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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ ΙΚ Ο

l.I

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις εκτιμήσεις του αποτελέσματος των

αποδοχών

στην

εργασιακή

ικανοποίηση.

Βασισμένοι

στην

βιβλιογραφία

δημιουργήσαμε μια έρευνα σχετικά με τις αποδοχές των Ελλήνων επαγγελματιών
ποδοσφαιριστών. Έ τσι έχουμε μια πρωτοποριακή για την Ελλάδα εργασία που εξετάζει
την φανερή

μορφή

συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών επηρεασμένη από την

εργασιακή τους ικανοποίηση. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην εγκυρότητα των
κύριων υποθέσεων. Η εργασία παρουσιάζει εκτιμήσεις της επίδρασης των μισθών στην
εργασιακή ικανοποίηση χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μέτρο για το συγκριτυτό
μισθό. Π ολλοί ερευνητές του χώρου διακρίνουν τα αποτελέσματα των μισθών σε
άμεσα και έμμεσα. Τα τελευταία α πορρέουν από το γεγονός ότι μια αύξηση στο μισθό
ενός ατόμου μπορεί ν α εττηρεάσει την θέση του σε μια δεδομένη μισθοδοσιακή
διανομή. Οι περισσότερες εργασίες καταλήγουν στο ότι οι αλλαγές στο συγκριτυτό
μισθό είναι σημαντικότερες από τις α λλαγές στους προσωπικούς μισθούς.
Η μελέτη αυτή εξετάζει ταυτόχρονα και την ικανοποίηση από την εργασία σε
σχέση με τους μισθούς. Τα κύρια συμτιεράσματα είναι πως αρχικά δεν μπορούμε να
απορρίψουμε την υπόθεση ότι οι μισθοί είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην
εργασιακή ικανοποίηση και δεύτερον ότι οι προσωπικές προσδοκίες των εργαζομένω ν
σε σύγκριση των μισθών. Υ πάρχουν δυο κύρια ρεύματα στην βιβλιογραφία των
οικονομολόγω ν

πάνω

στην

εργασιακή

ικανοποίηση.

Η

μία

ομάδα

ερευνητών

προσπαθεί ν α υπολογίσει το λόγω που η καταγεγραμμένη εργασιακή ικανοποίηση
ενδιαφ έρα τους οικονομολόγους, ενώ η δεύτερη ομάδα ερευνητών προσπαθεί να
προσεγγίσει τους καθοριστικούς παράγοντες της εργασιακής ικανοποίησης.

1.2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο της ν α ελέγξει 13 κύριες ερευνητικές

υποθέσεις:

ΥΙ.Η -γενική ικανοποίηση των Ελλήνων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών δεν εϊνα
υψηλή, όπως και η ικανοποίηση από τις διάφορες παραμέτρους της εργασίας του.

Υ2. Όσο μεγαλύτερες είναι οι φιλοδοξίες του αθλητή για ανέλιξη, τόσο μεγαλύτερη
είναι η γενική ικανοποίηση από την εργασία τον.
Ϊ3. Όσο καλύτερη αντιλαμβάνεται τη συμπεριφορά της διοίκησης της ΠΑΕ ο
ποδοσφαιριστής και όσο μεγαλύτερη ασφάλεια αισθάνεται να τον παρέχεται, τόσο
μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση από την εργασία τον.
Υ4. Όσο μεγαλύτερες είναι οι πραγματικές αμοιβές τον ποδοσφαιριστή,

