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Αγαπητοί σύνεδροι,

Μετά τη Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα, την Αθήνα, την Πάτρα, τον Πειραιά, το Ηράκλειο και την Καβάλα, η 
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού διοργανώνει φέτος το πανελλήνιο συνέδριό της στις Σέρρες, 
από κοινού με το ΤΕΦΑΑ Σερρών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η οικονομική κρίση την οποία περνάει η χώρα μας και έχει επηρεάσει σε σημαντικότατο βαθμό όλες τις  
πτυχές  της  ελληνικής  κοινωνίας  δεν  θα  μπορούσε  να  μην  έχει  επηρεάσει  και  τον  αθλητισμό.  Οι 
επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισής της αποτέλεσαν το 
κύριο  θέμα αυτού  του συνεδρίου και  σε  πολλές  εισηγήσεις  παρουσιάστηκαν  όχι  μόνον  οι  αρνητικές 
επιπτώσεις της κρίσης, αλλά και οι προκλήσεις και οι δυνατότητες για ανάπτυξη που παρουσιάζονται στα 
διοικητικά στελέχη.   

Στα πρακτικά περιλαμβάνονται 42 εργασίες, οι οποίες μελετήθηκαν από την επιστημονική επιτροπή του 
συνεδρίου με τη διαδικασία της ανώνυμης κρίσης. Για τη συγγραφή τους εργάστηκαν περισσότεροι από 
100 επιστήμονες του χώρου της διοίκησης αθλητισμού, της αναψυχής και του αθλητικού τουρισμού. Οι 
προσπάθειες αυτές καταδεικνύουν τις έντονες ερευνητικές ανησυχίες που υπάρχουν στα ελληνικά ΑΕΙ 
και ΤΕΙ, αλλά και το εύρος και τη δυναμική του χώρο αυτού. Με σκοπό να συγκεντρώσει την ενέργεια 
των  ερευνητών  /  στελεχών  που  ασχολούνται  με  το  αντικείμενο  η  ΕλλΕΔΑ  μετονόμασε  το  φετινό 
συνέδριό της σε Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού.
 
Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους υπέβαλλαν τις επιστημονικές  / 
επαγγελματικές εργασίες τους, τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής που συνέβαλλαν στην τήρηση της 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας και πρακτικής και όλους όσοι παρακολούθησαν το συνέδριο.

Συγχαρητήρια αξίζουν για  την πολύτιμη υποστήριξή τους  στη Διοίκηση και  στους  συναδέλφους  του 
ΤΕΦΑΑ Σερρών, τη Νομαρχία, το Εμπορικό Επιμελητήριο Σερρών, κυρίως, όμως, στους φοιτητές και 
στις φοιτήτριες που εθελοντικά συνέβαλαν στην επιτυχία του συνεδρίου.

Ο Συντονιστής του Συνεδρίου 

Νίκος Θεοδωράκης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Επιστημονικές 1: Αθλητικό μάρκετινγκ

ΟΙ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΩΝ SPORT EVENTS
Κοκολάκης, Σ., Robinson, L. & Henry, I.  
Loughborough University 8

2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 
Πατσίδου, Α. & Παπαδόπουλος, Δ.
ΤΕΙ Καβάλας 10

3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ «ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ACTION SPORTS
Γιαννουλάκης, Χρ.
Οργανωτική Επιτροπή Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 13

4 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (IMAGE) ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑΣ 2009
Παπαδημητρίου, Δ.,1 Αποστολοπούλου, Α.2 & Καπλανίδου, Κ.3

1 Πανεπιστήμιο Πατρών
2 Robert Morris University, USA
3 University of Florida, USA 16

5 VALUE ORIENTATION SPECIFICATIONS OF THE LEISURE SPORT 
CONSUMER:
AN IMPLEMENTATION TO SPORT MANAGEMENT AND MARKETING
Perenyi, S
National Institute of Youth Research of Hungary and Semmelweis University, 
Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Budapest

19

6 «ΕΡΓΑΛΕΙΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
Καραστάθης, Δ.,1 Αυθίνος, Ι. 1 & Γαργαλιάνος, Δ.2

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 24

7

Επιστημονικές 2: Επαγγελματικός αθλητισμός

ΜΠΟΡΕΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
Καρβούνης, Σ. & Θεοδωράκης, Ν.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες 28

8 ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τόγας, Π. & Θεοδωράκης, Ν.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες 31

9 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Νάσσης, Π., 1 Αυθίνος, Ι.1 & Θεοδωράκης, Ν.Δ.2

1 Tμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών  
2 Tμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες 34

10 Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ 
SUPER LEAGUE 2008-2009 ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥΣ
Σωτηροπούλου, Β. & Αυθίνος, Ι.
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Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,  Πανεπιστήμιο Αθηνών 37

11

Επιστημονικές 3: Χορηγίες

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πουλημένος, Β., Μπάρλας, Αχ. & Κουστέλιος, Αθ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 42

12 Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Τζέτζης, Γ.,1 Τόλκα, Β.2 & Τσίτσκαρη, Ε.2

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ  
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 45

13 ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ «ΑΙΩΝΙΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ»: 
ΜΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ή ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΙΝΔΥΝΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;
Μπάρλας, Α., Κωστούλα, Σ. & Κουστέλιος, Αθ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 48

14 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟNΤΩΝ 
ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΣ  
Τσέλλου, Α. & Νάσσης, Π.
Tμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών 51

15

Επιστημονικές 4: Αναψυχή

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γαρίτσης, Ι.,1 Κουθούρης, Χ., 1 Ζαφειρούδη, Α., 1 & Αλεξανδρής, Κ.2

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ 54

16 ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κουκουρής, K.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες 57

17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 
ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαμαντζή, Κ., Υφαντίδου, Γ. & Κώστα, Γ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δ.Π.Θ. 60

18 ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
Καραγιώργος, Θ., Δράκου, Α. & Αλεξανδρής, Κ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ 63

19 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ
Βακουφτσή, Ε., Τσάμη, Χρ., Βακουφτσή, Β. & Θεοδωράκης, Ν.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες 67

20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥΣ
Δαλάκης, Α.,1 Τσίτσκαρη, Ε., 1 Κώστα, Γ. 1 & Αλεξανδρής, Κ.2

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ
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2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ 70
21 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
KAI TON ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Κωνσταντινάκος, Π.,1 Σκορδίλης, Ε.2 & Κυπραίος, Γ.1 
1 Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών 74

22 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΣΕ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ
Κορμικιάρη, Σ.¹ & Κώστα, Γ. 2 
1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 78

23 H ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τζώτζη, Γ. & Αθανασίου, Ν. 
Επιμελητήριο Σερρών 82

24 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ 
ΣΤΟ SΟUTH YORKSHIR (UK)
Kούτρου, N.1 & Κώστα, Γ.2

1 Loughborough University
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 86

25 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Αβουρδιάδου, Σ.¹ & Θεοδωράκης, Ν.2 
¹ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες 91

26 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Λόλα Α.,1 Τζέτζης Γ., 1 Γκανάτσιος, Γ. & Τσίτσκαρη, Ε. 2

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 94

27 Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΏΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Μασμανίδης, Θ. & Βασιλειάδης, Χ.
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 97

28 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΕ ΕΝΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Καϊμακάμης, Δ.,1 Αλεξανδρής, Κ. 1 & Τσιφτελίδου, Σ. 2

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ
2 Νομαρχία Θεσσαλονίκης 100

29 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Ανθόπουλος, Π. & Κώστα, Γ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 104

30 ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Αστραπέλλος, Κ., Μπασδέκης, Α., Κώστα, Γ. & Τσαρδακλής, Α.Σ. 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. 108
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31 ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Λίλου, Ο., Δούκα, Σ., Μπαλάσκα Π. & Αλεξανδρής, Κ. 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ 112

32 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ
Μπαλάσκα, Π.,1 Tσιφτελίδου Σ.,2 Δούκα, Σ.1 & Αλεξανδρής, Κ.1

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ 
2 Νομαρχία Θεσσαλονίκης 116

33

Επαγγελματικές

ΤO ΟΡΕΙΝΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πολατίδου, Π.,1  Τσογκαράκης, Π.,2 & Αλεξανδρής, Κ.1 

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ
2 Τμήμα Πληροφορικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας 123

34 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΛΟΥ 2008 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Σαμπάνης, Μ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες 127

35

Αναρτημένες ανακοινώσεις

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Αγγελοπούλου, Μ., Κουστέλιος, Α. & Ζουρνατζή, Ε.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 129

36 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ
Μπουργάνης, Αθ., Τσιγάρα, Γ., Μπάρλας, Α. & Κουθούρης Χ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 133

37 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Λυμπέρη, Κ. 136

38 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΚΑΙ A1 ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΟΥΣ
Καραμήτρος, Χ., Νάσσης, Π. & Αυθίνος, Ι.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών 140

39 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
ΣΕ ΤΡΙΤΟΕΤΕΙΣ & ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΦΑΑ
Ρούσου, Β.,2 Τσίτσκαρη, Ε.,2 Αλεξανδρής, Κ.1 & Αυγερινός, Α.2 
1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 143

40 ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
Τσίτσκαρη, Ε.,1 Τζέτζης, Γ.,2 Αλεξανδρής, Κ. 2 & Λόλα, Α. 2

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ 147
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41 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ, ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ 3ο ΔΙΕΘΝΗ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Τύμβιου, Ε., Δριμτζιά, Α., Υφαντίδου, Γ. & Κώστα, Γ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 151

42 ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΕΡΟΜΠΙΚ
Ρόκκα, Σ., Κούλη, Ο., Μαυρίδης, Γ. & Κώστα, Γ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 154

Επιστημονική Επιτροπή για την κρίση των εργασιών

Αλεξανδρής, Κ. Επ. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.
Αυθίνος, Ι.  Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Ε.Κ.Π.Α 
Γαργαλιάνος, Δ  Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.
Γλυνιά, Ε.   ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.
Γουλιμάρης, Δ. Επ. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.
Δράκου, Α.   ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.
Θεοδωράκης, Ν.  Επ. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Σερρών Α.Π.Θ.
Κιάφας, Ζ.    ΤΕΦΑΑ Ε.Κ.Π.Α
Κουστέλιος, Α. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Π.Θ.
Κριεμάδης, Α.  Αν. Καθηγητής, Τ.Ο.Δ.Α.,  Πανεπιστήμιο Πελλοπονήσου
Κώστα, Γ. Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.
Νάσσης, Π.  ΤΕΦΑΑ Ε.Κ.Π.Α.
Παπαδημητρίου, Δ. Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τζέτζης, Γ. Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ.
Τσιότσου, Ρ.  Επ. Καθηγήτρια, ΤΜ & ΔΛ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τσίτσκαρη, Ε.  Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΙ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ SPORT EVENTS

 
Κοκολάκης, Σ., Robinson, L. & Henry, I.  
Loughborough University

Εισαγωγή 

Η τεράστια σημασία  που δίνεται  στους  οικονομικούς  παράγοντες  που επηρεάζουν την επιτυχία  ενός 
αθλητικού γεγονότος έχει δώσει την εντύπωση ότι οι οικονομικοί όροι είναι οι πιο ουσιαστικοί και πιο 
σημαντικοί στη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων. Σύμφωνα με τους Kaplan et al (1992) οι οικονομικοί 
παράγοντες  που  χρησιμοποιούνται  για  την  αξιολόγηση  παρουσιάζουν  περιορισμούς  ως  κριτήρια 
ανάλυσης  επειδή  δεν  απεικονίζουν  την  μακροχρόνια  αξία  των  διοικητικών  και  των  οργανωτικών 
ενεργειών, ενώ οι μη- οικονομικοί παράγοντες θεωρούνται ως καλύτεροι δείκτες για να μετρήσουν τη  
μελλοντική απόδοση. Με την άποψη αυτή συμφωνούν και οι  Ittner et al (1998), καθώς και ο  Hemmer 
(1996),  οι  οποίοι  προτείνουν  τους  μη-οικονομικούς  παράγοντες  απόδοσης  ως  σημαντικούς  για  την 
επικέντρωση των μάνατζερ στις μακροπρόθεσμες πτυχές των ενεργειών τους. Επίσης, οι μη- οικονομικοί 
παράγοντες  θα  μπορούσαν  να  παρέχουν  έναν  πιο  περιεκτικό  έλεγχο,  που  υπερβαίνει  τα  όρια  των 
αθροισμένων οικονομικών παραγόντων (Hayes et al., 1980; Merchant, 1990).

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των μη οικονομικών παραγόντων και του ρόλου που 
διαδραματίζουν στην επιτυχία ενός αθλητικού γεγονότος. 
 
Μεθοδολογία 

Δείγμα: Στη μελέτη περίπτωσης που ολοκληρώθηκε το 2009 συμμετείχαν οι υπεύθυνοι των οργανωτικών 
επιτροπών για τη διεξαγωγή των αθλητικών γεγονότων από  τους εξής αθλητικούς οργανισμούς:  FIBA, 
FINA,  UEFA,  Lausanne Triathlon,  Aphrodite Semi Marathon και  τα Βαρδινογιάννεια.  Συνολικά στη 
μελέτη συμμετείχαν 27 ανώτατα στελέχη, από τους οποίους οι 24 ήταν άνδρες και οι 3 γυναίκες.  

Όργανο και  διαδικασία μέτρησης: Η συλλογή των  δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της  ημιδομημένης 
συνέντευξης (Yin, 2009). Κάθε συνέντευξη έγινε ξεχωριστά και καταγράφηκε ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της. Οι συμμετέχοντες καλούνταν να εκφράσουν την άποψή τους μέσα από 
ένα γενικό πλαίσιο ερωτήσεων, το οποίο περιείχε 3 θεματικές ενότητες: α) τι θεωρούν ως επιτυχημένη 
αθλητική διοργάνωση,  β)  ποιους  θεωρούν τους  σημαντικούς  παράγοντες  επιτυχίας  και  γ)  ποιους  μη-
οικονομικούς παράγοντες θεωρούν ότι επηρεάζουν την επιτυχία μιας αθλητικής διοργάνωσης.   Κάθε 
συνέντευξη απομαγνητοφωνήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού  Nvivo 8. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας 
υπόψη τις μεμονωμένες απαντήσεις,  καταρτίστηκε μία λίστα που περιείχε βασικούς δείκτες οι  οποίοι  
περιέγραφαν τις βασικές αντιλήψεις των ερωτηθέντων σχετικά με τους μη-οικονομικούς παράγοντες. Οι 
δείκτες αυτοί κατηγοριοποιήθηκαν σε ομάδες και αναλύθηκαν.   

Αποτελέσματα 

Η  ποιοτική  ανάλυση  έδειξε  ότι  οι  συμμετέχοντες  στη  συνέντευξη  θεωρούν  ότι  οι  μη-οικονομικοί  
παράγοντες  επηρεάζουν  σημαντικά  την  επιτυχία  ενός  αθλητικού  γεγονότος.  Μερικοί  από  αυτούς 
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αναγνωρίζουν ότι οι οικονομικοί και οι μη-οικονομικοί παράγοντες είναι αλληλοεπηρεαζόμενοι και έχουν 
την ίδια βαρύτητα στη διοργάνωση των αθλητικών γεγονότων.  Άλλοι  θεωρούν ότι  οι  μη-οικονομικοί 
παράγοντες είναι πιο ουσιαστικοί για την επιτυχία του αθλητικού γεγονότος επειδή η γενεσιουργός αιτία  
των  αθλητικών  γεγονότων  είναι  ο  αθλητισμός  που  στηρίζεται  στο  παιχνίδι,  τη  διασκέδαση  και  τη 
συμμετοχή  με την ευρύτερη  έννοια του όρου (θεατές,  τηλεθεατές,  μαζικός  αθλητισμός,  κλπ.).  Άλλοι 
θεωρούν ότι οι οικονομικοί παράγοντες είναι οι πιο σημαντικοί για την επιτυχία του αθλητικού γεγονότος 
επειδή χωρίς οικονομική υποστήριξη δεν είναι δυνατή η διοργάνωση ενός αθλητικού γεγονότος. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξής εύρημα: παρά τη σαφή άποψη της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων για  
τους οικονομικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στο αθλητικό γεγονός δεν υπάρχει συγκεκριμένο 
πλαίσιο αναφοράς για τους μη οικονομικούς παράγοντες. 

Συμπεράσματα 

Από  την  παρούσα  μελέτη  είναι  δυνατό  να  διατυπωθούν  τα  ακόλουθα  συμπεράσματα:  α)  οι  μη-
οικονομικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση ενός αθλητικού γεγονότος και μπορούν 
να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας διευρυμένης αντίληψης που αφορά στην ουσιαστική διοργάνωσή 
του, β) οι μη οικονομικοί παράγοντες είναι ουσιαστικοί και έχουν καταλυτικό ρόλο ως σημεία αναφοράς 
για  τη  μελλοντική  ανάπτυξη  του  αθλητικού  γεγονότος  και  του  αθλητισμού  γενικότερα,  γ)  οι  μη-
οικονομικοί  παράγοντες  έχουν  συμπληρωματικό  ρόλο  σε  σχέση  με  τους  οικονομικούς  και  οι  δύο 
κατηγορίες συνιστούν ένα ουσιαστικό πλαίσιο αναφοράς για την οργανωτική επιτυχία του αθλητικού 
γεγονότος.  Παρόλα  αυτά  οι  μη-οικονομικοί  παράγοντες  δεν  καθορίζονται  με  σαφήνεια  κατά  τη 
διαδικασία της διοργάνωσης.    
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

Πατσίδου, Α. & Παπαδόπουλος, Δ.
ΤΕΙ Καβάλας

Εισαγωγή

Η βία των οπαδών των αθλητικών ομάδων είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο (Giulianotti et al., 1994), που 
έχει εξελιχθεί σε ένα πιεστικό πρόβλημα σε πολλά κράτη. Στο ελληνικό περιβάλλον, η βία των οπαδών 
εκδηλώνεται συχνά με αποτρόπαιες μορφές. Ο McClancy (1996) υποστηρίζει ότι τα αθλήματα είναι ένα 
όχημα της ταυτότητας που εφοδιάζει τους ανθρώπους με μία αίσθηση διαφορετικότητας και ένα τρόπο να 
κατηγοριοποιήσουν τους εαυτούς τους.  Η ταύτιση με μία αθλητική ομάδα θεωρείται μορφή κοινωνικής 
ταύτισης,  αφού  μπορεί  εύκολα  να  διαπιστωθεί  η  κατηγοριοποίηση  σε  ομάδες,  ενώ  η  δημιουργία 
κοινωνικών ταυτοτήτων είναι πολύ τυπική στις ομάδες των οπαδών (Jimenez et al., 2007). Σύμφωνα με 
τους  Wann and Branscombe (1993), η ταύτιση των φιλάθλων εκφράζει τη ψυχολογική σύνδεση με την 
ομάδα τους και το βαθμό κατά τον οποίο βλέπουν την απόδοση της ομάδας τους ως κεντρικό στοιχείο του 
εαυτού τους. Οι Wann et al. (2003) αναφέρουν ότι τα άτομα που είναι υψηλά ταυτισμένα με την ομάδα 
τους  είναι  περισσότερο  πιθανό  να  εκδηλώσουν  επιθετική  συμπεριφορά.  Ο  Περιστιάνης  (2001) 
υποστηρίζει  ότι  στα  βίαια  επεισόδια  συμμετέχουν  περισσότερο  τα  οργανωμένα  μέλη  συνδέσμων 
φιλάθλων.

Πολλοί ερευνητές αναφέρονται στην επίδραση κοινωνικών παραγόντων πάνω στο φαινόμενο της βίας 
των  οπαδών.  Σε έρευνα που έκανε ο Μανωλόπουλος (1998)  βρήκε  ότι  οι  μισοί  και  πλέον από τους 
συμμετέχοντες σε βίαια επεισόδια οπαδούς ήταν άνεργοι, το 29% ήταν παιδιά χωρισμένων οικογενειών, 
το 32% ζούσαν μόνοι τους και μόνο το 17% είχε μόρφωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αντίστοιχη 
έρευνα που έγινε στην Κύπρο, βρέθηκε ότι οι φανατικοί οπαδοί από πλευράς ιδεολογίας ήταν ακροδεξιοί / 
Ελληνοκεντρικοί.  Ακόμη,  παρουσίαζαν  μεγαλύτερη  παραβατικότητα,  είχαν  μικρότερη  εμπιστοσύνη 
στους θεσμούς, ήταν λιγότερο ευχαριστημένοι από τις σχέσεις τους µε τους γονείς τους και προέρχονταν,  
σε ελαφρώς ψηλότερο ποσοστό, από χωρισμένες οικογένειες (Περιστιάνης, 2001).

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την ύπαρξη κοινωνικών παραγόντων ως υπόβαθρο 
της  έκφρασης  βίαιων  συμπεριφορών  από  τους  οπαδούς  των  αθλητικών  ομάδων.  Οι  επί  μέρους 
ερευνητικοί στόχοι είναι η διερεύνηση: 1) της σχέσης της παραβατικότητας, της χρήσης εθιστικών ουσιών 
και των ακραίων πολιτικών πεποιθήσεων με την οικονομική και εργασιακή κατάσταση των οπαδών, το 
επίπεδο εκπαίδευσής τους και τις σχέσεις με τους γονείς τους, 2) της ταύτισης των οπαδών με την ομάδα 
με την οικονομική και εργασιακή τους κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, τις σχέσεις με τους γονείς 
τους, την παραβατικότητά τους, τη χρήση εθιστικών ουσιών, τις ακραίες πολιτικές πεποιθήσεις τους και 
την ένταξή τους σε σύνδεσμο φιλάθλων της ομάδας τους και 3) της σχέσης της εκφραζόμενης από τους 
οπαδούς βίας με την ταύτισή τους με την ομάδα και την ένταξή τους σε σύνδεσμο φιλάθλων.

Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 400 οπαδοί των ομάδων ΑΕΚ, Άρη, ΟΣΦΠ, ΠΑΟ και ΠΑΟΚ (Ν=400) 
σε κανονική αναλογία (80 οπαδοί από κάθε ομάδα). Οι μισοί από τους οπαδούς της κάθε ομάδας ήταν  
μέλη Συνδέσμου Φιλάθλων της, ενώ οι υπόλοιποι τυχαίοι φίλαθλοι χωρίς ταυτότητα μέλους. Ο μέσος 
όρος ηλικίας του δείγματος ήταν 27 περίπου έτη (Μ = 27,4 και Τ.Α. = 9,24). Οι 147 οπαδοί ήταν άνεργοι, 
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ενώ οι 253 είχαν εργασία. Οι 49 οπαδοί προέρχονταν από χωρισμένες οικογένειες, ενώ οι 38 μεγάλωσαν 
χωρίς την παρουσία πατέρα.

Όργανο  μέτρησης: Για  την  υλοποίηση  των  σκοπών  της  έρευνας  χρησιμοποιήθηκε  η  μέθοδος  του 
ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελούνταν από 3 ενότητες ερωτήσεων/δηλώσεων. Στην πρώτη ενότητα 
χρησιμοποιήθηκε  η  κλίμακα  Sport Spectator Identification Scale (SSIS)  των  Wann and Branscombe 
(1993), όπως προσαρμόστηκε για τα ελληνικά δεδομένα από τους  Theodorakis et al. (2007), η οποία 
μετρούσε με 7 δηλώσεις την ταύτιση των οπαδών με την ομάδα. 

Η δεύτερη ενότητα μετρούσε τη βία των οπαδών στους αθλητικούς χώρους, με την κλίμακα των Πούλιου 
και  Παπαδόπουλου  (2009),  που  διαχωρίζει  τη  βία  των  οπαδών  σε  3  μορφές:  α)  φραστική  βία  (3 
δηλώσεις),  β) εσωτερική αποδοκιμασία (3 δηλώσεις),  και γ) βιαιοπραγία (6 δηλώσεις).  Στις δηλώσεις  
αμφότερων των ενοτήτων οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν σε μια 8/βάθμια κλίμακα Likert, 
όπου 1 = καθόλου αληθινό και 8 = απόλυτα αληθινό.

Η τρίτη ενότητα κατέγραφε δημογραφικά και κοινωνικά στοιχειά των συμμετεχόντων. Η ακρότητα των 
πολιτικών πεποιθήσεων προσδιορίστηκε με μια 4/βάθμια κλίμακα, όπου το σημείο 1 αντιπροσώπευε τις 
κεντρώες  πεποιθήσεις,  ενώ το σημείο 4 τις  ακραίες  (άκρα αριστερά και  άκρα δεξιά).  Οι μεταβλητές 
ανεργία και η ένταξη σε σύνδεσμο φιλάθλων ήταν δίτιμες (1 = Ναι, 2 = Όχι).

Για τη δοκιμασία του οργάνου μέτρησης εφαρμόστηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση (exploratory 
factor analysis), επί των ερωτήσεων / δηλώσεων των 2 πρώτων θεματικών ενοτήτων, καθώς επίσης και 
αναλύσεις  αξιοπιστίας (reliability analysis). Τα αποτελέσματα επικύρωσαν την ύπαρξη 4 έγκυρων και 
αξιόπιστων παραγόντων: 1) Ταύτιση με την ομάδα, 2) Φραστική βία 3) Εσωτερική αποδοκιμασία και 4) 
Βιαιοπραγία, χωρίς να χρειαστεί η απομάκρυνση κάποιας μεταβλητής (Κ.Μ.Ο.= 0,918, Sig. Bartlett's Test 
of Sphericity = 0,00, Ερμηνεία συνολικής διακύμανσης = 79,91, Φορτίσεις>0,708, Cronbach's a>0,920). 

Αποτελέσματα

Μία  σειρά  στατιστικών  αναλύσεων  (απλές  και  πολλαπλές  παλινδρομήσεις,  δυαδικές  λογιστικές 
παλινδρομήσεις  και  συγκρίσεις  μέσων  ανεξάρτητων  δειγμάτων)  έδειξαν  τη  στατιστικά  σημαντική 
συσχέτιση της Παραβατικότητας με την Οικονομική κατάσταση (R2=0,079, β<0, p=0,003), με τις Σχέσεις 
με τους γονείς (R2=0,087, β<0, p=0,00), με το Επίπεδο εκπαίδευσης (R2=0,077, β<0, p=0,001) και με την 
Ανεργία (t>0, p=0,001). Η Χρήση εθιστικών ουσιών σχετίζονταν, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, με την 
Οικονομική κατάσταση (R2=0,074, β<0, p=0,003), με τις Σχέσεις με τους γονείς (R2=0,120, β<0, p=0,00), 
με το Επίπεδο εκπαίδευσης (R2=0,062,  β<0,  p=0,00) και  με την Ανεργία (t>0,  p=0,000).  Οι Ακραίες 
πολιτικές  πεποιθήσεις  σχετίζονταν  σε  στατιστικά  σημαντικό  βαθμό  με  την  Οικονομική  κατάσταση 
(R2=0,028, β<0, p=0,019) και με την Ανεργία (t>0, p=0,011).

Η Ταύτιση των οπαδών με την ομάδα σχετίζονταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με την Οικονομική 
κατάσταση (R2=0,104,  β<0,  p=0,000),  με  τις  Σχέσεις  με  τους  γονείς  (R2=0,030,  β<0,  p=0,00),  με  το 
Επίπεδο εκπαίδευσης (R2=0,046, β<0,  p=0,00), με την Ανεργία (t>0,  p=0,000), με την Παραβατικότητα 
(R2=0,156, β>0,  p=0,00),  με τη Χρήση εθιστικών ουσιών (R2=0,104, β>0,  p=0,00) και με τις Ακραίες 
πολιτικές πεποιθήσεις (R2=0,056, β>0, p=0,00).

Η Ένταξη των οπαδών σε Σύνδεσμο φιλάθλων σχετίζονταν θετικά, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, με 
την Ανεργία (Fisher's Exact Test p=0,031), με την Παραβατικότητα (B<0, Wald p=0,00),  με την Χρήση 
εθιστικών ουσιών (B<0, Wald p=0,00)  και με την Ταύτιση με την ομάδα (B<0, Wald p=0,00).

Τέλος, η Φραστική βία σχετίζονταν, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, με  την  Ταύτιση με την ομάδα  
(R2=0,712,  β>0,  p=0,00)  και  με  την Ένταξη  των  οπαδών σε  Σύνδεσμο Φιλάθλων (t>0,  p=0,000).  Η 
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Εσωτερική αποδοκιμασία σχετίζονταν, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, με  την  Ταύτιση με την ομάδα 
(R2=0,256,  β>0,  p=0,00)  και  με  την Ένταξη  των  οπαδών σε  Σύνδεσμο Φιλάθλων (t>0,  p=0,000).  Η 
Βιαιοπραγία σχετίζονταν, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, με  την  Ταύτιση με την ομάδα (R2=0,301, 
β>0, p=0,00) και με την Ένταξη των οπαδών σε Σύνδεσμο Φιλάθλων (t>0, p=0,000).

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Η υψηλή ταύτιση των οπαδών με την ομάδα τους προάγει στην ένταξή τους σε Συνδέσμους Φιλάθλων.  
Όμως,  τόσο  η  ισχυρή  ταύτιση  όσο  και  η  ένταξη  σε  Συνδέσμους  Φιλάθλων  προσδιορίστηκε  ότι  
σχετίζονται θετικά με την εκδήλωση και των 3 μορφών της  βίας των οπαδών. Μία σειρά κοινωνικών 
αιτιών,  που  αποτελεί  το  υπόβαθρο  διάφορων  αρνητικών  συμπεριφορών  (παραβατικότητα,  χρήση 
εθιστικών ουσιών, κλπ.), προσδιορίστηκε παράλληλα να αυξάνει το βαθμό ταύτισης με την ομάδα και να  
προάγει την ένταξη σε Σύνδεσμους Φιλάθλων. Τα αποτελέσματα αυτά ευθυγραμμίζονται με αντίστοιχα 
των Wann et al. (2003),  Περιστιάνη (2001) και Μανωλόπουλου (1998). Έτσι, η ταύτιση των οπαδών με 
την ομάδα τους, εκτός από τις θετικές για τις ομάδες επιπτώσεις, φαίνεται ότι μπορεί να επιφέρει και  
καταστροφικές, αφού η βία των φανατικών οπαδών απομακρίνει τους φίλαθλους από τις κερκίδες των 
γηπέδων. 

Η σύνδεση της ανεργίας, της παραβατικότητας και της χρήσης εθιστικών ουσιών με τους Συνδέσμους  
Φιλάθλων και, κατ’ επέκταση, με τη βία στα γήπεδα, δεν μπορεί παρά να προσδιορίσει τους τελευταίους 
ως μία εν δυνάμει κοινωνική απειλή, η οποία προφανώς μεγεθύνεται σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Η 
μικρή,  έστω, σύνδεση της ταύτισης με την ομάδα με τις  ακραίες πολιτικές πεποιθήσεις  των οπαδών,  
δείχνει  ότι  πιθανά  η  ομάδα εκλαμβάνεται  από τους  τελευταίους,  ίσως  λόγω της  διαταξικότητας  των 
οπαδών της, ως μια περισσότερο δίκαια κοινωνική δομή, που υποκαθιστά το «άδικο» κράτος.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ «ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ACTION SPORTS

Γιαννουλάκης, Χρ.
Οργανωτική Επιτροπή Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011

Εισαγωγή

Το  καταναλωτικό  και  επιχειρησιακό  ενδιαφέρον  για  τα  action sports έχει  αυξηθεί  κατακόρυφα  τη 
τελευταία δεκαετία, προσελκύοντας παράλληλα και το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής έρευνας (Bennett & 
Henson, 2003; Bennett, Henson & Zhang, 2003; Bennett & Lachowetz, 2004; Cianfrone & Zhang, 2006; 
Wheaton &  Beal,  2003,  Wheaton,  2007).  Τα  action sports είναι  μία  εκλεκτική  συλλογή  ατομικών, 
ριψοκίνδυνων  και  εναλλακτικών  αθλημάτων  όπως  το  skateboard,  το  surf,  το  BMX,  το  motoX,  το 
wakeboard και το surfboard (Benett & Lachowetz, 2004). 

Από κοινωνιολογικής πλευράς τα  action sports παρέχουν μία εναλλακτική πλατφόρμα, ιδεολογικά και 
πρακτικά, σε σχέση με τα σπορ γενικής τάσης (mainstream), όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και η 
κολύμβηση. Ο γενικότερος σκοπός αυτών των αθλημάτων είναι να απορρίψουν την τυπική οργάνωση των 
mainstream αθλημάτων και την εξάρτησή τους από την εξουσία. Σε αντίθεση, οι συμμετέχοντες είναι 
αυτοί που ελέγχουν όλες τις εκφάνσεις του αθλήματος και συνεχώς αναθεωρούν και προσδιορίζουν τη 
δραστηριότητα. Είναι αξιοσημείωτο ότι αρκετοί όροι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα  action 
sports,  συμπεριλαμβανομένου  τους  όρους  alternative (εναλλακτικών),  lifestyle,  panic-sport και  post-
modern sports. 

Η κατακόρυφη μεγέθυνση της βιομηχανίας των action sports διαφαίνεται και από την εκτεταμένη κάλυψη 
των σχετικών  events από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις επιχορηγήσεις αθλητών  action sports από 
μεγάλες  εταιρείες  αθλητικών ειδών,  τις  εταιρικές  χορηγίες,  καθώς και  την εντυπωσιακή αύξηση των 
συμμετεχόντων στα εναλλακτικά σπορ την τελευταία δεκαετία  (Petrecca, 2000).  Η αυξημένη προβολή 
μέσω δημοφιλών αθλητικών καναλιών (π.χ.,  ESPN και  NBC) συνέβαλλε και στην διάδοση των  action 
sports.   Όσον  αφορά  στο  skateboard και  το  snowboard,  κατά  την  περίοδο  1997-2006  τα  ποσοστά 
συμμετοχής στις  ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 53,6% και 84,8% αντίστοιχα.  Οι ετήσιες πωλήσεις  σχετικών 
ειδών αντιστοιχούν σε $ 5,5 δις (skateboard), $ 3 δις (snowboard) και $ 3 δις (surfing). Σε σχέση με το 
2006 ($ 120 εκατομμύρια), οι αμερικάνικες εταιρείες επένδυσαν $ 138 εκ. για χορηγίες που αφορούσαν 
το  skateboard, το  snowboard, το  freestyle motocross και άλλα  action sports. Σύμφωνα με στοιχεία της 
εταιρείας ερευνών Fuse Sports, από το 1995 το ποσοστό συμμετοχής στα action sports έχει αυξηθεί κατά 
35% (Petrecca, 2000).

H αξιοπιστία  και  η  αυθεντικότητα  των  εταιρειών  action sports είναι  πρώτιστης  σημασίας  για  τους 
καταναλωτές  των  συγκεκριμένων  αθλημάτων.  Αθλήματα  όπως  το  skateboard,  το  surfing και  το 
snowboarding (επονομαζόμενα  αθλήματα  σανίδας  ή  board sports)  κατακλύζονται  από 
«μικροκουλτούρες» (subcultures). Οι «μικροκουλτούρες» αυτές έχουν η καθεμία τα δικά τους ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, κυρίως όσον αφορά στο ντύσιμο, την νοοτροπία, το λεξιλόγιο και το γενικότερο lifestyle 
των συμμετεχόντων. Εδώ, όμως, επέρχεται η ιδιαιτερότητα και η ευαισθησία της κουλτούρας των action 
sports. Εταιρείες που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την εμφάνιση νέων «μικροκουλτούρων» και να 
επεκταθούν  σημαντικά  σε  νέες  αγορές,  επικρίθηκαν  από  τον  πυρήνα  (core)  του  αθλήματος  ως  μη 
αυθεντικές. 

Η  έννοια  της  αυθεντικότητας  στα  action sports αποτελεί  παράμετρο  υψίστης  σημασίας  για  τους 
συμμετέχοντες, κυρίως σε συμμετέχοντες του πυρήνα (core) του κάθε αθλήματος, αφού αυτοί είναι που 
διαμορφώνουν  και  τις  τάσεις  (ντύσιμο,  λεξιλόγιο,  νέες  δεξιοτεχνίες,  κλπ.).  Για  το  λόγο  αυτό,  οι 
περισσότερες  μάρκες  στο  χώρο,  ιδίως  αυτές  που  προέρχονται  από  τον  χώρο  του  mainstream και 
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προσβλέπουν στην επέκτασή τους στα action sports, έχουν ως κύριο στόχο τη δημιουργία προϊόντων και 
ειδών που αντανακλούν μία αυθεντικότητα στους συγκεκριμένους καταναλωτές.

Διατύπωση του προβλήματος

Στην  εποχή  της  συνεχούς  εμπορευματοποίησης  της  αθλητικής  βιομηχανίας,  το  κύριο  σημείο 
διαφοροποίησης των action sports brands παραμένει το στοιχείο της αυθεντικότητας, η οποία μπορεί να 
θεωρηθεί ως ακεραιότητα, πρωτοτυπία και γνησιότητα μίας εταιρείας ή μάρκας. Προηγούμενες έρευνες 
έχουν επικεντρωθεί στη σχέση μεταξύ των «μικροκουλτούρων» και των διάφορων κοινωνικών ομάδων 
του  αθλητισμού  και  πώς  εξελίσσεται  η  δυναμική  τους  όσον  αφορά  αντικρουόμενες  έννοιες  της 
αυθεντικότητας (Beal & Wilson, 2004;  Rinehart &  Grenfell,  2002;  Wheaton & Beal, 2003;  Wheaton, 
2007). 

Σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει το ζήτημα της αυθεντικότητας των action sports brands 
σε σχέση με το πώς η αυθεντικότητα προβάλλεται μέσα από τις στρατηγικές μάρκετινγκ, καθώς και το 
πώς μπορεί να επηρεαστεί η αντιλαμβανόμενη αυθεντικότητα λόγω της επέκτασης εταιρειών action sports 
σε αγορές γενικής τάσης.

Μεθοδολογία

Το αντικείμενο αυτής της περιπτωσιολογικής μελέτης είναι η Board Sports Company (BSC), μία ιδιωτική 
εταιρεία που αναγνωρίζεται διεθνώς ως πρωτοπόρος στην παραγωγή αυθεντικών ρούχων και παπουτσιών 
skateboard, με δίκτυο διανομών σε 70 χώρες και πωλήσεις $ 200 εκ. Παρόλο που οι ρίζες της εταιρείας 
ενυπάρχουν στο skateboard, η BSC έχει πραγματοποιήσει εταιρική επέκταση σε 7 ξεχωριστές μάρκες που 
αφορούν  στο  surf,  το  snowboard,  το  motocross και  το  BMX. Προσωπική  παρατήρηση και  ανάλυση 
αρχείων της εταιρείας (ιστοσελίδες, περιοδικά, δημοσιεύσεις σε περιοδικά, κλπ.) πραγματοποιήθηκαν για 
τη  συλλογή  πληροφοριών  που  αφορούν  στις  επιμέρους  μάρκες.  Επίσης,  πραγματοποιήθηκαν  13 
προσωπικές συνεντεύξεις με συγκεκριμένους υπάλληλους της εταιρείας που εργάζονται στους τομείς του 
μάρκετινγκ, των δημοσίων σχέσεων, της έρευνας καταναλωτών, το γραφικό σχέδιο, το web management 
και  της  διεύθυνσης των 7  brands.  Σκοπός των  συνεντεύξεων ήταν να εξεταστούν  οι  αντιλήψεις  των 
υπάλληλων όσον αφορά στις στρατηγικές μάρκετινγκ της εταιρείας σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη 
αυθεντικότητα των επιμέρους 7 brands και την πιθανή επέκτασή τους σε mainstream markets. H συλλογή 
των δεδομένων πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2007 στις ΗΠΑ.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας έδειξαν ότι η απεικόνιση και η προβολή της αυθεντικότητας 
μέσα από τα προϊόντα και τη γενικότερη εικόνα των brands είναι πρώτιστης σημασίας. Η αυθεντικότητα 
διαμορφώνεται από τη συνεχή ανάλυση των τάσεων που επικρατούν ανάμεσα στις «μικροκουλτούρες» 
των  action sports, καθώς και στην ανάλυση των κοινωνικοπολιτιστικών στοιχείων που αφορούν τόσο 
καταναλωτές του πυρήνα των  action sports, όσο και των καταναλωτών γενικής τάσης. Η αντίληψη του 
«μη  ξεπουλήματος»  των  brands αναφέρθηκε  από  την  πλειοψηφία  των  συμμετεχόντων  στην  έρευνα. 
Επιπλέον, εκφράσεις όπως «νόμιμος», «αυτοπραγμάτωση», «προσωπική έκφραση», «προσωπική θέση», 
«αντικαπιταλισμός»,  «αντιυλισμός»,  «αντιαυταρχισμός»  χρησιμοποιήθηκαν  επανειλημμένα  για  να 
περιγράψουν και να χαρακτηρίσουν στοιχεία αυθεντικότητας της εταιρείας BSC. 

Η επέκταση της εταιρείας σε αγορές γενικής τάσης, σε συνδυασμό με την παραγωγή προϊόντων που απλά 
θα αυξήσουν τις πωλήσεις της BSC και θα προσφέρουν μεγαλύτερα κέρδη, αντιμετωπίζονται ως απειλή 
και  συμβιβασμό σε  σχέση με την αντιλαμβανόμενη αυθεντικότητα της  εταιρείας.  Η προαναφερθείσα 
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αντίληψη εμφανίζεται ως ο πιο κρίσιμος παράγοντας σχετικά με τη θέση της εταιρείας στην αγορά, καθώς 
και το ειδοποιό στοιχείο για την αποτελεσματική επέκτασή της σε αγορές γενικής τάσης. 

Τέλος, η ανάλυση των δεδομένων έδειξε μία γενικότερη τάση των action sports brands προς την επέκταση 
σε mainstream καταναλωτές μέσα από τη χρησιμοποίηση mainstream δικτύων διανομής. Η ενδυνάμωση 
και ενίσχυση του πυρήνα των action sports, σε συνδυασμό με την οργανική και σταδιακή επέκταση των 
εταιρειών action sports σε αγορές γενικής τάσης, καθώς και η διατήρηση ενός αυθεντικού, γνήσιου και  
ακέραιου προφίλ αναφέρθηκαν ως στοιχεία κλειδιά για την επιτυχία και βιωσιμότητα των  action sports 
brands. 

Συζήτηση

Η  έννοια  της  αυθεντικότητας  στα  action sports αποτελεί  παράμετρο  ύψιστης  σημασίας  για  τους 
συμμετέχοντες, κυρίως σε συμμετέχοντες του πυρήνα (core) του κάθε αθλήματος, αφού αυτοί είναι που 
διαμορφώνουν  και  τις  τάσεις  (ντύσιμο,  λεξιλόγιο,  νέες  δεξιοτεχνίες,  κλπ.).  Για  το  λόγο  αυτό,  οι 
περισσότερες  μάρκες  στο  χώρο,  ιδίως  αυτές  που  προέρχονται  από  το  χώρο  του  mainstream και 
προσβλέπουν στην επέκτασή τους στα action sports, έχουν ως κύριο στόχο τη δημιουργία προϊόντων και 
ειδών που αντανακλούν μία αυθεντικότητα στους καταναλωτές των  action sports.  Ένα από τα καίρια 
ερωτήματα  που  αφορούν  στο  συγκεκριμένο  ερευνητικό  θέμα  είναι  και  η  κοινωνική  σημασία  και 
προέκταση που  έχει  η  έννοια  της  αυθεντικότητας  στα  action sports.  Παρατηρείται  ότι  η  έννοια  της 
αυθεντικότητας ποικίλει ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες που συμμετέχουν σε αυτά τα σπορ. 
Για αυτό, είναι σημαντικό να εξεταστεί μελλοντικά: α) πώς οι διάφορες αντιλήψεις που αφορούν στην 
αυθεντικότητα επηρεάζονται από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό φάσμα των action sports και β) πώς η 
δυναμική  ανάμεσα στις  επιχειρησιακές  στρατηγικές  και  τους  καταναλωτές/συμμετέχοντες  των  action 
sports συμβάλλει στην κατηγοριοποίηση αυθεντικών προϊόντων και ταυτοτήτων. 
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Εισαγωγή

Η έννοια της εικόνας μίας μάρκας, ή «brand image» περιγράφει νοητικές συνδέσεις που δημιουργούν οι 
καταναλωτές με αθλητικά προϊόντα, υπηρεσίες και τουριστικούς προορισμούς (Dolich, 1969; Faircloth,  
Capella and Alford, 2001; Gwinner and Eaton, 1999; Kankinson, 2005; Musante, Milne and McDonald, 
1999).  Οι  νοητικές  συνδέσεις  που εμπεριέχει  μία  μάρκα (brand associations)  συμπεριλαμβάνουν  όλα 
εκείνα  τα  συναισθήματα,  τις  σκέψεις  και  απόψεις  που  καταγράφονται  αυθόρμητα  στη  σκέψη  του 
εκάστοτε  καταναλωτή.  Οι  συνδέσεις  αυτές  είναι  σημαντικές  γιατί  χτίζουν  τη  συνολική  εικόνα  μίας 
μάρκας, η οποία, σε συνδιασμό με την αναγνωρισιμότητά της, δημιουργεί αξία για τη μάρκα στο μυαλό 
των καταναλωτών (customer-based brand equity) (Keller, 1993). 

Οι νοητικές συνδέσεις μίας μάρκας συχνά καταγράφονται με τη χρήση ποιοτικών μεθόδων έρευνας (π.χ.,  
μη  δομημένες,  ή  ημι-δομημένες  συνεντεύξεις),  ή  με  τη  δημιουργία  ερεθισμάτων  για  την  καταγραφή 
αυθόρμητων συνειρμών (Aaker, 1991; Keller, 1993). Η σχετική αθλητική βιβλιογραφία περιλαμβάνει 2 
μοντέλα που απεικονίζουν πηγές νοητικών συνδέσεων αθλητικών οργανισμών: α) το «Team Association 
Model» των Gladden and Funk (2002) και β) το «Team Brand Association Scale» των Ross, James and 
Vargas (2006).

Μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και γεγονότα μπορούν να θεωρηθούν και να εξεταστούν ως μάρκες. 
Μία  πρόσφατη  έρευνα  σε  αθλητικούς  τουρίστες  ενός  διεθνούς  αθλητικού  γεγονότος  (Kaplanidou,  in 
press)  ανέδειξε  ότι  η  εικόνα  ενός  γεγονότος  συγκροτείται  από  5  παράγοντες:  1)  οργανωτικό,  2)  
συναισθηματικό,  3)  κοινωνικό,  4)  περιβαλλοντικό  (προορισμός)  και  5)  φυσικό.  Δεδομένου  ότι  τα 
διαθέσιμα  ερευνητικά  δεδομένα  όσον  αφορά  στην  εξέταση  αθλητικών  γεγονότων  ως  μάρκες  είναι 
περιορισμένα, η παρούσα έρευνα επιχειρεί την καταγραφή των στοιχείων που συγκροτούν την εικόνα της 
Παγκόσμιας  Φοιτητικής  Πανεπιστημιάδας από την πλευρά των συμμετεχόντων αθλητών και συνοδών 
αποστολών. Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης αποτελούν χρήσιμο υλικό για τους διοργανωτές αλλά 
και  την  Παγκόσμια  Ομοσπονδία  Πανεπιστημιακού  Αθλητισμού  σε  τομείς  όπως  η  διεκδίκηση  του 
γεγονότος, η επικοινωνία, η προώθηση, αλλά και οι πωλήσεις. 

Μονάδα μελέτης 

Η Παγκόσμια Φοιτητική Πανεπιστημιάδα (World University Games ή  Universiade) είναι ένα αθλητικό 
και  πολιτιστικό γεγονός που λαμβάνει  χώρα κάθε 2 χρόνια (καλοκαίρι  και  χειμώνα) σε διαφορετικές 
πόλεις  κάτω  από  την  εποπτεία  της  Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας  Πανεπιστημιακού  Αθλητισμού 
(International University Sports Federation -  FISU). Ως αθλητικό γεγονός αναπτύσσεται με γρήγορους 
ρυθμούς τα τελευταία χρόνια προσελκύοντας μεγάλο αριθμό αθλητών-τριών από πολλές χώρες. Η πιο 
πρόσφατη  Πανεπιστημιάδα  διοργανώθηκε  στο  Βελιγράδι  το  2009,  στην  οποία  συμμετείχαν  9.000 
αθλητές-τριες  από  140  χώρες,  σε  10  υποχρεωτικά  και  8  κατ’  επιλογήν  αθλήματα («Universiade 
Belgrade», 2009). Τα τελευταία 10 χρόνια η ανάπτυξη του συγκεκριμένου γεγονότος φαίνεται να διαθέτει 
κοινά  στοιχεία  με  τους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  (π.χ.,  γιγαντισμός,  μεγάλες  ανάγκες  σε  υποδομές, 
κατασκευή  αθλητικού χωριού,  κλπ.),  αλλά και  αρκετές  διαφορές  (π.χ.,  έμφαση στις  αθλητικές  αξίες, 
εκπαιδευτική διάσταση, κλπ.) οι οποίες δεν αντανακλούνται απαραίτητα στην εικόνα του.
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Μεθοδολογία

Για  την  καταγραφή  των  στοιχείων  που  συγκροτούν  την  εικόνα  της  μάρκας  της  Πανεπιστημιάδας, 
χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο κατά τα πρότυπα των Aaker (1991) και Keller 
(1993) με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Στο δείγμα συμμετείχαν 122 αθλητές και συνοδοί 
αποστολών της  Πανεπιστημιάδας του 2009,  οι  οποίοι  συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο μεταξύ 1-12 
Ιουλίου στο Ολυμπιακό Χωριό του Βελιγραδίου. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από 29 χώρες και 11 
διαφορετικά αθλήματα, ενώ η πλειοψηφία (74%) συμμετείχε για πρώτη φορά σε Πανεπιστημιάδα.

Αποτελέσματα

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να καταγράψουν τις 3 λέξεις που ανακαλούν στη σκέψη 
τους συνειρμικά με τη μάρκα της Πανεπιστημιάδας (World University Games). Τα δεδομένα ανέδειξαν 
316 λέξεις, από τις οποίες οι 226 προέρχονται από τους αθλητές και 90 από τους συνοδούς αποστολών. Οι 
συγκεκριμένες  απαντήσεις  κωδικοποιήθηκαν  από  2  ανεξάρτητους  έμπειρους  ερευνητές  με  βάση  τον 
αριθμό  διαστάσεων  μάρκας  (5)  που  προτείνει  η  Kaplanidou (in press)  ως  εξής:  1)  αγωνιστική,  2) 
συναισθηματική,  3)  κοινωνική,  4)  πολιτιστική  και  5)  οργανωτική  (πίνακας  1).  Το  αρχικό  ποσοστό 
συμφωνίας των 2 αξιολογητών ήταν 85%.

Πίνακας 1: Διαστάσεις της Εικόνας της Παγκόσμιας Φοιτητικής Πανεπιστημιάδας.

Διαστάσεις 
Μάρκας

Περιγραφή Παραδείγματα 
Απαντήσεων

Αθλητές
(N=89)

Συνοδοί
(N=33)

Σύνολο
(N=122)

Αγωνιστική Στοιχεία της διοργάνωσης 
σχετικά με τους αγώνες και τις 

αποδόσεις των αθλητών

Άθλημα, 
συναγωνισμός, 

απόδοση, μετάλλια

77
(34.07%)

30
(33.33%)

107
(33.86%)

Συναισθηματική Εκφράσεις συναισθημάτων 
σχετικά με τη συμμετοχή και την 

όλη εμπειρία στη διοργάνωση

Χαρά, 
ενθουσιασμός, 
υπερηφάνεια

53
(23.45%)

11
(12.22%)

64
(20.25%)

Κοινωνική Κοινωνικά στοιχεία της 
εμπειρίας στη διοργάνωση και 
εκφράσεις ιδεών για ειρήνη και 

αρμονία 

Σχέσεις, φιλία, 
άνθρωποι, ενότητα, 

ειρήνη

40
(17.69%)

20
(22.22%)

60
(18.98%)

Πολιτιστική Αναφορές σε κουλτούρα και 
πολιτιστική διαφορετικότητα 

Διαφορετικότητα, 
πολιτισμός, 

πολυεθνικότητα

10
(4.42%)

6
(6.66%)

16
(5.06%)

Οργανωτική Στοιχεία σχετικά με την 
οργάνωση και διεκπεραίωση της 

διοργάνωσης και την 
ιδιαιτερότητα του γεγονότος 

Διεθνής, 
επαγγελματική, 

μοναδική, 
εκπαίδευση

34
(15.04%)

16
(17.77%)

50
(15.82%)

Άλλες  
απαντήσεις

Απαντήσεις που δεν υπάγονταν 
στις παραπάνω διαστάσεις

Ταξίδι, ελευθερία, 
ευκαιρία

12
(5.30%)

7
(7.77%)

19
(6.01%)

ΣΥΝΟΛΟ: 226 90 316

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περίπου το ένα τρίτο (34%) των λέξεων που αφορούσαν στην εικόνα του 
συγκεκριμένου αθλητικού γεγονότος απεικόνιζαν αθλητικές αποδόσεις και την αγωνιστική διάσταση της 
μάρκας,  ενώ  περίπου  20%  από  αυτές  εξέφραζαν  συναισθήματα  όσον  αφορά  στην  εμπειρία  της 
συμμετοχής στην Πανεπιστημιάδα.  Η κοινωνική και  οργανωτική διάσταση αναδείχθηκε στο 19% και  
16% αντίστοιχα των απαντήσεων, ενώ την πολιτιστική διάσταση των αγώνων φαίνεται να αναγνώρισαν 
μόλις το 5% των ερωτηθέντων.
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Συζήτηση

Η διερεύνηση της εικόνας της Παγκόσμιας Φοιτητικής Πανεπιστημιάδας ανέδειξε πολλαπλές διαστάσεις, 
οι οποίες συνδέονται με την αγωνιστική διάσταση της διοργάνωσης, τα συναισθήματα που αναπτύσσουν 
οι ίδιοι οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των αγώνων, τις κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις της 
εμπειρίας τους και στοιχεία που αφορούν στην προετοιμασία και την διεκπεραίωση της διοργάνωσης. Τα 
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν προηγούμενες έρευνες στο ίδιο θέμα (Kaplanidou, 
in  press;  Kaplanidou  and  Vogt,  2007).  Η  υψηλότερη  συχνότητα  καταγραφής  απαντήσεων  που 
αντικατόπτριζαν την αγωνιστική διάσταση της εικόνας της Πανεπιστημιάδας μπορεί να ερμηνευτεί από 
τη  σύσταση  του  δείγματος,  το  οποίο  περιελάμβανε  περισσότερους  αθλητές.  Η  καταγραφή  των 
συναισθηματικών  και  κοινωνικών  διαστάσεων  φαίνεται  να  εξηγούνται  από  το  γενικότερο 
προσανατολισμό της Πανεπιστημιάδας, η οποία προωθεί το εκπαιδευτικό πνεύμα και την κοινωνικότητα. 
Τα  αποτελέσματα  αναδεικνύουν  σημαντικές  πρακτικές  εφαρμογές  που  μπορούν  να  βελτιώσουν  την 
ελκυστικότητα και τις εμπορικές πτυχές του συγκεκριμένου γεγονότος. 
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VALUE ORIENTATION SPECIFICATIONS OF THE LEISURE SPORT 
CONSUMER:

AN IMPLEMENTATION TO SPORT MANAGEMENT AND MARKETING

Perenyi, S.
National Institute of Youth Research of Hungary and Semmelweis University
Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Budapest

Introduction

As a result of the political and economic changes and their consequences around 1990, a consumption-
based market economy, new life style and value system were adapted in all segments of Hungarian society  
(Gabor, 2002). The previously fully state-funded sport also needed to establish its new approaches and  
define itself as a product on the service and entertainment market. The discrepancies in the functions of 
the new market economy, the misconceptions in the sport sphere’s marketing definitions did not allow the 
media-sponsor-sport  triangle  to  facilitate  funding  needs.  Furthermore,  the  awaited  democratisation  of 
sport was not realised: priorities between the possession of elite and leisure sport were not equalled out;  
societal access to sport was strongly marked by the social position of individuals. The value projections of 
sport  remained,  on  one  hand,  the  classical  values  of  sport,  such  as  fair  play,  team  work,  equal  
opportunities,  inclusion,  solidarity,  but  associated  values  also  were  in  effect,  such  as  hard  work,  
systematic preparation, asceticism, expected gain projected in the future, on the other; which are values  
reflecting modernism (Schulze, 1992).

Youth, the primary target population of sport, experienced fundamental changes as a result of Hungary’s  
own internal changes, but also as a consequence of global transition trends arriving from other Western  
countries  (Zinnecker;  1986,  Crisholm,  1990;  Beck,  1983).  The  traditional  life  leading  forms  were 
disintegrated and entitled youth to hold post-figurative social positions and increased level of autonomy.  
The processes of individualisation and diversification allowed new bibliographical avenues in comparison 
to previous traditionally expected and inherited positions;  also developed dominantly postmodern  life 
view and value system (Beck, 1983). The opportunities emerging and the barriers experienced by youth in 
this time of transition, have been reflected in their value system, life style, and leisure activities, and thus,  
in their relation to their participation in sports.

To describe the above mentioned very complex societal mechanism, multiple theoretical approaches were 
applied in this study: a) the theory of Bourdieu (1978; 1983; 1984) stating that participation in sports is a  
social  marker  and is  influenced by the practical  and the symbolic  relations of cultural  and economic  
capital, b) the theory of Inglehart (1991; 1997) and Schwartz (1994; 1997) detailing the nature of human 
values and value change by stating that  human values also reflect  the life circumstances and societal  
position of people, and c) the theory of thrill society by Schulze (1992), broadening the understanding of  
youths’ life styles. 

Aims of the research

This research has aimed at: a) analysing the connection between value priorities and sport participation, 
taking the societal reality of this transitional time into consideration. Such research in relation to sport has 
not  been  previously  conducted  in  Hungary;  neither  has  been  statistically  analysed  on  national 
representative samples in this area, b) revealing the differences that sport participant and non-participant  
Hungarian young people may have in their value preferences, c) describing the relationship between value 
preferences and socio-demographic variables, d) analysing the measures and the direction of changes of 
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value priorities during the examined period, and e) making implications of the received result to sport  
marketers with the view of describing possible market consumption constrains and discrepancies.

Methodology

Participants: This national, cross-sectional study targeted the Hungarian youth population (N=8.000) 
between the ages of 15 - 29, during the years of 2000 - 2004. 

Sampling method: Stratified random sampling was used to obtain an accurate representation of the 
Hungarian  youth  population  in  relation  to  age,  gender,  type  of  settlement  and  municipality  of 
residency. The data were collected by personal interviews using a standardised questioner. 
 
Instrument: Social values were measured by the Tibori-Bauer (2000) 5-point Likert-scale, including 
17  different  items  of  general  human  values,  such  as  friendship,  traditions,  love,  piece,  etc.  The 
definition  of  sport  participation  included  leisure  and  amateur  competition  sport  activities  played 
minimum of 2 times a week outside of physical education classes.

Analysis  of  data:  The secondary data  analysis  was completed by using SPSS 16.0.  Results  were 
analysed along the sub-samples of  sport participants and  non-participants. Statistical methodology 
included  parametric,  non-parametric  and  multi-dimensional  applications:  mean  to  describe  the 
hierarchical order of values; Mann and Whitney U test to analyse the strength of consideration and 
relations  to  socio-demographic  variables  (age,  gender,  education,  labour-market  activity,  size  of 
residence); also Principal Component Analysis for data deduction purposes and value groupings, t-test 
for  independent  samples  to  describe  differences  of  subgroups,  and  linear  regression  analysis  to 
analyse the role of sport-related and socio-demographic variables in the formulation of values.

Results

The hierarchy of values in case of the two sub-groups showed a few differences only in the middle of  
the value structure during both of the examined period.  In regards to the strength of consideration 
given to the values, however, this research not only found that the  sport participants and the non-
participants differed, but also that  those differences between the sub-groups were maintained along  
the categories of the socio-demographic variables.  Specifically the results of the U-test showed that 
sport  participants,  along  all  socio-demographic  categories,  gave  significantly  more  importance 
(p<.001) to postmodern values such as «true friendship», «creativity», «diverse life», and «interesting 
life» during  both  the  examined  periods.  Meanwhile,  the  non-participant  group  assigned  higher 
importance (p<.05) to materialistic values, such as  «wealth / richness» during the first part of the 
decade, which lost its significance 4 years later. Interestingly, the importance given to the values of 
«interesting and diverse  life» by sport  participants  has  grown significantly while  within the  total 
population  of  the  sample  it  has  decreased.  Also,  during  the  second  examined  year,  new values 
appeared among those of significant difference between the 2 groups; specifically «national identity», 
and «tradition» (p<.000) were considered more important by sport participants. 

Even though there were fundamental changes in the value structure of youth during this period, the 
Principal  Component  Analysis  has  resulted  in  the  same  values  groups  in  both  of  the  samples: 
materialistic, non-materialistic, traditional, and open (in the year of 2004 as an example with the total  
variance explained 53.74; 48.38; 49.88; 47.83, respectively). In relation to the contribution of sport 
participation to the formation of the value principal components  2 findings should be emphasised. 
First, in the beginning of the decade sport participants and non-participants demonstrated differences  
in priorities in relation to the materialistic and the open value groups. In regards to the traditional and  
the non-materialistic principal components, the 2 sub-groups did not significantly differ. In the middle 
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of the decade; the relation based on t-test results in case of the open value group has re-appeared (-
11.63; p<.001), but disappeared from the materialistic value component (-1.71; NS). Furthermore,  2 
other principal components, specifically the traditional (-4.89; p<.001) and the non-materialistic (-
4.59;  p<.001),  showed  association  to  the  sport  participation  dichotomies.  Second,  the  above 
associations of sport participation, in harmony with the results  of t-test,  also appeared among the 
socio-demographic variables by principal components.

The results of the linear regression analysis showed that the socio-demographic variables (independent 
variables)  contributed  significantly  to  the  explanation  of  the  total  variance  of  the  value  groups 
(dependent  variables).  Also,  the  sport  participation  dichotomous  variable  showed  reinforcing  or 
diminishing degree of association to the formation of value preferences comparable to the classical  
socio-demographic  variables.  It  demonstrated  the  strongest  relationship  to  the  open  value  group 
during the first examined period among all the included variables. In the materialistic value group, the  
negative association of sport participation followed that of education and gender. After 4 years (table 
1.),  the formative power of sport  participation in regards  to  the  traditional  value group was only 
surpassed  by  the  type  of  settlement  variable.  With  relevance  to  the  non-materialistic  principal  
component, sport participation followed the variables of gender and age, and in the case of the open 
group, age and education. 

Table 1: The contribution of the independent variables to the explanation of the total variance of the value 
groups. Result of the linear regression analysis in the year of 2004. 

materialistic non-materialistic traditional open

age -0,007 0,069* 0,024 -0,114*

gender -0,092* 0,149* 0,025* -0,058*

education -0,078* 0,043*    0,048** 0,111*

SES -0,024 0,005 0,011 0,067*

settlement size 0,022 -0,032* -0,078* 0,016

sport participation -0,019 0,059* 0,071* 0,088*

β (Beta values), *=p<0,001; Continuous or two-category dummy variables were entered (Tenenbaum and 
Criscoll, 2005). Ranges of variables: age: number of years, ascending; gender: 1) men, 2) women; 
education: number of years finished in educational institutions, ascending; SES: scores received, ascending; 
settlement types: number of inhabitants, ascending; sport participation: 1) non-participant, 2) sport  
participant;

Consequently, it was confirmed that participation in sport showed an association with the formulation 
of human value preferences during both of the examined periods. The democratisation occurring in 
sport practices allowed new societal segments to enter into sports, which was reflected in the increase  
of value groups showing association to sport participation. Values that were not in the sport-value 
relations during the first  examined period, such as  «respect  for traditions» or  «national  identity», 
emerged. Also, the results of the linear regression analysis suggested in the case of the open value  
group,  a  strong connection among cultural  capital,  age and sport  participation. Regardless  of  the 
intensive restructuring of values during this transitional era of society, the results showed that sport 
participation in both the first and the second examined period was reflected in a positive association  
with the preferences for values within the open principal component, representing postmodern values.

Discussion
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The results of this research confirmed that as part of the cultural capital, value priority components are  
attached to the environment of sport, which emerged in connection to values representing postmodern, 
non-materialistic values, also connected to self-direction and autonomous decision making. Even though 
the complexity of value socialisation does not allow cause and effect conclusions to be drawn, the results  
suggested  that  sport  participation  shows  relations  to  Bourdieu’s  cultural  capital  and  Inglehart’s 
postmodern values.

