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Χαιρετισμός Προέδρου
Με κεντρικό θέμα «Ευκαιρίες και προκλήσεις στην οργάνωση του αθλητισμού και της αναψυχής στη
μετά Covid -19 εποχή», διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στο Grand Hotel Palace από 12-14 Νοεμβρίου
2021 το 21ο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής που διοργάνωσε η ΕλλΕΕΔΑΑ.
Παρουσιάστηκαν θέματα που σχετίζονται με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αθλητική αγορά
από την πανδημία του Covid19 και τις αλλαγές που προβλέπονται να γίνουν στο μέλλον. Το
συνέδριο περιελάμβανε θεματικές στρογγυλές τράπεζες και παρουσιάσεις επιστημονικών
εργασιών.
Ευχαριστούμε τους συν-διοργανωτές του συνεδρίου, τον Τομέα Μακεδονίας Θράκης του
Υπουργείου Εσωτερικών, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού,
Τουρισμού και Αναψυχής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ. Επίσης το ΤΕΦΑΑ Σερρών/ΑΠΘ και το
ΤΕΦΦΑ/Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ ) που ανέλαβαν την αιγίδα του συνεδρίου.
Επίσης, τους χορηγούς και Υποστηρικτές του συνεδρίου, την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ, το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού”
του ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση
Δρωμένων, Χορός‘’, της ΣΕΦΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, την εταιρία intelisoft
Ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής, το Grand Palace Hotel και τους χορηγούς επικοινωνίας, τον
όμιλο Metromedia και SDNA.
Τέλος, θα ήθελα προσωπικά και εκ μέρους του ΔΣ της ΕλλΕΕΔΑΑ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες
στους εισηγητές που μετέφεραν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, τους φοιτητές μας που στήριξαν
το συνέδριο και όλους τους σύνεδρους που συμμετείχαν. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη συνάδελφο
Αμαλία Δράκου για τη διαχείριση των εργασιών και την επιμέλεια των πρακτικών. Τέλος, ένα πολύ
μεγάλο ευχαριστώ προς τους εθελοντές για την πολύτιμη συνεισφορά τους και προς όλους όσους
συνέβαλαν και εργάσθηκαν για την υλοποίηση του συνεδρίου.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Κων/νος Αλεξανδρής
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Αθλητικά σωματεία – αθλητικές ομοσπονδίες
ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ
4
BASKET LEAGUE ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Τσιτσιού Μ. & Φουτρής Σ.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
5
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Κολοκυθάς, Ι. & Κουρτεσοπούλου, Α.
H
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
6
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
COVID-19
Σκαρβέλης, Α, Κωνσταντινίδης, Κ., Καραγιώργος, Θ. & Ντοβόλη, Α.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
7
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΊΑΣ
Γεροδήμου, Σ., Μανασής, Β., Θαμνόπουλος, Ι. & Αυθίνος, Ι.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ
12
ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ «ΧΙΛΩΝ»
Ραχιώτης, Θ.
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ
13
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Χατζηιωαννίδης, Χ., Λιανόπουλος, Ι., Φουντούκη, Α, &
Θεοδωράκης, Ν.
Τεχνολογία, ΜΜΕ, Νομοθεσία και Αθλητισμός
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ
14
ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Αρσένης Θ, Τζίκα Α.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
15
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Κωνσταντινίδης Κ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
16
ΑΠΟ
ΤΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ;
Καλτσίδη Μ., Σπηλιόπουλος, Π., Ματσιώλα, Μ. & Καλλίρης, Γ.
Η ΜΙΝΤΙΑΚΗΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
17
ΤΟ 2020: Ο COVID-19 ΤΙΣ ΕΚΑΝΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ
“ΑΟΡΑΤΕΣ”!
Κώνστα, Α., Σπηλιόπουλος, Π., Ματσιώλα Μ. & Τσαρχόπουλος, Π.
Η “ΓΡΑΜΜΗ” ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ Π.Α.Ε.“ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
18
JEFFERS” ΚΑΙ Η
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑΣ
Σπηλιόπουλος, Π., Ματσιώλα, Μ., Κεραμιτζή, Ε. & Τσαρχόπουλος,
Π.
«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΊΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ
19
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΏΝΕΣ»
Καμπουρίδης, Π. & Γιαννάκη, Σ.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΤΗΣ ΣΕΦΑΑ ΤΟΥ
ΕΚΠΑ
Δασκαλογιάννη, Κ., Τελώνης, Γ., Θαμνόπουλος, Ι., Μανασής, Β. &
Αυθίνος, Α.
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ
ΣΤΗ ΜΕΤΑ COVID -19 ΕΠΟΧΗ.ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σκορπίδα, Γ., Παπαϊωάννου, Α., Κορωνιός, Κ. & Δημητρόπουλος, Π.
Άθληση σε αστικό περιβάλλον, αθλητικές πόλεις και fitness
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
Αυλωνίτη Χ., Υφαντίδου Γ., ΚουθούρηςΧ. & Κώστα, Γ.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΤΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΥΣ
ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΟΓΚΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ
ΞΑΝΘΗΣ
Ιωαννίδου, Κ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΗΘΙΚΗΣ
ΑΠΟ
ΜΕΛΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ
ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ;
Πασχαλίδου, Κ., Τσίτσκαρη, Ε., Αλεξανδρής, Κ., & Φιλίππου, Δ.
Η ΕΝΕΡΓΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ανωυρκάτη Ε. & Παγώνη Ε.
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΉΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ντοβόλη, Α., Καραγιώργος, Θ., Κωνσταντινίδης, Κ. & Αλεξανδρής,
Κ.
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Χαντζίδου, Κ., Κώστα, Γ. & Αστραπέλλος, Κ.
Αθλητικός τουρισμός και δρομικές διοργανώσεις
ΕΡΕΥΝΑ
ΣΕ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Καραγιάννης, Ν.Φ., Κώστα, Γ., Αλμπανίδης, Ε. & Γαργαλιάνος, Δ.
LOCAL STAKEHOLDERS’ ATTITUDE TOWARD THE
SUSTAINABILITY OF SMALL-SCALE EVENTS; THE CASE
OF IOAKEIM LIOULIAS RUNNING RACE
Gkarane, S., Goulas, A. & Vassiliadis, C.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ»
ΔΙΕΘΝΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΜΙΚΡΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
Καραγιώργος, Θ., Κωνσταντινίδης, Κ., Ντόβολη, Α. & Αλεξανδρής,
Κ.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
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Χορτομάρης, Β.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣE
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ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιτσάρη, Ζ., Αναστασιάδου. Κ., Καταμούτου, Ι. & Θεοδωράκης,
Ν.
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ CEM ΣE ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΓΜΣ)
Αναστασιάδου, Κ., Καλλιτσάρη, Ζ., & Θεοδωράκης, Ν.
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Μπάσιος, Π., Λιανόπουλος, Ι., Φουντούκη, Α. & Θεοδωράκης, Ν.
ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
Ράπτης Ζ. & Ράπτης Γ.
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ΗΓΕΣΊΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ BASKET LEAGUE
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Τσιτσιού Μ.1 & Φουτρής Σ.2
1 Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ,
2 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Η πανδημία δημιούργησε πρωτόγνωρες συνθήκες για τον κόσμο του αθλητισμού, έναν από
τους περισσότερο πληττόμενους κλάδους. Το γεγονός αυτό θέτει τη συζήτηση περί ηγεσίας
στη διοίκηση αθλητισμού περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ. Αν και η έννοια της ηγεσίας
εντός του αθλητικού πλαισίου έχει μελετηθεί αρκετά στην παγκόσμια βιβλιογραφία, η ηγεσία
στη διοίκηση αθλητισμού παραμένει σχετικά αχαρτογράφητη – ειδικά στο πλαίσιο κρίσεων,
όπως η παρούσα πανδημία. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να προσφέρει μια
πρωταρχική κατανόηση της ηγεσίας στο πλαίσιο της διοίκησης αθλητισμού σε επίπεδο
πρωταθλητισμού, εξετάζοντας την περίπτωση της Basket League, και την επίδραση της
πανδημίας του Covid-19 στην ηγεσία, μελετώντας τους αθλητικούς οργανισμούς οι οποίοι
την αποτελούν. Συνεπώς, οι ερευνητικοί στόχοι της μελέτης ήταν οι εξής:
(i)
Η διαμόρφωση του πορτρέτου του ηγέτη σε επαγγελματικές αθλητικές ομάδες στην
Ελλάδα, προσδιορίζοντας τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ηγετών της Basket
League, καθώς και ο προσδιορισμός του τρέχοντος στυλ ηγεσίας επαγγελματικών
αθλητικών οργανισμών στην Ελλάδα, μέσω της εξέτασης των χαρακτηριστικών
ηγεσίας των ομάδων της Basket League
(ii)
Η μελέτη της επίδρασης της πανδημίας στη διαδικασία της ηγεσίας και τους ίδιους
τους ηγέτες στη διοίκηση αθλητισμού στην Ελλάδα, προσδιορίζοντας τις αλλαγές
στην ηγεσίας στις ομάδες της Basket League.
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε ότι η ηγεσία στον αθλητισμό έχει τα δικά της
μοναδικά χαρακτηριστικά και μοτίβα: ορισμένα από τα σημαντικότερα είναι η σχέση του
στυλ ηγεσίας με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ηγέτη, όπως το φύλο, η ηλικία και η
προηγούμενη συμμετοχή του στον αθλητισμό, καθώς και η επιρροή ειδικών ομάδων
ενδιαφερομένων – όπως οι οπαδοί, οι επαγγελματίες αθλητές και προπονητές – στη λήψη
αποφάσεων. Ωστόσο, για περιόδους κρίσεων δεν υπήρχαν αρκετά αποτελέσματα. Η
συγκεκριμένη εργασία βασίστηκε στην ποιοτική έρευνα, η οποία επιλέχθηκε ως ορθότερη για
το συγκεκριμένο θέμα, στη συγκεκριμένη συγκυρία. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα της
αποτελέσαν διοικητικοί ηγέτες των έξι εκ των δώδεκα ομάδων της Basket League τη σεζόν
2020-2021, οι οποίες επιλέχθηκαν βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους. Η συλλογή
δεδομένων έγινε μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες περιελάμβανε τόσο ανοιχτές
όσο και κλειστές ερωτήσεις. Τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι δεν υπήρχε κοινό
προφίλ ηγέτη στην Basket League πριν την πανδημία, αλλά αυτή μετασχημάτισε ορισμένες
πτυχές άσκησης της ηγεσίας. Παρά το γεγονός ότι κατά γενική ομολογία οι ηγέτες δεν είχαν
συμπεριλάβει στη στρατηγική τους τη διαχείριση κρίσεων, φαίνεται ο προσανατολισμός τους
στράφηκε προς τον στόχο, η άντληση της δύναμής τους προέρχεται πλέον από την
εμπειρογνωμοσύνη, και δεξιότητες όπως ο δυναμισμός, η ειλικρίνεια, η ακεραιότητα, η
ευελιξία και η προσαρμοστικότητα χαρακτήρισαν τους ηγέτες της Basket League κατά τη
διάρκεια της πανδημίας.
Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, Basket League, πανδημία, διοίκηση αθλητισμού
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Κολοκυθάς, Ι. & Κουρτεσοπούλου, Α.
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Η σημασία της οργανωσιακής μάθησης σε έναν οργανισμό έγκειται στο γεγονός, ότι μέσω
της απόκτησης, ανταλλαγής αλλά και της αξιοποίηση της γνώσης, δύναται να συμβάλει στον
εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, καθώς και στην εξεύρεση επίλυσης τους. Αντίστοιχα, οι
εσωτερικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αυξάνουν την ικανοποίηση των εργαζομένων,
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών και την
αυξημένη οργανωσιακή απόδοση. Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των δυο αυτών
παραγόντων, στην παρούσα εργασία, διερευνώνται οι αντιλήψεις εργαζομένων σε αθλητικούς
οργανισμούς αναφορικά με τις μεθόδους και τεχνικές οργανωσιακής μάθησης που
χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο καθώς επίσης του βαθμού
αντιλαμβανόμενης ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών τους. Συγκεκριμένα,
χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες Dimensions of Learning Organization Questionnaire (DLOQ)
και Internal Service Quality (INTQUAL) σε σύνολο 41διατυπώσεων,το οποίο απαντήθηκε
από 24 διοικητικά στελέχη, 40 προπονητές και επτά παίκτες. Το δείγμα της έρευνας ήταν
ευκολίας, προσεγγίζοντας εργαζομένους σε αθλητικούς συλλόγους και επαγγελματικές
ομάδες, οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο µέσω του διαδικτύου. Το είδος της
στατιστικής ανάλυσης που ακολουθήθηκε ήταν η περιγραφική αλλά και η επαγωγική μέσω
αναλύσεων ANOVA και συσχέτισης Pearson. Συνολικά, σε ατομικό επίπεδο, η οργανωσιακή
μάθηση βρίσκεται σε μέτριο επίπεδο(Μ = 3,68,Τ.Α. = ,77)με την διαπίστωση ότι ενώ υπάρχει
υψηλό επίπεδο αλληλοβοήθειας μάθησης, η επιβράβευση της μάθησης είναι σε πολύ χαμηλό
επίπεδο. Αντίστοιχα, σε επίπεδο ομάδας εμφάνισε μέτρια(Μ = 3,53, Τ.Α. = ,74)βαθμολογία,
με τους εργαζομένους να αντιλαμβάνονται ότι σε μεγάλο βαθμό οι αποφάσεις λαμβάνονται
βάσει ομαδικών συζητήσεων. Ενώ σε επίπεδο ολόκληρου του οργανισμού, η οργανωσιακή
μάθηση βρέθηκε να είναι χαμηλή (Μ = 3,39, Τ.Α. = ,77) τονίζοντας την ενθάρρυνση για
απαντήσεις μέσα σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αναφορικά με τον δεύτερο εξεταζόμενο
παράγοντα, οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει συνολικά ένα ικανοποιητικό
επίπεδο εσωτερικής ποιότητας υπηρεσιών στους αθλητικούς τους οργανισμούς(M = 4,06,
T.A = ,55). Ενδεικτικά, σε ατομικό επίπεδο, αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση με την
παροχή προσοχής σε συνάδελφο όταν την χρειάζεται αλλά και την ευγενική συμπεριφορά
στους συναδέλφους τους. Αντίστοιχα σε ομαδικό επίπεδο, διαπιστώνουν ότι υπάρχει
συνεργασία μεταξύ τμημάτων όταν κάποιος χρειαστεί μια βοήθεια, και σε επίπεδο
ολόκληρου του οργανισμού κρίνουν ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ συναδέλφων αλλά και
των διαφορετικών τμημάτων όταν αυτό χρειάζεται. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης
έρευνας κρίνονται σημαντικά για την διοίκηση αθλητικών οργανισμών καθότι αποτυπώνουν
τον βαθμό που αξιοποιούν την ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών υιοθέτησης κουλτούρας
οργανωσιακής μάθησης. Επίσης, αποτυπώνουν σε τι βαθμό αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών, καθώς κρίνεται πολύ σημαντικό για έναν
οργανισμό να αντιλαμβάνεται την σύνδεση της ικανοποίησης των πελατών με την αριστεία,
ώστε να επιδιώξει την παροχή βέλτιστης ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών.
Λέξεις κλειδιά: Οργανωσιακή μάθηση, Αντιλαμβανόμενη ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών,
Αθλητικοί οργανισμοί
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H ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΑΓΟΡΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ COVID-19
Σκαρβέλης, Α1., Κωνσταντινίδης, Κ.2, Καραγιώργος, Θ. 3, Ντοβόλη, Α. 3
1
AdidasHellas
2ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
3 ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Το ποδόσφαιρο αποτελεί εδώ και δεκαετίες το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο μετρώντας
δισεκατομμύρια θεατές και συμμετέχοντες (Vamplew, 2020). Ταυτόχρονα αποτελεί ένα
σημαντικό κομμάτια της παγκόσμιας οικονομίας. Πριν την έξαρση της πανδημίας η αξία της
αθλητικής αγοράς υπολογιζόταν στα 488,5 δις δολάρια για το 2018 με τον ετήσιο δείκτη
ανάπτυξης να αυξάνεται σταδιακά από το 2014 στο 4,3% (Torrens University Australia,
2019). Ωστόσο οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας στον κλάδο του αθλητισμού ήταν
δριμείες με αποτέλεσμα η αγορά να γνωρίσει πτώσηστα 446.5 δις δολάρια το 2020 με
πετυχαίνοντας αρνητικές τιμές στον δείκτη ετήσιας ανάπτυξης -2,7% (The Business, 2020).Η
ποδοσφαιρική βιομηχανία συρρικνώθηκε κατά 15% τα τελευταία δύο έτη με απώλειες 6,1 δις
ευρώ και μόλις 7 από τις 32 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης να εμφανίζουν κέρδη (KPMG,
2021). Οι μετεγγραφές ποδοσφαιριστών αποτελούν ένα ουσιαστικό κομμάτι της
ποδοσφαιρικής βιομηχανίας. Είναι αξιοσημείωτο πώς από το 2018 η δαπάνη για μετεγγραφές
ποδοσφαιριστών έφτασε τα 7,03 δις δολάρια με το 87,7% αυτών των χρημάτων (6,2 δις
δολάρια) να αφορούν ομάδες που ανήκουν στην UEFA (FIFA, 2019).Το 2019 η συνολική
αξία έφτασε τα 7,35 δις δολάρια (FIFA,2020) ενώ το 2020 με γνώμονα την πανδημία υπήρξε
μείωση της τάξεως του 5,4% (FIFA, 2021). Η μετεγγραφική δραστηριότητα επηρεάζει σε
μεγάλο βαθμό την λειτουργία των αθλητικών οργανισμών, έτσι η οικονομική αποτίμηση των
ποδοσφαιριστών κρίνεται κρίσιμη, μιας και αυτή συνδέεται ακολούθως τόσο με τον
οικονομικό όσο και με τον αγωνιστικό σχεδιασμό τους (He, Cachucho & Knobbe, 2015).
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την μεταβολή της αξίας των Ελλήνων
ποδοσφαιριστών στην παγκόσμια μεταγραφική αγορά τις τελευταίες 5 αγωνιστικές περιόδους
καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία COVID-19 στην
μετεγγραφική αγορά. Για τους σκοπούς της έρευνας συλλέχθηκαν δεδομένα από την
ιστοσελίδα transfermarkt.com που αφορούν τις μετεγγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών από
ομάδες της Α’ εθνικής κατηγορίας (Super league) προς άλλες ομάδες του εξωτερικού έως και
την θερινή μεταγραφική περίοδο 2021-2022.Τα αποτελέσματα έδειξαν πώς ο μέσος όρος της
μετεγγραφικής αξίας είναι πάνω από τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αν και είναι σημαντικό να
αναφέρουμε πώς κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις μετακινούν τον μέσο όρο προς τα πάνω μιας
και ξεπερνούν σε αξία τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, αναδείχθηκαν οι βασικοί
παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος της αξίας μιας μετεγγραφής όπως η συμμετοχή σε
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η συμμετοχή στην εθνική ομάδα ανδρών και το επίπεδο των
συλλόγων από όπου προέρχονται. Τέλος, είναι εμφανής η αυξητική θετική τάση του
μεταγραφικού ισοζυγίου στην μετά-Covid εποχή.

Λέξεις-κλειδιά: μετεγγραφές, super league, ποδόσφαιρο, covid19

8

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Γεροδήμου, Σ., Μανασής, Β., Θαμνόπουλος, Ι. & Αυθίνος, Ι.
ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Περίληψη
Η οικονομική απόδοση αποτελεί μια από τις κύριες διαστάσεις της οργανωτικής απόδοσης
μιας ομοσπονδίας και συνδέεται έντονα με οργανωτικά ζητήματα.Η ανάλυση της
οικονομικής απόδοσης των αθλητικών ομοσπονδιών σπανίως έχει αποτελέσει αντικείμενο
έρευνας στο χώρο του αθλητικού μάνατζμεντ. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η
διαχρονική διερεύνηση της οικονομικής απόδοσης της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης
Ελλάδος (ΟΧΕ) και η σύγκριση με την αντίστοιχη ομοσπονδία της Πολωνίας (ΟΧΠ).
Εφαρμόστηκαν ειδικοί δείκτες οικονομικής απόδοσης με δεδομένα από το 2006 έως το 2019.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ΟΧΕ βρίσκεται διαχρονικά σε πορεία συρρίκνωσης σε
αντίθεση με την έντονη αναπτυξιακή πορεία της ΟΧΠ. Φαίνεται ότι η ΟΧΠ είναι συνολικά
οικονομικά αποδοτικότερη και το παράδειγμά της δείχνει το δρόμο στην ΟΧΕ για την
προσέλκυση εναλλακτικών πηγών εσόδων ώστε να απεξαρτηθεί σταδιακά από την κρατική
επιχορήγηση.
Λέξεις κλειδιά: οικονομική απόδοση, ομοσπονδία χειροσφαίρισης, ανάλυση τάσης, κρατική
χρηματοδότηση.
Εισαγωγή
Η οικονομική απόδοση ενός οργανισμού συνδέεται με την ανάπτυξη της οικονομικής
ικανότητας και αναδεικνύει ζητήματα οργανωτικής συμπεριφοράς. Αποτελεί μια από τις
κύριες διαστάσεις της οργανωτικής απόδοσης κάθε ομοσπονδίας διότι σχετίζεται όχι μόνο με
την ανάπτυξη και την προώθηση του αθλήματος που υπηρετεί αλλά και την μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητά της (Harrison&Sexton, 2004). Στη διάρκεια παρατεταμένης οικονομικής κρίσης
κρίνεται επιβεβλημένη η διερεύνηση της οικονομικής απόδοσης ειδικά των αθλητικών
ομοσπονδιών που εξαρτώνται άμεσα από την κρατική επιχορήγηση. Παρά το γεγονός ότι δεν
αποτελεί πρωτεύοντα στόχο, το ενδιαφέρον των ομοσπονδιών για τη δημιουργία κερδών είναι
έντονο προκειμένου αυτά να επενδυθούν για την ανάπτυξη του αθλήματος (Hull & Lio, 2006;
Sandler & Hudson, 1998).
Ερευνητικός Στόχος
Κύριος στόχος της έρευνας είναι η διαχρονική διερεύνηση και ανάλυση του επιπέδου και της
τάσης της οικονομικής απόδοσης της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) που
εκπροσωπεί ένα από τα πλέον δημοφιλή αθλήματα στη χώρα. Για την αποτελεσματικότερη
ανάλυση και διατύπωση των συμπερασμάτων, επιχειρείται η σύγκριση με την αντίστοιχη
ομοσπονδία της Πολωνίας.
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
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Η έρευνα για την οικονομική απόδοση των μη-κερδοσκοπικών οργανισμών θεωρείται ότι
είναι σπάνια (Stewart, 2007). Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι είναι συχνά δύσκολη η συλλογή
των οικονομικών δεδομένων δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες οι οικονομικές
καταστάσεις και οι ισολογισμοί (Winand, Zintz & Scheerer (2012). Η οικονομική απόδοση,
ως μια από τις βασικές διαστάσεις της οργανωτικής απόδοσης, εξετάστηκε κυρίως στο
πλαίσιο της γενικότερης μελέτης των αθλητικών ομοσπονδιών (Bayle & Madella, 2002;
Frisby, 1986; Madellaκ.α., 2005). Στο πλαίσιο αυτό, οι Bayle και Madella (2002), εξέτασαν
τη γενικότερη απόδοση 40 ομοσπονδιών στη Γαλλία. Χρησιμοποιώντας μια σειρά από
ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες βρήκαν ότι ο βαθμός συσχέτισης της οικονομικής
απόδοσης με την προώθηση του αθλήματος είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό συσχέτισης με
τον αριθμό των σωματείων. O Omondi - Ochieng (2018) διερεύνησε την απόδοση της
ομοσπονδίας επιτραπέζιας αντισφαίρισης των ΗΠΑ εστιάζοντας στην οικονομική διάσταση.
Πρόσφατα δε, ο Omondi - Ochieng (2021) χρησιμοποίησε δείκτες οικονομικής
αποτελεσματικότητας για την πρόβλεψη της οικονομικής απόδοσης 36 ομοσπονδιών του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Σύμφωνα με τους Winand, Zintz και Scheerer (2012), η αποτελεσματική μέτρηση της
οικονομικής απόδοσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες όπως αυτές
προσδιορίζονται από τους Ritchie και Kolodinsky (2003). Με βάση το μοντέλο αυτό, οι
Winand, Zintz και Scheerer (2012) ανέπτυξαν ένα εργαλείο μέτρησης οικονομικής απόδοσης
χρησιμοποιώντας ως δείγμα οικονομικά δεδομένα 56 αθλητικών ομοσπονδιών του Βελγίου
για το χρονικό διάστημα από το 2001 έως το 2006. Το εργαλείο αποτελείται από 15 ειδικά
διαμορφωμένους δείκτες που αποτυπώνουν σφαιρικά την εικόνα της οικονομικής
διαχείρισης. Οι δείκτες κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: α) την εξάρτηση από την
κρατική χρηματοδότηση, β) τον οικονομικό ισοσκελισμό, γ) την προσέλκυση πόρων και δ)
την επένδυση στο άθλημα.
Μεθοδολογία (δείγμα, όργανα μέτρησης, διαδικασία συλλογής δεδομένων)
Τα δεδομένα της έρευνας προέρχονται από στοιχεία που παρείχαν η ΟΧΕ και η αντίστοιχη
ομοσπονδία της Πολωνίας (ΟΧΠ). Πιο συγκεκριμένα, διατέθηκαν στοιχεία του ετήσιου
οικονομικού απολογισμού καθώς και στοιχεία από το μητρώο σχετικά με τον αριθμό των
ενεργών σωματείων. Το δείγμα της έρευνας αφορά στη χρονική περίοδο από το 2006 έως και
το 2019. Για την μέτρηση της οικονομικής απόδοσης εφαρμόστηκε το εργαλείο των Winand,
Zintz και Scheerer (2012) και για την ανάλυση των δεικτών χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική
στατιστική, η μελέτη των γραφημάτων και η ανάλυση παλινδρόμησης για την εκτίμηση της
μακροχρόνιας τάσης.
Αποτελέσματα
Με βάση τα οικονομικά δεδομένα της έρευνας, η ανάλυση των αποτελεσμάτων
επικεντρώθηκε σε πέντε από τους δείκτες οικονομικής απόδοσης (Πίνακας 1) που
περιλαμβάνονται στο εργαλείο οικονομικής διαχείρισης των Winand, Zintz και Scheerer
(2012).
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Δείκτης
R1

Περιγραφή του δείκτη
Βαθμός εξάρτησης από την
κρατική χρηματοδότηση
Οικονομικός ισοσκελισμός

Μέτρηση
Το πηλίκο του συνόλου της κρατικής
χρηματοδότησης δια των συνολικών εσόδων
R3
Το πηλίκο του συνόλου των εσόδων δια των
συνολικών εξόδων.
R6
Συνολικά έσοδα
Το σύνολο των εσόδων του οργανισμού.
R8
Έσοδα ανά μέλος
Το πηλίκο του συνόλου των εσόδων δια του
αριθμού των ενεργών σωματείων.
R10
Προσέλκυση εμπορικών εσόδων
Το πηλίκο του συνόλου των εμπορικών
εσόδων (έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις,
εισιτήρια, αθλητικά είδη και τηλεοπτικά
δικαιώματα) δια των συνολικών εσόδων.
Πίνακας 1. Δείκτες μέτρησης οικονομικής απόδοσης
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, ο βαθμός εξάρτησης της
ΟΧΕ από την κρατική χρηματοδότηση είναι διαχρονικά πολύ υψηλός(84%). Για την ΟΧΠ
όμως, ο αντίστοιχος δείκτης R1 βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα στο 50% και μάλιστα
παρουσιάζει ελαφρώς μειούμενη τάση (-0.02). Ο δείκτης οικονομικού ισοσκελισμού
R3,παρουσιάζει την ίδια σχεδόν συμπεριφορά στις δύο χώρες με εξαίρεση τις πολύ χαμηλές
τιμές στην ΟΧΕ στην πρώτη περίοδο της οικονομικής κρίσης (2011-2013). Τα συνολικά
έσοδα (R6) της ΟΧΠ, αν και είναι σε μέγεθος τουλάχιστον τριπλάσια από αυτά της
ΟΧΕ(6.76€ εκ. έναντι 2.03€ εκ.), παρουσιάζουν έντονη αυξητική τάση (0.74€ εκ.) σε
αντίθεση με την έντονη αρνητική τάση που παρατηρείται στη χώρα μας (-0.80€ εκ.). Αν και η
τιμή του δείκτη εσόδων ανά σωματείο (R8) δεν δείχνει κατά μέσο όρο μεγάλη υπεροχή της
ΟΧΠ, η τάση του R8για την ΟΧΕ παρουσιάζει έντονα αρνητικό πρόσημο (-1.16) σε αντίθεση
με το ισχυρά θετικό πρόσημο (1.95) που βρέθηκε για την ΟΧΠ. Όπως απεικονίζεται στο
Γράφημα 1, αν και ο δείκτης R8 εμφανίζει υψηλότερες τιμές για την ΟΧΕ την περίοδο 20062009, ο συνδυασμός της έντονης αρνητικής κλίσης τάσηςγια την ΟΧΕ και της έντονα θετικής
κλίσης τάσης για την ΟΧΠ έφερε αντιστροφή επιδόσεων ιδιαίτερα προς το τέλος της
εξεταζόμενης χρονικής περιόδου (2014-2019).Ο δείκτης προσέλκυσης εμπορικών εσόδων R10
για την ΟΧΕ,παρουσιάζει πολύ χαμηλές τιμές που προσεγγίζουν κατά μ.ο. το 0.04% (δεν
υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα για την Πολωνία).
R1
Μέσος
όρος
(μ.ο.)
Μέγιστο
Ελάχιστο
Τάση*