τόσο

μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση από την εργασία του.
Υ5. Όσο περισσότερο ικανοποιημένος είναι ο ποδοσφαιριστής από την αμοιβή του
αλλά και όσο καλύτερες είναι οι σχέσεις του με συναθλητές, προπονητή και φιλάθλους,
τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση από την εργασία του.
Υ6. Όσο περισσότερο ικανοποιημένος είναι ο ποδοσφαιριστής από την αμοιβή σε
σχέση με τις αμοιβές των άλλων συναθλητών του, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική
ικανοποίηση από την εργασία του.
Υ7. Όσο μικρότερη είναι η εργασιακή κόπωση του ποδοσφαιριστή, τόσο
μεγαλύτερη η γενική ικανοποίηση του από την εργασία του.
Υ8. Όσο μεγαλύτερο χρονικά είναι το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, τόσο
μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση του από την εργασία του.
Υ9. Όσο περισσότερο χρόνο αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής ως επαγγελματίας,
τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική του ικανοποίηση από την εργασία
ΥΙΟ. Όσο μεγαλύτερη η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής, τόσο
μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση του από την εργασία του.
ΥΙΙ. Όσο περισσότερα χρόνια αγωνίζεται ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε
μια ομάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική του ικανοποίηση από την εργασία
ΥΙ2. Όσο μικρότερης ηλικίας είναι ένας ποδοσφαιριστής, τόσο μεγαλύτερη είναι η
γενική ικανοποίηση του από την εργασία του.
Υ13. Όσο μικρότερες οικογενειακές υποχρεώσεις έχει ένας ποδοσφαιριστής, τόσο
μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση του από την εργασία του.

1.3

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο χώρος του ποδοσφαίρου επικεντρώνει το ενδιαφέριον του στην ικανοποίηση

του προσωτηκού αθλητικών οργανισμώ ν και στην ικανοτιοίηση των αθλητικών
καταναλωτών. Παρά το σημαντικό αριθμό ερευνώ ν με θέμα την ικανοποίηση, που
αναφέρεται στην αθλητική βιβλιογραφία, ελάχιστες έρευνες έχουν ως αντικείμενο
μελέτης την ικανοποίηση επαγγελματιών αθλητών. Οι αθλητές είναι ο σημανηκότερος
παράγοντας του αθλητικού συστήματος, αφού αυτοί είναι οι κύριοι αποδέκτες των
ωφελειών που παρέχουν όλα τα αθλητικά προγράμματα σε ερασιτεχνικό εττιπεδο, αλλά
και οι κύριοι παραγωγοί του αθλητικού προϊόντος σε επαγγελματικό επίπεδο.
Η παρούσα έρευνα ασχολείται με τις εκτιμήσεις του αποτελέσματος τωγ
αποδοχών των ελλήνων ποδοσφαιριστών στην εργασιακή ικανοποίηση προσπαθώντας
να ερμηνεύσει την συμπεριφορά τους μέσα από την ευχαρίστηση της δουλείας τοης
που απορρέει και από άλλες διαμέτρους εκτός από την αμοιβή. Έ τσι προστέθηκαν
μεταβλητές για την εκτίμηση της ικανοποίησης όπως η ευχαρίστηση από τις συνθήκες
εργασίας, από διαπροσωτακές σχέσεις με άλλα άτομα της ομάδας, από τις πρχχιωπικές
τους φιλοδοξίες. Έ τσι έχουμε μια πρωτοποριακή εργασία που εξ ετ ά ζα την φανερή
μορφή συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών εττηρεασμένη από την εργασιακή τοης
ικανοποίηση.

1.4

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΑΟΑΟΓΙΑ
Στο πλαίσιο της ερευνητικής μελέτης της εργασίας αυτής συντάχθηκε ένα

ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, αποτελούμενο από τους δείκτες αξιολόγησης που
προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Σκοπός της ερευνητικής μελέτης ήταν
να μετρηθεί η ικανοποίηση των Ελλήνω ν επαγγελματιών ποδοσφαιριστών από τις
διάφορες παραμέτρους που συνιστούν τις συνθήκες εργασίας τους. Το δείγμα της
ερευνητικής εργασίας αποτελούνταν από 106 Έ λληνες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές
της Α ' και Β' εθνικής κατηγορίας . Τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν εξετάσθηκαν
με απλά στατιστικά μέτρα, αλλά και σταηστικές τεχνικές πολυμεταβλητής ανάλυσης,
ώστε να επαληθευθούν ή να απορριφθούν οι ερευνητικές υποθέσεις.