These value projections of leisure sport participants are in paradox with that of primary communicated by 
the  sport  community.   Sport  participation  in  Hungary descriptively became  associated  with  only the 
performance oriented value dimension of elite sport and was distanced from the classical values of sport  
such as equal opportunities, solidarity, and noble competition. The value dimensions that would be used 
by youth to lead a physically active, healthy life style were not transformed from the value content of  
performance oriented sporting values. Endurance, physical condition, fair play, team spirit, winner and 
loser roles, and cognitive codes of those values were not translated into the meanings of health and quality 
of life. Furthermore, definitions, meaning, and symbolisms of sport were not integrated into the socially 
respected compositions of cultural capital. Consequently, during the transformational phase of Hungary 
the communication of the value element of sport was damaged. 

The marginal  participation rates of youth in sports still  exist  (Perenyi,  2010) even  20 years  after  the 
change of the political system. This phenomenon was rooted on one hand, in the intertwined relationship 
arising from the consequences of the macro-societal transitions and the growing social inequalities which 
were in effect. On the other hand, the democratisation process in the institution of sports was also delayed 
and discrepancies emerged. Third, it seems that sport has failed to give adequate answers to the newly 
emerging needs of its target groups; target groups that now making everyday live decisions, such as using 
free time  and making leisure service consumptions,  based on postmodern life trajectories.  Thus,  it  is  
suggested that a value gap had opened up in the language spoken by sport and the messages understood by 
new generations of youth, which also characterises the gap between the modern/postmodern dichotomies. 

Conclusions

In periods of societal change and transitions, the environment and the activity milieu of sports provide a 
platform representing continuation and security to its participants.  In leisure sport,  as opposed to elite 
athleticism, itself fuelled with value conflicts, value representation seems to be stabilised. It is necessary  
that policy making creates an interchange between issues of youth and sport, to secure that the positive 
social effects offered by sport participation is utilised across the whole range of youth society. 

Today’s youth generation, with its dominantly postmodern, adventurous, self-fulfilling, and autonomous 
nature,  is  looking  for  platforms  serving  their  needs  in  terms  of  their  future  and also  for  their  daily  
activities.  It  seems  that  the  organisational  and  program services  offered  by  sport  were  delayed  and 
remained behind the expectations of youth. The values related to hard work, endurance and the future 
realisation of goals of modern societies, along with the value environment projected by elite athleticism 
have expired in the eyes of today’s youth. The value transfer nature of sport encountered obstacles in 
transitioning Hungary. As part of the individualisation and diversification processes of youth, sport lost its 
instrumental value content and gained goal/performance orientations in the process of thrill-projects which 
emerged in the lives of youth. 

Sporting activity has turned from its classical boundaries of team activities played in sport clubs, to fitness 
and  entertainment  based  individual,  unorganised  programmes  and  ‘enjoyment’  projects.  In  the 
rehabilitation of Hungary’s projected sport image, neither the weak civil sphere of sport nor the inter-
generational cultural capital transition can be of assistance. The new trends of needs emerging among 
contemporary youth generations must  be taken into consideration in order to widen offers and change  
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positioning  for  sporting  activities  as  part  of  the  continuing  democratisation  of  Hungarian  sport.  This 
empirical research has presented its findings in regards to the value orientation of sport participant and 
non-participant  Hungarian  youth,  and  offers  possibilities  for  further  qualitative  and  quantitative 
approaches to be conducted among also sport service providers such as sport policy makers, marketers and 
managers.
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2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ

Εισαγωγή

Η ποιότητα είναι μία έννοια διεθνώς αντιληπτή και συνώνυμη με τις υψηλού επιπέδου προσδοκίες για τη  
λειτουργικότητα μίας υπηρεσίας, ή ενός προϊόντος. Σύμφωνα με το διεθνή οργανισμό ISO «…η ποιότητα 
είναι  η  προσαρμογή  στη  χρήση».  Το  1979,  ο Crosby προσδιόρισε  ότι  η  ποιότητα  περιλαμβάνει  τις 
παρακάτω αρχές: α) προσαρμογή στις απαιτήσεις, β) προσδιορισμό των προβλημάτων από αυτούς που τα 
προκαλούν (επομένως, η ποιότητα είναι ανέξοδη), γ) τα έξοδα προκαλούνται όταν μία εργασία δεν γίνεται  
σωστά  από  την  αρχή  και  δ)  ο  τελικός  στόχος  της  ποιότητας  είναι  μηδέν  ελαττωματικά  προϊόντα  / 
υπηρεσίες  (www.philipcrosby.com). 

Πρώτος προσδιόρισε την έννοια της ποιότητας ο Shewhart (1931), υποστηρίζοντας ότι «…ποιότητα είναι 
το  πόσο  καλό  είναι  ένα  προϊόν».  Με  αυτή  την  έννοια,  η  ποιότητα  είναι  παγκόσμια  αναγνωρίσιμη, 
αποτελείται από μη διαπραγματεύσιμα όρια και χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση (Garvin, 1988). Ο 
Bühner (1989), υποστηρίζει ότι  η κρίση του πελάτη αποφασίζει για την ποιότητα του προϊόντος. Εάν 
ερωτηθούν διαφορετικοί άνθρωποι σχετικά με το «τι είναι ποιότητα», θα υπάρξουν πιθανά διαφορετικές 
απαντήσεις. Η ποιότητα συνδέεται με τα υποκειμενικά συναισθήματα που απεικονίζουν τις εσωτερικές 
ανάγκες του καθένα. Πολλοί άνθρωποι την αξιολογούν από την εμφάνιση, άλλοι τη συνδέουν με το υλικό 
κατασκευής, ενώ άλλοι την αξιολογούν με την τιμή. Η αντικειμενική πτυχή που «μετράει» την ποιότητα 
είναι η διαδικασία (http\: hgespuny.sites.uol.com).

Η  απαίτηση  για  ποιότητα  προέκυψε  ως  ο  μοναδικός  κρίσιμος  παράγοντας  για  την  επιβίωση  των 
επιχειρήσεων. Αν και οι στόχοι εισαγωγής της στους οργανισμούς είναι κοινοί, οι τρόποι εφαρμογής της 
διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Η υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων μπορεί να αποφέρει  
σημαντικά  οφέλη,  όπως  είναι  η  αυξημένη  αποδοτικότητα,  το  μειωμένο  κόστος  και  η  μεγαλύτερη 
ικανοποίηση, στοιχεία που οδηγούν στην καλύτερη απόδοση του οργανισμού (www.eede.gr). Σύμφωνα 
με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ),  στην Ελλάδα εφαρμόζονται,  έστω και με αργούς 
ρυθμούς,  συστήματα  διαχείρισης  και  διασφάλισης  ποιότητας  σε  κάποιους  τομείς  και  κλάδους 
αντικειμένων, κυρίως των κατασκευών και της παραγωγής προϊόντων. 

Όμως, η ποιότητα δεν πρέπει να απασχολεί μόνο τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες, αλλά οποιονδήποτε 
κλάδο,  φορέα και  οργανισμό που δραστηριοποιείται  στην ικανοποίηση των αναγκών του κοινού στο 
οποίο απευθύνεται, στο πλαίσιο της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών. Μία τέτοια κατηγορία αποτελούν 
και  οι  αθλητικοί  φορείς  (Σωματεία,  ΕΑΟ,  Δημοτικοί  Αθλητικοί  Οργανισμοί,  ΓΓΑ,  κλπ.),  οι  οποίοι 
απευθύνονται  σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού.  Το κύριο προϊόν που παρέχουν οι  περισσότεροι 
αθλητικοί οργανισμοί είναι το αθλητικό γεγονός (συμμετοχή, ή θέαμα), το οποίο, λόγω της ιδιαιτερότητάς 
του  ως  προιόν,  χρειάζεται  ιδιαίτερη  προβολή,  προώθηση  και  πώληση.  Οι  υπηρεσίες  που  παρέχουν 
απευθύνονται στους θεατές – φιλάθλους και σχετίζονται, για παράδειγμα, με την ευχάριστη παραμονή 
τους  στον  αθλητικό  χώρο  που  θα  διεξαχθεί  ένα  αθλητικό  γεγονός,  με  την  παροχή  εισιτηρίων  και  
προϊόντων,  με  την  επαφή  με  τους  παίκτες,  κλπ.,  αλλά  και  στους  αθλητές,  τους  προπονητές  και  τα 
σωματεία που αποτελούν τους κύριους δημιουργούς και εκφραστές του αθλητικού γεγονότος.
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Σκοπός της έρευνας

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  να  διερευνήσει  την  έννοια  της  ποιότητας  στους  αθλητικούς  
οργανισμούς,  παρουσιάζοντας,  αξιολογώντας  και  συγκρίνοντας  τα  θεωρητικά  πεδία  και  τις  πιο 
διαδεδομένες  εφαρμογές  τους  (μοντέλα  ποιότητας)  που  μπορούν  να  χρησιμεύσουν  ως  εργαλεία 
ανάπτυξης διοικητικής αριστείας στους Ελληνικούς αθλητικούς οργανισμούς. 

Μεθοδολογία

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας ήταν η ανασκόπηση της  
βιβλιογραφίας, η οποία παρείχε πολύτιμη γνώση για τα πιο διαδεδομένα θεωρητικά πεδία και  μοντέλα 
ποιότητας.

Θεωρητικό πεδίο

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι κύριες επιλογές του θεωρητικού πλαίσιου διασφάλισης ποιότητας είναι: 

1)  Η  Διοίκηση  Ολικής   Ποιότητας  (ΔΟΠ)  (Total Quality Management -  TQM),  η  οποία  είναι  μία 
στρατηγική  επιχειρησιακής  διαχείρισης  που  στοχεύει  στην  ενσωμάτωση  της  συνειδητοποίησης  της 
ποιότητας σε όλες τις  οργανωτικές  διαδικασίες.  Έχει  χρησιμοποιηθεί  ευρέως σε προγράμματα για τις 
κατασκευές,  την  εκπαίδευση,  τα  νοσοκομεία,  την  κυβέρνηση,  τις  βιομηχανίες  υπηρεσιών,  κλπ. 
(Wikipedia, 2009). Ως διαδικασία, η διαχείριση της ποιότητας είναι ένας συνεχόμενος τρόπος ζωής και  
λειτουργίας και μία φιλοσοφία διαρκούς βελτίωσης. Σύμφωνα με τη  Robinson (2004: 138) «…η ΔΟΠ 
είναι ένα πλαίσιο για τη διαχείριση ποιότητας που έχει σκοπό να  αναπτύξει την οργανωτική κουλτούρα, 
η οποία θέτει την ποιότητα ως έναν από τους στόχους της». Η ΔΟΠ εστιάζει στην ποιοτική αύξηση, που 
αναφέρεται στη βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα τμήματα μίας διαδικασίας, και ενδιαφέρεται άμεσα για 
την προσθήκη αξίας, τη βελτίωση της ποιότητας και την εφαρμογή μίας στρατηγικής αλλαγής (McAdam 
and O'Neil,  1999).  Για  τον  Mizikaci (2006)  η  ΔΟΠ δίνει  πρακτική  έμφαση  μέσω των  συστημάτων 
αξιολόγησης υπαλλήλων και την ανάπτυξη μίας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας, καθώς 
και προσαρμογής στις επιχειρηματικές ανάγκες του οργανισμού. 

Τα πιο διαδεδομένα και εφαρμοσμένα μοντέλα που βασίζονται στη φιλοσοφία της ΔΟΠ και αποτελούν 
είτε  παραλλαγή  της  (ανάλογα  με  το  φορέα  στο  οποίον  απευθύνονται)  και  εξέλιξή  της,  είτε 
διαφοροποιούνται ως προς τον ειδικό προσανατολισμό τους,  υιοθετώντας και  εφαρμόζοντας όμως τις 
βασικές αρχές της ΔΟΠ, οι οποίες αποτελούν προυπόθεση για την ανάπτυξή τους είναι: 1) το QUEST, 2) 
το SIX SIGMA, 3) το LEAN, 4) το KAIZEN, 5) το MALCOM BALDRIDGE National Quality Program, 
6)  το  IKSPORT-  IKSPORT (software),  7)  το  BALANCE SCORECARD, 8)  το  S.T.A.I.R. και  9)  το 
E.F.Q.M.

Το τελευταίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί καλύτερα στους Ελληνικούς αθλητικούς οργανισμούς διότι: 1) 
ως  πλαίσιο  ποιότητας  βασίζεται  στο  TQM και  χαρακτηρίζεται  ως  μη  ρυθμιστικό  και  δεσμευτικό 
(www.valuebasedmanagement.net),  2)  υποστηρίζεται  από  ένα  δίκτυο  19  Εθνικών  Εκπροσώπων 
Οργανισμών σε όλη την Ευρώπη, 3) στοχεύει στην ενδυνάμωσης της σημασίας της ποιότητας και της 
επιχειρηματικής αριστείας σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων και, ως εκ τούτου, παίζει βασικό 
ρόλο  στην  ανάπτυξη  της  αποτελεσματικότητας  και  της  απόδοσης  των  Ευρωπαϊκών  οργανισμών,  4) 
απευθύνεται σε όλους τους τύπους των οργανισμών, των επιχειρήσεων, των φορέων και έχει υιοθετηθεί  
από  πολλές  και  μεγάλες  επιχειρήσεις  και  οργανισμούς  απευθύνεται  σε  όλους  τους  τύπους  των 
οργανισμών,  των  επιχειρήσεων,  των  φορέων (www.efqm.org),  5)  η  βιβλιογραφία  αναδεικνύει  την 
υπεροχή  του  στον  τομέα  της  αξιολόγησης  των  οργανισμών  και  των  επιχειρήσεων,  6)  αποτελεί 
πολυεπίπεδο πλαίσιο ποιότητας και 7) αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο και εργαλείο αξιολόγησης. 
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Τα «εργαλεία» αξιολόγησης που προέρχονται, ή βασίζονται στο EFQM είναι το Excellence Model και το 
Κοινό  Πλαίσιο  Αξιολόγησης  (ΚΠΑ)  (Common Assessment Framework).  Η  μεταξύ  τους  σύγκριση 
φανερώνει τα εξής: α) το  Excellence Model απευθύνεται σε όλους τους τύπους των οργανισμών, των 
επιχειρήσεων, των φορέων, ενώ το ΚΠΑ έχει διαμορφωθεί ειδικά για τις οργανώσεις του δημόσιου τομέα, 
λαμβάνοντας  υπόψη τα χαρακτηριστικά τους  και  τις  ιδιαιτερότητές  τους,  β)  η αξιολόγηση μέσω του 
EFQM Excellence Model προσφέρεται  σε  5  επιλογές  ανάλογα  με  το  επίπεδο,  την  ωριμότητα  περί 
αριστείας και την προτιθέμενη καταβαλλόμενη προσπάθεια του οργανισμού, ενώ το ΚΠΑ δεν προσφέρει 
τη  δυνατότητα  επιλογής  και  γ)  το  ερωτηματολόγιο  του  Excellence Model μπορεί  να  εφαρμοστεί  με 
κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εξασφαλίζοντας την αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση, ενώ 
το  ΚΠΑ,  λόγω  της  φύσης  του  ερωτηματολογίου  του  (ανοικτές  ερωτήσεις),  χρειάζεται  ιδιαίτερη 
εξάσκηση-εκπαίδευση προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα στη βαθμολόγηση. 

2) Τα Πρότυπα Ποιότητας (ISO) - (Διασφάλιση Ποιότητας). Η λέξη ISO προέρχεται από την ελληνική 
λέξη «ίσος», δηλαδή ισοδύναμος. Το όνομα «ISO» χρησιμοποιείται παντού στον κόσμο για να δηλώσει 
τον οργανισμό, αποφεύγοντας έτσι την πληθώρα των ακρωνύμιων που θα προέκυπταν από τη μετάφραση 
του τίτλου «International Organization of Standardization» στις  διάφορες γλώσσες  (Σπυροπούλου και 
Αγραπίδης, 2005).  

Σύμφωνα με τον ιστότοπο www.Anaplassis.gr: «…τo ISO είναι ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 
από μία επιχείρηση, ή οργανισμό για τις υπηρεσίες, ή προϊόντα που παράγει, ή προωθεί προς εμπορική 
συναλλαγή. Οι βασικές του διαφορές με το παλαιό σύστημα είναι η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της  
λειτουργίας της επιχείρησης και η έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Η εφαρμογή ενός συστήματος 
ποιότητας σε μία επιχείρηση ενισχύει  την ανταγωνιστικότητά της και  τη βοηθά να αντεπεξέλθει  στις  
αυξημένες απαιτήσεις τόσο της ενιαίας εγχώριας αγοράς, όσο και της διεθνούς». 

Η σειρά  ISO 9000 είναι μία σειρά 5 διεθνών Προτύπων για τη διοίκηση της ποιότητας, τα συστήματα 
ποιότητας και τη διασφάλιση ποιότητας, οι οδηγίες των οποίων είναι  γενικές (και όχι εξειδικευμένες). Τα 
Πρότυπα  ασχολούνται  με  τη  δομή,  τις  διαδικασίες,  τις  απαιτήσεις  και  τα  στοιχεία  των  συστημάτων 
διοίκησης / διασφάλισης της ποιότητας. Σύμφωνα με την Ελληνική Ερευνητική Μονάδα Urenio (2003), 
για  την εφαρμογή ενός  συστήματος  διοίκησης ποιότητας,  σύμφωνα με το  πρότυπο  ISO 9001:  2000, 
απαιτούνται  συνοπτικά  μεταξύ  άλλων  τα  εξής:  1)  τήρηση  νομοθεσίας  /  ειδικών  απαιτήσεων,  2) 
οργανόγραμμα και σαφείς αρμοδιότητες, 3) ύπαρξη εγχειριδίου ποιότητας διαδικασιών, 4) ελεγχόμενη 
ροή  εγγράφων,  5)  έλεγχοι  των  προϊόντων  (πρώτων υλών,  ενδιαμέσων,  τελικών),  6)  αξιολόγηση των 
προμηθευτών,  7)  έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας,  8)  έλεγχος παραγγελιών /  συμβάσεων και  9)  
οργάνωση αποθήκης.

Πίνακας 1. Σύγκριση ISO και ΔΟΠ (Γεωργίου και Συνέλλη, 2006).
                                                                                                                     

ISO ΔΟΠ
Τυποποίηση δραστηριοτήτων-διεργασιών     Συνεχής βελτίωση μέσω κατάλληλων αλλαγών
Χρήση  ελέγχων  και  επιθεωρήσεων  για  τη 
συμμόρφωση με τις προδιαγραφές

Αυτο-αποτίμηση  και  συνεχής  αλλαγή  στόχων 
βελτίωσης

Αυξημένη γραφειοκρατία λόγω των διαδικασιών και 
των εντύπων

Μεγαλύτερη  έμφαση  στη  θεωρητική  και  πρακτική 
συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού

Συμμόρφωση με προδιαγραφές Ενημέρωση και ικανοποίηση πελάτη 
Συγκεκριμένος  τελικός  στόχος  μέσω  της 
πιστοποίησης

Συνεχής και ατέρμονη πορεία για την βελτίωση της 
ποιότητας

Εσωστρεφής προσέγγιση των διεργασιών Έμφαση στην οργάνωση και  τις  σχέσεις  μέσα και 
έξω από τον οργανισμό
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Οι  στόχοι  καθορίζονται  εσωτερικά  με  βάση  τις 
δυνατότητες του οργανισμού

Οι  στόχοι  καθορίζονται  με  βάση  συγκριτικές 
διαδικασίες  άλλων οργανισμών

Οι  στατιστικές  μέθοδοι  χρησιμοποιούνται  ως  απλές 
τεχνικές αναλύσεις δεδομένων

 Οι  στατιστικές  μέθοδοι  χρησιμοποιούνται 
εξαντλητικά  με  στόχο  την  κατανόηση  κάθε 
μεταβολής στις διεργασίες

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η σύγκριση αναδεικνύει ως επικρατέστερο θεωρητικό πεδίο τη ΔΟΠ (TQM). 
Το  μοντέλο  ποιότητας  που  μπορεί  να  έχει  μεγαλύτερη  απήχηση  και  πληρέστερη  εφαρμογή   στους 
ελληνικούς  αθλητικούς  οργανισμούς  είναι  το  EFQM και  το  μέσο  ανάπτυξης  και  αξιολόγησης  της 
διοικητικής αριστείας των ελληνικών αθλητικών οργανισμών είναι το  EFQM Excellence Model. Ως εκ 
τούτου  προτείνεται  η  τροποποίηση  –  διαμόρφωση  του  συγκεκριμένου  εργαλείου  προκειμένου  να 
ανταποκριθεί στο ιδιαίτερο αθλητικό περιβάλλον.
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 ΜΠΟΡΕΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Καρβούνης, Σ. & Θεοδωράκης, Ν.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες

Εισαγωγή

Τα  τελευταία  χρόνια  μία  σειρά  ερευνών  έχουν  υπογραμμίσει  τη  σημασία  της  παροχής  ποιοτικών 
υπηρεσιών  από  τις  επαγγελματικές  αθλητικές  ομάδες  βασιζόμενοι  στη  θετική  σχέση  της  ποιότητας 
υπηρεσιών με μία σειρά σημαντικών εννοιών για το μάρκετινγκ, όπως είναι μεταξύ άλλων η ικανοποίηση,  
η πρόθεση των φιλάθλων να κάνουν θετικά σχόλια, η πρόθεση τους να παρακολουθήσουν αγώνες στο 
μέλλον  και  η  αφοσίωσή  τους  (Brady,  et al.,  2006;  Hightower,  et al.,  2002;  Hill and Green,  2000; 
Theodorakis et al., 2001). Όμως, οι μάνατζερ δείχνουν να διστάζουν να επενδύσουν στην αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που παρέχουν, αφού δεν έχει αποδειχθεί αν η επένδυση αυτή θα φέρει περισσότερο κόσμο στο  
γήπεδο, ή θα επηρεάσει θετικά τους φιλάθλους να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα αγοράζοντας προϊόντα 
της ομάδας, ή υπηρεσίες μέσα στο γήπεδο. Το παραπάνω δίλημα συχνά αναφέρεται στη βιβλιογραφία των 
υπηρεσιών,  όπου  παρουσιάζονται  παραδείγματα  εταιρειών,  που  ενώ  έλαβαν  βραβεία  ποιότητας 
υπηρεσιών τελικά οδηγήθηκαν ακόμη και στη χρεοκοπία. 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν η ποιότητα υπηρεσιών μπορεί να προβλέψει την 
αξία της υπηρεσίας για τους φιλάθλους στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.   

Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην έρευνα συμετείχαν 350 θεατές που παρακολούθησαν τον αγώνα της 28ης αγωνιστικής της 
Super League μεταξύ της Α.Ε.Λ. και του Πανιώνιου (314 άνδρες, 36 γυναίκες),  από τους οποίους το 
54,6% ήταν κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και ο μέσος όρος των παιχνιδιών που είχαν παρακολουθήσει  
ήταν 13. 

Όργανο μέτρησης: Για τη διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών στα επαγγελματικά σπορ με θεατές 
χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 5 διαστάσεων SPORTSERV (Theodorakis et al., 2001). Σε αυτή τη μορφή 
περιελάμβανε  20  διατυπώσεις:  α)  Προσωπικό  (4  ερωτήσεις,  π.χ.,  Το  προσωπικό  προσπαθεί  να  με 
εξυπηρετήσει όσο απασχολημένο και αν είναι.), β) Πρόσβαση (4 ερωτήσεις, π.χ., Η είσοδος και η έξοδος  
από το στάδιο γίνονται γρήγορα), γ) Ασφάλεια (4 ερωτήσεις, π.χ., Νιώθετε απόλυτα ασφαλείς μέσα στο 
γήπεδο κατά την διάρκεια του αγώνα.), δ) Αξιοπιστία (4 ερωτήσεις, π.χ., Η συμπεριφορά του προσωπικού 
της  Π.Α.Ε.  εμπνέει  εμπιστοσύνη)  και  ε)  Εγκαταστάσεις  (4  ερωτήσεις,  π.χ.,  Στο  στάδιο  υπάρχουν 
βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέτησή μου (w.c., φαγητό,). Για τη διερεύνηση της αξίας της υπηρεσίας 
για τους φιλάθλους χρησιμοποιήθηκαν 3 ερωτήματα (π.χ., Το κόστος του εισιτηρίου είναι υψηλό). Οι 
θεατές εξέφρασαν τις αντιλήψεις τους και για τις 2 κλίμακες σε μια 7βάθμια κλίμακα Likert, όπου 1 = 
διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα.

Διαδικασία συλλογής των δεδομένων: Για να καλυφτούν όλες οι κατηγορίες των εισιτήριων η συλλογή 
των δεδομένων έγινε από 10 άτομα που ήταν διασκορπισμένα σε όλες τις θύρες του γηπέδου. Οι θεατές 
συμπλήρωναν το ανώνυμο ερωτηματολόγιο μόνοι τους πριν την έναρξη του αγώνα για να μην επηρεαστεί 
η άποψή τους από τη θετική / αρνητική εξέλιξη του παιχνιδιού.
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Αποτελέσματα

Μέσοι  όροι,  τυπικές  αποκλίσεις,  συντελεστές  συσχέτισης  και  δείκτες  εσωτερικής  συνοχής  των 
διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών και της αξίας της υπηρεσίας παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Περιγραφική στατιστική για την ποιότητα υπηρεσιών και την αξία της υπηρεσίας.

Μ.Ο. Τ.Α. α r
Ανταπόκριση 4.5 1.4 .90

Πρόσβαση 4.4 1.5 .89 .29
Ασφάλεια 4.5 1.3 .77 .36 .48
Αξιοπιστία 4.8 1.2 .88 .44 .35 .42

Εγκαταστάσεις 3.6 1.5 .83 .38 .34 .49 .31
Αξία Υπηρεσίας 4.8 1.5 .80 .03 .04 .01 .10 .02

Μοντέλο μέτρησης. Πριν από την εξέταση του δομικού μοντέλου εξετάστηκε η εγκυρότητα του μοντέλου 
μέτρησης με τη χρήση της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης. Για την ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ΕQS 6.1 (Bentler,  2005).  Ο συντελεστής  Mardia (Mardia,  1970) της 
πολυμεταβλητής  κύρτωσης  ήταν  190.07,  εμφανίζοντας  κανονική  πολυμεταβλητή  των  τιμών.  Ως 
αποτέλεσμα, για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Μέγιστης Πιθανοφάνειας 
(Maximum Likelihood – ML). Οι δείκτες προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα ήταν μέτριοι: NNFI = 
.90, CFI = .92, SRMR = .05, RMSEA = .06.

Δομικό Μοντέλο. Το δομικό μοντέλο προέκυψε από την ερευνητική υπόθεση της παρούσας μελέτης. Οι 
δείκτες προσαρμογής του μοντέλου έδειξαν μέτρια προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα: NNFI = .92, 
CFI = .93, SRMR = .05, RMSEA = .06. Όμως μόνο το 3% της μεταβλητότητας της αξίας της υπηρεσίας 
εξηγήθηκε από τις 5 διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
η μόνο η αξιοπιστία (.16) συνέβαλε στην πρόβλεψή της. Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν 
την ερευνητική υπόθεση της παρούσας μελέτης. 

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Αρχικά  τα  αποτελέσματα  τα  έρευνας  έδειξαν  ότι  το  SPORTSERV είναι  ένα  αξιόπιστο  και  έγκυρο 
εργαλείο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των φιλάθλων για 
το  επίπεδο των  υπηρεσιών  που τους  παρέχεται  στο  επαγγελματικό  ποδόσφαιρο.  Αντίθετα με  άλλους 
χώρους υπηρεσιών, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η ποιότητα υπηρεσιών εξηγεί  
μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό της αντιλαμβανόμενης αξίας της υπηρεσίας για τους φιλάθλους. Προφανώς,  
υπάρχουν  άλλες  σημαντικότερες  παράμετροι  που  σχετίζονται  με  το  αποτέλεσμα  της  υπηρεσίας  και 
επηρεάζουν περισσότερο τις αντιλήψεις των φιλάθλων για την αξία της υπηρεσίας.   

Συμπερασματικά, αν και η ποιότητα υπηρεσιών είναι ίσως η πιο δημοφιλής έννοια μεταξύ των ερευνητών 
στο χώρο της διοίκησης αθλητισμού, εξαιτίας της θετικής σχέσης της με μία σειρά από άλλες σημαντικές  
έννοιες για το μάρκετινγκ, ο ρόλος της στη συμπεριφορά των φιλάθλων του επαγγελματικού αθλητισμού 
δεν έχει ακόμη διερευνηθεί επαρκώς. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και άλλες 
διαστάσεις της εμπειρίας παρακολούθησης ενός αγώνα στην πρόβλεψη της αντιλαμβανόμενης αξίας της 
(π.χ.,  η απόδοση της ομάδας), ή συνδυαστικά να χρησιμοποιήσουν έννοιες όπως η ταύτιση φιλάθλων 
(Theodorakis et al., 2009) και η ανάμειξη με το ποδόσφαιρο. 
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ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τόγας, Π. & Θεοδωράκης, Ν.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες

Εισαγωγή

Η συμπεριφορά των φιλάθλων έχει αποτελέσει ένα δημοφιλές πεδίο μελέτης στο χώρο του αθλητικού 
μάρκετινγκ. Στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των φιλάθλων οι ερευνητές έχουν 
δημιουργήσει πολυάριθμα εμπειρικά μοντέλα που περιλαμβάνουν έννοιες όπως τα κίνητρα, η ταύτιση 
φιλάθλων, οι ανασταλτικοί παράγοντες παρακολούθησης, η ποιότητα υπηρεσιών και η ανάμειξη. 

Οι  Havitz and Dimance (1997: 246) όρισαν την ανάμειξη στην αναψυχή ως «...μία μη παρατηρούμενη 
κατάσταση παρακίνησης, διέγερσης, ή ενδιαφέροντος για μία δραστηριότητα αναψυχής, ή ένα προϊόν που 
συνδέεται  με  αυτή,  η  οποία  προκαλείται  από  ένα  συγκεκριμένο  ερέθισμα,  ή  κατάσταση  που 
δραστηριοποιεί το άτομο». Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, η ανάμειξη αναφέρεται στον τρόπο με τον 
οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους σε μία δραστηριότητα και στο πόσο σημαντική τη 
θεωρούν.  Για τη διερεύνηση της  ανάμειξης  στο  χώρο της  αναψυχής οι  ΜcIntyre and Pigram (1992) 
πρότειναν ένα μοντέλο μέτρησης με 3 διαστάσεις: Ελκυστικότητα, Αυτοέκφραση και Κεντρικότητα.  Η 
διάσταση της Ελκυστικότητας έχει σκοπό να διερευνήσει το βαθμό που μία δραστηριότητα θεωρείται 
σημαντική από τους συμμετέχοντες ως αποτέλεσμα της ευχαρίστησης που τους προσφέρει η συμμετοχή 
τους σε αυτή. Η Αυτοέκφραση αναφέρεται στην εικόνα σχετικά με τον εαυτό του που το άτομο επιθυμεί 
να  προβάλλει  στους  γύρω  του  μέσα  από  τη  συμμετοχή  σε  μία  δραστηριότητα.  Η  Κεντρικότητα 
αναφέρεται στη θέση που κατέχει μία δραστηριότητα στον τρόπο ζωής ενός ατόμου.  

Αν  και  η  έννοια  της  ανάμειξης  θεωρείται  κεντρική  έννοια  στη  μελέτη  της  συμπεριφορά  πελατών,  
ελάχιστα  έχει  χρησιμοποιηθεί  στην  κατανόηση  συμπεριφορών  στο  χώρο  του  επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου (Iwasaki & Havitz, 1998; 2004). 

Σκοπός της έρευνας

Ο  σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  να  εξετάσει  το  ρόλο  της  ανάμειξης  στην  αφοσίωση  ως 
συμπεριφορά των φιλάθλων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.
 
Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 180 φίλαθλοι ομάδων ποδοσφαίρου της  Super League που διέμεναν 
στους νομούς Σερρών (65%) και Θεσσαλονίκης (35%). Από αυτούς οι 156 (86.7%) ήταν άντρες και οι 24  
(13.3%) ήταν γυναίκες, η ηλικία των οποίων κυμάνθηκε από 18 ως 46 χρόνια (μέσος όρος = 26.28 χρόνια 
[Τ.Α. = 7.37]). Το 30% ήταν κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας και το 21.4% δήλωσαν «οργανωμένοι» σε  
συνδέσμους φιλάθλων της ομάδας τους.

Όργανα μέτρησης: Για τη μέτρηση των επιπέδων ανάμειξης μεταξύ των φιλάθλων χρησιμοποιήθηκε η 
κλίμακα 3 διαστάσεων των Kyle et al. (2003): 1) Ελκυστικότητα (3 ερωτήματα, π.χ., Το να παρακολουθώ 
αγώνες  ποδοσφαίρου  είναι  ένα  από  τα  πιο  ευχάριστα  πράγματα  που  κάνω),  2)  Κεντρικότητα  (3 
ερωτήματα,  π.χ.,  Μου  αρέσει  να  συζητώ  με  τους  φίλους  μου  για  θέματα  σχετικά  με  τους  αγώνες 
ποδοσφαίρου)  και  3)  Αυτοέκφραση  (3  ερωτήματα,  π.χ.,  Μπορείς  να  καταλάβεις  πολλά  για  κάποιον 
βλέποντάς τον να παρακολουθεί ποδόσφαιρο). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε μία 5βάθμια κλίμακα τύπου 
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Likert,  όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και  5 = συμφωνώ απόλυτα. Πρόσφατα, οι  Θεοδωράκης και  συν. 
(2007)  παρουσίασαν  αποτελέσματα  που  υποστηρίζουν  την  παραγοντική  δομή  και  την  εγκυρότητα 
πρόβλεψης της παραπάνω κλίμακας σε ένα δείγμα συμμετεχόντων σε προγράμματα παραδοσιακού χορού. 
Η  αφοσίωση  ως  συμπεριφορά  μετρήθηκε  με  μία  κλίμακα  4  ερωτημάτων  (π.χ.,  Πόσους  αγώνες 
παρακολουθήσατε την τελευταία αγωνιστική περίοδο). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε μια 7βάθμια κλίμακα 
τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα.

Διαδικασία μέτρησης: Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από 2 συνεντευκτές στους νομούς Σερρών και 
Θεσσαλονίκης έξω από το γήπεδο και σε χώρους γύρω από αυτό, όπου οι συμμετέχοντες στην έρευνα τα  
συμπλήρωναν μπροστά στους συνεντευκτές. Η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε πριν την έναρξη του 
αγώνα για να μην έρθουν οι συμμετέχοντες σε επαφή με τους χορηγούς της ομάδας.  

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα  της  περιγραφικής  στατιστικής  μέσοι  όροι,  τυπικές  αποκλίσεις,  δείκτες  εσωτερικής 
συνοχής και συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Περιγραφική στατιστική για την ανάμειξη και την αφοσίωση ως συμπεριφορά των φιλάθλων

Μ.Ο. Τ.Α. a r
Ελκυστικότητα 3.57 1.06 .90
Κεντρικότητα 3.79 .96 .70 .54
Αυτοέκφραση 2.46 1.19 .86 .31 .32
Αφοσίωση ως 
συμπεριφορά

5.74 1.40 .73 .68 .54 .24

Στην  πρώτη  ανάλυση  παλινδρόμησης  που  πραγματοποιήθηκε  η  αφοσίωση  των  φιλάθλων  ήταν  η 
εξαρτημένη μεταβλητή και οι διαστάσεις της ανάμειξης που εισήχθησαν ταυτόχρονα στο μοντέλο ήταν οι 
ανεξάρτητες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι 3 διαστάσεις της ανάμειξης εξηγούν το 50% 
της διακύμανσης της αφοσίωσης των φιλάθλων (F(3,173)=58,96 p<.001). Όμως, μόνον η Ελκυστικότητα (t = 
8.37) και η Κεντρικότητα (t = 3.75) συνεισέφεραν στατιστικά σημαντικά στην πρόβλεψη της εξαρτημένης

Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η ανάμειξη των φιλάθλων με την παρακολούθηση 
αγώνων  ποδοσφαίρου  παρουσιάζει  υψηλότερα  επίπεδα  όσον  αφορά  στην  Ελκυστικότητα  και  στην 
Κεντρικότητα,  σε  σχέση  με  την  Αυτοέκφραση.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  το  προφίλ  ανάμειξης 
συμμετεχόντων είναι διαφορετικό σε έρευνες που αναφέρονταν σε άλλες δραστηριότητες (Kyle et al., 
2004).  Όπως  τονίστηκε  πιο  πάνω,  η  διάσταση  της  Ελκυστικότητας  αναφέρεται  στο  βαθμό  που  μία 
δραστηριότητα θεωρείται σημαντική από τους συμμετέχοντες ως αποτέλεσμα της ευχαρίστησης που τους 
προσφέρει η συμμετοχή τους σε αυτή. Συνεπώς, ήταν αναμενόμενο η ευχαρίστηση και η δυνατότητα 
κοινωνικοποίησης που προσφέρει η παρακολούθηση αγώνων στο γήπεδο να εξηγούν την αφοσίωση των 
φιλάθλων. Αντίθετα, η Αυτοέκφραση δεν συνέβαλε στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς των φιλάθλων. Τα 
ευρήματα  άλλων  ερευνών  σχετικά  με  την  ικανότητα  πρόβλεψης  της  παραπάνω  διάστασης  είναι  
αντικρουόμενα (Alexandris et al., 2008;  Kyle et al., 2004). Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν στην κατανόηση της συμπεριφοράς των φιλάθλων και να χρησιμοποιηθούν 
από τα διοικητικά στελέχη των ομάδων στην προσπάθεια προσέλκυσης των φιλάθλων στα γήπεδα.
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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η παρακολούθηση των επαγγελματικών αθλητικών διοργανώσεων έχει  γίνει  μία 
εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά εξαιτίας κυρίως της ύπαρξης πολλών διαθέσιμων επιλογών για τους 
θεατές  (Robinson,  2006).  Κατά  συνέπεια,  η  προσέλκυση όσο το  δυνατόν  περισσότερων θεατών στις 
επαγγελματικές  αθλητικές  διοργανώσεις  αποτελεί  έναν  από  τους  σημαντικότερους  στόχους  των 
διοργανωτών τους. 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  να  εξετάσει  το  ρόλο  της  ανάμειξης  των  φιλάθλων  με  μία 
δραστηριότητα και της προσκόλλησής τους με μία τοποθεσία στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους. Για 
τον  προσδιορισμό της  ανάμειξης  υιοθετήθηκε  η  θεωρητική προσέγγιση των  Celsi and Olson (1988), 
σύμφωνα με την οποία μία δραστηριότητα (π.χ., η παρακολούθηση αγώνων ποδοσφαίρου) εκλαμβάνεται 
ως σημαντική για ένα άτομο όταν αυτή αντιπροσωπεύει ένα μέρος του εαυτού του, ή όταν θεωρείται ότι 
παίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη προσωπικών στόχων. Ο όρος «προσκόλληση σε μία τοποθεσία» 
αναφέρεται  στo συναισθηματικό  /  συμβολικό  δέσιμο  ενός  ατόμου  με  μία  τοποθεσία  (π.χ.,  ένα 
συγκεκριμένο γήπεδο ποδοσφαίρου) δίνοντας έμφαση στους μηχανισμούς εκείνους οι οποίοι συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση δεσμών των ατόμων με μία τοποθεσία. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα στο χώρο της 
αναψυχής και του αθλητισμού έχει συμπεριλάβει τις έννοιες της ανάμειξης με μία δραστηριότητα και της  
προσκόλλησης  σε  μία  τοποθεσία  στα  θεωρητικά  μοντέλα  τα  οποία  επιχειρούν  να  κατανοήσουν  την 
διαδικασία επιλογής και λήψης αποφάσεων των καταναλωτών. Στις έρευνες αυτές, έχει διαπιστωθεί ότι 
και οι δύο παραπάνω έννοιες συμβάλλουν σημαντικά στην πρόβλεψη της αφοσίωσης των καταναλωτών 
(Kyle, Graefe, Manning and Bacon, 2003; 2004).

Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 115 φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Αθήνας (78 άνδρες και 37 γυναίκες) ηλικίας 
από 18 έως 27 χρονών, με μέσο όρο ηλικίας τα 26 χρόνια (Τ.Α. = 1.74).

Διαδικασία μέτρησης: Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια σε μικρές ομάδες σε αίθουσες 
του πανεπιστημίου. 

Όργανα μέτρησης: Για τη μέτρηση της ανάμειξης των συμμετεχόντων με την παρακολούθηση στο γήπεδο 
αγώνων  ποδοσφαίρου  χρησιμοποιήθηκε  η  τροποποιημένη  μορφή  της  κλίμακας  «Ανάμειξης  στην 
Αναψυχή» των  Kyle,  Absher,  Norman,  Hammitt and Jodice (2007). Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει τις 
διαστάσεις της: «Ελκυστικότητας» (π.χ.,  «Το να παρακολουθώ αγώνες ποδοσφαίρου είναι από τα πιο  
ευχάριστα πράγματα που κάνω»), «Κεντρικότητας» (π.χ., «Η παρακολούθηση αγώνων ποδοσφαίρου είναι  
σημαντικό κομμάτι της ζωής μου»), «Κοινωνικής Δέσμευσης» (π.χ., «Ευχαριστιέμαι να συζητώ με τους 
φίλους μου για το ποδόσφαιρο»), «Αυτό-επιβεβαίωσης» (π.χ., «Στο γήπεδο μπορώ να είμαι πραγματικά ο 
εαυτός μου») και «Αυτό-έκφρασης» (π.χ., «Το ότι πηγαίνω στο γήπεδο για να παρακολουθήσω αγώνες 
ποδοσφαίρου λέει πολλά για το ποιος είμαι»). 
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Η μέτρηση της προσκόλλησης των φιλάθλων με το γήπεδο της ομάδας τους πραγματοποιήθηκε με την 
«Place Attachment Scale» των Kyle, Graefe, Manning and Bacon (2004) όπως αυτή τροποποιήθηκε από 
τους Theodorakis, Wann, Carvalio και Sarmento (2010). Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 
τις  εξής  διαστάσεις:  «Εξάρτηση  από  το  Γήπεδο»  (π.χ.,  «Aυτό  το  γήπεδο  είναι  το  καλύτερο  για  να 
παρακολουθείς την ομάδα Χ να παίζει»), «Κοινωνική Δέσμευση» (π.χ., «O χρόνος που αφιερώνω στο να 
επισκεφθώ το συγκεκριμένο γήπεδο μου επιτρέπει να έρθω πιο κοντά με τους φίλους / συγγενείς μου»),  
«Ταύτιση  με  το  Γήπεδο» (π.χ.,  «Tο  Χ  γήπεδο  σημαίνει  πολλά  για  μένα»),  και  «Συναισθηματική 
Δέσμευση (π.χ., «Πραγματικά απολαμβάνω να πηγαίνω στο Χ γήπεδο»).

Αποτελέσματα

Όλες  οι  υποκλίμακες  παρουσίασαν  ικανοποιητική  αξιοπιστία  (>.70).  Βασιζόμενοι  στο  μοντέλο  των 
Havitz and Dimanche (1997),  για  την  πρόβλεψη  της  πρόθεσης  ως  συμπεριφορά  των  φιλάθλων 
διεξήχθησαν  2  διαδοχικές  αναλύσεις  παλινδρόμησης.  Στην πρώτη  ανάλυση η εξαρτημένη  μεταβλητή 
ήταν  η  πρόθεση  των  φιλάθλων  να  παρακολουθήσουν  και  άλλους  αγώνες  της  ομάδας  τους  στο 
συγκεκριμένο γήπεδο, ενώ στη δεύτερη η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η πρόθεσή τους να κάνουν θετικά 
σχόλια και σε άλλους για την παρακολούθηση αγώνων στο παραπάνω γήπεδο. Και στις δύο ιεραρχικές 
αναλύσεις παλινδρόμησης οι 5 διαστάσεις της ανάμειξης εισήχθησαν στο πρώτο βήμα και οι 4 διαστάσεις  
της προσκόλλησης σε μία τοποθεσία στο δεύτερο. 

Στην πρώτη ανάλυση παλινδρόμησης διαπιστώθηκε ότι οι 5 διαστάσεις της ανάμειξης αντιπροσωπεύουν 
το 49% της διακύμανσης της πρόθεσης παρακολούθησης και άλλων αγώνων στο συγκεκριμένο γήπεδο 
(F(5, 65)=12.513, p<.001). Στο δεύτερο βήμα, οι 4 διαστάσεις της προσκόλλησης με το γήπεδο προσέθεσαν 
ένα σημαντικό ποσοστό 13%  (F(change)=5.151, p<.001). 

Στη  δεύτερη  ανάλυση  παλινδρόμησης,  οι  5  διαστάσεις  της  ανάμειξης  αντιπροσώπευσαν  το  53% της 
διακύμανσης  της  πρόθεσης  των  φιλάθλων  να  κάνουν  θετικά  σχόλια  και  σε  άλλους  (F(5,  65)=14.644, 
p<.001),  ενώ  στο  δεύτερο  βήμα  οι  διαστάσεις  της  προσκόλλησης  με  το  γήπεδο  προσέθεσαν  10% 
(F(change)=4.488, p<.001) στην πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής.

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ανάμειξη με την παρακολούθηση αγώνων ποδοσφαίρου όπως 
και  η  προσκόλληση με το γήπεδο της  αγαπημένης  τους  ομάδας αποτελούν  σημαντικούς  παράγοντες  
πρόβλεψης  της  συμπεριφοράς  των  φιλάθλων.  Σε  θεωρητικό  επίπεδο,  τα  ευρήματα  της  έρευνας 
υποστηρίζουν ότι η ανάμειξη των φιλάθλων με το ποδόσφαιρο και η ψυχολογική τους σύνδεση με το 
γήπεδο που  αποτελεί  έδρα  της  ομάδας  δρουν  ως  παράγοντες  οι  οποίοι  προηγούνται  και  καθορίζουν 
ανάλογα τη μελλοντική συμπεριφορά τους. 

Σε  πρακτικό  επίπεδο,  αναδεικνύεται  η  ανάγκη  ανάπτυξης  περισσότερο  εξελιγμένων  στρατηγικών 
τμηματοποίησης των φιλάθλων, βασιζόμενων στο προφίλ της ανάμειξής τους με το ποδόσφαιρο και με 
την  εισαγωγή  στη  συνέχεια  των  κατάλληλων  στοιχείων  στο  μείγμα  μάρκετινγκ,  με  στόχο  την 
ικανοποίηση των αναγκών των συγκεκριμένων τμημάτων. Τέλος,  η δημιουργία συναισθηματικών και 
συμβολικών  δεσμών  μεταξύ  των  φιλάθλων  και  της  έδρας  της  αγαπημένης  τους  ομάδας  μπορεί  να 
λειτουργήσει θετικά στην πρόθεσή τους για παρακολούθηση περισσότερων αγώνων.    
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Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2008 - 2009

ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥΣ

Σωτηροπούλου, Β. & Αυθίνος, Ι.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,  Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή

Λόγω του έντονου ανταγωνισμού των μεγάλων οικονομικών μεγεθών στο χώρο του επαγγελματικού 
αθλητισμού,  αλλά  και  των  κανονισμών  της  Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας  (FIFA),  οι  Ποδοσφαιρικές 
Ανώνυμες  Εταιρείες  (ΠΑΕ)  υιοθετούν  εταιρική  δομή  και  λειτουργία  για  να  εξασφαλίσουν  τη 
βιωσιμότητα τους. Κατά το  Slack (1997),  οργανωτική δομή είναι ο τρόπος κατανομής της εργασίας, οι 
επίσημες σχέσεις των εργαζόμενων, ή των εθελοντών που κατέχουν τις θέσεις αυτές και οι μηχανισμοί  
συνεργασίας και ελέγχου που εφαρμόζονται από τους αθλητικούς οργανισμούς. Αυτή η δομή προβλέπει 
τα μέσα αποσαφήνισης και γνωστοποίησης της αρμοδιότητας, της εξουσιοδότησης και της ευθύνης κάθε 
θέσης εργασίας.

Σύμφωνα  με  το  Slack (1997),  η  εικόνα  ενός  οργανισμού  παρουσιάζεται  ξεκάθαρα  με  τη  σχηματική 
απεικόνιση  της  δομής  του,  δηλαδή  το  οργανόγραμμα.  Αυτό  αποτελείται  από  2  διαστάσεις:  α)  την 
οριζόντια, η οποία δείχνει το εύρος της δραστηριότητάς του και β) την κάθετη, η οποία απεικονίζει την 
ιεραρχία των θέσεων εργασίας σε επίπεδη μορφή (Αυθίνος, 2001). Ως προς την πρώτη διάσταση, στη 
βιβλιογραφία  απαντώνται  βασικές  ειδικεύσεις  όπως:  διοίκηση,  οικονομικά,  μάρκετινγκ,  παραγωγή 
(άθλημα), εμπορική διαδικασία, επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις, κλπ. (Αυθίνος 2001). Ως προς τη δεύτερη 
διάσταση υπάρχουν το Διοικητικό Συμβούλιο  (ΔΣ) και  τα επίπεδα διευθύνοντος συμβούλου,  γενικού 
διευθυντή, διευθυντή, τμήματος, γραφείου, υπεύθυνου χειρισμού συγκεκριμένων θεμάτων και υπάλληλου 
(Αυθίνος,  2001).  Η  εταιρική  λειτουργία  περιλαμβάνει  τη  σύνδεση  του  διοικητικού  συμβουλίου  ενός 
οργανισμού με τη διαχείρισή του. Συγκεκριμένα, αποτελεί πρακτική, ο πρόεδρος του ΔΣ να εκτελεί και τα  
χρέη του διευθύνοντος συμβούλου σε επιχειρήσεις. Εκτός αυτού, και άλλα μέλη του ΔΣ, ανάλογα με τις  
ειδικότητές τους, είναι δυνατό να αναλάβουν την ευθύνη συγκεκριμένων λειτουργιών διαχείρισης μέσα 
στον οργανισμό.

Παρόλο που είναι απαραίτητη για την επαγγελματική εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία των απόφοιτων 
της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  με  ειδίκευση  στην  οργάνωση  και  διοίκηση  του  αθλητισμού  σχετική 
πληροφόρηση, έστω και σε αδρή μορφή, λείπει από την ελληνική βιβλιογραφία. Η σωστή επαγγελματική 
εκπαίδευση των μελλοντικών στελεχών, θα βοηθήσει τις ΠΑΕ στη στελέχωσή τους με τεχνοκράτες, ώστε 
να μπορούν να επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερα τους στόχους τους.

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της οργανωτικής δομής των ΠΑΕ που συμμετέχουν στο 
πρωτάθλημα της  Super League, της αγωνιστικής περιόδου 2008–2009, όπως απορρέει από τα σχετικά 
στοιχεία  που  δημοσιεύονται  στις  επίσημες  ιστοσελίδες  τους.  Για  την  επίτευξη  του  σκοπού  αυτού 
εξετάστηκαν τα ακόλουθα 3 ερευνητικά υπό-ερωτήματα: 1) Ποιο είναι το εύρος της οργανωτικής δομής 
των ΠΑΕ; 2) Ποιος είναι ο αριθμός και η εξειδίκευση των στελεχών τους; 3) Υπάρχει σχέση των μελών 
των Διοικητικών Συμβουλίων των ΠΑΕ με τις λειτουργίες της διαχείρισης τους;
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Μεθοδολογία 

Το αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν οι ιστοσελίδες των ΠΑΕ της Super League 
(n=16),  τα  δεδομένα  των  οποίων  καταγράφηκαν  σε  ερευνητικό  πρωτόκολλο  με  βάση τα  ερευνητικά 
ερωτήματα.  Η  ανάλυση  των  δεδομένων  πραγματοποιήθηκε  με  την  ποιοτική  μέθοδο  της  ανάλυσης 
περιεχομένου (Thomas and Nelson, 2003). 

Αποτελέσματα

Υποερώτημα 1: Εύρος της οργανωτικής δομής των ΠΑΕ της   Super     League     

Επειδή στις επίσημες ιστοσελίδες  των ΠΑΕ δεν υπάρχουν οργανογράμματα, αλλά μεμονωμένες θέσεις, 
χωρίς  να  γίνεται  σαφής  αναφορά ως  προς  το  ποιος  δίνει  αναφορά σε  ποιον,  οι  μεμονωμένες  θέσεις  
εργασίας τοποθετήθηκαν σε ένα οργανόγραμμα – μοντέλο (Σχεδιάγραμμα 1), στο οποίο περιλαμβάνεται η 
κάθε καταγεγραμμένη θέση μία φορά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αδρού οργανωτικού χάρτη, ο 
οποίος περιλαμβάνει όλες τις θέσεις εργασίας συνολικά, έστω και εάν αυτή (η θέση) εμφανίζεται μία 
φορά σε μία από τις ΠΑΕ.

Σχήμα 1. Οργανόγραμμα – μοντέλο των ΠΑΕ της Super League.
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Υποερώτημα 2: Αριθμός και εξειδίκευση των θέσεων των εργαζομένων στις ΠΑΕ 

Όπως φαίνεται στις επίσημες ιστοσελίδες των ΠΑΕ, ο αριθμός των στελεχών τους κυμαίνεται από 11 έως 
39 άτομα (πίνακας 1),  που αναπτύσσονται σε 4 οργανωτικά επίπεδα: 1) ανώτατο, 2) ανώτερο, 3) μεσαίο, 
4) κατώτερο. Επίσης, διακρίνονται 4 γενικοί τομείς ειδικοτήτων: 
1) Διοίκησης: Αποτελεί την ανώτερη ιεραρχική βαθμίδα, η οποία περιλαμβάνει τη σύνδεση του Δ.Σ. με τη 
συνολική διοίκηση της ΠΑΕ μέσω του προέδρου – διευθύνοντος συμβούλου, νομικού συμβούλου και του 
γενικού διευθυντή.
2) Διαχείρισης: Προέκυψαν 7 επίπεδα ιεραρχίας (διευθύνοντος συμβούλου, γενικού διευθυντή, διευθυντή, 
τμήματος, γραφείου, υπεύθυνου χειρισμού συγκεκριμένων θεμάτων και επίπεδο υπάλληλου). Αναλυτικά, 
14 ΠΑΕ (87.5%) έχουν διευθύνοντα σύμβουλο (δεν έχουν ο ΠΑΟ και ο Πανσερραϊκός), ενώ 9 έχουν 
γενικό  διευθυντή  (Ολυμπιακός,  ΠΑΟ,  ΑΕΚ,  Αστέρας,  Λεβαδειακός,  Άρης,  Πανιώνιος,  Ηρακλής, 
Πανθρακικός)  (f =  9,  87.5  %).  Οι  ΠΑΕ  Ολυμπιακός,  Πανθρακικός  και  Πανιώνιος  έχουν  από  μία 
διεύθυνση (f = 3, 18.75%), η ΑΕΚ και ο Αστέρας Τρίπολης έχουν από 2 τμήματα (f = 2, 12.5%), ενώ το 
σύνολο των ΠΑΕ διαθέτουν από 1 γραφείο» (f = 16, 100%). Ιεραρχικό επίπεδο «υπεύθυνου» διαθέτουν οι 
ΠΑΕ ΠΑΟ, ΑΕΚ, Άρης, Πανιώνιος, Λάρισα, Αστέρας, Εργοτέλης, Πανθρακικός και Πανσερραϊκός (f = 
9, 87.5). Τέλος, προσωπικό στο επίπεδο «υπαλλήλου» αναφέρεται στις ΠΑΕ ΠΑΟ, Άρης, Πανιώνιος και 
Αστέρας (f = 4, 25%) (πίνακας 1).
3) Τεχνικός τομέας (άθλημα): Αποτελείται από τη διαχείριση, (ανώτερο, μεσαίο και κατώτερο επίπεδο), 
και το τεχνικό προσωπικό που ασχολείται αμιγώς με το προπονητικό μέρος της ομάδας (ανώτερο, μεσαίο 
και  κατώτερο  επίπεδο). Οι  θέσεις  προσωπικού  στον  τεχνικό  τομέα  κυμαίνονται  από  5  (Ξάνθη, 
Λεβαδειακός, Πανσερραϊκός) έως 12 άτομα (Ολυμπιακός). 
4)  Επιστημονικός  τομέας: Οι  ΠΑΕ  στις  ιστοσελίδες  τους  αναφέρουν  από  2  θέσεις  (Λεβαδειακός, 
Πανσερραϊκός)  έως  10  (ΠΑΟ).  Ο επιστημονικός  τομέας  διακρίνεται  επίσης  σε  ανώτερο,  μεσαίο  και 
κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο (πίνακας 1).

Πίνακας 1. Θέσεις εργασίας των ΠΑΕ ανά τομέα και συγκεντρωτικά.
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Ολυμπιακός ¹ 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 1 1 1 1 1 3 9 26
ΠΑΟ ² 1 1 1 1 1 2 9 4 20 1 1 1 3 1 1 1 9 1 4 1 1 1 1 1 10 39
ΑΕΚ 1 1 1 1 3 1 4 12 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 4 8 26
Άρης ³ 1 1 1 1 1 2 2 9 2 1 1 1 1 6 1 1 2 1 5 20
Πανιώνιος 4 1 1 1 7 2 12 1 2 1 2 1 1 1 1 10 1 1 3 5 27
ΑΕΛ 5 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 4 15
Αστέρας 6 1 1 2 1 1 1 7 2 1 2 1 1 1 8 3 1 3 7 22
Ξάνθη 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 11
ΠΑΟΚ 7 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 11 1 1 1 3 17
Ηρακλής 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 7 1 1 2 4 16
Λεβαδειακός 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 2 11
ΟΦΗ 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 14
Εργοτέλης 1 1 1 8 11 1 2 1 2 1 1 8 2 1 2 1 6 25
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Θρασύβουλος 1 1 1 3 1 1 2 1 1 6 1 1 1 3 12
Πανθρακικός 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 4 15
Πανσερραϊκός 1 1 4 6 1 1 1 1 1 5 1 1 2 13

Σημείωση:     ¹ Ολυμπιακός: Αναφέρεται και  ένας επιστημονικός συνεργάτης χωρίς σαφή ιδιότητα.
² ΠΑΟ: Το ένα γραφείο είναι γραφείο προέδρου.
³ Άρης: Οι δύο υπάλληλοι στη διαχείριση: είναι  γραμματείς.
4 Πανιώνιος: Υπάρχει αθλητικός  διευθυντής χωρίς να αναφέρεται εάν εντάσσεται στον τομέα διαχείρισης ή στον τεχνικό 

τομέα.  Οι  υπάλληλοι  είναι 1γραμματέας, 1 βοηθός λογιστή.
5 ΑΕΛ: Ο γενικός αρχηγός: αναφέρεται ως αρχηγός ποδοσφαιρικού  τμήματος.  
6 Αστέρας: Ο ένας υπάλληλος είναι στο λογιστήριο.
7 ΠΑΟΚ: Τεχνικός τομέας - άλλο προσωπικό έχει 4 άτομα : 2 ιματισμού, 1 οδηγός, 1 τεχνικού εξοπλισμού

Όσον αφορά στην εξειδίκευση των θέσεων εργασίας ή των τμημάτων των ΠΑΕ, διαφαίνονται 
αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Εξειδικευμένες θέσεις εργασίας ή τμήματα στις ΠΑΕ της Super League.

Τμήματα Υπεύθυνοι εργασίας Υπάλληλοι
Χορηγίας & τηλεοπτικών δικαιωμάτων Λογιστήριο Γραμματεία

Μετακινήσεων – Ταξιδιών Επικοινωνία Διοικητικό προσωπικό
Ιστοσελίδας Δημόσιες Σχέσεις Υπηρεσία γηπέδου

Συνδέσμου οπαδών Μάρκετινγκ Βοηθός λογιστή
Λογιστηρίου Έργων, εγκαταστάσεων, 

υλικών υποδομών
Βοηθοί τμήματος 

μάρκετινγκ
Προπονητήριου – Εγκαταστάσεων / 

Σταδίου
Οικονομικών Διαχείριση ιστοσελίδας

Εισιτηρίων Διαχείρισης αγώνων
Ανθρώπινου δυναμικού Τύπου & ΜΜΕ

Εξωτερικών εργασιών (κούριερ) Δημιουργικού
Μηχανογράφησης Διεθνών Σχέσεων

Προμηθειών Αθλητικών εκδηλώσεων
Δημιουργικού Ιστορικού αρχείου

Τεχνικής υποστήριξης Γραφείου τύπου
Ασφάλειας

Merchandising
Δημοσίων εκδηλώσεων

Μάρκετινγκ

Υποερώτημα 3: Σχέση των μελών των Δ.Σ. με τις λειτουργίες διαχείρισης των ΠΑΕ

Από τις επίσημες ιστοσελίδες των ΠΑΕ προέκυψε ότι στις ομάδες (εκτός των Ξάνθη, ΟΦΗ και 
Πανσερραϊκού), τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση ή στο 
επιστημονικό επιτελείο.  Σε  13 από τις 16 ΠΑΕ (81.25%) τα μέλη του Δ.Σ. έχουν ρόλο διευθύνοντος 
συμβούλου, ή διευθυντή. Σε 8 (50%) από αυτές, οι πρόεδροι είναι αυτοί που έχουν ενεργό ρόλο στη  
διαχείριση. Σε 1 ΠΑΕ (6.25%) (Πανιώνιος), ο πρόεδρος έχει θέση στην επιστημονική ομάδα ως ιατρικός 
διευθυντής.  Προέκυψε  επίσης,  ότι  στην  ΠΑΕ  Λάρισα  (6.25%),  ο  αντιπρόεδρος  έχει  και  ρόλο 
διευθύνοντος συμβούλου.  Tέλος, στην ΠΑΕ Ηρακλής (6.25%) αναφέρεται ένα μέλος του Δ.Σ. να είναι 
διοικητικός υπεύθυνος στα τμήματα υποδομής και στην ομάδα νέων (πίνακας 1).

Συζήτηση

Όπως προέκυψε από τις  επίσημες ιστοσελίδες τους, οι ΠΑΕ δε δημοσιεύουν το οργανόγραμμά τους με 
θέσεις  του  προσωπικού  τους.  Η  οργανωτική  τους  δομή,  όπως  αυτή  μπορεί  να  αποτυπωθεί  από  την 
πληροφόρηση που παρέχεται στις ιστοσελίδες, είναι αδρή σε σχέση με την πραγματική τους κατάσταση. 
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Όμως,  λογικά,  μπορεί  να  εξαχθεί  το  συμπέρασμα  ότι  οι  πληροφορίες  που  επιλέγονται  να 
δημοσιοποιηθούν στις επίσημες ιστοσελίδες τους είναι σημαντικές για τη λειτουργία τους. 

Στο σύνολό τους  οι  ΠΑΕ δημιουργούν 4 τομείς:  της διοίκησης,  της διαχείρισης,  της ομάδας και  της 
επιστημονικής  υποστήριξης  της  ομάδας.  Οι  ΠΑΕ διαθέτουν  Δ.Σ.,  πρόεδρο,  γενικό  διευθυντή,  ή  και 
διευθύνοντα σύμβουλο. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τη βιβλιογραφία, όπου αναφέρεται ότι τα 
επίπεδα  της  κάθετης  οργανωτικής  διάταξης  ταξινομούνται  στις  θέσεις  των  μελών  των  Δ.Σ.,  των 
προέδρων, ή γενικών διευθυντών, ή διευθυνόντων συμβούλων (Αυθίνος, 2001). Ωστόσο, καμία από τις 
ΠΑΕ δεν αναφέρει (στην επίσημη ιστοσελίδα της) όλα τα επίπεδα της κάθετης οργανωτικής της διάταξης.  
Το  ίδιο  παρατηρείται  και  στα  οργανογράμματα  που  δημοσιεύονται  από  τους  Αλεξόπουλο  και 
Αναγνωστόπουλο (2010). 

Η ΠΑΕ ΠΑΟ διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που δεν υπάρχει σε άλλες ΠΑΕ της Super 
League, όπως βιοχημικό της άσκησης και ψυχολόγο (Πίνακας 1). Όσον αφορά στους τίτλους, η θέση του 
υπεύθυνου  χειρισμού  συγκεκριμένων  θεμάτων  είναι  η  πιο  συχνά  χρησιμοποιούμενη  στο  σύνολο  των 
ΠΑΕ. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όσο λιγότερα είναι τα κάθετα επίπεδα της οργανωτικής δομής, τόσο 
μειώνεται το κόστος μισθοδοσίας (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2002). Ίσως γι’ αυτό το λόγο, οι ΠΑΕ της  
Super League, διαθέτουν οργανωτική δομή με λίγα σχετικά ιεραρχικά επίπεδα. Ωστόσο, αυτή συνήθως 
συναντάται σε μικρούς αθλητικούς οργανισμούς και σπάνια σε ανώνυμες εταιρείες (Αυθίνος, 2001). 

