτωση που είχαν οι ΟΑ στην απόφαση να παρακολουθήσουν 
το τουρνουά). Η µελέτη άλλων ερευνών πάνω στο ίδιο πεδίο (Quick & Morrow, 1993), οδήγησε στην 
ένταξη παρεµφερών στοιχείων. Επίσης, η συνεργασία και η συµβουλευτική διαδικασία µε ανθρώπους 
- κλειδιά της ΟΕΟΑ του Σίδνεϊ και της Basketball Australia ήταν ουσιώδης προκειµένου να ελεγχθεί 
το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου σε σχέση µε τους στόχους του, όπως επίσης και για τη χρήση 
κάποιων ερωτήσεων (π.χ., εθνικές οµάδες προς παρακολούθηση, διαφηµιστικά µέσα που 
χρησιµοποιήθηκαν). Τέλος, το ερωτηµατολόγιο ελέγχθηκε από ειδικούς, οι οποίοι πρότειναν αλλαγές.   
 
Αποτελέσµατα 
 
Προφίλ των θεατών: Βρέθηκε ότι οι θεατές του ∆οκιµαστικού Γεγονότος δεν παρακολουθούσαν 
συχνά αγώνες καλαθοσφαίρισης και οι περισσότεροι ήταν µικρότεροι των 45 ετών. Επίσης, οι 
περισσότεροι ήταν απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης. 
 
Λόγοι για την παρακολούθηση του συγκεκριµένου γεγονότος: Ο πιο σηµαντικός λόγος για να 
παρακολουθήσουν το ∆οκιµαστικό αυτό Γεγονός ήταν η συµµετοχή κορυφαίων παικτών της 
Αυστραλίας (62.4% επηρεάστηκαν ή επηρεάστηκαν πάρα πολύ). Ακολουθούσε το προσωπικό 
ενδιαφέρον για τα σπορ γενικά (60.4%), η συµµετοχή οµάδων που προκρίθηκαν για τους 
Ολυµπιακούς (59.8%), το προσωπικό ενδιαφέρον ειδικά για την καλαθοσφαίριση (57.7%), και η 
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συµµετοχή µιας συγκεκριµένης εθνικής οµάδας (54.9%). Περισσότεροι από τους µισούς θεατές 
(54.2%) πίστευαν ότι «το ∆οκιµαστικό Γεγονός της Καλαθοσφαίρισης είναι σχεδόν ένα κοµµάτι των 
Ολυµπιακών Αγώνων», ενώ το 49.1% απάντησε θετικά στην ερώτηση: «Η πιθανότητα να διεκδικήσει 
η εθνική οµάδα της Αυστραλίας ένα από τα τρία µετάλλια στους Ολυµπιακούς Αγώνες είναι ένας 
παράγοντας που επηρέασε την απόφασή σας να παρακολουθήσετε το τουρνουά?».  
 
Η άποψη των θεατών για το προώθηση του ∆οκιµαστικού Γεγονότος: Όπως φάνηκε από τα 
αποτελέσµατα, ελάχιστοι θεατές ήταν πληροφορηµένοι µέσω της διαφηµιστικής καµπάνιας και από 
ανθρώπους µέσα από το δίκτυο της καλαθοσφαίρισης και η εντύπωσή τους για την προώθηση του 
γεγονότος ήταν αρνητική. 
 
Ικανοποίηση των θεατών και µελλοντικές προθέσεις:  Πολύ υψηλό ήταν το επίπεδο ικανοποίησης για 
την απόφαση των θεατών να αγοράσουν ένα εισιτήριο για το τουρνουά (38.1% πολύ ικανοποιηµένοι 
και 34.3% ικανοποιηµένοι). Επίσης, σε πολύ µεγάλο ποσοστό (86%) ήταν γενικά ικανοποιηµένοι, ή 
πολύ ικανοποιηµένοι µε την εµπειρία ως σύνολο. Η πιθανότητα να συστήσουν σε άλλους να 
παρακολουθήσουν άλλους αγώνες καλαθοσφαίρισης στο µέλλον ήταν υψηλή. Επίσης, αρκετοί από 
τους θεατές δήλωσαν ότι θα αύξαναν την παρακολούθηση αγώνων στο µέλλον. 
 
Συνολική εντύπωση από το τουρνουά / Προτροπή: Η σχέση µεταξύ της συνολικής εντύπωσης των 
θεατών από το τουρνουά και της πιθανότητας να συστήσουν σε άλλους να παρακολουθήσουν αγώνες 
καλαθοσφαίρισης βρέθηκε θετική. 
 
Συνολική εντύπωση από το τουρνουά / Επίπτωση στη µελλοντική παρακολούθηση: Η συνολική 
εντύπωση των θεατών από το τουρνουά βρέθηκε να σχετίζεται θετικά µε τον αριθµό τον αγώνων που 
δήλωσαν ότι θα παρακολουθούσαν στο µέλλον. 
 
Συµπέρασµα – Προτάσεις 
 
Το Ολυµπιακό ∆οκιµαστικό Γεγονός της Καλαθοσφαίρισης δεν προσέλκυσε ικανοποιητικό αριθµό 
θεατών, πράγµα που ήταν αποτέλεσµα ανεπιτυχούς προώθησης. Επίσης, βρέθηκε ότι η 
παρακολούθηση του γεγονότος επηρεάστηκε από παράγοντες που καθορίζουν την προσέλευση των 
θεατών σε αγώνες καλαθοσφαίρισης γενικά. Επιπλέον, ο Ολυµπιακός χαρακτήρας του γεγονότος 
αποδείχτηκε πως ήταν ένας παράγοντας µε µεγάλη θετική επίδραση στις αποφάσεις των θεατών να 
παρακολουθήσουν το τουρνουά. Άλλα συµπεράσµατα ήταν τα ακόλουθα: 
 
α) Οι βασικές αρχές του µάρκετινγκ ενός Ολυµπιακού ∆οκιµαστικού Γεγονότος είναι παρόµοιες µε 
αυτές οποιουδήποτε άλλου µεγάλου αθλητικού γεγονότος. Παρ’ όλα αυτά, η σύνδεσή του µε τους ΟΑ 
του δίνει αρκετά πλεονεκτήµατ και µπορεί να προσελκύσει περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού. 
β) Η προώθηση των ∆οκιµαστικών Γεγονότων πρέπει να περιλαµβάνει και άλλα στοιχεία που 
συνδέονται µε τους ΟΑ, όπως είναι η χρήση των Ολυµπιακών σταδίων, η δυνατότητα εφαρµογής 
λειτουργιών Ολυµπιακού επιπέδου, η παροχή οικονοµικών εισιτηρίων για την παρακολούθηση 
οµάδων που έχουν προκριθεί να συµµετάσχουν στους Αγώνες. Η δυνατότητα συνεισφοράς των 
φιλάθλων στον έλεγχο των λειτουργιών, άρα και στην επιτυχέστερη διοργάνωση των Αγώνων, 
µπορούν να αποδειχτούν ελκυστικοί λόγοι για το κοινό. 
γ) Οι πολλαπλοί περιορισµοί που υπάρχουν σε διάφορες συµφωνίες, καθώς και οι κανονισµοί της 
∆.Ο.Ε. σχετικά µε τη διαφήµιση σε Ολυµπιακά στάδια δηµιουργούν εµπόδια στην επίτευξη ιδανικών 
αποτελεσµάτων στον τοµέα των χορηγιών. Εποµένως, πρέπει να προσδιοριστεί αναλυτικά εκ των 
προτέρων ποιοι µπορούν να είναι χορηγοί και τι είδους συµφωνία µπορεί να επιτευχθεί.  
δ) Η εµπειρία από πολλά Ολυµπιακά ∆οκιµαστικά Γεγονότα έδειξε ότι είναι πολύ επωφελές να 
στοχεύσει η προώθησή τους στα σχολεία.  
ε) Η αυξανόµενη χρήση του διαδυκτίου υποδηλώνει ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως ένα πολύ 
αποδοτικό µέσο διαφήµισης.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΟΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004 
 
Μπάζος, Π.  
University of Loughborough (UK)  

 
Εισαγωγή 
 
Η φιλοξενία των Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΑ) σε κάποια πόλη αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα για 
την ίδια τη χώρα, καθώς οι Αγώνες συνεπάγονται ποικίλες επενδύσεις πριν από, κατά τη διάρκεια και 
µετά την τέλεσή τους. Ένας από τους τοµείς που επηρεάζονται άµεσα από τη διοργάνωση των ΟΑ 
είναι ο τοµέας του τουρισµού. Επειδή, όµως, η θετική επίδραση στον τουρισµό της χώρας φιλοξενίας 
δεν είναι δεδοµένη (βλ. ΟΑ του Λος Άντζελες το 1984 και της Ατλάντας το 1996), είναι φανερό ότι 
πρέπει να καταρτιστεί µε προσοχή ένα σχέδιο που να αφορά όχι µόνο στην επαρκή προσφορά 
καταλυµάτων στους επισκέπτες και αθλητές, αλλά και την προσέλκυση του µεγαλύτερου δυνατού 
αριθµού τουριστών για τη χώρα.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάλυση του στρατηγικού πλάνου της Οργανωτικής 
Επιτροπής των Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΕΟΑ) της Αθήνας για τη φιλοξενία κατά τη διάρκεια των 
Αγώνων του 2004, µε αναφορά στην εµπειρία πόλεων που φιλοξένησαν ΟΑ στο παρελθόν. Οι 
επιµέρους στόχοι της εργασίας ήταν: α) η συγκέντρωση πληροφοριών για τη στρατηγική φιλοξενίας 
κατά τη διάρκεια προηγούµενων ΟΑ, β) η αξιολόγηση του ισχύοντος επιπέδου της δυναµικότητας των 
ξενοδοχείων στην Αθήνα, αλλά και της ευρύτερης περιοχής και γ) η διερεύνηση των πλεονεκτηµάτων 
και των αδυναµιών του σχεδίου φιλοξενίας που έχει εκπονηθεί για τις ανάγκες των ΟΑ του 2004. 
 
Μεθοδολογία 
 
Σύµφωνα µε το Veal (1997), δεν υπάρχουν σωστοί ή λάθος τρόποι για τη διεξαγωγή µιας έρευνας, 
αλλά περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλοι. Για την υλοποίηση των σκοπών της παρούσας έρευνας 
κρίθηκε σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί: α) ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (χρησιµοποιήθηκαν ποικίλα 
βιβλία, άρθρα από εφηµερίδες, 2 σχετικές ακαδηµαϊκές έρευνες και στατιστικά στοιχεία από 
προηγούµενους ΟΑ), β) ποσοτική προσέγγιση (για τη συλλογή δεδοµένων σχετικών µε την 
υπάρχουσα κατάσταση στα ξενοδοχεία της Αττικής και  για τη διερεύνηση τόσο των στάσεων των 
ιδιοκτητών των ξενοδοχείων απέναντι στους φορείς διοργάνωσης των ΟΑ του 2004, όσο και των 
προσδοκιών και των σχεδίων τους που συνδέονται µε τη συγκεκριµένη διοργάνωση 
χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια), καθώς και γ) ποιοτική προσέγγιση (συνέντευξη µε ανώτερο 
στέλεχος του τοµέα Φιλοξενίας της ΟΕΟΑ έδωσε στοιχεία για το τρέχον επίπεδο της προετοιµασίας 
των ΟΑ, για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ΟΕΟΑ στον τοµέα της φιλοξενίας, καθώς και για τα 
σχέδια που έχει για το µέλλον).  
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 40 διευθυντές ξενοδοχείων (από τα 191 συνολικά που υπάρχουν 
στην Αττική). ∆έκα από αυτά ήταν 5 αστέρων, 15 ήταν 4 και 15 ήταν 3. ∆εν συµµετείχαν διευθυντές 
ξενοδοχείων κατηγορίας 2 αστέρων διότι δεν είχαν την απαραίτητη πληροφόρηση και το χρόνο να τα 
απαντήσουν. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε το στατιστικό πακέτο SPSS.  
 
Για την εξαγωγή συµπερασµάτων χρησιµοποιήθηκε η εµπειρία της Βαρκελώνης (επιλέχτηκε διότι: α) 
είναι µια µεσογειακή χώρα µε τις ίδιες κλιµατολογικές συνθήκες µε την Ελλάδα, β) πριν από τη 
διοργάνωση των Αγώνων το 1992 βρισκόταν στο ίδιο περίπου επίπεδο από άποψη υποδοµών µε την 
Ελλάδα του σήµερα και γ) οργάνωσε πολύ επιτυχηµένους Αγώνες, 1992) και του Σίδνεϊ (επιλέχτηκε 
διότι: α) εκεί τελέσθηκαν οι πιο πρόσφατοι Αγώνες και β) κατά γενική οµολογία ήταν οι καλύτερα 
οργανωµένοι ΟΑ µέχρι σήµερα).  
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Αποτελέσµατα 
 
Βρέθηκε ότι το 75% των ξενοδοχείων που συµµετείχαν στην έρευνα συνεργαζόταν ήδη µε την 
ΟΕΟΑ. Τα ξενοδοχεία ενδιαφέρθηκαν να έρθουν σε επαφή µε την ΟΕΟΑ για να υπογράψουν 
συµβόλαιο συνεργασίας (45%), να δώσουν πληροφορίες (17,5%), για να ζητήσουν πληροφορίες 
(25%) και για διάφορους άλλους λόγους (12,5%). Οι λόγοι της συνεργασίας είναι οι εξής: για να 
συνδράµουν στην καλύτερη οργάνωση των ΟΑ (37,5%), για την προβολή του ξενοδοχείου τους 
(25%), για περισσότερο κέρδος (17,5%), για άλλους λόγους (7,5%). Οι περισσότεροι διευθυντές των 
ξενοδοχείων (67,5%) θεωρούσαν ότι ο ∆ήµος Αθηναίων, η Ελληνική Κυβέρνηση και η ΟΕΟΑ είναι 
προετοιµασµένοι για τους ΟΑ και ότι η αποτελεσµατικότητά τους είναι, σε γενικές γραµµές, 
ικανοποιητική. Οι περισσότεροι διευθυντές σχεδίαζαν να ανακαινίσουν τα ξενοδοχεία τους ενόψει 
των Αγώνων και να προβάλουν µε όλα τα µέσα που είχαν στη διάθεσή τους τις ποικίλες εκδηλώσεις 
που σχετίζονται µε αυτούς. Το πιο σηµαντικό εύρηµα ήταν ότι οι περισσότεροι διευθυντές θεωρούσαν 
ότι η υπάρχουσα ξενοδοχειακή υποδοµή δεν επαρκούσε για τις ανάγκες των ΟΑ, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά στα ξενοδοχεία  5 και 4 αστέρων. 
 
Συζήτηση 
 
Οι ΟΑ είναι µία διοργάνωση µέγιστης σηµασίας που συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της χώρας 
φιλοξενίας τους και ειδικά της πόλης που έχει αναλάβει τη διοργάνωσή τους, αλλά µπορεί να έχει και 
αρνητικά αποτελέσµατα (Hall, 1992). Οι Αγώνες του 2004 ειδικά αποτελούν µία µοναδική ευκαιρία 
για την Ελλάδα προκειµένου να εκσυγχρονίσει την υποδοµή της, να κατασκευάσει µεγάλα έργα και 
να βελτιώσει τη συνολική οικονοµική δραστηριότητα της χώρας. Θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και η Ελλάδα, αλλά κυρίως η Αθήνα θα προωθηθούν σηµαντικά ως τουριστικοί προορισµοί. 
Ο Ελληνικός τουρισµός πρέπει να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και να ανταποκριθεί στην πρόκληση 
που αντιπροσωπεύουν οι Αγώνες.  
 
Η εµπειρία από πόλεις που διοργάνωσαν ΟΑ στο παρελθόν προσφέρει χρήσιµα δεδοµένα για το 
συνολικό αριθµό επισκεπτών που χρειάστηκε να φιλοξενήσουν σε 3 στάδια (πριν, κατά τη διάρκεια 
και µετά τους ΟΑ), ώστε να προβλεφθεί ο αριθµός των αφίξεων στην Ελλάδα λόγω των Αγώνων. 
Επίσης, εξετάστηκε ο φάκελος υποψηφιότητας της Ελλάδας που κατατέθηκε το 1997 και οι ενέργειες 
της ΟΕΟΑ µέχρι τον Αύγουστο του 2001 προκειµένου να κατανοηθεί καλύτερα το σχέδιο φιλοξενίας. 
∆ύο ακαδηµαικές έρευνες χρησιµοποιήθηκαν εκτενώς (Παπανίκος, 1999; Loufir & Papanastasiou, 
1999), καθώς έδιναν χρήσιµες πληροφορίες για την πρόβλεψη των καταλυµάτων που θα χρειαστεί η 
Αθήνα ενόψει των ΟΑ. Έρευνα που έγινε από την εφηµερίδα Τα Νέα (15.06.2001) καταλήγει στα 
εξής συµπεράσµατα: α) υπάρχει ανάγκη δηµιουργίας περισσοτέρων καταλυµάτων κατηγοριών 5 και 4 
αστέρων και β) το ποσοστό αναγνωρισιµότητας της Αθήνας ως της πόλης που θα φιλοξενήσει τους 
επόµενους ΟΑ είναι πολύ µικρό (4 στους 5 Γερµανούς δε γνωρίζουν ότι η Αθήνα θα φιλοξενήσει τους 
Αγώνες).   
 
Συµπεράσµατα 
 
Η διοργάνωση των ΟΑ του 2004 έχει µεγάλη σηµασία για την Ελλάδα σε πολλούς διαφορετικούς 
ζωτικούς τοµείς και κυρίως στην αύξηση της τουριστικής ζήτησης. Στοιχεία από προηγούµενες πόλεις 
που φιλοξένησαν ΟΑ υπογραµµίζουν την ανάγκη για ανακαίνιση υπαρχόντων και κατασκευή νέων 
ξενοδοχείων στην Αθήνα, κυρίως των κατηγοριών 5 και 4 αστέρων. Η συνεργασία των ξενοδοχείων 
µε τους κρατικούς φορείς, το ∆ήµο Αθηναίων, την Ελληνική Κυβέρνηση και την ΟΕΟΑ 
χαρακτηρίζεται γενικά αποτελεσµατική. 
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ 
 
Θαµνόπουλος, Ι.   
University of Technology, Sydney (UTS) 
 
Εισαγωγή 
 
Η διαχείριση του τοµέα των εισιτηρίων για µία µεγάλη διοργάνωση, όπως είναι οι σύγχρονοι 
Ολυµπιακοί Αγώνες (ΟΑ) είναι ένα δύσκολο και πολυσύνθετο έργο, που περιλαµβάνει το σχεδιασµό, 
την έκδοση, την αποστολή / παραλαβή, την αποθήκευση, την προώθηση, την πώληση και τη διανοµή 
εκατοµµυρίων εισιτηρίων. Ο Τοµέας των Εισιτηρίων παίζει σπουδαίο ρόλο στη διοργάνωση των ΟΑ, 
καθώς επηρεάζει την οικονοµική (και όχι µόνο) επιτυχία των Αγώνων, καθώς τα έσοδα από τα 
εισιτήρια είναι η 3η µεγαλύτερη πηγή εσόδων για µια ΟΕΟΑ (ACOG, 1996). Η διαδικασία πώλησής 
τους µπορεί να επηρεάσσει ακόµα και τις σχέσεις της ΟΕΟΑ µε την κοινωνία της χώρας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση διάθεσης των εισιτηρίων των Αγώνων του Σίδνεϊ, το 
οποίο µείωσε δραµατικά τον αριθµό των Αυστραλών που υποστήριζαν τους Αγώνες (McDougall, 
04.02.2000). 
 
Από οικονοµική και κοινωνική άποψη, οι τιµές των εισιτηρίων µπορούν να έχουν επίδραση τόσο στον 
αριθµό, όσο και στο κοινωνικό επίπεδο των θεατών που θα παρακολουθήσουν τους Αγώνες. Σύµφωνα 
µε τον Darby (1999), στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ράγκµπι του 1999 τα στάδια ήταν «µισοάδεια» 
στα περισσότερα παιχνίδια επειδή: α) δεν υπήρχε υποστήριξη µάρκετινγκ, β) τα εισιτήρια ήταν 
ακριβά και γ) καθυστέρησε πολύ η διανοµή τους. Στην περίπτωση των ΟΑ, µια ανάλογη εικόνα 
µισοάδειων σταδίων θα σήµαινε: α) µεγάλο αριθµό αδιάθετων εισιτηρίων και, εποµένως, οικονοµική 
ζηµιά και αποτυχία για την ΟΕΟΑ, β) βλάβη στο πρεστίζ των Αγώνων, καθώς θα µεταδίδονται σε 
όλον τον κόσµο εικόνες άδειων γηπέδων και γ) αρνητική εντύπωση στην κοινή γνώµη που δηµιουργεί 
την αίσθηση αποτυχηµένων Αγώνων, ακόµα και αν αυτό δε συµβαίνει στην πραγµατικότητα.  
 
Παρά το γεγονός ότι ο Τοµέας των Εισιτηρίων είναι από τα πιο σηµαντικά προγράµµατα µίας 
Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΕΟΑ) (COOB, 1992), εξακολουθεί να είναι 
«υποτιµηµένος» και πολύ λίγα είναι γνωστά µέχρι σήµερα για το πρόγραµµα αυτό.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) η µελέτη των διάφορων φάσεων παραγωγής / διάθεσης των 
εισιτηρίων των ΟΑ του Σίδνεϊ, β) η µελέτη των µηχανισµών προώθησής τους και γ) η περιγραφή των 
στόχων και των προκλήσεων των διάφορων φάσεων, καθώς και των αιτιών που τα δηµιούργησαν. 
 
Μεθοδολογία 
 
Κατά το διάστηµα Ιούνιος 1999 - Οκτώβριος 2000, ο συγγραφέας, εργάστηκε στον Τοµέα των 
Εισιτηρίων της ΟΕΟΑ του Σίδνεϊ, οπότε η έρευνα βασίστηκε σε προσωπική παρατήρηση, µελέτη 
εσωτερικών εγγράφων του Τοµέα, βιβλιογραφική ανασκόπηση, µελέτη σχετικών άρθρων του τύπου 
και ιστοσελίδων του διαδυκτίου και, τέλος, σε προσωπικές συνεντεύξεις µε υψηλόβαθµα στελέχη του 
Τοµέα. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Το Τµήµα Εισιτηρίων πρέπει να καθορίσει το συνολικό αριθµό: α) των θέσεων που είναι διαθέσιµες 
σε όλα τα στάδια, β) των θέσεων που «χάνονται» σε κάθε στάδιο για τις ανάγκες της τηλεοπτικής 
µετάδοσης, γ) των θέσεων που πρέπει να κρατηθούν για την Ολυµπιακή οικογένεια, τους αθλητές, 
τους επισήµους και τους διαπιστευµένους δηµοσιογράφους, δ) των εισιτηρίων που πρέπει να 
κρατηθούν για πώληση σε ∆ΟΕ, ∆ιεθνείς Οµοσπονδίες, ΕΟΕ, εκπροσώπους του ηλεκτρονικού τύπου 
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που έχουν πληρώσει για τηλεοπτικά δικαιώµατα, διεθνείς χορηγούς και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα 
που έχουν αποκτήσει το δικαίωµα (µέσα από την υπογραφή σχετικών συµβολαίων) να αγοράσουν 
εισιτήρια και ε) των διάφορων κατηγοριών των υποψηφίων αγοραστών για τα υπόλοιπα εισιτήρια. 
Επίσης, πρέπει να καθορίσει τις τιµές των εισιτηρίων. 
 
Για τους Αγώνες του Σίδνεϊ εκδόθηκαν 9,6 εκ. εισιτήρια, από τα οποία, λόγω των υποχρεώσεων της 
ΟΕΟΑ που αναθέρθηκαν παραπάνω, µόνο τα 5,4 εκ. ήταν διαθέσιµα για το κοινό. Επίσης, ένα 
ποσοστό εισιτηρίων «κρατιούνται στην άκρη» για παν ενδεχόµενο και µόνο λίγο καιρό πριν τους 
Αγώνες διατίθενται προς πώληση.  
 
Προκλήσεις 
 
Οι προκλήσεις που είχε να αντιµετωπίσει το Τµήµα Εισιτηρίων είναι: α) η µεγιστοποίηση των 
πωλήσεων, β) η ικανοποίηση των απαιτήσεων του αυστραλιανού κοινού και της ∆ΟΕ, γ) η παροχή 
των καλύτερων δυνατών ευκαιριών στους χορηγούς της ΟΕΟΑ, δ) η δηµιουργία και η προώθηση 
ευνοϊκής διάθεσης της κοινωνίας έναντι των Αγώνων, ε) η δράση σύµφωνα µε το πνεύµα των 
Αγώνων, και στ) η εξασφάλιση συνέπειας κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της διάθεσης των 
εισιτηρίων. 
 
Στρατηγικός σχεδιασµός προώθησης των εισιτηρίων. 
 
Η καµπάνια για τα εισιτήρια ήταν µέρος µιας ευρύτερης καµπάνιας της ΟΕΟΑ που είχε στόχο να 
δηµιουργήσει µια πλατφόρµα πάνω στην οποία θα στηριζόταν η δηµιουργία καλού κλίµατος, 
ενθουσιασµού, συγκίνησης και αίσθησης του πνεύµατος των Αγώνων. Η στρατηγική προώθησης των 
εισιτηρίων προέβλεπε 6 διαφορετικές φάσεις που κάλυπτα την περίοδο από τον Ιούνιο του 1998 έως 
και το τέλος των Αγώνων, τον Οκτώβριο του 2000. Αιτήσεις για αγορά ειστηρίων µπορούσαν να 
υποβληθούν: α) µέσω επιστολών, β) µέσω τηλεφώνου, γ) µέσω διαδυκτίου και δ) σε ειδικά σηµεία 
πώλησης. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Τα εισιτήρια µιας µεγάλης διοργάνωσης όπως οι ΟΑ είναι ένα δύσκολο και υπεύθυνο καθήκον και ο 
τρόπος που µια ΟΕΟΑ χειρίζεται το θέµα επηρεάζει σηµαντικά την επιτυχία όλης της διοργάνωσης. Η 
µεγάλη πρόκληση είναι να επιτευχθεί µια «ισορροπία» ανάµεσα σε ανταγωνιστικές µεταξύ τους 
ανάγκες (π.χ., για µεγιστοποίηση των κερδών, για ισότητα στην αντιµετώπιση των πολιτών και για 
διαφάνεια σε όλες τις ενέργειες) και υποχρεώσεις (που προκύπτουν από συµβόλαια και συµβάσεις). 
Γενικά, η ΟΕΟΑ του Σίδνεϊ χρησιµοποίησε τους ίδιους µηχανισµούς και σε ορισµένες καίριες θέσεις 
τα ίδια πρόσωπα που χρησιµοποίησε και η Ατλάντα το 1996. Όµως, παρόλη την τεχνογνωσία και την 
εµπειρία πάνω στο θέµα δεν απέφυγε κάποια σηµαντικά λάθη, τα οποία είχαν αρνητικό αντίκτυπο για 
την ίδια και τους Αγώνες και χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια και µεγάλο οικονοµικό κόστος για να 
ξεπεραστούν στη συνέχεια. Αυτό δείχνει ότι η τεχνογνωσία και η εµπειρία δεν είναι αποκλειστικοί 
παράγοντες επιτυχίας και ότι το θέµα των εισιτηρίων των ΟΑ χρήζει περαιτέρω έρευνας και 
ανάλυσης. 
 
Βιβλιογραφία 
 
Atlanta Organizing Committee (ACOG). (1996). Post Games Report. Atlanta. 
Barcelona Organizing Committee (COOB). (1992). Post Games Report. Barcelona. 
Darby, I. (1999). BT raps rugby board for cup failures. Marketing. 
Katsaros, J. (1993). Selling high tech tickets. Probus Publishing Company, Chicago. 
 
Newspapers 
28 October 1999:16, The Sydney Morning Herald (Editorial): “The Olympic scams”. 
28 February 2000 (lift out), The Daily Telegraph (Editorial): “Tickets to history”. 
04 February 2000:1,4, The Daily Telegraph, McDougall B.: “Power game”. 
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SOCOG sources 
Annual Report 1998. 
Annual Report 1999. 
March 1999: Official Olympic Games Ticket Book. 
September 1999: Olympic Games special release of remaining tickets (second ticket book). 
29 October 1999: Sydney Olympic Games Public Ticket Offers - Public Information, Fact Sheets. 
March 2000: Olympic Opportunity Tickets (Ticket Book). 
 
Internal unpublished documents 
May 1998 (George Patterson Bates): Ticketing the Sydney 2000 Games. 
3 November 1998: Ticket marketing strategy. 
October 1999: The realities of running the Olympic Games –  
21 October 1999: The total number of the tickets and the complexities of Olympic Ticketing. 
15 November 1999: Estimated ticket allocation. 
3 October 2000: Olympic ticket sales. 
 
Media releases 
22 October 1999: Approves substantial management changes. 
17 February 2000: SOCOG final budget. 
13 September 2000: Ticket sales set to break Olympic record as Ticket Box Office opens 24 hours to 
meet demand. 

Web sites 
http://www.accc.gov.au.about/fs-about-htm 
http://www.australian.olympic.org.au/about/ 
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ: 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΟΙ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Ρήγας, Α.1 & Γαργαλιάνος, ∆.2 
1 School of Leisure, Sport & Tourism, University of Technology, Sydney 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

  
Εισαγωγή 
 
Κατά τη διάρκεια της 50χρονης πορείας του, το ∆ιεθνές Παραολυµπιακό Κίνηµα έχει αναπτυχθεί 
γοργά. Στην πραγµατικότητα περισσότερο από όσο είχε αναπτυχθεί το Ολυµπιακό Κίνηµα 50 χρόνια 
µετά την αναγέννηση των Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΑ). Οι Παραολυµπιακοί Αγώνες (ΠΑ), η 
κορυφαία εκδήλωση του Κινήµατος, είναι σήµερα ένα από τα µεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον 
κόσµο. Αυτή η ανάπτυξη είναι ένα νέο φαινόµενο για το Κίνηµα, το οποίο, έχοντας τις ρίζες του στο 
χώρο της αποκατάστασης των ατόµων µε αναπηρίες, παλινδροµούσε µεταξύ κοινωνικών (ένταξη 
µέσω του αθλητισµού) και αθλητικών στόχων (IPC, 1997). Η εξέλιξη των στόχων αυτών 
αντανακλάται στη σηµερινή, αρκετά σύνθετη, δοµή του, η οποία περιλαµβάνει ποικιλία διαφορετικών 
οργανισµών (Doll-Tepper, 1999). Μέσα στο Κίνηµα υπάρχουν µακροχρόνιες διαµάχες σχετικά µε 
ζητήµατα όπως το κατάλληλο πρότυπο για την ανάπτυξη των Παραολυµπιακών αθληµάτων και τον 
ρόλο των οργανισµών που το αποτελούν. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει: α) τα είδη των αθλητικών οργανισµών που έχουν 
υιοθετηθεί για τους αθλητές µε αναπηρία (ΑµεΑ) στο διεθνές επίπεδο, κυρίως αυτά που αφορούν στη 
διοίκηση των Παραολυµπιακών αθληµάτων, β) τη δοµή και το ρόλο της ∆ιεθνούς Παραολυµπιακής 
Επιτροπής - ∆ΠΕ (International Paralympic Committee - IPC).  
 
Μεθοδολογία 
 
Η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε περιελάµβανε λεπτοµερή επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
και 5 εκτενείς συνεντεύξεις µε άτοµα-κλειδιά του Παραολυµπιακού Κινήµατος. Η µορφή των 
συνεντεύξεων που επιλέχτηκε ήταν αυτή της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης µε συγκεκριµένη σειρά 
θεµάτων και ερωτήσεις-κλειδιά για την έρευνα, αλλά και µε την ευελιξία αλλαγής της σειράς, ή της 
µορφής των ερωτήσεων ανάλογα µε τις απαντήσεις.  
 
Αποτελέσµατα 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 4 διαφορετικά µοντέλα διοικητικής αρχής για τα αθλήµατα του 
Παραολυµπιακού Κινήµατος: 1) η ∆ΠΕ που διοικεί πολλά από τα αθλήµατα που αφορούν ευρύ 
φάσµα αναπηριών (multi-disability sports), µέσω των εκτελεστικών επιτροπών που εκλέγονται από τις 
Γενικές Συνελεύσεις των χωρών που καλλιεργούν κάθε άθληµα (τοξοβολία, στίβος, ποδηλασία, 
κολύµβηση, ιππασία, άρση βαρών, σκοποβολή, επιτραπέζια αντισφαίριση), 2) οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί 
Αθλητισµού για Αναπήρους (ΙOSDs), που διοικούν αθλήµατα που αφορούν, κατά κανόνα, µόνο µία 
αναπηρική κατηγορία (ξιφασκία, ράγκµπι, τζούντο, goalball, boccia, ποδόσφαιρο 7Χ7, ποδόσφαιρο 
τυφλών, καλαθοσφαίριση για αθλητές µε νοητική υστέρηση), 3) ανεξάρτητες διεθνείς αθλητικές 
οµοσπονδίες κατά άθληµα (IWBF, 2000; WOVD, 2000) (καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό αµαξίδιο, 
πετοσφαίριση, ιστιοπλοΐα)  και  4) αθλήµατα που διοικούνται από την ίδια αρχή (διεθνή οµοσπονδία) 
που έχει την ευθύνη για τους αρτιµελείς αθλητές (τένις). 
 
Η ∆ΠΕ ιδρύθηκε το 1992, αντικαθιστώντας τη ∆ιεθνή Συντονιστική Επιτροπή (International 
Coordination Committee - ICC), ένα όργανο µε περιορισµένη εξουσία και χωρίς εθνική εκπροσώπηση 
(Puetzer, 1995). Τα µέλη της ∆ΠΕ είναι οι Εθνικές Παραολυµπιακές Επιτροπές (ΕΠΕ) και οι IOSDs, 
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ενώ τα αθλήµατα που διοικούνται από τη ∆ΠΕ έχουν δικαίωµα ψήφου χωρίς να είναι επίσηµα µέλη. 
Οι IOSDs έχουν υπάρξει οι παραδοσιακοί οργανισµοί του Παραολυµπιακού Κινήµατος, αλλά η ισχύς 
και τα µέλη τους έχουν µειωθεί δραµατικά τα τελευταία χρόνια, παρά τις προσπάθειές τους για 
διατήρηση της αναγνώρισής τους ως αρµόδιων για την κατηγορία αναπηρίας που κάθε µία 
εκπροσωπεί (Nunez, 1998). Η εκτελεστική επιτροπή της ∆ΠΕ αποτελείται από 22 µέλη. Από αυτά τα 
8 εκλέγονται από τη Γεν. Συνέλευση για µια περίοδο 4 ετών, ενώ τα υπόλοιπα 14 είναι ex officio 
εκπρόσωποι των IOSDs (5), των περιφερειακών (regional) επιτροπών της IPC (6), των θερινών και 
χειµερινών αθληµάτων (2) και εκπρόσωπος των αθλητών (1).  
 
Οι συµµετέχοντες στις συνεντεύξεις: α) θεωρούν ότι παρά το γεγονός ότι κάποιο επίπεδο προόδου και 
ανάπτυξης διαπιστώνεται για όλα τα Παραολυµπιακά αθλήµατα, η πρόοδος των αθληµάτων που 
αυτοδιοικούνται δείχνει την αποτελεσµατικότητα αυτού του µοντέλου, β) θεωρούν ότι οι IOSDs 
πρέπει να έχουν αναπτυξιακό ρόλο και όχι την καλλιέργεια αθλητισµού υψηλών επιδόσεων και γ) 
αποδίδουν στη ∆ΠΕ ευθύνη για την ανάπτυξη των αθληµάτων και των -µη ανεπτυγµένων σήµερα- 
περιφερειών.  
 
Προτάσεις 
 
Για τη διοίκηση των Παραολυµπιακών αθληµάτων προτείνεται η υιοθέτηση του προτύπου της 
ανεξάρτητης διεθνούς οµοσπονδίας µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
� Να προηγηθεί ανάλυση των δυνατοτήτων, αδυναµιών, ευκαιριών και απειλών για κάθε άθληµα 

στο διεθνές περιβάλλον και να διαµορφωθεί για το καθένα ξεχωριστό χρονοδιάγραµµα µε στόχο 
την ανεξαρτητοποίηση. 

� Να δηµιουργηθεί σχέση συνεργασίας µε τις αντίστοιχες διεθνείς οµοσπονδίες, πρώτα σε τεχνικό 
και µετά σε διοικητικό επίπεδο. 

� Οι IOSDs να θέσουν χρονοδιαγράµµατα για τη µετάβαση των αθληµάτων που ελέγχουν σε 
ανεξάρτητες δοµές. 

� Να καθιερωθεί λειτουργικό σύστηµα κατηγοριοποίησης (classification) (Bourke, 1998), σε όλα τα 
αθλήµατα, ώστε να είναι εφικτό να συναγωνίζονται αθλητές µε διαφορετικό είδος αναπηρίας, αλλά 
ανάλογο βαθµό λειτουργικής ικανότητας. 

 
Για τη ∆ΠΕ προτείνεται: 
� Η ενθάρρυνση και καθοδήγηση των αθληµάτων που ελέγχει προς την κατεύθυνση της 

ανεξαρτητοποίησης. 
� Η ανάληψη δράσεων για ανάπτυξη της βάσης του Κινήµατος, καθώς και πρωτοβουλιών 

εκπαίδευσης / ενηµέρωσης του κοινού για τον αθλητισµό για ΑµεΑ, καθώς και το συναγωνιστικό 
χαρακτήρα του κορυφαίου επιπέδου των αθληµάτων. 

� Η άµεση εκλογή των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και µείωση του αριθµού τους.  
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Συνεντεύξεις 
 
Anne Green (2000), Chairman IPC Swimming Section, a multi-disability sport governed by a Sport 

Assembly Executive Committee (SAEC), where there is limited influence of the IOSDs in its 
operations and decision-making,  

Chris Cohen (2000), Chairman IPC Athletics Section, a sport governed by the respective SAEC, 
where the IOSDs have a crucial role, 

Don Perriman (2000), Chairman, IWBF Classification Committee; Wheelchair Basketball has been 
the pioneer of the sports that created their own independent governing body and adapted an 
integrated classification system 

Tony Sainsbury (2000), Vice President British Paralympic Association (BPA), member of IPC 
Marketing Commission, 

Manfred Kohl (2000), Former Chairman of IPC Athletes’ Committee and a member of the IPC 
Executive Committee from 1996 to 1998. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ & ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 
Θεοδώρου, Ν. 
Loughborough University (UK) 
 
Εισαγωγή 
 
Η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία (∆ΟΑ) αποτελεί το θεµέλιο λίθο του Ολυµπιακού Κινήµατος και τον 
πρωταρχικό καταλύτη της διαδικασίας της Ολυµπακής Παιδείας και Εκπαίδευσης διεθνώς. Αν και η 
σηµασία της ∆ΟΑ έχει καταγραφεί από πολλούς ερευνητές, συγγραφείς και ιστορικούς του 
Ολυµπισµού, η διοικητική στρατηγική ανάλυση και διαµόρφωσή της στα πλαίσια της Ελληνικής και 
διεθνούς Ολυµπιακής αθλητικής οικογένειας δεν υπήρξε αντικείµενο ουσιαστικής έρευνας.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας εργασία ήταν: α) να εξετάσει τα κύρια στοιχεία της διαδικασίας στρατηγικής 
ανάλυσης (Johnson & Scholes, 1999; Finlay, 2000) της ∆ΟΑ και β) να αναλύσει την περιοδική 
οργανωτική διαµόρφωση (Mintzberg,1999) της ∆ΟΑ από το προπαρασκευαστικό, οργανωτικά 
σταθερό, µοντέλο διοίκησης στην Αθήνα, στο λειτουργικό και δυναµικό, επιχειρησιακό περιβάλλον 
Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και Συνεδρίων στην Αρχαία Ολυµπία. 
 