R3

R6 (εκ. €)

R8(χιλ. €)

ΟΧΕ
0.84

ΟΧΠ
0.50

ΟΧΕ
1.04

ΟΧΠ
1.05

ΟΧΕ
2.03

ΟΧΠ
6.76

ΟΧΕ
14.78

0.99
0.48

0.81
0.25
-0.02

1.28
0.68

1.28
0.94
0.01

3.38
0.80
-0.23

17.04
1.36
0.74

24.69
7.33
-1.16

R10

ΟΧΠ ΟΧΕ
17.03 0.04
39.53
3.39
1.95

0.15
0.00

Πίνακας 2.Περιγραφικά στατιστικά και τάση των δεικτών σε Ελλάδα και Πολωνία
*Στατιστικά σημαντική τάση τουλάχιστον σε επίπεδο α=5% σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης
παλινδρόμησης για την διερεύνηση γραμμικής τάσης.
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Γράφημα 1. Τιμές και γραμμή τάσης του δείκτη R8 σε Ελλάδα & Πολωνία
Συζήτηση – Συμπεράσματα
Σκοπός της έρευνας ήταν η εξέταση της οικονομικής απόδοσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ) σε σύγκριση με την αντίστοιχη της Πολωνίας (ΟΧΠ).
Εφαρμόστηκαν ειδικοί δείκτες που δημιούργησαν και εφάρμοσαν σε αθλητικές ομοσπονδίες
του Βελγίου οι Winand, Zintz και Scheerer (2012). Με βάση τα αποτελέσματα, φαίνεται πως
η ΟΧΕ, σε αντίθεση με την ΟΧΠ, διαχρονικά λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά από την
κρατική επιχορήγηση. Η έντονη εξάρτηση από την κρατική χρηματοδότηση στην ΟΧΕ
φαίνεται από την προσέγγιση του δείκτη σε τιμές κοντά στη μονάδα (μ.ο. R1=0.84). Η μείωση
της κρατικής επιχορήγησης, που επέφερε η δημοσιονομική κρίση στη χώρα μας, είχε ως
συνέπεια την σημαντική μείωση των συνολικών εσόδων για την ΟΧΕ όπως φαίνεται από την
έντονα αρνητική τάση για τους δείκτες R6και R8. Η ΟΧΕ δεν κατόρθωσε να ανακτήσει
τουλάχιστον μέρος της απώλειας εσόδων, ή ακόμη να περάσει σε φάση ανάπτυξης, κυρίως
διότι δεν κατάφερε να προσελκύσει έσοδα από την εκμετάλλευση των εμπορικών
δικαιωμάτων όπως δείχνει ο αντίστοιχος δείκτης R10πουπροσεγγίζει σχεδόν μηδενικές τιμές
(μ.ο. 0.04). Αν και δεν ήταν διαθέσιμα τα αντίστοιχα δεδομένα για τον R10στην ΟΧΠ, η
έντονα αυξητική τάση τόσο του δείκτη των εσόδωνR6όσο και του δείκτη R8, ενδέχεται να
σημαίνει πως η ΟΧΠ εφαρμόζει στρατηγικές μάρκετινγκ με συνέπεια να έχει δημιουργήσει
σημαντικές εναλλακτικές πηγές εσόδων και να βρίσκεται σε περίοδο παρατεταμένης
ανάπτυξης.
Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, φαίνεται πως για την ανάπτυξη της χειροσφαίρισης
δεν αρκεί η ΟΧΕ να λειτουργεί απλά συντηρητικά (δείκτης R3≈1). Σύμφωνα με τους
σχετικούς δείκτες, φαίνεται πως η ΟΧΠ είναι οικονομικά αποδοτικότερη και το παράδειγμά
της δείχνει το δρόμο στην ΟΧΕ για την προσέλκυση εναλλακτικών πηγών εσόδων ώστε να
απεξαρτηθεί σταδιακά από την κρατική επιχορήγηση. Όμως, για την αναστροφή της πορείας
12

συρρίκνωσης αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος της χειροσφαίρισης στη
χώρα μας είναι απαραίτητη η υιοθέτηση οργανωτικών αλλαγών και η θέσπιση νέων στόχων
σύμφωνα με τις αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ και μάρκετινγκ.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ «ΧΙΛΩΝ»
Ραχιώτης, Θ.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Η λειτουργική αποτελεσματικότητα αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό μιας διοίκησης ενός
αθλητικού οργανισμού ή ομοσπονδίας, αποτελεσματικότητα η οποία είναι άμεσα
συνυφασμένη με την επίτευξη στόχων και δυνητικά να καταδεικνύει τα αποτελέσματα στους
ανταγωνιστές. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα, ωστόσο, εξαρτάται τόσο από τις
δυνατότητες των ίδιων των μελών, όσο και από την συνετή διαχείριση των διοικητικών
λειτουργιών. Η διαρκής αξιολόγηση των δυνατοτήτων και διοικητικών λειτουργιών αυτών,
σε συνδυασμό με τις αρχές της ισονομίας, αξιοκρατίας και διαφάνειας δύναται να βελτιώσει
έτι περαιτέρω την αξία της αποτελεσματικότητας και να οδηγήσει σε μια χρηστή
διακυβέρνηση. Η κατανόηση και η μέτρηση της λειτουργικής, καθώς και της οργανωτικής
αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης αυτής στις αθλητικές ομοσπονδίες εξαρτάται,
επιπροσθέτως, και από την κρατική χρηματοδότηση, αλλά και την αυξημένη εμπορική
δραστηριότητα. Συστήματα και εργαλεία υποστήριξης και επιτυχίας των διαδικασιών
αξιολόγησης είναι η ΔΟΠ, το ΚΑΠ, το Σύστημα της Διοίκησης Μέσων Στόχων κ.ά.. Τα
παραπάνω εργαλεία, σε συνδυασμό με το κατάλληλο μάνατζμεντ, μια εκσυγχρονιστική
ηγεσία με σαφές οργανωτικό πλαίσιο, στρατηγική και παρακίνηση του ανθρώπινου
δυναμικού της, αποτελούν βασικούς παράγοντες χρηστής διακυβέρνησης. Τέσσερις είναι οι
βασικές θεωρητικές αρχές που σχετίζονται με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στις
αθλητικές ομοσπονδίες και οι οποίες χρήζουν διερεύνησης στην παρούσα έρευνα, ως
στοιχεία χρηστής διακυβέρνηση. Η πρώτη προσέγγιση σχετίζεται με την «Επίτευξη των
Στόχων» και τη μέτρηση της απόδοσης της αποτελεσματικότητας, ενώ η δεύτερη αφορά τους
«Συστημικούς Πόρους», δηλαδή την ικανότητα μιας Ομοσπονδίας να εξασφαλίζει
εμπορικούς πόρους. Η τρίτη αρχήέχει να κάνει με το μοντέλο της «Εσωτερικής Διαδικασίας»,
το οποίο αναφέρεται στην παρακίνηση, υποκίνηση και αλληλεπίδραση του ανθρώπινου
δυναμικού. Τέλος, η τέταρτη προσέγγιση αφορά τις «Συστατικές ομάδες», ήτοι όλους τους
υπόλοιπους εμπλεκόμενους σε μια αθλητική Ομοσπονδία. Με αφορμή τα προαναφερθέντα,
θα αναλυθούν οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και
την αξιολόγησή της σε αθλητικές ομοσπονδίες ως παράγοντες χρηστής διακυβέρνησης. Για
τους λόγους αυτούς, θα γίνει μνεία στο νέο σύστημα αξιολόγησης και επιχορήγησης
αθλητικών Ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ», το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2020, παρά
τις τότε αντιδράσεις κάποιων Ομοσπονδιών και Συλλόγων. Οι 63 δείκτες του συστήματος
συντίθενται μέσα από μια διαδικασία πολυκριτηριακής ανάλυσης και καταλήγουν στα
τέσσερα βασικά κριτήρια, μέγεθος, δραστηριότητα, διακρίσεις, διακυβέρνηση, με τα οποία η
χρηστή διακυβέρνηση εφαρμόζεται σε ύψιστο βαθμό. Απότοκος όλων αυτών είναι η
υιοθέτηση και εφαρμογή ενός αξιοκρατικού, αντικειμενικού και διαφανούς εργαλείου, που θα
δίνει τη δυνατότητα στις ομοσπονδίες και όχι μόνο να γνωρίζουν τα κριτήρια με τα οποία θα
επιχορηγηθούν από τα κρατικά ταμεία, ώστε να αποφευχθούν υπόνοιες για συμπάθειες και
γνωριμίες και λάθη από κατατιθέμενα στοιχεία των Ομοσπονδιών.
Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση, αποτελεσματικότητα, διακυβέρνηση, διαφάνεια, ισονομία,
«Χίλων», Ομοσπονδίες
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΊΑΣ ΣΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Χατζηιωαννίδης, Χ.1.,Λιανόπουλος, Ι.1, Φουντούκη, Α2. & Θεοδωράκης, Ν.1
1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού Σερρών
2 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ένας τρόπος προσέλκυσης και διατήρησης πελατών σε αθλητικά γεγονότα είναι μέσω της
δημιουργίας εξαιρετικών εμπειριών, πέρα από το ίδιο το γεγονός (Helleu, 2019; Funk, 2017;
Theodorakis, 2014). Οι αθλητικές εμπειρίες δημιουργούνται μέσω των αλληλεπιδράσεων των
καταναλωτών με τα διάφορα στοιχεία της υπηρεσίας, όπου το κύριο αθλητικό προϊόν (π.χ. ο
ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων στο γήπεδο) αποτελεί ένα μόνο κομμάτι της συνολικής
εμπειρίας (Funk, 2017; Biscaia, 2015). Οι θετικές εμπειρίες συνδέονται με την απόφαση των
ατόμων να ξανά καταναλώσουν ένα αθλητικό γεγονός (Girish & Lee, 2019. Lee et al., 2012).
Παρά το επιστημονικό ενδιαφέρον για την κατανόηση της καταναλωτικής εμπειρίας, δεν
υπάρχει ομοφωνία σχετικά με την εννοιολογική της προσέγγιση στο χώρο των αθλητικών
διοργανώσεων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της έννοιας της
καταναλωτικής εμπειρίας σε αθλητικά γεγονότα. Εφαρμόστηκε η μέθοδος της συστηματικής
ανασκόπησης, όπου βασικός στόχος είναι η περιεκτική αναζήτηση και σύνθεση των
ευρημάτων όλων των σχετικών ερευνητικών μελετών που πραγματεύονται ένα ερευνητικό
ερώτημα. Η αναζήτηση επιστημονικών άρθρων πραγματοποιήθηκε στην μηχανή αναζήτησης
google scholar με λέξεις κλειδιά: καταναλωτική εμπειρία, αθλητική εμπειρία, αθλητικές
διοργανώσεις, συμμετέχοντες, θεατές, experience, sport events, sport event experience, sport
consumers, spectatorsκαι participants. Η αρχική αναζήτηση απέφερε 48 έρευνες. Κριτήρια
για την τελική επιλογή ήταν η γλώσσα (ελληνική ή αγγλική), η μετά το 2000 δημοσίευσή
τους, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και το πεδίο (αθλητική συμμετοχή ή
θέαση). Επιλέχτηκαν 10 από αυτές με κριτήριο τα κοινά σημεία προσέγγισης της έννοιας της
αθλητικής εμπειρίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αθλητική εμπειρία είναι μια
πολυδιάστατη έννοια, αποτελούμενη από τέσσερις διαστάσεις: α) την περιβαλλοντική
(αισθητική του χώρου, οργάνωση και τοποθεσία), β) την κοινωνική (επικοινωνία,
αλληλεπίδραση με άλλα άτομα και διαδραστικότητα), γ) την γνωστική (γνώσεις που
αποκτώνται από την παρακολούθηση ή την συμμετοχή, όπως η κατανόηση των κανόνων και
δ) την συναισθηματική (πιο υποκειμενική καθώς επηρεάζεται από παράγοντες που μπορούν
να οδηγήσουν σε θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, π.χ. ικανοποίηση από τις παροχές μιας
διοργάνωσης ή ανεπιθύμητο αποτέλεσμα ενός αγώνα). Σε θεωρητικό επίπεδο, η έρευνα
μπορεί να συνεισφέρει στην περαιτέρω κατανόηση της έννοιας της εμπειρίας στο χώρο των
αθλητικών γεγονότων. Σε πρακτικό επίπεδο, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να
χρησιμεύσουν στα διοικητικά στελέχη για βελτίωση της εμπειρίας των πελατών τους (π.χ
σύγχρονες εγκαταστάσεις και οι σωστά οργανωμένες παροχές - περιβαλλοντική διάσταση,
περισσότερα και ευκολότερα σε πρόσβαση αθλητικά forums επικοινωνίας και συζήτησης κοινωνική διάσταση και δημιουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με σκοπό την εκδήλωση
αυθόρμητων και εντονότερων συναισθημάτων των καταναλωτών - συναισθηματική διάσταση
και, προσθήκη εκπαιδευτικού περιεχομένου - γνωστική διάσταση.
Λέξεις κλειδιά: Αθλητική εμπειρία, αθλητικά γεγονότα, θεατές, συμμετέχοντες
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Αρσένης Θ.1 & Τζίκα Α.2
1ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
2Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΠΘ
Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 άλλαξε τις συνθήκες λειτουργίας της παγκόσμιας
αγοράς. Δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες οι οποίες λόγω κοινωνικής απόστασης έπρεπε να
καλυφθούν με χρήση νέων μεθόδων βασισμένες στην ψηφιακή τεχνολογία. Αυτή η μελέτη
επικεντρώνεται στους Έλληνες φοιτητές αθλητικών επιστημών που αντιμετώπισαν δυσκολίες
στην εκπαιδευτική λειτουργία των τμημάτων φοίτησης τους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
των lockdownτης πανδημίας COVID-19. Η απαραίτητη αλληλεπίδραση με την ακαδημαϊκή
γνώση γινόταν καθημερινά μέσω ψηφιακών εργαλείων δικτύωσης που χρησιμοποιούσαν τα
πανεπιστήμια ενώ η δια ζώσης αθλητική εκπαίδευση των σχολών φυσικής αγωγής διακόπηκε
εντελώς. Βασισμένοι στην διεθνή βιβλιογραφία, εικάζουμε ότι αυτή η γενιά φοιτητών λόγω
της χρήσης τεχνολογιών ψηφιακής εκπαίδευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, έχει αναπτύξει ψηφιακές δεξιότητες εργασίας και επικοινωνίας
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γενιά φοιτητών αθλητικών επιστημών. Λόγω της
εμπειρίας τους ως Γενιά «Z» με την ψηφιακή τεχνολογία και των δεξιοτήτων που έχουν
αναπτύξει μέσω της καθημερινής επαφής με αυτή, θεωρείται πως αποτελεί ένα νέο σύνολο
μελλοντικού εργατικού δυναμικού, εξοπλισμένο με τα κατάλληλα ψηφιακά εφόδια για να
καλύψει τις ανάγκες της αγοράς όπως την έχουν διαμορφώσει οι συνθήκες της πανδημίας.
Πιστεύουμε ότι θα είναι μια νέα παραγωγική δύναμη που θα ανατρέψει τα δεδομένα στην
Ελληνική και παγκόσμια αγορά καθώς συνδυάζουν την ακαδημαϊκή αθλητική γνώση με την
ψηφιακή τεχνολογία και τις εφαρμογές της στα τεχνολογικά συστήματα της αθλητικής
βιομηχανίας. Συνδυάζοντας γνώσεις φυσικής αγωγής και ψηφιακής δικτύωσης, η έννοια του
αποφοίτου φυσικής αγωγής όπως εκείνη είναι αντιληπτή μέχρι σήμερα από την αγορά,
ανατρέπεται. Ως αποτέλεσμα θεωρείται περισσότερο ανταγωνιστικός, έχοντας ανεπτυγμένες
«οριζόντιες» δεξιότητες, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Η
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι εκείνη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, κυρίως από
επιστημονικές πηγές και πληροφορίες από το διαδίκτυο.

Λέξεις-κλειδιά: COVID-19, πανδημία, ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακή δικτύωση, αθλητική
αγορά.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Κωνσταντινίδης Κ.
ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Το οικοδόμημα του αθλητισμού από αρχαιοτάτων χρόνων στηρίζεται στις ηθικές αξίες όλων
των εμπλεκομένων όπως αυτές άλλωστε αποτυπώνονται και στον Ολυμπιακό Καταστατικό
(ΔΟΕ, 2019, σ.11). Παρ’ όλα αυτά το αγνό και φίλαθλο πρόσωπο του αθλητισμού, από πάντα
σχεδόν γνώριζε διαφόρων μορφών αλλοιώσεις ένεκα των ωφελειών που κανείς μπορεί να
τύχαινε, πέραν της ίδιας της σωματικής, πνευματικής και ηθικής ικανοποίησης που
προσφέρει η συμμετοχή στο παιχνίδι (Caillois, 2001, σ.43 – 46).Ο σύγχρονος αθλητισμός
λόγω της έντονης εμπορευματοποίησης του προσελκύει διαφόρων ειδών ενδιαφερόμενους
των οποίων τα κίνητρα εμπλοκής τους στην αθλητική βιομηχανία αμφισβητούνται έντονα και
έχουν ως συνέπεια την συνεχή ενδυνάμωση του φαινομένου της αθλητικής διαφθοράς
(Konstantinidis & Panagiotopoulos, 2020). Η χειραγώγηση των αγώνων αποτελεί μία από τις
πιο διαδεδομένες πρακτικές αθλητικής διαφθοράς που λόγω της ανάπτυξης του
στοιχηματισμού γνωρίζει μεγάλη άνθιση (Costa, 2018).Η έρευνα έχει αναδείξει δύο βασικές
κατηγορίες χειραγώγησης, αυτή της χειραγώγησης του αποτελέσματος ενός αγώνα και αυτή
της χειραγώγησης κάποιου/ων μέρους/ων ενός αγώνα (James, 2017). Βασικό και πρώτιστο
εργαλείο στην αποτροπή τέτοιων αξιόποινων πράξεων αποτελεί η σχετική νομοθεσία. Ο
σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός να παρουσιαστεί η εξέλιξη του νομικού
πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα σχετικά με την χειραγώγηση των αγώνων και αφετέρου να
εξετάσει την εξέλιξη και την πληρότητά του στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Για την
συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι νόμοι όπως αυτοί δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορούν το ζήτημα της χειραγώγησης. Έγινε θεματική
ανάλυση και εφαρμόστηκε λεκτική, ιστορική και τελολογική ερμηνεία αποσκοπώντας στην
διαπίστωση των γνωρισμάτων του εκάστοτε νόμου, στην ανάδειξη των αιτιών που οδήγησαν
στην εκάστοτε νομοθέτηση, στην περιγραφή της εξέλιξης των χαρακτηριστικών του κοινού
που αφορά το νομικό πλαίσιο στο σύνολό του. Η ανάλυση έδειξε την εξέλιξη και τις αλλαγές
που έχουν προκύψει από την πρώτη ουσιαστική αναφορά του Ν.2725/1999. Οι αλλαγές που
παρατηρήθηκαν αφορούν: α) την περιγραφή, το πλήθος και το είδος των αξιόποινων
πράξεωνꞏ από τους όρους «αλλοίωση αποτελέσματος» περάσαμε στην διατύπωση: «…με
σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα.» και στην αναλυτικό ορισμό του
όρου «χειραγώγηση», β) τις προβλεπόμενες ποινέςꞏ από τους τρεις (3) μήνες φυλάκισης σε
ποινές φυλάκισης δύο (2) ετών και στην αφαίρεση ομάδων από τα δελτία στοιχηματισμού και
γ) την αποτελεσματικότητα, όπου καταγράφεται μια αρνητική τάση, πάντα με την επιφύλαξη
της φτωχής πληροφόρησης ένεκα της φύσεως του ζητήματος. Η έρευνα έδειξε πώς η
ανανέωση του εθνικού νομικού πλαισίου έπεται τις περισσότερες φορές σκανδάλων
χειραγώγησης όπως το Koriopolis (Manoli, 2014) που αφορούν την αθλητική δραστηριότητα
στην Ελλάδα είτε σε κάποιες περιπτώσεις ακολουθούν διακρατικές πρωτοβουλίες. Από την
έρευνα προκύπτει πώς το νομικό πλαίσιο με την πάροδο του χρόνου γίνεται πιο ευρύ πιο
συγκεκριμένο, ενώ οι ποινές αποκτούν αυστηρότερο χαρακτήρα. Τέλος η υπογραφή της
Συνθήκης Macolin και η δημιουργία της εθνικής πλατφόρμας αθλητικής ακεραιότητας
(Ε.Π.ΑΘΛ.Α.)αποτελούν σημαντική προσθήκη στο νομικό και ελεγκτικό οπλοστάσιο της
χώρας.
Λέξεις – κλειδιά: χειραγώγηση αγώνων, αθλητική διαφθορά, Macolin
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ;
Καλτσίδη Μ., Σπηλιόπουλος, Π., Ματσιώλα, Μ. & Καλλίρης, Γ.
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ.

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν και σε ποιο βαθμόοι ελληνικές Ποδοσφαιρικές
και Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.&Κ.Α.Ε.) επιδρούν/επεμβαίνουν στην
οικοδόμηση του καθημερινού θεματολογίου των αθλητικών μέσων επικοινωνίας (agenda
building), στις περιπτώσεις που το ρεπορτάζ τους καλύπτουν νέοι στην ηλικία Αθλητικοί
Συντάκτες (ΑΣ). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή της συνέντευξης με
ημιδομημένο οδηγό ερωτήσεων (ποιοτική μέθοδος), μέσω της οποίας εξετάστηκαν οι
αντιλήψεις έξι νεαρών ΑΣ, από τους οποίους οι τέσσερις ήταν άνδρες και οι δύο γυναίκες.
Διερευνήθηκαν: α) οι σχέσεις τους με τους Υπεύθυνους Επικοινωνίας (ΥΕ) των αθλητικών
οργανισμών, β) η πρόσβασή τους σε πηγές ειδήσεων και αγώνες καιγ) το πληροφοριακό
υλικό (information subsidies) (Gandy, 1982) που παράγουν και διανέμουν οι Π.Α.Ε. και
Κ.Α.Ε. χρησιμοποιώντας τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με
έμφαση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), και η χρήση του από τους/τις ΑΣ.
Πραγματοποιήθηκε θεματική ανάλυση των μεταγραμμένων συνεντεύξεων, από την οποία
προέκυψαν έξικύρια θέματα και δύο υποθέματα. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι ησχέση των
ΥΕ με τους ΑΣ μπορεί να χαρακτηριστεί τρικυμιώδης. Από τους απολογισμούς των νεαρών
δημοσιογράφων προέκυψε ότι οι ΥΕ παρεμβαίνουν απροκάλυπτα στην εργασία τους,
παρεμποδίζουν την εκτέλεσή της, επιχειρούν να επιβάλλουν τις κατευθυντήριες γραμμές των
ομάδων τους και επιδιώκουν να τους χειραγωγήσουν. Κατά τη διάρκεια της καθημερινής
ενημέρωσης μεροληπτούν απέναντί τους, έχοντας “αγαπημένα” Μέσα και “προτιμώμενους”
δημοσιογράφους που συντάσσονται μαζί τους, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να μην έχουν την
ίδια πρόσβαση σε πηγές ειδήσεων (π.χ. συνεντεύξεις με αθλητές, προπονητές, κλπ.) και στην
κάλυψη αγώνων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο έλεγχος γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την
κρίση των ΥΕ των ομάδων, οι οποίοι συνήθως προχωρούν σε απόρριψη αιτημάτων και κατ΄
επέκταση αποκλεισμούς Μέσων. Επιπλέον, οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα των
νεαρών ΑΣ δεν απαντώνται και συναντούν εμπόδια στην πρόσβασή τους στο γήπεδο για την
κάλυψη αγώνων, με πρόσχημα την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τον
κορωνοϊό. Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας της έρευνας επιτεύχθηκε μια “επικύρωση
μέλους” (Bryman, 2017), με συμμετέχοντα να συμφωνεί με τα συμπεράσματα της μελέτης.
Συμπερασματικά, η επίδραση των Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. στο καθημερινό ρεπορτάζ των νεαρών
ΑΣ φαίνεται να είναι καθοριστική, ιδιαίτερα με τη χρήση των νέων ΤΠΕ. Τα ευρήματα
συμφωνούν με τα γενικότερα ευρήματα της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
Προτείνεται περαιτέρω διερεύνηση του θέματος με περισσότερους νεαρούς ΑΣ, ιδιαίτερα
στην περιφέρεια και επέκταση σε λιγότερο δημοφιλή σπορ.