1.5

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια. Στο πρώτο, εισαγοηακό

κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη εισαγαιγή στο θέμα της εργασίας. Παρατίθενται οι
ερευνητικές

της

υποθέσεις

και

αναδεικνύεται

η

σπουδαιότητάς

της.

Τέλος,

παρουσιάζεται η δομή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια προσέγγιση στην
ικανοποίηση των εργαζομένω ν μέσα από αναλύσεις και θεωρίες των παραγόντων, την
ιεράρχηση των αναγκών, την αποδοτικότητα και την παραγωγυίότητα. Επίσης
αναλύονται οι πηγές της ικανοποίησης και της ευχαρίστησης των εργαζομένω ν αλλά
και οι συνθήκες εργασίας. Στην συνέχεια αναλύεται η επαγγελματική ικανοποίηση
στον χώρο του αθλητισμού που προσωποποιείται μέσα από τους αθλητές που είναι ο
σημαντικότερος παράγοντας του αθλητικού συστήματος,. Στις επόμενες παραγράφους
υπάρχει

μία

εννοιολογική

προσέγγιση

της

επαγγελματικής

ικανοποίησης

και

παράγοντες που συνδέονται με αυτήν. Δηλαδή παράγοντες που αυξάνουν, μειώνουν
και γενικότερα εττηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση. Στο τρίτο κειράλχιιο
γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του ποδοσφαίρου και στην ιστορία του
ελληνικού πρωταθλήματος. Επιπλέον, γίνεται αναφορά

στους κανονισμούς που

υπάρχουν για την δημιουργία ενός συμβολαίου, για το περιεχόμενο του αλλά και για
τις αποδοχές των ποδοσφαιριστών και τα καθήκοντα τους ως επαγγελματίες.
Στο τέταρτο κεφάλαιο επιτελείται η προσέγγιση των εννοιώ ν, με βάση τις
οποίες δομούνται οι ερευνητικές υποθέσεις που παρατίθενται ακολούθως. Τέλος, στο
πέμτπο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία και παρατίθενται τα αποτελέσματα και
τα συμπεράσματα από τη κύρια ερευνητική μελέτη, η οποία επιδιώκει τη μέτρηση της
ικανοποίησης
παραμέτρους.

των

Ελλήνω ν

επαγγελματιών

ποδοσιραιριστών

από

διάφορες
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο :

Π Α Ρ Α Κ ΙΝ Η Σ Η ΙΚ Α Ν Ο Π Ο ΙΗ Σ Η Κ Α Ι ΕΠ Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Η
ΙΚ Α Ν Ο Π Ο Π ΙΣ Η

2.1

Η ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η θεωρία της παρακίνησης υπάρχει και εφαρμόζεται στην πράξη εδώ και πολύ

καιρό. Εργαζόμενοι με μεγάλο βαθμό παρακίνησης μπορεί να πετύχουν μεγάλη αύξηση
στην παραγωγικότητά τους, να είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους, και να
παρουσιάζουν μικρό ποσοστό απουσιών, αργοποριών π ρ οσέλευσ ης παραπόνων κ.τ.λ.
Η διεργασία παρακίνησης βασίζεται στο ότι οι ανεκπλήρωτες ανάγκες δημιουργούν
ένταση, που με την σειρά της π α p ά γa κίνητρα, τα οποία προκαλούν συμπεριχρορά και
δραστηριότητες που έχουν σκοπό ν α ικανοποιήσουν την ανθρώπινη ανάγκη μείωσης
της έντασης. Επομένως, η παρακίνηση μπορεί να περιγραφεί σαν η διαδικασία της
υποκίνησης ενός ατόμου σε ενέργειες, με σκοπό την εκπλήριοση μιας ανάγκης ή την
επιτυχία ενός επιθυμητού στόχου.
Σύμφωνα

