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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αθλητές είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές κάθε αθλητικής δραστηριότητας, καθώς 

γύρω από αυτούς σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται όλα τα αθλητικά δρώμενα. 

Αυτοί αποτελούν το ‘προϊόν’ εκείνο το οποίο θα πραγματοποιήσει τους αγώνες, το 

θέαμα στον χώρο του αθλητισμού (Παπαδημητρίου και Γαργαλιάνος, 1997). Οι 

αθλητές κατά κύριο λόγο θέτουν και καθορίζουν τους στόχους μιας ομάδας, οι οποίοι 

θα αποτελόσουν το κίνητρο για επιτυχία (Θεοδωράκης, Γούδας και Παπαϊωάννου, 

1998). Η επιτυχία αυτή, έρχεται μέσα από μεγάλη προσπάθεια, μέσω μιας σειράς 

προπονήσεων.

Ο χρόνος που καταναλώνεται στις προπονήσεις, συγκριτικά με τον χρόνο που 

απαιτείται, φαντάζει μεγάλος (Chelladurai, 1999). Για παράδειγμα, ένας αθλητής, 

μπορεί να έχει καθημερινή προπόνηση διάρκειας δυο-τριών ωρών, με σκοπό να δώσει 

έναν με δύο αγώνες πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και άλλους δύο στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αλλά και ο χρόνος προετοιμασίας των αθλητών από 

φυσική και τεχνική κατάσταση φαίνεται μεγάλος, ξεκινάει τον Αύγουστο και 

ολοκληρώνεται λίγο μετά το τέλος του πρωταθλήματος.

Περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους σε προπονήσεις, θέτουν ορισμένους στόχους 

και προσπαθούν διαρκώς να τους πραγματοποιήσουν.
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1.2 Υποθέσεις της έρευνας

Οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας ήταν οι εξής:

1. Η εσωτερική συνοχή (internal consistency) των ερωτήσεων που συμμετέχουν 

στον σχηματισμό των παραγόντων των ερωτηματολογίων 

αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης, είναι υψηλή

2. Οι αθλητές θα είναι ικανοποιημένοι

1.3 Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να μελετήσει το επίπεδο ικανοποίησης των

αθλητών/τριών Στίβου

1.4 Περιορισμοί της έρευνας

Κατά την διεξαγωγή της έρευνας, σημειώθηκαν ορισμένα προβλήματα, τα οποία

καθυστερούσαν τις διαδικασίες. Παρατηρήθηκαν λοιπόν τα εξής:

1. Ορισμένες προτάσεις δεν ήταν πλήρως κατανοητές από τους αθλητές με 

συνέπεια να γίνονται επιπλέον διευκρινήσεις ή και ακόμα να μην 

συμπληρώνονται καθόλου.

2. Συχνά παρατηρούνταν επιφυλάξεις σχετικά με την έρευνα, κυρίως από τους 

αθλητές οι οποίοι έδειχναν φόβο για τον σκοπό της έρευνας. Το πρόβλημα 

αντιμετωπίστηκε με την διαβεβαίωση πως οι απαντήσεις θα είναι απόλυτα 

εμπιστευτικές και ότι επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς 

λόγους.

3. Το δείγμα είναι μικρό οπότε δεν μπορούμε να έχουμε γενίκευση των 

αποτελεσμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση

2.1 Ικανοποίηση

Κάθε άτομο έχει τις δικές του αξίες και προτεραιότητες στη ζωή του και αντλεί 

ικανοποίηση στη ζωή του με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο (Moorhtad and Griffin, 

1995). Μεγάλο μέρος των ερευνών για την ικανοποίηση (job satisfaction) (Costa, 

1994, Glisson and Durick, 1988) την προσωπική ικανοποίηση (life satisfaction), την 

ικανοποίηση στον ελεύθερο χρόνο (leisure satisfaction).Ικανοποίηση νοείται η χαρά, 

η ευχαρίστηση, η ψυχική ανακούφιση για την πλήρωση ελπίδας, πόθου, πόθου, 

προσδοκίας, προβλέψεως. Ηθική ικανοποίηση είναι το ευχάριστο συναίσθημα το 

προερχόμενο από την επίγνωση του καθήκοντος. Σχετίζεται με α) την προσπάθεια 

που καταβάλλει κανείς για ένα στόχο β) το διάστημα παραμονής του στον οργανισμό 

που εργάζεται και συμμετέχει γ) το επίπεδο συνεργασίας στο οποίο κινείται το άτομο 

στο άμεσο περιβάλλον δ) τη συνολική ευτυχία ( Saal & Knight, 1988 )

Στο χώρο του αθλητισμού, μεγάλο μέρος των ερευνών, επικεντρώνεται σε θέματα 

οργάνωσης και διοίκησης, θέματα που αφορούν την ηγεσία, τον προπονητή, τους 

χορηγούς, τους φιλάθλους, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, που ασχολούνται με τον 

αθλητισμό.

