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Περίληψη 
Αν και αριθμός των αθλητικών γεγονότων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, η συμμετοχή σε αυτά έχει σταθεροποιηθεί. Για 

το λόγο αυτό, η εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τις μελλοντικές προθέσεις συμπεριφοράς των συμμετεχόντων 

μπορεί να βοηθήσει τους διοργανωτές αθλητικών γεγονότων στη δημιουργία αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών, της ικανοποίησης από τη 

συμμετοχή και της εικόνας του γεγονότος, αλλά και την συνεισφορά της ικανοποίησης και της εικόνας στην πρόβλεψη των 

προθέσεων συμπεριφοράς των συμμετεχόντων σε αθλητικά γεγονότα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 483 (Ν = 483) 

συμμετέχοντες στον 13ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος». Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του δομικού μοντέλου 

έδειξαν ότι τρεις διατάσεις της ποιότητας υπηρεσιών (προσωπικό, εξοπλισμός και αγώνας) είχαν στατιστικά σημαντική  

επιρροή τόσο στην πρόβλεψη της ικανοποίησης από την συμμετοχή, όσο και στην πρόβλεψη της εικόνας του γεγονότος. 

Παράλληλα, η ικανοποίηση από την συμμετοχή και η εικόνα του γεγονότος επηρέασαν ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό 

των μελλοντικών προθέσεων συμπεριφοράς των συμμετεχόντων. Οι θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των 

αποτελεσμάτων της έρευνας συζητηθήκαν.   

 

Λέξεις κλειδιά Αθλητικά γεγονότα, ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση, εικόνα γεγονότος, προθέσεις συμπεριφοράς   
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Εισαγωγή 

Η δημοτικότητα των αθλητικών γεγονότων μαζικής συμμετοχής (ΑΓΜΣ) έχει αυξηθεί τις τελευταίες 

δεκαετίες. Συγκεκριμένα, από το 2009 ως το 2014 η συμμετοχή στους μαραθωνίους είχε αυξηθεί κατά 

13.3% στην Ευρώπη, 13.9% στις Η.Π.Α. και 92.4%, στην Ασία (Andersen & Nikolova, 2019). Όμως μία 

πρόσφατη μελέτη που περιελάβανε περισσότερα από 70,000 δρομικά αγωνίσματα μαζικής συμμετοχής 

από όλο τον κόσμο αποκάλυψε μια πτώση της συμμετοχής σε παγκόσμιο επίπεδο (Andersen & Nikolova, 

2019). Την ίδια στιγμή, ο αριθμός αθλητικών διοργανώσεων έχει αυξηθεί σημαντικά (Statista, 2018). Σε 

μία αγορά που αρχίζει να δείχνει πρώτα σημάδια κορεσμού, οι διοργανωτές θα πρέπει να κατανοήσουν 

τους παράγοντες που καθορίζουν την ικανοποίηση και τις μελλοντικές συμπεριφορές των 

συμμετεχόντων-πελατών τους για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί (Kim, Ko, & Park, 2013).   

Προηγούμενες έρευνες, στο χώρο των αθλητικών γεγονότων, έχουν αποδείξει ότι οι διοργανώσεις 

που παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών έχουν τους πιο ικανοποιημένους και αφοσιωμένους 

συμμετέχοντες (Theodorakis, Alexandris, Tsigilis & Karvounis, 2013; Yoshida & James, 2010). Η 

πλειοψηφία των ερευνών στη βιβλιογραφία της διοίκησης αθλητισμού και αναψυχής έχει ασχοληθεί με 

τη μελέτη των θεατών αθλητικών γεγονότων, και λιγότερο με τους αθλητικούς καταναλωτές που 

συμμετέχουν ενεργά στο αθλητικό γεγονός (π.χ. δρομείς) (Theodorakis, Kaplanidou, & Karabaxoglou, 

2015). Επειδή όμως οι θεατές και οι ενεργοί συμμετέχοντες δεν αντιλαμβάνονται την ποιότητα των 

υπηρεσιών με τον ίδιο τρόπο αφού καταναλώνουν διαφορετικές υπηρεσίες (π.χ. αγορά εισιτηρίου και 

εγγραφή) και με διαφορετικό τρόπο (π.χ. παρακολούθηση στο γήπεδο και τρέξιμο της διαδρομής), η 

χρησιμοποίηση ειδικά προσαρμοσμένων ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση της ποιότητας σε 

διαφορετικές κατηγορία πελατών και χώρους είναι επιτακτική. Τέτοια ερωτηματολόγια παρέχουν ακριβείς 

πληροφορίες τόσο για διορθώσεις που χρειάζονται στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών, όσο και στην 

ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ από τους διοργανωτές (Frank, 2012; Kim, Ko, & Park, 2013).  

Πληθώρα ερευνών έχουν δείξει ότι τόσο η ποιότητα υπηρεσιών όσο και η ικανοποίηση 

συνεισφέρουν θετικά στην πρόβλεψη των μελλοντικών συμπεριφορών συμμετεχόντων σε αθλητικά 

γεγονότα (Alexandris, Theodorakis, Kaplanidou, & Papadimitriou, 2017; Kaplanidou & Gibson, 2010; 

Shonk & Chelladurai, 2008). Τελευταία, οι ερευνητές υπογράμμισαν το σημαντικό ρόλο που παίζει η 

εικόνα του αθλητικού γεγονότος στις προθέσεις των δρομέων να εγγραφούν ξανά στη διοργάνωση το 

επόμενο έτος και να κάνουν θετικά σχόλια σε τρίτους για αυτή (Kaplanidou & Vogt, 2007; Kaplanidou & 

Gibson, 2010; Koo et al., 2014). Αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών έδειξαν ότι η έννοια της εικόνας θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται στα μοντέλα αξιολόγησης της καταναλωτικής εμπειρίας, αφού είναι 

σημαντικός παράγοντας προσέλκυσης νέων και διατήρησης υπαρχόντων πελατών (Kandampully & Hu, 

2007; Kandampully & Suhartanto, 2010; Wilkins, Merrilees, & Herington, 2009).  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει 

τις σχέσεις μεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών, της ικανοποίησης από τη συμμετοχή   και της εικόνας του 

γεγονότος, αλλά και την συνεισφορά τους στην πρόβλεψη των προθέσεων συμπεριφοράς των 

συμμετεχόντων σε αθλητικά γεγονότα. Σε θεωρητικό επίπεδο, η έρευνα μπορεί να συνεισφέρει στην 

κατανόηση της έννοιας της ποιότητας υπηρεσιών στο συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα, θα δώσει 

περισσότερες πληροφορίες για τους παράγοντες και τους μηχανισμούς που επηρεάζουν τις μελλοντικές 

συμπεριφορές των συμμετεχόντων σε ένα αθλητικό γεγονός, αλλά και θα αποσαφηνίσει το ρόλο της 

εικόνας του γεγονότος σε ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο αξιολόγησης της συμμετοχής σε ένα αθλητικό 

γεγονός. Σε πρακτικό επίπεδο, από τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα 
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συμπεράσματα που θα βοηθήσουν τους διοργανωτές να αξιολογήσουν τις διοργανώσεις του, να 

κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα των αγώνων και τα επίπεδα ικανοποίησης 

των δρομέων που συμμετέχουν σε αυτές και τέλος να αναπτύξουν προγράμματα και στρατηγικές για να 

διατηρήσουν ή να αυξήσουν τους συμμετέχοντες τα επόμενα χρόνια.   

