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Η Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης Αθλητισµού (ΕλλΕ∆Α) 
 
Η κοινωνική, πολιτιστική, οικονοµική και αθλητική πρόοδος που σηµειώθηκε στην Ελλάδα µετά το 
1974, άρχισε να διαµορφώνει συνθήκες, οι οποίες σήµερα επικρατούν και εξελίσσονται µε ταχείς 
ρυθµούς. Οι συνθήκες αυτές αναγάγουν την αποτελεσµατική Οργάνωση & ∆ιοίκηση του αθλητισµού 
σε προτεραιότητα.  
 
Η Ελλ.Ε.∆.Α. ιδρύθηκε στις 19 ∆εκεµβρίου 1993 και είναι εταιρεία επιστηµονική, µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Κύριοι σκοποί της είναι ο προβληµατισµός και η έρευνα πάνω σε θέµατα διοίκησης του 
αθλητισµού, η παρουσίαση των πορισµάτων της έρευνας στον Ελληνικό και διεθνή χώρο, η εφαρµογή 
των πορισµάτων της έρευνας στην πράξη και η προώθηση της επιστηµονικής Οργάνωσης & 
∆ιοίκησης του αθλητισµού στην Ελλάδα. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών συνεργάζεται µε άτοµα, 
οργανώσεις, ιδρύµατα, εταιρείες, ενώσεις, ιδιωτικούς φορείς και κρατικές υπηρεσίες, τα ενδιαφέροντα 
των οποίων έχουν κοινά σηµεία µε αυτά της Ελλ.Ε.∆.Α., διοργανώνει επιστηµονικά συνέδρια 
πανελλήνιου και διεθνούς επιπέδου για την Οργάνωση & ∆ιοίκηση του αθλητισµού και οργανώνει 
επιµορφωτικά σεµινάρια για πτυχιούχους φυσικής αγωγής, διοικητικά στελέχη Ελληνικών αθλητικών 
φορέων, Ο.Τ.Α., κλπ.  
 
Από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα τα µέλη της Ελλ.Ε.∆.Α. έχουν να επιδείξουν σηµαντική 
δραστηριότητα, στην οποία περιλαµβάνονται η δηµιουργία ειδικοτήτων Οργάνωσης & ∆ιοίκησης σε 
Πανεπιστηµιακά Τµήµατα της χώρας, η συγγραφή / µετάφραση βιβλίων, η οργάνωση ετήσιου 
συνεδρίου, η δηµιουργία ιστοσελίδας (www.elleda.gr), η δηµιουργία ηλεκτρονικού περιοδικού 
(«∆ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής»), στο οποίο δηµοσιεύονται σηµαντικές εργασίες κλπ. 
 
Το 9ο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης 2008 αποτελεί ακόµα µία προσφορά των µελών της Εταιρείας 
προς όσους ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της οργάνωσης του αθλητισµού της χώρας και εργάζονται 
γι’ αυτή. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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Επιστηµονικές εργασίες µε τη µορφή προφορικών ανακοινώσεων 
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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ  
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
 

Πυνηρτζής Γιώργος1, Ζαχαριουδάκης Στέλιος2 
1 ΤΕΙ Κρήτης 
2 Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 
Εισαγωγή 
 
Ο σκοπός της διδασκαλίας της φυσικής αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να 
συµβάλλει στη σωµατική ανάπτυξη των µαθητών και, παράλληλα, να υποστηρίξει την ψυχική 
και την πνευµατική τους καλλιέργεια, καθώς και την αρµονική τους ένταξη στην κοινωνία (ΦΕΚ 
304/13.03.2003, τ. Β΄). Η φυσική αγωγή στο Λύκειο έχει σκοπό να αναπτύξει ισόρροπα και 
αρµονικά τις σωµατικές, ψυχικές και πνευµατικές δυνάµεις των µαθητών και να τους καταστήσει 
ικανούς να ενταχθούν αρµονικά στο κοινωνικό σύνολο (ΥΠΕΠΘ, 2008). Εκτός από τη µετάδοση 
επιστηµονικών γνώσεων, τα Πανεπιστήµια και τα Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας ενδιαφέρονται και 
µεριµνούν για την άθληση των φοιτητών τους, συµβάλλοντας έτσι στην προαγωγή της υγείας, 
της κοινωνικότητας και της ευγενούς άµιλλας µεταξύ τους. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να µελετηθούν και να συσχετισθούν οι αντιλήψεις των 
διοικούντων των ΑΕΙ µε αυτές των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) για τη σπουδαιότητα 
της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού στα ΑΕΙ.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 137 άτοµα, από τα οποία 51 (37,2%) εργαζόταν στη διοίκηση 
των Ιδρυµάτων και οι 86 (62,8%) ήταν ΚΦΑ. Το 71,5% ήταν άνδρες και το 28,5% γυναίκες. Ο 
µέσος όρος: 1) της ηλικίας τους ήταν τα 44 χρόνια (από 24 έως 67), 2) του χρόνου των 
διοικητικών στελεχών και των ΚΦΑ στο Ίδρυµα ήταν 4,8 χρόνια (από 1 έως 32) και 4) του 
∆είκτη Μάζας Σώµατος ήταν 24,96 (από 18,37 έως 33,69). 
 
Όργανο µέτρησης: Στους συµµετέχοντες στην έρευνα δόθηκε ειδικά διαµορφωµένο 
ερωτηµατολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από: α) µία κλίµακα αντιλήψεων που περιείχε 
δεκατέσσερις (14) ερωτήσεις-προτάσεις για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό (Πυνηρτζής, 
1993), όπου κάθε συµµετέχων καλούνταν να απαντήσει σε κάθε ερώτηση-πρόταση για το βαθµό 
συµφωνίας, ή διαφωνίας του µε βάση την κλίµακα του Likert (1 = διαφωνώ πλήρως, 5 = 
συµφωνώ πλήρως) και β) µία κλίµακα για την εκτίµηση της υγείας και της ικανότητας (Blagajac, 
1990), που περιείχε επτά (7) ερωτήσεις, όπου ο κάθε ένας εκτιµούσε για κάθε ερώτηση-πρόταση 
από το «άριστα», «πολύ καλά», «καλά», «ικανοποιητικά» έως και το «όχι ικανοποιητικά».  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η διανοµή των ερωτηµατολογίων σε όλα τα Ιδρύµατα πραγµατοποιήθηκε 
το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 είτε ταχυδροµικά, είτε ηλεκτρονικά. Η στατιστική επεξεργασία 
των αποτελεσµάτων έγινε µε το SPSS για Windows 14. Στις ποσοτικές µεταβλητές 
υπολογίστηκαν: min, max, mean και std. deviation και στις ποιοτικές η συχνότητα (Frequency) 
και το ποσοστό (Percent). Υπολογίστηκε ο συντελεστής εσωτερικής σταθερότητας Crombach. 
Για τη συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών εφαρµόστηκε το x2-test (Chi-Square), στο οποίο 
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υπολογίστηκαν η x2-τιµή, ο βαθµός ελευθερίας (d.f.) και η στατιστική σηµαντικότητα για p< 0,05 
(Καµπίτσης, 2004). 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι το 20,4% των συµµετεχόντων στην έρευνα αξιολογεί 
τις φυσικές του ικανότητες (λειτουργικές-κινητικές) ως άριστες, το 48,9% πολύ καλές, το 23,4% 
καλές και µόνο το 7,3% ικανοποιητικές. Το 70,8% θεωρεί την κατάσταση της υγείας του καλή 
και πολύ καλή και το 27,0% τη θεωρεί άριστη. Η ικανότητα για µελέτη και έρευνα είναι καλή και 
πολύ καλή για το 70,8% και άριστη για το 26,3%. Άριστη και πολύ καλή είναι η διδακτική τους 
ικανότητα (90,5%) και µόνο το 8,8% την κρίνει καλή. Την ικανότητα του σώµατος για κίνηση 
θεωρεί άριστη το 28,5%, το 65,7% καλή και πολύ καλή και µόνο το 5,8% ικανοποιητική. Ο 
τρόπος της ζωής τους σε σχέση µε την υγεία είναι καλός και πολύ καλός για το 72,3%, για το 
16,1% άριστος, για το 8,8% ικανοποιητικός και µόνο το 2,9% είναι µη ικανοποιητικός. Τέλος, το 
51,8% θεωρεί τη γνώση τους για την αξία και τη σηµασία της φυσικής αγωγής άριστη και το 
38,7% πολύ καλή (πίνακας 1). 
  

Εκτίµηση της υγείας και της ικανότητας  
(N = 137) Ό
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1. Οι φυσικές σας ικανότητες: λειτουργικές - 
κινητικές  - 7,3 23,4 48,9 20,4 

2. Η κατάσταση της υγείας σας - 2,2 14,6 56,2 27,0 
3. Η ικανότητα σας για µελέτη και έρευνα - 2,9 19,7 51,1 26,3 
4. Η διδακτική σας ικανότητα - 0,7 8,8 53,3 37,2 
5. Η ικανότητα του σώµατός σας για κίνηση - 5,8 13,9 51,8 28,5 
6. Ο τρόπος ζωής σας σε σχέση µε την υγεία 2,9 8,8 21,9 50,4 16,1 
7. Η γνώση σας για την αξία και τη σηµασία της 

φυσικής αγωγής 0,7 3,6 5,1 38,7 51,8 

 
Πίνακας 1: Κλίµακα εκτίµησης υγείας και ικανότητας των συµµετεχόντων στην έρευνα. 
 
Οι περισσότεροι ερωτώµενοι (67,9%) ασχολούνται µε αθλητικές δραστηριότητες, το 26,3% 
συµµετέχει περιοδικά και  µόνο το 5,8% δεν ασχολείται καθόλου. 
 
Οι άνδρες και γυναίκες στατιστικά σηµαντικά διαφοροποιούνται σε σχέση µε τη διδακτική τους 
ικανότητα (Ν = 137, x2 = 7,926, p = 0,048). Σχετικά µε την ικανότητα του σώµατός τους για 
κίνηση διαφοροποιούνται: α) οι διοικούντες σε σχέση µε το φύλο (Ν = 51, x2 = 9,880, p = 0,020), 
β) οι διοικούντες σε σχέση µε την ηλικία τους (Ν = 51, x2 = 9,317, p = 0,025), και γ) οι ΚΦΑ σε 
σχέση µε την ηλικία τους (Ν = 86, x 2 = 14,821, p = 0,002).  
 
Για τον τρόπο ζωής σε σχέση µε την υγεία διαφοροποιούνται: α) οι ΚΦΑ των ΤΕΙ και των 
Πανεπιστηµίων (Ν = 86, x2 = 9,809, p = 0,044), β) οι ΚΦΑ ανάλογα µε την εργασιακή τους 
σχέση (Ν = 86, x2 = 41,541, p = 0,003), και γ) οι ΚΦΑ των Πανεπιστηµίων  ανάλογα µε την 
εργασιακή τους σχέση (Ν = 32, x2 = 33,648, p = 0,004). Τέλος, διαφοροποίηση υπάρχει και σε ότι 
αφορά στην κατάσταση της υγείας των ΚΦΑ των ΤΕΙ σε σχέση µε την ηλικία τους (Ν = 54, x2 = 
8,331, p = 0,040). 
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Αναλύοντας τις αντιλήψεις των συµµετεχόντων στην έρευνα συµπεραίνεται ότι τόσο οι 
διοικούντες όσο και οι ΚΦΑ έχουν σηµαντικά θετικές αντιλήψεις («συµφωνώ απόλυτα» και 
«συµφωνώ») για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό (πίνακας 2).  
 

 
Αντιλήψεις για τη φυσική αγωγή  
και τον αθλητισµό (Ν=137) 
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1. Η ανάπτυξη της φυσικής ικανότητας συµβάλλει 
στην νοητική ανάπτυξη. 

- 
- 

2 
1,5 

8 
5,8 

57 
41,6 

70 
51,1 

2. Οι δεξιότητες που αποκτά κανείς από τη Φ.Α. 
συντελούν στην οµορφότερη και πιο ευχάριστη ζωή. 

- 
- 

- 
- 

3 
2,2 

41 
29,9 

93 
67,9 

3. Η Φ.Α. δεν βοηθά στην ανάπτυξη της ικανότητας 
για να αντιµετωπίσει κανείς αντίξοες καταστάσεις. 

76 
55,5 

43 
31,4 

11 
8,0 

4 
2,9 

3 
2,2 

4. Η Φ.Α. βοηθάει στη µάθηση και στη κοινωνικότητα. - 
- 

2 
1,5 

5 
3,6 

65 
47,4 

65 
47,4 

5. Η Φ.Α. δεν συµβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων 
µεταξύ των ανθρώπων. 

80 
58,4 

39 
28,5 

4 
2,9 

7 
5,1 

7 
5,1 

6. Οι συµµετέχοντες στον αθλητισµό βελτιώνουν την 
φυσική τους κατάσταση. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

29 
21,2 

108 
78,8 

7. Η ενασχόληση µε τον αθλητισµό συντελεί στην 
ανάπτυξη και διατήρηση της σωµατικής και ψυχικής 
υγείας. 

- 
- 

- 
- 

1 
0,7 

31 
22,6 

105 
76,6 

8. Οι συµµετέχοντες στον αθλητισµό παραµένουν 
νεότεροι, ζωτικότεροι και µακροβιότεροι. 

1 
0,7 

1 
0,7 

15 
10,9 

59 
43,1 

61 
44,5 

9. Η καθηµερινή εργασία είναι από µόνη της επαρκής 
φυσική άσκηση στον άνθρωπο. 

44 
32,1 

63 
46,0 

19 
13,9 

8 
5,8 

3 
2,2 

10. Οι αθλητικές δραστηριότητες είναι χρήσιµος 
τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. 

- 
- 

1 
0,7 

5 
3,6 

67 
48,9 

64 
46,7 

11. Η συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 
αποµακρύνει τη νευρική υπερένταση-άγχος. 

1 
0.7 

- 
- 

6 
4,4 

58 
42,3 

72 
52,6 

12. Οι αθλητικές δραστηριότητες βοηθούν στο να γίνει 
κάποιος ωραιότερος και κοµψότερος. 

- 
- 

4 
2,9 

18 
13,1 

68 
49,6 

47 
34,3 

13. Ο υγιής άνθρωπος δεν χρειάζεται να συµµετέχει σε 
αθλητικές δραστηριότητες. 

95 
69,3 

40 
29,2 

1 
0,7 

1 
0,7 

0 
0 

14. Οι αθλητικές δραστηριότητες προσφέρουν ευεξία. - 
- 

- 
- 

2 
1,5 

49 
35,8 

86 
62,8 

 
Πίνακας 2: Αντιλήψεις για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό. 
 
Σηµαντικά µεγάλο ποσοστό (97,8%) εκτιµά ότι οι δεξιότητες που αποκτά κανείς από τη φυσική 
αγωγή συντελούν στο να ζει κανείς οµορφότερη και πιο ευχάριστη ζωή. Επίσης, το 92,7% 
συµφωνεί ότι η ανάπτυξη της φυσικής ικανότητας συµβάλλει στη νοητική ανάπτυξη. Το 94,8% 
θεωρεί ότι η φυσική αγωγή βοηθάει στη µάθηση και την κοινωνικότητα, ενώ το 86,9% θεωρεί 
ότι βοηθά στην ανάπτυξη της ικανότητας για να αντιµετωπιστούν αντίξοες καταστάσεις και 
συµβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων. Όλοι (100%) συµφωνούν ότι οι 
συµµετέχοντες στον αθλητισµό βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Το 99,2% πιστεύει πως η 
ενασχόληση µε τον αθλητισµό συντελεί στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της σωµατικής και 
ψυχικής υγείας,  
 
Το 87,6% υποστηρίζει ότι οι συµµετέχοντες στον αθλητισµό παραµένουν νεότεροι, ζωτικότεροι 
και µακροβιότεροι και µόνο το 10,9% δεν είναι βέβαιοι. Η καθηµερινή εργασία είναι από µόνη 
της επαρκής φυσική άσκηση στον άνθρωπο για το 8,0%, το 13,9% δεν είναι βέβαιοι και το 
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78,1% διαφωνεί. Σχετικά µε το εάν οι αθλητικές δραστηριότητες είναι χρήσιµος τρόπος 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου συµφωνεί το 95,6%. Το µεγαλύτερο ποσοστό (94,9%) κρίνει 
ότι η συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες αποµακρύνει τη νευρική υπερένταση-άγχος. 
Σηµαντικά µεγάλο ποσοστό (83,9%) θεωρεί ότι οι αθλητικές δραστηριότητες βοηθούν τους 
ανθρώπους να γίνουν ωραιότεροι και κοµψότεροι. Το 98,5% διαφωνεί ότι ο υγιής άνθρωπος δεν 
χρειάζεται να συµµετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες. Τέλος, το 98,6% πιστεύει ότι αθλητικές 
δραστηριότητες προσφέρουν ευεξία. Ο συντελεστής εσωτερικής σταθερότητας α του Crombach 
κρίθηκε ικανοποιητικός για την κλίµακα αντιλήψεων που χρησιµοποιήθηκε (α = 0,849).  
 
Αναφορικά µε την αντίληψη ότι η ενασχόληση µε τον αθλητισµό συντελεί στην ανάπτυξη και 
διατήρηση της σωµατικής και ψυχικής υγείας διαφοροποιούνται στατιστικά σηµαντικά οι άνδρες 
και γυναίκες στους διοικούντες (Ν = 51, x2 = 6,254, p = 0,042) και οι ΚΦΑ σε σχέση µε τον 
∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) (Ν = 86, x2 = 11,750, p = 0,008). Ανάµεσα στο επίπεδο 
εκπαίδευσης, τους ΚΦΑ και στις αντιλήψεις: 1) η ανάπτυξη της φυσικής ικανότητας συµβάλλει 
στην νοητική ανάπτυξη (Ν = 86, x2 = 12,359, p = 0,044), 2) οι συµµετέχοντες στον αθλητισµό 
παραµένουν νεότεροι, ζωτικότεροι και µακροβιότεροι (Ν = 86, x2 = 10,087, p = 0,039) και 3) οι 
αθλητικές δραστηριότητες βοηθούν τους ανθρώπους να γίνουν ωραιότεροι και κοµψότεροι (Ν = 
86, x2 = 29,659, p = 0,000) υπάρχει µεγάλη στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση.  
 
Σχετικά µε την αντίληψη ότι οι δεξιότητες που αποκτά κανείς από τη φυσική αγωγή συντελούν 
στην οµορφότερη και πιο ευχάριστη ζωή διαφοροποιούνται στατιστικά σηµαντικά οι ΚΦΑ των 
Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ (Ν = 86, x2 = 6,058, p = 0,014), οι ΚΦΑ σε σχέση µε την εργασιακή 
τους σχέση (Ν = 86, x2 = 12,381, p = 0,030), καθώς και οι διοικούντες ανάλογα µε το χρόνο 
εργασίας τους στη διοίκηση (Ν = 51, x2 = 8,607, p = 0,014). Σύµφωνα µε τους ΚΦΑ (Ν = 86) των 
Πανεπιστηµίων και των ΑΤΕΙ διαφοροποιούνται στατιστικά σηµαντικά στις αντιλήψεις: 3 (x2 = 
15,595, p = 0,004), 13  (x2 = 12,317, p = 0,002) και οριακά στην αντίληψη 12 (x2 = 7,734, p = 
0,052). Οι νεότεροι και µεγαλύτεροι σε ηλικία διοικούντες διαφοροποιούνται στατιστικά 
σηµαντικά για την αντίληψη 5 (x2 = 18,315, p = 0,001). Ανάλογα µε το χρόνο στη διοίκηση οι 
διοικούντες διαφοροποιούνται µε την αντίληψη 4 (x2 = 9,434, p = 0,024). Στην εργασιακή σχέση 
των ΚΦΑ στα ΤΕΙ υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη 9 (x2 = 34,611, p = 0,004). Σύµφωνα 
µε την εργασιακή σχέση οι ΚΦΑ διαφοροποιούνται σχετικά µε την αντίληψη 12 (x2 = 18,571, p = 
0,046). Ανάλογα µε την ηλικία διαφοροποιούνται όλοι οι ΚΦΑ στην αντίληψη 9 (x2 = 9,526, p = 
0,049). Επίσης, υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση των ΚΦΑ (Ν = 86) µε την αντίληψη 3 (x2 = 
11,220, p = 0,024) σε σχέση µε το φύλο. 
 
Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 
Η φυσική αγωγή βοηθάει στη µάθηση και την κοινωνικότητα, συµβάλλει στην ανάπτυξη των 
σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων, βοηθά στην ανάπτυξη της ικανότητας για την αντιµετώπιση 
αντίξοων καταστάσεων και οι δεξιότητες που αποκτούνται από αυτή συντελούν στην 
οµορφότερη και πιο ευχάριστη ζωή. Οι συµµετέχοντες στον αθλητισµό βελτιώνουν τη φυσική 
τους κατάσταση, παραµένουν νεότεροι, ζωτικότεροι και µακροβιότεροι. Επίσης, η ενασχόληση 
µε τον αθλητισµό συντελεί στην ανάπτυξη και διατήρηση της σωµατικής και ψυχικής υγείας. Η 
συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες αποµακρύνει τη νευρική υπερένταση-άγχος, προσφέρει 
ευεξία, βοηθάει να γίνονται οι άνθρωποι ωραιότεροι και κοµψότεροι και είναι χρήσιµος τρόπος 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Η ανάπτυξη της φυσικής ικανότητας συµβάλλει στη νοητική 
ανάπτυξη, η δε καθηµερινή εργασία δεν είναι από µόνη της επαρκής φυσική άσκηση για τον 
άνθρωπο. Ακόµα και ο υγιής άνθρωπος χρειάζεται να συµµετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες. 
 
Η Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισµό για την Παιδεία, τους Νέους και την Υγεία, η οποία 
εγκρίθηκε από το Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο στις 08 Μαίου 2008 [PR-TA-PROV(2008)0198 / 
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2007-2261(INI)], στο άρθρο 30 καλεί τα κράτη-µέλη «να ενθαρρύνουν την περαιτέρω προώθηση 
του αθλητισµού και της σωµατικής άσκησης ως σηµαντικών στοιχείων αναβάθµισης της 
ποιότητας των εθνικών εκπαιδευτικών συστηµάτων, καθώς και να προχωρήσουν σε πλήρη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα κοινοτικά προγράµµατα στον τοµέα της 
κινητικότητας σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της διά 
βίου µάθησης», στο άρθρο 44 καλεί τα κράτη-µέλη «να δηµιουργήσουν το πλαίσιο για τη 
διοργάνωση Ευρωπαϊκών Σχολικών Πρωταθληµάτων και Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµιακών 
Πρωταθληµάτων µε σκοπό την προετοιµασία των νέων για επιδόσεις και την προαγωγή του 
διαπολιτισµικού διαλόγου» και στο άρθρο 112 καλεί την Επιτροπή και τα κράτη-µέλη «να 
λάβουν υπόψη τη δυνατότητα να συγκροτήσουν προγράµµατα στήριξης για σπουδαστές µε 
ιδιαίτερες φυσικές ανάγκες». 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη είναι µια νοµοθετική ρύθµιση που θα καθορίζει 
το σκοπό και την αποστολή της φυσικής αγωγής στα πανεπιστήµια και θα αναβαθµίζει το ρόλο 
της Επιτροπής Αθλητισµού Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Η ρύθµιση αυτή πρέπει να τονίζει την 
αναγκαιότητα του πανεπιστηµιακού αθλητισµού για τους φοιτητές και τους εργαζόµενους σε 
αυτά (Ζαχαριουδάκης & Πυνηρτζής, 2007). 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  

ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 
Μπάρλας Α., Κουστέλιος Α., Ζουρνατζή Ε., Τσιγγίλης Ν. & Γραµµατικόπουλος Β. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.  
 
Εισαγωγή 

 
Μεγάλος αριθµός οργανισµών χρησιµοποιεί εθελοντικό προσωπικό για απασχόληση σε 
αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις. Τόσο Οργανωτικές Επιτροπές µεγάλων αθλητικών 
διοργανώσεων, όπως είναι οι Ολυµπιακοί Αγώνες (Ο.Α.), όσο και µικρότερων αθλητικών 
εκδηλώσεων επενδύουν στην προσφορά και τις υπηρεσίες των εθελοντών. O Chelladurai (1999) 
υποστηρίζει ότι οι εθελοντές αποτελούν µια σηµαντική πηγή ανθρώπινου δυναµικού για πολλούς 
οργανισµούς άθλησης και αναψυχής. Η ανάληψη των Ο.Α. του 2004 από την Αθήνα οδήγησε 
την Ελληνική κοινωνία στην προετοιµασία του έµψυχου δυναµικού της, ώστε να υποδεχτεί και 
να υποστηρίξει µε επιτυχία αυτό το µεγάλο αθλητικό γεγονός. 
 
Είναι σηµαντικό για κάθε αθλητικό οργανισµό να κατανοήσει πλήρως τα κίνητρα εθελοντικής 
προσφοράς, έτσι ώστε να αναπτύξει ανάλογα και τη στρατηγική προσέλκυσης εθελοντών. Για να 
κατανοηθούν καλύτερα τα κίνητρα εθελοντικής συµµετοχής είναι σηµαντικό να εξεταστεί τι 
ακριβώς επιθυµούν και σε τι προσβλέπουν οι συµµετέχοντες από την εθελοντική τους εργασία. 
Οι Knoke and Prensky (1986) αναφέρουν πως οι άνθρωποι προσφέρουν εθελοντή εργασία λόγω 
ωφελιµισµού, συναισθηµάτων και ανάγκης για θετική προσφορά. Μεγάλος αριθµός ερευνητών 
(π.χ., Farrell, Johnston and Twynam, 1998; Ryan and Bates, 1995) κατέληξε στο συµπέρασµα 
πως τα κίνητρα εθελοντικής συµµετοχής σε διοργανώσεις διαφέρουν από αλλά είδη 
εθελοντισµού. Oι Johnston et al. (2000), βασιζόµενοι στη προγενέστερη µελέτη των Farrell et al. 
(1998), κατέληξαν στο συµπέρασµα πως τα κίνητρα εθελοντικής συµµετοχής σε διοργανώσεις 
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες - παράγοντες: 1) Σκοπιµότητα (π.χ., συνεισφορά στη κοινωνία), 
2) Αλληλεγγύη (π.χ., ταύτιση) και 3) Εξωτερική Επιρροή και ∆έσµευση (π.χ., οικογενειακές 
παραδόσεις). Σε µια ανάλογη έρευνα, οι Grammatikopoulos, Koustelios & Tsiggilis (2006) 
εξέτασαν την ελλοχεύουσα δοµή της κλίµακας εθελοντικών κινήτρων σε µεγάλα γεγονότα σε 
Ελληνικά δεδοµένα (Special Event Volunteer Motivation Scale - SEVMS - Farrell, Johnston and 
Twynam, 1998). Το δείγµα αποτελούνταν από 272 εθελοντές των κατασκηνώσεων της ΧΑΝΘ. 
Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν την Ελληνική εκδοχή του SEVMS. Οι επικυρωτικές διαδικασίες 
της παραγοντικής ανάλυσης έδειξαν ότι µία δοµή µε ένα γενικό παράγοντα (δηλ., εθελοντικό 
κίνητρο) και τέσσερις ειδικούς παράγοντες (Σκοπιµότητα, Αλληλεγγύη, Εξωτερική Επιρροή και 
∆έσµευση) ήταν οι πιο υποστηρίξιµες. Το πρότυπο περιέλαβε τα 18 σηµαντικότερα στοιχεία µε 
βάση τις φορτίσεις τους χρησιµοποιώντας το SEVMS. 
 
Παρόλα αυτά η µελέτη πιθανών διαφοροποιήσεων στα κίνητρα εθελοντικής συµµετοχής εξαιτίας 
συγκεκριµένων δηµογραφικών χαρακτηριστικών είναι περιορισµένη. Για κάθε αθλητικό 
οργανισµό που στελεχώνεται από εθελοντικό προσωπικό είναι σηµαντικό να γνωρίζει τις 
ανάγκες και τα κίνητρα της κάθε κατηγορίας ανθρώπων ξεχωριστά (π.χ., γυναίκες – άνδρες), έτσι 
ώστε να διαµορφώσει προωθητικό πρόγραµµα προσέλκυσης ανάλογα µε τη φύση της εργασίας.  
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Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής σε αθλητικές 
διοργανώσεις µε βάση τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των εθελοντών όπως το φύλο, η 
οικογενειακή κατάσταση, το µορφωτικό επίπεδο και η επαγγελµατική κατάσταση. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 136 (Ν = 136) εθελοντές µεγάλων αθλητικών διοργανώσεων 
που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα, όπως το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ενόργανης 
Γυµναστικής 2006 και το Παγκόσµιο Σχολικό Πρωτάθληµα 2006. 
 
Όργανο µέτρησης: Για τη διερεύνηση του επιπέδου των τριών διαστάσεων κινήτρων συµµετοχής 
(Σκοπιµότητα, Αλληλεγγύη και Εξωτερική Επιρροή και ∆έσµευση) χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα  
Special Event Volunteer Motivation Scale (SEVMS) των Farrell et al. (1998) τροποποιηµένο από 
τους Johnston et al. (2000) και προσαρµοσµένο στα Ελληνικά από τους Grammatikopoulos, 
Koustelios & Tsigilis (2006). Οι παράγοντες «Εξωτερική Επιρροή» και «∆έσµευση» 
χρησιµοποιήθηκαν από κοινού καταλήγοντας σε ένα µοντέλο τριών παραγόντων. Οι εθελοντές 
εξέφρασαν τις αντιλήψεις τους σε πενταβάθµια κλίµακα Likert από 1 (καθόλου σηµαντικό) έως 5 
(πολύ σηµαντικό).  

 
Αποτελέσµατα 
 
∆είγµα: Σε ό,τι αφορά στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος, οι γυναίκες (Ν = 88) 
πλειοψηφούν έναντι των ανδρών εθελοντών (Ν = 48). Σε σχέση µε την επαγγελµατική 
κατάσταση οι περισσότεροι δήλωσαν φοιτητές - σπουδαστές (Ν = 34) και ακολουθούν όσοι 
δήλωσαν δηµόσιοι (Ν = 27) και ιδιωτικοί (Ν = 24) υπάλληλοι. Σχετικά µε την οικογενειακή 
κατάσταση η πλειονότητα των εθελοντών δήλωσε «ελεύθερος/η» (Ν = 93), ενώ, τέλος, όσον 
αφορά στο επίπεδο σπουδών οι απόφοιτοι λυκείου φαίνεται να πλειοψηφούν (Ν = 49) σε σχέση 
µε τους αποφοίτους ανώτατης (Ν = 36) και ανώτερης (Ν = 33) εκπαίδευσης αντίστοιχα. 
 
Εσωτερική συνοχή κλίµακας: Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων αξιολογήθηκε µε τη µέθοδο 
Alpha του Cronbach. Οι τρεις παράγοντες «Σκοπιµότητα» (α = .75), «Αλληλεγγύη» (α = .86) και 
«Εξωτερική Επιρροή και ∆έσµευση» (α = .82) σηµείωσαν αποδεκτή εσωτερική συνοχή. 
 
Ο ρόλος των δηµογραφικών χαρακτηριστικών: Για την εξέταση πιθανών διαφορών µεταξύ των 
δύο φύλων στις τρεις κατηγορίες κινήτρων εθελοντικής συµµετοχής χρησιµοποιήθηκε ανάλυση 
για ανεξάρτητα δείγµατα (T-test) µε εξαρτηµένες µεταβλητές τις τρεις κατηγορίες κινήτρων. Τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων 
στον παράγοντα «Σκοπιµότητα» (t = 2.96, p< .005) και στον κοινό παράγοντα «Εξωτερική 
Επιρροή και ∆έσµευση» (t = 2.5, p< .05). Οι άντρες σηµείωσαν τις υψηλότερες τιµές και στις δύο 
περιπτώσεις.  
 
Όσον αφορά πιθανές διαφοροποιήσεις στους τρεις παράγοντες κινήτρων µε βάση την 
οικογενειακή και επαγγελµατική κατάσταση, καθώς και το επίπεδο σπουδών έγινε ανάλυση 
διακύµανσης µε έναν ανεξάρτητο παράγοντα (one way ANOVA). Τα αποτελέσµατα της 
παραπάνω ανάλυσης έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µόνον στη κατηγορία του 
επιπέδου σπουδών. Συγκεκριµένα, στον παράγοντα «Αλληλεγγύη» σηµειωθήκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των απόφοιτων δηµοτικού και κατόχων µεταπτυχιακού 
τίτλου (F(4.13) = 3.8, p< .05) µε τους πρώτους να αξιολογούν υψηλοτέρα τα συγκεκριµένα κίνητρα 
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συµµετοχής. Στον παράγοντα «Σκοπιµότητα» παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ των απόφοιτων δηµοτικού και απόφοιτων ανώτερης εκπαίδευσης (F(4.13) = 4, p< .005). 
Στην παραπάνω σύγκριση οι υψηλότερες τιµές δόθηκαν για άλλη µια φορά από τους απόφοιτους 
δηµοτικού. Τέλος, όσον αφορά τον ενιαίο παράγοντα «Εξωτερική Επιρροή και ∆έσµευση» 
σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των απόφοιτων δηµοτικού και όλων των 
υπόλοιπων οµάδων. Συγκεκριµένα, οι απόφοιτοι δηµοτικού σηµείωσαν στατιστικά σηµαντικά 
υψηλότερες τιµές σε σχέση µε τους απόφοιτους γυµνασίου (F(4.13) = 7, p< .005), απόφοιτους 
ανώτερης εκπαίδευσης (F(4.13) =7 , p< .001), απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης (F(4.13) = 7, p< 
.005) και κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου (F(4.13) = , p< .001). 

 
Συµπεράσµατα και πρακτική εφαρµογή 
 
Η στατιστική ανάλυση έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις αξιολογήσεις των τριών 
παραγόντων κινήτρων εθελοντικής συµµετοχής µεταξύ των δύο φύλων και στις πέντε κατηγορίες 
µορφωτικού επιπέδου. Τα αποτελέσµατα έρχονται σε συµφωνία µε προηγούµενες µελέτες στον 
τοµέα της εθελοντικής προσφοράς σε αθλητικά γεγονότα, όπου και αναφέρθηκε η εξάρτηση της 
εθελοντικής συµµετοχής από τα διαφορετικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά των εθελοντών 
(Coleman, 2002; Sport England, 2003; Nichols, 2004). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι άνδρες 
φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο να προσφέρουν στο ευρύ κοινωνικό σύνολο µέσα από 
µια αθλητική διοργάνωση, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να επηρεάζονται σηµαντικά και από 
εξωτερικούς παράγοντες (π.χ., οικογένεια, φίλους). Επιπρόσθετα, άνθρωποι µε χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο φαίνεται να κινητοποιούνται σε µεγαλύτερο βαθµό εξαιτίας και των τριών 
παραγόντων κινήτρων εθελοντικής συµµετοχής  σε σχέση µε όλους τους υπόλοιπους. 
 
Τα παραπάνω ευρήµατα αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο για τον υπεύθυνο κάθε µεγάλης 
αθλητικής διοργάνωσης που στοχεύει στην αξιοποίηση εθελοντικού προσωπικού για την κάλυψη 
οργανωτικών αναγκών, ο οποίος µε τη µέθοδο της τµηµατοποίησης µε βάση τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά και αντίστοιχα κίνητρα συµµετοχής µπορεί να προσαρµόσει ανάλογα το 
πρόγραµµα προσέλκυσης εθελοντών καθώς και τη φύση της εθελοντικής εργασίας.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ 
 
Μασµανίδης, Θ. 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 
Εισαγωγή 
 
Η ενηµέρωση αποτελεί τον αρχικό και κυρίαρχο παράγοντα για τη συµµετοχή ενός ατόµου σε 
δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής. Σύµφωνα µε τον Goodbey (1985) µόνο µετά από 
ενηµέρωση µπορεί να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συµµετοχή, ενώ η έλλειψη ενηµέρωσης οδηγεί 
σε µειωµένη συµµετοχή, ή µη συµµετοχή. Εποµένως, οι ανασταλτικοί παράγοντες φαίνεται να 
εµφανίζονται αποκλειστικά και µόνο µετά τη διαδικασία ενηµέρωσης. Οι Κουθούρης, Τσουβίστα 
και Αλεξανδρής (2006) επισηµαίνουν ότι η κατάλληλη διαφήµιση, προώθηση και δηµοσιοποίηση 
των προγραµµάτων αναψυχής βοηθούν στη µαζικότερη συµµετοχή. Ο βαθµός ενηµέρωσης 
φαίνεται ότι αποτελεί σηµαντικό παράγοντα τόσο στη µαζική συµµετοχή, όσο και στο βαθµό 
αντίληψης των ανασταλτικών παραγόντων. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τη σχέση 
του επιπέδου της πληροφόρησης των φοιτητών/τριων µε το µέσο όρο αντίληψης των 
ανασταλτικών παραγόντων, καθώς και µε το ποσοστό συµµετοχής τους στα προγράµµατα 
άθλησης και αναψυχής που διοργανώνονται από τα γραφεία φυσικής αγωγής των 
Πανεπιστηµίων. 

 
Μεθοδολογία 
 
Στην έρευνα συµµετείχαν 3.041 φοιτητές/τριες, που φοιτούσαν σε επτά Πανεπιστηµιακά 
Ιδρύµατα. Από αυτούς, οι 1.453 (48.1%) ήταν άνδρες και 1.568 (51.9%) γυναίκες, µε µέσο όρο 
ηλικίας 20,84 χρόνια και τυπική απόκλιση 2,10 χρόνια. Το δείγµα της έρευνας περιελάµβανε 
φοιτητές/τριες που είτε συµµετείχαν, είτε όχι στα προγράµµατα άθλησης των γραφείων φυσικής 
αγωγής των Ιδρυµάτων τους. 
 
Για την αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές/τριες κατά 
τη διαδικασία λήψης απόφασης για τη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες άθλησης και 
αναψυχής στο Πανεπιστήµιο δηµιουργήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Ανασταλτικών Παραγόντων 
στον Πανεπιστηµιακό Αθλητισµό (ΕΑΠΠΑ), το οποίο περιλάµβανε εικοσιπέντε θέµατα. Η 
διερευνητική παραγοντική ανάλυση αποκάλυψε εννέα παράγοντες που ερµήνευαν το 69,75% της 
συνολικής διακύµανσης. Από τους φοιτητές/τριες ζητήθηκε µε ξεχωριστή ερώτηση να 
απαντήσουν αν δίνουν προσοχή σε ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικές µε προγράµµατα 
άθλησης του Πανεπιστηµίου. 
 
Για τη σύγκριση της διαφοράς µεταξύ των µέσων τιµών στους ανασταλτικούς παράγοντες 
συµµετοχής τους στον Πανεπιστηµιακό αθλητισµό ως προς το επίπεδο ενηµέρωσής τους σχετικά 
µε τα προγράµµατα άθλησης του Πανεπιστηµίου χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση διακύµανσης (One 
Way ANOVA). Επιπλέον, για να εντοπιστούν τα επίπεδα ενηµέρωσης που προκαλούν 
σηµαντικές διαφορές στο βαθµό αντίληψης των ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής στον 
Πανεπιστηµιακό  αθλητισµό έγινε ανάλυση post hoc µε τη χρήση του κριτηρίου Scheffe. 
 
Για να διερευνηθεί εάν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ του επιπέδου 
ενηµέρωσης των φοιτητών/τριων σχετικά µε τα προγράµµατα άθλησης του πανεπιστηµίου στο 
ποσοστό συµµετοχής τους στον πανεπιστηµιακό αθλητισµό πραγµατοποιήθηκε ανάλυση Chi-
square . 
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Αποτελέσµατα 
 
Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης Chi-square προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά (χ2

(4) = 
468.56, p<.001) µεταξύ των φοιτητών/τριων που ενηµερώνονταν σχετικά µε τα προγράµµατα 
άθλησης του Πανεπιστηµίου και αυτών που δεν ενηµερώνονταν, µε τους πρώτους να εµφανίζουν 
στατιστικά υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής σε σχέση µε τους δεύτερους. 
  

                                         Συµµετοχή σε προγράµµατα άθλησης του Πανεπιστηµίου                                                                           
                                                               
                                                                              Ναι                                Όχι  
 Προσοχή σε ανακοινώσεις                           Π*           Α**              Π              Α 
  
∆εν προσέχω                                                   83            8.3               917           91.7              
Προσέχω πολύ λίγο                                       133         14.6               781           85.4 
Προσέχω λίγο                                                214         30.5               488           69.5 
Προσέχω πολύ                                               138         62.7                 82           37.3   
Προσέχω πάρα πολύ                                        35         72.9                 13           27.1 
Σύνολο                                                           603         20.9             2281          79.1 
 
*(Π) = Παρατηρηθείσες τιµές, **(Α) = Αναµενόµενες τιµές   
 
Πίνακας 1: Σχέση µεταξύ του επιπέδου ενηµέρωσης των φοιτητών/τριων σχετικά µε τα  
                   προγράµµατα άθλησης του Πανεπιστηµίου στο ποσοστό συµµετοχής τους στον  
                   Πανεπιστηµιακό αθλητισµό. 
 
Τα αποτελέσµατα της One Way ANOVA έδειξαν ότι υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ του επιπέδου ενηµέρωσης στο µέσο όρο των ανασταλτικών παραγόντων F(4,1816) = 37.00,  
p=.001. Οι φοιτητές/τριες που ενηµερώνονταν σχετικά µε τα προγράµµατα άθλησης στο 
πανεπιστήµιο εµφάνισαν στατιστικά χαµηλότερες τιµές στο µέσο όρο των ανασταλτικών 
παραγόντων σε σχέση µε αυτούς που δεν ενηµερώνονταν. 
 
                                  Προσοχή σε     Ν             Μ.Ο.           Τ.Α              F                  p  
                                 ανακοινώσεις  
 
Ανασταλτικοί           Καθόλου          507            2.75             .47           37.00          .001 
παράγοντες               Πολύ λίγο        572            2.62             .46 
                                  Λίγο                 515            2.55             .47 
                                  Πολύ                188            2.31             .55 
                                  Πάρα πολύ         39            2.25             .64 
                                  Σύνολο           1821            2.60             .50 
                                                      
 
Πίνακας 2: Ανάλυση διακύµανσης (One Way ANOVA) µεταξύ του επιπέδου ενηµέρωσης  
                   των φοιτητών/τριων σχετικά µε προγράµµατα άθλησης του Πανεπιστηµίου στο  
                   µέσο όρο των ανασταλτικών παραγόντων. 
 
Το τεστ Scheffe έδειξε ότι όσο µεγαλύτερη προσοχή έδιναν οι φοιτητές/τριες σε ανακοινώσεις 
και πληροφορίες σχετικά µε προγράµµατα άθλησης του Πανεπιστηµίου, τόσο χαµηλότερο βαθµό 
ανασταλτικών παραγόντων αντιµετώπιζαν για τη συµµετοχή τους στον Πανεπιστηµιακό 
αθλητισµό.  
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Συζήτηση 
 
Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι µόνο ένας στους δέκα φοιτητές/τριες προσέχει πολύ και πάρα πολύ 
τις ανακοινώσεις και τις πληροφορίες που είναι σχετικές µε τα προγράµµατα άθλησης του 
Πανεπιστηµίου. Επίσης, φάνηκε ότι η ενηµέρωση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει 
το βαθµό αντίληψης των ανασταλτικών παραγόντων. Από την ανάλυση Chi-square προέκυψε ότι 
οι φοιτητές/τριες που δίνουν προσοχή σε ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικές µε 
προγράµµατα άθλησης του Πανεπιστηµίου συµµετέχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό στα 
προγράµµατα. Σε προηγούµενες έρευνες διαπιστώθηκε αρνητική σχέση µεταξύ αντίληψης 
ανασταλτικών παραγόντων και συµµετοχής, ή της συχνότητας συµµετοχής στην άθληση 
(Alexandris and Carrol, 1997a; Carrol and Alexandris, 1997; Κουθούρης, Αλεξανδρής και 
Γκλόλτσος, 2005).    
 
Η έλλειψη ενηµέρωσης για τα προγράµµατα άθλησης µπορεί να οφείλεται είτε στην έλλειψη 
ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριων για δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής, είτε στη µη 
αποτελεσµατική προώθηση και προβολή του Πανεπιστηµιακού αθλητισµού από τις διοικήσεις 
των γραφείων φυσικής αγωγής. Οι Alexandris and Carroll (1999) εκφράζουν την άποψη ότι οι 
ανασταλτικοί παράγοντες ίσως συνδέονται µε ανεπάρκεια στο µάρκετινγκ και στις µεθόδους 
προώθησης του αθλητικού προϊόντος. Σε έρευνά τους οι Μασµανίδης, Τσιγγίλης και Κουστέλιος 
(2002) επεσήµαναν ότι η ενηµέρωση των φοιτητών/τριων από τα γραφεία φυσικής αγωγής των 
Πανεπιστηµίων γίνεται µε τρόπους µειωµένης αλληλεπίδρασης, όπως µε την ανάρτηση 
ανακοινώσεων και την έκδοση φυλλαδίων και ότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν και άλλοι τρόποι 
προώθησης των προγραµµάτων άθλησης, όπως είναι η προσωπική επαφή, η διοργάνωση 
διαλέξεων, η ενηµέρωση µέσω των γραµµατειών των Τµηµάτων, οι αφίσες, τα περιοδικά, η 
χρήση νέων τεχνολογιών και το διαδύκτιο.  
 