Η ικανοποίηση αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα που σχετίζεται με άλλους 

παράγοντες, στα πλαίσια της προσπάθειας να ερευνηθούν άλλες έννοιες. Για 

παράδειγμα, η ικανοποίηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη συνοχή της ομάδας
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(Caron, 1982), όπως και στην δημιουργία κλίματος παρακίνησης για την επίτευξη 

στόχων από προπονητές και αθλητές (Tammen, 1996).
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2.2 Ικανοποίηση από την εργασία

Ικανοποίηση από την εργασία, αναφέρεται ως μια θετική και ευχάριστη κατάσταση η 

οποία είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο η κατάσταση της εργασίας είναι 

σύμφωνη με τις ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες του εργαζομένου (Dawis and 

Lofquist, 1984). Η ικανοποίηση από την εργασία είναι λίγο διαφορετική από τα 

αισθήματα που έχει ο εργαζόμενος σχετικά με προηγούμενες εμπειρίες, επικείμενες 

προσδοκίες ή διαθέσιμες εναλλακτικές (Balzer, 1990). Η ικανοποίηση, είναι η στάση 

που έχουν οι άνθρωποι, σχετικά με την εργασία τους. Επίσης βρέθηκε ότι αν και η 

ικανοποίηση σχετίζεται βασικά με την δέσμευση στην εργασία, εντούτοις η 

ικανοποίηση δεν αποτελεί βασικό παράγοντα παραμονής στην εργασία (Glisson and 

Duric, 1988).Η ικανοποίηση από την εργασία είναι ο βαθμός κατά τον οποίο οι 

εμπειρίες του εργαζομένου προσεγγίζουν τα προσωπικά πρότυπα . Αυτά τα πρότυπα 

έχουν ως βάση το τι ο εργαζόμενος θέλει και αισθάνεται ότι δικαιούται και το τι οι 

άλλοι προσφέρουν σε σχέση με προηγούμενες εμπειρίες και τρέχουσες προσδοκίες.

2.3 Θεωρίες ικανοποίησης από την εργασία

Έχουν γίνει πολλές απόπειρες από ερευνητές για να ορίσουν και να περιγράφουν την 

ικανοποίηση από την εργασία, καθώς και να προσδιορίσουν από πού προέρχεται η 

ικανοποίηση. Η θεωρία των δύο παραγόντων, του Herzberg (Two Factor Theory), 

διακρίνει δύο παράγοντες που σχετίζονται με την ικανοποίηση από την εργασία. Τα
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κίνητρα και οι θετικές στάσεις του ατόμου που οδηγούν στην ικανοποίηση του 

ατόμου από την εργασία, συνδέονται με στοιχεία που έχουν σχέση με το περιεχόμενο 

της εργασίας (επίτευξη, αναγνώριση, υπευθυνότητα, δυνατότητα προαγωγής, φύση 

της εργασίας), οι παράγοντες αυτοί ονομάστηκαν κίνητρα. Αντίθετα, οι αρνητικές 

στάσεις που οδηγούν στην δυσαρέσκεια, συνδέονται με το περιβάλλον (διοίκηση, 

εποπτεία, εργασιακές συνθήκες, ασφάλεια, αμοιβές, διαπροσωπικές σχέσεις. Οι 

παράγοντες αυτοί ονομάστηκαν παράγοντες υγιεινής (hygient).

Η θεωρία ιεράρχησης αναγκών του Maslaw (1943), σύμφωνα με την οποία υπάρχουν 

πέντε επίπεδα αναγκών, από τα οποία εξαρτάται η συμπεριφορά μας. Η ταξινόμηση 

έγινε ιεραρχικά από τα πιο βασικά και πρωτόγονα, στα πιο πολιτισμένα και ώριμα. 

Δηλαδή, από τους βιοποριστικούς παράγοντες μέχρι τις κοινωνικές ανάγκες, ανάγκες 

αυτοεκτίμησης και αυτοολοκλήρωσης. Η θεωρία της προσδοκίας του Vroom (1964) 

υποστηρίζει ότι η ικανοποίηση που παίρνει ένα άτομο από την εργασία του είναι 

συνάρτηση αυτών που το άτομο πιστεύει ότι αποκομίζει από την εργασία του (των 

αμοιβών) και του βαθμού που τα αποτελέσματα αυτά είναι πράγματι επιθυμητά για το 

άτομο.