Όσον αφορά στο μέγεθος της δομής των αθλητικών οργανισμών, το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες ΠΑΕ 
είναι και οι πιο ανεπτυγμένες, υποστηρίζεται στη βιβλιογραφία (Slack, 1997), όπου αναφέρεται ότι η 
οριζόντια και κάθετη διάταξη ενός αθλητικού οργανισμού καθορίζεται από το μέγεθός τους. Με βάση τα 
δεδομένα της παρούσας έρευνας, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η δημοσιευμένη πληροφόρηση (επίσημες 
ιστοσελίδες) σε σχέση με την πραγματική διοικητική δομή των ΠΑΕ της Super League είναι ενδεικτική. 
Για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων, προκειμένου να απαντηθεί το βασικό ερευνητικό ερώτημα που 
σχετίζεται με το εύρος και την ειδίκευση των θέσεων εργασίας των στελεχών τους, απαιτείται η συνέχιση 
της  παρούσας  μελέτης  μέσω  της  αναζήτησης  επίσημων  οργανογραμμάτων,  ή  επιτόπιας  συλλογής 
δεδομένων μέσω συνεντεύξεων.
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ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πουλημένος, Β., Κωστούλα, Σ., Μπάρλας, Αχ. & Κουστέλιος, Αθ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εισαγωγή

Το  αθλητικό  μάρκετινγκ  σήμερα  βρίσκεται  σε  στάδιο  ανάπτυξης  με  μακροπρόθεσμη  προοπτική.  Ο 
αθλητισμός αναμφισβήτητα αποτελεί ένα ισχυρότατο εργαλείο μάρκετινγκ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 
σε εταιρείες και προϊόντα να ενδυναμώσουν το όνομα της φίρμας τους. Η στροφή των διαφημιζόμενων 
προς  οτιδήποτε  αθλητικό  είναι  πλέον  πασιφανής. Τα  μεγαλύτερα  ευρωπαϊκά  σωματεία  αντλούν  το 
μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων τους από τις χορηγίες,  oι ρίζες των οποίων χρονολογούνται από την 
αρχαία  Ελλάδα.  Στο  ξεκίνημα  του  20ού  αιώνα  η  χορηγία  είχε  τη  μορφή  βοήθειας  των  εμπόρων  /  
επιχειρηματιών προς τις τοπικές ομάδες μπέιζ-μπώλ και ποδοσφαίρου (Russel, 1987). Το 1970, η εταιρική 
χορηγία χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση των πωλήσεων προϊόντων με εταιρίες καπνού, μπύρας και 
αυτοκινήτων να είναι οι πρωτοπόροι (Stoller, 1986) και το 1984, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Los Angeles, 
έγιναν ορόσημο στην εξέλιξη της εταιρικής χορηγίας στον αθλητισμό (Wilber, 1988). Σύμφωνα με τους 
Rifon,  Choi,  Trimble and Li (2004), η χορηγία είναι μία τακτική προώθησης, όπου ένας οργανισμός, ή 
ένας επενδυτής δημιουργεί μία σχέση με ένα στοιχείο, ή ένα γεγονός του εξωτερικού περιβάλλοντος, με 
την ελπίδα να επηρεάσει το κοινό με αυτή τη σύνδεση. 

Σε  μια  προσπάθεια  στατιστικής  ταξινόμησης  των  αθλητικών  χορηγιών  οι  Irwin,  Asimakopoulos and 
Sutton (1992), διαχώρισαν τους στόχους των χορηγικών προγραμμάτων σε 4 παράγοντες: α) ενδυνάμωση 
θέσης, β) δημόσια υπηρεσία, γ) δικτύωση εμπορίου και ε) εταιρικές σχέσεις. Οι περισσότεροι ερευνητές 
(Erdogan and Kitchen, 1998;  Rowley, 1998;  Thwaites and Carruthers, 1998;  Vignali, 1997) συμφωνούν 
ότι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρηματίες επιλέγουν την αθλητική χορηγία ως τρόπο 
προώθησης των προϊόντων ή των εταιριών τους, είναι οι εξής: α) για προβολή της κοινωνικής προσφοράς 
και της κοινωνικής εικόνας της εταιρίας, β) για σταθεροποίηση και αύξηση της γνώσης του ονόματος της 
εταιρίας (brand awareness), γ) για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου συνειρμού στη σκέψη της αγοράς-
στόχου σε σχέση με το προϊόν, ή το όνομα της εταιρίας, δ) για επικοινωνία με νέες αγορές-στόχους, ε) για 
τη δημιουργία μίας θετικής εικόνας της εταιρίας και στ) για αύξηση των πωλήσεων της εταιρίας. Ωστόσο,  
σύμφωνα με  τον  Chelladurai (1999),  οι  πιθανοί  στόχοι  μίας  επιχείρησης  που αποφασίζει  να παρέχει 
χορηγική  υποστήριξη  (χρηματική  ή  μη-χρηματική)  σε  έναν  αθλητικό  οργανισμό,  αθλητή  ή  αθλητικό 
γεγονός είναι: α) η πρόσβαση στην αγορά-στόχο του οργανισμού, β) η σύνδεση του ονόματός της με την 
αθλητική υπεροχή και γ) η επίδειξη κοινωνικής υπευθυνότητας. 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιορίσει τη σημασία των στόχων των αθλητικών χορηγιών 
για τις εκάστοτε εταιρείες.

Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 10 οικονομικοί διευθυντές επιχειρήσεων (8 άνδρες και 2 γυναίκες), με 
Μ.Ο. ηλικίας τα 36,10 χρόνια (Τ.Α.=5,342), οι εταιρίες των οποίων παρείχαν χορηγικά προγράμματα σε 
αθλητικά σωματεία για το έτος 2009-2010. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 5 εταιρίες – χορηγοί της ΠΑΕ 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (WIND,  PIZZA FAN,  GS TRAVEL S.A.,  ATTICA BANK,  SPEED COURIERS) και 5 
εταιρίες  –  χορηγοί  της  ΠΑΕ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΒΟΛΟΥ  (ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ,  ΘΕΣΣΑΛΟΪΑΤΡΙΚΗ, 
DOMOTEL XENIA ΒΟΛΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ HYUNDAI, ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.).
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Όργανο μέτρησης: Οι στόχοι και τα προσδοκώμενα οφέλη των διευθυντικών στελεχών για τη συμμετοχή 
των εταιριών τους σε χορηγικά προγράμματα μελετήθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου 7βαθμιαίας 
κλίμακας  τύπου  Likert (όπου  1  =  διαφωνώ απόλυτα  και  7  =  συμφωνώ απόλυτα),  καθώς  και  με  τη 
διεξαγωγή συνεντεύξεων.  Οι 24 χορηγικοί στόχοι με τους οποίους διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο 
επιλέχθηκαν μέσα από τις μελέτες των Abratt, Clayton and Pitt (1987) και Meenaghan (1991) και είναι οι 
εξής: η ψυχαγωγία πελατών, η βελτίωση των σχέσεων με την κοινωνία, η αναγνωρισιμότητα της φίρμας, 
η τηλεοπτική προβολή, η κάλυψη/προβολή στον τύπο, η ψυχαγωγία των ανθρώπων που διαμορφώνουν 
την κοινή γνώμη, η ραδιοφωνική κάλυψη/χρόνος μετάδοσης, η αύξηση των πωλήσεων/μεριδίου αγοράς, 
η  αύξηση της  αναγνωρισιμότητας  της  εταιρίας,  η  εμπλοκή της  εταιρίας  στα  κοινωνικά  δρώμενα,  το 
χτίσιμο  εμπορικών  σχέσεων,  το  χτίσιμο  καλού  ονόματος  στις  εμπορικές  σχέσεις,  η  προβολή  της  
κοινωνικής ευθύνης, η παρεμπόδιση του ανταγωνισμού, η βελτίωση στις σχέσεις των υπαλλήλων και η 
προβολή της εταιρικής φιλανθρωπίας. 

Αποτελέσματα

Από  την  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  αναφορικά  με  τους  χορηγικούς  στόχους,  ως  πιο  σημαντικός 
αξιολογήθηκε ο «Εμπλοκή της εταιρίας στα κοινωνικά δρώμενα» (Μ.Ο. = 6,5; Τ.Α. = ,707). Ακολούθησε 
το «Χτίσιμο καλού ονόματος στις εμπορικές σχέσεις» (Μ.Ο. = 6,4; Τ.Α. = 1,07) και η «Αύξηση των 
πωλήσεων/μεριδίου  αγοράς»  (Μ.Ο.  =  6,3;  Τ.Α.  =  ,948).  Οι  στόχοι  όπου  φαίνεται  να  έχουν  την 
χαμηλότερη προτίμηση από τους διευθυντές είναι η «Ψυχαγωγία των πελατών» (Μ.Ο. = 4,1; Τ.Α. = 1,66), 
η «Βελτίωση στις σχέσεις των υπαλλήλων» (Μ.Ο. = 4,1; Τ.Α. = 1,28), ενώ τη μικρότερη προτίμηση με 
αρκετή απόκλιση προκύπτει να έχει η «Παρεμπόδιση του ανταγωνισμού» (Μ.Ο. = 3,4; Τ.Α. = 1,42). 

Πίνακας 1: 

Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις Χορηγικών Στόχων

4,1000 1,66333
5,4000 1,26491
6,1000 1,52388
5,6000 2,06559
6,0000 1,33333
4,7000 1,41814
3,7000 1,63639
6,3000 ,94868
6,3000 1,25167
6,5000 ,70711
5,7000 1,63639
6,4000 1,07497
5,9000 ,87560
3,4000 1,42984
4,1000 1,28668
4,6000 1,64655

Ψυχαγωγία πελατών
Βελτίωση των σχέσεων με την κοινωνία
Αναγνωρισιμότητα της φίρμας
Τηλεοπτική προβολή
Κάλυψη/προβολή στον τύπο
Ψυχαγωγία των ανθρώπων που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη
Ραδιοφωνική κάλυψη/χρόνος μετάδοσης
Αύξηση των πωλήσεων/μεριδίου αγοράς
Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της εταιρίας
Εμπλοκή της εταιρίας στα κοινωνικά δρώμενα
Χτίσιμο εμπορικών σχέσεων
Χτίσιμο καλού ονόματος στις εμπορικές σχέσεις
Προβολή της κοινωνικής ευθύνης
Παρεμπόδιση του ανταγωνισμού
Βελτίωση στις σχέσεις των υπαλλήλων
Προβολή της εταιρικής φιλανθρωπίας

Μ.Ο. Τ.Α.

Συμπεράσματα – Συζήτηση

Τα  δεδομένα  δείχνουν  ότι  οι  επιχειρήσεις  φαίνεται  να  αντιλαμβάνονται  την  προστιθέμενη  αξία  της 
χορηγίας  ως  τακτική  επικοινωνιών  μάρκετινγκ.  Παρατηρείται  μία  προσπάθεια  των  εταιριών  να 
αποδείξουν ότι είναι μέρος της κοινωνίας και συμμετέχουν ενεργά σε αυτή μέσω διάφορων κοινωνικών 
δραστηριοτήτων. Ακολουθώντας τα σημεία των καιρών εκτιμούν λιγότερο στόχους όπως η προβολή από 
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τα Μ.Μ.Ε., θεωρώντας ως πιο σημαντικό την «Εμπλοκή της εταιρίας στα κοινωνικά δρώμενα» (Μ.Ο. = 
6,5; T.A. = ,707), ενώ με τη χαμηλότερη προτίμηση σημειώνεται η  «Παρεμπόδιση του ανταγωνισμού» 
(Μ.Ο. = 3,4; Τ.Α. = 1,42),  δείχνοντας  πως ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών είναι «θεμιτός» στο 
πλαίσιο της αμοιβαίας ανατροφοδότησης. 

Κατά την προετοιμασία μιας αποτελεσματικής πρότασης χορηγίας, ο οργανισμός που την υποβάλλει  θα 
πρέπει να έχει αντίληψη των προτεραιοτήτων και της αποστολής της εταιρείας στην οποία απευθύνεται 
και να γνωρίζει τους  στόχους που επιθυμούν να πετύχουν οι διευθυντές της από τη χορηγία. Από την 
πλευρά  του  ο  σύλλογος  πρέπει  να  προβεί  άμεσα  στις  αντίστοιχες  ενέργειες  για  την  υλοποίηση  της 
χορηγίας.  Η  σημαντικότητα  της  παρούσας  μελέτης  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  μπορεί  να  έχει  άμεση 
εφαρμογή σε σωματεία.
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Τζέτζης, Γ.,1 Τόλκα, Β.2 & Τσίτσκαρη, Ε.2

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ  
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 

Εισαγωγή

Προσπαθώντας να βρουν αποτελεσματικούς επικοινωνιακούς τρόπους για την προώθηση των προϊόντων / 
υπηρεσιών τους οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν στραφεί στις αθλητικές χορηγίες. Η χορηγία διαφέρει από 
τον  παραδοσιακό  τρόπο  διαφήμισης  στο  ότι  το  μήνυμα  και  το  επικοινωνιακό  μέσο  είναι  άρρηκτα 
συνδεδεμένα  (Meenaghan,  1999).  Οι  λόγοι  είναι  η  αντιμετώπιση  της  πληθώρας  διαφημιστικών 
μηνυμάτων που δέχεται  καθημερινά ο καταναλωτής, το αυξημένο κόστος της διαφήμισης και η ανάγκη 
επικέντρωσης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και χαρακτηριστικά.  Επίσης ευελπιστούν ότι η 
συναισθηματική σύνδεση και συγκεκριμένα η θετική προδιάθεση που έχουν οι αθλητικοί καταναλωτές 
προς του αθλητικούς οργανισμούς που υποστηρίζουν θα στραφεί και προς τα προϊόντα / υπηρεσίες τους 
(Madrigal, 2001).  

H συναισθηματική θετική προδιάθεση για μία μάρκα δεν είναι αρκετή για την αγορά ενός προϊόντος, 
αλλά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τόσο ο βαθμός ταύτισης και αφοσίωσης, όσο και η στάση απέναντι  
στη χορηγία.  Επίσης,  η τελική επιλογή μίας  μάρκας συνδέεται  με τις  αντιλήψεις,  τις  στάσεις  και  τις 
προθέσεις  συμπεριφοράς  (Fishbein and Ajzen,  1975).  Η θεωρία  της  κοινωνικής  ταυτότητας  (Turner, 
1975) αναφέρει ότι τα μεμονωμένα άτομα ταξινομούν τον εαυτό τους σε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, 
έτσι  ώστε  να  διευκολύνουν  τον  αυτοπροσδιορισμό  τους  μέσα  στο  δικό  τους  κοινωνικό  περιβάλλον 
(Ashforth and Mael, 1989). 

Στο χώρο του αθλητισμού η ταύτιση η αφοσίωση με μια ομάδα και η στάση είναι έννοιες που σχετίζονται 
με  την  αντιλαμβανόμενη  από  το  θεατή  σύνδεσή  του  με  την  ομάδα  και  επηρεάζουν  την 
αποτελεσματικότητα της χορηγίας. Γίνεται αντιληπτό ότι είναι απαραίτητο από την πλευρά μιας εταιρίας 
που ενδιαφέρεται να προβεί σε μια χορηγία, να έχει θέσει κάποιους στόχους τους οποίους πρέπει να έχουν 
επιτευχθεί όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της χορηγίας. Οι χορηγοί πρέπει να έχουν ξεκάθαρους 
στόχους και να ταιριάζουν με τους γενικότερους στόχους και τη στρατηγική του μάρκετινγκ της εταιρίας,  
έτσι  ώστε  να  λειτουργεί  συμπληρωματικά  σε  αυτούς.  Οι  σαφείς  και  μετρήσιμοι  στόχοι  δίνουν  τη 
δυνατότητα της καλύτερης παρακολούθησης της εξέλιξης της χορηγίας και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι 
διευκολύνουν  την  αντικειμενική  αξιολόγηση  της  χορηγίας  όταν  η  περίοδος  της  χορηγίας  τελειώσει, 
αποδίδοντας έγκυρα και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα.

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης πρόβλεψης των χορηγικών στόχων (όπως 
δημιουργία θετικής εικόνας και  προθέσεις  συμπεριφοράς) από τη στάση και  το επίπεδο ταύτισης και 
αφοσίωσης  των φιλάθλων επαγγελματικού σωματείου ποδοσφαίρου. 

Μεθοδολογία

Δείγμα:  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  444  φίλαθλοι  ποδοσφαίρου  επαγγελματικού  σωματείου  της  Super 
League (86% άνδρες και 14% γυναίκες, ηλικίας 20-29 ετών [50%] και 30-39 ετών [25,5%]), οι οποίοι 
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ήταν: α) κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, β) μέλη οργανωμένων «συνδέσμων» της ομάδας, ή γ) αγόρασαν 
το εισιτήριό τους από τα επίσημα γραφεία της ομάδας. 

Όργανα μέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 61 
ερωτήσεων, οι οποίες ήταν συγκεντρωμένες σε κλίμακες. Το όργανο αυτό βασίστηκε σε ερωτηματολόγια 
που χρησιμοποίησαν οι  Kyle,  Graefe,  Manning and Bacon (2003) και  Madrigal (2001) σε αντίστοιχες 
έρευνες και προσαρμόστηκε στην Ελληνική αγορά (Κούβελας, 2007).

Αποτελέσματα

Το  επάγγελμα  των  συμμετεχόντων  στην  έρευνα  ήταν  δημόσιοι  και  ιδιωτικοί  υπάλληλοι  (40%), 
επιχειρηματίες  (10%)  και  φοιτητές  (25%).  Το  39,2%  ήταν  απόφοιτοι  λυκείου  και  το  45,6%  ήταν 
απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με εισόδημα 800-1300 € (45%). Πήγαιναν κατά μέσο 
όρο σε 12,4 αγώνες κάθε χρόνο, τα τελευταία 11,89 χρόνια. Σε κλίμακα 1-7 οι συμμετέχοντες δήλωσαν 
αρκετά ταυτισμένοι (Μ=6,08) και αφοσιωμένοι (Μ= 5,98) με την ομάδα τους, δήλωσαν ότι γνωρίζουν 
τον κύριο χορηγό της ομάδας (78,3%) και τον ανέφεραν σωστά κατά 96,3%. 

Έγινε σύγκριση  t-test μεταξύ των συμμετεχόντων που αναγνώρισαν και όχι το χορηγό της ομάδας και 
βρέθηκε ότι οι φίλαθλοι που τον αναγνώριζαν ήταν περισσότερο ταυτισμένοι (t=2.34,  p <.05) με την 
ομάδα και είχαν θετική στάση ως προς αυτόν (t=2.18,  p <.05). Έγινε ανάλυση παλινδρόμησης για να 
διαπιστωθεί η σχέση των εννοιών «ταύτιση», «αφοσίωση ως στάση» (attitudinal loyalty) και «στάση προς 
τις χορηγίες» με επικοινωνιακούς στόχους των χορηγών (όπως θετική εικόνα, πρόθεση αγοράς προϊόντων 
του  χορηγού,  αναγνώριση  της  επωνυμίας  του  χορηγού  σε  διαφημιστικά  μηνύματα  στο  μέλλον  και 
πρόθεση θετικής προφορικής επικοινωνίας.  Από την ανάλυση φάνηκε ότι  οι  ανεξάρτητες μεταβλητές 
«αφοσίωση», «ταύτιση» και «στάση προς τις χορηγίες» προβλέπουν στατιστικά σημαντικά (F=27,37,  p 
<.001) τη δημιουργία θετικής εικόνας. Το συνολικό μοντέλο προέβλεπε το 16,3% της διακύμανσης στη 
θετική εικόνα. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε ότι στατιστικά  σημαντική συνεισφορά είχαν  οι μεταβλητές 
«ταύτιση» (t=2,25, p<.001) και «στάση προς τις χορηγίες» (t=7,4, p<.001). 

Επίσης, φάνηκε ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές «αφοσίωση», «ταύτιση» και «στάση προς τις χορηγίες» 
προβλέπουν στατιστικά σημαντικά (F=33,60, p <.001) την πρόθεση αγοράς προϊόντων του χορηγού. Το 
συνολικό  μοντέλο  προέβλεπε  το  19,3% της  διακύμανσης.  Πιο  συγκεκριμένα  φάνηκε  ότι  στατιστικά 
σημαντική συνεισφορά είχαν οι μεταβλητές «ταύτιση» (t=2,27,  p<.001) και «στάση προς τις χορηγίες» 
(t=7,97, p<.001). 

Σχετικά  με  την  αξιολόγηση  της  προβλεπτικότητας  της  πιθανότητας  αναγνώρισης  της  επωνυμίας  του 
χορηγού σε διαφημιστικά μηνύματα στο μέλλον φάνηκε ότι  οι ανεξάρτητες μεταβλητές «αφοσίωση»,  
«ταύτιση» και «στάση προς τις χορηγίες» την προβλέπουν στατιστικά σημαντικά (F=19,67,  p <.05). Το 
συνολικό  μοντέλο  προέβλεπε  το  12,3% της  διακύμανσης.  Πιο  συγκεκριμένα,  φάνηκε  ότι  στατιστικά 
σημαντική συνεισφορά είχαν οι μεταβλητές «ταύτιση» (t=1,94,  p<.05) και «στάση προς τις χορηγίες» 
(t=6,04, p<.05). 

Τέλος, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές «αφοσίωση», «ταύτιση» και «στάση 
προς  τις  χορηγίες»  προβλέπουν  στατιστικά  σημαντικά  (F=30,89,  p <.001)  την  πρόθεση  για  θετική 
προφορική επικοινωνία. Το συνολικό μοντέλο προέβλεπε το 18% της διακύμανσης. Πιο συγκεκριμένα, 
φάνηκε  ότι  στατιστικά   σημαντική  συνεισφορά  είχαν  οι  μεταβλητές  «ταύτιση»  (t=2,87,  p<.001)  και 
«στάση προς τις χορηγίες» (t=7,41, p<.001).
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Συζήτηση

Οι συμμετέχοντες της έρευνας ανήκουν στο μέσο όρο του έλληνα εργαζόμενου και φάνηκε ότι αποτελούν 
ένα αφοσιωμένο και ταυτισμένο κοινό που αναγνωρίζουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό τον κύριο χορηγό της 
ομάδας. Ο χορηγός αναγνωρίστηκε περισσότερο από θεατές που ήταν πιο ταυτισμένοι και αφοσιωμένοι  
με την ομάδα. Οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ταυτισμένοι και είχαν θετική στάση προς τις χορηγίες  
είχαν  θετική  εικόνα  για  το  χορηγό,  είχαν  πρόθεση  να  αγοράσουν  προϊόντα  του  χορηγού,  είχαν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να αναγνωρίσουν την επωνυμία του χορηγού σε διαφημιστικά μηνύματα και,  
τέλος, είχαν πρόθεση να μιλήσουν θετικά για το χορηγό. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν θεωρητική και πρακτική σημασία τόσο για τις επιχειρήσεις, 
όσο  και  για  τα  στελέχη  αθλητικού  μάρκετινγκ  προκειμένου  να  προσελκύσουν  πιθανούς  χορηγούς, 
δείχνοντας τα ανταποδοτικά οφέλη που μπορεί  να αποκομίσουν από τη χορηγία στον αθλητισμό.  Σε 
μελλοντικές έρευνες θα μπορούσε να εξεταστεί η πρόβλεψη και άλλων παραγόντων που λειτουργούν ως 
δείκτες αποτελεσματικότητας της χορηγίας, όπως για παράδειγμα η στάση του κοινού προς τα προϊόντα 
του χορηγού, ή η ανταπόκριση των θεατών σε διαφημιστικά μηνύματα του χορηγού στο μέλλον. Επίσης, 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητες μεταβλητές άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην 
αποτελεσματικότητα μιας χορηγίας, όπως η απόδοση της ομάδας, η παρουσία γνωστών αθλητών, κλπ. 
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Μπάρλας, Α., Κωστούλα, Σ. & Κουστέλιος, Αθ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εισαγωγή

Η χορηγία και ο αθλητισμός είναι 2 έννοιες στενά συνδεδεμένες, καθώς ο αθλητισμός αποτελεί πόλο 
έλξης για τους χορηγούς.  Την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε μία αυξητική τάση στις επιχειρήσεις να 
επενδύσουν μέσω χορηγιών, έτσι  ώστε να επιτύχουν συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους, όπως 
είναι η αύξηση των πωλήσεων και η αναγνωρισιμότητα της φίρμας / εταιρείας. Παρόλα αυτά, μόνο ένα 
μικρό ποσοστό των παραπάνω επιχειρήσεων αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της αθλητικής χορηγίας 
κυρίως μέσω της πρόθεσης για αγορά προϊόντων του χορηγού, της εικόνας του χορηγού, της εκτίμηση 
προς  το  χορηγό  και  της  αναγνωρισιμότητας  του  ονόματος  του  χορηγού  (Crompton,  2004). Είναι 
σημαντικό  για  μία  επιχείρηση  να  αναγνωρίσει  τα  στοιχεία  που  επηρεάζουν  θετικά  ή  αρνητικά  την 
αποτελεσματικότητα  του  χορηγικού της  προγράμματος.  Η πλειοψηφία των  χορηγών στοχεύει  κυρίως 
στην αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων / υπηρεσιών μέσω της αθλητικής χορηγίας (Madrigal, 2001).

Με  βάση  τη  βιβλιογραφία, η  πρόθεση για  αγορά προϊόντων  του  χορηγού  σχετίζεται  με  ένα  πλήθος 
παραγόντων. Οι Nicholls, Roslow and Dublish (1999), διερευνώντας ένα δείγμα θεατών ενός τουρνουά 
γκολφ  και  ενός  τουρνουά  τένις,  ανέφεραν  ότι  μεταξύ  της  αναγνωρισιμότητας  του  χορηγού  και  της  
προτίμησης των προϊόντων / υπηρεσιών, υπάρχει μία ισχυρή θετική συσχέτιση που οδηγεί υποσυνείδητα 
στη διάθεση για αγορά προϊόντων / υπηρεσιών με το λογότυπο των χορηγών. Επιπλέον, η ψυχολογική 
δέσμευση  με  ένα  αθλητικό  γεγονός,  η  ανάμειξη  με  το  άθλημα  και  η  στάση  απέναντι  στη  χορηγία,  
αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως παράγοντες που συνεισφέρουν στην πρόθεση για αγορά προϊόντων / 
υπηρεσιών των εκάστοτε χορηγών (Alexandris, Tsaousi and James, 2007; Cornwell and Maignan, 1998; 
Harvery, 2001; Meenaghan, 2001). 

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των παραπάνω μελετών αφορά κυρίως θεατές αθλητικών γεγονότων. Θα 
πρέπει να αναφερθεί εδώ πως η χορηγία αθλητικών γεγονότων διαφέρει από αυτή των  επαγγελματικών 
σωματείων, καθώς στη δεύτερη περίπτωση υπεισέρχεται η επίδραση παραγόντων όπως η ταύτιση των 
φιλάθλων με την ομάδα και η δέσμευση, ή η αφοσίωσή τους σε αυτή (Alexandris et al., 2007). Οι Wann 
& Branscombe (1993)  ανέφεραν πως η ταύτιση των φιλάθλων εκφράζει την ψυχολογική σύνδεση με την 
ομάδα και  το  βαθμό με  τον  οποίο  βλέπουν  οι  φίλαθλοι  την  απόδοση της  ομάδας  τους  ως  κεντρικό 
στοιχείο του εαυτού τους. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι φίλαθλοι με υψηλή ταύτιση αποτελούν μία 
πρώτης  τάξης  ομάδα-στόχο για  τους χορηγούς  ενός  σωματείου,  αφού η ταύτισή  τους  αποτελεί  έναν 
καθοριστικό  παράγοντα  ποικίλων  θετικών  καταναλωτικών  συμπεριφορών,  όπως,  για  παράδειγμα,  η 
επανάληψη αγοράς, η αφοσίωση και η αγορά προϊόντων του χορηγού, κλπ. (Gwinner and Swanson, 2003; 
Theodorakis,  Koustelios,  Robinson  and Barlas,  2009).  Ενώ  η  πλειοψηφία  των  εταιρειών-χορηγών 
φαίνεται  να ενδιαφέρονται  για την απήχηση του χορηγικού τους προγράμματος στους φιλάθλους του 
σωματείου που χορηγούν, οι επιπτώσεις στις αντιλήψεις των φιλάθλων ιστορικά αντίπαλων σωματείων 
δεν λαμβάνονται συνήθως υπόψη. 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  να  εξετάσει  το  κατά  πόσο  διαφοροποιείται  η  τάση  για  αγορά 
προϊόντων  /  υπηρεσιών  του  χορηγού,  μεταξύ  φιλάθλων  του  υποστηριζόμενου  και  του  αντίπαλου 
σωματείου. 
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Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 376 οπαδοί 2 ιστορικά αντίπαλων σωματείων της Α΄ κατηγορίας του 
Κυπριακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (150 οπαδοί της Ομόνοιας και 226 οπαδοί του ΑΠΟΕΛ). Οι 
270 ήταν άντρες, οι 101 γυναίκες και 5 δεν δήλωσαν το φύλο τους. Οι ηλικίες ήταν από 18 ετών και πάνω 
με μέσο όρο τα 29 έτη (Τ.Α.= 9.5).

Όργανο μέτρησης: Για τη μέτρηση της πρόθεσης των φιλάθλων για αγορά προϊόντων / υπηρεσιών τόσο 
του  χορηγού της  ομάδας  τους,  όσο και  του  χορηγού του  αντίπαλου  σωματείου  χρησιμοποιήθηκε  το 
όργανο μέτρησης των Speed and Thompson (2000), το οποίο αποτελείται από 3 ερωτήματα (π.χ., «Θα το 
σκεφτείτε  να  προτιμήσετε  ένα  από  τα  προϊόντα  του  χορηγού  της  ομάδας  σας  στο  μέλλον;»).  Οι 
απαντήσεις των φιλάθλων δόθηκαν σε 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert, όπου 1 = τελείως απίθανο και 7 = 
πάρα πολύ πιθανό. Τα ερωτήματα που αφορούσαν στην πρόθεση για αγορά προϊόντων του χορηγού του 
αντιπάλου, εξέταζαν στη πρώτη περίπτωση, την πρόθεση των φιλάθλων της Ομόνοιας για τα προϊόντα 
του χορηγού του ΑΠΟΕΛ, ενώ το αντίστοιχο συνέβη και για τους φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ. Και στις 2 
περιπτώσεις τα ερωτήματα αφορούσαν το «Χορηγό Φανέλας».

Διαδικασία μέτρησης:  Η συμπλήρωση και η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε στην 
Κύπρο, πριν τη διεξαγωγή 2 αγώνων ποδοσφαίρου των ομάδων, όπως επίσης και σε χώρους συνεστίασης 
οπαδών. Οι φίλαθλοι συμπλήρωναν τα ερωτηματολόγια οικειοθελώς και ανώνυμα, με την παρουσία του 
ερευνητή. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις που χρειάζονταν και τους 
ζητήθηκε να απαντήσουν όσο πιο ειλικρινά μπορούσαν. 

Αποτελέσματα 

Με  βάση  τα  αποτελέσματα  της  ανάλυσης  αξιοπιστίας,  η  πρόθεση  των  φιλάθλων  τόσο  για  αγορά 
προϊόντων / υπηρεσιών του χορηγού της ομάδας τους  (a = .92), όσο και του χορηγού του αντίπαλου 
σωματείου (a = .95), σημείωσε αποδεκτές τιμές. Με βάση την ανάλυση των μέσων τιμών, η πρόθεση των 
φιλάθλων για αγορά προϊόντων του χορηγού της ομάδας τους κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα (Μ.Ο. = 4.3, 
Τ.Α.  =  1.5),  ενώ  η  πρόθεσή  τους  για  αγορά  προϊόντων  του  χορηγού  του  αντιπάλου  κυμάνθηκε  σε 
χαμηλότερα επίπεδα (Μ.Ο. = 3.5, Τ.Α. = 1.7). Για τη μελέτη της διαφοροποίησης της τιμής της πρόθεσης  
για αγορά μεταξύ προϊόντων του χορηγού του υποστηριζόμενου σωματείου και προϊόντων του χορηγού 
του  αντίπαλου  σωματείου  χρησιμοποιήθηκε  η  σύγκριση  μέσων  τιμών  σε  ζευγάρια  παρατηρήσεων 
(Paired-samples T test). Η ανάλυση ανέδειξε ως στατιστικά σημαντική τη μείωση της τιμής της πρόθεσης 
για αγορά μεταξύ των 2 κατηγοριών (t (397)= 7.55, p<.001).

Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα ανέφεραν μία μικρή, αλλά στατιστικά σημαντική μείωση στη πρόθεση για αγορά των 
προϊόντων της εταιρίας που χορηγεί το αντίπαλο σωματείο, σε σχέση πάντα με τα προϊόντα του χορηγού 
του οικείου σωματείου. Παρότι στη βιβλιογραφία οι σχετικές μελέτες είναι σπάνιες, η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων  θα  πρέπει  να  γίνει  αντιπαραθέτοντας  ευρήματα  μελετών  που  επικεντρώθηκαν  σε 
παράγοντες επίδρασης των καταναλωτικών προθέσεων (Barlas,  Koustelios,  Theodorakis and Sidorkina, 
2009; Gwinner and Swanson,  2003;  Madrigal,  2001;  Theodorakis,  Koustelios,  Robinson and Barlas, 
2009).  Συγκεκριμένα, παράγοντες όπως είναι  η ταύτιση με την ομάδα και  η αφοσίωσή τους σε αυτή  
φαίνεται να οδηγούν τους φίλαθλους σε καταναλωτικές συμπεριφορές που υποστηρίζουν το χορηγό του 
σωματείου (π.χ., διάθεση για θετική προφορική επικοινωνία, εκτίμηση του χορηγού και των προϊόντων 
του,  πρόθεση  για  αγορά  των  προϊόντων  αυτών,  κλπ.).  Πιθανότατα,  οι  φίλαθλοι  υποστηρίζουν  τα 
συμφέροντα του σωματείου και μέσω της σχετικής απόρριψης, ή αδιαφορίας τους για τα προϊόντα του 
χορηγού του «αιώνιου αντίπαλου».  
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Εφόσον δεν είναι γνωστό το αν η αναφερθείσα μείωση στην πρόθεση για αγορά των προϊόντων από τους 
φιλάθλους του αντίπαλου σωματείου οφείλεται στο αίσθημα αντιπαλότητας, ή σε άλλους παράγοντες θα 
ήταν  σωστό  τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  μελέτης  να  μη  γενικευθούν.  Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  
εταιρείες-χορηγοί  θα πρέπει  να είναι  πιο προσεκτικοί  στην επιλογή του σωματείου μέσω του οποίου 
επιθυμούν  να  διαφημιστούν,  λαμβάνοντας  σοβαρά  υπόψη  τις  πιθανές  «παράπλευρες»  απώλειες  στην 
εικόνα τους. Πιθανότατα, η επένδυση μέσω της χορηγίας ενός σωματείου που οι φίλαθλοί του τελούν σε 
καθεστώς έντονης αντιπαλότητας με φίλαθλους άλλου / άλλων σωματείων να είναι παρακινδυνευμένη. 
Επίσης, είναι σημαντικό να ερευνηθεί εάν ο βαθμός ταύτισης των φιλάθλων επηρεάζει την πρόθεση για 
αγορά προϊόντων του χορηγού της αντίπαλης ομάδας. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ 

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟNΤΩΝ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΣ  

Τσέλλου, Α. & Νάσσης, Π.
Tμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες, το ερευνητικό ενδιαφέρον στο χώρο του αθλητικού μάρκετινγκ, έχει στραφεί στη  
μελέτη της εμπορικής χορηγίας, η ανάδειξη της οποίας σε πολύτιμο επικοινωνιακό εργαλείο, οδήγησε στην 
ανάγκη για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της (Crompton, 2004;  Meenaghan, 1991;  Tripodi, 2001;  Tripodi, 
Hirons,  Bednall  and Sutherland  2003).  Για  τη  μέτρηση  της  αποτελεσματικότητας  της  αθλητικής  χορηγίας 
χρησιμοποιείται κυρίως η αξιολόγηση: α) της αναγνώρισης της μάρκας (Gwinner and Swanson, 2003), β) της 
στάσης  των  καταναλωτών  απέναντι  στη  μάρκα (Pope and Voges,  1999)  και  γ)  της  πρόθεσης  αγοράς  των 
προϊόντων των χορηγών (Harvey, 2001). 

Η αποτελεσματικότητα  της  αθλητικής  χορηγίας  εξαρτάται  σε  μεγάλο βαθμό από την ψυχολογική σύνδεση 
μεταξύ  των  καταναλωτών  και  του  χορηγούμενου  αθλητικού  γεγονότος,  ή  ομάδας.  Στη  βιβλιογραφία  η 
ψυχολογική σύνδεση των φιλάθλων με μία αθλητική ομάδα αναφέρεται ως «ταύτιση» (Wann and Branscombe, 
1993), έννοια η οποία περιγράφει το βαθμό στον οποίο τα άτομα αισθάνονται την αγαπημένη τους αθλητική 
ομάδα ως προέκταση του εαυτού τους  (Hirt,  Zillmann,  Erickson  and Kennedy,  1992). Πρόσφατες  έρευνες 
(Gwinner and Swanson,  2003;  Smith,  Graetz  and Westerbeek,  2008;  Tsiotsou and Alexandris,  2009)  έχουν 
καταλήξει  στο  συμπέρασμα ότι  η  ταύτιση  των  φιλάθλων αποτελεί  πρωταρχικό  παράγοντα  πρόβλεψης  της 
αποτελεσματικότητας μιας χορηγίας. 

Αναλύοντας τις απαντήσεις 922 θεατών ενός αγώνα για το κολεγιακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, οι  Gwinner 
and Swanson (2003)  έδειξαν  ότι  οι  υψηλά  ταυτισμένοι  φίλαθλοι  έχουν  περισσότερες  πιθανότητες  να 
αναγνωρίσουν το χορηγό και να εμφανίσουν θετική στάση προς αυτόν. Οι Smith et al. (2008) με δείγμα 1647 
μέλη μίας επαγγελματικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Αυστραλίας διαπίστωσαν ότι ο βασικός παράγοντας για 
την πρόθεση αγοράς ήταν το πάθος των φιλάθλων με την ομάδα τους. Σε έρευνα 354 φιλάθλων επαγγελματικής 
ομάδας μπάσκετ στην Ελλάδα οι  Tsiotsou and Alexandris (2009) βρήκαν ότι οι υψηλά ταυτισμένοι φίλαθλοι 
έχουν περισσότερες  πιθανότητες  να αναπτύξουν  θετική εικόνα για  τους  χορηγούς  της  ομάδας τους  και  να 
εμφανίσουν υψηλότερη πρόθεση για αγορά προϊόντων τους. 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το ρόλο της ταύτισης των φιλάθλων με μία επαγγελματική 
ομάδα ποδοσφαίρου στην πρόθεσή τους να αγοράσουν προϊόντα των χορηγών της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα,  
ο στόχος ήταν να εξεταστεί εάν οι φίλαθλοι με υψηλό επίπεδο ταύτισης παρουσιάζουν μεγαλύτερη πρόθεση 
αγοράς προϊόντων των χορηγών της ομάδας τους.

Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν φίλαθλοι επαγγελματικών ομάδων ποδοσφαίρου της Super League, οι οποίοι 
αθλούνταν σε μίνι γήπεδα ποδοσφαίρου (5Χ5). Συνολικά διανεμήθηκαν 400 ερωτηματολόγια, από τα οποία 
συλλέχθηκαν τα 332 (ποσοστό επιστροφής 83,0%). 
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Διαδικασία: Αρχικά δημιουργήθηκε ένας κατάλογος όλων των ποδοσφαιρικών γηπέδων 5Χ5 της Αθήνας και 
του Πειραιά, τα οποία ταξινομήθηκαν ως εξής: κέντρο Αθήνας, βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά προάστια 
Αθήνας και Πειραιάς. Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν τυχαία 2 από αυτά ανά διαμέρισμα, όπου και διανεμήθηκαν 
τα ερωτηματολόγια. 

Όργανα μέτρησης. Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 3 ερωτήσεις δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος 
(φύλο,  ηλικία,  αγαπημένη  ομάδα).  Για  τη  μέτρηση  της  ταύτισης  φιλάθλων  με  την  αγαπημένη  τους 
ποδοσφαιρική ομάδα χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του «Sport Spectator Identification Scale –SSIS» 
(Theodorakis,  Vlachopoulos,  Wann,  Afthinos and Nassis, 2006). Η ελληνική έκδοση, όπως και η πρωτότυπη 
SSIS (Wann & Branscombe, 1993), είναι μονοδιάστατη και αποτελείται από 7 ερωτήματα. Για τη μέτρηση της 
πρόθεσης αγοράς χρησιμοποιήθηκαν 3 ερωτήματα που έχουν συμπεριληφθεί σε παρόμοιες μελέτες (Madrigal, 
2000; Smith et al., 2008; Tsiotsou and Alexandris, 2009). 

Αποτελέσματα

Δημογραφικά στοιχεία. Από τους 332 συμμετέχοντες το 84,9% ήταν άνδρες (n=281) και το 15,1% γυναίκες 
(n=51). Σχεδόν οι μισοί από αυτούς (54,5%) ήταν μεταξύ 15 και 24 ετών.

Επίπεδα ταύτισης φιλάθλων και πρόθεσης αγοράς. Τα αποτελέσματα έδειξαν σχετικά υψηλά επίπεδα ταύτισης 
των φιλάθλων με την ομάδα τους (Μ=5,90). Οι φίλαθλοι παρουσίασαν μία μέτρια θετική στάση όσον αφορά  
στην πρόθεση αγοράς προϊόντων των χορηγών (Μ=3,78). 

Σχέση μεταξύ ταύτισης φιλάθλων και πρόθεσης αγοράς. Η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών εξετάσθηκε με 
τη χρήση της ανάλυσης συσχέτισης, η οποία  έδειξε μία μέτρια θετική σχέση (r=0,45) μεταξύ της ταύτισης των 
φιλάθλων με την ομάδα και της πρόθεσης αγοράς (p<,0001). Το ποσοστό της κοινής διασποράς μεταξύ των 2 
μεταβλητών  ανήλθε  στο  20% (F =  81.58,  p <.0001,  Beta =.45,  t =  9.03,  p <.0001)  που  σημαίνει  ότι  η 
συνδιασπορά των 2 μεταβλητών εξήγησε μόνο το 20% της σχέσης, ενώ το υπόλοιπο 80% οφείλεται προφανώς 
σε τρίτες μεταβλητές.

Πρόβλεψη της πρόθεσης αγοράς από την ταύτιση φιλάθλων. Για την πρόβλεψη της πρόθεσης αγοράς από την 
ταύτιση  της  ομάδας  πραγματοποιήθηκε  απλή  γραμμική  παλινδρόμηση.  Η  στατιστική  σημαντικότητα  του 
συντελεστή παλινδρόμησης b = 0.45 είναι η ίδια με τη στατιστική σημαντικότητα του r = 0.45 (p < .0001), που 
σημαίνει ότι η εξίσωση παλινδρόμησης μπορεί να παράγει με ικανοποιητική ακρίβεια προβλέψεις της πρόθεσης 
αγοράς από τιμές της ταύτισης των φιλάθλων.

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υψηλά επίπεδα ταύτισης προέβλεψαν ικανοποιητικά τη θετική πρόθεση αγοράς 
προϊόντων των χορηγών. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και από άλλους ερευνητές στο πλαίσιο του 
κολεγιακού και επαγγελματικού αθλητισμού στις ΗΠΑ (Madrigal 2000; Smith et al., 2008). Από τα ευρήματα 
της έρευνας συμπεραίνεται ότι τα υψηλά επίπεδα ταύτισης των φιλάθλων με μία αθλητική ομάδα αυξάνουν την  
αποτελεσματικότητα  ενός  χορηγικού  συμβολαίου.  Από  την  άποψη  της  διαχείρισης,  τα  αποτελέσματα 
υποστηρίζουν ότι οι χορηγικές εταιρίες μπορούν να έχουν μεγαλύτερα κέρδη, επιλέγοντας να επικεντρωθούν 
στους  υψηλά  ταυτισμένους  φιλάθλους,  οι  οποίοι  είναι  πιο  πιθανό  να  παρουσιάσουν  προθυμία  για  αγορά 
προϊόντων  των  χορηγών  χωρίς  πρόσθετη  προσπάθεια  επικοινωνίας,  ή  διαφήμισης.  Εναλλακτικά,  μία 
πραγματική  ευκαιρία  μπορεί  να  βρίσκεται  σε  εκείνους  που  παρουσιάζουν  χαμηλά  επίπεδα  ταύτισης. 
Εστιάζοντας  σε  αυτό  το  τμήμα  οπαδών  και  ενσωματώνοντας  πρόσθετες  πηγές  επικοινωνίας  μπορεί  να 
αναδειχθούν ευκαιρίες για τη διερεύνηση ενός ενδεχόμενα μεγαλύτερου τμήματος οπαδών. Συμπερασματικά, οι 
χορηγοί θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία μίας ισχυρής σχέσης με την ομάδα ως μέσο προαγωγής της 
δραστηριότητας χορηγίας, διοργανώνοντας και υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες με στόχο να φέρουν πιο κοντά 
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τους φιλάθλους στην ομάδα. Όσο περισσότερο ο χορηγός ενισχύει τη σύνδεσή του με μια αθλητική ομάδα τόσο 
πιθανότερο είναι οι οπαδοί της να έχουν υψηλότερη πρόθεση αγοράς των προϊόντων του. 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γαρίτσης, Ι.,1 Κουθούρης, Χ.,1 Ζαφειρούδη, Α.1 & Αλεξανδρής, Κ.2

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ

Εισαγωγή

Οι  σχολικές  αυλές  αποτελούν  πολύτιμο  πόρο  του  σχολείου.  Απαρτίζουν  τον  εξωτερικό  χώρο  του 
σχολικού  συγκροτήματος,  όπου  οι  μαθητές-τριες  κινούνται,  αθλούνται  και  παίζουν,  προσεγγίζοντας 
ελεύθερα και αυθόρμητα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικολογικά  γεγονότα που αγγίζουν τη ζωή τους, 
προωθώντας  παράλληλα  τη  μάθηση  και  την  υγιή   ανάπτυξή  τους  (Malone and Tranter,  2003).  Η 
«πράσινη» διαμόρφωση των αυλών που περιλαμβάνει τη δημιουργία ποικιλόμορφων χώρων με φύτευση 
δέντρων,  θάμνων,  λουλουδιών,  την  κατασκευή  κήπων,  αναχωμάτων,  καταφυγίων  -με  τρόπο  που  οι 
σκληρές  επίπεδες  επιφάνειες  μεταμορφώνονται   σε  φιλόξενα  μέρη-  διατηρεί  και  ενισχύει  τη  φυσική 
δραστηριότητα των μαθητών- τριών, καθώς και την έμφυτη αίσθηση και περιέργειά τους για επαφή με το 
φυσικό περιβάλλον (Dyment and Bell, 2007).

Δίνοντας τη δυνατότητα επαφής και διαδραστικής αλληλεπίδρασης με το φυσικό κόσμο, οι μαθητές–τριες  
προάγουν  την  υγεία  τους  συνδυάζοντας  διασκέδαση  και  δημιουργικό  παιχνίδι.  Τα  παιδιά  έχουν  την 
ευκαιρία,  ικανοποιώντας  τις  φυσικές  και  κοινωνικές  τους  ανάγκες,  να  περπατούν  και  να  τρέχουν 
(αυξάνοντας  τις  μέτριας  έντασης  κινητικές  δραστηριότητες),  να  συμμετέχουν  σε  ομαδικό,  μη 
ανταγωνιστικό,  επινοητικό,  δημιουργικό,  κινητικό  παιχνίδι,  να  ξεκουράζονται  σε  σκιερούς  χώρους 
ανάπαυσης,  να  συνεργάζονται,  να  δημιουργούν,  να  παρατηρούν  τις  αλληλεπιδράσεις  στα  φυσικά 
οικοσυστήματα βελτιώνοντας τη σωματική τους υγεία και ενισχύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική 
τους ευαισθητοποίηση (Dyment and Bell, 2007).  

Σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει την επίδραση του διαφορετικού βαθμού πράσινης  
διαμόρφωσης των σχολικών αυλών (χωρίς πράσινη διαμόρφωση, προσπάθεια πράσινης διαμόρφωσης και 
μεγάλη πράσινη διαμόρφωση) στην αντίληψη των μαθητών-τριών ως προς τη σωματική τους υγεία και 
την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση.

Ερευνητικές υποθέσεις

1η Υπόθεση: Υπάρχει επίδραση του φύλου και του διαφορετικού βαθμού πράσινης διαμόρφωσης των 
σχολικών αυλών στην αντίληψη των μαθητών-τριών για τη σωματική τους υγεία.  
2η Υπόθεση: Υπάρχει επίδραση του φύλου και του διαφορετικού βαθμού πράσινης διαμόρφωσης των 
σχολικών αυλών στην αντίληψη των μαθητών-τριών για την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση.

Μεθοδολογία

Δείγμα:  Στην έρευνα  συμμετείχαν  85 μαθητές  και  95 μαθήτριες  (n=180),  της  6ης τάξης  επιλεγμένων 
δημοτικών  σχολείων  των  νομών  Θεσσαλονίκης  και  Ημαθίας  σύμφωνα  με  το  βαθμό  πράσινης 
διαμόρφωσης των αυλών τους. Η μεταβλητή αυτή κατηγοριοποιήθηκε σε 3 επίπεδα: α) αυλές «χωρίς 
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πράσινη  διαμόρφωση»,  β)  αυλές  με  «προσπάθεια  πράσινης  διαμόρφωσης» και  γ)  αυλές  με  «μεγάλη 
πράσινη διαμόρφωση».

Όργανα μέτρησης: Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Dyment and 
Bell (2005), που προσαρμόστηκε στην ελληνική γλώσσα και στην ελληνική σχολική πραγματικότητα. Η 
κάθε μεταβλητή εκφράσθηκε με 3 θέματα. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των 2 υπό εξέταση κλιμάκων 
ελέγχθηκε επιτυχώς (a = .73; a = .69). Η συλλογή των δεδομένων έγινε σε 5βάθμια κλίμακα Likert, όπου 
1 = διαφωνώ απόλυτα έως 5 = συμφωνώ απόλυτα.

Διαδικασία μέτρησης: Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους μαθητές-τριες έγινε μέσα στην 
τάξη  τους  και  τους  διατέθηκε  μία  διδακτική  ώρα  (45  λεπτά).  Τα  πρώτα  15  λεπτά  μοιράστηκαν  τα 
ερωτηματολόγια και αφού έγινε μία πρώτη ανάγνωση από τους μαθητές-τριες δόθηκαν οι απαραίτητες 
διευκρινίσεις στις ερωτήσεις που προέκυψαν. Τα υπόλοιπα 30 λεπτά διατέθηκαν για τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων, παρουσία της ομάδας των ερευνητών.

Αποτελέσματα

Σχετικά με την 1η Υπόθεση: 
α) Δε διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 2 υποομάδων (αγόρια - κορίτσια) ως 
προς την αντίληψή τους για την έννοια της «σωματικής υγείας» (p=n.s.). Η υπόθεση δεν επιβεβαιώθηκε.
β) Υπάρχει επίδραση των 3 επιπέδων πράσινης διαμόρφωσης των σχολικών αυλών στην αντίληψη των 
μαθητών-τριών για τη «σωματική τους υγεία», καθώς τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης ως 
προς έναν παράγοντα ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (F(2,177)=23.851, p< 05). Οι μεγαλύτερες 
διαφορές μεταξύ των υποομάδων παρουσιάστηκαν στο θέμα «Βοηθά όπως είναι σήμερα διαμορφωμένη η 
αυλή του σχολείου τους μαθητές-τριες να συμμετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής;» με τους μαθητές-
τριες  των  σχολείων  «χωρίς  πράσινη  διαμόρφωση»  να  σημειώνουν  χαμηλότερες  τιμές  (Μ.Ο.=3.92, 
SD=0.93)  και  από  τους  μαθητές-τριες  των  σχολείων  «με  προσπάθεια  πράσινης  διαμόρφωσης» 
(Μ.Ο.=4.61,  SD=0.75)  και  από τους  μαθητές-τριες  των σχολείων  «με  μεγάλη πράσινη διαμόρφωση» 
(Μ.Ο.=4.71, SD=0.55).

Σχετικά με τη 2η Υπόθεση: 
α)  Δε διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 2 υποομάδων (αγόρια - κορίτσια) ως 
προς την αντίληψή τους για την έννοια «περιβαλλοντική  ευαισθητοποίηση» (p=n.s.).  Η υπόθεση δεν 
επιβεβαιώθηκε.
β) Υπάρχει επίδραση των 3 επιπέδων πράσινης διαμόρφωσης των σχολικών αυλών στην αντίληψη των 
μαθητών-τριών για την «περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση», καθώς τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (F(2,177)=30.501, p<05). 
Οι  μεγαλύτερες  διαφορές  των  υποομάδων  παρουσιάστηκαν  στο  θέμα  «Βοηθά  όπως  είναι  σήμερα 
διαμορφωμένη  η  αυλή  του  σχολείου  τους  μαθητές-τριες  να  εξερευνήσουν  καλύτερα  το  φυσικό 
περιβάλλον;»  με  τους  μαθητές-τριες  των  σχολείων  «χωρίς  πράσινη  διαμόρφωση»  να  σημειώνουν 
χαμηλότερες τιμές (Μ.Ο.=2.23,  SD=1.33) τόσο από τους μαθητές-τριες των σχολείων με «προσπάθεια 
πράσινης  διαμόρφωσης»  (Μ.Ο.=3.22,  SD=1.40),  όσο  και  από  τους  μαθητές-τριες  των  σχολείων  με 
«μεγάλη πράσινη διαμόρφωση» (Μ.Ο.=3.88, SD=1.20).

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της  έρευνας υποστήριξαν ότι  η πράσινη διαμόρφωση των σχολικών αυλών επιδρά 
θετικά στην αντίληψη των μαθητών-τριών για τη σωματική τους  υγεία  και  την περιβαλλοντική τους 
ευαισθητοποίηση. Στις μέχρι σήμερα προσπάθειες διαμόρφωσης των σχολικών αυλών φαίνεται να λείπει 
η αναγνώριση των παραπάνω θετικών επιπτώσεων της συνεχούς έκθεσης των μαθητών-τριών σε φυσικό 
περιβάλλον όταν δεν υποχρεούνται να βρίσκονται μέσα στην τάξη. Τα αποδεικτικά, όμως, στοιχεία για τα 
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ευρεία οφέλη των πράσινων σχολικών αυλών συνεχώς αυξάνονται σε διεθνές επίπεδο (Bell and Dyment, 
2008;  Maller,  2005;  Waliczek and Zajicek,  1999).  Με  τη  συμμετοχική  δραστηριοποίηση  και  τη 
συντονισμένη δράση φορέων και παραγόντων της δημόσιας ζωής (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, Δήμοι, 
Σύλλογοι Διδασκόντων, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων, Τοπική κοινωνία) οι σχολικές αυλές μπορούν 
να διαμορφωθούν και να εξελιχθούν σε χώρους που θα ενισχύσουν τις διαστάσεις της σχολικής ζωής και 
θα  αποτελέσουν  μια  ανεκτίμητη  πηγή  για  την  προαγωγή  της  υγείας  και  της  περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης των μαθητών- τριών.

Μελλοντικές  έρευνες  μπορούν  να  εστιαστούν  στην  καταγραφή  των  αντίστοιχων  αντιλήψεων  των 
εκπαιδευτικών αναφορικά με την επίδραση της πράσινης διαμόρφωσης σχολικών αυλών στη σωματική 
υγεία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών, καθώς και στην άμεση παρατήρηση και 
μέτρηση του χρόνου και του τρόπου χρήσης των πράσινων διαμορφωμένων χώρων από τους μαθητές- 
τριες.
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ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κουκουρής, K. 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες

Εισαγωγή

Προηγούμενοι  ερευνητές  έχουν  προσπαθήσει  να  ερευνήσουν  τις  σχέσεις  μεταξύ  κοινωνικο-
δημογραφικών, ή ψυχολογικών παραγόντων (όπως είναι η ηλικία, η κοινωνική τάξη, ο τόπος κατοικίας, η  
πολιτική ιδεολογία, το φύλο,  το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και η αστική /  αγροτική καταγωγή, 
κλπ.),  ως  μεταβλητές  του  ενδιαφέροντος  για  το  περιβάλλον,  καθώς  επίσης  και  τις  επιπτώσεις  του 
περιβαλλοντικού  ενδιαφέροντος  πάνω  στην  περιβαλλοντικά  υπεύθυνη  συμπεριφορά  (Fransson and 
Garling, 1999,  Nord,  Lulloff and Bridger, 1998,  Stern,  Dietz,  Kalof and Guagano, 1995). Λίγα, όμως, 
έχουν ειπωθεί για τη σχέση μεταξύ αυτών που ασχολούνται με υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και 
με το περιβάλλον. 

Η  ενασχόληση  με  τις  υπαίθριες  αθλητικές  δραστηριότητες  ως  μεταβλητή,  η  οποία  συμβάλλει  στην 
κατανόηση του βαθμού περιβαλλοντικής  παιδείας  των  συμμετεχόντων  σε  αυτές  δεν έχει  διερευνηθεί 
μέχρι  τώρα.  Στην  παρούσα  έρευνα  εξετάζονται  οι  οικονομικές  αντιλήψεις  σε  αντιπαράθεση  με  τις 
περιβαλλοντικές αντιλήψεις μεταξύ αυτών που ασχολούνται με υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες. Οι 
Dunlap and Van Liere (1978) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων ανθρώπων 
και  ανθρώπων  που  βλέπουν  το  περιβάλλον  ως  πηγή  εκμετάλλευσης.  Σε  αντιπαράθεση  με  άλλα 
ανθρωποκεντρικά και οικονομικά παραδείγματα οι Dunlap and Van Liere ανέπτυξαν το ερωτηματολόγιο 
«Νέο Περιβαλλοντικό Παράδειγμα» (NEP).  

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  να  εξετάσει  τα  ακόλουθα  ερωτήματα:  Πόσοι  από  αυτούς  που 
ασχολούνται με τα λεγόμενα αθλήματα περιπέτειας είναι ενημερωμένοι για την ευαίσθητη οικολογική 
ισορροπία και την ομορφιά του περιβάλλοντος διαμέσου του οποίου ταξιδεύουν ή αθλούνται; Τι στάση 
κρατούν όσοι ασχολούνται με τις υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες αναφορικά με μικρά και μεγάλα 
περιβαλλοντικά  ζητήματα;  Πόσοι  από  αυτούς  που  ασχολούνται  με  τις  υπαίθριες  αθλητικές 
δραστηριότητες αποδέχονται  κάποια ευθύνη για το περιβάλλον και  είναι  προετοιμασμένοι  να κάνουν 
κάποια βήματα προς  την προστασία του;  Πόσο σημαντικός  είναι  ο  ρόλος  κάθε υπαίθριας  αθλητικής 
δραστηριότητας στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής δραστηριότητας; 

Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην έρευνα πήραν μέρος 364 συμμετέχοντες υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων, το 64% 
των οποίων ήταν άνδρες και το 35% γυναίκες.

Όργανα μέτρησης: Για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν: 1) ερωτήσεις 
που αφορούσαν στο δημογραφικό προφίλ των συμμετεχόντων,  2) 13 ερωτήματα της κλίμακας  E.A.S. 
(Hodgkison and Innes, 2000) που αναφέρεται  σε αξιολόγηση συσχετισμών μεταξύ περιβάλλοντος και 
οικονομίας και 3) 23 ερωτήσεις, οι οποίες αντιπροσώπευαν 23 υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες. Οι 
ερωτηθέντες  απάντησαν  κατά  πόσο  θεωρούν  περιβαλλοντικά  φιλικές,  ή  όχι  κάθε  μία  από  αυτές  τις 
δραστηριότητες. 
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Διαδικασία μέτρησης: Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες έγινε: 1) στα γραφεία αθλητικών συλλόγων 
(Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Τετρακίνησης Βορείου Ελλάδας, Ναυτικός Όμιλος 
Θεσσαλονίκης,  Σύλλογος  Ελλήνων  Ορειβατών  Θεσσαλονίκης,  2)  κατά  τη  διάρκεια  σεμιναρίων  που 
διοργανώθηκαν στα Περιβαλλοντικά Κέντρα Μακρυνίτσας, Κάτω Ποροϊων, Μαρώνειας και αλλού, 3) 
κατά τη διάρκεια, ή αμέσως μετά το τέλος ορειβατικών εξορμήσεων του Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών 
Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου, 4) στα χιονοδρομικά Κέντρα Πισοδερίου και 
Σελίου, 5) κατά τη διάρκεια αγώνων προσανατολισμού σε διαφόρους χώρους στη Βόρεια Ελλάδα και 6) 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος των ΤΕΦΑΑ «Υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες». 

Αποτελέσματα

Περιβαλλοντικά φιλικές υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες: Οι πιο περιβαλλοντικά φιλικές υπαίθριες 
αθλητικές δραστηριότητες θεωρούνται η πεζοπορία – ορειβασία (Μ.Ο.4,50), το ποδήλατο βουνού (4,17), 
η διάσχιση φαραγγιών (4,15), ο αγωνιστικός προσανατολισμός (4,04) και η ελεύθερη ιππασία (4,Ο1) με 
Μ.Ο. όλα πάνω από το 4. Αντίθετα, οι εχθρικές προς το περιβάλλον υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες 
θεωρούνται το paintball (2,11) η μηχανή θαλάσσης η αλλιώς jet-ski  (2,22), η μηχανή χιονιού (2,37), η 
μοτοσυκλέττα στην ύπαιθρο (2,25), το τζιπ (2,63) και το θαλάσσιο σκί (2,94) όλα με σκόρ κάτω από 3.  
Μεγάλη απόκλιση απόψεων παρουσιάζεται στα σπόρ μηχανή θαλάσσης η αλλιώς jet-ski, μηχανή χιονιού, 
μοτοσυκλέττα στην ύπαιθρο και το τζιπ (γράφημα 1). 

Γράφημα 1: Περιβαλλοντικά φιλικές υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες.
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Σειρά1

Περιβαλλοντική δράση

Από  τις  απαντήσεις  των  συμμετεχόντων  διαπιστώνεται  ότι  τα  λόγια  διαφέρουν  από  τις  πράξεις. 
Δημοφιλείς  είναι  απλές  δράσεις  που  δεν  κοστίζουν  τίποτε  σε  χρόνο  και  σε  χρήμα  (π.χ.,  αποφυγή 
σπατάλης νερού, αποφυγή σπατάλης ενέργειας, κλπ.). Αντίθετα, δράσεις που κοστίζουν πολύ σε χρόνο 
και  χρήμα  (π.χ.,  συμμετοχή  σε  περιβαλλοντικές  δράσεις,  συνεισφορά  χρημάτων  σε  περιβαλλοντικές  
οργανώσεις,  κλπ.)  αποφεύγονται  (πίνακας 1).  Μόνο το  8,9% συνεισφέρει  οικονομικά  συχνά,  ή  πολύ 
συχνά σε περιβαλλοντικές δράσεις, ενώ το 64% συνεισφέρει σπάνια, ή ποτέ.
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Πίνακας 1. Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις (άριστα το 5).

Περιβαλλοντική δράση Μ.Ο.
Αποφυγή σπατάλης νερού 3,89
Αποφυγή σπάταλης ενέργειας (π.χ., ηλεκτρικού ρεύματος / πετρελαίου θέρμανσης) 3,68
Ανακύκλωση εφημερίδων / άλλων υλικών 3,65
Συνειδητή αποφυγή χρήσης / αγοράς περιβαλλοντικά ζημιογόνων προϊόντων 3,45
Αποφυγή χρήσης ΙΧ αυτοκινήτου 3,38
Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις 2,68
Συνεισφορά χρημάτων σε περιβαλλοντικές οργανώσεις 2,15

Συζήτηση - Συμπέρασμα

Οι πιο περιβαλλοντικά φιλικές υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες θεωρούνται η πεζοπορία – ορειβασία, 
το ποδήλατο βουνού, η διάσχιση φαραγγιών, ο αγωνιστικός προσανατολισμός και η ελεύθερη ιππασία. 
Στην Ελλάδα, η οικονομική ενίσχυση περιβαλλοντικών οργανώσεων δεν έχει απήχηση τόσο πριν, όσο και 
μετά  την  οικονομική  κρίση.  Παρόλο  που  οι  αθλούμενοι  πιστεύουν  στις  αξίες  της  οικολογίας,  δεν 
πιστεύουν  ότι  οι  παραδοσιακές  οικονομικές  διαδικασίες  θα  πρέπει  να  διακοπούν  για  να  σωθεί  το 
περιβάλλον. 