 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

Ποιότητα υπηρεσιών σε αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, οι διοργανωτές αθλητικών γεγονότων μαζικής 

συμμετοχής αντιμετωπίζουν έναν συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό, αφού αντίθετα με τους 

συμμετέχοντες ο αριθμός των διοργανώσεων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στην 

προσπάθεια τους να προσελκύσουν συμμετέχοντες οι διοργανωτές προσπαθούν να παρέχουν 

ποιοτικότερες υπηρεσίες στους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες. Σύμφωνα 

με τους Theodorakis et al. (2019), η ποιότητα υπηρεσιών στο χώρο αυτό είναι μία κυρίως γνωστική 

αξιολόγηση όλων των στοιχείων που συνθέτουν την αθλητική διοργάνωση (π.χ. ατμόσφαιρα, διαδρομή) 

και του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλο το φάσμα του πελατειακού ταξιδιού (π.χ. 

διαδικασία εγγραφής, εξυπηρέτηση προσωπικού).  

Στο χώρο των ΑΓΜΣ, οι ερευνητές σχεδόν καθολικά χρησιμοποίησαν το μοντέλο των Brady και 

Cronin (2001) για να προσδιορίσουν εννοιολογικά και να μετρήσουν την ποιότητα υπηρεσιών 

(Alexandris, Theodorakis, Kaplanidou, & Papadimitriou, 2017; Chen, Chen, Ye, Tung, Cheng, & Tung, 

2012; Theodorakis et al., 2015; Theodorakis et al., 2019). Σύμφωνα με το πολυδιάστατο και ιεραρχικό 

μοντέλο των Brady και Cronin, η συνολική αντίληψη για την ποιότητα υπηρεσιών διαμορφώνεται από 

τρεις γενικές διαστάσεις: την ποιότητα αλληλεπίδρασης, την ποιότητα του περιβάλλοντος και την 

ποιότητα του αποτελέσματος. Με έναν όμοιο τρόπο οι τρεις γενικές διαστάσεις διαμορφώνονται από 

εννέα υπο-διαστάσεις: τις στάσεις, τη συμπεριφορά και την εξειδίκευση του προσωπικού, τις συνθήκες 

περιβάλλοντος, τον σχεδιασμό, κοινωνικούς λόγους, την αναμονή, τα υλικά στοιχεία της υπηρεσίας και 

την αξιολόγηση αποτελέσματος (valence). Όπως ανέφεραν οι Alexandris et al. (2017) το παραπάνω 

μοντέλο έγινε ευρέως αποδεκτό και χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία και στο χώρο των ΑΓΜΣ αφού 

περιλαμβάνει τόσο τις διαστάσεις της ποιότητας που αναφέρονται στη διαδικασία παροχής της 

υπηρεσίας, όσο και στο αποτέλεσμα της κατανάλωσης της υπηρεσίας. Επίσης, επιτρέπει στους 

ερευνητές να μετρούν την ποιότητα σε διάφορα επίπεδα (π.χ. συνολική ποιότητα) ανάλογα με τους 

στόχους της έρευνας. Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις μελέτες που χρησιμοποίησαν το 

παραπάνω μοντέλο οι ερευνητές εξέτασαν την ποιότητα μόνο στο επίπεδο των τριών γενικών 

διαστάσεων (ποιότητα αλληλεπίδρασης, ποιότητα περιβάλλοντος και ποιότητα του αποτελέσματος) 

(Alexandris et al., 2017; Ma & Kaplanidou, 2018; Theodorakis et al. 2015; 2019). Αυτό έγινε γιατί οι 

ερευνητές  συμπεριέλαβαν την ποιότητα υπηρεσιών ως εξωγενή μεταβλητή σε σύνθετα δομικά μοντέλα 

στην προσπάθεια τους να εξηγήσουν την επίδραση της σε άλλες έννοιες όπως η ικανοποίηση και η 

ευτυχία που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο αθλητικό γεγονός, η ποιότητα ζωής  και οι μελλοντικές 

συμπεριφορές των συμμετεχόντων.  Μία τέτοια προσέγγιση διερεύνησης της ποιότητας υπηρεσιών, δεν 

περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για την απόδοση όλων των υπηρεσιών που παρέχουν οι 

λειτουργικές περιοχές μίας διοργάνωσης  πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του γεγονότος με 

αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται πλήρως η πελατειακή εμπειρία. Εφαρμόζοντας το Πολυδιάστατο 



Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής. 2019, 16(2), 1-19 

 
4 

Μοντέλο Σχεδιασμού, οι Kallitsari και Theodorakis (2018) κατέγραψαν τα βασικά στοιχεία της εμπειρίας 

των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια του πελατειακού ταξιδιού.  

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, οι Γκατζαβέλη, Αναστασιάδου, 

Λιανόπουλος και Θεοδωράκης (2018) παρουσίασαν μία ειδικά σχεδιασμένη για το χώρο των δρομικών 

αγωνισμάτων μαζικής συμμετοχής κλίμακα που αποτελείται από έξι διαστάσεις: εμπειρία συμμετοχής, 

προσωπικό, διαδικασία εγγραφής, αγώνας, εξοπλισμός και εκκίνηση. Για τους ίδιους λόγους οι 

Πολατίδου, Αλεξανδρής, Παλάσκα, και Πολατίδου (2016) ανέπτυξαν μία κλίμακα επτά διαστάσεων 

(προσβασιμότητα, ανθρώπινο δυναμικό, τόπος διεξαγωγής, κόστος, διαγωνιστική ποιότητα, λειτουργικές 

διαδικασίες και προσδοκώμενα αποτελέσματα) για την μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών σε 

διοργανώσεις ορεινού τρεξίματος.    