Ο Μασµανίδης (2008) αναφέρει ότι το 40% των φοιτητών/τριων στα Ελληνικά Πανεπιστήµια 
δεν γνωρίζει την ύπαρξη των γραφείων φυσικής αγωγής. Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι υπάρχει 
πρόβληµα πληροφόρησης σχετικά µε τις δραστηριότητες των γραφείων αυτών. Κάποιοι από τους 
λόγους για τη µη αποτελεσµατική προώθηση και προβολή των προγραµµάτων άθλησης από τα 
γραφεία φυσικής αγωγής των Ιδρυµάτων πιθανά οφείλονται στα προβλήµατα δοµής και 
λειτουργικότητας των Πανεπιστηµιακών εγκαταστάσεων. Οι τεράστιοι χώροι που καλύπτουν τα 
κτίρια και ο κατακερµατισµός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Ιδρυµάτων (πολλές φορές ένα 
Πανεπιστήµιο στεγάζεται σε διαφορετικά σηµεία µιας πόλης, ή ακόµα και σε άλλη πόλη) κάνουν 
δύσκολη την ενηµέρωση. Επίσης, ο µεγάλος όγκος των πληροφοριών που δέχονται καθηµερινά 
οι φοιτητές/τριες µε ανακοινώσεις που δεν είναι θεµατικά και χωρικά κατανεµηµένες, πιθανά 
αποτελούν ένα ακόµη εµπόδιο.  
 
Η πληροφόρηση φαίνεται ότι αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στο βαθµό αντίληψης των 
ανασταλτικών παραγόντων και στο ποσοστό συµµετοχής των φοιτητών/τριων στον 
Πανεπιστηµιακό αθλητισµό και για το λόγο αυτό φορείς διοίκησης των γραφείων φυσικής 
αγωγής των Ιδρυµάτων πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη προώθηση και προβολή των 
προγραµµάτων τους.     
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΝΝΙS CAMP 

 
Παπαδόπουλος, ∆.,1 Σχοινάκης, Σ.2  & Γαργαλιώνη, ∆.1 
1 ΤΕΙ Καβάλας 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ  
 
Είσαγωγή 
 
Η χορηγία είναι µια σχετικά νέα τακτική προώθησης, στο πλαίσιο της οποίας µια εταιρεία 
δηµιουργεί µια σύνδεση µε ένα εξωτερικό γεγονός, ελπίζοντας να επηρεάσει τους θεατές του µε 
αυτή τη σύνδεση (Rifon, Choi, Trimble and Li, 2004). Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µιας 
χορηγίας θεωρείται απαραίτητη, προκειµένου να ενηµερωθεί ο χορηγός για το «αν πιάσαν τόπο 
τα λεφτά του». Η αύξηση των πωλήσεων του χορηγού δεν θεωρείται ως αξιόπιστος παράγοντας 
µέτρησης της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας, αφού σε αυτήν µπορεί να επηρρεάζεται και 
από άλλες προωθητικές ενέργειες (Farrelly and Quester, 2005). Ο Pope (1998) υποστηρίζει ότι η 
αξιολόγηση µιας χορηγίας µπορεί να γίνει και µε τη διερεύνηση µίας σειράς παραµέτρων που 
αποδεικνύουν την αποτελεσµατικότητά της. Μεταξύ των κυριότερων λόγων για τους οποίους 
εταιρείες προβαίνουν σε χορηγίες, στο πεδίο του αθλητισµού (και εποµένως θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν παράµετρους της αξιολόγησης), συγκαταλέγονται η δηµιουργία µίας θετικής 
γενικής εικόνας, η αύξηση των πωλήσεων και η δηµιουργίας µια καλής κοινωνικής εικόνας 
(Erdogan and Kitchen, 1998, Rowley, 1998, Thwaites and Carruthers, 1998, Vignali, 1997). 
Στους παράγοντες αυτούς ο Van Heerden (2001) συµπεριλαµβάνει και την πρόθεση αγοράς των 
προϊόντων του χορηγού (συµπεριφορική πρόθεση).  
 
Το  Kavala Tennis Camp είναι ένα αθλητικό γεγονός που διοργάνωσε η ∆ηµοτική Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Καβάλας, τον Ιούνιο του 2008. Το camp διήρκησε τέσσερις µέρες και συµµετείχαν σε 
αυτό πενηνταπέντε παιδιά ηλικίας έξι έως δεκαέξι χρονών. Σκοπός του ήταν η βελτίωση των 
συµµετεχόντων στα βασικά στοιχεία της τεχνικής της αντισφαίρισης. Μέγας χορηγός του camp 
ήταν µια εταιρεία ειδών αντισφαίρισης, για την προβολή της οποίας έγιναν οι παρακάτω 
ενέργειες: 1) η επωνυµία και το σήµα της τοποθετήθηκαν στα διαφηµιστικά φυλλάδια και στις 
αφίσες του camp, 2) στα έξι γήπεδα διεξαγωγής του camp τοποθετήθηκαν αντιανεµικά πάνελ 
της, 3) όλες οι µπάλες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν δικές της, 4) οι προπονητές ήταν ντυµένοι µε 
αθλητικό ιµατισµό της, 5) για µία µέρα δίδαξε στους συµµετέχοντες στο camp ένας πρώην 
πρωταθλητής Ελλάδας, συνδεδεµένος µε τη χορηγό εταιρεία, ο οποίος χρησιµοποίησε δικό της 
αθλητικό ιµατισµό, υπόδηση και ρακέτα, 5) έγινε δηµόσια βράβευσή της για τη χορηγία της, 6) 
έγινε προβολή της µέσω του τοπικού τύπου, 7) η επωνυµία και το σήµα της τοποθετήθηκαν στα 
διπλώµατα συµµετοχής, 8) δόθηκαν ως βραβεία στους συµµετέχοντες στο camp προϊόντα της και 
9) έγινε αξιολόγηση της χορηγίας µε ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες, το 
οποίο εµπεριείχε το όνοµα και το σήµα της. 
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει το όφελος του χορηγού του Kavala Tennis 
Camp από τη χορηγία του στις παραµέτρους της αντιλαµβανόµενης εικόνας, της 
αντιλαµβανόµενης κοινωνική εικόνας, της αντιλαµβανόµενης ποιότητας των προϊόντων, καθώς 
και της συµπεριφορικής πρόθεσης αγοράς των προϊόντων της εταιρείας. 
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Μεθοδολογία 
 
Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού πραγµατοποιήθηκε µια εµπειρική έρευνα µε 
ερωτηµατολόγιο, το οποίο συµπληρώθηκε από τους συµµετέχοντες στην έρευνα πριν από την 
έναρξη και µετά τη λήξη του camp. 
 
∆είγµα: Ο συνολικός αριθµός των συµµετεχόντων στο camp ήταν 55 παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 
χρόνων. Το ερευνητικό δείγµα αποτέλεσαν 27 συµµετέχοντες (Ν = 48), ηλικίας από 8 έως 16 
χρόνων. Αποκλείστηκαν τα παιδιά ηλικίας µικρότερης των 8 χρόνων. Τα 11 ήταν κορίτσια και τα 
16 αγόρια. Εικοσιδύο µέλη του δείγµατος συµπλήρωσαν και τα δύο ερωτηµατολόγια, ενώ πέντε 
µέλη µόνο το δεύτερο. 
 
Όργανο µέτρησης: Για τη διεξαγωγή της έρευνας δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, που 
περιείχε 14 ερωτήσεις (4 από τις οποίες δηµογραφικές). Για τη συγκρότηση του 
ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις από προηγούµενα ερωτηµατολόγια, 
σχετιζόµενες µε την αντιλαµβανόµενη εικόνα της εταιρείας, την αντιλαµβανόµενη κοινωνική της 
εικόνα, καθώς και τη συµπεριφορική πρόθεση αγοράς των προϊόντων του χορηγού (Τόλκα & 
Τζέτζης, 2002; Τόλκα κ.ά., 2004; Alexandris and Kouthouris, 2005). Προστέθηκαν ακόµη 
ερωτήσεις σχετιζόµενες µε την αντιλαµβανόµενη ποιότητα των προϊόντων της χορηγού 
εταιρείας, αφού η αντιλαµβανόµενη ποιότητα θεωρείται ότι µπορεί να προβλέψει ευθέως τη 
συµπεριφορική πρόθεση του καταναλωτή (Zeithaml et al.,1996).   
 
Αξιοπιστία του οργάνου: Προκειµένου να δοκιµαστεί η αξιοπιστία του οργάνου διεξήχθησαν 
αναλύσεις αξιοπιστίας κατά νοηµατική ενότητα των ερωτήσεων. Λόγω του µικρού µεγέθους του 
δείγµατος δεν εξετάσθηκε η εγκυρότητα του οργάνου µε διερευνητική παραγοντική ανάλυση, 
αφού, σύµφωνα µε τον Hair et al. (1995) για αξιόπιστα αποτελέσµατα απαιτούνται κατ’ 
ελάχιστο, µια αναλογία 10 παρατηρήσεων ανά µεταβλητή, αν και άλλοι ερευνητές προτείνουν το 
λιγότερο 20 παρατηρήσεις ανά µεταβλητή. Από την ανάλυση αξιοπιστίας προέκυψαν δύο 
διαστάσεις, η αντιλαµβανόµενη ποιότητα των προϊόντων του χορηγού (α = 792) και η 
συµπεριφορική πρόθεση για αγορά των προϊόντων του χορηγού (α = 908). Με µία µεταβλητή 
µετρήθηκαν οι αντιλήψεις για το µέγεθος της χορηγού εταιρείας, το κύρος της και το ενδιαφέρον 
της για την κοινωνία. Έτσι, τελικά µετρήθηκαν το κύρος, το µέγεθος, η κοινωνική εικόνα, η 
αντιλαµβανόµενη ποιότητα της εταιρείας και η συµπεριφορική πρόθεση αγοράς των προϊόντων 
της.  Οι απαντήσεις δόθηκαν πάνω σε µια πενταβάθµια κλίµακα τύπου Likert (1 = απολύτως 
αρνητική αξιολόγηση, 5 = απολύτως θετική αξιολόγηση). 
  
Αποτελέσµατα 
 
Προκειµένου να προσδιοριστεί η ύπαρξη διαφορών στις αντιλήψεις (µέγεθος, κύρος, κοινωνική 
εικόνα και ποιότητα προϊόντων χορηγού) και στη συµπεριφορική πρόθεση του δείγµατος 
εφαρµόσθηκε σύγκριση µέσων ανεξάρτητων δειγµάτων (independent samples t-test) πριν και 
µετά τη συµµετοχή στο camp. Ως εξαρτηµένες µεταβλητές θεωρήθηκαν οι αντιλήψεις για το 
µέγεθος της εταιρείας, το κύρος της, την κοινωνική της εικόνα, την ποιότητα των προϊόντων της, 
καθώς και η συµπεριφορική πρόθεση. Ως ανεξάρτητη µεταβλητή θεωρήθηκε ο χρόνος 
συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Τα αποτελέσµατα του independent samples t-test φαίνονται 
στους πίνακες 1 και 2. 
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Χρόνος 

συµπλήρωσης Mean Std. Deviation 
Πριν το camp 4,2400 ,752 Μέγεθος εταιρείας 
Μετά το camp 4,2400 ,663 
Πριν το camp 4,0600 ,574 Κύρος εταιρείας 
Μετά το camp 4,2400 ,663 
Πριν το camp 3,7100 ,956 Κοινωνική εικόνα 

εταιρείας Μετά το camp 4,0400 ,706 
Πριν το camp 4,2300 ,444 Ποιότητα προϊόντων 
Μετά το camp 4,2469 ,564 
Πριν το camp 3,1746 ,750 Συµπεριφορική 

πρόθεση Μετά το camp 3,3333 1,117 
 
Πίνακας 1: Μέσες τιµές παραµέτρων αξιολόγησης πριν την έναρξη και µετά τη λήξη του camp. 
 
 

Levene's Test 
for Equality  
of Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Equal variances 
assumed ,512 ,479 -,021 40 ,983 -,005 

Μέγεθος 

Equal variances  
not assumed   -,021 31,512 ,983 -,005 

Equal variances 
assumed 2,413 ,128 -,880 39 ,385 -,178 

Κύρος 

Equal variances  
not assumed   -,908 35,434 ,370 -,178 

Equal variances 
assumed 1,428 ,238 -1,346 46 ,185 -,323 

Κοινωνική 
εικόνα  

Equal variances  
not assumed   -1,296 35,632 ,203 -,323 

Equal variances 
assumed 2,004 ,164 -,112 46 ,912 -,01675 

Ποιότητα 

Equal variances  
not assumed   -,115 45,986 ,909 -,01675 

Equal variances 
assumed 4,309 ,044 -,560 46 ,578 -,15873 

Συµπεριφορική 
πρόθεση 

Equal variances  
not assumed   -,587 45,153 ,560 -,15873 

 
Πίνακας 2: Τα αποτελέσµατα του Independent Samples Test. 
 
Από τους πίνακες 1 και 2 φαίνεται ότι δεν υφίσταται στατιστικά σηµαντική διαφορά σε καµιά 
από τις πέντε παραµέτρους αξιολόγησης, µεταξύ των µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν πριν 
την έναρξη και µετά τη λήξη του camp. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει για γενική βελτιωτική τάση 
(αρνητικά t) υπέρ των δεύτερων µετρήσεων, σε όλες τις παραµέτρους αξιολόγησης της χορηγίας. 
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Συζήτηση 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας µιας 
εταιρείας ειδών αντισφαίρισης, σε ένα ολιγοήµερης διάρκειας tennis camp για νεαρούς 
αθλούµενους. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η χορηγός εταιρεία έχαιρε εξ αρχής µιας αρκετά 
υψηλής εκτίµησης µεταξύ των νεαρών αθλούµενων του tennis, αφού τόσο η εικόνα της όσο και η 
ποιότητα των προϊόντων της θεωρούνταν περισσότερο από καλή. Άλλωστε, το 60,7% των µελών 
του δείγµατος είχαν αγοράσει κατά το παρελθόν κάποιο από τα προϊόντα της εταιρείας. 
 
Η σύνδεση του ονόµατος της εταιρείας µε τη διοργάνωση φαίνεται ότι της απέφερε ως όφελος 
µια γενική θετική τάση σε όλες της παραµέτρους της αξιολόγησης της χορηγίας της. 
Προηγούµενες ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει ότι όταν οι καταναλωτές µαθαίνουν για τη 
χορηγική συνεισφορά µιας εταιρίας, η εικόνα που έχουν γι’ αυτήν βελτιώνεται (Javalgi, et al., 
1994). Ωστόσο, πρέπει να υπογραµµισθεί ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση το όφελος της 
χορηγού εταιρείας δεν ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό. Ο περιορισµός του οφέλους ίσως οφείλεται στη 
µικρή διάρκεια της σύνδεσης της εταιρείας µε το γεγονός (µόνο 4 µέρες). Προηγούµενες µελέτες 
υποστηρίζουν ότι η σύνδεση αυτή πρέπει να είναι µακρόχρονη (Shilbury and Berriman, 1996). 
Ακόµη, οι συµµετέχοντες στο camp είχαν αρκετά περιορισµένη επαφή µε τα προϊόντα της 
εταιρείας (έπαιξαν µόνο µε τις µπάλες της). Προηγούµενες ερευνητικές εργασίες υποστηρίζουν 
ότι ο καλύτερος προβλεπτικός παράγων της συµπεριφορικής πρόθεσης είναι η ικανοποίηση 
(Hallowell, 1996). Για να προκύψει, όµως, ικανοποίηση από ένα προϊόν πρέπει ο χρήστης του να 
έρθει σε ικανή «επαφή» µαζί του. Έτσι, αν και αυτό θα σήµαινε κάποιο µεγαλύτερο κόστος για 
τη χορηγό, ίσως έπρεπε στο tennis camp να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά αθλητικός εξοπλισµός 
της χορηγού εταιρείας.  
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ΕΠI∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓOΝΤΩΝ  

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
 

∆άντση Φ., Μπαλάσκα Π. & Αλεξανδρής Κ.  
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Α.Π.Θ.  
 
Εισαγωγή 
 
Τα οφέλη από τη συµµετοχή των ανθρώπων σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής που 
σχετίζονται µε τη σωµατική και ψυχική υγεία είναι πλέον ευρέως αποδεκτά και επιδίωξη όλων 
(Blair, 1993; Helgo and Drake, 2001, Ragheb, 1993). Παρά την παγκόσµια αναγνώριση των 
θετικών αποτελεσµάτων της άσκησης και της συµµετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής για την 
υγεία των συµµετεχόντων, τα ποσοστά συµµετοχής των Ελλήνων πολιτών εµφανίζονται χαµηλά 
(Alexandris and Carroll, 1997a). Αυτό οφείλεται σε µια σειρά προβληµάτων που περιορίζουν τη 
διάθεση των ατόµων να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής, να διαθέσουν περισσότερο 
χρόνο για συµµετοχή σε αυτές και να αξιοποιήσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τα 
προγράµµατα αναψυχής (Jackson and Henderson, 1995). Ο προσδιορισµός αυτών των εµποδίων 
στον ελεύθερο χρόνο είναι ένας τοµέας ενδιαφέροντος από το 1950 (Reede and Linkowski, 1976; 
Thomas, 1956; Witt and Goodale 1981; Wood, 1971).  
 
Τα εµπόδια ως προς τη συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής έχουν µελετηθεί από ξένους 
ερευνητές (Crawford and Godbey, 1987; Jackson, 1991; Raymore, Godbey and Crawford, 1994) 
αλλά και Έλληνες (Alexandris and Carroll, 1997; Koυθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάνη και 
Χατζηγιάννη, 2005; Κουθούρης, Γκόκτσας και Αλεξανδρής, 2005). 
 
Σύµφωνα µε το µοντέλο των ανασταλτικών παραγόντων που αναπτύχθηκε από τους Crawford 
and Godbey (1987) οι ανασταλτικοί παράγοντες µπορούν εννοιολογικά να χωριστούν σε τρεις 
κατηγορίες: α) οι ενδοπροσωπικοί παράγοντες, οι οποίοι αφορούν αρνητικές ατοµικές και 
ψυχολογικές καταστάσεις έναντι της συµµετοχής (π.χ., οι αντιλαµβανόµενες δεξιότητες του 
ατόµου, η κόπωση, η αυτοεκτίµηση, η αρνητική προγενέστερη επαφή µε δραστηριότητες 
αναψυχής κλπ.), β) οι διαπροσωπικοί παράγοντες, οι οποίοι αναφέρονται ως το αποτέλεσµα της 
διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης µεταξύ των ατόµων που συµµετέχουν (π.χ., η δυσκολία εύρεσης 
παρέας ή συντρόφου για τη συµµετοχή σε µια δραστηριότητα αναψυχής), γ) οι δοµικοί 
παράγοντες, οι οποίοι συχνά αναφέρονται στους παράγοντες που κυρίως εκλαµβάνονται ως 
παρεµβατικοί ανάµεσα στη διάθεση για αναψυχή και την τελική συµµετοχή (π.χ., η έλλειψη 
οικονοµικών πόρων, οι ελλείψεις και τα προβλήµατα σχετικά µε τις εγκαταστάσεις, η µη ύπαρξη 
κατάλληλων προγραµµάτων κλπ.). 
 
Επεκτείνοντας τη θεωρία τους οι Crawford, Jackson and Godbey (1991) πρότειναν ότι τα άτοµα 
που συµµετέχουν σε δραστηριότητες βιώνουν ιεραρχικά τους ανασταλτικούς παράγοντες. Οι 
ενδοπροσωπικοί παράγοντες προτείνονται ως οι πιο ισχυροί (Αlexandris and Carroll, 1997), ενώ 
οι δοµικοί παράγοντες είναι οι λιγότερο ισχυροί και αποτρεπτικοί για την τελική  απόφαση του 
ατόµου για συµµετοχή. Οι βασικές διαστάσεις των ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής σε 
δραστηριότητες αναψυχής είναι: α) η έλλειψη χρόνου, β) οι ατοµικοί / ψυχολογικοί λόγοι, γ) το 
περιορισµένο ενδιαφέρον, δ) η έλλειψη γνώσεων ή η περιορισµένη ενηµέρωση, ε) η έλλειψη 
παρέας, στ) τα οικονοµικά και τα προβλήµατα πρόσβασης και ζ) τα προβλήµατα στις 
εγκαταστάσεις. Έρευνες που διενεργήθηκαν σε ελληνικό πληθυσµό (Alexandris and Carroll, 
1997) έδειξαν ότι ο χρόνος και τα προβλήµατα σχετικά µε τις εγκαταστάσεις είναι οι πιο 
σηµαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες στη δραστηριότητα αναψυχής. 
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Άµεσα συνδεδεµένη µε τους ανασταλτικούς παράγοντες είναι και η έννοια της «προσήλωσης 
στην άσκηση» (Funk and James, 2006) στην οποία έχει δοθεί πολύ περιορισµένη προσοχή. Οι 
Funk and James (2006) σηµείωσαν ότι η προσήλωση στην άσκηση συµβαίνει όταν κάποιος 
εµπλέκεται γνωστικά, συναισθηµατικά και συµβολικά σε σχέση µε µια δραστηριότητα 
αναψυχής. Η προσήλωση στην άσκηση είναι µια πολύ σηµαντική µεταβλητή, καθώς σχετίζεται 
µε την ανάπτυξη της αφοσίωσης, και της µακροχρόνιας συµµετοχής σε προγράµµατα αθλητικής 
αναψυχής. Όπως τονίστηκε προηγούµενα η διερεύνηση της έννοιας αυτής στην αθλητική 
αναψυχή είναι περιορισµένη. Επίσης, δεν έχει γίνει καµία προσπάθεια να εξεταστούν οι 
ανασταλτικοί παράγοντες σε άτοµα µε διαφορετικά επίπεδα προσήλωσης.  
 
Σκοποί 
 
Οι σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν να: α) ταξινοµηθούν οι συµµετέχοντες σε προγράµµατα 
µαζικού αθλητισµού σε οµάδες  σύµφωνα µε τα επίπεδα προσήλωσής τους στην άσκηση 
(ανάλυση συστοιχιών) και β) διερευνηθούν οι ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής σε άτοµα µε 
διαφορετικά επίπεδα προσήλωσης (ανάλυση διακύµανσης). 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα πήραν µέρος 167 (N = 167) άτοµα που συµµετείχαν σε προγράµµατα 
µαζικού αθλητισµού τριών ∆ήµων του Νοµού Θεσσαλονίκης.  
 
Όργανα µέτρησης: Για την αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων χρησιµοποιήθηκε µια 
προσαρµοσµένη έκδοση του ερωτηµατολογίου των Alexandris and Carroll (1997a) µε τις 
ακόλουθες πέντε διαστάσεις: έλλειψη χρόνου, ατοµικοί/ψυχολογικοί, εγκαταστάσεις, κόστος, 
έλλειψη παρέας. Για τη µέτρηση της προσήλωσης στην άσκηση χρησιµοποιήθηκε το 
ερωτηµατολόγιο των Funk and James, (2006) που περιλάµβανε τέσσερις διαστάσεις: γνώση, 
σηµαντικότητα, ενδιαφέρον και αφοσίωση. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε επταβάθµια κλίµακα 
Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα, 7 = συµφωνώ απόλυτα), ενώ το ερωτηµατολόγιο συνοδευόταν από 
ερωτήσεις που αφορούσαν στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος. 
 
Αποτελέσµατα 
 
∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος: To 81,4% των συµµετεχόντων ήταν γυναίκες (n = 
136) και το 18,6% άνδρες (n = 31), από τους οποίους το µεγαλύτερο ποσοστό (77,2%) ήταν 
έγγαµοι. Όσον αφορά στην επαγγελµατική κατάσταση το 23,4% ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι, το 
21,6% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 13,2% άνεργοι, το 5,4% φοιτητές, το 4,2% ήταν επιχειρηµατίες, 
ενώ το 32,3% ασκούσαν κάποιο άλλο επάγγελµα.  
 
Ανάλυση αξιοπιστίας της κλίµακας των ανασταλτικών παραγόντων: Η εσωτερική συνοχή των 
πέντε ανασταλτικών παραγόντων εξετάστηκε µε τον υπολογισµό του συντελεστή a του 
Cronbach. Oι συντελεστές για κάθε ένα από τους παράγοντες ήταν: «Έλλειψη χρόνου» α = .65, 
«Ατοµικοί – Ψυχολογικοί» α = .84, «Εγκαταστάσεις» α = .90, «Κόστος» α = .79 και «Έλλειψη 
παρέας» α = .79. Οι δείκτες αξιοπιστίας ήταν παρόµοιοι της παλαιότερης έρευνας των Alexandris 
and Carroll (1997a).   
 
Ανάλυση συστοιχιών των παραγόντων της κλίµακας προσήλωσης: Η ανάλυση συστοιχιών 
(Cluster analysis, πίνακας 1) των τεσσάρων παραγόντων της κλίµακας προσήλωσης ανέδειξε 
τρεις οµάδες ατόµων διαφορετικών χαρακτηριστικών. Οι οµάδες ορίσθηκαν ως ακολούθως: α) 
µε υψηλή προσήλωση, β) µε µέτρια  προσήλωση και γ) µε χαµηλή προσήλωση. Τα άτοµα που 
ταξινοµήθηκαν στη οµάδα µε υψηλή προσήλωση (Ν = 42), είχαν υψηλούς µέσους όρους σε 
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όλους τους επί µέρους παράγοντες της έννοιας της προσήλωσης. Στα άτοµα που ταξινοµήθηκαν 
στην οµάδα µε µέτρια προσήλωση (Ν = 50), οι µεγαλύτερες τιµές µέσου όρου σηµειώθηκαν στον 
παράγοντα «Γνώση», ενώ οι µικρότερες τιµές στον παράγοντα «Σηµαντικότητα». Τέλος, στα 
άτοµα µε χαµηλή προσήλωση (Ν = 75) οι µεγαλύτερες τιµές σηµειώθηκαν στον παράγοντα 
«Ενδιαφέρον» και οι µικρότερες στον παράγοντα «Σηµαντικότητα» και «Αφοσίωση». 
 

∆ιαστάσεις Οµάδα υψηλής 
προσήλωσης 

Οµάδα µέτριας 
προσήλωσης 

Οµάδα χαµηλής 
προσήλωσης 

Σηµαντικότητα 4,6 2,3 1,8 
Γνώση 4,8 6,0 3,0 

Ενδιαφέρον 4,4 4,0 3,5 
Αφοσίωση 5,2 2,4 2,5 

 
Πίνακας 1: Ταξινόµηση  ατόµων σύµφωνα µε την προσήλωση τους στην άσκηση. 
 
Ανάλυση διακύµανσης 
 
Σε ανάλυση διακύµανσης (ANOVA, πίνακας 2) µεταξύ των πέντε διαστάσεων  των 
ανασταλτικών  παραγόντων και των τριών οµάδων ατόµων διαφορετικού βαθµού προσήλωσης, 
βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στη διάσταση «Ατοµικοί / Ψυχολογικοί» λόγοι (F = 
3,62, p<.05). Υψηλότεροι µέσοι όροι σηµειώθηκαν από τα άτοµα που είχαν χαµηλή προσήλωση 
στις δραστηριότητες αναψυχής (Μ.Ο. = 5,7), στη συνέχεια τα άτοµα που είχαν µέτρια 
προσήλωση (Μ.Ο. = 5,3 ), ενώ οι µικρότεροι µέσοι όροι σηµειώθηκαν από τα άτοµα µε υψηλή 
προσήλωση (Μ.Ο. = 5,0). Στις υπόλοιπες διαστάσεις δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές. 
 

 
 
∆ιαστάσεις 

Οµάδα υψηλής 
προσήλωσης 
Μ.Ο. και ΤΑ 

Οµάδα µέτριας  
προσήλωσης 
Μ.Ο. και ΤΑ 

Οµάδα χαµηλής 
προσήλωσης 
Μ.Ο. και ΤΑ 

 
 

F 

 
 

p 
Έλλειψη χρόνου 4,2 

(1,66) 
4,5 

(1,58) 
4,8 

(1,48) 
2,2
4 

n.s. 

Ατοµικοί 
ψυχολογικοί 

5,0 
(1,27) 

5,3 
(1,32) 

5,7 
(1,32) 

3,6
2 

.05 

Εγκαταστάσεις 5,5 
(1,44) 

5,0 
(1,78) 

5,5 
(1,60) 

1,3
9 

n.s. 

Κόστος 5,4 
(1,68) 

5,2 
(1,74) 

5,4 
(1,68) 

.18 n.s. 

Έλλειψη  παρέας 5,1 
(1,57) 

5,5 
(1,97) 

5,4 
(1,86) 

.54 n.s. 

 
Πίνακας 2: Σύγκριση οµάδων προσήλωσης στους ανασταλτικούς παράγοντες. 
 
Συζήτηση 
 
Η ενεργή συµµετοχή των πολιτών της σύγχρονης κοινωνίας σε αθλητικές δραστηριότητες 
αντανακλά και το βαθµό της ποιότητας της ζωής τους. Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να 
διερευνήσει το βαθµό αφοσίωσης στην άσκηση ατόµων που συµµετείχαν σε προγράµµατα 
µαζικού αθλητισµού και να εξετάσει τους ανασταλτικούς παράγοντες σε άτοµα µε διαφορετικό 
βαθµό αφοσίωσης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, ο µεγαλύτερος αριθµός των ερωτηθέντων (Ν 
= 75) είχε χαµηλή προσήλωση σε όλες τις διαστάσεις (ενδιαφέρον, γνώση, σηµαντικότητα, 
αφοσίωση), ένας µικρότερος αριθµός (Ν = 50) είχε µέτρια προσήλωση, ενώ τα άτοµα µε υψηλή 
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προσήλωση ήταν το µικρότερο µέρος του δείγµατος (Ν = 42). Επιβεβαιώθηκε η θεωρία των 
ανασταλτικών παραγόντων, καθώς βρέθηκε πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (που ήταν 
γυναίκες) αντιµετώπιζαν περισσότερα ενδοπροσωπικά εµπόδια, όπως ατοµικά και ψυχολογικά 
(έλλειψη ικανοτήτων, έλλειψη γνώσεων, χαµηλή αυτοπεποίθηση, φόβο τραυµατισµού κλπ.). Τα 
αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε αυτά άλλων ερευνητών που υπέδειξαν ότι οι ενδοπροσωπικοί 
παράγοντες είναι οι πιο ισχυροί αποτρεπτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της προσήλωσης 
στην άσκηση (Funk and James, 2006). Ο βαθµός προσήλωσης ως προς τη συµµετοχή σε 
προγράµµατα µαζικού αθλητισµού βασίζεται στην αναγνώριση της σηµαντικότητας της άσκησης 
και αναψυχής που συνδέεται µε τους γνωστικούς, τους ψυχολογικούς και τους συµβολικούς 
παράγοντες. Με γνώµονα αυτά τα στοιχεία οι τοπικοί φορείς πρέπει να προσπαθήσουν να 
προωθήσουν την αναγνώριση της αξίας της άσκησης, την κατανόηση των πολλαπλών ωφελειών 
της και τη δηµιουργία θετικών συναισθηµάτων σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, ώστε να 
µπορέσουν να επιτύχουν την ταύτιση των ατόµων µε την άσκηση και τη δηµιουργία µιας 
αθλητικής κουλτούρας και τρόπου ζωής. 
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Εισαγωγή 
 
Το ∆ιαθεωρητικό Μοντέλο αναπτύχθηκε για να εξηγήσει, να προβλέψει και να προσδιορίσει τις 
διαδικασίες αλλαγής της συµπεριφοράς των ατόµων (Prochaska and DiClemente, 1983, 1986; 
Prochaska, DiClemente and Norcross, 1992; Prochaska and Velicer, 1997; Velicer, Prochaska, 
Fava, Laforge and Rossi, 1998). Εξετάζει τη διαδοχική αλλαγή της συµπεριφοράς και 
υποστηρίζει ότι κάθε αλλαγή ολοκληρώνεται µέσα από µια σειρά αλληλένδετων σταδίων και 
διαστάσεων (Cardinal, 1997; Petrocelli, 2002). Αποτελείται από τρία επίπεδα, τα οποία εξηγούν 
την αλλαγή στη συµπεριφορά (Prochaska and DiClemente, 1983, 1986; DiClemente, Prochaska, 
Velicer, Fairhurst, Rossi et al., 1991). 
 
Το πρώτο επίπεδο περιγράφει τα έξι στάδια αλλαγής της συµπεριφοράς (Prochaska and Marcus, 
1993; Prochaska and Velicer, 1997) και είναι: α) «Αδιαφορίας», β) «Σκέψης», γ) 
«Προετοιµασίας, δ) «Πράξης», ε) «∆ιατήρησης» και στ) «Λήξης ή Τερµατισµού». Το δεύτερο 
επίπεδο περιλαµβάνει τρία στοιχεία που πιθανολογείται πως επηρεάζουν την αλλαγή στη 
συµπεριφορά. Το πρώτο αναφέρεται στις διαδικασίες αλλαγής της συµπεριφοράς (Prochaska and 
DiClemente, 1983) όπου τα άτοµα για να τροποποιήσουν την προβληµατική σκέψη και 
συµπεριφορά τους ή τις ανεπιθύµητες επιρροές συµµετέχουν ή δοκιµάζουν µια σειρά από λύσεις. 
Η πρώτη κατηγορία στις διαδικασίες αλλαγής αναφέρεται στη Γνωστική/Εµπειρική, ενώ η 
δεύτερη αναφέρεται στη Συµπεριφορική/Περιβαλλοντική και περιλαµβάνει πέντε διαδικασίες: 
της αντικατάστασης, των σχέσεων βοήθειας, τη διαχείριση ενίσχυσης, της αυτό-απελευθέρωσης 
και της ανταµοιβής-ελέγχου κινήτρων. Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στο γενικό πλαίσιο που 
εµφανίζεται η συµπεριφορά. Καθορίζεται από το τι χρειάζονται τα άτοµα για να αλλάξουν 
ολοκληρωτικά και να ξεπεράσουν την προβληµατική τους συµπεριφορά (Prochaska and 
DiClemente, 1986).  
 
Αποτελέσµατα ερευνών που µελέτησαν τη διάρκεια των σταδίων αλλαγής ως προς τη συµµετοχή 
σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής αναφέρουν κάθε διαδικασία αλλαγής χρησιµοποιείται σε 
µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό και εξαρτάται άµεσα από το στάδιο αλλαγής που βρίσκεται το 
κάθε άτοµο (Berry et al., 2005, Gorely and Bruce, 2000; Marcus et al., 1992c). Άλλες έρευνες 
αναφέρουν ότι στα αρχικά στάδια (π.χ., «Αδιαφορίας») για αλλαγή συµπεριφοράς και στο στάδιο 
της «Σκέψης», οι διαδικασίες αλλαγής που ανήκουν στην κατηγορία Γνωστική/Εµπειρική είναι 
πιο σηµαντικές από τις διαδικασίες της κατηγορίας Συµπεριφορική/Περιβαλλοντική για την 
κατανόηση και την πρόβλεψη των αλλαγών (DiClemente et al., 1991). Αντίθετα, οι διαδικασίες 
αλλαγής της κατηγορίας Συµπεριφορική/Περιβαλλοντική χρησιµοποιούνται πιο συχνά στα 
τελευταία στάδια αλλαγής, όπως στα στάδια της «Πράξης» και της «∆ιατήρησης» (Fallon et al., 
2005; Prochaska and Velicer, 1997; Prochaska and Marcus, 1994).   
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ταξινόµηση συµµετεχόντων σε προγράµµατα αθλητικής 
αναψυχής µε βάση τη διαδικασία αλλαγής συµπεριφοράς και η σύγκριση των κατηγοριών που 
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προέκυψαν (από την ανάλυση συστοιχιών ΄cluster analysis’) µε τα στάδια αλλαγής 
συµπεριφοράς. 
 
Μέθοδος και διαδικασία 
 
Συµµετέχοντες: Στην έρευνα συµετείχαν 300 ενήλικα άτοµα (n = 300) που συµµετείχαν σε 
δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής του ∆ήµου Εύοσµου. 
 
Όργανα µέτρησης: Για την εκτίµηση της αλλαγής συµπεριφοράς χρησιµοποιήθηκαν δύο όργανα 
µέτρησης (Prochaska and DiClemente, 1983): α) για την εκτίµηση των σταδίων αλλαγής 
χρησιµοποιήθηκε το Stage of Change Instrument (SCI: Marcus et al., 1992d. B) και β) για την 
εκτίµηση των διαδικασιών αλλαγής χρησιµοποιήθηκε το Processes of Change Questionnaire 
(PCQ: Marcus et al., 1992c).  
 
∆ιαδικασία: Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε σε δηµοτικούς αθλητικούς χώρους του 
∆ήµου Εύοσµου. 
 
Αποτελέσµατα 
 
∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος. Το 59% των συµµετεχόντων ήταν άνδρες (Ν = 178) 
και το 41% γυναίκες (n = 122), έγγαµοι µε µέσο όρο ηλικίας 38,8 χρόνια. Σχετικά µε το 
µορφωτικό επίπεδο οι περισσότεροι (43,7%) ήταν απόφοιτοι της βασικής εκπαίδευσης 
(Γυµνάσιο-Λύκειο), ακολουθούµενοι από αυτούς της ανώτερης εκπαίδευσης (31%), ενώ το 
µικρότερο ποσοστό ήταν κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος (4,7%). Ως προς την 
επαγγελµατική κατάσταση το 34,3% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 30% δηµόσιοι υπάλληλοι, το 
15% νοικοκυρές, ενώ το 4% εξασκούσαν κάποιο άλλο επάγγελµα. Η ποσοστιαία αναλογία των 
συµµετεχόντων στα στάδια αλλαγής διάθεσης συµµετοχής σε δράσεις αθλητισµού και αναψυχής 
παρουσιάζονται στον πίνακα 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 1: Ποσοστιαία αναλογία στα στάδια αλλαγής των συµµετεχόντων. 

 
Ανάλυση Συστοιχιών (Cluster Analysis). H Ανάλυση Συστοιχιών των διαστάσεων της 
«Συµπεριφορικής-Περιβαλλοντικής» διαδικασίας για αλλαγή της συµπεριφοράς ανέδειξε τρεις 
κατηγορίες: α) τη «Χαµηλή», β) την «Υψηλή» και γ) τη «Μέτρια». Αναλυτικότερα, στη 
«Χαµηλή» κατηγορία (Ν = 99), οι συµµετέχοντες σηµείωσαν χαµηλούς µέσους όρους σε όλες τις 
διαστάσεις, µε µικρότερο στη διάσταση «Ανταµοιβή- Έλεγχος Κινήτρων». Τα άτοµα αυτής της 
κατηγορίας δεν µπορούν να εντοπίσουν και να ελέγξουν τις καταστάσεις και τα αίτια που 
ενεργοποιούν την αρνητική συµπεριφορά για συµµετοχή. Στην «Υψηλή» κατηγορία (Ν = 62) τα 
άτοµα σηµείωσαν υψηλούς µέσους όρους σε όλες τις διαστάσεις,  µε υψηλότερους στη διάσταση 
«∆ιαχείριση Ενίσχυσης» και «Απελευθέρωση». Τα άτοµα αυτής της κατηγορίας έχουν πιστέψει 
πως µπορούν να αλλάξουν τη συµπεριφορά τους ως προς την συµµετοχή και έχουν αλλάξει ήδη 

Στάδια Αλλαγής Συµµετέχοντες Ποσοστό 

1. Αδιαφορίας 112 37,3% 

2. Σκέψης 85 28,3% 

3. Προετοιµασίας 41 13,7% 

4. Πράξης 29 9,7% 

5. ∆ιατήρησης 32 10,7% 
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τα δεδοµένα που την ελέγχουν. Τέλος, η «Μέτρια» κατηγορία (Ν = 139) όπου ανήκαν οι 
περισσότεροι συµµετέχοντες σηµείωσαν τους χαµηλότερους µέσους όρους στις διαστάσεις 
«Ανταµοιβή-Έλεγχος κινήτρων» και «Σχέσεις Βοήθειας» και µεγαλύτερο µέσο όρο στη 
διάσταση «Αυτο-Απελευθέρωση». Τα άτοµα που ανήκαν σε αυτή την κατηγορία δεν είχαν τον 
έλεγχο των καταστάσεων και των αιτιών που τους οδηγούν στην αρνητική συµπεριφορά ως προς 
τη συµµετοχή και χρειάζονται την υποστήριξη και τη βοήθεια άλλων ατόµων ώστε να 
αναπτύξουν την πεποίθηση της πραγµατοποίησης της αλλαγής της αρνητικής συµπεριφοράς. 
 

 Χαµηλή Υψηλή Μέτρια F 

 Ν=99 Ν=62 Ν=139  

1. Αντικατάσταση 1,56 3,85 2,81 209,9** 

2. Σχέσεις Βοήθειας 1,74 3,71 2,30 114,7** 

3. ∆ιαχείριση ενίσχυσης 2,24 4,38 3,60 221,5** 

4. Αυτό- Απελευθέρωση  2,75 4,35 3,95 101,9** 

5.Ανταµοιβή-Έλεγχος Κινήτρου 1,47 3,29 1,99 127,0** 

 M=1,95 M=3,91 M=2,93  

**p<.001       

 
Πίνακας 2: ∆ιαδικασία αλλαγής και Συµπεριφορική/Περιβαλλοντική Ανάλυση Συστοιχιών. 
 
Σύγκριση των κατηγοριών της Ανάλυσης Συστοιχιών µε τα Σταδία Αλλαγής (Crosstab Analysis). 
Σκοπός της σύγκρισης των τριών κατηγοριών «Χαµηλή», «Υψηλή» και «Μέτρια» που 
προέκυψαν από την ανάλυση συστοιχιών µε τα πέντε στάδια αλλαγής ήταν η διερεύνηση των 
διαφορών των τριών κατηγοριών ως προς τα στάδια αλλαγής.  
 
Στατιστικά σηµαντική διαφορά βρέθηκε: α) στο στάδιο της «Αδιαφορίας» (x2 = 33,6 - p<.001) µε 
υψηλότερο ποσοστό η «Χαµηλή» κατηγορία (86,9%), χαµηλότερο η «Υψηλή» κατηγορία 
(43,5%) και ενδιάµεσο η «Μέτρια» (66,9%), β) στο στάδιο της «Προετοιµασίας» (x2 = 8,56 - 
p<.05), µε υψηλότερο ποσοστό η «Μέτρια» κατηγορία (34,3%), χαµηλότερο η «Χαµηλή» 
κατηγορία (17,2%) και ενδιάµεσο η «Υψηλή» (26,7%), γ) στο στάδιο της «Πράξης» (x2 = 28,8 - 
p<.001), µε υψηλότερο ποσοστό η «Υψηλή» κατηγορία (33,9%), χαµηλότερο η «Χαµηλή» 
κατηγορία (4,0%) και ενδιάµεσο η «Μέτρια» (12,2%) και δ) στο στάδιο της «∆ιατήρησης» (x2 = 
23,0 - p<.001) µε υψηλότερο ποσοστό η «Υψηλή» κατηγορία (29,5%), χαµηλότερο η «Χαµηλή» 
κατηγορία (4,0%) και ενδιάµεσο η «Μέτρια» (10,9%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3: Σύγκριση των κατηγοριών της Ανάλυσης Συστοιχιών µε τα σταδία αλλαγής 
 

 Κατηγορίες Cluster Analysis  

Στάδια Αλλαγής Χαµηλή Υψηλή Μέτρια x 2 

1. Αδιαφορίας 86,9 % 43,5% 66,9% 33,6 ** 

2. Προετοιµασίας 17,2% 26,7% 34,3% 8,56  * 

3. Πράξης 4,0 % 33,9% 12,2 % 28,8 ** 

4. ∆ιατήρησης 4,0 % 29,5 % 10,9 % 23,0 ** 

**p<.001    *p<.05     
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Συζήτηση 
 
Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη γνώµη και τη στάση των ατόµων ως προς τη 
συµµετοχή βοηθάει στη δηµιουργία στρατηγικών διαπραγµάτευσης αλλαγής της συµπεριφοράς 
ως προς τη συµµετοχή. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας µεγάλο ποσοστό 
των συµµετεχόντων δεν είχαν σκοπό να ασκηθούν και βρίσκονταν στη χαµηλή διαδικασία 
αλλαγής της συµπεριφοράς ως προς τη συµµετοχή (στάδιο «Αδιαφορίας»). Πιθανά τα άτοµα 
αυτά δεν µπορούσαν να εντοπίσουν τις αιτίες αυτής της αρνητικής συµπεριφοράς λόγω ελλιπούς 
ενηµέρωσης για τα οφέλη της άσκησης. Αντίθετα, µικρότερο ποσοστό συµµετείχαν σε 
προγράµµατα αθλητικής αναψυχής και βρισκόταν στην υψηλή διαδικασία αλλαγής και στο 
στάδιο του «Τερµατισµού», όπου η άσκηση είχε γίνει φιλοσοφία και τρόπος ζωής. Ακόµα, 
υπήρχε µία κατηγορία ατόµων που βρίσκονταν στο στάδιο της «Προετοιµασίας» και στη µέτρια 
διαδικασία αλλαγής της συµπεριφοράς, οι οποίοι γνώριζαν τις θετικές επιπτώσεις της άσκησης, 
είχαν θετική στάση ως προς την αλλαγή της συµπεριφοράς τους, χρειαζόταν, όµως, την 
υποστήριξη και τη βοήθεια τρίτων ατόµων για να πραγµατοποιήσουν κάποια αλλαγή και να 
αρχίσουν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αθλητισµού και αναψυχής. Τα αποτελέσµατα αυτά 
συµβάλλουν στην εφαρµογή αρχών ψυχογραφικής τµηµατοποίησης της αγοράς και στην 
ανάπτυξη στοχευµένων στρατηγικών προώθησης και επικοινωνίας για την κάθε οµάδα 
ξεχωριστά.  
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2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Α.Π.Θ. 
3 Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης 
 

Εισαγωγή 
 
Η µελέτη της καταναλωτικής συµπεριφοράς στοχεύει στον προσδιορισµό των παραγόντων που 
επιδρούν στην ατοµική διαδικασία λήψης απόφασης για αγορά ενός προϊόντος ή χρήση µιας 
υπηρεσίας (Τheodorakis, 1992; Schiffman and Kanuk, 2000; Αλεξανδρής, 2004). Μολονότι τα 
οφέλη της άσκησης είναι προφανή το ποσοστό των ατόµων που συµµετέχουν σε κάποιας µορφής 
άσκηση παραµένει χαµηλό, ειδικά των γυναικών (Dishman, 1988; Koivula, 1999; Ainsworth, 
2000; Hellal, 2003; Fernandes, et. al., 2008), παρά το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί 
τα τελευταία χρόνια µέσω της διαφήµισης, των καλύτερων παροχών και της καλύτερης 
ενηµέρωσης (Tiggemann and Williamson, 2000; Hellal, et. al., 2003). Επιπλέον, πάνω από το 
50% όσων συµµετέχουν σε προγράµµατα άσκησης είτε υπό τη καθοδήγηση κάποιου ειδικού, είτε 
µεµονωµένα παραιτούνται από αυτά µέσα σε τρεις µήνες από τότε που τα αρχίζουν 
(Dishman,1988; Koivula, 1999).  
 