Όσοι ασχολούνται με τις υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αθλούνται 
μέσα στη φύση. Από την άλλη μεριά, όμως, η αύξηση της συμμετοχής στις υπαίθριες δραστηριότητες έχει 
οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις πάνω στο περιβάλλον. Τόσο οι διοργανωτές όσο και οι συμμετέχοντες 
σε εκδηλώσεις υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η σχέση 
μεταξύ υπαίθριων δραστηριοτήτων και  φύσης μπορεί να διαταραχθεί.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαμαντζή, Κ., Υφαντίδου, Γ. & Κώστα, Γ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται  αυξανόμενη ζήτηση για  υπαίθριες  δραστηριότητες αναψυχής στον 
ελλαδικό χώρο. Η αγορά της υπαίθριας αναψυχής εξαπλώθηκε με την ένταξη σχετικών προγραμμάτων σε 
κατασκηνώσεις,  δήμους,  ξενοδοχεία,  οργανωμένες  παραλίες  και  ιδιωτικές  εταιρείες  εναλλακτικών 
μορφών  τουρισμού  (Κουθούρης,  2009). Έτσι,  δημιουργήθηκε  η  ανάγκη  για  διερεύνηση  ποικίλων 
θεμάτων,  όπως  είναι  η  ποιότητα  υπηρεσιών,  η  ικανοποίηση  πελατών  και  η  εμπειρία  τους  από  τη  
συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

Πολλοί  ερευνητές  ασχολήθηκαν  με  την  ποιότητα  υπηρεσιών  σε  χώρους  όπου  υλοποιούνται 
δραστηριότητες  αναψυχής.  Ωστόσο,  λίγες  είναι  οι  έρευνες  που  αξιολογούν  την  εμπειρία  των 
συμμετεχόντων.  Σύμφωνα  με  τους  Chan and Baum (2007),  η  ποιότητα  υπηρεσιών  αναφέρεται  στην 
παροχή  άρτιας  λειτουργίας  υπηρεσιών,  ενώ  η  εμπειρία  εξυπηρέτησης  αναφέρεται  στην  ψυχολογική 
συνέπεια  που  προκύπτει  από  τη  συμμετοχή  των  πελατών  σε  τουριστικές  δραστηριότητες.  Η  έννοια 
«εμπειρία  εξυπηρέτησης»  αφορά  κυρίως  στις  υποκειμενικές  αντιδράσεις  και  τα  συναισθήματα  που 
βιώνουν  τα άτομα καθώς καταναλώνουν  μία  υπηρεσία.  (Chen and Chen,  2009;  Drakou,  Tzetzis  and 
Glinia, 2005; Otto and Ritchie, 1996). 

Μεθοδολογία

Δείγμα:  Στην  έρευνα  πήραν  μέρος  28  αγόρια  (57.1%)  και  21  κορίτσια  (42.9%),  ηλικίας  7-14  ετών, 
διαφορετικής  εθνικότητας,  τα  οποία  συμμετείχαν  σε  ένα  πρωτότυπο  περιβαλλοντικό  πρόγραμμα που 
υλοποιήθηκε πιλοτικά σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο αναψυχής στην Αττική.

Όργανα μέτρησης: Για την αξιολόγηση της εμπειρίας των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του 
ξενοδοχείου χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένο το ερωτηματολόγιο Service Experience Questionnaire των 
Otto and Ritchie (1996)  από  Drakou,  Tzetzis and Glinia (2005).  Για  τις  ανάγκες  της  έρευνας,  το 
ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στα ελληνικά και τα ρώσικα. Η καταγραφή των απαντήσεων έγινε σε 
5βάθμια  κλίμακα  τύπου  Likert,  όπου  1  =  διαφωνώ  απόλυτα  και  5  =  συμφωνώ  απόλυτα.  Το 
ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος μετρούσε την εμπειρία και την ικανοποίηση 
των  συμμετεχόντων,  ενώ  το  δεύτερο  μέρος  περιλάμβανε  τα  δημογραφικά  στοιχεία  τους  και  γενικές 
πληροφορίες και σχόλια σχετικά με τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν.

Διαδικασία μέτρησης:  Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούλιος - 
Αύγουστος  2009).  Η  συγκέντρωση  των  συμμετεχόντων  πριν  και  μετά  τη  δράση  λάμβανε  χώρα  σε 
συγκεκριμένο χώρο του ξενοδοχείου. Μετά τη λήξη κάθε δράσης, δινόταν ένα χρονικό περιθώριο στους 
συμμετέχοντες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Πέρα από τις οδηγίες που παρέχονταν σχετικά 
με τη συμπλήρωση, δινόταν επίσης βοήθεια και διευκρινήσεις για την κατανόηση απαραίτητων εννοιών. 
Η συλλογή των ερωτηματολογίων γινόταν αμέσως μετά τη συμπλήρωσή τους. 
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Αποτελέσματα

Δημογραφικά: Το 24.5% του συνόλου είχε επισκεφτεί στο παρελθόν το ίδιο ξενοδοχείο, ενώ το 49% είχε  
επισκεφτεί  κάποιο ανάλογο ξενοδοχείο αναψυχής.  Όσον αφορά στην ηλικία τους,  η  πλειοψηφία των 
παιδιών ήταν 7-8 ετών (30.6%), ενώ ακολουθούσαν τα παιδιά 11-12 ετών (26.5%). Ως προς τον τόπο  
διαμονής τους, η πλειοψηφία (51%) κατοικούσε στην Ελλάδα, το 20.4% στη Μ.Βρετανία, το 6.1% στη 
Ρωσία, το 6.1% στην Ιταλία, ενώ το υπόλοιπο 16.4% απαρτιζόταν από παιδιά που κατοικούσαν σε άλλες  
Ευρωπαϊκές  χώρες  (Βέλγιο,  Γερμανία,  Ελβετία).  Ως  αγαπημένη  δραστηριότητα  των  παιδιών,  το 
μεγαλύτερο  ποσοστό  προτίμησης  (34.7%)  συγκέντρωσε  το  καγιάκ  και  ακολούθησε  ο  βράχος 
αναρρίχησης (30.6%).

Παράγοντες εμπειρίας εξυπηρέτησης: Η παραγοντική ανάλυση αποκάλυψε 4 παράγοντες που εξηγούσαν 
το 58.16% της συνολικής διακύμανσης. Αναδείχτηκαν 4 διαστάσεις με ιδιοτιμή πάνω από 1.00. Στον 
πρώτο παράγοντα που ονομάστηκε «Πρόθεση /  Εμπειρία» φορτίστηκαν 5 θέματα που εξηγούσαν το 
15.92% της συνολικής διακύμανσης. Στο δεύτερο παράγοντα που ονομάστηκε «Αναγνώριση / Ασφάλεια» 
φορτίστηκαν 6 θέματα που εξηγούσαν το 15.85% της συνολικής διακύμανσης. Στον τρίτο παράγοντα, ο  
οποίος  ονομάστηκε  «Ενθουσιασμός»,  φορτίστηκαν  επίσης  6  θέματα  που  εξηγούσαν  το  14.94%  της 
συνολικής διακύμανσης. Στον τέταρτο παράγοντα που ονομάστηκε «Εμπλοκή / Συμμετοχή» φορτίστηκαν 
3  θέματα  που  εξηγούσαν  το  11.44%  της  συνολικής  διακύμανσης.  Από  την  περιγραφική  στατιστική 
βρέθηκε ότι ο παράγοντας «Εμπλοκή / Συμμετοχή» εμφάνισε το μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης των 
συμμετεχόντων (95.2%), ενώ η «Πρόθεση / Εμπειρία» το μικρότερο (80%). 

Για να διερευνηθεί εάν υπάρχουν διαφορές ως προς το φύλο, χρησιμοποιήθηκε το t-test για ανεξάρτητα 
δείγματα,  το  οποίο  δεν  έδειξε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  σε  κανέναν  από  τους  παράγοντες 
(Πρόθεση / Εμπειρία: t(47) = 0.77, p>0.05, Αναγνώριση / Ασφάλεια: t(47) = 0.93, p>0.05, Ενθουσιασμός: 
t(47) = 0.014, p>0.05 και Εμπλοκή / Συμμετοχή:  t(47) = 0.62,  p>0.05). Για να διερευνηθεί εάν υπάρχουν 
διαφορές  ως  προς  την  ηλικία,  χρησιμοποιήθηκε  ανάλυση  διακύμανσης  μονής  κατεύθυνσης  (one-way 
ANOVA),  που  δεν  έδωσε  καμία  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  σε  κανέναν  από  τους  παράγοντες 
(Πρόθεση  /  Εμπειρία:  F(3,45)  =  0.260,  p>0.05,  Αναγνώριση  /  Ασφάλεια:  F(3,45)  =  1.055,  p>0.05, 
Ενθουσιασμός: F(3,45) = 0.643, p>0.05 και Εμπλοκή / Συμμετοχή: F(3,45) = 0.200, p>0.05). 

Για τη διερεύνηση διαφορών ως προς τον τόπο διαμονής, χρησιμοποιήθηκε επίσης  one-way ANOVA, 
από  την  οποία  διαπιστώθηκε  στατιστικά  σημαντική  επίδραση  του  τόπου  διαμονής  στον  παράγοντα 
«Πρόθεση» με  F(4,44)=3.068,  p=0.026<0.05.  Για τον εντοπισμό των  στατιστικά  σημαντικών  διαφορών 
εφαρμόστηκε  το τεστ  πολλαπλών συγκρίσεων  LSD και διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στις κατηγορίες: Ελλάδα (Μ.Ο. = 4.41) – Ιταλία (Μ.Ο. = 3.53), Ελλάδα (Μ.Ο. = 4.41) –Ελβετία 
(Μ.Ο. = 3.70), Ρωσία (Μ.Ο. = 4.80) – Ιταλία (Μ.Ο. = 3.53), Ρωσία (Μ.Ο. = 4.80) – Ελβετία (Μ.Ο. = 
3.70). 

Για τη διερεύνηση διαφορών ως προς τη συχνότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα, χρησιμοποιήθηκε one-
way ANOVA, η οποία δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά σε κανέναν παράγοντα (Πρόθεση /  
Εμπειρία: F(2,46)  = 0.095, p>0.05, Αναγνώριση / Ασφάλεια:  F(2,46)  = 0.654, p>0.05, Ενθουσιασμός: F(2,46)  = 
1.610, p>0.05 και Εμπλοκή / Συμμετοχή: F(2,46)=0.939, p>0.05).

Πίνακας 1. Μέσοι όροι παραγόντων και τυπικές αποκλίσεις.

Παράγοντες εξυπηρέτησης Μέσος όρος (Mean) Τυπική Απόκλιση  (SD)
Πρόθεση / εμπειρία 4.24 .726

Αναγνώριση / ασφάλεια 4.50 .444
Ενθουσιασμός 4.49 .477
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Εμπλοκή / συμμετοχή 4.59 .438

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι η εμπειρία εξυπηρέτησης δεν διαφοροποιείται ως προς το φύλο, 
την ηλικία και τη συχνότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μπορεί να οφείλεται στο ότι πρόκειται για μια περιπτωσιολογική μελέτη της οποίας 
το δείγμα ήταν μικρό. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν για το σύνολο του 
πληθυσμού  των  παιδιών  που  συμμετέχουν  σε  παρόμοιες  δραστηριότητες  σε  ξενοδοχεία  διακοπών. 
Ωστόσο, στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε στον παράγοντα «πρόθεση» ως προς τον τόπο διαμονής 
των  συμμετεχόντων.  Από  τα  αποτελέσματα  συμπεραίνεται  ότι  η  πρόθεση  Ελλήνων  και  Ρώσων  να 
επαναλάβουν  τις  ίδιες  δραστηριότητες  στο  μέλλον  είναι  μεγαλύτερη  από  αυτή  των  Ιταλών  και  των 
Ελβετών. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ιταλοί και οι Ελβετοί έχουν ήδη κάποια εμπειρία 
από τέτοιου είδους προγράμματα, σε αντίθεση με τους Έλληνες και τους Ρώσους για τους οποίους τα 
προγράμματα αυτά είναι καινοτόμα και αποτελούν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. 

Όσον αφορά στους  παράγοντες  εξυπηρέτησης,  το μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης συγκέντρωσε η 
«Εμπλοκή / Συμμετοχή»,  η οποία σχετίζεται με την προθυμία του ατόμου να συμμετέχει  ενεργά στις 
δραστηριότητες,  να έχει  επιλογή και  έλεγχο στις  προσφερόμενες  υπηρεσίες.  Αυτό αποδεικνύει  ότι  οι 
συμμετέχοντες  ένιωθαν  πολύ  ικανοποιημένοι  από  τις  προσφερόμενες  δραστηριότητες.  Με  βάση  τα 
αποτελέσματα, θα μπορούσε να προταθεί η διεξαγωγή παρόμοιας έρευνας: α) σε μεγαλύτερο δείγμα και 
β) με πιο ποιοτικές μεθόδους, όπως είναι οι συνεντεύξεις.
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

Καραγιώργος, Θ., Δράκου, Α. & Αλεξανδρής, Κ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ

Εισαγωγή

Ο Όλυμπος  είναι  από τα δημοφιλέστερα βουνά στην Ελλάδα,  με επιμελώς οργανωμένες  ορειβατικές 
διαδρομές και φιλόξενα καταφύγια. Οι καλοκαιρινές αναβάσεις αρχίζουν συνήθως από τα μέσα Μαΐου 
και τελειώνουν στο τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι η εποχή που ο καιρός επιτρέπει την ανάβαση χωρίς τον 
εξοπλισμό χιονιού και την ορειβατική εμπειρία που απαιτεί ο χειμώνας. Το εντυπωσιακό του ύψος, η  
μυθική του γοητεία, η ποικιλία χλωρίδας και πανίδας και η εύκολη προσβασιμότητά του, καθιστούν τον 
Όλυμπο πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των κινήτρων που ωθούν κάποιο άτομο να ασχοληθεί  
με την πεζοπορία στον Όλυμπο. Επιπλέον στόχοι ήταν: α) η αποτύπωση του προφίλ των συμμετεχόντων 
(η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη τόσο της δραστηριότητας της πεζοπορίας,  
όσο και του τόπου ως προορισμού αθλητικής αναψυχής) και β) η διερεύνηση των διαφορών στα κίνητρα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών (η οποία μπορεί να χρησιμεύσει για την καλύτερη οργάνωση των χώρων 
αναψυχής). 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Η έρευνα για τη συμμετοχή των ατόμων σε προγράμματα υπαίθριας αναψυχής γενικά, έχει αναδείξει μία 
ποικιλία  κινήτρων.  Σύμφωνα  με  τους  Μaher and Braskamp (1986)  τα  άτομα  παρακινούνται  από 
προσωπικά κίνητρα που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε εσωτερικά (όταν το άτομο συμμετέχει για την 
ευχαρίστηση και για την ικανοποίηση που αντλεί από τη συμμετοχή του σε αυτή) και εξωτερικά (όταν το 
άτομο ωθείται  στη συμμετοχή,  λόγω ύπαρξης εξωτερικών αμοιβών ή και  κοινωνικής επιδοκιμασίας). 
Μελέτες έχουν γίνει για τη διερεύνηση των κινήτρων στα πλαίσια της άσκησης (Markland and Hardy, 
1993), της φυσικής αγωγής στα σχολεία (Biddle, 2001), αλλά και της συμμετοχής σε δραστηριότητες 
αναψυχής (Beard and Ragheb, 1983;  Recours,  Souville and Griffet, 2004). Οι  Duda and Tappe (1989) 
προσδιόρισαν τη γνώση, τον ανταγωνισμό, τον κοινωνικό δεσμό, την αναγνώριση, τα οφέλη της υγείας 
και  τη  βελτίωση  της  φυσικής  κατάστασης  ως  τα  κυριότερα  κίνητρα  για  αθλητική  συμμετοχή.  Οι  
Markland and Hardy (1993) πρόσθεσαν τη διασκέδαση και την αναζωογόνηση. 

Συγκεντρώνοντας έρευνες 30 χρόνων σχετικά με τους λόγους συμμετοχής των ατόμων σε δραστηριότητες 
υπαίθριας αναψυχής,  οι  Manfredo,  Driver and Tarrant (1996),  δημιούργησαν την κλίμακα  Recreation 
Experience Preference (REP), η οποία περιλαμβάνει 19 βασικές κατηγορίες κινήτρων συμμετοχής. Οι 
Alexandris, Kouthouris, Funk and Giovani, (2009), χρησιμοποίησαν μία τροποποιημένη εκδοχή του REP 
για να διερευνήσουν την παρακίνηση σκιέρ αναψυχής σε ένα μεγάλο χιονοδρομικό κέντρο στη βόρεια 
Ελλάδα.  Από  τη  διερευνητική  παραγοντική  ανάλυση  προέκυψαν  7  διαστάσεις:  α)  απόδραση,  β) 
κοινωνική αναγνώριση, γ) απόλαυση της φύσης, δ) ρίσκο και υπερδιέγερση, ε)  κοινωνικοποίηση, στ)  
ανάπτυξη δεξιοτήτων και ζ) επίτευξη. Σε έρευνα των Πολατίδου, Αλεξανδρή και Κουθούρη (2006) για τα 
κίνητρα  συμμετοχής  σε  προγράμματα  υπαίθριων  δραστηριοτήτων  υψηλών  απαιτήσεων  για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, φάνηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ  των  κινήτρων  συμμετοχής  και  των  παραγόντων  εθνικότητα,  μορφωτικό  επίπεδο,  ηλικία,  και 
οικογενειακή κατάσταση, ενώ δεν παρουσιάστηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στον παράγοντα 
φύλο.
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Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην έρευνα, που διενεργήθηκε  στην περιοχή Πριόνια του Ολύμπου,  συμμετείχαν 64 άτομα 
(64,1 % άνδρες, 39,9 % γυναίκες), με μέσο όρο ηλικίας τα 39,53 χρόνια (Τ.Α. = ±13,51). Από αυτούς, το  
51,6% ήταν παντρεμένοι, ενώ το 48,4% ανύπαντροι. Σχετικά με το μορφωτικό τους επίπεδο, το 40,6% 
ήταν πτυχιούχοι ΑΕΙ, ακολουθούσαν οι απόφοιτοι γυμνασίου / λυκείου και οι φοιτητές (από 18,8%), με 
μεταπτυχιακές σπουδές (12,5%) και οι απόφοιτοι ΙΕΚ (9,4%). Ο τόπος διαμονής τους ήταν η Βέροια 
(46,9%), η Θεσσαλονίκη (32,8%) και άλλη πόλη (20,3%).

Όργανο μέτρησης: Για τη διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής στην πεζοπορία χρησιμοποιήθηκε μία 
τροποποιημένη  εκδοχή  του  ερωτηματολογίου  μέτρησης  των  κινήτρων  συμμετοχής  σε  αθλητικές 
δραστηριότητες αναψυχής των Alexandris, Kouthouris, Funk and Giovani (2009), που αποτελείται από 18 
ερωτήσεις,  ταξινομημένες  σε 5 παράγοντες:  α) αυτοπεποίθηση (3 ερωτήσεις),  β)  κοινωνικοποίηση (4 
ερωτήσεις),  γ) γνωριμία με την περιοχή (4 ερωτήσεις),  δ)  ανάπτυξη δεξιοτήτων (3 ερωτήσεις) και  ε)  
απόδραση (4 ερωτήσεις). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθμια κλίμακα, όπου 1 = καθόλου και 5 = πάρα 
πολύ) και συνοδευόταν από ερωτήσεις για δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

Αναλύσεις:  Με το  στατιστικό  πακέτο  SPSS for Windows (18.0)  πραγματοποιήθηκε:  α)  περιγραφική 
στατιστική για μία περιληπτική παρουσίαση των δεδομένων και β) t-test για ανεξάρτητα δείγματα για τη 
διερεύνηση διαφορών στα κίνητρα μεταξύ των 2 φύλων. 

Αποτελέσματα - Συζήτηση

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι περιστασιακοί (πίνακας 1), πράγμα 
που σημαίνει ότι, δυνητικά, με τις κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ, πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν 
να εξελιχθούν σε τακτικούς.

Πίνακας 1: Συχνότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες στον Όλυμπο.

Συχνότητα συμμετοχής %
Περιστασιακοί επισκέπτες (≤3 φορές το χρόνο) 67,2%
Συχνοί επισκέπτες (≥3 φορές το χρόνο) 32,8%
Σύνολο 100%

Όσον  αφορά  στην  παρέα  που  παίρνει  κάποιος  για  να  πεζοπορήσει  στον  Όλυμπο,  στην  πρώτη  θέση 
βρίσκονται οι φίλοι, οι οποίοι προφανώς έχουν κοινά ενδιαφέροντα (πίνακας 2).

Πίνακας 2: Συντροφιά κατά την πεζοπορία

Παρέα με την οποία πεζοπορεί 
κάποιος στον Όλυμπο

% Ποσοστά των περιπτώσεων

Με φίλους 51,3% 93,8%
Με σύλλογο 22,2% 40,6%
Με τον/τη σύντροφο 13,7% 25,0%
Με την οικογένεια 6,8% 12,5%
Μόνος/η 6,0% 10,9%
Σύνολο 100% 182,8%

Όσον αφορά στη διερεύνηση των κινήτρων που ωθούν κάποιο άτομο να ασχοληθεί με την πεζοπορία  
στον  Όλυμπο,  στην  παρούσα  έρευνα  διαπιστώθηκε  ότι  η  «Ανάπτυξη  ικανοτήτων»  βιώνεται  με  τη 
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μεγαλύτερη ένταση από τους συμμετέχοντες. Αυτό πιθανά να συμβαίνει γιατί οι συμμετέχοντες, λόγω και  
του μορφωτικού τους επιπέδου, έχουν συνδέσει άμεσα την πεζοπορία με τα οφέλη που αυτή προσφέρει  
στην υγεία και  τη φυσική κατάσταση.  Η «Απόδραση» είναι  ο  δεύτερος  πιο σημαντικός παράγοντας,  
αποτέλεσμα αναμενόμενο αν σκεφτεί  κάποιος ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι άτομα που ζουν σε 
αστικό περιβάλλον, όπου η απόδραση στη φύση είναι πλέον καθημερινή ανάγκη (πίνακας 3). 

Πίνακας 3: Μέσοι όροι διαστάσεων κινήτρων συμμετοχής σε πεζοπορία στον Όλυμπο.

Παράγοντας Μ.Ο Τ.Α.
Ανάπτυξη ικανοτήτων 4,10 ± 0,83
Απόδραση 3,91 ± 1,17
Επίσκεψη / γνωριμία της περιοχής 3,35 ± 0,89
Κοινωνικοποίηση 3,24 ± 0,70
Ψυχολογική εκτίμηση 2,68 ± 1,06

Το T test για ανεξάρτητες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκε για να διερευνήσει διαφορές μεταξύ των 2 
φύλων, έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη διάσταση «Επίσκεψη και γνωριμία της περιοχής» ( t = 
2,912, p<.001). Οι γυναίκες είχαν ως ισχυρότερο κίνητρο (Μ.Ο.=3,77, Τ.Α.=0,84) από τους άνδρες (Μ.Ο. 
= 3,12, Τ.Α. = 0,84) το να επισκεφτούν και να γνωρίσουν την περιοχή. 

Συμπεράσματα

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  μελέτης,  ο  μέσος  συμμετέχων  στη  δραστηριότητα  της 
πεζοπορίας  στον  Όλυμπο  είναι  άνδρας,  διανύει  το  τέλος  της  4ης δεκαετίας  της  ζωής  του,  είναι 
παντρεμένος  και  έχει  πτυχίο  Α.Ε.Ι.  Μένει  σε  αστικό  κέντρο,  συμμετέχει  ελάχιστα  σε  υπαίθριες  
δραστηριότητες και, όταν το κάνει, προτιμά να συμμετέχει με φίλους του. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία  
των  συμμετεχόντων  είναι  άνδρες  σημαίνει  ότι  μία  βόλτα  για  πεζοπορία  στον  Όλυμπο  φαίνεται 
περισσότερο  δελεαστική  σε  έναν  άνδρα  παρά  σε  μία  γυναίκα.  Η  δημιουργία  συνδυαστικών 
προγραμμάτων  αναψυχής  με  έμφαση  σε  πολιτιστικά,  ιστορικά,  γαστρονομικά  στοιχεία,  που  να 
απευθύνονται σε γυναίκες, η προβολή διάφορων περιοχών του Ολύμπου (και όχι μόνο των κορυφών) ως 
προορισμός αναψυχικών δραστηριοτήτων που δεν απαιτούν υψηλή ορειβατική κατάρτιση και η αγορά 
από τον Δήμο Λιτοχώρου ενός βαν που θα μεταφέρει από το Λιτόχωρο στις αφετηρίες των διαδρομών 
τους ενδιαφερόμενους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αύξηση των επισκεπτών του Ολύμπου.  
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

Βακουφτσή, Ε., Τσάμη, Χρ., Βακουφτσή, Β. & Θεοδωράκης, Ν.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες

Εισαγωγή

Η έννοια της «ανάμειξης» αποτελεί αντικείμενο μελέτης μεταξύ των ερευνητών διάφορων επιστημονικών 
χώρων πάνω από 20 χρόνια, αφού βρέθηκε ότι η σημαντικότητά της έγκειται στο γεγονός ότι οδηγεί το 
άτομο  σε  μεγαλύτερη  διάθεση  αναζήτησης  πληροφοριών  σχετικά  με  συγκεκριμένα  προϊόντα,  ή 
υπηρεσίες, αλλά και στην ενίσχυση της  ψυχολογικής δέσμευσής του με επιχειρήσεις / οργανισμούς που 
τα παρέχουν. Η ανάμειξη ορίζεται ως «μία μη παρατηρούμενη κατάσταση παρακίνησης, διέγερσης, ή 
ενδιαφέροντος  για  μία  δραστηριότητα  αναψυχής,  ή  ένα  προϊόν  που  συνδέεται  με  αυτή,  η  οποία 
προκαλείται από ένα συγκεκριμένο ερέθισμα ή κατάσταση που δραστηριοποιεί το άτομο» (Havitz and 
Dimanche, 1997). 

Οι Celci and Olson (1988) πρώτοι συνέδεσαν την ανάμειξη με την έννοια της προσωπικής σχετικότητας. 
Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, το άτομο εμπλέκεται σε μία δραστηριότητα αναψυχής, όταν αυτή 
αποκτά  προσωπική  σχετικότητα με  αυτό,  ή  με  άλλα λόγια,  όταν  το άτομο που συμμετέχει  σε  αυτή, 
αντιλαμβάνεται  τη  δραστηριότητα  ως  σχετική  με  τον  εαυτό  του,  ή  υπαίτια  για  να  πετύχει  τους 
προσωπικούς του στόχους. Στη διεθνή βιβλιογραφία πολλοί είναι οι ερευνητές που μελέτησαν της έννοια 
της ανάμειξης στην αναψυχή: οι  Kyle and Chick (2004a) σε κατασκηνωτές, οι  Kyle et al.  (2003) σε 
πεζοπόρους,  οι  Cavin,  Cavin,  Kyle and Absher (2004) σε κατασκηνώσεις,  ενώ έρευνες στην Ελλάδα 
έχουν γινει μεταξύ συμμετεχόντων σε προγράμματα παραδοσιακών χορών (Θεοδωράκης και συν., 2007). 
Ωστόσο, απουσιάζουν μελέτες στον ελληνικό χώρο που να συνδιάζουν τη δραστηριότητα της ορεινής 
πεζοπορίας με τους παράγοντες της ανάμειξης. 

Σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του ρόλου μίας σειράς δημογραφικών παραγόντων 
(του φύλου, της ηλικίας, της επαγγελματικής ιδιότητας, του μηνιαίου εισοδήματος και της εκπαίδευσης) 
στα επίπεδα ανάμειξης συμμετεχόντων με τη δραστηριότητα της ορεινής πεζοπορίας.

Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 315 πεζοπόροι, από τους οποίους οι 126 ήταν γυναίκες (40%) και οι  
186 άνδρες (59%) (υπήρχε και ένα ποσοστό 1% που δεν έδωσε απάντηση σε αυτή την ερώτηση), όλοι  
ενεργοί πεζοπόροι, εγγεγραμμένα μέλη σε 6 συλλόγους. Το μεγαλύτερο ποσοστό (25.7%) αποτελούσαν 
άτομα ηλικίας 25-34 χρονών, ακολουθούσαν οι ηλικιακές ομάδες 35-44 και 45-54 χρονών (23.5%), 18-24 
χρονών (17.8%) και 55-65+ χρονών (9.5%).

Όργανα  μέτρησης:  Για  τη  διερεύνηση  της  ανάμειξης  χρησιμοποιήθηκε  η  τροποποιημένη  μορφή  της 
«Κλίμακας  Ανάμειξης  στην  Αναψυχή» του  Kyle και  συν.  (2003),  η  οποία  βασίζεται  στο  μοντέλο 5 
διαστάσεων: α) Ελκυστικότητα (3 ερωτήματα, π.χ., το να πεζοπορώ είναι από τα πιο ευχάριστα πράγματα 
που κάνω), β) Κεντρικότητα (3 ερωτήματα, π.χ., η ορεινή πεζοπορία είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής 
μου), γ) Έκφραση Ταύτισης (3 ερωτήματα, π.χ., το ότι πηγαίνω στο βουνό για να κάνω ορεινή πεζοπορία 
λέει πολλά για το ποιος είμαι), δ) Επιβεβαίωση Ταύτισης (3 ερωτήματα, π.χ., ταυτίζομαι με τα άτομα που 
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απολαμβάνουν και αυτά να πηγαίνουν στο βουνό να κάνουν ορεινή πεζοπορία) και ε) Κοινωνικό Δέσιμο 
(3 ερωτήματα, π.χ., το ότι πηγαίνω στο βουνό μου δίνει την ευκαιρία να είμαι με φίλους), Οι απαντήσεις 
δίδονταν σε μία 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 5 = συμφωνώ απόλυτα. 
Επίσης, συμπλήρωσαν πληροφορίες σχετικές με το δημογραφικό τους προφίλ.

Διαδικασία μέτρησης: Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από την πρώτη ερευνήτρια, από τη 
χρονική  περίοδο  των  Χριστουγέννων  του  2009  έως  και  μετά  το  Πάσχα  του  2010.  Πριν  από  κάθε 
δειγματολειψία η ερευνήτρια ενημέρωνε για το σκοπό της έρευνας, έδινε πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο  συμπλήρωσης  του  ερωτηματολογίου  και  απαντούσε  σε  πιθανές  απορίες.  Τα  ερωτηματολόγια 
μοιράστηκαν  στα  γραφεία  των  συλλόγων  και  η  συμμετοχή  ήταν  ανώνυμη  και  εθελοντική.  Για  την 
εξέταση της αξιοπιστίας και εσωτερικής συνοχής των ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης a (alpha) 
του  Cronbach.  Για το βαθμό μέτρησης των  συσχετίσεων  μεταξύ των  5 διαστάσεων που μετρήθηκαν 
εφαρμόστηκε  Pearson Correlation. Για να διαπιστωθεί αν το φύλο επηρεάζει τα επίπεδα ανάμειξης των 
πεζοπόρων στoυς πέντε παράγοντες χρησιμοποιήθηκε το  T-test for independent samples. Στη συνέχεια 
εφαρμόστηκε 4 φορές η ανάλυση διακύμανσης με κάθε ένα παράγοντα ξεχωριστά για τη διερεύνηση του 
ρόλου  των  δημογραφικών  χαρακτηριστικών  (ηλικία,  επαγγελματική  ιδιότητα,  γραμματικές  γνώσεις, 
μηνιαίο  εισόδημα)  και  των  5  διαστάσεων  της  ανάμειξης  (κεντρικότητα,  ελκυστικότητα,  κοινωνικό 
δέσιμο,  επιβεβαίωση  ταύτισης  και  έκφραση  ταύτισης)  των  συμμετεχόντων  με  τη  δραστηριότητα  της 
ορεινής πεζοπορίας.

Αποτελέσματα

Η  εσωτερική  συνοχή  των  5  διαστάσεων  της  ανάμειξης  ήταν  ικανοποιητική  (>.75)  (πίνακας  1).  
Διαπιστώθηκε πως το φύλο παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα επιβεβαίωση 
ταύτισης, αφού φάνηκε πως οι γυναίκες ήταν περισσότερο «ταυτισμένες» με την ορεινή πεζοπορία σε 
σχέση με τους άνδρες. Η ηλικία επηρέασε και τους 5 παράγοντες και πιο συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η 
ηλικία τόσο αυξάνονται και τα επίπεδα της ανάμειξης σε κάθε διάσταση. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι 
η επαγγελματική ιδιότητα επηρέασε 4 από τους 5 παράγοντες και πιο συγκεκριμένα τους παράγοντες 
«Κεντρικότητα»,  «Ελκυστικότητα»,  «Κοινωνικό Δέσιμο» και «Επιβεβαίωση Ταύτισης», όπου βρέθηκε 
πως η κατηγορία των συνταξιούχων είναι αυτή που παρουσίασε τα πιο υψηλά επίπεδα ανάμειξης. Δε 
βρέθηκαν  διαφορές  όσον  αφορά  στις  γραμματικές  γνώσεις  και  το  μηνιαίο  εισόδημα  και  τα  επίπεδα 
ανάμειξης σε κανέναν από τους 5 παράγοντες.

Πίνακας 1.  Μέσοι  όροι,  τυπικές  αποκλίσεις  και  δείκτες  αξιοπιστίας  των 5 διαστάσεων της  κλίμακας 
ανάμειξης στην αναψυχή.

Υποκλίμακα Μ.Ο. Τ.Α. a
Κεντρικότητα 3.22 1.01 .86
Ελκυστικότητα 3.96 .86 .80
Κοινωνικό Δέσιμο 3.12 1.02 .83
Επιβεβαίωση Ταύτισης 3.33 1.00 .75
Έκφραση Ταύτισης 2.81 .99 .78

               
Συζήτηση

Τα αποτελέσματα  της  έρευνας  έδειξαν  ότι  οι  δημογραφικοί  παράγοντες  μπορούν  να  επηρεάσουν  τα 
επίπεδα ανάμειξης με τη δραστηριότητα της ορεινής πεζοπορίας. Αναλυτικότερα,  οι  γυναίκες έδειξαν 
μεγαλύτερη  ταύτιση  με  την  παραπάνω  δραστηριότητα,  ενώ  η  ηλικία  και  η  επαγγελματική  ιδιότητα 
βρέθηκε ότι επίσης επηρεάζει 4 και 5 διαστάσεις της ανάμειξης αντίστοιχα, με τους ηλικιωμένους και  
τους συνταξιούχους να έχουν υψηλότερα επίπεδα ανάμειξης. Αντίθετα, οι γραμματικές γνώσεις και το 
μηνιαίο εισόδημα δεν επηρέασαν τα επίπεδα ανάμειξης με την πεζοπορία. 
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Τα  παραπάνω  αποτελέσματα  βοηθούν  τα  στελέχη  των  ορειβατικών  συλλόγων  να  διαμορφώσουν  το 
προφίλ ανάμειξης των μελών τους με την ορεινή πεζοπορία,  αλλά και  να κατανοήσουν το ρόλο που 
παίζουν  διαφορετικοί  δημογραφικοί  παράγοντες  στην  ανάμειξή  τους  με  αυτή.  Επίσης,  μπορούν  να 
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη τμηματοποίηση των μελών τους,  αλλά και στην ανάπτυξη πιο 
στοχευμένων ενεργειών μάρκετινγκ.
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Εισαγωγή

Ο σύγχρονος  εξοντωτικός  τρόπος  ζωής  και  το  ποιοτικά  υποβαθμισμένο  περιβάλλον  των  σύγχρονων 
πόλεων  καθιστά  ιδιαίτερα  σημαντική  την  υπαίθρια  αναψυχή  και  τη  συμμετοχή  σε  προγράμματα 
υπαιθρίων δραστηριοτήτων. Οι Χρόνης και Ζουρμπάνος (2001) αναφέρουν ότι η συμμετοχή σε υπαίθριες 
δραστηριότητες  συνδέεται  με  συναισθήματα  όπως  η  ευχαρίστηση,  η  επίτευξη,  η  επιτυχία  και  η 
ικανοποίηση, τα οποία ενδυναμώνουν και προστατεύουν την ψυχική υγεία των ατόμων και βοηθούν σε 
πολύ μεγάλο ποσοστό στην εδραίωση της ψυχολογικής τους ευημερίας. Η υπαίθρια αναψυχή ορίζεται ως 
η  αλληλεπίδραση  μεταξύ  μίας  δραστηριότητας  και  ενός  υπαίθριου  φυσικού  περιβάλλοντος  που 
αναδημιουργεί ένα άτομο φυσικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά και κοινωνικά (Alexandris,  Barkoukis 
and Tsormpatzoudis, 2007). 

Σύμφωνα με τον Κουθούρη (2009), οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής ως υπηρεσίες αποβλέπουν,  
κυρίως,  στην  ευχαρίστηση  των  συμμετεχόντων  και  στην  απόκτηση  νέων  εμπειριών  που  συνδέονται 
πολλές  φορές  στο  μυαλό  των  συμμετεχόντων  με  την  περιοχή  που  υλοποιούνται.  Η  έννοια  της 
«ανάμειξης»  σε  δραστηριότητες  αναψυχής  έχει  μελετηθεί  με  στόχο  την  κατανόηση  της  διαδικασίας 
λήψης της απόφασης για συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής (Iwasaki and Havitz, 2004), στο γιατί 
τα άτομα επιλέγουν ως χόμπι τις δραστηριότητες αυτές (McGehee, Yoon and Cardenas, 2003; Funk and 
Bruun,  2007)  και  στην  αφοσίωση  που  δείχνουν  οι  επισκέπτες  στις  περιοχές  όπου  αναπτύσσονται  οι 
σχετικές δραστηριότητες (Havitz and Dimanche, 1999). 

Γενικότερα, η ανάμειξη αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται την ενασχόλησή 
τους με μία δραστηριότητα και  στο πόσο σημαντική τη θεωρούν. Η σημαντικότητά της έγκειται στο 
γεγονός  ότι  οδηγεί  το  άτομο  σε  μεγαλύτερη  διάθεση  αναζήτησης  πληροφοριών  σχετικά  με  τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ., πληροφορίες για διαθέσιμο εξοπλισμό / εγκαταστάσεις, ενημέρωση 
για  νέα  προγράμματα),  καθώς  και  στην  ψυχολογική  δέσμευσή  του  με  τους  φορείς  (π.χ.,  εταιρεία 
αναψυχής),  ή  τις  εγκαταστάσεις  (π.χ.,  ποτάμι,  βουνό,  κλπ.)  όπου  παρέχεται  η  συγκεκριμένη 
δραστηριότητα (Gahwiler and Havitz, 1998; Havitz and Dimanche, 1999; McIntyre and Pigram, 1992).  
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάμειξη με μία συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι μία κατάσταση η οποία 
παραμένει σχετικά σταθερή στο χρόνο. Γι’ αυτό το λόγο αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία και ως  
«διαρκής ανάμειξη» (Havitz and Mannell, 2005; Kyle, Absher, Hammitt and Cavin, 2006).

Το θεωρητικό υπόβαθρο και ο τρόπος μέτρησης της έννοιας της ανάμειξης στην αναψυχή βασίστηκε σε  
θεωρίες και  μοντέλα μέτρησης από το χώρο της συμπεριφοράς καταναλωτών (Havitz and Dimanche, 
1999).  Σύμφωνα  με  τον  Kyle και  τους  συνεργάτες  του  (2004),  ο  εννοιολογικός  προσδιορισμός  της 
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ανάμειξης  στην  αναψυχή  σχετίζεται  με  την  έννοια  της  «προσωπικής  σχετικότητας»,  που  αρχικά 
αναφέρθηκε από τους Celci and Olson (1988) στο χώρο της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Για τους 
τελευταίους,  μία  δραστηριότητα  αποκτά  «σχετικότητα»,  όταν το άτομο θεωρεί  ότι  σχετίζεται  με τον 
εαυτό του και  είναι σημαντική για την επίτευξη προσωπικών του στόχων. Επίπεδα ανάμειξης με μία 
δραστηριότητα  αναψυχής  δημιουργούνται  όταν  οι  στόχοι,  οι  αξίες  και  τα  ενδιαφέροντα  του  ατόμου 
συμπίπτουν με τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας αναψυχής (Kyle et al., 2004).

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να μελετήσει το βαθμό ανάμειξης των συμμετεχόντων με τη συμμετοχή 
σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Επιπλέον στόχος ήταν να εξετάσει το βαθμό ανάμειξης ανάλογα 
με το φύλο των συμμετεχόντων.

Μεθοδολογία

Δείγμα:  Στην  έρευνα  έλαβαν  μέρος  συμμετέχοντες  σε  δραστηριότητες  υπαίθριας  αναψυχής  που 
πραγματοποιήθηκαν  σε  περιοχές  της  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης  μεταξύ  Ιουλίου  και 
Σεπτεμβρίου του 2010. Συνολικά μοιράστηκαν 1205 ερωτηματολόγια, επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 
732 και τελικά κρίθηκαν κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τα 637 (ποσοστό επιστροφής: 52,9%).

Όργανα  συλλογής  των  δεδομένων:  Για  την  αξιολόγηση  του  βαθμού  ανάμειξης  χρησιμοποιήθηκε  η 
κλίμακα  των  Kyle,  Graefe,  Manning and Bacon (2004),  που  αφορά  στη  συλλογή  δεδομένων  για  3 
διαστάσεις:  α)  την  ελκυστικότητα (attraction)  (5  μεταβλητές),  β)  την  κεντρικότητα (centrality)  (3 
μεταβλητές)  και  γ)  την  αυτοέκφραση (self-expression)  (3  μεταβλητές).  Η συγκεκριμένη  κλίμακα έχει 
εφαρμοστεί με επιτυχία σε περιβάλλοντα που αφορούν στον ελεύθερο χρόνο και την αναψυχή και έχει  
αποδειχθεί  ότι  είναι  έγκυρη  και  αξιόπιστη  (Kyle et al.,  2003;  2004;  Kyle and Chick,  2004).  Η 
συγκεκριμένη  κλίμακα  έχει  ήδη  χρησιμοποιηθεί  σε  ελληνικό  πληθυσμό  και  έχει  επανειλημμένα 
επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία της (Alexandris,  Kouthouris,  Funk and Chatzigianni, 2008; 
Alexandris, Kouthouris, Funk and Giovani, 2009; Θεοδωράκης, Πανοπούλου και Βλαχόπουλος, 2007). Οι 
απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθμια κλίμακα τύπου  Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και  7 =  συμφωνώ 
απόλυτα. 

Διαδικασία  συλλογής  των  δεδομένων:  Το  ερωτηματολόγιο  στάλθηκε  σε  εταιρείες  που  οργανώνουν 
προγράμματα  υπαίθριας  αναψυχής  στην  Ανατολική  Μακεδονία-Θράκη  και  ζητήθηκε  άδεια  για  την 
υλοποίηση της έρευνας. Οι εταιρείες έστειλαν στους ερευνητές ένα πρόγραμμα με τις δράσεις που θα 
ανέπτυσσαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και από το σύνολο των προγραμμάτων αυτών επιλέχτηκαν 
τυχαία αυτά στα οποία θα μοιράζονταν το ερωτηματολόγιο. Προσοχή δόθηκε στο να μη συμπίπτουν οι 
ημερομηνίες πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε όλους τους 
συμμετέχοντες ακριβώς μετά το τέλος της κάθε δραστηριότητας. Παρόλο που 2 μέλη της ερευνητικής 
ομάδας ήταν πάντα παρόντα κατά τη διαδικασία της συλλογής τους για την επίλυση πιθανών αποριών 
αρκετοί  (473)  αρνήθηκαν  να  το  συμπληρώσουν,  ή  το  επέστρεψαν  με  ελλείψεις,.  Οι  αθλητικές 
δραστηριότητες αναψυχής στις οποίες συμμετείχαν τα άτομα από τα οποία ζητήθηκε να συμπληρώσουν 
τα ερωτηματολόγια ήταν: ορεινή πεζοπορία, ελεύθερη κατασκήνωση στην ύπαιθρο, προσανατολισμός, 
ορεινή  ποδηλασία,  κανό-καγιάκ  σε  λίμνες,  ποτάμια  και  θάλασσα,  rafting,  τοξοβολία,  παιχνίδια  με 
σχοινιά, αθλητική σκοποβολή, αναρρίχηση-καταρρίχηση, καταδύσεις, θαλάσσια σπορ.

Διαδικασία ανάλυσης: Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS for 
Windows (16.0). Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις αξιοπιστίας των παραγόντων ανάμειξης, περιγραφικές 
αναλύσεις και ανάλυση T-test με ανεξάρτητη μεταβλητή το φύλο των συμμετεχόντων.

Αποτελέσματα

Σέρρες                         3 – 5 Δεκεμβρίου 2010 71



11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού

Η εσωτερική συνοχή τόσο ολόκληρης της κλίμακας (a = .90), όσο και των επιμέρους κλιμάκων αυτής 
(ελκυστικότητα:  a =  .873,  κεντρικότητα:  a =  .80  και  αυτοέκφραση:  a =  .79)  ήταν  περισσότερο  από 
ικανοποιητική. Από την περιγραφική ανάλυση προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες θετικότερα αξιολογούν τον 
παράγοντα  «ελκυστικότητα»  (Μ.Ο.  =  5,2),  μετά  την  «αυτό-έκφραση»  (Μ.Ο.  =  5,1)  και  τέλος  την 
«κεντρικότητα» (Μ.Ο. = 4,42). Τέλος, η σύγκριση με βάση το φύλο των συμμετεχόντων δεν έδειξε καμία 
στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το βαθμό ανάμειξής τους στις δραστηριότητες αυτές.

Συμπεράσματα

Οι δείκτες εσωτερικής συνοχής των ερωτημάτων της κλίμακας φαίνεται να υποστηρίζουν με επάρκεια 
την  εσωτερική  αξιοπιστία  της  κλίμακας.  Σίγουρα,  απαραίτητη  κρίνεται  η  πραγματοποίηση 
επιβεβαιωτικής, ή/και διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης προκειμένου το συγκεκριμένο μοντέλο να 
επιβεβαιωθεί  και  στο  χώρο  της  συμμετοχής  σε  προγράμματα  υπαίθριας  αθλητικής  αναψυχής.  Τα 
αποτελέσματα  έδειξαν,  επίσης,  ότι  τα  επίπεδα ανάμειξης  των  συμμετεχόντων  κυμάνθηκαν σε  μέτρια 
επίπεδα και  στις  3 διαστάσεις,  με την ελκυστικότητα και  τη δυνατότητα αυτοέκφρασης μέσα από τη  
συμμετοχή σε σχετικές δραστηριότητες να παρουσιάζουν λίγο πιο υψηλούς μέσους όρους σε σχέση με 
την  κεντρικότητα.  Η αύξηση της  συμμετοχής  σε  δραστηριότητες  αναψυχής  είναι  σημαντική  για  την 
καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία του πληθυσμού και φυσικά για την κερδοφορία των επιχειρήσεων 
που τις προσφέρουν. Η βελτίωση των επιπέδων ανάμειξης των συμμετεχόντων θα πρέπει να απασχολήσει  
ιδιαίτερα τις εταιρείες αθλητικής αναψυχής. Η έρευνα θα πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρωθεί  και σε 
άλλες διαστάσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς, όπως τα κίνητρα των συμμετεχόντων, την ποιότητα 
των παρεχομένων υπηρεσιών των εταιρειών (δημοσίων, ή ιδιωτικών), την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι 
πελάτες  τους  από  τη  συμμετοχή,  την  ψυχολογική  δέσμευση  των  συμμετεχόντων  τόσο  με  τις 
δραστηριότητες, όσο και με τον τόπο που αυτές παρέχονται.
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ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

KAI TON ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Κωνσταντινάκος, Π.,1 Σκορδίλης, Ε.2 & Κυπραίος, Γ.1 
1 Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Εισαγωγή

Οι απόψεις που έχουν οι άνθρωποι για ένα κοινωνικό γεγονός / λειτουργία αντανακλά την υποκειμενική 
αναπαράσταση  των  ιδίων,  ως  ιδεολογική,  ή  βιωματική  «στάση»  που  έχουν  για  το  προσδιοριζόμενο 
αντικειμενικό  κοινωνικό  γεγονός  (Παπαστάμου  και  Μαντόγλου,  1995).  Οι  αντιλήψεις  μπορούν  να 
επηρεάζονται λόγω της κοινωνικής καταγωγής των ανθρώπων, αφού η διάκριση εξαιτίας της κοινωνικής 
και  γεωγραφικής  διαστρωμάτωσης  διαφοροποιούν  τις  αντιλαμβανόμενες  αναπαραστάσεις  των 
κοινωνικών λειτουργιών (Μπουρντιέ, 2002). Με τη σειρά τους, οι φυσικές δραστηριότητες (ΦΔ) και ο 
αθλητισμός  αποτελούν  μία  βασική  κοινωνική  λειτουργία,  η  οποία  εξασφαλίζει  στους  ενεργά 
συμμετέχοντες βιολογική βελτίωση που επιδρά θετικά στη συναισθηματική τους ζωή. Οι άνθρωποι σε 
κράτηση (φυλακισμένοι),  όπως οι κοινωνικοί  παραβάτες, είναι υποχρεωμένοι  να βιώνουν καθημερινά 
χωροχρονικό περιορισμό,  ακόμα και  σε αναγκαίες  λειτουργίες,  όπως είναι  οι  ΦΔ,  αφού οι  συνθήκες 
κράτησης δεν τις επιτρέπουν. Επιπλέον, στις φυλακές εν μέρει υφίσταται μία άνιση λειτουργία μεταξύ 
των έγκλειστων σε δικαστικές-κλειστές  και  αγροτικές-ανοιχτές φυλακές,  με τους δεύτερους  να έχουν 
πολλαπλές  δυνατότητες  σε  ΦΔ,  όπως  οι  σωματικές  δράσεις  λόγω εργασίας,  ή  χώρων  για  άσκηση - 
άθληση. Αντίθετα, κατά το μεγαλύτερο μέρος των δικαστικών κλειστών φυλακών στη χώρα μας  δεν  
υπάρχουν υποδομές για ΦΔ.

Το δικαίωμα στις ΦΔ είναι κατοχυρωμένο από το 1989 στο Συμβούλιο της Ευρώπης και συγκεκριμένα 
στον  Καταστατικό  Χάρτη  Δικαιωμάτων  (άρθρο  15β,  για  τη  εκπαίδευση  των  φυλακισμένων),  όπου 
συστήνεται  στα  κράτη-μέλη  να  εφαρμόσουν  πολιτικές  που  θα  επιτρέπουν  και  θα  προτρέπουν  τη 
συμμετοχή  φυλακισμένων  σε  αντίστοιχα  προγράμματα  (ΕPEA,  1989,  εδάφιο  1,11).  Επιπλέον,  η 
αναγκαιότητα της άσκησης /  άθλησης σε άτομα με περιορισμό του χώρου κράτησης (φυλακισμένοι),  
δημιουργεί επιπρόσθετη κοινωνική υποχρέωση από το κράτος ως προς το δικαίωμα της κινητικής τους 
δραστηριοποίησης μέσω οργανωμένων μορφών άσκησης - άθλησης (Κωνσταντινάκος, 2008).

Μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε στην ανασκόπηση της  βιβλιογραφίας δομημένο ερευνητικό εργαλείο που 
ανιχνεύει τις στάσεις φυλακισμένων για τις ΦΔ και τον αθλητισμό. Η δημιουργία ενός τέτοιου  εργαλείου 
θα βοηθήσει, εκτός από την περιγραφή των στάσεων, στην αξιολόγηση των αναγκών για συμμετοχή τους 
σε αντίστοιχα προγράμματα, τη διαφοροποίηση τους αναφορικά με τον τύπο της φυλακής, ποινή, φύλο, 
προηγούμενη εμπειρία, κλπ., καθώς και στην οργάνωση και την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων 
από την πολιτεία. 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να δημιουργήσει ένα ερευνητικό εργαλείο για την περιγραφή των 
στάσεων, σε Έλληνες κρατούμενους, αναφορικά με τις ΦΔ και τον αθλητισμό.
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Μέθοδος

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 308 ενήλικοι άνδρες, που ήταν έγκλειστοι σε 3 Ελληνικές φυλακές 
(Κορυδαλλού  Αττικής,  Τρίπολης  Αρκαδίας  και  Τίρυνθας  Αργολίδας).  Οι  δύο  πρώτες  είναι  κλειστές 
φυλακές με περιορισμένους χώρους και εγκαταστάσεις, ενώ η τρίτη είναι ανοιχτή–αγροτική με ελευθερία 
χώρου, κίνησης–εργασίας και με πολλαπλές εγκαταστάσεις για ΦΔ.

Όργανο  μέτρησης:  Για  τις  ανάγκες  της  έρευνας  χρησιμοποιήθηκε  δομημένο  ερωτηματολόγιο  με  11 
συνολικά προτάσεις, σε 5βάθμια μορφή Likert, όπου 1 = πάρα πολύ και 5 = καθόλου). Απαντήσεις με 
χαμηλή  βαθμολογία  αντιπροσώπευαν  θετικές  στάσεις,  ενώ υψηλότερες  βαθμολογίες  αντιπροσώπευαν 
αρνητικές στάσεις. Οι συμμετέχοντες δήλωναν το βαθμό συμφωνίας / διαφωνίας τους με το περιεχόμενο 
της κάθε πρότασης ξεχωριστά (π.χ., Οι φυσικές – αθλητικές δραστηριότητες σας είναι αναγκαίες;). Το 
ερωτηματολόγιο  δομήθηκε  με  βάση  τη  θεωρία  των  αναπαραστάσεων  των  Moscovivi (1999), 
Παπαστάμου και  Μαντόγλου (1995) και  Καμπίτση (2004),  για να αξιολογηθούν οι  στάσεις  Ελλήνων 
φυλακισμένων για τις ΦΔ, αναφορικά με τα προηγούμενα βιώματα / αντιλήψεις τους. 

Διαδικασία  μέτρησης:  Για  τη διεξαγωγή της  έρευνας,  οι  ερευνητές  ζήτησαν εγγράφως  άδεια  από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο ενέκρινε τη δράση και έστειλε τα ερωτηματολόγια υπηρεσιακά 
στην κοινωνική υπηρεσία των 3 φυλακών,  η  οποία τα μοίρασε στους  φυλακισμένους,  συνέλεξε  όσα 
συμπληρώθηκαν και τα απέστειλε υπηρεσιακά στην ερευνητική ομάδα.

Στατιστική ανάλυση: Η ομαδοποίηση των προτάσεων του ερωτηματολογίου σε παράγοντες εξετάστηκε 
μέσω  διερευνητικής  παραγοντικής  ανάλυσης  (exploratory factor analysis)  (Pedhazur and Pedhazur-
Schmelkin, 1991).  Συγκεκριμένα,  εξετάστηκαν οι ιδιοτιμές (eigen values > 1.00) και  το ποσοστό της 
ερμηνευμένης διασποράς για τους παράγοντες που προέκυψαν (oblique rotation).  Επιπλέον, εξετάστηκαν 
οι φορτίσεις των προτάσεων στους παράγοντες με βασικό κριτήριο για τη διατήρησή τους, ή μη, την 
υψηλή φόρτιση-high factor loading (> . 40). Αντίστοιχα κριτήρια για τη διατήρηση, ή μη των προτάσεων 
ήταν: α) χαμηλή φόρτιση (< .40), β) υψηλή φόρτιση (> .40) με παραπάνω από έναν παράγοντα και γ)  
υψηλή φόρτιση (> .40) με διαφορετικού περιεχομένου παράγοντα (Tabachnick and Fidell, 1998; Stevens, 
2002).  Τέλος,  εξετάστηκε  η  ομαλή  μεταβολή  κλίσης  (scree plot)  για  τον  τελικό  προσδιορισμό  του 
αριθμού των παραγόντων (Thomas and Nelson, 2004). Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της διερευνητικής 
παραγοντικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της εσωτερικής συνοχής των παραγόντων (a 
reliability). Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν οι δείκτες  Cronbach a για να προσδιορίσουν την εσωτερική 
συνοχή των παραγόντων που προέκυψαν από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση (Stevens,  2002; 
Darren and Mallery, 2001).

Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τον αγκώνα της ομαλής μεταβολής κλίσης (scree plot), η διερευνητική ανάλυση παραγόντων 
ανέδειξε 3 συνολικά παράγοντες, οι οποίοι ερμήνευαν το 51.751% της συνολικής διασποράς. Με βάση 
τους  παράγοντες  που  αναδείχτηκαν  και  το  αντίστοιχο  περιεχόμενο  των  11  προτάσεων,  το 
ερωτηματολόγιο, ονομάστηκε «Στάσεις Ελλήνων Φυλακισμένων για τη ΦΔ» (Attitudes Towards Physical 
Activity of Greek Prisoners;  ATPA-GP). Εξέταση των φορτίσεων προσδιόρισε ότι  όλες  οι  προτάσεις 
ομαδοποιούνταν  στους  3  παράγοντες  με  τις  κατάλληλες  τιμές  (>  .40)  και  καμία  πρόταση  δεν 
ικανοποιούσε κάποιο από τα κριτήρια που παρουσιάστηκαν στη στατιστική ανάλυση, για την εξαίρεσή 
της. Στον πρώτο παράγοντα ομαδοποιούνταν 7 από τις προτάσεις (3, 5, 7, 8, 9, 10, και 11), με ιδιοτιμή  
4.089 και 31.870% ερμηνευόμενης διασποράς και, σύμφωνα με την ανάλυση περιεχομένου, ο παράγοντας 
ονομάστηκε «Αναγκαιότητα για ΦΔ» (a = .884).  Στο δεύτερο παράγοντα ομαδοποιήθηκαν 2 από τις 
προτάσεις (1 και 2), με ιδιοτιμή 1.843 και 10.859% ερμηνευόμενη διασπορά (a = .629) και, σύμφωνα με 
την ανάλυση περιεχομένου, ο παράγοντας ονομάστηκε «ΦΔ πριν και κατά τη Διάρκεια της Φυλάκισης».  
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Τέλος,  στον  τρίτο  παράγοντα  ομαδοποιήθηκαν  οι  προτάσεις  4  και  6,  με  ιδιοτιμή  1.734 και  9.022% 
ερμηνευόμενη διασπορά και, με  βάση την ανάλυση περιεχομένου, ο παράγοντας ονομάστηκε «Αποτροπή 
και Έλλειψη ΦΔ» (a = .587).

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Ο σκοπός της έρευνας ήταν η δόμηση ερωτηματολογίου για την περιγραφή των στάσεων για τις ΦΔ και  
τον  αθλητισμό  σε  Έλληνες  φυλακισμένους.  Το  ερωτηματολόγιο  ονομάστηκε  «Στάσεις  Ελλήνων 
Φυλακισμένων για τη ΦΔ» (ATPA-GP) και αποτελεί την πρώτη ερευνητική προσπάθεια με ερευνητικό 
αντικείμενο Έλληνες  φυλακισμένους.  Με βάση το αντίστοιχο περιεχόμενο των  προτάσεών τους  οι  3 
παράγοντες  ονομάστηκαν:  1)  «Αναγκαιότητα  για  ΦΔ»,  β)  «ΦΔ  Πριν  και  Κατά  τη  Διάρκεια  της 
Φυλάκισης» και γ) «Αποτροπή και Έλλειψη ΦΔ». 

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υπόκεινται σε περιορισμούς και για τους παρακάτω λόγους δεν 
μπορούν  να  γενικευτούν:  1)  η  εγκυρότητα  του  περιεχομένου  καθορίστηκε  με  βάση  τη  θεωρία  των 
Moscovivi (1999) και Παπαστάμου και Μαντόγλου (1995). Σε περίπτωση που χρησιμοποιούταν κάποια 
άλλη θεωρία (π.χ., της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς, των Aijen and Fisbein, 1991), τα αποτελέσματα ίσως 
ήταν διαφορετικά, 2) δεν βρέθηκαν δημοσιευμένες μελέτες που εξέτασαν το ίδιο κοινωνικό φαινόμενο για 
να συγκριθούν τα αποτελέσματα, 3) δεν πραγματοποιήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση για να 
υποστηρίξει τα ευρήματα, 4) ο τρίτος παράγοντας είχε συντελεστή αξιοπιστίας .58 που βρίσκονταν κάτω 
από τα αποδεκτά όρια που ορίζονται  για παράγοντες σε αντίστοιχα στατιστικά εγχειρίδια (π.χ.,  Hair, 
Anderson, Tathma and Black, 1998), 5) οι 2 από τους 3 παράγοντες ερμηνεύτηκαν με 2 μόνο προτάσεις,  
γεγονός που βρίσκεται σε αντίθεση με τον Stevens (2002) που ισχυρίστηκε ότι για να ερμηνευθεί κάθε 
παράγοντας  ξεχωριστά είναι  απαραίτητες  3,  τουλάχιστον,  προτάσεις,  6)  οι  απαντήσεις  308 ενήλικων 
ανδρών  συγκεντρώθηκαν  από  ένα  συνολικό  πληθυσμό  των  3  φυλακών  που  ξεπερνούσε  τους  5.000 
έγκλειστους. Ως εκ τούτου, είναι λογικό να υποτεθεί ότι οι απαντήσεις που αξιολογήθηκαν προέρχονταν 
από φυλακισμένους που ίσως είχαν κίνητρο να συμμετέχουν, καθώς και προηγούμενη εμπειρία από ΦΔ 
και αθλητισμό γενικότερα. 

Σε κάθε περίπτωση, περισσότερη έρευνα κρίνεται απαραίτητη πάνω στις στάσεις φυλακισμένων για ΦΔ, 
με αντιπροσωπευτικό δείγμα και  από γυναικείες φυλακές,  καθώς και η εξέταση της εγκυρότητας του 
ερωτηματολογίου σε φυλακές ανοιχτού και κλειστού τύπου, για κρατούμενους που διαφέρουν αναφορικά 
με την ποινή, καταδίκες, ηλικία, κλπ.
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ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Κορμικιάρη, Σ.¹ & Κώστα, Γ. 2 
1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ

Εισαγωγή

Τα ταξίδια περιπέτειας είναι ένας από τους γρήγορα αναπτυσσόμενους τύπους τουρισμού (Zurick, 1992). 
Ο Ewert (1989) καθορίζει τον τουρισμό περιπέτειας ως την εσκεμμένη αναζήτηση του κινδύνου και την 
αβεβαιότητα  του  αποτελέσματος.  Οι  προσδιορισμοί  του  τουρισμού  περιπέτειας  είναι  παραδοσιακά 
επικεντρωμένοι στην αναψυχή περιπέτειας (Hall and Weiler 1992;  Sung,  Morrison and O’Leary 1997). 
Τέτοιου είδους εμπειρίες χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση ικανότητας και κινδύνου (Martin and 
Priest, 1986).

Ο  τουρισμός  περιπέτειας  καλύπτει  μία  ανάγκη  του  σύγχρονου  άνθρωπου  των  μεγαλουπόλεων  για 
εκτόνωση από το στρες που προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η ανία της ρουτίνας και έχει ήπιες και 
σκληρές διαστάσεις. Σύμφωνα με τον Christiansen (1990), η ήπια περιπέτεια επιδιώκεται από ανθρώπους 
που ενδιαφέρονται μεν για τον κίνδυνο, αναλαμβάνουν, όμως, στην πραγματικότητα μικρό ρίσκο, ενώ οι 
δραστηριότητες  σκληρής  περιπέτειας  περιέχουν  υψηλό  επίπεδο  κινδύνου.  Οι  τουρίστες  περιπέτειας 
γνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες υψηλού κινδύνου ενδεχόμενα θα 
εμπλακούν σε πιθανούς κινδύνους που μπορούν να επιφέρουν τραυματισμούς, ακόμη και θάνατο. Ως εκ 
τούτου, η προστασία των τουριστών από ατυχήματα που συμβαίνουν σε περιοχές που έχουν άμεση σχέση 
με τον τουρισμό έχει γίνει μία από τις πρωταρχικές μέριμνες της βιομηχανίας του τουρισμού (Frangialli, 
2003),  στην  οποία  περιλαμβάνονται  οι  ενώσεις  της  βιομηχανίας  αυτής  και  οι  σχετικοί  τομείς  της 
κυβέρνησης κάθε προορισμού (Wilks and Page, 2003).