Λέξεις- κλειδιά: νεαροί αθλητικοί συντάκτες, Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Ομάδων,
οικοδόμηση του θεματολογίου, νέες Τ.Π.Ε.
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Η ΜΙΝΤΙΑΚΗΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝΤΟ 2020:
Ο COVID-19 ΤΙΣ ΕΚΑΝΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ “ΑΟΡΑΤΕΣ”!
Κώνστα, Α., Σπηλιόπουλος, Π., Ματσιώλα Μ. & Τσαρχόπουλος, Π.
Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ
Η Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για τον αθλητισμό
γυναικών διότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής αποφάσισε ότι
στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» το 50% των συμμετεχόντων θα είναι γυναίκες,
πράγμα που θα συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία των Αγώνων
(https://hoc.gr/el/node/2921). Ωστόσο, όπως έχουν δείξει πληθώρα διεθνών ερευνών, η
κάλυψη του αθλητισμού γυναικών από τα Μέσα Επικοινωνίας δεν ούτε κατά προσέγγιση
ανάλογη. Επίσης, στις ελάχιστες μελέτες που έχουν διεξαχθεί στη χώρα μας έχει βρεθεί ότι οι
γυναίκες υποεκπροσωπούνται και στον Τύπο σε σχέση με τους άντρες. Η παρούσα
έρευναείχε σκοπό να εξετάσει την κάλυψη του αθλητισμού γυναικών στα πρωτοσέλιδα των
ελληνικών αθλητικών εφημερίδων για το έτος 2020 και να την συγκρίνει με αντίστοιχη
μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2019. Με την εφαρμογή μικτού μεθοδολογικού
σχεδιασμού, ελέγχθηκαν 1.469 πρωτοσέλιδα από τις (ουδέτερες) “Sport DAY” (n=351) και
“METROSPORT” (n=353) και τις (οπαδικές) “ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ” (n=352) και
“ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΩΡΑ των σπορ” (n=349), οι οποίες είναι εφημερίδες που κυκλοφορούν
καθημερινά σε εθνικό επίπεδο, καθώς και την εβδομαδιαία οπαδική “FORZA” (n=64), η
οποία κυκλοφορεί κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ποσοστά
κάλυψης του αθλητισμού γυναικών το 2020ήταν ακόμα πιο χαμηλά σε σχέση με το 2019, ενώ
διαπιστώθηκαν και στερεοτυπικές αναφορές. Στα συνολικά 13.076 θέματα από 13
διαφορετικά αθλήματα που φιλοξενήθηκαν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, μόλις 291 (2,2%)
αφορούσαν στις γυναίκες, ενώ όσον αφορά στις φωτογραφίες, σε σύνολο 7.939,
αναλογούσαν μόλις 259 (3,2%). Η πτώση στην, έτσι και αλλιώς πολύ χαμηλή, κάλυψη των
αθλητριών κατά 32% στα θέματα και13,5% στις φωτογραφίες, φαίνεται να οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην αναστολή ή ματαίωση των πρωταθλημάτων, λόγω Covid-19. Επίσης, η
ποιοτική ανάλυση ανέδειξε σημαντικού μεγέθους στερεοτυπική κάλυψη, με την εκτεταμένη
χρήση του όρου “κορίτσια”, κάτι που ο Βένερ (2003), έχει αποκαλέσει “παιδισμό”, ενώ σε
πολλά πρωτοσέλιδα στο “ΦΩΣ” οι αθλήτριες παρουσιάζονται σε “παθητικές” φωτογραφίες,
δηλαδή εκτός αγωνιστικής δράσης. Επίσης, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη κάλυψη ομαδικών
αθλημάτων γυναικών από ότι ατομικών, γεγονός αντίθετο με τις διεθνείς έρευνες.
Συμπερασματικά, στην υποβαθμισμένη κάλυψη του αθλητισμού γυναικών από τον ελληνικό
αθλητικό Τύπο σε σχέση με αυτή των ανδρών, οι γυναίκες παραμένουν σχεδόν “αόρατες” και
επιπρόσθετα αντιμετωπίζονται στερεοτυπικά, με την πανδημία του κορωνοϊού να επιδρά
επιπλέον αρνητικά στην κάλυψή τους. Τα αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με τις διεθνείς
μελέτες, αλλά και με τις λίγες έρευνες στην Ελλάδα. Προτείνεται στους ιδιοκτήτες των
Μέσων η διεξαγωγή έρευνας αγοράς, ώστε να διαπιστώσουν αν θα πρέπει να ενσωματώσουν
ή όχι σε μεγαλύτερο βαθμό τον αθλητισμό των γυναικών στα θέματα που προβάλλουν.
Λέξεις - κλειδιά: Αθλητισμός, ελληνικές αθλητικές εφημερίδες, κάλυψη γυναικών,
στερεοτυπία, Covid-19.
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Η “ΓΡΑΜΜΗ” ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ Π.Α.Ε.“ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ JEFFERS”
ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑΣ
Σπηλιόπουλος, Π., Ματσιώλα, Μ., Κεραμιτζή, Ε. & Τσαρχόπουλος, Π.
Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση της δυνητικής επιρροής των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων
Εταιρειών (Π.Α.Ε.) στην οικοδόμηση της ειδησεογραφικής ατζέντας (agenda building) των αθλητικών
Μέσων, σε επίπεδο περιφέρειας. Ακολουθήθηκε η ποιοτική μέθοδος, με εργαλείο την ατομική
συνέντευξη με ημιδομημένο οδηγό, με έμμεσες ερωτήσεις ώστε να αποφευχθεί η κατεύθυνση /
χειραγώγηση των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα «Ποια είναι η σχέση σας με τον Υπεύθυνο
Επικοινωνίας (ΥΕ) / Δημοσιογράφο»; «Τι εννοείτε με αυτό»; «Δώστε μας ένα παράδειγμα» κλπ.
Εξετάστηκαν με σκόπιμη δειγματοληψία, πέντε ΥΕ ηλικίας από 38 έως 49 ετών, με έναν εξ αυτών να
έχει αποφοιτήσει από Ι.Ε.Κ. Δημοσιογραφίας και έναν ακόμα να είναι απόφοιτος τμήματος
Οικονομίας και Διοίκησης. Επίσης, τέσσερις αθλητικοί συντάκτες (ΑΣ) μεταξύ 41 και 54 ετών, με μία
γυναίκα ανάμεσα τους. Οι 3 από αυτούς είναι απόφοιτοι ιδιωτικής σχολής δημοσιογραφίας, ενώ ο 4ος
είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωπονίας από Τεχνολογικό Επαγγελματικό Ίδρυμα. Η έρευνα
οδηγήθηκε από τη φιλοσοφία του άμεσου Ρεαλισμού (direct realism) και από τη θεματική ανάλυση
στα δεδομένα των μεταγραμμένων συνεντεύξεων, αναδύθηκαν έξι θέματα και έξι υποθέματα, που
εντοπίστηκαν ως επίμονα μοτίβα μετά την κωδικοποίηση και τη δημιουργία κατηγοριών. Προέκυψε
ένα ιδιαίτερα σημαντικό, μοναδικό εύρημα στον ελληνικό χώρο, με ΥΕ να δηλώνει πως ανάμεσα στα
αντικείμενα της δουλειάς του είναι να κατευθύνει τους δημοσιογράφους καθ΄ υπόδειξη της διοίκησης
της Π.Α.Ε. («…έχει άμεση σχέση με τη θέση μας αυτό, να περνάμε τη γραμμή της ομάδας…ο ΥΕ
περνάει τη γραμμή που επιθυμεί η διοίκηση της ομάδας…»). Επίσης, σε μία περίπτωση ρεπόρτερ από
Αθηναϊκό Μέσο, ένας ΥΕ ζήτησε να ελέγξει το κείμενό του πριν αυτό δημοσιευτεί, με τον ΑΣ να
δέχεται. Το συγκεκριμένο εύρημα, έχει ανάλογο προηγούμενο, μόνο σε μια μελέτη που αφορούσε
στη γερμανική Bundesliga. Η σχέση μεταξύ των δυο επαγγελματικών κατηγοριών χαρακτηρίστηκε
“καλή”, με “αμοιβαίο σεβασμό” και “όρια”, ενώ φάνηκε να υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, που
βαπτίστηκε “συμβιωτική”. Το πληροφοριακό υλικό που διανέμουν οι αθλητικοί οργανισμοί στους ΑΣ,
θεωρείται χρήσιμο και περιεκτικό για τη δημιουργία του καθημερινού ρεπορτάζ, με τους ΑΣ να
δηλώνουν ότι εφαρμόζουν δημοσιογραφικές πρακτικές σε αυτό, όπως η επιβεβαίωση κλπ. Ο τοπικός
χαρακτήρας της κοινωνίας, οι προσωπικές σχέσεις ΥΕ και ΑΣ, όπως και τα φιλικά αισθήματα που
τρέφουν οι ρεπόρτερ για τη δημοφιλή τοπική ομάδα, οδηγούν ΑΣ και Μέσα να ακολουθούν τα
nonpaper των ΥΕ, με αποτέλεσμα το τελικό ειδησεογραφικό προϊόν, να προσαρμόζεται στα
συμφέροντα των αθλητικών οργανισμών. Πρόκειται για το σύνδρομο Jeffers (1977), που έχει
εντοπιστεί και σε άλλη έρευνα, σε επίπεδο περιφέρειας. Η πρόσβαση σε πηγές ειδήσεων απαιτεί
έγκριση από τους ΥΕ, ενώ η πανδημία έχει επιδράσει περαιτέρω αρνητικά τη διεξαγωγή
συνεντεύξεων τύπου και τη λήψη δηλώσεων στη μικτή ζώνη, μετά τους αγώνες. Για την πρόσβαση
στο γήπεδο ακολουθείται το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει περιορίσει τον αριθμό των θέσεων στα
δημοσιογραφικά έδρανα, ενώ δεν ισχύουν οι επαγγελματικές ταυτότητες ελευθέρας εισόδου. Οι νέες
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) φαίνεται να έχουν βοηθήσει σημαντικά την
εργασία ΥΕ και ΑΣ και κατ΄ επέκταση Μέσων και Π.Α.Ε. Αντίθετα με όσα έχουν δείξει διεθνείς
έρευνες, οι κρητικές Π.Α.Ε. δεν παρακάμπτουν τα παραδοσιακά Μέσα με τις νέες Τ.Π.Ε, αλλά
εξακολουθούν νατα υπολογίζουν. Τα ευρήματα της μελέτης που επικυρώθηκαν από ανεξάρτητο
κωδικοποιητή (μεθοδολογικός τριγωνισμός), διαφωνούν με το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς
βιβλιογραφίας, συμφωνούν με τη γερμανική ως προς το προαναφερθέν εύρημα, ενώ σε σχέση με την
ελληνική, υπάρχει και συμφωνία αλλά και διαφωνία. Συμπερασματικά, η επίδραση που ασκούν οι ΥΕ
των ποδοσφαιρικών ομάδων της Κρήτης στο τελικό δημοσιογραφικό προϊόν των αθλητικών Μέσων,
φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα έντονη και σημαντική. Συνεπώς, οι ΑΣ χάνουν ολοένα και περισσότερο
την ιδιότητα του “πυλωρού”, αφού ουσιαστικά, φαίνεται να συναποφασίζεται, ή ακόμα και να
επιβάλλεται, η τελική δημοσίευση. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι υπονομεύουν το εργασιακό μέλλον
τους. Περαιτέρω μελέτες με εστίαση στο συγκεκριμένο θέμα, θα συμβάλλουν στην επέκταση της
θεωρίας και της βιβλιογραφίας.
Λέξεις- κλειδιά: Μέσα Επικοινωνίας, Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, Οικοδόμηση του
θεματολογίου, Αθλητικές Δημόσιες Σχέσεις, Πληροφοριακό υλικό, Τεχνολογίες Πληροφορίας κι
Επικοινωνιών, Ποιοτική Έρευνα.
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«ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΒΊΑ ΣΤΟΥΣ ΣΎΓΧΡΟΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΎΣ ΑΓΏΝΕΣ»
Καμπουρίδης Π., & Γιαννάκη, Σ.
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη
παγκόσμια αθλητική διοργάνωση. Η αίγλη τους είναι τόσο μεγάλη, με αποτέλεσμα να
επισκιάζουν δικαίως όλες τις άλλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.Oι σύγχρονοι
Ολυμπιακοί Αγώνες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς μελετώντας κανείς τον
χαρακτήρα τους, διαπιστώνει ότι αυτοί είναι ένα καινούριο δημιούργημα αν και
εξακολουθούν να ‘εμπνέονται’ από τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες· τόσο οι μεν όσο και
οι δε στηρίζονται στην ίδια βασική αρχή, αυτή της ισότητας των ευκαιριών, της δικαιοσύνης
και της αξιοκρατίας. Όσο, όμως, η φύση του ανθρώπου κυριαρχεί, αναδεικνύεται το
ωφελιμιστικό πνεύμα της εποχής και σταδιακά μειώνεται η ευγενής άμιλλα. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η παρουσίαση των περιστατικών βίας που έλαβαν
χώρα στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, η επισήμανση των παραγόντων που οδήγησαν
σε αυτά, καθώς και η ανάδειξη της αξίας του Ολυμπιακού ιδεώδους. Η εργασία αποτελεί
βιβλιογραφική ανασκόπηση και διακρίνεται σε οκτώ μέρη. Περιλαμβάνει μία σύντομη
αναδρομή στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων με παράλληλη αναφορά στα
πρόσωπα που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην αναβίωσή τους. Υπογραμμίζεται το
φαινόμενο της παγκόσμιας πολιτιστικής κρίσης, που έχει αντίκτυπο και στον αθλητισμό με τη
μορφή της βίας που έκανε την εμφάνισή της στους αθλητικούς χώρους και στους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Δημιουργείται προβληματισμός μέσα από την καταγραφή των
περιστατικών βίας που κυριάρχησαν τόσο εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων όσο και σε
πόλεις που φιλοξένησαν τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα συγκεκριμένα
γεγονότα συνέβαλλαν στο να ενταθούν τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια διοργάνωσης
των Ολυμπιάδων. Η δε επισήμανση της αξίας του ολυμπιακού ιδεώδους παραμένει
αναλλοίωτη στο πέρασμα των χρόνων ανεξάρτητα από τους θλιβερούς παράγοντες. Ύστερα
από τη μελέτη των περιστατικών βίας που καταγράφηκαν στην ιστορία των σύγχρονων
Ολυμπιακών Αγώνων, συνάγεται το συμπέρασμα ότι,αν και αυτά προκάλεσαν πανικό και
θλίψη στους συμμετέχοντες αλλά και σε όλο τον κόσμο και όξυναν την εχθρότητα μεταξύ
λαών και χωρών, δεν κατέστρεψαν το Ολυμπιακό ιδεώδες που γεννήθηκε στην αρχαία
Ολυμπία και που εξακολουθεί να μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.Οι Ολυμπιακοί Αγώνες,
όπως τους εμπνεύστηκαν οι αρχαίοι Έλληνες και όπως τους επανέφεραν οι αναβιωτές τους,
εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη και τη λαμπρότερη παγκόσμια αθλητική
διοργάνωση που θα ενώνει τους λαούς και θα τους φέρνει σε επαφή παρά τις διαφορές που
μπορεί να τους χωρίζουν.

Λέξεις κλειδιά: Ολυμπιακοί Αγώνες, Ολυμπιακό Ιδεώδες, βία στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
αθλητική βία.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΤΗΣ ΣΕΦΑΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Δασκαλογιάννη, Κ.Τελώνης, Γ.,Θαμνόπουλος, Ι., Μανασής, Β.,Αυθίνος Α.
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ
Περίληψη
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού
προφίλ των αποφοίτων της Αθλητικής Διοίκησης της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ, αλλά και της
συνάφειας των σπουδών με το αντικείμενο εργασίας τους. Η έρευνα ακολούθησε την
ποσοτική μέθοδο και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια
στάλθηκαν σε δείγμα ευκολίας 156 ατόμων, οι οποίοι εντοπίστηκαν από το σύνολο των 227
αποφοίτων με ειδίκευση «Αθλητική Διοίκηση» της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ (2004 έως 2021).
Από αυτούς απάντησαν 77 απόφοιτοι (49.35%). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι απόφοιτοι
της Αθλητικής Διοίκησης της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ, είναι άνδρες, νεαρής ηλικίας, το ένα τρίτο
από αυτούς με μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ τρεις στους δέκα εργάζονται ως μισθωτοί σε
θέσεις που έχουν άμεση σχέση με την Αθλητική Διοίκηση. Είναι ικανοποιημένοι από την
ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων και των εμπειριών που αποκόμισαν από το πρόγραμμα
σπουδών της ειδίκευσης της Αθλητικής Διοίκησης της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ και ενδιαφέρονται
να συμμετάσχουν σε μελλοντικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σχετικών με την
Αθλητική Διοίκηση. Αυτοί, που εργάζονται σε θέσεις εργασίας σχετικές με την Αθλητική
Διοίκηση, θεωρούν ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκόμισαν από τις σπουδές τους,
τους βοήθησαν στην αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τέλος, θεωρούν, ότι η
εύρεση εργασίας στον Τομέα της Αθλητικής Διοίκησης είναι απαιτητική και δύσκολη.
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματικό προφίλ, καριέρα αποφοίτων, σπουδές αθλητικής διοίκησης,
αγορά εργασίας στο αθλητικό μάνατζμεντ και μάρκετινγκ.
Εισαγωγή
Η Αθλητική Διοίκηση είναι σχετικά νέα επιστήμη στην Ελλάδα, η οποία εμφανίστηκε στα
τέλη του 20ου αιώνα και ξεκίνησε να διδάσκεται στα ΑΕΙ της χώρας από τις αρχές του 21ου
αιώνα. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν εξειδικευμένα στελέχη Αθλητικής Διοίκησης (πλην όσων
σπούδασαν στο εξωτερικό) και οι αντίστοιχες θέσεις σε αθλητικούς οργανισμούς,
καλύπτονταν από άτομα που δεν είχαν επιστημονικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Παρότι
έχουν περάσει περίπου δύο δεκαετίες από την είσοδο της Αθλητικής Διοίκησης στα ΑΕΙ της
χώρας, γεγονός που συνεπάγεται και την αντίστοιχη ύπαρξη νέων επιστημόνων με
εξειδίκευση στην Αθλητική Διοίκηση, είναι αμφίβολο κατά πόσο αυτοί καταφέρνουν να
καταλάβουν θέσεις στην αντίστοιχη αγορά εργασίας, ενώ δεν υπάρχουν και ανάλογες έρευνες
που να δείχνουν ποια είναι η επαγγελματική αποκατάσταση αυτών των αποφοίτων. Η
παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα και να καλύψει το
ερευνητικό κενό.
Ερευνητικοί στόχοι
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του γενικού και επαγγελματικού προφίλ των
αποφοίτων της ειδίκευσης «Αθλητική Διοίκηση», της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ, της εργασιακής
τους κατάστασης, της συνάφειας ανάμεσα στις σπουδές και την εργασία τους, καθώς και η
αξιολόγηση της συμβολής των γνώσεων και εμπειριών, που απέκτησαν από τις σπουδές τους
στην εύρεση εργασίας και στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα ερευνητικά ερωτήματα
που τέθηκαν, για τους αποφοίτους της Αθλητικής Διοίκησης της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ είναι τα
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εξής: (1) Ποιο είναι το ακαδημαϊκό τους προφίλ; (2) Ποιο είναι το επαγγελματικό τους
προφίλ; (3) Ποια είναι η συνάφεια του αντικειμένου εργασίας τους με την ειδίκευση των
σπουδών τους;
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Η Αθλητική Διοίκηση αποτελεί πεδίο επιστημονικής έρευνας ήδη από το 1960 στις ΗΠΑ
(Rocha & Bastos, 2011). Αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων
και περιλαμβάνει τον συντονισμό: (α) ανθρώπινων και υλικών πόρων, (β) τεχνολογιών
(εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, διαδικασίες και γνωστικά αντικείμενα), (γ) υποστηρικτικών
τομέων (που αφορούν αθλητικά γεγονότα, νομικά και οικονομικά θέματα), και (δ) σχετικών
παραγόντων (μέγεθος του οργανισμού, κυβερνητικές αποφάσεις και νομοθεσία, προσδοκίες
της κοινωνίας) ( Θεοδωράκης, 2014). Στη χώρα μας, η Αθλητική Διοίκηση εμφανίστηκε, στα
τέλη του 20ου αιώνα και ο πρώτος επιστημονικός φορέας που δημιουργήθηκε ήταν η
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού (ΕλλΕΔΑ) το 1993 (Γαργαλιάνος, 1996), ενώ ως
αντικείμενο σπουδών και ως ειδίκευση στο ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ, ξεκίνησε το 2001.Μεγάλη
σημασία θα πρέπει να δοθεί στηνΑθλητική Διοίκηση, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες καριέρας
σε όλο το φάσμα της αθλητικής βιομηχανίας (Schwabetal., 2015).Σε έρευνα της Parks (1991),
σχετικά με την απορρόφηση αποφοίτων προπτυχιακού προγράμματος αθλητικής διοίκησης
στον εργασιακό τομέα στις ΗΠΑ, βρέθηκεότι το 93,4% των συμμετεχόντων στην έρευνα
εργάζονταν, ενώ το υπόλοιπο 6,6% όχι. Από τους εργαζόμενους, το 50.6% ήταν γυναίκες και
το 49,4% άνδρες. Το 10,78% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Αθλητική
Διοίκηση. Σε ότι αφορά τον τρόπο αναζήτησης εργασίας, ο βασικός τρόπος ήταν η
προσωπική επαφή (46,8%) και ακολουθούσαν οι αγγελίες (17.3%) και η πρακτική άσκηση
(9.4%).Από όσους εργάζονταν, το 43.6% δήλωσαν ότι η εργασία τους σχετίζονταν άμεσα με
το αντικείμενο των σπουδών τους, το 14.7% είχαν εργασία στο ευρύτερο πεδίο της
Αθλητικής Διοίκησης, αλλά όχι άμεσα σχετιζόμενη με τις σπουδές τους. Συνολικά το 58.4%
είχε εργασία σχετική με την Αθλητική Διοίκηση, ενώ το υπόλοιπο 41.6% απασχολούνταν σε
εργασίες μη συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους. Σχετικά με το ετήσιο ύψος των
αποδοχών, το 54,1% δήλωσε αποδοχές από 15.000-24.999$, το 30,8% αποδοχές >25.000$,
ενώ το 15,06% είχε αποδοχές κάτω από 15.000$.
Μεθοδολογία
Είδος της έρευνας: Για την υλοποίηση της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος
της ποσοτικής έρευνας, μέσω ερωτηματολογίου.
Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας: Ο πληθυσμός ήταν το σύνολο των αποφοίτων (Ν=227)
της ειδίκευσης «Αθλητική Διοίκηση» της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ, η λίστα με τα ονόματα των
οποίων ζητήθηκε από την πρυτανεία του ΕΚΠΑ. Σε αναζήτηση των στοιχείων επικοινωνίας
των αποφοίτων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, (Linkedin, facebook, Instagram,
Twitter) και επαγγελματικών καταλόγων (vriskogr, χρυσός οδηγός και 11888),βρέθηκαν
n=156 απόφοιτοι, οι οποίοι αποτέλεσαν το δείγμα ευκολίας της έρευνας και στους οποίους
εστάλη το ερωτηματολόγιο υπό τη μορφή των google forms. Απάντησαν 77 άτομα (49.35%).
Όργανο μέτρησης: Το ερωτηματολόγιο της έρευνας, βασίστηκε σε λίστα ερωτημάτων που
χρησιμοποιήθηκε από την Parks (1991), σε σχετική έρευνα αποφοίτων αθλητικού μάνατζμεντ
στις ΗΠΑ. Τα ερωτήματα μεταφράστηκαν από τα αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα,
έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές στα ελληνικά δεδομένα και στις ανάγκες της έρευνας και
το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε από τριμελή επιστημονική επιτροπή καθηγητών για
«φαινόμενη εγκυρότητα» (face validity).
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Αποτελέσματα
Σε ότι αφορά τα δημογραφικά στοιχεία,η πλειονότητα των αποφοίτων ήταν άντρες (f=45,
58.44%) (Πίνακας 1), ενώ κυριαρχεί η ηλικιακή κατηγορία 22-27 ετών (f=34, 44.20%) και
ακολουθούν οι κατηγορίες των 28-33 (f=26, 33.8%) και 34-39 (f=16, 20.8%).
Φύλο
Άνδρας
Γυναίκα
Σύνολο

f
45
32
77

%
58.44
41.56
100

Πίνακας 1: Φύλο συμμετεχόντων στην έρευνα αποφοίτων της ειδίκευσης «Αθλητική Διοίκηση».

Σχετικά με το 1ο ερευνητικό ερώτημα που αφορούσε στο ακαδημαϊκό προφίλ των αποφοίτων
τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι την πενταετία από το 2009 έως το 2013 αποφοίτησαν 21
άτομα (27.7%), από το 2014 έως το 2018 26 άτομα (33.76%) και από το 2019 ως τις αρχές
του 2021 25 άτομα (32.46%). Ένας στους τρεις περίπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε
πέντε χρόνια (f=25, 32.46%), ενώ ο μέσος όρος απόκτησης πτυχίου ήταν τα 6.3 έτη. Ένα
σημαντικό ποσοστό αποφοίτων (f=29,37.66%) ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές, οι
περισσότερες εκ των οποίων έγιναν στην Αθλητική Διοίκηση (f=11, 37.93%), στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (MBA) (f=8, 27.58%) και στους τομείς Αθλητισμός-Άσκηση-Υγεία-Απόδοση
(f=8, 27.58%).Σε ερώτηση που αφορούσε το ενδιαφέρον για πιθανή συμμετοχή σε
μελλοντικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην «Αθλητική Διοίκηση», στη Σ.Ε.Φ.Α.Α
του ΕΚΠΑ, η πλειονότητα των αποφοίτων (f=48, 62.34%) απάντησε θετικά.
Για το 2ο ερευνητικό ερώτημα που διερευνούσε το επαγγελματικό προφίλ, την εργασιακή
κατάσταση και το είδος των εργασιακών σχέσεων των αποφοίτων, προέκυψε ότι: Η
πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι εργάζεται (f=69, 89.61%). Περίπου
οι μισοί από τους εργαζόμενους, δήλωσαν ότι είναι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης (f=31,
44.93%), ενώ οι υπόλοιποι μισθωτοί μερικής απασχόλησης (f=21, 30.43%) και ελεύθεροι
επαγγελματίες / αυτοαπασχολούμενοι (f=17, 24.64%).Ακολούθως οι εργαζόμενοι, κλήθηκαν
να δηλώσουν το ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους σε Ευρώ (€). Κάτω των 700 € δήλωσαν
το 37.68% (f=26), από 701 έως 1000 € 28.98% (f=20), και άνω των 1000€ 15.94%
(f=11).Σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης από τις οικονομικές απολαβές τους σε θέσεις
σχετικές με την ειδίκευση «Αθλητική διοίκηση», το 45.00% (f=8) δήλωσαν πολύ
ικανοποιημένοι, ενώ ένα άλλο 45.00% (f=8) δήλωσαν μέτρια ικανοποιημένοι. Κανένας δεν
δήλωσε πάρα πολύ ικανοποιημένος από τις αποδοχές τους. Σε ότι αφορά τον τρόπο
αναζήτησης εργασίας, οι μισοί περίπου (f=35, 50.72%) δήλωσαν «με προσωπική επαφή». Το
27.53% (f=19), χρησιμοποίησε «άλλο τρόπο αναζήτησης εργασίας» χωρίς να τον
προσδιορίζει, ενώ 15.94% αξιοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (f=7, 10.14%)
συμπεριλαμβανομένης της εξειδικευμένης διαδικτυακής πλατφόρμας LinkedIn (f=4, 5.80%).
Για την εύρεση της εργασίας τους, οι περισσότεροι συμμετέχοντες (f=47, 68.11%), δήλωσαν
ότι απόκτησαν εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή μέχρι ένα έτος μετά από την
αποφοίτηση (f=18, 26.07%).
Σχετικά με το 3οερευνητικό ερώτημα, που αφορούσε στη συνάφεια αντικειμένου εργασίας
και σπουδών, καθώς και στην ικανοποίηση των αποφοίτων από αυτές, από την έρευνα
βρέθηκε ότι η εργασία των περισσοτέρων (f=49, 71.01%,) δε σχετίζεται άμεσα με την
Αθλητική Διοίκηση. Όσοι δήλωσαν ότι η εργασία τους δε σχετίζεται άμεσα με την Αθλητική
Διοίκηση, απασχολούνται σε μια σειρά από τομείς εργασίας, κυρίως, όμως, στο γενικότερο
φάσμα επαγγελμάτων του αθλητισμού (f=29, 48.01%), όπως για παράδειγμα με την
προπονητική και τα γυμναστήρια, στον ιδιωτικό τομέα (f=8, 16.32%) και στον ευρύτερο
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δημόσιο τομέα (f=4, 8,16%).Όσοι εργάζονται σε θέσεις αθλητικής Διοίκησης, ασχολούνται
με το αθλητικό μάνατζμεντ (f=6, 30.00%), το αθλητικό μάρκετινγκ (f=4, 20.00%)ή και τα
δύο μαζί (f=10, 50.00%). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν «πολύ» ή «πάρα πολύ»
ικανοποιημένοι (αθροιστικά f=47, 61.04%) από την ποιότητα των σπουδών τους στην
ειδίκευση «Αθλητική Διοίκηση» της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ (Πίνακας 2)και εάν είχαν τη
δυνατότητα να την επιλέξουν ξανά θα το έκαναν(f=66, 85.71%,).
Επίπεδο ικανοποίησης από παρεχόμενες γνώσεις

f

%

Ελάχιστα

1

1.31

Λίγο

8

10.38

Μέτρια

21

27.27

Πολύ

32

41.56

Πάρα πολύ

15

19.48

Σύνολο

77

100

Πίνακας2: Επίπεδο ικανοποίησης από την ποιότητα των παρεχόμενων γνώσεων από την ειδίκευση
«Αθλητική Διοίκηση» της ΣΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ.