Πολλές µελέτες έχουν δείξει η συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα έχει θετικές επιδράσεις στη σωµατική υγεία (Dishman, 1988; Bakken, et. al., 2001; 
Toth, 2006), στην ψυχολογική τόνωση, στη µείωση του στρες (Kerr and  Vlaswinkel, 1995), στην 
πνευµατική υγεία, στην αυτό-εικόνα και στην αυτοεκτίµηση (Doganis, et. al., 1991; Τheodorakis, 
1994; Tiggemann and  Williamson, 2000; Buffart, et. al., 2008). Παρά το γεγονός αυτό, 
διαφαίνεται πως, µόνο η σωµατική και η ψυχική υγεία, δεν αποτελούν αρκετά ισχυρά κίνητρα για 
να συµµετέχει κάποιος σε προγράµµατα άσκησης, ακόµα και αν έχει αυτλη τη δυνατότητα 
(Koivula, 1999; Tiggemann and Williamson, 2000). Η ικανοποίηση από τη ζωή, ορίζοντάς την 
ως ολότητα, βασίζεται στο κατά πόσο οι προσωπικοί στόχοι εναρµονίζονται µε τις προσωπικές 
δυνατότητες (Glass et. al., 1997; Schonherr et. al., 2005). Για παράδειγµα, τα προσωπικά 
«πιστεύω» επηρεάζουν τη συµµετοχή των γυναικών σε αθλητικές δραστηριότητες (Τheodorakis, 
1994). Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να κατανοηθεί η αξία της γνώσης των κινήτρων των 
ατόµων που αρχίζουν να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Άγνοιά τους µπορεί να 
οδηγήσει σε λάθος στρατηγικές, δυσαρέσκεια των συµµετεχόντων και, συνεπώς, εγκατάλειψη 
και µη συνέχιση της συµµετοχής (Αλεξανδρής, 2004).  
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσδιορίσει τις στρατηγικές που πρέπει να 
ακολουθήσει ένα αθλητικό κέντρο προκειµένου να: α) προσελκύσει άτοµα να συµµετάσχουν στα 
προγράµµατά του, β) ανταποκρίνεται στα κίνητρα των ατόµων που προσέρχονται σε αυτό για 
άσκηση, γ) ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συµµετεχόντων και δ) προσδιορίσει τις 
υπηρεσίες που θα παρέχει. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 835 κάτοικοι από τη Λάρισα (63% γυναίκες και 37% άντρες). 
Η ηλικιακή τους διακύµανση ήταν: το 66% ήταν 18-30 χρόνων και το 17% ήταν 30-40 χρόνων, 
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το 17% ήταν 40-50 χρόνων. Σχετικά µε την ηλικιακή διάρθρωση διαµορφώνεται το µορφωτικό 
επίπεδο (17% απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, 81% απόφοιτοι λυκείου και 2% απόφοιτοι δηµοτικού) και η 
οικογενειακή κατάσταση (87% άγαµοι και 13% έγγαµοι). Το 50% των έγγαµων είχαν δύο παιδιά, 
το 33% είχαν ένα και το 17% είχαν τρία. Τέλος, το 62% των ερωτηθέντων απάντησε πως ήταν 
ικανοποιηµένο από το εισόδηµά του.  
 
Όργανο µέτρησης: Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο µε 24 ερωτήµατα, µε απαντήσεις ανοιχτού 
και κλειστού τύπου σε πενταβάθµια κλίµακα Likert. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στον ελεύθερο 
χρόνο που είχαν οι συµµετέχοντες στην έρευνα, στο πως αυτά επέλεγαν να τον αξιοποιήσουν, 
στην ενασχόλησή τους µε τον αθλητισµό, στη συχνότητα άσκησης, στους προτιµούµενους 
χώρους άθλησης και στην ικανοποίηση που βίωναν από τους χώρους αυτούς. Επίσης, οι 
συµµετέχοντες ρωτήθηκε αν κατέβαλαν κάποιο χρηµατικό ποσό για την αθλητική ενασχόληση 
που επέλεξαν και πόσο ήταν αυτό, αν τους ενδιέφερε το ενδεχόµενο ενός πολυµορφικού 
αθλητικού κέντρου, τι θα ήθελαν αυτό να περιλαµβάνει, ποια θα θεωρούσαν ιδανική τοποθεσία 
για αυτό, ποιον τρόπο µεταφοράς προς αυτό θα επέλεγαν, τι προσωπικό πιστεύουν ότι θα έπρεπε 
απαραίτητα να εργάζεται σε ένα τέτοιο κέντρο, για ποιο λόγο θα εγγράφονταν σε ένα αθλητικό 
κέντρο, ποια θα ήταν η συχνότητα που θα το επισκέπτονταν και ποιο θα ήταν το ύψος της 
συνδροµής που θα ήταν διατεθειµένοι να καταβάλουν. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από 
τους συµµετέχοντες σε αθλητικούς οργανισµούς, σωµατεία, αλλά και σε διάφορα σηµεία της 
Λάρισας. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Ελεύθερος χρόνος: Το 7% των συµµετεχόντων απάντησε πως είχε ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, 
πολύ λίγο είχε το 40%, µέτριο το 33% και πολύ µόλις το 13%. Αναφορικά µε την αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου το 41% ασχολείται µε τη µουσική και µόλις 35% µε την άσκηση (12% µε την 
τηλεόραση, 6% µε τον Η/Υ). 
 
Αθλητική ενασχόληση: Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 25% απάντησε πως δεν συµµετέχει 
σε καµία µορφή άσκησης και το υπόλοιπο 75% πως συµµετέχει (διάγραµµα 1). Αναφορικά µε τη 
συχνότητα άσκησης το 60% απάντησε πως ασκείται µέχρι και τρεις φορές την εβδοµάδα, το 30% 
µία µε δύο φορές ανά εβδοµάδα και µόνο το 10% αθλείται έως και πέντε φορές κάθε εβδοµάδα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάγραµµα 1: Είδη και ποσοστά συµµετοχής σε µορφές άσκησης 
 
Χώροι άσκησης: Από τους συµµετέχοντες στην έρευνα που ασχολούνται µε τον αθλητισµό το 
38% ασκείται ελεύθερα χωρίς καθοδήγηση σε γήπεδα, το 36% σε γυµναστήρια, το 11% σε 
συλλόγους, το 6% δραστηριοποιείται µέσω οµίλων, ενώ το 9% σε όλους τους προηγούµενους 
χώρους. Στην ερώτηση κατά πόσο είναι ικανοποιηµένοι από τις αθλητικές εγκαταστάσεις που 
επισκέπτονται το 46% µας απάντησε αρνητικά, ενώ µόλις το 38% θεωρεί πως είναι αρκετά 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
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ικανοποιηµένο. Ο κύριος λόγος είναι η ελλιπής παροχή υπηρεσιών (ποικιλία) και η κατάσταση 
του χώρου. Στο αν καταβάλλουν κάποια συνδροµή για την άθλησή τους το 90% απαντά 
αρνητικά και µόνο το 10% πληρώνει για την αθλητική υπηρεσία (γυµναστήριο-κολυµβητήριο) 
και καταβάλει ποσό συνδροµής από €15.00 έως και €48.00 το µήνα. Το 70% θα επιθυµεί τη 
µόνιµη παρουσία γιατρού και το 78% ένα χώρο που να προσφέρει ασφάλεια. Ως ιδανικότερη 
τοποθεσία για τη δηµιουργία ενός αθλητικού κέντρου το 60% προτιµάει την περιφέρεια, το 22% 
κάποια συνοικιακή ανάπτυξη και το 18% επιθυµεί να είναι έξω από την πόλη. Το µέσο που θα 
επέλεγαν για τη µετακίνησή τους προς το χώρο άθλησης φαίνεται στον πίνακα 1 και είναι 
συνυφασµένο µε την ερώτηση που διερευνά την επιθυµητή τοποθεσία του νέου κέντρου.  
 

Τρόπος µετακίνησης  Ποσοστό 
Λεωφορείο του ∆ήµου 39% 
Ποδήλατο 27% 
Αυτοκίνητο / µηχανάκι 26% 
Αστικό λεωφορείο 6% 
Ταξί 2% 

 
Πίνακας 1: Τρόπος µετακίνησης στο χώρο άθλησης.  
 
Στην ερώτηση ποιους χώρους θα επιθυµούσαν να περιλαµβάνει το εµπορικό κέντρο (εκτός από 
τις αθλητικές εγκαταστάσεις), η κατανοµή των ποσοστών διαµορφώθηκε όπως φαίνεται στον 
πίνακα 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2: Προτιµήσεις για χώρους ψυχαγωγίας σε αθλητικό κέντρο 
 
Εγγραφή σε αθλητικό κέντρο: Στην ερώτηση αν οι συµµετέχοντες στην έρευνα θα έγραφαν τα 
παιδιά τους σε ένα πολυµορφικό αθλητικό κέντρο το 95% απάντησε θετικά, κυρίως λόγω της 
δυνατότητας για ταυτόχρονη ενασχόληση και µόνο το 5% δεν θα προέβαινε σε τέτοια εγγραφή, 
κυρίως λόγω πιθανής αύξησης του κόστους. Οι ίδιοι θα εγγράφονταν ως µέλη για  λόγους 
διασκέδασης και εκγύµνασης (87%), µόνο για γυµναστική (7%), µόνο για διασκέδαση (4%), ενώ 
το 2% δεν θεωρεί ως λόγο εγγραφής κανένα από τους παραπάνω. Για τη συχνότητα της 
επίσκεψης το 62% θεωρεί πως θα επισκεπτόταν το κέντρο δύο φορές την εβδοµάδα, το 14% 
µόλις 1 φορά την εβδοµάδα, το 7% περισσότερες από δύο φορές την εβδοµάδα και το 5% 
µερικές φορές το µήνα. Για το ύψος της συνδροµής που είναι διατεθειµένοι να καταβάλουν το 
36% θα πλήρωνε έως €40.00 το µήνα, το 24% έως €30.00, το 16% θα ήθελε να ήταν δωρεάν η 
πρόσβασή του, το 8% θα πλήρωνε έως και €50.00, ενώ µόνο το 4% θα πλήρωνε συνδροµή πάνω 
από €60.00 το µήνα. 
 
Συζήτηση 
 
Από τα παραπάνω αποτελέσµατα και από τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου εξάγεται το συµπέρασµα 
πως µεγάλο µέρος του πληθυσµού ενδιαφέρεται για ένα χώρο άθλησης που να προσφέρει πολλές 
υπηρεσίες και να καλύπτει ποικιλία αναγκών και ικανοποίησης κινήτρων. Οι Hellal et.al. (2003) 
τονίζουν πως η εσωτερική παρακίνηση οδηγεί τη συµµετοχή σε µια δραστηριότητα για 

Καφετέριες 15% Κινηµατογράφος 9% 
Εµπορικά καταστήµατα 13% ∆ορυφορική τηλ. 9% 
Χώροι φαγητού 12% Μπαρ 8% 
Internet spots 12% Θέατρο 5% 
Παιδότοποι 12% Προπό - Στοίχηµα 5% 
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διασκέδαση, ευχαρίστηση, διέγερση και ικανοποίηση που προέρχεται από αυτή. Ωστόσο, η 
εσωτερική παρακίνηση περιλαµβάνει και τη συµµετοχή για την απόκτηση κάποιας αµοιβής. Οι 
περισσότεροι ερωτηθέντες επιζητούν ένα χώρο που θα περιελαµβάνει πολλές δραστηριότητες 
εκγύµνασης και ψυχαγωγίας. Μεγάλη σηµασία έδωσαν οι ερωτηθέντες στην ασφάλεια του 
χώρου, στην ύπαρξη ιατρικής οµάδας και στη δυνατότητα µεταφοράς από και προς το κέντρο µε 
µέσο της επιχείρησης. Για τη λύση του προβλήµατος ύπαρξης λίγου ελεύθερου χρόνου 
προτείνονται τα συχνά δροµολόγια πρόσβασης στο κέντρο, καθώς και η ευελιξία των 
προγραµµάτων άσκησης και διασκέδασης (ωράριο-τµήµατα). Οι απαιτήσεις των καταναλωτών 
οδηγούν στη δηµιουργία πολυχώρου, όπου πέρα από τη δυνατότητα ενασχόλησης παιδιών και 
γονέων θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν πολλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, ώστε να 
περιοριστεί η ανάγκη µετάβασης σε κάποιον άλλον για την ενασχόληση µε αυτές. Η ιδέα αυτή 
βρίσκει σύµφωνες σχεδόν όλες τις γυναίκες που συµµετείχαν στην έρευνα που ήταν παντρεµένες 
και είχαν παιδιά. Οι Hellal (2003) και ο Αλεξανδρής (2004) υποστηρίζουν πως η οικογενειακή 
κατάσταση και η ύπαρξη παιδιών σχετίζεται αρνητικά µε τη συµµετοχή σε αθλητικές 
δραστηριότητες. Συµπερασµατικά, προτείνεται ότι ένας πολυχώρος που να συνδυάζει 
διασκέδαση, αθλητισµό, προγράµµατα γύµνασης γονέων-παιδιών, ποικιλία οικονοµικών 
πακέτων, ευχάριστες εγκαταστάσεις και ασφάλεια χώρου θα προσέλκυε πολλά άτοµα, ιδιαίτερα 
αυτά που δεν αθλούνται εξαιτίας απουσίας των παραπάνω λόγων. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ «ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ» ΤΟΥ ZUCKERMAN (1994).  
 
Μπελογιάννης, Χ.,¹ Κουθούρης, Χ.¹ & Κουρτεσοπούλου, Α.² 
¹ Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,  
² Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
 
Εισαγωγή 
 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε µια πιλοτική προσπάθεια τροποποίησης στην Ελληνική 
γλώσσα της «Κλίµακας Αναζήτησης ∆ιέγερσης Συναισθηµάτων» του Zuckerman (1994). Τις 
τελευταίες δεκαετίες οι δραστηριότητες περιπέτειας παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη στο ∆υτικό 
κόσµο, οι οποίες εκφράζονται συνήθως µε αθλήµατα υψηλού ρίσκου (Μπελογιάννης, 
Κουρτεσοπούλου και Νικηταράς, 2007). Κοινό τους χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι η 
συµµετοχή των ατόµων µε ταυτόχρονη επίγνωση της πιθανότητας που αντιµετωπίζουν για 
σοβαρό, ή ακόµα και θανάσιµο τραυµατισµό σε περίπτωση λάθους κρίσης, ή αστοχίας των 
υλικών τους (Lyng, 1990). 
 
Έχει διαπιστωθεί ότι η αναζήτηση του ρίσκου συσχετίζεται µε την αναζήτηση έντονων 
συγκινήσεων, χωρίς, όµως, η τελευταία να είναι θεµελιώδης έννοια στον ορισµό της ανάληψης 
ρίσκου. Ωστόσο, αρκετές έρευνες έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους σε πληθυσµούς 
συµµετεχόντων σε ριψοκίνδυνα και µη ριψοκίνδυνα αθλήµατα, προσπαθώντας να 
συγκεντρώσουν πολύτιµες πληροφορίες σκιαγράφησης της προσωπικότητάς τους και να 
αναγνωρίσουν τις διαφορές και τους λόγους συµµετοχής σε αθλήµατα και δραστηριότητες 
υψηλού ρίσκου (Goma-i-Freixanet, 1991). 
 
Η Κλίµακα Αναζήτησης ∆ιέγερσης Συναισθηµάτων (ΚΑ∆Σ) (Zuckerman, 1994) εκφράζεται από 
τις  ακόλουθες τέσσερις υποκλίµακες: «Αναζήτηση ∆ιέγερσης και Περιπέτειας» (Α∆Π), 
«Αναζήτηση Εµπειριών» (ΑΕ), «µη-Αναστολή» (µΑ) και «Αποφυγή της Ανίας» (ΑΑ). Οι 
Malkin and Rabinowitz (1998) κατέγραψαν µια σειρά ερευνών που συνέκριναν αθλητές 
αθληµάτων υψηλού ρίσκου διαφόρων επιπέδων (έµπειροι, άπειροι) µεταξύ τους, καθώς και µε 
οµάδες αθλητών που συµµετείχαν σε αθλήµατα χαµηλού ρίσκου. ∆ιαπίστωσαν ότι οι έµπειροι 
είχαν υψηλότερες επιδόσεις στην κλίµακα ΚΑ∆Σ και τις υποκλίµακες Α∆Π και ΑΕ σε σχέση µε 
τους άπειρους και αυτοί, µε τη σειρά τους, µεγαλύτερες επιδόσεις σε σχέση µε τους αθλητές 
αθληµάτων χαµηλού ρίσκου. Σε κάποιες έρευνες που είχαν καταγράψει οι παραπάνω ερευνητές 
διαπιστώθηκαν σηµαντικά µεγαλύτερες επιδόσεις και στην υποκλίµακα ΑΑ (Campbell, Tyrrell 
and Zingaro, 1993, in Malkin and Rabinowitz, 1998).  
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσης πιλοτικής εργασίας είναι η χρήση του αγγλόφωνου ερωτηµατολόγιου σε 
Ελληνόφωνο πληθυσµό και η εφαρµογή του σε οµάδες ατόµων που συµµετέχουν σε 
δραστηριότητες υψηλού ρίσκου. 
 
Μεθοδολογία 
 
Αρχικά ζητήθηκε η άδεια του δηµιουργού του ερωτηµατολόγιου (Zuckerman), η οποία δόθηκε 
µε ηλεκτρονική αλληλογραφία. Για τη µέθοδο της µετάφρασης επιλέχθηκε ως οδηγός η εργασία 
των Banville, Desrosiers and Genet-Volet, (2000) και των Theodorakis,  Vlachopoulos and Wann 
(2006). Σύµφωνα µε τους τελευταίους, η µετάφραση ενός ερωτηµατολόγιου γίνεται σε επτά 
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βήµατα. Σε αυτή την πιλοτική έρευνα περιγράφονται τα τρία πρώτα που αφορούν στη διαδικασία 
µετάφρασης. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το  ερωτηµατολόγιο  Αναζήτησης 
∆ιέγερσης  Συναισθηµάτων (Zuckerman, 1994; Μπελογιάννης, Κουρτεσοπούλου και Νικηταράς, 
2007) που αποτελείται από 40 θέµατα. 
 
Για τη µετάφραση του ερωτηµατολόγιου χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος back to back. Το αρχικό 
ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε από καθηγήτρια αγγλικών και ύστερα διορθώθηκε από καθηγητή 
φυσικής αγωγής µε άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ύστερα µεταφράστηκε από τα 
ελληνικά στα αγγλικά από ένα καθηγητή της αγγλικής γλώσσας. Στο επόµενο στάδιο το 
ερωτηµατολόγιο απευθύνθηκε σε ένα panel of experts, το οποίο αποτελούνταν από ένα καθηγητή 
πανεπιστηµίου της ψυχιατρικής και δύο καθηγητές πανεπιστηµίου φυσικής αγωγής. 
 
Στο τρίτο βήµα το ερωτηµατολόγιο δόθηκα σε 82 φοιτητές φυσικής αγωγής µε ειδικότητα 
«Κατασκηνωτικά και Υπαίθριες ∆ραστηριότητες Αναψυχής». Από αυτούς, οι 37 δήλωσαν ότι 
µιλούν την αγγλική γλώσσα «πολύ καλά», ή «άριστα». Μετά από περίπου ένα µήνα το 
ερωτηµατολόγιο δόθηκε στους ίδιους φοιτητές για δεύτερη φορά. Σε αυτούς που είχαν δηλώσει 
επάρκεια στην αγγλική γλώσσα δόθηκε το αρχικό (αγγλικό) ερωτηµατολόγιο, ενώ στους άλλους 
η ελληνική µετάφραση. Σε αυτή την έκδοση των ερωτηµατολόγιων ζητήθηκε από το δείγµα να 
καταγράψει τυχόν ασάφειες στη διατύπωση, ή µη κατανοητές δηλώσεις από το ερωτηµατολόγιο. 
 
Στο στάδιο της µετάφρασης back to back διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στη χρησιµοποίηση 
διάφορων όρων που δεν χρησιµοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, ή ήταν όροι µίας 
συγκεκριµένης εποχής (π.χ., swingers). Το πρόβληµα επιλύθηκε µε την επιλογή περιγραφικών 
όρων, ή την τροποποίηση κάποιων από αυτούς ώστε να ανταποκρόνονται στη σύγχρονη 
Ελληνική πραγµατικότητα. 
 
Στο επόµενο στάδιο, µέλη από το panel of experts πρότειναν τη διαγραφή διατυπώσεων του 
ερωτηµατολόγιου που περιείχαν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, όπως οι σεξουαλικές 
προτιµήσεις, ή η χρήση ναρκωτικών. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε ώστε να µπορεί το 
ερωτηµατολόγιο να χρησιµοποιηθεί σε περισσότερες οµάδες πληθυσµών. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα ερωτηµατολόγια test-retest, χρησιµοποιώντας την ανάλυση συσχέτισης (Pearson’s), ανέδειξαν 
δείκτες υψηλής συσχέτισης αναφορικά µε: α) την κλίµακα Α∆Π (TAS) - (0,836, p<.001), β) την 
κλίµακα ΑΕ (ES) - (0,836, p<.001), γ) την κλίµακα µΑ (Dis) - (0,928, p<.001) και δ) την κλίµακα 
ΑΑ (BS) - (0,87, p<.001), καθώς και για τις τιµές της συνολικής κλίµακας Α∆Σ (SS) - (0,936, 
p<.001). 
 
Η ανάλυση T-test µεταξύ των ατόµων που είχαν µέτρια, ή κακή γνώση της αγγλικής γλώσσας και 
των ατόµων µε καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ της αρχικής µέτρησης και της επαναµέτρησης για την κλίµακα Α∆Π: α) t = ,791, df = 14, 
si g= ,442, β) t= ,940, df = 16, sig = ,361), για την κλίµακα ΑΕ: α) t = -,939, df = 14, sig = ,364, 
β) t = ,746, df = 16, sig = ,466), για την κλίµακα µΑ: α) t = ,354, df = 14, sig = ,728, β) t = ,899, 
df = 16, sig = ,382) για την κλίµακα AA: α) t = - ,612, df = 14, sig = ,550, β) t = -,324, df = 16, 
sig = ,750) για τη συνολική κλίµακα Α∆Σ: α) t = ,000, df = 14, sig = 1,000, β) t = ,872, df = 16, 
sig = ,396). 
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Συζήτηση 
 
Στην παρούσα πιλοτική έρευνα έγινε προσπάθεια να ελεγχθεί η ακριβής µετάφραση του 
ερωτηµατολόγιου Αναζήτηση ∆ιέγερσης Συναισθηµάτων του Zuckerman (1994), ώστε να 
εφαρµοστεί στον ελληνικό πληθυσµό. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι η αυτολεξεί µετάφραση του 
ερωτηµατολόγιου δεν µπορούσε να έχει εφαρµογή στον ελληνικό πληθυσµό και για να αποδοθεί 
το νόηµα που προτάθηκε από τους µεταφραστές και τους ειδικούς επιστήµονες έγιναν γλωσσικές 
τροποποιήσεις. Ακόµα, έγιναν τροποποιήσεις σε όρους που είχαν πάψει να βρίσκονται στην 
καθοµιλουµένη, πράγµα που είχε απασχολήσει και τους συντάκτες του αρχικού 
ερωτηµατολόγιου σε κάθε επόµενη έκδοσή του (IV, V, VI). 
 
Η υψηλή συσχέτιση που εµφάνισαν όλες οι υποκλίµακες και η γενική κλίµακα Α∆Σ δείχνουν ότι 
οι προτιµήσεις στην επαναµέτρηση δεν διέφεραν σηµαντικά από αυτές της πρώτης µέτρησης. 
Εποµένως, µπορεί να υποτεθεί ότι οι ερωτήσεις ήταν κατανοητές στην Ελληνική απόδοση τους. 
 
Συγκρινόµενες οι οµάδες µε καλή και όχι καλή γνώση των αγγλικών δεν διαπιστώθηκε ότι είχαν 
σηµαντικές διαφορές σε κάποια από τις υποκλίµακες, ή τη γενική κλίµακα σε ό,τι αφορά στη 
µέτρηση-επαναµέτρηση. Η οµάδα που πήρε το ερωτηµατολόγιο στην επαναµέτρηση στην 
αγγλική γλώσσα είχε µία ελαφρά διαφορά (sig = 0,396) µεταξύ των δύο µετρήσεων που ίσως να 
σηµαίνει µία µικρή ασάφεια στην µετάφραση, ή στην αγγλική έκδοση. Το ίδιο ζήτηµα έχει 
απασχολήσει και το δηµιουργό του ερωτηµατολόγιου (Zuckerman, 1994), ο οποίος άλλαξε όρους 
και εκφράσεις για να βρεθούν πιο κοντά στην τρέχουσα ορολογία. Ο τελευταίος ζητάει τη 
συνδροµή κάθε ενός που µεταφράζει, ή χρησιµοποιεί το ερωτηµατολόγιο για τη βελτίωση αυτού 
του θέµατος µέσω παραγοντικής ανάλυσης. 
 
Οι παρατηρήσεις για την κατανόηση των ερωτήσεων-δηλώσεων ήταν λίγες, και µεµονωµένες και 
υπήρχαν µόνο στην πρώτη µέτρηση. Αυτό οδήγησε στη σκέψη να µην αλλαχθεί περαιτέρω το 
ερωτηµατολόγιο από ότι είχε προκύψει µετά από τη ενασχόληση µε αυτό του panel of experts. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Τα ευρήµατα δείχνουν ότι η µετάφραση του ερωτηµατολόγιου είναι σαφής και κατανοητή. Η 
µορφή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ευρύτερο δείγµα για να σταθµιστεί στον Ελληνικό 
πληθυσµό. Ακόµα, µπορεί να απευθυνθεί σε συγκεκριµένες οµάδες ατόµων που έχουν εµπλοκή 
στο ρίσκο για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτοί ταυτίζονται µε αντίστοιχους πληθυσµούς που 
έχουν µετρηθεί µε αυτό το ερωτηµατολόγιο. 
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΕΣ 
 
Κουρτεσοπούλου Α., Κριεµάδης Θ., Παπαιωάννου, Α., & Τερζούδης, Χ.  
Τµήµα Οργάνωση & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
 
Εισαγωγή 
 
Οι προπονητές/τριες είναι σηµαντικά πρόσωπα στο χώρο του αθλητισµού, καθώς έχουν 
σηµαντική επίδραση στον αθλητή/τρια και συχνά λειτουργούν ως πρότυπα (Willmann and 
Zipprich, 1995). Στις µικρές ηλικίες, οι αθλητές/τριες σέβονται τον προπονητή/τρια τους και ο 
ίδιος/α έχει βαρύνουσα γνώµη για τη ζωή τους, αποτελώντας έναν από τους σηµαντικότερους 
παράγοντες που ρυθµίζουν τη ζωή και την εξέλιξη του αθλητή/τριας. Ο βαθµός επιρροής του 
προπονητή/τριας εκτιµάται ότι είναι µεγαλύτερος από αυτόν των γονιών και δασκάλων και 
δευτερεύων µετά το φιλικό περιβάλλον του αθλητή/τριας (Robertson, 2002). Η βαθµιαία 
ανάπτυξη εµπιστοσύνης µεταξύ του προπονητή/τριας και του αθλητή/τριας συχνά καταλήγει σε 
ισχυρούς δεσµούς, χαρακτηριζόµενους από βαθµό διαπροσωπικής οικειότητας που αναπτύσσεται 
µόνο µέσα στα πλαίσια του θεσµού της οικογένειας (Brackenridge, 2000). Οι Vallee and Bloom 
(2005) αναφέρουν ότι µέσα από την προσωπική τους δουλειά οι προπονητές/τριες επιδιώκουν 
υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις που βασίζονται στην εµπιστοσύνη, στο σεβασµό, στην επικοινωνία 
και στη φροντίδα που αφορά το ίδιο το άτοµο, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε 
αθλητή/τριας ξεχωριστά. Κατά τους Gagne, Ryan and Bargmann (2003) η ενεργή εµπλοκή του 
προπονητ;h/τριας στην προπόνηση και τους αγώνες επιδρά σηµαντικά στη διαµόρφωση της 
εµπειρίας που βιώνουν οι αθλητές/τριες από τον κόσµο του αθλητισµού.  
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει εµπειρίες και απόψεις Ελληνίδων αθλητριών 
σχετικές µε συµπεριφορές και τρόπους επικοινωνίας που εκδηλώνονται από τους 
προπονητές/τριες τους κατά τη συνεργασία τους. Η ανασκόπηση προηγούµενων ερευνών 
φανερώνει ότι στην Ελλάδα το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά.   
 
Μεθοδολογία 
 
Στην έρευνα συµµετείχαν 181 αθλήτριες προερχόµενες από 16 αθλήµατα. Οι ηλικίες τους 
κυµαίνονταν από 15 έως 35 χρόνια (Μ.Ο. = 21,77, Τ.Α. = 3,39 χρόνια) και ο µέσος όρος των 
προπονήσεων που έκαναν ανά εβδοµάδα ήταν 5,5 (Τ.Α. = 1, 93). Ως προς το επίπεδο αγώνων στο 
οποίο είχαν συµµετάσχει κατά τα τελευταία δύο χρόνια το 38,7% (Ν = 70) συµµετείχε σε 
διεθνείς αγώνες (Ολυµπιακούς, Παγκόσµια ή Ευρωπαϊκά Κύπελλα/Πρωταθλήµατα), το 51,4% 
(Ν = 93) σε αγώνες εθνικού επιπέδου, το 2,8% (Ν = 5) σε τοπικούς αγώνες και το 7,2% (Ν = 13) 
σε αγώνες επιπέδου σωµατείου. Από το σύνολο των αθλητριών, το 77,3% ήταν φοιτήτριες, το 
14,4% εργαζόµενες και ένα 8,3% άνεργες.  
 
Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε ερωτηµατολόγιο που δηµιουργήθηκε από τις Fasting and 
Brackenridge βασιζόµενο σε προηγούµενες έρευνές τους (Brackenridge, 1997; Fasting et al., 
2003). Τα θέµατα προήλθαν από δεδοµένα συνεντεύξεων και παρουσιάζονται µε τη µορφή 
διατυπώσεων, πάνω στις οποίες οι αθλήτριες κλήθηκαν να περιγράψουν τις εµπειρίες τους µέσα 
από απαντήσεις πολλαπλών επιλογών.  
 



9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης                                
ΕλλΕ∆Α - ΕΟΕ 

Αµφιθέατρο ΕΟΕ               12-14 ∆εκεµβρίου 2008 46

Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου αποτελούνταν από δηµογραφικές ερωτήσεις (π.χ., 
αγωνιστικό επίπεδο, φύλο του τωρινού προπονητή κλπ.). Το δεύτερο µέρος περιλάµβανε: α) 
οκτώ (8) διατυπώσεις σχετικές µε τους τρόπους συµπεριφοράς των προπονητών/τριών κατά τη 
συνεργασία µε αθλήτριες. όπως «οι προπονητές είναι πιο σκληροί και απότοµοι από τις 
προπονήτριες». Η αθλήτρια επέλεγε να απαντήσει µεταξύ «διαφωνώ», «συµφωνώ» και «δε 
γνωρίζω», β) µια (1) ερώτηση εκδήλωσης της προτίµησης της αθλήτριας να συνεργάζεται µε 
προπονητή ή προπονήτρια, γ) οκτώ (8) διατυπώσεις αναφορικά µε τους τρόπους επικοινωνίας 
που χρησιµοποιούν προπονητές και προπονήτριες στις συνεργασίες τους (π.χ., «καλές 
επικοινωνιακές δεξιότητες»). Οι αθλήτριες που συµµετείχαν στην έρευνα σηµείωναν εάν είχαν 
βιώσει αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας είτε «από προπονητή», είτε «από προπονήτρια», είτε 
«και από τους δύο». Τέλος, η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικού πακέτο SPSS 
13.0 for Windows, µε αναλύσεις χ2 (chi-square) και περιγραφική στατιστική. 
 
Αποτελέσµατα  
 
Από τις 181 αθλήτριες που συµµετείχαν στην έρεθνα το 70% δούλευε εκείνο το διάστηµα µε 
άνδρα προπονητή και το 25% µε γυναίκα, ενώ ένα ποσοστό 5% δήλωσε ότι δεν είχε προπονητή, 
ή προπονήτρια. Ο αριθµός των προπονητών/τριών που οι αθλήτριες είχαν συνεργαστεί κατά τη 
διάρκεια της αθλητικής τους καριέρας ήταν κατά µέσο όρο 4,1 προπονητές (Τ.Α. = 3,2) και 2,1 
προπονήτριες (Τ.Α. = 1,3). Σχετικά µε την προτίµησή τους ως προς το φύλο του προπονητή/τριας 
που θα ήθελαν να συνεργαστούν το 54% των αθλητριών δήλωσε ότι δεν είχε προτίµηση, το 
36,5% ότι θα προτιµούσε άνδρα προπονητή και το 8,3% ότι θα ήθελε να συνεργαστεί µε γυναίκα.  
 
Αναφορικά µε τους τρόπους συµπεριφοράς των προπονητών αλλά και των προπονητριών στις 
συνεργασίες τους, η πλειοψηφία των αθλητριών διαφώνησε µε τις θέσεις που διατυπώνονταν στο 
ερωτηµατολόγιο. Τα ποσοστά των απόψεων των αθλητριών παρουσιάζονται αναλυτικά στα 
γραφήµατα 1 και 2. 
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Γράφηµα 1: Απόψεις αθλητριών για τους τρόπους συµπεριφοράς των προπονητών. 
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Γράφηµα 2: Απόψεις αθλητριών για τους τρόπους συµπεριφοράς των προπονητριών. 
 
∆ιαφορές µεταξύ ελίτ και µη-ελίτ αθλήτριες αλλά και αθλητριών ατοµικών και οµαδικών 
αθληµάτων εξετάστηκαν µε αναλύσεις chi-square (χ2), οι οποίες έδειξαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές (p < .05) µεταξύ ελίτ και µη-ελίτ αθλήτριες ως προς τις ακόλουθες θέσεις: α) «οι 
προπονήτριες νοιάζονται περισσότερο από τους προπονητές για τις αθλήτριες ως άτοµα» (χ2 (1, 
Ν = 103) = 6.83, p = .009) και β) «είναι πιο δύσκολο να επικοινωνήσεις µε προπονήτριες από ότι 
µε προπονητές» (χ2 (1, Ν = 99) = 5.73, p = .017). Τα βιώµατα συµπεριφορών των αθλητριών από 
προπονητές και προπονήτριες στις συνεργασίες τους παρουσιάζονται µε περιγραφικά στατιστικά 
στο γράφηµα 3.  
 
Αναλύσεις χ2 έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p < .05) µεταξύ αθλητριών ατοµικών και 
οµαδικών αθληµάτων αναφορικά µε συµπεριφορές που είχαν βιώσει κυρίως από προπονητές. 
Πιο συγκεκριµένα, αθλήτριες ατοµικών αθληµάτων δήλωσαν ότι είχαν περισσότερα βιώµατα από 
προπονητές µε «καλές επικοινωνιακές δεξιότητες» (χ2 (4, Ν = 181) = 12.81, p = .012), που 
«επιτρέπουν τις αθλήτριες να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων» (χ2 (4, Ν = 181) = 20.14, p = 
.000), που «ακούν προσεκτικά τις αθλήτριες» (χ2 (4, Ν = 181) = 11.20, p = .024) και που 
«πιέζουν για υψηλή απόδοση» (χ2  (4, Ν = 181) = 14.75, p = .005). Από προπονήτριες ανέφεραν 
περισσότερα βιώµατα, έναντι των οµαδικών αθληµάτων αναφορικά µε το ότι «τσιρίζουν στις 
αθλήτριες» (χ2 (4, Ν = 181) = 13.98, p = .007). Οι αθλήτριες οµαδικών αθληµάτων αντίστοιχα 
κατέγραψαν περισσότερα βιώµατα συνεργασίας µε προπονητές που χρησιµοποιούν «σκληρή και 
απότοµη γλώσσα» (χ2 (4, Ν = 181) = 15.65, p = .004), που «αποφασίζουν τα πάντα µόνοι τους» 
(χ2 =(4, Ν = 181) = 9.81, p = .044) και που «αλλάζουν διάθεση γρήγορα» (χ2 (4, Ν = 181) = 
18.18, p = .001). Επίσης, οι ελίτ αθλήτριες διέφεραν σηµαντικά από τις µη ελίτ, έχοντας 
περισσότερα βιώµατα από προπονητές που χρησιµοποιούν «σκληρή και απότοµη γλώσσα» (χ2 (4, 
Ν = 181) = 14.09, p = .007).  
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Γράφηµα 3: Βιώµατα αθλητριών συµπεριφορών από προπονητές και  προπονήτριες  
                      στο πλαίσιο της συνεργασίες τους.   
 
Συζήτηση 
 
Στην παρούσα έρευνα καταγράφηκαν εµπειρίες και απόψεις Ελληνίδων αθλητριών σχετικές µε 
τρόπους συµπεριφοράς και επικοινωνίας που εκδηλώνονται από προπονητές και προπονήτριες 
και εξετάστηκαν πιθανές διαφορές µεταξύ ελίτ και µη-ελίτ αθλητριών, αλλά και µεταξύ 
αθλητριών που προπονούνται και αγωνίζονται σε οµαδικά και ατοµικά αθλήµατα. Όπως 
διαφαίνεται από τις απαντήσεις των αθλητριών οι προπονητές δείχνουν πιεστικοί για υψηλή 
απόδοση, σκληροί/απότοµοι στη χρησιµοποίηση γλώσσας αλλά και καλοί στην επικοινωνία µε 
τις αθλήτριες. Αντίστοιχα, οι προπονήτριες «τσιρίζουν» αρκετά, επιτρέπουν τη συµµετοχή των 
αθλητριών στη λήψη αποφάσεων και διαθέτουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Παρόλο που το 
ποσοστό της προτίµησης φύλου προπονητή φαίνεται να είναι υπέρ των προπονητών, οι αθλήτριες 
δείχνουν να νιώθουν περισσότερη άνεση µε τις προπονήτριες και να απολαµβάνουν τη 
συνεργασία τόσο σε προπονητικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Καθότι η σχέση µεταξύ 
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προπονητή/τριας και αθλητή/τριας είναι µεγάλης σηµασίας για την αθλητική πορεία και τον 
καθορισµό κοινών στόχων, η προτίµηση αυτή πιθανά να απορρέει από τη διαφορετικότητα 
µεταξύ των δύο φύλων τόσο σε επίπεδο προπονητή, όσο και σε επίπεδο αθλητή. Επίσης, το 
αγωνιστικό επίπεδο αλλά και το είδος αθλήµατος (ατοµικό - οµαδικό) έδειξε να διαφοροποιεί το 
βαθµό αντίληψης των συµπεριφορών που υιοθετούνται από τους προπονητές/τριες. Μια πιθανή 
ερµηνεία, ως προς το αγωνιστικό επίπεδο είναι ο διαφορετικός δεσµός αθλήτριας και 
προπονητή/τριας που αναπτύσσεται στον πρωταθλητισµό συγκριτικά µε τον ερασιτεχνικό 
αθλητισµό, όπου υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση των αθλητριών, άµεσα εξαρτώµενη από 
τους υψηλούς στόχους που έχουν θέσει από κοινού και τη δέσµευση να τους υλοποιήσουν. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Η διερεύνηση συµπεριφορών και βιωµάτων από προπονητές και προπονήτριες συγκεντρώνει 
πολύτιµες πληροφορίες για την εκτίµησή τους από την πλευρά των αθλητριών, κάτι όµως που 
παραλείπεται για τους αθλητές. Επίσης, στο χώρο του υψηλού αγωνιστικού αθλητισµού η σχέση 
µεταξύ αθλητή/αθλήτριας και προπονητή/τριας διακατέχεται, ή θα έπρεπε να διακατέχεται από 
επαγγελµατισµό και αυτό προκαλεί το ερευνητικό ενδιαφέρον στην εξέταση του βαθµού 
ικανοποίησης των αθλητών/τριων µέσα από τη σχέση που αναπτύσσεται µε τους 
προπονητές/τριες, ή ακόµα και των επιπτώσεων που έχει αυτή η σχέση στη ζωή τους.  
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΙΟΝΟΣΑΝΙ∆ΑΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Καϊµακάµης ∆. & Αλεξανδρής Κ., ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Οι ρίζες της χιονοσανίδας ανάγονται στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Στις επόµενες δεκαετίες 
η διαµόρφωση και η εξέλιξη του αθλήµατος αυτού υπήρξε ανοδική και έντονη σε όλον τον 
κόσµο (Hudson and Cross, 2004). Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι εκατοµµύρια άνθρωποι 
ασχολούνται σήµερα µε το συγκεκριµένο άθληµα τόσο σε επίπεδο πρωταθλητισµού, όσο και σε 
επίπεδο αναψυχής. Επίσης, φαίνεται από την αλµατώδη ανάπτυξη της βιοµηχανίας, τα 
πολυάριθµα προϊόντα, αλλά και από το ότι εντάχθηκε στο πρόγραµµα των Χειµερινών 
Ολυµπιακών Αγώνων του Ναγκάνο στην Ιαπωνία, το 1998.  
 
Στην Ελλάδα η χιονοσανίδα άρχισε να εµφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ 
σήµερα γνωρίζει µια ραγδαία εξέλιξη. Θεωρείται µία από τις ταχύτατα αναπτυσσόµενες 
δραστηριότητες χειµερινού τουρισµού, παρόλο που η τάση αυτή δεν έχει καταγραφεί µε επίσηµα 
στατιστικά στοιχεία. Πρέπει να τονισθεί ότι οι συµµετέχοντες στη δραστηριότητα της 
χιονοσανίδας αποτελούν µια διαφορετική οµάδα από τους χιονοδρόµους αναψυχής µε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και διαφορετικό προφίλ (Vaske,  Dyar and Timmons, 2004).  
 
Οι έρευνες σε θέµατα καταναλωτικής συµπεριφοράς των συµµετεχόντων στη δραστηριότητα της 
χιονοσανίδας στην Ελλάδα είναι ακόµη πολύ περιορισµένες και δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία 
για το κοινωνικο-οικονοµικό και δηµογραφικό προφίλ των συµµετεχόντων, καθώς και για τα 
κίνητρα και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά τη συµµετοχή τους στο άθληµα. Τα 
παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα προκειµένου να σχεδιαστούν από τη διοίκηση των 
χιονοδροµικών κέντρων καλύτερα προγράµµατα και να οργανωθούν µέθοδοι επικοινωνίας για 
την προβολή της συγκεκριµένης δραστηριότητας.  
 
Η παρούσα έρευνα χρησιµοποίησε το θεωρητικό πλαίσιο των ανασταλτικών παραγόντων 
συµµετοχής προκειµένου να εξετάσει τους παράγοντες που περιορίζουν τη συµµετοχή στη 
συγκεκριµένη δραστηριότητα. Ως ανασταλτικοί παράγοντες ορίσθηκαν οι παράγοντες που 
λαµβάνονται υπόψη από τους ερευνητές, έχουν γίνει αντιληπτοί από τα ίδια τα άτοµα και έχουν 
ως αποτέλεσµα τον περιορισµό, ή την αποτροπή από τη συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής 
(Jackson, 1993). Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό οι ανασταλτικοί παράγοντες µπορούν 
εννοιολογικά να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο που επηρεάζουν την 
σχέση µεταξύ των προτιµήσεων του ατόµου για αναψυχή και της τελικής του συµµετοχής ή µη 
συµµετοχής. Οι κατηγορίες αυτές είναι:  
 Οι ενδοπροσωπικοί ανασταλτικοί παράγοντες που περιλαµβάνουν ατοµικές ψυχολογικές 
καταστάσεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόµου, που αλληλεπιδρούν 
περισσότερο µε τις προσωπικές του προτιµήσεις παρά µεσολαβούν µεταξύ των προτιµήσεων 
και της συµµετοχής. Παραδείγµατα εσωτερικών / ατοµικών ανασταλτικών παραγόντων είναι 
το άγχος για τη συµµετοχή, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η προγενέστερη θετική, ή αρνητική 
εµπειρία µε συγκεκριµένες δραστηριότητες αναψυχής, η αντιλαµβανόµενη ικανότητα του 
ατόµου και η υποκειµενική αξιολόγηση της καταλληλότητας και της διαθεσιµότητας των 
διαφόρων δραστηριοτήτων αναψυχής.  