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  ο  καθορισμός  των  ειδών  των  τραυματισμών  των  τουριστών 
περιπέτειας στην Αυστραλία και στη Ν. Ζηλανδία και η εξέταση των μέτρων που λαμβάνονται για τη 
διαχείριση κινδύνων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων αυτών.

Μεθοδολογία

Για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανασκόπησης της 
βιβλιογραφίας.

Ανασκόπηση  βιβλιογραφίας
 
Οι  Wilks and Davis (2003),  εξέτασαν  το  προφίλ  των  τραυματισμών  που  συμβαίνουν  σε  διεθνείς 
αθλητικούς τουρίστες κατά την ενασχόλησή τους με τον τουρισμό περιπέτειας στην Αυστραλία και τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί από τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των κινδύνων κατά τη 
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, κάθε χρόνο η Αυστραλία φιλοξενεί 
πάνω από 4 εκατομμύρια διεθνείς  επισκέπτες,  που,  κατά μέσο όρο,  μένουν στη χώρα 27 νύχτες  και 
ξοδεύουν $ 2.549. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τουρισμού της Αυστραλίας, οι πιο συχνοί τύποι αναψυχής 
για  τους  τουρίστες  αυτούς  είναι  η αναψυχή στην παραλία (κολύμπι,  καταδύσεις,  σέρφινγκ,  κλπ.),  τα 
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ψώνια και οι επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς. Η προαναφερόμενη έρευνα δεν εξέτασε τον εσωτερικό 
τουρισμό της χώρας, ο οποίος αποτελεί το 76% του Εθνικού Τουριστικού Εισοδήματος.

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε άγνωστες αθλητικές δραστηριότητες, βρισκόμενοι σε άγνωστο 
περιβάλλον,  οι  διεθνείς  τουρίστες  έχουν  περισσότερες  πιθανότητες  να  τραυματιστούν  από  ό,τι  οι 
Αυστραλοί. Σύμφωνα με τα αρχεία των νοσοκομείων της Πολιτείας αυτής, στην πενταετία 1995-1999 τα 
υψηλότερα  ποσοστά  τραυματισμών  ανήκαν  σε  ατυχήματα  που  προέρχονταν  από  μοτοσικλέτα, 
καταδύσεις,  πτώσεις,  τσιμπήματα  δηλητηριωδών  φιδιών  και  πέσιμο  από  άλογα.  Σύμφωνα  με  τους 
ερευνητές,  προκειμένου  να  αυξηθεί  το  επίπεδο  ασφάλειας  των  τουριστών  περιπέτειας  η  κρατική 
Υπηρεσία Υγείας και Aσφάλειας δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού και 
έχει δημιουργήσει νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση των επαγγελματιών 
του κλάδου. Επίσης, η τουριστική βιομηχανία στην Αυστραλία έχει δημιουργήσει λεπτομερείς οδηγούς 
συμβουλών για τη διαχείριση κινδύνων που μπορούν να παρουσιαστούν σε αυτόν τον τομέα. 

Επειδή  όταν  συμβαίνουν  ατυχήματα  οι  τραυματισμένοι  τουρίστες  εγείρουν  αξιώσεις  υψηλών 
αποζημιώσεων  οι  κυβερνήσεις  σε  αρκετές  πολιτείες  της  Αυστραλίας  έχουν  εκδώσει  νόμους  που 
περιορίζουν τη νομική ευθύνη για  έναν,  ή  περισσότερους  προφανείς  κινδύνους  για  πολύ επικίνδυνες 
δραστηριότητες  αναψυχής  και  έχουν  αυξήσει  το  κόστος  των  ασφάλιστρων.  Επίσης,  έχει  καταβληθεί 
ιδιαίτερη προσπάθεια για να μειωθεί ο κίνδυνος μέσω της εφαρμογής «καλών πρακτικών», όπως είναι η 
εκπαίδευση  του  προσωπικού,  η  ενημέρωση  των  τουριστών  /  πελατών  και  οι  γραπτές  πολιτικές  και 
διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) την αναγνώριση των περιοχών κινδύνου, β) την αντίληψη των 
αιτίων και των συνεπειών των τραυματισμών, γ) τη λήψη μέτρων για την αποφυγή ατυχημάτων, δ) την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των ατυχημάτων όταν συμβούν και ε) τη συνεργασία με την κυβέρνηση 
και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Σε μια μελέτη των  Wilks et al. (2003), η οποία έγινε με τη συμμετοχή της Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Αυστραλίας, ερευνήθηκε το προφίλ των μοιραίων τραυματισμών των τουριστών στη συγκεκριμένη χώρα, 
κατά την περίοδο 1997 - 2000. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν 17 εκ. τουρίστες στη 
χώρα και  1513 θάνατοι,  το 20% των οποίων θεωρήθηκαν τυχαίοι.  Οι πιο σημαντικές αιτίες  τυχαίων  
θανάτων προέρχονταν από ατυχήματα: α) χερσαίας μεταφοράς, β) πνιγμών και καταδύσεων, γ) πτώσεων,  
δ) τυχαίων δηλητηριάσεων, ε) θαλάσσιας μεταφοράς, στ) αέρα και ζ) διάφορα άλλα .

Ο Mackie (1999), αναφέρει πως στο διάστημα 1992-1999 στην Αυστραλία πνίγηκαν 788 τουρίστες από 
12 χώρες, 61% των οποίων πνίγηκε κατά τη διάρκεια σέρφινγκ και το 24% ενώ έκανε καταδύσεις και  
snorkeling. Η έρευνες δείχνουν ότι ο πνιγμός παραμένει η πρωταρχική αιτία των θανάτων των ξένων 
τουριστών στην Αυστραλία. Σε έρευνά τους που προσανατολίστηκε στον καθορισμό των επιπτώσεων της 
δημόσιας υγείας από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια συμμετοχής των κατοίκων της Αυστραλίας σε 
αθλήματα περιπέτειας οι Finch and Cassell (2006), διαπίστωσαν πως η δραστηριότητα της περιήγησης με 
άλογα είχε τα δεύτερα υψηλότερα ποσοστά τραυματισμών στους κάτοικους, αλλά και στους εγχώριους 
τουρίστες της Αυστραλίας.

Σε παλαιότερη έρευνά του, ο Wilks (2000) μελέτησε την ασφάλεια του snorkeling και των καταδύσεων 
στο  Great Barrier Reef της Αυστραλίας, μία από τις γνωστότερες περιοχές στον κόσμο ως προορισμός 
θαλάσσιου τουρισμού. Περισσότεροι από 1 εκ. δύτες την επισκέπτονται κάθε χρόνο και πάνω από το 80% 
των  συνολικών  επισκεπτών  συμμετέχουν  στη  δραστηριότητα  του  snorkelling.  Κυβερνητικές  πηγές 
ανέφεραν πως 1 στους 430.000 δύτες της περιοχής κατέληξε σε θάνατο σε σχέση με τους 1 προς 120.000 
δύτες για την υπόλοιπη Αυστραλία. Για την Αμερική η συχνότητα θανάτων ήταν 1 στους 100.000 δύτες, 
ενώ στην Ιαπωνία η συχνότητα ήταν 6,5 θάνατοι κάθε 100.000 δύτες (Santoro,1998). Για τους διεθνείς 
τουρίστες  βασικός  τραυματισμός  από τις  καταδύσεις  με  μπουκάλες  ήταν  η  ασθένεια  από μη  σωστή 
αποσυμπίεση. 
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Σύμφωνα πάντα με τον Wilks (2000), στο 25% των θανάτων που συνέβησαν στην Αυστραλία και στη Ν. 
Ζηλανδία  σε  καταδύσεις  προϋπήρχε  πρόβλημα υγείας,  το  οποίο  απέτρεπε  τη  συμμετοχή  σε  αυτή  τη 
δραστηριότητα.  Σε  πολλές  περιπτώσεις  ο  αποθανών  είχε  προειδοποιηθεί  από  επαγγελματία  γιατρό, 
γνώστη των καταδύσεων, αλλά και κάποιες φορές από δάσκαλο των καταδύσεων, ότι έπρεπε να αποφύγει  
αυτή τη δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, ο κώδικας πρακτικής υποχρεώνει κάθε άτομο που επιθυμεί να 
συμμετάσχει σε καταδύσεις αναψυχής να συμπληρώσει ειδικό έντυπο για την κατάσταση της υγείας του 
και  σε  περίπτωση  που  υπάρχει  πρόβλημα  να  απευθύνεται  σε  ειδικούς  γιατρούς  για  να  λάβει  άδεια 
συμμετοχής στη δραστηριότητα. 

Σε παρόμοια πλαίσια κινήθηκε και η έρευνα των Bentley, Page and Macky (2007), η οποία είχε ως στόχο 
την καθιέρωση μιας κατευθυντήριας γραμμής και την ενημέρωση αναφορικά με τους τραυματισμούς των 
πελατών στον τουρισμό περιπέτειας στη Ν. Ζηλανδία, αλλά και την εξέταση μοντέλων και τάσεων όσον 
αφορά στις χρηματικές απαιτήσεις που προήρθαν από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε 
τουριστικά  ταξίδια  περιπέτειας.  Σε  αντίθεση  με  τους  προηγούμενους  ερευνητές,  η  μελέτη  αυτή 
επικεντρώθηκε σε ατυχήματα του εσωτερικών τουριστών της χώρας. Συλλέχθηκαν στοιχεία από τη βάση 
δεδομένων  της  Εταιρίας  Αποζημιώσεων  Ατυχημάτων  (ACC),  που  αφορούσαν  στις  απαιτήσεις  των 
ντόπιων τουριστών ηλικίας από 16 ετών και πάνω, για τραυματισμούς που είχαν σχέση με τη συμμετοχή 
τους σε σπορ περιπέτειας, κατά την περίοδο Ιούλιος 2003 – Ιούνιος 2004.

Οι απαιτήσεις για αποζημιώσεις των τουριστών περιπέτειας έγιναν για τραυματισμούς που προήλθαν από 
χερσαίες  δραστηριότητες  59%,  υδάτινες  δραστηριότητες  38%  και  μόλις  1%  από  δραστηριότητες 
ιπτάμενου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Πάνω από τους μισούς τραυματισμούς από τουρισμό περιπέτειας 
προήλθαν από 4 δραστηριότητες: περιήγηση με άλογα, πεζοπορία, ποδηλασία βουνού και σέρφινγκ, ενώ 
το 60% των συνολικών τραυματισμών συνέβη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Συνολικά καταγράφηκαν 15.648 περιπτώσεις ανθρώπων που πρόβαλλαν αξιώσεις αποζημιώσεων  επειδή 
συμμετείχαν σε σπορ περιπέτειας και τραυματίστηκαν. Ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων αυτών ήταν 
36,4  χρόνια.  Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  χρηματικών  αποζημιώσεων  (50%)  απαίτησαν  τουρίστες 
ηλικιακής 21-40 χρόνων. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι άνδρες απαίτησαν χρηματικές αποζημιώσεις σε 
μεγαλύτερο ποσοστό (63,3%)  από ότι οι γυναίκες (36,7%) (Bentley et al., 2007). Τα ευρήματα αυτά 
καταδεικνύουν σημαντικό πρόβλημα στον τουρισμό περιπέτειας. Η σοβαρότητα του προβλήματος δεν  
διαφαίνεται σε όλο της το εύρος, αφού από τη συγκεκριμένη μελέτη αποκλείστηκαν οι διεθνείς τουρίστες. 

Συμπεράσματα 

Παρά το γεγονός ότι  η Αυστραλία και  η Ν. Ζηλανδία κατέχουν τις  πρώτες θέσεις  παγκοσμίως στην 
οργάνωση  προγραμμάτων  δραστηριοτήτων  περιπέτειας  παρατηρούνται  πολλές  ελλείψεις  στον  τρόπο 
διεξαγωγής και τη διαχείριση ρίσκου κατά τη δάρκεια των δραστηριοτήτων αυτών, με αποτέλεσμα να 
απειλείται η ασφάλεια των τουριστών. Για να αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας για τους ανθρώπους που 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες περιπέτειας, είναι απαραίτητο να υπάρχει μία συντονισμένη προσπάθεια 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και εγρήγορση των ίδιων των συμμετεχόντων. 
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H ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τζώτζη, Γ. & Αθανασίου, Ν. 
Επιμελητήριο Σερρών

Εισαγωγή

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος η δικτύωση 
αποτελεί  ένα σημαντικό παράγοντα τόσο για την περιφερειακή ανάπτυξη, όσο και την ανάπτυξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Erkus-Ozturk, 2009; Michael, 2007). Γενικά, τα δίκτυα (networks) μπορούν 
να  οριστούν  ως  ένα  σύνολο  ατόμων,  αντικειμένων,  εκδηλώσεων  που  συνδέονται  μεταξύ  τους  με 
συγκεκριμένους και σαφώς προσδιορισμένους δεσμούς (Novelli, Schmitz and Spencer, 2006). Ανάλογα 
με  το  αντικείμενο,  τα  δίκτυα  μπορούν  να  διακριθούν  σε  επιχειρησιακά,  σε  συμβουλευτικά,  σε 
τεχνολογικά, σε διοικητικά, κλπ., ενώ, ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση που καλύπτουν μπορούν να 
διακριθούν σε τοπικά, περιφερειακά και διεθνή (Morrison and Rabellotti, 2009). 

Η δικτύωση στον τουρισμό μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, κυρίως 
των  αγροτικών  περιοχών,  δεδομένου  του  μεγέθους  των  εμπλεκόμενων  επιχειρήσεων,  του 
πολυπαραγωγικού συστήματος που υπάρχει και της ανάγκης διατήρησης των φυσικών και ανθρωπογενών 
πόρων  κάθε  προορισμού  (Lynch and Morrison,  2007).  Οι  διαφορετικές  επιχειρήσεις  τουρισμού, 
παραβλέποντας  τον  μεταξύ  τους  ανταγωνισμό,  μπορούν  να  συνεργάζονται  ώστε  να  προσφέρουν 
ανταγωνιστικά  προϊόντα  τουρισμού,  προσαρμοσμένα  στην  τοπική  φιλοσοφία  και  νοοτροπία, 
εξασφαλίζοντας,  έτσι,  αμοιβαία  οφέλη  για  το  κοινωνικό  σύνολο  και  τις  επιχειρήσεις  (Jackson and 
Murphy, 2006). 

Tις  τελευταίες  δεκαετίες,  o οινοτουρισμός  αναπτύσσεται  οργανωμένα  και  συστηματικά  σε 
οινοπαραγωγικές περιοχές του πλανήτη (τη Γαλλία, τη Ζηλανδία, την Αυστραλία, τη Χιλή, τη Βραζιλία, 
κλπ.) ως μορφή ειδικού, ή εναλλακτικού τουρισμού (Fensterseifer, 2007;  Kunc, 2009;  Pikkemaat,  et al, 
2009;  Simpson and Bretherton, 2004). Μiα προσέγγιση που βασίζεται περισσότερο στις υπηρεσίες και 
στο  πρότυπο  ζωής  του  οινοτουρίστα  περιλαμβάνει  περιηγήσεις  σε  επισκέψιμα  οινοποιεία  (Υ.Α. 
385951/2000)  και  οινοπαραγωγικές  περιοχές,  ώστε  οι  επισκέπτες  να  ζήσουν  την  εμπειρία  ενός 
ξεχωριστού οινικού τοπίου,  αλλά και του σύγχρονου τρόπου ζωής που επικεντρώνεται  γύρω από την 
απόλαυση του κρασιού το φαγητό, το φυσικό περιβάλλον και τις πολιτιστικές δραστηριότητες (Mitchell 
and Hall, 2006). Στην Ελλάδα, χώρα με μακραίωνη ιστορία τόσο στην παραγωγή κρασιού όσο και στη 
φιλοξενία,  ο  οινικός  τουρισμός  αποτελεί  ένα  στοίχημα  που  δεν  έχει  ακόμη  κερδηθεί.  Ωστόσο,  τα 
τελευταία χρόνια γίνονται αξιόλογες προσπάθειες ώστε να αποτελέσει παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξης 
τόσο των οινοπαραγωγικών περιοχών όσο και των επιχειρήσεων που συνδέονται με το αμπέλι, το κρασί 
και τη φιλοξενία (Lagos et.al, 2008; Karafolas, 2007; Alebaki and Iakovidou, 2009). 

Σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας έχουν αναπτυχθεί δίκτυα οινοτουρισμού ως συλλογική 
πρωτοβουλία  οινοποιητικών  επιχειρήσεων.  Αν  ληφθούν  υπόψη  τα  πλεονεκτήματα  της  δικτύωσης  η 
συμβολή των δικτύων αυτών στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού θεωρείται θετική και παρόμοια δομή 
ακολουθείται με επιτυχημένα αποτελέσματα σε διεθνείς οινοτουριστικούς προορισμούς (Erkus-Ozturk, 
2009; March and Wilkinson,  2009).  Στην  Ελλάδα,  το  πιο  επιτυχημένο  παράδειγμα  οινοτουριστικού 
δικτύου αποτελούν «Οι δρόμοι του κρασιού της Βορείου Ελλάδας» που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή 
του  λεγόμενου  Αμπελώνα  της  Μακεδονίας.  Ωστόσο,  υπάρχει  πλήθος  οινοπαραγωγικών  και  άλλων 
επιχειρήσεων, αλλά και τοπικών φορέων που δε συμμετέχουν σε ένα τέτοιο δίκτυο και αυτό αποτελεί ένα 
θέμα προς διερεύνηση. 
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Σκοπός     

Σκοπός της  παρούσας  έρευνα  ήταν  να εξετάσει  την εξέλιξη  του οινοτουρισμού  στον  Αμπελώνα της 
Μακεδονίας  και  τη  συμβολή  του  οινοτουριστικού  δικτύου  των  Δρόμων  του  Κρασιού  της  Βορείου 
Ελλάδος στην ανάπτυξη των οινοτουριστικών επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών.

Μεθοδολογία

Δείγμα: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 52 οινοποιεία της Β, Ελλάδας, από τα οποία τα 30 ήταν μέλη 
δικτύου  και  τα 22  όχι.  Από αυτά,  τα  45 ήταν επισκέψιμα,  ενώ τα υπόλοιπα 7  πρόκειται  καταστούν 
επισκέψιμα στο μέλλον. 

Όργανο  μέτρησης: Η  συλλογή  των  στοιχείων  έγινε  με  τη  χρήση  δομημένου  ερωτηματολογίου  με 
ερωτήσεις  κατά  κανόνα  κλειστού  τύπου,  από  απλές,  εναλλακτικές  και  πολλαπλής  επιλογής,  μέχρι 
ερωτήσεις κατάταξης σε αύξουσα σειρά και κλίμακες.  Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο ομάδες 
ερωτήσεων. Η Α ομάδα περιλαμβάνει πληροφορίες με τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης (έδρα,  έτη 
λειτουργίας, νομική μορφή, κλπ), το παραγόμενο προϊόν και τη διανομή του, καθώς και το προσωπικό της 
επιχείρησης  (αριθμό  εργαζομένων,  μορφωτικό  επίπεδο,  συμμετοχή  μελών  της  οικογένειας,  κλπ  ).  Η 
ομάδα  Β  αναφέρεται  στη  συμμετοχή  της  επιχείρησης  σε  δίκτυα,  στις  υποδομές,  τις  παρεχόμενες  
οινοτουριστικές υπηρεσίες και την επισκεψιμότητα και διερευνάται η γνώμη των οινοπαραγωγών ως προς 
τους παράγοντες που συμβάλλουν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη του οινοτουρισμού στην περιοχή τους.

Διεξαγωγή έρευνας: Η πρώτη φάση της έρευνας έγινε στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2009 στο πλαίσιο της 
ετήσιας έκθεσης «Ο Χάρτης των Γεύσεων» στη Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετέχουν οινοποιητικές 
επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα αλλά και από χώρες του εξωτερικού. Η διανομή των ερωτηματολογίων 
έγινε μαζί με μια συνοδευτική επιστολή με επεξηγήσεις για το σκοπό της έρευνας. έγινε το Σάββατο 12  
Δεκεμβρίου στις που συμμετείχαν στην έκθεση Η δεύτερη φάση της έρευνας έγινε από 20 Ιανουαρίου έως 
31 Μαρτίου 2010 με την αποστολή ερωτηματολογίων μέσω e-mail και fax σε οινοποιητικές επιχειρήσεις, 
στοιχεία  των  οποίων  είχαν  ληφθεί  από  τα  επιμελητήρια  της  Β.  Ελλάδας.  Επίσης,  σε  ορισμένες 
επιχειρήσεις της Κοζάνης και Φλώρινας έγιναν επισκέψεις στα κατά τόπους οινοποιεία. 

Αποτελέσματα

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα 
είναι κυρίως μικρές οικογενειακές μονάδες, με υψηλό επίπεδο αυτοαπασχόλησης και ελλιπή υποδομή σε 
θέματα  εστίασης  και  διαμονής  εντός  οινοποιείων.  Επίσης,  διαπιστώθηκε  από  τα  μέλη  του  δικτύου 
έλλειψη πληροφοριακού υλικού, καθώς και προτάσεων για σίτιση στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του 
δικτύου. γεγονός προς διερεύνηση από τους υπεύθυνους διαχείρισης του δικτύου.
 
Στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις προσφέρουν εμφιαλωμένο κρασί και διαθέτουν ιδιόκτητο αμπελώνα (το 
63,4% βιολογικό), ενώ στο 61,5% η πρώτη ύλη προέρχεται από ιδιόκτητο αμπελώνα. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εργαζόμενων είναι  εργάτες (46%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (36,5%) έχουν σπουδές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Οινολόγοι, Γεωπόνοι, Χημικοί, Λογιστές, κλπ). Με εξαίρεση μία επιχείρηση 
δεν απασχολείται προσωπικό με τουριστικές σπουδές.

Η ετήσια επισκεψιμότητα των επιχειρήσεων είναι σχετικά μικρή, ωστόσο οι επισκέπτες σε ποσοστό 90% 
επαναλαμβάνουν  την  επίσκεψή  τους  στα  οινοποιεία. Οι  επισκέψεις  γίνονται  συνήθως  άνοιξη  και 
φθινόπωρο,  από  Έλληνες  που  ταξιδεύουν  ως  μεμονωμένα  άτομα,  παρέες,  ή  ως  σχολεία,  ενώ  οι 
οινοτουρίστες αγοράζουν συνήθως προϊόντα της επιχείρησης. 
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Ως προς τα μη μέλη του δικτύου, στην πλειοψηφία τους επιθυμούν τη συμμετοχή τους στους Δρόμους του 
Κρασιού, κυρίως λόγω των δυνατοτήτων προβολής σε στοχευμένο κοινό. Οι κύριες αιτίες μη συμμετοχής 
στο δίκτυο είναι το ύψος της εισφοράς, η απουσία εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας και η μη θεσμοθέτηση 
του οινοτουρισμού ως ειδική μορφή τουρισμού.

Συμπεράσματα - Προτάσεις

Με  βάση  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  αλλά  και  άλλων  ερευνών  στην  περιοχή της  Β.  Ελλάδας 
(Κarafolas, 2007;  Alebaki and Iakovidou,2009), επιβεβαιώνεται η έλλειψη δεσμών μεταξύ οινοποιείων 
και  συνεργαζόμενων  μελών  των  Δρόμων  του  Κρασιού.  Η  δικτύωση  μπορεί  να  αποτελεί  μέσο 
αντιμετώπισης  του  ανταγωνισμού  και  απόκτησης  συγκριτικού  πλεονεκτήματος,  αλλά  δεν  έχει  τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα εάν δεν υπάρχει σαφής καθορισμός ενεργειών και στόχων του δικτύου και 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών που επιτρέπουν τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων 
και  ελαχιστοποιούν τις  διαφορές  (Lagos et.al.,  2008). Στην ίδια  φιλοσοφία  πρέπει  να διερευνηθεί  το 
πλαίσιο συνεργασίας τόσο των τοπικών φορέων για την εξασφάλιση των γενικότερων υποδομών (δίκτυο 
μεταφορών,  σήμανση,  χώροι  αναψυχής  και  πρασίνου),  όσο  και  της  στρατηγικής  ανάπτυξης  του 
τουρισμού που εμπεριέχει και οινοτουριστικές δράσεις. Αρκετές αμπελοοινικές περιοχές της Β. Ελλάδας 
με έντονη οινοπαραγωγική δράση μπορούν να προσφέρουν στον επισκέπτη μία οινοτουριστική πρόταση, 
με ταυτόχρονη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου, ως ολοκληρωμένο και αυτόνομο 
τουριστικό προϊόν (Αλεμπάκη, 2010; Karafolas, 2007). 

Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  επιβεβαιώνουν  την  αρνητική  επίδραση  που  έχει  στην  ανάπτυξη  του 
οινοτουρισμού  η  έλλειψη  προτάσεων  για  οργανωμένες  εκδρομές  από  πρακτορεία  τουρισμού 
(Σταυρινούδης,  2008;  Χρήστου,  2008).  Προς  αυτή  την  κατεύθυνση  είναι  αναγκαίο  να  εξεταστεί  η 
δυνατότητα των οινοτουριστικών επιχειρήσεων να εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, καθώς και η 
πιθανότητα να λειτουργεί αυτό σε βάρος των μεμονωμένων οινόφιλων. Από την άλλη, είναι σημαντικό να 
εξεταστεί από την πλευρά των τουριστικών πρακτορείων η συμμετοχή των καταναλωτών σε οργανωμένες 
οινοτουριστικές δράσεις. 

Από  την  πλευρά  της  ζήτησης  στη  Βόρεια  Ελλάδα,  ο  οινοτουρισμός  φαίνεται  να  αποτελεί  Ελληνική 
υπόθεση  (Τριανταφύλλου-Πιτσάκη,  2005).  Η  δυναμική  παρουσία  αλλοδαπών  σε  περιοχές  με 
αναπτυγμένο τουρισμό θερινών διακοπών μπορεί  να αξιοποιηθεί για την επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου  μέσω των  οινοτουριστικών  δράσεων.  Η διερεύνηση  των  χαρακτηριστικών  των  αλλοδαπών 
τουριστών  και  η  υιοθέτηση  κατάλληλης  πολιτικής  τμηματοποίησης  και  προσέγγισής  τους,  είναι  ένα 
ακόμη θέμα προς εξέταση (Sparks, 2009).  

Απαραίτητες είναι οι ενέργειες προβολής και η προσέγγιση των συνεργαζόμενων μελών που βρίσκονται 
σε  κοντινή  απόσταση  από  τα  οινοποιεία,  ώστε  να  παρέχεται  πλήθος  εναλλακτικών  επιλογών  στους 
περιηγητές. Σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και με τη βοήθεια γεωγραφικού 
συστήματος  πληροφοριών  (GIS)  χρειάζεται  η  δημιουργία  ψηφιακού  χάρτη  με  τις  οινοτουριστικές 
επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  σε  κάθε  διαδρομή,  ώστε  να  διευκολυνθεί  η  πρόσβαση  των 
επισκεπτών.

Τέλος,  απαιτείται  να  εξεταστεί  η  αναγκαιότητα  υιοθέτησης  διαφορετικής  πολιτικής  προώθησης  του 
οινοτουρισμού κατά τόπους, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε προορισμού, για να παράγει τα 
μέγιστα για την περιοχή αποτελέσματα. Αυτό συνεπάγεται και τη διαφοροποίηση τιμολογιακής πολιτικής 
δικτύου και επιχειρήσεων και πληροφόρηση στα μέλη και τα υποψήφια μέλη σχετικά με το  value for 
money από τη συμμετοχή σε αυτό.

Η χάραξη στρατηγικής του οινοτουρισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο θα συμβάλει 
αποφασιστικά  στην  επιτυχημένη  πορεία  του.  Η  απόκτηση  τουριστικής  συνείδησης  από  τις 
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οινοτουριστικές επιχειρήσεις, η εμπλοκή των τοπικών φορέων και της κοινωνίας και κυρίως η δικτύωση 
μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην υλοποίηση των πολιτικών προώθησής του και να παρέχουν 
στον επισκέπτη μία ελκυστική οινοτουριστική εμπειρία με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
κάθε περιοχής του. 
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Πρόσβαση την 11η Νοεμβρίου 2010.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ΣΤΟ SΟUTH YORKSHIRE (UK)

Kούτρου, N.1 & Κώστα, Γ.2

1 Institute of Sport and Leisure Policy, Loughborough University, UK 
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 

Εισαγωγή
 
Στο  Ηνωμένο  Βασίλειο,  τα  εθελοντικά  αθλητικά  σωματεία  είναι  οργανισμοί  που  έχουν  στόχο  να 
παρέχουν:  α)  ευκαιρίες  μαζικής  συμμετοχής  στον  αθλητισμό,  β)  διεξόδους  στους  αθλητές,  ώστε  να 
προοδεύουν σε επαγγελματικό επίπεδο (Garrett, 2003) και γ) αθλητικές υπηρεσίες που η κυβέρνηση και ο 
ιδιωτικός τομέας δεν εκφράζουν ενδιαφέρον να παρέχουν (Gratton and Taylor, 2000). Η κυβέρνηση έχει 
αναγνωρίσει τη συνεισφορά των σωματείων αυτών στο αθλητικό σύστημα της χώρας (Department of 
Culture,  Media and Sport,  2000),  όπου  1.5  εκατομμύριο  εθελοντές  συμμετέχουν  στη  διαχείριση 
περισσότερων  από  110.000  ερασιτεχνικών  σωματείων,  παρέχοντας  υπηρεσίες  σε  περισσότερα  από  8 
εκατομμύρια  μέλη.  Σύμφωνα  με  το  Sport England (2003),  οι  εθελοντές  προσφέρουν  1.2  δις  ώρες 
υπηρεσίας, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε £14 δις. Επίσης, αντιπροσωπεύουν το 75% του συνολικού 
αριθμού των εθελοντών της χώρας και προσφέρουν το 80% των συνολικών ωρών που αφιερώνονται σε 
εθελοντικές  δραστηριότητες  γενικά  (για  να  αντικατασταθούν  οι  εθελοντές  και  οι  υπηρεσίες  που 
προσφέρουν θα χρειαζόταν 720.000 επιπλέον προσωπικό πλήρους απασχόλησης).

Παρόλη τη σημασία του εθελοντισμού για τη διατήρηση των ευκαιριών συμμετοχής στον αθλητισμό η 
συμμετοχή των εθελοντών επηρεάζεται αρνητικά από διάφορους παράγοντες (Lockstone, Jago and Deery, 
2002; Robinson and Godbey, 1997) και έχει παρατηρηθεί μια γενική μείωση στον αριθμό τους  (Βrown, 
2005;  Nichols,  Gratton,  Shibli and Taylor,  1998;  Davies,  1998;  Lyons and Fabiansson,  1998).  Όπως 
υποστηρίζουν οι Nichols, Shibli and Taylor (1998b) η μείωση αυτή οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στους 
παρακάτω  παράγοντες:  α)  έλλειψη  χρόνου  λόγω  αύξησης  των  οικογενειακών  και  εργασιακών  τους 
υποχρεώσεων,  β)  αύξηση των  ωρών  της  κανονικής  τους  εργασίας,  γ)  η  στροφή  και  τάση  προς  τον 
επαγγελματικό αθλητισμό και δ) οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες (ΕΑΟ) απαιτούν περισσότερες και 
πιο  περίπλοκες  γραφειοκρατικές  διαδικασίες.  Παρόμοια,  ο  Taylor (2004)  κατέληξε  στα  παρακάτω 
συμπεράσματα: α) δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές στους αθλητικούς οργανισμούς, γεγονός που οδηγεί 
σε  ανάληψη  περισσότερων  καθηκόντων  από  τους  υπάρχοντες  εθελοντές,  β)  ένα  μεγάλο  ποσοστό 
εθελοντών είναι πλέον μεγάλης ηλικίας, και γ) τα μέλη των αθλητικών οργανισμών δίνουν περισσότερο 
έμφαση στη συμμετοχή στον αθλητισμό επί πληρωμή (pay and play). 

Σύμφωνα με την έρευνα General Household Survey (2002), το 6.4% του ενήλικου πληθυσμού της Αγγλία 
συμμετέχει στο άθλημα της αντιπτέρισης κάθε χρόνο (Whole Sport Plan / BAofE website, 2005), γεγονός 
που το καθιστά την 6η πιο δημοφιλή αθλητική δραστηριότητα,  καθώς και  το  πιο  δημοφιλές  άθλημα 
ρακέτας  στη  χώρα.  Η ομοσπονδία  του  αθλήματος  της  Αγγλίας  (BADMINTON England)  στηρίζεται 
απόλυτα στο εθελοντικό της προσωπικό (BAofE website, 2005), αλλά πολλά από τα 2.200 σωματεία-
μέλη της ομοσπονδίας αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσέλκυση και στη διατήρηση των εθελοντών 
τους (Sansome, 2006).  Παρόλη τη σημασία του προβλήματος που περιγράφηκε παραπάνω, ελάχιστες  
έρευνες  έχουν  διεξαχθεί  σχετικά με  τα κίνητρα  και  τα εμπόδια  που επηρεάζουν τους  εθελοντές  των 
αθλητικών συλλόγων αντιπτέρισης.
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Σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τα κίνητρα και τα εμπόδια που επηρεάζουν τη  
συμμετοχή  των  εθελοντών  στα  αθλητικά  σωματεία  μπάντμιντον  στη  περιοχή  South Yorkshire της 
Αγγλίας.

Mεθοδολογία

Δείγμα:  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  160 άτομα (100 άνδρες  [62%],  και  60  γυναίκες  [38%],  από τους 
οποίους οι 60 ήταν εθελοντές και οι 100 ήταν μέλη 9 αθλητικών σωματείων αντιπτέρισης στην περιοχή 
South Yorkshire της Αγγλίας (από τους 27 συνολικά που υπάρχουν στην περιοχή).

Όργανα  μέτρησης:  Για  την  πραγματοποίηση  του  σκοπού  της  έρευνας  χρησιμοποιήθηκαν  2 
ερωτηματολόγια κλειστού τύπου. Το πρώτο βασίστηκε στην έρευνα της Sport England (2002) σχετικά με 
τον εθελοντισμό στον αθλητισμό (Sport England, 2003) και το δεύτερο στο ερευνητικό ερωτηματολόγιο 
που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή της Εθνικής Έρευνας για τον Εθελοντισμό (National Survey of 
Volunteering, 1997) (για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της έρευνας πραγματοποιήθηκαν περιορισμένες 
τροποποιήσεις).  Η  εσωτερική  και  εξωτερική  εγκυρότητα  της  έρευνας  βασίστηκε  στο  γεγονός  ότι  τα 
ερωτηματολόγια είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες σχετικές έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα από τα σωματεία αντιπτέρισης.

Διαδικασία  μέτρησης:  Για  τη  συλλογή  των  δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε  δείγμα  ευκολίας,  καθώς  οι 
συμμετέχοντες  στην  έρευνα  δεν  αντιπροσώπευαν  όλους  τους  εθελοντές  και  τα  μέλη  των  αθλητικών 
σωματείων. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη φύση της έρευνας, 
συμμετείχαν ελεύθερα και  δεν επηρεάστηκαν αρνητικά με κανένα τρόπο από τη συμμετοχή τους.  Οι 
απαντήσεις τους κρατήθηκαν ανώνυμες και απόρρητες (Gratton and Jones, 2004). 

Ανάλυση των αποτελεσμάτων: Πραγματοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων και συσχετίσεων με τη χρήση 
του προγράμματος SPSS 15.

Αποτελέσματα 

Tα αποτελέσματα  της  παρούσας  έρευνας  έδειξαν  ότι  οι  εθελοντές  των  σωματείων  αντιπτέρισης  που 
πήραν μέρος στην έρευνα ήταν κυρίως άνδρες (65%, Ν=60) και είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο (53,3%). 
Η πλειοψηφία εργάζονταν με πλήρη απασχόληση (71,7%),  δεν είχαν παιδιά που ζουν στο ίδιο σπίτι  
(76,7%)  και  ήταν  κυρίως  βρετανικής,  καυκάσιας  καταγωγής  (White-British)  (78,3%,  Ν=60).  Τα 
παραπάνω ευρήματα συμβαδίζουν με τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την  Sport 
England (2003) και τον Coleman (2002). Επίσης, βρέθηκε ότι οι εθελοντές ηλικίας 25 - 34 χρόνων έχουν 
σημαντικά  ποσοστά  ανάμειξης  στα  διοικητικά  συμβούλια  των  σωματείων  που  ανήκουν  (43,3%).  Η 
πλειοψηφία (48,3%) άρχισε τον εθελοντισμό για προσωπικό όφελος, το οποίο σε αυτή τη περίπτωση 
εκφράζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο άθλημα (εσωτερική παρακίνηση). Ωστόσο, το γεγονός ότι ο 
δεύτερος πιο δημοφιλής λόγος που αναφέρθηκε ήταν η ωφέλεια της οικογένειας και φίλων τους, καθώς 
και η ανάγκη να βελτιώσουν την κατάσταση στο σωματείο τους αντανακλά επίσης αλτρουιστικά κίνητρα. 
Η πλειοψηφία (44,1%) άρχισε τον εθελοντισμό αφού τους ζητήθηκε από άλλους να συνεισφέρουν στο 
σωματείο. 

Όσον αφορά στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές, η σημαντικότερη δυσκολία που αναφέρθηκε 
ήταν  η  έλλειψη εθελοντών στο  σωματείο  (58,3%,  Ν=60),  που συνδέεται  με  το τρίτο  σημαντικότερο 
εμπόδιο που υποστηρίζει  ότι  ο φόρτος  εργασίας στο σωματείο μοιράζεται  μεταξύ λιγότερων ατόμων 
(41,7%). Επίσης, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου  λόγω οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων 
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αποτελεί το δεύτερο σε σημασία εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές των σωματείων αντιπέρισης 
(53,3%, Ν=60). Εν αντιθέσει, η έρευνα της  Sport England (2003) κατέδειξε ότι πρωταρχικής σημασίας 
εμπόδια για τους εθελοντές των αθλητικών σωματείων ήταν ο αυξημένος φόρτος εργασίας που αφήνεται 
σε  λιγότερα  άτομα   καθώς  και  η  αυξημένη  ανάγκη  των  σωματείων  για   εθελοντικό  προσωπικό  με 
εξειδικευμένες  γνώσεις  και  προσόντα.  Αυτή η αλλαγή των απόψεων μεταξύ των εθελοντών των δύο 
δειγμάτων σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν υποδεικνύει ότι η έλλειψη χρόνου επηρεάζει 
σημαντικά  τους  εθελοντές  στον  αθλητισμό.  Επιπλέον,  το  γεγονός  ότι  η  ανάγκη  για  εξειδικευμένες 
γνώσεις δεν αναφέρθηκε ως εμπόδιο για το δείγμα της παρούσας έρευνας ίσως οφείλεται  στο υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο τους και επομένως στην ύπαρξη των απαραίτητων ικανοτήτων να φέρουν εις πέρας τα 
καθήκοντα τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων που ήταν μέλη στα σωματεία 
αντιπτέρισης  ήταν  άνδρες  (61%,  Ν=100),  με  ενεργή  οικονομική  δραστηριότητα  και  οι  περισσότεροι 
(72%) με πλήρες ωράριο εργασίας. Επιπλέον, ήταν πιο πιθανό να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25 -34 
και στην πλειοψηφία τους (69%) δεν είχαν εξαρτώμενα παιδιά υπό την επίβλεψη τους. Όσον αφορά στη 
φυλετική τους καταγωγή οι περισσότεροι (82%, Ν=100) ήταν καυκάσιοι Βρετανοί (White-British) και 
είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Η πλειοψηφία (69%) ήταν μέλη στο σωματείο μέχρι 3 χρόνια, το οποίο 
σημαίνει ότι το επίπεδο αφοσίωσης τους σε αυτό δεν ήταν υψηλό

Η πλειοψηφία  των μελών που δεν ενδιαφέρονται για τον εθελοντισμό υπέδειξαν ότι προτιμούν απλά να 
ασχολούνται  με  την  αντιπτέριση,  το  οποίο  σημαίνει  ότι  το  επίπεδο  αφοσίωσής  τους  στον  αθλητικό 
οργανισμό  είναι  χαμηλό.  Αυτό  ίσως  οφείλεται  στη  μικρής  διάρκειας  ανάμειξή  τους  με  αυτόν,  ή  σε 
αλλαγές στις κοινωνικές δομές που προωθούν την ιδεολογία του «πληρώνω για να συμμετέχω» (Gaskin, 
2008). 

Όσον αφορά στα οφέλη του εθελοντισμού,  οι εθελοντές αναγνώρισαν ότι το μεγαλύτερο όφελος που 
συνδέεται με την εθελοντική τους δραστηριότητα είναι η ικανοποίηση που βιώνουν από το να βοηθούν το 
σωματείο  να  λειτουργεί  εύρυθμα  και  να  επιτυγχάνει  τους  στόχους  του.  Τα  μέλη  των  σωματείων 
συνέδεσαν τον εθελοντισμό με τις ευκαιρίες διασκέδασης και κοινωνικοποίησης, κάτι που δείχνει ότι  
θεωρούν τον εθελοντισμό ως ένα μέσο προσωπικής ικανοποίησης. 

Συζήτηση

Τα  σωματεία  αντιπτέρισης  πρέπει  να  μην  εστιάζουν  μόνο  στα  χαρακτηριστικά  των  εθελοντών  που 
αναφέρθηκαν  παραπάνω και  να  προσπαθούν  να  προσελκύσουν  άτομα  με  διαφορετικά  δημογραφικά 
χαρακτηριστικά. Επιπλέον, πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι περισσότεροι απολαμβάνουν τον εθελοντισμό, 
καθώς  συνδέεται  με  την  ικανοποίηση  των  προσωπικών  τους  αναγκών  και  τους  παρέχει  ευκαιρίες 
αναψυχής και διασκέδασης. Επομένως, πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας ισχυρής και φιλικής 
οργανωτικής  ατμόσφαιρας  και  να  διευκολύνουν  τη  δημιουργία  κοινωνικών  επαφών  μέσω  της 
διοργάνωσης εκδηλώσεων / ανεπίσημων συναντήσεων / γεγονότων για τα μέλη τους. 

Η  ανάγκη  εφαρμογής  πιο  επαγγελματικών  διαδικασιών  στην  οργάνωση  των  συλλόγων  προσθέτει 
επιπλέον  πίεση  στον  ήδη  περιορισμένο  ελεύθερο  χρόνο  των  εθελοντών.  Όπως  υποδείχτηκε  από  την 
πλειοψηφία των εθελοντών λιγότερος φόρτος εργασίας και γραφειοκρατία θα έκαναν τον εθελοντισμό πιο 
ελκυστικό για αυτούς. Επομένως, τα σωματεία πρέπει να μοιράζουν το φόρτο εργασίας και να κάνουν 
αποτελεσματική  ανάθεση καθηκόντων για  την αύξηση της  ικανοποίησης των εθελοντών τους  και  τη 
διατήρηση της συμμετοχής τους.

Όσον αφορά στους πιο συνηθισμένους τρόπους προσέλκυσης νέων εθελοντών, δεν βρέθηκαν σημαντικές 
διαφορές  μεταξύ  του  δείγματος  στο  τρόπο  που  ασχολήθηκαν  πρωταρχικά  με  τον  εθελοντισμό  στο 
μπάντμιντον (Taylor et al., 2003). Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Shibli et al (1999) είναι προτιμότερο να 
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ζητείται η βοήθεια των εθελοντών αρχικά παρά να αναμένεται η προθυμοποίηση τους. Επομένως, τα  
σωματεία  πρέπει  να  υιοθετήσουν  πιο  συστηματικές  μεθόδους   προσέγγισης  των  μελών  και  των 
οικογενειών τους για εθελοντική βοήθεια. 

Η κάλυψη των εξόδων και η αναγνώριση των προσπαθειών είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την 
ικανοποίηση των εθελοντών. Επομένως, τα σωματεία πρέπει να διασφαλίζουν την κάλυψη των εξόδων 
των εθελοντών και να αναγνωρίζουν τη σημαντική συνεισφορά των εθελοντών τους. Για παράδειγμα,  
μικρής σημασίας έπαθλα (π.χ.,  μειωμένο κόστος  συνδρομής,  δωρεάν παροχή της στολής της ομάδας, 
κλπ.) θα μπορούσε να αυξήσει τα επίπεδα αφοσίωσης των μελών και έτσι θα ήταν πιο πιθανό να είναι πιο 
πρόθυμοι να συνεχίσουν την προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών. 

Eνα υψηλό ποσοστό του δείγματος (εθελοντές και μέλη), κυρίως οι νεότεροι σε ηλικία, αναγνώρισαν τη 
λειτουργική  σημασία  του  εθελοντισμού  στην  προσωπική  τους  ανάπτυξη  μέσω  της  απόκτησης  νέων 
προσόντων και δεξιοτήτων. Υποδείχτηκε επίσης ότι ο εθελοντισμός θα ήταν πιο ελκυστικός αν πρόσφερε 
περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Επομένως, τα σωματεία πρέπει να παρέχουν 
στους εθελοντές και στα μέλη τους ευκαιρίες για απόκτηση εφοδίων.

Συμπεράσματα

Οι  εθελοντές  του  αθλητισμού  είναι  σημαντικοί  για  την  διατήρηση  των  αθλητικών  οργανισμών,  την 
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και την αύξηση της συμμετοχής στον αθλητισμό. Η κατανόηση των  
χαρακτηριστικών και των κινήτρων των εθελοντών μπορεί να οδηγεί σε πιο σοβαρά επίπεδα ανάμειξης 
στον εθελοντισμό και μια αύξηση των επιπέδων αφοσίωσης και δέσμευσης με τον αθλητικό οργανισμό 
(Stebbins,  1996).  Η  παρούσα  έρευνα  παρείχε  μια  εκτενή  αξιολόγηση  των  χαρακτηριστικών,  των 
κινήτρων και των εμποδίων που επηρεάζουν τη συμμετοχή των εθελοντών στους αθλητικά σωματεία 
αντιπτέρισης. Επιπλέον προσδιόρισε το προφίλ των εθελοντών που συμμετέχουν στο άθλημα αυτό καθώς 
και τη στάση τους απέναντι στον εθελοντισμό. Οι παραπάνω διαστάσεις του εθελοντισμού δεν έχουν 
εξεταστεί στο παρελθόν σε προηγούμενες έρευνες και επομένως η BADMINTON England, o σύνδεσμος 
σωματείων αντιπτέρισης της περιοχής  Yorkshire (Yorkshire Badminton Association) και  τα σωματεία 
αντιπτέρισης  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  τα  ευρήματα  της  παρούσας  έρευνας  στην  εφαρμογή  της 
μελλοντικής τους στρατηγικής προσέλκυσης νέων εθελοντών.
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Εισαγωγή

Tα τελευταία χρόνια, η ποιότητα υπηρεσιών έχει προσελκύσει ένα μεγάλο αριθμό ερευνητών από το χώρο 
της διοίκησης αθλητισμού (Robinson, 2006;  Murray and Howat, 2002). Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι οι 
ερευνητές δεν συμφωνούν για το θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας, αλλά και τον τρόπο μέτρησής της. 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αποσαφηνίσει θέματα που αφορούν στην ποιότητα υπηρεσιών στα 
γυμναστήρια, παρουσιάζοντας και αξιολογώντας τα μοντέλα ποιότητας που έχουν δημοσιευθεί στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Τα δημοσιευμένα μοντέλα ποιότητας υπηρεσιών στο χώρο των γυμναστηρίων βασίζονται 
στο «Σκανδιναβικό» μοντέλο του Gronroos (1984), στο «Αμερικανικό» των Parasuraman, Zeithaml and 
Berry (1988), ή στο μεταγενέστερο ιεραρχικό μοντέλο των Brady and Cronin (2001). 

Μεθοδολογία

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας ήταν η εκτενής ανασκόπηση 
της  διεθνούς  βιβλιογραφίας,  η  οποία  παρείχε  πολύτιμη  γνώση  για  τις  υπάρχουσες  θεωρητικές 
προσεγγίσεις σχετικά με τα μοντέλα μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών στον αθλητισμό και ιδιαίτερα 
στο χώρο των γυμναστηρίων.

Αποτελέσματα

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε 6 τροποποιημένα μοντέλα μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών 
στα  γυμναστήρια,  τα  οποία  παρουσιάζονται  αναλυτικά  ως  προς  το  θεωρητικό  τους  υπόβαθρο,  τη 
στατιστική τους ανάλυση και τις διαστάσεις τους στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Σύγκριση μοντέλων μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών σε γυμναστήρια.

Ερευνητικό
Πεδίο

Ko και Pastore 
(2005)

Recreational Sport in 
University (Fitness 

Rooms)

Alexandris et 
al. (2004a)

Fitness Center

Alexandris et 
al. (2004b)

Fitness Center

Lam et al. (2005)
Fitness Center

Chang and 
Chelladurai 

(2003)
Fitness Club

Kim and Kim 
(1995)

Fitness Center

Όργανο
Μέτρησης

SSQRS --- --- SQAS SQFS QUESC

Ανάλυση Επιβεβαιωτική 
Παραγοντική 

Ανάλυση (CFA)

Διερευνητική 
Παραγοντική 

Ανάλυση (EFA)

Επιβεβαιωτική
Παραγοντική 

Ανάλυση (CFA)

Επιβεβαιωτική και 
Διερευνητική 
Παραγοντική 

Ανάλυση (CFA, 
EFA)

Επιβεβαιωτική 
Παραγοντική 

Ανάλυση (CFA)

Διερευνητική 
Παραγοντική 

Ανάλυση (EFA)

Διαστάσεις 4 
(11 υποδιαστάσεις)

5 3 6 9 11

Ποιότητα
Προγράμματος

α) Ποικιλία 
προγραμμάτων
β) Συνέπεια στο 
χρόνο και 

Αξιοπιστία 
(περιλαμβάνει 
κοινά στοιχεία)

---

Πρόγραμμα 
(ποικιλία, 
διαθεσιμότητα)

Προγραμματισμός 
– σχεδιασμός
βασικών 
υπηρεσιών

α) Πληροφόρηση
β) Ποικιλία 
προγραμμάτων
γ) Διέγερση
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λειτουργικότητα
γ) Πληροφορίες

(περιλαμβάνει 
κοινά στοιχεία) 

Ποιότητα
Αλληλεπίδρασης

Αλληλεπίδραση 
μεταξύ
α) Πελάτη -   
εργαζόμενου
β) Πελατών

Ανταπόκριση, 
Προσωπικό 

(περιλαμβάνει 
κοινά στοιχεία)

α) Στάση
β) Συμπεριφορά
γ) Εμπειρία 
προσωπικού

Προσωπικό
(πελάτη – 

προσωπικό)

Αλληλεπίδραση 
μεταξύ
α) πελάτη – 
εργαζόμενου
β) πελατών

α) Συμπεριφορά 
υπαλλήλων
β) Αξιοπιστία 
υπαλλήλων
γ) Προσωπικό 
ενδιαφέρον

Ποιότητα
Αποτελέσματος

α) Εξωτερική 
εμφάνιση
β) Σθένος, 
καλύτερη ψυχολογία
γ) Κοινωνικοποίηση

Θετικά 
αποτελέσματα 

από τη 
συμμετοχή στην 

άσκηση

Εμφάνιση - 
ψυχολογία - 

κοινωνικότητα
(περιλαμβάνει 
κοινά στοιχεία)

            ---          ---             ---

Ποιότητα
Περιβάλλοντος α) Περιβάλλον και 

συνθήκες
β) Σχέδιο υποδομών
γ) Εξοπλισμός

Χειροπιαστό 
στοιχείο – 

Υποδομές και 
Εξοπλισμός 

(περιλαμβάνει 
κοινά στοιχεία)

α) Σχέδιο 
υποδομών
β) Συνθήκες 
Περιβάλλοντος
γ) Κοινωνικοί 
Παράγοντες

α) Φυσικές 
εγκαταστάσεις 
β) Εγκαταστάσεις
προπόνησης 
γ) Αποδυτήρια
δ) Φροντίδα

Υποδομές – 
εξοπλισμός και 

συνθήκες 
περιβάλλοντος Περιβάλλον

Θεωρητικό 
Υπόβαθρο

Brady and Cronin 
(2001)

Dabholkar et al. 
(1996)

Parasuraman et 
al. (1988)

Brady and 
Cronin
(2001)

Συνδυασμός 
μοντέλων

Parasuraman et al. 
(1988)

Crompton et al. 
(1991)

Chelladurai et al. 
(1987)

Parasuraman et 
al. (1988)

Συμπεράσματα – Συζήτηση

Το ιεραρχικό μοντέλο των Brady and Cronin (2001) φαίνεται να είναι πιο ολοκληρωμένο από τα άλλα, 
αφού  περιλαμβάνει  την  ποιότητα  αποτελέσματος,  υποστηρίζει  την  ιεραρχική  ανάπτυξη  της 
αντιλαμβανόμενης  ποιότητας  και  δεν  συμπεριλαμβάνει  τις  προσδοκίες  στη  μέτρησή  της  που  έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των ερευνητών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα μοντέλα μέτρησης που προτάθηκαν από τους  Ko and Pastore (2005) και 
Alexandris et al.  (2004b)  φαίνεται  να  υπερτερούν  στο  χώρο  των  γυμναστηρίων.  Αναλυτικότερα, 
χρησιμοποιώντας  μία  λεπτομερή  μεθοδολογία  οι  Ko and Pastore (2005)  παρουσίασαν  ένα  ιεραρχικό 
μοντέλο 3 επιπέδων, στο οποίο οι ποιότητα υπηρεσιών συντίθεται από 4 κύριες διαστάσεις και αυτές από 
11  υποδιαστάσεις.  Το  θεωρητικό  υπόβαθρο  και  οι  ψυχομετρικές  ιδιότητες  του  μοντέλου  που 
παρουσίασαν οι  Ko and Pastore (2005) αποτελούν εχέγγυα για τη χρησιμοποίησή του στη μέτρηση της 
ποιότητας  υπηρεσιών  στα  γυμναστήρια.  Παρόμοια,  το  μοντέλο  των  Alexandris et al.  (2004b)  θα 
μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  στις  περιπτώσεις  εκείνες  που  ο  σκοπός  της  έρευνας  δεν  θα  ήταν  η 
αναλυτική αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ένα γυμναστήριο, αλλά η πρόβλεψη άλλων 
σημαντικών εννοιών για το μάρκετινγκ, όπως η ικανοποίηση πελατών και η αφοσίωση.
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Εισαγωγή

Η ποιότητα των υπηρεσιών και το επίπεδό της θεωρείται ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας απέναντι  
στον ανταγωνισμό των παρεχομένων υπηρεσιών, δεδομένου ότι έχει θετικές  επιπτώσεις στη δέσμευση 
των πελατών, συμβάλλει στην έκφραση θετικών συστάσεων από παλιούς  προς ενδεχόμενους πελάτες και 
ενθαρρύνει τη διατηρησιμότητα (Baker and Crompton, 2000). Η επιχειρηματολογία για την ανάπτυξη των 
προγραμμάτων  άσκησης  για  όλους  στηρίχθηκε  στα  επιστημονικώς  τεκμηριωμένα  φυσιολογικά, 
ψυχολογικά και κοινωνικά οφέλη που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες και συνοδεύονται από αυξημένη 
απόδοση εργασίας και μειωμένα έξοδα ιατρικής περίθαλψης και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι μία πολυδιάστατη έννοια και οι  Taylor,  Sharland,  Cronin and Bullard 
(1993),  τη  συνδέουν  με  τη  συνολική  κρίση  του  καταναλωτή  για  την  υπηρεσία.  Σύμφωνα  με  τους 
Parasuraman,  Zeithaml and Berry (1988)  “…η  ποιότητα  υπηρεσιών,  όπως  την  αντιλαμβάνονται  οι 
καταναλωτές, είναι το αποτέλεσμα της σύγκρισης των προσδοκιών τους με τις αντιλήψεις τους για την 
απόδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας». Οι ίδιοι κατέληξαν ότι η ποιότητα υπηρεσιών αποτελείται από 5 
διαστάσεις:  α)  τα υλικά στοιχεία,  β)  την αξιοπιστία,  γ)  την ανταπόκριση,  δ)  την ασφάλεια και  ε)  τη 
συναισθηματική κατανόηση. 

Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να αξιολογήσουν την ποιότητα υπηρεσιών σε διαφορετικούς χώρους και 
κατέληξαν σε αντιφατικά αποτελέσματα λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων και των χαρακτηριστικών 
και  προσδοκιών  των  συμμετεχόντων.  Έτσι,  αρκετοί  ερευνητές  επέκριναν  τη  χρησιμότητα  μιας 
συγκεκριμένης κλίμακας αξιολόγησης της ποιότητας ως ένα εργαλείο για τη μέτρηση της ποιότητας των 
υπηρεσιών σε οποιοδήποτε κλάδο (Yong, 2000;  Brady and Cronin, 2001). Η μελέτη της ποιότητας των 
υπηρεσιών στο χώρο της αναψυχής είναι σημαντική, αφού απασχολείται ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με 
διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά και της έλλειψης ερευνών στο χώρο αυτόν. 

Σκοπός της έρευνας

Ο  σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  η  εμπειρική  αξιολόγηση  της  προσφερόμενης  ποιότητας  των 
υπηρεσιών  σε  προγράμματα  άσκησης  για  όλους  και  η  σύγκριση  σύμφωνα  με  τα  δημογραφικά  τους  
χαρακτηριστικά. 

Μέθοδος

Δείγμα:  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  95  άτομα  (22,1  %  άνδρες  και  77,9% γυναίκες),  ασκούμενοι  στο 
πρόγραμμα «Άσκηση για Όλους» του Δήμου Ευόσμου Θεσσαλονίκης. 

Όργανο συλλογής δεδομένων: Για το σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο  Service 
Quality Scale των Alexandris et al. (2004), το οποίο περιείχε 5 διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών: α) 
Εγκαταστάσεις (6 ερωτήσεις), β) Προσωπικό (6 ερωτήσεις), γ) Ανταπόκριση (4 ερωτήσεις), δ) Αξιοπιστία 
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(4  ερωτήσεις)  και  ε)  Απόδοση  (6  ερωτήσεις).  To ερωτηματολόγιο  αποτελούνταν  από  26  ερωτήσεις 
κλειστού τύπου. Οι απαντήσεις δίνονταν σε 7βάθμια κλίμακα Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = 
συμφωνώ  απόλυτα.  Επιπλέον,  περιελάμβανε  ερωτήσεις  καταγραφής  δημογραφικών  στοιχείων  με 
απαντήσεις πολλαπλών επιλογών, με τα προσωπικά στοιχεία των ασκούμενων (φύλο, ηλικία, μορφωτικό 
επίπεδο και συχνότητα συμμετοχής στα προγράμματα). 

Διαδικασία  συλλογής  δεδομένων:  Το  ερωτηματολόγιο  ήταν  ανώνυμο  και  η  συμπλήρωσή  του  ήταν 
εθελοντική.  Διανεμήθηκε  και  συλλέχθηκε  την  ίδια  ώρα  με  την  παρουσία  της  ερευνήτριας  (όπου 
επιλύνονταν πιθανές απορίες των συμμετεχόντων), η συμπλήρωσή του, όμως, γινόταν χωρίς την επίβλεψή 
της. Η έρευνα ολοκληρώθηκε μέσα σε 15 μέρες.

Στατιστική  ανάλυση:  Αρχικά  έγινε  έλεγχος  της  εσωτερικής  συνοχής  των  διαστάσεων  της  ποιότητας 
υπηρεσιών και υπολογίσθηκε ο συντελεστής  Cronbach a, με όριο 0,6. Στη συνέχεια αξιολογήθηκαν οι 
διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών και, τέλος, έγιναν συγκρίσεις μέσων όρων των απαντήσεων (t-
test, Anova) μεταξύ των διαφορετικών δημογραφικών ομάδων, δηλαδή το φύλο, την ηλικιακή κατηγορία, 
το μορφωτικό επίπεδο και τη συχνότητα συμμετοχής.

Αποτελέσματα

Σχετικά με την ηλικία, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: 20 - 29 χρονών (25,26%), 30 - 39 
χρονών (33,68%) και 40 + ετών (41,06%). Όσον αφορά στο επίπεδο μόρφωσης, το 40% είχαν τελειώσει  
το  γυμνάσιο  και  λύκειο  και  το  40%  είχαν  πανεπιστημιακή  εκπαίδευση.  Σχετικά  με  τη  συχνότητα 
επίσκεψης στην αθλητική εγκατάσταση, το 4,21% δήλωσαν ότι  αθλούνταν 1 φορά την εβδομάδα, το 
10,52% ότι αθλούνταν 2 φορές την εβδομάδα, το 83,15% ότι αθλούνταν 3 φορές την εβδομάδα και το  
2,1% ότι αθλούνταν 1 φορά το μήνα. 

Συνολικά, όλοι οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν θετικά τις διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών που 
προσφέρονται  στα  προγράμματα  Άσκησης  για  Όλους,  αφού  σε  μία  κλίμακα  όπου  1  =  καθόλου 
ικανοποιημένοι  και  7  =  πολύ  ικανοποιημένοι,  οι  απαντήσεις  ήταν:  «εγκαταστάσεις»  (Μ  =  5,86),  
«προσωπικό» (Μ = 6,34), «ανταπόκριση» (Μ = 5,71), «αξιοπιστία» (Μ = 6,41) και «απόδοση» (Μ = 
6,42). 

Έγινε σύγκριση μεταξύ των μέσων όρων με το  t-test για να ελεγχθούν οι διαφορές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και φάνηκαν σημαντικές διαφορές ως προς τη διάσταση «εγκαταστάσεις» (t=2,88 ,p<0,05) οι 
άνδρες  (Μ.Ο.  =  5,26),  ήταν  λιγότερο  ικανοποιημένοι  από  τις  γυναίκες  (Μ  =  6,03),  ως  προς  το  τη 
διάσταση “προσωπικό” (t=2,38 ,p<0,05)οι άνδρες (Μ.Ο. = 5,90), ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από τις 
γυναίκες (Μ = 6,47) και ως προς τη διάσταση «απόδοση» (t=3,71 ,p<0,05) και πάλι οι άνδρες (Μ.Ο. = 
5,74), ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από τις γυναίκες (Μ = 6,62). Δεν φάνηκαν διαφορές ως προς τις 
διαστάσεις «αξιοπιστία» και «ανταπόκριση». 

Για τον έλεγχο των διαφορών μεταξύ των 3 ηλικιακών ομάδων, χρησιμοποιήθηκε η απλή ανάλυση της 
διακύμανσης (oneway ANOVA). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές  στις  εγκαταστάσεις  (F(4,90)=2,046,  p<0,05),  στο  προσωπικό  (F(4,90)=  2,004,  p<0,05),  στην 
ανταπόκριση  (F(4,90)=1,467,  p<0,05),  στην  αξιοπιστία  (F(4,90)=1,875,  p>0,05)  και  στην  απόδοση 
(F(4,90)=2,357, p<0,05). 

Για τον έλεγχο των διαφορών μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου, χρησιμοποιήθηκε η απλή ανάλυση της 
διακύμανσης (oneway ANOVA). Όπου βρέθηκαν διαφορές έγινε έλεγχος post hoc με τη μέθοδο Tukey. 
Από  τα  αποτελέσματα  φάνηκαν  σημαντικές  διαφορές  στη  διάσταση  «εγκαταστάσεις»   (F(4,90)=3,489, 
p<0,05) και στη διάσταση «ανταπόκριση» (F(4,90)=7,859, p<0,05). Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι δημοτικού 
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(Μ.Ο.  =  6,3)  και  γυμνασίου  (Μ.Ο.  =  6,51)  ήταν  περισσότερο  ικανοποιημένοι  από  αυτούς  της 
πανεπιστημιακής μόρφωσης (Μ.Ο. = 5,01). 