Μεθοδολογία 
 
Η µοναδικότητα, η ιδιαιτερότητα και η πολυπλοκότητα του ερευνητικού αντικειµένου οδήγησε στην 
υιοθέτηση της ποιοτικής έρευνας. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν µέσα από ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε 
τη «στρατηγική κορυφή» της ∆ΟΑ, τον Πρόεδρο κ. Νίκο Φιλάρετο και τον Κοσµήτορα κ. Κώστα 
Γεωργιάδη. Η δοµή και το περιεχόµενο των ερωτήσεων επικεντρώθηκε στα κύρια αντικείµενα 
ενδιαφέροντος της στρατηγικής διοικητικής ανάλυσης, όπως η δυναµική του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος της ∆ΟΑ (PEST & SWOT analyses), οι ικανότητες και οι δυνατότητες του 
οργανισµού (Strategic Resources & Capabilities Analyses), οι προσδοκίες και τα συµφέροντα των 
ενδιαφεροµένων µελών (Stakeholders Analysis) και η οργανωτική κουλτούρα.(Mission & 
Organizational Culture Strategic Analyses).  
 
∆ευτευρεύοντα στοιχεία συλλέχτηκαν από τις ακόλουθες πηγές: µη δοµηµένες συνεντεύξεις µε 
επιλεγµένα µέλη του υπαλληλικού προσωπικού και τους προσκεκληµένους οµιλητές των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και συνεδρίων της ∆ΟΑ (καλοκαίρι, 2001), παρακολούθηση των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και συνεδρίων της ∆ΟΑ την ίδια περίοδο, µελέτη παλαιότερων 
αρχείων και πρακτικών των Συνόδων (περίοδος 1965 - 1999), επιλεκτική µελέτη των ιστοσελίδων της 
∆ΟΑ, ∆ΟΕ, ΟΕΟΑ-ΑΘΗΝΑ 2004, Leeds University e-Library, Loughborough University e-Library, 
Olympic Museum Library και, τέλος, τα αρχεία της ∆ΟΑ στη βιβλιοθήκη της, στην Ολυµπία. 
 
Επιλέον, προκειµένου να εξεταστεί και να αναλυθεί η µετάλλαξη της ∆ΟΑ εφαρµόστηκαν τα 
ακόλουθα οργανωτικά µοντέλα στρατηγικής οργανωτικής και διοικητικής διαµόρφωσης: α) 
«Mintzbergian Organizational Configuration Model» (Mintzberg, 1979) και β) «Model for the 
strategic analysis in non-profit sport organizations» (Slack & Hinings, 1992; Slack, 1997).  
 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της ∆ΟΑ ανέδειξε µια σχετική ρευστότητα των πολιτικών 
τάσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Το Ελληνικό πολιτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως 
σταθερό και δηµοκρατικό, αλλά µε διαφθορά και υποτέλεια των κυβερνητικών και δηµόσιων 
αθλητικών θεσµών και οµοσπονδιών (Nassis, 1993), σύγκρουση διαπλεκόµενων συµφερόντων και 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Αθλητισµού  

Τρίκαλα              14 – 16 ∆εκεµβρίου 2001 40

νοµοθετικά κενά, ιδιαίτερα στην αθλητική νοµοθεσία.(Nerkizoglou, 1999). Η ύφεση της έντασης µε 
την Τουρκία και η Ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, σε συνδυασµό µε τους ταχείς ρυθµούς οικονοµικής 
ανάπτυξης των τελευταίων 5 ετών και τις ενθαρρυντικές προοπτικές των ΟΑ του 2004 επηρεάζουν 
θετικά τη στρατηγική διαµόρφωση και το σχεδιασµό της ∆ΟΑ. Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο και τον 
Κοσµήτορα, το Υπουργείο Πολιτισµού έχει κατανοήσει πλήρως τη σηµασία της ∆ΟΑ και κονδύλια 
τόσο από την ΕΟΚ, όσο και από το Υπουργείο πρόκειται να εγκριθούν για τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα και για τα αναπτυξιακά σχέδια της Ακαδηµίας. Επικείµενες χορηγίες αναµένονται και 
από την ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004».  
 
Αν και η δυνατότητα οικονοµικής ενίσχυσης διαφαίνεται ενθαρρυντική, η συµπαράσταση και η 
συνεργασία της ∆ΟΑ µε την ΕΟΕ αποδείχτηκε ότι δεν είναι αποτελεσµατική και ότι µεγάλες 
δυνατότητες και ευκαιρίες µπορούν να υπάρξουν στο µέλλον προς όφελος της Ελληνικής Αθλητικής 
Οικογένειας. Ενθαρρυντικές είναι και οι τάσεις στην Ελληνική κοινωνία µε την ευρεία ανταπόκριση 
του προγράµµατος Ολυµπιακής Παιδείας, το οποίο ξεκίνησε µε πρωτοβουλία του κ.Φιλάρετου και 
ιδιαίτερα του Κοσµήτορα της ∆ΟΑ κ. Γεωργιάδη.  
 
Ο κ. Φιλάρετος χαρακτηρίζει το εθελοντικό ενδιαφέρον των Ελλήνων µέτριο σε σύγκριση µε το 
µεγάλο διεθνές εθελοντικό έργο που προσφέρεται κάθε καλοκαίρι κατά τις συνόδους και τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα της ∆ΟΑ στην Ολυµπία. Αν και στην Ελληνική επικράτεια η ∆ΟΑ δεν 
χαίρει της δέουσας δηµοσιότητας και σηµασίας, στο διεθνές αθλητικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως 
ο κορυφαίος φορέας Ολυµπιακής Εκπαίδευσης και «µοναδικός αναµεταδότης» της φιλοσοφίας και 
των ιδανικών του Ολυµπισµού. Οι προσπάθειες του Προέδρου και του Κοσµήτορα µε τη διαρκή 
υποστήριξη της ∆ΟΕ έχουν δηµιουργήσει ένα επεκτεινόµενο σύστηµα Εθνικών Ολυµπιακών 
Ακαδηµιών σε πολλές µικρές και µεγάλες χώρες όλου του κόσµου, ενώ οι οµιλητές των συνόδων και 
του µεταπτυχιακού Ολυµπιακού προγράµµατος στην Ολυµπία, είναι κορυφαίου επιπέδου µε 
συµµετοχές καθηγητών από τα πιο φηµισµένα πανεπιστήµια της Ευρώπης και της Αµερικής.  
 
Αν και το Ολυµπιακό Μουσείο στη Λωζάνη, όπως και το Αυτόνοµο Κέντρο Ολυµπιακών Σπουδών 
στη Βαρκελώνη συναγωνίζονται µε τη ∆ΟΑ, η υπεροχή της Ακαδηµίας είναι διεθνώς αναγνωρισµένη: 
η µοναδικότητα του χώρου και οι εγκαταστάσεις στην Αρχαία Ολυµπία, τα αποκλειστικά αρχεία των 
συνόδων, το ενδιαφέρον κορυφαίων µελών του Ολυµπιακού Κινήµατος, η ικανότητα προσέλκυσης 
καταξιωµένων οµιλητών και η εµπειρία στην οργάνωση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών ολυµπιακών 
προγραµµάτων αποτελούν τα κύρια «ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα» (Porter, 1985). 
Πλεονέκτηµα επίσης αποτελεί και η ανεξαρτησία της σε ό,τι αφορά στη στρατηγική και στο 
σχεδιασµό προγραµµάτων και πλάνων δράσης, καθώς και η συµµετοχή της στο ∆ιεθνές Κέντρο 
Ολυµπιακής Εκεχειρίας υπό την αιγίδα της ∆ΟΕ. Σύµφωνα µε τον κ. Γεωργιάδη η «κοινωνία της 
πληροφορίας» και το διαδίκτυο θα αποτελέσουν ένα επιπλέον στρατηγικό πλεονέκτηµα της ∆ΟΑ στο 
µέλλον: η ιστοσελίδα της ∆ΟΑ (www.ioa.org), σε συνδυασµό µε την “on line” µετάδοση των 
συνεδρίων (www.ioa-sessions.org), αποτελούν ένα µοναδικό µέσο µεταλαµπάδευσης των 
Ολυµπιακών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και των ιδεωδών του Ολυµπισµού σε όλο τον κόσµο. 
 
Αν και η ∆ΟΑ υπερτερεί σε πλεονεκτήµατα και ευκαιρίες, κύριες απειλές χαρακτηρίζονται η 
διαφθορά του Ολυµπιακού Κινήµατος µέσα από τον χρηµατισµό, την εµπορευµατοποίηση, τα 
αναβολικά, τη συκοφαντική δυσφήµιση από τα ΜΜΕ και τους ανεύθυνους και ανενηµέρωτους 
αθλητικούς δηµοσιογράφους. Κύρια αδυναµία της ∆ΟΑ αποτελεί το ισχύον Ελληνικό νοµικό πλαίσιο, 
το οποίο περιορίζει τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και το µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό 
ενόψει και των Ολυµπιακών Αγώνων. Το νέο Ολυµπιακό νοµοσχέδιο και η θεσµοθέτηση της ∆ΟΑ ως 
Νοµικού Προσώπου θα σηµατοδοτήσουν µια νέα εποχή. Υπό το φως ενός νέου περιβάλλοντος 
νοµικής ευελιξίας, η ∆ΟΑ θα µπορέσει να αποκτήσει πλήρη αυτονοµία και να εξασφαλίσει 
εξειδικευµένο διοικητικό, επιστηµονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό, ώστε να 
πραγµατοποιήσει το µεγαλόπνοο σχέδιο δηµιουργίας µόνιµου τµήµατος Ολυµπιακής εκπαίδευσης  και 
έρευνας πανεπιστηµιακού επιπέδου. Ήδη, η συνεργασία της µε κορυφαία τµήµατα Αµερικανικών, 
Γερµανικών και Αγγλικών Πανεπιστηµίων και µε την ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004» αποτελούν 
ενθαρρυντικά σηµεία για τις µελλοντικές της προοπτικές.  
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Η οργανωτική κουλτούρα, το όραµα και οι στόχοι της ∆ΟΑ διακατέχονται από σταθερότητα, πίστη 
και αποδοχή από τα µόνιµα µέλη και διακρίνονται για τον εναρµονισµό τους µε τα Ολυµπιακά 
ιδεδώδη και το νέο Ολυµπιακό Χάρτη. Τέλος, από τη µία πλευρά οι απαιτήσεις της κύριας οµάδας 
ενδιαφεροµένων µελών (όπως η «Εφορεία» της ∆ΟΑ, το µόνιµο προσωπικό της ∆ΟΑ, η ∆ΟΕ, η ΕΟΕ, 
οι Εθνικές Ολυµπιακές Επιτροπές και Ακαδηµίες και οι ∆ιεθνείς Οµοσπονδίες), είναι υψηλές. Από 
την άλλη πλευραά οι απαιτήσεις της δευτερεύουσας οµάδας ενδιαφεροµένων µελών (όπως το εποχικό 
προσωπικό, οι σύνεδροι, οι µαθητές, οι καθηγητές και οι συντονιστές, το Υπουργείο Πολιτισµού και η 
κυβέρνηση, οι εθνικές οµοσπονδίες, ο ∆ήµος Ολυµπίας, η ελληνική – αθλητική - κοινή γνώµη και ο 
αθλητικός τύπος) χαρακτηρίζονται από διαφοροποίηση συµφερόντων και προσδοκιών και η ελεγκτική 
ή παρεµβατική τους δραστηριότητα αποδείχτηκε µέτρια ως και µικρή προς το παρόν, αλλά µε  
προοπτικές µακροπρόθεσµης επίδρασης στο µέλλον. 
 
Η οργανωτική διοικητική διαµόρφωση της ∆ΟΑ, σύµφωνα µε το «Mintzbergian Model» (Mintzberg, 
1979), ανέδειξε µια δραµατική περιοδική ετήσια µετάλλαξη από τη χειµερινή στη θερινή περίοδο 
δραστηριοτήτων. Κατά τη χειµερινή περίοδο (Οκτώβριος – Απρίλιος) η οργανωτική διαµόρφωση 
χαρακτηρίζεται «ΑΠΛΗ» µε την ακόλουθη σύνθεση των «δοµικών λίθων»: α) «στρατηγική κορυφή», 
Πρόεδρος και Κοσµήτορας µε αρµοδιότητες οργάνωσης, διοίκησης, προγραµµατισµού, σχεδιασµού 
και ελέγχου, β) «διοικητικοί µεσαίας γραµµής», στελέχη µε αρµοδιότητες επίβλεψης και 
υποβοήθησης του βοηθητικού προσωπικού και του επιχειρησιακού πυρήνα. Εφαρµόζουν εντολές που 
προέρχονται κατευθείαν από τη στρατηγική κορυφή σε ό,τι αφορά στην προετοιµασία των θερινών 
συνόδων, γ) «βοηθητικό προσωπικό», υπάλληλοι υποστήριξης µε αρµοδιότητες γραµµατείας, 
επικοινωνίας και προετοιµασίας των θερινών συνόδων. Συχνά εκτελούν εντολές που προέρχονται 
τόσο από τους διοικητικούς κορυφαίας γραµµής, όσο και από τη στρατηγική κορυφή, δ) 
«επιχειρησιακός πυρήνας», προσωπικό γενικών καθηκόντων εποχικό και µόνιµο. Η περίοδος αυτή 
χαρακτηρίζεται από σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις, ξεκάθαρη κατανοµή ρόλων και εργασιών, 
σχετικά αυξηµένο συγκεντρωτισµό και γραφειοκρατικές διαδικασίες.  
 
Κατά τη θερινή περίοδο (Μάιος – Σεπτέµβριος) η διαµόρφωση χαρακτηρίζεται «ΕΙ∆ΙΚΗ», συχνά µε 
στοιχεία «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ» οργανωτικής διαµόρφωσης. Στην προαναφερόµενη «ΑΠΛΗ» 
διαµόρφωση τώρα προστίθενται οι 2 ακόλουθοι δοµικοί λίθοι:  
α) Η «τεχνοδόµηση», η οποία αποτελείται από το εθελοντές καθηγητές, επιστήµονες, ερευνητές, 
συντονιστές, οµιλητές, σύνεδρους και κατά περίσταση µέλη της «Εφορείας» της ∆ΟΑ. Η οµάδα 
αυτών των «στελεχών» αποτελεί το βασικότερο από τους δοµικούς λίθους, διότι τα µέλη της έχουν 
ενισχυµένες αρµοδιότητες, πρωτοβουλίες και ελευθερία κινήσεων σε ό,τι αφορά στο εκπαιδευτικό 
έργο, το συντονισµό των οµάδων εργασίας - διαλόγου και την πραγµατοποίηση των διαλέξεων και 
των συνόδων. Συχνά λειτουργούν ως σύµβουλοι τόσο του Προέδρου, όσο και του Κοσµήτορα και 
τους υποβοηθούν στο δύσκολο έργο της υλοποίησης των προγραµµάτων της θερινής περιόδου. 
β) Ο «ειδικός επιχειρησιακός πυρήνας», ο οποίος αποτελείται από εποχικό προσωπικό για 
γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη, µε αυξηµένες υπευθυνότητες, πρωτοβουλίες και ελευθερίες 
κινήσεων και µια οµάδα εποχικών µεταφραστών για την κάλυψη των διεθνών συνόδων και του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος. 

 
Συµπεράσµατα 
 
Αν και µε το παρόν σχήµα η ∆ΟΑ λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθµό, η ταχεία ανάπτυξη των 
θεσµοθετηµένων φορέων του Ολυµπιακού Κινήµατος σε όλα τα επίπεδα, η αυξηµένη ζήτηση για 
παρακολούθηση των συνόδων και του µεταπτυχιακού προγράµµατος Ολυµπιακών Σπουδών και οι 
φιλόδοξοι στόχοι της «στρατηγικής κορυφής» της ∆ΟΑ επιβάλλουν τη στρατηγική σχεδίαση, 
διαµόρφωση και εφαρµογή ενός µακρόπνοου και προσεκτικού πλάνου δράσης, µε βάση την 
προαναφερόµενη στρατηγική ανάλυση, ενόψει µάλιστα και των ΟΑ του 2004. Από την άλλη µεριά, 
επισηµάνθηκε η µοναδικότητα και η σπουδαιότητα της ∆ΟΑ στο παγκόσµιο πολιτικό, κοινωνικό και 
αθλητικό Ολυµπιακό στερέωµα, αλλά και η σηµασία της ως πρεσβευτή τόσο των αρχαίων ελληνικών 
αξιών και ιδανικών του Ολυµπισµού και της φιλοσοφίας των ΟΑ, όσο και του σύγχρονου Ελληνικού 
πολιτισµού και αθλητισµού. 
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Εισαγωγή 
 
Οι διοικούντες του αθλήµατος αποτελούν έναν πολύ σηµαντικό κρίκο στην κοινωνική υποστήριξη 
των κωπηλατών. ∆υστυχώς, ο ρόλος τους στην αθλητική σταδιοδροµία των κωπηλατών δεν έχει 
εξετασθεί µέχρι σήµερα. Οι Rees & Hardy (2000), υποστήριξαν ότι η κοινωνική υποστήριξη των 
αθλητών κορυφής έχει πολυδιάστατη φύση. Αντιθετα, η αποµόνωση καθιστά τον αθλητή/τρια 
ευάλωτο στους τραυµατισµούς και έχει καταστροφικές συνέπειες στην απόδοσή του (Rees & Hardy, 
2000). Σύµφωνα µε την Tsang (2000), η συµµόρφωση µε τις κυρίαρχες αξίες του αθλητισµού 
αποτελεί τον κανόνα των αθλητικών επιδόσεων. Η υπακοή στους νόµους του προπονητή και των 
διοικούντων αποτελεί αρετή. O King (1997), υποστηρίζει ότι οι κοινωνικές σχέσεις αποτελούνται από 
ταυτόχρονες πράξεις συµµόρφωσης, υποταγής και αντίστασης. Ο King δεν πιστεύει ούτε ότι η 
υποτελής οµάδα είναι ενήµερη της πραγµατικότητας της θέσης της και αντιστέκεται, ούτε ότι την 
αποδέχεται άκριτα.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η µελέτη των σχέσεων µεταξύ κωπηλατών και διοικητικών 
στελεχών. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 14 κωπηλάτες, οι οποίοι ήταν οι καλύτεροι ενεργοί ερασιτέχνες 
αθλητές στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας 11 ήταν φοιτητές ΤΕΦΑΑ, ενώ οι άλλοι 
3 ήταν φοιτητές άλλων σχολών. Η ηλικία τους ήταν 20-24 ετών. Η επιλογή τους βασίσθηκε στην 
προηγούµενη συµµετοχή τους σε κοινόβια.   
 
Ερευνητική προσέγγιση: Ως µέθοδος συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν η ατοµική συνέντευξη 
(Jones, 1985α) και η οµαδική συνέντευξη (Hedges, 1985). Η στρατηγική, η τακτική και οι τεχνικές 
των συνεντεύξεων έχουν περιγραφεί από τον Gorden (1969).  
 
∆οµή και οδηγός συνεντεύξεων: Οι συνεντεύξεις ήταν ηµιδοµηµένες, οι ερωτήσεις ήταν 
διαµορφωµένες εκ των προτέρων και προήλθαν από την εµπειρική γνώση του αντικειµένου της 
κωπηλασίας, δεδοµένου ότι στη διεθνή βιβλιογραφία τα στοιχεία ήταν εντελώς ανεπαρκή για το θέµα 
αυτό. Επειδή οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτές οι συµµετέχοντες είχαν όλη την ευχέρεια να αναλύσουν τις 
σκέψεις τους. Όλες οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν είτε σε γραφεία του ΤΕΦΑΑ, είτε στα γραφεία των 
κωπηλατικών οµίλων.  
 
Μέθοδος ανάλυσης: Αµέσως µετά τις συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκε αποµαγνητοφώνηση, η οποία 
κατέλαβε 130 πυκνογραµµένες κόλλες αναφοράς. Η ανάλυση των συνεντεύξεων έγινε µε τη µέθοδο 
του «χάρτη κεντρικών εννοιών» (Jones, 1985b; Eden et al 1983). Η µέθοδος των γνωστικών χαρτών 
είναι µια υποδειγµατική µέθοδος η οποία προτίθεται να απεικονίσει ιδέες, πιστεύω, στάσεις και την 
σχέση του ενός µε το άλλο µε έναν υποκείµενο σε µελέτη και ανάλυση τρόπο. Σύµφωνα µε το Robson 
(1993: 392): «...όπως στην ορθογώνια απεικόνιση των αποτελεσµάτων, έτσι και στη χαρτογραφηµένη 
απεικόνιση οι ερευνητές εξαναγκάζονται να αφαιρέσουν και να επιλέξουν από ένα πλήθος 
πληροφοριών, έτσι ώστε η αντιπροσώπευση να µπορεί να γίνει πάνω σε ένα µοναδικό φύλλο 
χαρτιού».  
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Αποτελέσµατα 
 
Παράγοντες του σωµατείου 
 
Πολλοί κωπηλάτες επιδιώκουν καλές σχέσεις µε τους διοικούντες του σωµατείου διότι γνωρίζουν ότι 
το µέλλον τους είναι συνυφασµένο µε την εύνοια που θα δείξουν οι τελευταίοι. Έχουν καλές σχέσεις 
µαζί τους διότι νοιώθουν ότι ενδιαφέρονται για αυτούς, ότι τους καταλαβαίνουν και ως αθλητές και 
ως άτοµα και θέλουν να τους βοηθήσουν να πάνε καλά. Κάποιοι κωπηλάτες έχουν τυπικές σχέσεις µε 
τη διοίκηση του σωµατείου και συζητούν µαζί τους µόνον όταν υπάρξει κάποιο πρόβληµα (π.χ., 
δανεισµού βάρκας), ενώ άλλοι έχουν κακές σχέσεις και προβλήµατα. Εκτός από τον πρόεδρο και τον 
έφορο του σωµατείου, οι κωπηλάτες σπανίως γνωρίζουν τα υπόλοιπα µέλη της διοίκησης. Ιδιαίτερα 
προβλήµατα δηµιουργούνται όταν οι κωπηλάτες αναγκάζονται να αγωνιστούν για την Αθλητική 
Ένωση Ναυτικού (ΑΕΝ) κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας. Οι παράγοντες των 
σωµατείων δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι η συνέχιση της καριέρας των κωπηλατών θα 
ωφελήσει σε τελική ανάλυση και το σωµατείο. Όπως αναφέρθηκε και αλλού, διάχυτη είναι η 
εντύπωση των κωπηλατών ότι οι εµπειρικοί προπονητές βρίσκονται στις θέσεις  που βρίσκονται λόγω  
των σχέσεων τους µε τους διοικούντες.   
 
Παράγοντες της Οµοσπονδίας 
 
Οι κωπηλάτες έχουν απόµακρες σχέσεις µε τους διοικούντες της οµοσπονδίας, αφού τους συναντάνε 
µόνο στα ταξίδια στο εξωτερικό και στους διεθνείς αγώνες. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι οι 
παράγοντες της οµοσπονδίας είναι άγνωστοι στους κωπηλάτες, πολλοί από τους οποίους αποφεύγουν 
συνειδητά να έχουν σχέσεις µε τους διοικούντες επειδή φοβούνται µήπως τους δυσαρεστήσουν και 
διωχθούν από την Εθνική οµάδα. Οι παράγοντες της Οµοσπονδίας κάνουν σοβαρές διακρίσεις µεταξύ  
των κωπηλατών. Μόνο 15 από τα 50 άτοµα της Εθνικής οµάδας επιχορηγούνται για τη χρήση 
τροφικών συµπληρωµάτων. Οι παράγοντες της οµοσπονδίας δεν διστάζουν να δώσουν ψεύτικες 
υποσχέσεις για οικονοµική βοήθεια και µισθούς. Παρουσιάζονται χαµογελαστοί στις αποστολές και 
προσπαθούν να κινητοποιήσουν τους κωπηλάτες µε απατηλές υποσχέσεις για οικονοµική βοήθεια, 
αλλά στη συνέχεια εξαφανίζονται. Οι περισσότεροι κωπηλάτες έχουν άµεση ανάγκη αυτήν την 
οικονοµική βοήθεια προκειµένου να µπορέσουν να συνεχίσουν την καριέρα τους. Όσοι προέρχονται 
από τα φτωχότερα κοινωνικά στρώµατα δεν µπορούν να επιβιώσουν στον αθλητισµό χωρίς κάποια 
οικονοµική βοήθεια. Ακόµη και το µικρό µισθό που οι διοικούντες υπόσχονται (60.00 δρχ. το µήνα) 
δεν τον παίρνουν.  
 
Επίσης, οι διοικούντες είναι αναξιόπιστοι και όσον αφορά τη χρονική διάρκεια  των κοινοβίων που 
είναι συνήθως µικρότερα σε διάρκεια από την προβλεπόµενη. Ενώ οι διοικούντες έχουν διαρκώς 
απαιτήσεις από τους κωπηλάτες για επιτυχίες δεν προσλαµβάνουν τα κατάλληλα άτοµα (π.χ., 
προπονητές, φυσιοθεραπευτές, και άλλα στελέχη). Παραδόξως, οι διοικούντες της Οµοσπονδίας 
κινητοποιούνται ιδιαίτερα µόνον όταν διεθνείς αγώνες διεξάγονται στην Ελλάδα οπότε και 
προσλαµβάνονται φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγοι κ.ά. Μερικοί κωπηλάτες που αντιλαµβάνονται ότι 
δεν µπορούν να φθάσουν υψηλότερα χωρίς τη βοήθεια των διοικούντων απογοητεύονται και 
εξετάζουν τα ενδεχόµενα είτε να σταµατήσουν εντελώς τον αθλητισµό, είτε ακόµη να αλλάξουν και 
άθληµα. Οι κωπηλάτες φοβούνται τους διοικούντες επειδή οι τελευταίοι αποτελούν εργοδότες των 
προπονητών και µπορούν να επηρεάσουν τους προπονητές της Εθνικής.  
 
Συζήτηση 
 
Όλοι, σχεδόν, οι κωπηλάτες ανέφεραν ότι υπάρχει διαφορά στις σχέσεις µεταξύ αθλητών και 
διοικούντων των σωµατείων µε τους διοικούντες της Οµοσπονδίας. Με τους µεν πρώτους οι σχέσεις 
περιγράφονται από πολύ καλές έως τυπικές, ενώ µε τους δεύτερους οι σχέσεις περιγράφονται από 
τυπικές έως κακές. Οι αθλητές δεν έχουν καλή γνώµη για τους διοικούντες της Οµοσπονδίας. Το 
σηµαντικότερο πρόβληµα στις σχέσεις διοικούντων – αθλητών είναι η έλλειψη επικοινωνίας. Οι 
αθλητές δεν γνωρίζουν ποιοι βρίσκονται στη διοίκηση, εκτός από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και 
τον έφορο. Με αυτούς, όµως, δεν έχουν προσωπική επαφή. ∆εν έχει γίνει καµιά προσπάθεια από την 
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πλευρά της διοίκησης να προσεγγίσει τους αθλητές, να τους γνωρίσει καλύτερα και να τους κάνει να 
νοιώσουν ότι κάποιος ενδιαφέρεται για αυτούς. Πιστεύουν, δηλαδή, ότι η διοίκηση απλά λαµβάνει 
κάποιες αποφάσεις, αλλά βρίσκεται αποκοµµένη από τους αθλητές. Όπως επισηµαίνει η Balague 
(1999:96): «...αποτελεί συχνά µεγάλη πηγή στρες και άγχους για τους κορυφαίους αθλητές να 
αισθάνονται ότι ένας µεσάζων, ή µάνατζερ δεν ενδιαφέρεται πραγµατικά για τις ανάγκες τους». Οι 
κωπηλάτες, όπως και όλοι οι αθλητές (Rees & Hardy, 2000), ζητούν συναισθηµατική υποστήριξη, 
ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και χειροπιαστή οικονοµική υποστήριξη, αλλά δεν βρίσκουν 
ανταπόκριση από τους διοικούντες.  
 
Οι κωπηλάτες θεωρούν απαράδεκτο το ότι οι διοικούντες επεµβαίνουν στη δουλειά του προπονητή. 
Προσπαθούν να τον επηρεάσουν για να συµµετάσχουν στην εθνική οµάδα αθλητές που τους έχουν 
προσωπική συµπάθεια, αθλητές του σωµατείου τους, ή σωµατείων µε τους οποίους έχουν καλές 
σχέσεις, αθλητές σωµατείων που έχουν συµφέροντα ως παράγοντες για τη διατήρηση της θέσης τους, 
κ.α. Ο προπονητής επηρεάζεται πάρα πολύ από φόβο µήπως χάσει τη θέση του. Με αυτόν τον τρόπο 
στην Εθνική συµµετέχουν και πολλά άτοµα που δεν το αξίζουν και φυσικά δεν υπάρχουν 
αποτελέσµατα στους διεθνείς αγώνες.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Από τα παραπάνω βγαίνει το συµπέρασµα ότι οι αθλητές δεν έχουν καλή γνώµη για τους διοικούντες 
της εθνικής οµάδας. Πιστεύουν ότι δεν κάνουν αυτό που πρέπει για να βοηθήσουν το άθληµα και να 
του δώσουν την ώθηση που χρειάζεται και αυτό συµβαίνει για 2 λόγους: α) διότι βρίσκονται στη θέση 
που κατέχουν από προσωπική και µόνο φιλοδοξία, χωρίς να έχουν πραγµατική πρόθεση να 
βοηθήσουν και β) διότι όλοι τους είναι µεγάλοι σε ηλικία και µακριά από τις εξελίξεις του αθλήµατος. 
Είτε δεν τράβηξαν ποτέ τους κουπί, οπότε δεν µπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις επειδή δεν 
έχουν τις ανάλογες εµπειρίες, είτε τραβούσαν κουπί πριν από πολλά χρόνια µε τελείως διαφορετικές 
συνθήκες. Άρα, ένα µέρος της ευθύνης για το χαµηλό επίπεδο της ελληνικής κωπηλασίας φέρουν και 
οι διοικούντες. Η ηγεσία κάθε αθλητικού οργανισµού θα πρέπει να αξιολογείται και να 
επανεκπαιδεύεται (Κριεµάδης, 2001). 
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ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩMATEIΩΝ 

 
Παπανικολάου, Ζ., Πάζιου, Χ. & Κεραµίδας, Π. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Παρόλο που για πάρα πολλά θέµατα του ποδοσφαίρου η βιβλιογραφία είναι πλούσια, υπάρχει έλλειψη 
χρήσιµων πληροφοριών για το ρόλο των µάνατζερ των ποδοσφαιρικών σωµατείων, οι οποίοι 
οργανώνουν και διευθύνουν τις δραστηριότητες των σωµατείων αυτών. Αυτό µπορεί να οφείλεται 
στην επικρατούσα νοοτροπία που θεωρεί ότι ποδόσφαιρο σηµαίνει ανταγωνισµό και νίκες. Εποµένως, 
στο προσκήνιο πρέπει να βρίσκονται οι (θεωρούµενοι) βασικοί συντελεστές του ανταγωνισµού, 
δηλαδή οι παίκτες, οι προπονητές και, ορισµένες φορές, οι διαιτητές. 
 
Όµως, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας και 
ο αθλητισµός δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Έτσι, το παραδοσιακό µοντέλο του µάνατζερ 
(ο αποκλειστικός προσανατολισµός των ενεργειών του οποίου είναι η αγωνιστική κατάσταση της 
οµάδας) δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες των καιρών. Ο σύγχρονος µάνατζερ χρειάζεται να 
αντιληφθεί τα νέα δεδοµένα και να προσαρµοσθεί στις εξελίξεις, οι οποίες δεν προσδιορίζονται µόνο 
ως γενικές κοινωνικές τάσεις, αλλά και ως συµπεριφορά και στάση ζωής των ίδιων των παιδιών / 
αθλητών, που έρχεται σε σύγκρουση µε το αυταρχικό µοντέλο διοίκησης των οµάδων του 
παρελθόντος.  
 
Οι συνθήκες ζωής της ελληνικής κοινωνίας και η υπερσυγκέντρωση του πληθυσµού σε µεγάλα 
αστικά κέντρα έχουν δηµιουργήσει συνθήκες εχθρικές για την υγιή σωµατική και ψυχική ανάπτυξη 
των παιδιών. Λόγω του συνεχώς αυξανόµενου µορφωτικού επιπέδου των γονέων, η απόφαση να 
ασχοληθεί το παιδί τους µε τον αθλητισµό, έχει συχνά τις ρίζες της στη συνειδητοποίηση αυτού του 
προβλήµατος. Συνέπεια αυτών είναι η αλλαγή προσανατολισµού του στόχου της προσφερόµενης 
αθλητικής δραστηριότητας των ποδοσφαιρικών σωµατείων - ιδιαίτερα στις µικρές ηλικίες - προς την 
κατεύθυνση των παιδαγωγικών αρχών του αθλητισµού και στα πολυποίκιλα βιώµατα µέσα από το 
παιχνίδι. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή των κύριων αιτιών που οδηγούν τους ανθρώπους να 
ασχοληθούν µε το µάνατζµεντ ποδοσφαιρικών σωµατείων. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 400 άτοµα που εργάζονταν µε νεαρά παιδιά στο ποδόσφαιρο, 
καλαθοσφαίριση και κολύµβηση. 
 
Όργανα µέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας δηµιουργήθηκε ένας κατάλογος από 
10  παράγοντες παρακίνησης, µε κλίµακα αξιολόγησης από το 1 µέχρι το 5: 
� Αισθάνοµαι νέος  
� Παραµονή στον κόσµο των σπορ, όσο περισσότερο χρόνο γίνεται  
� Αποφυγή της οικογενειακής ανίας  
� Απογοήτευση από την εργασία  
� Τρόπος αναψυχής  
� Συµµετοχή σε κάτι πολύ σπουδαίο  
� Επιθυµία γνωριµίας νέων ανθρώπων  
� Επιθυµία αφοσίωσης στους νεαρούς αθλητές  
� Επιθυµία για ταξίδια  
� Οικονοµικά οφέλη.  
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Αποτελέσµατα 
 
Η ανάλυση των απαντήσεων προσέφερε ικανοποιητικές πληροφορίες σχετικά µε τις κύριες αιτίες και 
τους παράγοντες που ωθούν τους µάνατζερ σε αυτή τη δύσκολη εργασία. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο κύριος 
λόγος είναι η επιθυµία αφοσίωσης στην πρόοδο των νεαρών αθλητών. Στον παράγοντα βοήθειας των 
νεαρών αθλητών ένα υψηλό ποσοστό (78%) απάντησαν µε το υψηλότερο σκορ (5), 12% απάντησαν 
µε 4 και µόνο το 10% απάντησε µε 3. Αυτός ο παράγοντας παρακίνησης πήρε καθαρά το υψηλότερο 
σκορ, µε σύνολο 468 πόντους. ∆εύτερος ήταν ο παράγοντας παραµονή στον αθλητισµό, 3ος ήταν η 
επιθυµία συνάντησης άλλων ατόµων, 4ος ήταν ο τρόπος διάθεσης του ελεύθερου χρόνου, 5ος ήταν η 
επιθυµία για ταξίδια, 6ος ήταν ο τρόπος αίσθησης της νεότητας και αποφυγή του γήρατος, 7ος ήταν η 
προσωπική απογοήτευση από το περιβάλλον της εργασίας, 8ος ήταν η ευκαιρία να παίξω κάποιον 
σπουδαίο ρόλο, 9ος ήταν για οικονοµικά οφέλη και 10ος ήταν η αποφυγή της οικογενειακής µιζέριας.  
 
Τα παραπάνω δεδοµένα αποτελούν την αρχή και το ερέθισµα για περαιτέρω εξερεύνηση και 
λεπτοµερή, περιεκτική, ερµηνευτική µελέτη. Πράγµατι, κάποιοι παράγοντες όπως: «η πιθανότητα 
απόκτησης χρηµάτων» και «τρόπος αποφυγής της οικογενειακής ανίας», πρέπει να προσεχθούν και να 
ερευνηθούν περισσότερο, µέσα από ειδικά ψυχολογικά τεστ.  
 
Συζήτηση 
 
Οι προσωπικοί παράγοντες παρακίνησης υπάρχουν πάντα και αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου. 
Στο παρελθόν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε παιδικά 
αθλητικά προγράµµατα. Σήµερα είναι απίθανο να βρεθούν άτοµα να εργάζονται αφιλοκερδώς. 
 
Όλες οι οµάδες, οποιασδήποτε κατηγορίας, πρέπει να δώσουν µεγάλη προσοχή στο µάνατζερ του 
παιδικού ποδοσφαίρου. Η πρόσληψη διευθυντή προπονητή µε ευθύνη τη δηµιουργία ακαδηµίας είναι 
κάτι πολύ σηµαντικό όχι απλώς για την επιτυχία, αλλά για την επιβίωση της οµάδας – επιχείρησης. Το 
άτοµο αυτό πρέπει να διακρίνεται για την πείρα, τις γνώσεις, το επιτυχηµένο παρελθόν, το στυλ, την 
προσέγγιση και τον τρόπο σκέψης του. Πρόκειται για µια θέση που αποσκοπεί στη δηµιουργία νέων 
ταλαντούχων παικτών. Όλα αυτά θέτουν τον πήχη για το µάνατζερ πολύ ψηλά. Είναι αδιαµφισβήτητο 
ότι τις γνώσεις για όλα τα παραπάνω µπορεί να τις αποκτήσει µόνο µέσα από µια ευρεία αθλητική 
εκπαίδευση.   
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Αµαραντίδου, Σ.  & Κουστέλιος, Α.  
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  
 
Εισαγωγή 
 
Στην προσπάθειά τους να ορίσουν την έννοια των ικανοτήτων στο χώρο του µάνατζµεντ, διάφοροι 
ερευνητές έδωσαν µια µεγάλη ποικιλία από ορισµούς. Ο Boyatzis (1982), µε τον όρο ικανότητες 
περιέγραψε ένα υφιστάµενο χαρακτηριστικό του ατόµου που σχετίζεται µε την αποτελεσµατική 
απόδοση στην εργασία, το οποίο µπορεί να είναι ένα κίνητρο, γνώρισµα, δεξιότητα, άποψη της 
εικόνας του, ή του κοινωνικού του ρόλου, ή του συνόλου των γνώσεων. Η Siu (1998), τόνισε ότι το 
να είσαι ικανός σηµαίνει να κατέχεις συγκεκριµένες δεξιότητες και γνώση. Ο  Pickett (1998), όρισε 
τις ικανότητες ως το άθροισµα της εµπειρίας, της γνώσης, των αξιών και των στάσεων που 
αποκτώνται κατά τη διάρκεια της ζωής µας.  
 
Η έννοια των ικανοτήτων αποτέλεσε µια περιοχή µε αρκετό ερευνητικό ενδιαφέρον στο χώρο του 
αθλητικού µάνατζµεντ. Η ανάγκη για εκπαιδευµένα διοικητικά στελέχη που θα µπορούσαν να 
αντεπεξέλθουν στη λειτουργία ενός πολύπλοκου οργανισµού κρίθηκε αναγκαία στις διάφορες 
επιχειρήσεις του αθλητισµού (Parkhouse & Ulrich, 1979).  
 
Ο Lambrecht (1987), προσδιόρισε τις ικανότητες που είναι απαραίτητες στη διοίκηση των 
επαγγελµατικών και σωµατειακών σπορ. Οι πιο σηµαντικές ικανότητες ήταν η καλή επικοινωνία µε 
τους πελάτες και το προσωπικό, ο καλός χειρισµός παραπόνων των πελατών και οι διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και εκτέλεσης. Για τον καθορισµό των ικανοτήτων που απαιτούνται για τη διοίκηση 
αθλητικών οργανισµών ο Toh (1998), κατασκεύασε ένα αξιόπιστο και έγκυρο ερωτηµατολόγιο που 
περιελάµβανε τους εξής παράγοντες: διοίκηση, αθλητικά ιδρύµατα, προϋπολογισµός, διαχείριση 
ρίσκου, δεξιότητες υπολογιστή και  επικοινωνία. 
 