Σε ότι αφορά τη συμβολή της ειδικότητας «Αθλητική Διοίκηση» στην εργασία όσων
αποφοίτων εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα, το 50.00% (f=10) δηλώνουν «πολύ» και
«πάρα πολύ» ικανοποιημένοι, ενώ το 45.00% (f=9), θεωρεί πως οι γνώσεις και οι εμπειρίες
που αποκτήθηκαν τους βοήθησαν «πολύ» και «πάρα πολύ» στην αποτελεσματική άσκηση
των καθηκόντων τους. Σχετικά με το ερώτημα, που αφορούσε την αξιολόγηση της
δυνατότητας εύρεσης εργασίας στο αντικείμενο «Αθλητική Διοίκηση», τα στοιχεία της
έρευνας έδειξαν ότι, οι απόφοιτοι που εργάζονται σε σχετικές θέσεις, θεωρούν ότι η
δυνατότητα εύρεσης εργασίας στο συγκεκριμένο τομέα είναι κατά κύριο λόγο, απαιτητική
(f=11, 55.00%,), και δύσκολη/πολύ δύσκολη (f=8, 40.00%).
Συμπεράσματα-Συζήτηση
Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει, ότι στην πλειονότητά τους, οι απόφοιτοι της
ειδίκευσης «Αθλητική Διοίκηση» της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ είναι άντρες, γεγονός που
επιβεβαιώνει, ότι ο αθλητισμός στη χώρα μας είναι «ανδροκρατούμενος» (Τάτση & Τράμπα,
2021). Όμως, η τάση αυτή φαίνεται να αλλάζει στην πορεία του χρόνου, καθώς την τελευταία
εξαετία (2015-2021) οι γυναίκες απόφοιτοι ήταν λίγο περισσότερες (51.28%) και αυτό
συμβαδίζει με την τάση της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών σε τομείς όπου
κυριαρχούσαν άνδρες.
Το πλήθος των αποφοίτων την τελευταία επταετία (2014-2021), δείχνει μία αυξητική τάση
στην επιλογή της ειδίκευσης «Αθλητική Διοίκηση». Από το ποσοστό όσων ολοκλήρωσαν ή
φοιτούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, φαίνεται ότι υπάρχει τάση- η οποία συμφωνεί
με την αντίστοιχη στον διεθνή χώρο- για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και
αυξημένων προσόντων που να ανταποκρίνονται στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας.
Σχετικά με τη μορφή της εργασίας (μισθωτοί πλήρους ή μερικής απασχόλησης) τα ευρήματα
συμφωνούν με ανάλογες έρευνες στο εξωτερικό (Parks, 1991). Δεν παρατηρείται όμως
συμφωνία και στο ύψος των αμοιβών, το οποίο είναι πιο χαμηλό στη χώρα μας σε σχέση με
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τις ΗΠΑ (Parks, 1991). Σε ό,τι αφορά τη συνάφεια των σπουδών με την επαγγελματική
απασχόληση, μόνο τρεις στους δέκα αποφοίτους κατέχουν θέσεις εργασίας, που σχετίζονται
άμεσα με την ειδίκευση «Αθλητική Διοίκηση», σε αντίθεση με τις ΗΠΑ (Parks, 1991), όπου
το ποσοστό ήταν σημαντικά υψηλότερο. Αυτό δείχνει και τη δυσκολία απορρόφησης των
νέων επιστημόνων στο συγκεκριμένο κλάδο στη χώρα μας.
Ένα σημαντικό ποσοστό αποφοίτων(28.98%) εργάζεται σε τομείς που δεν σχετίζονται ούτε
με το βασικό πτυχίο της ΣΕΦΑΑ ούτε με την ειδίκευση «Αθλητική Διοίκηση». Η αναζήτηση
οποιασδήποτε εργασίας για βιοποριστικούς λόγους εξηγείται από το υψηλό ποσοστό ανέργων
πτυχιούχων στη χώρα μας.
Από το επίπεδο ικανοποίησης για την ειδίκευση «Αθλητική Διοίκηση» της ΣΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ
ως προς την ένταξη στην αγορά εργασίας, συμπεραίνεται ότι το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως
στην απορρόφησή των εξειδικευμένων στελεχών στην Αθλητική Διοίκηση και όχι στην
επιστημονική τους κατάρτιση. Σε αυτό συμφωνούν και οι περισσότεροι από τους αποφοίτους
οι οποίοι κρίνουν ως απαιτητική και δύσκολη την επαγγελματική αποκατάσταση στον
εργασιακό τομέα της Αθλητικής Διοίκησης.
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ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΣΤΗ ΜΕΤΑ COVID -19
ΕΠΟΧΗ.ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σκορπίδα, Γ.,1Παπαϊωάννου, Α.,2 Κορωνιός, Κ.2 & Δημητρόπουλος, Π.3
1Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης
2Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
3Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τον βαθμό σημαντικότητας των μέτρων
ασφαλείας, από την πλευρά των ΠΑΕ που αγωνίζονται στην Super League την αγωνιστική
περίοδο 2021-2022, καθώς και να εντοπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αλλά και το
μέγεθος της συμβολής της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Το
Δείγμα της έρευνας ήταν τα διοικητικά στελέχη όλων των ΠΑΕ που αγωνίζονται στην Super
League την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μέρος μιας
έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη και έως τώρα έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία από ένα δείγμα
26 διοικητικών στελεχών (εμπορικοί, γενικοί, επιχειρησιακοί διευθυντές, διευθυντές
μάρκετινγκ, επικοινωνίας, κ.α.),6 εκ των 14 ΠΑΕ. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης
χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο από την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τα μέτρα
ασφάλειας στον επαγγελματικό αθλητισμό (Perić, et al., 2021και το επικαιροποιημένο
υγειονομικό πρωτόκολλο της Super League).Το ερωτηματολόγιο τροποποιήθηκε και
προσαρμόστηκε από επιστημονική ομάδα που την αποτελούσαν τρείς (3) ακαδημαϊκοί και
επαγγελματίες της αθλητικής διοίκησης και της υγιεινής και ασφάλειας. Ο δείκτης
εσωτερικής εγκυρότητας του ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε από μία ομάδα ειδικών στους
τομείς της αθλητικής διοίκησης και της έρευνας. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου βρέθηκε
a = 0.82.και οι ερωτήσεις απαντήθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα likert. Η έρευνα ήταν
ποσοτική και χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική μέσω του στατιστικού προγράμματος
SPSS. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι τα περισσότερα μέτρα ασφαλείας από την
πλευρά των ΠΑΕ θεωρούνται πολύ σημαντικά (πάνω από 81%) ενώ τα μέτρα που
σχετίζονται με την απολύμανση και την διασφάλιση της κοινωνικής απόστασης θεωρούνται
μέτριας σημαντικότητας (54%-69%). Επιπλέον οι μεγαλύτερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι ΠΑΕ είναι η επιστροφή στην ομαλότητα μέσω της ασφαλούς παρουσίας
των φιλάθλων καθώς και η οικονομική τους σταθερότητα, η εξασφάλιση της πιστής τήρησης
των μέτρων ασφαλείας &η εξάλειψη του φόβου του κόσμου να παρευρεθεί στο γήπεδο.
Τέλος η συμβολή της τεχνολογίας θεωρείτε πολύ σημαντική από όλες τις ΠΑΕ (100%) και
συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, καθώς χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο
για ενημέρωση αλλά και για περιορισμό των μη αναγκαίων επαφών και την εφαρμογή των
μέτρων υγειονομικής ασφάλειας. Δεδομένου ότι η βιωσιμότητα των ΠΑΕ σχετίζεται άμεσα
με την παρουσία φιλάθλων καθώς ο περιορισμός ή η απουσία τους έχει αρκετά εκτεταμένο
οικονομικό αντίκτυπο (Deloitte, 2021), είναι σημαντικό τα διοικητικά στελέχη των ΠΑΕ να
ενισχύσουν την σημαντικότητα των μέτρων ασφάλειας και να αναπτύξουν περαιτέρω
επικοινωνιακές δραστηριότητες, πολιτικές και διαδικασίες, έτσι ώστε να καθησυχάσουν τους
διστακτικούς φιλάθλους και να εξασφαλίσουν ακόμη υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για
όλους τους συμμετέχοντες στη μετά COVID-19 εποχή.
Λέξεις – κλειδιά: Ασφάλεια, ΠΑΕ, Φίλαθλοι, Προκλήσεις, Τεχνολογία, μετά COVID -19
εποχή
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
Αυλωνίτη Χ.1, Υφαντίδου Γ.1, ΚουθούρηςΧ.2, Κώστα Γ.1
1Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης παράλληλα με τις δράσεις του μαζικού αθλητισμού
ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια να εμπλέκονται στη διοργάνωση τοπικών αθλητικών
διοργανώσεων. Η ικανότητά τους στην προσέλκυση επισκεπτών - τουριστών, οι θετικές
οικονομικές τους επιπτώσεις, αλλά και η ευρεία κάλυψή τους από τα ΜΜΕ τις καθιστούν ως
πολύ σημαντικά όπλα στην ανάπτυξη στρατηγικών σε προγράμματα προώθησης αθλητικών
τουριστικών προορισμών, συντελούν στη βελτίωση της προσωπικής ευεξίας και της
ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων, όπως και στην προώθηση του ενεργητικού τρόπου ζωής.
Οι διοργανώσεις αυτές ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες καθώς τους προσδίδουν κύρος,
δυναμώνουν το αίσθημα της ενότητας, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε αθλήματα και
προάγουν την διαμόρφωση των στάσεων για τον αθλητισμό. Στόχος της μελέτης είναι να
διερευνήσει τις απόψεις των υπευθύνων των δημοτικών αθλητικών οργανισμών σχετικά με
την δυνατότητα μιας πόλης να μετατραπεί σε αθλητική πόλη με τη συμβολή των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι υποθέσεις της μελέτης διερευνούν αν τα παρακάτω τέσσερα
στοιχεία μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας αθλητικής πόλης: 1)κυβερνητικοί
πόροι, ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων και ιδιωτικές επενδύσεις, 2)εκδηλώσεις
μεγάλης κλίμακας, 3)τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα αξιοθέατα των πόλεων και η
οργανωμένη συμμετοχή αθλητικών τουριστών σε ιστορικούς χώρους, μουσεία, πάρκα, δάση
και καταστήματα και 4)η σταθερή συνεργασία μεταξύ των διοικητικών και αθλητικών
οργανώσεων. Σχεδιάστηκε μια δομημένη συνέντευξη, στην οποία έχουν εντοπιστεί
συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τη διαμόρφωση της πολιτικής του μαζικού αθλητισμού
και αναψυχής με σκοπό την ανάπτυξη μιας αθλητικής πόλης. Προσωπικές συνεντεύξεις
πραγματοποιήθηκαν με τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων από τους ερωτηθέντες, που είναι τα
άτομα που ορίζουν τον αθλητισμό και την αναψυχή σε πέντε πόλεις της Αττικής. Η έρευνα
είναι ποιοτική και το δείγμα αποτελούνταν από εννιά ερωτηθέντες, οι οποίοι έδωσαν τη
συνέντευξη δια ζώσης ή μέσω τηλεφώνου. Δόθηκαν συνεντεύξεις από τον πρόεδρο, τον
διευθυντή και την προϊσταμένη του αθλητικού οργανισμού του δήμου Αγίας Παρασκευής,
από τον διευθυντή και τον προϊστάμενο του δημοτικού πολιτιστικού και αθλητικού
οργανισμού των δήμων Παπάγου και Χολαργού, από τον προϊστάμενο αθλητισμού του δήμου
Πετρούπολης και από τους προϊστάμενους και τον Αντιδήμαρχο αθλητισμού του δήμου
Μαραθώνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι πιο σημαντικοί τομείς που χρειάζονται
βελτίωση είναι η στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών για τη διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων, η διαμόρφωση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και των αξιοθέατων
των πόλεων, η διαμόρφωση, συντήρηση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, η
δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, το νομικό πλαίσιο, οι χορηγίες, η διαφήμιση, η
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων και η δυνατότητα φιλοξενίας κοντά σε
οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση μικρής κλίμακας.
Λέξεις κλειδιά: αθλητικός τουρισμός, αθλητική πόλη, αθλητικές εκδηλώσεις, εικόνα
προορισμού, δημοτικοί οργανισμοί
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΟΓΚΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΠΗ ΞΑΝΘΗΣ
Ιωαννίδου Κ.
Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής», ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ &
ΤΕΦΑΑ ΠΘ
Περίληψη
Υποστηρίζεται πως η γιόγκα βελτιώνει την ψυχική κατάσταση της υγείας των
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης της ευκαμψίας, της αντοχής, της ισορροπίας και της
κινητικότητας (Zafeiroudi, 2021), Στην εν λόγω έρευνα έγινε καταγραφή των στάσεων έναντι
της συμμετοχής σε προγράμματα γιόγκα σε εκατό σαράντα τέσσερα ηλικιωμένα άτομα μέλη
του ΚΑΠΗ Ξάνθης, εκ των οποίων τα εκατό τριάντα επτά ήταν γυναίκες ηλικίας 60-80 ετών
και τα επτά ήταν άνδρες ηλικίας 68-83 ετών. Για την καταγραφή των στάσεων έγινε χρήση
της συγκεκριμένης μεταβλητής του Μοντέλου της Αιτιολογημένης Συμπεριφοράς
(Theodorakis,1994). Οι απαντήσεις των ηλικιωμένων ατόμων δόθηκαν αναφορικά εννέα
διπολικών επιθέτων / στάσεων όπως: είναι καλό - είναι κακό, με χρήση επταβάθμιας
κλίμακας Likert. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οι ηλικιωμένοι γενικά έχουν θετικές
στάσεις έναντι της συμμετοχής τους σε προγράμματα γιόγκα. Συμπερασματικά οι
ηλικιωμένοι κέντρων ΚΑΠΗ θεωρούν τη συμμετοχή σε προγράμματα γιόγκα πλεονέκτημα
για την σωματική και ψυχική τους υγεία. Προτείνεται οι διευθύνσεις των ΚΑΠΗ να
περιλάβουν τη γιόγκα στα ημερήσια προγράμματα καθώς αποτελεί για τους ηλικιωμένους
μια θελκτική και αρεστή δραστηριότητα.
Λέξεις Κλειδιά: γιόγκα, τρίτη ηλικία, υγεία, άσκηση, παρακίνηση
Εισαγωγή – Ανασκόπηση
Στα ηλικιωμένα άτομα η γιόγκα υποστηρίζεται πως βελτιώνει τη σωματική και ψυχική
κατάσταση της υγείας συμπεριλαμβανομένης της ευκαμψίας, αντοχής, ισορροπίας και
κινητικότητας. Η ισορροπία και η δύναμη των μυών παίζουν σημαντικό ρόλο κατά την
πρόληψη της πτώσης των ηλικιωμένων ατόμων Η στατική ισορροπία (παραμονή για λίγο
στηριζόμενος στο ένα πόδι) αποτελεί θετικό δείκτη για την πρόβλεψη του κινδύνου πτώσης.
Οι στάσεις Asanas της γιόγκα μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της
σταθερότητα του σώματος (Jeter et al., 2014).Η συμβολή της άσκησης στη διατήρηση της
καλής υγείας στην ηλικία αυτή είναι σημαντική αφού η ελάττωση των μυϊκών ικανοτήτων
δεν οφείλεται μόνο σε βιολογικό εκφυλισμό αλλά και στον περιορισμό των φυσικών
δραστηριοτήτων στην έλλειψη άσκησης και γενικότερα στην καθιστική ζωή. Η γιόγκα ως
αρχαίος τρόπος πειθαρχίας έρχεται να φέρει ισορροπία και υγεία στις φυσικές,
συναισθηματικές και πνευματικές διαστάσεις των ατόμων βελτιώνοντας τη λειτουργία του
νευρικού συστήματος και του καρδιαγγειακού συστήματος. Η λέξη “Yoga” προέρχεται από
τη σανσκριτική ρίζα «yuj» που σημαίνει ζεύω, ενώνω, συνδέω (Ζαφειρούδη, 2018α).
Πρόκειται για τη σύνδεση του σώματος, του νου και της αναπνοής. Είναι η αληθινή σύνδεση
της ανθρώπινης ύπαρξης με τον εσωτερικό εαυτό, με την ίδια την ψυχή, με τη φύση
(Ζαφειρούδη, 2017) σύμφωνα με Iyengar, 2014). Είναι η ικανότητα συγκέντρωσης και
κατεύθυνσης του νου και της σκέψης με σκοπό την αυτοσυγκέντρωση, την αυτοανάλυση και
την αυτό-κατανόηση. Πρόκειται για την ικανότητα απελευθέρωσης του ανθρώπου από το
«εγώ» (Ζαφειρούδη, 2018β). Η γιόγκα πορεύεται μέχρι σήμερα μέσα από μια διευρυμένη και
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βαθιά αρχαία παράδοση. Πρόκειται για μια αρχαία φιλοσοφία βασισμένη σε ένα σύστημα
αρμονικής ανάπτυξης σώματος, μυαλού και πνεύματος (Ζαφειρούδη, 2018α σύμφωνα με
Easwaran, 2007). Ένα σύστημα πρακτικής με οκτώ βήματα ανάπτυξης κι εξάσκησης σε
επίπεδο σωματικό, νοητικό, κοινωνικό και πνευματικό. Όταν το σώμα είναι υγιές, ο νους
είναι ισορροπημένος, συγκεντρωμένος, το άγχος και το στρες είναι υπό έλεγχο (Ζαφειρούδη,
2018α).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση απευθυνόμενη στην τρίτη ηλικία και δεδομένου ότι το
προσδόκιμο ζωής έχει αλλάξει στα 71 χρόνια για τους άνδρες και στα 73 για τις γυναίκες
αυξήθηκε το ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση των παθήσεων της τρίτης ηλικίας όσο και για
την ανάπτυξη προγραμμάτων προστασίας των ηλικιωμένων. Όλοι χρειάζονται την άσκηση
στη ζωή τους σε κάθε ηλικία φτάνει αυτή να συμβαδίζει και να είναι ανάλογη για την ηλικία
τους δραστηριότητα. Αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα υγείας η τρίτη ηλικία όπως το
Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ, κατάθλιψη, προβλήματα όρασης και ακοής η γιόγκα αποτελεί ένα
σημαντικό παράγοντα περιορισμού και καταπολέμησης τους αφού είναι μια πρακτική
εξαιρετικά προσαρμοσμένη στα επιμέρους επίπεδα της φυσικής τους κατάστασης και κυρίως
οικονομικά αποδοτική αφού απαιτεί ελάχιστο εξοπλισμό. Η γιόγκα συνδυάζει τη σωματική
και ψυχική πειθαρχία μέσω της αρμονίας του σώματος, του νου και του πνεύματος
(Ζαφειρούδη, 2018α), κάτι που περιορίζει σημαντικά τις δυσλειτουργίες αυτής της ηλικιακής
ομάδας. Τα οφέλη που προκύπτουν με τη γιόγκα είναι η φυσική υγεία, η αύξηση της μυϊκής
δύναμης , η ευελιξία, η σταθερότητα και δύναμη των χεριών βελτιώσεις στην καρδιαγγειακή
λειτουργία και το αναπνευστικό σύστημα. Έρευνες έχουν δείξει βελτιώσεις και στην ψυχική
υγεία (Φιλίνης, 2009). Η πιο κοινή πρακτική είναι η Hatha yoga που περιλαμβάνει φυσικές
στάσεις , ασκήσεις αναπνοής, χαλάρωση και πρακτική διαλογισμού (Ζαφειρούδη,2018α),
βελτιώνοντας τη μυϊκή δύναμη , την ισορροπία και την ευκαμψία. Στόχο της παρούσης
έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των αντιλήψεων ατόμων τρίτης ηλικίας έναντι της
ενασχόλησής τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ΚΑΠΗ Ξάνθης με τη
δραστηριότητα της Γιόγκα.
Υποθέσεις έρευνας
Οι στάσεις των ηλικιωμένων ατόμων που συμμετέχουν σε προγράμματα γιόγκα ως μέρος των
προσφερόμενων υπηρεσιών στα μέλη του ΚΑΠΗ Ξάνθης, αναμένεται να είναι θετική σε όλα
τα εννέα διαφορετικά διπολικά ζεύγη:1) χρήσιμη – άχρηστη, 2) κουραστική – εύκολη, 3)
ωφέλιμη – άχρηστη, 4) δύσκολη – εύκολη, 5) πολυτέλεια – ανάγκη, 6) επικίνδυνη –
ακίνδυνη, 7) εφικτή – ανέφικτη, 8) ακριβή – προσιτή, 9) ευχάριστη – δυσάρεστη.
Μεθοδολογία
Δείγμα
Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν 144 άτομα, όλοι τους μέλη του ΚΑΠΗ Ξάνθης. Εξ’ αυτών
τα 137 άτομα ήταν γυναίκες ηλικίας 60-80 ετών ενώ τα 7 ήταν άνδρες ηλικίας 68-83 ετών.
Όλα τα άτομα αφορούν μόνιμους κατοίκους Ξάνθης ως επί το πλείστο, καταγόμενοι από
Ξάνθη, ενώ ελάχιστοι καταγόμενοι από τους όμορους νομούς της Κομοτηνής και της
Καβάλας. Όσον αφορά τις γυναίκες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους συμμετείχαν και στο
παρελθόν στα προγράμματα γυμναστικής που οργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος ή σε ιδιωτικά
γυμναστήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στα προγράμματα
και ήταν ενεργές σε καθημερινή βάση, ενώ οι εκτός ΚΑΠΗ δραστηριότητες τους αφορούσαν
και περιπάτους, εργασίες στον κήπο, δουλειές του σπιτιού αλλά και επισκέψεις σε
γυμναστήρια. Οι άντρες από την πλευρά τους παρατηρήθηκε ότι είχαν ελάχιστη συμμετοχή
σε τέτοιου είδους αθλητικές δραστηριότητες, παρά μόνο σε νεαρότερη ηλικία.
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Όργανο αξιολόγησης – Ερευνητικό εργαλείο
Για την αξιολόγηση των στάσεων των ηλικιωμένων έγινε χρήση του Μοντέλου της
Αιτιολογημένης Συμπεριφοράς (Theodorakis, 1994) και συγκεκριμένα της κλίμακας των
στάσεων. Οι στάσεις αξιολογήθηκαν ως μεταβλητή αναφορικά εννέα διπολικών επιθέτων /
στάσεων όπως: 1) χρήσιμη – άχρηστη, 2) κουραστική – εύκολη, 3) ωφέλιμη – άχρηστη, 4)
δύσκολη – εύκολη, 5) πολυτέλεια – ανάγκη, 6) επικίνδυνη – ακίνδυνη, 7) εφικτή – ανέφικτη,
8) ακριβή – προσιτή, 9) ευχάριστη – δυσάρεστη. Οι απαντήσεις καταγράφηκαν σε
επταβάθμια κλίμακα Likert. Η εσωτερική εγκυρότητα της κλίμακας ελέγχθηκε επιτυχώς
(Cronbach's α = .92).
Διαδικασία.
Τα άτομα που συμμετέχουν ήταν ενεργά στο πρόγραμμα παρόλο που πολλοί από αυτούς δεν
είχαν ανάλογη εμπειρία σε τέτοιες δραστηριότητες. Προϋπόθεση της συμμετοχής ήταν η
επάρκεια της κινητικής τους δράσης η οποία διασφαλίσθηκε με τη δήλωση ότι παράλληλα με
το πρόγραμμα γιόγκα την ίδια περίοδο, συμμετείχαν χωρίς προβλήματα και κατά τη διάρκεια
του ελεύθερου χρόνου τους σε δραστηριότητες που εξελισσόταν σε υπαίθριο χώρο, όπως
επίσης ότι είχαν τη δυνατότητα να κινούνται με άνεση στην καθημερινότητά τους και να
εκτελούν κάθε εργασία που αφορούσε τις ασχολίες του σπιτιού τους.
Αποτελέσματα
Οι ηλικιωμένοι θεώρησαν χρήσιμη τη συμμετοχή τους γιατί πίστευαν στα ευεργετικά
αποτελέσματα της γιόγκα(Jeter et al., 2014). Επίσης κρίθηκε αναγκαία η συμμετοχή στο
πρόγραμμα αν και αρκετά κουραστική χωρίς να παραβλέπουν τα οφέλη από αυτή για τον
οργανισμό τους. Επίσης τονίστηκε η τόνωση της αυτοπεποίθησης τους και του δυναμισμού
τους αφού την θεώρησαν εύκολη και προσιτή η διαδικασία(Ζαφειρούδη,
2018α).Συγκεκριμένα χαρακτηρίζουν τη συμμετοχή τους ως χρήσιμη, σχετικά ξεκούραστη,
ωφέλιμη για την υγεία τους, σχετικά εύκολη, αναγκαία για τη διατήρηση της σωματικής και
ψυχικής τους ευεξίας, ακίνδυνη δράση στο βαθμό των προσφερόμενων στάσεων από τους
εκπαιδευτές, ακόμη δραστηριότητα εφικτή και προσιτή αφού περιλαμβάνεται μέσα στις
προσφερόμενες υπηρεσίες των ΚΑΠΗ. Ακόμη υποστήριξαν ότι η συμμετοχή τους ήταν
ευχάριστη και προσιτή, αλλά και δεν είχαν οικονομική επιβάρυνση αφού αποτελούσε μέρος
του προσφερόμενου προγράμματος δεδομένου πως οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι.
Ακόμη θεώρησαν ότι είναι μια διαδικασία αναζωογόνησης χωρίς να είναι επικίνδυνη και
χαίρονται όταν την ασκούν σε υπαίθριο περιβάλλον (Zafeiroudi et al., 2021)Το μεγαλύτερο
ποσοστό των συμμετεχόντων εμφανίσθηκαν ικανοποιημένο από το πρόγραμμα πράγμα που
αποδεικνύεται από την συνέχιση της συμμετοχή τους σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Συμπεράσματα - Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώθηκαν αφού σύμφωνα με τις απαντήσεις των
ηλικιωμένων το πρόγραμμα έχει όλες τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά για αυτούς
σωματικά και ψυχικά αφού θεωρούν αυτό μια καθημερινή και προκλητική ρουτίνα. Οι
στάσεις των ατόμων τρίτης ηλικίας του ΚΑΠΗ Ξάνθης που συμμετείχαν σε προγράμματα
Γιόγκα ήταν στο σύνολό τους θετική. Συγκεκριμένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υψηλότερες
τιμές που σημειώθηκαν χαρακτήρισαν τη Γιόγκα χρήσιμη, εφικτή ως δραστηριότητα και έναν
τρόπο ενεργοποίησης του οργανισμού μακριά από την πιθανότητα τραυματισμού. Καθώς ο
οργανισμός που φυσιολογικά φθείρεται σε αυτή την ηλικία χρήζει ιδιαίτερου χειρισμού, οι
θετικές αντιλήψεις των ατόμων τρίτης ηλικίας έναντι της Γιόγκα ενισχύουν την άποψη της
ενσωμάτωσής της σε προγράμματα ΚΑΠΗ. Η συμμετοχή σε κινητικής φύσης
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δραστηριότητες και δη οι ασκήσεις γιόγκα βοηθούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας στη
διατήρηση καλής ψυχικής, πνευματικής και σωματικής κατάστασης. Η συμμετοχή στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και γενικότερα η καθημερινή ενασχόληση με δράσεις
άσκησης προλαμβάνει ασθένειες σχετιζόμενες με την κινητική αυτονομία ή περιορίζει
αρκετά τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτές. Καινοτομία στο παρόν πρόγραμμα
γιόγκα ήταν πως την εποχή της Άνοιξης πολλά από τα μαθήματα γινόταν αρκετές φορές στην
ύπαιθρο, σε δημοτικά πάρκα κάτι που οι συμμετέχοντες ηλικιωμένοι υποδέχθηκαν με μεγάλο
ενθουσιασμό. Η γιόγκα ολοένα αυξάνεται σε δημοτικότητα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες
λόγω της πολυδιάστατης ευεργετικής επίδρασης στην υγεία κάθε συμμετέχοντα και διά τους
λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η παροχή ανάλογων προγραμμάτων κινητικής
αναζωογόνησης σε ΚΑΠΗ, αλλά και η παροχή κινήτρων σε όλα τα άτομα για την συμμετοχή
τους σε ανάλογα προγράμματα γιόγκα και δραστηριότητες συνδυασμού πνεύματος-σώματος.
Προτείνεται οι διευθύνσεις των ΚΑΠΗ να περιλάβουν τη γιόγκα στα ημερήσια προγράμματα
καθώς αποτελεί για τους ηλικιωμένους μια θελκτική και αρεστή δραστηριότητα.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΠΟ
ΜΕΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ;
Πασχαλίδου, Κ.1,Τσίτσκαρη, Ε.1, Αλεξανδρής, Κ.2, & Φιλίππου, Δ.3
1
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης
2
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3
Νομική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Περίληψη
Η καλή λειτουργία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που σχετίζονται με το fitness
(γυμναστήρια, fitness studios, κλπ) μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της φυσιολογικής
και σωματικής υγείας του συμμετέχοντα, της ευρύτερης κοινωνίας και, φυσικά, των ιδίων
των επιχειρήσεων. Η ηθική αξιολόγηση των επιχειρήσεων της Βιομηχανίας του Fitness
κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την διασφάλιση του συνδυασμού των παραπάνω. Σκοπός
αυτής της μελέτης ήταν να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία κλιμάκων που αφορούν
στην αντιλαμβανόμενη καταναλωτική ηθική, και κατόπιν να βρεθεί ο αντίκτυπος της θετικής
αντίληψης του καταναλωτή, στην θετική δια στόματος επικοινωνία. Το δείγμα της έρευνας
ήταν 120 μέλη γυμναστηρίων(fitness studios, CrossFit® clubs, πολυδύναμα γυμναστήρια)
από την πόλη της Κομοτηνής. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων που
απαντήθηκαν από τους συμμετέχοντες. Οι μεταβλητές περιλαμβάνουν την αντιλαμβανόμενη
ηθική του καταναλωτή (CPE) (Brunk, 2012), την επιχειρηματική ηθική (Panigyraki, 2013)
και τη δια στόματος επικοινωνία (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996).Οι περιγραφικές και
παραγοντικές αναλύσεις, αναλύσεις αξιοπιστίας, και οι αναλύσεις παλινδρόμησης έδειξαν ότι
η αντιλαμβανόμενη ηθική (όπως αυτή αξιολογήθηκε με το CPE) προβλέπει σημαντικά θετικά
τη δια στόματος επικοινωνία ενώ οι μεταβλητές της κλίμακας της Panigyraki (2013)
παρουσίασαν ζήτημα εσωτερικής εγκυρότητας και συνοχής. Δεδομένης της απουσίας
κατάλληλου εργαλείου για τη σύλληψη και τον ποσοτικό προσδιορισμό της αντίληψης του
καταναλωτή περί την ηθική μιας επιχείρησης, η αξιοπιστία και εφαρμογή της κλίμακας
CPEκατόπιν προσαρμογής της στα ελληνικά δεδομένα επιτρέπει την ανάπτυξη έρευνας σε
ακαδημαϊκά και επιχειρηματικά πλαίσια, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την αναγκαία
δημιουργία θεωρίας σε αυτόν τον νέο ερευνητικό τομέα. Περαιτέρω, κρίνεται ιδιαίτερα
σημαντική η θετική πρόβλεψη του παράγοντα της δια στόματος επικοινωνίας από τον
παράγοντα αντιλαμβανόμενης ηθικής του καταναλωτή, καθώς καταδεικνύει την ανάγκη
περαιτέρω διερεύνησης της επιχειρηματικής ηθικής στις επιχειρήσεις του fitness, κάτι το
οποίο έως τώρα δεν έχει επιχειρηθεί διεθνώς.
Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματική ηθική, μέλος γυμναστηρίου, γυμναστήριο, δια στόματος
επικοινωνία