 Οι διαπροσωπικοί ανασταλτικοί παράγοντες που αναφέρονται ως το αποτέλεσµα της 
διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, ή της ύπαρξης σχέσης µεταξύ των ατόµων που συµµετέχουν. 
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Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται η δυσκολία εξεύρεσης παρέας, ή συντρόφου για τη 
συµµετοχή σε µία δραστηριότητα αναψυχής. Οι Crawford and Godbey (1987) υποστήριξαν ότι 
η έλλειψη παρέας µπορεί να οφείλεται σε πλήθος λόγων, όπως το διαφορετικό επίπεδο 
ικανοτήτων, η ανοµοιότητα των προτιµήσεων, το διαφορετικό καθηµερινό πρόγραµµα του 
κάθε ατόµου κλπ.  

 Οι δοµικοί ανασταλτικοί παράγοντες που είναι εξωτερικοί και παρεµβατικοί ανάµεσα στην 
προτίµηση/ διάθεση για αναψυχή και την τελική συµµετοχή. Παραδείγµατα δοµικών 
ανασταλτικών παραγόντων αποτελούν η έλλειψη οικονοµικών πόρων, η έλλειψη και τα 
προβλήµατα σχετικά µε τις εγκαταστάσεις, η ύπαρξη κατάλληλων προγραµµάτων, η ποιότητα 
των προσφερόµενων υπηρεσιών, ο σχεδιασµός και καταµερισµός του χρόνου εργασίας, και η 
απουσία ευκαιριών για συµµετοχή από την πολιτεία. 

 
Στόχος 
 
Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο την εξέταση του προφίλ των συµµετεχόντων στη 
δραστηριότητα της χιονοσανίδας µε βάση: α) τα δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά, β) τους 
ανασταλτικούς παράγοντες συµµετοχής και γ) τα κίνητρα συµµετοχής. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 280 άτοµα που βρίσκονταν σε ένα χιονοδροµικό κέντρο της 
Βόρειας Ελλάδας, τα οποία συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο των ανασταλτικών παραγόντων 
συµµετοχής (Alexandris and Carroll, 1997), καθώς και κοινωνικό-δηµογραφικές µεταβλητές µε 
στόχο τον καθορισµό του προφίλ τους.  
 
Όργανο µέτρησης: Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε τις εξής πέντε διαστάσεις ανασταλτικών 
παραγόντων: έλλειψη χρόνου, ατοµικοί / ψυχολογικοί, έλλειψη ενδιαφέροντος, εγκαταστάσεις / 
προγράµµατα, έλλειψη παρέας, οικονοµικοί παράγοντες. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε µια κλίµακα 
πενταβάθµια Likert (1 = πολύ σηµαντικός, 5 = καθόλου σηµαντικός). Τα κίνητρα συµµετοχής 
µετρήθηκαν µε ανοιχτή ερώτηση.   
 
Αποτελέσµατα 
 
Συχνότητα συµµετοχής: Το ποσοστό τακτικής και ευκαιριακής συµµετοχής τη χρονιά που 
πραγµατοποιήθηκε η έρευνα ήταν 39.3% και  42.9% αντίστοιχα. 
  
 
 
 
 
Πίνακας 1:  Συχνότητα συµµετοχής πριν τη συλλογή των δεδοµένων. 
 
Όπως αναµενόταν, η πρόθεση για συνέχιση της συµµετοχής στη δραστηριότητα της 
χιονοσανίδας ήταν υψηλότερη στους τακτικά συµµετέχοντες (63%) από τους ευκαιριακά 
συµµετέχοντες (37%). 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2: Συχνότητα συµµετοχής στη δραστηριότητα της χιονοσανίδας την τρέχουσα χρονιά. 

Συµµετοχή Άτοµα Ποσοστό 
Τακτικά 110 39.3% 

Ευκαιριακά 120 42.9% 

Συµµετοχή Άτοµα Ποσοστό 
Τακτικά 103 37% 

Ευκαιριακά 175 63% 
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Προφίλ των συµµετεχόντων: Όπως  παρουσιάζεται στον πίνακα 3, το 76% των συµµετεχόντων 
ήταν άνδρες και το 24% ήταν γυναίκες. Όσον αφορά την ηλικία, το 39%  ήταν 18-22 χρονών και 
το 59% 23-30 χρονών. Μόνο το 2% ήταν ηλικίας πάνω από 30 χρονών. Όσον αφορά το 
µορφωτικό επίπεδο, οι απόφοιτοι Γυµνασίου / Λυκείου αποτέλεσαν το 58%, οι απόφοιτοι ΙΕΚ το 
15%, και οι απόφοιτοι ΑΕΙ το 24% του δείγµατος. Στην οικογενειακή κατάσταση οι 
περισσότεροι ήταν άγαµοι 95%. Ποσοστό 49% από τους συµµετέχοντες ήταν φοιτητές. Τέλος, το 
30% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και το 14% είχαν δικιά τους επιχείρηση.  
 

Επάγγελµα Φύλο Ηλικία Οικογενειακή 
Κατάσταση 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Φοιτητής    49% Άντρες   76% 18-22   39% 
 

Άγαµοι    95% Αποφ. Γυµν / Λυκ  58% 

Ιδιωτ.Υπαλ. 30% Γυναίκες 24% 23-30  59% Έγγαµοι    5% Αποφ.ΙΕΚ  15% 
Μαθητής  0.7%  >31      2%  Αποφ.ΑΕΙ  25% 

∆ηµόσιος.Υπάλ. 3%    Κατοχ. Μεταπτ. 2% 
Επιχειρηµατίας  14%     

Άνεργος  4%.     
 
Πίνακας 3: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος. 
 
Ανάλυση αξιοπιστίας 
 
Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων εξετάσθηκε µε τον υπολογισµό του συντελεστή α του 
Cronbach. Οι συντελεστές για κάθε έναν από τους έξι παράγοντες ήταν: «Έλλειψη Χρόνου» α = 
.68, «Ατοµικοί / Ψυχολογικοί» α = .83, «Έλλειψη Ενδιαφέροντος» α = .76, «Εγκαταστάσεις / 
Υπηρεσίες» α = .53, «Οικονοµικοί» α = .76, και «Έλλειψη Παρέας» α = .74 
 
Ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής 
 
Οι µέσοι όροι των διαστάσεων υπολογίστηκαν έτσι ώστε  να παρουσιαστεί µια εικόνα των 
πιο σηµαντικών ανασταλτικών παραγόντων. Οι διαστάσεις «Οικονοµικά Προβλήµατα», και 
«Εγκαταστάσεις / Υπηρεσίες» βρέθηκαν να έχουν τους πιο υψηλούς µέσους όρους (5.1 και 
4.9 αντίστοιχα), ακολουθούµενες από τις διαστάσεις «Έλλειψη Χρόνου» και «Έλλειψη 
Ενδιαφέροντος».    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 4: Μέσοι όροι των διαστάσεων των ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής. 
 
 
 
 
 
 

 Μ.Ο Τ.Α 
Έλλειψη Χρόνου                      3.9 0.5 
Ατοµικοί / Ψυχολογικοί           2.7 0.7 
Έλλειψη Ενδιαφέροντος          3.6 0.4 
Εγκαταστάσεις / Υπηρεσίες     4.9 0.6 
Οικονοµικοί                             5.1 0.6 
Έλλειψη Παρέας                      2.5 0.4 
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∆ηµογραφικά στοιχεία και συχνότητα συµµετοχής  
 
Τα δηµογραφικά στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο γκρουπ που είναι οι απόφοιτοι Γυµνασίου και 
Λυκείου ήταν πιο συχνοί συµµετέχοντες (62%) από τους απόφοιτους ΙΕΚ (10,3%) και από τους 
πτυχιούχους πανεπιστηµίου και κατόχους µεταπτυχιακού  (27,4% ). 
 

Συχνότητα συµµετοχής 
 

Απόφοιτοι 
Γυµνασίου 
και Λυκείου 

Απόφοιτοι ΙΕΚ Πτυχιούχοι πανεπιστηµίου 
και κάτοχοι µεταπτυχιακού 

Ευκαιριακά 53,3% 21% 25,7% 
Τακτικά 62,3% 10,3% 27,4% 

Χ2=6.1  P<.05 
 
Πίνακας 5: ∆ηµογραφικά στοιχεία σε σχέση µε τη συχνότητα συµµετοχής 
 
Κίνητρα συµµετοχής 
 
Τα πιο σηµαντικά κίνητρα που ώθησαν τους συµµετέχοντες στη συγκεκριµένη δραστηριότητα 
ήταν η αίσθηση της αδρεναλίνης (63%), η διασκέδαση και το παιχνίδι (34.9%), η βελτίωση της 
φυσικής κατάσταση (31.9%), η αίσθηση της ελευθερίας (29.8%), η αγάπη για το βουνό και τη 
φύση (29.2), η δοκιµή της πίστας της χιονοσανίδας (27.6%) και η εµπειρία της παρέας µε 
(12.2%).  
 
Συζήτηση – Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
 
Συνοπτικά το προφίλ ενός τυπικού συµµετέχοντα στη δραστηριότητα της χιονοσανίδας µπορεί να 
οριστεί ως ακολούθως: άντρας, ηλικίας ως 30 ετών, µε σχετικά καλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις. Περιοριστικούς παράγοντες για να αυξηθεί περαιτέρω η 
συµµετοχή αποτελούν θέµατα που σχετίζονται µε τα έξοδα και τις εγκαταστάσεις / υπηρεσίες στα 
χιονοδροµικά κέντρα. Οι τρεις πιο σηµαντικοί λόγοι συµµετοχής στη δραστηριότητα της 
χιονοσανίδας φαίνεται ότι είναι η αδρεναλίνη, η διασκέδαση και το παιχνίδι και η αίσθηση της 
ελευθερίας. Με βάση τα παραπάνω µπορούν να γίνουν οι ακόλουθες προτάσεις: 
 Στοχευµένο µάρκετινγκ προς άλλες οµάδες του πληθυσµού (π.χ., άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, 
γυναίκες, οικογένειες). 

 ∆ηµιουργία κατάλληλων συνθηκών στα χιονοδροµικά κέντρα για τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα.  

 Προώθηση της δραστηριότητας µε την παροχή πιο οικονοµικών εκδροµών. 
 Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για τη γνωριµία των ατόµων που ασχολούνται µε την 
συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

 Οργάνωση προγραµµάτων χειµερινών camp µε ευέλικτο πρόγραµµα εκµάθησης αρχαρίων και 
προγράµµατα για πιο έµπειρους συµµετέχοντες. 

 Κατασκευή πάρκων χιονοσανίδας. 
 
Βιβλιογραφία  
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
 
Λιούµπη, Π., Μουντάκης, Κ. & Γεωργιάδης, Κ. 
Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου.  
 
Εισαγωγή  
 
Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να αξιολογήσει τις απόψεις Ελλήνων µαθητών και µαθητριών 
σχετικά µε τη χρήση αναβολικών ουσιών στον αθλητισµό. Οι µαθητές και οι µαθήτριες 
κλήθηκαν να τοποθετηθούν σε έξι δηλώσεις: 1) απορρίπτω τη χρήση φαρµακευτικών ουσιών για 
αύξηση της επίδοσής µου στο αγαπηµένο µου σπορ, 2) απορρίπτω τα αµφίβολα «βοηθήµατα» για 
αύξηση της επίδοσης, ακόµα και αν ξέρω ότι δεν υπάρχουν σε κάποια λίστα απαγορευµένων 
ουσιών, 3) η χρήση πλάγιων µέσων για τη νίκη είναι ανέντιµη, 4) είµαι ενηµερωµένος για τις 
απαγορευµένες ουσίες και µεθόδους στον αθλητισµό, 5) ξέρω πώς να αποφεύγω την υπερβολική 
πίεση από το περιβάλλον µου για γρήγορη και εύκολη φήµη και χρήµα στο αγαπηµένο µου 
άθληµα, 6) µπορώ να αναφέρω τις περισσότερες από τις βλάβες που προκαλεί στην υγεία η 
αλόγιστη χρήση φαρµακευτικών ουσιών για αύξηση της απόδοσης. (ΜcNamee and Parry, 1998, 
Yesalis and Bahrke, 2000). Από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων φάνηκε ότι δεν υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών στα θέµατα που έθετε η 
έρευνα.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 156 Έλληνες µαθητές και µαθήτριες (78 αγόρια και 78 
κορίτσια) που φοιτούσαν στην έκτη τάξη του δηµοτικού σχολείου ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. 
Όλα τα παιδιά ήταν γεννηµένα το 1996 εκτός από ένα. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το 
Σεπτέµβριο του 2007.  
 
Όργανο µέτρησης: Χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης υγιεινών συνηθειών των 
Θεοδωράκη και Χασάνδρα (2006). Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε τη χρήση του 
στατιστικού προγράµµατος SPSS και για τον έλεγχο της επιρροής του φύλου στις απαντήσεις 
χρησιµοποιήθηκε το τεστ Pearson Χ2.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τις απαντήσεις των µαθητών/τριών σε κάθε δήλωση. 
 

1. Απορρίπτω τη χρήση φαρµακευτικών ουσιών για αύξηση της επίδοσής µου στο αγαπηµένο µου σπορ. 

 

Π
οτ
έ  

Σχ
εδ
όν

 
Π
οτ
έ  

Μ
ερ
ικ
ές

 
Φ
ορ
ές

 

 
Σχ
εδ
όν

 
Π
άν
τα

 

Π
άν
τα

 

Ν 

Ποσοστά 19,2% 3,8% 1,3% 0% 75,6% Αγόρια Ν 15 3 1 0 59 78 

Ποσοστά 16,7% 2,6% 3,8% 1,3% 75,6% Κορίτσια Ν 13 2 3 1 59 78 

Ποσοστά 17,9% 3,2% 2,6% 0,6% 75,6% Σύνολο Ν 28 5 4 1 118 156 
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Από την παραπάνω σύγκριση φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 
απαντήσεων των αγοριών και των κοριτσιών (Χ2 = 2,343, df = 4, p = 0,673). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από την παραπάνω σύγκριση φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 
των απαντήσεων των αγοριών και των κοριτσιών (X2= 4,360, df= 4, p=0,359). 
 

3. Η χρήση πλάγιων µέσων για τη νίκη είναι ανέντιµη. 
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Π
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Ν 

Ποσοστά 15,6% 3,9% 5,2% 6,5% 68,8% Αγόρια Ν 12 3 4 5 53 77 

Ποσοστά 12,6% 3,3% 7,3% 4,6% 72,2% Κορίτσια Ν 19 5 11 7 109 74 

Ποσοστά 12,6% 3,3% 7,3% 4,6% 72,2% Σύνολο Ν 19 5 11 7 109 151 

 
Από την παραπάνω σύγκριση φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 
των απαντήσεων των αγοριών και των κοριτσιών (X2 = 3,644 df = 4, p = 0,456). 
 

4. Είµαι ενηµερωµένος για τις απαγορευµένες ουσίες και µεθόδους στον αθλητισµό. 
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Ν 

Ποσοστά 13,0% 2,6% 7,8% 9,1% 67,5% Αγόρια  Ν 10 2 6 7 52 77 

Ποσοστά 2,7% 2,7% 10,7% 6,7% 77,3% Κορίτσια  Ν 2 2 8 5 58 75 

Ποσοστά 7,9% 2,6% 9,2% 7,9% 72,4% Σύνολο  Ν 12 4 14 12 110 152 

 
Από την παραπάνω σύγκριση φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 
των απαντήσεων των αγοριών και των κοριτσιών (X2 = 6,254 df = 4, p = 0,181). 
 
 
 
 

2. Απορρίπτω τα αµφίβολα «βοηθήµατα» για αύξηση της επίδοσης,  
ακόµα και αν ξέρω ότι δεν υπάρχουν σε κάποια λίστα απαγορευµένων ουσιών 
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Ποσοστά 14,5% 3,9% 2,6% 3,9% 75,0% Αγόρια Ν 11 3 2 3 57 76 

Ποσοστά 12,0% 0% 5,3% 6,7% 76,0% Κορίτσια Ν 9 0 4 5 57 75 

Ποσοστά 13,2% 2,0% 4,0% 5,3% 75,5% Σύνολο Ν 20 3 6 8 114 151 
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Από την παραπάνω σύγκριση φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 
των απαντήσεων των αγοριών και των κοριτσιών (X2 = 7,868, df = 4, p = 0,097). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από την παραπάνω σύγκριση φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 
των απαντήσεων των αγοριών και των κοριτσιών (X2= 3,910, df=4, p=0,418). 
 
Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 
Από τις απαντήσεις των µαθητών και των µαθητριών σε όλες τις ερωτήσεις συµπεραίνεται πως 
ένα µεγάλο ποσοστό αυτών είναι καλά πληροφορηµένο για τις συνέπειες της χρήσης 
αναβολικών, γνωρίζει τις ουσίες που πρέπει να αποφεύγει, απορρίπτει τη χρήση αναβολικών 
ουσιών και προτιµά την έντιµη νίκη. Παραµένει, όµως, ένα σηµαντικό ποσοστό (πάνω από το 
10% των µαθητών και των µαθητριών σε κάθε ερώτηση) που δεν είναι καθόλου αρνητικό στην 
ιδέα να δοκιµάσει να κάνει χρήση αναβολικών αν αυτό θα του εξασφάλιζε την επιτυχία και το 
χρήµα. Φαίνεται πως αυτοί έχουν ανάγκη να πάρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικές µε το 
θέµα της χρήσης αναβολικών στον αθλητισµό και των προβληµάτων που µπορεί να τους 
δηµιουργήσει 
 
Η προβολή των µακροπρόθεσµων αρνητικών συνεπειών στην υγεία από τη χρήση αµφίβολων 
βοηθηµάτων, ή αναβολικών µε στόχο την αύξηση της επίδοσης ίσως πρέπει να ενταχθεί στα 
Αναλυτικά Προγράµµατα των σχολείων. Τώρα που το µάθηµα της Ολυµπιακής Παιδείας 
καταργήθηκε αφήνοντας ένα µεγάλο κενό στην ενηµέρωση των µαθητών και των µαθητριών σε 
τέτοια ζητήµατα, είναι αναγκαίο να βρεθούν οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί οδοί που θα το 

5. Ξέρω πώς να αποφεύγω την υπερβολική πίεση από το περιβάλλον µου 
για γρήγορη και εύκολη φήµη και χρήµα στο αγαπηµένο µου άθληµα 
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Ποσοστά 12,8% 5,1% 12,8% 12,8% 56,4% Αγόρια Ν 10 4 10 10 44 78 

Ποσοστά 7,9% 0% 25,0% 11,8% 55,3% Κορίτσια Ν 6 0 19 9 42 76 

Ποσοστά 10,4% 2,6% 18,8% 12,3% 55,8% Σύνολο Ν 16 4 29 19 86 154 

6. Μπορώ να αναφέρω τις περισσότερες από τις βλάβες που προκαλεί στην υγεία 
η αλόγιστη χρήση φαρµακευτικών ουσιών για αύξηση της απόδοσης. 
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Ποσοστά 8,0% 6,7% 18,7% 12,0% 54,7% Αγόρια Ν 6 5 14 9 41 75 

Ποσοστά 2,6% 5,1% 14,1% 17,9% 60,3% Κορίτσια Ν 2 4 11 14 47 78 

Ποσοστά 5,2% 5,9% 16,3% 15,0% 57,5% Σύνολο Ν 8 9 25 23 88 153 
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καλύψουν. Λόγω του περιορισµένου χρόνου του που διδάσκεται, το µάθηµα της Φυσικής 
Αγωγής δεν µπορεί να καλύψει όλα τα ζητήµατα του αθλητισµού. Γι’αυτό, στα Αναλυτικά 
Προγράµµατα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους υπεύθυνους οι σύγχρονες ανάγκες των 
µαθητών/τριών για τη σωστή πληροφόρησή τους για τα επίκαιρα ζητήµατα του αθλητισµού, 
καθώς και για τον υγιεινό τρόπο ζωής (Θεοδωράκης και Παπαϊωάννου, 2002). 
 
Βιβλιογραφία 
 
 Θεοδωράκης, Ι. και Παπαϊωάννου, Α. (2002). Το προφίλ των µαθητών µε βάση υγιεινές και 
ανθυγιεινές συµπεριφορές: Σχέσεις µε τον αθλητισµό. Ψυχολογία, 9, 547-562. 

 Θεοδωράκης, Ι. και Χασάνδρα, Μ. (2006). Σχεδιασµός προγραµµάτων αγωγής υγείας. 
Θεσσαλονίκη: Α.& Π. Χριστοδουλίδη. 

 ΜcNamee, M.J. and Parry, S.J. (1998). Ethics and sport. London-New York: E & FN Spon. 
 Yesalis, C. and Bahrke, M. (2000). Doping among adolescent athletes. Clinical 
Endocrinological  Metabolism,14, 25-35. 
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ΜΕΡΟΣ Β  
 

Επαγγελµατικές εργασίες µε τη µορφή προφορικών ανακοινώσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης                                
ΕλλΕ∆Α - ΕΟΕ 

Αµφιθέατρο ΕΟΕ               12-14 ∆εκεµβρίου 2008 60

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1896 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2004 
 
Καρέτος, Σ.,1 Γαργαλιάνος, ∆.,2 Κοτσολάκης, Μ.,1 & Αλµπανίδης, Ε.,2  
1 Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή 
2 ΤΕΦΑΑ ∆ΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) ιδρύθηκε στις 24 Νοεµβρίου 1894 µε σκοπό να 
διοργανώσει στην Αθήνα τους 1ους Ολυµπιακούς Αγώνες (Ο.Α.) της σύγχρονης εποχής, το 1896. 
Συνεπώς, ήταν και η πρώτη Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή που ιδρύθηκε στον κόσµο (Κουλούρη, 
2002). Η ΕΟΕ είναι από τις πολύ λίγες χώρες που συµµετείχαν σε όλες ανεξαιρέτως τους Ο.Α. 
από το 1896 µέχρι το 2004, δηλαδή σε 28 διοργανώσεις. Οι αθλητές που επιλέχθηκαν από την 
ΕΟΕ για να αγωνιστούν σε αυτές1 πέτυχαν αποτελέσµατα που ποικίλουν από την απλή 
συµµετοχή και αποκλεισµό από τον πρώτο γύρο µέχρι την κατάκτηση της 1ης θέσης σε κάποιο 
άθληµα / αγώνισµα. Σηµαντική εξέλιξη στην ιστορική διαδροµή της ΕΟΕ αποτελεί η υιοθέτηση 
κριτηρίων για την επιλογή αθλητών να συµµετάσχουν στους Ο.Α. της Σεούλ (1988), τα οποία 
εξελίχθηκαν στις επόµενες διοργανώσεις2.   
 
Σκοπός της µελέτης 
 
Σκοπός αυτής της µελέτης είναι η αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης της Ελληνικής 
Ολυµπιακής Οµάδας στους σύγχρονους Ο.Α. από το 1896 µέχρι το 2004.  
 
Μεθοδολογία 
 
Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας (αρχεία ΕΟΕ / 
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας, διαδίκτυο κλπ.), µέσω της οποίας δηµιουργήθηκε µία 
λεπτοµερής βάση σχετικών δεδοµένων. Η ανάλυση της συνολικής επίδοσης της Ελληνικής 
Ολυµπιακής Οµάδας στους σύγχρονους Ο.Α. πραγµατοποιήθηκε σε σχέση µε: α) τη δική της 
επίδοση συνολικά όλα αυτά τα χρόνια και β) την επίδοση των Ολυµπιακών Οµάδων άλλων 
συµµετεχουσών χωρών.  
 
Κατηγοριοποιήσεις 
 
Για την επίτευξη του σκοπού της µελέτης πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω κατηγοριοποιήσεις:  
 
Αριθµός µεταλλίων που κέρδισαν οι Έλληνες αθλητές/τριες σε όλους τους Ο.Α. 
 
Ο πιο εύκολος και προφανής τρόπος για να εκτιµηθεί η επιτυχία σε κάποιους αγώνες είναι η 
καταµέτρηση των µεταλλίων που οι αθλητές κέρδισαν σε αυτούς (πίνακας 1).  
 
 
 
 

                                                 
1 Σύµφωνα µε τον Καταστατικό Χάρτη της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, αρµόδια εθνική αρχή για την 
επιλογή και τη δήλωση των αθλητών σε κάθε διοργάνωση Ο.Α. είναι η ΕΟΕ κάθε χώρας.  

2 Η διερεύνηση των κριτηρίων αυτών δεν εντάσσεται στους σκοπούς της παρούσας µελέτης. 
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Ο.Α. Μετάλλια  Ο.Α. Μετάλλια 
1896  48  1952  - 
1900  -  1956  1 
1904  2  1960  1 
1908 4  1964  - 
1912 2  1968  1 
19163    1972  2 
1920 1  1976  - 
1924 -  1980  3 
1928 -  1984  2 
1932 -  1988  1 
1936  -  1992  2 
1940    1996  8 
1944   2000  13 
1948  -  2004  16 

 
Πίνακας 1: Αριθµός µεταλλίων που κέρδισαν Έλληνες αθλητές σε όλους τους Ο.Α. από το 1896 
                    µέχρι το 2004. 
 
Ο µεγάλος αριθµός των µεταλλίων που κέρδισαν οι Έλληνες αθλητές στους 1ους Ο.Α., µπορεί να 
εξηγηθεί από το γεγονός ότι από τους 241 που συµµετείχαν µόνο οι 90 ήταν από άλλες χώρες (13 
τον αριθµό) (Maritchev, 1996). Οι αλλοδαποί αθλητές ταξίδεψαν µεγάλες αποστάσεις για να 
φτάσουν στην Αθήνα, οπότε ήταν και αρκετά κουρασµένοι όταν αγωνίζονταν.  
 
Συντελεστής Κατάταξης (ΣΚ) σε σχέση µε τον αριθµό των συµµετεχουσών χωρών 
 
Για να γίνει πιο ακριβής η αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης της Ελληνικής Ολυµπιακής 
Οµάδας στους Ο.Α. διαιρέθηκε η θέση που πήρε σε κάθε διοργάνωση µε τον αριθµό των χωρών 
που συµµετείχαν σε αυτή και πήραν τουλάχιστον ένα µετάλλιο. Η διαίρεση αυτή παρήγαγε το 
ΣΚ, ο οποίος παρέχει ένα µέτρο σύγκρισης της επίδοσης της Ελληνικής Οµάδας σε σχέση µε 
αυτές των άλλων Εθνικών Ολυµπιακών Επιτροπών. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός αυτός 
τόσο καλύτερη είναι η θέση της Ελληνικής Οµάδας στο σχετικό πίνακα (ο καλύτερος ΣΚ ισούται 
µε τον αριθµό των συµµετεχουσών χωρών) (πίνακας 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Οι Ο.Α. του 1916 δεν διοργανώθηκαν λόγω του Α’ Παγκόσµιου Πόλεµου και οι Ο.Α. του 1940 και του 

1944 λόγω του Β’ Παγκόσµιου Πόλεµου. 
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Πίνακας 2: Συντελεστής Κατάταξης σε σχέση µε τον αριθµό των συµµετεχουσών χωρών. 
 
Αριθµός και ποσοστό αθλητών που κατατάχθηκαν στις 8 πρώτες θέσεις 
  
Μία ακόµα ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι ο αριθµός και το ποσοστό των αθλητών που 
κατατάχθηκαν στις 8 πρώτες θέσεις των αγωνισµάτων τους (πίνακας 3). Το υψηλό ποσοστό το 
1984 εξηγείται από το µποϋκοτάζ που πραγµατοποιήθηκε από ορισµένες χώρες και είχε ως 
αποτέλεσµα να µη µετέχουν αρκετές και αξιόλογες σε δυναµικότητα χώρες. 
 

Ο.Α. 

Αριθµός 
συµµετεχόντων 

αθλητών 

Αριθµός 
αθλητών που 
κατατάχθηκαν 
στις 8 πρώτες 

θέσεις   Ο.Α. 

Αριθµός 
συµµετεχόντων 

αθλητών 

Αριθµός 
αθλητών που 
κατατάχθηκαν 
στις 8 πρώτες 

θέσεις 
1896 151 88 (58,28%)   1952 47 2 (4,42%) 
1900 6 2 (33,33%)   1956 13 3 (23,07%) 
1904 14 8 (57,14%)   1960 48 3 (6,25%) 
1908 20 18 (90,00%)   1964 18 5 (27,77%) 
1912 28 26 (92,85%)   1968 44 6 (13,63%) 
1916     1972 60 7 (11,66%) 
1920 49 23 (46,93%)   1976 36 5 (13,88%) 
1924 39 -   1980 41 10 (24,39%) 
1928 24 -   1984 64 32 (50,00%) 
1932 10 5 (50,00%)   1988 57 6 (10,52%) 
1936 40 4 (10,00%)   1992 70 10 (14,28%) 
1940     1996 121 48 (39,66%) 
1944    2000 146 41 (28,08%) 
1948 57 4 (7,01%)  2004 438 200 (45,66%) 

 
Πίνακας 3: Αριθµός συµµετεχόντων αθλητών που κατατάχθηκαν στις 8 πρώτες θέσεις. 
 
 
 
 
 
 

Ο.Α. ΕΟΕ Θέση ΣΚ  Ο.Α. ΕΟΕ Θέση ΣΚ 
1896 14 2 7,00  1952 69  - - 
1900 24  - -  1956 72 38 1,89 
1904 12 7 1,71  1960 83 23 3,56 
1908 23 15 1,53  1964 93  - - 
1912 28 15 1,86  1968 112 41 2,73 
1916        1972 122 30 4,06 
1920 29 19 1,52  1976 92 - - 
1924 44  - -  1980 80 22 3,63 
1928 46  - -  1984 140 32 4,37 
1932 37  - -  1988 159 49 3,24 
1936 49  - -  1992 169 26 6,50 
1940        1996 197 16 12,31 
1944        2000 199 17 11,70 
1948 59  - -  2004 202 15 13,46 
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Αριθµός Αθληµάτων που κατατάχθηκαν στις 8 πρώτες θέσεις 
  
Μια ουσιαστική παράµετρος αξιολόγησης είναι και ο αριθµός των Αθληµάτων που επέτυχαν 
Ολυµπιακή διάκριση. 
 

Ο.Α. Αθλήµατα  Ο.Α. Αθλήµατα 
1896 9  1952 2 
1900 1  1956 2 
1904 3  1960 1 
1908 2  1964 2 
1912 2  1968 4 
1916   1972 5 
1920 2  1976 3 
1924 0  1980 4 
1928 0  1984 7 
1932 3  1988 3 
1936 2  1992 6 
1940   1996 9 
1944   2000 11 
1948 2  2004 22 

 
Πίνακας 4: Αριθµός Αθληµάτων που κατατάχθηκαν στις 8 πρώτες θέσεις.                             
 
∆ιαχρονική επίδοση 
 
Για να γίνει δυνατή η σύγκριση των αποτελεσµάτων που επιτεύχθηκαν διαχρονικά στους Ο.Α. 
επινοήθηκε το «Σύστηµα Βαθµολόγησης Επίδοσης Οµάδας» (ΣΒΕΟ) (συνέντευξη µε τον κ. 
Αθανάσιο Ιατρίδη, Τεχνικό Σύµβουλο ΕΟΕ, Μάιος 2006), το οποίο προσδίδει συγκεκριµένους 
βαθµούς σε κάθε θέση από την 1η έως την 8η, όπως φαίνεται στον πίνακα 5. Με αυτό το σύστηµα 
δίνεται η δυνατότητα να αξιολογηθεί η επίδοση της Ελληνικής Ολυµπιακής Οµάδας µε ακρίβεια 
και αντικειµενικότητα. 
 

Κατάταξη  
στους Ο.Α. 

 
Βαθµοί 

            1η θέση 20 
            2η      18 
            3η  16 
            4η  14 
            5η  12 
            6η  10 
            7η   8 
            8η   6 

 
Πίνακας 5: Σύστηµα Βαθµολόγησης Επίδοσης Οµάδας (ΣΒΕΟ) για τις θέσεις 1 - 8.  
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Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό διαµορφώνεται ο παρακάτω πίνακας: 
 

O.Α. 1η 2η  3η  4η  5η  6η  7η  8η  Σύνολο 
1896 200 342 304 126 120 70 40 12 1214 
1900 - - - 14 12 - - - 26 
1904 20 - 16 - 24 - - - 60 
1908 - 54 16 14 12 20 16 - 132 
1912 20 - 16 42 24 10 8 - 120 
1916          
1920 - 18 - 28 12 - 16 6 80 
1924 - - - - - - - - - 
1928 - - - - - - - - - 
1932 - - - - 48 - 8 - 56 
1936 - - - 14 - 20 8 - 42 
1940          
1944          
1948 - - - - - 10 16 6 32 
1952 - - - - - 20 - - 20 
1956 - - 16 - - - 8 6 30 
1960 20 - - - - - - - 20 
1964 - - - - - - - - - 
1968 - - 16 42 12 - - 6 76 
1972 - 36 - - 12 10 16 6 80 
1976 - - - 14 - 10 16 6 46 
1980 20 - 32 - 12 - - 24 88 
1984 - 18 16 28 36 60 8 18 184 
1988 - - 16 - - 10 16 12 54 
1992 40 - - - 12 20 8 18 98 
1996 80 72 - 56 36 30 32 12 318 
2000 80 108 48 28 36 50 40 24 414 
2004 120 108 64 56 132 70 64 84 698 

 
Πίνακας 6: Αποτελέσµατα του ΣΒΕΟ σε όλους τους Ο.Α. από το 1896 µέχρι το 2004. 
 
Συζήτηση 
 
Η ανάλυση της συνολικής επίδοσης της Ελληνικής Ολυµπιακής Οµάδας στους Ο.Α. δείχνει ότι 
διαχρονικά βελτιώνεται, ειδικά µετά την εισαγωγή κριτηρίων επιλογής των αθλητών, το 1988. 
Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµός των κατακτηθέντων µεταλλίων έχει έως το 2004 σταθερή αυξητική 
άνοδο, ο Συντελεστής Κατάταξης έχει ανέλθει σε πολύ καλά επίπεδα, µέχρι και τέσσερις φορές 
πάνω από το µέσο όρο των παρελθόντων ΟΑ, αν και ο αριθµός των συµµετεχουσών χωρών 
αυξάνεται συνεχώς. Το µέγεθος της Οµάδας αυξάνεται και αυτό κάθε φορά, αλλά αυτό που 
δείχνει και την ποιοτική βελτίωση είναι το γεγονός ότι και το ποσοστό των αθλητών που 
κατατάσσονται στις 8 πρώτες θέσεις έχει αυξητική τάση. Ο αριθµός των Αθληµάτων που 
εκπροσωπούν τη χώρα σε Ο.Α. αυξάνεται και παράλληλα αυξάνεται και ο αριθµός αυτών που 
κατακτούν Ολυµπιακή διάκριση, διευρύνοντας το έτσι τη βάση της Ελληνικής Οµάδας. Τέλος, µε 
τη δηµιουργία του ΣΒΕΟ παρατηρείται ότι µέχρι και το 1988 το σύνολο των βαθµών σε 21 Ο.Α. 
είναι 2378, µε µέσο όρο τους 113,24 βαθµούς. Για τη µετά την υιοθέτηση κριτηρίων εποχή και 
σε 4 µόνον Ο.Α. το σύνολο των συγκεντρωθέντων βαθµών είναι 1528, µε µέσο όρο 382 βαθµούς, 
πράγµα που σηµαίνει ότι το ποσοστό βελτίωσης είναι 70,35%. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004.  
 
Στράτος Καρέτος Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή 
∆ηµήτρης Γαργαλιάνος ΤΕΦΑΑ ∆ΠΘ 
Μανώλης Κοτσολάκης Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή 
Βαγγέλης Αλµπανίδης ΤΕΦΑΑ ∆ΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες (Ο.Α.) είναι το πιο σηµαντικό αθλητικό γεγονός στον κόσµο και πολλοί 
αθλητές προσπαθούν να συµµετέχουν σε αυτούς τουλάχιστον µία φορά στη ζωή τους. Αυτός 
είναι και ο λόγος που ο αριθµός τους αυξανόταν από διοργάνωση σε διοργάνωση. Μετά τους 
Αγώνες της Βαρκελώνης (1992) η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή (∆ΟΕ) αποφάσισε να θέσει όρια 
στον αριθµό των αθλητών που µπορούν να συµµετέχουν και, σε συνεργασία µε τις ∆ιεθνείς 
Οµοσπονδίες (∆Ο), υιοθέτησε κριτήρια, τα οποία οι Εθνικές Ολυµπιακές Επιτροπές µετέφεραν 
στις Εθνικές Οµοσπονδίες (ΕΟ).  
 
Έχοντας υπόψη ότι οι Ο.Α. του 2004 θα διοργανώνονταν στην Αθήνα η Ελληνική Ολυµπιακή 
Επιτροπή (ΕΟΕ) συνέδεσε την επιλογή των αθλητών µε τα Προγράµµατα Ολυµπιακής 
Προετοιµασίας των ΕΟ4. Αν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά αθλήµατα / 
κανονισµοί / καταγραφή των αποτελεσµάτων και, το πιο σηµαντικό, διαφορετική αντίληψη ως 
προς το τι είναι επιτυχία η δηµιουργία δίκαιων κριτηρίων είναι ένα αρκετά δύσκολο έργο. Το 
θέµα γίνεται πιο περίπλοκο όταν σχετίζεται µε την οικονοµική επιχορήγηση των ΕΟ για την 
Ολυµπιακή προετοιµασία των αθλητών τους5. Με επίκεντρο τα κριτήρια αυτά σχεδόν κάθε φορά 
δηµιουργούνται προστριβές µεταξύ των ΕΟ και της ΕΟΕ (συνήθως οι πρώτες αποδίδουν στη 
δεύτερη αναποτελεσµατικότητα, ενώ η δεύτερη αποδίδει στις πρώτες έλλειψη διαφάνειας και 
αντικειµενικότητας).   
 
Σκοπός 
 
Ο σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να διερευνήσει την αποτελεσµατιότητα των κριτηρίων 
επιλογής για τους αθλητές που συµµετείχαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004.  
 
Μεθοδολογία 
 
Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας (αρχεία 
ΕΟΕ / ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας, διαδύκτιο, κλπ.), β) συνέντευξη µε Τεχνικό 
Σύµβουλο της ΕΟΕ και γ) προσωπική συµµετοχή δύο συγγραφέων στην όλη διαδικασία.  
 
 
 
 

                                                 
4 Τα Προγράµµατα αυτά αποτελούνται από πολλές παραµέτρους (π.χ., σχεδιασµό, οργάνωση, θέση 
επιτεύξιµων στόχων, οικονοµική υποστήριξη, αγώνες προετοιµασίας, κύριους αγώνες, εγκαταστάσεις, 
εξοπλισµό, επιστηµονική / ιατρική υποστήριξη, κλπ.).  

5 Η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ κριτηρίων επιλογής και οικονοµικής ενίσχυσης των ΕΟ δεν εντάσσεται 
στους σκοπούς της παρούσας µελέτης 
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∆ηµιουργία κριτηρίων επιλογής από την ΕΟΕ για τη συµµετοχή αθλητών σε Ο.Α.  
 
Η ΕΟΕ συγκροτήθηκε στις 24 Νοεµβρίου 1894 µε σκοπό να διοργανώσει τους 1ους Ο.Α. της 
σύγχρονης εποχής, οπότε ήταν και η 1η Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή που δηµιουργήθηκε στον 
κόσµο (Κουλούρη, 2002). Για να επιλέξει τους αθλητές που θα εκπροσωπούσαν τη χώρα σε 
εκείνους τους Αγώνες και επειδή ο αθλητισµός δεν ήταν ακόµα οργανωµένος η ΕΟΕ δεν έθεσε 
κάποια ιδιαίτερα κριτήρια, αλλά οργάνωσε αγώνες στην Τήνο και δήλωσε στους Αγώνες τους 
νικητές κάθε αγωνίσµατος (Χρυσάφης, 1930; Σκιαδάς, 1996).  
 
Η πρώτη προσπάθεια να καθιερωθούν κριτήρια επιλογής έγινε το 1978, όταν ο κ. Νίκος 
Φιλάρετος, τότε Γενικός Γραµµατέας της ΕΟΕ, πρότεινε ένα σύστηµα που βασιζόταν σε 
προδιαγραφές που είχαν θέσει οι ∆ΑΟ. Ένα παρόµοιο είχε υιοθετήσει τότε και η ΕΟΕ του 
Βελγίου. Η πρόταση του κ. Φιλάρετου δεν υιοθετήθηκε από την ΕΟΕ (www.hoc.gr).  
 
Μερικά χρόνια αργότερα, ο κ. Ιωάννης Παπαδογιαννάκης, τότε Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ολυµπιακής Προετοιµασίας (ΕΠΟΠ)6 της ΕΟΕ, πρότεινε ένα Πρόγραµµα Ολυµπιακής 
Προετοιµασίας, το οποίο προσδιόριζε τις επιδόσεις που έπρεπε να πετύχουν οι αθλητές για να 
συµµετέχουν στους Ο.Α. της Σεούλ (1988). Η ΕΟΕ υιοθέτησε την πρόταση και για πρώτη φορά 
οι αθλητές γνώριζαν τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν για να επιλεγούν να συµµετάσχουν σε Ο.Α. 
Ωστόσο, λόγω χρονικών περιορισµών τα κριτήρια ίσχυσαν µόνο για την Ολυµπιακή χρονιά 
(Ολοµέλεια ΕΟΕ, Απόφαση 40/12.12.1987).  
 
Το 1991, η ΕΟΕ ανακοίνωσε κριτήρια για την προ Ολυµπιακή και την Ολυµπιακή χρονιά του 
1992, τα οποία κυρίως αναφέρονταν στην επιλογή των αθλητών και όχι στην οικονοµική 
επιχορήγηση των ΕΟ. Ο στόχος που τέθηκε για τους Αγώνες της Βαρκελώνης ήταν απλά «να 
επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα (από αυτά προηγούµενων Αγώνων)» (www.hoc.gr).  
 
Το 1993, η ∆ΟΕ, σε συνεργασία µε τις ∆ΑΟ εισήγαγε αυστηρά κριτήρια για τη συµµετοχή των 
αθλητών στους Ο.Α. Η ΕΟΕ ακολούθησε και δηµιούργησε ένα Σύστηµα Κριτηρίων Επιλογής 
(ΣΚΕ) σε τετραετή βάση (ΕΠΟΠ, 2003). Ο χρόνος µεταξύ δύο Ο.Α. διαιρέθηκε σε δύο 
περιόδους: α) την µεταΟλυµπιακή, η οποία περιλάµβανε τον 1ο και 2ο χρόνο µετά τους 
τελευταίους Αγώνες (σε αυτή τη περίοδο τα κριτήρια επιλογής δεν ήταν τόσο αυστηρά και 
περιλάµβαναν αθλητές από τις κατηγορίες των νέων και των εφήβων) και β) την προΟλυµπιακή, 
η οποία περιλάµβανε την προΟλυµπιακή και Ολυµπιακή χρονιά των επόµενων Αγώνων (σε αυτή 
την περίοδο τα κριτήρια επιλογής ήταν πιο αυστηρά και αφορούσαν µόνο αθλήµατα / 
αγωνίσµατα που περιλαµβάνονταν στο πρόγραµµα των Ο.Α.).  
 
Για τα ατοµικά αθλήµατα τα κριτήρια ήταν: α) η δηµιουργία νέου παγκόσµιου, ή Ευρωπαϊκού 
ρεκόρ και β) η κατάληψη µίας συγκεκριµένης θέσης στους ακόλουθους αγώνες (διαφορετικούς 
για κάθε άθληµα) τουλάχιστον µία φορά: 
 Προηγούµενοι Ο.Α. (στις 16 πρώτες θέσεις, ή στο 50% των αθλητών στον αγώνα). 
 Παγκόσµια Πρωταθλήµατα Ανδρών / Γυναικών / Εφήβων. 
 Παγκόσµια Κύπελα Ανδρών / Γυναικών / Εφήβων. 
 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα Ανδρών / Γυναικών / Εφήβων. 

                                                 
6 Η Επιτροπή Ολυµπιακής Προετοιµασίας (ΕΠΟΠ) αποτελείται από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
ΕΟΕ, τα οποία υποστηρίζονται από δύο Τεχνικούς Συµβούλους που λειτουργούν ως σύνδεσµοι µεταξύ 
της ΕΠΟΠ και των ΕΟ. Το κύριο µέληµα της Επιτροπής είναι να επιβλέπει συνεχώς την προετοιµασία 
των αθλητών Ολυµπιακού επιπέδου.  
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 Μεσογειακοί Αγώνες Ανδρών / Γυναικών. 
 Επιλεγµένες ∆ιεθνείς Συναντήσεις (προκαθορισµένες για µερικά αθλήµατα). 

 
Η ένταξη των Οµαδικών Αθληµάτων προσδιοριζόταν από την αντίστοιχη ∆ΑΟ και ίσχυε µέχρι 
την ολοκλήρωση των προΟλυµπιακών τουρνουά πρόκρισης.  
 
Στην αρχή κάθε χρονιάς αξιολογούνταν οι επιδόσεις που πέτυχαν οι επιλεγµένοι αθλητές την 
προηγούµενη και όσοι πετύχαιναν τις επιδόσεις που έθεταν τα κριτήρια έµεναν στην οµάδα. Οι 
υπόλοιποι έµεναν εκτός οµάδας µέχρι να τις πετύχουν.   
 
Η ΕΠΟΠ συνέδεσε τα κριτήρια επιλογής των αθλητών µε τα Προγράµµατα Ολυµπιακής 
Προετοιµασίας των Αθλητικών Οµοσπονδιών της χώρας και τις υποχρέωσε να της υποβάλλουν 
τους στόχους των προγραµµάτων αυτών. Στο τέλος κάθε αθλητικής χρονιάς η ΕΠΟΠ συνέκρινε 
τους στόχους µε τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν και αυτά µε τα κριτήρια επιλογής που είχαν 
οριστεί. Με βάση την αξιολόγηση που προέκυπτε η Επιτροπή απέδιδε τα χρήµατα στις ΕΟ που 
τα δικαιούνταν7.  
 