Οι Danylcuk & Chelladurai (1999), ανέλυσαν την εργασία των αθλητικών διοικητικών στελεχών στον 
πανεπιστηµιακό αθλητισµό του Καναδά και βρήκαν ότι οι πιο σηµαντικές δραστηριότητες ήταν η 
οικονοµική διαχείριση, η ηγεσία, η δηµιουργία πολιτικής, ο χειρισµός ταραχών, η παραγωγή εσόδων 
και οι υποθέσεις των αθλητών. Η αναζήτηση πληροφοριών, η διατήρηση των εργασιών, οι 
υπευθυνότητες των οµοσπονδιών των αθλητικών τµηµάτων βρέθηκαν ως λιγότερο σηµαντικές. Σε 
παρόµοια έρευνα που αφορούσε στις ικανότητες που απαιτούνται για τη διοίκηση γυµναστηρίων στην 
Ελλάδα βρέθηκε ότι οι πιο σηµαντικές ήταν το µάρκετινγκ και η επικοινωνία, η διοίκηση ανθρώπινου 
δυναµικού, η οικονοµική διαχείριση και η διοίκηση (Koustelios, 2001). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναπτύξει ένα ερωτηµατολόγιο για την καταγραφή των 
ικανοτήτων που απαιτούνται για τη διοίκηση αθλητικών σωµατείων στην Ελλάδα. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµετείχαν 175 διοικητικά στελέχη αθλητικών σωµατείων. Από αυτά, 152 
(86.9%) ήταν άνδρες και 23 (13.1%) ήταν γυναίκες. Τα στελέχη αυτά προέρχονταν από σωµατεία 
Πάλης, Τζούντο και Χιονοδροµίας. Ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν M = 40.7 έτη (ΤΑ = 7.4). 
 
Όργανο µέτρησης: Για την ανάπτυξη του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω 
διαδικασίες: α) µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, β) δηµιουργια µίας λίστας από ικανότητες που 
χρειάζονται στο αθλητικό µάνατζµεντ, γ) συγκρότηση ενός πάνελ ειδικών κριτών και δ) διεξαγωγή 
πιλοτικής έρευνας. Οι ειδικοί κριτές µείωσαν σε 46 (από µία αρχική λίστα 74) τις ικανότητες που 
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χρειάζονται στο αθλητικό µάνατζµεντ και τις κατένειµαν σε 5 υποκλίµακες: Οικονοµική διαχείριση (9 
προτάσεις), Επικοινωνία (12 προτάσεις), ∆ιοίκηση (4 προτάσεις), ∆ιοίκηση ανθρώπινου δυναµικού 
(13 προτάσεις), Μάρκετινγκ (4 προτάσεις) και Γνώση του σπορ που προσφέρει ο σύλλογος (4 
προτάσεις). Η ένταξη κάθε πρότασης στη κάθε υποκλίµακα έπρεπε να ικανοποιεί τους εξής όρους: α) 
η συσχέτισή της µε τη συνολική υποκλίµακα έπρεπε να είναι αρκετά υψηλή (τουλάχιστο r=.40) και β) 
κάθε πρόταση στις υποκλίµακες έπρεπε να έχουν διαφορετική εννοιολογική σηµασία. 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν αυτοσυµπληρούµενα 
ερωτηµατολόγια. Από τα στελέχη ζητήθηκε να αξιολογήσουν τη σηµαντικότητα κάθε πρότασης 
χρησιµοποιώντας µια 5βάθµια κλίµακα τύπου Likert, όπου 1 = χαµηλή σηµαντικότητα και 5 = υψηλή 
σηµαντικότητα. Χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση κυρίων συνιστωσών (principal components) µε πλάγια 
περιστροφή. (oblique rotation). 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης φαίνονται στον πίνακα 1.  

 
Πίνακας 1. Παραγοντική ανάλυση µε πλάγια περιστροφή 
 

Παράγοντες Ποσοστό Συνολικό Ποσοστό ∆ιακύµανσης 
∆ιοίκηση ανθρώπινου 
δυναµικού 

42.17 42.17 

Μάρκετινγκ & επικοινωνία 16.21 58.38 
Γνώση του σπορ 10.76 69.14 
Οικονοµική διαχείριση 6.46 75.60 

 
Κάθε υποκλίµακα ικανοποιούσε τις εξής προϋποθέσεις: α) όλοι οι παράγοντες είχαν ιδιοτιµές 
(eigenvalues) >1.0, β) κάθε πρόταση συσχετιζόταν µε τον αντίστοιχο παράγοντα τουλάχιστο µε r=.45, 
γ) κάθε πρόταση του ενός παράγοντα δεν είχε σηµαντική συσχέτιση µε άλλο παράγοντα και δ) 
συµπεριλήφθηκαν οι προτάσεις που είχαν communality >.50. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 4 παράγοντες, 
που εξηγούσαν συνολικά 75.6% της συνολικής διακύµανσης. Οι παράγοντες αυτοί ήταν η διοίκηση 
ανθρώπινου δυναµικού (5 προτάσεις), µάρκετινγκ και επικοινωνία (5 προτάσεις), γνώση του σπορ (3 
προτάσεις) και οικονοµική διαχείριση (3 προτάσεις). 
 
Η εσωτερική συνοχή του ερωτηµατολογίου µετρήθηκε µε τους συντελεστές a του Cronbach. Τα 
αποτελέσµατα για κάθε παράγοντα είχαν ως εξής: ∆ιοίκηση ανθρώπινου δυναµικού (a = .87), 
Μάρκετινγκ και επικοινωνία (a = .94), Γνώση του σπορ (a = .80) και Οικονοµική διαχείριση (a = .79). 
Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για κάθε παράγοντα δίνονται στον πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2: Μέσοι όροι και τυπική απόκλιση 
 

Παράγοντες Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Γνώση του σπορ 4.52 .66 
Οικονοµική διαχείριση 4.17 .84 
Μάρκετινγκ & επικοινωνία 4.13 .98 
∆ιοίκηση ανθρώπινου 
∆υναµικού 

4.04 .81 

 
Συζήτηση 
 
Το ερωτηµατολόγιο που κατασκευάστηκε για την καταγραφή των ικανοτήτων αθλητικών διοικητικών 
στελεχών φάνηκε ότι είναι αξιόπιστο και έγκυρο, ενώ οι πιο σηµαντικές ικανότητες στη διοίκηση των 
αθλητικών σωµατείων της πάλης, τζούντο και χιονοδροµίας ήταν η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, 
το µάρκετινγκ και επικοινωνία, η γνώση των σπορ και η οικονοµική διαχείριση. Τα αποτελέσµατα της 
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παρούσας έρευνας συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών που έγιναν στο παρελθόν στο 
χώρο του αθλητισµού τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Χρειάζεται να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση και ερευνητικό ενδιαφέρον σε θέµατα που έχουν σχέση µε 
τις ικανότητες στο αθλητικό µάνατζµεντ. Τα διοικητικά στελέχη του αθλητισµού στη χώρα πρέπει να 
κατανοήσουν τη σπουδαιότητα των ικανοτήτων αυτών και τον καθοριστικό τους ρόλο στην 
επαγγελµατική τους απόδοση. Μελλοντικές έρευνες στην Ελλάδα πρέπει να συµπεριλάβουν και άλλα 
επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τον αθλητισµό και την αναψυχή. 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΘΕΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 

Βαϊλάκης, Z., Καµπίτσης, X. & Θεοδωράκης, N. 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 
 
Σήµερα, οι εταιρείες έχουν κατανοήσει ότι για να επιβιώσουν µέσα στον ανταγωνισµό πρέπει να 
ενδιαφέρονται για την ικανοποίηση των πελατών τους και να τους προσφέρουν υψηλό επίπεδο 
υπηρεσιών (Dabholkar, 1995). Μέσα από ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα, η βελτίωση της 
ποιότητας χρησιµοποιείται ως στρατηγική για την απόκτηση πλεονεκτήµατος σε σχέση µε τον 
ανταγωνισµό.  
 
Αν και στη βιβλιογραφία υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ερευνών που αναφέρονται στην ποιότητα 
υπηρεσιών, πολλοί ερευνητές δεν αναφέρονται  ξεκάθαρα σε έναν ορισµό για την ποιότητα 
υπηρεσιών. H Zeithaml (1988), θεωρεί ότι η ποιότητα είναι µια συνολική εκτίµηση για τις υπηρεσίες 
που προσφέρει ένα οργανισµός, ενώ σύµφωνα µε τους Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), «...η 
ποιότητα υπηρεσιών, όπως την αντιλαµβάνονται οι καταναλωτές, είναι το αποτέλεσµα της σύγκρισης 
των προσδοκιών τους µε τις αντιλήψεις τους για την απόδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας». Η 
ποιότητα υπηρεσιών δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την έννοια της ικανοποίησης πελατών. Τελευταία 
η σχέση µεταξύ των 2 εννοιών έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Αν και οι µάνατζερ τις 
χρησιµοποιούν εναλλακτικά η βιβλιογραφία δείχνει ότι είναι µεν συγγενείς, αλλά ξεχωριστές. Όπως 
προαναφέρθηκε, η ποιότητα είναι µια συνολική εκτίµηση για τον οργανισµό και τις υπηρεσίες του, 
ενώ η ικανοποίηση είναι η γνωστική διαδικασία και η συναισθηµατική αντίδραση µετά την 
κατανάλωση της υπηρεσίας. Οι πελάτες δεν χρειάζονται απαραίτητα να καταναλώσουν την υπηρεσία 
για να έχουν σχηµατίσει αντίληψη σχετικά µε την ποιότητά της. Όµως, για να υπάρξει ικανοποίηση / 
δυσαρέσκεια ο πελάτης πρέπει να καταναλώσει την υπηρεσία.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχουν οι 
επαγγελµατικές οµάδες καλαθοσφαίρισης και η επανεξέταση του ερωτηµατολογίου SPORTSERV. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 132 θεατές του διεθνούς τουρνουά καλαθοσφαίρισης Ακρόπολις, 
που διεξήχθη στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2001. Από αυτούς οι 107 (81,1%) ήταν άντρες και οι 25 
(18,9%) ήταν γυναίκες. Για να πάρουν µέρος στην έρευνα οι συµµετέχοντες θα έπρεπε να 
υποστηρίζουν µια από τις 14 επαγγελµατικές οµάδες καλαθοσφαίρισης του ελληνικού 
πρωταθλήµατος της Α1, αφού θεωρήθηκε ότι µόνο οι οµάδες της Α1 παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο 
υπηρεσιών στους θεατές. 
 
Όργανο µέτρησης: Για τη διερεύνηση του επιπέδου της ποιότητας υπηρεσιών χρησιµοποιήθηκε το 
ερωτηµατολόγιο SPORTSERV (Θεοδωράκης, 2000; Theodorakis & Kambitsis, 1998), το οποίο 
αποτελούνταν από 23 διατυπώσεις. Οι ερευνητές έκριναν απαραίτητο να συµπεριλάβουν στο 
ερωτηµατολόγιο και µία διατύπωση που αναφερόταν στην καθαριότητα των χώρων του σταδίου και 
µία διατύπωση που αναφερόταν στη συνολική αντίληψη των θεατών για την ποιότητα των υπηρεσιών 
που τους παρέχονται. Οι 25 συνολικά διατυπώσεις αντιπροσώπευαν 5 διαστάσεις της ποιότητας 
υπηρεσιών: Εγκαταστάσεις (6 µεταβλητές), Προσωπικό (7 µεταβλητές), Πρόσβαση (4 µεταβλητές), 
Αξιοπιστία (6 µεταβλητές) και Ασφάλεια (2 µεταβλητές). Οι θεατές εξέφρασαν τις αντιλήψεις τους σε 
µία 7βάθµια κλίµακα Likert, όπου 1 = συµφωνώ απόλυτα και 7 = διαφωνώ απόλυτα.  
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∆ιαδικασία µέτρησης: Η συλλογή των δεδοµένων έγινε από µια οµάδα 5 συνεντευκτών. Οι θεατές 
συµπλήρωναν τα ερωτηµατολόγια, µπροστά στο συνεντευκτή, πριν τον αγώνα. Αυτό γινόταν διότι 
θεωρήθηκε ότι οι θεατές θα είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους και δεν θα ήταν 
συναισθηµατικά φορτισµένοι από την εξέλιξη του αγώνα (Θεοδωράκης, 2000).  
 
Αποτελέσµατα 
 
Η αξιοπιστία των παραγόντων της κλίµακας µετρήθηκε µε τον συντελεστή a του Cronbach. Οι 
συντελεστές ήταν 0.84 για τον παράγοντα Εγκαταστάσεις, 0.92 για το Προσωπικό, 0.85 για την 
Αξιοπιστία, 0.79 για την Ασφάλεια και 0.74 για την Πρόσβαση. Τα παραπάνω σκορ που αφορούν 
στην αξιοπιστία της κλίµακας θεωρήθηκαν ικανοποιητικά. Οι αντιλήψεις των θεατών για τις 
Εγκαταστάσεις και την Πρόσβαση ήταν θετικές µε σκορ 2.4 και 2.9 αντίστοιχα. Αντίθετα, για το 
Προσωπικό η αντίληψη των θεατών ήταν ουδέτερη. Για την Αξιοπιστία (3.8) και την Ασφάλεια (3.3) 
οι αντιλήψεις ήταν µάλλον θετικές. Οι συσχετίσεις µεταξύ των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών 
και της Συνολικής Εκτίµησης για την Ποιότητα ήταν θετικές και στατιστικά σηµαντικές, µε εξαίρεση 
την περίπτωση του Προσωπικού για την οποία δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση (πίνακας 
1). 
 
Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις των παραγόντων της Ποιότητας  

      Υπηρεσιών κα της Συνολικής Εκτίµησης της Ποιότητας 
 

 Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α.   Συσχετίσεις  
    1 2 3 4 5 
1 Συνολική Ποιότητα 3.2 1.36      
2 Εγκαταστάσεις 2.4 1.07 .27*     
3 Προσωπικό 4.1 1.31 .09 .48    
4 Πρόσβαση 2.9 1.34 .20* .44 .37   
5 Αξιοπιστία 3.8 1.14 .33* .34 .66 .43  
6 Ασφάλεια 3.3 1.49 .25* .33 .35 .54 .43 

   * p<0.01 
 
Συζήτηση 
 
Οι αντιλήψεις των θεατών για τις εγκαταστάσεις των οµάδων και την πρόσβαση σε αυτές ήταν 
θετικές. Αυτό µάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι οι φίλαθλοι που πήραν µέρος στην έρευνα στη 
µεγάλη πλειοψηφία τους υποστήριζαν τις 3 µεγάλες οµάδες της Αττικής, που αγωνίζονται στο ΟΑΚΑ 
και στο ΣΕΦ. Λιγότερο θετικές ήταν οι αντιλήψεις τους για την αξιοπιστία των οµάδων και την 
ασφάλεια στα γήπεδα. Αντίθετα, οι αντιλήψεις για το προσωπικό των οµάδων ήταν ουδέτερες. Αυτό 
µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το προσωπικό των οµάδων είναι συνήθως µερικής απασχόλησης 
και εργάζεται χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση. Αν και τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνονται µάλλον 
θετικά στο σύνολο τους, τα διοικητικά στελέχη των οµάδων δεν θα έπρεπε να εφησυχάσουν. Η 
ποιότητα υπηρεσιών είναι µία έννοια που είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την υπεροχή / τελειότητα της 
παρεχόµενης υπηρεσίας (Zeithaml, 1987). Αυτό σηµαίνει ότι ακόµη υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 
και στις 5 διαστάσεις της ποιότητας που εξετάστηκαν σε αυτή την έρευνα. Παράµετροι όπως η 
διανοµή εισιτηρίων, η ασφάλεια και η πρόσβαση στο πάρκινγκ, η συµπεριφορά και η εµφάνιση του 
προσωπικού, οι άνετες θέσεις, τα κυλικεία, και η εµφάνιση των εγκαταστάσεων αποτελούν, µεταξύ 
άλλων, σηµαντικές δραστηριότητες των διοικητικών στελεχών των οµάδων, οι οποίοι, αντίθετα µε 
τους συναδέλφους τους άλλων χώρων, δεν µπορούν να υλοποιήσουν δραστηριότητες σχετικές µε τον 
πυρήνα του αθλητικού προϊόντος.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Ο µικρός αριθµός των συµµετεχόντων στην έρευνα δεν επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή 
συµπερασµάτων για το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται στο επαγγελµατικό πρωτάθληµα 
καλαθοσφαίρισης. Όµως έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στον ίδιο χώρο (Theodorakis, Kambitsis, 
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Laios & Koustelios, 2001), επιβεβαιώνουν την ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών. Οι µάνατζερ των 
επαγγελµατικών οµάδων θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν το SPORTSERV για τη διερεύνηση της 
ποιότητας υπηρεσιών που παρέχουν στους φιλάθλους τους και να κάνουν τις απαραίτητες βελτιώσεις.  
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Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ∆ΡΑΣΗ 
 
∆ράκου, Α.,1 Γλυνιά, Ε.1 & Παπαδοπούλου, Μ.2 
1  Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
2  Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 
 
Το άθληµα της γυµναστικής χρειάζεται έµπειρους προπονητές, µε µακρά παρουσία στο χώρο γιατί 
είναι ένα καθαρά τεχνικό άθληµα, όπου η γνώση της τεχνικής αποκτιέται µε τα χρόνια. Όµως, έχει 
παρατηρηθεί ότι πολλοί/ές Έλληνες/ίδες προπονητές/ριες γυµναστικής εγκαταλείπουν νωρίς την 
καριέρα τους, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε το ότι η Ελληνική γυµναστική είναι πλέον διεθνώς 
καταξιωµένη, ειδικά µετά τις επιτυχίες και τα µετάλλια που πήραν Έλληνες αθλητές στους 2 
τελευταίους Ολυµπιακούς Αγώνες (OA). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εντοπιστούν οι αιτίες που ωθούν τους Έλληνες προπονητές 
γυµναστικής στην πρόωρη αποχώρηση. 

 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 30 πρώην προπονητές/τριες ενόργανης και ρυθµικής γυµναστικής, 
µε προπονητική εµπειρία 2 χρόνια, από τη Θεσσαλονίκη.   
 
Όργανο µέτρησης: Χρησιµοποιήθηκε ένας συνδυασµός ποσοτικών (ερωτηµατολόγιο) και ποιοτικών 
µεθόδων (συνεντεύξεις και ανάλυση εγγράφων). Οι ποσοτικές µέθοδοι χρησιµοποιήθηκαν για να 
προσδιοριστεί η γενική εικόνα των Ελλήνων προπονητών γυµναστικής που αποχωρούν, ενώ οι 
ποιοτικές επιλέχτηκαν λόγω της φύσης της έρευνας (ανάγκη για λεπτοµερείς απαντήσεις) και του 
σχετικά µικρού δείγµατος.  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στους συµµετέχοντες προσωπικά. Για όσους δεν 
µπορούσαν να το συµπληρώσουν εκείνη τη στιγµή κανονίστηκε κάποια άλλη συνάντηση. Όσοι το 
συµπλήρωναν αµέσως ενθαρρύνονταν να ζητούν εξηγήσεις, σε περίπτωση µη κατανόησης. Οι 
ερωτήσεις ήταν κυρίως «ανοιχτές» και αφορούσαν σε: 1) εξέλιξη σταδιοδροµίας, 2) επαγγελµατική 
ικανοποίηση, 3) αναγνώριση, 4) επίπεδο stress σχετιζόµενο µε το περιβάλλον εργασίας, 5) έλεγχο 
πάνω στη δουλειά τους και 6) γενικά κοινωνιο-δηµογραφικά στοιχεία. Η ανάλυση έγινε µε τη βοήθεια 
του προγράµµατος SPSS.  
 
Η τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου ζητούσε εθελοντές για συνέντευξη. Με κριτήριο: α) τον 
περιορισµένο χρόνο και β) ότι αυτοί είχαν δώσει λεπτοµερέστερες απαντήσεις στις «ανοιχτές» 
ερωτήσεις επιλέχτηκαν 4 εθελοντές, οι οποίοι µπορούσαν να εµπλουτίσουν την έρευνα µε 
περισσότερες πληροφορίες. Κάθε συνέντευξη κράτησε 30 περίπου λεπτά και διερεύνησε: 1) την 
επαγγελµατική ικανοποίηση, 2) την εξέλιξη της σταδιοδροµίας και 3) προτάσεις που θα ευνοούσαν το 
άθληµα. 
 
Τελευταίο βήµα ήταν η ανάλυση του καταστατικού της Ελληνικής Γυµναστικής Οµοσπονδίας (ΕΓΟ), 
καθώς και του 4ετούς  της σχεδιασµού (1996 – 2000) για τη κατανόηση της τακτικής της προς τους 
προπονητές. Τα θέµατα που διερευνήθηκαν ήταν η ανάπτυξη της καριέρας και το σύστηµα 
ανταµοιβών. 
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Αποτελέσµατα 
 
Το 26,70% των συµµετεχόντων στην έρευνα ήταν άνδρες, ενώ το 73,30 ήταν γυναίκες. Ο µέσος όρος 
της ηλικίας τους ήταν 35,30 χρονών. Το 30% κατείχε πτυχίο προπονητή, ενώ το 70% ξεκίνησαν την 
προπονητική πριν αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα. Το 46,70% ήταν πρώην αθλητές/τριες, ενώ το 
53,30% δεν ήταν. Ο µέσος όρος των συνολικών ετών προπονητικής ενασχόλησης ήταν τα 9,47 έτη 
(συχνότερα εµφανιζόµενη τιµή = 8). Το 66,70% πίστευαν ότι το επάγγελµα προκαλεί πολύ στες, το 
26,70% ότι απλά προκαλεί στρες, ενώ 6,6% πίστευε ότι δεν προκαλεί στρες. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει 
τις απαντήσεις στην ερώτηση: «Συµφωνείτε ότι είχατε αναγνώριση του έργου σας από: α) την 
οµοσπονδία, β) το σωµατείο σας, γ) τους αθλητές σας, δ) τους γονείς των αθλητών σας;»  
 
Πίνακας 1: Αναγνώριση του έργου 
 

 ΕΓΟ Σωµατείο Αθλητές/τριες Γονείς 
Συµφωνώ απολύτως 0,0% 30% 51,7% 31,0% 
Συµφωνώ 23,3% 40% 48,3% 62,1% 
∆ιαφωνώ  43,3% 13,3% 0,0% 6,9% 
∆ιαφωνώ εντελώς 33,4% 16,7% 0,0% 0,0% 
Σύνολο 100% 100% 100% 100% 

 
Αναγνώριση – στρες: Η αναγνώριση από την οµοσπονδία σε σχέση µε το επίπεδο στρες δίνει τα 
παρακάτω αποτελέσµατα: 95% των πρώην προπονητών που δεν είχαν αναγνώριση, πίστευαν ότι το 
επάγγελµα προκαλεί στρες., ενώ 85,71% των εν ενεργεία προπονητών που είχαν αναγνώριση δίνουν 
την ίδια απάντηση. Εντούτοις, 14,28% των πρώην αναγνωρισµένων προπονητών πιστεύουν ότι το 
επάγγελµα δεν προκαλεί στρες, ενώ κανένας από τους µη αναγνωρισµένους προπονητές δεν έχει την 
ίδια γνώµη. 
 
Αναγνώριση από Ε.Γ.Ο. – φύλο: Το 81,82% των προπονητριών θεωρούν ότι δεν είχαν αναγνώριση 
από την οµοσπονδία, ενώ το 62,5% των προπονητών έχουν την ίδια γνώµη. 
 
Συζήτηση 
 
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων φαίνεται ότι η έλλειψη αναγνώρισης από την πλευρά της 
οµοσπονδίας ενισχύει ελαφρώς το στρες που νιώθουν οι προπονητές. Οι Pines & Aronson (1981), 
αναφέρουν ότι το στρες από µόνο του δεν προκαλεί αποχώρηση. Οι άνθρωποι είναι συχνά ικανοί να 
διαπρέψουν σε πιεστικές και απαιτητικές καριέρες αν νιώθουν πολύτιµοι και εκτιµιταίοι. «Καίγονται» 
όταν η δουλειά τους δεν έχει νόηµα και το στρες υπερτερεί σε σχέση µε την υποστήριξη και την 
αναγνώριση. Αξιοσηµείωτο είναι ότι όλοι οι ερωτηθέντες (100%) θεωρούν ότι είχαν αναγνώριση από 
τους αθλητές τους, ένα µεγάλο ποσοστό (93,1%) από τους γονείς των αθλητών τους και ένα επίσης 
µεγάλο ποσοστό (70%) από το σωµατείο τους. Αυτό, όµως, δε φαίνεται να φτάνει για να τους 
«κρατήσει» στο επάγγελµα, αφού το 26,7% αποχωρεί λόγω έλλειψης υποστήριξης από την 
οµοσπονδία. 
 
Εξετάζοντας την αναγνώριση από την ΕΓΟ σε σχέση µε το φύλο, φαίνεται ότι οι γυναίκες δίνουν 
µεγαλύτερη βαρύτητα σε θέµατα αναγνώρισης (Carsten et al, 1987), εύρηµα που ενισχύεται και από 
την ανάλυση των συνεντεύξεων.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Ένας από τους λόγους που ωθούν τους/τις Έλληνες/ίδες προπονητές/τριες γυµναστικής να 
εγκαταλείψουν πρόωρα το επάγγελµα είναι η έλλειψη αναγνώρισης του έργου τους από την πλευρά 
της οµοσπονδίας. Όπως προκύπτει από την ανάλυση του σχεδιασµού της ΕΓΟ, δεν υπάρχει µέριµνα 
για το θέµα αυτό, γεγονός που ενισχύει ελαφρώς το στρες που βιώνουν στον εργασιακό χώρο. Μία 
από τις προτάσεις των ερωτηθέντων για παραµονή των προπονητών στο χώρο είναι και η δηµιουργία 
ενός συστήµατος αναγνώρισης. 
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ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  
ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ 

 
Αντωνιάδου, Σ. & Nικολαϊδης, ∆. 
City Liberal Studies, Affiliated Institution of the University of Sheffield in Thessaloniki 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοποί αυτής της έρευνας ήταν: α) η δηµιουργία µίας ολοκληρωµένης εικόνας των αθλητικών 
χορηγιών στην Ελλάδα, β) ο προσδιορισµός των στοιχείων που θεωρούνται σηµαντικά από τις 
εταιρίες που είναι χορηγοί συγκεκριµένων οµάδων ή αθλητικών γεγονότων  και γ) η αναγνώριση των 
ατόµων που είναι υπεύθυνα για την επιλογή, την περάτωση και την αξιολόγηση των χορηγικών 
συµφωνιών.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Είκοσι έξι (26) ερωτηµατολόγια στάλθηκαν στους διευθυντές µάρκετινγκ εταιριών που είναι 
χορηγοί οµάδων, ή αθλητικών γεγονότων. Από αυτά επιστράφηκαν τα 12 (46%). 
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, 
το οποίο ήταν χωρισµένο σε 2 µέρη: το 1ο αφορούσε δηµογραφικές πληροφορίες (π.χ., φύλο, ηλικία, 
επίπεδο µόρφωσης, κλπ.), ενλω το 2ο περιελάµβανε ερωτήσεις σε σχέση µε τη διάρκεια της χορηγικής 
συµφωνίας, την ύπαρξη συστηµάτων αξιολόγησης και την εναρµόνιση της χορηγίας µε τις άλλες 
δραστηριότητες του επιχειρησιακού πλάνου. Επίσης, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να βαθµολογήσουν το 
βαθµό σηµαντικότητας για την εταιρία τους, τους πιθανούς στόχους µιας χορηγίας, καθώς και τα 
κίνητρα που οδηγούν στην ανάληψη µιας συγκεκριµένης χορηγίας. Τέλος, ρωτήθηκαν σχετικά µε το 
ποιο τµήµα της εταιρίας τους είναι υπεύθυνο για την επιλογή, ανάληψη και περάτωση των χορηγιών, 
καθώς και να δηλώσουν αν οι χορηγίες που αναλαµβάνουν απευθύνονται κυρίως σε ανδρικά ή 
γυναικεία αθλήµατα. Τα ερωτηµατολόγια στάλθησαν στις 22 Αυγούστου και επιστράφηκαν ως την 1η  
Οκτωβρίου 2001.  
 
Στατιστική ανάλυση: Για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε το Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS). Υπολογίστηκαν οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και συστάθηκαν 
πίνακες αποτελεσµάτων για τα σηµαντικότερα των ερωτηµάτων. Επίσης, υπολογίστηκαν τα ποσοστά 
επί τοις εκατό για την πλειονότητα των ερωτηµάτων.    
 
Αποτελέσµατα 
 
Όσον αφορά στα δηµογραφικά στοιχεία, 9 από τους 12 ερωτηθέντες ήταν άνδρες (75%) και 3 (25%) 
ήταν γυναίκες. Ο µέσος όρος ηλικίας όλων των ερωτηθέντων ήταν 38,25 έτη. Ο µέσος όρος ηλικίας 
των ανδρών ήταν 39,5 έτη, ενώ αυτός των γυναικών άγγιζε τα 34,3 έτη. Αναφορικά µε το επίπεδο 
µόρφωσης των ερωτηθέντων, 9 από τους 12 ερωτηθέντες (75%) ήταν κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου 
ενώ οι 3 (25%) ήταν κάτοχοι πτυχίου πανεπιστηµίου.  
 
Στο 2ο µέρος της έρευνας εξετάσθηκαν τα στοιχεία που θεωρούνται σηµαντικά για τις χορηγίες. 
Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι ο µέσος όρος διάρκειας της τρέχουσας αθλητικής χορηγίας των εταιριών 
είναι 2,4 έτη, ενώ η συνήθης διάρκεια των αθλητικών χορηγιών βρέθηκε ότι είναι 1,75 έτη. Η 3η 
ερώτηση αφορούσε στην ύπαρξη συστηµάτων αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας 
και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 9 (75%) από τις 12 εταιρίες έχουν και χρησιµοποιούν ένα τέτοιο 
σύστηµα. Στην 4η ερώτηση, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δηλώσουν αν η αθλητική χορηγία αποτελεί 
µέρος του µακροπρόθεσµου σχεδιασµού. ∆έκα από τους 12 (83,3%) απάντησαν πως αποτελεί µέρος 
του σχεδιασµού, ενώ οι υπόλοιποι 2 (16,7%) πως είναι αυτόνοµη. Η 5η ερώτηση αφορούσε στους 
στόχους που θεωρούνται σηµαντικοί όταν γίνεται µια χορηγική συµφωνία. Η αύξηση αναγνώρισης 
από το κοινό θεωρήθηκε ο πιο σηµαντικός παράγοντας και την επόµενη θέση κατείχε η αύξηση 
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γνώσης από το κοινό που ενδιαφέρει την κάθε εταιρία. Η καλυτέρευση της εικόνας της εταιρίας, η 
µεγαλύτερη προβολή από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και η ανάµειξη στα κοινωνικά δρώµενα 
ήταν µε τη σειρά οι στόχοι που θεωρήθηκαν αµέσως πιο σηµαντικοί. Στόχοι όπως η διασκέδαση 
πελατών και η παραγωγή εισοδήµατος δεν θεωρήθηκαν καθόλου σηµαντικοί.  
 
Το αντικείµενο της επόµενης ερώτησης ήταν τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγεται το αθλητικό γεγονός 
ή η οµάδα που θα στηριχτεί µε µία χορηγία. Η εναρµόνιση της χορηγίας µε το επιχειρησιακό πλάνο 
κρίθηκε ως σηµαντικότερο των κριτηρίων και ακολούθησαν η κάλυψη από τα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης και το πόσο δηµοφιλές είναι το γεγονός ή το άθληµα. Η 7η ερώτηση είχε ως στόχο να 
καταστήσει γνωστό ποιο τµήµα της εκάστοτε εταιρίας είναι υπεύθυνο για την επιλογή, την ανάληψη 
και την περάτωση της αθλητικής χορηγίας. Το τµήµα µάρκετινγκ ήταν αυτό που κατεξοχήν 
εµφανίστηκε ως υπεύθυνο για αυτές τις δραστηριότητες και ακολούθησαν το τµήµα δηµοσίων 
σχέσεων και συνδυασµός των 2 προαναφερθέντων τµηµάτων. Στην 8η ερώτηση ζητήθηκε να 
δηλώσουν οι ερωτηθέντες τα αθλήµατα στα οποία έχουν κάνει χορηγία. Από τους περισσότερους 
δηλώθηκαν το µπάσκετ και ο στίβος και ακολούθησαν το βόλεϊ, το ποδόσφαιρο και η ιστιοπλοία. 
Τέλος, αντικείµενο της τελευταίας ερώτησης ήταν το αν οι χορηγίες που αναλαµβάνουν οι εταιρίες 
απευθύνονται κυρίως σε ανδρικά ή γυναικεία αθλήµατα. Εδώ, οι µισοί από τους ερωτηθέντες 
δήλωσαν πως απευθύνονται και στα 2, ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι απευθύνονται κυρίως σε 
ανδρικά αθλήµατα.  
 
Συζήτηση 
 
Η παρούσα έρευνα δίνει µια αρκετά εµπεριστατωµένη εικόνα για τις χορηγίες στον ελληνικό χώρο. 
Θέµατα όπως αυτό του φύλου σε θέσεις διοικητικής φύσεως, καθώς και του επιπέδου µόρφωσης των 
ατόµων αυτών χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Πέραν τούτου, περισσότερη σηµασία θα έπρεπε να 
δοθεί στα αποτελέσµατα του 2ου µέρους. Η χρονική διάρκεια της τρέχουσας αθλητικής χορηγίας, θα 
µπορούσε να ειπωθεί ότι δεν είναι επαρκής για να εκπληρωθούν οι στόχοι που πιθανώς έχουν τεθεί, 
µια και όπως είναι γνωστό χρειάζεται µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για να γίνει η σύνδεση του 
ονόµατος του χορηγού µε αυτό της χορηγούµενης οντότητας. Η ύπαρξη συστήµατος αξιολόγησης και 
η εναρµόνιση της χορηγίας µε το επιχειρησιακό πλάνο είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή 
πραγµάτωση της χορηγίας. Όσον αφορά στους στόχους που θεωρούνται σηµαντικοί, αποτέλεσε 
έκπληξη το γεγονός ότι το θέµα της εικόνας της εταιρίας δεν τέθηκε πρώτο στις προτιµήσεις. Το 
κίνητρο του αρµονικού συνδυασµού µε το επιχειρησιακό πλάνο για την επιλογή µιας συγκεκριµένης 
χορηγίας, φανερώνει την έναρξη µιας νέας εποχής για τις χορηγίες στον ελληνικό χώρο µια και 
αποτελεί αποτέλεσµα στρατηγικού σχεδιασµού για τις περισσότερες των εταιριών. Ήταν αναµενόµενο 
να θεωρείται το τµήµα µάρκετινγκ υπεύθυνο για την ανάληψη και την περάτωση των χορηγιών, από 
την άλλη, όµως, διακρίνεται έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού σε αυτόν τον τοµέα.  
 

Συµπεράσµατα 
 
Παρά τα ενθαρρυντικά βήµατα που έχουν γίνει στον τοµέα των αθλητικών χορηγιών, υπάρχει ακόµα 
µακρύς δρόµος να διανυθεί ώστε να υπάρχει επάξια ανταπόκριση στις συνεχείς αλλαγές που 
συντελούνται στο χώρο και να αντιµετωπιστεί η πρόκληση που αποτελούν για το χώρο αυτό οι 
Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 στην Αθήνα.  
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Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 
 
Γουλιµάρης, ∆., Θεοδωράκης, Ν. & Γαργαλιάνος, ∆. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης  

 
Εισαγωγή 
 
Η ικανοποίηση προσωπικού είναι µία από τις πιο δηµοφιλής έννοιες µεταξύ των ερευνητών, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει ένας τεράστιος αριθµός µελετών που να αναφέρεται σε αυτή στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Η συνεχώς αυξανόµενη παρουσίαση µελετών οφείλεται στην αντίληψη που επικρατεί 
ότι η ικανοποίηση του προσωπικού είναι άµεσα συνδεδεµένη µε σηµαντικές για τις εταιρείες έννοιες, 
όπως η παραγωγικότητα, ο αριθµός των απουσιών των εργαζόµενων, η µείωση λαθών στο χώρο της 
εργασίας και η πρόθεση των εργαζόµενων να εγκαταλείψουν την εταιρεία. Ο Locke (1976), σε µία 
αναλυτική ανασκόπηση βιβλιογραφίας ανέφερε ότι εντόπισε 3350 εργασίες / διατριβές, που ως 
κεντρικό θέµα έρευνας είχαν την ικανοποίηση προσωπικού. Αργότερα, σε µία αντίστοιχη µελέτη, οι 
Granny, Smith & Stone (1992) ανέβασαν τον αριθµό των εργασιών σε 5000. 
 
Στις περισσότερες από αυτές τις έρευνες συµµετείχαν διοικητικά στελέχη και εργαζόµενοι που 
παρείχαν υπηρεσίες γραφείου και χειρωνακτικές υπηρεσίες (Lee & Wilbur, 1985; Quinn & Staines, 
1978; Koustelios, 1991). Σε µερικές περιπτώσεις, η ικανοποίηση προσωπικού αποτέλεσε αντικείµενο 
έρευνας και στο χώρο του αθλητισµού (Koehler, 1988; Li, 1993; Parks & Parra, 1994). 
 
Οι ερευνητές έχουν προσεγγίσει την έννοια της ικανοποίησης προσωπικού από πολλές διαφορετικές 
πλευρές προτείνοντας διαφορετικούς εννοιολογικούς προσδιορισµούς. Οι περισσότεροι όµως φαίνεται 
να συµφωνούν ότι η ικανοποίηση προσωπικού είναι µία πολυδιάστατη έννοια (Koustelios, 1991; Rice, 
McFarlin & Bennet, 1991; Shousmith, Pajo & Jespen, 1990).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το επίπεδο της ικανοποίησης των εργαζόµενων 
στα προγράµµατα «Άθλησης για Όλους»1 στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 60 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Από αυτούς οι 14 ήταν άνδρες 
(23.3%) και οι 46 γυναίκες (76.7%). Ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν 32.7 έτη. Από τις στατιστικές 
αναλύσεις αποκλείστηκε ένα ερωτηµατολόγιο εξαιτίας της ελλιπούς συµπλήρωσής του. 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν στους χώρους εργασίας των συµµετεχόντων 
και επιστρεφόταν αµέσως µετά τη συµπλήρωσή τους. Οι ερευνητές διαβεβαίωσαν τους συµµετέχοντες 
ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν θα ήταν απόλυτα εµπιστευτικές και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για 
επιστηµονικούς λόγους 
 
Όργανο µέτρησης: Η ικανοποίηση του προσωπικού µετρήθηκε µε τη χρήση της Κλίµακας 
Καταγραφής της Επαγγελµατικής Ικανοποίησης (ΚΚΕΙ) (Koustelios, 1991; Koustelios & Bagiatis, 
1997). Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο επιλέχθηκε γιατί διερευνά όλες τις διαστάσεις που 
συνθέτουν την έννοια  της ικανοποίησης προσωπικού, αλλά και επειδή έχει εξετασθεί η εγκυρότητα 
και η αξιοπιστία του σε αντίστοιχες έρευνες στην Ελλάδα (Koustelios & Bagiatis, 1997; Koustelios & 
Kousteliou, 1998). Η ΚΚΕΙ αποτελείται από 6 υποκλίµακες, οι οποίες περιλαµβάνουν συνολικά 24 
ερωτήσεις: 1) συνθήκες εργασίας (5 ερωτήσεις, π.χ., οι συνθήκες εργασίας είναι οι καλύτερες που 

                                                           
1 Τα προγράµµατα «Άθλησης για Όλους» σχεδιάζονται, χρηµατοδοτούνται και αξιολογούνται από τη Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού και υλοποιούνται µε τη βοήθεια της Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   
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είχα ποτέ, 2) µισθός (4 ερωτήσεις, π.χ., πληρώνοµαι όσο πρέπει για τη δουλειά που κάνω), 3) 
προαγωγή (3 ερωτήσεις, π.χ., υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εξέλιξη – προαγωγή), 4) φύση της 
εργασίας (4 ερωτήσεις, π.χ., η δουλειά µου µε ικανοποιεί), 5) προϊστάµενος (4 ερωτήσεις, π.χ., ο 
προϊστάµενός µου µε υποστηρίζει όταν τον χρειάζοµαι) και 6) οργανισµός ως ολότητα (4 ερωτήσεις, 
π.χ., ο ∆ηµοτικός. Οργανισµός φροντίζει τους εργαζόµενους). 
 