 

Ικανοποίηση από τη συμμετοχή στο αθλητικό γεγονός 

Η βασική παραδοχή των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο των ΑΓΜΣ θεωρεί την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών απαραίτητη προϋπόθεση για να μείνουν ικανοποιημένοι οι συμμετέχοντες από τη 

συμμετοχή τους στη διοργάνωση (Chen et al. 2011; Theodorakis et al., 2015; 2019), αλλά και να 

εκφράσουν τη θετική πρόθεση τους να συμμετάσχουν στον αγώνα και την επόμενη χρονιά, ή να κάνουν 

θετικά σχόλια για αυτόν (Alexandris et al., 2017; Ma & Kaplanidou, 2108). Αναλυτικότερα, οι Theodorakis 

και συν. (2015; 2019) βρήκαν ότι  η ικανοποίηση από τη συμμετοχή σε ένα ΑΓΜΣ επηρεάζεται από την 

ποιότητα του αποτελέσματος (π.χ. εμπειρία από τη συμμετοχή) και τις συνθήκες περιβάλλοντος που 

επικρατούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης (π.χ. ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του αγώνα), ενώ οι 

Theodorakis et al (2019) έδειξαν τη σημαντική επίδραση της ποιότητας αποτελέσματος, αλλά και της 

συμπεριφοράς και επάρκειας του προσωπικού στην ικανοποίηση των δρομέων. Σε μία έρευνα τους οι 

Kaplanidou και Gibson (2010) βρήκαν ότι οι ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή στον αγώνα δρομείς είναι 

πιο πιθανό τόσο να συνεχίσουν να ασκούνται στο μέλλον, αλλά και να συμμετέχουν σε αντίστοιχες 

διοργανώσεις. Όμοια αποτελέσματα παρουσίασαν και οι Koo, Byon και Baker (2014) σε έρευνα τους 

μεταξύ μαραθωνοδρόμων στις Η.Π.Α.  

Οι ερευνητές μελετούν την ικανοποίηση των συμμετεχόντων σε ΑΓΜΣ σε δύο διαφορετικά 

επίπεδα. Έτσι η έννοια εξετάζεται ως μία θετική σκέψη ή συναίσθημα που προκύπτει από μία μόνο 

συναλλαγή ή διεπαφή με ένα τομέα της διοργάνωσης (π.χ. διαδικασία δικτυακής εγγραφής, συμπεριφορά 

προσωπικού ασφάλειας) (Kaplanidou & Vogt, 2007), ή συνολικά από την εμπειρία συμμετοχής στη 

διοργάνωση. Η συνολική ικανοποίηση ορίστηκε από τους Theodorakis et al (2015) ως ένα ευχάριστο 

αίσθημα πληρότητας που προκύπτει από τη συμμετοχή στο αθλητικό γεγονός, αλλά και από το σύνολο 

των υπηρεσιών που παρέχονται στους συμμετέχοντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. 

 

Εικόνα αθλητικού γεγονότος  

Ο ρόλος της εικόνας του αθλητικού γεγονότος είναι άλλη μία έννοια που πρόσφατα έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των ερευνητών, αφού βρέθηκε ότι επηρεάζει σημαντικά τις μελλοντικές προθέσεις 

συμπεριφοράς των συμμετεχόντων (Kaplanidou & Vogt, 2007; Koo, Byon, & Baker, 2014). Αρχικά, η 

εικόνα των αθλητικών γεγονότων εξετάστηκε σε σχέση με μία σειρά σημαντικών εννοιών για το 

μάρκετινγκ όπως η χορηγία, τα δικαιώματα συσχέτισης και η εικόνα του προορισμού (Apostolopoulou, 

Papadimitriou, & Damtsiou, 2010; Ferrand & Pages, 1996; Gwinner & Eaton, 2013; Hallmann, & Breuer, 

2010; Kaplanidou, 2006) με την οποία ως έννοια έχει αρκετές ομοιότητες (Papadimitriou, Apostolopoulou, 



Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής. 2019, 16(2), 1-19 

 
5 

& Kaplanidou, 2016).  Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η εικόνα του γεγονότος και η εικόνα του προορισμού 

είναι δυο έννοιες αλληλοεξαρτώμενες, αλλά διαφορετικές (Hallmann & Breuer, 2010; Kaplanidou & Vogt, 

2007), αφού ένας δρομέας μπορεί να έχει θετική εικόνα για το γεγονός που συμμετείχε, αλλά αρνητική 

για τον προορισμό στον οποίο διεξάγεται ο αγώνας εξαιτίας θεμάτων που αφορούν στην κίνηση στην 

πόλη, ή στην κακή ποιότητα του φαγητού σε ένα εστιατόριο. Σύμφωνα με την Kaplanidou (2010) η 

συνολική εικόνα για το αθλητικό γεγονός διαμορφώνεται από μία σειρά συναισθηματικών, κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών, ιστορικών και οργανωτικών παραγόντων που σχετίζονται με αυτό. Επιπρόσθετα, ο 

τρόπος με τον οποίο οι συμμετέχοντες σχηματίζουν την εικόνα του αθλητικού γεγονότος είναι μία 

συνάρτηση του είδους της διοργάνωσης (π.χ. δρομικό αγώνισμα, φεστιβάλ), των χαρακτηριστικών της 

(π.χ. μέγεθος, ) και μία σειρά παραγόντων που σχετίζονται κυρίως με τη σημασία και την ιστορία της 

(π.χ. προηγούμενες διοργανώσεις) (Gwinner, 1997).  

 

Ανάπτυξη ερευνητικών υποθέσεων 

Τα αποτελέσματα μίας σειράς ερευνών έχουν δείξει ότι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε μία αθλητική 

διοργάνωση επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση των συμμετεχόντων σε αυτή (Chen et al., 2011; 

Theodorakis et al., 2015; 2019). Επίσης, οι ερευνητές έχουν αποδείξει ότι η ικανοποίηση από τη 

συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα είναι ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης των μελλοντικών 

συμπεριφορών των συμμετεχόντων (Kaplanidou & Gibson, 2010; Koo et al., 2013). Όμοια, οι Kaplanidou 

και Vogt (2007) και οι Koo και συν. (2014) έδειξαν ότι και η εικόνα του γεγονότος έχει θετική επίδραση 

στις μελλοντικές συμπεριφορές των συμμετεχόντων σε ένα δρομικό αγώνισμα. Αντίθετα, η σχέση μεταξύ 

της ικανοποίησης από τη συμμετοχή και της εικόνας του αθλητικού γεγονότος δεν είναι ξεκάθαρη. Οι Koo 

και συν. (2014) υποστήριξαν ότι η εικόνα του γεγονότος επηρεάζει τα επίπεδα ικανοποίησης των 

δρομέων από τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Την παραπάνω άποψη υποστηρίζουν ερευνητικά 

αποτελέσματα κυρίως από το χώρο του τουρισμού (Clemes, Wu, Hu, & Gan, 2009; Milfelner & Korda, 

2011). Αντίθετα, μία πλειάδα ερευνητών από τον ίδιο χώρο του μάρκετινγκ υποστηρίζει ότι η σχέση 

μεταξύ των δύο εννοιών έχει αντίθετη κατεύθυνση (Helgesen & Nesset, 2007; Kandampully & 

Suhartanto, 2000).  Στην παρούσα έρευνα οι δρομείς απάντησαν για την εικόνα του γεγονότος με μία 

συνολική ερώτηση μετά το τέλος της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα τα συναισθήματα και η αξιολόγηση 

της εμπειρίας από τη συμμετοχή (ικανοποίηση) να επηρεάσουν την εικόνα του γεγονότος (Jani & Han, 

2014). Σύμφωνα με τα παραπάνω δημιουργήθηκαν τέσσερις ερευνητικές υποθέσεις:  

 

H1: Οι διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών επηρεάζουν θετικά τη συνολική ικανοποίηση των δρομέων. 