Κριτήρια για την επιλογή των αθλητών που συµµετείχαν στους Ο.Α. του 2004 
 
Για τους Ο.Α. της Αθήνας το 2004 η πρώτη προΟλυµπιακή οµάδα συγκροτήθηκε το 2001 
σύµφωνα µε τα κριτήρια που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Κριτήριο A: 1η – 3η θέση σε Προηγούµενους Ο.Α. 
                     1η – 3η θέση σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα  
                     Επίτευξη Παγκόσµιου Ρεκόρ 
 Κριτήριο B: 4η – 8η θέση σε προηγούµενους Ο.Α.  
                     4η – 8η θέση σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα 
                     1η – 6η θέση σε Παγκόσµιες Λίστες 
Κριτήριο Γ: 9η – 16η θέση σε προηγούµενους Ο.Α.  
                    9η – 12η θέση σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα 
                    1η – 3η θέση σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα 
                    1η – 6η θέση σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα (Ε) 
                    7η – 12η θέση σε Παγκόσµιες Λίστες 
                    Επίτευξη Παγκόσµιου Ρεκόρ (Ε)   
                    Επίτευξη Ευρωπαϊκού Ρεκόρ 
Κριτήριο ∆: 4η – 6η θέση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα  
                    1η – 3η θέση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα (Ε) 
                    13η – 20η θέση σε Παγκόσµιες Λίστες 
                    1η – 8η θέση σε Παγκόσµιες Λίστες (Ε) 
                    Ειδικές ∆ιακρίσεις σε Μεγάλες Αθλητικές ∆ιοργανώσεις     
Κριτήριο E: Συµµετοχή στους Τελευταίους Ο.Α. 
Κριτήριο Ζ: Απευθείας Πρόκριση στους Ο.Α. 
Κριτήριο Η: Ελπιδοφόροι Αθλητές 

 
Πίνακας 1: Κριτήρια για την επιλογή αθλητών που θα συµµετείχαν στους Ο.Α. του 2004.  
 
 
 
 

                                                 
7 Στην πορεία, η αξιολόγηση των προγραµµάτων έχασε τη σηµασία της αφού οι επιχορηγήσεις δίνονταν 
στις ΕΟ ανεξάρτητα από αυτή.  
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Για να επιλεγεί ένας αθλητής έπρεπε να: α) επιτύχει ένα από τα κριτήρια A, B, Γ, ∆ & E και β) να 
µη γίνεται υπέρβαση του προκαθορισµένου αριθµού αθλητών που µπορούσαν να συµµετάσχουν8. 
Ωστόσο, για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των κατοίκων της φιλοξενούσας χώρας η ∆ΟΕ 
επιτρέπει να συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αθλητές της. Έτσι, µε βάση το κριτήριο 
Ζ, υπερβαίνοντας τον προκαθορισµένο αριθµό, έδωσε τη δυνατότητα να συµµετέχουν όλοι οι 
Έλληνες αθλητές που πέτυχαν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια Α, Β, Γ και ∆  (π.χ., στο δίσκο 
γυναικών συµµετείχαν 5 αθλήτριες αντί για 3 που ήταν ο προκαθορισµένος αριθµός). Επίσης, µε 
βάση το κριτήριο Η έδωσε τη δυνατότητα σε αθλητές και οµάδες να συµµετάσχουν µετά από 
εισήγηση της αντίστοιχης ΕΟ. Έτσι, κάθε χρονιά που περνούσε η Ελληνική προΟλυµπιακή 
οµάδα συνεχώς µεγάλωνε (πίνακας 2). 
 

 
 

Έτος  

 
Αριθµός αθλητών στην  
προ – Ολυµπιακή οµάδα 

Αριθµός αθλητών  
που τελικά συµµετείχαν  
στους Ο.Α. του 2004 

2001 ∆εν είναι διαθέσιµα ∆εν είναι διαθέσιµα 
2002 644 (608)9 272 (44,74%) 
2003 661 310 (46,90%) 
2004 671 372 (55,44%) 

 
Πίνακας 2: Αριθµός αθλητών στην προΟλυµπιακή οµάδα και αριθµός αθλητών που τελικά  
                  συµµετείχαν στους Αγώνες του 2004. 
 
Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τον αριθµό των αθλητών που τελικά συµµετείχαν στους Αγώνες ανά 
κριτήριο και ανά χρονιά. 
 

 2002 2003 2004 

Κριτήρια 

Αθλητές 
προΟλυµπιακής 

οµάδας 

Αθλητές που 
συµµετείχαν 
στους Αγώνες 

Αθλητές 
προΟλυµπιακής 

οµάδας 

Αθλητές που 
συµµετείχαν 
στους Αγώνες 

Αθλητές 
προΟλυµπιακής 

οµάδας 

Αθλητές που 
συµµετείχαν 
στους Αγώνες 

A 30 20 (66,67%) 36 26 (72,22%) 33 28 (84,85%) 
B 82 49 (59,76%) 69 45 (65,22%) 89 66 (74,16%) 
Γ 91 32 (35,16%) 100 50 (50,00%) 110 65 (59,09%) 
∆ 47 26 (55,32%) 72 38 (52,78%) 67 41 (61,19%) 
E 28 13 (46,43%) 25 9 (36,00%) 22 7 (31,82%) 
Ζ 112 50 (44,64%) 217 99 (45,62%) 167 113 (67,66%) 
Η 218 82 (37,61%) 142 43 (30,28%) 183 52 (28,42%) 
Σύνολο  608 272 (44,74%) 661 310 (46,90%) 671 372 (55,44%) 

 
Πίνακας 3: Συµµετοχή στους Ο.Α. του 2004 ανά κριτήριο και ανά χρονιά. 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Στα ατοµικά αθλήµατα δεν µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι αθλητές µίας χώρας που πετυχαίνουν τις 
επιδόσεις που απαιτούνται, αλλά µόνον ένας συγκεκριµένος αριθµός. 

9 ∆εν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία για τους 36 αθλητές των οµάδων µπάσκετ Ανδρών και Γυναικών. 
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Αποτελέσµατα των αθλητών της προΟλυµπιακήςοµάδας στους Αγώνες του 2004 
 
Πολλοί αθλητές που ανήκαν στις προΟλυµπιακές οµάδες κατατάχθηκαν στις θέσεις 1 – 3, 4 – 8, 
9 - 16. Ο πίνακας 4 παρουσιάζει αυτούς τους αριθµούς, καθώς και το ανάλογο ποσοστό 
(υπολογισµένο σε σχέση µε το σύνολο της προΟλυµπιακής οµάδας κάθε χρονιάς). Παρατηρείται 
ότι όσο πλησίαζε η Ολυµπιακή χρονιά το ποσοστό των επιλεγµένων στην προΟλυµπιακή οµάδα 
αθλητών σταθερά αυξανόταν.  
 

Θέσεις στους Ο.Α. του 2004 
Έτος Αθλητές 

1 - 3 4 - 8 9 - 16 Σύνολο 

2002 608 26 (4,28%) 93 (15,30%)  91 (14,97%) 210 (34,54%) 
2003 661 27 (4,08%) 120 (18,15%) 100 (15,13%) 247 (37,37%) 
2004 671 31 (4,62%) 134 (19,97%) 117 (17,44%) 282 (42,03%) 

 
Πίνακας 4: Αποτελέσµατα στους Αγώνες του 2004 των αθλητών που ανήκαν στην  
                   προΟλυµπιακή οµάδα. 
 
Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τον αριθµό και το ανάλογο ποσοστό των αθλητών που ανήκαν 
στις προΟλυµπιακές οµάδες ανά κριτήριο και κατέλαβαν θέσεις από την 1η έως την 8η, από την 
9η έως τη 16η, πάνω από τη 16η, καθώς και αυτούς που τελικά δεν συµµετείχαν.  
 

 
Κριτήρια 

 
Αθλητές 

Θέσεις 
1 - 8 

Θέσεις 
9 - 16 

Θέσεις 
> 16 ∆εν Συµµετείχαν 

Α 33 14 (42,42%) 7 (21,21%) 7 (21,21%) 5 (15,15%) 
Β 89 47 (52,81%) 13 (14,61) 6 (6,74%) 23 (25,84%) 
Γ 110 32 (29,09%) 24 (21,82%) 9 (8,18%) 45 (40,91%) 
∆ 67 18 (26,87%) 9 (13,43%) 14 (20,90%) 26 (38,81%) 
Ε 22 0 (0,00%) 0 (0,00%) 7 (31,82%) 15 (68,18%) 
Ζ 167 36 (21,56%) 52 (31,14%) 25 (14,97%) 54 (32,34%) 
Η 183 18 (9,84%) 12 (6,56%) 22 (12,02%) 131 (71,58%) 

 
Πίνακας 5:  Θέσεις που κατέλαβαν οι αθλητές που ανήκαν στην προΟλυµπιακή οµάδα ανά  
                    κριτήριο. 
 
Συζήτηση 
 
Τα κριτήρια A - ∆ έδωσαν τη δυνατότητα σε 52 αθλητές από την κατηγορία Νέων / Εφήβων να 
συµπεριληφθούν στην προΟλυµπιακή οµάδα για τους Αγώνες του 2004. Από αυτούς τελικά το 
40,38% συµµετείχε στους Αγώνες και 21,15% κατέκτησαν θέσεις από την 1η µέχρι τη 16η. Ενώ 
σε πολλές περιπτώσεις ήταν προφανές ότι αυτοί οι αθλητές δεν ήταν καλύτεροι από άλλους που 
ανήκαν στην κατηγορία Α / Γ οι ΕΟ στις οποίες ανήκαν ζήτησαν την ένταξή τους στην 
προΟλυµπιακή οµάδα αιτιολογώντας το αίτηµά τους αυτό µε το επιχείρηµα ότι η χρηµατοδότηση 
που λάµβαναν για τους αθλητές της κατηγορίας Νέων / Εφήβων που καττάσσονταν στα κριτήρια 
A - ∆ ήταν µεγαλύτερη από ότι αυτή για τους αθλητές της κατηγορίας Α / Γ, που προφανώς θα 
κατατάσσονταν στα κριτήρια Ζ, ή Η. Μία καλή λύση στο πρόβληµα για την ένταξη των αθλητών 
στην προΟλυµπιακή οµάδα της Ολυµπιακής χρονιάς θα µπορούσε να είναι να λαµβάνονται 
υπόψη οι επιδόσεις της προηγούµενης χρονιάς στην κατηγορία Α / Γ. Στην περίπτωση αυτή το 
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κριτήριο Η θα µπορούσε να καλύψει οποιαδήποτε απώλεια στην επιλογή των ελπιδοφόρων 
αθλητών.  
 
Η πρόβλεψη: «Ειδικές ∆ιακρίσεις σε Μεγάλες Αθλητικές ∆ιοργανώσεις» δηµιούργησε κάποια 
προβλήµατα λόγω του ότι οι όροι «Ειδικές ∆ιακρίσεις» και «Μεγάλες Αθλητικές ∆ιοργανώσεις» 
δεν είναι αρκετά σαφείς. Πολλές ΕΟ, επειδή το άθληµά τους δεν διοργανώνει Παγκόσµιο 
Πρωτάθληµα κάθε χρόνο, θεωρούν ως «ειδική διάκριση» την κατάκτηση µίας θέσης από την 1η 
µέχρι την 6η θέσης σε κάποιες διεθνείς συναντήσεις, ενώ ως «µεγάλες αθλητική διοργάνωση» 
θεωρούν τους Βαλκανικούς Αγώνες. Είναι προφανές ότι ο προσδιορισµός τόσο των ειδικών 
διακρίσεων, όσο και των µεγάλων αθλητικών διοργανώσεων για κάθε κατηγορία (Α / Γ / Ν / Ε) 
πρέπει να να είναι πιο λεπτοµερής.  
 
Η συνεισφορά του κριτηρίου E («Συµµετοχή στους τελευταίους Ο.Α.») είχε ελάχιστη επίδραση 
στη συγκρότηση της Ολυµπιακής οµάδας. Θα ήταν πιο αποδοτικό να τροποποιηθεί ως εξής: 
«Κατάληψη θέσης που αντιστοιχεί µέχρι το 50% των συµµετεχόντων σε ένα αγώνισµα / άθληµα 
στους τελευταίους Ο.Α.» (δηλαδή αν σε ένα αγώνισµα συµµετείχαν 30 αθλητές στη τελική 
κατάταξη να καταλάµβανε µέχρι τη 15η θέση) και να και να ισχύει µόνο για το χρόνο που 
ακολουθεί τους Αγώνες αυτούς. 
 
Με την καθιέρωση του ΣΚΕ τα στελέχη των ΕΟ (προπονητές, επιστηµονικά στελέχη, διοικητικά 
στελέχη, κλπ.) άρχισαν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προπονητικά προγράµµατα µέσα στα 
χρονικά όρια που ορίζονταν από την ΕΟΕ. Σε συνεργασία µε τις ΕΟ, η ΕΠΟΠ παρακολουθούσε 
συστηµατικά την προετοιµασία των Ολυµπιακού επιπέδου και τη διευκόλυνε όπου και όπως 
µπορούσε. Ωστόσο, το Σύστηµα µπορεί να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο µε: α) την εκπαίδευση 
στελεχών στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης των αθλητών, β) τη δηµιουργία 
συγκεκριµένων και αποτελεσµατικών διαδικασιών συλλογής / ανάλυσης / αξιολόγησης 
δεδοµένων για τη λειτουργία των ΕΟ, γ) τη δηµιουργία κεντρικής βάσης δεδοµένων για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των αθλητών, δ) την ανάλυση των συλλεγόµενων δεδοµένων µε 
σκοπό τον προσδιορισµό των αναγκών για χρηµατοδότηση και την επίδρασή της στην επίτευξη 
υψηλών επιδόσεων και ε) τη δηµιουργία ειδικών κριτηρίων για κάθε ΕΟ. 
 
Συµπέρασµα 
 
Από το 1988, η ΕΟΕ καταβάλλει προσπάθειες να καθιερώσει κριτήρια για την επιλογή των 
αθλητών που θα συµµετέχουν στους ΟΑ, τα οποία βελτιώνονται από διοργάνωση σε 
διοργάνωση. Το ΣΚΕ που εφαρµόστηκε στους Ο.Α. του 2004 αποδείχτηκε αρκετά 
αποτελεσµατικό και οδήγησε στην κατάκτηση των περισσότερων µεταλλίων από κάθε άλλη 
διοργάνωση. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµα πολλά που µπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί ακόµα 
περισσότερο. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΕ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ  

ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (1992 - 2008)  
ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 
Κοτσολάκης, Μ., Τεχνικός Σύµβουλος Ελληνικής ΟλυµπιακήςΕπιτροπής 
 
Εισαγωγή 
 
Η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) θέσπισε το 1988 για πρώτη φορά «κριτήρια» για την 
επιλογή αθλητών και οµάδων που θα συµµετείχαν στους Ολυµπιακούς Αγώνες (Ο.Α.). Από τότε 
και µέχρι το 2001 η χρηµατοδότηση που έδινε η ΕΟΕ (ή που πρότεινε στην πολιτεία να δοθεί) 
στις Αθλητικές Οµοσπονδίες (ΑΟ) για την προετοιµασία τους για τους Ο.Α. συνδεόταν µεν µε 
τις επιδόσεις των διάφορων αθληµάτων, ο τρόπος, όµως, της κατανοµής της δεν είχε 
τυποποιηθεί. Ένα σύστηµα κατανοµής της χρηµατοδότησης για την Ολυµπιακή Προετοιµασία 
που συνδεόταν άµεσα µε τα θεσπισµένα κριτήρια επιλογής αθλητών και οµάδων θεσµοθετήθηκε 
το 2001. 
 
Σκοποί 
 
Σκοποί της εργασίας αυτής ήταν: α) η διαχρονική αξιολόγηση της απόδοσης συνολικά της ΕΟΕ, 
αλλά και των ΑΟ στους τελευταίους πέντε Ο.Α. και β) η σύγκριση της απόδοσης µε τη 
χρηµατοδότηση για την Ολυµπιακή Προετοιµασία, προκειµένου να δηµιουργηθεί µια όσο το 
δυνατόν αντικειµενικότερη βάση για τη διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών 
προετοιµασίας και συγκρότησης των Ολυµπιακών Οµάδων της χώρας. 
 
Μεθοδολογία 
 
Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών επεκτάθηκε το «Σύστηµα Βαθµολόγησης 
Επίδοσης Οµάδας» (ΣΒΕΟ) (Καρέτος, Γαργαλιάνος, Κοτσολάκης και Αλµπανίδης, 2008) από το 
1 έως το 20 για την κατάταξη των αθλητών σε Ο.Α. περιλαµβάνοντας και τις  θέσεις 9 - 12, 13 - 
16, κατάταξη στο 50% των συµµετεχόντων κάθε αγωνίσµατος / αθλήµατος και απλή συµµετοχή 
σε αγώνισµα / άθληµα, ώστε να υπάρχει: α) µεγαλύτερο βάθος στην αξιολόγηση και β) βάση 
σύγκρισης των αποτελεσµάτων περισσότερων ΑΟ, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Για τη 
σύγκριση της αξιολόγησης και της χρηµατοδότησης επιλέχθηκε η σύγκριση του ποσοστού 
συµβολής της συγκεκριµένης ΑΟ στο σύνολο της βαθµολογίας που συγκέντρωσε η ΕΟΕ στους 
Ο.Α. και του ποσοστού επί του συνόλου χρηµατοδότησης που αυτή έλαβε για την Ολυµπιακή 
Προετοιµασία κατά τη διάρκεια της τετραετίας. 
 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Ανάλυση αθλητικών αποτελεσµάτων 
 
Τα αθλητικά αποτελέσµατα της ΕΟΕ 
 
Το σύστηµα βαθµολόγησης της κατάταξης αθλητών σε Ο.Α διαµορφώθηκε ως εξής: 
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Πίνακας 1: Σύστηµα βαθµολόγησης µε κλίµακα από 1 έως 20 βαθµούς. 
 
Με βάση το παραπάνω σύστηµα βαθµολόγησης διαµορφώνεται ο πίνακας 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2: Βαθµοί που συγκέντρωσε η ΕΟΕ στους τελευταίους πέντε Ο.Α.  
 
Το 2008, η ανοδική πορεία της βαθµολογίας που συγκέντρωνε η ΕΟΕ διακόπηκε και έπεσε στους 
358 βαθµούς, δηλαδή λιγότερους και από αυτούς που συγκέντρωσε το 1996 (446). 
 
Την εικόνα των αποτελεσµάτων της ΕΟΕ στους τελευταίους πέντε Ο.Α. συµπληρώνουν οι 
παρακάτω πίνακες. 

 
Ο.Α. Θέση κατάταξης 
1992 28 
1996 16 
2000 17 
2004 15 
2008 59 

 
Πίνακας 3: Κατάταξη της χώρας στον πίνακα µεταλλίων της ∆ΟΕ. 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 4: Συµµετοχές αθλητών στους Ο.Α.  

 

Κατάταξη σε Ο.Α. Βαθµοί 
1η θέση 20 
2η θέση 18 
3η θέση 16 
4η θέση 14 
5η θέση 12 
6η θέση 10 
7η θέση 8 
8η θέση 6 
9η – 12η θέση 5 
13η – 16η θέση 4 
Κατάταξη στο 50% των συµµετεχόντων 3 
Απλή συµµετοχή σε άθληµα 1 

Ο.Α. Βαθµοί ΕΟΕ 
1992 193 
1996 446 
2000 567 
2004 1077 
2008 358 

Ο.Α. Συµµετοχές αθλητών 
1992 71 
1996 121 
2000 146 
2004 441 
2008 153 



9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης                                
ΕλλΕ∆Α - ΕΟΕ 

Αµφιθέατρο ΕΟΕ               12-14 ∆εκεµβρίου 2008 75

 
Ο.Α.  Συµµετοχή αθληµάτων 
1992 17 
1996 17 
2000 22 
2004 32 
2008 22 

 
Πίνακας 5: Συµµετοχή αθληµάτων στους Ο.Α.  
 
Στην κατάταξη της χώρας στον πίνακα των µεταλλίων της ∆ΟΕ, από την 15η θέση το 2004 έπεσε 
στην 59η το 2008 (πίνακας 3). Το διάστηµα αυτό, οι συµµετοχές των αθλητών συνέχισαν να 
αυξάνονται, µε εξαίρεση το 2004 που, λόγω της διοργάνωσης των Αγώνων στην Αθήνα, υπήρχε 
συµµετοχή σε όλα, σχεδόν, τα αθλήµατα (πίνακας 4), ενώ η συµµετοχή σε αθλήµατα κυµάνθηκε 
µεταξύ 17 και 22 συµµετοχών και αυτά παρότι οι ∆ΟΕ και οι ∆ιεθνείς Οµοσπονδίες είχαν 
θεσπίσει αυστηρά κριτήρια για την πρόκριση και συµµετοχή αθλητών στους Ο.Α (πίνακας 5). 
 
Τα αθλητικά αποτελέσµατα των ΑΟ 
 
Με βάση το σύστηµα βαθµολόγησης των συµµετοχών διαµορφώθηκε ο παρακάτω πίνακας 
βαθµών των ΑΟ και το ποσοστό (%) επί του συνόλου των βαθµών ΕΟΕ για τους αντίστοιχους 
Ο.Α. (πίνακας 6) 
 

    1992    1996    2000    2004    2008 
 Βαθµοί  % Βαθµοί % Βαθµοί % Βαθµοί % Βαθµοί % 
Αντιπτέριση 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 
Αντισφαίριση 4 2,07 1 0,22 1 0,18 5 0,46 1 0,28 
Άρση Βαρών 39 20,21 135 30,27 116 20,46 70 6,50 19 5,31 
Γυµναστική 10 5,18 41 9,19 52 9,17 62 5,76 15 4,19 
Επ. Αντισφαίριση 0 0,00 1 0,22 1 0,18 8 0,74 11 3,07 
Ιππασία 0 0,00 0 0,00 11 1,94 10 0,93 0 0,00 
Ιστιοπλοία 20 10,36 43 9,64 35 6,17 79 7,34 45 12,57 
Καλαθοσφαίριση 0 0,00 13 2,91 0 0,00 21 1,95 13 3,63 
Κανόε - Καγιά 0 0,00 0 0,00 1 0,18 20 1,86 25 6,98 
Αθλήµατα ΚΟΕ 25 12,95 21 4,71 34 6,00 185 17,18 59 16,48 
Κωπηλασία 14 7,25 14 3,14 12 2,12 22 2,04 34 9,50 
Μοντέρνο Πένταθλο 4 2,07 0 0,00 1 0,18 5 0,46 0 0,00 
Μπέιζµπωλ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,84 0 0,00 
Ξιφασκία 1 0,52 1 0,22 0 0,00 19 1,76 0 0,00 
Πάλη 22 11,40 51 11,43 61 10,76 140 13,00 6 1,68 
Πετοσφαίριση 0 0,00 0 0,00 1 0,18 29 2,69 6 1,68 
Ποδηλασία 1 0,52 9 2,02 29 5,11 21 1,95 10 2,79 
Ποδόσφαιρο 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,93 0 0,00 
Πυγµαχία 1 0,52 1 0,22 17 3,00 17 1,58 17 4,75 
Στίβος10 45 23,32 101 22,65 149 26,28 192 17,83 55 15,36 
Σκοποβολή 6 3,11 5 1,12 11 1,94 9 0,84 1 0,28 
Σόφτµπωλ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,84 0 0,00 
Tαε Κβον Ντο 0 0,00 0 0,00 33 5,82 45 4,18 29 8,10 
Τζούντο 1 0,52 9 2,02 0 0,00 41 3,81 5 1,40 
Τοξοβολία 0 0,00 0 0,00 1 0,18 31 2,88 6 1,68 
Τρίαθλο 0 0,00 0 0,00 1 0,18 1 0,09 1 0,28 
Χειροσφαίριση 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 1,49 0 0,00 

                                                 
10 Στην Οµοσπονδία του Στίβου (ΣΕΓΑΣ) υπαγόταν µέχρι το 1998 και η Γυµναστική και µέχρι το 2001 το 
Μοντέρνο Πένταθλο. 
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Χόκεϋ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Σύνολο 193 100,00 446 100,00 567 100,00 1077 100,00 358 100,00 

 
Πίνακας 6: Βαθµοί που συγκέντρωσαν οι ΑΟ στους τελευταίους πέντε Ο.Α. και το ποσοστό  
                   (%) επί του συνόλου των βαθµών της ΕΟΕ στους αντίστοιχους Ο.Α. 
 
 
 
Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι πέντε Οµοσπονδίες (Στίβου, Άρσης Βαρών, 
Αθληµάτων ΚΟΕ, Πάλης και Ιστιοπλοίας) έχουν υπερβεί το 10% επί του συνόλου των βαθµών 
ΕΟΕ σε µια διοργάνωση και αυτές αθροιστικά συµβάλουν στους βαθµούς της ΕΟΕ ανά 
διοργάνωση µε ποσοστό πάνω από 50%. 
 
Σύγκριση των αθλητικών αποτελεσµάτων µε τη χρηµατοδότηση 
 
Για τα στοιχεία χρηµατοδότησης πρέπει να σηµειωθούν τα εξής: 
 Μέχρι το 1996 έχουν υπολογιστεί µόνο τα ποσά που διέθετε για Ολυµπιακή Προετοιµασία η 
ΕΟΕ από τα έσοδά της . 

 Για την περίοδο 1995-1998 δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τα ποσά που διατέθηκαν για την 
Ολυµπιακή Προετοιµασία στις ΑΟ µέσω της ΓΓΑ. 

 Από το 1999 µέχρι σήµερα υπολογίζονται αθροιστικά τα ποσά που διέθετε η ΕΟΕ για 
Ολυµπιακή Προετοιµασία και τα ποσά που διέθετε η ΓΓΑ µε βάση τις προτάσεις αξιολόγησης 
και κατανοµής της ΕΟΕ. 

 Για την περίοδο 2005-2008 έχουν υπολογιστεί τα ποσά που δόθηκαν µέχρι την έναρξη των 
Ο.Α. 

 Στη χρηµατοδότηση της Οµοσπονδίας του Στίβου (ΣΕΓΑΣ) περιλαµβάνονται και τα ποσά που 
αφορούν στη Γυµναστική και το Μοντέρνο Πένταθλο µέχρι το 1998 και το 2001 αντίστοιχα, 
οπότε ιδρύθηκαν χωριστές Οµοσπονδίες Γυµναστικής (ΕΓΟ) και Μ. Πεντάθλου (ΕΟ ΜΟ.ΠΕ). 

 
Για την ΕΟΕ 
 
Στη σύγκριση αξιολόγησης – χρηµατοδότησης για την ΕΟΕ, η καµπύλη χρηµατοδότησης  
(Γράφηµα 1) µε την καµπύλη αξιολόγησης (Γράφηµα 2) παρουσιάζουν ανάλογη διακύµανση µε 
εξαίρεση το 1996. Στην περίπτωση αυτή οι βαθµοί αξιολόγησης αυξάνουν και η χρηµατοδότηση 
ελαττώνεται. 

 
Γράφηµα 1: Καµπύλη χρηµατοδότησης .      Γράφηµα 2: Καµπύλη αξιολόγησης. 
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Για τις AΟ 
 
Με βάση τα στοιχεία χρηµατοδότησης για Ολυµπιακή Προετοιµασία διαµορφώθηκε ο παρακάτω 
πίνακας (πίνακας 7) που περιλαµβάνει τα ποσά χρηµατοδότησης ανά ΑΟ και το αντίστοιχο 
ποσοστό της (%) επί του συνόλου της χρηµατοδότησής τους. 
 
 1992 1996 2000 2004 2008 
 ΧΡΗΜ. 89-92  % ΧΡΗΜ. 93-96 % ΧΡΗΜ. 97-00 % ΧΡΗΜ. 01-04 % ΧΡΗΜ. 05-08 % 
Αντιπτέριση 0,00 0,00 0,00 0,00 68.965,52 0,54 396.218,20 1,01 48.800,00 0,20 
Αντισφαίριση 338.077,77 3,65 117.388,11 2,29 242.112,99 1,90 430.186,26 1,10 163.000,00 0,67 
Άρση Βαρών 425.531,91 4,59 414.922,96 8,10 1.192.956,71 9,36 3.567.662,03 9,13 905.400,00 3,72 
Γυµναστική 0,00 0,00 0,00 0,00 971.386,65 7,62 2.632.835,88 6,73 1.089.700,00 4,48 
Επ. Αντισφαίριση 308.143,80 3,33 127.659,57 2,49 324.284,67 2,54 457.945,78 1,17 248.000,00 1,02 
Ιππασία 48.884,81 0,53 133.056,49 2,60 237.710,93 1,86 485.098,02 1,24 273.400,00 1,12 
Ιστιοπλοία 528.980,19 5,71 529.065,88 10,33 824.651,50 6,47 2.132.439,00 5,45 1.858.700,00 7,65 
Καλαθοσφαίριση 1.065.297,14 11,50 374.159,94 7,30 625.091,71 4,90 2.032.231,06 5,20 2.180.000,00 8,97 
Κανόε - Καγιιάκ 0,00 0,00 0,00 0,00 90.975,79 0,71 415.542,20 1,06 358.700,00 1,48 
Αθλήµατα ΚΟΕ 1.049.156,27 11,33 556.434,34 10,86 1.336.757,15 10,48 5.229.656,84 13,38 6.188.700,00 25,46
Κωπηλασία 459.867,94 4,97 203.961,85 3,98 528.246,52 4,14 714.897,40 1,83 1.209.700,00 4,98 
Μοντέρνο Πένταθλο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.218,20 1,01 76.700,00 0,32 
Μπέιζµπωλ 0,00 0,00 0,00 0,00 41.085,84 0,32 555.160,97 1,42 30.000,00 0,12 
Ξιφασκία 253.264,86 2,73 133.528,98 2,61 261.188,55 2,05 451.352,01 1,15 268.700,00 1,11 
Πάλη 971.386,65 10,49 526.192,22 10,27 636.830,52 4,99 3.004.550,46 7,68 1.119.000,00 4,60 
Πετοσφαίριση 780.630,96 8,43 325.458,55 6,35 698.459,28 5,48 2.439.516,29 6,24 873.400,00 3,59 
Ποδηλασία 405.869,41 4,38 177.219,37 3,46 504.768,89 3,96 870.471,75 2,23 493.000,00 2,03 
Ποδόσφαιρο 199.559,79 2,15 110.785,03 2,16 325.752,02 2,55 923.490,14 2,36 0,00 0,00 
Πυγµαχία 284.079,24 3,07 105.649,30 2,06 356.566,40 2,80 473.170,46 1,21 314.000,00 1,29 
Στίβος 1.158.033,75 12,50 817.168,01 15,95 2.186.353,63 17,15 5.885.711,37 15,05 4.058.700,00 16,70
Σκοποβολή 275.862,07 2,98 177.549,52 3,47 161.408,66 1,27 539.739,63 1,38 371.400,00 1,53 
Σοφτµπωλ 0,00 0,00 0,00 0,00 41.085,84 0,32 430.403,55 1,10 30.000,00 0,12 
Tαε Κβο Ντο 4.402,05 0,05 4.402,05 0,09 402.054,29 3,15 1.723.676,08 4,41 732.400,00 3,01 
Τζούντο 226.852,53 2,45 110.051,36 2,15 193.690,39 1,52 475.037,34 1,22 996.400,00 4,10 
Τοξοβολία 0,00 0,00 0,00 0,00 54.292,00 0,43 398.418,20 1,02 206.000,00 0,85 
Τρίαθλο 0,00 0,00 0,00 0,00 66.030,81 0,52 396.218,20 1,01 113.400,00 0,47 
Χειροσφαίριση 477.622,89 5,16 179.016,87 3,49 234.776,23 1,84 816.526,86 2,09 100.000,00 0,41 
Χόκεϋ 0,00 0,00 0,00 0,00 41.085,84 0,32 822.373,95 2,10 0,00 0,00 

Σύνολο 9.777.131,33 100,00 5.386.179,60 100,00 12.751.283,93 100,00 39.430.129,13 100,00 24.307.200,00 100,00

 
Πίνακας 7: Ανά Οµοσπονδία χρηµατοδότηση για Ολυµπιακή Προετοιµασία και ποσοστό της  
                    επί του συνόλου χρηµατοδότησης για την τετραετία.  
 
Για τις Οµοσπονδίες που συµβάλλουν στους βαθµούς αξιολόγησης της ΕΟΕ µε ποσοστό πάνω 
από 10% η κάθε µία (Στίβος, Άρση Βαρών, Αθλήµατα ΚΟΕ και Ιστιοπλοία) η συµβολή στην 
αξιολόγηση είναι κατά κανόνα µεγαλύτερη από το ποσοστό της χρηµατοδότησης που 
λαµβάνουν. Για τις Οµοσπονδίες των οµαδικών αθληµάτων, εκτός από την υδατοσφαίριση ενώ 
συµµετείχαν στην αξιολόγηση µε ποσοστά από 0 - 3,6 τα ποσοστά χρηµατοδότησής τους 
κυµάνθηκαν από 0 - 11,50, δηλαδή το ποσοστό της χρηµατοδότησης ήταν πάντα µεγαλύτερο από 
τη συµβολή τους στην αξιολόγηση. Οι υπόλοιπες Οµοσπονδίες είχαν µικτή συµπεριφορά. 
 
Η ανάλυση των ποσών χρηµατοδότησης και των βαθµών που συγκέντρωσαν οι αντίστοιχες 
οµοσπονδίες για την κάθε Ολυµπιακή περίοδο εµφανίζουν υψηλή συσχέτιση. Το ποσοστό 
συσχέτισης εµφανίζεται στο παρακάτω γράφηµα. 
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Γράφηµα 3: Βαθµός συσχέτισης χρηµατοδότησης και αξιολόγησης αποτελεσµάτων των ΑΟ  
                     στους πέντε τελευταίους Ο.Α. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Η καµπύλη των βαθµών αξιολόγησης της ΕΟΕ παρουσιάζει παρόµοια συµπεριφορά µε την 
αντίστοιχη καµπύλη της χρηµατοδότησης. Στις αντίστοιχες καµπύλες των ΑΟ παρουσιάζονται 
αποκλίσεις που πρέπει να µελετηθούν σε σχέση µε τους υπόλοιπους παράγοντες κατανοµής της 
χρηµατοδότησης (κριτήρια ΕΟΕ). Γενικά, η συσχέτιση χρηµατοδότησης – αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των ΑΟ σε Ο.Α. εµφανίζει σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό συσχέτισης την 
περίοδο 1996-2008. Αυτό ίσως να είναι απόρροια του γεγονότος ότι την πρώτη περίοδο 1996-
2000 άρχισε η ΕΟΕ να κατανέµει τη χρηµατοδότηση µε βάση τις διεθνείς επιδόσεις των 
αθλητών, ενώ από το 2001 ίσχυσαν συγκεκριµένα κριτήρια και τρόπος κατανοµής της 
χρηµατοδότησης για την Ολυµπιακή Προετοιµασία. 
 
Βιβλιογραφία 
 
 Καρέτος, Σ., Γαργαλιάνος, ∆., Κοστολάκης Μ. και Αλµπανίδης, Ε. (2008). Αξιολόγηση της 
συνολικής επίδοσης της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής από το 1896 µέχρι το 2004, 9ο 
Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης, Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης Αθλητισµού, 12 - 14 
∆εκεµβρίου.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Παπαδάκη, Π., Χατζηγιάννη, Ε., Κωνσταντινάκος, Π. & Τραυλός, Α. 
Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου.  

 
Εισαγωγή 
 
Η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων (Ο.Α.) αποτελεί µία µεγάλη πρόκληση για τη 
διοργανώτρια πόλη / χώρα. Από το 1984 και µετά ακολουθείται ένα σύγχρονο µοντέλο 
οργάνωσης που αποφέρει πολλαπλά και ποικίλα οφέλη στην πόλη / χώρα, τα οποία διαρκούν για 
πολλά χρόνια µετά τη λήξη τους (Αυθίνος και Γαργαλιάνος, 2003). Σήµερα οι Αγώνες 
µελετώνται όχι µόνο σε σχέση µε τη φάση της προετοιµασίας και της φιλοξενίας, αλλά και σε 
σχέση µε τις συνέπειες του γεγονότος, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο Ολυµπιακός Κύκλος. 
 
Σύµφωνα µε τον Ολυµπιακό Χάρτη, η διοργάνωση των Αγώνων περιλαµβάνει την 
πραγµατοποίηση του Ολυµπιακού Τουρνουά ποδοσφαίρου σε τέσσερις πόλεις (επιπλέον της 
διοργανώτριας πόλης). Στην περίπτωση της Αθήνας, ο φάκελος υποψηφιότητάς της για την 
ανάληψη της διοργάνωσης των Ο.Α. του 2004 περιλάµβανε και τις πόλεις Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 
Βόλο και Ηράκλειο. Η κληρονοµιά των Αγώνων, µέρος της οποίας είναι και το γόητρο που 
προσδίδει µια τέτοια διοργάνωση (Hums and Greenwell, 2001) αποτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα 
για τις πόλεις αυτές. Σηµαντική είναι και η οικονοµική διάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων, 
η οποία είναι άµεσα συνδεδεµένη από τη χρήση τους µετά τους Αγώνες (Cashman, 2003). 
 
Σκοπός  
 
Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο λειτούργησε το Ηράκλειο 
Κρήτης κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του Ολυµπιακού Τουρνουά ποδοσφαίρου και πώς 
εξελίχθηκε µέχρι σήµερα σε σχέση µε τη διοργάνωση αυτή. 
 
Μεθοδολογία 
 
Οι πληροφορίες για την έρευνα συγκεντρώθηκαν από συνεντεύξεις µε εκπροσώπους της ΟΕΟΑ 
«Αθήνα 2004» και φορέων του ∆ήµου Ηρακλείου (πραγµατοποιήθηκαν έξι συνολικά), από 
δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο τύπο, από πηγές του διαδικτύου και από προσωπική εµπειρία.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Από την έρευνα προέκυψε ότι το Ηράκλειο ανταπεξήλθε πλήρως στις Ολυµπιακές υποχρεώσεις 
του. Όλοι οι εµπλεκόµενοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς συνεργάστηκαν αρµονικά και οι 
πολίτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Με αφορµή τους Ο.Α. πραγµατοποιήθηκαν έργα που 
βελτίωσαν όχι µόνο την εικόνα της πόλης, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.  
 
Όµως, η πλήρης αξιοποίηση των Ολυµπιακών ευκαιριών που δόθηκαν στο Ηράκλειο τίθεται 
σήµερα σε αµφισβήτηση. Το Παγκρήτιο Στάδιο παραχωρήθηκε στο ∆ήµο µε τη λήξη των 
Αγώνων του 2008, αφού για όλα τα προηγούµενα χρόνια παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. 
Επίσης, ο τουρισµός µετά το 2004 αντί να αυξάνεται, µειώνεται. Αν και αυτό καθαυτό το γεγονός 
δε φαίνεται να έχει άµεση σχέση µε τους Αγώνες, δεν επιβεβαιώνει τις εκτιµήσεις εκείνων που 
θεωρούσαν ότι η διεξαγωγή του Ολυµπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο θα συνέβαλε 
στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στο νησί.  
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Συµπέρασµα 
 
Αν και µε σηµαντική καθυστέρηση η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δηµιούργησε η 
διεξαγωγή των Ο.Α. στην πόλη του Ηρακλείου είναι εφικτή.  
 
Βιβλιογραφία  
 
 Αυθίνος, Ι. και Γαργαλιάνος, ∆. (2003). Οργάνωση Ολυµπιακών Αγώνων. Αθήνα: 
Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις.  

 Cashman, R., (2003). Impact of the Games on Olympic Host Cities. Barcelona: Centre d’ 
Estudis Olimpics (UAB). 

 Hums, M. and Greenwell, C. (2001). Η επιχειρηµατική διάσταση των Ολυµπιακών Αγώνων. 
Ολυµπιακοί Αγώνες, Αναφορές- Προσεγγίσεις. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων & Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004».  
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ NIKE 
 
Χαροκοπάκη, Μ., Χατζηγιάννη, Ε., Μουντάκης, Κ. & Τραυλός, Α. 
Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου.  
 
Εισαγωγή 
 
Οι πολυεθνικές εταιρίες συχνά αντιµετωπίζουν κρίσεις, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό οφείλονται 
στο γεγονός ότι λειτουργούν σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον (Χατζηγιάννη, 2007). 
Κοµβικό σηµείο στη διαδικασία διαχείρισης των κρίσεων αυτών αποτελούν τα διεθνή ΜΜΕ. Για 
το λόγο αυτό, οι εταιρίες τα χρησιµοποιούν προκειµένου να περάσουν τα δικά τους µηνύµατα 
στους πελάτες τους και να αποκαταστήσουν την εικόνα τους. Η επικοινωνία σχεδιάζεται µε 
τρόπον ώστε να βελτιώνει την εικόνα της εταιρίας και να µειώνει τη ζηµιά από ένα αρνητικό 
συµβάν (Fearn-Banks, 1996).  
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να µελετηθούν οι τρόποι επικοινωνιακής αποκατάστασης 
της εικόνας της ΝΙΚΕ, µίας πολυεθνικής εταιρίας αθλητικών ειδών, σε παγκόσµιο επίπεδο. 
 
Μεθοδολογία  
 
Η έρευνα έγινε µε τη µέθοδο µελέτη περίπτωσης (case study), η οποία είναι µια πλήρης και 
λεπτοµερειακή εξέταση µιας συγκεκριµένης εταιρίας, ατόµου, κοινότητας, κλίκας, ή τάξης 
(Καµπίτσης, 2004). Η συλλογή των δεδοµένων της έρευνας στηρίχτηκε στη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση για τη NΙΚΕ. Για την απόκτηση πληροφοριών που δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν 
από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της συνέντευξης. Η συνέντευξη 
βασίστηκε σε ερωτήσεις που είχαν προαποφασιστεί στην αρχή διεξαγωγής της έρευνας και σε 
ερωτήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκειά της. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι το µοντέλο της συµµετρικής επικοινωνίας διπλής 
κατεύθυνσης έχει αξιολογηθεί ως ένα καλό «εργαλείο» για την αποτελεσµατική διαχείριση µιας 
επικοινωνιακής κρίσης (Fearn-Banks, 1996; Naude, Froneman and Atwood, 2004). Το µοντέλο 
αυτό επιτρέπει στον οργανισµό που το χρησιµοποιεί να επικοινωνεί µε διαφορετικά 
ενδιαφερόµενα µέρη και να εκτιµά τις αντιλήψεις τους, µε αποτέλεσµα να έχει πιο άµεση 
ανταπόκριση στην αποκατάσταση της κρίσης. Σύµφωνα µε τον Benoit (1995) υπάρχουν πέντε 
στρατηγικές αποκατάστασης της εικόνας της εταιρίας: η άρνηση, η αποφυγή ευθύνης, η µείωση 
του διασυρµού του γεγονότος, η διορθωτική πράξη και η παραδοχή του γεγονότος. Η εφαρµογή 
της κατάλληλης στρατηγικής σε περίπτωση επικοινωνιακής κρίσης απαιτείται να είναι 
προσαρµόσιµη ανάλογα µε την περίπτωση (Cancel, Mitrook and Cameron, 1999) προκειµένου να 
οδηγηθεί µια εταιρία στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 
 
Η NΙΚΕ, παρόλο που έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για τον τρόπο λειτουργίας της σε 
παγκόσµιο επίπεδο, καταφέρνει πάντα να αποκαταστήσει την εικόνα της µέσω της συνδυαστικής 
χρήσης των παραπάνω στρατηγικών. Με τη δηµιουργία καλών σχέσεων µε τα ΜΜΕ έχει τη 
δυνατότητα να µειώνει σηµαντικά την έκταση µίας κρίσης όταν αυτή παρουσιάζεται, αφού αυτά 
της δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν αποτελεσµατικά µε τις αγορές - στόχους της. 
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Σηµαντικό παράγοντα για την αποκατάσταση της εικόνας της εταιρίας αποτελεί σήµερα το 
διαδύκτιο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συµβάλλει στην επίλυση µίας επικοινωνιακής κρίσης 
λόγω της αµεσότητας και της επιρροής που έχει στη σύγχρονη κοινωνία (Holtz, 2002; Phillips, 
2001). Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει καίρια σηµασία 
στη συνολική στρατηγική επικοινωνίας της εταιρίας (Andrews, 1971; Carroll and Hoy, 1984).  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ (FIFA) 
 
Κριεµάδης Θ., Κουρτεσοπούλου, Α., Βρόντου Ο., Παπαϊωάννου, Α., & Τερζούδης, Χ.  
Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. 
 
Εισαγωγή 
 
Τα ποδοσφαιρικά αθλητικά σωµατεία λειτουργούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και 
προσπαθούν να ενισχύουν συνεχώς την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητά τους 
διαµορφώνοντας τη δική τους ξεχωριστή στρατηγική, σύµφωνα µε τα δικά τους ισχυρά σηµεία 
και τις δυνατότητες της αγοράς. Η υιοθέτηση ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π) 
(Quality Management System) είναι µια απόφαση στρατηγικής σηµασίας για τους σύγχρονους 
οργανισµούς (αθλητικούς, ή µη), το οποίο σχεδιάζεται και εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες, 
το σκοπό, τους στόχους, τη στρατηγική, το µέγεθος και τη δοµή τους. Η αποτελεσµατική 
λειτουργία ενός οργανισµού προϋποθέτει τον προσδιορισµό και τη διαχείριση πολλών 
δραστηριοτήτων που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους (Arnold, 1994).   
 