Αποτελέσµατα 
 
Η εσωτερική συνοχή των υποκλιµάκων του ερωτηµατολογίου υπολογίστηκε µε τη χρήση του 
συντελεστή a του Cronbach. Για τους παράγοντες «Συνθήκες Εργασίας και Μισθός» a = .81, για τον 
παράγοντα «Προαγωγή» a = .58, για τον παράγοντα «Φύση της Eργασίας» a = .88, για τον παράγοντα 
«Προϊστάµενος» a = .87, και για τον παράγοντα «Οργανισµός» a = .77. Mε εξαίρεση τον παράγοντα 
«Προαγωγή», οι άλλοι συντελεστές a ήταν ικανοποιητικοί. 
 
Από την ανάλυση των στοιχείων της κλίµακας προέκυψε ότι οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ήταν 
περισσότερο ικανοποιηµένοι από τη φύση της εργασίας τους (4.41) και από τον προϊστάµενό τους 
(4.30). Ευχαριστηµένοι ήταν επίσης και για τις συνθήκες εργασίας (3.54)  και από τον οργανισµό στο 
σύνολό του (3.54). Αντίθετα, δεν ήταν ικανοποιηµένοι από το µισθό τους (2.00) και από τη 
δυνατότητα προαγωγής τους (2.25). Στον πίνακα 1 φαίνεται ότι δεν υπήρξαν υψηλές συσχετίσεις 
µεταξύ των παραγόντων του ερωτηµατολογίου.   
 
Πίνακας 1. Περιγραφική στατιστική και συσχετίσεις µεταξύ των διαστάσεων της ικανοποίησης  

      προσωπικού 
 

 M.O. 
 

T.A.  Συσχετίσεις  

Συνθήκες 
εργασίας 

3.57 .98 1     

Μισθός 2.00 .85 .22 1    
Προαγωγή 2.25 .83 .08 .28 1   
Φύση εργασίας 4.41 .59 .02 -.01 .39* 1  
Προϊστάµενος 4.30 .64 .37* -.08 -.01 .29 1 
Οργανισµός 3.54 .82 .01 .24 -.18 .05 .20 

* p<0.01 
 
Συζήτηση 
 
Από τα αποτελέσµατα συµπεραίνεται ότι οι εργαζόµενοι ήταν ιδιαίτερα ευχαριστηµένοι από τη φύση 
της εργασίας τους και από τους προϊσταµένους τους και αρκετά ικανοποιηµένοι από τις συνθήκες που 
επικρατούν στο χώρο που εργάζονται και από τη γενικότερη συµπεριφορά του οργανισµού, που στη 
συγκεκριµένη περίπτωση υλοποιεί τα προγράµµατα «Άσκηση για Όλους». Αντίθετα, εµφανίζονται 
δυσαρεστηµένοι από τις δυνατότητες που τους δίδονται για εξέλιξη / προαγωγές στο συγκεκριµένο 
χώρο εργασίας και κυρίως από τις οικονοµικές τους απολαβές. Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν 
και από τους Koustelios & Kousteliou (1998), σε µία έρευνα που διερευνούσε το επίπεδο της 
ικανοποίησης προσωπικού σε Καθηγητές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Αν και το µέγεθος του δείγµατος δεν επιτρέπει γενικεύσεις, φαίνεται ότι ο µισθός και οι δυνατότητες 
εξέλιξης είναι 2 παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ικανοποίηση των καθηγητών στον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να διερευνήσουν τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την ικανοποίηση του προσωπικού, όπως είναι, µεταξύ άλλων, η σύγκρουση ρόλων, η 
ασφάλεια και η επαγγελµατική εξουθένωση στο συγκεκριµένο χώρο. 
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ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «∆ΟΥΚΑΣ» ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 
Βραχνός, Σ.  
University of Technology, Sydney 
 
Εισαγωγή 
 
Είναι ευρέως γνωστό πως ο καθηµερινός τρόπος ζωής, κυρίως στις µεγάλες πόλεις, δηµιουργεί πολύ 
άγχος στους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αποµακρυνθεί από το πράσινο και τη φύση γενικότερα. Η 
θετική επίδραση των φυσικών / υπαίθριων δραστηριοτήτων έχει ερευνηθεί επανειλληµένα και είναι 
πολλοί αυτοί που πιστεύουν πως οι δραστηριότητες που συνδυάζουν διασκέδαση και φυσικό 
περιβάλλον τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα (Tsiaousidi & Grigoraki, 1998).  
 
Προγράµµατα που περιλαµβάνουν φυσικές δραστηριότητες χρειάζεται να υιοθετηθούν γενικότερα 
στη σηµερινή κοινωνία. Θα ήταν πολύ ευεργετικό για τα σύγχρονα νεαρά παιδιά να µάθουν να 
βρίσκονται κοντά στη φύση και να µαθαίνουν για / από αυτή. Όλα τα σχολεία µπορούν να 
περιλαµβάνουν στο πρόγραµµά τους υπαίθριες δραστηριότητες.   
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν διερευνήσει τι µπορούν να συνεισφέρουν στο σύγχρονο άνθρωπο 
προγράµµατα υπαίθριων δραστηριοτήτων και το πως αντιλαµβάνονται οι µαθητές και καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής την εισαγωγή ενός τέτοιου είδους πρόγραµµα στο σχολείο τους.  
 
Μεθοδολογία 
  
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 25 µαθητές της 1ης τάξης, 37 µαθητές της 2ης τάξης και 54 µαθητές 
της 3ης τάξης του Λυκείου, καθώς και 2 καθηγητές Φυσικής Αγωγής του ιδιωτικού σχολείου 
«∆ούκας» της Αθήνας. 
 
Όργανο µέτρησης: Τα δεδοµένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν µέσω της διαδικασίας του 
ερωτηµατολογίου και της συνέντευξης.  
 
Ανάλυση δεδοµένων: Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια αναλύθηκαν µέσω του προγράµµατος 
SPSS. Οι συνεντεύξεις ήταν σε βάθος και είχαν τη µορφή συζήτησης. Οι απαντήσεις και απόψεις των 
καθηγητών οµαδοποιήθηκαν και αναλύθηκαν, έτσι ώστε να µπορούν να συγκριθούν και να 
συσχετιστούν µε τις αντίστοιχες των µαθητών.  
 
Αποτελέσµατα και συζήτηση 
 
Στάση απέναντι στη δραστηριότητα:  
� 101 (87.1%) µαθητές  έχουν ακούσει για τον όρο Υπαίθρια Αγωγή και µόνο 15 (12.9%) δεν τον 

γνωρίζουν. Αυτό συµφωνεί µε την άποψη του ενός καθηγητή στη συνέντευξη: «...µπορούµε ακόµα να 
πούµε πως αν και οι περισσότεροι µαθητές γνωρίζουν το συγκεκριµένο όρο, χρειάζεται περαιτέρω 
εκπαίδευση για 100% αναγνώριση). 

� 97 µαθητές (83.6%) έχουν συµµετάσχει τουλάχιστον µια φορά σε πρόγραµµα Υπαίθριας Αγωγής / 
∆ραστηριότητας, ενώ 19 (16.4%) ποτέ. 

� 3 µαθητές (2.6%) έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε τέτοια προγράµµατα µια φορά την 
εβδοµάδα, ενώ 5 (4.3%) µόνο 1 φορά κάθε 20 µέρες. 10 (8.6%) µαθητές µπορούν 1 φορά το µήνα, 
17 (14.7%) κάθε 2 µήνες και, τέλος, το µεγαλύτερο ποσοστό (81 µαθητές - 69.8%) µπορεί ακόµα 
πιο αραιά. Αυτό δείχνει το πόσο χαµηλό είναι το  ποσοστό συχνής συµµετοχής σε τέτοιου είδους 
προγράµµατα, προφανώς λόγω έλλειψης χρόνου.  
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� 96 (82.8%) µαθητές θα ήθελαν να συµµετάσχουν σε καινούργια προγράµµατα Υπαίθριας Αγωγής / 
∆ραστηριότητας, ενώ 20 (17.2%) όχι. Αυτό δείχνει τη δυνατή επιθυµία των µαθητών να είναι µέρος 
νεοεισερχόµενων προγραµµάτων τέτοιου είδους. 

� 86 µαθητές (74.1%) θεωρούν πως προγράµµατα Υπαίθριας Αγωγής, είναι απαραίτητο να 
συµπεριλαµβάνονται στο σχολικό πρόγραµµα µαθηµάτων / δραστηριοτήτων, ενώ 30 (25.9%) όχι. 
Με αυτό το αποτέλεσµα είναι σύµφωνος και ένας από τους καθηγητές, τονίζοντας και την 
ωφελιµότητά τους για τους µαθητές 

. 
Αποτρεπτικοί παράγοντες:  
� 15 (12.9%) µαθητές έχουν αρκετό χρόνο για να µπορούν να συµµετάσχουν σε προγράµµατα 

Υπαίθριας Αγωγής / ∆ραστηριοτήτων που τους αρέσουν, ενώ 101 (87.1%) δεν έχουν. Με αυτό 
είναι σύµφωνοι και άλλοι ερευνητές, καθώς και ένας από τους καθηγητές στη συνέντευξή του 
λέγοντας, πως οι µαθητές έχουν πολύ απαιτητικό  πρόγραµµα που δεν τους επιτρέπει να ασχοληθούν 
µε άλλες δραστηριότητες της αρέσκειας τους. 

 
Profile της δραστηριότητας: 
� 73 (28%) µαθητές έχουν συµµετάσχει σε πεζοπορίες, 44 (17%) σε σπηλαιοπορείες, 43 (17%) σε 

camping,  39 (15%) σε πορείες µέσα από φαράγγια, 20 (7.9%) σε ορειβασίες, 11 (4.3%) σε rafting 
και 9 (3.6%) σε αναρρίχηση.  

� 90 (77.6%) µαθητές δεν συµµετέχουν στα οργανωµένα από το σχολείο τους προγράµµατα, ενώ 26 
(22.4%) συµµετέχουν. Σε αυτό το σηµείο µπορεί να ειπωθεί πως µία καλύτερη  οργάνωση αυτών 
των  προγραµµάτων ίσως να απέφερε µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής. 

� 19 (76%) µαθητές των 15 χρονών, 28 (75.7%) των 16 χρονών και 43 (79.6%) των 17, δεν 
συµµετέχουν στα υπαίθρια προγράµµατα που οργανώνει το σχολείο τους. 

� 75 (28.3%) µαθητές πιστεύουν πως αφού συµµετέχουν σε κάποια σύνθετα προγράµµατα 
Υπαίθριας Αγωγής θα ήταν πιο συνεργάσιµοι, 57 (21.5%) πιο κοινωνικοί, 46 (17.4%) θα 
σεβόντουσαν πιο πολύ τους συνάνθρωπους τους, 45 (17%) θα µάθαιναν πιο πολύ τον εαυτό τους 
και 37 (14%) θα σεβόντουσαν πιο πολύ τον εαυτό τους.  

� 75 (30.5%) µαθητές πιστεύουν πως αφού συµµετέχουν σε κάποια σύνθετα προγράµµατα 
Υπαίθριας Αγωγής θα ήταν πιο αυτό-ελεγχόµενοι στις δύσκολες στιγµές τις ζωής τους, 55 (22.4%) 
θα είχαν πιο πολύ αυτοπεποίθηση, 50 (20.3%) θα σκεφτόντουσαν πιο ώριµα και 42 (17.1%) θα 
ήταν σε πιο καλή φυσική κατάσταση.  

 
Είναι προφανές πως οι µαθητές θεωρούν πως µέσω αυτών των προγραµµάτων θα βελτιωθούν σε 
διάφορους τοµείς της προσωπικότητάς τους, καθώς και ότι θα αποκοµίσουν πολλά άλλα οφέλη µε την 
ενδεχόµενη συµµετοχή τους.  
 
Στάση απέναντι στη φύση και το φυσικό περιβάλλον:   
� 107 (92.2%) µαθητές νιώθουν την ανάγκη να βρίσκονται κοντά στη φύση ενώ 9 (7.8%) όχι. Εδώ 

µπορεί να παρατηρηθεί η εµφανής ανάγκη των µαθητών να βρίσκονται κοντά στη φύση.  
� 87 (75%) µαθητές θεωρούν ότι είναι πολύ σηµαντικό να µαθαίνουν για το φυσικό περιβάλλων, 26 

(22.4%) θεωρούν πως δεν είναι σηµαντικό και για 3 (2.6%) τους είναι αδιάφορο. 
� 109 (94%) µαθητές πιστεύουν πως µαθαίνοντας για το φυσικό περιβάλλων θα γίνουν πιο 

υπεύθυνοι για αυτό, ενώ 7 (6%) πως όχι. 
 
Συµπεράσµατα 
 
• Σήµερα, σε ορισµένα σχολεία η Υπαίθρια Αγωγή αποτελεί µέρος του σχολικού προγράµµατος. 

Ακόµα και αν η συµµετοχή σε τέτοιου είδους προγράµµατα είναι προαιρετική, ένα µεγάλο 
ποσοστό των µαθητών έχει πάρει µέρος τουλάχιστον µια φορά, γεγονός που αποκαλύπτει την 
ικανοποίηση που παίρνουν από αυτή τους τη συµµετοχή.   

• Ο κύριος παράγοντας που τους κρατάει µακρυά από αυτά τα προγράµµατα είναι η έλλειψη χρόνου. 
Το απαιτητικό τους σχολικό πρόγραµµα (καθώς και η ενασχόληση µε ξένες γλώσσες, µουσική και 
αθλητισµό) δεν τους επιτρέπει να κάνουν τίποτα άλλο. 
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• Βιβλιογραφία, καθηγητές και µαθητές που συµετείχαν στην έρευνα συµφωνούν στην ευεργετική 
επίδραση της Υπαίθριας Αγωγής στο σηµερινό άνθρωπο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι η συµµετοχή σε τέτοιου είδους προγράµµατα µπορεί να επηρεάσει θετικά στο 
πως λειτουργεί ένας µαθητής µέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων.  

• Μπορεί να ειπωθεί πως µέσω καλά οργανωµένων προγραµµάτων Υπαίθριας Αγωγής οι µαθητές 
µπορεί να γίνουν πιο κοινωνικοί (κάνοντας καινούργιους φίλους), να µάθουν να σέβονται 
περισσότερο τους συνανθρώπους τους και να µαθαίνουν καλύτερα τον εαυτό τους. Οι µαθητές 
έχουν την ανάγκη να βρίσκονται σε επαφή µε τη φύση και το να µάθουν για το φυσικό περιβάλλον 
µπορεί να τους βοηθήσει να γίνουν πιο υπεύθυνοι απέναντι σε αυτό.  

• Υπάρχει ανάγκη επέκτασης και υιοθέτησης καλά οργανωµένων προγραµµάτων Υπαίθριας Αγωγής 
στη σύγχρονη κοινωνία και θα ήταν πολύ ευεργετικό για τους νέους ανθρώπους να µάθουν να ζουν 
κοντά στο φυσικό περιβάλλων και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα που τους δίνει. 

 
Βιβλιογραφία 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ SERVQUAL ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
 
Τσίτσκαρη, Ε.,1 Κώστα, Γ.,1 Γλυνιά, Ε.,1 Τζέτζης, Γ. 2 & Γούδας, Μ. 3 
1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
3 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 
Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε παγκόσµιο επίπεδο µία συνεχόµενη αύξηση του τοµέα των 
υπηρεσιών, ενώ γίνεται, πλέον, κοινή η αντίληψη ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ της ποιότητας των 
αγαθών και της ποιότητας των υπηρεσιών (Bateson, 1992; Theodorakis & Cambitsis, 1997; 
Γουλιµάρης, Σερµπέζης & Θεοδωράκης, 1999). Πρόσφατα αυτό το «κύµα» ποιότητας «χτύπησε» και 
τη βιοµηχανία του αθλητισµού (Theodorakis, Costa & Laios, 1998), η διείσδυση του οποίου στην 
πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική ζωή της σύγχρονης πόλης δύσκολα µπορεί να αµφισβητηθεί. 
Ο αθλητισµός παρουσιάζεται άλλοτε ως ανάγκη και άλλοτε ως µέσο ικανοποίησης άλλων αναγκών 
του σύγχρονου ανθρώπου (Γραµµατικόπουλος, 1997). 
 
Η έννοια «ποιότητα υπηρεσιών» αναφέρεται στο αποτέλεσµα της συνολικής κρίσης του καταναλωτή 
για µία υπηρεσία. Η γενική αυτή κρίση είναι αποτέλεσµα της σύγκρισης που κάνει ανάµεσα στις 
προσδοκίες του και το αποτέλεσµα που λαµβάνει (Boulding, Kalra, Staelin & Zeithaml, 1993). Κατά 
τους Γουλιµάρη, Σερµπέζη & Θεοδωράκη (1999), η τελική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών 
διαµορφώνεται από τη σύγκριση προσδοκούµενων και λαµβανόµενων υπηρεσιών, αλλά επηρεάζεται 
και από τη διαδικασία παράδοσής τους. 
 
Με εξαίρεση κάποιους ερευνητές που θεωρούν ότι η ποιότητα υπηρεσιών δεν έχει πολλές διαστάσεις 
(Cronin & Taylor, 1992; Brown, Churchill & Peter, 1993), οι περισσότεροι ερευνητές που 
ασχολούνται µε την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών, θεωρούν την έννοια αυτή ως 
πολυδιάστατη (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985; 1988; Carma, 1990; Saleh & Ryan, 1992; 
Vandamme & Leunis, 1993; Andaleeb & Basu, 1994; Gagliano & Hathcote, 1994; Theodorakis & 
Cambitsis, 1997). Εκτενείς έρευνες σε καταναλωτές, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους από τους 
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985), έδειξαν ότι τα κριτήρια µε τα οποία οι καταναλωτές 
αξιολογούν την ποιότητα υπηρεσιών περιλαµβάνουν τις ακόλουθες 10 διαστάσεις: αξιοπιστία 
(reliability), ανταπόκριση (responsiveness), ανταγωνιστικότητα (competence), πρόσβαση (access), 
ευγένεια (courtesy), επικοινωνία (communication), πιστότητα (credibility), ασφάλεια (security), 
κατανόηση / αναγνώριση πελατών (understanding / knowing the customer) και υλικά στοιχεία 
(tangibles).     
 
Στη σηµερινή εποχή, τα παιδιά αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα έντονα το πρόβληµα της έλλειψης κίνησης, 
το οποίο είναι δυνατό να περιοριστεί µε την κινητική αναζωογόνηση και ελευθερία κινήσεων που 
τους παρέχονται µέσα από προγράµµατα υπαίθριας άσκησης και αναψυχής (Engstrom, 1986). Στο 
πλαίσιο της λογικής αυτής, πέραν των κατεξοχήν καλοκαιρινών κατασκηνώσεων που λειτουργούν 
αυτή τη στιγµή, παρατηρείται και µία αύξηση των αποκλειστικά αθλητικών κατασκηνώσεων ή camp. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρει µία αθλητική 
κατασκήνωση (camp), σύµφωνα µε τις απόψεις όχι µόνο των νεαρών αθλητών, αλλά και των γονιών 
τους.  
 
Μεθοδολογία 
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∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 369 παιδιά (305 στο camp καλαθοσφαίρισης και 64 στο camp 
ποδοσφαίρου) και 126 γονείς. 
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της συγκεκριµένης έρευνας επιλέχθηκαν οι 10 
διαστάσεις της αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών, µε βάση τις οποίες είχε αρχικά διαµορφωθεί το 
SERVQUAL, προκειµένου να συνταχθούν 2 ερωτηµατολόγια: ένα για τα παιδιά και ένα για τους 
γονείς τους. Η επιλογή των ερωτήσεων και για τα 2 έγινε µε βάση τις απόψεις: α) οµάδας 
επιστηµόνων και β) 5 παιδιών και των γονέων τους που ρωτήθηκαν για το ποια στοιχεία θεωρούν 
σηµαντικότερο να υπάρχουν σε µία αθλητική κατασκήνωση. Για να δοκιµαστεί η πληρότητα των 
ερωτηµατολογίων και η σχετικότητα των ερωτήσεων µε τους παράγοντες που εξετάζονταν 
προηγήθηκε ο έλεγχός τους από πάνελ ειδικών επιστηµών. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε πιλοτική 
έρευνα σε 10 παιδιά ηλικίας 11-17 ετών και στους γονείς τους. Ακόµη, εφαρµόστηκε παραγοντική 
ανάλυση (“ΚΜΟ” τεστ για την επάρκεια του δείγµατος και “Bartlett test of sphericity” για την 
ανεξαρτησία των µεταβλητών). 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Τα ερωτηµατολόγια για τα παιδιά διανεµήθηκαν σε αυτά κατά τη διάρκεια ενός 
µεσηµεριανού διαλείµµατος, ενώ αυτά που προορίζονταν για τους γονείς δόθηκαν στα παιδιά την 
τελευταία µέρα κάθε περιόδου, προκειµένου να τους τα δώσουν. Κάθε φάκελος περιελάµβανε το 
ερωτηµατολόγιο, ένα συνοδευτικό γράµµα προς το γονέα και έναν απαντητικό φάκελο µε 
γραµµατόσηµο. Επειδή η πρώτη συλλογή ερωτηµατολογίων δεν ήταν ικανοποιητική, τα 
Χριστούγεννα στάλθηκε νέος φάκελος σε ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό γονέων, το οποίο επιλέχθηκε 
µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας. 
 
Στατιστική ανάλυση: Η αξιοπιστία των ερωτηµατολογίων ελέγχθηκε µε το τεστ a του Cronbach. 
Προκειµένου να γίνει ανίχνευση των παραγόντων και των ερωτήσεων που θα πρέπει ν αντιστοιχούν 
σε αυτούς έγινε παραγοντική ανάλυση (factor analysis) σε 26 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου των 
παιδιών και σε 23 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου των γονέων. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Από την παραγοντική ανάλυση στα ερωτηµατολόγια των παιδιών προέκυψαν 6 παράγοντες: α) 
«Προπόνηση», β) «Ευχαρίστηση – πρόθεση», γ) «Εγκαταστάσεις – ασφάλεια», δ) «∆ιαµονή», ε) 
«Στοιχεία άσκησης» και στ) «Επικοινωνία – κοινωνικότητα». Από τα ερωτηµατολόγια  των γονέων 
προέκυψαν 4 παράγοντες: α) «∆ιαµονή», β) «Προπονητές και ευχαρίστηση», γ) «Επικοινωνία» και δ) 
«Αξιολόγηση και πρόθεση». 
 
Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
 
Οι ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων της παρούσας µελέτης φαίνεται πράγµατι να είναι ενδεικτικές 
και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ανάλογες έρευνες. Στο ερωτηµατολόγια των γονέων, όµως, 
φαίνεται ότι η µεταξύ τους συνοχή δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, γεγονός που ίσως να οφείλεται 
και στο µικρό αριθµό των ερωτηµατολογίων που επιστράφηκαν. Ίσως η αφαίρεση κάποιων, ή η 
προσθήκη µερικών επιπλέον ερωτήσεων για κάθε έναν από τους παράγοντες της έρευνας να αύξανε 
τη συνοχή των ερωτήσεων του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου. Επίσης, η εφαρµογή του στην ίδια, 
ή και σε άλλες αθλητικές κατασκηνώσεις ίσως οδηγήσει στην ανεύρεση επιπλέον παραγόντων που 
επηρεάζουν τόσο τα παιδιά, όσο και τους γονείς τους στην επιλογή µίας αθλητικής κατασκήνωσης. 
 
Βιβλιογραφία 
 
Andaleeb, S.S. & Basu, A.K. (1994). Technical complexity and consumer knowledge as moderators of 

service quality evaluation in the automotive industry. Journal of Retailing, 4: 367-381. 
Bateson, J. (1992). Managing services marketing. The Dryden Press, USA. 
Brown, T.J., Churchill Jr., G.A. & Peter, J.P. (1993). Improving the measurement of service quality. 

Journal of Retailing, 69: 127-138. 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Αθλητισµού  

Τρίκαλα              14 – 16 ∆εκεµβρίου 2001 68

Carman, J.M. (1990). Consumer perceptions of service quality: an assessment of the SERVQUAL 
dimensions. Journal of Retailing, 66 (Spring): 33-35. 

Cronin, J.J. Jr., & Taylor, S.A. (1992). Measuring service quality: a re-examination and extension. 
Journal of Marketing, 56 (July): 55-68. 

Gagliano, K.B. & Hathcote, J. (1994). Customers' expectations and perceptions of service quality in 
apparel retailing setting. Journal of Services Marketing, 8: 60-89. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: a multiple item scale for 
measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64: 12-40. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1985). A conceptual model of service quality and its 
implication form future research. Journal of Marketing, 49: 41-50. 

Theodorakis, N. & Cambitsis, C. (1997). Assessing service quality in professional sports: the 
development of a multiple item scale. Proceedings, 5th European Congress of Sport 
Management, Glasgow, U.K. 

Theodorakis, N., Costa, G. & Laios, A. (1998). What finally service quality means for sport managers. 
Proceedings, 6th Congress of the European Association for Sport Management. Madeira, 
Portugal. 

Vandamme, R. & Leunis, J. (1993). Development of a multiple scale for measuring hospital service 
quality. International Journal of Service Industry Management, 4: 30-39. 

 
Γουλιµάρης, ∆., Σερµπέζης, B. & Θεοδωράκης, Ν. (1999). Η διερεύνηση της αντιλαµβανόµενης 

ποιότητας των υπηρεσιών στις παραστάσεις παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα. Αθλητική 
Απόδοση και Υγεία, 1: 359-369. 

Γραµµατικόπουλος, Θ. (1997). Στοιχεία αθλητικής οικονοµίας. Στο Μάνατζµεντ του αθλητισµού, 
Επιµέλεια Παπαδηµητρίου & Γαργαλιάνος. Ελλ.Ε.∆.Α., Αθλότυπο. 

 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Αθλητισµού  

Τρίκαλα              14 – 16 ∆εκεµβρίου 2001 69

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 
Τόλκα, Β. & Τζέτζης, Γ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

 
Εισαγωγή 
 
Η βιοµηχανία του fitness παρουσιάζει διεθνώς µία ραγδαία ανάπτυξη. Αυτή τη στιγµή στις ΗΠΑ 
λειτουργούν πάνω από 40.000 κέντρα σωµατικής άσκησης και υγείας, τα οποία εξυπηρετούν περί τα 
20 εκ. µέλη (Grantham, Patton, York & Winick, 1998). Στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα οι 
αντίστοιχοι αριθµοί δεν είναι τόσο µεγάλοι, κινούνται όµως σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση 
(Costa & Tzetzis, 1995) Ο αυξηµένος ανταγωνισµός που χαρακτηρίζει σήµερα τον κλάδο ανάγκασε 
τους επιχειρηµατίες να ψάξουν για στρατηγικές που θα µπορούσαν να διαφοροποιήσουν τις 
επιχειρήσεις τους από τον ανταγωνισµό (Afthinos & Theodorakis, 1999). Σύµφωνα µε τους Grantham 
et al (1998), αυτό που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό και 
προγραµµατισµό είναι ότι η βιοµηχανία του fitness καθοδηγείται από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
της αγοράς. Εποµένως, η ανάγκη της γνώσης και της κατανόησης των αναγκών των πελατών είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική.  
 
Όµως, η κατανόηση των αναγκών και των επιθυµιών του πελάτη δεν είναι απλή υπόθεση. Μερικοί 
πελάτες έχουν ανάγκες τις οποίες δεν έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως, ή δεν µπορούν να τις 
προσδιορίσουν ακριβώς, ή χρησιµοποιούν λέξεις που χρειάζονται κάποια ερµηνεία (Kotler, 2000). 
Επιπλέον, οι σηµερινοί πελάτες έχουν υψηλότερες προσδοκίες και πιο σύνθετες ανάγκες και 
επιθυµίες, ενώ, λόγω του υψηλού ανταγωνισµού που χαρακτηρίζει τον κλάδο, έχουν περισσότερες 
επιλογές από ποτέ. Εάν ένα γυµναστήριο δεν προσφέρει αυτά που οι πελάτες θέλουν, ή χρειάζονται 
και το προσωπικό του δεν αλληλεπιδρά µε τρόπο που να ικανοποιεί (ή ακόµα και να υπερβαίνει) τις 
προσδοκίες τους, τότε το πιθανότερο είναι να στραφούν σε κάποιο άλλο γυµναστήριο. Εποµένως, στο 
σηµερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον ο µοναδικός δρόµος για την επιτυχία είναι η παροχή 
εξειδικευµένων ποιοτικών υπηρεσιών από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Επιπλέον, οι 
επιχειρήσεις πρέπει να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους στο να κρατήσουν µία ισορροπία µεταξύ 
της προσέλκυσης νέων πελατών και της διατήρησης των ήδη υπαρχόντων (Grantham et. al. 1998).  
 
Το κλειδί για τη διατήρηση ενός πελάτη σε ένα γυµναστήριο είναι η ικανοποίησή του. Ο πολύ 
ικανοποιηµένος πελάτης: α) παραµένει πιστός περισσότερο χρόνο, β) αγοράζει περισσότερες 
υπηρεσίες όταν η επιχείρηση εισάγει νέες, ή αναβαθµίζει τις υπάρχουσες, γ) κάνει ευνοϊκά σχόλια για 
το γυµναστήριο και τις υπηρεσίες που παρέχει, δ) δίνει λιγότερη σηµασία στον ανταγωνισµό και τη 
διαφήµιση, ε) είναι λιγότερο ευαίσθητος στην τιµή, στ) προσφέρει στην επιχείρηση ιδέες για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών της και ζ) κοστίζει λιγότερο από τους καινούργιους πελάτες γιατί η 
εξυπηρέτησή του γίνεται υπόθεση ρουτίνας (Kotler, 2000). Σχετικές έρευνες αναφέρουν ότι σε έναν 
ιδιοκτήτη γυµναστηρίου κοστίζει 5 φορές περισσότερο να βρει νέους πελάτες από όσο να κρατήσει 
ικανοποιηµένους τους ήδη υπάρχοντες και µπορεί να κοστίσει µέχρι και 16 φορές περισσότερο για να 
φέρει έναν καινούργιο πελάτη στο ίδιο επίπεδο κερδοφορίας από όσο έναν πελάτη που έχασε (Sellers, 
1989). Μελέτες αναφέρουν ότι το 68% των πελατών χάνονται γιατί δεν είναι ευχαριστηµένοι από την 
εξυπηρέτηση που τους παρείχε ένας από τους υπαλλήλους, ή κάποια υπηρεσία της εταιρείας και ότι ο 
ευχαριστηµένος πελάτης επηρεάζει θετικά µόνον άλλους 8, ενώ ο δυσαρεστηµένος επηρεάζει 
αρνητικά άλλους 22 (Σπανός, 1993). Συνεπώς, θα ήταν καλό η διοίκηση ενός γυµναστηρίου να 
µετράει τακτικά το βαθµό ικανοποίησης των πελατών της και να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που 
συγκεντρώνει ως ανατροφοδότηση για το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών, ή τη βελτίωση αυτών που 
υπάρχουν.  
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Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των αναγκών των πελατών γυµναστηρίων. Οι 
περιοχές που διερευνήθηκαν ήταν: α) η αναγνωρισιµότητα των γυµναστηρίων, β) οι προτιµήσεις των 
πελατών και γ) τα κριτήρια και οι παράγοντες επιλογής των γυµναστηρίων. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 300 πελάτες γυµναστηρίων, άντρες και γυναίκες, τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά των οποίων δεν λήφθηκαν υπόψη.  
 
Όργανο µέτρησης: Για το σκοπό της έρευνας αυτής καταρτίστηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο 
περιελάµβανε ερωτήσεις ανοιχτής µορφής και εξέταζε 3 παράγοντες: α) την πηγή πληροφόρησης και 
την αναγνωρισιµότητα του γυµναστηρίου, β) τις προτιµήσεις των πελατών και τα κίνητρα συµµετοχής 
και γ) τα κριτήρια επιλογής του γυµναστηρίου. Σε κάποιες από τις ερωτήσεις υπήρχε δυνατότητα για 
περισσότερες από µία απαντήσεις. Το ερωτηµατολόγιο κατασκευάστηκε έτσι ώστε να µην υπάρχουν 
προβλήµατα κατανόησης από την πλευρά των πελατών και να είναι εύκολη η συµπλήρωσή του. Αφού 
πέρασε από πιλοτική έρευνα, αξιολογήθηκε ότι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ήταν σε αποδεκτά 
όρια. Από τα 300 ερωτηµατολόγια που δόθηκαν επιστράφηκαν, θεωρήθηκαν έγκυρα και αναλύθηκαν 
τα 283. 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν και συµπληρώθηκαν ανώνυµα από πελάτες 
γυµναστηρίων. Η διανοµή και συλλογή τους ανατέθηκε στη γραµµατεία του κάθε γυµναστηρίου. Η 
συµπλήρωσή τους από τους πελάτες γινόταν κατά την προσέλευσή τους στο γυµναστήριο, ή κατά την 
αποχώρησή τους από αυτό.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Όσον αφορά στην αναγνωρισιµότητα του γυµναστηρίου, το 47% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι 
έµαθαν για το γυµναστήριο από τη φήµη του και από γνωστούς. Η δεύτερη επικρατέστερη απάντηση 
(19%) ήταν από φίλους, ή συγγενείς που είναι ήδη µέλη του γυµναστηρίου και η τρίτη (10%) από τη 
διαφήµιση. Σχετικά µε το ποια από τις υπάρχουσες υπηρεσίες ήταν η αγαπηµένη τους, το 23% 
απάντησαν τα όργανα, το 17% τα προγράµµατα γυµναστικής και το 13% οι υπηρεσίες σωµατικής 
χαλάρωσης και ψυχικής ευεξίας (σάουνα, χαµάµ, υδροµασάζ). Τέλος, όσον αφορά στο ποια ήταν τα 
κριτήρια που τους έκαναν να επιλέξουν το γυµναστήριο, επικρατέστερες απαντήσεις ήταν το άνετο 
και ωραίο περιβάλλον (21%), η τοποθεσία (16%), η καθαριότητα (16%), η ποιότητα των οργάνων 
(10%) και η τεχνική κατάρτιση του προσωπικού (9%). 
 
Συζήτηση 
 
Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πελατών έµαθαν για το γυµναστήριο δια της φήµης του και από 
γνωστούς σηµαίνει ότι η σωστή διαχείριση και συµπεριφορά απέναντι στον πελάτη είναι σηµαντικές 
παράµετροι για την επιτυχηµένη διαφήµιση του γυµναστηρίου. Ο διαχειριστής ενός γυµναστηρίου θα 
πρέπει να φροντίζει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη γνώµη των πελατών του 
(εγκαταστάσεις, προσωπικό, ασφάλεια, εξυπηρέτηση, κλπ.) ώστε να εµπνέουν ποιότητα και 
εξυπηρέτηση. Η συµµετοχή συγγενικού, ή φιλικού προσώπου κατευθύνει τις προσπάθειες για τη 
δηµιουργία πακέτων προσφορών µε τη συµµετοχή περισσότερων ανθρώπων (φίλων, ή µελών της 
οικογένειας). Οι περισσότεροι συµµετέχοντες προτιµούσαν την ποικιλία και την ποιότητα των 
οργάνων και των προγραµµάτων, καθώς και τις υπηρεσίες για σωµατική χαλάρωση και ψυχική ευεξία 
(σάουνα, χαµάµ, υδροµασάζ). Αυτό συµβαδίζει µε τις προτιµήσεις του σύγχρονου ανθρώπου που έχει 
απαιτήσεις ποιότητας και ποικιλίας και προτιµά προγράµµατα χαλάρωσης από την πίεση της 
καθηµερινότητας. Επίσης, τα πρώτα κριτήρια επιλογής του χώρου ήταν η ποιότητα και η αισθητική 
του περιβάλλοντος, τα δεύτερα ήταν η τοποθεσία, η υγιεινή και καθαριότητα του χώρου και τα τρίτα 
ήταν η ποιότητα (τεχνολογία) των οργάνων και η τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού. 
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Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας συµφωνούν µε τη βιβλιογραφία που αναφέρει ότι η 
καλή φήµη του γυµναστηρίου, η ποιότητα και η αισθητική των εγκαταστάσεων, η τοποθεσία του, η 
ποικιλία και η ποιότητα των οργάνων, καθώς και η κατάρτιση και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι 
βασικοί παράγοντας για την επιτυχία του και για την προώθηση του ονόµατός του. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Τα συµπεράσµατα από τη συγκεκριµένη έρευνα µπορούν να χρησιµεύσουν συµβουλευτικά στους 
ιδιοκτήτες των γυµναστηρίων προκειµένου να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 
τους. Για να είναι επιτυχηµένη µία επιχείρηση θα πρέπει όχι µόνο να προβλέπει τις ανάγκες των 
µελών της και να τις ικανοποιεί, αλλά και να υπερβαίνει τις προσδοκίες τους. Η ικανοποίηση των 
αναγκών δεν είναι εύκολη διότι αποτελεί µία σύνθετη διαδικασία και εξαρτάται από τον ανθρώπινο 
παράγοντα, δηλαδή τη συµπεριφορά και την απόδοση των εργαζόµενων στο γυµναστήριο, πράγµα 
που δεν µπορεί απόλυτα να ελεγχθεί. 
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Εισαγωγή 
 
Ο τουρισµός αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόµενο, το οποίο εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια του 
ελεύθερου χρόνου του ατόµου. Η οργανωµένη αναψυχή και η άθληση αποτελούν σήµερα σηµαντικό 
τουριστικό κίνητρο για την επιλογή προορισµού των διακοπών. Ως πρωτοπόρος της τουριστικής 
αναψυχής εµφανίζεται το Club Mediterranee που ίδρυσε το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα, το 1953, 
στον Ύψο της Κέρκυρας. Ακολουθούν και άλλες οργανωµένες επιχειρήσεις τουρισµού, όπως η 
Robinson Club, η Tui, η Twen Tours, η Alltours, η Grecotel, κ.ά. (Λυκεσάς, 1993).  
 
Η γαλλική λέξη ανιµασιόν (animation) ταυτίζεται µε την αναψυχή, και σηµαίνει: οργανώνω, 
προτείνω, παροτρύνω, επηρεάζω, ρίχνω την ιδέα, εµψυχώνω, ζωογονώ, προκαλώ τον ενθουσιασµό, 
ενισχύω (Finger & Gayler, 1993). Η αναψυχή είναι όλα όσα συνεισφέρουν στην ανθρώπινη ευτυχία: 
ψυχαγωγία, διασκέδαση, ξεκούραση, ανακούφιση, ψυχική ηρεµία, γαλήνη, ανάταση ψυχής 
(Παπανούτσος, 1974). Ακόµη, είναι ο εµπλουτισµός της ζωής του ατόµου στο να βρει περιπέτεια, 
συντροφικότητα, αίσθηση κατορθώµατος, χαρά. Ο τουρισµός αναψυχής έχει ποικιλία στη µορφή του, 
τοποθετεί το άτοµο έτσι ώστε να συµµετέχει ενεργά στο χτίσιµο της ψυχαγωγίας του και µέσα από 
την ενεργή συµµετοχή του να ικανοποιεί σωµατικές, πνευµατικές και ψυχικές ανάγκες.  
 
Η ανιµασιόν ξεκίνησε ως πρωτοπόρος διδακτική µέθοδος τον 17ο αιώνα (Opaschowski, 1996). Στον 
τουρισµό αποτελεί σύνθετη υπηρεσία, η οποία είναι αναπόσπαστο συστατικό του συστήµατος 
παροχής υπηρεσιών διακοπών από ξενοδοχεία. Παρά την άνθηση του θεσµού της τουριστικής 
αναψυχής (ανιµασιόν) στο εξωτερικό, στην Ελλάδα υπάρχει ακόµη κάποια σύγχυση, αφού τόσο το 
επίσηµο κράτος, όσο και η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν έχουν βρει µία κοινή γλώσσα συνεννόησης. 
Παρ΄ όλα αυτά, ξενοδοχειακές µονάδες οργανώνουν δραστηριότητες αναψυχής και προσλαµβάνουν 
εµψυχωτές (animateurs). Ο ανιµατέρ πρέπει: α) να είναι παρών και προσιτός β) να είναι 
προσαρµοστικός, γ) να ενδιαφέρεται και να βοηθά στους άλλους τοµείς (π.χ., µε την οργάνωση σκέτς, 
κλπ.), δ) να έχει καλή γενική παιδεία, ε) να έχει ταλέντο ως προς την οµιλία και τη χρήση της 
γλώσσας, στ) να γνωρίζει ξένες γλώσσες, ζ) να ενδιαφέρεται για την τέχνη και τη µουσική και η) να 
είναι ικανός στην επαφή µε παιδιά, νέους και ενήλικες (Finger & Gayler, 1993).  
 