Σε παγκόσμιο επίπεδο η Βιομηχανία του Fitnessγια χρόνια μεγιστοποιούνταν, με τα
στατιστικά στοιχεία να αποκαλύπτουν ότι επρόκειτο για μια διεθνής επιχείρηση πολλών
δισεκατομμυρίων (Andreasson & Johansson, 2014). Παρότι ο κλάδος υποφέρει από ένα
σημαντικό ποσοστό εγκατάλειψης (Avoudiardou & Theodorakis, 2014; Tsitskari, Tzetzis &
Batrakoulis, 2021), οι επιχειρήσεις του είδους αποτελούν σημαντικούς εγχώριους
οικονομικούς παράγοντες, κυρίως όμως, ήταν και θα είναι παράγοντες συμβολής στη
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βελτίωση και διατήρηση της υγείας των πληθυσμών. Ως εκ τούτου, η ηθική αξιολόγηση των
επιχειρήσεων της Βιομηχανίας του Fitness κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την διασφάλιση
του συνδυασμού των παραπάνω παραγόντων –ιδίως δε τώρα, στην προσπάθειά τους να
επανακάμψουν μετά τα πολύμηνα περιοριστικά μέτρα που προκάλεσε ο Covid-10. Η
διερεύνηση της τρέχουσας κατάστασης Επιχειρηματικής Ηθικής σε έναν τομέα οικονομικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα, που εύλογα θεωρείται ως σχετικός με την υγεία, μπορεί να
επηρεάσει σημαντικά τις μελλοντικές πρακτικές διοίκησης, τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις
προοπτικές του κλάδου.
Με εξαίρεση την δια στόματος επικοινωνία (Word of Mouth Communication - WOMC), τα
θετικά αποτελέσματα της ηθικής στην ικανοποίηση των πελατών (Jaramillo et al., 2012;
Valenzuela, Leslier&Villegas, 2016), στην εμπιστοσύνη των πελατών (Anderson & Mittal,
2000; Renjan & Sahu, 2014) καθώς και τη διατήρηση τους (Anderson & Sullivan, 1993)
έχουν αποδειχθεί εμπειρικά. Υπάρχουν έρευνες επιχειρηματικής ηθικής και δεοντολογίας οι
οποίες έχουν αποδείξει ότι οι ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές μπορούν να ενισχύσουν
σημαντικά τις οικονομικές αποδόσεις μιας επιχείρησης με αύξηση των κερδών της. Ο
Donaldson (2015) συνόψισε 52 έρευνες που εξέταζαν τη σχέση μεταξύ κερδοφορίας και
επιχειρηματικής ηθικής, βρίσκοντας θετική σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών, με
33 από τις 52 μελέτες να δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Ελάχιστες
είναι όμως οι έρευνες που μελετούν την επιχειρηματική ηθική από την πλευρά του
καταναλωτή, και μηδαμινές στο χώρο του αθλητισμού γενικά και του fitnessπιο
συγκεκριμένα. Τα εργαλεία, μάλιστα, αξιολόγησης της αντιλαμβανόμενης ηθικής από την
πλευρά των καταναλωτών έχουν δοκιμαστεί ελάχιστα, ενώ ποτέ δεν έχουν συλλεχθεί
δεδομένα από ελληνικό πληθυσμό.
Η δια στόματος επικοινωνία, σύμφωνα με τους Laczniak και Ramaswami (2001), θεωρείται
ότι επηρεάζει τις αξιολογήσεις των καταναλωτών για μία επιχείρηση και την επωνυμία της,
ακόμη περισσότερο από τις διαφημίσεις ή από ουδέτερες πηγές πληροφόρησης (Herr, Kardes,
&Kim, 1991). Ωστόσο, δεν έχει ερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση του εάν η θετική αντίληψη
του καταναλωτή περί την ηθική μιας επιχείρησης, μπορεί να προβλέψει τη θετική δια
στόματος επικοινωνία.
Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η προσαρμογή στα ελληνικά της κλίμακας CPE της Brunk
(2012) και της κλίμακας αντιλαμβανόμενης ηθικής της Panigyraki (2013), σε πληθυσμό
μελών ιδιωτικών γυμναστηρίων. Επιπλέον στόχος ήταν να εξετάσει αν και κατά πόσο η
αντιλαμβανόμενη καταναλωτική ηθική μπορεί να προβλέψει τη θετική δια στόματος
επικοινωνία.
Μέθοδος
Δείγμα – Διαδικασία συλλογής των δεδομένων
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 120 μέλη γυμναστηρίων (fitness studios, CrossFit® clubs,
πολυδύναμα γυμναστήρια) από την πόλη της Κομοτηνής. Η πλειονότητα αυτών ήταν
γυναίκες (62,8%), ηλικίας 20-29 ετών (47.9%). Η συλλογή των δεδομένων
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2021, σε 7 από τις 9 σχετικές επιχειρήσεις που
λειτουργούν στην πόλη. Καθώς οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την παρουσία της ερευνήτριας
στις εγκαταστάσεις άσκησης, το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε μέσω google forms και οι
ιδιοκτήτες/διευθυντές των γυμναστηρίων ανέλαβαν την αποστολή του στα μέλη τους.
Μέσα συλλογής των δεδομένων
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Πραγματοποιήθηκε μία εκτενής ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προκειμένου να
καταγραφούν οι κλίμακες εκείνες οι οποίες αξιολογούν την επιχειρηματική ηθική από την
πλευρά του καταναλωτή. Για την αξιολόγηση της αντιλαμβανόμενης ηθικής του μέλους
γυμναστηρίου, δοκιμάστηκαν δύο κλίμακες: α) η Consumer Perceived Ethicality (CPE), της
Brunk (2012), με έξι μεταβλητές (π.χ. το γυμναστήριο που πηγαίνω σέβεται τους κανόνες
ηθικής) και β) η κλίμακα που διαμόρφωσε η Panigyraki (2013), με τέσσερις από τις πέντε
μεταβλητές του αρχικού ερωτηματολογίου (π.χ. το γυμναστήριο που πηγαίνω φαίνεται να
ενδιαφέρεται για την τοπική κοινωνία). Από το ερωτηματολόγιο αυτό εξαιρέθηκε η αρχική
μεταβλητή: η επιχείρηση ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους τους σε χώρες του τρίτου
κόσμου).
Αρχικά τα ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν στα ελληνικά με τη μέθοδο της διπλής
κατεύθυνσης (Banville, Desroriers & Genet-Volet, 2000; Vallerand, 1989) από τέσσερεις
ερευνητές του αθλητικού μάρκετινγκ, με επαρκή ικανότητα γραπτής και προφορικής
επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα. Το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο συζητήθηκε με
τέσσερις επιστήμονες του αθλητικού μάρκετινγκ και έναν της νομικής σε θέματα
περιεχομένου και κατανόησης των μεταβλητών. Η συζήτηση αυτή κατέληξε σε κάποιες
μικρές διορθώσεις των μεταφρασμένων μεταβλητών με στόχο την ουσιαστική τους
κατανόηση από τους ασκούμενους ερωτηθέντες. Για να ελεγχθεί η εγκυρότητα του
περιεχομένου του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε μία πιλοτική έρευνα σε 50
ασκούμενους σε γυμναστήρια. Κανένας δεν εξέφρασε κάποιο προβληματισμό για την
διατύπωση των ερωτήσεων.
Για την αξιολόγηση της δια στόματος επικοινωνίας αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των
Zeithaml, Berry & Parasuraman (1996), το οποίο έχει αξιοποιηθεί σε ελληνικό πληθυσμό στο
παρελθόν (Kotsifos, Alegakis&Philalithis, 2013).
Στατιστική ανάλυση
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων αξιοποιήθηκε το SPSS. Πραγματοποιήθηκαν
περιγραφικές αναλύσεις, Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση, αναλύσεις αξιοπιστίας a του
Cronbach και Αναλύσεις Παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα
Πραγματοποιήθηκαν Διερευνητικές Παραγοντικές Αναλύσεις και στις δύο κλίμακες
αντιλαμβανόμενης ηθικής, με ορθογώνια (Varimax) περιστροφή των αξόνων. Ο αριθμός των
παραγόντων καθορίστηκε με κριτήριο ότι οι ιδιοτιμές (eigenvalues) έπρεπε να είναι
μεγαλύτερες του 1,00 ενώ η μικρότερη φόρτιση που χρησιμοποιήθηκε για να ορίσουμε τις
ερωτήσεις στους παράγοντες ήταν: 0,30. Για το ερωτηματολόγιο της Panigyraki (2013), o
συντελεστής της παραγοντικής ανάλυσης ήταν KMO=0,521 ενώ το Bartlett’sTest of
Sphericity= 77,53, με p<.001. Ένας παράγοντας εξηγούσε το 46,5% της συνολικής
διακύμανσης. Μία μεταβλητή («Έχω θετική αντίληψη για το γυμναστήριο όταν φαίνεται να
ενδιαφέρεται για την προστασία του περιβάλλοντος»), παρουσίασε χαμηλή φόρτιση, ενώ και
στην ανάλυση αξιοπιστίας διατάρασσε την εσωτερική συνοχή της κλίμακας. Οι ερευνητές
θεωρούν ότι το πρόβλημα έγκειται στις ανεπαρκείς δράσεις που αναπτύσσουν οι
επαγγελματίες στο χώρο του fitness και στην απουσία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης,
και όχι τόσο στη μεταβλητή αυτή καθαυτή. Η αφαίρεση της συγκεκριμένης μεταβλητής
έδωσε ένα ικανοποιητικό α=,671.
Για το CPE (Brunk, 2012), η διερευνητική παραγοντική ανάλυση έδωσε έναν παράγοντα που
εξηγεί το 66,97% της συνολικής διακύμανσης, ποσοστό ικανοποιητικό κατά τον Streiner
(1994). Ο συντελεστής της παραγοντικής ανάλυσης ήταν KMO=0,871 ενώ το Bartlett’s Test
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of Sphericity ήταν ίσο με 298,01, με p<.001. Ο παράγοντας αυτός παρουσιάζει υψηλή
εσωτερική συνοχή με α=,858. Τα αποτελέσματα των περιγραφικών αναλύσεων και των
αναλύσεων αξιοπιστίας των δύο κλιμάκων αντιλαμβανόμενης ηθικής του καταναλωτή και της
δια στόματος επικοινωνίας, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Κλίμακα
α του Cronbach M.O. T.A.
Αντιλαμβανόμενη ηθική (Panigyraki, 2013)
,671
4,51 1,36
Consumer Perceived Ethicality (Brunk, ,858
4,66 ,51
2012)
Δια στόματος επικοινωνία
,820
4,65 ,53
Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και α του Cronbach των ερωτηματολογίων
ηθικής και της δια στόματος επικοινωνίας.
Πραγματοποιήθηκαν τέλος Αναλύσεις Παλινδρόμησης. Ανεξάρτητος ήταν ο παράγοντας
αντιλαμβανόμενης ηθικής του καταναλωτή (καθεμίας κλίμακας), ενώ εξαρτημένος ήταν ο
παράγοντας δια στόματος επικοινωνία. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η
αντιλαμβανόμενη ηθική (όπως αυτή αξιολογήθηκε με το CPE) προβλέπει σημαντικά θετικά
τη δια στόματος επικοινωνία κατά 58%, με F(1,17) = 56,933, p< .01, R2 =.35= και beta=.574,

t=7,545, p<.01).

Συζήτηση – Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας διαπιστώθηκε ότι η κλίμακας CPE (Brunk,
2012) φαίνεται καταλληλότερη για την αξιολόγηση της αντιλαμβανόμενης ηθικής της
επιχείρησης από το μέλος του γυμναστηρίου και επιπλέον αποδείχθηκε ότι εάν ο
καταναλωτής έχει θετική αντίληψη της ηθικής της επιχείρησης θα διαμορφώσει και θετική
δια στόματος επικοινωνία. Το εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφενός διότι η
επιχειρηματική ηθική, εν γένει, ελάχιστα έχει ερευνηθεί στην Ελλάδα, πολύ δε μάλλον σε
επιχειρήσεις “health & fitness”, αφετέρου διότι δεν έχει ξαναγίνει συσχέτιση των ανωτέρω
παραγόντων στην διεθνή βιβλιογραφία και ανοίγει έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην μελέτη της
συμπεριφοράς του καταναλωτή απέναντι στην ηθική ή μη στάση των επιχειρήσεων του
κλάδου. Το κανονιστικό πλαίσιο δομής και λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων στην
Ελλάδα, είναι σχετικά ελαστικό, παρότι οι υπηρεσίες που παρέχουν έχουν άμεσες συνέπειες
στην υγεία του ατόμου, με αποτέλεσμα τα όρια του νόμιμου και του ηθικού να μην είναι
διακριτά. Ωστόσο, αποδεικνύεται με την παρούσα έρευνα ότι η ηθική στάση των
επιχειρήσεων και των ατόμων που τις διοικούν, όχι μόνον είναι σημαντικός παράγοντας στην
θετική αντίληψη του καταναλωτή για την επιχείρηση, αλλά επιπλέον τον ωθεί σε θετική
συμπεριφορά με την δια στόματος επικοινωνία αυτής της θετικής αντίληψης.
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Η ΕΝΕΡΓΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΚΑΛΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ανωυρκάτη Ε.1,Παγώνη Ε.2
1. Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι, 2. Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η γρήγορη αστικοποίηση και ταυτόχρονη εκβιομηχάνιση, μηχανοποίηση και μηχανοκίνηση
έχουν μειώσει το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας στις πόλεις (Ulijszek, 2018). Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει ότι οι ολιστικές και ολοκληρωμένες
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης και της κατάλληλης διαμόρφωσης του αστικού
περιβάλλοντος με στόχο την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας για μετακίνηση και
αναψυχή, έχουν ως αποτέλεσμα έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής (Day 2018, p. 303). Αυτές οι
στρατηγικές έχουν προσδιορίσει την ενεργή μετακίνηση ως εναλλακτική λύση για την
ελαχιστοποίηση της καθιστικής ζωής, μειώνοντας τον κίνδυνο επιπτώσεων χρόνιων
νοσημάτων, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης, και βελτιώνοντας την υγεία των ανθρώπων
λόγω της αύξησης της σωματικής δραστηριότητας (Gao et. al. 2018, Vich, Marquet &
Miralles – Guasch, 2019). Σε αντίθεση με την χρήση αυτοκινήτου ή άλλου μεταφορικού
μέσου, η ενεργή μετακίνηση, η οποία περιλαμβάνει μορφές μετακίνησης όπως το περπάτημα
και η ποδηλασία, έχει και περιβαλλοντικά οφέλη όπως η μείωση εκπομπών άνθρακα και η
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης (Helbick, 2017; Lin, 2018). Ο στόχος αυτής της
έρευνας είναι να αναλύσει προγράμματα ενεργής μετακίνησης στην Ευρώπη, καθώς και να
συγκρίνει καλές πρακτικές. Επίσης προτείνονται μέτρα και σχέδια δράσεων που βοηθάνε
στην εδραίωση της ενεργής μετακίνησης στο αστικό περιβάλλον. Για τους σκοπούς της
έρευνας, δευτερογενή δεδομένα που ανακτήθηκαν από μια λεπτομερή βιβλιογραφική
ανασκόπηση πρακτικών ενεργής μετακίνησης συμπληρώνονται με πέντε συνεντεύξεις από
φορείς (εκπροσώπους) καλών πρακτικών σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες. Οι συνεντεύξεις
επικεντρώθηκαν σε πρακτικές που η υιοθέτηση τους συμβάλλει στην αύξηση της ενεργούς
μετακίνησης. Με βάση βιβλιογραφική έρευνα φάνηκε ότι οι κύριες προκλήσεις για την
υιοθέτηση πρακτικών ενεργούς μετακίνησης αφορούν την ανεπαρκή υποδομή και την
περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες για τις διαθέσιμες επιλογές και διαδρομές ενεργών
μετακινήσεων. Με την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ευρώπη παρατηρήθηκε
μία στροφή στην ενεργή μετακίνηση συνοδευόμενη από μία αύξηση των κονδυλίων για
επενδύσεις σε σχετικές υποδομές. Το Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταφορών, Υγείας και
Περιβάλλοντος (PEP) ορίζει τους βασικούς άξονες των εθνικών σχεδίων Μεταφοράς, Υγείας
και Περιβάλλοντος. Πρωτοπόρες πόλεις όπως το Ελσίνκι θεσμοθέτησαν την σημασία της
ενεργής μετακίνησης με την υιοθέτηση ενός ιεραρχικού αστικού σχεδιασμού όπου
προτεραιότητα έχουν οι πεζοί, μετά οι ποδηλάτες, μετά οι εμπορικές μεταφορές, και τέλος τα
επιβατικά αυτοκίνητα. Η βιβλιογραφική μελέτη σε συνδυασμό με τις συνεντεύξεις έδειξαν
τρεις βασικούς πυλώνες επενδύσεων που συμβάλλουν στην επιτυχημένη εφαρμογή
προγραμμάτων της ενεργής μετακίνησης: 1) υποδομές που ενισχύουν την ασφαλή
μετακίνηση, 2) ενημερωτικές εκστρατείες για τα σχετικά οφέλη,3) συνοδευόμενες από
πρακτικές μοντέλων αλλαγής συμπεριφοράς.
Λέξεις κλειδιά: ενεργές πόλεις, ποδηλασία, αστικές βιώσιμες μεταφορές
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Είναι καλά τεκμηριωμένο σήμερα ότι η συμμετοχή σε ψυχαγωγικά προγράμματα αθλητισμού
αναψυχής συνδέεται με βελτιωμένη ατομική ευζωία. Η έρευνα στους ανασταλτικούς
παράγοντες αθλητικής συμμετοχής του ελεύθερου χρόνου έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμη
για την κατανόηση της λήψης αποφάσεων ενός ατόμου για αθλητική συμμετοχή. Η παρούσα
μελέτη χρησιμοποίησε το ιεραρχικό μοντέλο των περιορισμών αναψυχής με στόχο να
εξετάσει εάν και πώς οι ενδοπροσωπικοί, διαπροσωπικοί και δομικοί περιορισμοί επηρεάζουν
την αθλητική συμμετοχή σε αστικό περιβάλλον. Το δείγμα της μελέτης περιλάμβανε χίλιους
(N=1000) κατοίκους της Μητροπολιτική περιοχής της Θεσσαλονίκης. Οι ανασταλτικοί
παράγοντες μετρήθηκαν με την κλίμακα των Alexandris and Carroll (1997). Τα
αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη οκτώ διαστάσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε
ενδοπροσωπικούς, διαπροσωπικούς και δομικούς ανασταλτικούς παράγοντες. Οι
ενδοπροσωπικοί παράγοντες βρέθηκαν ως οι πιο σημαντικοί για την πρόβλεψη της αθλητικής
συμμετοχής. Τα αποτελέσματα συζητούνται με αναφορά στο ιεραρχικό μοντέλο των
ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής και στην ανάγκη βελτίωσης των ευκαιριών για
άσκηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Λέξεις Κλειδιά: ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής, αθλητική συμμετοχή, αστικό
περιβάλλον
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Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει το βαθμό ικανοποίησης πελατών σε
σχολές κοινωνικού και αθλητικού χορού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δευτερεύων σκοπός
της μελέτης ήταν να διερευνήσει αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο επίπεδο ικανοποίησης
μεταξύ των πελατών σε σχέση με α) το φύλο και την ηλικία β) την χορευτική τους εμπειρία.
Το δείγμα αποτέλεσαν 68 εν ενεργεία συμμετέχοντες σε προγράμματα χορού από την πόλη
της Θεσσαλονίκης κυρίως γυναίκες (76,5%), ηλικίας 31-50 ετών (55,9%) με χορευτική
εμπειρία άνω των πέντε ετών (55,9%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των μονάδων του δείγματος
παρακολουθεί μαθήματα και χορευτικές δράσεις σε ερασιτεχνικά τμήματα Latin και
Standard χορών (51,5%) ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (33,8%) είναι αθλητές του Cheerleading
Performance (είδος αγωνιστικού προγράμματος χορού). Για την διεξαγωγή της έρευνας
χρησιμοποιήθηκε η τροποποιημένη από τους Alexandris, Papadopoulos, Palialia & Vasiliadis
(1999), ≪Κλίµακα Ικανοποίησης Πελατών≫ (Customer Satisfaction Scale) των Alexandris
and Palialia (1999), προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχολών χορού. Το
ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελούνταν από τρεις ενότητες: α) δημογραφικά στοιχεία του
ερωτώμενου β) σχέση του με το χορό (είδος χορού, συχνότητα μαθημάτων, εμπειρία κτλ) και
γ) ικανοποίηση ασκουμένων σε χώρους εκγύμνασης κι αναψυχής. Για την τρίτη ενότητα
χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο των Alexandris et al (1999) το οποίο αποτελείται από 24
ερωτήσεις/στοιχεία έξι βασικών παραγόντων: Εγκαταστάσεις/Υπηρεσίες ( επτά στοιχεία),
Στάση προσωπικού (τέσσερα στοιχεία), Χαλάρωση (τρία στοιχεία), Διανοητικός παράγοντας
(τέσσερα στοιχεία), Υγεία/Φυσική Κατάσταση (τρία στοιχεία), Κοινωνικός Παράγοντας (τρία
στοιχεία). Στις ερωτήσεις της Κλίμακας προστέθηκαν και δύο ερωτήσεις που αφορούσαν την
υπευθυνότητα από την πλευρά της επιχείρησης όπως ανταπόκριση στα αιτήματα των
πελατών και άμεση ενημέρωση για τυχόν αλλαγές που κατατάχθηκαν στον παράγοντα
«Υπηρεσίες». Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε
το στατιστικό πακέτο SPSS 27. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι κυριότεροι λόγοι που
οδήγησαν το δείγμα στην επιλογή του χορού ως δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου είναι η
διατήρηση της ψυχικής και σωματικής τους υγείας, το 64,7% του δείγματος δηλώνει απόλυτα
ευχαριστημένο από τις σχολές χορού που συμμετείχαν στην έρευνα ενώ το 50% πιστεύει πως
η πανδημία του Covid 19 δεν επηρέασε την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Από τις
περιγραφικές στατιστικές αναλύσεις προέκυψε πως οι πελάτες των σχολών χορού
αξιολόγησαν υψηλά και τους έξι παράγοντες που συνιστούν την πελατειακή ικανοποίηση
ενώ από τα t-test ανεξάρτητων δειγμάτων δεν προέκυψαν διαφοροποιήσεις στο βαθμό
ικανοποίησης των μονάδων του δείγματος α) ούτε σε σχέση με το φύλο και την ηλικία β)
ούτε σε σχέση με τα χρόνια χορευτικής εμπειρίας. Σαφέστατα, ιδιαίτερα στην μετά Covid
εποχή, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χορευτικών δραστηριοτήτων
χρειάζονται αναβάθμιση των στρατηγικών προσέλκυσης και διατήρησης πελατών μέσα από
περεταίρω έρευνες που αφορούν την ικανοποίηση των πελατών τους καθώς σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος και διασφάλιση της βιωσιμότητας τους.
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικός χορός, ικανοποίηση πελατών, σχολές χορού
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ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Καραγιάννης Ν.Φ., Κώστα Γ., Αλμπανίδης Ε. & Γαργαλιάνος Δ.
ΣΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ο τουρισμός αποτελεί φαινόμενο πολύπλευρο και πολυδιάστατο. Είναι οικονομικό,
κοινωνικό, ψυχολογικό φαινόμενο (Θεοδωροπούλου, 2006). Ο τουρισμός περιπέτειας ανήκει
στο ευρύ φάσμα του εναλλακτικού τουρισμού και του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων.
Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει τις έννοιες του τουρισμού ως φαινόμενο, του
τουρισμού περιπέτειας ως μέρος του εναλλακτικού τουρισμού, των υπαίθριων τουριστικών
δραστηριοτήτων αναψυχής, των ακραίων αθλημάτων στο τουρισμό, την έννοια των
ατυχημάτων σε αυτό το τομέα καθώς και τη πορεία των τελευταίων στην ελληνική χώρα. Η
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανασκόπηση της ελληνικής αλλά και
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικά με το τουρισμό περιπέτειας αλλά και η ανάλυση της
πορείας των ατυχημάτων, μελετώντας τα αρχεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και
Αναρρίχησης, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει αύξηση στα ατυχήματα στο τουρισμό
περιπέτειας. Η Ε.Μ.Α.Κ. ως κρατικός φορέας (οι άλλοι δύο βοηθούν εθελοντικά σε
περιστατικά), παρουσίασε το μεγαλύτερο αρχείο. Λόγω αυτού έγινε αντιληπτή η μεγάλη
αύξηση των ατυχημάτων στο συγκεκριμένο είδος τουρισμού. Το 2001 τα περιστατικά που
χρειάστηκε να επέμβει ήταν 35 ενώ το 2019 ήταν 186. Η χρονιά του 2018 αποτελεί τη χρονιά
με τα περισσότερα περιστατικά, 203.