Οι θεωρίες ασυμφωνίας (Discrepancy Theories) ουσιαστικά συγκρίνουν αυτά που 

πήρε ένα άτομο από την εργασία του με αυτά που πίστευε ότι έπρεπε να πάρει. Ο 

βαθμός ασυμφωνίας σχετίζεται άμεσα με το επίπεδο της ικανοποίησης. Η έννοια της 

συμφωνίας υπάρχει σε πολλές θεωρίες που αναφέρονται στην ικανοποίηση από την 

εργασία. Με βάση την έννοια της ασυμφωνίας, ο Lawler, κατασκεύασε ένα από τα 

γνωστότερα μοντέλα όπου συγκρίνονται οι παράγοντες ικανοποίησης και μη 

ικανοποίησης.
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Οι θεωρίες των αναγκών (Need-based Satisfaction Theories) βασίζονται στο ότι η 

ικανοποίηση από την εργασία είναι μια λειτουργία σύμφωνη με τον βαθμό κατά τον 

οποίο μία ανάγκη ικανοποιείται στο εργασιακό περιβάλλον. Η στέρηση των αναγκών, 

οδηγεί σε κατάσταση ανάγκης και δυστυχίας. Ανάλογα με τον βαθμό κατά τον οποίο 

η εργασία εκπληρώνει τις ανάγκες, η εργασία μπορεί να θεωρηθεί πηγή ικανοποίησης 

για αυτό. Δύο διαφορετικά άτομα, έχουν διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες 

ικανοποιούνται από την εργασία. Ένα άτομο που έχει υψηλό επίπεδο ανάγκης για 

επίτευξη, ίσως θα ήταν ικανοποιημένο με μια εργασία γεμάτη προκλήσεις ενώ ένα 

άλλο άτομο με διαφορετικές ανάγκες ίσως δεν ήταν ικανοποιημένο από την ίδια 

εργασία.

2.4 Ηγετική συμπεριφορά προπονητή

Οι σχέσεις των αθλητών με τον προπονητή, αποτελούν έναν ιδιαίτερο σημαντικό 

παράγοντα στην προπονητική διαδικασία που μπορεί να επηρεάσει άμεσα το 

αποτέλεσμα ενός αγώνα. Έχει αναπτυχθεί μία σειρά από θεωρητικά μοντέλα για την 

περιγραφή και εξήγηση της σχέσης της ηγετικής συμπεριφοράς με την απόδοση των 

αθλητών καθώς και την ικανοποίηση που αισθάνονται.

Ολα τα μοντέλα σχετικά με την ηγετική συμπεριφορά, εμφανίζουν σημαντικές 

διαφορές ως προς το περιεχόμενο τους, στηρίζονται όμως στην κοινή αρχή ότι η 

αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά δεν μπορεί να προσδιορισθεί μόνο από τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του προπονητή ή από την συμπεριφορά του 

αλλά μπορεί να περιγράφει επαρκώς από έναν συνδυασμό των στοιχείων της 

συμπεριφοράς και της κατάστασης (Horn, 1992).
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Σύμφωνα με τον Fiedler, για να γίνει η ηγεσία αποτελεσματική σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση, υπάρχουν δύο δυνατότητες: α) να αλλάξει η προσωπικότητα του ηγέτη, 

κάτι που είναι αντικειμενικά δύσκολο, λόγω του προδιαθεσικού χαρακτήρα, ή β) να 

αλλάξει η οργανωτική δομή της ομάδας στην κατεύθυνση προσωπικότητας του 

ηγέτη. Η θεωρία του Fiedler βρίσκει μερική εφαρμογή στον αθλητισμό, όμως δεν 

μπορεί να περιγράφει και να εξηγήσει με αποδεκτή επάρκεια τα χαρακτηριστικά της 

αποτελεσματικής ηγετικής συμπεριφοράς.

Η απόδοση και ικανοποίηση των αθλητών/τριών, είναι αποτέλεσμα συνδυασμού 

τριών στοιχείων: της απαιτούμενης, της προτιμώμενης και της πραγματικής ηγετικής 

συμπεριφοράς. Η αποτελεσματικότατα της ηγετικής συμπεριφοράς, είναι προϊόν 

σύνθεσης των τριών αυτών στοιχείων και μπορεί να αξιολογηθεί και από την 

ικανοποίηση που αισθάνονται τα μέλη της ομάδας. Επιπλέον όμως, τα τρία αυτά 

στοιχεία, επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας, του ηγέτη και 

της κάθε κατάστασης.