Σε µεγάλα ξενοδοχεία διακοπών υπάρχει ο γενικός υπεύθυνος του προγράµµατος και ανάλογα µε την 
ειδίκευση υπάρχουν ανιµατέρ άθλησης, παιδιών και κλασσικοί ανιµατέρ (κοινωνικών, ψυχαγωγικών 
και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων). Ο αριθµός των ανιµατέρ εξαρτάται από τον αριθµό των πελατών 
µε εξαίρεση τα κλαµπ όπου αναλογούν: 1 ανιµατέρ προς 10 – 30 πελάτες (Αυθίνος, 1998). Στην 
Ελλάδα, µε τα µεγάλα ποσοστά ανεργίας στις τάξεις των επιστηµόνων, εργάζονται κάθε χρόνο 7.000 
µε 10.000 άτοµα σε ειδικότητες αναψυχής, από τα οποία λιγότερο από 10% είναι Έλληνες (Γλυνιά, 
1999).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει το προφίλ του ανιµατέρ και τις προσδοκίες των 
διευθυντών από τον ανιµατέρ σε ξενοδοχεία στη Χαλκιδική, συµβάλλοντας έτσι στην εντόπιση 
θέσεων εργασίας στον τοµέα αυτόν από πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ. 
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Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα κλήθηκαν να συµµετέχουν 25 διευθυντές ξενοδοχείων της Χαλκιδικής, από τους 
οποίους τελικά απάντησαν οι 6. Προϋπόθεση για την επιλογή ήταν η λειτουργία στο ξενοδοχείο ενός 
(µικρού, ή µεγάλου) προγράµµατος ανιµασιόν.  
 
Όργανο µέτρησης: Για τους σκοπούς της έρευνας δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο βασισµένο σε 
αυτό της Μουστάκα (1997).  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η διανοµή και η συλλογή του ερωτηµατολογίου έγινε από τους ερευνητές στα 
ξενοδοχεία που ήταν σε λειτουργία το Μάιο του 2001.  
 
Ανάλυση δεδοµένων: Η καταγραφή των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του στατιστικού προγράµµατος 
Microsoft Excel, έκδοση 1998. Ακολούθησε ο υπολογισµός των ποσοστών. Βασικοί περιοριστικοί 
παράγοντες της έρευνας ήταν το µικρό δείγµα των ξενοδοχείων που ανταποκρίθηκαν, καθώς και η 
συγκεκριµένη περιοχή (Κασσάνδρα, Χαλκιδική). Επίσης, υπάρχει και περιορισµός όσον αφορά τις 
απόψεις των ίδιων των ανιµατέρ. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1. Απαντήσεις διευθυντών για την οργάνωση αναψυχής στο ξενοδοχείο 
 

Ερώτηση Απάντηση % 
Ξένες γλώσσες (πολύ σηµαντικές)  
Πτυχίο ΤΕΦΑΑ / Γνώση χορού-κίνησης (µέτρια σηµαντική) 
Προϋπηρεσία (µέτρια σηµαντική) 

100% 1. Προσόντα που 
θεωρούνται σηµαντικά 
 

Γνώση οπτικοακουστικών µέσων (µέτρια σηµαντική) 
Πτυχίο Τουριστικών Επαγγελµάτων (µέτρια σηµαντικό) 

40% 

2. Στοιχεία της 
προσωπικότητας 

Κοινωνικότητα, προσαρµοστικότητα, δηµιουργικότητα, 
χιούµορ (πάρα πολύ σηµαντικά)  
Εµφάνιση και διορατικότητα (µέτρια σηµαντικές) 

100% 

Επικοινωνία µε πελάτες ενήλικες, παιδιά και έφηβους (πάρα 
πολύ σηµαντική) 

100 % 
 

Επικοινωνία µε προσωπικό / διευθυντή (µέτρια σηµαντική) 100 % 

3. Ικανότητα επαφής και 
επικοινωνίας του ανιµατέρ  
 

Επικοινωνία µε διοικητικό προσωπικό (µέτρια σηµαντική) 60% 
Αριθµός των πελατών (πολύ σηµαντικό) 80% 
Ηλικία πελατών (µέτρια σηµαντική)   
Πολυεθνικότητα πελατών (µέτρια ως ελάχιστα σηµαντική) 100% 

4. Παράγοντες που 
επηρεάζουν τον αριθµό 
ανιµατέρ σε ξενοδοχεία 

Εγκαταστάσεις ανιµασιόν (µέτρια ως ελάχιστα σηµαντικές)  40% 
Γίνεται σχεδόν πάντα µέσω γνωριµιών, ή ξένων ΜΜΕ 
Λιγότερο µέσω ελληνικών Μ.Μ.Ε  
Ελάχιστα µέσω ΤΕΦΑΑ 

100% 
 
 

5. Μέσα αναζήτησης για 
ανιµατέρ 
 

Η αναζήτηση από ξένα Μ.Μ.Ε., ξένων σχολών ανιµατέρ και 
ελληνικών ιδιωτικών σχολών γίνεται µέτρια 

60% 

Ικανοποίηση των πελατών, ικανοποίηση του διευθυντή, καλή 
συνεργασία και εµπιστοσύνη 

100% 6. Παράγοντες 
επαναπρόσληψης  

Ικανοποίηση ιδιοκτήτη (µέτρια σηµαντική) 60% 
7. Επιλογή βοηθών Με βάση ικανότητες - προσόντα και γνώση ξένων γλωσσών 

(πάρα πολύ σηµαντική)  
Προϋπηρεσία και εµφάνιση (όχι ιδιαίτερα σηµαντική)  
Εθνικότητα (µέτρια ως ελάχιστα σηµαντική) 

100% 
 
 

80% 
8. Εθνικότητα βοηθών 
 

Θα απασχολούσαν Έλληνες  80% 
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Θα απασχολούσαν ξένους, µαθητευόµενους 40% 
Μέσω βιογραφικών και γνωριµιών 80% 

Μέσω αγγελιών στα Μ.Μ.Ε 60% 

9. Προσλήψεις βοηθών 
 

Μέσω σχολών ανιµατέρ 40% 

 
Πολύ περισσότερο καταρτισµένοι οι ξένοι 

 
20% 

Μέτρια περισσότερο καταρτισµένοι οι ξένοι 80% 

Έχουν πολύ καλύτερη επαφή µε ξένους πελάτες 80% 
Πολύ περισσότεροι αλλοδαποί αναζητούν δουλειά ανιµατέρ 100% 
Έτσι συνηθίζεται 40% 

 
10.Πόσο επηρεάζουν οι 
παράγοντες «κατάρτιση»,  
«νοοτροπία» και «επαφή µε 
τους ξένους» την προτίµηση 
σε αλλοδαπούς ανιµατέρ; 
 Η νοοτροπία είναι ένας αρκετά σηµαντικός παράγοντας 

Οι Έλληνες δεν κάνουν αιτήσεις 
60% 

Chief Animater, General Animater, Music Animater, Sports 
Animater, Children Animater, Guide-Tour Animater, σε όλες 
τις περιόδους (high – low) (πάρα πολύ σηµαντικοί) 

100% 
 
 

11. Ρόλοι ανιµασιόν 

Assistant Animater (µέτρια σηµαντικός) 40% 
12. Γενικές εγκαταστάσιες Θέατρο για παραστάσεις και πλήρης δισκοθήκη (πάρα πολύ  

σηµαντικά) 
Πλήρης οπτικοακουστική εγκατάσταση (πολύ σηµαντική) 
Βεστιάριο και video wall (αρκετά σηµαντικά)  
Καµαρίνια (σηµαντικά) 

80% 
 

60% 
40% 

13. Αθλητικές 
εγκαταστάσεις 

Για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις θα προσλάµβαναν 
γυµναστή 
Για γήπεδα golf, γυµναστήριο, water sports και για χώρο 
massage θα προσλάµβαναν ιδιωτική εταιρεία 

100% 
 

80% 

13α. Απαραίτητες αθλητικές 
εγκαταστάσεις 

Γήπεδα golf, tennis, basket, ποδοσφαίρου, beach volley, 
water volley, handball, τοξοβολία, darts, boccia ball, 
γυµναστήριο, πισίνα (ανοιχτή / κλειστή ), water sports, 
χώρος µασάζ, sauna, hammam, spa. 

 
100% 

Περισσότερες επιλογές αναψυχής πελατών / Βελτίωση της 
εικόνας του ξενοδοχείου / Οικονοµικά οφέλη 

100% 14. Με την ανιµασιόν 
επιτυγχάνεται:  
 Θετικότερη αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου πελατών, αύξηση 

της πελατείας, διακίνηση των χρηµάτων των πελατών µέσα 
στο ξενοδοχείο, προσέλκυση νέου τύπου πελατών (20% δεν 
ήταν βέβαιοι για οφέλη στην αύξηση της πελατείας, τη 
διακίνηση των χρηµάτων των πελατών και τη προσέλκυση 
νέου τύπου πελατών) 

60% 
 

15. Να ενισχυθεί ο ρόλος;  Συµφωνούν απόλυτα. 100% 
16. Αδυναµίες ανιµασιόν «Οι Έλληνες απόφοιτοι ή σπουδαστές δεν κάνουν αιτήσεις - 

απορώ πως περιµένουν να βρουν εργασία»¨ 
20% 

«Λίγα, αλλά πολύ καλά shows είναι απαραίτητα»   

«Ειδικοί χώρος για ανιµασιόν (π.χ., θέατρο) είναι 
απαταίτητοι» 

 

17. Προτάσεις 

Οι ανιµατέρ πρέπει να αντιλαµβάνονται την ανιµασιόν ως 
εργασία και να µη θεωρούν τους εαυτούς τους τουρίστες. 

 

 
Συµπεράσµατα - Συζήτηση 
 
Όλοι οι διευθυντές συµφώνησαν πως η γνώση ξένων γλωσσών, η κατοχή πτυχίου ΤΕΦΑΑ, τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, η ικανοποίηση των πελατών και των διευθυντών - 
ιδιοκτητών είναι πολύ σηµαντικοί παράγοντες για την επιλογή ενός ανιµατέρ. Σηµεία της έρευνας που 
αξίζει να αναφερθούν είναι ότι προσλήψεις των ανιµατέρ γίνονται αρκετά συχνά µέσω γνωριµιών και 
ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς Ελλήνων σε αυτόν τον τοµέα. Επίσης, όλοι συµφώνησαν ότι 
η ύπαρξη ανιµασιόν σε ένα ξενοδοχείο αυξάνει τα έσοδά του και βελτιώνει την εικόνα του. Για τους 
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χώρους άθλησης σε ένα ξενοδοχείο όλοι θα προσλάµβαναν ευχαρίστως Έλληνες γυµναστές, εύρηµα 
που θα πρέπει να δώσει το έναυσµα στους πτυχιούχος άνεργους καθηγητές Φυσικής Αγωγής να 
προσανατολιστούν προς αυτό το χώρο.  
 
Από την έρευνα φάνηκε ότι παρόλο που όλοι οι διευθυντές γνώριζαν γενικά για την ανιµασιόν δεν 
γνώριζαν λεπτοµέρειες για τη σωστή οργάνωση και τη λειτουργία της. Ο Crompton (1994), 
υποστήριξε ότι ελάχιστοι πρακτικοί έχουν επίσηµα γνώσεις µάρκετινγκ αναψυχής. 
 
Αναµένοντας κάθε χρόνο στην Ελλάδα έναν τεράστιο αριθµό επισκεπτών τουριστών (περισσότερους 
από 13.000.000 ανά περίοδο) (Glinia & Laloumis, 1999), η παροχή υψηλού βαθµού υπηρεσιών είναι 
πολύ σηµαντική. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η σωστή τουριστική αγωγή προσωπικού και στελεχών 
διευθυντών σε αυτό το χώρο πρέπει να γίνεται διεξοδικά και σε βάθος. Με βάση τα στοιχεία της 
παρούσας έρευνας, φαίνεται να υπάρχει η βασική υποδοµή για τη δηµιουργία εµψυχωτικών 
προγραµµάτων (ανιµασιόν) στα ελληνικά ξενοδοχεία. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει µια αγορά 
εργασίας που εκτιµάται σε περισσότερα από 850 ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα (Glinia & Laloumis, 
1999), όπου µπορούν να απορροφηθούν Έλληνες πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, καταρτισµένοι στην προσφορά 
ανάλογων υπηρεσιών. 
 
Ο περιορισµός της έρευνας στην περιοχή της Χαλκιδικής αφήνει περιθώρια για µεγαλύτερη και 
διεξοδικότερη έρευνα για το µέγεθος της ζήτησης Ελλήνων εµψυχωτών (ανιµατέρ) από τα ξενοδοχεία 
ανά την Ελλάδα. 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ:  

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 

Παπαδοπούλου, Α. Θεοδωράκης, Ν., Ταξιλδάρης, Κ., Λάϊος, Α. & ∆έρρη, Β. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης  
 
Εισαγωγή 
 
Οι Έλληνες από πολύ νωρίς κατανόησαν την ευεργετική αξία των ιαµατικών πηγών που βρίσκονταν 
σε όλη περίπου την Ελλάδα. Για να αξιοποιήσουν αυτό το δώρο της φύσης. δηµιούργησαν ιαµατικά 
λουτρά για τη θεραπεία παθήσεων και για τη χαλάρωση του σώµατος. Σήµερα τα ιαµατικά λουτρά 
έχουν εξελιχθεί σε οργανωµένα κέντρα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες µε σκοπό να καλύψουν τις 
ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.  
 
Λόγω της άµεσης σχέσης της µε άλλες σηµαντικές για το µάρκετινγκ και την επιχείρηση έννοιες, η 
ποιότητα υπηρεσιών είναι µία εξαιρετικά δηµοφιλής έννοια. Μεταξύ άλλων, οι ερευνητές εξέτασαν τη 
σχέση της µε την ικανοποίηση πελατών, την αξία υπηρεσίας, τη διατήρηση πελατών, τα µερίδια 
αγοράς, την κερδοφορία, τις προθέσεις συµπεριφοράς καταναλωτών και την τελική συµπεριφορά 
καταναλωτών. Τα τελευταία χρόνια, ενδιαφέρον για την ποιότητα των υπηρεσιών άρχισε να 
εκδηλώνεται και στο χώρο του αθλητισµού και της αναψυχής. Ακολουθώντας το παράδειγµα άλλων 
χώρων, οι ερευνητές και οι µάνατζερ από διαφορετικά τµήµατα της βιοµηχανίας της αναψυχής 
άρχισαν να αναγνωρίζουν τη συµβολή της ποιότητας στο µάρκετινγκ της αναψυχής και στην 
οικονοµική επιτυχία των αντίστοιχων οργανισµών και επιχειρήσεων. Aυτό είχε ως αποτέλεσµα τις 
πρώτες παρουσιάσεις σε επιστηµονικά συνέδρια, την εµφάνιση ανάλογων ερευνών στα επιστηµονικά 
περιοδικά, αλλά και την εφαρµογή κάποιων θεωριών στην πράξη από πρωτοπόρους µάνατζερ. 
Εκτιµώντας τα παραπάνω, είναι προφανές ότι αντίστοιχες έρευνες και στο χώρο των ιαµατικών 
κέντρων θα ήταν χρήσιµες, έτσι ώστε να  εξεταστούν οι προσδοκίες των πελατών και οι αντιλήψεις 
τους για την απόδοση των υπηρεσιών που παρέχουν τα κέντρα,  µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητάς 
τους.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών που 
προσφέρουν ιαµατικά κέντρα, υπολογίζοντας τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πελατών τους. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 312 άτοµα (180 άντρες - 57.7%, 132 γυναίκες - 42.3%), τα 
οποία ήταν πελάτες σε 7 από τα 12 ιαµατικά κέντρα των νοµών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πέλλας, 
∆ράµας, Έβρου και Ξάνθης, τα οποία βρίσκονταν υπό την επίβλεψη του Ελληνικού Οργανισµού 
Τουρισµού (ΕΟΤ). Τα υπόλοιπα 5 είτε δεν λειτουργούσαν, είτε ανακατασκευάζονταν.  
 
Όργανο µέτρησης: Για τη διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο 
των Howat, Murray & Crilley (1999), το οποίο αποτελούνταν από 19 ζεύγη µεταβλητών. Το 1 σετ 
είχε σχεδιασθεί για να διερευνήσει τις προσδοκίες των πελατών, ενώ οι υπόλοιπες 18 µεταβλητές για 
τη διερεύνηση των αντιλήψεών τους. Κάθε ζεύγος µεταβλητών µετρήθηκε µε 7βάθµια κλίµακα Likert 
(όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συµφωνώ απόλυτα). Από το ερωτηµατολόγιο αφαιρέθηκαν 2 
µεταβλητές, αφού κρίθηκε ότι δεν είχαν εφαρµογή στο χώρο των ιαµατικών κέντρων. Οι ερωτήσεις 
αυτές ήταν: «οι εκπαιδευτές θα έπρεπε να είναι έµπειροι και καλά καταρτισµένοι» και «οι κριτές και 
οι διαιτητές θα έπρεπε να έχουν προσόντα, εµπειρία και συνέπεια». Η µετάφραση του 
ερωτηµατολογίου έγινε µε την µέθοδο της εµπρός – πίσω µετάφρασης από τριµελή επιτροπή. 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν στους εθελοντικά συµµετέχοντες από τους 
ερευνητές, οι οποίοι τους ενηµέρωναν για το σκοπό της εργασίας και διευκρίνιζαν ερωτήµατα όταν 
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ήταν απαραίτητο. Στο τέλος της διαδικασίας οι ερευνητές εξέταζαν τα ερωτηµατολόγια για να 
διαπιστώσουν αν συµπληρώθηκαν σωστά. Η τιµή για τον έλεγχο αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου 
των προσδοκιών ήταν a = 0.84, ενώ του ερωτηµατολογίου της απόδοσης ήταν a = 0.94.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Όπως ήταν αναµενόµενο, για όλες τις παραµέτρους της ποιότητας υπηρεσιών που εξετάστηκαν στην 
παρούσα έρευνα οι προσδοκίες – επιθυµίες των πελατών είχαν υψηλότερες τιµές από τις αντιλήψεις 
τους για την απόδοση των ιαµατικών κέντρων. Οι διαφορές, όµως, µεταξύ των τιµών των προσδοκιών 
ήταν ελάχιστες (πίνακας 1). ∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι πελάτες είχαν υψηλότερες προσδοκίες για 
τις υπηρεσίες που αφορούσαν στη συντήρηση (6.8) και στην εµφάνιση των εγκαταστάσεων (6.7), 
στην καθαριότητα των χώρων (6.7), στη συµπεριφορά (6.6) και στην ικανότητα του προσωπικού 
(6.6). Οι αντιλήψεις των πελατών για την απόδοση των ιαµατικών κέντρων ήταν περισσότερο θετικές 
σχετικά µε τη συµπεριφορά (6.2) και την ανταπόκριση του προσωπικού (5.6), την τήρηση του 
ωραρίου των προγραµµάτων των κέντρων (5.7) και το χώρο στάθµευσης (5.4).  
 
Σύµφωνα µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό της ποιότητας υπηρεσιών που παρουσιάστηκε από τους 
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), και υιοθετήθηκε από τον Howat et al. (1999), η τελική 
αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ των προσδοκιών των 
πελατών πριν από την κατανάλωση της υπηρεσίας και των αντιλήψεων για την απόδοση της 
υπηρεσίας µετά από την κατανάλωσή της. Όσο µικρότερη είναι η διαφορά µεταξύ των τιµών των 
προσδοκιών και της απόδοσης της υπηρεσίας, τόσο υψηλότερη είναι η αντίληψη των πελατών για την 
παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσιών.  
 
Στην παρούσα έρευνα οι αντιλήψεις των πελατών ήταν θετικότερες για τη συµπεριφορά του 
προσωπικού (-.04), για το ωράριο των προγραµµάτων (-0.5), για το χώρο στάθµευσης και για την αξία  
(value for money) των προγραµµάτων (-0.8). Αντίθετα, η αντιλαµβανόµενη ποιότητα ήταν 
χαµηλότερη για παραµέτρους των υπηρεσιών που αφορούσαν στη δυνατότητα φύλαξης παιδιών (-
2.6), στον εξοπλισµό των κέντρων (-1.8) και στην εµφάνιση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων 
των κέντρων και του εξοπλισµού τους (-1.7). 
 
Πίνακας 1: Τιµές των προσδοκιών, της απόδοσης των ιαµατικών κέντρων και σκορ ποιότητας  
                   υπηρεσιών. 
 

 
Ερωτήσεις 

Προσδοκίες 
(Π) 

Απόδοση 
(Α) 

Σκορ 
ποιότητας 
υπηρεσιών 

Ο χώρος στάθµευσης θα έπρεπε να είναι ασφαλής. 6.2 5.4 -0.7 
 

Οι χώροι του κέντρου θα έπρεπε να είναι πάντα 
καθαροί. 

6.7 5.0 -1.7 

Το κέντρο θα έπρεπε να σας ενηµερώνει έγκαιρα 
για όλες τις δραστηριότητες / προγράµµατά του. 

6.4 4.6 -1.7 

Τα προγράµµατα / δραστηριότητες θα έπρεπε να 
αρχίζουν και να τελειώνουν πάντα στην ώρα τους. 

6.2 5.7 -0.5 

Θα έπρεπε να σας προσφέρεται ένα ευρύ φάσµα 
υπηρεσιών και προγραµµάτων. 

6.3 4.9 -1.4 

Χαρακτηριστικό του κέντρου θα έπρεπε να είναι η 
καλή οργάνωση και η εύρυθµη λειτουργία του. 

6.5 4.9 -1.6 

Οι χώροι του κέντρου θα έπρεπε να είναι άνετοι και 
ευχάριστοι. 

6.7 5.4 -1.2 

Τα προγράµµατα και οι παρεχόµενες υπηρεσίες, 
γενικότερα, θα έπρεπε να αξίζουν τα χρήµατά τους. 

6.2 5.3 -0.8 

Ο εξοπλισµός (π.χ. µηχανήµατα, όργανα, πισίνα) θα 
έπρεπε να είναι υψηλής ποιότητας. 

6.5 4.6 -1.8 
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Ο εξοπλισµός (π.χ. µηχανήµατα, όργανα, πισίνα) θα 
έπρεπε να έχει καλή συντήρηση. 

6.6 4.8 -1.7 

Το κέντρο θα έπρεπε να διαθέτει καλό εστιατόριο / 
καφετέρια / αναψυκτήριο. 

6.3 5.1 -1.1 

Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα φύλαξης παιδιών 6.2 3.5 -2.6 

Το προσωπικό θα έπρεπε να συµπεριφέρεται φιλικά 6.6 6.2 -0.4 
Το προσωπικό θα έπρεπε να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των πελατών. 

6.6 5.6 -1.0 

Η εµφάνιση του προσωπικού θα έπρεπε να είναι 
προσεγµένη και το κάνει εύκολα αναγνωρίσιµο. 

6.2 5.2 -1.0 

Το προσωπικό θα έπρεπε να είναι έµπειρο και καλά 
καταρτισµένο. 

6.6 5.2 -1.4 

Οι χώροι του κέντρου θα έπρεπε να έχουν καλή 
συντήρηση. 

6.8 5.1 -1.7 

Συνολικοί µέσοι όροι 6.4 5.1 -1.3 
 
Συζήτηση 
 
Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι η αντίληψη των πελατών για την απόδοση όλων των υπηρεσιών 
που παρέχουν τα ιαµατικά κέντρα είναι χαµηλότερη από τις προσδοκίες τους για τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες. Όµως, αυτό δε σηµαίνει ότι το επίπεδο της αντιλαµβανόµενης ποιότητας είναι χαµηλό. Οι 
προσδοκίες, που στην παρούσα έρευνα αποτελούν το µέτρο σύγκρισης, αντανακλούν τις επιθυµίες 
των πελατών για τις υπηρεσίες που ένα καλά οργανωµένο κέντρο θα έπρεπε να τους παρέχει. Τα 
διοικητικά στελέχη που πήραν µέρος στην έρευνα θα πρέπει να κάνουν σηµαντικές βελτιώσεις στην 
εµφάνιση και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού των ιαµατικών κέντρων, αφού 
τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν στρατηγικά πλεονεκτήµατα αντίστοιχων εταιρειών του ιδιωτικού 
τοµέα. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι και το γεγονός ότι οι πελάτες πιστεύουν ότι οι υπηρεσίες που 
καταναλώνουν στα ιαµατικά κέντρα αξίζουν τα χρήµατά τους.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Η διερεύνηση και η ανάλυση των αναγκών των πελατών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, αλλά και η 
βελτίωση των ήδη προσφερόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι από τους κύριους στόχους των 
ιαµατικών κέντρων, πράγµα που θα επηρεάσει θετικά τις προθέσεις των πελατών (Zeithaml, Berry & 
Parasuraman, 1996) και θα έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση του δείκτη διατήρησης πελατών, αλλά 
και την προσέλκυση νέων πελατών. Η βελτίωση των εγκαταστάσεων, η καλύτερη κατάρτιση και 
εκπαίδευση του προσωπικού και ανάπτυξη προγραµµάτων µάρκετινγκ θα βοηθήσει τους οργανισµούς 
αυτούς να παραµείνουν ανταγωνιστικοί απέναντι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται 
στον ίδιο χώρο. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ,  
ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

 
Βασιλειάδης, Χ. 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 
Εισαγωγή 
 
Για την περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε έναν υπαίθριο προορισµό συχνά γίνεται αναφορά 
στις αντιλήψεις των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων της περιοχής (Brunt & 
Courtney, 1999; Lawson, Williams, Young & Cossens, 1998; Agrawal & Gibson, 1999; Kousis, 2000; 
Jamal & Getz, 1995). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει µια χρήσιµη διαδικασία για τον εντοπισµό 
σηµαντικών χαρακτηριστικών που αφορούν στο συνολικά παρεχόµενο τουριστικό προϊόν ενός νέο-
αναπτυσσόµενου υπαίθριου προορισµού.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Τα δεδοµένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν από τα στοιχεία σχετικής δειγµατοληψίας που 
διενεργήθηκε στα πλαίσια µεταδιδακτορικής υποτροφίας του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών. Πιο 
συγκεκριµένα, σε καφενεία της περιοχής µε την τεχνική focus group analysis, µε τυποποιηµένες 
συνεντεύξεις µε βάση ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, διερευνήθηκαν 183 κάτοικοι, οι 
απόψεις των οποίων αναλύθηκαν και ταξινοµήθηκαν σε πίνακες συχνοτήτων. Όσον αφορά στο δείγµα 
ανάλυσης των επαγγελµατιών, το µεγαλύτερο ποσοστό (88,5%) των τουριστικών γραφείων του 
δείγµατος (n=23) µε γραφεία ή έδρα στην Θεσσαλονίκη, ανήκουν στην κατηγορία των  επιχειρήσεων 
άσκησης δραστηριοτήτων Γενικού Τουρισµού. Μόνο 2 επιχειρήσεις παρατηρήθηκαν να παρουσιάζουν 
δραστηριότητες Εναλλακτικού Τουρισµού. Οι πελάτες των εταιρειών αυτών χαρακτηρίζονται κατά 
σειρά κατάταξης σηµαντικότητας ως µεµονωµένοι ταξιδιώτες (42,9%), ως πελάτες – εταιρείες (35,7%) 
και ως οµάδες ταξιδιωτών (21,4%). Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις (87,5%), διοργανώνουν 
τουριστικά προγράµµατα στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Αντίστοιχα, στο δείγµα ανάλυσης των 
εν δυνάµει επισκεπτών, το τυχαίο δείγµα ανάλυσης των πλήρως απαντηµένων ερωτηµατολογίων που 
συγκεντρώθηκε µε βάση µαθηµατικό πίνακα τυχαίας κατανοµής αριθµών, ανήλθε τελικά για τους 
σκοπούς της επιστηµονικής έρευνας στις 200 παρατηρήσεις. 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο παρόν άρθρο για τη διευκρίνηση 
προσοδοφόρων προϊοντικών χαρακτηριστικών, παροµοιάζει αυτής της ∆ιοίκησης Προϊόντων που 
προτάθηκε από τους Hauser & Shugan (1980). Πιο συγκεκριµένα, οι αναλύσεις που ακολουθήθηκαν 
αφορούν στη διευκρίνηση κατάλληλων προϊοντικών χαρακτηριστικών – ευκαιριών,  µε σκοπό την 
υποστήριξη της διαδικασίας βιώσιµου τουριστικού σχεδιασµού του. Για τη διερεύνηση των 
βασικότερων προϊοντικών χαρακτηριστικών και τον εντοπισµό νέων ευκαιριών που συµβάλλουν στη 
διασφάλιση του µέλλοντος της επιτυχίας των υπό ανάπτυξη προορισµών, έγινε χρήση της στατιστικής 
διαδικασίας Factor Analysis (Oppermann, 1996; Go & Zhang, 1997; Chu & Choi, 2000). Συχνά η 
στατιστική διαδικασία συνδυάζεται µε την τεχνική της Αντιληπτικής Χαρτογράφησης (Perceptual 
Mapping) µε σκοπό την αντιληπτική τοποθέτηση των 35 χαρακτηριστικών (δηλαδή των διαστάσεων) 
του προορισµού στο χώρο (δηλαδή ανάλυση σε τύπο καρτεσιανού διαγράµµατος). Για την ανάλυση 
των παραπάνω 35 χαρακτηριστικών επιλέχθηκε η ανάλυση βασικών συνιστωσών (principal 
components analysis and varimax rotational techniques) µε τη χρήση της τεχνικής εντοπισµού 
σχέσεων επεξήγησης της µέγιστης διακύµανσης µέσω περιστροφικών κινήσεων. Στόχος της ανάλυσης 
είναι η µείωση των πολυάριθµων µεταβλητών διερεύνησης και η διευκρίνιση του αριθµού των 
παραγόντων που υποκρύπτονται στις µεταβλητές. Η παραγοντική ανάλυση (ΠΑ) υποστηρίζει 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Αθλητισµού  

Τρίκαλα              14 – 16 ∆εκεµβρίου 2001 80

δίνοντας βαρύτητες, την ανάλυση της ισχύουσας δοµής µεταξύ των µεταβλητών διερεύνησης. Οι 
δοµές αυτές δεν είναι άµεσα παρατηρήσιµες, και για το λόγο αυτό θα µπορούσαν να υποβοηθήσουν 
δια µέσω της χρήσης της ΠΑ την περιγραφή δυσνόητων εννοιών, όπως οι αντιλήψεις των επισκεπτών.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Τελικά 10 παράγοντες παρουσίασαν µοναδιαίες τιµές (eigenvalues) πάνω από τη µονάδα. Το 69,2% 
της συνολικής διακύµανσης – µεταβλητότητας που παρατηρείται στις 35 µεταβλητές της ανάλυσης 
οφείλεται στους πρώτους 10 παράγοντες. Στη συνέχεια υπολογίστηκε το µέτρο εσωτερικής 
εγκυρότητας - αξιοπιστίας Cronbach's a (παρουσιάζει τον ελάχιστο βαθµό αξιοπιστίας της έρευνας). 
Για τις µεταβλητές που συγκαταλέγονται στους παράγοντες παρουσιάζουν ως χαµηλότερη τιµή 
αξιοπιστίας a = 0,8865. 
 
Συγκριτική ανάλυση µέσων τιµών 
 
Στη συνέχεια κατασκευάστηκε ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας σηµαντικότητας, µε σκοπό την 
κατασκευή των Μητρών Σηµαντικότητας Επισκεπτών – Κατοίκων και Εν ∆υνάµει Επισκεπτών και 
Επαγγελµατιών για κάθε 1 από τους 10 παράγοντες (factors). 
 
Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας σηµαντικότητας επαγγελµατιών, κατοίκων και επισκεπτών 
                  για τους 10 παράγοντες της ανάλυσης επισκεπτών 
 

Παράγοντας (Factor) Χαρακτηριστικό Μέση σηµαντι-
κότητα εν 

δυνάµει επισκε-
πτών (Mean of 

importance) 

Μέση σηµα-
ντικότητα 

επαγγελµατι
ών 

Μέση ση-
µαντικότητ

α  
κατοίκων 

1) ∆ραστηριότητες, 
Τεχνητά, Φυσικά 
 

Άθληση και γυµναστική 
Γήπεδα άθλησης 
Εκτάσεις µε καπνοκαλλιέργειες και 
µικρά αγροκτήµατα 
Επισκέψεις σε χωράφια και 
καλλιέργειες 

2.327        1 
2.156        2 

 
2.075 
1.745 

2.93    2 
2.89    3 

 
3.32 
2.07 

2.79    3 
3.15    1 

 
3.04 
2.30 

2) Τεχνητά 
 

Κέντρα υγείας 
Τηλεπικοινωνίες 
Ταχυδροµείο 
Χώροι στάθµευσης (πάρκινγκ) 

3.380 
3.253 
2.635 
2.794 

1.46 
2.36 
1.86 

2.13 
2.46 
2.40 

3) ∆ραστηριότητες 
και Τεχνητά 
 

Επισκέψεις σε ιαµατικά λουτρά 
Ιαµατικά λουτρά και κατάλληλες 
εγκαταστάσεις 
Μάζεµα βοτάνων και τσάϊ βουνού 

1.825 
2.355 
1.783 

2.96 
2.96 

3.06 
2.81 

4) Φυσικά 
 

Ποτάµια και φυσικές εκτάσεις δίπλα 
από τα ποτάµια 

 
3.402 

2.39 
2.86 
3.29 

2.40 
2.65 
2.85 

5) Πολιτιστικά και 
∆ραστηριότητες 
 

Μελέτη διερεύνησης της ιστορίας 
ενός τόπου και επισκέψεις 
αρχαιολογικών χώρων 
Βιβλιοθήκες και έντυπα ενηµέρωσης 
για τον πολιτισµό της περιοχής 
Λαογραφικά στοιχεία 
Ιστορικά σηµεία 

 
3.115 

 
3.141 
3.237 
3.204 

3.79 
3.25 
3.50 

3.28 
2.95 
2.82 

6) Πολιτιστικά 
 

Παραδοσιακοί µύλοι και κτίρια 
Παραδοσιακά γεφύρια 

3.201 
3.106 

2.14 
2.93 

2.03 
2.70 

7) Πολιτιστικά και 
∆ραστηριότητες 

Ιστορικοί θρησκευτικοί ναοί 
Επισκέψεις σε θρησκευτικούς ναούς 

2.899 
2.625 

1.11 
2.89 

1.72 
3.01 
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 και τζαµιά 
8) Φυσικά 
 

Φυσική οµορφιά 
Σπήλαια 
Βράχια µε εντυπωσιακά σχήµατα και 
φωλιές πτηνών 

3.700 
2.508 

 
2.693 

2.93 2.70 

9) Τεχνητά και 
δραστηριότητες 
 

Ταβέρνες και εστιατόρια 
Γεύµα µε καλό φαγητό και ποτό 
Ξενώνες, ενοικιαζόµενα δωµάτια και 
ξενοδοχεία 

2.792 
2.985 

 
3.121 

3.25 2.78 

10) ∆ραστηριότητες 
 

Παρατήρηση φύσης, τοπίου και 
ζώων 
Κυνήγι 
Περίπατος σε παραδοσιακά 
δροµάκια και ορεινά µονοπάτια 

3.005 
0.965 

 
3.380 

  

 
Συζήτηση 
 
Από το παραπάνω πίνακα, παρατηρείται µεταξύ άλλων σηµαντική παρουσία των χαρακτηριστικών 
«άθληση και γυµναστική» και «γήπεδα άθλησης» στον παράγοντα 1 του συνδυασµού των 
δραστηριοτήτων και των φυσικών, τεχνητών στοιχείων. Η υψηλή σηµαντικότητα αυτών των 
χαρακτηριστικών παρουσιάζεται κυρίως στην περίπτωση των επισκεπτών του παράγοντα 1. Η 
σηµαντικότητα των παραπάνω 2 χαρακτηριστικών δίνει το έναυσµα στα αρµόδια στελέχη ανάπτυξης 
και σχεδιασµού των προορισµών για µία αξιολόγηση των προϊοντικών χαρακτηριστικών που πρέπει 
να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά την κατασκευή υποδοµών και ανοδοµών.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Η παραπάνω διαδικασία µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην περίπτωση σχεδιασµού και ανάδειξης 
νέων προορισµών φιλικών προς τους επισκέπτες (αθλητές, αθλούµενους επισκέπτες), τους κατοίκους 
(ποιότητα ζωής µε βάση την άθληση) και επαγγελµατίες (τουριστικά γραφεία προώθησης τουριστικών 
πακέτων άθλησης), κάνοντας χρήση των τεχνικών ανάλυσης των αντιλήψεων των εν δυνάµει 
επισκεπτών, κατοίκων και επαγγελµατιών (π.χ., για την ορθολογική κατανοµή των αθλητικών 
δραστηριοτήτων σε υπαίθριους νεοαναδεικνυόµενους προορισµούς).  
 
Βιβλιογραφία 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ 

Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ 
 

Κουβέλη, Σ.1 & Γαργαλιάνος, ∆.2 
1 School of Leisure, Sport & Tourist Studies, University of Technology, Sydney  
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης  

 
Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς µια αύξηση του ενδιαφέροντος σχετικά µε τη χρήση των 
λιµνών για δραστηριότητες αναψυχής. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασµό 
τέτοιων δραστηριότητων, όπως, για παράδειγµα, η ποιότητα του νερού, το µέγεθος και το βάθος της 
λίµνης, η σύγκρουση χρήσης, κ.α.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν ο εντοπισµός των παραγόντων που επηρεάζουν το σχεδιασµό των 
υδάτινων δραστηριότητων αναψυχής σε λίµνες. 
 
Μεθοδολογία 
 
Για την παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση, η οποία περιελάµβανε την 
εξέταση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και προσωπικές συνεντεύξεις µε άτοµα που είχαν σηµαντικό 
ρόλο στο σχεδιασµό, στην οργάνωση και στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις δραστηριότητες 
αναψυχής σε 4 λίµνες της Νέας Νότιας Ουαλλίας (ΝΝΟ), στην Αυστραλία. Κατά το σχεδιασµό της 
έρευνας επιλέχτηκαν θέµατα–κλειδιά που επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό το σχεδιασµό υδάτινων 
δραστηριοτήτων αναψυχής σε φυσικές και τεχνητές λίµνες, τα οποία αναφέρονται στον πίνακα που 
ακολουθεί, έτσι ώστε να αποτελούν κοινή βάση πληροφοριών σε όλες τις συνεντεύξεις (Kouveli, 
2000). Επίσης, αναγράφονται συµπληρωµατικοί παράγοντες–κλειδιά που εµφανίζονται στα 
λειτουργικά και οργανωτικά σχέδια των 4 λιµνών.  
 