Για τον έλεγχο των διαφορών μεταξύ της συχνότητας επίσκεψης, χρησιμοποιήθηκε η απλή ανάλυση της  
διακύμανσης (oneway ANOVA) και η μέθοδος  Tukey για την ανεύρεση πιθανών επιμέρους διαφορών 
στις  εξαρτημένες  μεταβλητές.  Από  τα  αποτελέσματα  φάνηκαν  σημαντικές  διαφορές  στη  διάσταση 
«αξιολόγηση» (F(4,90)=7,169, p<0,05) και στη διάσταση «απόδοση» (F(4,90)=3,597, p<0,05) και από την post 
hoc ανάλυση φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν τα προγράμματα 1 φορά είναι λιγότερο 
ικανοποιημένοι από την «αξιολόγηση» (Μ = 5,05) και από την απόδοση (Μ = 4,91) από αυτούς που  
παρακολουθούν 3 ή 4 φορές με (Μ = 6,5) και (Μ = 6,5) αντίστοιχα. 

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπήρχε ικανοποίηση από την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
όπως προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της προσδοκίας και της τελικής εμπειρίας. Από τη σύγκριση 
μεταξύ των μέσων όρων ανδρών και γυναικών φάνηκε ότι οι άνδρες ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι από 
τις γυναίκες στις διαστάσεις «εγκαταστάσεις»,  «προσωπικό» και «απόδοση». Δεν φάνηκαν διαφορές ως  
προς  τις  διαστάσεις  «αξιοπιστία» και  «ανταπόκριση».  Δεν βρέθηκαν διαφορές  ως προς  τις  ηλικιακές 
ομάδες, αλλά βρέθηκαν μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων μόρφωσης και φάνηκε ότι οι υψηλότερου 
επιπέδου μόρφωσης είχαν μεγαλύτερες προσδοκίες και απαιτήσεις και ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι..  
Φάνηκε, επίσης, ότι οι δημότες που συμμετέχουν λιγότερες φορές είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την 
«αξιολόγηση» και από την «απόδοση». Πιθανά ο αριθμός των επισκέψεων να σχετίζεται με τη διαφορά 
στα  κίνητρα  και  στις  προσδοκίες  των  συμμετεχόντων.  Τα  παραπάνω  συμπεράσματα  μπορεί  να 
βοηθήσουν  τη  διοίκηση  των  προγραμμάτων  Άσκησης  για  Όλους  να  βελτιώσουν  το  επίπεδο  της  
ποιότητας, να πετύχουν μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
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Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΏΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Μασμανίδης, Θ. & Βασιλειάδης, Χ.
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εισαγωγή 

Τα χιονοδρομικά κέντρα αποτελούν  ίσως το σημαντικότερο κομμάτι  του  χειμερινού τουρισμού στην 
Ελλάδα. Τα τελευταία 20 χρόνια η οικονομική δραστηριότητα γύρω από τα κέντρα αυτά έχει αυξηθεί 
σημαντικά. Ο αριθμός των χιονοδρόμων αναψυχής και των επισκεπτών υπολογίζεται σε 250.000 το χρόνο 
(Κουθούρης και συν., 2005). Η χωροταξική ανάλυση και η διαχείριση τουριστικών προορισμών αποτελεί 
εργαλείο  για  τον  εντοπισμό  της  τυπολογίας  ταξινόμησης  των  σημείων  στο  γεωγραφικό  χώρο  και 
ενίσχυσης  της  διοικητικής  διαδικασίας  για  το  σχεδιασμό  γεωγραφικών,  ή  διοικητικών  ενοτήτων.  Η 
καταγραφή σημείων και συνδέσεων στο χώρο (spatial points,  or geographical places,  or else mapping 
areas),  αποσκοπεί στην ανάδειξη των τύπων διάταξης των σημείων με απώτερο σκοπό την καλύτερη 
διαχείριση των δραστηριοτήτων αθλητισμού και αναψυχής ανά περιοχή. Μία χρήσιμη διαδικασία για την 
ανάλυση  της  μορφολογίας  των  σημείων  αποτελεί  η  Ανάλυση  Κοντινών  Σημείων  (ΑΚΣ)  (Nearest 
Neighbor Analysis) (Smith, 1983; Vasiliadis and Kobotis, 1999). 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  η  ομαδοποίηση  των  χιονοδρομικών  προορισμών,  η  ανάδειξη 
περιοχών που παρουσιάζουν κοινά σημεία στο χώρο και ο εντοπισμός πιθανών διαδρομών συνεργιών. Οι 
ομαδοποίηση  βοηθά  τον  εθνικό  σχεδιασμό  για  την  ανάπτυξη  χιονοδρομικών  προορισμών  που 
συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο την ενδυνάμωση των τουριστικών περιηγήσεων μιας περιοχής. 

Μεθοδολογία

Η ΑΚΣ προτάθηκε αρχικά από τους οικολόγους Clark and Evans (1954). Η τεχνική θεωρήθηκε χρήσιμη 
για  την  ανάλυση  μεγάλου  αριθμού  χωροταξικών  σημείων  και  ιδιαίτερα  για  τα  σημεία,  στα  οποία 
παρουσιάζεται  μία  τυχαία  κατανομή διασποράς  τους  στο  γεωγραφικό χώρο της  ανάλυσης.  Ο  Ebdon 
(1976) πρότεινε ένα υπόδειγμα μαθηματικής ανάλυσης που μπορεί να εφαρμοστεί  σε κάθε τυπολογία  
κατανομής χωρικών σημείων ανάλυσης ακόμη και στην περίπτωση που ο αριθμός των σημείων είναι 
χαμηλός. Το υπόδειγμα αυτό εκφράστηκε μαθηματικά από τις σχέσεις:
 

dr=C[√(a/n)] [1]

όπου, dr = η θεωρητική μέση απόσταση (the theoretical average distance) 

Ο συντελεστής C στη σχέση [1] υπολογίζεται από τη μαθηματική σχέση,

C=0.497 + 0.127 [√(a/n)] [2]

όπου,  a  = η περιοχή που έχει πλαισιωθεί για ανάλυση 
και n = ο αριθμός των σημείων που αποτελούν αντικείμενα ανάλυσης. 
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Η παρατηρούμενη μέση απόσταση (observed average distance) προκύπτει από 

do = Σ(των κοντινών αποστάσεων)/n [3]

Τέλος, ο δείκτης Κοντινών Σημείων Ανάλυσης (Nearest-Neighbοr Ratio) υπολογίζεται ως, 
Rn=do/dr [4]

Το μοντέλο ΑΚΣ στηρίζεται στις παραπάνω μαθηματικές σχέσεις [1], [2] και [3]. Ο Δείκτης Κοντινών 
Σημείων (ΔΚΣ)  Rn μπορεί να εκφραστεί από τη σχέση [4], όπου οι τιμές του ΔΚΣ διευκρινίζουν την 
ύπαρξη  3  βασικών  τυπολογιών  από  χωροταξικά  σημεία.  Οι  τυπολογίες  αυτές  είναι:  α)  τυπολογία 
ομαδοποίησης (clustered pattern) με 1>Rn≥0, β) τυπολογία ομοιόμορφης κατανομής σημείων (uniform 
pattern)  με  Rn>1,0 όπου  η  τιμή  2.15  (η  θεωρητικά  μέγιστη  τιμή  του  Rn αποτελεί  μία  ομοιόμορφη 
εξαγωνική  κατανομή)  και  γ)  τυπολογία  τυχαίας  κατανομής  σημείων (random distribution pattern) με 
Rn=1,0  που συνήθως χρησιμοποιείται και ως μηδενική υπόθεση εργασίας υποστηρίζοντας την τυχαία 
χωρική κατανομή των σημείων (Smith, 1983; Clark and Evans, 1954; Dacey, 1960). Η ύπαρξη περιοχών 
ομαδοποιημένων κατανομών (clustering area) ελέγχθηκε  με βάση το κριτήριο αριστότητας κατανομής 
των σημείων στο χώρο ΔΚΣ (0≥Rn<1), που πρότεινε ο Pinder (1978). 

Αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε χαρτογραφική προσέγγιση με σκοπό να εντοπιστούν οι πραγματικές κατανομές των 
σημείων  των  χιονοδρομικών  κέντρων  στο  γεωγραφικό  χώρο.  Στη  συνέχεια  διερευνήθηκε  η  ύπαρξη 
κάποιας  τυπολογίας  τυχαίας,  ομοιόμορφης,  ή ομαδοποιημένης  κατανομής σημείων στο χώρο για  την 
ανάπτυξη  πιθανών  διαδρομών  συνεργιών.  Στηριζόμενη  στον  έλεγχο  που  πρότεινε  ο  Pinder (1978), 
υπολογίστηκε ο ΔΚΣ  Rn=0.54. 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα της ΑΚΣ δώδεκα Ελληνικών Χιονοδρομικών Kέντρων.

Αποστάσεις κοντινώνΑποστάσεις κοντινών  
σημείων; Μέτρησησημείων; Μέτρηση  

αποστάσεων σε εκ. ( αποστάσεων σε εκ. ( inin  cmcm))

Μέση απόστασηΜέση απόσταση
  ddoo  ΥπολογισμοίΥπολογισμοί

0.9 ΘεωρητικήΘεωρητική  
απόσταση απόσταση ddrr

Δείκτης 
Κοντινών 
Σημείων

4.0 

0.5 CC=0,497+0,127√(a/n)= Rn=do/dr=
0.4 =0,497+0,127√(169/12)= =1.94/3.6=

1.9 =0,497+0,48= 0,960,96 ddr=r=  
0,960,96√(169/12)=3.6 =0.54 <1.0

1.5 
1.8 

3.1 

3.2 
2.3 
1.8 

Total=      21.4 ddo=21.4/12=1.94o=21.4/12=1.94
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Από την παραπάνω ανάλυση προέκυψαν 3 ομάδες (clusters) χωροταξικής κατανομής σημείων. Δύο από 
αυτές βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, oμάδα A (Λαϊλιάς, Φαλακρό), ομάδα B (Βασιλίτσα, Βίγλα, Βόρας, 
Ελατοχώρι,  Πηγάδια  Νάουσας,  Σέλι)  και  μία  στη  Νότια  Ελλάδα  ομάδα  Γ  (Καλάβρυτα,  Καρπενήσι,  
Παρνασσός, Πήλιο).

Συζήτηση 

Τα εργαλεία ανάλυσης κοντινών σημείων με την υποστήριξη αναλυτικών γραφημάτων που υποστηρίζουν 
το  γεωγραφικό  σχεδιασμό  των  τουριστικών  και  αθλητικών  δραστηριοτήτων,  δίνουν  χρήσιμες 
πληροφορίες  για  πιθανές  συνέργιες  που μπορούν να αναπτυχθούν στο γεωγραφικό χώρο μεταξύ των 
ομάδων σημείων των χιονοδρομικών κέντρων. Μπορούν, επίσης, να αναδειχθούν νέες ιδέες σχετικά με 
την πρόσβαση στα συνεργαζόμενα σημεία, την ανάδειξη διαφοροποιημένων ελκυστικοτήτων με σκοπό 
την ενίσχυση των περιηγήσεων στην περιοχή και στις περιοχές των ομάδων κοντινών σημείων. 

Ενδεικτικά, για την ομάδα Β εντοπίστηκαν 6 σημεία χιονοδρομικών προορισμών, στα οποία μπορούν να 
υπάρξουν  συνέργιες  που  θα  μπορούσαν  να  αποφέρουν  μεγαλύτερη  ποικιλία  δραστηριοτήτων.  Η 
διαφοροποίηση σε πίστες κατάβασης διαφόρων δυσκολιών (αρχαρίων, πράσινες, κόκκινες, μαύρες),  η 
ύπαρξη  διαδρομών  αντοχής  (langlauf),  η  ποιότητα  χιονιού  σύμφωνα  με  τις  κατά  τόπους  καιρικές 
συνθήκες και το υψόμετρο καθώς και η ιδιαιτερότητες του κάθε τοπίου προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία 
εμπειριών  στους  επισκέπτες  της  περιοχής.  Οι  συνέργιες  μπορούν  επίσης  να  αφορούν  στην  ανάδειξη 
ορειβατικών και αναρριχητικών διαδρομών και τη διοργάνωση αθλητικοπολιτιστικών δραστηριοτήτων 
που να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο για όλο το χρόνο. Με τη χρήση των εργαλείων μάρκετινγκ 
μπορούν  να  προβληθούν  τα  ιδιαίτερα  στοιχεία  κάθε  χιονοδρομικού  κέντρου,  αλλά  και  κάθε  ομάδας 
κοντινών σημείων συνολικά. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗΣ 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΝΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Καϊμακάμης, Δ.,1 Αλεξανδρής, Κ. 1 & Τσιφτελίδου, Σ. 2

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ
2 Νομαρχία Θεσσαλονίκης
 
Εισαγωγή

Οι ρίζες της χιονοσανίδας ανάγονται στις αρχές της δεκαετίας του 1920 (World Sports Engyclopedia). Η 
διαμόρφωση και η εξέλιξη του αθλήματος αυτού υπήρξε στις επόμενες δεκαετίες ανοδική και έντονη σε 
όλον τον κόσμο. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι ασχολούνται σήμερα με το 
σπορ της χιονοσανίδας τόσο σε επίπεδο πρωταθλητισμού, όσο και ως σπορ αναψυχής στον ελεύθερο 
χρόνο τους (Hudson and Cross, 2004) Επίσης, φαίνεται από την αλματώδη ανάπτυξη της βιομηχανίας, τα 
πολυάριθμα  προϊόντα,  αλλά  και  από  το  ότι  εισήχθη  στο  πρόγραμμα  των  Χειμερινών  Ολυμπιακών 
Αγώνων του Ναγκάνο στην Ιαπωνία, το 1998 (International Snowboard Federation - ISF). 

Στην Ελλάδα, η χιονοσανίδα άρχισε να εμφανίζεται  στις  αρχές της δεκαετίας του 1980,  ενώ σήμερα 
γνωρίζει  μία  ραγδαία  εξέλιξη  (Ελληνική  Ομοσπονδία  Σκι).  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  μία  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. Tο κοινωνικο-οικονομικό και δημογραφικό προφίλ των συμμετεχόντων, 
τα κίνητρα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη συμμετοχή τους δεν είναι ακόμα γνωστά 
(Κουθούρης,  2005).  Τα παραπάνω στοιχεία  είναι  απαραίτητα  προκειμένου να σχεδιαστούν  καλύτερα 
προγράμματα από τη διοίκηση των χιονοδρομικών κέντρων και να οργανωθούν μέθοδοι επικοινωνίας για 
την προβολή της συγκεκριμένης δραστηριότητας. 

Θεωρητικό υπόβαθρο

Προσκόλληση στην τοποθεσία

Η παρούσα  έρευνα  χρησιμοποίησε  το  θεωρητικό  πλαίσιο  της  προσκόλλησης  στην  τοποθεσία  (place 
attachment), η οποία ορίζεται από την «ταυτότητα της τοποθεσίας» (place identity) και την «εξάρτηση 
από την τοποθεσία» (place dependence) (Williams and Vaske, 2003). Η «εξάρτηση» από την τοποθεσία 
αντανακλά τη σπουδαιότητα και τη σημασία ενός προορισμού που παρέχει απαραίτητες διευκολύνσεις 
για τις επιθυμητές δραστηριότητες (Stokols and Shumaker, 1981;  Williams et al., 1992;  Williams and 
Roggenbuck, 1989). Αποτελείται από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το άτομο δεν επιθυμεί να εξασκεί τη 
δραστηριότητά  του  σε  διαφορετικό  μέρος  από  αυτό  στο  οποίο  δείχνει  μία  ιδιαίτερη  προτίμηση  και  
συναισθηματική  προσκόλληση.  Αυτό  δείχνει  ότι  η  προσκόλληση  έχει  σχέση  με  τη  δυναμική  του 
συγκεκριμένου χώρου να ικανοποιεί τις δεδομένες ανάγκες και τις προσδοκίες του ατόμου και αιτιολογεί  
τη  σύγκριση  με  άλλους  χώρους  όπου  παρέχονται  υπηρεσίες  που  ικανοποιούν  το  ίδιο  αντικείμενο.  
Λαμβάνεται υπόψη το κατά πόσο η κάθε τοποθεσία με την οποία υπάρχει εξάρτηση διαθέτει μοναδικά 
χαρακτηριστικά  για  να  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  του  ατόμου  στην  πράξη,  αλλά  και  να  ικανοποιεί  τις  
ανάγκες σε επίπεδο φιλικών δεσμών και διαπροσωπικών σχέσεων (McCool and Martin, 1994). 
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Η «ταυτότητα» της  τοποθεσίας  αφορά στη συναισθηματική και  συμβολική έννοια της  για  το  άτομο.  
Χαρακτηρίζεται  από  το  συνδυασμό  συμπεριφορών,  αξιών,  σκέψεων,  απόψεων,  εννοιών  και  τάσεων, 
καταλήγοντας  στο  συναισθηματικό  δέσιμο  και  την  αίσθηση  της  προσκόλλησης  σε  συγκεκριμένες 
τοποθεσίες (Proshansky et al. 1983). Η διάσταση περιλαμβάνει στοιχεία που δίνουν το βαθμό στον οποίο 
ο συγκεκριμένος χώρος αναψυχής παίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή του ατόμου. Σύμφωνα με τους  Moore 
and Graefe (1994),  η  «ταυτότητα»  της  τοποθεσίας  οργανωμένων  χώρων  αναψυχής  αναπτύσσεται  σε 
μεγάλο χρονικό διάστημα και αποκτά συναισθηματική και συμβολική σημασία. 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέσης μεταξύ της προσκόλλησης στην τοποθεσία 
και  στην πρόθεση για  επαναλαμβανόμενη επίσκεψη σε ένα χιονοδρομικό κέντρο συμμετεχόντων στη 
δραστηριότητα της χιονοσανίδας.

Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 280 άτομα (n=280)  (76% άνδρες,  24% γυναίκες),  επισκέπτες ενός 
χιονοδρομικού κέντρου της Βόρειας Ελλάδας. Η ηλικία τους ήταν 18-22 χρονών (39%), 23-30 χρονών 
(59%) και 30+ (2%). Το μορφωτικό τους επίπεδο ήταν: απόφοιτοι γυμνασίου / λυκείου (58%), απόφοιτοι 
ΙΕΚ (15%) και απόφοιτοι ΑΕΙ (24%). Οι περισσότεροι ήταν άγαμοι (95%), ενώ μόνο το 5% δήλωσαν ότι 
ήταν έγγαμοι. Το 49% των συμμετεχόντων ήταν φοιτητές. Τέλος, το 30% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και  
το 14% είχαν δικιά τους επιχείρηση. 

Όργανα μέτρησης: Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της 
προσκόλλησης στην τοποθεσία των Williams and Vaske (2003), το οποίο περιλαμβάνει τις 2 διαστάσεις 
προσκόλλησης  στην  τοποθεσία:  «ταυτότητα»  και  «εξάρτηση».  Οι  απαντήσεις  δόθηκαν  σε  5βάθμια 
κλίμακα τύπου  Likert. Η πρόθεση για επαναλαμβανόμενη επίσκεψη μετρήθηκε με τρεις ερωτήσεις οι 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν από τους (Κουθούρης, Χ., Αλεξανδρής, Κ., Μπουντόλου, Μ)

Αποτελέσματα

Μέσες τιμές των διαστάσεων προσκόλλησης στην τοποθεσία (  place     attachment  )  : Η εσωτερική συνοχή της 
κλίμακας εξετάστηκε με τον υπολογισμό του συντελεστή a του Cronbach και οι τιμές βρέθηκαν να είναι 
αποδεκτές (.74 έως .89). Ο παράγοντας «εξάρτηση στην τοποθεσία» εμφάνισε το μεγαλύτερο μέσο όρο 
(2.77), ενώ ο παράγοντας «ταυτότητα της τοποθεσίας» εμφάνισε Μ.Ο. = 2.71 (πίνακας 1).

Πίνακας 1. Μέσες τιμές των διαστάσεων προσκόλλησης στην τοποθεσία.

Παράγοντες
προσκόλλησης 
στην τοποθεσία

Μ.Ο. Τ.Α. Min Max a Θέματα

Ταυτότητα
Εξάρτηση

2.71
2.77

2.9
3.6

1
1

5
5

.74

.89
4
4

Πρόβλεψη  πρόθεσης  για  επαναλαμβανόμενη  επίσκεψη  στο  χιονοδρομικό  κέντρο:  Η  ανάλυση 
παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την πρόθεση επαναλαμβανόμενης επίσκεψης στο χιονοδρομικό 
κέντρο  και  ανεξάρτητες  τις  2  διαστάσεις  της  προσκόλλησης  στην  τοποθεσία,  έδειξε  ότι  και  οι  2  
μεταβλητές μαζί προέβλεψαν 20% της συνολικής διακύμανσης. Η «εξάρτηση» από την τοποθεσία ( t = 
5.09,  p<.001)  προσέφερε  την  πιο  σημαντική  συνεισφορά,  ακολουθημένη  από  την  «ταυτότητα»  της 
τοποθεσίας (t = 2.32, p<.05) (πίνακας 2). 
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Πίνακας 2. Πρόβλεψη πρόθεσης επανάληψης επίσκεψης

Διαστάσεις προσκόλλησης
στο χιονοδρομικό κέντρο

Beta t p

Ταυτότητα της τοποθεσίας .15 2.32 .021
Εξάρτηση από την τοποθεσία .34 5.09 .000

F=36.5 p<.001, R2=.20

Συζήτηση

Η  συμμετοχή  και  η  δημοτικότητα  της  δραστηριότητας  της  χιονοσανίδας  έχουν  αυξηθεί  ραγδαία  τα 
τελευταία χρόνια (Hudson and Cross, 2004). Η χώρα μας ακολουθεί τις τάσεις των χειμερινών σπορ του 
εξωτερικού και δεν είναι απλός παρατηρητής σε αυτή την ανάπτυξη. Σε επίπεδο έρευνας πάνω σε θέματα  
μάρκετινγκ και καταναλωτικής συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στη δραστηριότητα της χιονοσανίδας 
οι  έρευνες  είναι  πολύ  περιορισμένες.  Μελετώντας  τη  δυνατότητα  πρόβλεψης  της  πρόθεσης 
επαναλαμβανόμενης επίσκεψης στο συγκεκριμένο χιονοδρομικό κέντρο, βρέθηκε στατιστικά σημαντική 
συνεισφορά και  των 2 διαστάσεων της  προσκόλλησης στην τοποθεσία.  H μελέτη της συγκεκριμένης 
έννοιας  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  καλύτερη  γνώση  των  παραγόντων  που  συντελούν  στην  ανάπτυξη 
αφοσιωμένων πελατών σε χιονοδρομικά κέντρα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν 
ότι  οι  συμμετέχοντες  στη  δραστηριότητα  της  χιονοσανίδας  αναπτύσσουν  σχέσεις  εξάρτησης  με 
συγκεκριμένα χιονοδρομικά κέντρα και επιθυμούν να γίνουν αφοσιωμένοι πελάτες των κέντρων αυτών. 
Οι  δεσμοί  αυτοί  σχετίζονται  τόσο με  τις  συγκεκριμένες  υπηρεσίες  χιονοδρομίας  και  υποστηρικτικών 
υποδομών των κέντρων αυτών, όσο και με την ανάπτυξη συναισθηματικών εξαρτήσεων από αυτά.  
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Ανθόπουλος, Π. & Κώστα, Γ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 

Εισαγωγή

Η Υπηρεσία Υγείας  του Ηνωμένου Βασιλείου (U.K.D.oH.,  2004)  αναφέρει  ότι  «...η  φυσική  άσκηση 
βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα, καθώς βελτιώνει τη διάθεση και ταυτόχρονα μειώνει  
την ανησυχία, αυξάνει τον αυτοσεβασμό, μειώνει τις αντιδράσεις του άγχους και, τέλος, συνεισφέρει στον 
καλύτερο ύπνο». Τα πάρκα, οι διαδρομές μέσα στην πόλη και οι υπόλοιποι πράσινοι χώροι προσφέρουν 
ενεργό τρόπο ζωής και εμποδίζουν την παχυσαρκία και τους αιφνίδιους θανάτους (Coen and Ross, 2006; 
Reynolds et al., 2007). Καθώς η φυσική δραστηριότητα επιδρά θετικά τόσο στη φυσική, όσο και στην 
ψυχολογική κατάσταση του ατόμου (Scully et al., 1999) είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι υπάρχει ένα 
επιπλέον όφελος όταν η φυσική δραστηριότητα ασκείται μέσα στο φυσικό περιβάλλον (Hayashi et al., 
1999). Αυτή η διαδικασία ορίζεται από τον Pretty et. al. (2004) ως «πράσινη άσκηση».

Ο  εξωτερικός  χώρος  των  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  και  η  ποιότητα  των  συνθηκών  διδασκαλίας 
αποτελούν τα κύρια μέτρα σύγκρισης μεταξύ τους. Η διαμόρφωση μιας Πανεπιστημιούπολης (campus) 
και η ιδέα ενοποίησης του περιβάλλοντα χώρου με τα δομημένα στοιχεία βοηθάει στη δημιουργία ενός 
ευχάριστου,  ιδιαίτερου  χώρου  για  τους  φοιτητές  και  το  ακαδημαϊκό  προσωπικό.  Τα  εκπαιδευτικά 
ιδρύματα βρίσκονται κυρίως μέσα στον ιστό των πόλεων και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητος ο σωστός 
σχεδιασμός  των  εξωτερικών  χώρων  τους,  καθώς  και  η  λειτουργία  τους  ως  «ελεύθεροι  χώροι»  που 
βρίσκονται  στη  διάθεση  των  κατοίκων  για  την  αναψυχή  τους.  Ένα  εκπαιδευτικό  ίδρυμα  πρέπει  να 
λειτουργεί ως γειτονιά, ή ως μία ομάδα περισσότερων γειτονιών που είναι ανοιχτή στην τοπική κοινωνία 
της πόλης και  προσφέρει  σε αυτή όχι  μόνο γνώση, αλλά και  άλλα σημαντικά στοιχεία (Βιτοπούλου, 
Καραδήμου-Γερόλυμπου, 2002).

Ο Ντάφης (2001) υποστηρίζει ότι κατά το σχεδιασμό εξωτερικών χώρων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά  αρχήν  οι  φυσικές  συνθήκες  της  περιοχής  (κλίμα,  ζώνη  βλάστησης)  και  να  χρησιμοποιούνται  
δασοπονικά είδη οικολογικά προσαρμοσμένα σε αυτή. Ο Dober (2000) θεωρεί ότι σημαντικό ρόλο στη 
χρήση των εξωτερικών χώρων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παίζει η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών 
(μονοπάτια περιπάτου, γλυπτά, παγκάκια, παρουσία υδάτινων επιφανειών, κλπ.), οι οποίες διευκολύνουν 
τις ανάγκες των χρηστών (καθηγητές, φοιτητές κ.α.). Ο Pretty (2004) υποστηρίζει ότι η άσκηση σε ένα 
ευχάριστο  φυσικό  περιβάλλον  έχει  θετικότερα  αποτελέσματα  στις  τιμές  της  αρτηριακής  πίεσης  του 
ανθρώπου σε σχέση με τη φυσική δραστηριότητα σε ένα τεχνητό τοπίο που χαρακτηρίζεται  από την 
απουσία βλάστησης.

Σκοποί της έρευνας

Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) η διερεύνηση των απόψεων και επιθυμιών των χρηστών (φοιτητές, 
διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό) των Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων Κομοτηνής σχετικά 
με  τη  διαμόρφωση  του  εξωτερικού  χώρου  της  Πανεπιστημιούπολης  και  β)  η  παρουσίαση  των 
παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το σχεδιαστή ανάλογων τοπίων.

Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην  έρευνα  συμμετείχαν  742  άτομα  (60,6%  γυναίκες,  39,4%  άνδρες),  τα  οποία 
δραστηριοποιούνται  στο  χώρο  της  πανεπιστημιούπολης  του  ΔΠΘ,  στην  Κομοτηνή.  Τα  άτομα  αυτά 

Σέρρες                         3 – 5 Δεκεμβρίου 2010 104



11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού

χωρίστηκαν  στις  εξής  κατηγορίες:  α)  Διδακτικό  προσωπικό  (42),  β)  Διοικητικό  προσωπικό  (34), 
γ) Προπτυχιακοί φοιτητές (560) και δ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες (106). 

Όργανο μέτρησης: Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας συντάχθηκε ένα νέο ερωτηματολόγιο από 
ειδικούς  επιστήμονες  (panel of experts)  τόσο  της  επιστήμης  της  «Φυσικής  Αγωγής»,  όσο  και  της 
«Αρχιτεκτονικής Τοπίου», η δομή του οποίου ήταν η ακόλουθη: οι 5 πρώτες ερωτήσεις αφορούσαν σε 
προσωπικά χαρακτηριστικά των  ερωτώμενων (ηλικία,  φύλο,  ειδικότητα,  οικογενειακή κατάσταση και 
εξάμηνο σπουδών των φοιτητών). Οι υπόλοιπες 36 ερωτήσεις ήταν τύπου  Likert με 7βάθμια κλίμακα, 
όπου 1 = συμφωνώ πάρα πολύ και 7 = διαφωνώ πάρα πολύ, οι οποίες χωρίστηκαν σε 6 επιμέρους ομάδες: 
α) Φυσικές συνθήκες περιοχής (κλίμα, έδαφος), β) Βλάστηση, γ) Άσκηση, δ) Υποδομές περιβάλλοντος 
χώρου, ε) Χρήστες του χώρου και στ) Περιβαλλοντική συνείδηση. 

Διαδικασία  μέτρησης: Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  το  Μάρτιο  και  τον  Απρίλιο  του  2010.  Τα 
ερωτηματολόγια  μοιράστηκαν  στους  συμμετέχοντες  στο  χώρο  της  Πανεπιστημιούλης  του  ΔΠΘ  και 
συλλέχθηκαν άμεσα.

Διαδικασία ανάλυσης: Αρχικά,  έγινε πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου με δείγμα 70 ατόμων. 
Ακολούθησε  ανάλυση  σε  κύριες  συνιστώσες,  η  οποία  αποκάλυψε  8  παράγοντες  που  εξηγούσαν  το 
61,35% της συνολικής διακύμανσης. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας υπολογίστηκε ο συντελεστής a του 
Cronbach, ο οποίος βρέθηκε υψηλός (a =  0.77).

Αποτελέσματα

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (75,6%) είχαν ηλικία κάτω των 25 ετών και ήταν άγαμοι, 
γεγονός  που  κρίνεται  φυσιολογικό,  αφού  ήταν  φοιτητές  των  Τμημάτων  του  Πανεπιστημίου.  Για  να 
διερευνηθεί  η  παραγοντική δομή των 36 ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε  παραγοντική ανάλυση με τη 
μέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες. Το κριτήριο καθορισμού των παραγόντων ήταν οι ιδιοτιμές 
να είναι μεγαλύτερες από 1. Ως αποδεκτό όριο φόρτισης, προκειμένου να συμπεριληφθεί ένα στοιχείο σε 
κάποια  αθροιστική  κλίμακα,  θεωρήθηκε  το  0,40.  Τα  μέτρα  διάγνωσης  της  καταλληλότητας  της 
εφαρμογής της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών στα υπό μελέτη δεδομένα Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) και 
Bartlett’s test of sphericity έδωσαν  ικανοποιητικά  αποτελέσματα  (KMO = 0,862 και  x2  = 8639,878, 
p<0,01). Από τα αποτελέσματα επιλέχθηκαν 8 παράγοντες με ιδιοτιμή μεγαλύτερη από 1 (Υποδομές, 
Έδαφος, Φυσική Δραστηριότητα, Κλίμα, Βλάστηση, Περιβαλλοντική Συνείδηση, Χρήστες και Κάτοικοι), 
οι οποίοι ερμηνεύουν συνολικά το 55,32% της συνολικής διακύμανσης.

Τα αποτελέσματα του έλεγχου της εσωτερικής συνοχής του κάθε παράγοντα χωριστά, αλλά και όλων 
μαζί, με το συντελεστή a του Cronbach αναφέρονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Αποτελέσματα του έλεγχου της εσωτερικής συνοχής.

Παράγοντας a

1) Υποδομές 0,784

2) Έδαφος 0,789

3) Φυσική Δραστηριότητα 0,704

4) Κλίμα 0,794

5) Βλάστηση 0,761

6) Περιβαλλοντική Συνείδηση 0,662
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7) Χρήστες 0,711

8) Κάτοικοι 0,675

     Συνολικά 0,644

Συζήτηση

Σύμφωνα με το Dober (2000) η ύπαρξη και η εφαρμογή συγκεκριμένων παραμέτρων κατά το σχεδιασμό 
εξωτερικών χώρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι αναγκαία. Κατά το παρελθόν, πολλοί ερευνητές έχουν 
αναφερθεί κυρίως σε παράγοντες του φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς όμως, να μπουν στη διαδικασία να 
τους τεκμηριώσουν με συγκεκριμένα επιστημονικά εργαλεία (π.χ., ερωτηματολόγια). 

Η παρούσα εργασία  είναι  μία  αρχική  προσπάθεια  ανάπτυξης  ενός  ερωτηματολογίου  που  αφορά στο 
σχεδιασμό εξωτερικών χώρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν από την 
παραγοντική  ανάλυση  ήταν  ιδιαίτερα  ενθαρρυντικά  προς  το  σκοπό  αυτό.  Οι  παράγοντες  που τελικά 
προέκυψαν,  συμφωνούν  με τις  απόψεις  που έχουν εκφράσει  σε δικές  τους  έρευνες  και  άλλοι  ειδικοί 
επιστήμονες (Ντάφης, 2001; Dober 2000; Pretty, 2004) και οι οποίες παρουσιάζονται στην εισαγωγή. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις

Από  την  παρούσα  εργασία  προκύπτει  ότι  οι  καθημερινοί  χρήστες  της  Πανεπιστημιούπολης  της 
Κομοτηνής πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο κατά την οργάνωση χώρων αναψυχής σε ανάλογα μέρη να 
λαμβάνονται υπόψη κυρίως οι φυσικές συνθήκες, όπως το κλίμα και το έδαφος της περιοχής, η βλάστηση 
(υπάρχουσα, αλλά και η απαιτούμενη), η οποία θα φυτευτεί για να καλύψει οικολογικές, λειτουργικές και 
αισθητικές ανάγκες, οι υποδομές που θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 
(εξοικονόμηση νερού, εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας, ανακύκλωση κλπ), η υποβοήθηση της φυσικής 
δραστηριότητας με την δημιουργία χώρων άθλησης (π.χ., πάρκο πολλαπλής δραστηριότητας), καθώς και 
η άποψη των χρηστών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι απαιτούνται επιπλέον έρευνες με μεγαλύτερο δείγμα ανθρώπων και από 
άλλες  πόλεις  όπου  εδρεύουν  ιδρύματα  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  προκειμένου  να  διερευνηθεί  η 
αξιοπιστία των παραγόντων που προέκυψαν από αυτή την έρευνα, καθώς και η ορθότητά τους ως προς το 
πλήθος τους.
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ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Αστραπέλλος, Κ., Μπασδέκης, Α., Κώστα, Γ. & Τσαρδακλής, Α.Σ. 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί παγκοσμίως μία εκτεταμένη εκστρατεία για την προώθηση και  
την ανάπτυξη του αθλητισμού ως μέσου διατήρησης της καλής υγείας,  ψυχαγωγίας και  αναψυχής. Η 
επιχειρηματολογία  για  την  ανάπτυξη  του  αθλητισμού  αναψυχής  στηρίχθηκε  στα  τεκμηριωμένα 
φυσιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά οφέλη που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες και συνοδεύονται από 
αυξημένη  απόδοση  εργασίας  και  μειωμένα  έξοδα  ιατρικής  περίθαλψης  (Αλεξανδρής  &  συν.,  1999; 
Weese, 1997). Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό για όσους σχετίζονται άμεσα, ή έμμεσα με το σχεδιασμό 
και  την οργάνωση αθλητικών προγραμμάτων και  όσους  σκοπεύουν  να επενδύσουν  στην ανερχόμενη 
αθλητική βιομηχανία (Αλεξανδρής, 2000).

Η σημασία της φυσικής δραστηριότητας και γενικότερα της άσκησης έχει αναγνωριστεί ευρέως, γεγονός  
το οποίο φαίνεται από το ενδιαφέρον της πολιτείας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),  
καθώς επίσης και από την αυξημένη συμμετοχή των ασκούμενων. Η ανάγκη για άσκηση γίνεται ολοένα 
και  πιο  επιτακτική.  Σε  αυτό  συντέλεσαν  η  αύξηση των  καρδιαγγειακών,  κυρίως,  ασθενειών  και  του 
καρδιαγγειακού συστήματος, που είναι απόρροια του σύγχρονου, καθιστικού τρόπου ζωής. Η πρόληψη 
και η θεραπεία των ασθενειών, ο περιορισμός του καπνίσματος και των ναρκωτικών, καθώς και η αύξηση 
της εργασιακής ικανότητας είναι τομείς που έχουν βελτιωθεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων και 
αποδίδεται  στην  ενεργητική  συμμετοχή  τους  στα  προγράμματα  Μαζικού  Αθλητισμού  (Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, 1998). 

Η  δημιουργική  αξιοποίηση  του  ελεύθερου  χρόνου  των  πολιτών  αποτελεί  κοινωνική  επένδυση  και 
βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους, συμβάλλοντας στην πρόληψη εκφυλιστικών ασθενειών, αλλά και στην 
ανάπτυξη  διαπροσωπικών  σχέσεων,  καθώς  επίσης  και  στην  ισόρροπη  σχέση  τους  με  το  φυσικό 
περιβάλλον. Η μέχρι σήμερα αντίδραση από τους φορείς της πολιτείας / τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η  
δημιουργία  και  χρηματοδότηση προγραμμάτων  μαζικής  άθλησης,  μέσω των  Δημοτικών  Οργανισμών 
Νεολαίας και Άθλησης (Δ.Ο.Ν.Α.), σκοπός των οποίων είναι να προσφέρουν στους δημότες ευκαιρίες για 
βελτίωση του βιοτικού τους  επιπέδου,  να καλλιεργούν την αθλητική συνείδηση των δημοτών και  να 
αξιοποιούν ψυχαγωγικά τον ελεύθερο χρόνο τους (Αυθίνος, 1998). 

Η  ποιότητα  των  υπηρεσιών  θεωρείται  ένας  από  τους  σημαντικότερους  συντελεστές  επιρροής  της 
επιθυμίας των καταναλωτών για επανάληψη της υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, η σωστή οργάνωση των 
Οργανισμών πρέπει να συντελεί στην ικανοποίηση και στην αφοσίωση των υπαλλήλων τους, ώστε αυτοί  
να παρέχουν ποιοτικότερες και ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες στους καταναλωτές (Gilbert, 2000).

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  η  καταγραφή  των  απόψεων  των  δημοτών  σχετικά  με  τα  αίτια 
συμμετοχής και το πως επιλέγουν τα προγράμματα άθλησης στα οποία θα συμμετάσχουν. Παράλληλα,  
διερευνήθηκαν τα αντιλαμβανόμενα οφέλη των συμμετεχόντων στα προγράμματα αυτά, καθώς και το 
προφίλ τους. 
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Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 205 άτομα (95 άντρες, 110 γυναίκες), ασκούμενοι στα προγράμματα 
του Δ.Ο.Ν.Α. Ξάνθης. Η επαφή με τους ασκούμενους έγινε ύστερα από σχετική άδεια του Οργανισμού 
και  η προσέγγιση των μελών έγινε κατά την προσέλευσή τους,  ή κατά την αποχώρηση τους από τα 
προγράμματα. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική.

Όργανο μέτρησης: Για τη διερεύνηση των απόψεων των μελών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των 
Μιχαλοπούλου,  Αργυροπούλου,  Κώστα,  Τζέτζης  και  Ντούλου  (1998),  το  οποίο  περιέχει  29 κλειστές 
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και αποτελείται από 4 ενότητες: 1) αίτια συμμετοχής στα προγράμματα, 
2) αντιλαμβανόμενα οφέλη από τη συμμετοχή, 3) περιεχόμενο προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του 
Δ.Ο.Ν.Α. και 4) ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

Αποτελέσματα

Ανάλυση  συχνοτήτων  –  Δημογραφικά  χαρακτηριστικά  και  στοιχεία  συμμετοχής:  Σύμφωνα  με  τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης συχνοτήτων το 51.1% των συμμετεχόντων στην έρευνα κατοικούσαν στο 
κέντρο της πόλης,  το 28,1% κατοικούσε στην περιφέρεια του νομού,  ενώ 42 άτομα δε δήλωσαν την  
τοποθεσία  διαμονής  τους.  Στον  πίνακα  1  παρουσιάζονται  πληροφορίες  σχετικές  με  την  ηλικία  των 
συμμετεχόντων στην έρευνα.

Πίνακας 1:  Αποτελέσματα ανάλυσης συχνοτήτων για την ηλικία.

Ηλικιακές κατηγορίες (χρόνια) 5-14 15-25 26-35 36-45 46-55 > 55
Συμμετέχοντες 27 13 56 37 27 45

Ποσοστό 12,5% 5,3% 27,1% 17,5% 12,9% 21,5%

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συχνοτήτων σχετικά με την εβδομαδιαία συχνότητα άσκησης 
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Πίνακας  2:   Αποτελέσματα  ανάλυσης  συχνοτήτων  της  εβδομαδιαίας  συχνότητας  άσκησης  στα 
προγράμματα του Δ.Ο.Ν.Α. για το σύνολο του δείγματος.

Εβδομαδιαία συχνότητα (ημέρες) 2 3 4 5 6 7
Συμμετέχοντες 9 128 26 28 3 11

Ποσοστό 3% 61,7% 13,5% 14,2% 1,3% 5,6%

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την 
ηλικία  των  αθλουμένων  και  στα  αίτια  επιλογής  προσφερομένων  προγραμμάτων  άσκησης  του  δήμου 
(F(8,281)=2.541, p< .05). Μέσω της παραγοντικής ανάλυσης, η οποία περιλάμβανε την ανάλυση σε κύριες 
συνιστώσες (principal components analysis) και στη συνέχεια την ορθογώνια (varimax) περιστροφή των 
αξόνων,  αποκαλύφθηκαν  πέντε  παράγοντες  που  αφορούν  στα  κριτήρια  συμμετοχής:  1)  ποιότητα 
εκπαιδευτών, 2) λειτουργικότητα, 3) διαθεσιμότητα και παροχή προγραμμάτων, 4) άλλες υπηρεσίες και 5) 
χώρος υλοποίησης των προγραμμάτων. Ο αριθμός των παραγόντων καθορίστηκε με το κριτήριο ότι οι 
ιδιοτιμές έπρεπε να είναι μεγαλύτερες του 1.00.  Tα αντιλαμβανόμενα οφέλη που εξετάστηκαν ήταν η 
υγεία, η εξωτερική εμφάνιση, η μείωση του σωματικού βάρους, η αναψυχή, η κοινωνικότητα-γνωριμίες 
και το body building. Από την ανάλυση συχνοτήτων του ερωτηματολογίου προέκυψε ότι η υγεία είναι το 
σημαντικότερο  αντιλαμβανόμενο  όφελος  και  ακολουθούν  τα  υπόλοιπα,  με  μόνη  εξαίρεση  το  body 
building, το οποίο δεn θεωρήθηκε ως σημαντικό όφελος. Όμως, παρατηρήθηκε μία διαφορά στο ποσοστό 
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συμμετοχής στα προγράμματα άθλησης του Δ.Ο.Ν.Α. ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες και για 
αυτό το λόγο ελέγχθηκε αν αυτή η διαφορά οφείλεται στα αντιλαμβανόμενα οφέλη από αυτή. 

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει  βασική ευθύνη για τη δημιουργία επαρκών ευκαιριών αναψυχής που θα 
καλύψουν  τις  ανάγκες  των  πολιτών  της.  Ένας  δημοτικός  οργανισμός  άθλησης  μπορεί  να  θεωρηθεί 
αποτελεσματικός όταν ο ετήσιος οργανωτικός σχεδιασμός καλύπτει τις απαιτήσεις των μελών του στο 
τέλος  της  περιόδου,  όσον  αφορά  στη  συνέπεια,  την  πρόοδο,  τις  εγκαταστάσεις,  το  προσωπικό,  την 
καθαριότητα και την ασφάλεια. 

Στην  παρούσα  έρευνα  διαπιστώθηκε  ότι  οι  ΔΟΝΑ πρέπει  να  δώσουν  την  απαραίτητη  σημασία  στη 
στελέχωση του Οργανισμού με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως είναι οι γνώσεις, η ευγένεια και το 
ενδιαφέρον για τους ασκούμενους, η καθαριότητα όλων των χώρων, η αντιμετώπιση πιθανών έκτακτων 
περιστατικών  και  η  ασφάλεια,  η  συνέπεια  και,  τέλος,  η  εμφάνιση  /  λειτουργικότητα  των  χώρων. 
Πρόσθετο βασικό στοιχείο για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι το χαμηλό κόστος συμμετοχής που 
απαιτείται, το οποίο είναι αρκετά μειωμένο έναντι των ιδιωτικών γυμναστηρίων.

Για το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα τα σημαντικότερα στοιχεία επιλογής των προγραμμάτων 
άσκησης ήταν: α) η δωρεάν η πρόσβαση σε αυτά, β) η καλή ποιότητά τους, γ) η ποικιλία τους, δ) οι  
βολικές ώρες, ε) η εύκολη πρόσβαση, στ) η συμμετοχή φίλων και ζ) η ύπαρξη ειδικών εγκαταστάσεων 
(π.χ., κολυμβητήριο).

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση 
των παραμέτρων που επηρεάζουν τη δράση των ΔΟΝΑ. Μελλοντικά προτείνεται η διατήρηση των ήδη 
συμμετεχόντων σε αντίστοιχα προγράμματα, αλλά και η προσέλκυση καινούριων μέσω της δημιουργίας 
προγραμμάτων  για  ειδικές  πληθυσμιακές  ομάδες,  όπως  π.χ.,  καρδιοπαθείς,  διαβητικούς,  άτομα  με 
οστεοπόρωση, κλπ.
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Λίλου, Ο., Δούκα, Σ., Μπαλάσκα Π. & Αλεξανδρής, Κ. 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ

Εισαγωγή

Ο χορός από την αρχαιότητα αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή των ανθρώπων, γι΄αυτό σε κάθε 
σημαντική στιγμή της ζωής τους, για να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους, κατέφευγαν στο στίχο,  
τη μουσική και το χορό (Δούκα, 2004). Ο αρχαίος ελληνικός χορός αποτέλεσε σημαντικό εφαλτήριο για 
την  μετέπειτα  παρουσία  αυτής  της  τέχνης.  Σήμερα  ο  ελληνικός  παραδοσιακός  χορός  αποτελεί 
αναπόσπαστο  κομμάτι  της  ελληνικής  κουλτούρας,  καθώς  είναι  μέσο  έκφρασης  συναισθημάτων  και 
βιωμάτων  της  καθημερινής  ζωής  των  Ελλήνων.  Αποτελεί  μέσο  διαπαιδαγώγησης  και  συνέχισης  της 
λαϊκής παράδοσης ξεκινώντας από την παιδική ηλικία πλουτίζοντας τις γνώσεις με λαογραφικά στοιχεία 
της πατρίδας μας. 

Σύμφωνα με στοιχεία του International Dance Council (IDC, 2006), η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες 
στην ενασχόληση με τον παραδοσιακό χορό. Περισσότερα από 600.000 άτομα ασχολούνται συστηματικά 
με τον παραδοσιακό χορό, συμμετέχοντας σε περίπου πάνω από 5.000 σωματεία /  σχολές χορού που 
λειτουργούν στη χώρα, και περίπου 1.000 σωματεία / σχολές που λειτουργούν στο εξωτερικό (Παράδοση 
και Τέχνη – Χορός, 2008). 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των κινήτρων των συμμετεχόντων σε προγράμματα 
παραδοσιακών  χορών  και  η  εξέταση  της  δυνατότητας  πρόβλεψης  της  πρόθεσης  για  συνεχιζόμενη 
συμμετοχή  από  τις  διαστάσεις  των  κινήτρων.  Η  πρόβλεψη  για  συνεχιζόμενη  συμμετοχή  είναι  μια 
σημαντική μεταβλητή, καθώς αποτελεί δείκτη της ανάπτυξης αφοσιωμένων συμμετεχόντων. 

Θεωρητικό υπόβαθρο

Ως κίνητρα ορίζονται οι λόγοι που ωθούν ένα άτομο σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Στόχος της μελέτης 
των  κινήτρων  στην  αναψυχή  είναι  ο  προσδιορισμός  των  παραγόντων  που  ωθούν  τα  άτομα  για  τη 
συμμετοχή  σε  συγκεκριμένες  δραστηριότητες  αναψυχής.  Η  γνώση  των  κινήτρων  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  για  να προβλέψει  διαστάσεις  της  συμμετοχής,  όπως την πρόβλεψη της  πρόθεσης για 
συνέχιση, την αφοσίωση, την εμπλοκή και την εξειδίκευση (Alexandris and Kouthouris, 2005). Υπάρχουν 
διάφορες θεωρίες κινήτρων που έχουν αναπτυχθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τη θεωρία του 
αυτό-προσδιορισμού (Deci and Ryan, 1985), που είναι από τις πιο ευρέως διαδεδομένη, η συμπεριφορά 
του ατόμου ως προς την απόφαση του για συμμετοχή σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής μπορεί να 
επηρεαστεί από εσωτερικά κίνητρα που σχετίζονται με τη βίωση θετικών εμπειριών από τη συμμετοχή, 
όπως την αισθητική απόλαυση, τη διασκέδαση, την μάθηση και τον ενθουσιασμό (Deci and Ryan, 1985). 
Εσωτερικά κίνητρα είναι εκείνα τα οποία παρακινούν ένα άτομο να εμπλακεί σε μία δραστηριότητα για 
την ευχαρίστηση και για την ικανοποίηση που αντλεί απλά και μόνο από την συμμετοχή του σε αυτή.  
Επίσης, μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικά κίνητρα, τα οποία  αναφέρονται στην ύπαρξη εξωτερικών 
ανταμοιβών για το άτομο από τη συμμετοχή στη δραστηριότητα, όπως είναι η κοινωνική αναγνώριση και 
η θετική κριτική από το κοινωνικό περιβάλλον (Deci and Ryan, 1985). Στη βιβλιογραφία της αναψυχής 
υποστηρίζεται ότι τα εσωτερικά κίνητρα είναι πιο ισχυρά και σημαντικά από τα εξωτερικά (Beard and 
Ragheb,  1987;  Alexandris et al.,  2002).  Οι  βασικές  κατηγορίες  κινήτρων  συμμετεχόντων  που  έχουν 
προταθεί στη βιβλιογραφία της αναψυχής είναι οι ακόλουθες: υγείας και φυσικής κατάστασης, βελτίωσης 
της εμφάνισης, χαλάρωσης και ηρεμίας, διαφυγής από την καθημερινότητα, συναγωνισμού και επίτευξης, 
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κοινωνικοποίησης,  μάθησης και  βελτίωσης των ατομικών ικανοτήτων (Alexandris and Carroll,  1997; 
Davis et al., 1995; Iso-Ahola, 1999).

Μεθοδολογία

Δείγμα:  Στην  έρευνα  πήραν  μέρος  139  χορευτές  που  συμμετείχαν  σε  7  πολιτιστικά  σωματεία  που 
δίδασκαν παραδοσιακούς χορούς στη Βόρεια Ελλάδα. Από αυτούς, οι 87 (62,6%) ήταν γυναίκες και οι 52 
(37,4%) άνδρες.

Όργανα μέτρησης: Για τη μέτρηση των κινήτρων χρησιμοποιήθηκε το REP (Manfredo et al., 2007). Οι 
ακόλουθες 12 διαστάσεις κινήτρων επιλέχθηκαν ως οι πιο συμβατές με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα: 
Επίτευξη,  Κοινωνική  Αναγνώριση,  Βελτίωση  Δεξιοτήτων,  Κοινωνικοποίηση  (οικογένεια  μου), 
Κοινωνικοποίηση (φίλοι), Κοινωνικοποίηση (συγχορευτές), Κοινωνικοποίηση (νέες γνωριμίες), Αύξηση 
Γνώσεων, Βελτίωση Ειδικών Γνώσεων (χοροί),  Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης, Μείωση Άγχους και 
Απόδραση. 

Αποτελέσματα

Δημογραφικά χαρακτηριστικά: Από τους συμμετέχοντες οι 95 (68.4%) ήταν άγαμοι και το μεγαλύτερο 
ποσοστό ήταν ηλικίας μεταξύ 15-20 ετών. Ως προς το μορφωτικό επίπεδο οι 71 (51%) ήταν απόφοιτοι  
Γυμνασίου / Λυκείου (n=71) (Πίνακες 1α και 1β).

Πίνακας 1α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος

Φύλο Ηλικία
Γυναίκες 62.6%  (n=87) 15-20      39.6%        (n=55)
Άνδρες    37.4%   (n=52) 21-25        5.8%        (n=8)

26-30      12.9%        (n=18)
31-35        5.8%        (n=8)
36-40        8.6%        (n=12)
41-45        8.6%        (n=12)
46-50        6.6%        (n=9)
51-55        6.6%        (n=9)
56-70        5.8%        (n=8)

Πίνακας 1β. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος

Οικογ. Κατάσταση Μορφωτικό επίπεδο Επαγγελματική κατάσταση
Άγαμοι 68.4%     (n=95) Απόφοιτος Δημοτικού 8.6%    (n=12) Φοιτητής 10.1%               (n=14)
Έγγαμοι 28.8%   (n=40) Απόφ. Γυμν. /Λυκείου 51%     (n=71) Ιδ. Υπάλληλος 17.3%     (n=24)
Διαζευγμένοι 2.9%  (n=4) ΙΕΚ       5.8%   (n=8) Δημ. Υπάλληλος 13.7 % (n=19)

ΑΕΙ      28.8%  (n=40) Επιχειρηματίας 4.3%     (n=6)
Κάτοχος Μεταπτυχιακού 5.8%  (n=8) Άνεργος   1.4%              (n=2)

Οικιακά   6.5%               (n=9)
Άλλο επάγγελμα 46.7% (n=45)

Ανάλυση αξιοπιστίας των διαστάσεων των κινήτρων και μέσοι όροι

Όλες οι  διαστάσεις  είχαν αποδεκτές τιμές  a (>.70) (πίνακας 2),  ενώ οι διαστάσεις  Ελάττωση Άγχους 
(Μ.Ο. = 5.8), Απόδρασης (Μ.Ο. = 5.8) και Βελτίωσης Φυσικής Κατάστασης (Μ.Ο. = 5.7) εμφάνισαν 
τους μεγαλύτερους μέσους όρους.    
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Πίνακας 2. Τιμές συντελεστή a και μέσοι όροι διαστάσεων των κινήτρων.

Κίνητρα MO TA a Θέματα
Επίτευξη 4.4 1.7 .89 3
Κοινωνική Αναγνώριση 3.5 1.7 .83 3
Βελτίωση Δεξιοτήτων 5.3 1.5 .79 3
Κοινωνικοποίηση (οικογένειά μου) 3.7 1.9 .92 3
Κοινωνικοποίηση (φίλοι) 5.1 1.4 .79 3
Κοινωνικοποίηση (συγχορευτές) 5.3 1.5 .83 3
Κοινωνικοποίηση (νέες γνωριμίες) 5.4 1.4 .93 3
Αύξηση γνώσεων 5.3 1.5 .85 3
Βελτίωση ειδικών γνώσεων (χοροί) 4.7 1.7 .92 3
Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης 5.7 1.4 .94 3
Ελάττωση Άγχους 5.8 1.2 .90 4
Απόδραση. 5.8 1.3 .90 3

Ανάλυση παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της πρόθεσης συνεχιζόμενης συμμετοχής

Τέσσερις από τις 12 διαστάσεις (Κοινωνική Αναγνώριση, Κοινωνικοποίηση [φίλοι], Κοινωνικοποίηση 
[νέες γνωριμίες] και Βελτίωση Ειδικών Γνώσεων [χοροί]), συνεισέφεραν σημαντικά στην πρόβλεψη της 
πρόθεσης, προβλέποντας συνολικά 39% της πρόθεσης (F = 7.53, R2 =  .39, p<.001) (πίνακας 3).

Πίνακας 3. Πρόβλεψη πρόθεσης συνεχιζόμενης συμμετοχής

Κίνητρα Beta t p
Κοινωνική Αναγνώριση -.21 -2.39 .018
Κοινωνικοποίηση (φίλοι) .33 3.27 .001
Κοινωνικοποίηση (νέες γνωριμίες) -.26 -2.86 .005
Βελτίωση ειδικών γνώσεων (χοροί ) .26 2.54 .012
F=7.53, R2=.39, p<.001

Συζήτηση

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα κίνητρα ελάττωσης άγχους, απόδρασης και βελτίωσης της 
φυσικής κατάστασης εμφάνισαν τους υψηλότερους μέσους όρους. Τα κίνητρα αυτά είναι εσωτερικά, κάτι 
που επιβεβαιώνει  προηγούμενες  έρευνες που διεξήχθησαν σε άλλες  αναψυχικές  δραστηριότητες (Iso-
Ahola,  1999;  Alexandris et al.,  2002).  Συνεπώς,  οι  υπεύθυνοι  οργάνωσης  προγραμμάτων  ελληνικών 
παραδοσιακών  χορών  θα  πρέπει  να  αναπτύξουν  στρατηγικές  προκειμένου  οι  συμμετέχοντες  να 
ικανοποιήσουν τα συγκεκριμένα κίνητρα. 

Tα  αποτελέσματα  της  ανάλυσης  παλινδρόμησης  έδειξαν  ότι  τα  κίνητρα  προβλέπουν  ένα  σημαντικό 
ποσοστό της πρόθεσης για συνεχιζόμενη συμμετοχή. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η μελέτη των κινήτρων 
προκειμένου  να  αναπτυχθούν  αφοσιωμένοι  συμμετέχοντες.  Στην  πρόβλεψη της  πρόθεσης  στατιστικά 
σημαντική συνεισφορά είχαν οι  παράγοντες κοινωνική αναγνώριση, Κοινωνικοποίηση (φίλοι και νέες 
γνωριμίες) και Βελτίωση Ειδικών Γνώσεων για το χορό. Αυτές οι κατηγορίες των κινήτρων θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη από τους υπεύθυνους οργάνωσης προγραμμάτων παραδοσιακών χορών. Θα πρέπει να 
τονιστεί η σημασία της κοινωνικοποίησης ως μίας βασικής κατηγορίας κινήτρων των συμμετεχόντων. 
Μελλοντικές  έρευνες  θα  πρέπει  να  εστιαστούν  στην  εξέταση  των  κατηγοριών  των  κινήτρων  σε 
συγκεκριμένες υπο-ομάδες (ομάδες-στόχους) συμμετεχόντων. 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ

Μπαλάσκα, Π.,1 Tσιφτελίδου, Σ.,2 Δούκα, Σ.1 & Αλεξανδρής, Κ.1

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ 
2 Νομαρχία Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή

Η έννοια του «φεστιβαλικού τουρισμού» (festival tourism) έχει προστεθεί τα τελευταία χρόνια στο λεξικό 
του τουρισμού και αναφέρεται ως η επίσκεψη / παρακολούθηση κάποιου φεστιβάλ /  εκδήλωσης από 
τουρίστες / θεατές που δεν μένουν στην πόλη που αυτό πραγματοποιείται (Arnold, 2000; O’Sullivan and 
Jackson, 2002; Robinson et al., 2004). Σύμφωνα με τους O’Sullivan and Jackson (2002) αναπτύσσεται μία 
σχέση ανάμεσα στη ζήτηση των θεατών και στην ανάπτυξη και ποικιλία των φεστιβάλ, σε παράγοντες 
όπως η τοποθεσία διεξαγωγής, η ποικιλία του προγράμματος, η ποικιλία των καλλιτεχνών, κλπ. Όταν οι 
θεατές είναι ικανοποιημένοι από την εμπειρία της παρακολούθησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
τότε προτίθενται να επαναλάβουν την εμπειρία / επίσκεψη στο φεστιβάλ / εκδήλωση (Moutinho, 2001). 

Για  τη  μελέτη  της  ποιότητας  παρεχόμενων υπηρεσιών  στο  χώρο  του  αθλητισμού  και  της  αναψυχής 
υπάρχουν στη βιβλιογραφία πολλές αναφορές (Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis and Grouios, 2004; 
Kouthouris and Alexandris,  2005;  Thwaites and Chadwick,  2005;  Ko and Pastore,  2004),  αλλά  οι 
αναφορές  που  είχαν  ως  πεδίο  έρευνας  τα  φεστιβάλ  /  εκδηλώσεις  είναι  περιορισμένες  (Shonk and 
Chelladurai, 2008; Quinn, 2006). Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες στην ενασχόληση με 
τον παραδοσιακό χορό και αριθμεί πάνω από 600.000 άτομα που ασχολούνται συστηματικά, με αυτόν 
συμμετέχοντας  σε  συλλόγους  και  σωματεία  παραδοσιακών  χορών  (IDC,  2006).  Κάθε  χρόνο 
πραγματοποιούνται στην Ελλάδα πάρα πολλές παραστάσεις,  χορευτικές βραδιές, πανηγύρια, εκθέσεις, 
φεστιβάλ και κάθε είδους εκδηλώσεις με μεγάλη συμμετοχή του κοινού (Παράδοση και Τέχνη–Χορός, 
2008).  Προγενέστερες  έρευνες  που  πραγματοποιήθηκαν  στο  χώρο  είχαν  ως  αντικείμενο  μελέτης  τις 
καρδιοαναπνευστικές  μεταβολές  των  χορευτών  (Πίτση,  Σμήλιος,  Τοκμακίδης,  Σερμπέζης  και 
Γουλιμάρης, 2008), τη ρυθμοκινητική ανάλυση και τα εθνογραφικά στοιχεία (Παπακώστας, Πραντσίδης 
και  Πολλάτου,  2006),  την  επίδραση των  ανασταλτικών  παραγόντων  με  την  ανάμειξη  (Θεοδωράκης, 
Αλεξανδρής,  Πανοπούλου  και  Βλαχόπουλος,  2008)  και  την  προσκόλληση  (Μπαλάσκα,  Δούκα  και 
Αλεξανδρής, Υπό δημοσίευση) των χορευτών. Καθώς δεν υπάρχουν έρευνες σε αυτόν τον τομέα αξίζει να 
μελετηθεί  η αξιολόγηση της ποιότητας  των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα φεστιβάλ παραδοσιακών 
χορών με αξιολογητές τους θεατές / επισκέπτες, 

Σκοποί της έρευνας

Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: 1) η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός 
φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και 2) η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και της ανάμειξης των θεατών σε αυτό. 

Μεθοδολογία

Συμμετέχοντες: Στην  έρευνα  συμμετείχαν  153  θεατές  ενός  φεστιβάλ  παραδοσιακών  χορών  που 
οργανώθηκε στην πόλη της Νάουσας του Ν. Ημαθίας τον μήνα Μάιο του 2009. 

Σέρρες                         3 – 5 Δεκεμβρίου 2010 116



11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού

Όργανα μέτρησης: 
1)  Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών.  Το ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της ποιότητας παρεχόμενων 
υπηρεσιών ήταν συνδυασμός του ερωτηματολογίου Sport Tourism Quality (Shonk and Chelladurai, 2008) 
και του ερωτηματολογίου  Service Quality (Alexandris et al. 2004), από όπου προέκυψαν 21 ερωτήσεις 
που ανταποκρινόταν σε 5 διατάσεις: 1) Εγκαταστάσεις, 2) Πρόγραμμα, 3) Κόστος, 4) Αποτέλεσμα και 5) 
Προσβασιμότητα. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7-θάθμια κλίμακα τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα 
και 7 = συμφωνώ απόλυτα. 
2) Ανάμειξη. Για την αξιολόγηση της ανάμειξης εφαρμόστηκε το ερωτηματολόγιο του Kyle et al. (2003) 
που περιλάμβανε 3 διαστάσεις: 1) Έλξη, 2) Κεντρικότητα και 3) Αυτό-έκφραση. Οι απαντήσεις δόθηκαν 
σε 7-θάθμια κλίμακα τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα.

Αποτελέσματα

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος αναφέρονται στους πίνακες 1 α,β .