H2: Οι διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών επηρεάζουν θετικά την εικόνα του γεγονότος. 

H3: Η συνολική ικανοποίηση από τη συμμετοχή επηρεάζει θετικά την εικόνα του γεγονότος 

Η4: Η συνολική ικανοποίηση από τη συμμετοχή στο αθλητικό γεγονός επηρεάζει θετικά τις μελλοντικές 

προθέσεις συμπεριφοράς των δρομέων. 

Η5: Η εικόνα του αθλητικού γεγονότος επηρεάζει θετικά τις μελλοντικές προθέσεις συμπεριφοράς των 

δρομέων. 

Το μοντέλο που εξετάστηκε παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. 
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Σχήμα 1. Μοντέλο διαστάσεων ποιότητας, ικανοποίησης, εικόνας γεγονότος και προθέσεων 

συμπεριφοράς. 

 

Μεθοδολογία 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 483 (Ν = 483) συμμετέχοντες στον 13ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας 

Αλέξανδρος». Από αυτούς οι 330 (69.8%) ήταν άνδρες και οι 143 (30.2%) ήταν γυναίκες. Οι πλειοψηφία 

του δείγματος (40.9%) συμμετείχε στο μαραθωνίου, ενώ το 32% και το 27.1% των συμμετεχόντων έλαβε 

μέρος στους αγώνες των πέντε και δέκα χιλιομέτρων αντίστοιχα. Εκατόν εξήντα τέσσερις συμμετέχοντες 

(35.9%) ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία των 40 ως 49 ετών, ενώ το 55.3% του δείγματος ήταν έγγαμοι. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (72.4%) ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΤΕΙ. Το μηνιαίο 

εισόδημα των περισσότερων συμμετεχόντων (43.1%) ανήκε στην κατηγορία από 1.001 ως 2.000 ευρώ 

το μήνα, ενώ σε ποσοστά 30.3% και 23.1% ανήλθαν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 

αντίστοιχα. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (26.7%) είχαν συμμετάσχει μια φορά στη 

διοργάνωσης, ενώ το 10.7% του δείγματος δήλωσε ότι δεν είχε συμμετάσχει ποτέ στη συγκεκριμένη 

διοργάνωση. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 

Προσωπικό 

Διαδικασία 

εγγραφής 

Εξοπλισμός 

Αγώνας 

Εκκίνηση 

Ικανοποίηση 

Εικόνα 

γεγονότος 

Προθέσεις 

συμπεριφορ

άς 
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Μεταβλητή 

 

 Ν 

 

 % 

Φύλο  

Άντρες 

Γυναίκες 

 

330 

143 

 

69.8 

30.2 

Ηλικία 

<20 

20-29 

30-39 

40-49 

>50 

 

7 

65 

102 

164 

103 

 

1.4 

13.6 

25,8 

35.9 

21.1 

Οικογενειακή Κατάσταση 

Έγγαμοι 

Άγαμοι 

Άλλο 

 

261 

176 

35 

 

55.3 

33.3 

7.4 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

Λύκειο 

Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ 

 

3 

4 

124 

344 

 

0.6 

0.6 

26.1 

72.4 

Μηνιαίο Εισόδημα (€) 

<1.000 

1.001– 2.000 

2.001-3.000 

3.001-4.000 

>4.001 

 

153 

193 

42 

12 

48 

 

34.2 

43.1 

9.4 

2.7 

10.7 

Επαγγελματική Κατάσταση 

Μαθητής/Φοιτητής 

Δημόσιος  Υπάλληλος 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 

Άνεργος 

Άλλο 

 

47 

110 

114 

119 

26 

30 

 

9.9 

23.1 

30.3 

25 

5.5 

6.3 

Συμμετοχή Αθλητών 

Καμία φορά 

1 φορά 

2 φορές 

3 φορές 

4 φορές 

5 φορές 

>6 φορές 

 

41 

102 

79 

59 

34 

30 

35 

 

10.7 

26.7 

20.7 

15.4 

8.9 

7.9 

9.3 
 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος 

Όργανα μέτρησης  

Για τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Γκατζαβέλη και συν. (2018) η 

οποία αναπτύχθηκε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δρομικών αγώνων μαζικής συμμετοχής 
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στην Ελλάδα. Η μορφή της κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε περιελάβανε 5 διαστάσεις: προσωπικό (4 

ερωτήματα, π.χ. “Το προσωπικό της διοργάνωσης γνώριζε καλά τη δουλειά του”), διαδικασία εγγραφής 

(4 ερωτήματα, π.χ. “Η διαδικασία εγγραφής ήταν εύκολη”), εξοπλισμός (3 ερωτήματα, π.χ., “Το πακέτο 

και ο αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπλουζάκι) που πήρα ήταν αυτό που έπρεπε να είναι), αγώνας (4 

ερωτήματα, π.χ. “Η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στον αγώνα ήταν ιδανική”) και εκκίνηση (3 ερωτήματα, 

π.χ. “Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στην ώρα της”). Η διάσταση εμπειρία συμμετοχής που προτάθηκε 

από τους Γκατζαβέλη και συν. (2018) δεν χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα γιατί κρίθηκε ότι 

αντανακλά στην αξιολόγηση του αποτελέσματος (valence). Σύμφωνα με τους Martinez & Martinez (2010) 

η διάσταση αυτή, αν και εξαιρετικά σημαντική για την αξιολόγηση της απόδοσης της υπηρεσίας, διαφέρει 

από τις υπόλοιπες διαστάσεις της ποιότητας, αφού δεν μπορεί να τη διαχειριστούν οι διοργανωτές. Οι 

απαντήσεις στην παραπάνω κλίμακα δόθηκαν σε μία 7-βάθμια κλίμακα τύπου Likert από το 1 ("Διαφωνώ 

απόλυτα") ως το 7 ("Συμφωνώ απόλυτα"). Για τη μέτρηση της  συνολικής ικανοποίησης από τη 

συμμετοχή στη διοργάνωση χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Theodorakis και συν. (2015) η οποία 

αναπτύχθηκε με βάση την έρευνα των Brady, Voorhees, Cronin και Bourdeau (2006). Η κλίμακα 

περιελάμβανε 3 ερωτήματα (π.χ. “Είμαι ικανοποιημένος από τη συμμετοχή μου στον αγώνα δρόμου”) 

και οι απαντήσεις δόθηκαν σε μία 7-βάθμια κλίμακα τύπου Likert από το 1 ("Διαφωνώ απόλυτα") ως το 

7 ("Συμφωνώ απόλυτα").  

Η εικόνα του γεγονότος μετρήθηκε με μία συνολική ερώτηση (π.χ. “Συνολικά, ποια είναι η αντίληψή 

σας για την εικόνα (image) του 13ου Διεθνούς Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος”) (Baloglou & McCleary, 

1999; Kaplanidou & Gibson, 2010) με τις απαντήσεις να δίδονται σε μία 7-βάθμια κλίμακα τύπου Likert 

από το 1 ("Τελείως αρνητική") ως το 7 ("Τελείως θετική").  