Σύμφωνα με τον Horn (1992), η παραγωγική σύνθεση των τριών αυτών στοιχείων της 

ηγετικής συμπεριφοράς, θα έχει θετικές επιπτώσεις στην απόδοση της ομάδας και στο 

βαθμό ικανοποίησης που θα αισθάνονται τα μέλη της. Αν δηλαδή ο προπονητής 

επιδείξει την συμπεριφορά που απαιτείται σε μια κατάσταση και η συμπεριφορά αυτή 

συμφωνεί με τις προτιμήσεις των αθλητών, τότε διευρύνονται τα περιθώρια για την 

επίτευξη ιδανικής απόδοσης από την ομάδα και τα μέλη της θα αισθάνονται 

περισσότερο ικανοποιημένα.
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2.5 Ικανοποίηση αθλητών

Οι Chelladurai και Riemmer (1997), έχουν ορίσει την ικανοποίηση των αθλούμενων 

ως 'θετική επιρροή κατάστασης που προκύπτει από την συνθετική αξιολόγηση της 

δομής, της διαδικασίας και της εφαρμογής σχετιζόμενη με την αθλητική εμπειρία’. 

Διαπιστώθηκε ότι αυτή η αξιολόγηση θα μπορούσε να αποτελέσει μία λειτουργία της 

απαιτούμενης ικανοποίησης ή τη διαφορά μεταξύ αυτού που θέλει ή προσδοκά ένα 

άτομο και της αντίληψης αυτού που τελικά έλαβε σε ψυχολογικό και 

περιβαλλοντολογικό επίπεδο.

Σε έρευνα των Chelladurai and Riemmer (1997), κατεγράφησαν ορισμένοι 

παράγοντες αθλητικής ικανοποίησης, οι οποίοι παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα:

Πίνακας 1

Κατηγορίες Αθλητικής Ικανοποίησης

Γενικές Συγκεκριμένες Περιγραφικά

Κατηγορίες Κατηγορίες

Απόδοση
Ατομική Ατομική προσπάθεια ενός αθλητή

Ομαδική Ομαδική απόδοση σε αναμετρήσεις

Βελτίωση
Ατομική Το μέγεθος της ατομικής βελτίωσης

Ομαδική Το μέγεθος της ομαδικής βελτίωσης

Ηγεσία Εξάσκηση
Οι μέθοδοι προπόνησης, η αυστηρότητα και 

συνέχεια των προγραμμάτων
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V.

Χρησιμοποίηση

Ικανοτήτων

0 βαθμός με τον οποίο ο προπονητής 

χρησιμοποιεί τις δυνατότητες όλων με 

αποτελεσματικότητα

Στρατηγική Η ορθότητα της στρατηγικής που επιλέχθηκε

Ίσες ευκαιρίες

0 χρόνος συμμετοχής σε αγώνες ενός αθλητή 

σύμφωνα με τις δυνατότητες, ταλέντο και 

προσπάθειες του

Ίσες ανταμοιβές
0 βαθμός με τον οποίο ο προπονητής αμείβει και 

αναγνωρίζει το ίδιο όλους τους αθλητές

Πίστη σε αθλητές Πίστη και υποστήριξη από προπονητή

Αντίδραση στα 

αποτελέσματα

Θετική και ισορροπημένη συμπεριφορά απέναντι 

στη νίκη

Ηθική
0 βαθμός με τον οποίο ο προπονητής αμείβει και 

αναγνωρίζει τι ίδιο όλους τους αθλητές

Συναθλητές

Έργο

0 βαθμός στον οποίο οι συναθλητές 

συνεισφέρουν και διευκολύνουν στην 

προσπάθεια και την απόδοση κάποιου

Σχέσεις
0 βαθμός στον οποίο οι αλληλεπιδράσεις είναι 

φιλικές και λογικές

Παράγοντες

Η βοήθεια που δίνεται από το λοιπό προσωπικό, 

όπως οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, γυμναστές και 

managers

Διοίκηση
Υλικοτεχνική

υποδομή

Η ποιότητα και η δυνατότητα πρόσβασης σε 

εγκαταστάσεις και όργανα για προπόνηση ή 

αγώνα
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Υποτροφίες
0 αριθμός των υποτροφιών που απονέμονται 

στην ομάδα

Προϋπολογισμός
0 προϋπολογισμός που ορίζεται για την ομάδα 

(έξοδα σχετικά με οδοιπορικά και φόρμες)

Κοινωνική

υποστήριξη

Η υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας, 

της τοπικής κοινωνίας και των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης

Θεωρείται ότι ένας αθλητής νοιώθει ικανοποιημένος μόνο όταν κερδίζεις στους 

αγώνες και ότι η νίκη αποτελεί κύριο στόχο των αθλητών. Η νίκη όμως συχνά 

εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως η τύχη, εξαιρετική εμφάνιση του 

αντιπάλου, καιρικές συνθήκες κτλ. Όμως η νίκη ή η ήττα, δεν αντικατοπτρίζει πάντα 

την απόδοση ενός αθλητή σε έναν αγώνα.

Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα ικανοποίησης ενός 

αθλητή. Παράγοντες που έχουν να κάνουν με τον κάθε αθλητή ξεχωριστά, με τις 

προσπάθειες και διαδικασίες πραγμάτωσης ενός στόχου, με τη δουλειά που γίνεται 

από τους αθλητές, τον προπονητή αλλά και με τις διαπροσωπικές και κοινωνικές 

σχέσεις που διατηρούνται.

Τα επίπεδα ικανοποίησης ενός αθλητή είναι δυνατό να επηρεαστούν:

Α. από τον κάθε αθλητή ξεχωριστά: σχετικά με τους στόχους, την προσπάθεια και την 

προπόνηση που κάνει, τις οδηγίες και τις γνώσεις που του δίνονται, την θετική 

ανατροφοδότηση που λαμβάνει, την χρήση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του από 

τον προπονητή, την αναγνώριση και υποστήριξη που δέχεται από την ομάδα του
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Β. από τις κοινωνικές σχέσεις που επικρατούν: οι φιλίες που δημιουργούνται, η 

ισορροπία που διατηρείται, η εμπιστοσύνη που υπάρχει, η κοινωνική υποστήριξη που 

μπορεί να λαμβάνει.

Υπάρχουν τρία κίνητρα με σκοπό την έρευνα και την κατηγοριοποίηση των 

παραγόντων ικανοποίησης των αθλητών. Πρώτο κριτήριο ήταν οι παράγοντες που 

έχουν να κάνουν: α) με αποτελέσματα των προσπαθειών τους (νίκες, στόχοι), β) με 

τις καταστάσεις που δημιουργούν τα αποτελέσματα αυτά (καλό περιβάλλον, 

διοίκηση, αμοιβή). Δεύτερο κριτήριο, αποτέλεσε: α) η απόδοση που παρουσιάζει 

κάθε αθλητής, β) αν οι στόχοι και οι προσδοκίες ενός αθλητή επηρεάζονται από τις 

πράξεις των υπολοίπων. Σύμφωνα με το τρίτο κριτήριο, κάποια αποτελέσματα 

έρχονται ύστερα από δουλειά και έντονη προσπάθεια.

Σύμφωνα με τον πίνακα 1 ένας αθλητής επηρεάζεται από : α) τον ίδιο του τον εαυτό 

β) τον προπονητή του γ) από τους συναθλητές του δ) τους παράγοντες της ομάδας ε) 

το εξωτερικό περιβάλλον στ) τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Α) από τον ίδιο του τον εαυτό : η αυτοπεποίθηση ενός αθλητή είναι δυνατόν να 

επηρεάσει την συμπεριφορά και την απόδοσή του. Όταν ένας αθλητής έχει υψηλό 

επίπεδο αυτοπεποίθησης, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και βάζει πιο 

προκλητικούς στόχους. Το υψηλότερο επίπεδο αυτοπεποίθησης και οι προκλητικοί 

στόχοι οδηγούν σε μεγαλύτεροι απόδοση ( Θεοδωράκης, Γούδας και Παπαιωάννου , 

1998 )

Σημαντικό ρόλο έχει το πόσο ένας αθλητής επιθυμεί να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα 

δεσμευμένος δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό διαρκώς και θυσιάζοντας συχνά τον
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ελεύθερο χρόνο και τις ανέσεις του (Orlick , 1990 ). Επίσης οι εμπειρίες που έχει 

κάθε αθλητής είναι δυνατόν να τον επηρεάσουν.

12

Β) από τον προπονητή του : ο προπονητής περνάει πολλές ώρες με τους αθλητές 

οπότε είναι δυνατόν να τους επηρεάσει. Είναι εκείνος που καλείται να διδάξει τις 

τεχνικές και τακτικές και να αναπτύξει τα ταλέντα των αθλητών. Οφείλει να τους 

δίνει σωστή ανατροφοδότηση τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες έτσι ώστε 

να τους ενισχύει και να τους δίνει κίνητρα (Θεοδωράκης , Γούδας και Παπαιωάννου,

1998 ). Ο προπονητής πρέπει να είναι ένας αποτελεσματικός ηγέτης, ο οποίος να 

εστιάζεται στην ικανοποίηση των αναγκών των αθλητών και αθλητριών του.

Γ) από τους συναθλητές του : είναι σημαντικό να είναι οι στόχοι κοινοί για όλους 

τους αθλητές.