Θέµατα – κλειδιά 
των συνεντεύξεων 

Θέµατα – κλειδιά 
λειτουργικών και οργανωτικών σχεδίων 

Ποιότητα νερού Νοµοθεσία 
Χαρακτηριστικά βυθού και ακτών Έρευνες επισκεπτών 
Βάθος/ Μέγεθος λίµνης Αισθητικές αξίες 
Καθαρότητα νερού Προσβασιµότητα 
Προστασία περιβάλλοντος Συνεργασία µε φορείς 
Μόλυνση ∆είγµα ζήτησης - χρήσης 
Σύγκρουση χρήσης Εγκαταστάσεις – ανέσεις - διευκολύνσεις 
Θερµοκρασία  

 
Αποτελέσµατα 
 
Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 1) όταν εισάγονται 
στη λίµνη δραστηριότητες που φέρνουν σε άµεση επαφή το σώµα µε το νερό, όπως είναι η 
κολύµβηση, η ποιότητα του νερού φαίνεται να αποτελεί βασικό παράγοντα (Hammit & Cole, 1998). 
Σε αυτή την περίπτωση τα επίπεδα των βακτηριδίων, καθώς και τα επίπεδα της άλγης (φύκης) δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν ορισµένες τιµές, ούτως ώστε να µην προκαλέσουν προβλήµατα υγείας, 2) η 
µόλυνση του νερού έχει διπλό χαρακτήρα. Είναι η µόλυνση που εισχωρεί στο νερό µέσω ποταµών, ή 
άλλων διόδων από γειτονικές περιοχές και η οποία ενδεχοµένως να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 
για το σχεδιασµό δραστηριοτήτων αναψυχής στη λίµνη. Επίσης, η µόλυνση πρέπει να εξεταστεί ως 
ένας παράγοντας που µπορεί να προέλθει από τις ίδιες τις δραστηριότητες αναψυχής στη λίµνη (π.χ., 
από την έρευνα που έγινε βρέθηκε ότι η µόλυνση που προκαλούν στο νερό αλλά και στις ακτές οι 
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βάρκες του θαλάσσιου σκι είναι λιγότερο σηµαντική από την ηχητική ρύπανση την οποία επιφέρουν, 
µε αποτέλεσµα την ανισορροπία του οικοσυστήµατος (NSW Maritime Services Board, 1987), 3) το 
µέγεθος καθώς και το βάθος της λίµνης είναι από τους πρωταρχικούς παράγοντες που πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη για την εισαγωγή δραστηριοτήτων αναψυχής στη λίµνη χωρίς να δηµιουργούνται 
διαµάχες µεταξύ των χρηστών (Seeley, 1973; Jubenville, 1976; Mattyasovsky, 1979). Για 
δραστηριότητες όπως το θαλάσσιο σκι και η ιστιοπλοΐα απαιτείται βάθος τουλάχιστον 3 – 4 µέτρων, 
4) η εκτίµηση του αριθµού των δραστηριοτήτων που µπορεί να φιλοξενήσει µία λίµνη είναι 
εξαιρετικά σηµαντική και εξαρτάται από την κατανόηση της δυνατότητας µέγιστης χρήσης της 
(McCool, 1979).  
 
Άλλοι σηµαντικοί παράγοντες είναι η δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή, οι υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις, καθώς και οι υπηρεσίες που προσφέρονται (Pigram & Jenkins, 1994). Καθοριστικό 
ρόλο µπορούν να παίξουν οι διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα σε φυσικές και τεχνητές λίµνες, όπως 
είναι η δυνατότητα ρύθµισης της ποσότητας και του βάθους του νερού και οι διαφορές πρόσβασης 
στις όχθες (Pielou, 1998). Τέλος, κατά τη διαδικασία του σχεδιασµού και της οργάνωσης είναι 
απαραίτητη η συνεργασία µεταξύ των διαφόρων αρχών και οργανισµών, αλλά και η συνεργασία 
ανάµεσα στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα (Pigram & Jenkins, 1994) . 
 
Συµπεράσµατα 
 
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας βρέθηκε ότι η οργάνωση µιας ασφαλούς και 
επιτυχηµένης ανάπτυξης δραστηριοτήτων αναψυχής σε λίµνες στηρίζεται στον καλό σχεδιασµό. Στην 
κατεύθυνση αυτή προτείνονται τα εξής (Kouveli, 2000): 1) έρευνα για την καταγραφή του 
ενδιαφέροντος και των αναγκών αναψυχής στην περιοχή, 2) γνώση της υπάρχουσας νοµοθεσίας που 
διέπει τις λίµνες και τη χρήση τους, 3) ο σχεδιασµός να είναι ανάλογος µε τις ανάγκες αναψυχής, τις 
δυνατότητες και τις εναλλακτικές προσφερόµενες ευκαιρίες, 4) συµµετοχή της κοινότητας και της 
πολιτείας στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων (κοινές συναντήσεις µε φορείς, σεµινάρια, 
ερωτηµατολόγια, κλπ.), 5) συµµετοχή των τοπικών σωµατείων αναψυχής στη διοίκηση και στον 
έλεγχο των δραστηριοτήτων αναψυχής, 6) αποτελεσµατική διαχείριση των υποστηρικτικών 
λειτουργιών (π.χ., δρόµοι πρόσβασης, ειδικές ράµπες, χώροι στάθµευσης, συστήµατα αποκοµιδής 
σκουπιδιών, τουαλέτες, κλπ.), 7) δηµιουργία συστηµάτων παρακολούθησης της ποιότητας του νερού 
και 8) εισαγωγή ζωνών χρήσης σε λίµνες που το µέγεθός τους έρχεται σε αντίθεση µε ανόµοιες 
µεταξύ τους χρήσεις. 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
 
Καλαϊτζίδης, B., Κώστα, Γ., Θεοδωρίδης, Χ., Μαυροµµάτης, Γ. & Γούργουλης, Β. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 
 
Μετά το 1990 υπάρχει µία έξαρση στη δηµιουργία ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων στην Ελλάδα, 
µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και για τους καθηγητές φυσικής αγωγής (ΚΦΑ) 
(Κώστα, 2000). Για να αποδόσουν οι καθηγητές στο έργο τους χρειάζονται κάποια εργασιακά 
κίνητρα, τα οποία αποτελούν τη βάση της διαδικασίας του µάνατζµεντ (Edginton, 1990). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να µελετήσει τα εργασιακά κίνητρα ΚΦΑ σε ιδιωτικές παιδικές 
κατασκηνώσεις στην Ελλάδα. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 30 ΚΦΑ (Ν=30), από το σύνολο 121 στελεχών ιδιωτικών παιδικών 
κατασκηνώσεων που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.  
 
Όργανο και διαδικασία µέτρησης: Για την έρευνα χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο του DeGraaf 
(1992), το οποίο, αφού µεταφράστηκε στα Ελληνικά και εξετάστηκε για την αξιοπιστία του και την 
εγκυρότητά του, µοιράστηκε το καλοκαίρι του 2000 σε κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα.  
 
Το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας αυτής αποτέλεσε η θεωρία των 2 παραγόντων του Herzberg 
(1999), οι οποίοι είναι τα κίνητρα που όταν υπάρχουν προκαλούν υψηλά επίπεδα παρακίνησης (π.χ., 
ευκαιρία για προαγωγή) (Neal, 1998) και οι της υγιεινής, οι οποίοι όταν δεν υπάρχουν προκαλούν 
δυσαρέσκεια, αλλά και όταν υπάρχουν δεν προκαλούν υψηλά επίπεδα παρακίνησης (Neal, 1998). Η 
ταξινόµηση των 20 εργασιακών κινήτρων έγινε µε την ιεράρχηση, ανάλογα µε την σπουδαιότητα του 
κινήτρου, από το 1 µέχρι το 20. Η αξιολόγηση των διαδοχικών κινήτρων έγινε µε κλίµακα 1-2-3.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως το 40% των καθηγητών είναι µέχρι 25 ετών. Από αυτούς το 66,7% 
είναι γυναίκες και το 46,7% δουλεύουν µόνο για µία περίοδο. Αυτοί που εργάζονται σε ιδιωτικές 
παιδικές κατασκηνώσεις είναι σε ποσοστό 70% ανώτερα στελέχη και το 56,7% έχουν εµπειρία 2 
χρόνων. Η ταξινόµηση και η αξιολόγηση των κινήτρων, έδειξε πως τα κίνητρά τους για να 
αποδεχθούν τη δουλειά έχουν να κάνουν τόσο µε παράγοντες υγιεινής (καλές συνθήκες εργασίας, 
επαφή µε κόσµο, κλπ.), όσο και µε παράγοντες κινήτρων (ανάπτυξη ικανοτήτων, προσωπική 
καλλιέργεια και µάθηση, κλπ.) (πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1. Εργασιακά κίνητρα καθηγητών φυσικής αγωγής  
 

Παράγοντες υγιεινής / κινήτρων Παράγοντας Ν Μ.Ο Τ.Α 
Οι καλές εργασιακές συνθήκες  ΥΓΙΕΙΝΗΣ 30 8.33 8.33 
Η δυνατότητα να συναντάτε ή να εργάζεσθε µε άλλους ΥΓΙΕΙΝΗΣ 30 9.70 7.24 
Η ανάπτυξη ικανοτήτων που θα χρειαστείτε στο µέλλον ΚΙΝΗΤΡΟ 30 11.2 8.53 
Η δυνατότητα για προσωπική καλλιέργεια και µάθηση ΚΙΝΗΤΡΟ 30 11.4 7.46 
Η ενδιαφέρουσα εργασία ΚΙΝΗΤΡΟ 30 11.8 7.70 
Η δυνατότητα να δουλεύει κάποιος µε νέους  ΥΓΙΕΙΝΗΣ 30 11.9 8.81 
Να περνάτε καλά στη δουλειά σας ΥΓΙΕΙΝΗΣ 30 12.0 8.05 
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Η αίσθηση της προσωπικής επίτευξης στόχων ΚΙΝΗΤΡΟ 30 12.6
7 

7.26 
Η δυνατότητα για εξάσκηση προσωπικών δεξιοτήτων ΚΙΝΗΤΡΟ 30 13.4 9.29 
Η βοήθεια προς τους άλλους ΚΙΝΗΤΡΟ 30 15.0

7 
10.1

4 Η διάθεση να βοηθήσετε στην επίτευξη των στόχων της 
κατασκήνωσης 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ 30 15.9
3 

11.3
5 

Το µέγεθος των ευθυνών της θέσης εργασίας ΚΙΝΗΤΡΟ 30 17.2 9.48 
Η αύξηση του µισθού σε σχέση µε το προηγούµενο ΥΓΙΕΙΝΗΣ 30 17.4 12.0
Η δυνατότητα για µία κοινωνική θέση και προνόµια ΥΓΙΕΙΝΗΣ 30 18.1 8.67 
Η εκτίµηση της προσπάθειας από τους προϊσταµένους 
και τα στελέχη 

ΚΙΝΗΤΡΟ 30 20.1
7 

9.27 

Η στρατηγική όσον αφορά στη διοίκηση και το 
προσωπικό 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ 30 20.6
3 

9.68 
Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η κατασκήνωση  
 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ 30 
 

20.7
0 

10.5
2 Η δυνατότητα για ταξίδια ΥΓΙΕΙΝΗΣ 30 22.4 11.3

Η δυνατότητα για προαγωγή τα επόµενα καλοκαίρια ΚΙΝΗΤΡΟ 30 22.5
0 

8.57 
Η εκτίµηση και η συµπάθεια προς το διευθυντή της 
κατασκήνωσης 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ 30 24.1
3 

10.2
7  

Συζήτηση 
 
Η εργασία αυτή ήθελε να εξετάσει τα εργασιακά κίνητρα που οδηγούν τους καθηγητές φυσικής 
αγωγής να δουλέψουν σε κατασκηνώσεις. Από τα αποτελέσµατα φαίνεται πως στην Ελλάδα οι 
καθηγητές βλέπουν τη συγκεκριµένη δουλειά ως φιλοσοφία ζωής και συµπλήρωµα των διακοπών 
τους, παρά ως κύρια ασχολία. Από την έρευνα προκύπτει πως δεν ισχύει πλήρως η θεωρία των 2 
παραγόντων του Herzberg, εύρηµα που συµφωνεί µε αυτά προγενέστερων ερευνών (Neal, 1984; 
DeGraaf, 1992; Costa, 1992). 
 
Συµπεράσµατα 
 
Από την έρευνα  προκύπτει πώς οι καθηγητές φυσικής αγωγής στις κατασκηνώσεις είναι νέοι, 
άπειροι, δουλεύουν λίγο και στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες και ανώτερα στελέχη. Βασικά 
κίνητρα γι’ αυτούς είναι η φιλοσοφία ζωής που έχουν για τις κατασκηνώσεις και η εξάσκηση των 
ικανοτήτων τους για το µέλλον. Αντίθετα, σε καµία περίπτωση δεν βλέπουν την κατασκήνωση ως 
ευκαιρία για ταξίδια και επαγγελµατική ευκαιρία.   
 
Βιβλιογραφία 
 
Καλαϊτζίδης, Β. (2001). Εργασιακά κίνητρα στελεχών σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις. 

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή, ΤΕΦΑΑ, ∆ΠΘ. 
Κώστα, Γ. (2000). Σηµειώσεις από το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών µε κατεύθυνση Υγεία και 

Αναψυχή, ΤΕΦΑΑ, ∆ΠΘ. 
Costa, G. (1994). A cross-cultural analysis of work motivation by Greek and United States recreation 

employees. European Journal for Sport Management, 1(1): 65-75. 
DeGraaf, D. (1992). Work motivation and camp counselors. Journal of Park and Recreation 

Administration, 10(4): 37-56.  
Edginton, C.R., Madrigal, B., Lankford, S. & Wheeler, D. (1990). Organizational goals: differences 

between park and recreation managers. Journal of Park and Recreation Administration, 8(2): 
70-84. 

Herzberg, F. (1999). The motivation to work. 3rd printing, Transaction Publishers, New Brunswick, 
New Jersey. Original published in 1959, by John Wiley & Sons, Inc. 

Neal, L.L. (1998). Motivation of Australian leisure services personnel. Australian Parks and 
Recreation, 34(2): 12-13. 

Neal, L. (1984). Motivational discrepancy between staff level in municipal leisure services. Journal of 
Park and Recreation Administration, 2(4): 25-29. 

 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Αθλητισµού  

Τρίκαλα              14 – 16 ∆εκεµβρίου 2001 86

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΨΥΧΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΗ:  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 
Χρόνη, Σ. 
Tµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  
 
Εισαγωγή 
 
Ο αναψυχικός αθλητισµός αφορά δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν άτοµα διαφόρων ηλικιών, 
των οποίων, όµως, η ενασχόληση δεν εµπίπτει στις κατηγορίες του επαγγελµατικού, ερασιτεχνικού, ή 
σχολικού αθλητισµού (Whelan, Meyers & Donovan, 1995). Η ενασχόληση µε τον αναψυχικό 
αθλητισµό γίνεται σε περίοδο ελευθερίας, κατά την οποία ο άνθρωπος µπορεί να εµπλουτίσει τις αξίες 
του ως ανθρώπινο oν και ως δηµιουργικό µέλος της κοινωνίας του, αφού ολοκληρώσει και 
εκπληρώσει τις εργασιακές και υπόλοιπες υποχρεώσεις του (Editorial Advisory Board, 1972). Επίσης, 
κατά την περίοδο αυτή ο άνθρωπος έχει την ελευθερία να επιλέξει σηµαντικές για αυτόν εµπειρίες, οι 
οποίες τη δεδοµένη στιγµή συµβαδίζουν µε τα συναισθήµατα και τις ανάγκες του (Mundy & Odum, 
1979).  
 
Οι αναψυχικοί αθλητές ασκούνται / προπονούνται συστηµατικά µεν, παράλληλα δε µε τις 
προσωπικές, εργασιακές, οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις. Συχνά, ή συστηµατικά 
συµµετέχουν σε τουρνουά - αγώνες, προτεραιότητα, όµως, δίνουν στην έκφραση προσωπικών τους 
αναγκών και ενδιαφερόντων στην ευχαρίστηση και αναψυχή τους. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό 
σε αυτήν την κατηγορία αθλητών είναι ότι η προπόνηση και ο αγώνας δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα 
µέσο έκφρασης. Η ενασχόλησή τους µε τον αθλητισµό αφορά sτο πως επιλέγουν να περάσουν τον 
ελεύθερό τους χρόνο. Η επίτευξη στόχων και η αθλητική υπεροχή είναι αξιόλογοι στόχοι, µόνον, 
όµως, όταν αποτελούν µέρος του καθηµερινού προγράµµατος λειτουργίας. Έτσι, η ατοµική ταυτότητα 
δεν προέρχεται αποκλειστικά από τον αθλητισµό. 
 
Οι αναψυχικοί αθλητές συµµετέχουν στον αθλητισµό και για λόγους άλλους πέρα από την ικανότητα 
απόδοσης. Οι Whelan, Meyers & Donovan (1995), αναφέρουν ως σηµαντικούς λόγους συστηµατικής 
ενασχόλησης µε αναψυχικό αθλητισµό τις ευκαιρίες διαχείρισης του στρες, τη ρύθµιση του βάρους 
και της διάθεσης, τη βελτίωση λειτουργιών του σώµατος, την αντίσταση προς τη διαδικασία γήρατος 
και τη δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων. 
 
Παρόλο που οι αναψυχικοί αθλητές αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι του πληθυσµού κάθε χώρας, η 
έρευνα σχετικά µε την ψυχολογία αυτής της κατηγορίας αθλούµενων είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Για την 
ψυχολογική υποστήριξη και τη συµβουλευτική αυτών των αθλητών η επιστήµης της ψυχολογίας 
συνεχίζει να εφαρµόζει γνώσεις που προέρχονται από τον υψηλό αγωνιστικό, τον ερασιτεχνικό και 
τον πανεπιστηµιακό αθλητισµό.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες ενός 
αναψυχικού αθλητή Χ. 
 
Μεθοδολογία 
 
Ο αναψυχικός αθλητής Χ επιλέχθηκε για την έρευνα αυτή µε βάση ότι οι υποχρεώσεις της 
καθηµερινής του ζωής καλύπτουν όλους τους τοµείς λειτουργίας που χαρακτηρίζουν τους 
αναψυχικούς αθλητές. Ο αθλητής Χ συµπλήρωσε το προφίλ ψυχολογικών δεξιοτήτων του Gould 
(1998), τις ασκήσεις Mental Training Exercise I και ΙΙ του Orlick (1999), καθώς και µια προσαρµογή 
του προφίλ δεξιοτήτων σε προφίλ ηµερήσιας λειτουργίας αναψυχικού αθλητή. Επίσης, ο αθλητής 
συµµετείχε σε 2 µονόωρες συνεντεύξεις µε την ερευνήτρια. Η συµµετοχή του ήταν εθελοντική και 
υπέγραψε φόρµα συναίνεσης για ανώνυµη χρήση των απαντήσεών για ερευνητικούς σκοπούς.  
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Αποτελέσµατα 
 
Ο αθλητής Χ λειτουργεί ταυτόχρονα στους εξής τοµείς: 1) οικογενειακός (ως γιος, αδερφός και 
θείος), 2) αθλητικός (ως συστηµατικός δροµέας µεγάλων αποστάσεων, συµµετέχοντας σε 
µαραθώνιους και παίζοντας ποδόσφαιρο, αλλά και τένις σε λιγότερο συχνή βάση), 3) εργασιακός, ως 
µέλος ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, 4) κοινωνικός (ως φίλος) και 5) προσωπικός, ως µαθητής 
ιταλικών και αναγνώστης βιβλίων. 
 
Η ενασχόλησή του µε το τρέξιµο ξεκίνησε το 1997. Το 1999 άρχισε να ασχολείται συστηµατικά µε το 
µαραθώνιο δρόµο και από τότε έχει λάβει µέρος σε 2 αγώνες. Το 1999 τερµάτισε µε χρόνο 3:30:00 
και το 2001 τερµάτισε µε χρόνο 3:38:58. Επίσης, συχνά λαµβάνει µέρος και σε άλλους αγώνες 
µεγάλων αποστάσεων. Προπονείται καθηµερινά 1 - 2 ώρες. Η προπόνησή του περιλαµβάνει τρέξιµο 
µεγάλων αποστάσεων και γυµναστική µε αντιστάσεις και γίνεται πιο εντατική πριν από αγώνες. 
 
Αρχικά ξεκίνησε να τρέχει για λόγους κοινωνικής συναναστροφής µε τον τότε επιβλέποντα καθηγητή 
του, ο οποίος έτρεχε καθηµερινά. Σήµερα συνεχίζει να τρέχει συστηµατικά για λόγους υγείας, για την 
ψυχική του ευχαρίστηση και για τη διατήρηση του σωµατικού του βάρους. Πιστεύει ότι απολαµβάνει 
ουσιαστικά οφέλη από την ενασχόλησή του µε τον αθλητισµό, όπως η διατήρηση καλής φυσικής 
κατάστασης, η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και η διατήρηση καλής λειτουργίας του οργανισµού. 
Το δυσκολότερο κοµµάτι για τον αθλητή Χ φαίνεται να είναι η διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ των 
πολλαπλών τοµέων στους οποίους καλείται να αντεπεξέλθει καθηµερινά. Όπως αναφέρει ο ίδιος: «… 
κατά την περίοδο προπονήσεων, η ισορροπία είναι καλή, όλα συµβαδίζουν και εξελίσσονται οµαλά, 
βάζοντας κάποιες προτεραιότητες. Όµως, στην περίοδο πριν τον τελευταίο αγώνα η ενασχόλησή µου 
µε το µαραθώνιο µε ‘ρίχνει’ πίσω στις άλλες ασχολίες, τις οποίες προλαβαίνω µετά το τέλος του 
αγώνα…». Έτσι, λοιπόν, ο καθορισµός προτεραιοτήτων και η διαχείρισή τους είναι αυτά που έχει να 
αντιµετωπίσει ο αθλητής Χ. 
 
Συζήτηση 
 
Οι ψυχολογικές δεξιότητες που κρίνει ως απαραίτητες ο αθλητής Χ είναι η αυτοπεποίθηση, ο 
καθορισµός µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων στόχων, η αφοσίωση και προσκόλληση στην 
προπόνηση, καθώς και η αποτελεσµατική χρήση του αυτοδιαλόγου. Πιστεύει ότι ο τοµέας που 
υστερεί ο ίδιος είναι η αυτοπεποίθησή του, την οποία θα ήθελε να ενισχύσει. Η συµβουλευτική που 
µπορεί να εφαρµοστεί σε αναψυχικούς αθλητές χρειάζεται να λάβει υπόψη όλους τους τοµείς 
λειτουργίας του αθλητή. Έτσι, η πολύ-συστηµατική προσέγγιση φαίνεται να είναι η καλύτερη 
µέθοδος υποστήριξης αναψυχικών αθλητών. Μέσα από αυτή µπορεί να γίνει αποτελεσµατική 
καταγραφή των αναγκών του, καθορισµός στόχων συνεργασίας και εφαρµογή όλων των ψυχολογικών 
τεχνικών που συνήθως χρησιµοποιούνται µε άλλους αθλητές, λαµβάνοντας πάντα υπόψη την 
πολυδιάστατη υπόσταση των αναψυχικών αθλητών (Whelan, Meyers & Donovan 1995). 
 
Συµπεράσµατα 
 
Για όλους τους αθλητές (επαγγελµατίες, ερασιτέχνες και αναψυχικούς) η απόδοση στον αθλητισµό 
δεν εξαρτάται απλά από το τι συµβαίνει στην προπόνηση ή στον αγώνα, αλλά είναι µέρος γεγονότων 
ενός ευρύτερου κόσµου. Αυτό είναι πολύ πιο έντονο στους αναψυχικούς αθλητές, το υψηλό επίπεδο 
δέσµευσης των οποίων τους οδηγεί στη σηµαντικότατη εξέταση της αµοιβαίας αλληλεπίδρασης 
µεταξύ αθλητικής απόδοσης και άλλων τοµέων της ζωής τους, µε στόχο την αποτελεσµατική 
υποστήριξη των αθλητών αυτών. 
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ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΗ 

 
Μιχαηλίδου, Μ., Καµπίτσης, Χ., Χαραχούσου, Υ. & Κώστα, Γ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 
 
Όταν ένας δύτης κάνει κατάδυση προσαρµόζεται στο υποβρύχιο περιβάλλον, αρχίζει να τον 
συναρπάζει ο υποβρύχιος κόσµος και να αναπτύσσει διάφορες δραστηριότητες, που ενισχύουν το 
ενδιαφέρον του στο νέο περιβάλλον. Οι δραστηριότητες αυτές είναι καθαρά ψυχαγωγικές (υποβρύχια 
φωτογραφία, εξερεύνηση ναυαγίων, κλπ.), ή αφορούν µελέτες του υποβρύχιου κόσµου από διάφορες 
πλευρές, όπως είναι η τοπογραφία και η σύνθεση του βυθού, τα χαρακτηριστικά του νερού, οι 
υπάρχοντες βιολογικοί οργανισµοί, κλπ. Όπως και στην ξηρά, έτσι και στο υποβρύχιο περιβάλλον 
υπάρχουν διαφόρων ειδών περιοχές (ερηµικές, µονότονες, ενδιαφέρουσες, κλπ.).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) να διερευνήσει τι ζητούν οι δύτες από το συγκεκριµένο χώρο 
και β) να δώσει το έναυσµα για ανάπτυξη και βελτίωση της αυτόνοµης κατάδυσης. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα κλήθηκαν να συµµετέχουν 250 δύτες από τα καταδυτικά κέντρα της 
Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, της Καβάλας, της Κρήτης, της Ρόδου και της Αθήνας. Τελικά 
επιστράφηκαν 156 ερωτηµατολόγια (62%). 
 
Όργανο µέτρησης: Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ερωτηµατολογίων προς τους 
δύτες. Αρχικά έγινε πιλοτική έρευνα σε τυχαίο δείγµα, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήµατα του 
ερωτηµατολογίου. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν µετά από τις καταδύσεις των συµµετεχόντων. 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Το Μάιο του 2000 έγινε επίσκεψη στο Κεντρικό Λιµεναρχείο Θεσσαλονίκης 
και ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά µε τα καταδυτικά κέντρα της χώρας. Τα ερωτηµατολόγια 
διανεµήθηκαν και συλλέχθηκαν επιτόπου το καλοκαίρι του 2000. Κάποια από τα ερωτηµατολόγια 
µοιράστηκαν από τους εκπαιδευτές των καταδυτικών κέντρων και επιστράφηκαν ταχυδροµικά.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Πίνακας 1. Ποσοστά εµφάνισης των λόγων ενασχόλησης µε την αυτόνοµη κατάδυση 
 

Λόγοι ενασχόλησης Πάρα πολύ Αρκετά Έτσι κι έτσι Λίγο Καθόλου 
Αγάπη για το θαλάσσιο 
περιβάλλον 

64.7 28.2 3.2 2.6 1.3 

Ψυχαγωγία 57.1 28.2 10.9 2.6 1.3 
Εκµάθηση µίας καινούργιας 
δραστηριότητας 

46.2 37.8 8.3 3.8 3.8 

∆ιαφυγή από την καθηµερινότητα 37.8 36.5 18.6 6.4 0.6 
Περιπέτεια 37.8 33.3 12.2 12.8 3.8 
Ανέβασµα αδρεναλίνης 23.1 17.9 34.6 14.1 10.3 
Μείωση του άγχους και του στρες 19.9 44.2 11.5 12.8 11.5 
Ευχαρίστηση λόγω υψηλής 
επικινδυνότητας 

19.2 14.1 26.3 13.5 26.9 

Νέες γνωριµίες 17.3 22.4 24.4 28.2 7.7 
Βελτίωση φυσικής κατάστασης 12.2 25.6 32.7 21.8 7.7 
Παρέα µε φίλους/ες 10.3 27.6 28.2 21.2 12.8 
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∆ιάλλειµα από την οικογενειακή 
πίεση 

7.7 7.7 10.3 27.6 46.8 

Μόδα 2.6 3.8 20.5 28.2 44.9 
 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, οι γυναίκες θεωρούν «τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης» πιο 
σηµαντικό λόγο ενασχόλησης από τους άντρες µε στατιστικά σηµαντική διαφορά. Μία ακόµη 
στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 2 φύλων βρέθηκε στο λόγο ενασχόλησης µε την αυτόνοµη 
κατάδυση «για µείωση του άγχους και του στρες». Οι γυναίκες θεωρούν το συγκεκριµένο λόγο πιο 
σηµαντικό από ότι οι άντρες. ∆εν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στους λόγους ενασχόλησης 
σε σχέση µε την εµπειρία των συµµετεχόντων. 
 
Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των λόγων ενασχόλησης µε την αυτόνοµη  
                   κατάδυση σε σχέση µε το φύλο 
 

Λόγοι ενασχόλησης Σύνολο 
Μ.Ο.     Sd. 

Μ.Ο. 
Άντρες   Γυναίκες 

Sd. 

Θαλάσσιο περιβάλλον 4.53 0.79 4.63 4.34 0.001 
Ψυχαγωγία 4.37 0.87 4.44 4.26 0.815 
Να µάθω µια καινούρια δραστηριότητα 4.19 1.01 4.20 4.16 0.617 
∆ιαφυγή από την καθηµερινότητα 4.04 0.94 4.03 4.07 0.792 
Περιπέτεια 3.88 1.16 3.85 3.95 0.569 
Μείωση του άγχους και του στρες 3.48 1.27 3.37 3.67 0.030 
Ανέβασµα αδρεναλίνης 3.29 1.26 3.35 3.21 0.589 
Βελτίωση φυσικής κατάστασης 3.13 1.12 2.92 3.48 0.105 
Νέες γνωριµίες 3.13 1.22 3.13 3.14 0.827 
Για να είµαι µαζί µε φίλους/ες µου 3.01 1.19 3.00 3.03 0.522 
Ευχαρίστηση λόγω υψηλής 
επικινδυνότητας 

2.85 1.45 2.81 2.93 0.733 

Να ξεφύγω από την οικογενειακή πίεση 2.02 1.26 1.99 2.07 0.254 
Μόδα 1.91 1.02 1.87 1.98 0.614 

 
Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο σηµαντικότερος λόγος ενασχόλησης µε τις καταδύσεις είναι το 
θαλάσσιο περιβάλλον. Στην Ελλάδα υπάρχει πλούσιο θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο, όµως, δεν έχει 
αξιοποιηθεί κατάλληλα όπως συµβαίνει σε χώρες του εξωτερικού (π.χ., µε τη δηµιουργία θαλάσσιων 
πάρκων).  
 
Οι γυναίκες ασχολούνται µε αθλητικές δραστηριότητες κυρίως για τη βελτίωση της φυσικής τους 
κατάστασης και την απόκτηση ενός καλλίγραµµου σώµατος. Αυτό θα µπορούσε να δικαιολογήσει το 
γεγονός ότι το βασικό κίνητρο των γυναικών για την ενασχόλησή τους µε την αυτόνοµη κατάδυση 
είναι η βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Τα σηµαντικότερα κίνητρα ενασχόλησης µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα είναι το θαλάσσιο 
περιβάλλον, η ψυχαγωγία και το να µάθει κάποιος µία καινούρια δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια 
της κατάδυσης οι αυτοδύτες αισθάνονται ανανεωµένοι, ενθουσιασµένοι και αναζωογονηµένοι. Το 
κίνητρο των γυναικών για τη συµµετοχή τους στις καταδύσεις είναι η βελτίωση της φυσικής τους 
κατάστασης. 
 
Βιβλιογραφία 
 
Ewert, A. & Hollenhorst, S. (1989). Testing the adventure model: empirical support for a model of 

risk recreation participation. National Recreation and Park Association, 21(2): 124-139. 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Αθλητισµού  

Τρίκαλα              14 – 16 ∆εκεµβρίου 2001 91

Graver, D. (1993). Scuba diving. Human Kinetics. 
Jack, S.K. & Ronan, K.R. (1998). Sensation seeking among high and low risk sports participants. 

Personality and Individual Differences, 25(6): 1063-1083. 
Treeck, P.V. & Schuhmacher, H. (1998). Mass diving tourism: a new dimension calls new 

management approaches. Marine Pollution Bulletin, 37: 499-504. 
Yauwasky, L. & Furst, D. (1996). Motivation to participate of divers with and without disabilities. 

Perceptual and Motor Skills, 82: 1096-1098. 
 



2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Αθλητισµού  

Τρίκαλα              14 – 16 ∆εκεµβρίου 2001 92

 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 
 

Αµοιρίδης, Β.,1 Θεοδωράκης, Ν.,2 Καµπίτσης, Χ.,2 Χαραχούσου, Υ.2 & Κώστα, Γ.2 
1 Τµήµα  Επιστήµης Φυσικής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
2 Τµήµα  Επιστήµης Φυσικής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 
 
Η κοινωνικό-πολιτιστική σχέση µεταξύ των πολιτών και του αθλητισµού τις τελευταίες δεκαετίες 
καθιστά την αγορά αθλητικών αγαθών και υπηρεσιών µια αναπτυσσόµενη αγορά (Mamede, Pires & 
Colaco, 1998). Η αύξηση της συµµετοχής στον αθλητισµό µεγενθύνει την αγορά και αυξάνει τη 
ζήτηση για αθλητικό εξοπλισµό, προγράµµατα άθλησης και έργα υποδοµής.. Στη διαδικασία αυτή, η 
«ποιότητα»  έχει πρωταρχική σηµασία για κάθε αθλητική επιχείρηση και οργανισµό. Η πολυδιάστατη 
έννοια της ποιότητας, η δύσκολη οριοθέτησή της, καθώς και η ασάφεια των γενικών χαρακτηριστικών  
των υπηρεσιών δυσκολεύει τη διερεύνησή της.  
 
Το πρώτο βήµα στη διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών είναι να καθοριστούν οι παράµετροι του 
συγκεκριµένου χώρου που θα µετρηθεί και ακολουθεί η αξιολόγηση των αντιλήψεων των πελατών 
για την ποιότητα υπηρεσιών που τους παρέχεται (Heskett, 1987). Για το χώρο των γυµναστηρίων οι 
εξειδικευµένες γνώσεις του προσωπικού, η συµπεριφορά του προσωπικού στους πελάτες, η σύνθεση 
του προγράµµατος, η τιµή των υπηρεσιών, ο αθλητικός εξοπλισµός, η εµφάνιση και η 
λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων, οι ώρες λειτουργίας προγράµµατος και η πρόσβαση στο 
γυµναστήριο είναι στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της ποιότητας (Caslavova & Vrany. 1998). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Οι σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: 1) η διερεύνιση των αντιλήψεων των αθλούµενων στα 
προγράµµατα «Άθλησης για Όλους» που υλοποιούνται από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης και 2) η βελτίωση ενός οργάνου µέτρησης 
της ποιότητας υπηρεσιών στο συγκεκριµένο χώρο.  
 
Μεθοδολογία 
  
∆είγµα: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε ΟΤΑ του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος της 
Θεσσαλονίκης (Καλαµαριάς, Πυλαίας, Πανοράµατος, Τριανδρίας, Νεάπολης, Συκεών, Πολίχνης, 
Σταυρούπολης, Μενεµένης, Αµπελοκήπων, Κορδελιού και  Ευόσµου). Συµµετείχαν 387 άτοµα (28 
άνδρες και 359 γυναίκες, 18 - 59 ετών, µε µέσο όρο ηλικίας τα 37 χρόνια), αθλούµενοι σε 
προγράµµατα «Άθλησης για Όλους» (Άσκηση Ενηλίκων, Άθληση και Γυναίκα, Άθληση και Νέοι, και 
Άσκηση Εργαζόµενων).  
 
Όργανο µέτρησης: Το ερωτηµατολόγιο για τη διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών στα προγράµµατα  
«Άθλησης για Όλους» αποτελούνταν από 3 επιµέρους ενότητες: η 1η ενότητα περιελάµβανε 
πληροφορίες προς τους συµµετέχοντες για τις έννοιες που περιλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο και 
τον τρόπο συµπλήρωσής του. Η 2η ενότητα περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν στα δηµογραφικά 
στοιχεία (ηλικία, φύλλο, µορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελµα, οικονοµική 
κατάσταση (µηνιαίο ατοµικό και οικογενειακό εισόδηµα) των συµµετεχόντων, στη διάρκεια 
συµµετοχής τους στα προγράµµατα, στον τρόπο συµµετοχής και στο είδος του προγράµµατος, που 
συµµετείχαν. Η 3η ενότητα περιείχε 24 ερωτήσεις που αναφερόταν στις αντιλήψεις των αθλούµενων 
για την ποιότητα των υπηρεσιών και µια  ερώτηση για τη συνολική ικανοποίησή τους από τα 
προγράµµατα. Οι συµµετέχοντες διατύπωναν τις αντιλήψεις τους σε µια 7βάθµια κλίµακα Likert, 
όπου 1 = συµφωνώ απόλυτα και 7 = διαφωνώ απόλυτα. 
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∆ιαδικασία µέτρησης: Η συλλογή των δεδοµένων έγινε από τον πρώτο ερευνητή στο χώρο άσκησης 
των συµµετεχόντων πριν από την έναρξη του προγράµµατος ώστε οι συµµετέχοντες να είναι πιο 
ξεκούραστοι. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας οι συµµετέχοντες ενηµερώνονταν για το σκοπό 
της έρευνας και τον τρόπο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Οι προϋποθέσεις για να συµµετέχει 
κάποιος στην έρευνα ήταν να είναι ενήλικος (έως 59 ετών) και να συµµετείχε στο πρόγραµµα 
τουλάχιστον 3 µήνες, έτσι ώστε να έχει τουλάχιστον µία µικρή εµπειρία µε το είδος της υπηρεσίας 
που εξέταζε το ερωτηµατολόγιο (Parasuraman, Ζeithaml & Beryy, 1988).  
 
Αποτελέσµατα 
 
Μετά από την εξέταση των ερωτηµατολογίων αποκλείσθηκαν 21 ερωτηµατολόγια γιατί είχαν µεγάλο 
αριθµό χαµένων τιµών. Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση µε ορθογώνια περιστροφή των αξόνων, 
που εφαρµόσθηκε στις 24 ερωτήσεις, αποκάλυψε 5 παράγοντες. Ο έλεγχος της εσωτερικής συνοχής 
των παραγόντων αυτών υπολογίστηκε µε το συντελεστή a του Cronbach και βρέθηκε ότι, µε εξαίρεση 
τον παράγοντα Πρόσβαση, όλοι είχαν ικανοποιητικές τιµές (πίνακας 1). Από τις µετέπειτα αναλύσεις 
αποκλείσθηκαν 4 µεταβλητές που δεν συνέβαλλαν θετικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας των 
παραγόντων. Έτσι, ο τελικός αριθµός των ερωτήσεων που αποτελούσε κάθε έναν από τους 
παράγοντες ήταν: 1) γυµναστές (6 µεταβλητές, π.χ., ο γυµναστής δείχνει ενδιαφέρον για τον κάθε 
αθλούµενο ξεχωριστά), 2) εγκαταστάσεις (4 µεταβλητές, π.χ., οι εγκαταστάσεις του γυµναστηρίου 
είναι σύγχρονες), 3) πρόγραµµα (4 µεταβλητές, π.χ., η διάρκεια της άσκησης είναι επαρκής), 4) 
πρόσβαση (2 µεταβλητές, π.χ., η εύρεση χώρων στάθµευσης είναι εύκολη) και 5) προσωπικό (4 
µεταβλητές, π.χ., το προσωπικό είναι πάντα πρόθυµο να βοηθήσει σε ό,τι χρειασθεί). 
 
Από την ανάλυση των στοιχείων της κλίµακας προέκυψε ότι οι αντιλήψεις των αθλούµενων στα 
προγράµµατα «Άθλησης για Όλους» όσο αναφορά στον παράγοντα Εγκαταστάσεις ήταν ουδέτερες, 
ενώ για τους παράγοντες Πρόσβαση (2,97), Πρόγραµµα (2,63) και Προσωπικό (2,42) ήταν µάλλον 
θετικές.  Για τον παράγοντα Γυµναστές οι αντιλήψεις των συµµετεχόντων ήταν πολύ θετικές (1.8). 
 
Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συντελεστές a του Cronbach για τους 5 παράγοντες  
      της ποιότητας υπηρεσιών  
 

Παράγοντες Μ.Ο Τ.Α. a 
Εγκαταστάσεις 3.63 1.55 .88 

Πρόσβαση 2.97 1.86 .91 
Πρόγραµµα 2.63 0.96 .60 
Προσωπικό 2.42 1.33 .94 
Γυµναστές 1.80 0.73 .91 

Συζήτηση 
 
Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι η αντίληψη των αθλούµενων για τις εγκαταστάσεις είναι ουδέτερη 
και αυτό πιθανότατα να οφείλεται στην ελλιπή συντήρηση και παλαιότητα τόσο των εγκαταστάσεων 
όσο και του εξοπλισµού τους. Οι αντιλήψεις για την πρόσβαση, το προσωπικό και το πρόγραµµα ήταν 
µάλλον θετικές. Η θετική αντίληψη για τους παράγοντες Προσωπικό και Πρόγραµµα, οφείλεται στην 
προσπάθεια που έχουν κάνει την τελευταία δεκαετία οι ΟΤΑ να δηµιουργήσουν χώρους άθλησης και 
γραφεία αθλητισµού µε στελέχη που να είναι πτυχιούχοι φυσικής αγωγής. Όµως, υπάρχουν σηµαντικά 
περιθώρια βελτίωσης, αφού η ποιότητα υπηρεσιών είναι µία έννοια που είναι άµεσα συνδεδεµένη µε 
την υπεροχή / τελειότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας και οι ελάχιστα θετικές αντιλήψεις δεν είναι 
ικανοποιητικές για τα διοικητικά στελέχη (Zeithaml, 1987). Τέλος, η αντίληψη των αθλούµενων για 
τους γυµναστές είναι αρκετά θετική κάτι που ενισχύει το ρόλο και τη σηµασία των καθηγητών 
Φυσικής Αγωγής που εργάζονται στα προγράµµατα.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Αν και οι αντιλήψεις των ασκούµενων για την ποιότητα δεν είναι αρνητικές, από τα αποτελέσµατα 
συµπεραίνεται ότι πρέπει να γίνουν σηµαντικές βελτιώσεις κυρίως στις εγκαταστάσεις και στον 
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εξοπλισµό για να ανεβεί το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η διερεύνηση των αντιλήψεων των 
αθλούµενων για την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουν οι φορείς υλοποίησης των προγραµµάτων 
Άθληση για Όλους αναδεικνύει τη γενικότερη δυσκολία των οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα, οι οποίοι, αν και αντιλαµβάνονται τη σηµασία της ποιότητας υπηρεσιών αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα µε την ανεύρεση και διανοµή κονδυλίων για αυτό το σκοπό (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 
1996).  Η έρευνα παρέχει  πληροφορίες που θα µπορούσαν να ενδιαφέρουν όλους του εµπλεκόµενους 
φορείς (ΟTΑ, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ΓΓΑ, Σ.Ε.ΓΥ.Π.Α.) για τον αποτελεσµατικότερο 
σχεδιασµό και την οργάνωση των  προγραµµάτων µαζικής άθλησης και την ουσιαστική αναβάθµισή 
τους 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ  

ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΞΑΝΘΗΣ 

 
Μασµανίδης, Θ. & Βασιλειάδης, Χ. 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 
Εισαγωγή 
 
Η προσέγγιση των οραµάτων που έχουν τα παιδιά µικρής ηλικίας σχετικά µε µια ενδεχόµενη 
τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής διαµονής τους, ως κέντρου δραστηριοτήτων 
αναψυχής και αθλητισµού, απαιτεί µια διεξοδική έρευνα αποτύπωσης του οράµατος σε χαρτί µε την 
παρουσίαση µιας εικόνας - ζωγραφιάς (Pearce, Moscardo & Ross, 1996).  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 48 µαθητές/τριες του Μειονοτικού ∆ηµοτικού Σχολείου Γλαύκης 
που ανταποκρίθηκαν σε σχετική ανακοίνωση που προέβλεπε την αποπεράτωση ενός θέµατος.  
 
∆ιαδικασία: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2001 µε άδεια από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μειονοτικών Σχολείων. Τα στοιχεία των θεµάτων ζωγραφικής που 
απεικόνισαν οι µαθητές/τριες ταξινοµήθηκαν ονοµαστικά και µετρήθηκαν οι συχνότητες εµφάνισής 
τους.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα σηµαντικότερα στοιχεία που ολοκληρώνουν ένα κοινό όραµα των παιδιών σχολικής ηλικίας για 
µια ενδεχόµενη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους ήταν κατά κατηγορία:  
 
Φυσικά χαρακτηριστικά του προορισµού: 
� Ο ήλιος (72,9%) 
� Τα δένδρα (62,5%) 
� Τα λουλούδια (37,5%)  
� Οι λόφοι και τα όρη (31,2%) 
� Τα πουλιά (25,0%) 
 
Τεχνητά χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισµού: 
� Τα σπίτια – οι µονοκατοικίες (58,3%)  
� Εναέρια µέσα µεταφοράς (18,7%) 
� Τα ξενοδοχεία (14,6%) 
� Τα µέσα µετακίνησης και µεταφοράς (14,6%) 
� Το οδικό δίκτυο (10,4) 
 
Συζήτηση 
 
Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά διαφαίνεται ότι τα παιδιά σχολικής ηλικίας του 
συγκεκριµένου µειονοτικού σχολείου οραµατίζονται κυρίως θέµατα που περιέχουν φυσικά και 
τεχνητά στοιχεία. Σηµειώνεται ότι είναι σχεδόν ανύπαρκτη η παρουσία στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς (π.χ., µουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, βιβλιοθήκες, παραδοσιακές εκδηλώσεις, κλπ.) και 
αθλητικών εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων αναψυχής. Παρουσιάζονται µόνο 2 πολιτιστικά στοιχεία 
(ναοί - 4,1% και πύργοι - 4,1%). 
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά στοιχεία των θεµάτων ζωγραφικής και οι συχνότητες εµφάνισής τους 
 

Ήλιος 72,9 % 
Βροχή 4,1 
Νύχτα µε άστρα και φεγγάρι 2,0 
Χόρτο  4,1 
Ζώα (πουλιά, παπαγάλος, λύκος και λαγός) 25,0 
Ποτάµι 8,3 
Λόφοι και όρη 31,2 
∆ένδρα 62,5 
Λουλούδια 37,5 
Φοινικόδενδρο 2,0 
Θάλασσα 4,1 
Άνθρωπος µε µαγιό 6,2 
Ανεµόµυλος 2,0 
Πύργοι 4,1 
Πρατήριο καυσίµων 6,2 
Ξενοδοχεία 14,6 
Πολυώροφα κτίρια 6,2 
Οικίες, µονοκατοικίες 58,3 
∆ηµαρχείο 6,2 
Σινεµά 4,1 
Επίγεια µέσα µετακίνησης και µεταφοράς 14,6 
Σηµατοδότες, οδικός φωτισµός 8,2 
Ναοί 4,1 
Τραίνο 2,0 
Εναέρια µέσα µεταφοράς  18,7 
Οδικό δίκτυο 10,4 
Θαλάσσια µέσα µεταφοράς  4,1 
Εξυπηρετήσεις και εξοπλισµός παράκτιος 
(µπαράκι στην παραλία, οµπρέλες στην 
παραλία, κασετόφωνο) 

 
6,2 

Ατµόσφαιρα συναισθηµατισµού – καρδούλες 2,0 
Νυχτερινά κέντρα (bar) 
Τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ)  
Τράπεζες, Υπέρ – Αγορές (Super Market) 

 
8,3 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της έρευνας ανάλυσης των αντιλήψεων των επισκεπτών, 
κατοίκων και επαγγελµατιών του ∆ικτύου ∆ιανοµής (βλέπε συµπεράσµατα σχετικής ανακοίνωσης 
στο 2ο πανελλήνιο συνέδριο οργάνωσης και διοίκησης αθλητισµού µε τίτλο «∆ραστηριότητες 
αναψυχής, αθλητισµού και τουρισµού µε βάση την ανάλυση αντιλήψεων των κατοίκων, δικτύων 
διανοµής και εν δυνάµει επισκεπτών», συµπεραίνεται ότι η αντίληψη των παιδιών σχολικής ηλικίας 
αποκλίνει σηµαντικά από τις προτιµήσεις των εν δυνάµει επισκεπτών, κατοίκων και επαγγελµατιών 
(τουριστικά γραφεία). Ως εκ τούτου, για την οικονοµική ανάδειξη της περιοχής προτείνεται η ενεργή 
δραστηριοποίηση των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και της εκπαιδευτικής κοινότητας σε 
θέµατα σχετικά µε την ωφελιµότητα των στοιχείων πολιτισµού, άθλησης και αναψυχής.   
 
Βιβλιογραφία 
 
Pearce, P.L., Moscardo, G. & Ross, G.F. (1996). Tourism community relationships. Pergamon, UK. 
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ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ 

 
Παπαϊωάννου, Α.1 & Κωνσταντάκου, Π.2 
1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  

 
Εισαγωγή 
 
Σήµερα οι άνθρωποι ζουν έναν έντονο ρυθµό ζωής, η οποία συνήθως περιβάλλεται από κάποια 
οικονοµική πίεση, από µονοτονία στην εργασία και, τις περισσότερες φορές, από έλλειψη φυσικής 
δραστηριότητας. Εποµένως, είναι εύλογο να αποζητούν τρόπους για κίνηση και ψυχαγωγία. Η ορεινή 
πεζοπορία, η ορειβασία και γενικά οι δραστηριότητες του εναλλακτικού τουρισµού αφενός δίνουν την 
ευκαιρία στον άνθρωπο να βελτιώσει τη φυσική του υγεία και την εµφάνισή του, αφετέρου του 
προσφέρουν ηρεµία και ευχαρίστηση από την επαφή µε το περιβάλλον, αλλά και από την επικοινωνία 
και τις κοινωνικές συναναστροφές µε άλλους συµµετέχοντες στις συγκεκριµένες δραστηριότητες. 
Βέβαια, για να λειτουργήσει σωστά µία δραστηριότητα -ειδικά όταν είναι οµαδική- πρέπει να 
προηγηθεί ο σχεδιασµός και η οργάνωσή τη.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση: α) της συµπεριφοράς και της στάσης ατόµων που 
συµµετέχουν σε οργανωµένες δραστηριότητες ορεινής πεζοπορίας και ορειβασίας, β) της σιγουριάς 
και του βαθµού ικανοποίησης που λαµβάνουν από ένα οργανωµένο πλάνο δράσης και γ) του κατά 
πόσο τα άτοµα είναι ευχαριστηµένα, ή δυσαρεστηµένα από τις επικρατούσες συνθήκες.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 100 άτοµα που ασχολούνταν µε την ορεινή πεζοπορία και την 
ορειβασία (των ορειβατικών συλλόγων Τρικάλων, Καλαµπάκας και Λάρισας), από τα οποία 53 ήταν 
άνδρες και 47 γυναίκες, ηλικίας 20 - 69, οι οποίοι γυµνάζονταν από 1 - 20 φορές το µήνα. 
 
Όργανο µέτρησης: Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, το 
οποίο περιείχε 28 µεταβλητές: 6 για το προφίλ (δηµογραφικά στοιχεία), 18 για τα πιστεύω, τη 
συµπεριφορά και την προτίµηση (a = .84), 3 για το βαθµό ικανοποίησης των αθλούµενων από τη 
συµµετοχή τους στη δραστηριότητα (a = .89) και 1 ανοιχτή ερώτηση (καταγραφή των ελλείψεων και 
προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών αναψυχής). 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η διαδικασία συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε µε το πέρας 
της δραστηριότητας στους αντίστοιχους ορειβατικούς συλλόγους. Τονίσθηκε στους συµµετέχοντες ότι 
δεν υπήρχαν σωστές και λάθος απαντήσεις και έγινε ευγενική παράκληση να απαντήσουν µε 
ειλικρίνεια.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Βρέθηκε ότι οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούσαν τα άτοµα στην επιλογή της ορειβασίας ήταν: η 
χαλάρωση από το άγχος και τα προβλήµατα (92%), η βελτίωση της υγείας (92%), η αύξηση της 
ευεξίας (93%), οι κοινωνικές επαφές (87%), η µείωση του βάρους (70%), η βελτίωση της εικόνας του 
σώµατος (65%) και η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον (89%). Στην ανοιχτή ερώτηση µεγάλο 
ποσοστό (92%) συγκέντρωσε η πρόταση για επιβεβληµένη παρουσία γιατρού κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας. Επίσης, θίχτηκαν θέµατα όπως η ύπαρξη οργανωµένων προγραµµάτων άθλησης και 
αναψυχής που να προσαρµόζονται στις δυνατότητες όλων των αθλούµενων (73%) και η καλή 
λειτουργία σε καταφύγια, καταυλισµούς και γενικότερα σε χώρους όπου προβλέπεται διαµονή (57%). 
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Συζήτηση 
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα για τους συµµετέχοντες έχουν παράγοντες όπως η βελτίωση της εµφάνισης και 
της υγείας, η χαλάρωση και η ηρεµία από τη µονοτονία και τη ρουτίνα, καθώς και η κοινωνικοποίηση 
που επιτυγχάνεται µέσα από την όλη διαδικασία της δραστηριότητας. Όµως, το µεγαλύτερο ποσοστό 
των συµµετεχόντων θεωρούν ότι οι παραπάνω στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µόνο µέσα από 
οργανωµένα προγράµµατα. Τότε µόνο νοιώθουν ασφάλεια και σιγουριά για να ασχοληθούν 
συστηµατικά και µε µεγαλύτερη συχνότητα, αλλά και για να αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο να 
χαρεί και να απολαύσει την ηρεµία και τη χαλάρωση που τους προσφέρει η δραστηριότητα. 
Εποµένως, ο σχεδιασµός της όλης δραστηριότητας παίζει σηµαντικό ρόλο στη συµπεριφορά και στη 
στάση που θα διαµορφώσουν και θα κρατήσουν τα άτοµα. 
 
Βιβλιογραφία 
 
Ashford, B., Biddle, S. & Goudas M. (1993). Participation in community sport centers: motives and 

predictors of enjoyment. Journal of Sport Sciences, 2: 249-256. 
DeSensi, J. & Rosenberg, D. (1996). Ethics in sport management. Fitness Information Technology, 

Inc. 
Ζαβλάνος, Μ. (1999). Οργανωτική συµπεριφορά. Εκδόσεις Έλλην. 
Scholtz, G. & Steyn, H. (1988). Partitipation motivation in adult sport. Journal for Research in Sport, 

Physical Education and Recreation, 2: 67-79. 
 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ:  

ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μανουσάκης, Ν. 
Κέντρο Ανάπτυξης Καλαµπάκας - Πύλης Α.Ε. (ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.) 
 
Εισαγωγή 
 
Οι αγώνες περιπέτειας (adventure racing) είναι ένα νέο άθληµα που δοκιµάζει όχι µόνο το σώµα και 
το πνεύµα, αλλά και τη σχέση µεταξύ της φύσης και του ανθρώπου. Οι αγώνες περιπέτειας είναι 
αγώνες πολλαπλών αθληµάτων, που συνήθως γίνονται σε αποµακρυσµένες περιοχές, διαρκούν πολλές 
ηµέρες και είναι οµαδικοί, συνδυάζοντας αθλήµατα όπως ανώµαλο δρόµο, mountain bike και κανόε-
καγιάκ (αν και πολλές φορές περιλαµβάνουν και άλλα αθλήµατα, από rafting, µέχρι σκι και 
αναρρίχηση µε σχοινιά). 
 
Κάποιοι από αυτούς τους αγώνες συγκαταλέγονται µεταξύ των δυσκολότερων φυσικών δοκιµασιών 
στον κόσµο και απαιτούν άριστη φυσική κατάσταση, αντοχή και εξαιρετικές ικανότητες επιβίωσης 
στη φύση. Αυτό που ίσως δεν είναι προφανές είναι οι εξίσου µεγάλες απαιτήσεις για «πνευµατικές 
ικανότητες», από τη γενική αγωνιστική στρατηγική µέχρι την οµαδικότητα, την προσαρµοστικότητα 
και την ικανότητα να αντιµετωπίζει κανείς αποτελεσµατικά κρίσιµες καταστάσεις. 
 
Οι αθλητές των αγώνων περιπέτειας είναι συνήθως αρκετά µορφωµένοι (επιστήµονες, 
επιχειρηµατίες), περιπετειώδεις, εξαιρετικά αποφασιστικοί και (επειδή σε πολλούς αγώνες 
χρησιµοποιείται το διαδίκτυο) χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το άθληµα προσελκύει εξίσου 
γυναίκες και άνδρες και σε πολλούς αγώνες οι περισσότερες οµάδες είναι µικτές. 
 
Λόγω της µεγάλης εµπειρίας και της πνευµατικής δύναµης που απαιτούνται, στους µεγάλους και 
δύσκολους αγώνες σπάνια κερδίζουν νεαροί αθλητές. Πολλοί από τους καλύτερους αθλητές του 
είδους σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν περάσει τα 30 ή και τα 40 τους χρόνια. Αυτό το είδος αγώνων 
συνδυάζει τη σωµατική αντοχή µε την αποφασιστικότητα και την οµαδικότητα, αλλά και προωθεί την 
αρµονική σχέση µε το περιβάλλον. Οι αγώνες πραγµατοποιούνται συνήθως σε περιοχές κατ’ εξοχήν 
ορεινές και αποµακρυσµένες, µετατρέποντας αυτά τα «µειονεκτήµατα» σε µοναδικά πλεονεκτήµατα. 
Στη Β. Αµερική, την Ασία και την Αυστραλία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων, 
αλλά στην Ευρώπη είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγµένοι και διοργανώνονται λίγοι αγώνες. Ένας από 
αυτούς είναι και το Western Isles Challenge που διαξάγεται στη Σκωτία 
 
Η συνεργασία 
 
Το διακρατικό σχέδιο έφερε σε επαφή 3 αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες 
διαθέτουν τα µορφολογικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη διοργάνωση αγώνων περιπέτειας. 
Κάθε περιοχή είναι µορφολογικά διαφορετική από τις άλλες, παρέχοντας µια ποικιλία και ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά σε κάθε 1 από τους 3 συνδυασµένους αγώνες. Επίσης, έχει µία ιδιαίτερη τοπική 
κουλτούρα και γλώσσα (Κελτική γλώσσα και κουλτούρα στη Σκοτία, Λαπωνική στη Σουηδία, 
βλάχικη στην Ελλάδα), πράγµα που εµπλουτίζει την εµπειρία των συµµετεχόντων στους αγώνες και 
προσφέρει µεγαλύτερο ενδιαφέρον από την άποψη της προβολής στα µέσα ενηµέρωσης. Κάθε ΟΤ∆ 
συνεργάζεται στενά µε τοπικούς εµπειρογνώµονες στα πεδία της διοργάνωσης τέτοιων αγώνων και 
δραστηριοτήτων περιπέτειας. Ακόµη, στην οµάδα εργασίας συµµετέχουν και ειδικοί στο άθληµα των 
αγώνων περιπέτειας, καθώς και στην εξεύρεση χρηµατοδοτικών πηγών (χορηγών) από τον ιδιωτικό 
τοµέα. 
 
Το Western Isles Challenge βρίσκεται ήδη στον 5ο χρόνο διοργάνωσης και έχει διεθνή φήµη ως ένας 
από τους καλύτερους, δυσκολότερους, κορυφαίας ποιότητας αγώνες, που προσελκύει οµάδες και 
µεµονωµένους αθλητές από όλον τον κόσµο. Ο αγώνας στηρίζεται οικονοµικά από το τοπικό 
πρόγραµµα LEADER και συγκεντρώνει µεγάλη υποστήριξη από τον τοπικό πληθυσµό (συµµετέχουν 
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ως διαγωνιζόµενοι, ως συνεργάτες στη διοργάνωση, ως τοπικοί χορηγοί και παρέχουν φιλοξενία 
στους επισκέπτες). Επίσης, προσφέρει στην περιοχή µεγάλη δηµοσιότητα στα ΜΜΕ σε παγκόσµιο 
επίπεδο, η οποία, όµως, είναι πολύ περιορισµένη τοπικά για να προσελκύσει το διεθνές εµπορικό 
ενδιαφέρον και να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητά του στο µέλλον. Ο διοργανωτής του τοπικού αγώνα 
πρότεινε στην τοπική οµάδα LEADER την ιδέα της καθιέρωσης µίας σειράς αγώνων µε τη µορφή 
πρωταθλήµατος, ώστε να εξασφαλιστεί η µακροχρόνια βιωσιµότητα του αγώνα µέσω του οφέλους 
που θα προκύψει από τη διακρατική συνεργασία. 
 
Ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη του σχεδίου για τους εταίρους LEADER είναι το γεγονός ότι 
µετατρέπει το αποµακρυσµένο και δύσκολο περιβάλλον από µειονέκτηµα γι’ αυτές τις περιοχές, σε 
σηµαντικό πλεονέκτηµα. Οι συµµετέχοντες σε τέτοιους αγώνες αναζητούν περιβάλλον που θα 
δοκιµάσει όχι µόνο τη φυσική τους κατάσταση, αλλά και την οµαδικότητα, την ικανότητα σχεδιασµού 
και οργάνωσης και τις δεξιότητές τους στο φυσικό περιβάλλον, µέσα από µια σειρά διαφορετικών 
αθληµάτων.  
 
Το σχέδιο 
 
Στο πλαίσιο του σκέλους Γ. «∆ιακρατική Συνεργασία» του προγράµµατος LEADER II Καλαµπάκας -
Πύλης, διοργανώθηκαν για 2 συνεχόµενα χρόνια (Ιούνιος 2000 και Ιούνιος 2001) στην ορεινή ζώνη 
του νοµού Τρικάλων «Αγώνες Περιπέτειας» (Adventure Race) διάρκειας 3 ηµερών, µε τη συµµετοχή 
οµάδων (teams) και µεµονωµένων αθλητών (individuals) από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Πρόκειται 
για αγώνες πολλαπλών αθληµάτων (multi-sport) µε την επωνυµία «∆ιάσχιση της Πίνδου» (Pindos 
Crossing) που περιλαµβάνουν πεζοπορία - ορειβασία, ποδήλατο βουνού (mountain bike), monoraft σε 
λίµνη και ποτάµι, αναρρίχηση και προσανατολισµό (orienteering). Η συνολική διαδροµή ήταν 220 
χλµ., (ορειβατική πεζοπορία: 61 χλµ., ΜΤΒ: 142 χλµ., monoraft σε λίµνη και ποτάµι: 17 χλµ., 
αναρρίχηση-ραπέλ: 200 µ.) 
 
Στους αγώνες έλαβαν µέρος οµάδες των 4 ατόµων (ανδρικές αλλά και µικτές), µε 1 - 2 άτοµα ως 
οµάδα υποστήριξης. Οι αγώνες έγιναν σε µία συνεχή διαδροµή µε τη µορφή σκυταλοδροµίας, όπου τα 
διάφορα σκέλη της διαδροµής εκτελέσθηκαν εναλλάξ από τα µέλη της κάθε οµάδας ανά δύο. Η 
διαδροµή που ακολούθησαν οι διαγωνιζόµενοι ξεκίνησε από την Καλαµπάκα και αφού διέσχισε 
ολόκληρο τον ορεινό όγκο της περιοχής LEADER, µε έµφαση στα πιο αποµακρυσµένα και 
δυσπρόσιτα σηµεία της περιοχής, κατέληξε και πάλι στην Καλαµπάκα όπου έγινε και ο τερµατισµός. 
 
Παράλληλα µε το οµαδικό αγώνισµα διεξήχθη και ατοµικό (solo racing) για µεµονωµένους αθλητές, 
φυσικά σε διαδροµή µικρότερων απαιτήσεων. 
 
Η  «∆ιάσχιση της Πίνδου» του νοµού Τρικάλων θα ενταχθεί σε ένα Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Αγώνων 
Περιπέτειας από κοινού µε αντίστοιχους αγώνες, που θα πραγµατοποιούνται:  
1. στην Ευρώπη µε τη χρηµατοδοτική ενίσχυση από τα αντίστοιχα LEADER:  
 α) στη Σουηδία (Arctic Circle Traverse),  
 β) τη Σκοτία (Western Isles Challenge), 
2. σε ολόκληρο τον κόσµο µε ήδη καταξιωµένους αγώνες τέτοιου είδους:   
 α) στον Καναδά (Sea to Summit),  
 β) στη Νέα Ζηλανδία (Southern Pathfinder) και  
 γ) στη Ν. Αφρική (African Extreme). 
 
Το πρωτάθληµα αυτό θα τεθεί υπό την αιγίδα της Παγκόσµιας Ένωσης Αγώνων Περιπέτειας 
(Adventure Racing Association - ARA), µε έδρα τις ΗΠΑ, η οποία θα συντάξει και τις προδιαγραφές 
ασφαλειας και διοργάνωσης του πρωταθλήµατος. 
 
Πρωταρχική επιδίωξη των οµάδων LEADER που εµπλέκονται στο σχέδιο είναι να εξασφαλιστεί η 
βιωσιµότητα των αγώνων και του πρωταθλήµατος και µετά το πέρας της οικονοµικής στήριξης από το 
πρόγραµµα LEADER II, ώστε να συνεχίσουν να διοργανώνονται στις 3 περιοχές LEADER και µετά 
το έτος 2001, µε τα προφανή οφέλη που µπορούν να επιφέρουν στις περιοχές αυτές. Πρόκειται για µια 
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κατ’ εξοχήν καινοτόµο ενέργεια τόσο σε εθνικό επίπεδο (πριν από το Pindos Crossing 2000 στην 
Ελλάδα είχε διοργανωθεί µόνον ένας αγώνας τέτοιου είδους), όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο (παρά  
τη µεγάλη άνθηση που γνωρίζει το άθληµα και το µεγάλο αριθµό αγώνων που διεξάγονται σε όλον 
τον κόσµο δεν υπάρχει κανένα πρωτάθληµα αγώνων περιπέτειας).  
 
Το διακρατικό αυτό σχέδιο θεωρείται από υπευθύνους της AEIDL (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
Αγροτικής Ανάπτυξης) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ένα από τα πιο καινοτόµα. Ενδεικτικό 
αυτού του γεγονότος είναι ότι επιλέχθηκε για να χρησιµεύσει ως πρότυπο για τα διακρατικά σχέδια 
του προγράµµτος LEADER και παρουσιάστηκε από τον υπεύθυνο της διακρατικής συνεργασίας του 
ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ κο Νίκο Μανουσάκη σε Ευρωπαϊκό σεµινάριο για το θέµα αυτό, το Μάιο του 1999 
στο Βερολίνο. 
 
Οι επιδιωκόµενοι στόχοι  
 
Ο βασικός στόχος είναι η διοργάνωση και η καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού πρωταθλήµατος αγώνων 
περιπέτειας σε εξαιρετικά αποµακρυσµένες περιοχές. Αυτό δυνητικά θα αποτελέσει µέρος ενός 
παγκόσµιου πρωταθλήµατος αγώνων περιπέτειας, το οποίο αναµένεται να επιφέρει σηµαντικά 
τουριστικά οφέλη, αλλά και διεθνή προβολή για τις περιοχές LEADER που εµπλέκονται στο σχέδιο. 
 
Άλλοι στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 
1. Σχεδιασµός, οργάνωση και υλοποίηση 2 νέων αγώνων περιπέτειας: της «∆ιάσχισης της Πίνδου» 

(Pindos Crossing) στην Ελλάδα και της «∆ιάβασης του Αρκτικού Κύκλου (Arctic Circle Traverse) 
στη Σουηδία. 

2. ∆ιεύρυνση του αγώνα Western Isles Challenge της Σκωτίας. 
3. Καθιέρωση πολιτιστικών, τουριστικών, οικονοµικών κ.ά. δεσµών µεταξύ των πληθυσµών των 3 

εµπλεκόµενων περιοχών LEADER µε αφορµή τους αγώνες. 
4. Καθιέρωση του Πρωταθλήµατος των Αγώνων Περιπέτειας (Series Adventure). 
5. Επίτευξη και διασφάλιση µακροχρόνιας χρηµατοδότησης για τους 3 Ευρωπαϊκούς αγώνες ως 

µέρος του Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος, µέσω της προοπτικής εξεύρεσης χρηµατοδότησης µε τη 
µορφή χορηγίας από ιδιωτικούς φορείς (sponsoring). 

 
Αναµενόµενα αποτελέσµατα του σχεδίου για κάθε µια από τις ενδιαφερόµενες οµάδες και 
περιοχές LEADER 
 
Οµάδα LEADER της Ελλάδας (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) 
1. Προβολή και προώθηση της ορεινής ζώνης του νοµού Τρικάλων ως µίας από τις πιο όµορφες σε 

όλη την Ευρώπη, αφού αυτοί οι αγώνες προσελκύουν δηµοσιογράφους όλων των µέσων 
ενηµέρωσης, εντύπων και ηλεκτρονικών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,  

2. Ενίσχυση της οικονοµίας των ορεινών περιοχών από την «εκτός σεζόν» τετραήµερη διαµονή των 
αθλητών, των οµάδων υποστήριξης, των δηµοσιογράφων, καθώς και των διοργανωτών (πάνω από 
120 άτοµα),  

3. Ενίσχυση του οικοτουριστικού «προφίλ» της περιοχής, ως περιοχή ανάπτυξης του εναλλακτικού 
ορεινού τουρισµού,  

4. Εµπλοκή τοπικών φορέων στην υλοποίηση του σχεδίου (Ορειβατική Λέσχη Καλαµπάκας, 
Σύλλογος Ορειβασίας - Χιονοδροµίας Τρικάλων, Ένωση Ξενοδόχων Τρικάλων) µε σκοπό την 
επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος και την εµπέδωση του αισθήµατος συνεργασίας 
και συµµετοχής στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία. 

5. Ετήσια καθιέρωση των αγώνων ως θεσµού για την περιοχή, ακόµη και µετά το πέρας της 
χρηµατοδοτικής στήριξης από το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ µέσω του προγράµµατος LEADER II, µε 
προφανή πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην προσπάθεια αναζωογόνησης των ορεινών 
περιοχών. 

 
Οµάδα LEADER της Σκοτίας (Western Isles, Skye & Lochalsch LAG) 
1. Ευρύτερη προβολή της περιοχής των Western Isles ως µία εξαιρετική περιοχή για τη συµµετοχή σε 

αθλήµατα περιπέτειας και σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής γενικότερα.  
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2. Μακροπρόθεσµη καθιέρωση του Western Isles Challenge και του πρωταθλήµατος «series 
Adventure» µέσω συµφωνιών χρηµατοδότησης µε τη µορφή χορηγίας.  

3. Αυξηµένη εκτίµηση του περιβάλλοντος και συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού, ειδικότερα των 
νέων, σε αθλήµατα περιπέτειας και δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής γενικότερα.  

4. Καθιέρωση δεσµών µε ανάλογα δυσπρόσιτες περιοχές στη Σουηδία και την Ελλάδα, µέσω των 
σχέσεων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των αγώνων.  

 
Οµάδα LEADER της Σουηδίας (Skogslandet AB) 
1. Ανάπτυξη µιας τοπικής δοµής πολλαπλών αθληµάτων στην περιοχή του Skogslandet. 
2. Καθιέρωση 3 αγώνων: TEO (The Endless Odyssey, από την ακτή της Νορβηγίας έως την ακτή της 

Σουηδίας), ACT (οµαδικός) και ACT (για µεµονωµένους αθλητές) µε στόχους µακροπρόθεσµης 
βιωσιµότητας. 

3. Ίδρυση ενός νέου οργανισµού – δικτύου για δραστηριότητες πολλαπλών αθληµάτων.  
4. Προβολή – προώθηση της περιοχής, του φυσικού και πολιτιστικού της περιβάλλοντος. 
5. Ενδυνάµωση της τοπικής ταυτότητας, συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στις δραστηριότητες, 

αξιοποίηση των ευκαιριών που θα παρουσιαστούν από τοπικούς επιχειρηµατίες.  
6. Ανάπτυξη µιας οικοτουριστικής προσέγγισης σε όλες τις πτυχές των αγώνων και των 

δραστηριοτήτων που θα τους συνοδεύουν.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Μασµανίδης, Θ.,1 Τσιγγίλης, Ν.2 & Κουστέλιος, Α.2 
1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  
 
Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία συνεχόµενη αύξηση του αριθµού των ιδρυµάτων της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) και των τµηµάτων που τα απαρτίζουν, συνοδευόµενη µε 
αντίστοιχη αύξηση του αριθµού των φοιτητών και σπουδαστών, καθώς και του εκπαιδευτικού και 
διοικητικού προσωπικού. Η συγκέντρωση τόσο µεγάλου αριθµού ανθρώπων σε αυτά τα ιδρύµατα, 
δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης αθλητικών προγραµµάτων προσαρµοσµένων στις ανάγκες και στις 
απαιτήσεις τους. 
 
Τα γραφεία φυσικής αγωγής των ιδρυµάτων που οργανώνουν αθλητικά προγράµµατα αποτελούν 
αθλητικούς οργανισµούς που ασχολούνται µε την καλλιέργεια και την προώθηση του αθλητισµού και 
της αναψυχής στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αθλητικός οργανισµός είναι µία κοινωνική 
οντότητα, η οποία δραστηριοποιείται µέσα στην «αθλητική βιοµηχανία» – είναι προσανατολισµένη 
στην επίτευξη στόχων, µε σύστηµα δράσης συνειδητά δοµηµένο και σχετικά αναγνωρίσιµα όρια 
(Robbins, 1990).  
 
Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για να ορισθεί η αποτελεσµατικότητα, η οποία ουσιαστικά εξαρτάται 
από τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την αξιολόγησή της. Ο Cameron (1994), ορίζει την οργανωτική 
αποτελεσµατικότητα ως µία διαδικασία αξιολόγησης της πραγµατικής απόδοσης ενός οργανισµού, σε 
σχέση µε τα εκ των προτέρων οριζόµενα αντικειµενικά στάνταρ. Πολλοί ερευνητές ορίζουν την 
αποτελεσµατικότητα ως τη  δυνατότητα που έχει ο οργανισµός να προσαρµόζεται, να χειρίζεται ή να 
εκπληρώνει τις προσδοκίες του εξωτερικού περιβάλλοντος (Ζαβλάνος, 1998).  
 
Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι το ποσοστό των αθλούµενων στα ιδρύµατα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ανέρχεται σε 9.11%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην 
Ευρώπη ξεπερνά το 50%. Παράλληλα, τα αντικείµενα άθλησης που διδάσκονται στα ελληνικά 
πανεπιστήµια κυµαίνονται από 4 έως 18, ενώ στα ευρωπαϊκά ο αριθµός των αντικειµένων άθλησης σε 
πολλά πανεπιστήµια είναι πάνω από 40 (Μασµανίδης, Τσιγγίλης & Κουστέλιος, 2000). Παρά το 
µικρό ποσοστό αθλούµενων στα ελληνικά ιδρύµατα δεν είναι ακόµη γνωστό κατά πόσο τα 
προσφερόµενα προγράµµατα άθλησης αποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών. Στην Ελλάδα 
απουσιάζουν αντίστοιχες έρευνες που να εστιάζονται στην αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 
άθλησης.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 
άθλησης στο περιβάλλον άθλησης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  
  
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 312 φοιτητές/τριες 14 ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (7 
ΑΕΙ και 7 ΤΕΙ), οι οποίοι συµµετείχαν στα αθλητικά προγράµµατα. Οι φοιτητές αυτοί είτε 
συµµετείχαν στα αθλητικά προγράµµατα των ιδρυµάτων τους, είτε πήραν µέρος στα πανελλήνια 
φοιτητικά πρωταθλήµατα ως αθλητές.  
 
Όργανα µέτρησης: Για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων χρησιµοποιήθηκε 
µετά από ειδική άδεια το ερωτηµατολόγιο Target Population Satisfaction Index (TPSI) (Weese, 1997), 
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το οποίο στηρίζεται στη θεωρία της οργανωσιακής αποτελεσµατικότητας. Με βάση τα αποτελέσµατα 
της ανάλυσης περιεχοµένου το TPSI θεωρήθηκε ότι είναι έγκυρο. Επίσης, εµφάνισε ικανοποιητικούς 
δείκτες εσωτερικής συνοχής (Spearman-Brown split half reliability = .81) και αξιοπιστίας (a = .87). 
Το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από 15 ερωτήσεις. Οι απαντήσεις δίνονταν σε 5βάθµια κλίµακα. 
Για την προσαρµογή του ερωτηµατολογίου έγινε ορθή και αντίστροφη µετάφραση από το αγγλικό 
κείµενο. Η τελική διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου έγινε µετά από παραβολή των 2 µεταφράσεων. 
Πριν την τελική διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου έγινε πιλοτική έρευνα, η οποία οδήγησε σε µικρές 
αλλαγές στη διατύπωση των ερωτήσεων.  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν προσωπικά από τον πρώτο ερευνητή και οι 
φοιτητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις.  
 
Αποτελέσµατα 
 
∆ιερευνητική παραγοντική ανάλυση φανέρωσε 2 παράγοντες, οι οποίοι εξηγούν το 52.76% της 
συνολικής διακύµανσης. Στον 1ο παράγοντα φορτίζουν οι ερωτήσεις 7, 8 11, 12, 13, 14, ενώ στο 2ο οι 
ερωτήσεις 1 ,2 ,3 ,4 ,5, 15. Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων ήταν ικανοποιητική (a = .84 και a = 
.77 αντίστοιχα). Με βάση το περιεχόµενο των ερωτήσεων που φόρτιζαν σε κάθε παράγοντα οι 
παράγοντες ονοµάστηκαν «οφέλη από τη συµµετοχή» και «διαχείριση του προγράµµατος».  
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ερωτήσεις 6 και 10 αφαιρέθηκαν επειδή σε προκαταρκτική παραγοντική 
ανάλυση σχηµάτιζαν ξεχωριστό παράγοντα µε χαµηλή εσωτερική συνοχή (a = .32), ενώ η ερώτηση 9 
αφαιρέθηκε επειδή είχε παρόµοιες φορτίσεις σε 2 παράγοντες.  
 
Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι, οι 2 παράγοντες συνδέονται σηµαντικά (r = .55). Οι µέσες τιµές 
των 2 παραγόντων παρουσιάζονται ξεχωριστά για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και για τα πρώτα έτη 
φοίτησης (1ο και 2ο έτος) σε σχέση µε τα µεγαλύτερα έτη φοίτησης. 
   
Συζήτηση 
 
Η προσαρµογή του Target Population Satisfaction Index (TPSI) (Weese, 1997) σε ελληνικό πληθυσµό 
φαίνεται να είναι ικανοποιητική. Η παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι 2 παράγοντες µε ικανοποιητική 
εσωτερική συνοχή µπορούν να ερµηνεύσουν το µεγαλύτερο µέρος της συνολικής διακύµανσης. 
Αντίθετα, στην αρχική έρευνα (Weese, 1997) θεωρήθηκε ότι το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 1 
µόνο παράγοντα, µε βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης περιεχοµένου. Η παρούσα έρευνα είναι η 
πρώτη που επιχειρεί να επιβεβαιώσει τη δοµή του ερωτηµατολογίου µε την εφαρµογή στατιστικών 
τεχνικών.  
 
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων φάνηκε ότι, οι φοιτητές θεωρούν ότι ωφελούνται από τη 
συµµετοχή τους στα προγράµµατα άθλησης των ιδρυµάτων. Με βάση τις µέσες τιµές φαίνεται ότι 
υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων που 
προσφέρονται από τα ιδρύµατα. Όσον αφορά στη διαχείριση των προγραµµάτων, τα ΤΕΙ εµφανίζουν 
υψηλότερες µέσες τιµές σε σχέση µε τα ΑΕΙ. Επιπλέον, οι φοιτητές του 1ου και 2ου έτους σπουδών 
αντιλαµβάνονται τα προσφερόµενα προγράµµατα ως αποτελεσµατικότερα σε σχέση µε τους φοιτητές 
των µεγαλύτερων ετών.  
 
Μελλοντικές έρευνες φαίνεται να είναι αναγκαίες για να επιβεβαιωθεί η δοµή του ερωτηµατολογίου. 
και να διερευνηθούν οι αιτίες που οδηγούν στη διαφοροποίηση των αντιλήψεων των φοιτητών των 
ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και σε σχέση µε το έτος φοίτησης.  
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Πίνακας 1. Μέσες τιµές (Χ) και τυπικές αποκλίσεις (SD) των 2 παραγόντων για τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, στα   
      πρώτα έτη και στα µεγαλύτερα έτη φοίτησης. 

 
Παράγοντες AEI 

(n=197) 
TEI 

(n=115) 
Σηµαντικ

ότητα 
1o και 2ο 

έτος 
(n=154) 

Μεγαλ. 
έτη 

(n=158) 

Σηµαντικ
ότητα 

 X(SD) X(SD)  X(SD) X(SD)  

Οφέλη από τη 
συµµετοχή 

3.63(.84) 3.65(.85) p=.82 3.74(.83) 3.53(.84) p=.034 

∆ιαχείριση του 
προγράµµατος 

3.21(.83) 3.54(.75) p<.01 3.34(.84) 3.30(.80) p=.38 

 
Βιβλιογραφία 
 
Cameron, K.S. (1994). Second generational approach to organizational effectiveness. University of 

Windsor Alumni Speaker’s, Windsor, ON. 
Ζαβλάνος, Μ. (1998). Μάνατζµεντ. Αθήνα: Εκδόσεις  Έλλην. 
Μασµανίδης, Θ., Τσιγγίλης, Ν. & Κουστέλιος, Α. (2000). Η φυσική αγωγή στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση: ∆ιερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισµού, ΕΓΒΕ, Θεσσαλονίκη, 20-22 Οκτωβρίου.  