Γρ

Γράφημα 1. Πλήθος ατυχημάτων ανά έτος από το 2001 έως το 2019. Στοιχεία από το αρχείο της Ειδικής Μονάδας
Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε το ποσοστό ατυχημάτων στο τουρισμό περιπέτειας να
μειωθεί είναι μονάχα η εκπαίδευση σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο. Είναι μια
εκπαίδευση που διαρκεί εφόρου ζωής. Η πρακτική εκπαίδευση, πάνω σε ζητήματα διάσωσης,
θα μπορούσε να έχει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των ατυχημάτων. Μελλοντικές έρευνες,
θα εμβαθύνουν στις αιτίες των ατυχημάτων, στα ατυχήματα που συμβαίνουν ανά περιοχές
στην ελληνική επικράτεια αλλά και τη δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, σχετικά
με το τρόπο αντιμετώπισης και μείωσης των ατυχημάτων.
Λέξεις κλειδιά : Τουρισμός, υπαίθριες δραστηριότητες, ακραία αθλήματα, τουρισμός
περιπέτειας, ατυχήματα.
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Events, which are increasing in number every year, are a global phenomenon which gains
more and more value, as one of the most important parts of tourism. Among events, smallscale like local sport ones represent a significant advantage for the development of tourist
destinations since they generate a sustainable impact for the host community. However, in
order to stage a successful small-scale event, proper planning is required that would meet the
needs of the local community; the encouragement and support of local stakeholders will
probably lead to successful completion of event projects. Yet, few studies have explored the
attitude of local stakeholders in the context of sustainability of small-scale sport events. This
exploratory study aims to address this gap by examining the economic, social and
environmental impact of a small-scale running event on local community life. The analysis is
carried out on a case study based on qualitative data collection. To address the research
question regarding their opinions on the sustainability of Ioakeim Lioulias small-scale event,
semi-structured interviews were held in the region of Krokos Kozanis, a small village in
western Greece. The interview guide was created by including the following key terms:
sustainability, running events, small-scale events and local community, based on the relevant
academic event tourism literature. The guide, which was composed of six main and the
follow-up questions, covered the topics: the general business information section (ownership
type, business nature, and the number of years of business ownership); the sustainability
section (questions on the economic, socio-cultural, and environmental impacts of the event);
and the events section (the relationship between the organization of the event and tourism
development).Twenty-five local stakeholders of Krokos Kozanis participated in the
qualitative research. The findings show that the economic and social effects of the race are
perceived favorably, resulting in a more positive attitude toward event tourism development.
Perceived environmental sustainability is also discussed. This paper offers an insight into
different stakeholders’ interpretations based on their experience of a small-scale event and
sheds light on the understanding of tourism sustainability from a local-community viewpoint.
Keywords: sustainability, local community, running event, attitude, Krokos Kozanis
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
Καραγιώργος, Θ.1,4, Κωνσταντινίδης, Κ.2, Ντοβόλη, Α.3,4 & Αλεξανδρής, Κ.1,
1 ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ, 2 ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ, 3Frederick University, 4ΕΑΠ
Οι αθλητικές διοργανώσεις μικρής κλίμακας βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης την τελευταία
δεκαετία. Πολλές επώνυμες διοργανώσεις μικρής κλίμακας, στην προσπάθεια τους να
αποκτήσουν διεθνή προσωπικότητα, προσφέρουν σειρές αγώνων σε διαφορετικούς
προορισμούς ανά τον κόσμο υπό την ίδια επωνυμία. Η συγκεκριμένη στρατηγική έχει
αποδειχθεί ισχυρός μοχλός ανάπτυξης τουριστικών προορισμών με πολλαπλά οφέλη για τους
συμμετέχοντες και την τοπική κοινωνία (Kaplanidou, et al., 2012). Το μοντέλο της
Ψυχολογικής Συνέχειας αποτυπώνει τη σταδιακή εμπλοκή του ατόμου με ένα αθλητικό
αντικείμενο ενδιαφέροντος κατηγοριοποιώντας αυτό στα τέσσερα διαδοχικά στάδια: της
αναγνώρισης, της έλξης, της προσκόλλησης και της δέσμευσης (Funk & James, 2001).
Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει το συγκεκριμένο μοντέλο σε αθλητικές και αναψυχικές
δραστηριότητες (Alexandris, et al., 2017). Ωστόσο, η εφαρμογή του σε αθλητικές
διοργανώσεις μικρής κλίμακας παραμένει ελλιπείς. Σκοπός της έρευνας είναι: α) να
τμηματοποιήσει τους συμμετέχοντες μίας διεθνούς αθλητικής επωνυμίας (Ocean man openwater) με 15 κολυμβητικούς αγώνες σε όλο τον κόσμο, βάσει του μοντέλου της Ψυχολογικής
Συνέχειας και β) να διερευνήσει τις διαφορές της «προσωπικότητας» της επωνυμίας ανά
διοργάνωση. Το συνολικό δείγμα αποτέλεσαν 712 συμμετέχοντες από 10 διοργανώσεις της
επωνυμίας «Oceanman». Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν άνδρες (65,9%), μεταξύ 4150 ετών (32,3%) και απόφοιτοι ΑΕΙ (90,3%). Ακόμη, συμμετείχαν σε 3 με 5 κολυμβητικές
διοργανώσεις ετησίως (31,9%) τις οποίες συνδύαζαν με διακοπές στον εκάστοτε προορισμό
(65,4%). Το εργαλείο μέτρησης των κλιμάκων ήταν: α) Εμπλοκή με την επωνυμία – Beaton,
Funk, Ridinger & Jordan (2011) και β) Προσωπικότητα της επωνυμίας – Alexandris (2016).
Οι αναλύσεις έγιναν με τα στατιστικά πακέτα AMOS και SPSS. Τα αποτελέσματα της
έρευνας φανέρωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές για όλες τις μεταβλητές (συναρπαστική,
ικανή, αυθεντική, σκληρή/απαιτητική, ειλικρινής). Οι δείκτες της επιβεβαιωτικής
παραγοντικής ανάλυσης είχαν αποδεκτές τιμές προσαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, οι δυο
κλίμακες έδειξαν ότι έχουν υψηλή αξιοπιστία (Cronbach’s alpha) και αποδεκτή συγκλίνουσα
(CR,AVE) και αποκλίνουσα εγκυρότητα (MSV). Η πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης
(MANOVA) παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα στάδια του μοντέλου
της Ψυχολογικής Συνέχειας και τις διαστάσεις της προσωπικότητας της επωνυμίας. Τα
αποτελέσματα ανέδειξαν τη διαφορετική αντιλαμβανόμενη προσωπικότητα των
διοργανώσεων της ίδια επωνυμίας. Το γεγονός αυτό δείχνει την αναγκαιότητα της
διαχείρισης της προσωπικότητας των διεθνών επώνυμων αθλητικών διοργανώσεων μικρής
κλίμακας και τη δημιουργία προωθητικών εκστρατειών ως προς την ανάπτυξη μίας ενιαίας
ταυτότητας της επωνυμίας.

Λέξεις κλειδιά: μοντέλο ψυχολογικής συνέχειας, προσωπικότητα της επωνυμίας, αθλητικές
διοργανώσεις μικρής κλίμακας
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ
Χορτομάρης, Β.
ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΑΠΘ
Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση – αποτίμηση μικρών αθλητικών
γεγονότων και πιο συγκεκριμένα η αποτίμηση ενός μικρού διήμερου διεθνή αγώνα
προσανατολισμού (orienteering) που διεξήχθη στις Σέρρες το Νοέμβριο του 2017. Μέσα από
την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρουσιάζονται συνοπτικά οι παράμετροι που
επηρεάζουν την αποτίμηση των αθλητικών γεγονότων και στη συνέχεια επιλέγεται ο
κατάλληλος τρόπος αξιολόγησης για τον συγκεκριμένο αγώνα. Κατόπιν εφαρμόζεται η
παραπάνω μεθοδολογία ώστε να προκύψουν οι επιπτώσεις της ανωτέρω τουριστικής
εκδήλωσης, κυρίως οικονομικές. Τα στοιχεία καταδεικνύουν το θετικό οικονομικό
αποτέλεσμα καθώς και την τεράστια δυναμική που υπάρχει ώστε να αναπτυχθεί περεταίρω
και συστηματικά η ανωτέρω δραστηριότητα.
Λέξεις – κλειδιά: Αποτίμηση μικρών αθλητικών γεγονότων, Αγωνιστικός προσανατολισμός,
Orienteering,Αθλητικός τουρισμός, Σέρρες
Εισαγωγή
Τα αθλητικά γεγονότα είναι μια τεράστια βιομηχανία όπου προσελκύουν αθλητές, θεατές,
χορηγούς αλλά και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (Αλεξανδρής, 2016; Saayman & Saayman,
2014). Επίσης εύκολα μπορεί κάποιος να κατανοήσει την διαφορά στο μέγεθος αυτών των
γεγονότων. Για παράδειγμα οι σημερινοί Ολυμπιακοί αγώνες έχουν έναν τεράστιο
προϋπολογισμό και συμμετέχουν αθλητές από ολόκληρο τον κόσμο ενώ τα χρήματα που θα
δαπανηθούν για έναν τοπικό αγώνα ποδηλασίας δρόμου είναι ελάχιστα και οι συμμετέχοντες
περιορίζονται από τις γύρω πόλεις. Οι ερευνητές τα κατατάσσουν σε μεγάλα, μεσαία, μικρά
και προσπαθούν να αξιολογήσουν το ‘αποτύπωμα’ τους σε διάφορα επίπεδα (οικονομικό,
κοινωνικό, περιβαλλοντικό κτλ) (Saayman & Saayman, 2014; Taks et al, 2015; Duglio &
Beltramo, 2017; Weerakoon, 2016). Στην παρούσα εργασία θα γίνει περιληπτική αναφορά
στις ανωτέρω έννοιες, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν κυρίως τα μικρά αθλητικά γεγονότα
στα οποία περιλαμβάνονται τα τουριστικά και θα επιλεχθεί ο κατάλληλος τρόπος
αξιολόγησης που ταιριάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
Ερευνητικός στόχος
Σκοπός της εργασίας είναι η εφαρμογή της ανωτέρω θεωρίας κατάταξης - αποτίμησης σε
μικρό διεθνή αγώνα προσανατολισμού (orienteering)που διεξήχθη στις Σέρρες τον Νοέμβρη
του 2017 και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Τα αθλητικά γεγονότα καθώς είναι πολυπαραγοντικές διοργανώσεις πρέπει να εξετασθούν
από πολλές οπτικές γωνίες. Σήμερα καθώς ο ανταγωνισμός κυριαρχεί, το οικονομικό μέγεθος
και αποτύπωμα τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους διοργανωτές, τους τοπικούς άρχοντες
αλλά και την τοπική κοινωνία (Kesenne, 2005). Οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τα
αθλητικά γεγονότα είναι ο διοργανωτής τους (κράτος, ομοσπονδία, σύλλογος, ιδιώτης), η
συχνότητα τους (επαναλαμβανόμενα ή σποραδικά), οι συμμετέχοντες (επαγγελματίες,
αθλητές, τουρίστες), ο τύπος τους (ομαδικά, ατομικά), η διάρκεια τους (ώρες, ημέρες) και η
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οικονομική επιρροή τους (κράτος, περιφέρεια, δήμος) (Saayman & Saayman, 2014). Αφού
λάβουμε υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα αθλητικά γεγονότα σε
μεγάλα, μεσαία και μικρά (πίνακας 1).

Πίνακας 1. Δομικοί παράγοντες κατάταξης των αθλητικών γεγονότων
(Saayman & Saayman, 2014).
Επίσης ένας άλλος τρόπος κατάταξης σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, όπου
συμπυκνώνει όλα τα ανωτέρω παρουσιάζεται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2. Κατάταξη των αθλητικών γεγονότων σε τύπους
(Gratton, Dobson & Shibli, Wilson cited on Duglio & Beltramo, 2017).
Οι ερευνητές εδώ και αρκετά χρόνια μελετούν το οικονομικό αποτύπωμα κυρίως των
μεγάλων αθλητικών γεγονότων (Ολυμπιακοί αγώνες, Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, κτλ)
(Agha & Taks, 2015) ενώ σε πολλές περιπτώσεις αγνοούν άλλους παράγοντες που
επηρεάζουν το περιβάλλον (Duglio & Beltramo, 2017; Weerakoon, 2016) και την τοπική
κοινωνία (Taks et al, 2015). Αδιαμφισβήτητα η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος είναι κάτι
που αφορά όλους και οι τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν τα αθλητικά γεγονότα όντας πλέον
ευαισθητοποιημένες, ελέγχουν και συνηγορούν αντίθετα όταν αντιληφθούν την υποβάθμιση
του περιβάλλοντος εξαιτίας των αγώνων. Επιπλέον η διοργάνωση αθλητικών γεγονότων
μπορεί να επιφέρει ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, βελτίωση της ποιότητας ζωής, όπως και
να αφήσει μια ‘κληρονομιά’ όπου θα βελτιώσει την εικόνα της περιοχής ως παρακαταθήκη
για μελλοντικές διοργανώσεις ή ως τουριστικό προορισμό.
Τα προηγούμενα χρόνια τα κύρια εργαλεία αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι
συνολικές οικονομικές επιπτώσεις (impact) στην τοπική κοινωνία και η ανάλυση κόστους –
οφέλους (cost-benefit analysis) (Kesenne, 2005).Σήμερα πλέον το ερευνητικό ενδιαφέρον
διευρύνεται και σε αθλητικά γεγονότα μεσαίου η μικρού μεγέθους (Agha & Taks, 2019) αλλά
και στο ολιστικό αποτύπωμα τους (οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό) ώστε να

45

εξαχθούν συμπεράσματα που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και όχι σε ένα
θεωρητικό μοντέλο. Επίσης λαμβάνονται υπόψιν οι διαφορετικοί πόροι του συστήματος
(υποδομές, μεταφορές, νερό, απόβλητα, συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, απασχόληση,
χρήματα που θα επενδυθούν από την πολιτεία) ώστε να ελεγχθεί η φέρουσα ικανότητα του
(Agha & Taks, 2015). Ελέγχεται δηλαδή κατά πόσο η παροχή προμήθειας υλικών,
υπηρεσιών, κτλ από την πόλη που φιλοξενεί τους αγώνες, μπορεί να υπερκαλύψει την ζήτηση
τους από το αθλητικό γεγονός. Οι θεατές, σύμφωνα με τους Kwiatkowski & Oklevik (2017)
είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συνεισφέρει ιδιαιτέρως σε μερικές περιπτώσεις
αθλητικών διοργανώσεων και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις αναλύσεις και στο
συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα. Έτσι γίνεται προφανές πως καμία κοινωνία δεν θα δεχθεί
να φιλοξενήσει αθλητική διοργάνωση όπου το συνολικό της αποτύπωμα θα την επιβαρύνει
ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή οι αγώνες πρόκειται να έχουν θετική επίδραση,
θα υποστηρίξουν την εκδήλωση.
Επιλογή τρόπου αξιολόγησης σε μικρού μεγέθους αθλητικά γεγονότα : Τα μικρά αθλητικά
γεγονότα (τύποι D&E) ακόμη κι αν λάβουν χώρα σε μια μικρή πόλη γίνεται εύκολα
αντιληπτό πως επηρεάζουν ελάχιστα τις υποδομές της, την κοινωνική δραστηριότητα της
αλλά και τους διαθέσιμους πόρους της (τροφή, ενέργεια, νερό, κτλ). Από την άλλη μεριά
είναι συνήθης πρακτική για τέτοιου μεγέθους εκδηλώσεις να μην επενδύονται χρήματα από
την πολιτεία (ή δαπανούνται πολύ μικρά ποσά) για την φιλοξενία των ανωτέρω αγώνων
(υποδομές, διάφορα οργανωτικά έξοδα, κτλ) αλλά μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
(χορηγίες, αντίτιμο συμμετοχής) να καλύπτονται τυχόν κόστη της διοργάνωσης. Συνεπώς η
αποτίμηση εστιάζεται στο οικονομικό αποτύπωμα, αφού προηγουμένως έχουν αφαιρεθεί οι
παράγοντες οι οποίοι δεν επηρεάζουν ή επηρεάζουν ανεπαίσθητα την μικρή πόλη που
φιλοξενεί το αθλητικό γεγονός (Sanchez&Barajas, 2010). Οι δύο κύριες μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές είναι οι συνολικές οικονομικές επιπτώσεις (impact
study) στην τοπική κοινωνία και η ανάλυση κόστους – οφέλους (cost-benefit analysis)
(Kesenne, 2005). Στην πρώτη περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εισερχόμενες
οικονομικές ροές (άμεσες και έμμεσες) προς τον τόπο που φιλοξενεί το γεγονός, αγνοώντας
τυχόν επιδοτήσεις από την πολιτεία προς τον διοργανωτή (κατασκευή αθλητικών
εγκαταστάσεων, άμεσες χρηματικές ενισχύσεις, κτλ) ενώ στην δεύτερη λαμβάνονται υπόψη
πολυεπίπεδα οι παράγοντες που ωφελούν την κοινωνία και ποιο είναι το συνολικό κόστος της
διοργάνωσης ώστε να προκύψει το καθαρό αποτέλεσμα (θετικό ή αρνητικό). Γι’ αυτό
άλλωστε πολλοί σύμβουλοι αθλητικών διοργανώσεων χρησιμοποιούν τις εισερχόμενες
οικονομικές επιπτώσεις ως επιχείρημα με σκοπό να αιτηθούν την χρηματοδότηση της
διοργάνωσης τους από τους τοπικούς κυβερνήτες. Στην υπό μελέτη περίπτωση που θα
παρουσιαστεί παρακάτω επιλέχθηκε η ανάλυση κόστους – οφέλους διότι αποτυπώνει και
αναλύει καλύτερα το τελικό αποτέλεσμα ενώ θα ελεγχθεί με συνοπτικό τρόπο η προσφορά
πόρων και η απαίτηση τους από τον αγώνα προσανατολισμού ( CRS city resource supply,
ERD event resource demand) (Agha&Taks, 2015).
Περιγραφή περιπτωσιολογικής μελέτης - Αποτελέσματα
Η μελέτη περίπτωσης όπου θα εφαρμοστεί η ανωτέρω θεωρία αφορά διήμερους διεθνείς
αγώνες προσανατολισμού που διεξήχθησαν στις 6-11 και 10-11-2017 στις Σέρρες
(Χορτομάρης, 2017). Πρόκειται για περιστασιακή μικρή αθλητική διοργάνωση που
κατατάσσεται στον τύπο Ε. Το άθλημα του αγωνιστικού προσανατολισμού (orienteering)
είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις σκανδιναβικές χώρες, δεν χρειάζεται μόνιμες αθλητικές
εγκαταστάσεις αφού η περιοχή τέλεσης των αγώνων είναι το φυσικό περιβάλλον (δάσος ή
αστικός ιστός) και είναι εξίσου δημοφιλές σε άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών. Η
ανωτέρω περίπτωση πρόκειται για διοργάνωση αθλητικού τουρισμού με αλλοδαπούς
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συμμετέχοντες, κυρίως από τις σκανδιναβικές χώρες, ηλικίας 50-70 ετών. Να σημειωθεί πως
δεν συμμετείχαν Έλληνες και στις 2 αγωνιστικές μέρες, ενώ έλαβαν μέρος συνολικά 100
άτομα (45 στις 6-11 και 55 στις 10-11). Οι συμμετέχοντες πλήρωσαν αντίτιμο συμμετοχής
10€/άτομο (καλύφθηκε το κόστος χαρτογράφησης και διοργάνωσης των αγώνων) καθώς
επίσης και την διαμονή διατροφή τους. Την 1η ημέρα τους μετέφερε λεωφορείο σουηδικών
συμφερόντων ενώ την δεύτερη ναυλώθηκε και 2ολεωφορείο ελληνικών συμφερόντων. Επίσης
την 2η ημέρα η νομαρχία Σερρών επιχορήγησε λεωφορείο (250€) για αστική μετακίνηση.
Δόθηκαν έπαθλα από τοπικούς παραγωγούς αξίας 200€ στους πρώτους των κατηγοριών ως
χορηγίες. Λίγοι θεατές από τις Σέρρες, την Δράμα και την Καβάλα παρακολούθησαν τους
αγώνες χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο παρακολούθησης. ‘Έτσι, το όφελος που προκύπτει
είναι : αντίτιμο συμμετοχής 10*100=1000€, διαμονή 25*100=2500€, διατροφή
15*100=1500€, Σύνολο 1000+2500+1500=5000€. Αντίστοιχα το κόστος για την τοπική
κοινωνία ήταν : έπαθλα 200€, λεωφορείο 250€, σύνολο 200+250=450€. Συνεπώς το
οικονομικό αποτύπωμα ήταν 5000-450=4550€ και αν το ανάγουμε ανά συμμετέχοντα
4550/100=45,50€. Επίσης στην διοργάνωση συμμετείχαν 10 εθελοντές ενώ οι λίγοι θεατές
που παρακολούθησαν τους αγώνες διέδωσαν θετικά σχόλια για τις περιοχές τέλεσης τους και
τις δυνατότητες που προσφέρουν για τέτοιου είδους αγώνες αλλά και για παρεμφερή
αγωνίσματα. Ιδιαίτερα θετικό ήταν το γεγονός ότι οι αγώνες έγιναν σε νεκρή τουριστικά
εποχή και μάλιστα εκτός Σαββατοκύριακου. Τέλος οι 50 συμμετοχές ανά ημέρα περίπου για
την πόλη των Σερρών (55.000 μόνιμοι κάτοικοι) είχαν μηδενική επίδραση στην φέρουσα
ικανότητα των τοπικών πόρων (νερό, τρόφιμα, ενέργεια, χρήση υποδομών, κτλ) και δεν
επιβάρυναν το περιβάλλον.
Συμπεράσματα
Το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τον ανωτέρω μικρό αγώνα
προσανατολισμού είναι ιδιαίτερα αποδοτικό αδιαμφισβήτητα. Για κάθε ένα ευρώ που
επενδύθηκε, επιστράφηκαν 11,10€. Αντίστοιχα αποτελέσματα δίνουν και άλλες έρευνες σε
αντίστοιχες διοργανώσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου και μάλιστα τονίζεται η βιωσιμότητα
τους (οικονομική, περιβαλλοντική) (Weerakoon, 2016; Duglio & Beltramo,
2017;Sanchez&Barajas, 2010). Η ολιστική θεώρηση των αθλητικών γεγονότων λαμβάνοντας
υπόψιν τους περισσότερους δυνατούς παράγοντες θα προσεγγίσει στο μέγιστο βαθμό το
πραγματικό αποτύπωμα τους. Επίσης πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον τρόπο επιλογής
αξιολόγησης γιατί οι διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις πρέπει να αντιμετωπισθούν με τον
κατάλληλο τρόπο. Τέλος αξίζει να σημειωθεί όσον αφορά τους αγώνες προσανατολισμού
πως σε πολλές μεσογειακές χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Κύπρος) έχουν
αντιληφθεί τα οφέλη που παρουσιάστηκαν ανωτέρω και διοργανώνουν τακτικά αγώνες
orienteeringσε νεκρές τουριστικά περιόδους ενώ στην Ελλάδα δυστυχώς διεξάγονται
περιστασιακά τέτοιες εκδηλώσεις.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣE ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιτσάρη, Ζ., Αναστασιάδου. Κ., Καταμούτου, Ι. & Θεοδωράκης, Ν.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες
Περίληψη
Τα κίνητρα των συμμετεχόντων σε αθλητικές διοργανώσεις, έχουν αποτελέσει αντικείμενο
αρκετών ερευνών, με σκοπό συχνά την τμηματοποίηση των συμμετεχόντων για λόγους
μάρκετινγκ, αλλά και την βελτίωσης της πελατειακής εμπειρίας (Kruger & Viljoen, 2019).
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν τα κίνητρα συμμετοχής σε Αθλητικά
Γεγονότα Μαζικής Συμμετοχής (ΑΓΜΣ) στην Ελλάδα. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη
μέθοδο της θεματικής ανάλυσης η οποία ανέδειξε 8 κίνητρα που αφορούσαν: α) το νόημα
ζωής, β) την αυτοεκτίμηση, γ) την ψυχολογική αντιμετώπιση, δ) την επίτευξη προσωπικού
στόχου, ε) την αναγνώριση/ αποδοχή, στ) την παρότρυνση, ζ) τη δημιουργία σχέσεων και η)
τη σωματική υγεία. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι σημαντικά καθώς παρέχουν ισχυρή
υποστήριξη στον μοντέλο παρακίνησης μαραθωνοδρόμων (Motivations Of Marathoners
Scales) του Masters και των συνεργατών του (2015). Πρακτικά η έρευνα αυτή, παρέχει ένα
πλαίσιο κινήτρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους διοργανωτές Αθλητικών
Γεγονότων Μαζικής Συμμετοχής στην Ελλάδα ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τους
συμμετέχοντες με σκοπό να προσφέρουν πιο στοχευόμενες υπηρεσίες.
Λέξεις- κλειδιά: αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής, κίνητρα συμμετοχής, σχεδιασμός
υπηρεσιών, MOMS
Εισαγωγή
Η αύξηση της συμμετοχής σε ατομικές και ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες ανέδειξε τα
δρομικά γεγονότα σε μια παγκόσμια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων
(Wahba, 2015). Ωστόσο, η συγκεκριμένη αγορά εμφανίζει σημάδια κόπωσης με αποτέλεσμα
τη μείωση των συμμετοχών στα δρομικά γεγονότα (Baker et al., 2018). Παράλληλα έχει
παρατηρηθεί και μια διαφοροποίηση στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων
(Loughran, et al., 2013). Συνεπώς, κρίνεται σημαντική η διαχρονική διερεύνηση των
κινήτρων για συμμετοχή σε Αθλητικά Γεγονότα Μαζικής Συμμετοχής (ΑΓΜΣ), καθώς και η
πιθανότητα διαφοροποίησής τους με την πάροδο του χρόνου, ώστε να αντιμετωπιστούν
προκλήσεις σχετικά με τις νέες τάσεις της αγοράς αυτής (Buning et al., 2016). Μέχρι στιγμής
στις υπάρχουσες έρευνες που εξετάζουν τα κίνητρα έχουν χρησιμοποιηθεί ως επί το πλείστον
ποσοτικές μέθοδοι (Malchrowicz-Mośko et al., 2020). Όμως, σύμφωνα με τον Babbie (2009),
οι ποιοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων μπορούν να προσφέρουν πιο πλούσιες
πληροφορορίες στον ερευνητή που αφορούν στις στάσεις και στις ανθρώπινες συμπεριφορές.
Σκοπός της έρευνας
Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθούν τα κίνητρα συμμετοχής των δρομέων που
συμμετέχουν σε ΑΓΜΣ στην Ελλάδα, με τη χρήση ποιοτικής μεθόδου, καθώς και να
εξεταστεί αν τα αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με την κατηγοριοποίηση των κινήτρων
όπως αυτή παρουσιάζεται στο δημοφιλές μοντέλο MOMS.
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
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Η σημασία των κινήτρων των συμμετεχόντων, δηλαδή η εσωτερική κατάσταση ενός ατόμου
που τον οδηγεί να συμμετάσχει σε αθλητικές εκδηλώσεις, είναι εξαιρετικής σημασίας για την
κατανόηση της πελατειακής συμπεριφοράς (Alexandris, Kouthouris, Funk, & Giovani, 2009).
Τα κίνητρα για τη συμμετοχή σε αθλητικά δρομικά γεγονότα είναι πολυδιάστατα (Sterdt,
2014) και σύμφωνα με την κλίμακα (MOMS), χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες: α) τα
ψυχολογικά κίνητρα- που περιλαμβάνουν τη διατήρηση ή την ενίσχυση της αυτο εκτίμησης.
Παρέχουν την αίσθηση του νοήματος της ζωής, την επίλυση προβλημάτων και την
αντιμετώπιση αρνητικών συναισθημάτων, β) τα κοινωνικά κίνητρα που περιλαμβάνουν την
επιθυμία για κοινωνικοποίηση με άλλους δρομείς καθώς και την αναγνώριση και την έγκριση
από τρίτους, γ) τα σωματικά κίνητρα περιλαμβάνουν τα οφέλη για τη γενικότερη υγεία και
για τη διατήρηση υγιούς βάρους και δ) τα κίνητρα επίτευξης περιλαμβάνουν τον
ανταγωνισμό με άλλους δρομείς καθώς και την επίτευξη προσωπικών στόχων (Masters et al.,
1995). Οι Heazlewood et al., (2018) επιχείρησαν να επανεκτιμήσουν την κατηγοριοποίηση
των κινήτρων με βάση την παραπάνω κλίμαλα, εστίασαν όμως μόνο σε μαραθωνοδρόμους
αγνοώντας το σύνολο των συμμετεχόντων σε ΑΓΜΣ. Τουλάχιστον όσο εμείς γνωρίζουμε
μόνο μία μελέτη διερεύνησε τα κίνητρα συμμετοχής δρομέων όλων των επιπέδων,
αναδεικνύοντας ως κίνητρα τη φιλανθρωπία, τον τύπο του αγώνα, τη συλλογική ταυτότητα,
την ψυχαγωγία και το αγωνιστικό επίπεδο (Καλλιτσάρη &συν., 2018).
Μεθοδολογία
Συμμετέχοντες: Η επιλογή των συμμετεχόντων έλαβε χώρα με γενική σκόπιμη
δειγματοληψία, από προσωπικές επαφές με δρομείς της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας
Ελλάδας (Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κοζάνη, Χαλκιδική)
και της Αθήνας. Οι δρομείς που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν είχαν διαφορετικά επίπεδα
εμπειρίας σχετικά με τη συμμετοχή σε δρομικά γεγονότα, ενώ κριτήρια ένταξης τους
αποτέλεσαν η συμμετοχή τουλάχιστον σε ένα δρομικό γεγονός και η προθυμία συμμετοχής
στην έρευνα. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες ήταν συνολικά 39 άτομα (Ν=39) και των δυο
φύλων (17 άνδρες και 22 γυναίκες).
Μέθοδος παραγωγής δεδομένων: Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ένα γύρο
ατομικών ημι-δομημένων συνεντεύξεων (Ν=39). Τα θέματα προς συζήτηση των
συνεντεύξεων, περιελάμβαναν τις θέσεις των συμμετεχόντων, αλλά και τις πεποιθήσεις τους,
αναφορικά με τα κίνητρα συμμετοχή τους σε ΑΓΜΣ. Ακολούθως, συζητήθηκε η ύπαρξη
ενδεχόμενων κριτηρίων επιλογής μεταξύ των διοργανώσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
ακόλουθες ερωτήσεις:
• Γιατί συμμετείχατε στον τελευταίο αγώνα?
• Γιατί θα επιλέγατε να λάβετε μέρος σε κάποια διοργάνωση και όχι σε κάποια άλλη?
Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων: Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε θεματική
ανάλυση, που αναγνώρισε, κωδικοποίησε, οργάνωσε και κατανόησε επαναλαμβανόμενα
μοτίβα δεδομένων (Ισάρη & Πουρκός, 2015). Ακολουθήθηκε επαγωγική προσέγγιση όπου οι
κώδικες διαμορφώθηκαν εξ ολοκλήρου από τα δεδομένα και η μετεγγραφή και κωδικοποίηση
των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Atlas ti 9.
Δεοντολογικά ζητήματα: Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε ανώνυμα, διαφυλάσσοντας τα
προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναφορικά με τη φύση
και τους στόχους της έρευνας.
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Αποτελέσματα και Συζήτηση
Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία βασίστηκαν στις πληροφορίες που οι συμμετέχοντες
μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Από την ανωτέρω διαδικασία προέκυψαν
τέσσερις θεματικοί άξονες με 8 θέματα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα
έρευνα, είναι συμβατά με την κατηγοριοποίηση των κινήτρων της κλίμακας παρακίνησης
μαραθωνοδρόμων (MOMS), καθώς οι θεματικοί άξονες αντιστοιχούν στις 4 εννοιολογικές
κατηγορίες κινήτρων: ψυχολογικά κίνητρα, κίνητρα επίτευξης, κοινωνικά κίνητρα και
κίνητρα σωματικής υγείας (Masters et al., 1995). Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που
εμπεριέχονται στις θεματικούς άξονες των κινήτρων αφορούν:
α) τα ψυχολογικά κίνητρα. Στην κατηγορία αυτή εμπεριέχονται τρία θέματα που είναι το
νόημα ζωής, η αυτοεκτίμηση και τέλος η ψυχολογική αντιμετώπιση. Τα κίνητρα που
εμπεριέχονται στο πρώτο θέμα αυτής της κατηγορίας αφορούν την ευεξία, την αίσθηση
φιλανθρωπίας αλλά και την προσωπική ευχαρίστηση που θέλουν οι δρομείς να πετύχουν με
τη συμμετοχή τους. Στο δεύτερο θέμα, εμπεριέχονται κωδικοί που περιγράφουν το αίσθημα
της ταυτότητας και του «ανήκειν». Τέλος στο τρίτο θέμα, συμπεριλαμβάνονται τα μοτίβα που
περιγράφουν την έλλειψη άγχους και ανταγωνισμού που λειτουργεί ως ψυχολογική
αντιμετώπιση της έντασης της καθημερινότητας.
β)τα κίνητρα επίτευξης. Στον συγκεκριμένο θεματικό άξονα, αναφέρονται κίνητρα που
αφορούν τον προσωπικό στόχο των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα η κατηγορία αυτή
περιγράφει τους στόχους των δρομέων αναφορικά με την αθλητική τους επίδοση, με την
ανταπόκριση στην πρόκληση της συμμετοχής αλλά και με το αίσθημα ικανοποίησης που
βιώνουν με τη συμμετοχή τους στο δρομικό γεγονός.
γ)τα κοινωνικά κίνητρα που διαχωρίζονται σε κίνητρα αναγνώρισης/ αποδοχής, παρότρυνσης
και δημιουργίας σχέσεων. Σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους η αναγνώριση και
αποδοχή τους ως μέρος ενός συνόλου όπως η ομάδα της εταιρείας όπου εργάζονται αποτελεί
ένα βασικό κίνητρο συμμετοχής. Αξιοσημείωτο είναι πως η παρότρυνση από τον κοινωνικό
και εργασιακό περίγυρο, αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα ώστε να συμμετέχουν
σε κάποιο δρομικό αγώνισμα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η συμμετοχή τους αποτελεί
μια ευκαιρία για να δραστηριοποιηθούν και να δημιουργήσουν ή να δυναμώσουν τις σχέσεις
με μέλη της οικογένειας τους.
δ) τα κίνητρα σωματικής υγείας. Η τελευταία κατηγορία αφορά κίνητρα αναφορικά με την
σωματική υγεία. Η διατήρηση της φυσικής κατάστασης αλλά και η μετάδοση μηνυμάτων
υπέρ της υγείας αποτελούν για ορισμένους την αιτία συμμετοχής.
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Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση κινήτρων συμμετοχής σε ΑΓΜΣ στην Ελλάδα