Το ISO 9001:2000 είναι το ∆ιεθνές Πρότυπο Ποιότητας που εκδόθηκε από το ∆ιεθνή Οργανισµό 
Τυποποίησης το 2000 και αφορά στις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί το Σ∆Π ενός 
οργανισµού. Σύµφωνα µε το ISO 9001:2000, κάθε οργανισµός πρέπει να καθιερώσει, να 
τεκµηριώσει, να θέσει σε εφαρµογή, να διατηρεί ένα Σ∆Π και να βελτιώνει διαρκώς την 
αποτελεσµατικότητά του. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης 
(2001), κάθε οργανισµός πρέπει να: 
 Εντοπίσει τις διεργασίες που χρειάζονται για το Σ∆Π και την εφαρµογή τους σε όλη τη δοµή 
του. 

 Προσδιορίσει τη σειρά και την αλληλεπίδραση των διεργασιών αυτών. 
 Καθορίσει κριτήρια και µεθόδους που χρειάζονται, ώστε να εξασφαλίσει ότι τόσο η λειτουργία 
όσο και ο έλεγχος των διεργασιών αυτών είναι αποτελεσµατικά. 

 Εξασφαλίσει τη διαθεσιµότητα των πόρων και των πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την 
υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διεργασιών αυτών. 

 Παρακολουθεί, να µετρά και να αναλύει τις διεργασίες αυτές. 
 Θέτει σε εφαρµογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη προσχεδιασµένων 
αποτελεσµάτων. 

 Μεριµνά για τη διαρκή βελτίωση των διεργασιών αυτών. 
 
∆ιεργασίες ενός οργανισµού 
 
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000, ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (2000) 
οµαδοποιεί τις διεργασίες ενός οργανισµού ως εξής: 
 ∆ιοίκησης 
- Προσδιορισµός της πολιτικής και των στόχων ποιότητας. 
- Ανασκοπήσεις του Σ∆Π. 

 ∆ιαχείρισης Πόρων 
- Προσδιορισµός της καταλληλότητας του προσωπικού, του εξοπλισµού, της υποδοµής και     
   του περιβάλλοντος εργασίας. 
- Εκπαίδευση του προσωπικού. 

 Υλοποίησης του Προϊόντος (δηλαδή τις παραγωγικές διεργασίες παροχής υπηρεσιών) 
- Προσδιορισµός των φάσεων παραγωγής προϊόντων / παροχής υπηρεσιών. 
- Επικοινωνία µε τους πελάτες. 
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- Σχεδιασµός και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. 
- Προµήθειες πρώτων υλών και υπηρεσιών τρίτων. 
- Παραγωγή / παροχή υπηρεσιών. 
- Συντήρηση εξοπλισµού και διακρίβωση των οργάνων.  

 
 Μετρήσεων, Ανάλυσης και Βελτίωσης 
- Ικανοποίηση των πελατών. 
- Εσωτερικές επιθεωρήσεις. 
- Ποιοτικοί έλεγχοι των προϊόντων και των διεργασιών παραγωγής. 
- Χειρισµός ελαττωµατικών προϊόντων. 
- Ανάλυση αποτελεσµάτων ποιοτικών ελέγχων. 
- Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων. 
- ∆ιορθωτικές ενέργειες. 
- Προληπτικές ενέργειες. 
- ∆ιεργασίες συνεχούς βελτίωσης. 

 
Σκοπός  
 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει το Σ∆Π που δηµιούργησε η Παγκόσµια 
Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) µε στόχο την εφαρµογή του στις Εθνικές Ποδοσφαιρικές 
Οµοσπονδίες (ΕΠΟ). 
 
Μεθοδολογία 
 
Για τη δηµιουργία και την υλοποίηση του Σ∆Π η FIFA συνέστησε οµάδα εµπειρογνωµόνων, τα 
µέλη της οποίας: α) µελέτησαν τα διεθνώς αναγνωρισµένα Σ∆Π European Business Excellence 
Model, Malcolm Baldrige National Quality Award και ISO 9001:2000 και β) πραγµατοποίησαν 
κύκλο συναντήσεων ανταλλαγής ιδεών και συνεντεύξεων µε στελέχη των ΕΠΟ.      
 
Αποτελέσµατα 
 
Με βάση τις προτάσεις της οµάδας εµπειρογνωµώνων δηµιουργήθηκε το Σ∆Π, το οποίο 
περιλάµβανε τις παρακάτω προδιαγραφές - κριτήρια που ήταν σύµφωνα µε τη στρατηγική και τις 
πολιτικές της FIFA, αλλά και µε τις δυνατότητες των ΕΠΟ: 
1. ∆ηµιουργία στρατηγικής κάθε ΕΠΟ (ανάπτυξη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου, 

συγκρότηση οργανωτικής δοµής, εφαρµογή και αξιολόγηση του Σ∆Π). 
2. Ανθρώπινο ∆υναµικό (περιγραφή θέσεων εργασίας, αξιολόγηση προσωπικού, εκπαίδευση 

και κατάρτιση, περιβάλλον εργασίας, κώδικας ηθικής, κλπ.). 
3. Επικοινωνία (εσωτερική / εξωτερική επικοινωνία, διαχείριση κρίσεων, κλπ.).  
4. Οικονοµική ∆ιαχείριση (διαµόρφωση προϋπολογισµών, αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων, 

διαχείριση κινδύνων, θέµατα ασφάλειας, κλπ.). 
5. Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιοίκησης (συλλογή / επεξεργασία / αποθήκευση / ασφάλεια 

δεδοµένων). 
6. ∆ιαχείριση Προµηθειών και Logistics (αξιολόγηση και επιλογή προµηθευτών, κλπ.). 
7. Νοµικά Θέµατα (κανονισµοί, διατάξεις, ντόπινγκ, συµβόλαια, κλπ.). 
8. ∆ιοίκηση Πελατών (διερεύνηση αναγκών πελατών, διαχείριση παραπόνων, ικανοποίηση 

πελατών, κλπ.). 
9. ∆ραστηριότητες σχετικές µε το ποδόσφαιρο (εθνική οµάδα, διαιτητές, κλπ.). 
 
 
 



9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης                                
ΕλλΕ∆Α - ΕΟΕ 

Αµφιθέατρο ΕΟΕ               12-14 ∆εκεµβρίου 2008 85

 
Από την εφαρµογή του Σ∆Π η FIFA προσδοκά οι ΕΠΟ να έχουν τα παρακάτω οφέλη:  
 Σταθερή προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. 
 Συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών τους. 
 Ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των φιλάθλων / πελατών σε συνδυασµό µε τα      
επαγγελµατικά πρότυπα και τους κανόνες ηθικής.   

 Επίλυση των οργανωτικών τους θεµάτων.  
 Σαφή καθορισµό των αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων του προσωπικού.  
 Τυποποίηση των κύριων δραστηριοτήτων τους.  
 Καταγραφή της απόδοσης και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν.  
 Πρόληψη λαθών κατά την προσφορά των υπηρεσιών.  
 Μείωση του κόστους λειτουργίας τους.  
 Προβολή τους στους πελάτες της ως ένας χώρος παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών (Hall, 
1992; Hoyle, 1998).  
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Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ  
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

 
Σταυρόπουλος, Στ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή 

 
Για πολλά χρόνια η βίωση, η αναγνώριση και η εκδήλωση συναισθηµάτων στον εργασιακό χώρο 
θεωρούνταν σηµάδι αδυναµίας, σύγχυσης και αποµάκρυνσης από τον ορθολογισµό και, συνεπώς, 
των σωστών αποφάσεων. Όµως, από τη δεκαετία του 1990 ο επιχειρηµατικός κόσµος άρχισε να 
αναγνωρίζει ότι το συναίσθηµα µπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιµη πηγή πληροφοριών που, αν 
αναγνωρισθεί και αξιοποιηθεί κατάλληλα, µπορεί να οδηγήσει σε θεαµατικά θετικά 
αποτελέσµατα (Cooper and Sawaf, 1996). Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη µεταστροφή ήταν 
πολλοί, µε κυριότερους την ευρεία εφαρµογή του µοντέλου εργασίας σε οµάδες και την 
παγκοσµιοποίηση (Goleman, 1998). Πραγµατικά, είναι δύσκολο να αγνοηθεί το συναίσθηµα 
όταν κάποιος εργάζεται ως µέλος µιας οµάδας όπου δηµιουργούνται συγκρούσεις, συµπάθειες 
και συµµαχίες, ιδιαίτερα όταν οι δραστηριότητες απλώνονται έξω από τα στενά τοπικά όρια.  
 
Η έννοια της «συναισθηµατικής νοηµοσύνης»  
 
Σύµφωνα µε τον Goleman (1995) συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι η ικανότητα να αναγνωρίζει 
κανείς τα δικά του συναισθήµατα και αυτά των άλλων και να τα χειρίζεται αποτελεσµατικά. Η 
συναισθηµατική νοηµοσύνη περιγράφει ικανότητες που είναι µεν διαφορετικές από τη γνωστική 
νοηµοσύνη, αλλά και συµπληρωµατικές σε αυτή. Πρώτος ο Thorndike (1920) µίλησε για 
κοινωνική νοηµοσύνη και άρχισε το διάλογο για τη διάκριση µεταξύ των δύο ειδών νοηµοσύνης. 
Πολύ αργότερα, ο Gardner (1983), ψυχολόγος του πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, επεσήµανε τη 
σπουδαιότητα των δύο διαφορετικών τύπων νοηµοσύνης, δηλαδή της γνωστικής (της γνώσης του 
εσωτερικού εαυτού - knowing one's inner world) και της κοινωνικής προσαρµοστικότητας (social 
adeptness).  
 
Στη συνέχεια, ο Reuven Bar-on (1988) µίλησε για ∆είκτη Συναισθηµατικότητας (Emotional 
Quotient, EQ) - σε αναλογία µε το ∆είκτη Nοηµοσύνης (Intelligence Quotient, IQ) - και έκανε 
µια πρώτη προσπάθεια να µετρήσει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη. Στο πιο πρόσφατο µοντέλο 
του (2000) διακρίνει πέντε διαστάσεις συναισθηµατικής νοηµοσύνης: α) ενδοπροσωπικές 
δεξιότητες (intrapersonal skills), β) διαπροσωπικές δεξιότητες (interpersonal skills), γ) 
προσαρµοστικότητα (adaptability), δ) έλεγχο στρες (stress management) και ε) γενική διάθεση 
(general mood). 
 
Το 1990, οι ψυχολόγοι του πανεπιστηµίου Yale Peter Salovey και John Mayer όρισαν τη 
συναισθηµατική νοηµοσύνη ως «την ικανότητα να µπορεί κανείς να παρακολουθεί και να 
ρυθµίζει τα δικά του συναισθήµατα, αλλά και αυτά των άλλων και να τα χρησιµοποιεί ως οδηγό 
για σκέψη και δράση».  
 
Όµως, αυτός που έκανε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ευρέως γνωστή ήταν ο Daniel Goleman 
µε τα βιβλία του «Emotional Intelligence» (1995) και «Working with Εmotional Ιntelligence» 
(1998), όπου υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα σύστηµα συναισθηµατικών ικανοτήτων µε δύο βασικές 
διαστάσεις συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Η πρώτη βασική διάσταση είναι οι «εσωτερικές, 
ατοµικές διεργασίες» (επίπεδο «εαυτός»), οι οποίες καθορίζουν πώς το άτοµο χειρίζεται τα 
θέµατα του εαυτού του. Η διάσταση αυτή χαρακτηρζεται από δύο βασικές συναισθηµατικές 
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ικανότητες: 1) τη γνώση του εαυτού (self - awareness), η οποία περιλαµβάνει: α) τη 
συναισθηµατική επίγνωση, δηλαδή τη δυνατότητα κάποιου να αναγνωρίζει τα συναισθήµατά του 
και τις επιπτώσεις τους, β) την ακριβή αξιολόγηση του εαυτού του, δηλαδή την αναγνώριση των 
δυνατοτήτων, των αδυναµιών και των ορίων του και γ) την αυτοπεποίθηση, δηλαδή µια ισχυρή 
αίσθηση προσωπικής αξίας και των δυνατοτήτων της και 2) τη διαχείριση του εαυτού (self - 
management), που περιλαµβάνει τον αυτοέλεγχο, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, την 
ευσυνειδησία, την προσαρµοστικότητα, τα κίνητρα επιτυχίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών.  
 
Η δεύτερη βασική διάσταση συναισθηµατικής νοηµοσύνης ίναι οι «κοινωνικές διεργασίες» 
(επίπεδο «άλλοι»), οι οποίες καθορίζουν πόσο καλά το άτοµο χειρίζεται τις σχέσεις του µε τους 
άλλους. Η διάσταση αυτή χαρακτηρίζεται επίσης από δύο βασικές συναισθηµατικές ικανότητες: 
1) την κοινωνική επίγνωση (social awareness) που περιλαµβάνει: α) την ενσυναίσθηση 
(empathy), δηλαδή την ικανότητα κάποιου να κατανοεί τη διαφορετικότητα και να προσπαθεί να 
νιώσει τα συναισθήµατα που βιώνει ο άλλος, β) τον προσανατολισµό προς την παροχή 
υπηρεσιών, δηλαδή την ικανότητα αναγνώρισης και ικανοποίησης των αναγκών των άλλων και 
γ) την οργανωσιακή επίγνωση, δηλαδή την ικανότητα κατανόησης των κυρίαρχων 
συναισθηµάτων µιας οµάδας, καθώς και τις σχέσεις ισχύος που κυριαρχούν σε αυτή και 2) τη 
διαχείριση σχέσεων (relationship management) που περιλαµβάνει: α) το ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη των άλλων, β) την οραµατιστική ηγεσία, δηλαδή την ικανότητα κινητοποίησης των 
ατόµων προς ένα κοινό όραµα και γ) τη λειτουργία ως καταλύτη αλλαγών, δηλαδή την ικανότητα 
εισαγωγής και αποτελεσµατικής διαχείρισης αλλαγών, το χτίσιµο δεσµών και την οµαδική 
εργασία και συνεργασία. 

 
Ηγεσία και συναισθηµατική νοηµοσύνη 

 
Αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν ότι ένας συναισθηµατικά έξυπνος ηγέτης µπορεί ευκολότερα 
να δηµιουργήσει ένα γόνιµο εργασιακό κλίµα που δραστηριοποιεί τους εργαζόµενους και τους 
ενθαρρύνει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο Williams (1994) χρησιµοποιώντας ως 
κριτήριο τα κέρδη και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, βρήκε ότι ανώτατα διευθυντικά 
στελέχη αµερικανικών ασφαλιστικών εταιριών µε αυξηµένο δείκτη συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης είχαν καλύτερες χρηµατοοικονοµικές αποδόσεις. Σε έρευνα που διεξήγαγε σε 
διευθυντές πολυεθνικής εταιρίας ποτών και τροφίµων ο McClelland (1998) βρήκε ότι αυτοί που 
είχαν µεγαλύτερες ικανότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης επετύγχαναν τους ετήσιους 
επιχειρησιακούς στόχους τους 15 - 20% καλύτερα από διευθυντές µε µικρότερες τέτοιες 
ικανότητες  
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα του Fernadez-Araoz (2001), αντικείµενο της οποίας ήταν 
η διερεύνηση των παραγόντων επιτυχίας ανώτατων διευθυντικών στελεχών. Στην έρευνα 
συµµετείχαν 515 ανώτατοι διευθυντές εταιρειών από τη Λατινική Αµερική, την Ιαπωνία και τη 
Γερµανία. Βρέθηκε ότι οι επιτυχηµένοι και οι αποτυχηµένοι διευθυντές παρουσίαζαν διαφορές 
σε τρία βασικά στοιχεία: α) στην προϋπηρεσία / προηγούµενη εµπειρία, β) στη γνωστική 
νοηµοσύνη και γ) στη συναισθηµατική νοηµοσύνη. Ο ερευνητής υποστήριξε ότι συγκεκριµένοι 
συνδυασµοί αυτών των χαρακτηριστικών µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κριτήρια επιλογής για 
ανώτατες θέσεις. Ο πιο ισχυρός συνδυασµός είναι αυτός των στοιχείων «µεγάλη προϋπηρεσία / 
εµπειρία» µε «υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη» (ένα µέτριο ΙQ δεν φαίνεται να έχει αρνητική 
επίδραση στην επιτυχία), ο δεύτερος καλύτερος συνδυασµός είναι αυτός των στοιχείων «υψηλή 
συναισθηµατική νοηµοσύνη» µε «υψηλή γνωστική νοηµοσύνη», ενώ ο παραδοσιακός 
συνδυασµός «µεγάλη προϋπηρεσία / εµπειρία» µε «υψηλή γνωστική νοηµοσύνη» δεν προσφέρει 
πολλά στην επιτυχία των στελεχών αυτών. 
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Οι Akers and Porter (2003) βρήκαν παρόµοια αποτελέσµατα µε αυτά του Fernadez-Araoz (2001), 
τα οποία υποστηρίζουν ότι µεταξύ των παραγόντων που επιδρούν στην επιτυχία το IQ 
συµµετέχει µόνο έως 10%, ενώ το υπόλοιπο 90% εξαρτάται από άλλους παράγοντες, µεταξύ των 
οποίων και το EQ.  
 
Βασιζόµενος σε αποτελέσµατα έρευνας της Hay / McBer σε 3.871 διευθυντικά στελέχη διεθνώς 
ο Goleman (2000) έκανε λόγο για έξι διαφορετικoύς τύπους (στυλ) ηγεσίας, οι οποίοι συνδέονται 
άµεσα µε τις διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και έχουν διαφορετικές επιδράσεις 
στην εργασιακή απόδοση και το κλίµα του οργανισµού: 1) τον καταπιεστικό (coercive), 2) τον 
οραµατιστικό (visionary), 3) τον ανθρωπιστικό (affiliative), 4) το δηµοκρατικό (democratic), 5) 
τον καθοδηγητικό (pacesetting) και 6) το συµβουλευτικό (coaching). Επίσης, υποστήριξε ότι οι 
πραγµατικά επιτυχηµένοι ηγέτες δεν χρησιµοποιούν µόνο ένα από αυτά τα στυλ, αλλά τα 
εναλλάσσουν ανάλογα µε τις ανάγκες που δηµιουργούνται σε κάθε κατάσταση. Ο Goleman 
θεωρεί ότι οι ηγέτες που επιδεικνύουν τέσσερα από τα έξι στυλ και κυρίως το οραµατιστικό, το 
δηµοκρατικό, το ανθρωπιστικό και το συµβουλευτικό δηµιουργούν το καλύτερο οργανωσιακό 
κλίµα στις επιχειρήσεις τους και επιτυγχάνουν τις µεγαλύτερες επιδόσεις. 
 
Συµπέρασµα 
 
Ένας συναισθηµατικά έξυπνος άνθρωπος µπορεί να ηγείται προσπαθειών, να δηµιουργεί γόνιµο 
εργασιακό κλίµα, να δραστηριοποιεί τους εργαζόµενους και να τους ενθαρρύνει να δίνουν τον 
καλύτερό τους εαυτό (Πατεράκη, 2004). Αυτός ο ενθουσιασµός και η συνεπακόλουθη επιπλέον 
προσπάθεια επιφέρουν της επιδιωκόµενη αυξηµένη επιχειρησιακή απόδοση. Σε µια εποχή 
παγκοσµιοποίησης, όπου το επιχειρηµατικό τοπίο µεταβάλλεται συνεχώς, ένας ηγέτης πρέπει να 
διαθέτει αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση, κοινωνική επίγνωση και άλλες ικανότητες 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης για να είναι ικανός να επιτύχει αποτελέσµατα, να δρα ως φορέας 
δηµιουργικότητας και επιχειρηµατικότητας, να δηµιουργεί γόνιµο οργανωσιακό κλίµα µε 
εργαζόµενους ευχαριστηµένους και παραγωγικούς. Όπως επισηµαίνει ο Brown (2002) η επόµενη 
φάση της εξέλιξης του ανθρώπου θα βασισθεί στη µείωση του εγωιστικού ανταγωνισµού και 
στην αύξηση της συλλογικότητας, όχι υπό τη µορφή δεσποτισµού, αλλά υπό τη µορφή µιας 
διευρυµένης αίσθησης του εαυτού του. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΟΡΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ 
 

Τερζούδης, Χ., Κριεµάδης, Α., Παπαϊωάννου, Α. & Κουρτεσοπούλου, Α. 
Τµήµα Οργάνωση & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
 
Εισαγωγή 
 
Η δύσκολη οικονοµική συγκυρία που εξελίσσεται σε παγκόσµιο επίπεδο έχει επηρεάσει 
σηµαντικά πολλούς τοµείς της εγχώριας οικονοµικής δραστηριότητας. Ο τοµέας του εµπορίου 
εµφανίζει στασιµότητα, οι υπηρεσίες έχουν περιορίσει τη δραστηριότητά τους και γενικότερα η 
συνολική ζήτηση για κατανάλωση έχει συρρικνωθεί. Το δυσµενές οικονοµικό κλίµα έχει 
επηρεάσει σαφώς και τον αθλητικό τοµέα. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η Αγγλική οµάδα 
ποδοσφαίρου West Ham βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκωπίας, ενώ οι άλλοτε ευδοκιµούσες 
και οικονοµικά εύρωστες οµάδες της Premier League αντιµετωπίζουν σηµαντικά οικονοµικά 
προβλήµατα µε χρέη που αγγίζουν τα τρία δισεκατοµµύρια λίρες. Η συσσώρευση των χρεών 
τους οφείλεται στη µείωση των εσόδων τους, αφού οι χορηγοί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους και οι οπαδοί έχουν περιορίσει τις αγορές τους τόσο σε εισιτήρια, όσο και 
στην αγορά προϊόντων των οµάδων (www. sport24.gr). 
 
Τα ιδιωτικά γυµναστήρια δεν µπορούν να µείνουν ανεπηρέαστα από αυτό το αρνητικό κλίµα. Η 
µείωση της ζήτησης για αθλητικά προϊόντα / υπηρεσίες επηρεάζει άµεσα τα έσοδα των 
γυµναστηρίων, αφού η συνδροµή των µελών αποτελεί τη µοναδική πηγή εσόδων τους. Για να 
αλλάξει αυτή η κατάσταση στόχους των ιδιοκτητών πρέπει να αποτελούν: α) η βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν, β) η ενδυνάµωση των απτών οφελών που έχουν οι  
συνδροµιτές και γ) η δυνατότητα πρόσβασης σε εναλλακτικές πηγές εσόδων. Στη σηµερινή 
δύσκολη οικονοµική συγκυρία η σύναψη χορηγικών συµφωνιών µπορεί να αποτελέσει για τα 
γυµναστήρια µια ισχυρή πηγή εσόδων, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναβαθµίσουν 
τον εξοπλισµό τους και να παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τα µέλη. 
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τη χορηγική πρόταση για το 2009 ενός ιδιωτικού 
γυµναστηρίου που βρίσκεται στη Λάρισα.  
 
∆ιαδικασία συγκρότησης της πρότασης χορηγίας 
 
Κάθε προσπάθεια για σύναψη χορηγικής συµφωνίας απαιτεί µια ολοκληρωµένη στρατηγική 
προσέλκυσης των δυνητικών χορηγών, η οποία περιλαµβάνει την µε επαγγελµατικό τρόπο 
παροχή ενός συνολικού πακέτου ωφεληµάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση της προσπάθειάς 
τους να εκπληρώσουν τους στόχους τους (αύξηση της αναγνωρισιµότητας / των πωλήσεων, 
κλπ.). Η επιτυχής έκβαση µιας τέτοιας προσπάθειας βασίζεται: α) στην αποτελεσµατική 
αναζήτηση των δυνητικών χορηγών, β) στην αναγνώριση των αναγκών τους και γ) στην 
προετοιµασία µιας ολοκληρωµένης χορηγικής πρότασης (Stotlar, 2001). 
 
Με βάση την παραπάνω φιλοσοφία, ο πρώτος στόχος του γυµναστηρίου ήταν η διερεύνηση της 
τοπικής αγοράς προκειµένου να αναζητηθούν οι επιχειρήσεις που µπορούσαν να 
δραστηριοποιηθούν σε ζητήµατα αθλητικών χορηγιών. Σηµαντικά εργαλεία στην προσπάθεια 
αυτή ήταν οι τοπικές εφηµερίδες, τα περιοδικά, οι εµπορικοί κατάλογοι (χρυσός οδηγός, 
επαγγελµατικός οδηγός Λάρισας), τα µέλη του γυµναστηρίου, οι πολίτες, κλπ. Αφού 
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εντοπίστηκαν οι επιχειρήσεις που ήταν κατάλληλες για αθλητική χορηγία µε βάση τη 
δραστηριότητά τους σε χορηγίες και την οµοιότητα των αγορών – στόχων καταρτίστηκε ένας 
κατάλογος πιθανών χορηγών. Οι τοµείς που επιλέχθηκαν εµφάνιζαν οµοιότητες στα 
δηµογραφικά στοιχεία των πελατών και ήταν οι τοµείς των αυτοκινήτων, των ηλεκτρικών ειδών, 
των επίπλων, της κινητής τηλεφωνίας, των ασφαλιστικών υπηρεσιών, της αθλητικής ένδυσης και 
υπόδησης, της γενικής ένδυσης και υπόδησης, των ταξιδιωτικών γραφείων, των εστιατορίων, των 
µπαρ, κλπ.  
 
Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αυτής ήταν η απόκτηση επιπλέον στοιχείων για την κάθε 
εταιρία χωριστά. Μέσω εταιρικών αναφορών (ισολογισµών, ετήσιων εκθέσεων, δηµοσιευµένων 
άρθρων, κλπ.) αναζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά µε τις επιχειρηµατικές τους ενασχολήσεις, τα 
προϊόντα που παράγουν, τις στρατηγικές µάρκετινγκ που εφαρµόζουν, τις συνεργασίες που 
προωθούν, κλπ.  
 
Το επόµενο βήµα της διαδικασίας ήταν ο καθορισµός των στόχων της χορηγικής πρότασης, οι 
οποίοι βασίζονταν στις ανάγκες των δυνητικών χορηγών (π.χ., αύξηση των πωλήσεων, αύξηση 
της αναγνωρισιµότητας, ενίσχυση της εικόνας τους, δηµιουργία σχέσεων, κλπ.) (Meenaghan, 
1983; Sandler and Shani, 1993). Οι στόχοι της συγκεκριµένης χορηγικής πρότασης  
καθορίστηκαν ως εξής: 
 Αύξηση της αναγνωρισιµότητας των χορηγών. 
 Ενίσχυση της εικόνας τους. 
 Συµβολή στην αποτελεσµατική προώθηση των προϊόντων – υπηρεσιών τους µέσα και έξω από 
το χώρο του γυµναστηρίου µε στοχευµένες και πολύπλευρες προωθητικές δράσεις. 

 Συµβολή στην αύξηση των πωλήσεών τους. 
 
Για την τιµολόγηση των χορηγικών πακέτων λήφθηκε υπόψη η αξία των ωφεληµάτων που 
προσφέρονταν σε σχέση µε τον ανταγωνισµό (περιοδικά, εφηµερίδες, χορηγικό πρόγραµµα ΠΑΕ 
ΑΕΛ, επαγγελµατικές οµάδες µπάσκετ, κλπ.).   
 
Περιεχόµενο της χορηγικής πρότασης 
 
Η χορηγική πρόταση περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
 Λεπτοµερή περιγραφή του γυµναστηρίου (π.χ., ιστορικό, ιδιοκτησιακό καθεστώς, αποστολή, 
στόχους, υπηρεσίες που παρέχει, κλπ.). Ιδιαίτερη έµφαση δινόταν στην παρουσίαση των 
δηµογραφικών στοιχείων των πελατών (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση) και 
παρουσιάζονταν επιπρόσθετα στοιχεία όπως πορεία εγγραφής µελών και εισροές πελατών. 
Στόχος της ανάλυσης αυτής ήταν να καταδειχθεί το πλεονέκτηµα που αποκτά ο χορηγός αφού 
του δίνεται η δυνατότητα να απευθυνθεί σε µια στοχευµένη αγορά 3.500 πελατών (το 85% 
περίπου των οποίων είναι ηλικίας 20 – 45 ετών), η οποία εµφανίζει οµοιότητες µε τη δική του 
αγορά – στόχο. 

 Χορηγικό πρόγραµµα, το οποίο περιλάµβανε τις προωθητικές δράσεις που µπορούσαν να 
κάνουν οι χορηγοί µέσα και έξω από το χώρο του γυµναστηρίου κάθε µέρα για έναν ολόκληρο 
χρόνο. Τα χορηγικά πακέτα ήταν δύο. Το πρώτο περιλάµβανε 14 προωθητικές δράσεις προς 
τους πελάτες του γυµναστηρίου και δηµοσιεύσεις στον τύπο. Οι εταιρίες που θα αποφάσιζαν 
να συµµετέχουν σε αυτό θα απολάµβαναν την αποκλειστικότητα στον τοµέα και θα 
διαφηµίζονταν µε ποικίλους τρόπους (π.χ., διαφήµιση στις τηλεοράσεις του γυµναστηρίου, στο 
χώρο υποδοχής, στα πανό, αποστολή e-mail και SMS στους πελάτες, stand στο χώρο υποδοχής, 
newsletter, διαφήµιση στις εκδηλώσεις, προβολή στην ιστοσελίδα, προβολή στον τοπικό τύπο, 
παροχή δωρεάν συνδροµών στο γυµναστήριο, κλπ.). Το δεύτερο χορηγικό πακέτο περιλάµβανε 
λιγότερες προωθητικές δράσεις µόνο µέσα στο χώρο του γυµναστηρίου. 
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 Παροχή δυνατότητας στους χορηγούς να παρέχουν στα µέλη του γυµναστηρίου εκπτωτικές 
προσφορές στα προϊόντα / υπηρεσίες τους (αντί για χρήµατα στο γυµναστήριο). 

 
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα διενεργείται έλεγχος και αξιολόγηση του χορηγικού 
προγράµµατος για τον προσδιορισµό πιθανών λαθών και τη διόρθωσή τους. 
 
Αναµενόµενα αποτελέσµατα 
 
Η παρουσίαση της χορηγικής πρότασης γίνεται σε κάθε επιχειρηµατία χωριστά. Προηγείται 
τηλεφωνική επικοινωνία και ζητείται συνάντηση (είτε στο χώρο του γυµναστηρίου, είτε της 
επιχείρησης). Στη συνάντηση αυτή αναλύεται η χορηγική πρόταση σε PowerPoint, δίνεται στον 
επιχειρηµατία εκτυπωµένη η χορηγική πρόταση και του προσφέρονται αναµνηστικά του 
γυµναστηρίου (π.χ., µπρελόκ, στυλό, κλπ.). Ο στόχος για το 2009 είναι τα 30.000 ευρώ.  
 
Επίλογος 
 
Οι αθλητικές χορηγίες µονοπωλούνται σήµερα από τις µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και από 
τις επαγγελµατικές οµάδες ποδοσφαίρου και µπάσκετ. Τα ιδιωτικά γυµναστήρια µπορούν να 
αναπτύξουν χορηγικές προτάσεις και να πείσουν τους δυνητικούς χορηγούς ότι η συνεργασία 
που του προτείνουν είναι προς όφελος της εταιρείας του. Συγκριτικά πλεονεκτήµατα των 
προτάσεων αυτών µπορούν να είναι η οµοιότητα των δηµογραφικών των πελατών του 
γυµναστηρίου µε τα δηµογραφικά των αγορών – στόχων του χορηγού και η προσωπική και 
στοχευµένη διαφήµιση που επιτυγχάνεται µέσα στο γυµναστήριο. Στο δύσκολο οικονοµικό 
περιβάλλον που υπάρχει τα ιδιωτικά γυµναστήρια µπορούν να υλοποιήσουν στοχευµένες 
δράσεις, να αναπτύξουν αποτελεσµατικές τεχνικές προώθησης των υπηρεσιών τους και να 
αποκτήσουν εναλλακτικές πηγές εσόδων.    
 
Βιβλιογραφία 
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ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 
Αυγερινού, Β., Κωνσταντινάκος, Π. & Μουντάκης, Κ. 
Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου.  

 
Εισαγωγή 
 
Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την άντληση από το χρηµατιστήριο χρηµατοδοτικών πόρων µε 
σκοπό την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία (οικόπεδα, 
κτίσµατα, κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, τεχνογνωσία, κλπ) για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την 
επέκταση και τον εκσυγχρονισµό των µονάδων τους (Μαλινδρέτου, 1999). Οι αγγλικές οµάδες 
παραδοσιακά ήταν µικρές προσωπικές επιχειρήσεις µε περιορισµένα κεφάλαια που στηρίζονταν 
για τη χρηµατοδότησή τους στα προσωπικά δάνεια και τις δωρεές των ιδιοκτητών, ή των 
µετόχων προς την οµάδα, αλλά και σε µεγάλο βαθµό στον τραπεζικό δανεισµό (Morrow, 1999).  
 
Η πρώτη αγγλική οµάδα που άντλησε κεφάλαια από το χρηµατιστήριο του Λονδίνου (LSE) ήταν 
η Tottenham Hotspur τον Οκτώβριο του 1983. Ενώ η δηµόσια εγγραφή καλύφθηκε τέσσερις 
φορές και συγκεντρώθηκαν £3,3 εκ. (ποσό σηµαντικό για την εποχή εκείνη), η πορεία της 
µετοχής τα αµέσως επόµενα χρόνια δεν ήταν τόσο ενθαρρυντική. Το 1990, η τιµή ήταν λίγο 
χαµηλότερη από την τιµή διάθεσης επτά χρόνια πριν. Εντούτοις, τελικά ακολούθησαν και άλλες 
οµάδες, όπως η Millwall το 1989 (£4,8εκ.) και η Manchester United το 1991 (£6,7εκ.) (Dobson 
and Goddard, 2001). Μέσα σε δύο χρόνια η µετοχή της Milwall κυµαινόταν στο 1/10 της αρχικής 
της αξίας και λίγο µετά τον υποβιβασµό της οµάδας στην Division 2 η διαπραγµάτευση της 
µετοχής διακόπηκε, ενώ και η µετοχή της Manchester United κυµαινόταν χαµηλότερα από την 
αρχική της αξία για 1,5 χρόνο. 
 
Το 1992 δηµιουργήθηκε η Premier League (PL), µε κύριο οικονοµικό χαρακτηριστικό ότι οι 
οµάδες της δεν θα µοιράζονταν πλέον τα τηλεοπτικά τους δικαιώµατα µε τις οµάδες 
χαµηλότερων κατηγοριών. Το πρώτο συµβόλαιο της PL µε το κανάλι BSkyB το 1992 απέφερε 
έσοδα £42,8εκ. το χρόνο (ποσό σχεδόν τετραπλάσιο από το προηγούµενο συµβόλαιο µε την ITV) 
(Morrow, 1999). Οι προσδοκίες ότι το επόµενο συµβόλαιο τηλεοπτικών δικαιωµάτων θα ήταν 
ακόµα µεγαλύτερο και θα απέφερε µεγάλα έσοδα στις οµάδες της PL οδήγησε σε θεαµατική 
αύξηση των µετοχών της Tottenham Hotspur και της Manchester Utd, 368% και 336% 
αντίστοιχα, σε διάστηµα 18 µηνών (Dobson and Goddard, 2001). Μέσα σε αυτό το κλίµα 
ευφορίας 15 ακόµα οµάδες µπήκαν στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου, στην κύρια αγορά, ή στην 
ΑΙΜ11, την περίοδο 1995-1997. Το µεγαλύτερο ποσό συγκέντρωσε η Newcastle Utd (£50,5εκ.). 
Οι κύριοι λόγοι στροφής προς το χρηµατιστήριο ήταν η κατασκευή νέων γηπέδων (Taylor Report 
για το Hillsborough), αλλά και η καταβολή ολοένα και περισσότερων χρηµάτων για µισθούς και 
µεταγραφές (µετά την υπόθεση Bosman). Μέχρι το 2002 οι Αγγλικές οµάδες είχαν συγκεντρώσει 
£175 εκ. από το χρηµατιστήριο του Λονδίνου (Deloitte and Touche, 2002). Οι επενδυτές του city 
χρηµατοδότησαν µε ενθουσιασµό την «νέα επιχειρηµατική εποχή του ποδοσφαίρου», βασικά 
χαρακτηριστικά της οποίας ήταν η βελτιωµένη δηµόσια εικόνα των οµάδων, τα συµβόλαια 
τηλεοπτικών δικαιωµάτων που υπέγραφαν, η µεγαλύτερη προβολή τους και οι χορηγίες 
(Morrow, 1999). 
 
 
                                                 
11 H AIM είναι µία νεότερη αγορά για µικρότερες και αναπτυσσόµενες εταιρίες χωρίς την υποχρέωση 
παρουσίασης κερδοφόρων αποτελεσµάτων για τα προηγούµενα τρία έτη. 
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Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της πορείας των µετοχών των αγγλικών οµάδων 
στο χρηµατιστήριο από την ηµέρα εισαγωγής τους µέχρι την 01.01.2008. 
 
Μεθοδολογία 
 
Για την πραγµατοποίηση της έρευνας έγινε καταγραφή των τιµών διάθεσης των µετοχών και των 
αντληθέντων κεφαλαίων από το χρηµατιστηρίου του Λονδίνου. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι 
αποδόσεις τους ως τα τέλη του 1997 και για τις 2 συνεχόµενες πενταετίες, 1998-2003 και 2003-
2008. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Ο πίνακας 1 δείχνει τις οµάδες που εισήχθησαν στην κύρια αγορά και την AIM του 
χρηµατιστηρίου του Λονδίνου από το 1983 ως το 1997, την ηµεροµηνία της εγγραφής, την αγορά 
στην οποία διαπραγµατεύονται οι µετοχές τους, τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν και τις 
ποσοστιαίες αποδόσεις τους ως 31.12.1997, τις αποδόσεις του γενικού δείκτη ως 31.12.1997 και 
τις αποδόσεις για τις πενταετίες 1998-2003 και 2003-2008 (Morrow για ηµεροµηνία εγγραφής, 
αγορά και κεφάλαια). 

 

Εταιρία Ηµερ/νία 
εγγραφής Αγορά1 

Κεφάλαια
2  

(εκ. £) 

Απόδοση 
ως  

31.12.97 

FT  
All 

share 
Index 

Απόδοση 
1998-  
2003* 

Απόδοση 
2003-
2008* 

Tottenham Οκτ 1983 Ο 3,3 288 452,4 -68 443 
Manchester Utd Ιουν 1991 Ο 6,7 720,8 100,2 -33,5 182 

ως 5/05α 
Preston Σεπτ 1995 Α 6,7 11,3 39,1 -74 20 
Chelsea Village Μαρ 1996 Α 0 91,7 30,8 -84,7 101 

ως 07/03α 
Leeds Sporting Αυγ 1996 Ο 17,1 28,4 30,5 -79 -45 

ως 04/04 
Loftus Road Οκτ 1996 Α 12 -56 22 04/01 - 
Sunderland ∆εκ 1996 Ο 10,7 -41 20,7 -61,5 -76,6 

ως 08/04 
Sheffield Utd Ιαν 1997 Ο 1,4 -25,2 19,7 -83 24 
West Bromwich 
Albion Ιαν 1997 Α 20,5 -42 21,2 -61 31,8 

ως 01/05 
Birmingham City Ιαν 1997 Α 7,5 -27 12,4 -65,7 184 
Charlton Athletic Μαρ 1997 Α 5,5 -35,6 15,9 -63 11,6 

ως 09/06 
Bolton Μαρ 1997 Ο 0 -48,5 16,6 -86,7 -64 

ως 05/03 
Newcastle Utd Απρ 1997 Ο 50,4 -30 16,6 -75,6 332,6 

ως 07/07α 
Southampton Απρ 1997 Ο 0 -49 18 -69 49 
Aston Villa Μαϊ 1997 Ο 15,2 -34,8 11,3 -83 343,7 

ως 10/06α 
Nottingham 
Forrest Οκτ 1997 Ο 3 -26,4 -1,7 2002 - 

Leicester City Οκτ 1997 Ο 0 -39,5 14,6 -87 - 
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 11/02 
1 Ο: Official List LSE, A: AIM 
2 Όπου τα κεφάλαια είναι µηδενικά πρόκειται για είσοδο της εταιρίας στο χρηµατιστήριο µε σκοπό µόνο τη 
διαπραγµάτευση των µετοχών της (Introduction), ή την εξαγορά µετοχών άλλης εταιρίας (takeover and 
reverse takeover). 
* Όπου υπάρχει ηµεροµηνία, αυτή δείχνει το µήνα/έτος διακοπής διαπραγµάτευσης στο χρηµατιστήριο 
(delisting). 
α Η οµάδα εξαγοράστηκε από κάποιον επιχειρηµατία. 
 
Πίνακας 1: Αποδόσεις µετοχών Αγγλικών οµάδων στο χρηµατιστήριο. 
 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι αποδόσεις των µετοχών των ποδοσφαιρικών οµάδων 
παρουσιάζουν πολύ µεγάλες διακυµάνσεις. Επίσης, παρατηρείται ότι οι οµάδες που είχαν 
εγγραφεί πριν το 1997, όταν δηλαδή οι µετοχές των οµάδων αποτελούσαν ελκυστική επένδυση, 
παρουσιάζουν θετικές αποδόσεις µέχρι τα τέλη του 1997. Μάλιστα κάποιες (Manchester Utd, 
Chelsea) ξεπερνούν το γενικό δείκτη του χρηµατιστηρίου. Όσες οµάδες εισήχθησαν στα τέλη του 
1996 και κατά το 1997 παρουσιάζουν αρνητικές αποδόσεις. Το 1997 ήταν µια κακή χρονιά για 
τις µετοχές όλων των ποδοσφαιρικών οµάδων, συµπεριλαµβανοµένων και των παραπάνω. Μία 
εξήγηση είναι ότι ο κλάδος εισέρχεται σε φάση ωριµότητας και πλέον οι µετοχές κρίνονται µε 
βάση παράγοντες όπως ποιότητα των εσόδων, brand loyalty, εικόνα, κλπ., και όχι µε βάση την 
περιστασιακή «µόδα» της αγοράς και των media (Morrow, 1999). Οι Dobson and Goddard 
(2001, σ. 380) θεωρούν ότι υπάρχουν όλα τα στοιχεία µιας χρηµατιστηριακής «φούσκας». 
 
Την επόµενη πενταετία παρατηρείται ότι στην πλειοψηφία τους οι οµάδες παρουσιάζουν 
αρνητικές αποδόσεις (αν και στη διάρκεια αυτής της πενταετίας υπήρχαν δυνατότητες 
κερδοφορίας λόγω των έντονων διακυµάνσεων των µετοχών). Όσες οµάδες παρέµειναν στο 
χρηµατιστήριο παρουσιάζουν θετικές αποδόσεις, κυµαίνονται όµως σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα 
των αρχικών τιµών διάθεσης (µε εξαίρεση την Tottenham Hotspur). ∆ώδεκα οµάδες διέκοψαν τη 
διαπραγµάτευση των µετοχών τους στο χρηµατιστήριο, είτε γιατί είχαν πολύ αρνητικές 
αποδόσεις, είτε γιατί εξαγοράστηκαν από πλούσιους επιχειρηµατίες (όπως η Chelsea to 2003 από 
τον R. Abramovich και η Manchester Utd από τον M. Glazer το 2005).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] Preston North End 
[2] Sheffield 
[3] Birbingham 
[4] Southampton  
[5] Γενικός δείκτης LSE 

1 

4 5 

2 3 
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Σχεδιαγράµµατα 1-5: Πορεία της µετοχής των οµάδων Preston North End, Sheffield,  
                                     Birmingham και Southampton από την ηµεροµηνία εγγραφής, καθώς και  
                                     του γενικού δείκτη. 
 
Συζήτηση  
 
Σε µια αποτελεσµατική αγορά οι τιµές των µετοχών αντικατοπτρίζουν τις διαθέσιµες 
πληροφορίες για την επιχείρηση και την οικονοµία στο σύνολό της.  Στην περίπτωση των 
ποδοσφαιρικών οµάδων είναι αναµενόµενο ότι οι πληροφορίες για νέα χορηγικά προγράµµατα, 
νέα συµβόλαια τηλεοπτικών δικαιωµάτων, νέα γήπεδα, µεταγραφές, κλπ., ενσωµατώνονται στις 
τιµές. Για παράδειγµα, όταν το BSkyB έκανε προσφορά για την εξαγορά της Manchester Utd το 
1998 η τιµή της αυξήθηκε κατά 25%, ενώ παρουσίασε πτώση επτά µήνες αργότερα, όταν η 
Επιτροπή Ανταγωνισµού (Monopolies & Mergers Commission) απαγόρευσε την εξαγορά αυτή. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση µε άλλους κλάδους έχει η επίπτωση των αγωνιστικών 
αποτελεσµάτων, αλλά και η συµπεριφορά της διοίκησης και των επενδυτών. 
 
Αγωνιστικά αποτελέσµατα 
 
Έρευνες επιβεβαιώνουν την ταχεία και συστηµατική ανταπόκριση των τιµών στην πορεία της 
οµάδας µέσα στο γήπεδο. Η νίκη, η άνοδος κατηγορίας και η πρόκριση σε ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις επηρεάζουν θετικά την τιµή της µετοχής την επόµενη κιόλας ηµέρα των 
συναλλαγών, ενώ η ήττα, η ισοπαλία, ο υποβιβασµός οδηγούν σε µείωση της τιµής (Renneboog 
and Vanbrabant, 2000; Dobson and Goddard, 2001), καθώς συνεπάγονται εισροή, ή απώλεια 
εσόδων για την οµάδα (π.χ., ο υποβιβασµός συνεπάγεται απώλεια εσόδων από χορηγίες και 
τηλεοπτικά δικαιώµατα της PL που ανέρχονται σε εκατοµµύρια λίρες). 
 