Πίνακας 1α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος

Φύλο Ηλικία
Γυναίκες           61.8%    (n=95) 20-30      39.2%       (n=60)
Άνδρες              34%      (n=52) 31-40        9.2%       (n=14)
Δεν απάντησε   3.9%      (n=6) 41-50       17.6%      (n=27)

51-60       11.1%      (n=17)
61>           2.6%       (n=4)
Δεν απάντησε   20.3%    (n=31)

Πίνακας 1β. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος

Οικογενειακή Κατάσταση Μορφωτικό επίπεδο Επαγγελματική κατάσταση
Άγαμοι             49.7%    (n=76) Απόφοιτος Δημοτικού               3.9%   (n=6) Φοιτητής                               15%  (n=23)
Έγγαμοι           40.4%    (n=62) Απόφ. Γυμνασίου/Λυκείου      43.8%   (n=67) Ιδιωτικός Υπάλληλος           16%  (n=25)
Διαζευγμένοι     0.7%    (n=1) ΙΕΚ                                             8.5%   (n=13) Δημόσιος Υπάλληλος           17%  (n=26)
Δεν απάντησε    9.2%    (n=14) ΑΕΙ                                           32.7%   (n=50) Επιχειρηματίας                       8.8% n=13)

Κάτοχος Μεταπτυχιακού           4.6%   (n=7) Άνεργος                                    2% (n=3)
Δεν απάντησε                             6.5%   (n=10) Νοικοκυρά                             9.8% n=15)

Άλλο Επάγγελμα                 20.9% (n=32)
Δεν απάντησε                      10.5% (n=16)

Παραγοντική  ανάλυση  των    διαστάσεων  της  ποιότητας  παρεχόμενων  υπηρεσιών  :  Πραγματοποιήθηκε 
παραγοντική  ανάλυση  στις  21  μεταβλητές  του  ερωτηματολογίου  που  αφορούσαν  στην  παρεχόμενη 
ποιότητα  υπηρεσιών  του  φεστιβάλ  παραδοσιακών  χορών  με  τη  μέθοδο  της  ανάλυσης  σε  κύριες 
συνιστώσες  (principal components analysis).  Στη  συνέχεια  ακολούθησε  ορθογώνια  (Varimax) 
περιστροφή των  αξόνων,  όπου ο  αριθμός  των  παραγόντων καθορίστηκε  με κριτήριο ότι  οι  ιδιοτιμές 
έπρεπε να είναι μεγαλύτερες του 1.00. Προέκυψαν 5 διαστάσεις αξιολόγησης της ποιότητας παρεχόμενων 
υπηρεσιών στο φολκλορικό φεστιβάλ με ιδιοτιμή μεγαλύτερη από 1.0 (πίνακας 2). Οι 5 αυτοί παράγοντες  
εξηγούσαν  το  74%  της  συνολικής  διακύμανσης.  Αναλυτικά  οι  παράγοντες  και  οι  φορτίσεις  αυτών 
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Αναλύσεις αξιοπιστίας των παραγόντων της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών: Η εσωτερική συνοχή 
της κλίμακας εξετάστηκε με βάση το τεστ  a του Cronbach. Τα αποτελέσματα υποστήριξαν απόλυτα τη 
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αξιοπιστία  του  ερωτηματολογίου,  αφού  όλοι  οι  παράγοντες  παρουσίασαν  υψηλό  βαθμό  εσωτερικής 
συνοχής (.70 και άνω). Το  a για τους επιμέρους παράγοντες, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 
αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 2.

Πίνακας 2. Παραγοντική Ανάλυση των διαστάσεων της «ποιότητας υπηρεσιών», μέσοι όροι και δείκτες 
εσωτερικής συνοχής a των παραγόντων της «ποιότητας υπηρεσιών».

Μέσοι  όροι  και  αναλύσεις  αξιοπιστίας  των  διαστάσεων  της  ανάμειξης:  Η εσωτερική  συνοχή  για  τις 
διαστάσεις  της  Ανάμειξης  εξετάστηκε  με  βάση  το  δείκτη  a του  Cronbach και  όλοι  οι  παράγοντες 
παρουσίασαν υψηλό βαθμό εσωτερικής συνοχής (από .87 έως .92).  Η διάσταση Έλξη (Μ.Ο. = 5.35) 
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Θέματα «ποιότητας υπηρεσιών» Εγκαταστάσεις Πρόγραμμα Κόστος Αποτέλεσμα Προσβασιμότητα
Οι εγκαταστάσεις του χώρου διεξαγωγής 
του φεστιβάλ είναι σύγχρονες 0.85

Οι εγκαταστάσεις του χώρου διεξαγωγής 
του φεστιβάλ είναι ελκυστικές 0.81

Οι εγκαταστάσεις του χώρου διεξαγωγής 
του φεστιβάλ είναι καθαρές 0.80

Οι εγκαταστάσεις του χώρου διεξαγωγής 
του φεστιβάλ είναι λειτουργικές 0.74

Οι εγκαταστάσεις του χώρου διεξαγωγής 
του φεστιβάλ είναι σε καλή κατάσταση 0.72

Οι εγκαταστάσεις του χώρου διεξαγωγής 
του φεστιβάλ είναι σε ασφαλής 0.65

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία χορών στις 
μουσικο-χορευτικές εκδηλώσεις 0.86

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στολών στις 
μουσικο-χορευτικές εκδηλώσεις 0.81

Υπάρχει μεγάλη διεθνή συμμετοχή 
συγκροτημάτων 0.68

Τα συγκροτήματα που συμμετέχουν είναι 
πολυπληθή 0.60

Υπάρχει μεγάλη τοπική συμμετοχή 
συγκροτημάτων 0.57

Το κόστος του εισιτηρίου της εκδήλωσης 
είναι προσιτό 

0.85

Το κόστος των επίσημων προγραμμάτων 
της εκδήλωσης είναι προσιτό

0.83

Το κόστος των γευμάτων / ροφημάτων / 
snacks είναι προσιτό

0.63

Το κόστος του φαγητού είναι προσιτό 0.60
Η παρακολούθηση του φεστιβάλ με 
βοήθησε να βελτιώσω την διάθεση μου 0.88

Η παρακολούθηση του φεστιβάλ με 
βοήθησε να περάσω καλά 0.84

Η παρακολούθηση του φεστιβάλ με 
βοήθησε να αυξήσω τις γνώσεις μου 0.54

Η πρόσβαση στο χώρο διεξαγωγής του 
φεστιβάλ είναι εύκολη 0.86

Η πρόσβαση στην περιοχή που γίνεται το 
φεστιβάλ είναι εύκολη 0.85

Υπάρχει ασφαλής προσέγγιση στο χώρο 
διεξαγωγής του φεστιβάλ 0.48

Μέσες Τιμές & Τυπική απόκλιση 4.76 / 1.22 5.31 / 1.02 4.92 / 1.48 5.82 / 1.03 6.25 / .98
Συνολική % εξήγηση των φορτίσεων 43.5% 9.7% 8.9% 6.2% 5.7%
Ιδιοτιμές 9.5 2.1 1.9 1.3 1.2
Cronbach΄s a .90 .80 .85 .72 .71
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σημείωσε  τον  υψηλότερο  μέσο  όρο,  ενώ  η  διάσταση  Κεντρικότητα  (Μ.Ο.  =  4.83)  το  χαμηλότερο 
(πίνακας 3). 

Πίνακας 3. Μέσοι όροι, τυπική απόκλιση και δείκτες αξιοπιστίας a των διαστάσεων της Ανάμειξης.

Διαστάσεις Μ.Ο. Τ.Α, Μin Max a Θέματα
Έλξη 5.35 1.44 1 7 .92 4
Κεντρικότητα 4.83 1.58 1 7 .91 5
Αυτό-έκφραση 5.14 1.46 1 7 .87 4

Πρόβλεψη ανάμειξης των θεατών σε φολκλορικών φεστιβάλ από τους παράγοντες της ποιότητας 
υπηρεσιών

1)  Στην  ανάλυση  παλινδρόμησης,  όπου  σκοπός  ήταν  να  ερευνηθεί  κατά  πόσο  οι  5  διαστάσεις  της 
παρεχόμενης  ποιότητας  υπηρεσιών  συνεισφέρουν  στη  πρόβλεψη  της  ανάμειξης  των  θεατών  ενός 
φολκλορικού φεστιβάλ, τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική πρόβλεψη για τον παράγοντα 
Έλξη (F=18.7,  p<.001,  R2=.40)  από τους  παράγοντες  «Εγκαταστάσεις» (t=2.4,  p<.05),  «Πρόγραμμα» 
(t=2.4, p<.05), «Κόστος» (t=2.2, p<.005) (Πίνακας 4).

Πίνακας 4. Ανάλυση παλινδρόμησης για πρόβλεψη της ανάμειξης των θεατών φολκλορικών φεστιβάλ 
από τους παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών.

Παράγοντες «Ποιότητας Υπηρεσιών» Beta t p
Εγκαταστάσεις .20 2.4 .017
Πρόγραμμα .20 2.4 .015
Κόστος .18 2.2 .029
Αποτέλεσμα .12 1.5 ns
Προσβασιμότητα .14 1.9 ns
F=18.7, p<.001, R2=.40

2) Στατιστικά σημαντική συνεισφορά στην πρόβλεψη για τον παράγοντα Κεντρικότητα (F=10.2, p<.001, 
R2=.27)  προσέφεραν  οι  παράγοντες  «Εγκαταστάσεις»  (t=3.8,  p<.001)  και  «Προσβασιμότητα»  (t=2.9, 
p<.005) (πίνακας 5).

Πίνακας 5. Ανάλυση παλινδρόμησης για πρόβλεψη ανάμειξης των θεατών φολκλορικών φεστιβάλ από 
τους παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών.

Παράγοντες «Ποιότητας Υπηρεσιών» Beta t p
Εγκαταστάσεις .36 3.8 .000
Πρόγραμμα .08 .92 ns
Κόστος .04 .52 ns
Αποτέλεσμα -10 1.15 ns
Προσβασιμότητα .24 2.9 .004

F=10.2, p<.001, R2=.27
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3) Στατιστικά σημαντική συνεισφορά στην πρόβλεψη για τον παράγοντα Αυτό-έκφραση (F=21.0, p<.001, 
R2=.43)  προσέφεραν οι  παράγοντες  «Εγκαταστάσεις» (t=-2.8,  p<.005)  και  «Προσβασιμότητα» (t=3.5, 
p<.001) (Πίνακας 6).

Πίνακας 6. Ανάλυση παλινδρόμησης για πρόβλεψη ανάμειξης των θεατών φολκλορικών φεστιβάλ από 
τους παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών.

Παράγοντες «Ποιότητας Υπηρεσιών» Beta t p
Εγκαταστάσεις .23 2.8 .005
Πρόγραμμα .15 1.8 ns
Κόστος .14 1.7 ns
Αποτέλεσμα .16 1.5 ns
Προσβασιμότητα .25 3.5 .001
F=21.0, p<.001, R2=.43

Συζήτηση

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η ανάμειξη των θεατών ενός φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και η 
πρόβλεψη της ανάμειξής τους από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του φεστιβάλ. Σύμφωνα με 
τα  αποτελέσματα,  οι  θεατές  σημείωσαν  το  υψηλότερο  σκορ  στη  διάσταση  Έλξη,  διότι  είχαν  θετικά 
συναισθήματα, διασκέδαζαν και περνούσαν ευχάριστα, (Kyle and Chick, 2004) και στη συνέχεια στη 
διάσταση Αυτό-εκφραση, διότι μέσα από τη διαδικασία της παρακολούθησης είχαν τη δυνατότητα να 
εκφράσουν προσωπικές σκέψεις και πεποιθήσεις (Kyle, Absher and Graefe, 2003). Τέλος, στη διάσταση 
Κεντρικότητα,  οι  θεατές  θεώρησαν  την  παρακολούθηση  του  φεστιβάλ  μία  κοινωνική  εκδήλωση  με 
έμφαση στις παραδόσεις και την κουλτούρα (Kyle and Chick, 2004). 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να διαμορφώσει ως 
ένα βαθμό την ανάμειξη των θεατών (Ko, et al, 2010).  Oι εγκαταστάσεις, το πρόγραμμα και το κόστος 
φάνηκε  να  ελκύουν  σε  σημαντικό  βαθμό  τους  θεατές,  ώστε  να  επιλέξουν  να  παρακολουθήσουν  το 
συγκεκριμένο φεστιβάλ. Ωστόσο, σύμφωνα με το κοινωνικό επίπεδο, το life style και τις καλλιτεχνικές 
προτιμήσεις των θεατών η ποιότητα των εγκαταστάσεων και η προσβασιμότητα είναι ισχυροί παράγοντες 
που επηρεάζουν τη λήψη της απόφασης για την παρακολούθηση του φεστιβάλ. Τα αποτελέσματα της  
έρευνας  μπορούν  να  συνεισφέρουν  στη  βελτίωση  της  ποιότητας  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  των 
φεστιβάλ / εκδηλώσεων με σκοπό την αύξηση του αριθμού των θεατών και την ανάπτυξη μίας θετικής 
και  μακροχρόνιας  σχέσης.  Λόγω  του  μικρού  δείγματος  των  συμμετεχόντων  τα  συμπεράσματα  δεν 
μπορούν να γενικευθούν, γι΄αυτό προτείνεται περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων 
και διερεύνηση περισσότερων παραγόντων για την αξιολόγηση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, 
καθώς και των διαστάσεων που επηρεάζουν την ανάμειξης των θεατών με τα φεστιβάλ /  εκδηλώσεις  
παραδοσιακών χορών.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πολατίδου, Π.,1  Τσογκαράκης, Π.,2 & Αλεξανδρής, Κ.1 

1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ
2 Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας

Εισαγωγή

Το 2002, η Διεθνής Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού ενέταξε επίσημα τη δραστηριότητα του ορεινού 
τρεξίματος στον ορισμό του Κλασσικού Αθλητισμού (IAAF, 2010). Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορεινού 
Τρεξίματος  ορίζει  το  ορεινό  τρέξιμο  ως  τη  διάσχιση  στο  μικρότερο  χρονικό  διάστημα  μιας 
προκαθορισμένης  και  σηματοδοτημένης  διαδρομής  σε  βουνό,  χωρίς  τη  χρήση  ορειβατικών  μέσων 
(WMRA, 2009). Οι αγώνες ορεινού τρεξίματος διαφοροποιούνται σημαντικά από τη δραστηριότητα της 
πεζοπορίας και της ορειβασίας, καθώς βασίζονται στον παράγοντα χρόνο, αλλά και από το τρέξιμο σε 
ανώμαλο  δρόμο,  καθώς  οι  διαδρομές  των  αγώνων  ορεινού  τρεξίματος  περιλαμβάνουν  υψομετρικές 
διαφορές  που  ξεπερνούν  αυτές  των  αγώνων  ανωμάλου  δρόμου  (IAAF,  2010).  Ωστόσο,  υπάρχουν 
διαφορές  και  μεταξύ  των  αγώνων  ορεινού  τρεξίματος,  καθώς  διαφοροποιούνται  ανάλογα  με  τη 
χιλιομετρική  απόσταση,  τις  υψομετρικές  αναβάσεις  και  καταβάσεις,  το  υψόμετρο,  τα  στοιχεία  που 
παρεμβάλλονται στη διαδρομή (καλντερίμια, πέτρινα και ξύλινα γεφύρια, ρυάκια, κλπ.), τη χλωρίδα της 
περιοχής,  στοιχεία  που  διαμορφώνουν  την  εικόνα  και  τη  φυσιογνωμία  τους  (WMRA, 
http  ://  www  .  wmra  .  info  ). 

Οι αγώνες ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα

Ο πρώτος αγώνας ορεινού τρεξίματος πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα στις 6 Ιουλίου του 1984 από τον 
Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης. Ο Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου αποτέλεσε επί σειρά ετών και τo μοναδικό 
ορεινό  αγώνα  στη  χώρα.  Το  2002,  αγώνας  ορεινού  τρεξίματος  εντάχθηκε  στο  πλαίσιο  των  αγώνων 
περιπέτειας του Εύαθλου, ενώ το 2004 πραγματοποιήθηκε ο 1ος Olympus Marathon. To 2006, χρονιά από 
την οποία ξεκινάει μια νέα εποχή στο ορεινό τρέξιμο στην Ελλάδα, προστίθενται τους υπάρχοντες αγώνες 
η διοργάνωση του Μαραθωνίου Βίκου-Αώου και του Χειμωνιάτικου Ενιπέα. 

Σκοπός της εργασίας

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  ήταν  η  καταγραφή:  α)  των  αγώνων  ορεινού  τρεξίματος  που  έχουν 
πραγματοποιηθεί  στην Ελλάδα ως σήμερα,  β) του αριθμού των συμμετοχών και  γ)  του αριθμού των  
ατόμων που λαμβάνουν μέρος, με στόχο τη δημιουργία μιας ακριβούς εικόνας για το άθλημα ως σήμερα, 
αλλά και την εκτίμηση της μελλοντικής του πορείας.

Μεθοδολογία

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση στοιχεία που βρίσκονται δημοσιευμένα: α) σε 
ιστοσελίδες που αφορούν στο ορεινό τρέξιμο και το τρέξιμο γενικότερα, β) στις ιστοσελίδες των ίδιων 
των αγώνων ορεινού τρεξίματος, γ) στο αρχειακό υλικό του Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης. Δημιουργήθηκε μία 
βάση  δεδομένων,  στην  οποία  καταγράφηκαν  όλοι  οι  αγώνες  ορεινού  τρεξίματος  που  έχουν 
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, οι συμμετέχοντες (επώνυμα) στους αγώνες, καθώς και η επίδοσή τους σε 
κάθε έναν από αυτούς.
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Αποτελέσματα

Από το 2006 ως και σήμερα ο αριθμός των αγώνων ορεινού τρεξίματος, αλλά και των συμμετεχόντων σε  
αυτούς αυξάνει σημαντικά, με αποκορύφωμα τις χρονιές του 2008 και 2009, όπου ο αριθμός των αγώνων 
σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ για το 2010 προκηρύχτηκαν 51 αγώνες. Ο αριθμός των νεοεισερχόμενων στο 
άθλημα παρουσίασε επίσης μία σταθερά αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, ενώ τις χρονιές 2007 και  
2008 ο αριθμός συμμετοχών σχεδόν διπλασιάστηκε (πίνακας 1). 

Το ορεινό τρέξιμο κυριαρχείται από το ανδρικό φύλο. Η μικρή άνοδος του ποσοστού των γυναικών που  
λαμβάνουν μέρος στους αγώνες, η οποία παρουσιάστηκε το 2007, δυστυχώς δε συνεχίστηκε τις επόμενες  
χρονιές, με το γυναίκειο πληθυσμό που συμμετέχει να παραμένει σχεδόν σταθερά στο ποσοστό του 7,5%.  
Ωστόσο, η χρονιά του 2010 δείχνει, στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, μία αύξηση της τάξης του 1%. 

Πίνακας 1. Αριθμός αγώνων και συμμετεχόντων σε αυτούς από το 2006 ως σήμερα.

Έτος
Αριθμός
αγώνων

Αριθμός
συμμετεχόντων

Μ.Ο
ανά αγώνα

Νέοι 
συμμετέχοντε

ς
Άνδρες % Γυναίκες%

2006 4 462 116 252 95,02 4,98
2007 11 1264 116 501 92,16 7,84
2008 16 2203 138 635 92,55 7,45
2009 34 3475 102 643 92,46 7,54
2010 51* 5231

(σε 45 αγώνες)
116 

(σε 45 αγώνες)
880

(σε 35 αγώνες)
91,45

(σε 35 αγώνες)
8,55

(σε 35 αγώνες)

* Για το έτος 2010 προκηρύχτηκαν 51 αγώνες, ωστόσο εδώ παρουσιάζονται τα δεδομένα που συλλέχτηκαν στους  
45, οι οποίοι είχαν υλοποιηθεί ως την υποβολή του παρόντος και στους 35 που είχαν επεξεργαστεί για τα υπόλοιπα  
στοιχεία. 

Το  είδος  των  αγώνων  που  προστίθενται  κάθε  χρόνο  στο  ανεπίσημο  ετήσιο  καλεντάρι  παρουσιάζει 
ιδιαίτερη  ποικιλία.  Η  ανάγκη  τόσο  για  τη  δημιουργία  διοργανώσεων  που  θα  προσελκύσουν  νέους 
συμμετέχοντες,  αλλά  και  αγώνων που  παράλληλα θα  ανταποκριθούν  στις  αυξημένες  απαιτήσεις  των 
«παλαιότερων»  συμμετεχόντων,  έχει  οδηγήσει  στη  δημιουργία  μιας  ποικιλομορφίας  αγώνων  ορεινού 
τρεξίματος. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν δημιουργηθεί διοργανώσεις με μήκος από 9,3 χλμ (New Balance 
Mountain Cup) φτάνοντας ως και τον πρώτο «100  miler» Rodopi Ultra Trail (αγώνα 100 μιλίων – 164 
χλμ).  Παρά την προσθήκη 2  Ultra Τrail διοργανώσεων (VFOUT και  ROUT) με  μήκος 110 και  164 
χιλιόμετρα αντίστοιχα, η τάση που επικρατεί είναι η δημιουργία αγώνων που κινούνται κοντά, ή λίγο πιο 
κάτω  από  τη  χιλιομετρική  απόσταση  του  Μαραθώνιου  (Taygetos Challenge 36  χλμ,  1η αγωνιστική 
Ζήρειας 38,5 χλμ,  1ος ορεινός  αγώνας Κισάβου 32 χλμ.).  Ωστόσο,  ο  δείκτης δυσκολίας των αγώνων 
αυξάνεται,  καθώς  οι  διαδρομές  που  επιλέγονται  είτε  παρουσιάζουν  υψηλή  τεχνική  δυσκολία 
(ιδιαιτερότητες  του  εδάφους),  είτε  αυξάνεται  ο  συνολικός  δείκτης  ανάβασης.  Παρά την  αύξηση του 
συντελεστή  δυσκολίας  των  αγώνων,  ο  μέσος  όρος  των  επιδόσεων  των  συμμετεχόντων  αυξήθηκε  ή 
βελτιώθηκε έστω και οριακά (πίνακας 2).    

Πίνακας 2: Βαθμός δυσκολίας αγώνων - επιδόσεις.

Έτος
Μ.Ο

Χλμ / αγώνα
Επίδοση
(min/km)

Μέσος δείκτης
ανάβασης*

2006 34,7 11:30 59,5
2007 36,9 9:15 48,8
2008 33,4 9:05 49,5
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2009 31,9 8:50 50,5
2010** 32,9 9:10 51,8

*Δείκτης ανάβασης: Υψομετρική διαφορά / απόσταση
** 35 αγώνες

Όμως, παρά το γεγονός ότι νέοι αγώνες έρχονται στο προσκήνιο κάθε χρονιά και παράλληλα ο αριθμός  
των συμμετεχόντων παρουσιάζει άνοδο, από τον πίνακα 1 γίνεται φανερό πως με τη μεγάλη αύξηση των 
αγώνων  που  διοργανώθηκαν  τη  χρονιά  του  2009,  ο  μέσος  όρος  των  συμμετοχών  ανά  αγώνα  έπεσε 
σημαντικά. Έτσι, λοιπόν, οι συμμετέχοντες ανά αγώνα το έτος 2008 ήταν περισσότεροι από ότι το έτος 
2009 και το 2010 (138 και 102 αντίστοιχα). Η παρατήρηση αυτή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα αν εξεταστεί η 
συνεχής  και  συνεπής  παρουσία  ατόμων  στους  αγώνες.  Τα  έτη  2007 ως  και  2009,  ενώ ο  συνολικός 
αριθμός συμμετοχών φτάνει σχεδόν τις 7.000, ο αριθμός των ατομικών συμμετοχών ήταν 2.151. Από 
αυτούς μόλις 558 άτομα έχουν τρέξει σε επάνω από 5 αγώνες κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων χρόνων, 
165 άτομα έχουν τρέξει σε 4 αγώνες, 142 άτομα σε 3 αγώνες. 331 άτομα σε 2 αγώνες και 955 άτομα σε 1 
αγώνα.  

Συμπεράσματα

Η σταδιακή άνοδος  του αθλήματος  του ορεινού τρεξίματος  και  η  δημιουργία  μίας  σειράς  αγώνων - 
εκδηλώσεων  όπου  μπορούν  να  συμμετέχουν,  ακόμα  και  για  λόγους  αναψυχής,  άτομα  όλων  των 
δυνατοτήτων,  έχει  δημιουργήσει  μία  σειρά  δεδομένων  που  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  τόσο  για  την 
περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος, όσο και για την εκμετάλλευση των κοινωνικονομικών επιπτώσεων 
τους στις περιοχές όπου υλοποιούνται. Ορισμένα από αυτά είναι τα παρακάτω:

1) Βιωσιμότητα και καθιέρωση των αγώνων: α) Ο μεγάλος αριθμός (51) των αγώνων που ανακοινώθηκαν 
για  το  2010,  αν  δεν  υποστηριχθεί  από μία  αντίστοιχη  αύξηση  του  αριθμού  των  συμμετεχόντων,  θα 
οδηγήσει μοιραία στην παύση υλοποίησης ορισμένων. Ωστόσο, για να μπορέσει να μεγαλώσει η βάση 
των συμμετεχόντων σε αγώνες ορεινού τρεξίματος είναι αναγκαία η διοργάνωση και προσιτών αγώνων, 
τόσο ως προς τη χιλιομετρική τους απόσταση, όσο και ως προς το βαθμό δυσκολίας. Με αυτό τον τρόπο 
οι  εμπειρίες  των  ατόμων  που  συμμετέχουν  για  πρώτη  φορά  σε  έναν  αγώνα  βουνού  δεν  θα  είναι  
τραυματικές –σωματικά, ή ψυχολογικά- ώστε να συνεχίσουν να ασχολούνται με το άθλημα. β) Μεγάλο 
ποσοστό των διοργανώσεων βασίστηκαν ως σήμερα στη χρηματοδότηση της Τοπικής, ή Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης.  Τα  νέα  οικονομικά  δεδομένα  οδηγούν  στην  ανάγκη  εύρεσης  πόρων  πέρα  από  τους 
πολιτειακούς  φορείς  και  τη  στροφή  των  διοργανωτών  προς  στην  αναζήτηση  χορηγών,  οι  οποίοι  θα 
μπορέσουν να στηρίξουν τις διοργανώσεις αγώνων ορεινού τρεξίματος. 

2) Οι εκδηλώσεις αθλητικού τουρισμού μικρής κλίμακας μπορούν να προσφέρουν περισσότερα οφέλη 
στις κοινωνίες από ότι η φιλοξενία μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων (Gibson,  Willming and Holdnak, 
2003). Οι αγώνες ορεινού τρεξίματος αποτελούν μία πάρα πολύ καλή ευκαιρία προβολής και διαφήμισης 
για  τις  τοπικές  κοινωνίες,  με  γενικότερες  θετικές  επιπτώσεις.   Η  στήριξη  αυτών  των  αθλητικών 
εκδηλώσεων από τις τοπικές κοινωνίες μπορεί να αποβεί επικερδείς για όλες τις πλευρές.  

3) Περιβαλλοντική ευαισθησία:  Οι διοργανωτές εκδηλώσεων με οικολογική συνείδηση προσπαθούν να 
εφαρμόσουν διεθνώς πλέον τα 3  R (Reduce –  Reuse –  Recycle) (Peters, 2009).  H μείωση των υλικών 
(reduce) που χρησιμοποιούνται για την προώθηση, τις ανάγκες σχεδιασμού, οργάνωσης, αλλά και της 
τελικής υλοποίησης ενός αγώνα, η επαναχρησιμοποίηση υλικών και  εξοπλισμού (reuse) και,  τέλος,  η 
ανακύκλωση (recycle),  η χρησιμοποίηση δηλαδή τόσο υλικών που έχουν προέλθει  από ανακύκλωση, 
αλλά  και  που  μπορούν  μετά  το  τέλος  ου  αθλητικού  γεγονότος  να  ανακυκλωθούν,  αποτελούν  πλέον 
βασικές αρχές στη διοργάνωση εκδηλώσεων ορεινού τρεξίματος.
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Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΛΟΥ 2008
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

Σαμπάνης, Μ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες

Εισαγωγή

Στις Σέρρες,  το 2007,  ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Σερρών, σε συνεργασία με την Ελληνική 
Ομοσπονδία Τριάθλου (Ε.Ο.ΤΡΙ.), διοργάνωσε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου. Το αγώνισμα του 
Τριάθλου αποτελείται από 3 συνεχόμενα αθλήματα (κολύμβηση, ποδηλασία, τρέξιμο). Η μεγάλη επιτυχία 
του αγώνα αυτού ήταν η αφορμή για την ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (E.T.U.), καθώς και 
της  Ε.Ο.ΤΡΙ.,  του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος  Διάθλου στο  Δήμο Σερρών,  με  την ονομασία «2008 
Serres Duathlon ETU European Championships». 

Προετοιμασία

Ημερομηνία αγώνων: Ο αγώνας διεξήχθη στις 24 και 25 Μαΐου 2008.

Αγωνιστικός χώρος: Για όλα τα τμήματα του αγώνα χρησιμοποιήθηκε ο χώρος του Αυτοκινητοδρομίου 
των Σερρών. Η χάραξη της διαδρομής (2.5 χλμ.) έγινε από ομάδα ειδικών τεχνικών από την Ε.Τ.U. και 
την Ε.O.TΡΙ. 

Συμμετοχές  αθλητών  –  αθλητριών: Στον  αγώνα  συμμετείχαν  συνολικά  περίπου  350  αθλητές  και 
αθλήτριες από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Επειδή αποτελούσε και πρόκριση για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Πεκίνου 2008 συμμετείχαν και ορισμένοι αθλητές από χώρες εκτός της Ευρώπης (Η.Π.Α., 
Καναδάς, Αυστραλία). Οι συμμετέχοντες αθλητές / αθλήτριες αγωνίστηκαν στις παρακάτω κατηγορίες: 1) 
Elite Men, 2) Elite Women (Run 10 km – Bike 40 km – Run 5 km), 3) Junior Men και 4) Junior Women 
(Run 5 km – Bike 20 km – Run 2.5 km)

Υλικά – Μέσα – Χώροι: Για τη διοργάνωση του αγώνα χρησιμοποιήθηκαν διάφορα υλικά και μέσα που 
ήταν απαραίτητα όπως: μεταλλικά σταντ, 250 ποδήλατα, μοκέτα για τη ζώνη αλλαγής (200 μέτρα), αψίδα 
αφετηρίας  και  τερματισμού,  στέγαστρα  για  τους  αθλητές,  κριτές,  παράγοντες,  κλπ.,  βάθρο  για  τις 
απονομές, αριθμοί για τους αθλητές και για τα ποδήλατα, τραπέζια, καρέκλες, καλαθάκια, ψυγεία και 
βαρέλια  με  πάγο,  αφίσες  στο  χώρο  των  αγώνων με  τα  χαρακτηριστικά  των  αγώνων  (λογότυπο  των 
αγώνων, της Ε.Ο.ΤΡΙ. και της E.T.U.), αφίσες με το λογότυπο των αγώνων και την αναγραφή του χώρου 
των  αγώνων,  καθώς  και  την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων,  χώρος για  τους  ιατρούς  και  τους 
φυσιοθεραπευτές, χώρος για τους μηχανικούς ποδηλάτων, χώρος για τα νοσοκομειακά αυτοκίνητα και 
του Ε.Κ.Α.Β., χώρος για την εγκατάσταση των οργάνων χρονομέτρησης, χώρος για την απονομή στους  
νικητές, χώρος για την εγκατάσταση της ομάδας επιστημόνων για τον έλεγχο ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ), θέσεις 
για τους κριτές στον αγωνιστικό χώρο, θέσεις για τους εθελοντές που παρείχαν διάφορα υγρά και τροφή 
(νερό, ισοτονικά ποτά, χυμοί και φρούτα) στους αγωνιζόμενους, κριτές, κλπ., μηχανοκίνητη ομάδα με 
μοτοσυκλέτες για τους περιφερόμενους κριτές, μηχανοκίνητη ομάδα για τη μεταφορά των τηλεοπτικών 
μέσων, λεωφορεία αποκλειστικά για τη μετακίνηση από και προς το χώρο των αγώνων, ειδικοί σταθμοί 
(αφετηρίες) για τα λεωφορεία αποκλειστικά για τους αθλητές, τους συνοδούς και τους φιλάθλους, μικρό 
λεωφορείο  και  Ι.Χ.  αποκλειστικά  για  τους  επισήμους  και  τα  στελέχη  E.T.U.  και   της  Ε.Ο.ΤΡΙ., 
μεγαφωνική  εγκατάσταση για  τις  ανακοινώσεις  και  για  τη  μουσική  επένδυση κατά  τη  διάρκεια  των 
αγώνων,  αυτόνομες  μεγαφωνικές  συσκευές  (ντουντούκες),  photo finish,  χώρος  για  τις  εγγραφές  των 
αθλητών, χώρος για τους δημοσιογράφους, γραφείο E.T.U. εξοπλισμένο με Η/Υ, εκτυπωτή, σύνδεση με 
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το  διαδύκτιο,  φωτοτυπικά,  τηλέφωνα,  κλπ.,  αναμνηστικά  διπλώματα,  ιατροφαρμακευτικό  υλικό, 
βιντεοσκόπηση αγώνων, φωτογράφοι, εκφωνητές (ξενόγλωσσοι).     

Τελετές – Εκδηλώσεις: Κατά την παραμονή, τη διάρκεια και στο τέλος των αγώνων ο Δήμος Σερρών, η 
E.T.U.  και  η  Ε.Ο.ΤΡΙ.  πραγματοποίησαν  διάφορες  τελετές  και  εκδηλώσεις  για  τους  συμμετέχοντες 
αθλητές και τους παράγοντες: 1) τελετή καλωσορίσματος (pasta party), 2) τελετές απονομών, 3) τελετή 
λήξης (ελαφρύ δείπνο για όλους τους εμπλεκόμενους-συμμετέχοντες στους αγώνες) και  4)  εκδήλωση 
απονομής ειδικών βραβείων, κυπέλων και μεταλλείων σε βετεράνους και ερασιτέχνες αθλητές.

Προβολή – Διαφήμιση: Για την προβολή των αγώνων πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:  
• Δημιουργία λογότυπου των αγώνων.
• Στολισμός με σημαίες των κρατών που συμμετείχαν.
• Ανακρουση των εθνικών ύμνων των κρατών που συμμετείχαν.
• Αφίσες (αεροπανό) στο χώρο των αγώνων με τα χαρακτηριστικά των αγώνων.
• Αφίσες  (αεροπανό) με την αναγραφή του χώρου διεξαγωγής,  καθώς και  την ημερομηνία των 

αγώνων σε κεντρικά σημεία, λεωφορεία και ταξί.
• Εγκατάσταση  περιπτέρων  σε  κεντρικά  σημεία  της  πόλης  των  Σερρών  για  την  παροχή 

πληροφοριών σχετικά με το νομό Σερρών και  ενημερωτικό υλικό και  χάρτες για την εύκολη 
πρόσβαση στο χώρο των  αγώνων τόσο για τους  Έλληνες,  όσο και  για  τους  ξένους  αθλητές, 
συνοδούς και φιλάθλους

• Δημιουργία  ομοιόμορφων  στολών  για  τους  κριτές  (T-shirts,  φωσφορούχα  γιλέκα,  σφυρίχτρες 
κλπ.)

• Δημιουργια ομοιόμορφων στολών για τους υπάλληλους, διερμηνείς, εθελοντές, κλπ.
• Δημιουργία αναμνηστικών T-shirts για όλους τους συμμετέχοντες αθλητές και συνοδούς.

Εθελοντές – Υπηρεσίες – Φορείς – Σύλλογοι: Στη διοργάνωση των αγώνων βοήθησαν αρκετοί εθελοντές 
σε  διάφορους  λειτουργικούς  τομείς  όπως:  κριτές  αγώνων,  ασφάλεια  αγώνων,  συνοδοί  αποστολών, 
συνοδοί  επισήμων,  συνοδοί  αθλητών,  πληροφορικής,  διερμηνείς,  οδηγοί,  δημοσιογράφοι,  ιατροί, 
νοσοκόμοι, κλπ. Αξίζει να αναφερθούν οι υπηρεσίες, οι φορείς και οι σύλλογοι που βοήθησαν:  

• Αστική Συγκοινωνία Σερρών (ΚΤΕΑΛ)
• Ελληνική Αστυνομία - Τροχαία
• Security
• Πυροσβεστική
• Ε.Κ.Α.Β.
• Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
• Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Σερρών
• Σύλλογος Φίλων Μοτοσυκλέτας και Ποδηλάτου (ΦΙΛ.ΜΟ.Π.)
• Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας Σερρών (Λ.Α.Μ.Σ.)
• Τεχνική υποστήριξη ποδηλάτων (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ)
• Σύλλογος φοιτητών Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών – Α.Π.Θ.

Συμπεράσματα από τους αγώνες

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των υπεύθυνων της E.T.U. και της Ε.Ο.ΤΡΙ., η διοργάνωση του αγώνα «2008 
Serres Duathlon ETU European Championships»  ήταν  από  τις  καλύτερες  που  έγιναν  ποτέ.  Ο 
αντιπρόσωπος της I.S.U., ο Πρόεδρος της E.T.U. και ο Πρόεδρος της Ε.Ο.ΤΡΙ. μίλησαν με τα καλύτερα 
λόγια  για  τη  διοργάνωση  και  ευχαρίστησαν  τους  τοπικούς  φορείς  για  την  άριστη  προετοιμασία  των 
αγώνων και για τη θερμή φιλοξενία των κατοίκων. 
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

Αγγελοπούλου, Μ., Κουστέλιος, Α. & Ζουρνατζή, Ε.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εισαγωγή

Η ποιότητα υπηρεσιών και η ανάμιξη αποτελούν πολύ δημοφιλείς έννοιες του μάρκετινγκ, οι οποίες τα 
τελευταία χρόνια έχουν προσελκύσει  το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, με πλήθος ερευνών να έχουν 
δημοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία από το χώρο του αθλητισμού, της αναψυχής, της υγείας και όχι  
μόνο. Σύμφωνα με τον  Gronroos (1984), η ποιότητα υπηρεσιών είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 
αξιολόγησης, όπου οι πελάτες συγκρίνουν τις προσδοκίες τους με την υπηρεσία που αντιλαμβάνονται ότι  
έχουν λάβει,  ενώ σύμφωνα με το  Smith (1995),  η ποιότητα ορίζεται  ως το σημείο εκείνο στο οποίο 
ικανοποιούνται οι ανάγκες, αλλά και οι απαιτήσεις των πελατών τους. Επίσης, οι Parasuraman, Zeithaml 
and Berry (1985), υποστήριξαν πως η ποιότητα υπηρεσιών, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιτυχία στο χώρο των επιχειρήσεων, είναι η προσπάθεια που γίνεται για να εντοπισθούν οι προσδοκίες, ή 
οι ανάγκες των πελατών και καθορίζεται από τη γνώμη του πελάτη για την παρεχόμενη υπηρεσία. 

Από την  άλλη,  η  ανάμιξη  είναι  το  επίπεδο μιας  προσωπικής  σημασίας  που προκαλείται  από ένα,  ή  
περισσότερα ερεθίσματα μέσα από μία συγκεκριμένη κατάσταση. Επίσης, η ανάμιξη είναι μία σημαντική 
μεταβλητή μετριασμού στις διαδικασίες λήψης απόφασης ως προς μία καταναλωτική συμπεριφορά, η 
οποία εφαρμόστηκε αρχικά στον τομέα της αναψυχής (Bryan, 1977). Στη συνέχεια ακολούθησαν πολλές 
έρευνες και σε άλλους τομείς του αθλητισμού, όπως σε γυμναστήρια, σε επαγγελματικά σπορ, αλλά και 
σε μη αθλητικούς χώρους. Τέλος, ο Havitz and Dimanche (1997), όρισαν την ανάμιξη ως μία κατάσταση 
που κάνει το άτομο μέσα από τη συμμετοχή του στη δραστηριότητα να συνδέεται συναισθηματικά, να 
νιώθει ευχάριστα και αναζωογονητικά.

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη των απόψεων των πελατών για την παρεχόμενη ποιότητα  
υπηρεσιών που προσφέρουν τα ιδιωτικά γυμναστήρια του Ν. Καβάλας και η αξιολόγηση των επιπέδων 
ανάμιξης των πελατών στα προγράμματα των συγκεκριμένων γυμναστηρίων. 

Μεθοδολογία

Δείγμα. Στην έρευνα συμμετείχαν 160 μέλη ιδιωτικών γυμναστηρίων του Ν.Καβάλας (60.6% άνδρες, 
39.4% γυναίκες), μέσος όρος ηλικίας τα 31.8 ± 11.6 χρόνια.
   
Όργανα  μέτρησης. Για  την  αξιολόγηση  των  επιπέδων  των  πελατών  για  την  παρεχόμενη  ποιότητα 
υπηρεσιών,  χρησιμοποιήθηκε  τροποποιημένο  το  ερωτηματολόγιο  SERVQUAL των  Alexandris, 
Zahariadi,  Tsorbatzoudi and Grouios (2004α).  H συγκεκριμένη κλίμακα περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις, οι 
οποίες  αξιολόγησαν  τις  ακόλουθες  5  διαστάσεις  της  ποιότητας  υπηρεσιών:  α)  εγκαταστάσεις  (6 
ερωτήματα), β) προσωπικό (6 ερωτήματα), γ) ανταπόκριση (4 ερωτήματα), δ) αξιοπιστία (4 ερωτήματα) 
και ε) προσδοκώμενα αποτελέσματα (6 ερωτήματα). Όλες οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθμια κλίμακα 
τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα.

Σέρρες                         3 – 5 Δεκεμβρίου 2010 128



11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού

Επίσης, για την αξιολόγηση της γενικότερης αντίληψης των αθλούμενων σχετικά με την ποιότητα των 
αθλητικών  κέντρων  (5  ερωτήσεις)  χρησιμοποιήθηκε  μέρος  του  μεταφρασμένου  ερωτηματολογίου 
Ποιότητας – Ικανοποίησης – Πρόθεσης (ΕΠΙΠ) των Chang and Lee (2004).  Όλες οι απαντήσεις δόθηκαν 
σε 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα.

Για  την  αξιολόγηση  των  επιπέδων  ανάμιξης  μεταξύ  των  Ελλήνων  αθλούμενων  χρησιμοποιήθηκε  η 
τροποποιημένη κλίμακα ανάμιξης (Modified Involvement Scale) των  Kyle,  Absher,  Norman,  Hammitt 
and Jodice (2007). Η συγκεκριμένη κλίμακα αποτελείται από 11 ερωτήσεις, οι οποίες αξιολόγησαν τις 
ακόλουθες 3 διαστάσεις της ανάμιξης: α) αυτοέκφραση (3 ερωτήματα), β) κεντρικότητα (3 ερωτήματα) 
και γ) ελκυστικότητα (5 ερωτήματα). Όλες οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθμια κλίμακα τύπου  Likert, 
όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 5 = συμφωνώ απόλυτα.

Διαδικασία  μέτρησης.  Η  συλλογή  των  δεδομένων  έγινε  μέσα  στο  γυμναστήριο  από  την  ίδια  την 
ερευνήτρια. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες κατά την είσοδο, ή την έξοδο 
τους από το γυμναστήριο, σε ειδικό χώρο μπροστά στην είσοδο του γυμναστηρίου, που παραχωρήθηκε 
από  τη  διεύθυνση.  Έπειτα  δόθηκαν  διευκρινήσεις  για  το  περιεχόμενο  του  ερωτηματολογίου  και 
επισημάνθηκε  πως  η  συμπλήρωσή  του  ήταν  εθελοντική  και  ανώνυμη.  Μετά  τη  συμπλήρωση  των 
ερωτηματολογίων και της ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας, τα ερωτηματολόγια επιστρέφονταν στην 
ίδια την ερευνήτρια.

Αποτελέσματα

Ο έλεγχος της εσωτερικής συνοχής έγινε με το δείκτη αξιοπιστίας  a του  Cronbach που κυμάνθηκε σε 
ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα και για τους παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών (προσωπικό = 0.88, 
εγκαταστάσεις = 0.91, ανταπόκριση = 0.87, προσδοκώμενα αποτελέσματα = 0.87 και αξιοπιστία = 0.83),  
αλλά και για τους παράγοντες της ανάμιξης (ελκυστικότητα = 0.91, κεντρικότητα = 0.72 και αυτοέκραση 
= 0.83). Από την εξέταση του πίνακα 1 παρατηρείται πως ο παράγοντας προσδοκώμενα αποτελέσματα 
έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο από τους υπόλοιπους παράγοντες (Μ.Τ. = 6.20), ακολουθούν οι παράγοντες 
προσωπικό και αξιοπιστία με (Μ.Τ. = 6.15) και (Μ.Τ. = 6.14) αντίστοιχα, ενώ χαμηλότερο μέσο όρο 
έχουν η ανταπόκριση με (Μ.Τ. = 5.91) και οι εγκαταστάσεις (Μ.Τ. = 5.56). Από τους παράγοντες της  
ανάμιξης  ο  παράγοντας  ελκυστικότητα  έχει  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  (Μ.Τ.  =  4.13),  ακολουθεί  ο 
παράγοντας κεντρικότητα με (Μ.Τ. = 3.42), και ο παράγοντας αυτοέκφραση με (Μ.Τ. = 3.16). 

Εξετάζοντας τις συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που διαμορφώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και τα επίπεδα ανάμιξης των ασκούμενων παρατηρείται πως υψηλότερες θετικές συσχετίσεις  
παρατηρούνται  μεταξύ του «προσωπικού» με την  «ανταπόκριση» (.87*)  και  την «αξιοπιστία» (.87*) 
αντίστοιχα,  αλλά  και  μεταξύ  του  παράγοντα  «ανταπόκριση»  και  «αξιοπιστία»  (.88*).  Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η  μελέτη των συσχετίσεων μεταξύ των διαστάσεων της ποιότητας με εκείνων της ανάμιξης, 
καθώς παρατηρούνται χαμηλές και μέτριες θετικές συσχετίσεις  με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σχέση 
μεταξύ των «εγκαταστάσεων» με την «κεντρικότητα» (.23*).

Πίνακας  1.  Μέσοι  όροι,  τυπικές  αποκλίσεις,  συντελεστής  a και  συντελεστές  συσχέτισης  μεταξύ  της 
ποιότητας και της ανάμιξης.

Μ.Ο Τ.Α.
r a

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Προσωπικό 6.15 0.97 .70* .87* .73* .87* .76* .36* .33* .32* 0.88
2. Εγκαταστάσεις 5.56 1.18 .77* .65* .72* .77* .24* .23* .25* 0.91
3. Ανταπόκριση 5.91 1.09 .71* .88* .78* .36* .31* .33* 0.87
4. Προσδ. 

Αποτελ.
6.20 0.82 .75* .71* .43* .35* .31* 0.87
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5. Αξιοπιστία 6.14 0.97 .78* .29* .29* .27* 0.83
6. Συν. Ποιότητα 5.89 1.08 .35* .30* .39* 0.93
7. Ελκυστικότητ

α
4.13 0.80 .69* .47* 0.91

8. Κεντρικότητα 3.42 0.94 .62* 0.72
9. Αυτοέκφραση 3.16 1.07   0.83

*p<.001

Συζήτηση

Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε με στόχο την καταγραφή των απόψεων των πελατών για την παρεχόμενη 
ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουν  τα ιδιωτικά γυμναστήρια του Ν. Καβάλας στους πελάτες τους, 
καθώς και των λόγων που οδηγούν τους πελάτες να εμπλέκονται στα προγράμματα των γυμναστηρίων. 
Τα αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά για τα διοικητικά στελέχη των γυμναστηρίων, επειδή οι 
υψηλοί  μέσοι  όροι  των  απαντήσεων  των  ασκούμενων  για  όλους  τους  παράγοντες  της  ποιότητας 
υπηρεσιών και της ανάμιξης δείχνουν ότι οι πελάτες των γυμναστηρίων αντιλαμβάνονται με θετικό τρόπο 
την ποιότητα υπηρεσιών και την ανάμιξη. Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες είχαν πολύ θετικές απόψεις για 
τον  παράγοντα  «προσδοκώμενα  αποτελέσματα»,  ενώ  παράλληλα  ήταν  αρκετά  ικανοποιημένοι  και 
ευχαριστημένοι με τους παράγοντες «προσωπικό» και «αξιοπιστία», ενώ λιγότερο θετικές απόψεις είχαν 
για τους παράγοντες «ανταπόκριση» και «εγκαταστάσεις».  Όσον αφορά στην ανάμιξη, οι ασκούμενοι 
συμφώνησαν  περισσότερο  σε  θέματα  που  αφορούν  στον  παράγοντα  «ελκυστικότητα»,  ακολουθεί  ο 
παράγοντας «κεντρικότητα», ενώ συμφώνησαν λιγότερο ως προς τον παράγοντα «αυτοέκφραση». 

Οι υψηλές συσχετίσεις μεταξύ των διαστάσεων της ποιότητας έρχονται να ενισχύσουν την επικρατούσα 
άποψη πως και οι 5 διαστάσεις συνδέονται θετικά μεταξύ τους για τη διαμόρφωση υψηλών, ή χαμηλών  
επιπέδων αντιλαμβανόμενης ποιότητας, ενώ ενισχύεται η τάση των τελευταίων χρόνων να εξετάζεται και 
η συνολική ποιότητα ως 6ος παράγοντας για την αξιολόγηση της ποιότητας των αθλητικών υπηρεσιών. 
Όσον αφορά στην ανάμιξη των αθλητικών καταναλωτών, η παρούσα έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει την 
αξιοπιστία των παραγόντων της, αλλά και να παρέχει μια πρώτη ένδειξη για τη χαμηλή και μέτρια σχέση  
των διαστάσεών της με τους παράγοντες της ποιότητας. Έτσι λοιπόν, αν και παρατηρούνται υψηλές τιμές 
μεταξύ των διαστάσεων της ποιότητας και της ανάμιξης αντίστοιχα, οι σχέσεις μεταξύ τους δεν είναι  
υψηλές, όπως θα ήταν αναμενόμενο.

Συμπεράσματα

Λόγω του μικρού δείγματος, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν, ώστε 
να αντιπροσωπεύουν όλους τους ασκούμενους. Γενικά, όμως, μπορεί να ειπωθεί ότι οι ασκούμενοι των 
γυμναστηρίων του Ν. Καβάλας αντιλαμβάνονται με θετικό τρόπο την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών 
και  την  ανάμιξη.  Τα  διοικητικά  στελέχη  των  αθλητικών  κέντρων  πρέπει  να  λαμβάνουν  υπόψη  τις  
αντιλήψεις  των  πελατών  τους  σχετικά  με  την  ποιότητα  υπηρεσιών,  γιατί  με  αυτόν  τον  τρόπο  θα 
μπορέσουν να διατηρήσουν την υπάρχουσα πελατειακή βάση, αλλά και το επίπεδο ικανοποίησης τους. 
Περαιτέρω έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν αναλυτικότερα τη σχέση της ποιότητας υπηρεσιών με τα 
επίπεδα  ανάμιξης  των  πελατών  σε  κέντρα  άσκησης,  για  να  κατανοηθεί  η  σχέση  μεταξύ  των  2 
παραγόντων, αλλά και η επίδρασή τους στην αφοσίωση των αθλητικών καταναλωτών.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

Μπουργάνης, Αθ., Τσιγάρα, Γ., Μπάρλας, Α. & Κουθούρης, Χ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εισαγωγή

Στην Ελλάδα, ο θεσμός των κατασκηνώσεων εμφανίστηκε από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. 
Εντούτοις, ο τομέας των παιδικών θερινών κατασκηνώσεων έχει μεγάλη άνθιση μόλις τα τελευταία 25 
χρόνια,  αλλά  χρόνο  με  τον  χρόνο  γίνεται  πιο  ανταγωνιστικός.  Η  προσέλκυση  όσο  το  δυνατόν 
μεγαλύτερου αριθμού κατασκηνωτών παραμένει  ο  κυρίαρχος  στόχος  των τμημάτων μάρκετινγκ κάθε 
ιδιωτικής παιδικής κατασκήνωσης (Κουθούρης, 2009). Εκτός από την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, οι 
διοικήσεις των κατασκηνώσεων, προσπαθούν να υιοθετούν κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ, ώστε να 
κατανοούν καλύτερα τα κίνητρα και τις απαιτήσεις των κατασκηνωτών. Η κατανόηση αυτή θα βοηθήσει 
στη  δημιουργία  και  προσφορά  συγκεκριμένων  υπηρεσιών  και  στην  ικανοποίηση  των  παιδιών  – 
κατασκηνωτών, που σε βάθος χρόνου θα γίνουν αφοσιωμένοι  πελάτες της επιχείρησης (Schiffman & 
Kanuk, 1999). Η προσπάθεια αυτή κατευθύνεται όχι μόνο προς τους υποψηφίους κατασκηνωτές, αλλά 
κυρίως προς τους ήδη υπάρχοντες (Kotler, 1999). Τα κίνητρα είναι προσωπικά και αποτελούν αιτίες και 
λόγους  που  ωθούν  ένα  άτομο  σε  συγκεκριμένες  συμπεριφορές  (Durall,  1997).  Μπορούν  να 
κατηγοριοποιηθούν σε εσωτερικά και εξωτερικά (Maher and Braskamp, 1986).

Η διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής βοηθά τους οργανισμούς στην καλύτερη τμηματοποίηση της 
αγοράς των  υποψήφιων πελατών τους,  στηριζόμενοι  πάντοτε  στις  προδιαγραφές  των  υπηρεσιών που 
προσφέρουν  (Marsh,  1999).  Ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα,  και  την ικανοποίηση,  ή  όχι  μετά τη 
συμμετοχή  τους  οφείλουν  να  διερευνηθούν  από τις  διοικήσεις  των  κατασκηνώσεων,  προκειμένου να 
αναπτυχθούν  υπηρεσίες  που  θα  ικανοποιούν  τους  κατασκηνωτές  και  θα  βοηθήσουν  στην  ανάπτυξη 
αφοσιωμένων  κατασκηνωτών  (Alexandris  and Kouthouris,  2005).  Τέλος,  η  γνώση  των  κινήτρων 
συμμετοχής είναι σημαντική για τη διεύθυνση των κατασκηνώσεων, καθώς συνεισφέρει στην κατανόηση 
της μελλοντικής συμπεριφοράς των πελατών. 

Σκοπός της έρευνας

Ο  σκοπός  αυτής  της  έρευνας  ήταν  η  διερεύνηση  των  κινήτρων  συμμετοχής  σε  κατασκηνώσεις 
«περιπέτειας» πριν και μετά την παραμονή των παιδιών σε αυτές.

Μεθοδολογία

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν  100 (N=100) παιδιά μιας κατασκήνωσης «περιπέτειας» που εδρεύει 
στην κεντρική Ελλάδα. Η συγκεκριμένη κατασκήνωση εξειδικεύεται σε υπαίθριες δραστηριότητες (π.χ.,  
πεζοπορία, αναρρίχηση, τοξοβολία, κλπ.) Το 54% των κατασκηνωτών ήταν αγόρια (N=54) και το 46% 
κορίτσια  (N=46).  Ο  μέσος  όρος  ηλικίας  των  συμμετεχόντων  ήταν  13.3  χρόνια  (Τ.Α.=  1.02).  Οι 
συμμετέχοντες επισκέπτονται τη συγκεκριμένη κατασκήνωση τα τελευταία 3.15 χρόνια (Τ.Α. 1.63), ενώ 
επιλέγουν το συγκεκριμένο τρόπο διακοπών τα τελευταία 3.83 έτη (Τ.Α.= 1.32).

Όργανα μέτρησης: Για την καταγραφή της σπουδαιότητας των κινήτρων συμμετοχής των κατασκηνωτών 
«περιπέτειας» χρησιμοποιήθηκε  τo ερωτηματολόγιο  των Alexandris  and Kouthouris  (2005),  το  οποίο 
βασίζεται σε αυτό των Raugh and Wall (1987) και είναι ένα προσαρμοσμένο στα δεδομένα της ελληνικής 
αγοράς.  Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 19 ερωτήματα, τα οποία αναφερόταν σε 6 παράγοντες 
κινήτρων  συμμετοχής,  οι  οποίοι  ήταν:  1)  Κατασκηνωτική  εμπειρία  (π.χ.,  «Για  τις  εμπειρίες  που 
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προσφέρει  η  κατασκήνωση»),  2)  Κοινωνικοποίηση  Ι  (π.χ.,  «Για  να  βρω  καινούριους  φίλους»),  3) 
Κοινωνικοποίηση  ΙΙ  (π.χ.,  «Για  να  δω  τα  παλιά  στελέχη»),  4)  Ανεξαρτησία  (π.χ.,  «Για  να  φανώ 
ανεξάρτητος»),  5)  Συμμετοχή  στις  δραστηριότητες  (π.χ.,  «Για  να  συμμετέχω  σε  αθλητικές 
δραστηριότητες») και 6) Επαφή με τη φύση (π.χ., «Για να είμαι κοντά στη φύση»). Τα παιδιά κλήθηκαν  
να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα των 19 στοιχείων ως κίνητρα για τη συμμετοχή και  επανάληψη της 
συμμετοχής  στην  κατασκήνωση και  να  απαντήσουν  σε  5βάθμια  κλίμακα Likert,  όπου  1  =  διαφωνώ 
απόλυτα και 5 = συμφωνώ απόλυτα.

Διαδικασία μέτρησης: Οι κατασκηνωτές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια της πρώτης 
μέρας της διαμονής τους στη κατασκήνωση, ενώ κλήθηκαν να συμπληρώσουν το ίδιο ερωτηματολόγιο 
(το οποίο αυτή τη φορά αναφερόταν στα κίνητρα για μελλοντική συμμετοχή στην κατασκήνωση) στη 
λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου.

Αποτελέσματα 

Η εσωτερική συνοχή της κλίμακας κυμάνθηκε σε αποδεκτά επίπεδα (α>.70) και για τις 6 διαστάσεις των 
κινήτρων  συμμετοχής  και  επανάληψης  της  συμμετοχής.  Η  ανάλυση  των  μέσων  όρων  ανέδειξε  την 
κοινωνικοποίηση  μέσω  της  γνωριμίας  με  νέους  φίλους  ως  το  σημαντικότερο  παράγοντα  κινήτρων 
συμμετοχής (Μ.Ο. = 4.1, Τ.Α. = 0.82), όσο και επανάληψη αυτής (Μ.Ο. = 4.2, Τ.Α. = 0.63) (πίνακας 1).  
Ο  παραπάνω  παράγοντας  ήταν  και  ο  μοναδικός  που  σημείωσε  αύξηση  μεταξύ  των  2  διαδικασιών 
μέτρησης. Η σύγκριση μέσων τιμών σε ζευγάρια παρατηρήσεων (Paired-samples T test) χρησιμοποιήθηκε 
για τη μελέτη της διαφοροποίησης της τιμής των κίνητρων συμμετοχής μεταξύ της έναρξης και της λήξης 
της διαμονής σε αυτή. Η ανάλυση ανέδειξε ως στατιστικά σημαντική τη μείωση της τιμής των κινήτρων 
που σχετίζονται με την «επαφή με τη φύση» (t (99)= 2.83, p=.006) και την «ανάγκη για ανεξαρτησία» (t 
(99)= 2.49, p=.014).
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Τα αποτελέσματα υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα της ανάγκης που είχαν τα παιδιά που συμμετείχαν  
στην  παραπάνω  κατασκήνωση  για  δημιουργία  νέων  φίλων.  Η  ανάγκη  για  κοινωνικοποίηση  που 
χαρακτηρίζει τα περισσότερα παιδιά φαίνεται πως αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για την επιλογή της 
κατασκήνωσης.  Το  παραπάνω  αποτέλεσμα  αποτελεί  επιβεβαίωση  της  μελέτης  των  Alexandris  and 
Kouthouris  (2005),  στην  οποία  η  δημιουργία  καινούργιων  φιλικών  σχέσεων  αναφέρθηκε  ως  το 
βασικότερο  κίνητρο  συμμετοχής  σε  παιδικές  κατασκηνώσεις  «περιπέτειας».  Οι  παράγοντες 
κοινωνικοποίησης  μεταξύ  των  κατασκηνωτών,  δηλαδή  της  εύρεσης  νέων  φίλων,  αλλά  και  της 
συνάντησης των παλαιών, φαίνεται πως αποτελούν ευκαιρίες για δημιουργία και διατήρηση σχέσεων,  
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καθ’  όσο  οι  δραστηριότητες  περιπέτειας  οδηγούν  σε  συνεργασίες,  ομαδική  εργασία  και  πράξεις 
αλτρουισμού (Alexandris and Kouthouris, 2005). 

Η στατιστικά σημαντική μείωση της τιμής των κινήτρων που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και  
την ανεξαρτησία -σε σχέση πάντα με την αρχική εκτίμηση- πιθανά να οφείλεται στην ευχάριστη διάθεση 
που είχε προκληθεί στα παιδιά μέσω της γνωριμίας τους με νέους φίλους και, με τη σειρά της, οδήγησε 
στη  μετατροπή  των  υπόλοιπων  διαστάσεων  σε  παράγοντες  δευτερεύουσας  σημασίας.  Με  βάση  τα 
παραπάνω αποτελέσματα, οι υπεύθυνοι προγραμμάτων των κατασκηνώσεων θα πρέπει να διαμορφώσουν 
και  να  προσανατολίσουν  τις  δραστηριότητές  τους  στην  ανάπτυξη  της  κοινωνικότητας  και  της 
ομαδικότητας των παιδιών μέσω ειδικών προγραμμάτων (π.χ., ομαδικά παιχνίδια συνεργασίας). 

Για τη διεύθυνση μιας κατασκήνωσης οι ήδη υπάρχοντες πελάτες αποτελούν ουσιαστικά ομάδα-στόχο για 
την «αγορά» της υπηρεσίας στο μέλλον. Ως αποτέλεσμα, ο βαθμός εκπλήρωσης των κίνητρων αποτελεί 
το βασικότερο λόγο για την επιλογή, ή μη στο μέλλον. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας πρέπει να 
περιορισθούν στην εξεταζόμενη κατασκήνωση και να μη γενικευτούν, καθώς τα αποτελέσματα πιθανόν 
να επηρεάστηκαν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η συμπεριφορά των συνοδών, ή οι καιρικές  
συνθήκες.  Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εστιάσουν στη σχέση των κινήτρων για επανάληψη της 
συμμετοχής με την καταναλωτική συμπεριφορά των παιδιών και των γονέων τους.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Λυμπέρη, Κ. 

Εισαγωγή

Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  γενικότερη  οικονομική  συγκυρία  που  πλήττει  περισσότερο  τα  λεγόμενα 
«ακριβά» σπορ, αλλά και την ιδιαιτερότητα της εκμάθησης ιππασίας, αντικείμενο μελέτης της παρούσας 
εργασία  αποτελεί  ένα  αθλητικό  σωματείο  (οργανισμός  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα),  το  οποίο  στο 
καταστατικό του περιλαμβάνει τη λειτουργία Σχολής Ιππασίας. 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διασαφήνιση ορισμένων όρων του μάνατζμεντ που σχετίζονται με 
το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός αθλητικού σωματείου που πρέπει να λειτουργεί ως επιχείρηση. Μία 
τέτοια μελέτη κρίνεται απαραίτητη, καθώς η κατανόηση και η εφαρμογή των επιχειρηματικών εργαλείων 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα οικονομική συγκυρία και μπορεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα 
του οργανισμού.  

Λειτουργίες του μάνατζμεντ

Αν  δεχτεί  κανείς  την  άποψη  ότι  ένας  από  τους  καλύτερους  τρόπους  για  να  δημιουργηθεί  ένα 
επιχειρηματικό  σχέδιο  (business plan)  είναι  να  μελετηθεί  το  αντίστοιχο  κάποιου  φορέα  που 
δραστηριοποιείται  στον  ίδιο  και  κλάδο  και  είναι  αντικειμενικά  επιτυχημένος  (Small Business 
Administration,  2007),  τότε  η  Βρετανική  Ομοσπονδία  Ιππασίας  (BEF)  αποτελεί  το  καταλληλότερο 
παράδειγμα. Η Βρετανία είναι μία χώρα με τεράστια ιππική παράδοση, με μεγάλες αγωνιστικές επιτυχίες 
και  έχει  αναπτύξει  εκτεταμένη  τεχνογνωσία  πάνω στην  επιχειρηματικότητα  του  αθλήματος.  Για  τον 
προγραμματισμό  της  Ομοσπονδίας  συνεργάζονται  δημόσιοι  φορείς  και  ινστιτούτα  και  διενεργούνται 
έρευνες που αποκαλύπτουν αξιόπιστα και χρήσιμα στοιχεία. 