Δ) από τους παράγοντες : το ιατρικό προσωπικό είναι πολύτιμο για την σωματική 

αλλά και για την ψυχολογική υγεία των αθλητών. Βοηθούν στην αντιμετώπιση των 

τραυματισμών. Για την αποκατάσταση του τραυματισμού ενός αθλητή η παρουσία 

γυμναστών, φυσιοθεραπευτών καθώς και αθλητικών ψυχολόγων είναι απαραίτητη 

ώστε η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση να γίνει όσο το δυνατόν ομαλότερη 

(Θεοδωράκης, Γούδας και Παπαιωάννου, 1998 ).

Ε) από το εξωτερικό περιβάλλον : σκοπός των θεατών και των οικογενειών των 

αθλητών είναι να συμπαραστέκονται και να ενθαρρύνουν με την παρουσία τους τις 

προσπάθειες των αθλητών και των αθλητριών.
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Στ) από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την τοπική κοινωνία : ο ρόλος των ΜΜΕ 

είναι να διαφημίσει και να ενισχύσει την προσπάθεια των αθλητών και των 

αθλητριών διαμορφώνοντας μία θετική εικόνα προς τους θεατές .

Πολλοί από τους παράγοντες που χαρακτηρίζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων 

είναι όμοιοι με αυτούς που χαρακτηρίζουν την ικανοποίηση των αθλουμένων. Επίσης 

με έρευνες που λαμβάνουν χώρα στη πανεπιστημιακή κοινότητα μπορεί να βοηθήσει 

στην βελτίωση των μεθόδων και των μέσων προπόνησης των αθλητών 

(Παπαδημητρίου και Γαργαλιάνος, 1997 ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1 Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 78 αθλητές και αθλήτριες στίβου, από τους 

οποίους 39 ήταν άνδρες και 39 γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα αποτέλεσαν 2 

σύλλογοι από την Αθήνα, 1 από την Λήμνο, 2 από την περιοχή της Θεσσαλίας, 1 από 

την Κεφαλονιά καθώς και αθλητές της Εθνικής Ομάδας. Ο μέσος όρος ηλικίας των 

αθλητών και των αθλητριών ήταν Μ=21,23 έτη και η τυπική απόκλιση SO=2,55. Η 

εμπειρία τους στο άθλημα κυμαινόταν από 1 έως 12 χρόνια με Μ.0=6,79 και τυπική 

απόκλιση SO=2.62. Το μορφωτικό επίπεδο των αθλητών και αθλητριών ήταν ως 

εξής. 1 Γυμνάσιο, 14 Λύκειο και 63 ΑΕΙ. Από τους αθλητές και τις αθλήτριες που 

ρωτήθηκαν, 30 ήταν μέλη της Εθνικής Ομάδας. Οι σύλλογοι που συμμετείχαν είναι οι 

εξής: ΑΕΚ, Πανελλήνιος, Α.Σ Καρδίτσας, Α.Σ Λάρισας, Α.Σ Λήμνου και Α.Σ 

Αργοστολιού.

3.2 Όργανα μέτρησης

Για την μέτρηση της ικανοποίησης των αθλούμενων, χρησιμοποιήθηκε το 

Ερωτηματολόγιο της Ικανοποίησης των Αθλούμενων (ΕΙΑ) Athlete Satisfaction 

Questionnaire (ASQ) (Chelladurai and Riemer, 1997) που αποτελείται από 56 

ερωτήσεις σχετικά με την ικανοποίηση του αθλητή μέσα στην ομάδα. Οι απαντήσεις 

δίνονταν σε επταβάθμια κλίμακα Likert, με (1) το καθόλου ικανοποιημένος, το (4) 

μέτρια ικανοποιημένος και (7) το εξαιρετικά ικανοποιημένος . Επιλέχθηκαν 6 

παράγοντες που θεωρήθηκαν ότι είχαν σχέση με την ελληνική πραγματικότητα . Οι 

παράγοντες αναφέρονταν στο ιατρικό προσωπικό (ικανοποίηση από το ιατρικό
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προσωπικό της ομάδας), προϋπολογισμό της ομάδας, στην ηθική (βαθμός ηθικότητας 

των αναθλητών), ατομική απόδοση και ικανοποίηση από την συμπεριφορά του 

προπονητή.

Ο παράγοντας ‘ομαδική απόδοση’ αποτελείται από ερωτήσεις που αναφέρονται στον 

βαθμό ικανοποίησης από την επίτευξη των στόχων της ομάδας, η συνολική απόδοση 

της ομάδας. Σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερο ικανοποιημένος είναι ένας 

αθλούμενος, τόσο περισσότερο δεσμεύεται με την ομάδα (Riemer and Chelladurai, 

1998).

Ο παράγοντας ‘ατομική απόδοση’ αποτελείται από ερωτήσεις που αναφέρονται στον 

βαθμό ικανοποίησης από την επίτευξη των ατομικών στόχων στην διάρκεια της 

τελευταίας περιόδου, τη βελτίωση της ατομικής απόδοσης και του επιπέδου 

ικανοτήτων.