με

την

θεωρία

ιεράρχησης

αναγκών

του

M aslow

(1943)

υποστηρίζεται ότι υπάρχουν πέντε επίπεδα αναγκών, από τα οποία εξαρτάται όλη
σχεδόν η συμπεριφορά μας. Αυτά τα ταξινόμησε ιεραρχικά, από τα πιο βασικά και
πρωτόγονα μέχρι τα πιο πολιτισμένα και ώριμα. Αυτά τα επίπεδα αναγκών κυμαίνονται
από τους βιοποριστικούς μέχρι τις ανάγκες α σφ ά λεια ς κοινω νικές αυτοεκτίμησης και
αυτοολοκλήρωσης, μ ’ αυτήν την σειρά. Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία των δύο
παραγόντων ή υποκίνησης του Herzberg (1959) υ ποσ τηρίζα ότι οι βασικές ανάγκες
επιβίωσης και ασφάλειας το M aslow ενεργούν στο χώρο εργασίας σαν αντικίνητρα ή
παράγοντες συντήρησης, ενώ οι ανάγκες αυτοεκτίμησης και αυτοολοκλήρωσης των
ανωτέρων

επιπέδων αποτελούν κίνητρα.

Οι παράγοντες που

παρακινούν τους

ανθρώπους μπορεί ν α αλλάξουν σε διαφορετικές περιόδους ζ ω ή ς αλλά πολλές μελέτες
έχουν διαπίστωση αξιοσημείωτες ομοιότητες στην κατάταξη των παραγόντων που οι
άνθρωποι θεωρούν σημαντικότερους γι’ αυτούς. Ο σ εβασμός της προσωπικότητας
είναι ένας παράγοντας παρακίνησης που σημειώνεται συχνά. Ε πίσης η σταθερότητα
της απασχόλησης σαν παράγοντας παρακίνησης αποκτά περισσότερη σημασία σε
περιόδους ύφεσης.
επίτευξη

Εκτός από περιφερειακούς παράγοντες και ανεξάρτητα από την

προσωπικών

στόχων,

η παρακίνηση

παρεμποδίζεται από

υπάρχουσες

συνθήκες από το περιβάλλον μέσα σ το οποίο δρούμε.
Η θεωρία της ενίσχυσης που βασίζεται σ ε ιδέες του Β .Skinner (1968)
υποστηρίζει ότι οι επιπτώσας της συμπεριφοράς ενός ατόμου καθορίζουν το βαθμό
παρακίνησης του. Συμπεριφορά που ενισχύεται από αμοιβή θα επαναλαμβάνεται Η