Συµπεριφορά της διοίκησης και των επενδυτών 
 
Αν και το νέο µοντέλο χρηµατοδότησης του επαγγελµατικού αθλητισµού  (Andreff and 
Staudohar, 2000) θα έπρεπε να συνεπάγεται ορθολογική διαχείριση των κεφαλαίων µε στόχο τη 
µεγιστοποίηση του πλούτου των µετόχων, στην καρδιά των διοικούντων των (ευρωπαϊκών) 
οµάδων παραµένει επίκαιρη η συνάρτηση µεγιστοποίησης χρησιµότητας του Peter Sloane 
(1971), που υποστήριξε ότι ο κύριος στόχος είναι η νίκη και όχι η πραγµατοποίηση κέρδους. 
Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι παρά την αύξηση των εσόδων για όλες τις οµάδες, οι µισθοί στους 
ποδοσφαιριστές αυξήθηκαν πολλαπλάσια, µε αρνητικές συνέπειες στα οικονοµικά 
αποτελέσµατα. Παρά το άνοιγµα προς το χρηµατιστήριο οι οµάδες στην πλειοψηφία τους 
παραµένουν τα προσωπικά «φέουδα» πλούσιων επιχειρηµατιών που διαπρέπουν σε άλλους 
επιχειρηµατικούς τοµείς (Gannon, Evans and Goddard, 2006). Ενώ οι επενδυτές σε όλους τους 
κλάδους αναζητούν αποδόσεις, οι επενδυτές στο ποδόσφαιρο είναι συγχρόνως οπαδοί της οµάδας 
και βλέπουν συναισθηµατικά και µακροπρόθεσµα την επένδυσή τους. Το γεγονός αυτό 
αποφορτίζει τη διοίκηση από πιέσεις για χρηµατοοικονοµικές αποδόσεις και απειλές εξαγοράς 
που υπάρχουν σε άλλους επιχειρηµατικούς κλάδους. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Οι µετοχές των αγγλικών οµάδων που εισήχθησαν στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου τη δεκαετία 
των 1990 στην πλειοψηφία τους παρουσίασαν αρνητικές αποδόσεις, ενώ οι περισσότερες από 
αυτές δεν διαπραγµατεύονται πλέον σε αυτό. Εκτός από τα οικονοµικά αποτελέσµατα, την 
πορεία των συγκεκριµένων µετοχών επηρεάζει και η απόδοση της οµάδας µέσα στο γήπεδο.  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (ΑΜΕΣΑ Ή ΈΜΜΕΣΑ) 
 
Κώτσου, Αι., Τσαλουχίδης, Α. & Μουντάκης, Κ.  
Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου.  
 
Εισαγωγή 
 
Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) νοείται η ευαισθησία και το ενδιαφέρον που δείχνει 
κάποιος (κράτος, οργανισµοί, κοινωνικά σύνολα, ιδιώτες) για το κοινωνικό σύνολο. Για την 
προώθηση και την αποδοχή της ιδέας της ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις έχουν κινητοποιηθεί 
διάφοροι φορείς (π.χ., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα έρευνας για την ΕΚΕ επιχειρήσεων που σχετίζονται µε τον αθλητισµό (άµεσα, ή 
έµµεσα). Η έρευνα κατέληξε στις διαπιστώσεις ότι οι επιλεγµένες επιχειρήσεις ορίζουν την ΕΚΕ 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους τοµείς του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, αλλά και στα 
εσωτερικά και εξωτερικά οφέλη που προκύπτουν από τις σχετικές δράσεις. 
 
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 
Η πρώτη περιεκτική προσέγγιση για την ΕΚΕ έγινε από τον επιχειρηµατία Howard R. Bowen, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην υποχρέωση των επιχειρηµατιών να ακολουθούν πολιτικές, να 
λαµβάνουν αποφάσεις και να δρουν µε τρόπους που να είναι συµβατοί µε τους στόχους της 
κοινωνίας (Bowen, 1954). Ο Carroll (1976) υποστήριξε ότι η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης 
καλύπτει τις οικονοµικές, νοµικές, ηθικές και διακριτικές προσδοκίες που η κοινωνία επιζητά σε 
ένα δεδοµένο χρονικό σηµείο. Ο Petit (1967) προσδιόρισε τους λόγους που µια επιχείρηση 
πρέπει να ενσωµατώσει στη στρατηγική της την ΕΚΕ λέγοντας ότι η βιοµηχανική κοινωνία 
αντιµετωπίζει σοβαρά ανθρώπινα και κοινωνικά προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά ένα 
µεγάλο µέρος από την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ότι οι αρµόδιοι πρέπει να διαχειρίζονται 
τις υποθέσεις τους µε τρόπους που αν όχι να λύνουν, τουλάχιστον να βελτιώνουν τα προβλήµατα 
αυτά.   
 
Εξίσου σηµαντική υπήρξε η εκτίµηση του Kofi Anan (υπό την ιδιότητα του Γενικού Γραµµατέα 
του ΟΗΕ), ο οποίος στα τέλη του 20ου αιώνα υποστήριξε ότι «...πρέπει να επιλέξουµε µεταξύ 
µιας παγκόσµιας αγοράς βασισµένης στους υπολογισµούς του βραχυπρόθεσµου κέρδους και µιας 
αγοράς µε ανθρώπινο πρόσωπο. Μεταξύ ενός κόσµου που καταδικάζει το ένα τέταρτο της 
ανθρώπινης φυλής στην ασιτία και την εξαθλίωση και ενός κόσµου που προσφέρει σε όλους 
τουλάχιστον µια ευκαιρία για ευηµερία, σε ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης. Μεταξύ µιας 
εγωιστικής ασυδοσίας, αδιάφορης για τη µοίρα των αποτυχηµένων και ενός µέλλοντος όπου οι 
ισχυροί και επιτυχηµένοι αποδέχονται τις ευθύνες τους προσφέροντας καθοδήγηση και όραµα».  
 
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πρώτος κοινά αποδεκτός ορισµός που αναγράφεται στο 
Πράσινο Βιβλίο (2001)  αναφέρει ότι: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύµφωνα µε 
την οποία οι εταιρείες ενσωµατώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους µε άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη».  
 
Τα κοινά σηµεία των ορισµών που έχουν διατυπωθεί κατά διαστήµατα για τον όρο ΕΚΕ 
εστιάζονται στο στοιχείο της εκούσιας φύσης των δράσεων (δηλαδή στο γεγονός ότι οι 
επιχειρήσεις δεν υποχρεώνονται νοµικά να τις πραγµατοποιήσουν) και στα προγράµµατα που 
εστιάζονται κυρίως στο ανθρώπινο δυναµικό, το περιβάλλον και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  
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Σύµφωνα µε το Centre for Sustainability and Excellence µόνο το 10% των Ελληνικών 
επιχειρήσεων διαθέτουν ολοκληρωµένη εταιρική στρατηγική για την ΕΚΕ, αναπτύσσουν ετήσια 
έκθεση, δηµοσιοποιούν τον κοινωνικό τους απολογισµό και έχουν υπεύθυνο άτοµο / επιτροπή 
για την ΕΚΕ (Αυλώνας, 2006). 
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει το πώς προσδιορίζουν την έννοια «Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη» πέντε επιλεγµένες µεγάλες επιχειρήσεις που σχετίζονται άµεσα, ή έµµεσα µε 
τον αθλητισµό και να διερευνήσει / αξιολογήσει: α) το βαθµό κατανόησης που έχουν για την 
ΕΚΕ, β) τα κυριότερα ωφελήµατά τους από την εφαρµογή πρακτικών ΕΚΕ και γ) τις δυσκολίες 
που εµποδίζουν την εφαρµογή τους. 
 
Μεθοδολογία 
 
Η έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα Μαΐου – Αυγούστου 2008. Για 
την καταγραφή των αντιλήψεων των επιχειρήσεων για το θέµα της ΕΚΕ επιλέχθηκε η µέθοδος 
της προσωπικής συνέντευξης, διότι είναι ευέλικτη και καλύπτει άριστα το δείγµα, καθώς ο 
ερευνητής παίρνει συνέντευξη από τα άτοµα που επιθυµεί (Πετράκης, 1999). Οι συνεντεύξεις 
πραγµατοποιήθηκαν στους χώρους των επιχειρήσεων.  
 
Οι εταιρείες επιλέχθηκαν να συµµετέχουν στην έρευνα µε κριτήρια: α) της δραστηριοποίησής 
τους στο στενό δηµόσιο, στον ευρύτερο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, β) το αντικείµενο 
δράσης τους να έχει άµεση, ή έµµεση σχέση µε τον αθλητισµό και γ) να αναπτύσσουν δράσεις 
ΕΚΕ στον τοµέα του αθλητισµού.  
 
Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε 18 ερωτήσεις (από τις οποίες η µία ήταν προαιρετική) και ήταν 
διαχωρισµένο σε τρία µέρη: α) γενικά στοιχεία εταιρείας β) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και γ) 
ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ο χρόνος συµπλήρωσης ενός ερωτηµατολογίου κυµάνθηκε από 45 – 
50 λεπτά. 
 
Αποτελέσµατα  
 
ΟΠΑΠ Α.Ε. 
 
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τοµέα του σχεδιασµού / ανάπτυξης / οργάνωσης / 
λειτουργίας / διεξαγωγής / διαχείρισης αριθµολαχείων και στοιχηµάτων προκαθορισµένης, ή µη 
απόδοσης. ∆ιαθέτει ∆ιεύθυνση ΕΚΕ από το 2006, η οποία βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε τους 
συµµέτοχους και συνεργάζεται µε την Επιτροπή ΕΚΕ και τη διοίκηση για την υλοποίηση της 
στρατηγικής της εταιρείας. Η ενηµέρωσή της σε θέµατα ΕΚΕ είναι αρκετά λεπτοµερής και 
προέρχεται κυρίως από εξειδικευµένους φορείς για θέµατα ΕΚΕ. Η εταιρεία έχει εκπονήσει 
πολιτική κοινωνικής ευθύνης, η οποία ακολουθείται σε µεγάλο βαθµό και εφαρµόζει δράσεις σε 
όλους τους βασικούς τοµείς ΕΚΕ (ανθρώπινο δυναµικό, αγορά, κοινωνία, περιβάλλον, 
αθλητισµός). Η πρώτη οργανωµένη δράση κοινωνικής ευθύνης ήταν µία ποδηλατοδροµία που 
διοργάνωσε το 2005 σε συνεργασία µε το ∆ήµο Περιστερίου, η οποία προσέλκυσε τη συµµετοχή 
συνολικά 1438 ποδηλατών.  
 
Τα σηµαντικότερα οφέλη που αποκοµίζει η εταιρεία από την υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ είναι: α) 
η κινητοποίηση των στελεχών της για το κοινό καλό και β) η βελτίωση της εικόνας της προς την 
κοινωνία. Τα κυριότερα εµπόδια που αντιµετωπίζει στην εκτέλεση τέτοιων δράσεων είναι: α) η 
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λανθασµένη αντίληψη των στελεχών της για την ΕΚΕ, β) η έλλειψη ενηµερωµένων και 
ευαισθητοποιηµένων εθελοντών – στελεχών που θα βοηθήσουν στη διοργάνωση επιτυχηµένων 
εκδηλώσεων και στην υλοποίηση έργων στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΚΕ και γ) η έλλειψη 
ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε την έννοια της ΕΚΕ.  
 
Για λογαριασµό της ΟΠΑΠ Α.Ε. η εταιρεία ΚΑΠΑ Research διεξάγει σχεδόν κάθε χρόνο έρευνα 
προκειµένου να εξετάσει το βαθµό επίδρασης του προγράµµατος ΕΚΕ στη διαδικασία επιλογής 
των προϊόντων – υπηρεσιών της από τους πολίτες.  
 
Cosmote 
 
Η COSMOTE δραστηριοποιείται στον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας. ∆ιαθέτει Τµήµα ΕΚΕ από 
το 2004, το οποίο πραγµατοποιεί συνεχείς επαφές µε τους συµµέτοχους και συνεργάζεται µε την 
Οµάδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Υγείας και Ασφάλειας για την 
υλοποίηση της στρατηγικής ΕΚΕ. Η πρώτη δράση της ήταν ο Θεσµός Αγάπης µε τα SMS της 
Πρωτοχρονιάς, το 1999, ο οποίος έκτοτε επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο.  
 
Τα σηµαντικότερα οφέλη που αποκοµίζει η εταιρεία από την υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ είναι: α) 
η ένταξη της κοινωνικής ευθύνης στη φιλοσοφία της και στην καθηµερινή λειτουργία της, καθώς 
και β) η µείωση του κόστους της ενέργειας και των υλικών µέσω της διαδικασίας της 
ανακύκλωσης. Οι κυριότερες δυσκολίες για την πραγµατοποίηση δράσεων ΕΚΕ είναι: α) η 
ελλιπής παρακίνηση του ανθρώπινου δυναµικού της, β) η παρανόηση της έννοιας ΕΚΕ από τα 
στελέχη της και γ) η δυσπιστία του κοινωνικού συνόλου για το σκοπό πραγµατοποίησης τέτοιων 
δράσεων.  
 
Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει το γεγονός ότι η καταναλωτική συµπεριφορά συνδέεται µε την 
κοινωνική υπευθυνότητα και φροντίζει να ενηµερώνεται µέσω ερευνών τόσο για τις ανάγκες της 
αγοράς, όσο και για το βαθµό στον οποίο επηρεάζονται οι καταναλωτές στις αγοραστικές τους 
επιλογές από την ύπαρξη προγράµµατος ΕΚΕ.  
 
Η COSMOTE διαθέτει καταγεγραµµένη πολιτική κοινωνικής ευθύνης και µέσω εξειδικευµένου 
προσωπικού που ασχολείται αποκλειστικά µε το συγκεκριµένο αντικείµενο έχει άµεση και πλήρη 
ενηµέρωση για όλους τους τοµείς ΕΚΕ. 
 
Τράπεζα Πειραιώς 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιείται στον τοµέα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 
Σύστησε Τµήµα ΕΚΕ το έτος 2003 και τέσσερα χρόνια αργότερα ίδρυσε σχετική Επιτροπή. Η 
πρώτη δράση της πραγµατοποιήθηκε το 1991 (κατά την περίοδο που τη διοίκησή της ανέλαβαν 
ιδιώτες) και είχε τη µορφή φιλανθρωπίας σε κοινωνικά ασθενείς οµάδες που ανήκαν σε 
συλλόγους.  
 
Το σηµαντικότερο όφελος που αποκοµίζει η εταιρεία από την υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ είναι ότι 
όλα τα στελέχη της νοιώθουν ηθική ικανοποίηση και εµπνέονται να εργαστούν για αυτήν πιο 
συνειδητά και, συνεπώς, πιο αποτελεσµατικά. Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει για 
την πραγµατοποίηση τέτοιων δράσεων είναι: α) η έλλειψη προβολής των ενεργειών που 
πραγµατοποιεί και β) η κακή αντίληψη που έχει γενικά για τις τράπεζες το κοινωνικό σύνολο.  
 
Η Τράπεζα Πειραιώς: α) διεξάγει έρευνες τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά προκειµένου να 
εξετάσει το βαθµό επίδρασης των προγραµµάτων ΕΚΕ στην επιλογή των προϊόντων και των 
υπηρεσιών της από τους καταναλωτές, β) ενηµερώνεται πλήρως για όλους τους πυλώνες της 
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ΕΚΕ, µέσω των ΜΜΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γ) διαθέτει καταγεγραµµένη πολιτική 
κοινωνικής ευθύνης, την οποία ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό. 
 
NIKE Hellas Ltd 
 
Η Nike Hellas Ltd δραστηριοποιείται στον τοµέα του εµπορίου αθλητικών ειδών. ∆εν διαθέτει 
ακόµη Τµήµα / ∆ιεύθυνση ΕΚΕ (τα σχετικά θέµατα τα χειρίζεται το Τµήµα Ανθρωπίνων 
Πόρων), αλλά είναι στα άµεσα σχέδιά της. Η πρώτη δράση της πραγµατοποιήθηκε στα τέλη 
Μαΐου 2008, σε συνεργασία µε το κοινωφελές ίδρυµα Χαµόγελο του Παιδιού, κατά την οποία 
παρείχαν αθλητικά είδη σε παιδία και εξοπλισµό για τη δηµιουργία παιδικής χαράς.  
 
Το κυριότερο εµπόδιο που αντιµετωπίζει η εταιρεία στην εκτέλεση δράσεων ΕΚΕ είναι η 
ασυνέπεια που ορισµένες φορές δείχνουν οι συνεργάτες της σε ό,τι έχει συµφωνηθεί. Μέσω των 
δράσεων ΕΚΕ η εταιρεία στοχεύει να βελτιώσει την εικόνα της τόσο στα ίδια τα στελέχη της, 
όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, η οποία διαταράχτηκε από τη φήµη ότι εκµεταλλεύτηκε 
ανήλικα παιδιά στα εργοστάσιά της στην Ασία.  
 
Η κύρια πηγή ενηµέρωσής της για θέµατα ΕΚΕ είναι η µητρική της εταιρεία η οποία εδρεύει 
στην Αµερική. Λόγω του ότι είναι νεοσύστατη εταιρεία στην Ελλάδα και δεν έχει δηµιουργήσει 
ακόµα Τµήµα ΕΚΕ η εταιρεία δε διαθέτει καταγεγραµµένη πολιτική κοινωνικής ευθύνης.  
 
Π.Α.Ε. ΑΕΚ 
 
Η ΠΑΕ ΑΕΚ δραστηριοποιείται στο χώρο του ποδοσφαιρικού θεάµατος. ∆εν διαθέτει Τµήµα 
ΕΚΕ και τα σχετικά θέµατα τα χειρίζεται το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων. Η πρώτη δράση της 
πραγµατοποιήθηκε το 2004, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, οπότε σύσσωµη η ποδοσφαιρική 
οµάδα επισκέφθηκε τη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιού στο αναρρωτήριο Πεντέλης, 
όπου φιλοξενούνται παιδιά έως και έξι ετών που δεν έχουν γονείς, ή προέρχονται από φτωχές 
οικογένειες.  
 
Τα κυριότερα εµπόδια για την πραγµατοποίηση δράσεων ΕΚΕ είναι η διεξαγωγή αγώνων εκτός 
προγράµµατος (αγώνες play off), οι πιθανές απεργίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
και άλλα, τα οποία σχετίζονται µε τη δράση και τη χρονική περίοδο πραγµάτωσής της. Η ΠΑΕ 
ΑΕΚ στοχεύει µέσω των δράσεων ΕΚΕ να βελτιώσει την εικόνα της τόσο προς τα στελέχη της, 
όσο και προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο δείχνοντας ένα κοινωνικά υπεύθυνο πρόσωπο. 
 
Η εταιρεία πληροφορείται για θέµατα ΕΚΕ κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει 
εκπονήσει πολιτική κοινωνικής ευθύνης (είναι η πρώτη ποδοσφαιρική οµάδα στην Ελλάδα που 
διαθέτει τέτοια πολιτική). 
 
Συζήτηση - Συµπεράσµατα  
 
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι τα οφέλη που έχουν οι εταιρείες από 
δράσεις ΕΚΕ είναι πολλαπλά και εµφανίζονται µε τη µορφή ευαισθητοποίησης - κινητοποίησης 
των στελεχών τους, µείωση του κόστους της ενέργειας, των υλικών και των φυσικών πόρων που 
χρησιµοποιούν, καθώς και βελτίωση της εικόνας τους προς τους κοινωνικούς συµµέτοχούς τους. 
∆υσκολίες αντιµετωπίζουν στην εφαρµογή δράσεων ΕΚΕ εντοπίζονται τόσο στο εσωτερικό 
(δυσκολία στην κατανόηση της έννοιας ΕΚΕ από τα στελέχη τους, έλλειψη εθελοντών και µη 
ικανοποιητική συνεργασία µε φορείς) όσο και στο εξωτερικό τους περιβάλλον (παρανόηση της 
έννοιας από το ευρύ κοινό, αµφισβήτηση της πρόθεσης των επιχειρήσεων για κοινωνικές δράσεις 
και έλλειψη πληροφόρησης του κοινού). Οι περισσότερες εταιρείες ενηµερώνονται από 
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εξειδικευµένους φορείς (Ελληνικό – Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την ΕΚΕ), από αντίστοιχες εταιρείες 
στο εξωτερικό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ διαπιστώνεται η πλήρης έλλειψη 
πληροφόρησης από τους κρατικούς φορείς. 
 
Οι προτάσεις που προέκυψαν από την έρευνα είναι: α) δηµιουργία λογότυπου για την ΕΚΕ από 
κάθε εταιρεία, β) αύξηση στη συχνότητα διαφήµισης των προγραµµάτων ΕΚΕ, γ) σύσταση 
ειδικού κρατικού οργάνου που θα είναι υπεύθυνο για θέµατα ΕΚΕ, δ) δηµιουργία βάσης 
περιβαλλοντικών δεδοµένων και ε) η συνεργασία ΜΜΕ, επιχειρήσεων, ΥΠΕΠΘ και ΥΠΠΟ για 
την προώθηση της ΕΚΕ. 
 
Βιβλιογραφία 
 
 Αυλώνας, Ν. (2006). Μόνο το 10% των επιχειρήσεων διαθέτουν στην Ελλάδα στρατηγική 
«Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Επιστηµονικό Μάρκετινγκ, 24, 56-57. 

 Bowen, H.R. (1954). Social responsibilities of the business man. New York: Harper & Bros.  
 Carroll, A. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral 
management of organizational stakeholders. Business Horizons, July-August. 

 Petit, T.A. (1967), The moral crisis in management, McGraw-Hill, New York. 
 Πετράκης, Μ. (1999). Έρευνα µάρκετινγκ: Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Αθ. Σταµούλης. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 

ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 
Χασάνου Π., Κιάφφας Ζ. & Αυθίνος Ι. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή 
 
Ο αριθµός των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσµο, αλλά και στην Ελλάδα, που χρησιµοποιούν 
το διαδίκτυο ανέρχεται πλέον σε εκατοµµύρια. Λόγω της συνεχούς αύξησης των χρηστών, αλλά 
και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας να προσφέρει αποτελεσµατικά εργαλεία σε µια επιχείρηση 
για να διαφηµίσει και να προωθήσει τα προϊόντα / υπηρεσίες της, η διαφήµιση στο διαδίκτυο 
αυξήθηκε φέτος κατά 17,7% (Παπανικολάου, 2005). Οι Ελληνικές επαγγελµατικές αθλητικές 
οµάδες έχουν αρχίσει να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη κερδοφόρων 
διαδυκτιακών στρατηγικών µάρκετινγκ (Τσίτσκαρη, Χρηστάκης & Κουρτέσης, 2005). 
 
Σκοπός  
 
Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει και να αξιολογήσει τους διαδυκτιακούς τόπους 
(ιστοσελίδες) των 14 οµάδων που συµµετέχουν στην Α1 Εθνική Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης, 
την αγωνιστική περίοδο 2007-2008. Τα ερευνητικά υποερωτήµατα αφορούσαν στις 
προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούνται σχετικά µε: α) το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου, β) 
την αλληλεπίδραση µε τους χρήστες, γ) την πλοήγηση των χρηστών µέσα στις ιστοσελίδες του 
δικτυακού τόπου, δ) την εµφάνιση του δικτυακού τόπου, ε) τη χρήση των πολυµέσων και στ) την 
προσβασιµότητα και τη συνέπεια. 
 
Μεθοδολογία 
 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου. Οι ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις των δικτυακών τόπων των οµάδων που ερευνήθηκαν ήταν οι παρακάτω: 
 

Οµάδα Ηλεκτρονική διεύθυνση 
ΑΕΚ www.aekbc.gr 
ΑΕΛ www.aelbasket.gr 
ΑΙΓΑΛΕΩ www.aigaleobc.gr 
ΑΡΗΣ www.arisbc.gr 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟ∆ΟΥ www.kolossosbc.gr 
ΜΑΡΟΥΣΙ  www.maroussibasket.gr 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ www.olympiabc.gr 
ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΠΑΤΡΩΝ  www.olympiasclub.org 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ www.olympiakos.org 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ www.paobc.gr 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ www.panellinios_bc.gr 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ www.panioniosbc.gr 
ΠΑΟΚ www.paokbc.gr 
ΡΕΘΥΜΝΟ www.agor.gr 

Πίνακας 1: ∆ιαδικτυακοί τόποι των οµάδων που συµµετέχουν στην Α1 Εθνική Κατηγορία 
                    Καλαθοσφαίρισης την περίοδο 2007-2008. 
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Όργανο µέτρησης. Το ερευνητικό πρωτόκολλο βασίστηκε σε αυτό της Θώµου (2005), το οποίο 
αποτελείται από έξι βασικά κριτήρια αξιολόγησης δικτυακών τόπων, που αποτελούνται από 
υποκριτήρια ως εξής: 
 Περιεχόµενο: Σκοπός, Ακρίβεια, Αξιοπιστία, Επικαιρότητα, Μοναδικότητα, ∆ιασύνδεση, 
Ποιότητα Kειµένου. 

 Αλληλεπίδραση: Ανατροφοδότηση, Ανάπτυξη Απόψεων, Ψυχαγωγία. 
 Πλοήγηση των Χρηστών: Βασικά Περιεχόµενα, Σύνδεση µε την Κύρια Σελίδα, Εσωτερικός 
Χάρτης, Μπάρες Κύλισης, Κείµενο ∆ιασύνδεσης, Σύνταξη των Προτάσεων, Ταξινόµηση 
Περιεχοµένων. 

 Εµφάνιση του ∆ικτυακού Τόπου: Κατανοµή Χώρου, Επιλογή Χρώµατος, Ευαναγνωσιµότητα, 
Σαρωσιµότητα. 

 Χρήση των Πολυµέσων: Συνεχόµενα στο Χρόνο Πολυµέσα, Στατικά Πολυµέσα.  
 Προσβασιµότητα και Συνέπεια: Ταχύτητα Φόρτωσης, Συµβατότητα Πλοηγού, Ευκολία 
Έρευνας, Συνέπεια 

 
Η µέτρηση πραγµατοποιήθηκε µε on line ανάλυση µέσω παρατήρησης. Για την εξαγωγή και 
ανάλυση των αποτελεσµάτων κάθε υποκριτήριο απαντήθηκε µε ναι (Ν), ή όχι (Ο). Για κάθε 
κριτήριο εξήχθη ο µέσος όρος του και µε τη σειρά τους οι µέσοι όροι των ερωτήσεων που 
αποτελούν τα κριτήρια αξιολόγησης του δικτυακού τόπου κάθε οµάδας.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα απποτελέσµατα για τους δικτυακούς τόπους της κάθε οµάδας 
ξεχωριστά. Οι αριθµοί µέσα στις στήλες αναφέρονται στα ποσοστά των θετικών απαντήσεων στα 
ερωτήµατα αξιολόγησης. 
 

Παράµετροι Αξιολόγησης  
 
 
Οµάδα  

 
Περιεχόµενο 

 
Αλληλεπίδραση 

 
Πλοήγηση 

Εµφάνιση 
οθόνης * 

 
Πολυµέσα 

Προσβασιµότητα 
και Συνέπεια 

 
 

Μ.O. 
% 

ΑΕΚ 80 70 100  75 62,5 77,5 
ΑΡΗΣ 80 40 100  75 50 69 
ΟΛΥΜΠ. 
ΠΑΤΡΩΝ 

40 40 100  100 75 71 

ΜΑΡΟΥΣΙ 90 40 100  25 50 61 
ΡΕΘΥΜΝΟ 60 30 100  25 50 53 
ΑΕΛ 60 40 75  75 50 60 
ΚΟΛΟΣΣΟ
Σ ΡΟ∆ΟΥ 

50 20 100  0 50 44 

ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

50 40 100  25 50 53 

ΟΣΦΠ 90 100 100  75 87,5 90,5 
ΠΑΟ 60 70 100  75 62,5 73,5 
ΠΑΝΕΛΛΗ
ΝΙΟΣ 

70 40 100  75 62,5 69,5 

ΠΑΝΙΩΝΙ
ΟΣ 

60 30 75  25 37,5 45,5 

ΠΑΟΚ 70 20 100  50 62,5 60,5 
ΑΙΓΑΛΕΩ 40 40 100  25 37,5 48,5 
Μ.Ο.  % 64,2 44,2 96,4  51,7 56,2 62,6 

 
* Πίνακας 2α  
 
Πινακας 2: Παράµετροι αξιολόγησης δικτυακών τόπων για κάθε οµάδα. 
 



9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ∆ιοίκησης                                
ΕλλΕ∆Α - ΕΟΕ 

Αµφιθέατρο ΕΟΕ               12-14 ∆εκεµβρίου 2008 105

Τα αποτελέσµατα των παραµέτρων εµφάνισης οθόνης για κάθε οµάδα, παρουσιάζονται 
ξεχωριστά στον παρακάτω πίνακα και αφορούν στο κυρίαρχο χρώµα κάθε δικτυακού τόπου, το 
µέγεθος της γραµµατοσειράς στα κείµενά του και το χρώµα των γραµµάτων του κειµένου σε 
αυτόν. 
 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ    
   
 
 
Οµάδες  

Ποιό είναι το 
κυρίαρχο χρώµα 

στο site? 

Τι µέγεθος γραµµάτων 
κάνουν χρήση στα 
κείµενα του site? 

Ποιό είναι το χρώµα  
των γραµµάτων του 
κειµένου στο site? 

ΑΕΚ κίτρινο 9 µαύρο 
ΑΡΗΣ κίτρινο-µαύρο 10 µαύρο 
ΚΟΛΟΣΟΣ ΡΟ∆ΟΥ µπλε 8,5 µαύρο 
ΜΑΡΟΥΣΙ  κίτρινο 8,5 µαύρο 
ΟΛΥΜΠ. ΛΑΡΙΣΑΣ πορτοκαλί 8,5 µαύρο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κόκκινο 8 άσπρο 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ πράσινο 12 µαύρο 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ γαλάζιο 8 µαύρο 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ κίτρινο- µπλε 8,5 µαύρο 
ΠΑΟΚ µαύρο-άσπρο 8,5 µαύρο 
ΡΕΘΥΜΝΟ µπλε 8,5 κίτρινο - άσπρο 
ΑΕΛ βυσσινί 10 µαύρο 
ΟΛΥΜΠ. ΠΑΤΡΩΝ  άσπρο 12 µαύρο 
ΑΙΓΑΛΕΩ άσπρο 8,5 µαύρο 

 
Πίνακας 2α: Παράµετροι εµφάνισης οθόνης για κάθε οµάδα.  
 
Συζήτηση 
  
∆ιαπιστώθηκε ότι όλες οι οµάδες που συµµετέχουν στην Α1 Εθνική Κατηγορία 
Καλαθοσφαίρισης διαθέτουν το δικό τους δικτυακό τόπο. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησής 
τους επτά (7) από αυτούς συγκεντρώνουν ποσοστά θετικών απαντήσεων κάτω του 60,0% 
(µάλιστα, στο κριτήριο «Πολυµέσα» ο δικτυακός τόπος της οµάδας του Κολοσσού Ρόδου 
παρουσιάζει µηδενικό ποσοστό), ενώ µόνο ένας (1) παρουσιάζει ποσοστό θετικών απαντήσεων 
της τάξης του 90,5%. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι δικτυακοί τόποι που συγκεντρώνουν 
τα µεγαλύτερα ποσοστά και συµφωνούν µε τα περισσότερα από τα κριτήρια αξιολόγησης 
ανήκουν στα σωµατεία που διαθέτουν υψηλά έσοδα και µεγάλες αθλητικές επιτυχίες στο 
ενεργητικό τους. Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι πολλοί δικτυακοί τόποι βρίσκονται ακόµη σε 
αρχικό στάδιο επιπέδου µάρκετιγκ.  
 
Βιβλιογραφία 
 
 Τσίτσκαρη, Ε., Χρηστάκης, Ε. & Κουρτέσης, Θ. (2005). Αναζήτηση στη φυσική αγωγή και τον 
αθλητισµό, Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, 3(2). 148-155. 

 Παπανικολάου Ε. (2005), «Ηλεκτρονική ∆ιαφήµιση»: 
   http://dlib.ionio.gr/ctheses/0405tab475/Papanikolaou_Eadvert.doc 
 Θώµου Β. (2005). Ανάλυση και αξιολόγηση ιστοσελίδων στον τοµέα της διασκέδασης, ΤΕΙ 
∆υτικής Μακεδονίας, Παράρτηµα Καστοριάς, Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, 12-
38.  

   http://artemis.cslab.ntua.gr:80/Dienst/UI/1.0/Display/artemis.teikoz.kastoria/PT2006-0053  
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ΜΕΡΟΣ Γ 
 

Εργασίες µε τη µορφή αναρτηµένων ανακοινώσεων (poster) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
 
Αθανασιάδου, Ε.1, Κουστέλιος, Α.2, Γεροδήµος, Β.2 &  Πολλάτου, Ε.2 
1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας   
 
Εισαγωγή 
 
Πριν από περίπου 20 χρόνια η Ελλάδα βρέθηκε για πρώτη φορά «αντιµέτωπη» µε το φαινόµενο 
της µετανάστευσης αλλοδαπών στο έδαφός της (Κούλη και Παπαϊωάννου, 2006), το οποίο 
αύξησε µε γρήγορους ρυθµούς τη γλωσσική και θρησκευτική ανοµοιογένεια της χώρας, 
δηµιουργώντας νέους κοινωνικοπολιτικούς προβληµατισµούς (Παπαρρηγόπουλος, 1999). 
Πολλοί απέδωσαν στους µετανάστες πολλά δεινά της Ελληνικής κοινωνίας, γεγονός που 
οφείλεται στην ξενοφοβία, δηλαδή στην αρνητική αντιµετώπιση οτιδήποτε ξένου και πιο 
συγκεκριµένα του ξένου τρόπου ζωής, όπως είναι τα έθιµα, οι συνήθειες και οι παραδόσεις. Η 
ξενοφοβία είναι ένας παράγοντας που σταδιακά και σταθερά οδηγεί στο ρατσισµό.  
 
Σήµερα µε τον όρο ρατσισµό δεν εννοείται µόνο η διάκριση των φυλών, αλλά και όλες εκείνες οι 
στάσεις, αντιλήψεις και συµπεριφορές που αποτελούν την αιτία που ορισµένοι άνθρωποι ζουν µε 
υποτέλεια, απλά και µόνο επειδή ανήκουν σε µια διακριτή οµάδα ανθρώπων (Τσιάκαλος, 1994).  
 
Το πρόβληµα της πολυπολιτισµικότητας εκδηλώνεται έντονα και στο χώρο της εκπαίδευσης, η 
οποία έχει άµεση σχέση τόσο µε τον πολιτισµό, όσο και µε την πολιτική (Parekh, 1986). Μέσα 
στην εκπαίδευση διαπαιδαγωγείται το παιδί και, κατά κάποιο τρόπο, διαµορφώνεται το σύστηµα 
αξιών µιας χώρας (Taylor, 1993). Σύµφωνα µε την Katz (1982) η διαπολιτισµική εκπαίδευση 
προετοιµάζει τα άτοµα για τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές πραγµατικότητες, τις οποίες 
βιώνουν µέσα στην κοινωνία.  
 
Σηµαντικό ρόλο στη διαπολιτισµική εκπαίδευση παίζει και το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, 
όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συµβάλλει στην 
ενσωµάτωση όλων των µαθητών, διότι τόσο ο αθλητισµός, όσο και η Φυσική Αγωγή θεωρούνται 
χώροι ίσης ευκαιρίας και αποδοχής της διαφορετικότητας (Bayliss, 1989). 
 
Το Ελληνικό κράτος ασχολήθηκε µε το θέµα της υποδοχής και της υποστήριξης 
παλλινοστούντων παιδιών από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 µε τη δηµιουργία τάξεων 
υποδοχής και φροντιστηριακών τµηµάτων. Η δηµιουργία διαπολιτισµικών σχολείων, καθώς και 
η εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων, όπως το πρόγραµµα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και 
Αλλοδαπών Μαθητών», «Ένταξη Παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο Σχολείο για 
την Α/θµια & Β/θµια Εκπαίδευση», «Παιδεία Οµογενών», «Καλλιπάτειρα» κ.ά. δείχνουν µια 
προσπάθεια της Πολιτείας για την ουσιαστική αντιµετώπιση του προβλήµατος 
(http://www.ypepth.gr/el_ec_page783.htm).   
 
Από  τις λίγες έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο συγκεκριµένο θέµα, έχει φανεί ότι υπάρχουν 
διαφορές ως προς το φύλο (Carrington, Chievers and Williams, 1987; Carrington and Williams, 
1988), µε τα κορίτσια να έχουν περισσότερα προβλήµατα από τα αγόρια από τα θρησκευτικά και 
κοινωνικά έθιµα. Άλλες έρευνες, όπως αυτή που πραγµατοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ 
RESEARCH A.E. για λογαριασµό της UNICEF, έχουν δείξει τα κορίτσια  να είναι πολύ 
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περισσότερο δεκτικά έναντι των αλλοδαπών συµµαθητών τους, από τους µαθητές 
(http://www.unicef.gr/reports/racism.php). 
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τη διαφορά στις απόψεις µεταξύ µαθητών 
των δύο φύλων όσον αφορά το κλίµα ρατσισµού στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 248 µαθητές Ε’ και ΣΤ’ ∆ηµοτικού από έξι ∆ηµοτικά 
σχολεία από την Αθήνα και τη ∆ράµα (124 αγόρια και 124 κορίτσια, µε µέση ηλικία 10.4 [± .9]). 
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας επιλέχθηκε το ερωτηµατολόγιο  
«Κλίµα στο Σχολείο» (Κούλη, 2004), το οποίο  αξιολογεί το κλίµα στο σχολείο σχετικά µε το 
ρατσισµό και την ξενοφοβία. Όλες οι ερωτήσεις απαντήθηκαν σε µια πενταβάθµια κλίµακα 
Likert.   
 

∆ιαδικασία µέτρησης: Αφού δόθηκαν οδηγίες, τα παιδιά συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια στο 
τέλος του πρώτου δίωρου µιας σχολικής ηµέρας. Ο χρόνος που χρειάστηκαν ήταν περίπου 30 
λεπτά. 
 
Στατιστική ανάλυση: Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε το 
στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήµες (SPSS 15.0), µε το οποίο πραγµατοποιήθηκε 
ανάλυση συχνοτήτων και t-test.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των 
παιδιών, καθώς και η σύγκριση των απαντήσεων κοριτσιών και αγοριών. Τα αγόρια 
διαφοροποιούνται όσον αφορά στο κλίµα στο σχολείο, αναδεικνύοντας ότι είναι εναντίον των 
αλλοδαπών µαθητών περισσότερο από ότι τα κορίτσια. Αυτό φαίνεται από τις µέσες τιµές των 
απαντήσεων και στις 17 ερωτήσεις, µάλιστα σε 10 από αυτές οι διαφορές είναι στατιστικά 
σηµαντικές. 
 

 φύλο ΜΟ ±ΤΑ t Sig. 

αγόρια 2.88 1.46 Οι µαθητές / µαθήτριες της Ελληνικής 
εθνικότητας έχουν καλύτερη µεταχείριση  κορίτσια 2.49 1.32 

2.229 .04 

αγόρια 2.20 1.20 Οι µαθητές / µαθήτριες που δεν είναι Ελληνικής 
εθνικότητας έχουν περισσότερα πλεονεκτήµατα  κορίτσια 2.20 1.12 

-.054 .22 

αγόρια 3.86 1.19 Όλοι οι µαθητές / µαθήτριες, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητα, έχουν τα ίδια προνόµια κορίτσια 4.16 1.10 

-2.096 .65 

αγόρια 2.52 1.25 Οι µαθητές / µαθήτριες της Ελληνικής 
εθνικότητας απολαµβάνουν περισσότερα 
προνόµια κορίτσια 2.07 1.14 

2.967 .00 

αγόρια 2.33 1.20 Οι µαθητές / µαθήτριες που δεν είναι Ελληνικής 
εθνικότητας είναι σε καλύτερη µοίρα κορίτσια 2.16 1.11 

1.146 .06 

αγόρια 3.58 1.31 Όλοι οι µαθητές / µαθήτριες, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητα, έχουν τα ίδια πλεονεκτήµατα. κορίτσια 3.96 1.15 

-2.414 .00 
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αγόρια 2.79 1.31 Οι µαθητές / µαθήτριες Ελληνικής εθνικότητας 
τυγχάνουν µεγαλύτερης προσοχής κορίτσια 2.16 1.09 

4.098 .00 

αγόρια 2.37 1.18 Γίνονται εξαιρέσεις υπέρ των µαθητών / 
µαθητριών που δεν είναι Ελληνικής εθνικότητας  κορίτσια 2.10 1.14 

1.797 .17 

αγόρια 3.42 1.35 Όλοι οι µαθητές / µαθήτριες, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητα, έχουν την ίδια µεταχείριση κορίτσια 3.92 1.19 

-3.093 .00 

αγόρια 2.51 1.29 Γίνονται εξαιρέσεις υπέρ των µαθητών / 
µαθητριών Ελληνικής εθνικότητας   κορίτσια 2.02 1.13 

3.185 .00 

αγόρια 2.43 1.14 Οι µαθητές / µαθήτριες που δεν είναι Ελληνικής 
εθνικότητας τυγχάνουν µεγαλύτερης προσοχής κορίτσια 2.12 1.02 

2.282 .02 

αγόρια 3.16 1.32 Όλοι οι µαθητές / µαθήτριες, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητα, βρίσκονται στην ίδια µοίρα κορίτσια 3.65 1.28 

-2.976 .68 

αγόρια 2.69 1.40 Οι µαθητές / µαθήτριες Ελληνικής εθνικότητας 
είναι σε καλύτερη µοίρα κορίτσια 2.35 1.25 

2.006 .04 

αγόρια 2.44 1.27 Οι µαθητές / µαθήτριες που δεν είναι Ελληνικής 
εθνικότητας απολαµβάνουν περισσότερα 
προνόµια κορίτσια 1.91 1.08 

3.531 .00 

αγόρια 3.51 1.27 Όλοι οι µαθητές / µαθήτριες, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητα, τυγχάνουν της ίδιας προσοχής κορίτσια 4.00 1.11 

-3.238 .00 

αγόρια 2.87 1.33 Οι µαθητές / µαθήτριες Ελληνικής εθνικότητας 
έχουν περισσότερα πλεονεκτήµατα κορίτσια 2.51 1.31 

2.106 .83 

αγόρια 2.36 1.09 Οι µαθητές / µαθήτριες που δεν είναι Ελληνικής 
εθνικότητας έχουν καλύτερη µεταχείριση κορίτσια 2.06 .977 

2.259 .06 

 
 
Πίνακας 1: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στις απαντήσεις των µαθητών. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω αποτελέσµατα, τα αγόρια θεωρούν ότι οι Έλληνες συµµαθητές 
τους έχουν καλύτερη µεταχείριση, απολαµβάνουν περισσότερα προνόµια και τυγχάνουν 
µεγαλύτερης προσοχής από τους µαθητές/τριες άλλων εθνικοτήτων. Αντίθετα, τα κορίτσια 
φαίνεται να έχουν µια πιο θετική στάση για το κλίµα απέναντι µαθητές/τριες άλλων εθνικοτήτων. 
Θεωρούν ότι όλοι, ανεξάρτητα από εθνικότητα, έχουν λίγο πολύ τα ίδια πλεονεκτήµατα, την ίδια 
µεταχείριση και τυγχάνουν της ίδιας προσοχής. 
 
Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
 
Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε διαφοροποίηση στη γνώµη µεταξύ αγοριών και κοριτσών 
∆ηµοτικών σχολείων αναφορικά µε το κλίµα ρατσισµού που υπάρχει σε αυτά τα σχολεία. Τα 
κορίτσια φαίνεται να αποδέχονται µε µεγαλύτερη ευκολία τη µη ύπαρξη µεροληπτικού κλίµατος 
σε βάρος των αλλοδαπών και διάκεινται πιο θετικά όσον αφορά την αποδοχή των αλλοδαπών 
µαθητών µέσα στη σχολική µονάδα. Τα ευρήµατα συνηγορούν µε αυτά προηγούµενων ερευνών 
(Καλλιτσουνάκη, 2005; UNICEF, 2001). Αντίθετα, τα αγόρια στέκονται περισσότερο κριτικά 
απέναντι σε αυτή την κατάσταση θεωρώντας ότι το κλίµα στο σχολείο είναι µεροληπτικό σε 
βάρος των αλλοδαπών συµµαθητών τους. Πιστεύουν, δηλαδή, ότι το κλίµα που διαµορφώνεται 
από τη συνύπαρξη Ελλήνων και αλλοδαπών είναι αρνητικό, µε αποτέλεσµα οι αλλοδαποί 
µαθητές να µην απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα και ευκαιρίες όπως οι Έλληνες µαθητές.   
 
Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να εξετάζουν τις απόψεις των αγοριών και 
των κοριτσιών όσον αφορά το κλίµα ρατσισµού στα Ελληνικά σχολεία. Αυτές που έχουν γίνει τα 
τελευταία χρόνια για να διερευνηθεί ο χώρος της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης δεν επαρκούν για 
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να εξερευνήσουν επαρκώς το συγκεκριµένο χώρο. Ελάχιστες από αυτές έχουν πραγµατοποιηθεί 
στον Ελλαδικό χώρο και πιο συγκεκριµένα στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής.  
 