Ο παράγοντας ‘ηθική συμπεριφορά’, αποτελείται από ερωτήσεις που αναφέρονται 

στον βαθμό ικανοποίησης από την αθλητική συμπεριφορά, την ηθικότητα και την 

αίσθηση του ευ αγωνίζεσθε, των συναθλητών.

Ο παράγοντας ‘ικανοποίηση από την συμπεριφορά του προπονητή’, αποτελείται από 

ερωτήσεις που αναφέρονται στον βαθμό ικανοποίησης από την αναγνώριση, 

εκτίμηση, εμπιστοσύνη και αθλητική αντιμετώπιση που έχει ο αθλητής από τον 

προπονητή. Ο παράγοντας αυτός, φαίνεται να είναι πολύ σημαντικός για τους 

αθλητές και τις αθλήτριες
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Ο παράγοντας ‘ιατρική κάλυψη’, αποτελείται από ερωτήσεις που αναφέρονται στον 

βαθμό ικανοποίησης για το ποσό που διατίθεται για ιατρική κάλυψη καθώς και από 

την αποκατάσταση σε τραυματισμούς

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν δημογραφικά στοιχεία και συλλέχθηκαν πληροφορίες 

σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, τα χρόνια εμπειρίας, την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν και πιθανή συμμετοχή σε εθνική ομάδα.

3.3 Διαδικασία μέτρησης

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν προσωπικά από τον ερευνητή και συμπληρώθηκαν 

επί τόπου. Στους αθλητές και αθλήτριες, τονίστηκε ότι τα ερωτηματολόγια είναι 

ανώνυμα, ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις και ότι τα αποτελέσματα 

θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά επιστημονικούς σκοπούς. Οι αθλητές/τριες, είχαν 

την δυνατότητα να απευθύνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις για οτιδήποτε δεν 

καταλάβαιναν ή είχαν απορίες. Τα ερωτηματολόγια δίνονταν στους αθλητές/τριες 

πριν από την έναρξη της προπόνησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την χρονική 

περίοδο 2001-2002.

3.4 Στατιστική ανάλυση

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, στηρίχθηκε σε μια σειρά από στατιστικές 

δοκιμασίες, οι οποίες έγιναν με την χρήση του στατιστικού πακέτου Statistical 

Package For Social Sciences (SPSS). Πιο συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν οι μέσοι 

όροι, τυπικές αποκλίσεις, ενώ η αξιοπιστία των παραγόντων που προέκυψαν 

εξετάστηκαν με το συντελεστή α του Cronbach.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων,( βλ. πίνακα 1) προέκυψε ότι οι αθλητές και 

αθλήτριες στίβου, είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την συμπεριφορά το 

προπονητή, απέναντι τους (5,21) καθώς και από την απόδοση της ομάδας (5,06). 

Επίσης, δείχνουν αρκετά ικανοποιημένοι από την ατομική τους απόδοση (4,91) και 

λιγότερο ευχαριστημένοι από την ηθική των συναθλητών τους (4,76). Αντίθετα, ως 

προς την οικονομική επιχορήγηση που δέχονται, το επίπεδο ικανοποίησης τους, 

βρίσκεται σε αρκετά χαμηλό επίπεδο (3,64) όπως και σε ότι έχει να κάνει με την 

ιατρική κάλυψη της ομάδας (3,56).

Πίνακας

Περιγραφική στατιστική των παραγόντων ικανοποίησης των αθλητών

Παράγοντες Μ.Ο Τ.Α

Συμπεριφορά προπονητή 

προς τον Αθλητή

5,21 1,21

Ατομική απόδοση 4,91 .81

Ομαδική απόδοση 5,08 2,08

Ηθική των συναθλητών 4,76 1,00

Οικονομικός 

προϋπολογισμός ομάδας

3,64 1,75

Ιατρικό προσωπικό 3,56 1,29
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Για έλεγχο της αξιοπιστίας των παραγόντων που προέκυψαν, χρησιμοποιήθηκε ο 

συντελεστής α του Cronbach. Για τον παράγοντα της συμπεριφοράς του προπονητή 

προς τον αθλητή, το α του Cronbach ήταν .83, για τον παράγοντα της ομαδικής 

απόδοσης .79, για τον παράγοντα της ατομικής απόδοσης .80, για τον παράγοντα της 

ηθικής των συναθλητών .72, για τον παράγοντα του οικονομικού προϋπολογισμού .77 

και για τον παράγοντα της ιατρικής κάλυψης .75.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

5.1 Συζήτηση

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να εξεταστούν τα επίπεδα ικανοποίησης των 

αθλητών στίβου στην Ελλάδα.