θεωρία της προσδοκίας προσπαθεί να εξηγήσει τις διαφορές στην υποκίνηση μεταξύ
ατόμων και υποστηρίζει ότι τα άτομα παρακινούνται αναλογα με τις προσωπικές τους
προσδοκίες για ανταμοιβές και ανάλογα με τις προτιμήσεις του γ ι’ αυτές τις
ανταμοιβές. Η θεωρία της δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι η αντίληψη της αδυτίας είναι
μια ισχυρή δύναμη παρακίνησης στο χώρο της εργασίας. Αυτή εξαρτάται από την
αντίληψη της αντικειμενικότητας κατά τη σύγκριση μισθών και ανταμοιβών μεταξύ
των εργαζομένων, καθώς και από τη σύγκριση της σχέσης των ανταμοιβών με
παράγοντες όπως η μόρφωση, η εμπειρία και η θέση στην ιεραρχία.
Η υποκίνηση επηρεάζεται από την ηλικία και τις προσωπικές περιστάσεις από
την φάση της ζωής ή της σταδιοδρομίας, καθώς επίσης και από το εξαπερικό
περιβάλλον. Σύμιρωνα με συμτιεράσματα του ινστιτούτου ερευνώ ν Stanford η αξία της
ασφάλειας σαν κινήτρου κάθε άλλο παρά μειώνεται το 1991 σ ε σχέση με το 1965. οι
κοινωνικές ανάγκες το 1991 σ υνεχίζουν ν α είναι σημαντικές αλλά όχι στον ίδιο βαθμό
με το παρελθόν. Οι ανάγκες αυτοεκτίμησης έχουν απόκτηση μεγαλύτερη αξία. Α κόμα
υποστηρίζεται ότι υπάρχουν μερικές ανάγκες που μαθαίνονται και αποκτώνται με
αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον. Αυτή η θεωρία ασχολείται με τις ανάγκες
ε^ τευγμάτων, εξουσίας και δεσμού καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι
ανάγκες επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου στο περιβάλλον εργασίας.
Οι θεωρίες των κινήτρων εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: αυτές που αιρορούν
το περιεχόμενο περιεχομένου και οι θεωρίες διαδικασίας. Οι πρκοτες υποθέτουν ότι ό λα
τα άτομα έχουν το ίδιο σ ύνολο αναγκών και επομένω ς δίνουν έμφαση στον καθορισμό
των χαρακτηριστικών που, αν πληρούντας εξασφ αλίζουν εργασιακή ικανοποίηση. Οι
θεωρίες διαδικασίας τονίζουν τις διαφορές στις ανάγκες των ανθρώπων και εστιάζουν
στις γνωστικές και σ υναισθηματικές ανισορροτήες που δημιουργούνται εξαιτίας αυτών,
Ο M aslow (1943) ιεράρχησε τα κίνητρα της συμπερκροράς και η θεωρία του
έγινε γνωστή ως «ιεράρχηση των αναγκών». Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή μόλις
ικανοποιηθεί μια ανάγκη αυτή παύει ν α παρακινεί την συμττεριφορά τους και αρχίζουν
να κινητοποιούνται από άλλες ανάγκες που βρίσκονται στο επόμενο επίπεδο. Οταν οι
εργαζόμενοι ικανοποιήσουν τις ανάγκες ετηβίωσής τους, προσπαθούν να εκπληρώσουν
τις

ανάγκες

ασφάλειας.

Ό ταν

η

εργασία

είναι

ασφαλής

θα

επιδιώξουν

να

ικανοποιήσουν τις κοινωνικές ανάγκες και εάν πετύχουν και αυτό τότε θα επιδιώξουν
την επίτευξη του τελευταίου τους στόχου, της αυτό πραγμάτωσης
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ο Hertzberg (1968) εισήγαγε τη θεωρία των δύο τιαραγόντων, η οποία εξετάζει
τα ιάνητρα και τους παράγοντες που καθιστούν ένα εργασιακό περιβάλλον «υγιές». Η
ικανοποίηση και η δυσαρέσκεια από την εργασία προκαλούνται απο δύο σύνολά
διαφορεηκών παραγόντων. Οι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για ένα εργασιακά υγιές
κλίμα περιλαμβάνουν το μισθό, το κοινωνικό συναισθηματικό κλίμα της επιχείρησηςοργανισμού, το περιβάλλον εργασίας, τις εργασιακές πολιτικές της εταχείρησης και τη
σχέση

του

εργαζομένου

με τους

συναδέλφ ους του.

Οι παράγοντες κινήτρων

περιλαμβάνουν την υπευθυνότητα, τη γνώ ση, την εργασιακή εξέλιξη, την επίτευξη
προκαθορισμένων στόχων. Η ύπαρξη παραγόντων «υγιεινής» δεν μπορούν, σύμφωνα
με Hertzberg, να παρακινήσουν τους υπαλλήλους αλλά μπορούν ν α ελαχιστοποιήσουν
τη δυσαρέσκεια, εάν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα.