Σκοπός της εκπαίδευσης, αλλά και της Φυσικής Αγωγής ειδικότερα, είναι να βοηθήσει τους 
µειονοτικούς µαθητές να έρθουν σε επαφή µε τις αξίες και συνήθειες της ευρύτερης κουλτούρας, 
να τις ενσωµατώσουν στη δική τους εθνική ταυτότητα, ώστε να µπορέσουν να αναγνωριστούν 
στο κοινωνικό σύνολο (Κούλη και Παπαϊωάννου, 2006). Επίσης, να βοηθήσει τους Έλληνες 
µαθητές να µάθουν να βλέπουν τις µειονότητες χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα. Για να 
επιτευχθεί αυτό πρέπει στο πλαίσιο του µαθήµατος να προάγεται η συνεργασία και η 
αλληλοκατανόηση µεταξύ όλων των µαθητών. Επιπλέον, οι αλλαγές στη σύνθεση του 
πληθυσµού των Ελληνικών σχολείων που έχουν συντελεσθεί τις τελευταίες δεκαετίες καθιστούν 
σηµαντική και αναγκαία την εφαρµογή προγραµµάτων όπως το «Καλλιπάτειρα», τα οποία 
συµβάλλουν στην ενίσχυση της αποδοχής της διαφορετικότητας. Θα ήταν επίσης χρήσιµο να 
υπάρχουν και περαιτέρω έρευνες στο θέµα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στη Φυσική Αγωγή, 
διότι µε τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών θα σχηµατιστεί µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για 
το συγκεκριµένο θέµα και  οι προτάσεις που θα προκύψουν για τη βελτίωση του διαπολιτισµικού 
κλίµατος της Φυσικής Αγωγής θα είναι πιο ουσιαστικές  
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Εργαστήριο Οργάνωσης ∆ιοίκησης Αθλητισµού & Αναψυχής 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Το υψηλό µερίδιο της αθλητικής αγοράς που κατέχει ο τοµέας των κέντρων άσκησης στον 
Ελλαδικό χώρο (1.300 ιδιωτικά γυµναστήρια, απασχόληση 8.450 εργαζόµενων, συµµετοχή 
311.500 αθλητικών καταναλωτών) (ΙΟΒΕ, 2002) έστρεψε τα διοικητικά στελέχη του αθλητισµού 
στην προσπάθεια ανεύρεσης της καλύτερης επιχειρησιακής στρατηγικής, µε στόχο την απόκτηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και την αύξηση των εσόδων των εν λόγω επιχειρήσεων. 
 
Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, η οποία εκφράζει το αποτέλεσµα της σύγκρισης των 
προσδοκιών σε σχέση µε τις αντιλήψεις των πελατών για την απόδοση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, κρίνεται από πολλούς ερευνητές ως ένας από τους σηµαντικότερους λόγους αφενός 
για την ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών έναντι στον οργανισµό (Zeithaml and 
Bitner, 2000) και αφετέρου για την κερδοφορία της επιχείρησης. Αν και σειρά ερευνών έχει 
εξετάσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών που προσφέρουν γυµναστήρια στην Ελλάδα 
(Alexandris, Dimitriadis and Kasiara, 2001; Ζουρνατζή, Κουστέλιος, Πολλάτου και Γεροδήµος, 
2007), ελάχιστες είναι οι µελέτες που επιχείρησαν να ασχοληθούν µε το ζήτηµα των 
διαπολιτισµικών αντιλαµβανόµενων υπηρεσιών ποιότητας στον αθλητισµό (Μπάρλας, 2005). 
Ωστόσο, από τη στιγµή που οι υπηρεσίες απαιτούν συχνά αλληλεπίδραση µεταξύ των 
καταναλωτών και των προµηθευτών υπηρεσιών, οι πολιτισµικοί παράγοντες µπορούν να 
ασκήσουν µεγάλη επίδραση σε µια υπηρεσία (Mattila, 1999) και να διαφοροποιήσουν τις 
συµπεριφορές των πελατών.  
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την ύπαρξη πιθανών διαφορών στην 
αντιλαµβανόµενη ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταξύ Κυπρίων και Ελλήνων πελατών 
κέντρων άσκησης. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 281 ασκούµενοι γυµναστηρίων, από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας (Ν = 119) και της Κύπρου (Ν = 162), από τους οποίους 155 (55,2%) ήταν άνδρες και 
122 (44,8%) γυναίκες, µε µέσο όρο ηλικίας τα 28,9 έτη (Τ.Α. = 8,8).  
 
Όργανο µέτρησης: Για την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον 
αθλητισµό, χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα ποιότητας υπηρεσιών (SQS) των Alexandris, Zahariadis, 
Tsorbatzoudis and Grouios (2004), η οποία έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για την 
αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών δηµόσιων και ιδιωτικών γυµναστηρίων στην Ελλάδα. Το 
συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε συνολικά 26 ερωτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούσαν 
στις ακόλουθες 5 διαστάσεις της ποιότητας: α) «εγκαταστάσεις», β) «προσωπικό», γ) 
«ανταπόκριση», δ) «αξιοπιστία» και ε) «προσδοκώµενα αποτελέσµατα». Όλες οι απαντήσεις 
δόθηκαν σε επταβάθµια κλίµακα τύπου Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα, 7 = συµφωνώ απόλυτα).  
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Αποτελέσµατα 
 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστικής, η συσχέτιση 
µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών και οι συντελεστές εσωτερικής συνοχής α του Cronbach. 
Οι παράγοντες «Εγκαταστάσεις», «Προσωπικό», «Ανταπόκριση», «Αξιοπιστία» και 
«Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα» παρουσίασαν ικανοποιητική εσωτερική συνοχή (α = .88, α = 
.92, α = .86, α = .87 και α = .87 αντίστοιχα), ενώ όλοι οι συντελεστές συσχέτισης ήταν 
στατιστικά σηµαντικοί και κυµάνθηκαν από .74 («Ανταπόκριση» – «Προσδοκώµενα 
Αποτελέσµατα») έως .84 («Αξιοπιστία» – «Προσωπικό»). 
 

 Μ.Τ. Τ.Α. 1 2 3 4 α 
Εγκαταστάσεις 6.26 .89     .88 
Προσωπικό 6.48 .80 .83*    .92 
Ανταπόκριση 6.26 .94 .84* .79*   .86 
Αξιοπιστία 6.47 .76 .82* .84* .79*  .87 
Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 6.43 .81 .77* .76* .74* .75* .87 
*p<.01 

 
Πίνακας 1: Μέσες τιµές, τυπική απόκλιση, συντελεστής α του Cronbach και συσχετίσεις  
                    µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών. 
 
Οι µέσες τιµές, οι τυπικές αποκλίσεις και οι αντίστοιχες συσχετίσεις των διαστάσεων της 
ποιότητας υπηρεσιών για κάθε πληθυσµό παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 2. 
Παρατηρούνται υψηλές τιµές και στις πέντε διαστάσεις ποιότητας τόσο για τους Κύπριους όσο 
και για τους Έλληνες ασκούµενους, µε εντονότερη ωστόσο συσχέτιση να διαµορφώνεται µεταξύ 
των επιµέρους µεταβλητών για τους πελάτες των Ελληνικών γυµναστηρίων συγκριτικά µε 
εκείνους των Κυπριακών. 
 

Μεταβλητή Έλληνες Ν = 119 Κύπριοι Ν = 162 
 Μ.Τ. Τ.Α. 1 2 3 4 Μ.Τ. Τ.Α. 1 2 3 4 
Εγκαταστάσεις 6.14 1.00     6.34 .78     
Προσωπικό 6.31 .99 .90*    6.60 .60 .75*    
Ανταπόκριση 6.07 1.01 .86* .83*   6.40 .87 .81* .74*   
Αξιοπιστία 6.36 .94 .89* .88* .83*  6.55 .68 .72* .78* .73*  
Προσδοκώµενα 
Αποτελέσµατα 

6.28 .89 .80* .81* .72* .79* 6.54 .63 .73 .66* .74* .69* 

 
*p<.01 
 
Πίνακας 2: Μέσες τιµές, τυπική απόκλιση, συντελεστής α του Cronbach και συσχετίσεις των  
                    διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών ανά τόπο διαµονής και άσκησης.  
 
∆ιαφορές ανά τόπο διαµονής και άσκησης. Εφαρµογή της διαδικασίας t–test ανεξάρτητων 
δειγµάτων φανέρωσε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των Κυπρίων και Ελλήνων 
αθλουµένων για τις µεταβλητές «Προσωπικό» (t279 = 3.06, p<.01, ES = 0,37), «Ανταπόκριση» 
(t279 = 2.92, p<.01, ES = 0,35) και «Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα» (t279 = 2.77, p<.01, ES = 
0,35) µε τους πρώτους να βιώνουν σηµαντικά µεγαλύτερη ικανοποίηση από τους παραπάνω 
παράγοντες συγκριτικά µε τους δεύτερους. 
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Συζήτηση 
 
Η παρούσα έρευνα παρέχει σαφείς ενδείξεις για την καταλληλότητα εφαρµογής του 
ερωτηµατολογίου υπηρεσιών (SQS) των Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis and Grouios 
(2004) σε διαπολιτισµικά περιβάλλοντα, ενώ συµφωνεί µε αποτελέσµατα προγενέστερων 
µελετών που έχουν εφαρµοστεί στον Eλλαδικό χώρο και εµφανίζουν τους αθλούµενους των 
κέντρων άσκησης να «συµφωνούν» µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (Alexandris, 
Dimitriadis and Kasiara, 2001; Ζουρνατζή, Κουστέλιος, Πολλάτου και Γεροδήµος, 2007).  
 
Όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις που εµφανίζονται στην ικανοποίηση µεταξύ Ελλήνων και 
Κυπρίων αθλούµενων των κέντρων άσκησης, αυτές έρχονται σε συµφωνία µε έρευνα του 
Μπάρλα (2005) που διεξήχθη σε Έλληνες και Βρετανούς αθλούµενους των κέντρων και 
υποστηρίζουν ευρήµατα προγενέστερων ερευνών, που δεν έχουν σχέση µε τον αθλητισµό (Pizam 
and Sussman, 1995) και αναγνωρίζουν την επίδραση της πολιτιστικής και εθνικής 
διαφοροποίησης στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.  
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KAI ΑΦΟΣΙΩΣΗ  

ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 
Ζουρνατζή, Ε., Μπάρλας, Α. & Κουστέλιος, Α. 
Εργαστήριο Οργάνωσης ∆ιοίκησης Αθλητισµού & Αναψυχής 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Μεταξύ των διάφορων µεθόδων που έχουν κατά καιρούς χρησιµοποιηθεί από τα διοικητικά 
στελέχη του αθλητισµού αφενός για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και 
αφετέρου για την αύξηση των εσόδων των γυµναστηρίων, ο καθορισµός της ποιότητας ως 
στρατηγική της διοίκησης κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη επιχειρησιακή τακτική (Roest and 
Verhallen, 1995). Αυτό γίνεται γιατί τόσο η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, όσο και η 
ικανοποίηση των αθλητικών καταναλωτών συνδέονται µε την επαναχρησιµοποίηση των 
υπηρεσιών και την αφοσίωση προς τον οργανισµό. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται µε τη 
θετική στάση και τη συµπεριφορά των ατόµων προς ένα εµπορικό σήµα, αλλά και την 
επανάληψη της αγοραστικής τους στάσης προς το εν λόγω σήµα (Park, 1996), αποτελώντας 
µονόδροµο για την επιβίωση και την κερδοφορία των σύγχρονων επιχειρήσεων (Zeithaml and 
Bitner, 2000).  
 
Έρευνες στη διοίκηση των επιχειρήσεων έχουν υπογραµµίσει πως το κόστος προσέλκυσης νέων 
πελατών για κάθε επιχείρηση είναι εξαπλάσιο συγκριτικά µε τις δαπάνες που αντιστοιχούν στη 
διατήρηση της υπάρχουσας πελατειακής βάσης (Rosenberg and Czepial, 1984), γεγονός που 
ενισχύει την παραπάνω αντίληψη για τις σχέσεις µεταξύ ποιότητας, ικανοποίησης και 
αφοσίωσης.  
 
Σε έρευνα που έκανε για την αξιολόγηση της σχέσης µεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών, της 
ικανοποίησης πελατών και της αφοσίωσής τους στον οργανισµό ο Caruana (2002) παρείχε µια 
πρώτη ένδειξη για τη µεσολαβητική επίδραση του παράγοντα «ικανοποίηση» στη σχέση µεταξύ 
ποιότητας και αφοσίωσης. Σε αντίστοιχη µελέτη των Butcher, Sparks and O’ Callaghan (2001) 
για την πρόβλεψη της αφοσίωσης µέσα από παράγοντες σχέσεων (κοινωνική άνεση, κοινωνική 
αξία, φιλικό περιβάλλον) και αξιολόγησης υπηρεσιών (ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση 
πελατών, αξία των προϊόντων / υπηρεσιών) βρέθηκε πως η ικανοποίηση των καταναλωτών 
συνιστά τον ουσιαστικότερο προδιαθεσικό παράγοντα της αφοσίωσης. Στον τοµέα του 
αθλητισµού, η παραπάνω σχέση έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς το αθλητικό προϊόν / υπηρεσία 
παράγεται και καταναλώνεται ταυτόχρονα, δεν αποθηκεύεται και απαιτεί τις περισσότερες φορές 
την ενεργητική ανάµιξη των αθλητικών καταναλωτών. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 281 ασκούµενοι σε γυµναστήρια από την Ελλάδα και την 
Κύπρο, από τους οποίους 155 (55,2%) ήταν άνδρες και 122 (44,8%) γυναίκες, µε µέσο όρο 
ηλικίας τα 28,9 έτη (Τ.Α.=8,8).  
 
Όργανο µέτρησης: Για την αξιολόγηση της ποιότητας και της ικανοποίησης χρησιµοποιήθηκε το 
ερωτηµατολόγιο ποιότητας – ικανοποίησης (ΕΠΙΠ) των Chang and Lee (2004), το οποίο έχει 
χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για τη µελέτη των συγκεκριµένων παραγόντων του µάρκετινγκ σε 
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ιδιωτικά γυµναστήρια των Η.Π.Α και της Ελλάδας (Ζουρνατζή, Κουστέλιος, Πολλάτου και 
Γεροδήµος, 2007). 
 
Το ερωτηµατολόγιο προσαρµόστηκε στα Ελληνικά και περιλάµβανε συνολικά δέκα ερωτήσεις, 
από τις οποίες πέντε ερευνούσαν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ., «Το αθλητικό 
κέντρο παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες») και πέντε µελετούσαν την ικανοποίηση των αθλητικών 
καταναλωτών (π.χ., «Είµαι ικανοποιηµένος µε τις υπηρεσίες που παρέχονται στο αθλητικό 
κέντρο»). Όλες οι απαντήσεις δόθηκαν σε επταβάθµια κλίµακα τύπου Likert (1 = «διαφωνώ 
απόλυτα», 7 = «συµφωνώ απόλυτα»).  
 
Για την αξιολόγηση της αφοσίωσης των µελών των κέντρων άσκησης χρησιµοποιήθηκε η 
κλίµακα αφοσίωσης του Caruana, (2002), η οποία προσαρµόστηκε στα Ελληνικά. Όλες οι 
απαντήσεις δόθηκαν σε πενταβάθµια κλίµακα τύπου Likert (1 = «καθόλου», 5 = «πάρα πολύ»).  
 
Στατιστική ανάλυση 
 
Για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ ποιότητας, ικανοποίησης και αφοσίωσης για επανάληψη 
της συµµετοχής πραγµατοποιήθηκαν δύο µερικές συσχετίσεις (partial correlations). Η µερική 
συσχέτιση αποτελεί µια διαδικασία που εξετάζει την υποθετική σχέση µεταξύ δυο παραγόντων, 
εξισώνοντας στατιστικά ως προς τον τρίτο παράγοντα. Η συγκεκριµένη τεχνική αποτελεί µια 
κοινά αποδεκτή στατιστική µέθοδο, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά, αντί της 
παραγοντικής ανάλυσης, για τη διερεύνηση της σχέσης «µικρών» µοντέλων (3 - 5 παράγοντες).  

 
Aποτελέσµατα 
 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές, οι τυπικές αποκλίσεις, οι συσχετίσεις και ο 
συντελεστής α του Cronbach µεταξύ των τριών υποκλιµάκων του ερωτηµατολογίου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* p<.01 
 
 
Πίνακας 1: Μέσες τιµές, τυπική απόκλιση, συντελεστής α του Cronbach και συσχετίσεις  
                    µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών.  
 
Οι παράγοντες «Ποιότητα Υπηρεσιών» (α = .88), «Ικανοποίηση Πελατών» (α = .93) και 
«Αφοσίωση» (α = .75) παρουσίασαν ικανοποιητική εσωτερική συνοχή. Από τη µελέτη του 
πίνακα παρατηρείται σηµαντική θετική σχέση µεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών και της 
ικανοποίησης των µελών των γυµναστηρίων (r = .771, p < .01). Έτσι, όταν η ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών είναι υψηλή, το επίπεδο ικανοποίησης αυξάνεται, γεγονός αναµενόµενο 
καθώς οι δύο έννοιες συνδέονται τόσο πολύ, ώστε από πολλούς ερευνητές.να θεωρούνται ως µια. 
Επιπλέον, µέτριες θετικές συσχετίσεις εµφανίζονται µεταξύ ποιότητας και αφοσίωσης (r = .518, 
p < .01), αλλά και µεταξύ ικανοποίησης και αφοσίωσης (r = .751, p <.01), καθώς όσο αυξάνεται 

 Μ.Τ. Τ.Α. 1 2 α 

1. Ποιότητα Υπηρεσιών 6,37 .84   .88 

2. Ικανοποίηση Πελατών 6.40 .87 .771*  .93 

3.Αφοσίωση 4,38 .77 .518* .571* .75 
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η ικανοποίηση και η ποιότητα αντίστοιχα, τόσο αυξάνεται η αφοσίωση των ασκουµένων στον 
οργανισµό αντίστοιχα. 
 
Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η µερική σχέση µεταξύ της ικανοποίησης και της αφοσίωσης µε 
διατήρηση της ποιότητας σταθερής, η οποία φανερώνει µέτρια θετική συσχέτιση µεταξύ των δύο 
παραγόντων, καθώς r = .367, p<.001. 

** p<.001 
 
Πίνακας 2: Μερική συσχέτιση της ικανοποίησης και της αφοσίωσης µε διατήρηση  
                   της ποιότητας σταθερής.  
 
Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η µερική σχέση µεταξύ της ικανοποίησης και της αφοσίωσης µε 
διατήρηση της ποιότητας σταθερής, η οποία φανερώνει χαµηλή θετική συσχέτιση µεταξύ των 
δύο παραγόντων, καθώς r = .337, p<.001. 
 

 
 
 
 
 
 

** p<.01 
 
Πίνακας 3: Μερική συσχέτιση της ποιότητας και της πρόθεσης µε διατήρηση  
                    της ικανοποίησης σταθερής.  
 
Μελετώντας τα αποτελέσµατα των πινάκων 2 και 3 παρατηρείται πως και τα δύο µοντέλα είναι 
στατιστικά σηµαντικά, µε το 1ο µοντέλο, ωστόσο, να εξηγεί καλύτερα τη σχέση ποιότητας, 
ικανοποίησης και αφοσίωσης για αθλητική συµµετοχή. Έτσι, συµπεραίνεται πως η ποιότητα των 
υπηρεσιών έχει σηµαντική επίδραση στην ικανοποίηση και η ικανοποίηση µε τη σειρά της έχει 
σηµαντική επίδραση στην αφοσίωση των µελών των αθλητικών κέντρων. 
 
Συζήτηση - Συµπέρασµα 
 
Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε µε στόχο την αξιολόγηση της σχέσης µεταξύ της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και της ικανοποίησης των µελών ιδιωτικών γυµναστηρίων, στο 
σχηµατισµό της αφοσίωσης των καταναλωτών για επανάληψη της αθλητικής συµµετοχής. Πιο 
συγκεκριµένα, µελετήθηκαν τα ακόλουθα δύο διαφορετικά θεωρητικά µοντέλα:  
1) Ποιότητα υπηρεσιών  Ικανοποίηση πελατών  Αφοσίωση αθλητικών καταναλωτών και  
2) Ικανοποίηση πελατών  Ποιότητα υπηρεσιών  Αφοσίωση αθλητικών καταναλωτών.  
 
Τα αποτελέσµατα των µερικών συσχετίσεων έδειξαν πως αν και τα δύο µοντέλα είναι στατιστικά 
σηµαντικά, το πρώτο επιβεβαιώνει καλύτερα τη σχέση ποιότητας, ικανοποίησης και αφοσίωσης 
συγκριτικά µε το δεύτερο. 
 

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

Ικανοποίηση Πελατών 6.40 .87  

Αφοσίωση 4,38 .77 .316** 

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

Ποιότητα Υπηρεσιών 6,37 .84  

Αφοσίωση 4,38 .77 .148** 
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Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έρχονται σε συµφωνία µε σχετικά αποτελέσµατα των 
Chang and Lee (2004), οι οποίοι σε έρευνα που διεξήγαγαν σε 354 ασκούµενους αθλητικών 
κέντρων των ΗΠΑ για να εξετάσουν τη σχέση µεταξύ ποιότητας, ικανοποίησης και πρόθεσης για 
επανάληψη της συµµετοχής, αν και βρήκαν υψηλά επίπεδα σηµαντικότητας και για τα δύο 
µοντέλα, κατέληξαν πως το µοντέλο που χαρακτηρίζει την ποιότητα ως βασικό προδιαθεσικό 
παράγοντα επιβεβαιώνει καλύτερα τη σχέση µεταξύ των τριών εννοιών του µάρκετινγκ. 
 
Παράλληλα, συµφωνούν µε προγενέστερες µελέτες των Cronin and Taylor (1992), Anderson, 
Fornell and Lehman (1994), Swan and Bowers (1998), και Ekinci (2004), οι οποίοι υποστήριξαν 
τον προδιαθεσικό ρόλο της ποιότητας υπηρεσιών, στη διαµόρφωση της ικανοποίησης και, 
τελικά, της αφοσίωσης για επανάληψη της συµπεριφοράς.  
 
Ωστόσο, η σχετικά µικρή διαφορά µεταξύ των δύο µοντέλων στην πρόβλεψη της αφοσίωσης, 
παράλληλα µε τις υψηλές συσχετίσεις µεταξύ των διαστάσεων προκαλεί ερωτήµατα για την 
πιθανότητα ύπαρξης ανταποδοτικής σχέσης µεταξύ των διαστάσεων ποιότητας και ικανοποίησης 
(Driver, 2002; McAlexander, Kaldenburg and & Koening, 1994; Oliver, 1994) και όχι σχέσης 
αιτίας – αποτελέσµατος. 
 
Στην Ελλάδα λίγες προσπάθειες έχουν γίνει για τη µελέτη της υπάρχουσας σχέσης, µε 
σηµαντικότερη αυτή των Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis and Grouios (2004), οι οποίοι 
προσπάθησαν να εξετάσουν το βαθµό  που η ποιότητα υπηρεσιών και η ικανοποίηση 175 µελών 
ιδιωτικών αθλητικών κέντρων µπορούν να οδηγήσουν σε αφοσίωση και, εποµένως, να 
ενισχύσουν την ψυχολογική τους δέσµευση. Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση που 
χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση του συγκεκριµένου µοντέλου παρείχε σαφείς ενδείξεις για 
την αποδοχή του συγκεκριµένου µοντέλου και ενίσχυσε την άποψη των προαναφερόµενων 
ερευνητών πως στο χώρο του αθλητισµού και της αναψυχής φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα το 
πρώτο από τα δύο µοντέλα. Κρίνεται αναγκαία περαιτέρω έρευνα για την αποσαφήνιση της 
σχέσης µεταξύ των εν λόγω µεταβλητών. 
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Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 

Κάσσου Χ., Σάββα, Μ., Γεωργίου Γ., Ζουρνατζή, Ε. & Κουστέλιος, Α. 
Εργαστήριο Οργάνωσης ∆ιοίκησης Αθλητισµού & Αναψυχής 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Η αθλητική βιοµηχανία παρουσιάζει αξιοσηµείωτη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, µε την 
ενεργητική συµµετοχή των ατόµων σε αθλητικά κέντρα και τους ίδιους τους καταναλωτές να 
αναζητούν ποιοτικές υπηρεσίες κατά την περίοδο άσκησής τους (ΙΟΒΕ, 2002). Μέσα από την 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στα µέλη τους, τα κέντρα άσκησης συνδέονται µε 
ευχάριστες, ή δυσάρεστες αναµνήσεις, ικανοποιώντας βαθύτερα κίνητρα άσκησης, αλλά και 
επανάληψη χρήσης των υπηρεσιών άθλησης και αναψυχής.  
 
Αυτή η νέα πραγµατικότητα οδήγησε τις διοικήσεις των γυµναστηρίων να στραφούν προς τη 
µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν και διαµορφώνουν την αντίληψη των επισκεπτών 
αναφορικά µε: α) την παρεχόµενη ποιότητα των υπηρεσιών, β) την ικανοποίηση που βιώνουν 
από την αθλητική ενασχόληση και γ) την αφοσίωση αυτών στον οργανισµό που παρέχει τις εν 
λόγω υπηρεσίες, µε απώτερο στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και την 
αύξηση των εσόδων των γυµναστηρίων (Roest and Verhallen, 1995).  
 
Αν και τα τελευταία χρόνια στον Eλλαδικό χώρο υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον αφενός 
για τη µελέτη των συγκεκριµένων εννοιών του µάρκετινγκ (Alexandris, Zahariadis, 
Tsorbatzoudis and Grouios, 2004; Ζουρνατζή, Κουστέλιος, Πολλάτου και Γεροδήµος, 2007; 
Παπαδόπουλος, Θεοδωράκης και Αλεξανδρής, 2001) και αφετέρου για την αποσαφήνιση του 
προφίλ των συµµετεχόντων σε αναψυχικές δραστηριότητες «κλειστών χώρων» (Ζουρνατζή, 
Κουστέλιος, Τσιγγίλης, Γραµµατικόπουλος και Κουστέλιου, 2007; Mάντζιος, Γκόλτσος και 
Μπουντόλου, 2004; Antoniou, Costa and Makridou, 1999), ελάχιστες µελέτες εξετάζουν την 
επίδραση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών στις συγκεκριµένες έννοιες του µάρκετινγκ.  
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί η ύπαρξη πιθανών επιδράσεων του φύλου, της 
εκπαιδευτικής βαθµίδας και της οικογενειακής κατάστασης στις διαστάσεις της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, της ικανοποίησης και της αφοσίωσης των µελών των Ελληνικών 
γυµναστηρίων.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 119 ασκούµενοι γυµναστηρίων από διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές της Ελλάδας, από τους οποίους 48 (40,3%) ήταν άνδρες και 71 (59,7%) γυναίκες, µε 
µέσο όρο ηλικίας τα 28,75 έτη (Τ.Α.=8,8).  
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Όργανο µέτρησης: Για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών και της ικανοποίησης των 
αθλητικών καταναλωτών χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο ποιότητας – ικανοποίησης 
(ΕΠΙΠ) των Chang and Lee (2004), το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για τη µελέτη 
των συγκεκριµένων παραγόντων του µάρκετινγκ σε ιδιωτικά γυµναστήρια των Η.Π.Α και της 
Ελλάδας (Ζουρνατζή, Κουστέλιος, Πολλάτου και Γεροδήµος, 2007), ενώ για την αξιολόγηση της 
αφοσίωσης των µελών των κέντρων άσκησης και υγείας χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα αφοσίωσης 
του Caruana, (2002), η οποία προσαρµόστηκε στα Ελληνικά. Επιπρόσθετα, ειδικά σχεδιασµένες 
ερωτήσεις χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του δηµογραφικού και αθλητικού προφίλ των 
συµµετεχόντων.  
 
Αποτελέσµατα 
 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην έρευνα αναφορικά 
µε το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και την εκπαίδευση. 

 
Πίνακας 1: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην έρευνα.  
 
Μελετώντας τα αποτελέσµατα του πίνακα 1 παρατηρείται πως το 59,7% των συµµετεχόντων 
στην έρευνα ήταν γυναίκες και το 40.3% άνδρες, µε την πλειοψηφία να απαρτίζεται, όσον αφορά 
στην οικογενειακή κατάσταση, κυρίως από άγαµους (80.7%) ασκούµενους. Αναφορικά µε το 
επίπεδο εκπαίδευσης, αν και το 31.9% των ασκούµενων αποτελούνταν από απόφοιτους λυκείου, 
σηµαντικός αριθµός των συµµετεχόντων ήταν πτυχιούχοι ΑΕΙ (36.1%) και ΤΕΙ (16%).  
 
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές, οι τυπικές αποκλίσεις, οι συσχετίσεις και ο 
συντελεστής α του Cronbach µεταξύ των τριών υποκλιµάκων του ερωτηµατολογίου. Οι 
παράγοντες «Ποιότητα Υπηρεσιών», «Ικανοποίηση Πελατών» και «Αφοσίωση» παρουσίασαν 
ικανοποιητική εσωτερική συνοχή» (α = .89, α = .93 και α = .79, αντίστοιχα), ενώ όλοι οι 
συντελεστές συσχέτισης ήταν στατιστικά σηµαντικοί και κυµάνθηκαν από .53 (ποιότητα - 
αφοσίωση) έως .75 (ποιότητα - ικανοποίηση). 
 

p<.01 
 
Πίνακας 2: Μέσες τιµές, τυπική απόκλιση, συντελεστής α του Cronbach και συσχετίσεις  
                    µεταξύ των εξεταζόµενων µεταβλητών.  
 
∆ιαφορές ανά φύλο. Η εφαρµογή της διαδικασίας t–test ανεξάρτητων δειγµάτων δε φανέρωσε 
κάποια στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των ανδρών και γυναικών ασκούµενων για τους 

Άνδρες Γυναίκες  
Φύλο 40,3 59,7 

Άγαµος Έγγαµος Χήρος ∆ιαζευγµένος Οικογενειακή 
Κατάσταση  80,7 18,5 0 0,8 

Γυµνάσιο Λύκειο ΑΕΙ ΤΕΙ Μεταπτυχιακό Άλλο Επίπεδο 
Εκπαίδευσης  4,2 31,9 36,1 16,0 6,7 5 

 Μ.Τ. Τ.Α. 1 2 α 

1. Ποιότητα Υπηρεσιών 6,20 .99   .89 

2. Ικανοποίηση Πελατών 6.14 1.01 .748*  .93 

3.Αφοσίωση 4,20 .94 .535* .611* .79 
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παράγοντες «Ποιότητα Υπηρεσιών» (p>.05), «Ικανοποίηση Πελατών» (p>.05) και «Αφοσίωση» 
(p>.05). 
 
∆ιαφορές ανά επίπεδο εκπαίδευσης. Η εφαρµογή της ανάλυσης διακύµανσης ανεξάρτητων 
δειγµάτων (One Way Anova) δε φανέρωσε καµία στατιστικά σηµαντική επίδραση του 
παράγοντα «Εκπαιδευτική Βαθµίδα» στην «Ποιότητα των Παρεχόµενων Υπηρεσιών» (p>.05), 
στην «Ικανοποίηση των Αθλητικών Καταναλωτών» (p>.05) και στην «Αφοσίωση» τους προς τον 
οργανισµό (p>.05). 
 
∆ιαφορές ανά οικογενειακή κατάσταση. Η εφαρµογή της ανάλυσης διακύµανσης ανεξαρτήτων 
δειγµάτων (One Way Anova) δε φανέρωσε καµία στατιστικά σηµαντική επίδραση του 
παράγοντα «Οικογενειακή Κατάσταση» στην «Ποιότητα των Παρεχόµενων Υπηρεσιών» 
(p>.05), στην «Ικανοποίηση των Αθλητικών Καταναλωτών» (p>.05) και στην «Αφοσίωση» τους 
προς τον οργανισµό (p>.05). 
 
Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δε φανερώνουν κάποια σηµαντική επίδραση των 
δηµογραφικών χαρακτηριστικών για καµία από τις τρεις διαστάσεις του µάρκετινγκ και 
συµφωνούν µερικώς µε προγενέστερη έρευνα των Πρίµπα, Κουθούρη, Αλεξανδρή και 
Μιχαηλίδη (2007), στην οποία δεν υπήρξε επίδραση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών στην 
ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών σε κέντρο υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής.  
 
Ωστόσο, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην έρευνα συµφωνούν µε 
προγενέστερες έρευνες, οι οποίες εξέταζαν το προφίλ των µελών γυµναστηρίων τόσο στην 
Ελληνική επικράτεια (Ζουρνατζή, κ.α., 2007; Mάντζιος, Γκόλτσος και Μπουντόλου, 2004) και 
ενισχύουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία.  
 
Περαιτέρω έρευνα κρίνεται αναγκαία ώστε να µελετηθούν τα χαρακτηριστικά των ασκούµενων, 
αλλά και οι πιθανές επιδράσεις των δηµογραφικών χαρακτηριστικών στις εν λόγω διαστάσεις του 
µάρκετινγκ, σε γυµναστήρια διαφορετικών οργανωσιακών µεγεθών. 
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ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Σάββα, Μ., Γεωργίου Γ., Κάσσου Χ., Ζουρνατζή, Ε. & Κουστέλιος, Α. 
 
Εργαστήριο Οργάνωσης ∆ιοίκησης Αθλητισµού & Αναψυχής 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Το υψηλό µερίδιο της αθλητικής αγοράς που κατέχει ο τοµέας των γυµναστηρίων στον Ελλαδικό 
χώρο (περίπου 164.5 εκατοµµύρια/χρόνο), παράλληλα µε τις συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού 
που επικρατούν παγκόσµια στο συγκεκριµένο κλάδο, οδήγησαν τα διοικητικά στελέχη του 
αθλητισµού στο σχεδιασµό νέων αθλητικών υπηρεσιών, στην αύξηση του ανθρώπινου δυναµικού 
και στη µεταβολή του οργανωσιακού µεγέθους των γυµναστηρίων (Koustelios, 2003), µε 
απώτερο στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος έναντι αντίστοιχων αθλητικών 
οργανισµών. 
 
Ωστόσο, η ικανοποίηση των αθλητικών καταναλωτών προϋποθέτει τη γνώση των ιδιαίτερων 
δηµογραφικών, τοπογραφικών, χωρικών – χρονικών χαρακτηριστικών τους και του αθλητικού 
προφίλ των ασκούµενων, καθώς η γνώση αυτών των στοιχείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
τη δηµιουργία κατάλληλων υπηρεσιών, την ικανοποίηση των καταναλωτών, αλλά και την 
επανάληψη της αθλητικής συµµετοχής, γεγονός που συνδέεται αναπόσπαστα µε την επιβίωση 
και την κερδοφορία των γυµναστηρίων.  
 
Έρευνες στη διοίκηση των επιχειρήσεων, έχουν υπογραµµίσει πως το κόστος προσέλκυσης νέων 
πελατών για κάθε επιχείρηση είναι εξαπλάσιο συγκριτικά µε τις δαπάνες που αντιστοιχούν στη 
διατήρηση της υπάρχουσας πελατειακής βάσης (Rosenberg and Czepial, 1984) και, εποµένως, η 
αναγνώριση των χαρακτηριστικών των αθλητικών καταναλωτών µπορεί να καθοδηγήσει τα 
διοικητικά στελέχη στη δηµιουργία ελκυστικών προγραµµάτων άσκησης, τα οποία είναι 
προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της εν λόγω πελατειακής της βάσης.  
 
Σκοπός 
 
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να παρουσιάσει τα δηµογραφικά στοιχεία, αλλά και τις 
συνήθειες χρήσης πελατών γυµναστηρίων από διάφορες περιοχές της Κύπρου. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 162 ασκούµενοι γυµναστηρίων από διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές της Κύπρου, από τους οποίους 107 (66%) ήταν άνδρες και 55 (34%) γυναίκες, µε µέσο 
όρο ηλικίας τα 29 χρόνια (Τ.Α. = 8,8).  
 
Όργανα µέτρησης: Ειδικά σχεδιασµένα ερωτηµατολόγια που περιελάµβαναν δηµογραφικά και 
αθλητικά χαρακτηριστικά διανεµήθηκαν στα µέλη των γυµναστηρίων κατά τη είσοδό τους στα 
κέντρα. Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 11.0. 
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Αποτελέσµατα 
 
∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος: Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των 
συµµετεχόντων στην έρευνα αναφορικά µε το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την 
εκπαίδευση και την ηλικία. 
 

 
Πίνακας 1: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων στην έρευνα.  
 
Μελετώντας τα αποτελέσµατα του πίνακα 1 παρατηρείται πως το 66% των συµµετεχόντων στην 
έρευνα ήταν άνδρες και το 34% γυναίκες, µε την πλειοψηφία να απαρτίζεται, όσον αφορά στην 
οικογενειακή κατάσταση, κυρίως από άγαµους (64.2%) και κατόπιν έγγαµους (29.6%) 
ασκούµενους. Όσον αφορά στην ηλικία, το 45.7% αποτελούνταν από ενήλικα άτοµα 25 έως 34 
χρόνων, µε σηµαντικό ωστόσο ποσοστό (18,51%)  να εµφανίζεται στις ηλικίες µεταξύ 35 και 44, 
αλλά και στις ηλικίες 18 έως 24 (24,07%). Τέλος, αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης, αν και 
το 42.6% των ασκούµενων αποτελούνταν από απόφοιτους λυκείου, σηµαντικός αριθµός ήταν 
πτυχιούχοι ΑΕΙ (24.7%) και κατόχους µεταπτυχιακού (16.7%). 

 
Αθλητικό προφίλ συµµετεχόντων: Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται το αθλητικό προφίλ των 
συµµετεχόντων στην έρευνα, αναφορικά µε την επιλογή του γυµναστηρίου και των 
προγραµµάτων άσκησης, τη γενικότερη αθλητική εµπειρία, αλλά και τη συχνότητα και διάρκεια 
της αθλητικής συµµετοχής στα εν λόγω γυµναστήρια. 
 

 

Άνδρες Γυναίκες  
Φύλο 66 34 

Άγαµος Έγγαµος Χήρος ∆ιαζευγµένος Οικογενειακή 
Κατάσταση  64.2 29.6 0 6.2 

Γυµνάσιο Λύκειο ΑΕΙ ΤΕΙ Μεταπτυχιακό Άλλο Επίπεδο 
Εκπαίδευσης  6.8 42.6 24.7 6.2 16.7 3.1 

<18 18 – 24 25 – 34 35 – 44 >44  Ηλικία  
7.4 24.07 45.7 18.51 4.32 

Ατοµικά Οµαδικά Και τα δυο Άλλο Συµµετοχή σε προγράµµατα 
γυµναστηρίου 12.3 55.6 31.5 0.6 

<1 έτους 1 – 5 έτη 5 – 10 έτη >10 έτη Χρονική περίοδος 
γενικότερης αθλητικής 
συµµετοχής 2.5 43.1 18.8 35.6 

<6 µηνών 6 – 12 µήνες 1 – 3 ετών >3 ετών Χρονική περίοδος αθλητικής 
ενασχόλησης στο 
συγκεκριµένο κέντρο 10.6 0.7 53.7 35 

<6 µηνών 6 – 9 µήνες 9 – 12 µήνες Μήνες άσκησης / χρόνο 
17.6 16.2 66.2 

1 2 3 4 5 6 7 
Ηµέρες άσκησης / εβδοµάδα 

1.3 1.9 16.3 36.9 31.9 11.3 0.4 

30 – 60 λεπτά 60 – 90 λεπτά 90 – 210 λεπτά 
Ώρα άσκησης / ηµέρα 

9.4 54.4 36.2 
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Πίνακας 2: Αθλητικό προφίλ των συµµετεχόντων στην έρευνα. 
 
Από τη µελέτη του πίνακα 2 φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων στην 
έρευνα προτιµάει να αθληθεί επιλέγοντας κύρια οµαδικές (55.6%) και κατόπιν µικτές (31.5%) 
δραστηριότητες άσκησης. Ωστόσο, αν και τα οµαδικά προγράµµατα συγκέντρωσαν τις 
προτιµήσεις των περισσοτέρων µελών, τα ατοµικά προγράµµατα άσκησης είχαν αρκετούς 
θιασώτες, καθώς αρκετά µεγάλο ποσοστό είχε επιλέξει εξατοµικευµένες µεθόδους γύµνασης για 
να καλύψει τις αθλητικές του ανάγκες (12.3%).  
 
Αναφορικά µε τα χρόνια της γενικότερης αθλητικής ενασχόλησης, το µεγαλύτερο ποσοστό των 
συµµετεχόντων στην έρευνα είχε προγενέστερη αθλητική εµπειρία, η οποία αντικατοπτριζόταν 
σε αρκετά χρόνια αθλητικής ενασχόλησης, καθώς το 43.1% των συµµετεχόντων αθλούνταν 1 
έως 5 χρόνια, το 18.8% 5 – 10 χρόνια και το 35.6% 10 χρόνια + αντίστοιχα. 
 
Εκτός, όµως, από τη γενικότερη αθλητική ενασχόληση ενδιαφέρον παρουσιάζει το χρονικό 
διάστηµα παραµονής των συµµετεχόντων στα γυµναστήρια ως µέλη των εν λόγω αθλητικών 
κέντρων. Έτσι, το 35% των ασκούµενων συµµετείχε ως µέλη των συγκεκριµένων γυµναστηρίων 
τουλάχιστον 3 χρόνια και το 53.7% από 1 έως 3 χρόνια αντίστοιχα. Εποµένως, σηµαντικό ρόλο 
στη διαµόρφωση του πελατειακού δυναµικού των γυµναστηρίων αποτέλεσε η διατήρηση των 
ασκούµενων ως µέλη των κέντρων και όχι τόσο η προσέλευση νέων µελών, γεγονός που ενισχύει 
την επικρατούσα αντίληψη του σύγχρονου µάρκετινγκ περί «διατήρησης της υπάρχουσας 
πελατειακής βάσης».  
 
Τέλος, η µελέτη των αποτελεσµάτων του πίνακα 2 που αφορά στη συχνότητα και στη διάρκεια 
άσκησης φανερώνει υψηλή συχνότητα αθλητικής ενασχόλησης των ασκούµενων, η οποία 
αντικατοπτρίζεται στα ακόλουθα ποσοστά: το 66.2% µετέβαινε στα αθλητικά κέντρα από 9 έως 
12 µήνες/χρόνο, το 36.9% αθλούνταν τέσσερις φορές/εβδοµάδα, µε τη διάρκεια άσκησης αυτών 
να κυµαίνεται κύρια από 60 έως 90 λεπτά (54.4%). 
 
Μέση τιµή και τυπική απόκλιση χαρακτηριστικών συµµετεχόντων: Στον πίνακα 3 
παρουσιάζονται οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις ορισµένων βασικών δηµογραφικών και 
αθλητικών χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων στην έρευνα, αποκαλύπτοντας το ευρύ 

ηλικιακό και αθλητικό φάσµα των ασκούµενων της έρευνας και παρέχοντας σαφείς ενδείξεις για 
τα «µέσο» αθλητικό προφίλ των µελών των αθλητικών κέντρων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μ.Τ. Τ.Α. Ελάχιστη 
Τιµή 

Μέγιστη 
Τιµή 

Ηλικία σε Χρόνια 29,02 8,76 15 έτη 64 έτη 

Γενικότερη Αθλητική Ενασχόληση 7,42 6,46 0 χρόνια 30 χρόνια 

Αθλητική Ενασχόληση στο Γυµναστήριο 2,89 3,071 1 µήνας 15 χρόνια 

Ηµέρες Άσκησης / Εβδοµάδα 4,32 1,03 1 ηµέρα 7 ηµέρες 

Ώρα Άσκησης / Ηµέρα 90 33,14 30 λεπτά 210 λεπτά 
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Πίνακας 3: Μέση τιµή και τυπική απόκλιση χαρακτηριστικών δείγµατος 
 
Συζήτηση - Συµπέρασµα 
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έρχονται να ενισχύσουν τα αποτελέσµατα 
προγενέστερων ερευνών σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των αθλούµενων στα αθλητικά κέντρα. 
Παρατηρείται πως οι συµµετέχοντες στην έρευνα είχαν µέση ηλικία ίση µε 31.2 χρόνια, µέση 
αθλητική εµπειρία 7.47 χρόνια και µέση αθλητική συµµετοχή στα εν λόγω γυµναστήρια ίση µε 
3.7 χρόνια. Όσον αφορά τη µέση µηνιαία, εβδοµαδιαία και ηµερήσια συχνότητα άσκησης, οι 
ασκούµενοι αθλούνταν περίπου 9 µήνες / χρόνο, 3 – 4 ηµέρες / εβδοµάδα και 1.30 ώρα την 
ηµέρα αντίστοιχα, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των ασκούµενων αποτελούνταν από γυναίκες. 
Με τα παραπάνω αποτελέσµατα συµφωνούν έρευνες που έχουν γίνει τόσο στην Ελληνική 
επικράτεια όσο και στο διεθνή χώρο (Ζουρνατζή, Κουστέλιος, Τσιγγίλης, Γραµµατικόπουλος και 
Κουστέλιου, 2007; Mάντζιος, Γκόλτσος και Μπουντόλου, 2004; Antoniou, Costa and Makridou, 
1999; Papageorgiou, Tzetzis and Costa 1999; Grantham, Patton, York and Winick, 1998). 
 
Εποµένως, τα διοικητικά στελέχη των αθλητικών κέντρων, πρέπει να δίνουν έµφαση και να 
δηµιουργούν προγράµµατα κατάλληλα για την εκγύµναση των συγκεκριµένων πελατειακών 
οµάδων, καθώς αποτελούν τη βάση του πελατειακού τους δυναµικού. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα 
κρίνεται αναγκαία ώστε να µελετηθούν τα χαρακτηριστικά των ασκούµενων σε γυµναστήρια 
διαφορετικών οργανωσιακών µεγεθών. 
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