Τέλος, για τις προθέσεις συμπεριφοράς χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα τριών ερωτημάτων των 

Alexandris και συν. (2017): (π.χ. “Τα επόμενα δύο χρόνια, πόσο πιθανό είναι να συμμετέχετε ξανά στο 

13ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος;”). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε μία 7-βάθμια κλίμακα τύπου 

Likert από το 1 ("Εξαιρετικά απίθανο") ως το 7 ("Εξαιρετικά πιθανό").  

 

Διαδικασία  

Η αποστολή των ερωτηματολογίων στους συμμετέχοντες στην έρευνα έγινε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Στο μήνυμα που στάλθηκε υπήρχαν πληροφορίες για τον σκοπό της έρευνας, τον τρόπο 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και ένας υπερ-σύνδεσμος που παρέπεμπε στο ερωτηματολόγιο 

της έρευνας. Για λόγους διασφάλισης του προσωπικού απόρρητου των συμμετεχόντων, η αποστολή 

των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από τους διοργανωτές του μαραθωνίου (Αλεξανδρής, 

Μπαλάσκα, & Πολατίδου, 2016). Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν δύο εβδομάδες μετά την διεξαγωγή του 

αθλητικού γεγονότος, ώστε να έχει τελειώσει πλήρως το πελατειακό ταξίδι και οι υπηρεσίες που παρείχαν 

οι διοργανωτές (π.χ. εκτύπωση αποτελεσμάτων, ενστάσεις). Επαναληπτικό μήνυμα υπενθύμισης 

στάλθηκε στους συμμετέχοντες μία εβδομάδα μετά την πρώτη αποστολή των ερωτηματολογίων.                                                                             

 

Αποτελέσματα 

Περιγραφική στατιστική  

Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, συντελεστές αξιοπιστίας και συντελεστές συσχέτισης, για όλες τις 

λανθάνουσες μεταβλητές, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλά επίπεδα 

προθέσεων συμπεριφοράς και εικόνας του γεγονότος από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι φάνηκαν να 



Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής. 2019, 16(2), 1-19 

 
9 

μένουν συνολικά ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στο γεγονός. Σχετικά με τις διαστάσεις της 

ποιότητας υπηρεσιών, οι συμμετέχοντες φάνηκαν να έχουν θετικότερες αντιλήψεις για το προσωπικό, τη 

διαδικασία εγγραφής και την εκκίνηση του αγώνα. Η αξιοπιστία των κλιμάκων εξετάστηκε με βάση τον 

συντελεστή α του Cronbach και τις τιμές σύνθετης αξιοπιστίας (composite reliability; CR). Με εξαίρεση 

τον παράγοντα εκκίνηση, οι τιμές των Cronbach α, και σύνθετης αξιοπιστίες ήταν ικανοποιητικές >.70. 

Τέλος, οι συσχετίσεις ανάμεσα στους παράγοντες ήταν όλες θετικές και στατιστικά σημαντικές.       

       

Μεταβλητή ΜΟ ΤΑ α AVE CR 1 2 3 4 5 6 7 

Προθέσεις 

συμπεριφοράς 

5.62 1.33 .915 .789 .813 -       

Εικόνα 

γεγονότος 

5.20 1.27    .751** -      

Ικανοποίηση 5.71 .982 .942 .843 .945 .736** .674** -     

Προσωπικό 5.53 .966 .917 .787 .917 .551** .583** .545** -    

Διαδικασία 

εγγραφής 

5.59 .848 .843 .765 .875 .417** 

. 

.454** .467** .580** -   

Εξοπλισμός 4.50 1.54 .792 .594 .702 .511** .594** .536** .447** .466** -  

Αγώνας 4.47 1.26 .802 .618 .822 .582** .650** .546** .438** .408** .577** - 

Εκκίνηση  5.35 .946 .588 .377 .523 .157** .193** .209** .297** .394** .191** .095* 

Σημείωση: ** = p<.01, * = p<.05. 

 

Πίνακας 2. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, συντελεστές εσωτερική συνοχής, και συντελεστές   

συσχέτισης των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών, της ικανοποίησης από το γεγονός, της 

εικόνας του γεγονότος και των προθέσεων συμπεριφοράς 

 

Μοντέλο Μέτρησης 

Πραγματοποιήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση για την εξέταση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων 

των κλιμάκων που συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα EQS 6.1 (Bentler, 

1995). Οι τιμές λοξότητας κυμάνθηκαν από -2.49 έως 2.05 και της κύρτωσης από από -1.84 έως .707. 

Ο συντελεστής Mardia (1970) της πολυμεταβλητής κύρτωσης ήταν 427.111 και η τιμή του 

ομαλοποιημένου δείκτη της πολυμεταβλητής κύρτωσης έδειξε απόκλιση από την κανονική κατανομή 

(n.e. = 111.20). Με βάση τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό τεστ των Sattora-Bentler scale 

χ2 για την ανάλυση των δεδομένων.  

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood – ML) 

που είναι σχετικά ανθεκτική σε αποκλίσεις από την κανονική κατανομή. Οι δείκτες προσαρμογής του 

μοντέλου έδειξαν ικανοποιητική προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα: S-Bχ2 = 566.11, df = 296 , S-

Bχ2/df= 1.91, p < .001, *CFI = .935, *RMSEA = 0.47, *RMSEA 90% CI = .04 - .05 (Browne & Cudeck, 

1992; Hu & Bentler, 1999). Όλες οι τιμές των παραγοντικών φορτίσεων ήταν πάνω >.50 με εξαίρεση τα 

ερωτήματα «η σήμανση στη διοργάνωση ήταν επαρκής και βοηθούσε τους δρομείς» και «η πρόσβαση 

στην αφετηρία ήταν εύκολη (π.χ. πάρκινγκ, λεωφορεία)». Οι τιμές της μέσης εξαχθείσας διακύμανσης 

(average variance extracted; AVE), ήταν > .50 για όλους τους παράγοντες με εξαίρεση τον παράγοντα 

εκκίνηση. Τα παραπάνω αποτελέσματα υποστήριξαν την συγκλίνουσα εγκυρότητα του μοντέλου  

(Anderson & Gerbing, 1988; Fornell & Larcker, 1981). Επιπρόσθετα, οι συσχετίσεις μεταξύ των 

παραγόντων δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλές και οι τιμές AVE για κάθε παράγοντα ήταν μεγαλύτερες από τις 
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τετραγωνικές συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων, παρέχοντας ικανοποιητικές ενδείξεις για την 

εγκυρότητα διάκρισης τους (Fornell & Larcker, 1981) (Πίνακας 3).  