Από  τη  μελέτη  του  επιχειρηματικού  σχεδίου  της  BEF προκύπτει  ότι  η  βάση του  σχεδίου  αυτού  θα 
μπορούσε  να  αποτελέσει  το  πλαίσιο  για  τη  δημιουργία  ενός  επιχειρηματικού  σχεδίου  μικρότερης 
κλίμακας, οι βασικές ενότητες του οποίου είναι: 1) η Ταυτότητα του οργανισμού, 2) το Όραμα και η 3) 
Αποστολή του. Αναλυτικότερα:

1)  Η  Ταυτότητα  του  οργανισμού  προκύπτει  από  τον  καταστατικό  σκοπό  του  και  από  τη  σχετική 
νομοθεσία.  Διακρίνεται  από σαφήνεια και  περιγράφει  στοιχεία  της επιχείρησης που ισχύουν από την  
πρώτη μέρα της ίδρυσής της (Moore and Ford., 2008). Η Ταυτότητα μιας Ακαδημίας Ιππικού Ομίλου 
μπορεί  να συνοψιστεί  ως εξής:  «Η Ακαδημία Ιππασίας Χ, αποτελεί  τμήμα του Ιππικού Ομίλου Χ, ο 
οποίος είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας και αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α. αθλητικό 
σωματείο.  Η  Ακαδημία  έχει  έδρα  τις  αθλητικές  εγκαταστάσεις  του  Σωματείου,  όπου  παραδίδονται 
μαθήματα ιππασίας σε αρχάριους και προχωρημένους, με σκοπό τη διάδοση του αθλήματος  και του 
φιλίππου πνεύματος». 

2)  Το  Όραμα  συγκεκριμενοποιεί  τους  μελλοντικούς  στόχους  του  οργανισμού  και  περιγράφει  την 
επιθυμητή εικόνα του στο μέλλον (Παπαδάκη, 2002),. Η ΒEF προχωρά ένα βήμα παραπέρα και θέτει 
τους στόχους της σε μορφή μότο: “Περισσότεροι Άνθρωποι, Περισσότερα Άλογα, Περισσότεροι Χώροι, 
Περισσότερα Μετάλλια” (More People, More Horses, More Places, More Medals). Μία ιππική ακαδημία 
επικεντρωμένη στην εκμάθηση του αθλήματος θα μπορούσε να υιοθετήσει ένα όραμα όπως αυτό που 
διατυπώνεται  παρακάτω:  «Κύριο  μέλημα  της  Ακαδημίας  Ιππασίας  Χ  είναι  όχι  μόνο  να  διδάξει  την 
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τεχνική του αθλήματος, αλλά και να εμφυσήσει τις αρχές και τις αξίες που το διέπουν. Η ιππική παιδεία 
είναι  απαραίτητη  για  την  ανάδειξη  και  τη  διάκριση  των  αθλητών,  ενώ η  ευημερία  του  ίππου και  η  
συνεργασία διαμορφώνουν χαρακτήρες ικανούς και άξιους». 

3) Η Αποστολή ορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξης των στόχων του οράματος και εντάσσει την 
υλοποίησή τους στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα: «Αποστολή μας είναι οι μαθητές μας να 
εξελιχθούν  σε  ικανούς  αθλητές  και  να  πρωταγωνιστήσουν  σε  εθνικές  και  διεθνείς  αθλητικές 
διοργανώσεις, διαθέτοντας ήθος και παιδεία. Με μέσα τις άρτιες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, τα έμπειρα 
και ικανά άλογα, τους άριστα εκπαιδευμένους δάσκαλους και το ειδικά σχεδιασμένο για όλες τις ηλικίες  
εκπαιδευτικό υλικό, θα αποκτήσουν τα εφόδια για να προοδεύσουν και να διακριθούν. Επίσης, αποστολή 
μας είναι  να συνεισφέρουμε με κάθε τρόπο στη διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας ζωής,  διατηρώντας 
αμείωτο το ενδιαφέρον μας σε όσους δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν αθλητική πορεία, αλλά η επαφή με 
τα άλογα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους».

Προχωρώντας από τον Προγραμματισμό, στην επόμενη λειτουργία, την Οργάνωση,  γίνεται ανάλυση του 
έργου με σκοπό οι ανθρώπινοι και οι φυσικοί πόροι να συνδυαστούν αρμονικά, έτσι ώστε να αποφέρουν 
τη μέγιστη δυνατή απόδοση (Χυτήρης, 2006).

Στο  σημείο  αυτό  παρατηρούνται  και  οι  μεγαλύτερες  ελλείψεις  στις  υπάρχουσες  ελληνικές  σχολές 
ιππασίας. Μελετώντας το επιχειρηματικό σχέδιο της  BEF και συγκεκριμένα το κομμάτι της ανάπτυξης 
του αθλήματος, διαπιστώνεται ότι υπάρχει πλήρης οδηγός για αρχάριους με αξιολόγηση υπηρεσιών και  
εγκαταστάσεων, που απαντά στις συχνές ερωτήσεις τους και διευκολύνει  την πρόσβαση στο άθλημα. 
Καθώς  η  εξάλειψη  -  κατά  το  δυνατόν  -  των  παραγόντων  αναστολής  συμμετοχής  είναι  σημαντικός 
παράγοντας  ανάπτυξης  οποιασδήποτε  δραστηριότητας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  δημιουργία  από  τον 
επίσημο φορέα του αθλήματος (Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας) σχετικού ενημερωτικού φυλλαδίου. Μια 
τέτοια ενέργεια, συνδυασμένη με ενέργειες μάρκετινγκ, θα ωθούσε τις ιππικές ακαδημίες σε υψηλότερα 
επίπεδα απόδοσης (αύξηση πελατών,  αύξηση εσόδων,  αύξηση νέων αθλητών,  χρηματοδότηση έργων 
υποδομής, βελτίωση εγκαταστάσεων) και θα έθετε το άθλημα συνολικά σε τροχιά ανάπτυξης (αύξηση 
κοινού, αύξηση ενδιαφέροντος χορηγών και ΜΜΕ).

Έλλειψη, επίσης, παρουσιάζει ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 
χρόνια, κυρίως με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά 
σεμινάρια για προπονητές και ολοένα περισσότερα άτομα πιστοποιούν τη γνώση τους στην εκμάθηση 
ιππασίας και  την προπόνηση, τα διοικητικά στελέχη με ειδίκευση στον αθλητισμό παραμένουν εκτός 
ιππασίας.  Η χρησιμότητά  τους  στην  υλοποίηση του  σχεδιασμού  και  την  επίτευξη  των  στόχων  είναι 
καίριας  σημασίας,  καθώς  είναι  απαραίτητη  η  βελτίωση  της  συνολικής  εικόνας  της  παρεχόμενης 
υπηρεσίας.  Εκτός  του  ιπποδρομίου,  υπάρχουν  ενέργειες  όπως  η  ενημέρωση,  τα  οικονομικά,  το 
μάρκετινγκ,  η  διαχείριση  της  εγκατάστασης,  η  διοργάνωση  εκδηλώσεων  και  η  δημιουργία  υλικού 
εκπαίδευσης, που σε ένα σύγχρονο οργανόγραμμα θα αποτελούσαν ευθύνες του Υπεύθυνου Σχολής. 

Στον τομέα του υλικού,  αν υποτεθεί  ότι  το κύριο μέσο (δηλαδή τα άλογα που χρησιμοποιούνται  για 
εκμάθηση  ιππασίας)  βρίσκεται  σε  ικανοποιητικό  επίπεδο,  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  το  ίδιο  για  τα 
εγχειρίδια και τα λοιπά εφόδια που είναι απαραίτητα για την ιππική παιδεία των αθλητών. Μπορεί στο 
άθλημα  της  ιππασίας  σημαντικότερη  να  είναι  η  εμπειρία  και  η  τεχνική  να  αποκτιέται  με  τις  ώρες 
ενασχόλησης, όμως η συστηματοποίηση της γνώσης είναι καθοριστικός παράγοντας για την εμφύσηση 
των  υπόλοιπων  γνώσεων  που  απαιτούνται  για  την  ευημερία  του  ίππου  και  την  περαιτέρω  αθλητική 
σταδιοδρομία.  Βασικές  γνώσεις  κτηνιατρικής,  ιπποκομίας,  κανονισμών  αθλημάτων,  φιλοσοφίας  του 
αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι είναι θεωρητικά θέματα που θα έπρεπε να διδάσκονται στους μαθητές 
εκτός των ωρών προπόνησης. Επομένως, γίνεται σαφές ότι η σύνταξη ενός τέτοιου εγχειριδίου και η  
ένταξη  θεωρητικών  μαθημάτων  στη  διαδικασία  εκμάθησης,  θα  ήταν  στοιχείο  επιβοηθητικό  για  την 
επίτευξη των στόχων κάθε ιππικής ακαδημίας. 
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Τέλος, η οργάνωση απαιτεί και την τμηματοποίηση του κοινού, προκειμένου οι παρεχόμενες υπηρεσίες  
να καλύπτουν  κατά το δυνατόν τις  ανάγκες  των εκπαιδευόμενων.  Στο θέμα αυτό η ιππασία έχει  μία 
ιδιαιτερότητα. Αντίθετα με τα άλλα αθλήματα, στην ιππασία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να είναι κάθε 
ηλικίας.  Από  νήπια  και  παιδιά  έως  ενήλικες  και  ηλικιωμένους.  Συνεπώς,  η  τμηματοποίηση  της 
εκπαιδευτικής  διαδικασίας  είναι  απαραίτητη ώστε  να είναι  όλοι  ικανοποιημένοι  από την παρεχόμενη 
υπηρεσία και μέσω του αθλήματος που επέλεξαν να υλοποιούν τις προσωπικές τους επιδιώξεις. Παρά το 
γεγονός ότι πρόκειται για μια λειτουργία του μάνατζμεντ, ειδικά για το άθλημα της ιππασίας, οφείλει να 
είναι ευθύνη του εκπαιδευτή και όχι του διοικητικά υπευθύνου. Αυτό συμβαίνει διότι η αντιμετώπιση 
ενός αρχάριου ενήλικα ή ενός προχωρημένου παιδιού, αλλάζει μόνο ως προς την προπόνηση και όχι ως  
προς την αγορά της υπηρεσίας. 

Συμπεράσματα

Για να ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, θα έπρεπε να εξεταστούν και οι λειτουργίες της ηγεσίας  
και  του  ελέγχου,  όμως  κάτι  τέτοιο  δεν  κρίνεται  σκόπιμο  στην  παρούσα  εργασία,  αφενός  διότι  στη 
σύντομη  έκτασή  της  δεν  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  ολοκληρωμένη  πρόταση  και  αφετέρου  διότι  οι 
ελλείψεις που διαπιστώθηκαν είναι απαγορευτικές για τη συνέχιση του σχεδιασμού. 

Από όλα τα παραπάνω έγινε σαφές ότι υπάρχουν δομικές ανισορροπίες, οι οποίες κρίνεται απαραίτητο να 
εξαλειφθούν προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Αρχικά διαπιστώθηκε ότι λείπουν, η 
θεωρητική  βάση,  το  όραμα  και  οι  στόχοι,  δηλαδή  καίριας  σημασίας  στοιχεία,  πάνω  στα  οποία  θα 
μπορούσε να βασιστεί η διοίκηση για να επιτύχει μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα. 

Επίσης,  διαπιστώθηκε  ότι  είναι  απαραίτητος  ο  διοικητικός  συντονισμός  μεταξύ  των  φορέων  του 
αθλήματος  προκειμένου  να  μεταφερθεί  η  τεχνογνωσία  και  να  επιτευχθούν  οι  κοινοί  στόχοι  μέσω 
ομαδικής δουλειάς.  Στον ίδιο τομέα,  γίνεται  εμφανές ότι  το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό χρειάζεται 
βοήθεια  από  εξειδικευμένα  στελέχη  και  ανθρώπους  με  γνώσεις  της  ευρύτερης  αγοράς  πέρα  από  το 
άθλημα, έτσι  ώστε να λειτουργήσει  το σύστημα συνολικά μεν, με σωστά επιμερισμένες εργασίες και  
αρμοδιότητες δε. 

Τρίτος παράγοντας που αποκαλύφθηκε από τη σύντομη ανασκόπηση είναι ότι η εκπαιδευτική διαδικασία 
που ακολουθείται σήμερα δεν εξυπηρετεί τη σφαιρικότητα της αθλητικής παιδείας. Χωρίς το κατάλληλο 
εκπαιδευτικό  υλικό  και  σχεδιασμό  των  μαθημάτων,  οι  αθλητικές  ακαδημίες  περιορίζονται  στην 
προπονητική και σε όσες γνώσεις αποκτώνται εμπειρικά. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν και αφορούν στην ιππασία εύκολα γενικεύονται, καθώς οι κανόνες του 
μάνατζμεντ επαληθεύονται στους αθλητικούς οργανισμούς, ενώ αντίστοιχα οι αξίες που περιγράφηκαν 
αποτελούν μέρος αυτών που περιλαμβάνονται στον αθλητισμό. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΚΑΙ A1 ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΟΥΣ

Καραμήτρος, Χ., Νάσσης, Π. & Αυθίνος, Ι.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αναφέρεται ως «η ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
αξιών  στη  στρατηγική  και  στις  δραστηριότητες  των  επιχειρήσεων  σε  εθελοντική  βάση»  (Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  2001:  7). Για την προώθηση και  την αποδοχή της  ιδέας της  ΕΚΕ από τις 
επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, έχουν κινητοποιηθεί διάφοροι φορείς (π.χ.,  
Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Business for 
Social Responsibility). 

Τα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ σε μία επιχείρηση, είναι η  
βελτίωση της χρηματοοικονομικής απόδοσης και  η μείωση του λειτουργικού κόστους,  η αύξηση του 
κύρους και η απόκτηση θετικής φήμης, η αύξηση των πωλήσεων και της αφοσίωσης των καταναλωτών, η 
προσέλκυση  ανθρώπινου  δυναμικού,  καθώς  και  η  πρόσβαση  σε  κεφάλαια  (www.bsr.org). Για  το 
κοινωνικό σύνολο, σημαντικό όφελος των δράσεων ΕΚΕ αποτελεί το γεγονός ότι παρέχει στα άτομα και 
τις  κοινωνίες,  δεξιότητες,  γνώσεις  και  αξίες  για  να  ζουν  και  να  εργάζονται  με  ένα  βιώσιμο  τρόπο 
(www.sevbcsd.org.gr). 

Η έννοια  του αθλητισμού ταιριάζει  με  αυτήν της  κοινωνικής  ευθύνης.  Στο χώρο του αθλητισμού,  η 
επιτυχία ενός αθλητικού οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο από την ανάπτυξή του, όσο και 
από το «αποτύπωμα» που αφήνει προς όφελος της κοινωνίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αθλητικών 
οργανισμών που εφαρμόζουν δράσεις σε όλους τους βασικούς τομείς ΕΚΕ είναι ο ΟΠΑΠ στην Ελλάδα 
και η FIFA σε παγκόσμιο επίπεδο (www.opap.gr; www.fifa.com). 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  η  διερεύνηση  των  δράσεων  ΕΚΕ  που  ανέλαβαν  οι  ομάδες 
ποδοσφαίρου της Super League και οι ομάδες καλαθοσφαίρισης της Α1, την αγωνιστική περίοδο 2008-
2010, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει και κατά πόσο είναι αναπτυγμένη η έννοια της κοινωνικής 
ευθύνης των παραπάνω εταιριών σε συγκεκριμένους τομείς δράσης.

Μεθοδολογία

Δείγμα: Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι επίσημοι διαδικτυακοί τόποι (ιστοσελίδες) των ΠΑΕ της 
Super League (N=16) και των ΚΑΕ της Α1 Μπάσκετ (N=14) και αφορούσε στη χρονική περίοδο 2008-
2010.

Μεθοδολογία:  Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της  ποιοτικής  έρευνας,  μέσω της 
«ανάλυσης  περιεχομένου»  (Καρτερολιώτης,  2003).  Στην  περίπτωση  που  στην  κεντρική  ιστοσελίδα 
κάποιων  ομάδων  δεν  υπήρχε  ξεχωριστή  επισήμανση  δράσεων  ως  «Εταιρική  Κοινωνική  Ευθύνη»,  η 
αναζήτηση ανάλογων ενεργειών έγινε μέσα από την επισήμανση «Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις», μέσω 
της οποίας δημοσιοποιούνται όλες οι δράσεις τους στα Μ.Μ.Ε. Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων έγινε 
από  έναν  ερευνητή  βασιζόμενο  στην  κατηγοριοποίηση  των  πεδίων  δράσεων  ΕΚΕ,  δηλ.  κοινωνία, 
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περιβάλλον,  εκπαίδευση,  υγεία,  αθλητισμός  και  πολιτισμός,  τις  οποίες  υποδεικνύει  η  «Χάρτα 
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων» (www.sevbcsd.org.gr).

Αποτελέσματα

Όπως προέκυψε από την έρευνα στις επίσημες ιστοσελίδες τους, 8 από τις 16 ΠΑΕ (50,0%) και 8 από τις 
14 ΚΑΕ (57,0%) εμφανίζουν δράσεις  ΕΚΕ,  ενώ οι  5 από τις  8 (62,5%) και  οι  2  από τις  8  (25,0%)  
αντίστοιχα,  διαθέτουν  ειδική  κατηγορία  κοινωνικής  ευθύνης  σε  εμφανές  σημείο  στην  κεντρική  τους 
ιστοσελίδα. 

Όσον  αφορά στις  ΠΑΕ που παρουσίασαν  σχετικές  δράσεις,  οι  κυριότεροι  τομείς  περιλαμβάνουν:  το 
περιβάλλον (n=6, 37,50%), την κοινωνία (n=5, 31,25%), την υγεία (n=5, 31,25%), την εκπαίδευση (n=5, 
31,25%),  τον  πολιτισμό  (n=1,  6,25%)  και,  τέλος,  τον  αθλητισμό  (n=2,  12,50%).  Οι  ΚΑΕ 
δραστηριοποιούνται:  στο περιβάλλον (n=2,  14,20%),  στην κοινωνία (n=5,  35,70%),  στην υγεία  (n=2, 
14,20%), στην εκπαίδευση (n=4, 28,50%) και στον αθλητισμό (n=2, 14,20%). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 4 ΠΑΕ (n=4, 25,0%) και 3 ΚΑΕ (n=3, 21,40%), αναπτύσσουν δράσεις 
ΕΚΕ σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία δηλαδή με δήμους και νομαρχίες, σε τομείς όπως το περιβάλλον, 
η  κοινωνία,  η  εκπαίδευση  και  ο  αθλητισμός.  Ιδιαίτερα  οι  ΠΑΕ,  κυρίως  στα  μεγάλα αστικά  κέντρα, 
έδειξαν  μεγαλύτερη  ευαισθησία  στον  τομέα  του  περιβάλλοντος,  με  ενέργειες  όπως:  ανακύκλωση, 
δενδροφυτεύσεις και οικολογικά φεστιβάλ, ενώ οι ΚΑΕ εμφάνισαν περισσότερες δράσεις στον τομέα της 
κοινωνίας, με ενέργειες όπως: δωρεές αγαθών πρώτης ανάγκης σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, δημοπρασίες 
αγάπης  για  ανθρωπιστικές  οργανώσεις  και  τηλεμαραθώνιους  για  την  ενίσχυση  των  πληγέντων  από 
φυσικές καταστροφές. 

Σε διεθνές επίπεδο, σημαντικές δράσεις παρουσιάζουν οι ΠΑΕ ΑΕΚ, Εργοτέλης, Πανιώνιος και ΠΑΟΚ 
σε συνεργασία με διεθνείς φιλανθρωπικούς οργανισμούς, όπως είναι: η «ActionAid», η UNESCO και η 
UNICEF. Από την πλευρά τους, οι ΚΑΕ δεν εμφανίζουν δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, σε 
συνεργασία με χορηγούς, μόνο οι ΠΑΕ εμφανίζουν δράσεις κοινωνικής ευθύνης σε τομείς όπως είναι το 
περιβάλλον και η κοινωνία. 

Συζήτηση

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, διαπιστώνεται πως οι μισές περίπου ΠΑΕ και ΚΑΕ εμφανίζουν 
δράσεις ΕΚΕ και από αυτές οι μισές δραστηριοποιούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το γεγονός αυτό 
πιθανόν  να  οφείλεται  στο  ότι  ο  αριθμός  των  φιλάθλων  είναι  μεγαλύτερος  εκεί,  το  οποίο  σημαίνει 
περισσότερα  έσοδα για  την ομάδα και,  συνεπώς,  περισσότερες  απαιτήσεις  εκ  μέρους  των  φιλάθλων, 
καθώς  και  μεγαλύτερη  ευθύνη  απέναντί  τους.  Εξάλλου,  στα  μεγάλα  αστικά  κέντρα  ενδεχόμενα  να 
υπάρχουν και  περισσότερες  ευκαιρίες  για  ανάπτυξη  δράσεων ΕΚΕ,  αφού μεγάλος  αριθμός  κρατικών 
φορέων είναι συγκεντρωμένος εκεί, ενώ υπάρχει και μεγαλύτερη «αγορά» που μπορεί να εξυπηρετήσει  
την κάλυψη των αναγκών για δράσεις ΕΚΕ, σε αντίθεση με τις ομάδες της περιφέρειας όπου ανάλογες  
ενέργειες είναι περιορισμένες. 

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι ένας σημαντικός αριθμός ΠΑΕ και ΚΑΕ είναι ενεργοποιημένες σε 
τομείς δράσεων ΕΚΕ. Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει πως η ΕΚΕ για τον αθλητισμό στην Ελλάδα είναι 
μία νεόφερτη έννοια, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης στο μέλλον κυρίως μέσω της συνεργασίας με 
τοπικούς φορείς και με τους χορηγούς. 
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Προτάσεις

Προτείνεται η εναρμόνιση των ομάδων με τις ανάγκες των χορηγών, ώστε από κοινού να προχωρήσουν 
στην υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ. Επίσης, για να γίνει ακόμη πιο έντονη η επικοινωνία των δράσεων 
αυτών προτείνεται οι ομάδες να συνεργαστούν με τα Μ.Μ.Ε. (έντυπο & ηλεκτρονικό Τύπο), προκειμένου 
να αναφέρεται εμφανώς ο λόγος και οι ενέργειες ενός προγράμματος ΕΚΕ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
προβάλλουν το κοινωνικό τους πρόσωπο και να προωθήσουν τις αξίες της ΕΚΕ, προς όφελος δικό τους 
και  του φίλαθλου πολίτη.  Για τις  ομάδες της περιφέρειας που στην πλειοψηφία τους έχουν ελάχιστη 
κοινωνική  προσφορά,  προτείνεται  να  εντάξουν  στο  πρόγραμμά τους  δράσεις  ΕΚΕ στους  τομείς  του 
περιβάλλοντος, της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνίας και του αθλητισμού σε στενή συνεργασία με 
τις τοπικές αρχές, τους δήμους και τις περιφέρειες.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
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Ρούσου, Β.,2 Τσίτσκαρη, Ε.,2 Αλεξανδρής, Κ.1 & Αυγερινός, Α.2 
1 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ
2 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ

Εισαγωγή

Είναι κοινή η παραδοχή ότι η άσκηση έχει σημαντικά οφέλη στην υγεία των ανθρώπων ανεξάρτητα από 
την ηλικία και  το φύλο (Hoglud,  Sadovsky and Classie, 2009;  Bassuk and Manson, 2010).  Αποτελεί 
τροποποιήσιμο  παράγοντα  κινδύνου  για  διάφορες  ασθένειες  (Schuit,  2006),  βοηθά  στον  έλεγχο  του 
βάρους, συμβάλλει στην καλή υγεία των οστών, των μυών και των αρθρώσεων, ενώ φαίνεται να αποφέρει 
και  σημαντικά  ψυχολογικά  οφέλη  (Alexandris,  Barkoukis and Tsormpatzoudis,  2007;  Panagiotakos, 
Pitsavos, Lentzas, Skoumas, Papadimitriou, Zeimbekis and Stefanadis, 2008). 

Δυστυχώς,  η  ενηλικίωση  χαρακτηρίζεται  από  την  απότομη  πτώση  του  επιπέδου  της  φυσικής 
δραστηριότητας (Wallace, Buckworth, Kirby and Sherman, 2000) και τη διατήρηση αυτού του χαμηλού 
επιπέδου συμμετοχής και κατά την περίοδο των φοιτητικών χρόνων (Nahas, Goldfine and Collins, 2003). 
Κατά τους Kilpatrick, Hebert και Bartholomew (2005), το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας μειώνεται 
ακόμη περισσότερα στους  νέους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους  στο πανεπιστήμιο επιφέροντας 
αρνητικές συνέπειες στην υγεία και την ποιότητα της ζωής τους. 

Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι μία σειρά ενδοπροσωπικών εμποδίων,  σε συνδυασμό με άλλου είδους  
εμπόδια (όπως διαπροσωπικά και δομικά) είναι αυτά που συνήθως τροποποιούν, αλλοιώνουν, ή τελικά 
αποτρέπουν τη συμμετοχή των ατόμων στην άσκηση και την κινητική αναψυχή (Δαμιανίδης, Κουθούρης 
και Αλεξανδρής, 2007; Alexandris and Carroll, 1997). Προκειμένου να παραχθούν κίνητρα τα οποία θα 
δημιουργήσουν στα άτομα θετική στάση προς την άσκηση, θα πρέπει να είναι γνωστοί οι παράγοντες που 
διαμορφώνουν την αρνητική αυτή συμπεριφορά (Nahas, et al., 2000). 

Για την εξέταση της σχέσης μεταξύ των ανασταλτικών παραγόντων άσκησης και  των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών διάφορων ομάδων πληθυσμού έχει πραγματοποιηθεί ένας αξιόλογος αριθμός ερευνών 
(Alexandris, Barkoukis, Tsorbatzoudis and Grouios, 2003; Alexandris and Carroll, 1997; Κουθούρης και 
συν.,  2005;  Henning-Brodersen,  Steptoe,  Williamson and Wardle 2005).  Η ηλικία  και  το  φύλο  είναι 
ανάμεσα στις κύριες δημογραφικές μεταβλητές που έχουν ερευνηθεί και έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται 
σημαντικά με την αντίληψη των ανασταλτικών παραγόντων (Δαμιανίδης και συν., 2007; Alexandris and 
Carroll, 1997; Molina-Garcia, Castillo and Pablos, 2009). 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει τους παράγοντες που κυρίως επηρεάζουν τους φοιτητές 
για  τη μη συμμετοχής  τους  σε αθλητικές  δραστηριότητες.  Επιπλέον στόχος  ήταν να μελετηθεί  αν οι  
παράγοντες που αναστέλλουν τη συμμετοχή των φοιτητών σε προγράμματα άσκησης επηρεάζονται από 
το φύλο, το έτος φοίτησής και το αν είναι ασκούμενοι/αθλητές, ή όχι. 
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Μεθοδολογία

Δείγμα:  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  277 φοιτητές,  134 τριτοετείς  και  143 τεταρτοετείς,  του  Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Από αυτούς το 
50,2% ήταν άντρες και το 49,8% γυναίκες. Το 67% ασχολούνταν με κάποια αθλητική δραστηριότητα την 
περίοδο που πραγματοποιούνταν η έρευνα, ενώ το 32,9% δε συμμετείχε σε καμία μορφή άσκησης.

Όργανο μέτρησης:  Για  την  υλοποίηση των  σκοπών  της  έρευνας  επιλέχθηκε  το  ερωτηματολόγιο  των 
Alexandris and Carroll (1997), το οποίο έχει επανειλημμένα χρησιμοποιηθεί  για να αξιολογήσει  τους 
ανασταλτικούς  παράγοντες  άσκησης  σε  διάφορους  ελληνικούς  πληθυσμούς.  Το  ερωτηματολόγιο 
περιλαμβάνει 7 παράγοντες που αφορούν την αναστολή της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες. 
Πιο  συγκεκριμένα,  οι  παράγοντες  του  ερωτηματολογίου  είναι  οι  ακόλουθοι:  1)  «Χρονικοί»  (4 
μεταβλητές,  a = .610), 2) «Ψυχολογικοί» (11 μεταβλητές,  a = .865), 3) «Γνώσης» (3 μεταβλητές,  a = .
871),  4)  «Εγκαταστάσεων  /  Υπηρεσιών»  (4  μεταβλητές,  a =  .781),  5)  «Προσβασιμότητας  / 
Οικονομικούς»  (6  μεταβλητές,  a =  .812),  6)  «Απουσία  παρέας»  (4  μεταβλητές,  a =  .729)  και  7) 
«Ενδιαφέροντος» (6 μεταβλητές,  a = .860), (a ολόκληρης της κλίμακας = .906). Όλες οι ερωτήσεις των 
ανασταλτικών παραγόντων απαντήθηκαν μέσω μίας 7βάθμιας κλίμακας τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ 
απόλυτα  και  7  =  συμφωνώ απόλυτα.  Το  ερωτηματολόγιο  που  δόθηκε  στους  φοιτητές  περιελάμβανε 
ακόμη 3 μεταβλητές που αφορούσαν στο φύλο των παιδιών, στο έτος φοίτησής τους και στο αν είναι 
αθλητές / ασκούμενοι και σε ποιο άθλημα / δραστηριότητα.

Διαδικασία συλλογής των δεδομένων: Η συλλογή των δεδομένων έγινε κατά τη διάρκεια του χειμερινού 
εξαμήνου (Οκτώβριος και Νοέμβριος, 2010), σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του ΤΕΦΑΑ του 
Δ.Π.Θ. Επιλέχθηκαν 2 μαθήματα (ένα σε κάθε έτος), τα οποία οι τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του 
Τμήματος  στην  πλειοψηφία  τους  παρακολουθούν  και  τα  οποία  είναι  χωρισμένα  σε  τμήματα.  Αφού 
λήφθηκε  η  σχετική  άδεια  από  τους  διδάσκοντες,  τα  ερωτηματολόγια  μοιράστηκαν  στο  σύνολο  των 
φοιτητών του κάθε τμήματος, οι οποίοι τα συμπλήρωναν πριν από την έναρξη της διάλεξης προκειμένου 
να αποφευχθεί η κόπωση από το μάθημα. Συνολικά επιστράφηκαν 310 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, 
από τα οποία τα 277 (89,3%) ήταν κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα. 

Διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων: Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πακέτο SPSS for Windows 16.0, με το οποίο πραγματοποιήθηκαν περιγραφικές αναλύσεις και T-test με 
ανεξάρτητους παράγοντες το έτος φοίτησης, το φύλο και το αν οι φοιτητές ασκούνται ή όχι.

Αποτελέσματα

Οι  περιγραφική  ανάλυση  ανέδειξε  ως  πιο  σημαντικούς  λόγους  αναστολής  των  φοιτητών  από 
δραστηριότητες άσκησης και κινητικής αναψυχής τους ακόλουθους κατά σειρά: α) «Προσβασιμότητα / 
οικονομικοί» (Μ.Ο. = 3,7), β) «Εγκαταστάσεις / υπηρεσίες» (Μ.Ο. = 3,31), γ) «Απουσία παρέας» (Μ.Ο. = 
3,3), δ) «Χρονικούς» (Μ.Ο. = 2,81), ε) «Γνώση» (Μ.Ο. = 2,4), στ) «Ψυχολογικούς» (Μ.Ο. = 2,2) και ζ) 
«Ενδιαφέροντος» (Μ.Ο. = 1,8). Τα αποτελέσματα της σύγκρισης δεν έδειξαν καμία στατιστικά σημαντική 
διαφορά στους  λόγους  που αναστέλλουν  την άσκηση των  φοιτητών με βάση το  έτος  φοίτησής τους 
(p<.05). 

Στην  περίπτωση  της  σύγκρισης  με  βάση  το  φύλο,  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  προέκυψε  στην 
περίπτωση ενός και μόνο ανασταλτικού παράγοντα («Προσβασιμότητα / Οικονομικοί λόγοι») (t =-2,617, 
p<.05), για τον οποίο οι φοιτήτριες (Μ.Ο. = 3,94) δήλωσαν ότι τους επηρεάζει περισσότερο σε σχέση με  
τους φοιτητές (Μ.Ο. = 3,49). Στατιστικά σημαντικές διαφορές, όπως ήταν αναμενόμενο, εμφανίστηκαν 
ανάμεσα στους φοιτητές που ασκούνται και σε εκείνους που δεν ασκούνται στους περισσότερους αλλά 
όχι  σε  όλους  τους  ανασταλτικούς  παράγοντες.  Πιο  συγκεκριμένα,  διαφορές  εμφανίστηκαν  στην 
περίπτωση των παραγόντων: α) «Χρονικοί» (t = -2,142, p<.05) (Μ.Ο.ασκ.=2,72, Μ.Ο.μη ασκ.=2,99), β) 
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«Ψυχολογικοί»  (t =  -3,491,  p<.05)  (Μ.Ο.ασκ.=2,02,  Μ.Ο.μη  ασκ.=2,46),  γ)  «Προσβασιμότητας  / 
Οικονομικοί»  (t =  -2,315,  p<.05)  (Μ.Ο.ασκ.=3,24,  Μ.Ο.μη  ασκ.=3,44)  και  δ)  «Ενδιαφέροντος»  (t = 
-2,630, p<.05) (Μ.Ο.ασκ.=1,81, Μ.Ο.μη ασκ.=2,19), με όσους ασκούνται να επηρεάζονται λιγότερο από 
όσους δε συμμετέχουν σε κάποια αθλητική δραστηριότητα.

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Η συμμετοχή των φοιτητών σε αθλητικές δραστηριότητες φαίνεται να αναστέλλεται αρκετά, ανεξάρτητα 
από το γεγονός ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων (186) απάντησαν ότι ασκούνται. Δεδομένου ότι η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το 
ιδανικό θα ήταν να ασκούνταν ακόμη περισσότεροι. Οι παράγοντες που περισσότερο τους επηρεάζουν 
είναι  οικονομικοί,  αλλά  και  οι  κακές  εγκαταστάσεις  και  τα  μη  ποιοτικά  προγράμματα  άσκησης  που 
φαίνεται  να παρέχονται  στην πόλη της  Κομοτηνής.  Το στοιχείο αυτό πρέπει  να προσεχτεί  ιδιαίτερα, 
καθώς οι φοιτητές αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της πόλης και άρα της ομάδας-
στόχου  των  περισσοτέρων  γυμναστηρίων,  ή  άλλων  επιχειρήσεων  παροχής  αθλητικών  υπηρεσιών.  Οι 
φοιτητές  επιπλέον επηρεάζονται  από την απουσία παρέας,  στοιχείο που τα γυμναστήρια μπορούν να 
ενισχύσουν προσφέροντας πακέτα προσφορών για να ενισχύσουν την προσέλευση ασκουμένων με τους 
φίλους. 

Οι  συγκρίσεις  με  βάση  το  φύλο  δεν  έδειξαν  σημαντικές  διαφορές,  με  εξαίρεση  τον  παράγοντα 
«Προσβασιμότητα/Οικονομικοί λόγοι», που φαίνεται κυρίως να επηρεάζει τις κοπέλες. Τα αποτελέσματα 
αυτά δε διαφέρουν από προηγούμενες έρευνες (Δαμιανίδης και συν., 2007) τόσο σε ενήλικες (Alexandris 
and Carroll, 1997), όσο και σε φοιτητές (Monina-Garcia,  Castillo and Pablos, 2009) που έδειξαν ότι οι 
γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από διάφορους παράγοντες που αναστέλλουν τη συμμετοχή τους σε 
αθλητικές δραστηριότητες.

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης με βάση τη συμμετοχή και τη μη συμμετοχή των φοιτητών σε αθλητικές  
δραστηριότητες έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους περισσότερους, αλλά όχι σε όλους τους 
παράγοντες,  στοιχείο που αποτελεί  έκπληξη,  καθώς θα αναμενόταν όσοι  ασκούνται  να επηρεάζονται 
λιγότερο  από  διάφορους  ανασταλτικούς  παράγοντες  σε  σχέση  με  όσους  δεν  ασκούνται.  Κατά  τους 
Molina-Garcia, Castillo and Pablos (2009), η παλαιότερη ενασχόληση με τον αθλητισμό και η προσωπική 
αντίληψη  για  την  άσκηση  επηρεάζουν  θετικά  την  τωρινή,  αλλά  και  τη  μελλοντική  συμμετοχή  των 
φοιτητών  σε  αθλητικές  δραστηριότητες,  στοιχείο  που  προκύπτει  στη  συγκεκριμένη  έρευνα  από  την 
αυξημένη  συμμετοχή  φοιτητών σε  προγράμματα  άσκησης.  Φαίνεται,  λοιπόν,  ότι  αν  οι  δημόσιοι  και 
ιδιωτικοί φορείς της πόλης επενδύσουν σε αθλητικές εγκαταστάσεις και προγράμματα και τα προσφέρουν 
σε τιμές προσιτές για τους φοιτητές, πιθανά να δημιουργήσουν τις συνθήκες και τα κίνητρα που θα τους  
ωθήσουν να ασκηθούν περισσότερο. 
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Εισαγωγή

Για τις αθλητικές ομάδες, το να έχουν πιστούς και αφοσιωμένους οπαδούς είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 
καθώς καταρχάς θεωρητικά θα τους αποτρέψει από το να στραφούν σε κάποια άλλη, πιο επιτυχημένη 
αγωνιστικά ομάδα, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την προσέλευσή τους στους αγώνες της, θα αυξήσει τις  
πωλήσεις  εισιτηρίων  και  θα  προσελκύσει  περισσότερους  χορηγούς,  τηλεοπτικά  δικαιώματα  και 
διαφημίσεις  (Neal and Funk,  2006).  Για  τις  περισσότερες  ομάδες  η  σχέση  με  τους  οπαδούς 
χαρακτηρίζεται  ως  μία  ψυχολογική  δέσμευση  (Wann and Branscombe,  1990;  1993),  η  οποία  στη 
βιβλιογραφία συχνά αναφέρεται ως «ταύτιση».

Η ταύτιση με την ομάδα έχει τις ρίζες της στη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας  (Turner, 1975; Hogg, 
Terry and White, 1995), η οποία υποστηρίζει ότι τα άτομα έχουν 2 διαφορετικές ταυτότητες οι οποίες 
συνιστούν την αυτογνωσία τους (Turner, 1975): την προσωπική και τη συλλογική, δηλαδή το σύνολο των 
ομάδων με τις οποίες ένα άτομο μπορεί να ταυτιστεί (VanLeeuwen,  Quick and Daniel, 2002). Όσο πιο 
έντονα ταυτίζεται ένα άτομο με μία κοινωνική ομάδα, τόσο πιο πιθανό είναι να κινητοποιηθεί ώστε να 
φροντίσει για την ευημερία και ιδανική λειτουργία της συγκεκριμένης αυτής ομάδας (Brickson, 2000). 
Επιπλέον, σύμφωνα με τους Gwinner and Swanson (2003), ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο ταυτίζεται με 
ένα σύνολο μπορεί  να ποικίλει.  Για παράδειγμα,  οι  φίλαθλοι  με χαμηλά επίπεδα ταύτισης  έχουν μία 
παθητική σχέση με την ομάδα και περισσότερο προσελκύονται στους αγώνες της για λόγους ψυχαγωγίας, 
κοινωνικής  αλληλεπίδρασης,  ή  απομάκρυνσης  από  την  καθημερινότητα.  Αντίθετα,  οι  οπαδοί  που 
ταυτίζονται έντονα με την ομάδα τους αντιλαμβάνονται την επιτυχία, ή την αποτυχία της στο γήπεδο ως 
προσωπική τους επιτυχία, ή αποτυχία (Sutton, McDonald, Milne and Cimperman, 1997). 

Κατά τους  Gladden and Milne (1999) η ταύτιση με μία ομάδα εξαρτάται και ποικίλει ανάλογα με τη 
γεωγραφική τοποθεσία,  τις  εγκαταστάσεις,  την προβολή από τα ΜΜΕ, τη φήμη,  την παράδοση,  την 
ψυχαγωγία, τις αξίες, ή ακόμη και από τους αθλητές, τους προπονητές και την πρόσφατη, ή παλαιότερη  
απόδοση της ομάδας στο γήπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο η αξιολόγηση της ταύτισης των φιλάθλων με την 
ομάδα  τους  εφαρμόζεται  κυρίως  μέσω  της  κλίμακας  των  Wann and Branscombe (1993),  τη  Sport 
Spectator Identification Scale (SSIS), μία μονοδιάστατη κλίμακα που χρησιμοποιείται προκειμένου να 
μετρήσει το βαθμό στον οποίο ένα άτομο ταυτίζεται με μία αθλητική ομάδα. Πιο πρόσφατες έρευνες από 
τους  Dimmock,  Grove and Eklund (2005) ανέφεραν το δισδιάστατο της αφοσίωσης, ενώ έρευνες των 
Heer and James (2007) φαίνεται να κατέληξαν στο ότι η ταύτιση των φιλάθλων με την ομάδα τους είναι 
πολυδιάστατη έννοια. 

Στην  Ελλάδα,  οι  Theodorakis,  Vlachopoulos,  Wann,  Afthinos and Nassis (2006)  δοκίμασαν  και 
κατέληξαν στην εγκυρότητα της ελληνικής έκδοσης της κλίμακας  SSIS προκειμένου να αξιολογήσουν 
την ταύτιση των Ελλήνων φιλάθλων με τις ομάδες τους και να τη μελετήσουν σε συνδυασμό με άλλες 
παραμέτρους,  όπως  την  αφοσίωση  (Νάσσης,  Θεοδωράκης,  Βλαχόπουλος  και  Αυθίνος  (2007),  την 
ποιότητα υπηρεσιών και την πρόθεση για αγορά (Theodorakis, Koustelios, Robinson and Barlas, 2009).
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Σκοπός της έρευνας

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  ήταν  να  δοκιμάσει  την  ελληνική  έκδοση  της  «Κλίμακας  Ταύτισης 
Φιλάθλων» (SSIS-G) σε φιλάθλους μίας ομάδας ποδοσφαίρου της Βόρειας Ελλάδας που συμμετέχει στο 
επαγγελματικό πρωτάθλημα της Super League.

Μεθοδολογία

Δείγμα: Σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα της  Super League οι ερευνητές προσέγγισαν 320 φιλάθλους, από 
τους  οποίους  οι  286 (89,4%) δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα.  Από τα ερωτηματολόγια που 
επιστράφηκαν 47 αφαιρέθηκαν από το δείγμα, καθώς δεν ήταν επαρκώς, ή καλά συμπληρωμένα. Τελικά 
χρησιμοποιήθηκαν τα 239, μειώνοντας το ποσοστό των απαντήσεων σε 74.7%. Το 86,06% του δείγματος 
ήταν άντρες, μαθητές/φοιτητές (45.2%), ηλικίας 20-29 ετών (52,7%). 

Μέσα συλλογής των δεδομένων: Η ταύτιση με την ομάδα αξιολογήθηκε μέσω της ελληνικής έκδοσης της 
«Κλίμακας  Ταύτισης  Φιλάθλων»  (SSIS-G)  (Theodorakis,  Vlachopoulos,  Wann,  Afthinos and Nassis, 
2006).  Πρόκειται  για  μία μονοδιάστατη κλίμακα αποτελούμενη  από 7 ερωτήματα.  Ακολουθώντας  το 
παράδειγμα των  Matsuoka,  Chelladurai and Harada (2003), η μεταβλητή που αφορά στο βαθμό στον 
οποίο  ένας  φίλαθλος  παρακολουθεί  την  ομάδα  του  μέσω  των  ΜΜΕ,  διαιρέθηκε  σε  2  ξεχωριστές 
μεταβλητές:  ραδιόφωνο/τηλεόραση  και  εφημερίδα.  Συνεπώς,  η  κλίμακα  αποτελούνταν  τελικά  από  9 
μεταβλητές,  στις  οποίες  οι  φίλαθλοι  μπορούσαν  να  απαντήσουν  μέσω  μίας  7βάθμιας  κλίμακας 
τύπουLikert, όπου 1 = καθόλου και 7 = πολύ σημαντικό. 

Διαδικασία  συλλογής  των  δεδομένων:  Τα  δεδομένα  συλλέχθηκαν  το  Φεβρουάριο  της  αγωνιστικής 
περιόδου  2009-2010,  κατά  τη  διάρκεια  ενός  αγώνα στο  γήπεδο  του  ΠΑΟΚ.  Το  ερωτηματολόγιο  δε 
δόθηκε σε φιλάθλους νεότερους από 12 χρονών. Οι ερευνητές επέλεξαν τυχαία τμήματα του γηπέδου και 
πλησίασαν  τους  φιλάθλους  στις  θέσεις  τους  πριν  από  την  έναρξη  του  αγώνα.  Έγινε  προσπάθεια  να 
αντιπροσωπευθούν όλα τα σημεία του γηπέδου, εκτός από εκείνα που είχαν οριστεί για τη φιλοξενούμενη 
ομάδα. Η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου διαρκούσε περίπου 5-7 λεπτά. 

Αποτελέσματα

Προκειμένου να εξεταστεί η δομική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε Επιβεβαιωτική 
Παραγοντική Ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis) μέσω του προγράμματος EQS (Bentler, 1995). Τα 
αποτελέσματα δεν επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα της κλίμακας (με  Chi Square = 136.232,  RMSEA = .
135,  Standardized RMR =>  .085).  Λόγω  των  χαμηλών  σκορ  των  μεταβλητών  αποφασίστηκε  η 
πραγματοποίηση  διερευνητικής  παραγοντικής  ανάλυσης  μέσω  του  προγράμματος  SPSS 16.0  for 
Windows.  Πραγματοποιήθηκε  ανάλυση των  κυρίων  συνιστωσών με  oblique περιστροφή των  αξόνων 
καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι θα πρέπει να προτιμάται στις κοινωνικές επιστήμες (Kass and Tinsley, 
1979).  Από  τα  αποτελέσματα  προέκυψαν  2  παράγοντες  που  εξηγούσαν  το  56.9%  της  συνολικής 
διακύμανσης.  Αποφασίστηκε  να  διατηρηθούν  όλες  οι  μεταβλητές  στην  κλίμακα,  καθώς  καμίας  το 
communality δεν ήταν μικρότερο από 0.30. Ο πρώτος παράγοντας («Ταύτιση με την ομάδα») φαίνεται να 
αποτελείται από 6 μεταβλητές ενώ ο δεύτερος από 3 («Παρακολούθηση της ομάδας») (πίνακας 1). 

Πίνακας 1. Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση της Κλίμακας Ταύτισης Φιλάθλων

Μεταβλητές 1ος παρ. 2ος παρ. Communalities
2. Πόσο αφοσιωμένος φίλαθλος της ομάδας σας πιστεύετε ότι 
είστε;

,862 ,743

3. Πόσο αφοσιωμένο φίλαθλο της ομάδας σας, σας θεωρούν οι ,895 ,772

Σέρρες                         3 – 5 Δεκεμβρίου 2010 147



11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού

φίλοι σας;
4. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου πόσο συχνά 
παρακολουθείτε την ομάδα σας πηγαίνοντας στο γήπεδο; ,844 ,657

7. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να είστε φίλαθλος της 
συγκεκριμένης ομάδας;

,459 ,523

8. Πόσο πολύ αντιπαθείτε τους κυριότερους αντιπάλους της 
ομάδας σας;

,435 ,341

9. Πόσο συχνά φοράτε ή έχετε αντικείμενα με το σήμα της 
ομάδας σας στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας σας;

,708 ,516

1. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να κερδίζει η ομάδα σας; ,550 ,393
5. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου πόσο συχνά 
παρακολουθείτε την ομάδα σας παρακολουθώντας 
τηλεόραση/ραδιόφωνο;

,866 ,648

6. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου πόσο συχνά 
παρακολουθείτε την ομάδα σας διαβάζοντας γι’ αυτήν σε 
εφημερίδες;

,631 ,521

% διακύμανση 43,8 13,1
Συνολική διακύμανση 56.9%

Cronbach a .530 .830

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την πολυπλοκότητα της έννοιας της ταύτισης, δείχνοντας ότι  αυτή –
ακόμη  και  μέσα  στον  πληθυσμό  της  ίδιας  χώρας-  μπορεί  να  μεταβάλλεται  όχι  μόνον  εξαιτίας  των 
διαφορετικών  πολιτισμών  και  γεωγραφικών  περιοχών  των  προς  μελέτη  φιλάθλων,  αλλά  και  από  το 
άθλημα που παρακολουθούν, ή την κουλτούρα τους προς την ομάδα τους. Τα αποτελέσματα συμφωνούν 
τόσο με τα αντίστοιχα συμπεράσματα των Gladden and Milne (1999) περί της ποικιλότητας της έννοιας 
της  ταύτισης  όσο και  με τους  Dimmock,  Grove and Eklund (2005)  και  Heer and James (2007)  που 
σημειώνουν το πολυδιάστατο της έννοιας. Περισσότερες έρευνες θα πρέπει να γίνουν σε διαφορετικούς 
ελληνικούς  πληθυσμούς  προκειμένου  τα  εξαχθούν  πιο  αξιόπιστα  συμπεράσματα  και  ως  τέτοια  να 
γενικευθούν. 
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Τύμβιου, Ε., Δριμτζιά, Α., Υφαντίδου, Γ. & Κώστα, Γ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ

Εισαγωγή

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τις μεγάλες παραλιακές εκτάσεις, δίνει 
τη  δυνατότητα  ανάπτυξης  αθλητικών  δραστηριοτήτων,  γεγονός  που  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  του 
αθλητικού  τουρισμού  στη  χώρα.  Γενικά,  ο  τουρισμός  αποτελεί  μία  σημαντική  πηγή  εσόδων  και  οι 
επιχειρήσεις ακολουθούν διάφορες στρατηγικές για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα (Κυπριακός 
Οργανισμός Τουρισμού, 2004). Οι μακροχρόνιες καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο 
οδηγούν  τους  αρμόδιους  φορείς  να  αναπτύξουν  τον  αθλητικό  τουρισμό  ως  μία  καλή  πηγή  εσόδων. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η Βρετανική Ολυμπιακή Επιτροπή επέλεξε την Κύπρο, για την 
προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (Kartakoullis and Karlis, 2007). 

Από την ίδρυση της,  το 1960,  η Κυπριακή Δημοκρατία για  την οικονομκή της ανάπτυξη στηρίζεται  
κυρίως στον τουρισμό. Οι αρμόδιοι φορείς καταβάλλουν προσπάθειες για να παρέχουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες και ποιοτικές υπηρεσίες στους τουρίστες (Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2004). Τα 
τελευταία χρόνια,οι περισσότεροι τουρίστες έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο (Στατιστική Υπηρεσία 
Κύπρου, 2010) (πίνακας 1).

Λόγω της  παγκόσμιας κρίσης,  τον Οκτώβριο  του 2009 τα έσοδα από τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 
21.3% (σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2008). Μείωση καταγράφηκε και την περίοδο 2007 
-2009,  η  οποία  οδήγησε  σε  συνολικές  απώλειες  ύψους  περίπου  €  350  εκ..  Αντίστοιχη  μείωση 
παρουσίασαν στο δεκάμηνο του 2009 και οι αφίξεις στον τουρισμό σε ποσοστό 11% (σε σχέση με το 
δεκάμηνο του 2008) (www.enet.gr).

Πίνακας 1: Αφίξεις τουριστών από διάφορες χώρες 2007 - 2009 (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου).

Χώρα 2007 2008 2009
Ηνωμένο Βασίλειο 1.282.873 1.242.655 1.069.196
Γερμανία 138.451 132.058 131.161
Ελλάδα 139.815 133.015 131.875
Ρωσία 145.921 180.926 148.740
Σουηδία 120.989 124.948 108.253

Στην Ελλάδα το προφίλ των αθλητικών τουριστών που επισκέφτηκαν τη χώρα είναι ηλικίας μέχρι 45 
ετών, είχαν πλήρη  παγγελματική απασχόληση (67%,) οι ετήσιες απολαβές τους κυμαίνονταν μεταξύ € 
20.000.00 - 60.000.00, το μεγαλύτερο ποσοστό (50.2%) ήταν παντρεμένοι και στο μορφωτικό επίπεδο το 
μεγαλύτερο ποσοστό (29.4 %) ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου (Υφαντίδου, Κώστα, Μιχαλοπούλου και 
Τριγώνης, 2007).

Στην Τουρκία μία έρευνα έδειξε ότι το 1.3% του συνολικού αριθμού των τουριστών που εισέρχονται στη 
χώρα είναι αθλητικοί τουρίστες και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (56.55%) ήταν άντρες. Μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον και από τα 2 φύλα παρουσιάστηκε στην ηλικία των 30 και άνω. Πρώτα στις προτιμήσεις των 
τουριστών ήταν τα αθλήματα του υγρού στοιχείου. (Zorba, Micoogullari and Zorba, 2004).
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Στην Αμερική έγιναν 2 έρευνες που διερευνούσαν το προφίλ των ενεργών αθλητικών τουριστών που 
εισέρχονται στη χώρα. Στην πρώτη έρευνα, οι  Gibson and Yannakis (1994) υποστήριξαν πως το 57.8% 
είναι άντρες, το 33% είχαν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 70.000 δολάρια και πάνω και το 76.4% 
είχε  μορφωτικό  επίπεδο  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Στην  δεύτερη  έρευνα,  ο  Attle (1996)  βρήκε  ότι 
μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής είχαν οι άντρες (61%), το 24.2% είχε ετήσιο εισόδημα περισσότερο από 
$ 66.000 και το 55.1% είχαν κολεγιακή μόρφωση.

Σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί το προφίλ των Αθλητικών Τουριστών (Α.Τ.) που 
συμμετείχαν στον 3ο  Διεθνή Μαραθώνιο της Λεμεσού,  καθώς, επίσης, τα κίνητρα, τις ανάγκες και οι 
συμπεριφορές τους.

Μεθοδολογία 

Δείγμα: Το δείγμα αποτέλεσαν 106 Α.Τ. (Ν=106), οι οποίοι συμμετείχαν στον 3ο Διεθνή Μαραθώνιο που 
έγινε στην Λεμεσό, το Φεβρουάριο του 2010 στην Κύπρο. 

Όργανο  μέτρησης: Για  την  υλοποίηση  των  σκοπών  της  έρευνας  χρησιμοποιήθηκε  το  σταθμισμένο 
ερωτηματολόγιο των Gibson and Yiannakis (2002), το οποίο έχει αποδειχτεί από βιβλιογραφία ως έγκυρο 
και  αξιόπιστο.  Το  ερωτηματολόγιο  χρησιμοποιήθηκε  στην  αγγλική  γλώσσα  και  μεταφράστηκε  στην 
ελληνική γλώσσα από τους Yfantidou, Costa and Michalopoulou (2007). Περιελάμβανε 11 δημογραφικές 
ερωτήσεις  κλειστού  τύπου,  26  ερωτήσεις  με  αθλητικές  δραστηριότητες,  34  ερωτήσεις  για  τις 
δραστηριότητες που προτιμούν να κάνουν στις διακοπές τους και 21 ερωτήσεις για τις κύριες ανθρώπινες  
ανάγκες τους. Χρησιμοποιήθηκε 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert. 

Διαδικασία  μέτρησης:  Η  συλλογή  των  δεδομένων  έγινε  με  την  παρουσία  της  ερευνήτριας  και  των 
συνεργατών της. 

Στατιστική ανάλυση: Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε ανάλυση αξιοπιστίας και 
περιγραφική στατιστική.

Περιορισμοί:  Το  ερωτηματολόγιο  ήταν  αρκετά  μεγάλο,  γεγονός  που  ίσως  να  οδήγησε  στη  μη 
συμπλήρωσή του από ένα μέρος του δείγματος. 
 
Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είχαν υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας τόσο οι ανάγκες των τουριστών (a = .
922) όσο και οι συμπεριφορές / κίνητρα (a = .858). Η περιγραφική ανάλυση έδειξε ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό ήταν άνδρες (69.9%), απόφοιτοι ΑΕΙ (35.9%), με πλήρη απασχόληση (89.2%). Η ηλικία τους 
ήταν μεταξύ 17-39 χρονών και ετήσιο εισόδημά τους ήταν € 20.000 - 60.000. Όσον αφορά στη χώρα  
προέλευσης, οι περισσότεροι ήταν από την Αγγλία και την Ελλάδα. Στην ανάλυση συχνοτήτων φάνηκε 
ότι: α) συχνά χαλαρώνουν και κάνουν ηλιοθεραπεία, β) συναναστρέφονται με τους ντόπιους κατοίκους 
για  να  δοκιμάσουν  το  φαγητό  και  να  γνωρίσουν  τη  γλώσσα  και  γ)  παραμένουν  σωματικά  ενεργοί  
ασχολούμενοι με τα αγαπημένα τους αθλήματα (μαραθώνιος, πεζοπορία). Οι σημαντικότερες ανάγκες 
τους ήταν η ανάγκη για υγεία και ευεξία, η ανάγκη να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους, καθώς, 
επίσης, και η ανάγκη για αγάπη και στοργή.
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Συζήτηση - Συμπεράσματα

Κατά  τη  διάρκεια  των  διακοπών  τους  οι  Α.Τ.  παραμένουν  ενεργοί  σος  αγαπημένες  τους  αθλητικές 
δραστηριότητες  και  αναζητούν  τη  γνώση  για  την  κουλτούρα,  τα  ήθη  και  έθιμα  της  χώρας  που 
επισκέπτονται. Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τους, ο πιο σημαντικός παράγοντας που παρουσιάστηκε ήταν  
αυτός της αυτοεκτίμησης. Οι αθλητικές δραστηριότητες που τους προσέλκυαν ήταν ο μαραθώνιος και ο 
ημιμαραθώνιος. 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΕΡΟΜΠΙΚ

Ρόκκα, Σ., Κούλη, Ο., Μαυρίδης, Γ. & Κώστα, Γ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 

Εισαγωγή

Ο βαθμός ικανοποίησης που έχει ένα άτομο από την εργασία του συνδέεται άμεσα με την αποδοτικότητα 
και την αποτελεσματικότητά του στο χώρο εργασίας, τη μείωση των απουσιών και των λαθών, αλλά και 
τη  βελτίωση  των  σχέσεων  μεταξύ  των  εργαζόμενων  (Maghradi,  1999).  Η αδιαφορία  και  η  έλλειψη 
διοικητικής  υποστήριξης,  παράγοντες  οργανωσιακού  κλίματος,  έχουν  αρνητική  σχέση  με  την 
επαγγελματική ικανοποίηση (Wallace and Weese, 1995). Η ασάφεια ρόλου (όταν δεν είναι ξεκάθαρα 
στον εργαζόμενο τα εργασιακά του καθήκοντα) (Baron, 1986) και η σύγκρουση ρόλου (όταν υπάρχουν 
αντικρουόμενες προσδοκίες σχετικά με την αναμενόμενη συμπεριφορά των εργαζομένων) εμφανίζονται 
συχνά κατά τη διάρκεια της εργασίας (Κάντας, 1995).

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ερευνήσει τη σχέση της επαγγελματικής ικανοποίησης με την  
ασάφεια και τη σύγκρουση ρόλων, που βιώνουν οι εκπαιδευτές αερόμπικ.

Μέθοδος και διαδικασία

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 76 εκπαιδευτές αερόμπικ (μέσος όρος ηλικίας 30.22 ± 4.61 χρόνια και 
χρόνων εργασίας  4,63 ±1,93 χρόνια),  καθηγητές  Φυσικής  Αγωγής,  οι  οποίοι  εργάζονταν σε  ιδιωτικά 
γυμναστήρια του νομού Θεσσαλονίκης.

Όργανα  μέτρησης:  Για  την  αξιολόγηση  της  επαγγελματικής  ικανοποίησης  των  εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιήθηκε  το  Employee Satisfaction Inventory (ESI)  (Koustelios and Bagiatis,  1997), 
προσαρμοσμένο για  τον  ελληνικό  πληθυσμό  (Koustelios and Kousteliou,  1998).  Το  ερωτηματολόγιο 
αποτελoύνταν από 24 ερωτήσεις, που αντιπροσωπεύουν 6 διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης: 
1) συνθήκες εργασίας, 2) μισθός, 3) προαγωγή, 4) φύση της εργασίας, 5) προϊστάμενος και 6) οργανισμός  
συνολικά. Οι απαντήσεις δίνονταν σε 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 5 = 
συμφωνώ απόλυτα. 

Η  έννοια  της  ασάφειας  ρόλων  και  της  σύγκρουσης  ρόλων  μετρήθηκαν  με  2  κλίμακες  των  6  και  8 
ερωτημάτων αντίστοιχα (Rizzo, House and Lirtzman, 1970), οι οποίες είναι οι πιο διαδεδομένες και κοινά 
αποδεκτές (Turbe and Collins, 2000). Οι απαντήσεις δίνονταν σε 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert, όπου 7 = 
απόλυτα ψευδές και 1 = απόλυτα αληθινό. 

Διαδικασία  μέτρησης:  Τα  ερωτηματολόγια  συμπληρώθηκαν  ανώνυμα  και  εθελοντικά  από  τους 
εκπαιδευτές στους χώρους εργασίας τους.

Αποτελέσματα

Από την ανάλυση αξιοπιστίας (Reliability Analysis) προέκυψε ότι οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας των 
κλιμάκων των ερωτηματολογίων ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα (Cronbach’s a από .61 έως .87). Επίσης, 
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από  την  ανάλυση  συσχετίσεων  (Pearson Correlation Analysis)  που  πραγματοποιήθηκε  φάνηκε  ότι  η 
ασάφεια ρόλων συσχετίζονταν αρνητικά με τις συνθήκες εργασίας (r = -.388, p<.01), τον προϊστάμενο (r 
= -.267,  p<.05)  και  τον οργανισμό συνολικά (r = -.470,  p<.01).  Επιπλέον,  η  σύγκρουση ρόλων είχε 
αρνητική συσχέτιση με το μισθό (r = -.483, p<.01), τον προϊστάμενο (r = -.563, p<.01) και τον οργανισμό 
συνολικά (r= -.265, p<.05). Αναλυτικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις - Αποτελέσματα Ανάλυσης Συσχέτισης Pearson, για τους 
παράγοντες των ερωτηματολογίων

Παράγοντες Μ.Ο. Τ.Α. 1 2 3 4 5 6 7
Ασάφεια Ρόλων 1.98 .68 1.00
Σύγκρουση Ρόλων 3.08 .53 .195 1.00
Επαγγελματική 
Ικανοποίηση
Συνθήκες Εργασίας 3.71 .50 -.388** -.361** 1.00
Μισθός 2.31 .59 .029 -.483** .111 1.00
Προαγωγή 2.91 .57 .013 .167 .400** .099 1.00
Φύση της Εργασίας 4.49 .56 -.036 -.012 .023 -.080 .156 1.00
Προϊστάμενος 3.12 .63 -.267* -.404** .515** .180 .223 .556** 1.00
Οργανισμός στο 

σύνολό του 3.56 .63 -.470** -.226* .665** .010 .384** .409** .566**
Σημείωση 1: όπου ** p<.01

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα  της  έρευνας  φάνηκε  ότι  υπάρχει  στατιστικά σημαντική συσχέτιση  μεταξύ της 
ασάφειας  ρόλων  και  της  σύγκρουσης  ρόλων  με  τους  παράγοντες  της  επαγγελματικής  ικανοποίησης 
(p<.01). Οι εκπαιδευτές αερόμπικ της παρούσας μελέτης απασχολούνται στα κέντρα άσκησης και υγείας  
του ιδιωτικού τομέα που τα εργασιακά καθήκοντα δεν είναι  ξεκάθαρα στον εργαζόμενο και  πιθανόν 
αυτός είναι ο λόγος για το χαμηλό επίπεδο ασάφειας ρόλων. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι όσο  
πιο  έντονη  είναι  η  ασάφεια  ρόλων  και  η  σύγκρουση  ρόλων,  τόσο  πιο  αναποτελεσματικός  είναι  ο 
οργανισμός στο σύνολό του και λιγότερο ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι (Turbe and Collins, 2000). 

Οι εκπαιδευτές αερόμπικ εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τη φύση της εργασίας τους, ενώ φαίνονται 
δυσαρεστημένοι από την αμοιβή τους και τις δυνατότητες που τους παρέχει ο συγκεκριμένος εργασιακός 
χώρος  για  προαγωγή,  ή  για  επαγγελματική  εξέλιξη.  Τα  παραπάνω αποτελέσματα  συμφωνούν  και  με 
προηγούμενες έρευνες  (Θεοδωράκης,  Κούλη και  Κουστέλιος,  2003;  Mitchell and Larson,  1987),  που 
υποστηρίζουν τη σύνδεση μεταξύ οργανωσιακών παραγόντων και ικανοποίησης από το χώρο εργασίας.  
Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος του δείγματος, τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης θα πρέπει  
να  ερμηνευθούν  με  προσοχή,  ωστόσο  προτείνεται  η  επέκταση  των  ερευνών  για  τη  γενίκευση  των 
αποτελεσμάτων στον ευρύτερο ελληνικό χώρο.
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