Robbins, S.P. (1990). Organization theory: structure design and applications. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall.  

Weese, J.W. (1997). The development of an instrument to measure effectiveness in campus recreation 
programs. Journal of Sport Management, 11: 263-274. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Παπαϊωάννου, Α. & Χριστοδουλίδης, Τ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης  
 
Εισαγωγή 
 
Tο πολυδιάστατο ιεραρχικό µοντέλο στόχων επίτευξης του Papaioannou (1999), προτείνει 4 στόχους: 
προσωπική βελτίωση, προστασία του εγώ, ενίσχυση του εγώ και κοινωνική αποδοχή. Οι στόχοι αυτοί 
λαµβάνουν χώρα σε 4 επίπεδα γενικότητας: 1) στο γενικό ανώτερο επίπεδο (γενικά στη ζωή µου), 2) 
στο γενικό κατώτερο επίπεδο, τοµέας ανθρώπινης δράσης σε οποιοδήποτε χώρο (π.χ., γενικά σε 
θέµατα επίτευξης), 3) στο επίπεδο χώρου (π.χ., επίτευξη στο µάθηµα Φ.Α.) και 4) στο επίπεδο 
κατάστασης (π.χ., επίτευξη στο µάθηµα Φ.Α. σε µια συγκεκριµένη στιγµή). Οι παραπάνω στόχοι 
επίτευξης έχουν αξιολογηθεί στο σχολείο σε µαθητές  (Papaioannou, Milosis, Kosmidou & Tsigilis, in 
press), αλλά όχι και σε καθηγητές.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της κλίµακας που 
µετρά τους στόχους επίτευξης εκπαιδευτικών στο χώρο της εργασίας τους. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 143 µόνιµοι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων που εργάζονταν 
στην Πρωτοβάθµια (57 στο δηµοτικό) και ∆ευτεροβάθµια (57 στο γυµνάσιο και 25 στο λύκειο) 
εκπαίδευση, σε σχολεία πόλεων της Βόρειας Ελλάδας. Από αυτούς 68 ήταν άνδρες, 71 γυναίκες και 4 
δεν απάντησαν.  
 
Όργανο µέτρησης: Αναπτύχθηκε µια κλίµακα που µετρά τους στόχους επίτευξης των εκπαιδευτικών 
στη δουλειά τους. Συνολικά δηµιουργήθηκαν 29 ερωτήσεις. Οι απαντήσεις δίνονταν σε 5-βάθµια 
κλίµακα τύπου Likert (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 5 = συµφωνώ απόλυτα). Επίσης, 
χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση των 4 στόχων στο γενικό ανώτερο 
επίπεδο, το οποίο έχει καλά ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά (Papaioannou et. al., in press). Τέλος, η 
ικανοποίηση µε το αντικείµενο της δουλειάς ερευνήθηκε µε 5 ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν από 
τους Duda & Nicholls (1992), και προσαρµόσθηκαν για το αντικείµενο εργασίας των εκπαιδευτικών. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Από την παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών µε πλάγια περιστροφή των αξόνων της κλίµακας 
«στόχοι επίτευξης των εκπαιδευτικών στη δουλειά» εξαιρέθηκαν 6 ερωτήσεις που είχαν φορτίσεις 
µικρότερες του .45. Από την ανάλυση προέκυψαν 4 παράγοντες που εξηγούσαν συνολικά το 61% της 
συνολικής διακύµανσης. Ο παράγοντας «προσανατολισµός στην προσωπική βελτίωση» µε 6 
ερωτήσεις και ιδιοτιµή 6.33, εξήγησε 27.5% της συνολικής διακύµανσης, παρουσιάζοντας φορτίσεις 
µεγαλύτερες του .62. Ο παράγοντας «προστασία του εγώ» µε 6 ερωτήσεις και ιδιοτιµή 3.37, εξήγησε 
14.7% της συνολικής διακύµανσης και είχε φορτίσεις ψηλότερες του .63. Ο παράγοντας «ενίσχυση 
του εγώ» µε 5 ερωτήσεις και ιδιοτιµή 2.58, εξήγησε 11.2% της συνολικής διακύµανσης µε φορτίσεις 
ψηλότερες του .60, και ο παράγοντας «κοινωνική αποδοχή» µε 6 ερωτήσεις και ιδιοτιµή 1.79 εξήγησε 
7.7% της συνολικής διακύµανσης και είχε φορτίσεις ψηλότερες του .61. Η εσωτερική συνοχή των 4 
κλιµάκων ήταν ικανοποιητική (πίνακας 1). Με βάση αυτά τα αποτελέσµατα υπολογίσθηκε το σκορ 
για κάθε µία από τις 4 νέες κλίµακες. 
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Εξετάζοντας τις συσχετίσεις µεταξύ των 4 κλιµάκων προκύπτει ότι ο στόχος για βελτίωση είχε 
χαµηλή θετική σχέση µε το στόχο για ενίσχυση του εγώ και µέτρια θετική σχέση µε το στόχο 
κοινωνική αποδοχή. Ο στόχος «προστασία του εγώ» είχε χαµηλή θετική σχέση µε τους στόχους 
«ενίσχυση του εγώ» και «κοινωνική αποδοχή». Ο στόχος «ενίσχυση του εγώ» είχε υψηλή θετική 
σχέση µε το στόχο «κοινωνική αποδοχή».   
 
Τα αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης του ερωτηµατολογίου «στόχοι στο γενικό ανώτερο 
επίπεδο» επιβεβαίωσαν την ύπαρξη των 4 παραγόντων. Η εσωτερική συνοχή των κλιµάκων ήταν σε 
καλό επίπεδο, αφού η αξιοπιστία a των 4 κλιµάκων ήταν µεταξύ του .82 και .91.  
 
Οι συσχετίσεις  των 4 στόχων επίτευξης στη δουλειά µε τους 4 στόχους στο γενικό ανώτερο επίπεδο 
επιβεβαίωσαν τις θεωρητικές υποθέσεις. Όλοι οι  στόχοι επίτευξης είχαν ισχυρή, ή µέτρια θετική 
συσχέτιση µε τους αντίστοιχους στόχους στο γενικό ανώτερο επίπεδο (πίνακας 2). Ενδιαφέρον 
προξενεί η υψηλή συσχέτιση του γενικού στόχου για κοινωνική αποδοχή και του στόχου για ενίσχυση 
του εγώ στο χώρο της δουλειάς. 
 
Πίνακας 1. Συσχετίσεις µεταξύ παραγόντων και αξιοπιστία a στη διαγώνιο 
 

 Στόχοι καθηγητών  
στο σχολείο 

1 2 3 4 

1 Προσωπική βελτίωση .82    
2 Προστασία του εγώ .04 .83   
3 Ενίσχυση του εγώ .31** .21* .84  
4 Κοινωνική αποδοχή .51** .22* .74** .79 

**= Συσχέτιση σηµαντική σε επίπεδο 0.01, *= Συσχέτιση σηµαντική σε επίπεδο 0.05 
 
Πίνακας 2. Συσχετίσεις µεταξύ στόχων επίτευξης στο σχολείο, στόχων στο γενικό ανώτερο επίπεδο  
                  και ικανοποίησης µε το αντικείµενο της δουλειάς 
 

 Στόχοι στο γενικό ανώτερο επίπεδο 
  1 2 3 4 5 

 Στόχοι καθηγητών στο σχολείο      
1 Προσωπική βελτίωση .71** .12 .17 .12 .61** 
2 Ενίσχυση του εγώ .36** .66** .24 .67** .35** 
3 Προστασία του εγώ -.03 .21* .67** .15 .02 
4 Κοινωνική αποδοχή .45** .41** .32** .46** .38** 
5 Ικανοποίηση µε το αντικείµενο 

δουλειάς 
.59** .15 .07 .13 1.00 

**= Συσχέτιση σηµαντική σε επίπεδο 0.01, *= Συσχέτιση σηµαντική σε επίπεδο 0.05 
 
Η κλίµακα ικανοποίησης στη δουλειά είχε καλή εσωτερική συνοχή (a = .85). Η σχέση της µε το στόχο 
για προσωπική βελτίωση στη δουλειά και το στόχο για βελτίωση γενικά στη ζωή ήταν θετική µέτρια 
προς ισχυρή. Η σχέση της µε τους στόχους για ενίσχυση του εγώ και κοινωνική αποδοχή στη δουλειά 
ήταν θετική χαµηλή. Η σχέση της µε τους στόχους για ενίσχυση του εγώ και κοινωνική αποδοχή 
γενικά στη ζωή δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Τέλος, η σχέση της µε το στόχο για προστασία του 
εγώ στη δουλειά, ή γενικά στη ζωή δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 
 
Η ανάλυση παλινδρόµησης υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας την ικανοποίηση µε το αντικείµενο της 
δουλειάς ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το στόχο για προσωπική βελτίωση στη δουλειά και γενικά 
στη ζωή ως ανεξάρτητες µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα δηλώνουν ότι τόσο ο στόχος για προσωπική 
βελτίωση στη ζωή, όσο και ο στόχος για βελτίωση στη δουλειά συνεισέφεραν στατιστικά σηµαντικά 
στην εξήγηση της συνολικής διακύµανσης της ικανοποίησης µε το αντικείµενο της δουλειάς (πίνακας 
3).  Από το 42% της συνολικής διακύµανσης που εξήγησαν οι 2 ανεξάρτητες µεταβλητές, ο στόχος 
για βελτίωση στη δουλειά είχε µοναδική συνεισφορά στην εξήγηση του 7% και ο στόχος για 
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βελτίωση στη ζωή είχε µοναδική συνεισφορά στην εξήγηση του 6%, ενώ 29% ήταν κοινή διακύµανση 
µεταξύ αυτών των 2 µεταβλητών. 
 
Πίνακας 3. Παλινδρόµηση της ικανοποίησης µε τη δουλειά στο στόχο για βελτίωση στη δουλειά και  

      στο στόχο για βελτίωση στη ζωή 
 

R R2 Ανεξάρτητες µεταβλητές B Beta t sr2 
.65 .42      

  Στόχος για βελτίωση στη δουλειά .48 .36 3.8*** .07 
  Στόχος για βελτίωση στη ζωή .45 .35 3.7*** .06 

 
Συζήτηση 
 
Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση και η ανάλυση αξιοπιστίας επιβεβαίωσε τα καλά ψυχοµετρικά 
χαρακτηριστικά της κλίµακας στόχοι καθηγητών στο χώρο της δουλειάς. Η συσχετίσεις µεταξύ των 
παραγόντων ενισχύουν τη δοµική εγκυρότητα της κλίµακας. Οι παράγοντες που έχουν αναφορά σε 
άλλους, δηλαδή οι στόχοι όπου η εστία αιτιότητας είναι εξωτερική (ενίσχυση του εγώ, προστασία του 
εγώ, κοινωνική αποδοχή), είχαν θετική συσχέτιση µεταξύ τους. Ο στόχος για κοινωνική αποδοχή είχε 
θετική σχέση και µε τους 3 άλλους παράγοντες, το οποίο είναι φυσικό αφού η κοινωνική αποδοχή 
µπορεί να επιτευχθεί υιοθετώντας οποιονδήποτε από τους άλλους 3 στόχους. 
 
Μόνον ο στόχος για προσωπική βελτίωση είχε ισχυρή θετική συσχέτιση µε την ικανοποίηση µε το 
αντικείµενο δουλειάς. Ενδιαφέρον προξενεί το γεγονός ότι η σχέση αυτή ήταν αρκετά ισχυρή είτε ο 
στόχος ήταν βελτίωση στο χώρο της δουλειάς, είτε ήταν βελτίωση γενικά στη ζωή. Αντίθετα, ενώ η 
ικανοποίηση είχε χαµηλή θετική συσχέτιση µε το τους στόχους για κοινωνική αποδοχή και ενίσχυση 
του εγώ στο χώρο της δουλειάς, οι συσχετίσεις της ικανοποίησης µε τους αντίστοιχους στόχους 
γενικά στη ζωή δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. Τέλος, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 
παλινδρόµησης ενισχύει της αξία της αξιολόγησης των στόχων σε διαφορετικά επίπεδα γενικότητας, 
αφού βρέθηκε ότι και ο στόχος για βελτίωση στη δουλειά και ο στόχος για βελτίωση γενικά στη ζωή 
συνεισέφεραν µε µοναδικό τρόπο στην εξήγηση της ικανοποίησης µε το αντικείµενο της δουλειάς. 
Επίσης, τα δεδοµένα αυτά ενισχύουν τη διακριτή εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου «στόχοι 
επίτευξης καθηγητών στη δουλειά».   
 
Το σύνολο των ευρηµάτων δηλώνει ότι υψηλή παρακίνηση καθηγητών στο χώρο δουλειάς 
επιτυγχάνεται µε την υιοθέτηση ενός στόχου για προσωπική βελτίωση τόσο στο αντικείµενο της 
δουλειάς, όσο και γενικά στη ζωή. Το µεγάλο ζητούµενο είναι η κατανόηση σχετικά µε το πώς 
καλλιεργείται αυτός ο στόχος. 
 
Βιβλιογραφία 
 
Duda, J.L. & Nicholls, J.G. (1992). Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport. 

Journal of Educational Psychology, 84: 290-299. 
Papaioannou, A. (1999). Towards multidimensional hierarchical models of motivation in sport. In V. 

Hosek, P. Tilinger, & L. Bilek (Eds.), Psychology of sport & exercise: Enhancing the quality of 
life. Proceedings of the 10th European Congress of Sport Psychology, Part 1, (pp.45-52). 
Prague: Charles University in Prague. 

Papaioannou, A., Milosis, D., Kosmidou, E. & Tsigilis, N. (in press).  Multidimensional structure of 
goal orientations: The importance of adopting a personal development goal in physical 
education. Ψυχολογία. 
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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ: 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
 

Κολύµπαλης, Χ. & Αλεξανδράκης, Α. 
ΤΕΙ Σερρών 
 
Εισαγωγή 
 
Προαπαιτούµενο για τη διεκδίκηση µεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων (π.χ., Ολυµπιακούς Αγώνες, 
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου, κλπ.) είναι η υποβολή προϋπολογισµών χρηµατοδότησης και 
εξόδων (πρόγνωσης εξόδων). Αυτό που φαίνεται και διαπιστώνει κανείς εύκολα είναι, ότι σε 
αθλητικές διοργανώσεις που το επιχειρηµατικό αποτέλεσµα (κέρδος) είναι αρνητικό ή καλύπτει ίσα – 
ίσα τα έσοδα γίνεται συνήθως επιχειρηµατολογία για ένα συνολικό κέρδος της τοπικής και, κατ΄ 
επέκταση, της εθνικής οικονοµίας. Αυτό καθίσταται δυνατό µόνο µέσα από µία Ανάλυση Κόστους – 
Οφέλους (ΑΚΟ), διότι σε αυτή συµπεριλαµβάνονται και άλλοι οικονοµικοί παράµετροι που επιδρούν 
στην περιοχή αυτή. Άρα, µια ΑΚΟ είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα όταν στο λογιστικό κέρδος 
αντιπαρατίθενται µεγάλα αρνητικά αποτελέσµατα (π.χ., µεγάλη επιβάρυνση του περιβάλλοντος που 
προκαλείται από το χτίσιµο νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε προστατευµένες περιοχές, από το 
θόρυβο αγώνων αυτοκινήτων και µηχανών, κλπ.). 
 
Μεθοδολογία 
 
Σκιαγράφηση βασικών µεθόδων εκπόνησης µιας ΑΚΟ  
 
Το πρώτο που γίνεται στην εκπόνηση µιας ΑΚΟ είναι η εκτίµηση των άµεσων κερδών (οφελών) και 
άµεσων εξόδων (κόστη). Στα πιο σηµαντικά έξοδα κατατάσσονται αυτά που γίνονται για την 
ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων µαζί µε τις αγορές οικοπέδων και την κατασκευή 
βοηθητικών χώρων για διοίκηση, ασφάλεια, διαµονή, logistics, συντηρήσεις, πριν και κατά τη 
διάρκεια του προγράµµατος, ενοίκια, τα έξοδα σε αθλητικούς φορείς (οµοσπονδίες, ενώσεις, κλπ.), 
όπως και τα έξοδα χρηµατοδότησης εάν αυτή γίνει από την ελεύθερη αγορά. Στα πιο σηµαντικά 
έσοδα ανήκουν συνήθως τα εισιτήρια, τα τηλεοπτικά δικαιώµατα, οι χορηγοί, οι πωλήσεις προϊόντων, 
τα έσοδα από στοιχήµατα, κόψιµο νοµισµάτων και φιλοτελισµό (γραµµατόσηµα). Το οικονοµικό 
υπόλοιπο που αποµένει από την αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα είναι το επίµαχο σηµείο όπου 
επικεντρώνεται η προσοχή της δηµόσιας κοινής γνώµης και, κατά συνέπεια, γεννιέται το ερώτηµα το 
κατά πόσο η διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων είναι δυνατή µε ή χωρίς τις κρατικές 
επιχορηγήσεις.  
 
Για να φθάσει κανείς σε µία κοινωνική εκτίµηση µε βάση και τους εθνικούς λογαριασµούς πρέπει να 
αναλυθούν και οι εξωτερικές επιπτώσεις που έχουν αντίκτυπο σε άλλες µονάδες (οικονοµικά 
υποκείµενα εκτός της οργανωτικής επιτροπής). Οι εξωτερικές επιπτώσεις διαχωρίζονται σε 
χρηµατικές και µη χρηµατικές, δηλαδή υπάρχουν τα εξωτερικά οφέλη και τα εξωτερικά κόστη. Στην 
πρώτη θέση στα εξωτερικά οφέλη κατατάσσεται η αύξηση του εισοδήµατος της περιοχής ή του 
κράτους που επιτυγχάνεται χάρη στις αυξηµένες οικονοµικές δραστηριότητες (πίνακας 1). Στις 
βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες αυξήσεις του εισοδήµατος γίνεται διαχωρισµός ανάµεσα στις 
πρωτεύοντες και δευτερεύοντες επιπτώσεις. Ένα πρωτεύον αποτέλεσµα στην αύξηση του 
εισοδήµατος γεννιέται, επειδή αυξάνονται τα έξοδα της οργανωτικής επιτροπής, αλλά και οι ιδιωτικές 
αυξηµένες δαπάνες µέσω του εισοδήµατος των θεατών. Εδώ πρέπει να ξεκαθαριστούν τα γεωγραφικά 
όρια µέσα στα οποία θα ισχύει η εκάστοτε ΑΚΟ. Είναι γεγονός ότι σε µικρές περιοχές ένα µέρος των 
εξόδων γίνεται έξω από τις περιοχές αυτές (π.χ., για τη Γερµανία ισχύει ένα ποσοστό εξαγωγής της 
τάξεως του 20%, ενώ µόνο για το Αµβούργο ισχύει ένα ποσοστό εξαγωγής από 35% έως 55%). 
Εξάλλου, από τα πρωτεύοντα εισοδηµατικά οφέλη πρέπει να αφαιρεθούν και οι ζηµίες (το χάσιµο) 
που έχει η περιοχή, διότι κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας και της διεξαγωγής των αθλητικών 
εκδηλώσεων η κανονική ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η κατασκευή κτιρίων για µη αθλητικά έργα µένει 
πίσω. Επίσης, από το πρωτεύον εισοδηµατικό αποτέλεσµα και από τις πιέσεις στο υπάρχον εισόδηµα, 
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γεννιέται ένα δευτερεύων αποτέλεσµα µε τη δαπάνη (το ξόδεµα) του συµπληρωµατικού εισοδήµατος. 
Το συνολικό εισοδηµατικό αποτέλεσµα υπολογίζεται µε τη βοήθεια πολλαπλασιαστών, οι οποίοι 
ανάλογα µε το µέγεθος της περιφέρειας και το είδος των εξόδων που γίνονται λόγω της 
συγκεκριµένης αθλητικής εκδήλωσης κυµαίνεται γύρω στο 1,5 µέχρι 1,8, ενώ σε ορισµένες 
περιπτώσεις φθάνει µέχρι το 2,6.  
 
Ακολουθούν τα µακροπρόθεσµα εισοδηµατικά και αναπτυξιακά αποτελέσµατα, τα οποία προέρχονται 
από τον τουρισµό και οφείλονται σε µια γενικότερη έλξη που ασκεί η περιοχή και ο ευρύτερος χώρος. 
Από αυτού του είδους των µικρό- και µακροπρόθεσµων εισοδηµατικών αποτελεσµάτων µπορούν να 
υπολογιστούν και τα αποτελέσµατα στην αγορά εργασίας. Στην πιο απλή περίπτωση, για να βρεθεί ο 
ρυθµός απασχόλησης σε άτοµα το χρόνο διαρείται η συσσωρευµένη αύξηση του εισοδήµατος διά τις 
κατά κεφαλήν αυξήσεις του εισοδήµατος του παραγωγικού κλάδου. Σε δεύτερη φάση, µέσω του 
µέσου όρου φορολογίας µπορούν να υπολογιστούν τα επιπλέον φορολογικά έσοδα που σε περίπτωση 
ανάγκης θα µπορέσουν να καλύψουν διάφορα ελλείµµατα. Μολονότι οι επιπτώσεις στην αγορά 
εργασίας και στη φορολογία απολαµβάνουν σηµαντική προσοχή δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνονται 
κατευθείαν στην ΑΚΟ, αλλά να αναφέρονται σε επιµέρους σηµείωση. 
 
Πίνακας 1: Βασική µεθοδολογία µίας ΑΚΟ αθλητικής διοργάνωσης 
 

1. 
    1α 

Άµεσα εσωτερικά αποτελέσµατα (επιδράσεις) 
Κέρδη της οργανώτριας επιτροπής / εσωτερικά οφέλη 

   +1β  Έξοδα της οργανώτριας επιτροπής / εσωτερικά κόστη 
   = 1γ Επιχειρηµατικό χρηµατοδοτικό υπόλοιπο 
 
2. 

 
έµµεσα εξωτερικά αποτελέσµατα (επιδράσεις) 

    2α Χρηµατικά εξωτερικά οφέλη – µικρό και µεσοπρόθεσµη αύξηση του 
εισοδήµατος = (1β + προκαλούµενα έξοδα των έσω-περιφερειακών και έξω-
περιφερειακών ιδιωτικών και δηµόσιων οικονοµικών µονάδων της περιοχής 
για τις εκδηλώσεις – απορροές – πιεστικές επιδράσεις) Χ πολλαπλασιαστή 
εισοδήµατος 

  +2β Μη χρηµατικά οφέλη (χρήση ελευθέρου χρόνου και διασκέδασης, 
καλυτέρευση περιβάλλοντος) 

  =2γ Εξωτερικά οφέλη 
    2δ Χρηµατικά εξωτερικά έξοδα = έξοδα τρίτων έσω-περιφερειακών 

οικονοµικών µονάδων 
  +2ε Μη χρηµατικά εξωτερικά έξοδα (συµφορητικά έξοδα, αρνητικός 

επηρεασµός του περιβάλλοντος, κλπ.)  
  =2στ Εξωτερικά έξοδα 
 
3. 

 
ΑΚΟ 

   3α =      
   (1α+2γ)/(1β+2στ) 

Συσχέτιση των (προεξοφληµένων) κοινωνικών οφελών προς τα 
(προεξοφληµένα) κοινωνικά κόστη 

    3β Σύγκριση το 3α µε άλλα έργα ή µονάδες 
 
4. 

 
Απροσδιόριστα αποτελέσµατα (π.χ. επίδραση στη διανοµή, πολιτικές 
επιδράσεις) 

Πηγή: Maennig, W. (1998), στο Sportwissenschaft, 3-4: 314. 
 
Η αύξηση απασχόλησης συµπεριλαµβάνεται και αποδεικνύεται ήδη µέσω της αύξησης του 
εισοδήµατος, ενώ η αύξηση των φόρων σηµαίνει και µείωση της αύξησης του εισοδήµατος των 
ιδιωτών. Στα εξωτερικά χρηµατικά έξοδα συµπεριλαµβάνονται αυτά που γίνονται από ιδιώτες της 
περιοχής στη φάση της προετοιµασίας των αθλητικών εκδηλώσεων. Εδώ ανήκουν, επίσης, οι φόροι 
και τα τέλη τηλεόρασης των σταθµών της περιοχής. Γι΄ αυτό είναι σηµαντική η γεωγραφική 
τοποθέτηση των ΑΚΟ που αναφέρθηκε πιο πάνω. Σε περίπτωση που τα έξοδα της περιοχής γίνονται 
από οικονοµικές µονάδες εκτός περιοχής δεν επιβαρύνουν την ΑΚΟ. Όσον αφορά στο όφελος από τη 
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χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων στον ελεύθερο χρόνο θα ήταν δυνατόν ο αριθµός των χρηστών 
µετά την εκδήλωση να πολλαπλασιαστεί µε το µέσο όρο χρήσης των εγκαταστάσεων το χρόνο και να 
συγκριθεί µε άλλες τιµές από αριθµούς χρηστών και χρόνου χρήσης των εγκαταστάσεων. Επίσης, 
υπάρχουν απόψεις για την εικόνα και το διαφηµιστικό αποτέλεσµα να µετατραπεί σε χρήµα, µέσω του 
αριθµού των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών λεπτών, όπως επίσης και του αριθµού των άρθρων στα 
έντυπα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Τα παραπάνω αντιπροσωπεύουν µερικές από τις τεχνικές που 
εφαρµόζονται στις ΑΚΟ. Οι οικονοµικοί επιστήµονες συµφωνούν για τη χρήση τέτοιων µεθόδων.  
 
Παρόλα αυτά, όµως, λόγω του τµήµατος του πληθυσµού που είναι ήδη προ-επιβαρηµένο, πολλές 
φορές αποφεύγεται η χρήση τέτοιων µεθόδων που µετατρέπουν µη χρηµατικά φαινόµενα σε 
χρηµατικά, τα οποία συγκαταλέγονται ανάµεσα σε αυτά που χαρακτηρίζονται ως intangible 
(ανέγγιχτα, απροσδιόριστα) φαινόµενα και συµπεριλαµβάνονται στις ΑΚΟ µε τη µορφή αναφορών 
και σηµειώσεων. Σε ένα προτελευταίο βήµα είναι απαραίτητο να γίνει µια εξόφληση στο παρόν 
χρονικό διάστηµα επειδή τα έξοδα και τα έσοδα τις περισσότερες φορές παρουσιάζουν µια χρονική 
διαφορά, καθώς και οι οικονοµικές µονάδες – οι χρηµατοδότες – τείνουν να προβάλουν το ρίσκο τους 
στο χρόνο. 
 
Προβληµατισµοί στην εκτίµηση του άµεσου κόστους και οφέλους - Οριοθέτηση εξόδων 
 
Οι περισσότεροι επικριτές των ΑΚΟ των αθλητικών εκδηλώσεων υποστηρίζουν ότι σηµαντικά 
αθλητικά έργα δεν συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό της χρηµατοδότησης. Παράλληλα, το 
κριτήριο για να χαρακτηρισθούν τα έργα αυτά ως απαραίτητα, πράγµα το οποίο απαιτούν οι επικριτές 
και χρησιµοποιούν συχνά οι ερευνητές των ΑΚΟ, είναι απλά αιτιολογικό. Για παράδειγµα, όταν 
χτίζεται µια αθλητική εγκατάσταση που χωρίς τη διοργάνωση δεν θα χτιζόταν, τότε αυτή 
χαρακτηρίζεται ως απαραίτητη για τους αγώνες και µπαίνει στο λογαριασµό χρηµατοδότησης. Εάν, 
όµως, η εγκατάσταση χτιζόταν και χωρίς να γίνουν οι αγώνες τότε χαρακτηρίζεται ως µη απαραίτητη 
και δεν µπαίνει στο λογαριασµό χρηµατοδότησης. Ανάµεσα στους ερευνητές ΑΚΟ δεν επικρατεί 
συχνά συµφωνία για το ποια έργα θα γινόταν χωρίς τη διοργάνωση. Αυτό οδηγεί στο γεγονός, ότι 
συχνά στις µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις οι µη απαραίτητες επενδύσεις για αθλητικά έργα να 
επιδεικνύουν ένα πολλαπλάσιο κεφάλαιο επένδυσης και, κατά συνέπεια, να οδηγούν σε διαφορετικές 
εκτιµήσεις.    
 
Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
 
Η υποψηφιότητα ή µη ενός κράτους ή µιας πόλης για τη διεξαγωγή µεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων 
αποτελεί το επίµαχο σηµείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, επειδή συχνά απαιτούνται εγγυήσεις 
του ∆ηµοσίου, οι οποίες θα διασφαλίζουν τη χρηµατοδότηση και, κατ΄ επέκταση, τη διεξαγωγή των 
εκδηλώσεων. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα κυριότερα σηµεία και τους προβληµατισµούς που 
εµφανίζονται κατά την εκπόνηση µίας ΑΚΟ. Εκτός από τα µεθοδολογικά προβλήµατα που 
εµφανίζονται κατά την εκπόνηση µιας τέτοιας µελέτη, πρέπει µε ιδιαίτερη έµφαση να επισηµανθεί η 
αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά µε τα αναµενόµενα κόστη και οφέλη και τις δυσκολίες ακριβούς 
αξιολόγησης διαφόρων πολιτικών και άλλων εξωτερικών φαινοµένων.   
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ΝΟΜΟΣ ΜΠΩΜΟΛ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

Γαργαλιάνος, Σ. 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 
Εισαγωγή 
 
Οι αµερικανοί Μπωµόλ και Μπόουεν, το 1966, δηµοσίευσαν µία µελέτη σχετικά µε τις 
χρηµατοδοτήσεις του ζωντανού θεάµατος (στην οποία συµπεριλαµβάνεται και ο αθλητισµός). Επειδή 
η µελέτη αυτή ήταν η πρώτη στο χώρο και επιχειρούσε τον προσδιορισµό της µαθηµατικοοικονοµικής 
σχέσης µεταξύ των αναγκών των ζωντανών θεαµάτων και των επιχορηγήσεων από το κράτος, 
ονοµάσθηκε «νόµος του Μπωµόλ». Ο «νόµος» αυτός παραθέτει µε αδρό τρόπο τις κυρίαρχες αιτίες 
της αδυναµίας των ζωντανών θεαµάτων (performing arts [Ρ.Α.] and athletic games [Α.G.]) να 
αυτοχρηµατοδοτηθούν, ενώ ταυτόχρονα καταδηλώνει την αναγκαιότητα της οικονοµικής ενίσχυσης 
των φορέων κάθε µορφής, µεγέθους, ή επιπέδου από εξωγενείς παράγοντες, όπως το κράτος και οι 
εξέχοντες χορηγοί. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η διερεύνηση της σχέσης του νόµου του Μπωµόλ µε την περίπτωση 
του ελληνικού αθλητισµού. 
 
Μεθοδολογία 
 
Ο θεµέλιος λίθος της συλλογιστικής του Μπωµόλ είναι το βασικό δεδοµένο ότι οι µέχρι τώρα 
κλασικοί τοµείς της οικονοµίας έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτηµα έναντι της «βιοµηχανίας» του 
ζωντανού θεάµατος: µπορούν να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία µε τεχνολογικούς 
νεωτερισµούς, όπως οι µηχανές και τα ροµπότ. Οι τοµείς αυτοί κατορθώνουν τη µείωση της τελικής 
τιµής του προϊόντος χάρη στη διεργασία της σταδιακής και οµαλής αντικατάστασης της εργατικής 
δύναµης από την αυτοµατοποίηση που προσφέρει η τεχνολογική πρόοδος. Αντίθετα, τοµείς όπως ο 
αθλητισµός και τα άλλα θεάµατα, βασίζονται, χωρίς να έχουν δυνατότητα εναλλακτικής λύσης, 
αποκλειστικά και µόνο πάνω στον παράγοντα άνθρωπο, µε όλες τις µεσο- και µακρο-πρόθεσµες 
συνεπαγόµενες επιβαρύνσεις στο κόστος του παραγόµενου «προϊόντος». Εδώ η ανάπτυξη και η 
χρήση νέων τεχνολογιών δεν επιφέρει καµία αλλαγή (µείωση) στην τιµή του τελικού προϊόντος, 
εφόσον τα Ρ.Α και τα Α.G., ως ένας κατ’ εξοχήν χώρος ανθρώπινου δυναµικού, επιδέχονται ελάχιστη 
αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις.  
 
Κατ' αυτή την έννοια, και σύµφωνα µε την ίδια συλλογιστική, ολόκληρη η οικονοµική ανά την 
υφήλιο δραστηριότητα διαχωρίζεται σε 2 βασικούς τοµείς: σε αυτόν της κλασικής βιοµηχανίας 
(επαυξάνοντα) και σε εκείνον της βιοµηχανίας του ζωντανού θεάµατος (µη-επαυξάνοντα). Αυτή η 
λεκτική διάκριση των 2 βιοµηχανιών πηγάζει από το γεγονός ότι η ειδοποιός τους διαφορά έγκειται 
στην ικανότητά τους ή µη να επαυξάνουν προοδευτικά την παραγωγικότητά τους, άρα τα κέρδη τους, 
χάρη στη χρήση τεχνολογικών µέσων.  
 
Πως, όµως, καταφέρνουν να επιβιώνουν οι επί µέρους τοµείς του µη-επαυξάνοντος χώρου; Πως ένα 
αθλητικό σωµατείο φθάνει στο σηµείο όχι απλώς να ισοσταθµίζει τον ισολογισµό του, αλλά και να 
οδηγεί τους αθλητές του σε υψηλότατες επιδόσεις; Ποιες είναι οι σηµαντικές δυνάµεις που επιδρούν 
επί των αποτελεσµάτων των 2 τοµέων και συνεισφέρουν ώστε να υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις στις 
χρηµατοδοτήσεις τόσο µέσα στους τοµείς (αθλητικό σωµατείο µε άλλους), όσο και µεταξύ των 
τοµέων (κλασικές βιοµηχανίες µε αθλητικά σωµατεία). 
 
Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, σε αντίθεση µε τις βιοµηχανίες παραγωγής του επαυξάνοντος χώρου, τα 
Ρ.Α. και τα Α.G.έχουν µόνο 3 «οδούς» χρηµατοδότησης: 1) το κοινό, 2) το κράτος και 3) τους  
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χορηγούς. Εντούτοις, οι 3 αυτές «οδοί» δεν στέκονται πάντα στο πλευρό των στελεχών (παραγόντων, 
αθλητών, κ.α.) στον επιθυµητό βαθµό, ειδικότερα, µάλιστα, σε περιπτώσεις που οι επιδόσεις τους 
φθάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα (βλ. χώρες του πρώην ανατολικού µπλοκ). Ούτε το αντίτιµο του 
εισιτηρίου, ούτε οι συνδροµές, ή τα εισιτήρια διαρκείας δεν µπορούν να προσφέρουν την επιβίωση 
στα αθλητικά σωµατεία, ακόµα και σε περιπτώσεις χωρών του ανεπτυγµένου κόσµου. Πως 
επιβιώνουν αυτά τα στελέχη και οι οµάδες που υπηρετούν; 
 
Μαθηµατική  διατύπωση  του νόµου του Μπωµόλ 
 
Στις εξισώσεις του νόµου οι 2 αυτοί τοµείς ξεχωρίζουν χάρη στους αριθµούς 1 και 2 (σε σµίκρυνση), 
όπου ο πρώτος τίθεται για να προσδιορίζει µεγέθη του µη-επαυξάνοντα τοµέα και ο δεύτερος για τα 
του επαυξάνοντα και οι οποίοι τίθενται όπου απαιτείται, στο κάτω άκρο δεξιά κάθε λατινικού 
χαρακτήρα (που υποδηλώνουν µια βασική οικονοµική οντότητα). Οι λατινικοί χαρακτήρες που 
χρησιµοποιούνται παρακάτω είναι: 
 
L  = το µέγεθος της εργατικής δύναµης (ή τον αριθµό των εργαζοµένων και αθλητών) 
Υ  = η ποσότητα της τελικής παραγωγής, 
t   = ο χρόνος,  
r   = το ποσοστό αύξησης της παραγωγικότητας, 
W  = το ύψος του µισθού των εργαζοµένων, 
C  = το γενικό κόστος παραγωγής.  
 
Η πρώτη εξίσωση έχει ως εξής:  Y 1 =  a . L1                                                       
 
Αυτό σηµαίνει πως στο µη επαυξάνοντα  (Ρ.Α. & Α.G.) η παραγωγή  εξαρτάται από την ποσότητα της 
εργατικής δύναµης, η οποία πολλαπλασιάζεται απλώς µε το  a , δηλαδή, στην ουσία, µακροχρόνια δεν 
γνωρίζει καµία αύξηση. 
 
Στην αντίθετη «πλευρά»: Y2  =  b.L2 (1+r) t                                                
 
Αυτό σηµαίνει ότι η παραγωγή στον επαυξάνοντα τοµέα χαρακτηρίζεται και ευνοείται από µια 
σηµαντική και διαρκώς αυξανόµενη παραγωγικότητα     
 
Στους δύο τοµείς οι µισθοί αυξάνονται κατά τις ίδιες ποσοστιαίες µονάδες, ήτοι:   
 
W1 = W2 = W (1+r) t 
 
Η κατάσταση χειροτερεύει στην περίπτωση σύγκρισης του γενικού κόστους των 2 διαφορετικών 
προϊόντων. ΄Ετσι για τον µη επαυξάνοντα τοµέα: 
 
C1 =   W1 . L1/Υ1  =   W (1+r) t . L1 =  W (1+r) t                           
                                                   
∆ηλαδή, το γενικό κόστος στο µη επαυξάνοντα εξαρτάται από το µισθό και την αύξησή του στον 
χρόνο, διαιρουµένου δια a, ήτοι γνωρίζει µία διαρκή αύξηση, ενώ για τον επαυξάνοντα: 
 
C2 =   W2.L2/Υ  =  W . (1+r) t . L2/ b . L2 . (1+r) t =  W/ b  
              
δηλαδή, στο συνολικό κόστος παραγωγής του κλασικού τοµέα υπάρχει µία σταθερότητα, η οποία, 
µαθηµατικά εκφράζεται µε τη διαίρεση του µισθού διά της απλής παραµέτρου b (εδώ, δηλαδή, ∆ΕΝ 
υπάρχει κάποια αύξηση) και, φυσικά, βασίζεται στην προαναφερθείσα υποκατάσταση της ανθρώπινης 
δύναµης από τους τεχνολογικούς αυτοµατισµούς. 
 
Η βαθύτερη διαφορά ανάµεσα στα 2 κόστη βρίσκεται στο γεγονός ότι στο µεν µη επαυξάνοντα η 
αύξηση του µισθού ενός ηθοποιού ∆ΕΝ συνεπάγεται µια αντίστοιχη αύξηση στην παραγωγικότητα    
στο δε επαυξάνοντα η αύξηση στον µισθό ενός κλασικού εργάτη συνδυάζεται µε µία αύξηση 
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παραγωγικότητας, έστω και αν αυτή οφείλεται σε µηχανές. Επίσης, πρέπει να τονισθεί πως αυτή η 
δεύτερη αύξηση οδηγεί σε µια σχετική σταθερότητα τιµών τελικού προϊόντος στον επαυξάνοντα. 
 
Αυτό σηµαίνει ότι µέσα σε ένα οριακό (µακροπρόθεσµα) χρονικό διάστηµα  t   και έχοντας ως στόχο 
να διατηρηθεί η σχέση Υ1/Υ2 σταθερή και µεγαλύτερη του  µηδενός (µε άλλα λόγια: εάν ο «θάνατος» 
των Ρ.Α & Α.G. δεν είναι επιθυµητός το ποσοστό ανάπτυξης της οικονοµίας είναι µηδενικό. Επειδή, 
όµως, η µηδενική αύξηση της οικονοµίας δεν είναι επιθυµητή -αντίθετα, η οικονοµία µιας χώρας 
πρέπει να αυξάνεται όσο το δυνατόν περισσότερο- τα Ρ.Α. & Α.G πρέπει, τελικά, να επιχορηγούνται 
από το κράτος. 
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