Για την συγκεκριμένη εργασία, επιλέχτηκαν 6 παράγοντες με ερωτήσεις, οι οποίοι 

θεωρήθηκαν καταλληλότεροι σύμφωνα με τους στόχους της έρευνας και την 

ελληνική πραγματικότητα.

Ο παράγοντας ‘οικονομική υποστήριξη’ αποτελείται από ερωτήσεις που αναφέρονται 

στον βαθμό ικανοποίησης από την οικονομική επιχορήγηση που παρέχεται στην 

ομάδα, το ποσό των χρημάτων που δαπανάται και την αμεροληψία στον τρόπο 

κατανομή της.

Ως προς τα ποσά που διατίθενται για τις ομάδες και για τον τρόπο που διανέμονται 

αυτά, οι αθλητές και οι αθλήτριες δεν δείχνουν ικανοποιημένοι (3,64).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι αθλητές/τριες, έδειξαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι σε 

ότι αφορά την συμπεριφορά του προπονητή προς τον αθλητή (5,21), ενώ περίπου στα 

ίδια επίπεδα κυμαίνεται και ο βαθμός ικανοποίησης για την ομαδική και ατομική 

απόδοση (5,08) και (4,91) αντίστοιχα. Σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένοι από
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τις σχέσεις που διατηρούν μέσα στην ομάδα και με τον προπονητή και με τους 

συναθλητές τους.

. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν δείχνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Πιθανώς αυτό 

να οφείλεται στο γεγονός ότι ο στίβος έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και 

δίνεται προσοχή μόνο στους πρωταθλητές και όχι τόσο στις μικρές κατηγορίες 

αθλητών και αθλητριών.

Από τα αποτελέσματα επίσης φάνηκε ότι η εσωτερική συνοχή των ερωτηματολογίων 

αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης, είναι υψηλή και άρα τα ερωτηματολόγια 

είναι έγκυρα και αξιόπιστα με βάση τη δομή τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στο Ελληνικό περιβάλλον.

Όλες οι υποθέσεις της έρευνας φαίνεται να επιβεβαιώνονται, αφού η εσωτερική 

συνοχή των μεταβλητών που συμμετέχουν στον σχηματισμό των παραγόντων του 

ερωτηματολογίου αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης, αποδείχτηκε ότι είναι 

υψηλή.

20

5,2 Συμπεράσματα-Προτάσεις

Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής δεν είναι δυνατό να γενικευτούν απόλυτα, 

επειδή το δείγμα δεν περιελάμβανε τους περισσότερους συλλόγους της Ελλάδας και 

είναι σχετικά μικρό σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό των συλλόγων.

Οι έξι παράγοντες που επελέγησαν ως οι καταλληλότεροι για την Ελληνική 

πραγματικότητα από το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης των Αθλούμενων (ΕΙΑ)
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ερμήνευαν και το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής διακύμανσης. Ως πρώτος και 

σημαντικότερος, εμφανίζεται ο παράγοντας ‘ικανοποίηση από την συμπεριφορά του 

προπονητή’ που αντανακλά ίσως την σπουδαιότητα και τον ρόλο του προπονητή στην 

ικανοποίηση των αθλητών από την συμπεριφορά του.

Η δομική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου και η αξιοπιστία των παραγόντων που 

χρησιμοποιήθηκαν, παρέχουν στους μελλοντικούς ερευνητές, έγκυρο και αξιόπιστο 

όργανο μέτρησης.

Για την εξέλιξη του φαινομένου ικανοποίησης των αθλητών και αθλητριών Στίβου, 

πρότασή μας είναι να γίνουν μελλοντικά και άλλες έρευνες. Οι αθλητές και οι 

αθλήτριες όμως, εμφανίζονται δυσάρεστη μένοι από τον καταμερισμό του 

προϋπολογισμού και την οικονομική ενίσχυση των ίδιων καθώς και από την ιατρική 

κάλυψη που παρέχεται. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα τα οποία μπορεί να είναι:

1. μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση και καλύτερη οργάνωση τόσο για τις μικρές 

κατηγορίες όσο και για τα μέλη της Εθνικής ομάδας. Επιπλέον ενίσχυση τους 

από εξειδικευμένα στελέχη marketing, ευρέσεως πόρων διαφήμισης

2. ενίσχυση όλων των ομάδων με ιατρικό προσωπικό

Σχετικά με το (ΕΙΑ), μελλοντικές έρευνες είναι απαραίτητες, για να επιβεβαιώσουν 

την σημαντικότητα των παραγόντων που επελέγησαν ως καταλληλότεροι για την 

Ελληνική πραγματικότητα.
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