 

Μεταβλητή ΜΟ ΤΑ Λοξότητα Κύρτωση Παραγοντική 

φόρτιση 

Λάθος 

φόρτισης 

SMCs 

Προσωπικό        

1.Το προσωπικό 

της διοργάνωσης 

ήταν ευγενικό  

5.75 .91 -1.50 3.77 .805 .593 .648 

2. Το προσωπικό 

της διοργάνωσης 

κατανοούσε όλες 

τις ανάγκες μου  

5.45 1.16 -1.32 2.09 .887 .462 .787 

3. Το προσωπικό 

της διοργάνωσης 

παρείχε άμεση 

εξυπηρέτηση  

5.54 1.06 -1.32 2.34 .878 .478 .772 

4. Το προσωπικό 

της διοργάνωσης 

γνώριζε καλά τη 

δουλειά του 

5.37 1.16 -1.18 1.74 .855 .519 .731 

Διαδικασία 

εγγραφής 

       

1. Η ιστοσελίδα 

της διοργάνωσης 

παρέχει όλες τις 

απαραίτητες 

πληροφορίες 

5.55 1.13 -1.64 3.28 .921 .391 .847 

2. Ήταν εύκολο 

να βρεις ότι 

χρειαζόσουν 

στην ιστοσελίδα 

της διοργάνωσης 

5.50 1.13 -1.52 2.76 .946 .324 .895 

3. Η διαδικασία 

εγγραφής ήταν 

εύκολη 

5.84 .87 -2.09 7.07 .683 .731 .466 

4. Η διαδικασία 

παραλαβής του 

πακέτου 

εξοπλισμού (π.χ. 

μπλουζάκι) ήταν 

καλά 

σχεδιασμένη 

5.56 1.11 -1.61 3.17 .613 .790 .376 

 

Πίνακας 3. Παράμετροι του μοντέλου επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης των διαστάσεων 

της ποιότητας υπηρεσιών, ικανοποίησης από το γεγονός, εικόνας γεγονότος και προθέσεων 

συμπεριφοράς   
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Μεταβλητή ΜΟ ΤΑ Λοξότητα Κύρτωση Παραγοντική 

φόρτιση 

Λάθος 

φόρτισης 

SMCs 

Διαδικασία  

εγγραφής 

       

5. Η σήμανση στη 

διοργάνωση ήταν 

επαρκής και βοηθούσε 

τους δρομείς 

5.57 1.11 -1.74 3.80 .494 .870 .244 

Εξοπλισμός         

1. Το πακέτο και ο 

αθλητικός εξοπλισμός 

(π.χ. μπλουζάκι) που 

πήρα ήταν αυτό που 

έπρεπε να είναι 

4.89 1.81 -.797 -.691 .788 .616 .621 

2. Ο αθλητικός 

εξοπλισμός (π.χ. 

μπλουζάκι) που πήρα 

ήταν ποιοτικός 

4.09 1.80 -.249 -1.24 .881 .473 .776 

3. Το μετάλλιο ήταν 

ωραίο και 

καλοσχεδιασμένο 

4.53 1.86 -.558 -1.02 .621 .784 .385 

Αγώνας        

1. Η ποιότητα του 

οδοστρώματος ήταν 

πολύ καλή 

4.39 1.65 -.341 -1.00 .531 .847 .282 

2. Η ατμόσφαιρα που 

επικρατούσε στον αγώνα 

ήταν ιδανική 

4.88 1.56 -.817 -.218 .816 .578 .665 

3. Η υποστήριξη των 

φιλάθλων κατά τη 

διάρκεια του αγώνα 

δρόμου ήταν μοναδική 

4.27 1.60 -.237 -1.08 .842 .540 .709 

4. Το πρόγραμμα 

ψυχαγωγίας του αγώνα 

(π.χ. μουσική) ήταν 

εξαιρετικό 

4.38 1.54 -.359 -.786 .721 .693 .520 

Εκκίνηση        

1. Η πρόσβαση στην 

αφετηρία ήταν εύκολη 

(π.χ. πάρκινγκ, 

λεωφορεία) 

5.28 1.30 -1.26 1.11 .442 .897 .195 

2. Ο χρόνος αναμονής 

για να έρθει η σειρά μου 

να τρέξω δεν ήταν πολύς 

μεγάλος 

5.12 1.42 -1.03 .353 .823 .569 .677 

 

Πίνακας 3. Συνέχεια 
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Μεταβλητή ΜΟ ΤΑ Λοξότητα Κύρτωση Παραγοντική 

φόρτιση 

Λάθος 

φόρτισης 

SMCs 

Εκκίνηση         

3. Η εκκίνηση του αγώνα 

δόθηκε στην ώρα της 

5.67 1.06 -1.73 3.41 .510 .860 .260 

Ικανοποίηση         

1. Είμαι ικανοποιημένος 

από τη συμμετοχή μου 

στον αγώνα δρόμου  

5.49 1.12 -1.35 -1.84 .810 .587 .656 

2. Είμαι χαρούμενος από 

τη συμμετοχή μου στον 

αγώνα δρόμου  

5.76 1.04 2.05 4.40 .891 .455 .793 

3. Είμαι ικανοποιημένος 

με την απόφασή μου να 

συμμετάσχω στον αγώνα 

δρόμου 

5.80 1.07 -1.93 4.81 .974 .228 .948 

4. Η επιλογή μου να 

συμμετάσχω στον αγώνα 

δρόμου ήταν σωστή  

5.83 1.03 -1.74 3.80 .924 .382 .854 

Εικόνα γεγονότος        

1. Συνολικά, ποιά είναι η 

αντίληψή σας για την 

εικόνα (image) του 13ου 

Μαραθωνίου Μέγας 

Αλέξανδρος 

5.20 1.27 -1.09 1.15    

Προθέσεις 

συμπεριφοράς  

       

Τα επόμενα δύο χρόνια, 

πόσο πιθανό είναι; 

       

1. να συμμετέχετε ξανά 

στον αγώνα δρόμου;  

5.74 1.36 -1.51 2.20 .825 .566 .680 

2. να συστήσετε τον 

αγώνα δρόμου στους 

φίλους σας για να 

συμμετέχουν;  

5.66 1.42 -1.52 2.18 .917 .400 .840 

3. να κάνετε θετικά 

σχόλια για αυτόν τον 

αγώνα δρόμου;  

5.47 1.51 -1.31 1.29 .921 .390 .848 

Σημείωση: SMC = Squared multiple correlation (τετραγωνισμένη παραγοντική φόρτιση). N = xx. 

Όλες οι παραγοντικές φορτίσεις και τα λάθη της μέτρησης είναι στατιστικά σημαντικά στο επίπεδο 

p <.05. 

Πίνακας 3. Συνέχεια 

 

Δομικό μοντέλο  

Για την εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων της παρούσας μελέτης δημιουργήθηκε ένα δομικό μοντέλο 

που περιελάβανε τις σχέσεις μεταξύ των πέντε διαστάσεων της ποιότητας, την ικανοποίηση από τη 

συμμετοχή στο γεγονός, την εικόνα του γεγονότος και τις προθέσεις συμπεριφοράς των συμμετεχόντων. 