Συμπεράσματα
Ο σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει τα κίνητρα συμμετοχής σε ΑΓΜΣ στην Ελλάδα. Τα
αποτελέσματα επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις διαστάσεις κινήτρων της κλίμακα MOMS
που παρουσιάστηκε στη βιβλιογραφία πριν 20 έτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο δύο κίνητρα
της κλίμακας MOMS συγκεκριμένα ο ανταγωνισμός που ανήκει στην κατηγορία των
κινήτρων επίτευξης και τα κίνητρα που σχετίζονται με την απώλεια βάρους της κατηγορίας
της σωματικής υγείας δεν βρέθηκαν στην παρούσα έρευνα, ενώ προέκυψε η παρότρυνση ως
ξεχωριστό θέμα της κατηγορίας κοινωνικά κίνητρα. Καθώς οι συμμετέχοντες στην έρευνα
δεν ήταν στην πλειοψηφία τους επαγγελματίες αθλητές, εξηγείται το γεγονός ότι δεν είχαν
σαν κίνητρό τους τον ανταγωνισμό. Επίσης, καθώς οι συνεντευξιαζόμενοι αντιλαμβάνονται
τα ΑΓΜΣ κυρίως ως δραστηριότητα αναψυχής κι όχι ως συστηματική άσκηση, η απώλεια
σωματικού βάρους δεν αποτέλεσε κίνητρο για να λάβουν μέρος. Tα αποτελέσματα της
παρούσας μελέτης συμβάλουν στην κατανόηση της συμπεριφοράς των δρομέων και θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές στη φάση του σχεδιασμού, αλλά και
για την επικοινωνία των ΑΓΜΣ. Συγκεκριμένα, οι διοργανωτές μπορούν να σχεδιάσουν
υπηρεσίες στοχεύοντας στη δημιουργία αξίας ώστε να ικανοποιήσουν αποτελεσματικά τους
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συμμετέχοντες, όπως παράλληλες δραστηριότητες για την ενίσχυση κοινωνικών σχέσεων ή
εκθέσεις αθλητικών προϊόντων από χορηγούς που σχετίζονται με την επίτευξη αθλητικών
επιδόσεων.
Βιβλιογραφία
Alexandris, K., Kouthouris, C., Funk, D., & Giovani, C. (2009). Segmenting winter
sport tourists by motivation: The case of recreational skiers. Journal of Hospitality Marketing
& Management, 18(5), 480–499.
Baker, B.J., Jordan, J.S. & Funk, D.C. (2018). Run again another day: The role of
consumer characteristics and satisfaction in repeat consumption of a sport-related experience
product. Journal of Sport Management, 32(1), 38–52.
Babbie, E.R. (2009). The Practice of Social Research. Belmont, CA: Wadsworth.
Cengage Learning.
Buning, R. J., & Walker, M. (2016). Differentiating mass participant sport event
consumers: traditional versus non-traditional events. Sport Marketing Quarterly, 25(1), 47-58.
Heazlewood, I., Walsh, J., & Climstein, M. (2018). Re-evaluation of the factor structure
of motivations of marathoners scales (MOMS). Applied Psychology Readings (pp. 57-71):
Springer, Singapore.
Kruger, M., & Viljoen, A. (2019). Destination vs event attributes: Enduring spectators’
loyalty. Journal of Convention & Event Tourism (pp. 1-23). Routledge.
Loughran,M.J., Hamilton, D. & McGinley,M. (2013). Motivations and perceived
benefits of marathoning: an exploratory study. Athletic Insight, 5(1), 113-127.
Masters, K. S., & Ogles, B. M. (1995). An investigation of the different motivations of
marathon runners with varying degrees of experience. Journal of Sport Behavior, 18(1), 6979.
Malchrowicz-Mośko, E., Gravelle, F., Dąbrowska, A., & León-Guereño, P. (2020). Do
years of running experience influence the motivations of amateur marathon
athletes?. International journal of environmental research and public health, 17(2), 585.
Perić, M., Dragičević, D., & Škorić, S. (2019). Determinants of active sport event
tourists’ expenditure–the case of mountain bikers and trail runners. Journal of Sport &
Tourism, 23(1), 19-39.
Trischler, J., Pervan, S. J., Kelly, S. J., & Scott, D. R. (2018). The value of codesign:
The effect of customer involvement in service design teams. Journal of Service
Research, 21(1), 75-100.
Wahba, P. (2015). Why big business loves marathons. Fortune, 172(6), 20–21.
Ίσαρη, Φ., & Πουρκός, Μ. (2015). Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας. [ηλεκτρ. βιβλ.]
Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Καλλιτσάρη, Ζ., Φίγγου, Ε., Κουστέλιος, Α., & Θεοδωράκης, Ν. (2018) Λόγοι
συμμετοχής στον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Στο 19ο συνέδριο
διοίκησης αθλητισμού και αναψυχής, 16-18 Νοεμβρίου 2018: Πρακτικά (σ. 112- 114). Πάτρα.

53

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ CEM ΣE ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΓΜΣ)
Αναστασιάδου, Κ., Καλλιτσάρη, Ζ., & Θεοδωράκης, Ν.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ, Σέρρες
Περίληψη
Οι επιχειρήσεις έχουν ενσωματώσει την καταναλωτική εμπειρία ως έναν τρόπο επίτευξης
βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους ερευνητές να
ισχυριστούν ότι η εμπειρία των πελατών θα είναι το επόμενο πεδίο μάχης (Schmitt, Brakus &
Sarantonello, 2015). Παρολαυτά, τα μοντέλα που έχουν υιοθετηθεί στο χώρο του αθλητισμού
δεν συνέβαλαν στην κατανόηση της ολιστικής φύσης της εμπειρίας ώστε να προσφέρουν
λύσεις για την βελτίωση της εμπειρίας (Wilson et al., 2017). Γιαυτό, η συγκεκριμένη εργασία
με την εφαρμογή της μεθόδου CEM (Customer Experience Modeling) έχει ως σκοπό να
μελετήσει και να αποτυπώσει την καταναλωτική εμπειρία των συμμετεχόντων σε ΑΓΜΣ,
έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι βελτίωση της.
Λέξεις- κλειδιά: αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής, καταναλωτική εμπειρία,
σχεδιασμός υπηρεσιών
Εισαγωγή
Η αύξηση της συμμετοχής παγκοσμίως σε αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής
(ΑΓΜΣ) από το 2008 έως το 2018 ήταν 49,43% (Anderson, 2021). Αυτό σημαίνει ότι οι
διοργανωτές τέτοιου είδους αθλητικών γεγονότων αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό και η
εμπειρία των πελατών είναι πιθανό να αποτελεί πηγή σημαντικής διαφοροποίησης (Bolton et
al., 2014). Σύμφωνα με τους Patrıcio και συν., (2011) οι καταναλωτικές εμπειρίες δεν
σχεδιάζονται, αλλά μπορούν να σχεδιαστούν οι υπηρεσίες που θα βελτιώσουν την εμπειρία
του πελάτη. Σε αυτό μπορεί να συνεισφέρει ο Σχεδιασμός Υπηρεσιών (Service Design) που
έχει ως κύριο ρόλο την ενορχήστρωση και την ερμηνεία των αλληλεπιδράσεων των πελατών
με τις υπηρεσίες, των παραγόντων που επηρεάζουν την εμπειρία και του πλαισίου στο οποίο
λαμβάνει χώρα η εμπειρία (Stigliani,2010), στοχεύοντας στην ανεύρεση λύσεων και την
εφαρμογή τους από τους παρόχους των υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο, η μέθοδος CEM των
Teixeira και συν., (2012) που έχει εφαρμοστεί σε αρκετούς διαφορετικούς χώρους παροχής
υπηρεσιών θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στα ΑΓΜΣ. Η δημιουργία μιας συναρπαστικής
εμπειρίας σε τέτοιου είδους γεγονότα έχει βρεθεί ότι οδηγεί σε μία σειρά θετικών
καταναλωτικών συμπεριφορών (Roth & Menor, 2003) και σε θετική αξιολόγηση της
διοργάνωσης (Walls et al., 2011).
Σκοπός της έρευνας
Η εφαρμογή της μεθόδου έχει ως στόχο την ανεύρεση αξιόπιστων λύσεων για τους
διοργανωτές ΑΓΜΣ έτσι ώστε να βελτιώσουν την εμπειρία των συμμετεχόντων.
Η μέθοδος Customer Experience Modeling (CEM)
Η μέθοδος CEM συνδυάζει τρία επιστημονικά μοντέλα στην προσπάθεια σχεδιασμού
υπηρεσιών. Επίσης, έχει την δυνατότητα να αποτυπώσει τις διαφορετικές πτυχές της
εμπειρίας των πελατών σε μια ολιστική διαγραμματική αναπαράσταση και να μοντελοποιήσει
την πολυπλοκότητα των πληροφοριών της. Με την συνεισφορά του πρώτου μοντέλου,
Human Activity Modeling-ΗΑΜ (Constantine, 2009) γίνεται κατανοητό το πλούσιο πλαίσιο
στο οποίο λαμβάνει χώρα η εμπειρία. Το δεύτερο μοντέλο, Customer Experience
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Requirements-CER’s (Mylopoulos και συν., 1999) συμβάλλει στην αξιολόγηση κάθε
δραστηριότητας της εμπειρίας και κάθε σχετικό στοιχείο της εμπειρίας. Και τέλος, η
ανάπτυξη του σχεδιασμού υπηρεσιών πραγματοποιείται με την βοήθεια του τρίτου μοντέλου,
MSD - πολυεπίπεδου σχεδιασμού υπηρεσιών (Patricio και συν., 2011), σε τρία ιεραρχικά
επίπεδα: την έννοια της υπηρεσίας, το σύνολο των υπηρεσιών και τα σημεία αλληλεπίδρασης
με την υπηρεσία (Εικόνα 1).
Customer Experience Modeling
Εννοιολογική δομή
Δραστηριότητα

Εφαρμόζονται σε

εκτελεί

Επιθυμητά
Χαρακτηριστικά
Καταναλωτικής
Εμπειρίας

Σύστημα με
δυνατότητα
τεχνολογίας

Προϊόν

Άλλοι
παράγοντες

Πλαίσιο
Καταναλωτής

Εικόνα 1 : εννοιολογική δομή της μεθόδου CEM (Texeira et al., 2012)
Στο πρώτο επίπεδο αποτυπώνεται ο λόγος συμμετοχής στη διοργάνωση (π.χ. ψυχαγωγία) και
οι αντίστοιχες ενέργειες του συμμετέχοντα. Οι ενέργειες αυτές δίνουν αξία στην εμπειρία και
αποτελούν το λεγόμενο «φάσμα αξίας» (π.χ. προετοιμασία, σχεδιασμός ταξιδιού). Επίσης,
αποτυπώνονται όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ενεργειών από την
πλευρά του δρομέα. Για παράδειγμα το χαρακτηριστικό της ασφάλειας καθότι μία ασφαλής
προετοιμασία δίνει αξία την συνολική εμπειρία ενός δρομέα. Καθώς και όλα εκείνα τα
στοιχεία και τα μέσα που χρειάζονται για να λάβουν χώρα οι ενέργειες του «φάσματος
αξίας» δηλαδή το διαδίκτυο, ένα smart phone, οι συναθλητές. Το δεύτερο επίπεδο εστιάζει
στο σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει ο διοργανωτής, όπως για παράδειγμα η τροφοδοσία,
η παραλαβή πακέτου, η διαδικασία εκκίνησης. Παράλληλα αποτυπώνονται όλα τα
χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο συμμετέχοντας να έχουν αυτές οι υπηρεσίες λόγου χάρη
ασφαλής, με επιλογές. Καθώς και όλα τα στοιχεία και τα μέσα που χρειάζονται για να
αποκτήσει ο δρομέας αυτές τις υπηρεσίες π.χ. διαδίκτυο, smart phone, εθελοντές. Τέλος, στο
τρίτο επίπεδο, μελετάται η εμπειρία και όλες οι σχετικές πληροφορίες που προκύπτουν από
το σύνολο των σημείων επαφής μεταξύ δρομέα και υπηρεσιών διοργάνωσης. Ένα
παράδειγμα αποτελεί το σταντ τροφοδοσίας μαζί με όλα τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο
συμμετέχοντας να έχουν αυτά τα σημεία επαφής. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελε ένα σταντ
τροφοδοσίας με ασφαλή προϊόντα και να είναι ακριβώς στο χιλιόμετρο που θα το συναντήσει
σύμφωνα με την ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Συγχρόνως αποτυπώνονται τα στοιχεία και τα
μέσα που πλαισιώνουν αυτά τα σημεία επαφής δηλαδή ότι αποτελείται από τους εθελοντές
και τα προϊόντα του σταντ. Με τον τρόπο αυτό η CEM υποστηρίζει την ολιστική φύση της
εμπειρίας των συμμετεχόντων, παρέχοντας μια συστηματική απεικόνιση του πλαισίου της.
Έτσι, αντί να εξετάζει μεμονωμένα τα στοιχεία της εμπειρίας , τα συνδυάζει και τα
ενορχηστρώνει αποτελεσματικά (Εικόνα 2).
Συζήτηση
Συμπερασματικά, επειδή τα αθλητικά γεγονότα αποτελούνται από πολύπλοκα σύνολα
υπηρεσιών, ο συμμετέχων δεν είναι απλώς ένας καταναλωτής αλλά ένας συν-δημιουργός
αξίας μαζί με τον διοργανωτή του αγώνα (Harris, Nichols & Taylor, 2017). Τα ΑΓΜΣ
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αποτελούν ένα πολυσύνθετο και ανεξερεύνητο πλαίσιο υπηρεσιών όπου η έρευνα και ο
σχεδιασμός υπηρεσιών μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά. Η εφαρμογή μιας νέας
διεπιστημονικής μεθόδου δίνει την δυνατότητα στους σχεδιαστές υπηρεσιών να
ιχνηλατήσουν κάθε απόφαση του δρομέα, από τον αρχικό κύριο λόγο συμμετοχής έως και
την παραμικρή αλληλεπίδραση του, όπως και οποιοδήποτε στοιχείο του πλαισίου δύναται να
επηρεάσει την εμπειρία του. Τέλος, η μέθοδος CEM υποστηρίζει την ολιστική φύση της
εμπειρίας, παρέχοντας μια συστηματική απεικόνιση του πλαισίου της ενορχηστρώνοντας όλα
της τα στοιχεία για την συν-δημιουργία αξέχαστων εμπειριών με τους δρομείς.
Δραστηριότητες
Χάρτης Συμμετοχής

Επιθυμητά Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμός ταξιδιού

1ο επίπεδο

Ψυχαγωγία

ταχύτητα

Διαδικασία
προπόνησης

Με επιλογές
άμεση

Τροφοδοσία αγώνα
Σημείο εκκίνησης

Φάσμα

ασφάλεια
συχνή

Αξίας

Διασκεδαστική

2ο επίπεδο

Επίσκεψη ιστοσελίδας

Τροφοδοσία
αγώνα

Εμπειρία

ασφαλής
Βοήθεια από
εθελοντές
Επιλογή από stand

Υπηρεσίας

συχνή
προσβάσιμη
αξιόπιστη
Ακριβής (στο χλμ)

3ο επίπεδο

Επιλογή από stand

Έχω το σχέδιο στο
μυαλό μου
Στο συγκεκριμένο χλμ
θέλω συγκεκριμένα
προϊόντα

Εμπειρία

Παίρνω από εθελοντή
του σταντ το ισοτονικό

Ακριβής (στο χλμ)

συχνή
ασφαλής
επώνυμη

Σημείων επαφής

Εικόνα.2: τα τρία επίπεδα του CEM (Texeira et al., 2012)
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ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Μπάσιος, Π.1, Λιανόπουλος, Ι.1,Φουντούκη, Α.2& Θεοδωράκης, Ν1
1ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2ΕΑΠ
Η ενασχόληση των ατόμων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) μιας επιχείρησης
αποτελεί σημαντική επιδίωξη των διοικητικών στελεχών καθώς πρόσφατες έρευνες έδειξαν
πως όταν υπάρχει οικειοθελής ενεργή ενασχόληση ενός καταναλωτή με μία επιχείρηση και τα
προϊόντα της στα ΜΚΔ, τότε επηρεάζεται θετικά τόσο η αναγνωρισιμότητα της
συγκεκριμένης επιχείρησης όσο και οι μελλοντικές προθέσεις συμπεριφοράς των
πελατών.(Colicev et al., 2018; Yoon et al., 2018). Πρόσφατα, οι Schivinski et al. (2016)
ανέπτυξαν μια κλίμακα 16 ερωτημάτων με σκοπό να αποτυπώσουν την ενεργή ενασχόλησή
των ατόμων με τα ΜΚΔ μιας επωνυμίας. Η συγκεκριμένη κλίμακα αποτελείται από τρεις
διαστάσεις: την κατανάλωση περιεχομένου (ο χρήστης απλά παρακολουθεί βίντεο,
φωτογραφίες διαβάζει διάφορες αναρτήσεις που γίνονται σχετικά με μία επωνυμία, χωρίς
όμως να συμμετέχει ενεργά, π.χ.: Διαβάζω αναρτήσεις (posts) που αφορούν το συγκεκριμένο
αγώνα δρόμου στα social media. ), την συμβολή στο περιεχόμενο (αλληλεπιδράσεις με
άλλους καταναλωτές είτε με την ίδια την επωνυμία όπως «Like», σχολιασμός, κοινοποίηση ή
αναδημοσίευση περιεχομένου, π.χ.: Σχολιάζω σε βίντεο που αφορούν το συγκεκριμένο αγώνα
δρόμου.) και τέλος τη δημιουργία περιεχομένου (η ανάπτυξη ή η δημοσίευση νέου
περιεχομένου σχετικά με μία επωνυμία όπως συγγραφή και την ανάρτηση
κριτικών/ανασκοπήσεων, φωτογραφιών, βίντεο αλλά και την χρήση hashtags π.χ.: Ξεκινάω
αναρτήσεις (posts) που αφορούν το συγκεκριμένο αγώνα δρόμου στα social media).Σκοπός
της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της κλίμακας των
Schivinski et al. (2016) στο χώρο των δρομικών γεγονότων, έτσι ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιείται από τους ερευνητές και τα διοικητικά στελέχη του χώρου αυτού στην
Ελλάδα. Το δείγμα αποτέλεσαν 244 συμμετέχοντες σε διάφορες δρομικές αθλητικές
διοργανώσεις στην Ελλάδα ενώ η συλλογή των δεδομένων έγινε με ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο, το οποίο αναρτήθηκε στοχευμένα σε ΜΚΔ δρομικών διοργανώσεων. Για
την εξέταση των ψυχογραφικών χαρακτηριστικών της κλίμακας εφαρμόστηκε επιβεβαιωτική
παραγοντική ανάλυση. Η χρήση του LM τεστ έδειξε την ύπαρξη δύο error covariances.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το στοιχείο και αφαιρώντας τρία ερωτήματα, το μοντέλο μέτρησης
έδειξε ικανοποιητική προσαρμογή στα δεδομένα (S-Bχ2 = 118.6183, df = .60, p< .001, CFI =
.974, RMSEA = .065, 90% CIof RMSEA =.047 - .081). Όσον αφορά την αξιοπιστία της
κλίμακας, οι δείκτες του Cronbachα, της μέσης εξαχθείσας διακύμανσης (AVE) και της
σύνθετης αξιοπιστίας (CR) ήταν μεγαλύτεροι από .70, .50 και .70 αντίστοιχα. Η συγκλίνουσα
εγκυρότητα επιβεβαιώθηκε καθώς όλες οι παραγοντικές φορτίσεις ήταν μεγαλύτερες από το
κατώφλι .707 και οι τιμές των AVEκαι CRήταν υψηλότερες από .50 και .70 αντίστοιχα.
Σχετικά με την εγκυρότητα διάκρισης,οι τιμές των συσχετίσεων μεταξύ των διαστάσεων ήταν
μικρότερες του .85 και, επίσης, οι τετραγωνικές ρίζες των δεικτών AVEτου κάθε παράγοντα
ήταν μεγαλύτερες από τις τιμές των συσχετίσεων του παράγοντα με κάθε άλλο παράγοντα. Η
προβλεπτική ικανότητα της κλίμακας εξετάστηκε εφαρμόζοντας γραμμική παλινδρόμηση. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι διαστάσεις της ενασχόλησης προέβλεψαν το 22%
της διακύμανσης της πιστότητας - με την διάσταση κατανάλωση περιεχομένου να είναι η
μοναδική η οποία είχε στατιστικά σημαντικά επίδραση στην πιστότητα (β = .43,p<.001). Σε
πρακτικό επίπεδο η συγκεκριμένη κλίμακα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τα στελέχη του
αθλητικού μάρκετινγκ στην διαμόρφωση των στρατηγικών τους για την προώθηση ενός
δρομικού γεγονότος.
Λέξεις κλειδιά: μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενασχόληση, δρομικοί αγώνες
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ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
Ράπτης Ζ.1 & Ράπτης Γ.2
Σ.Ε.Φ.Α.Α. ΔΠΘ, 2 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Δ/νση Α’/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας

1

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις δυνατότητες και τα οφέλη που προσφέρει η υλοποίηση ενός
προγράμματος και τις ευκαιρίες ή προκλήσεις για κίνηση που δύναται να παρουσιαστούν, όταν
αυτό αναπτυχθεί στη μετά Covid -19 εποχή. Είχε σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές-τριες τον τόπο
τους μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό και την άσκηση στη φύση. Συμμετείχαν ενενήντα ένα (91)
παιδιά 9-10 ετών και έξι (6) εκπαιδευτικοί. Περιλάμβανε δραστηριότητες όπως εκδρομές και
περπάτημα σε περιοχές με λίμνες, ποτάμια, δάση, βιότοπους, εξερεύνηση σε σπήλαιο, κολύμβηση
σε φυσικές πισίνες, χιονοδρομία, παιχνίδι στη φύση κ.ά., χωρισμένες σε τέσσερις (4) θεματικές που
υλοποιήθηκαν διαθεματικά (Ματσαγγούρας, 2002), με τη Φυσική Αγωγή (Φ.Α.) να λειτουργεί ως
‘εργαλείο’ διαφοροποίησης της καθημερινής ρουτίνας της τάξης. Η ομαδική προσπάθεια και η
ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων υποστηρίχθηκε από τις θεωρίες των πολλαπλών ευφυϊών
(Gardner, 2004) και της Εκπαίδευσης Έξω από τη Τάξη (Priest, 1986· Higgins et al., 1997).
Μεθοδολογικά, αξιοποιήθηκαν ο καταιγισμός ιδεών, ο διάλογος, η παρατήρηση, η καταγραφή, το
προσωπικό ημερολόγιο κ.ά. Αντλήθηκε υλικό από τις βιβλιοθήκες ειδικοτήτων,
συμπεριλαμβανομένης της Φ.Α. και χρησιμοποιήθηκαν εποπτικά μέσα όπως βιβλία, τουριστικοί
οδηγοί, βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές, προβολέας τοίχου, μπλοκ ζωγραφικής κ.ά. Οι
ενδιαφέρουσες ιστορίες που πραγματεύτηκαν τα παιδιά ακούγοντας ηλικιωμένους ή ειδικούς
επιστήμονες έδωσαν τη σκυτάλη στην πεζοπορία στη φύση, ενεργοποιώντας τα κινητικά, ενώ
παράλληλα έψαχναν, ανακάλυπταν, κατέγραφαν, ένιωθαν τη σημασία της οργανωμένης
προσπάθειας. Η αξιολόγηση του προγράμματος μέσω αυτοαξιολόγησης, ερωτηματολογίων και
φακέλων εργασίας (Eurydice, 2021) ανέδειξε ξεκάθαρα πως επικοινώνησαν και συνεργάστηκαν με
έναν πρωτόγνωρο τρόπο, ανέπτυξαν διαπροσωπικές σχέσεις, ανίχνευσαν και αξιοποίησαν τα
ιδιαίτερα ταλέντα τους ασκούμενοι στο φυσικό περιβάλλον. Χάρηκαν, απόκτησαν βιώματα που
κανένα βιβλίο δε θα μπορούσε να προσφέρει. Ζώντας σε μια περίοδο όπου η δια βίου άθληση και η
φυσική δραστηριότητα αποτελούν τρόπο ζωής και αναντικατάστατη αξία για την διατήρηση της
υγείας, το συγκεκριμένο εγχείρημα μπορεί να έχει θεωρητική και πρακτική εφαρμογή για
μελλοντική αξιοποίηση. Προτείνεται ο εμπλουτισμός του με δραστηριότητες όπως ιππασία,
ποδηλασία βουνού, τοξοβολία, ορειβασία, «προκλήσεις» φυσικής δραστηριότητας, δρόμους υγείας,
περπάτημα σε μονοπάτια ανακαλύπτοντας σπάνια βότανα, «plogging» (συγκομιδή απορριμμάτων
καθώς περπατάμε ή τρέχουμε) συνδυάζοντας τη σωματική άσκηση με την προστασία του
περιβάλλοντος (Βελοπούλου, Ανδρεαδάκης & Πολεμικού, 2013). Τελικά, η συμμετοχή σε παρόμοια
προγράμματα ‘εκπαίδευσης έξω από την τάξη’, στο μάθημα της Φ.Α. ή κατά τον ελεύθερο χρόνο,
αξιοποιώντας παράλληλα έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές στη μετά Covid -19 εποχή, αναμένεται να
έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της φυσικής μας κατάστασης (Cleland et al., 2008), της υγείας,
αλλά και ολόκληρου του κόσμου (Mannion, 2003· Wells & Lekies, 2006· Szczepanski, 2010).
Λέξεις κλειδιά: εναλλακτικός τουρισμός, άσκηση, πανδημία, εκπαιδευτικό πρόγραμμα
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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Τούμπας, Α . Τσίτσκαρη, Ε.
ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει την οργανωσιακή κουλτούρα των σωματείων
υδατοσφαίρισης της Ελλάδος από την πλευρά των προπονητών. Επιπλέον, στόχος της έρευνας ήταν
να μελετήσει αν οι προπονητές του δείγματος διαφοροποιούνται στον τρόπο που αξιολογούν την
οργανωσιακή κουλτούρα των σωματείων ανάλογα με: α) τα χρόνια εμπειρίας ως προπονητές και β) το
αν πρόκειται για την κύρια επαγγελματική τους απασχόληση ή όχι. Το δείγμα αποτέλεσαν 95 εν
ενεργεία προπονητές/τριες υδατοσφαίρισης από όλη την Ελλάδα, κυρίως άνδρες (84,2%), ηλικίας 4049 (34,7%), με περισσότερα από 11 χρόνια απασχόλησης στην προπονητική της υδατοσφαίρισης
(52,6%). Οι περισσότεροι προπονητές του δείγματος (58,9%) ασκούν και κάποιο άλλο κύριο
επάγγελμα, και όχι μόνο την προπονητική. Για την συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε το
Organizational Culture Assessment Questionnaire (OCAQ), που είχε διαμορφωθεί από τον Sashkin
(1996), και έχει προσαρμοστεί σε ελληνικό πληθυσμό από τους Kriemadis, Pelagidis και Kartakoulis
(2012). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ στην αξιολόγηση της
οργανωσιακής κουλτούρας από προπονητές οποιουδήποτε αθλήματος. Αποτελείται από 30 ερωτήσεις
που αναφέρονται σε πέντε λειτουργίες – παράγοντες της οργανωσιακής κουλτούρας ενός οργανισμού:
α) Διαχείριση της αλλαγής (έξι ερωτήσεις, π.χ. Το σωματείο μπορεί να προσαρμοστεί σε
μεταβαλλόμενες συνθήκες όπου και όταν απαιτείται), β) Επίτευξη των στόχων (έξι ερωτήσεις, π.χ. Οι
εργαζόμενοι έχουν ορίσει τους στόχους τους, που σχετίζονται με τους στόχους και την αποστολή του
σωματείου), γ) Ομαδικότητα και συντονισμό ομάδων (έξι ερωτήσεις, π.χ. Οι εργαζόμενοι συχνά δεν
έχουν την εξουσία που χρειάζεται για να ολοκληρώσουν αποτελεσματικά μία εργασία), δ)
Προσανατολισμός στον πελάτη (έξι ερωτήσεις, π.χ. Το σωματείο δίνει μεγάλη προτεραιότητα στην
ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και στην επίλυση τυχόν προβλημάτων τους) και ε) Δυναμική
της οργανωσιακής κουλτούρας (έξι ερωτήσεις, π.χ. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν και αξιοποιούν τις
ιδιαίτερες και διαφορετικές ικανότητές που έχει ο καθένας). Για τη στατιστική επεξεργασία των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το SPSS. Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων της κλίμακας της
οργανωσιακής κουλτούρας και των υποκλιμάκων της υπολογίστηκε μέσω του Cronbach’s alpha.
Κάποιοι παράγοντες παρουσίασαν μέτρια προς χαμηλή εσωτερική συνοχή, στοιχείο που επιβάλει την
περαιτέρω διερεύνηση του ερωτηματολογίου και την εφαρμογή του σε μεγαλύτερο δείγμα
προπονητών, πιθανά και άλλων αθλημάτων. Δύο μεταβλητές αφαιρέθηκαν, καθώς διατάρασσαν την
εσωτερική συνοχή του παράγοντα στον οποίο ανήκαν. Από τις περιγραφικές αναλύσεις προέκυψε ότι
οι προπονητές του δείγματος αξιολόγησαν μάλλον μέτρια τους έξι παράγοντες της οργανωσιακής
κουλτούρας. Πραγματοποιήθηκαν t-test για ανεξάρτητα δείγματα με βάση α)τα χρόνια εμπειρίας τους
στην προπονητική) και β)το αν η προπονητική αποτελεί το κύριο επάγγελμά τους ή όχι, από τα οποία
δεν προέκυψε καμία διαφοροποίηση στον τρόπο που οι προπονητές αξιολογούν την οργανωσιακή
κουλτούρα. Τα σωματεία υδατοσφαίρισης έχουν περιθώριο να προβούν σε αρκετές βελτιώσεις σε
επίπεδο οργανωσιακής κουλτούρας, στοιχείο που, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, πιθανά θα συμβάλει
ακόμη και στην περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών τους.
Λέξεις κλειδιά: υδατοσφαίριση, προπονητές, οργανωσιακή κουλτούρα
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ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ;
Τούμπας, Α . Τσίτσκαρη, Ε.
ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να περιγράψει και να αξιολογήσει το βαθμό εργασιακής
ικανοποίησης των προπονητών υδατοσφαίρισης και επιπλέον να εξετάσει αν ο τρόπος που οι
προπονητές αντιλαμβάνονται την οργανωσιακή κουλτούρα των σωματείων μπορεί να προβλέψει την
εργασιακή τους ικανοποίηση. Το δείγμα αποτέλεσαν 95 εν ενεργεία προπονητές/τριες
υδατοσφαίρισης από όλη την Ελλάδα, κυρίως άνδρες, ηλικίας 40-49. Για την αξιολόγηση της
επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής της
Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory, ESI) (Koustelios & Bagiatis, 1997;
Koustelios, 1991). To ερωτηματολόγιο αποτελείται από 24 ερωτήσεις ταξινομημένες σε έξι
παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης: α) Συνθήκες εργασίας β) Μισθό γ) Προαγωγή, δ) Φύση
της εργασίας, ε) Προϊστάμενος και στ) Συνολικά ο φορέας. Για τη συλλογή των δεδομένων
αξιολόγησης της Οργανωσιακής Κουλτούρας χρησιμοποιήθηκε το Organizational Culture Assessment
Questionnaire (OCAQ) (Sashkin, 1996)), προσαρμοσμένο σε ελληνικό πληθυσμό από τους Kriemadis,
Pelagidis και Kartakoulis (2012). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ στην
αξιολόγηση της οργανωσιακής κουλτούρας από προπονητές οποιουδήποτε αθλήματος. Αποτελείται
από 30 ερωτήσεις ταξινομημένες σε πέντε λειτουργίες – παράγοντες της οργανωσιακής κουλτούρας
ενός οργανισμού: α) Διαχείριση της αλλαγής, β) Επίτευξη των στόχων, γ) Ομαδικότητα και συντονισμό
ομάδων, δ) Προσανατολισμός στον πελάτη και ε) Δυναμική της οργανωσιακής κουλτούρας. Η
εσωτερική συνοχή των παραγόντων των κλιμάκων και υπο-κλιμάκων της έρευνας υπολογίστηκε μέσω
του Cronbach’salpha. Πραγματοποιήθηκαν επίσης περιγραφικές αναλύσεις και ανάλυση
παλινδρόμησης για να διαπιστωθεί αν η αξιολόγηση της οργανωσιακής κουλτούρας μπορεί να
προβλέψει θετικά την εργασιακή ικανοποίηση των προπονητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
βελτίωση της οργανωσιακής κουλτούρας μπορεί να συμβάλει και σε βελτίωση της επαγγελματικής
ικανοποίησης των προπονητών.

Λέξεις κλειδιά: προπονητές, υδατοσφαίριση, οργανωσιακή κουλτούρα, επαγγελματική
ικανοποίηση
H εργασία αποτελεί σημαντική πτυχή της ζωής ενός ατόμου καθώς καταλαμβάνει μεγάλο
μέρος της καθημερινότητας του και επηρεάζει τη ζωή του, τις προσωπικές του σχέσεις και τη
συμπεριφορά του. Σύμφωνα με τους Balzer et al., (1990), σχετίζεται µε την ικανοποίηση
από τη ζωή, µε τη σωματική και ψυχική υγεία.
Ερευνητές έχουν τονίσει τη σημασία της επαγγελματικής ικανοποίησης των προπονητών
διαφόρων αθλημάτων (Δράκου, Βασιλειάδης, Χαρμπαλής, & Γλυνιά, 2004; Li, 1993;
Συμεωνίδου, Καμπίτσης, & Χαραχούσου, 2003) καθώς επηρεάζει την ομαλή λειτουργία ενός
σωματείου αλλά και την αποτελεσματικότητα των ιδίων. Οι Raedeke, Warren, και Granzyk
(2002) διερεύνησαν την εργασιακή ικανοποίηση προπονητών/τριων κολύμβησης. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα προπονητές ήταν πολύ ικανοποιημένοι από ενδογενείς παράγοντες όπως
η φύση της δουλειάς και η ανάδειξη νέων ταλέντων και λιγότερο ικανοποιημένοι από
εξωγενείς παράγοντες όπως ο μισθός, οι συνθήκες και οι προϊστάμενοι.
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Από τη σκοπιά της οργάνωσης, η εργασιακή ικανοποίηση µπορεί να οδηγήσει τους
εργαζόμενους σε συμπεριφορές που επηρεάζουν τη λειτουργία του οργανισμού. Σύμφωνα με
ερευνητές (Koustelios, 1991; Lok & Crawford, 2004) η επαγγελματική ικανοποίηση των
εργαζομένων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οργανωσιακή κουλτούρα του οργανισμού στον
οποίο υπάγονται και αποτελεί σημαντική πτυχή της. Έρευνες με αντικείμενο τη σχέση μεταξύ
εργασιακής ικανοποίησης και οργανωσιακής κουλτούρας έδειξαν ότι ένα παραγωγικό
περιβάλλον εργασίας προωθεί μία συγκεκριμένη οργανωσιακή κουλτούρα και την εκδήλωση
επαγγελματικής ικανοποίησης από τη μεριά των εργαζομένων (Hellreigel & Slocum, 1974;
Schneider & Synder, 1975). Ο Kennerly (1989) διαπίστωσε τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής
ικανοποίησης και οργανωσιακής κουλτούρας. Πιο συγκεκριμένα οργανωσιακές
συμπεριφορές, όπως η συνεργασία ανάμεσα στους εργαζόμενους, η εμπιστοσύνη και
υποστήριξη μπορούν να προβλέψουν την επαγγελματική ικανοποίηση.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει το βαθμό εργασιακής ικανοποίησης των
προπονητών υδατοσφαίρισης και επιπλέον να εξετάσει αν ο τρόπος που οι προπονητές
αντιλαμβάνονται την οργανωσιακή κουλτούρα των σωματείων υδατοσφαίρισης μπορεί να
προβλέψει την εργασιακή τους ικανοποίηση.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Δείγμα

Στην έρευνα συμμετείχαν 95 προπονητές/τριες ενεργοί σε κάποιο από τα 75 αναγνωρισμένα
σωματεία υδατοσφαίρισης της Ελλάδος. Το δείγμα αποτελούνταν από 80 άνδρες και 15
γυναίκες, ηλικίας κυρίως 40-49 (34,7%). Οι περισσότερες απαντήσεις δόθηκαν από
προπονητές των οποίων τα σωματεία εδρεύουν στην Αθήνα (36,8%) και τη Θεσσαλονίκη
(34,7%). Αναλυτικά τα δημογραφικά αποτελέσματα του δείγματος εμφανίζονται στον Πίνακα
1.
Μέσο συλλογής δεδομένων
Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής ικανοποίησης αξιοποιήθηκετο Ερωτηματολόγιο
Καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory, ESI)
(Koustelios &Bagiatis, 1997;Koustelios, 1991). To ερωτηματολόγιο αποτελείται από 24
ερωτήσεις που αναφέρονται σε έξι παράγοντες της επαγγελματικής ικανοποίησης: α)
Συνθήκες εργασίας (με 5 ερωτήσεις, π.χ. Οι συνθήκες εργασίας είναι οι καλύτερες που είχα
ποτέ), β) Μισθό (με 4 ερωτήσεις, Πληρώνομαι όσο πρέπει για τη δουλειά που προσφέρω), γ)
Προαγωγή (με 3 ερωτήσεις, Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για προαγωγή), δ) Φύση της εργασίας
(με 4 ερωτήσεις, Η δουλειά μου είναι αξιόλογη), ε) Προϊστάμενος (με 4 ερωτήσεις, Ο
προϊστάμενός μου με υποστηρίζει όταν τον χρειάζομαι), στ) Συνολικά ο φορέας (με 4
ερωτήσεις, Το σωματείο φροντίζει τους εργαζομένους του).Για τη συλλογή των δεδομένων
αξιολόγησης της Οργανωσιακής Κουλτούρας αξιοποιήθηκε το Organizational Culture
Assessment Questionnaire (OCAQ), που είχε διαμορφωθεί από τον Sashkin (1996), και έχει
προσαρμοστεί σε ελληνικό πληθυσμό από τους Kriemadis, Pelagidis και Kartakoulis (2012).
Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ στην αξιολόγηση της
οργανωσιακής κουλτούρας από προπονητές οποιουδήποτε αθλήματος. Αποτελείται από 30
ερωτήσεις που αναφέρονται σε πέντε λειτουργίες – παράγοντες της οργανωσιακής
κουλτούρας ενός οργανισμού: α) Διαχείριση της αλλαγής (με έξι ερωτήσεις, π.χ. Το σωματείο
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μπορεί να προσαρμοστεί σε μεταβαλλόμενες συνθήκες όπου και όταν απαιτείται), β) Επίτευξη
των στόχων (με έξι ερωτήσεις, π.χ. Οι εργαζόμενοι έχουν ορίσει τους στόχους τους, που
σχετίζονται με τους στόχους και την αποστολή του σωματείου), γ) Ομαδικότητα και συντονισμό
ομάδων (με έξι ερωτήσεις, π.χ. Οι εργαζόμενοι συχνά δεν έχουν την εξουσία που χρειάζεται για
να ολοκληρώσουν αποτελεσματικά μία εργασία), δ) Προσανατολισμός στον πελάτη (με έξι
ερωτήσεις, π.χ. Το σωματείο δίνει μεγάλη προτεραιότητα στην ικανοποίηση των αναγκών των
πελατών και στην επίλυση τυχόν προβλημάτων τους) και ε) Δυναμική της οργανωσιακής
κουλτούρας (με έξι ερωτήσεις, π.χ. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν και αξιοποιούν τις ιδιαίτερες
και διαφορετικές ικανότητές που έχει ο καθένας).Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα
δόθηκαν μέσω μίας πενταβάθμιας κλίμακας Likert.
Διαδικασία συλλογής δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου του 2021. Το
ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε μέσω της πλατφόρμας Google Forms και στάλθηκε
ηλεκτρονικά στους 115 εγγεγραμμένους προπονητές του Σ.Ε.Π.Υ αλλά και σε άλλους 20 εν
ενεργεία προπονητές (ποσοστό επιστρεφόμενων ερωτηματολογίων: 70,37%). Τηρήθηκαν όλα
τα πρωτόκολλα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην
έρευνα.
Στατιστική ανάλυση
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων αξιοποιήθηκε το SPSS. Πραγματοποιήθηκαν
περιγραφικές αναλύσεις, αναλύσεις αξιοπιστίας a του Cronbach, Αναλύσεις Παλινδρόμησης,
με ανεξάρτητους τους παράγοντες της Οργανωσιακής κουλτούρας και εξαρτημένο, κάθε
φορά, τον παράγοντα της εργασιακής ικανοποίησης.
Αποτελέσματα
Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων της κλίμακας της εργασιακής ικανοποίησης όπως και
της κλίμακας της οργανωσιακής κουλτούρας, και των υποκλιμάκων αυτών υπολογίστηκαν
μέσω του Cronbach’s alpha. Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της οργανωσιακής
κουλτούρας, δύο μεταβλητές αφαιρέθηκαν, καθώς διατάρασσαν την εσωτερική συνοχή του
παράγοντα στον οποίο ανήκαν. Μία μεταβλητή από τον παράγοντα: Προσανατολισμός στον
πελάτη και μία μεταβλητή από τον παράγοντα: Δυναμική της οργανωσιακής κουλτούρας.
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Κλίμακα
Εργασιακή
Ικανοποίηση

Οργανωσιακή
κουλτούρα

Παράγοντας

α

Μ.Ο.

Τ.Α.

Συνθήκες εργασίας

,758

3,64

±0,74

Μισθός

,813

2,67

±1,02

Προαγωγή

,701

3,24

±0,89

Φύση της εργασίας

,702

4,29

±0,57

Προϊστάμενος

,858

4,06

±0,78

Συνολικά ο φορέας

,876

3,40

±1,0

Διαχείριση της αλλαγής

,53

3,49

±0,52

Επίτευξη των στόχων

,580

3,49

±0,49

Ομαδικότητα & συντονισμό ομάδων

,688

3,54

±0,64

Προσανατολισμός στον πελάτη

,606

3,66

±0,57

Δυναμική

,728

3,55

0,68

της

οργανωσιακής

κουλτούρας
Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτης αξιοπιστίας α των υπό μελέτη παραγόντων
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παλινδρόμησης, έδειξαν ότι σε κάποιες περιπτώσεις η
αξιολόγηση της οργανωσιακής κουλτούρας μπορεί να προβλέψει σημαντικά την εργασιακή
ικανοποίηση των προπονητών. Πιο συγκεκριμένα: α) Ο παράγοντας Συνθήκες εργασίας της
Εργασιακής Ικανοποίησης προβλέπεται θετικά κατά 54% (F(5,94) = 7,299, p< .01, R2 =.29) από τους
παράγοντες: α) Διαχείριση της αλλαγής (με beta=.258, t=2,081, p<.01) και β) Ομαδικότητα &
Συντονισμός ομάδων (με beta=.336, t=2,411, p<.01), της Οργανωσιακής Κουλτούρας, β) Ο
παράγοντας Μισθός της Εργασιακής Ικανοποίησης, προβλέπεται θετικά κατά 52% (F(5,94) = 6,527, p<
.01, R2 =.157) από τον παράγοντα α) Διαχείριση της αλλαγής (με beta=.430, t=3,424, p<.01), γ) Οι
παράγοντες Προαγωγή και Προϊστάμενος της Εργασιακής Ικανοποίησης δεν προβλέπονται από
κάποιον από τους παράγοντες της Οργανωσιακής Κουλτούρας, δ) Ο παράγοντας Φύση της εργασίας
της Εργασιακής Ικανοποίησης προβλέπεται θετικά κατά 34,2% (F(5,94) = 2,344, p< .05, R2 =.116) από
τους παράγοντες: α) Επίτευξη στόχων (με beta=.350, t=2,344, p<.05) και β) Δυναμική της
Οργανωσιακής Κουλτούρας (με beta=.-,435, t=-2,80, p<.01), της Οργανωσιακής Κουλτούρας και ε)
Ενώ, τέλος, ο παράγοντας Συνολικά ο Φορέας της Εργασιακής Ικανοποίησης προβλέπεται θετικά κατά
70,32% (F(5,94) = 17,398, p< .01, R2 =.494) από τους παράγοντες: α) Διαχείριση της αλλαγής (με
beta=.407, t=3,893, p<.01) και β) Ομαδικότητα & Συντονισμό ομάδων (με beta=.376, t=3,196, p<.01),
της Οργανωσιακής Κουλτούρας.
Συζήτηση – Προτάσεις

Οι προπονητές υδατοσφαίρισης αξιολογούν μέτρια τους παράγοντες της εργασιακής
ικανοποίησης, με εξαίρεση τους παράγοντες Φύση της εργασίας και Προϊστάμενος.
Αναφορικά με τον μισθό παρατηρήθηκε η πιο χαμηλή ικανοποίηση, αποτέλεσμα που
συμφωνεί με τα αποτελέσματα ερευνών που έγιναν σε προπονητές άλλων αθλημάτων
(Chelladurai & Ogasawara, 2003; Συμεωνίδου, Καμπίτσης & Χαραχούσου, 2003). Η
οικονομική κρίση των προηγούμενων χρόνων επηρέασε αρνητικά τους μισθούς των
προπονητών και η πανδημία covid-19 πρόσθεσε ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια όσον αφορά τις
απολαβές των προπονητών. Ο παράγοντας φύση της εργασίας εμφάνισε την υψηλότερη
ικανοποίηση. Οι προπονητές υδατοσφαίρισης θεωρούν το επάγγελμα τους σημαντικό, και
δηλώνουν ικανοποιημένοι από το ίδιο το αντικείμενο της εργασίας τους. Όσον αφορά στον
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προϊστάμενό τους δήλωσαν υψηλή ικανοποίηση. Τα τελευταία χρόνια οι έφοροι ή οι γενικοί
αρχηγοί των σωματείων είναι πρώην αθλητές με μεγάλη εμπειρία, γνώση αλλά και
κατάλληλα εκπαιδευμένοι σε καθήκοντα οργάνωσης και διοίκησης. Η συνεργασία και η
σωστή επικοινωνία με τους προϊσταμένους δημιουργεί ένα θετικό και δημιουργικό
περιβάλλον εργασίας. Είναι σημαντική η μελέτη της εργασιακής ικανοποίησης των
προπονητών/τρίων υπό το πρίσμα της οργανωσιακής κουλτούρας και τη συνδυασμένη λήψη
δράσεων προς όφελος του οργανισμού και των αθλητών/συμμετεχόντων του.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε κάποιες περιπτώσεις η αξιολόγηση της οργανωσιακής
κουλτούρας μπορεί να προβλέψει σημαντικά την εργασιακή ικανοποίηση των προπονητών, το οποίο
συμφωνεί με τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών (Belias, Koustelios, Vairaktarakis & Sdrolias,

2015; Kennerly, 1989).Όταν λοιπόν ένα σωματείο διαθέτει κουλτούρα που βασίζεται σε αξίες
που υποστηρίζουν την ομαδικότητα και το συντονισμό ομάδων, τη διαχείριση αλλαγών και
την επίτευξη στόχων, τότε το σωματείο θέτει γερά θεμέλια θετικής εργασιακής ικανοποίησης
των προπονητών του με πολλαπλά οφέλη για το σωματείο και τον ίδιο τον προπονητή. Κάθε
σωματείο θα πρέπει να επικεντρώνεται και να ενισχύει τις λειτουργίες: επίτευξη στόχων,
ομαδική εργασία, συντονισμό ομάδων και διαχείριση αλλαγών.

Η παρούσα μελέτη είναι μία τις λίγες στις οποίες έχουν διερευνηθεί συνδυαστικά η
Οργανωσιακή Κουλτούρα και η Εργασιακή Ικανοποίηση στο χώρο του αθλητισμού και
κυρίως στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα
για περαιτέρω προβληματισμούς και μελλοντικές μελέτες τόσο στο χώρο της
υδατοσφαίρισης, όσο και σε άλλα αθλήματα.Οπωσδήποτε είναι σημαντική η περαιτέρω
διερεύνηση του ερωτηματολογίου της οργανωσιακής κουλτούρας και η προσαρμογή του σε
δείγμα προπονητών.
Βιβλιογραφίες αναφορές
Balzer, W.K., Smith, P.C., Kravitch, D.A., Lovell, S.E., Paul, K.B., Reilly, B.A., &Reilly,
C.E.(1990). User’s manual for the Job Descriptive Index (JDI) and the Job in General
(JIG) scales. Bowling Green, OH: Bowling Green State University.
Belias, D., Koustelios, A., Vairaktarakis, G., & Sdrolias, L. (2015). Organizational
culture and
job satisfaction of Greek banking institutions. Procedia-Social
and
Behavioral
Sciences, 175, 314-323.
Hellriegel, D., &SlocumJr, J. W. (1974). Organizational climate: Measures, research
and
contingencies. Academy of management Journal, 17(2), 255-280.
Kennerly, S. M. (1989). Leadership behavior and organizational characteristics:
Implications for faculty satisfaction. Journal o f Nursing Education, 28, 198- 202.
Koustelios, A. D. (2001). Personal characteristics and job satisfaction of Greek
teachers. International journal of educational management.
Li, M. (1993). Job satisfaction and performance of coaches of the spare-time sports
schools
in China. Journal of Sport Management, 7(2), 132-140.
Locke, E. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. Dunnette (Eds.),
Handbook
of industrial and organizational psychology (pp. 1297-1349).
Chicago: Rand McNally.
Raedeke, T. D., Warren, A. H., & Granzyl, T. L. (2002). Coaching commitment and t
urnover: A
comparison of current and former coaches. Research Quarterly, for
Exercise and Sport, 73, 73 - 86.

65

Schneider, B., & Snyder, R. A. (1975). Some relationships between job satisfaction
and
organization climate. Journal of applied psychology, 60(3), 318.
Δράκου, Α., Καμπίτσης, Χ., & Γλυνιά, Ε. (2004). Επαγγελματική Ικανοποίηση των
Προπονητών–Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού και
Αναψυχής, 1 (2), 2-24.
Συμεωνίδου, Σ., Καμπίτσης, Χ., & Χαραχούσου, Υ.(2003). Ο βαθμός επαγγελματικής
ικανοποίησης των προπονητών/τριών ατομικών και ομαδικών αθλημάτων,
Γυναίκα
και Άθληση, Τόμος ΙΙ, τεύχος 1, 50-61

66

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ,
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Καποδίστρια, Ι.& Τζέτζης Γ.
ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό την αξιολόγηση της επίδρασης των ενεργειών κοινωνικής
ευθύνης των αθλητικών οργανισμών σε διάφορες παραμέτρους συμπεριφοράς των φιλάθλων
ποδοσφαίρου όπως στην ανάμιξη, στη δέσμευση, στην αφοσίωση, στην ταύτιση, στην
προσκόλληση, στο αντιληπτό κύρος, στην αντίληψη απόδοσης της ομάδας, και στις
προθέσεις συμπεριφοράς. Στην έρευνα συμμετείχαν 200 άτομα υποστηρικτές ομάδων
ποδοσφαίρου, τα οποία συμμετείχαν εθελοντικά. Για τη συλλογή των δεδομένων
χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο αξιολογούσε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
και κατά πόσο οι ενέργειες κοινωνικής ευθύνης επηρεάζουν την ανάμιξη, τη δέσμευση την
αφοσίωση την ταύτιση, την προσκόλληση, το αντιληπτό κύρος, την αντίληψη απόδοσης της
ομάδας, και τις προθέσεις συμπεριφοράς των αθλητικών καταναλωτών. Από την ανάλυση
παλινδρόμησης φάνηκε πως η αντίληψη για τις ενέργειες κοινωνικής ευθύνης της ομάδας
συνεισφέρουν στην ανάμιξη, στη δέσμευση, στην ταύτιση, στην προσκόλληση, στην
αφοσίωση των φιλάθλων, στο αντιληπτό κύρος, στην αντίληψη, στην απόδοση της ομάδας,
καθώς και στις προθέσεις συμπεριφοράς τους. Από την ανάλυση των δημογραφικών φάνηκε
ότι σε σχέση με το φύλο, υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση στις μεταβλητές της ανάμιξης
(κεντρικότητα), της προσκόλλησης, της δέσμευσης και των προθέσεων (επανάληψη
επίσκεψης). Συμπερασματικά από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας φαίνεται ότι
οι ενέργειες ΕΚΕ επηρεάζουν θετικά τόσο τη συνολική συμπεριφορά των φιλάθλων όσο και
τις μελλοντικές τους προθέσεις. Επομένως προτείνεται οι αθλητικοί οργανισμοί να
υιοθετήσουν ενέργειες ΕΚΕ προκειμένου να βελτιώσουν τις σχέσεις των φιλάθλων με αυτές.
Η επίδραση των ενεργειών κοινωνικής ευθύνης και σε άλλες παραμέτρους συμπεριφοράς των
αθλητικών καταναλωτών ή αθλημάτων απαιτεί περισσότερη διερεύνηση ώστε να προκύψουν
χρήσιμα θεωρητικά αλλά και πρακτικά συμπεράσματα.
Λέξεις –κλειδιά: Eταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), Δέσμευση, Ανάμιξη, Προθέσεις,
Eπαγγελματικός αθλητισμός.
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