Οι δείκτες προσαρμογής του μοντέλου έδειξαν ικανοποιητική προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα 
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(S-Bχ2 = 581.25, df  = 301, S-Bχ2/df = 1.93, * CFI = .933,  *RMSEA = .047, *RMSEA 90% CI = .04 - 

.06). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του δομικού μοντέλου έδειξαν ότι οι πέντε διαστάσεις της ποιότητας 

εξήγησαν το 45% της διακύμανσης της ικανοποίησης από τη συμμετοχή. Επιβεβαιώνοντας μερικώς την 

πρώτη ερευνητική υπόθεση μόνο το προσωπικό, ο εξοπλισμός και ο αγώνας φάνηκαν να έχουν  

στατιστικά σημαντική επιρροή στην συνολική ικανοποίηση. Παράλληλα, το 77% της διακύμανσης της 

εικόνας του γεγονότος εξηγήθηκε από της πέντε διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών και της 

ικανοποίησης. Όμως, μόνο τρεις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών (προσωπικό, εξοπλισμός, 

αγώνας) και η ικανοποίηση από τη συμμετοχή επιδρούν στατιστικά σημαντικά στην εικόνας του 

γεγονότος, επιβεβαιώνοντας την τρίτη και μερικώς τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση. Τέλος, η συνολική 

ικανοποίηση από τη συμμετοχή και η εικόνα του γεγονότος είχαν στατιστικά σημαντική επιρροή στις 

προθέσεις συμπεριφοράς των δρομέων επιβεβαιώνοντας τις υποθέσεις 4 και 5 (Πίνακας 4).  

 

Μονοπάτι β t-Values ΤΣ 

Προσωπικό → Ικανοποίηση .28 5.40* .05 

Διαδικασία εγγραφής → Ικανοποίηση .05 1.08 .04 

Εξοπλισμός → Ικανοποίηση .10 2.82* .03 

Αγώνας → Ικανοποίηση .19 4.44* .04 

Εκκίνηση → Ικανοποίηση .01 .242 .04 

Ικανοποίηση → Εικόνα γεγονότος  .38 6.28* .06 

Προσωπικό → Εικόνα γεγονότος .36 6.33* .05 

Διαδικασία εγγραφής → Εικόνα γεγονότος -.07 -1.49 .05 

Εξοπλισμός → Εικόνα γεγονότος .09 2.33* .03 

Αγώνας → Εικόνα γεγονότος .33 6.91* .04 

Εκκίνηση → Εικόνα γεγονότος .05 1.19 .04 

Ικανοποίηση → Προθέσεις συμπεριφοράς .39 5.60* .07 

Εικόνα γεγονότος → Προθέσεις συμπεριφοράς .56 8.99* .06 
Σημείωση: * = p<.05.  

 

Πίνακας 4. Δομικοί συντελεστές (β), t-Values και τυπικά σφάλματα (ΤΣ) για τις σχέσεις των 

μεταβλητών.   

 

 

Συζήτηση 

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των δρομικών αγωνισμάτων μαζικής συμμετοχής  έχει αυξηθεί σημαντικά, 

όπως και ο ανταγωνισμός μεταξύ των διοργανώσεων για την προσέλκυση δρομέων και χορηγών. Για να 

αποκτήσουν πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό, οι διοργανωτές προσπαθούν να σχεδιάσουν 

ποιοτικότερους αγώνες παρέχοντες νέες καινοτόμες υπηρεσίες (π.χ. εγγραφή και πληρωμή στον αγώνα 

μέσω εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα), και καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση στους δρομείς (π.χ. 

δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης πιστοποιητικών συμμετοχής). Για αυτό το λόγο η κατανόηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη μελλοντική συμπεριφορά των δρομέων έχει μεγάλη σημασία για τους 

διοργανωτές και τους ερευνητές. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση που 

έχουν η ποιότητα υπηρεσιών, η συνολική ικανοποίηση από τη συμμετοχή και η εικόνας του γεγονότος 

στην πρόθεση των δρομέων να γραφτούν ξανά στη διοργάνωση τα επόμενα χρόνια. 

Αρχικά εφαρμόσθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση για την εξέταση των ψυχογραφικών 

ιδιοτήτων της κλίμακας ποιότητας υπηρεσιών των Γκατζαβέλη και συν. (2016). Τα αποτελέσματα της 
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ανάλυσης υποστήριξαν τη δομή των πέντε διαστάσεων της κλίμακας, αλλά και παρείχαν ισχυρές 

ενδείξεις για τη συγκλίνουσα εγκυρότητα και τη εγκυρότητα διάκρισης των παραγόντων. Επίσης, οι 

δείκτες εσωτερικής και σύνθετης αξιοπιστίας υποστήριξαν την αξιοπιστία των υποκλιμάκων προσωπικό, 

διαδικασία εγγραφής, εξοπλισμός, και αγώνας. Εξαίρεση, αποτέλεσε η διάσταση που αναφερόταν στην 

εκκίνηση. Η συγκεκριμένη διάσταση που αναφέρεται στην πρόσβαση στην αφετηρία του αγώνων, τον 

χρόνο αναμονής σε αυτή, καθώς και την τήρηση της ώρας εκκίνησης είχε σχετικά χαμηλές τιμές 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Αυτό πιθανό να οφείλεται στην μη επαρκή κάλυψη του περιεχομένου του 

συγκεκριμένου παράγοντα από τα τρία ερωτήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Οι διοργανωτές και οι 

ερευνητές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη κλίμακα για τη μέτρηση της ποιότητας 

υπηρεσιών στο χώρο των δρομικών αγωνισμάτων μαζικής συμμετοχής αντλώντας χρήσιμες 

πληροφορίες για το επίπεδο της εξυπηρέτησης και την ποιότητα της διοργάνωσης. Όσο αφορά στη 

διάσταση εκκίνηση, προτείνεται ο εμπλουτισμός της με νέα ερωτήματα ή δημιουργία ενός γενικότερου 

παράγοντα που θα αφορά στην πρόσβαση στον αγώνα, όπως προτείνουν και οι Πολατίδου και συν. 

(2016). Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι αντίθετα με το αρχικό ερωτηματολόγιο των Γκαταζαβέλη και συν. 

(2018) η διάσταση εμπειρία συμμετοχής δεν χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, αφού περιέχει 

ερωτήματα που αξιολογούν τη συνολική εμπειρία από τη συμμετοχή ως θετική ή αρνητική (valence). 

Έτσι, η διάσταση αυτή φαίνεται να έχει περισσότερα κοινά στοιχεία με τη συνολική ικανοποίηση (Martinez 

& Martinez, 2010) παρά με την ποιότητα υπηρεσιών που παρέχουν οι διοργανωτές στους δρομείς. 

Σε θεωρητικό επίπεδο τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του δομικού 

μοντέλου εξισώσεων επιβεβαίωσαν αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών του χώρο των ΑΓΜΣ, που 

έδειξαν ότι τα επίπεδα ικανοποίησης των συμμετεχόντων επηρεάζονται από την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών (Chen et al., 2011; Theodorakis et al., 2015; 2019, Πολατίδου και συν. 2016). Αναλυτικότερα, 

έδειξαν ότι η επάρκεια και η συμπεριφορά του προσωπικού της διοργάνωσης, ο εξοπλισμός (π.χ. καλά 

σχεδιασμένο μετάλλιο και το μπλουζάκι) που παρέχεται στους δρομείς και χαρακτηριστικά του αγώνα, 

όπως η ποιότητα του οδοστρώματος, η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι θεατές και το πρόγραμμα 

ψυχαγωγίας είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν θετική επίδραση στα επίπεδα ικανοποίησης των 

δρομέων. Αντίστοιχα, οι ίδιες διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών φάνηκε να επιδρούν και στη 

δημιουργία της αντίληψης των συμμετεχόντων για την εικόνα του αθλητικού γεγονότος. Μάλλον 

απρόσμενα, η παραπάνω σχέση δεν έχει μελετηθεί επαρκώς από τους ερευνητές της διοίκησης 

αθλητισμού. Αντίθετα, στη βιβλιογραφία του ευρύτερου χώρου των υπηρεσιών η σχέση των δύο εννοιών 

είναι τεκμηριωμένη (Kandampully et al., 2011; Lai et al., 2009).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών, διαδικασία εγγραφής και εκκίνηση 

δεν είχαν καμία επιρροή στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης από τη συμμετοχή και την εικόνα 

του γεγονότος. Για τη διαδικασία εγγραφής, που είναι μία σημαντική παράμετρος της πελατειακής 

εμπειρίας, τα αποτελέσματα πιθανώς να οφείλονται στη μεγάλη χρονική απόσταση από την εγγραφή ως 

την ημέρα συμπλήρωσης των αποτελεσμάτων, που στο συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να είναι μερικοί 

μήνες. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο παράγοντας εκκίνηση είχε σημαντικά θέματα εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας κάτι που πιθανότατα επηρέασαν την ικανότητα του να επιδράσεις στις δύο μεταβλητές. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας συμβάλλουν στην κατανόηση των παραγόντων που 

διαμορφώνουν τις μελλοντικές συμπεριφορές των δρομέων αποσαφηνίζοντας τις σχέσεις μεταξύ της 

ικανοποίησης από τη συμμετοχή, της εικόνας του γεγονότος και των προθέσεων συμπεριφοράς. 

Προηγούμενες έρευνες έχουν διερευνήσει ανεξάρτητα το ρόλο της ικανοποίησης και της εικόνας στη 
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διαμόρφωση των προθέσεων συμπεριφοράς των συμμετεχόντων (Kaplanidou & Gibson, 2010; 

Kaplanidou & Vogt, 2007), αποδεικνύοντας ότι και οι δύο έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν τις 

μελλοντικές συμπεριφορές των δρομέων. Στη μοναδική έρευνα που περιλαμβάνει και τις τρεις 

παραπάνω έννοιες, οι Koo και συν. (2014) βρήκαν ότι τόσο η ικανοποίηση, όσο και η εικόνα του 

γεγονότος μπορούν να προβλέψουν τις προθέσεις συμπεριφοράς, με την ικανοποίηση να λειτουργεί 

μερικώς ως διαμεσολαβητικός παράγοντας στη σχέση εικόνας και προθέσεων συμπεριφοράς. Η επιρροή 

της ικανοποίησης και της εικόνας στις προθέσεις συμπεριφοράς βρέθηκε και στην παρούσα έρευνα, 

όμως αντίθετα με τα αποτελέσματα των Koo και συν. η εικόνα του γεγονότος είχε μεγαλύτερη επίδραση 

στις προθέσεις συμπεριφοράς από τη συνολική ικανοποίηση από τη συμμετοχή που  Τα αποτελέσματα 

αυτά είναι σε συμφωνία με αυτά των από το χώρο των υπηρεσιών (Kandampully & Suhartnanto, 2003) 

και υπογραμμίζουν τη σημασία της εικόνας τόσο στη διαμόρφωση μελλοντικών συμπεριφορών των 

πελατών, όσο και στην ανάγκη να συμπεριλαμβάνεται στα θεωρητικά και εμπειρικά μοντέλα για την 

κατανόηση της συμπεριφοράς των πελατών (Lai et al., 2009).    

 

Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από το 13ο Διεθνή 

Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος». Συνεπώς, η ερμηνεία τους θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, 

αποφεύγοντας τις γενικεύσεις. Μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες, με μεγαλύτερα δείγματα, σε 

διαφορετικές δρομικές διοργανώσεις - εντός και εκτός Ελλάδος, θα μπορέσουν να συγκρίνουν τα 

αποτελέσματα με αυτά της παρούσας έρευνας ώστε να συμβάλουν σε μια ποιο γενικευμένη εικόνα όσο 

αφορά την συνεισφορά της ποιότητας υπηρεσιών, της συνολικής ικανοποίησης από την συμμετοχή και 

της εικόνας του γεγονότος στην πρόβλεψη των μελλοντικών προθέσεων συμπεριφοράς των δρομέων.   

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα ποιότητας υπηρεσιών, που αναπτύχθηκε με 

βάση τα χαρακτηριστικά του χώρου των δρομικών αγώνων. Αν και η επιβεβαιωτική παραγοντική 

ανάλυση έδειξε ότι οι δείκτες προσαρμογής του μοντέλου ήταν ικανοποιητικοί, η διάσταση εκκίνηση 

παρουσίασε χαμηλούς δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν είτε να 

διατηρήσουν το συγκεκριμένο παράγοντα, προσθέτοντας νέα ερωτήματα, είτε να τον ενσωματώσουν σε 

ένα ευρύτερο εννοιολογικά παράγοντα όπως η «πρόσβαση στον αγώνα» όπως προτάθηκε από τους 

Πολατίδου και συν. (2016).  

Τέλος, στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε ένα μοντέλο το οποίο περιελάβανε τις σχέσεις μεταξύ 

των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών, της συνολικής ικανοποίησης από τη συμμετοχή, της εικόνας 

του γεγονότος και των προθέσεων συμπεριφοράς. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να 

συμπεριλάβουν και άλλες μεταβλητές, με σκοπό τη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου μοντέλου που 

θα βοηθούσε τους ερευνητές και τα διοικητικά στελέχη των διοργανώσεων να κατανοήσουν καλύτερα 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τις μελλοντικές συμπεριφορές των δρομέων. Για παράδειγμα, έρευνες 

σε άλλους χώρους έχουν δείξει ότι ο παράγοντας «αντιλαμβανόμενη αξία», που αναφέρεται στο κατά 

πόσο οι πελάτες λαμβάνουν υψηλής αξίας υπηρεσίες από τη εταιρία, σχετίζεται με την ποιότητα 

υπηρεσιών, την ικανοποίηση, την εικόνα και τις μελλοντικές προθέσεις (Allameh, Pool, Jeberi, 

Salehzadeh, Asadi, & Asadi, 2015; Hua, Kandampully, & Juwaheer, 2009).   
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