2.1.1

Θ εω ρίες Π α ρακ ίνη ση ς
I. θε.ω οια w c Κ ο ινω νικής Αχταλλανήι:
Οι Thibaut & Kelly (1959) προτείνουν ότι η συμπεριφορά παρακινείται από

την επιθυμία ν α μεγιστοποιούμε τις θετικές εμπειρίες και να ελαχιστοποιούμε τις
αρνητικές, μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, που δημιουργούν ωφέλειες και
κόστη. Οι ωφέλειες αποτελούν θετική ενίσχυση για τη συμπεριφορά (χρήματα, έπαθλα,
αίσθημα ικανοποίησης από τον εαυτό, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, και κοινωνικό
καθεστώς). Τα κόστη περιλαμβάνουν το χρόνο που επενδύεται στη δραστηριότητα
(προπόνηση), το άγχος, αισθήματα αποτυχίας, την ανικανότητα εμπλοκής σε άλλες
δραστηριότητες. Στην προσπάθειά μας να μεγιστοποιούμε τις θετικές εμπειρίες και να
ελαχιστοποιούμε

τις

αρνητικές,

εκτιμούμε

τα

κόστη

και

τις

ωφέλειες

της

δραστηριότητας, αλλά η τελική απόφαση, απαιτεί και την εκτίμηση δύο επιπέδων
ικανοποίησης: το πρώτο επίπεδο (comparison level - «ζύγισμα» ωφελειών - κόστους
από τη δραστηριότητα) και το δεύτερο επίπεδο ικανοποίησης (comparison level o f
alternatives

-

εκτίμηση

των

ωφελειών

και

του

κόστους

των

εναλλακτικών

δραστηριοτήτων.

II.

θεωρία Ικανοποίησης Βασι€όυενη στκ AvmicE:

Ο M cClellan, (1985) υποστηρίζει ότι η επαγγελμαηκή ικανοποίηση εξαρτάται
από το βαθμό ικανοποίησης μιας ανάγκης μέσα στην εργασία. Η αποστέρηση οδηγεί σε

αισθήματα έντασης και δυσφορίας. Εάν μία εργασία μπορεί να ικανοποιήση αρκετές,
σημαντικές για το
ικανοποίηση

άτομο,

ανάγκες,

τότε

μπορεί να

θεωρηθεί ότι προσφέρει

στο άτομο. Η εργασία του ποδοσιραιριστή ικανοποιεί την ανάγκη για

επίτευξη, και άτομα που νιώθουν ισχυρή την ανάγκη αυτή, σύμφαινα με τις θεωρίες
αναγκών, μπορούν ν α αντλήσουν ικανοποίηση από την εργασία τους.

III.

Θεωρία των Χοΰοχτηοιστικών w c Eoyamac

Οι Turner και Lawrence (1965) που εισηγήθηκαν τη θεωρία αυτή υποστηρίζουν
ότι πρέπα να καλλιεργηθούν μέσα στο εργασιακό περιβάλλον τα χαρακτηριστικά της
εργασίας που δημιουργούν τις συνθήκες για υψηλή επαγγελματική υποκίνηση,
ικανοποίηση

και απόδοση.

Σύμφωνα

με τη

θεωρία αυτή,

διαφορετικά άτομα

ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο στην ίδια εργασία. Επομένως, όταν σχεδιάζεται
ένα επάγγελμα, πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά των εργαζομένω ν
όσο και η ίδια η εργασία. Η θεωρία εξετάζει την ποικιλία στην εργασία, το επίπεδο
αυτονομίας των εργαζομένων, την αλληλεπίδραση και τις ευκαιρίες για αλληλεττίδραση
κατά την εκτέλεση της εργασίας, το επίπεδο γνώ σης και δεξιοτήτων που ατιαιτείται και
την ευθύνη των εργαζομένω ν. Ο ι ερευνητές προέβλεψαν ότι όσο περισσότερο
ετηκρατούν τα παραπάνω στοιχεία σε μία εργασία, τόσο πιο ικανοποιημένοι θα είναι οι
εργαζόμενοι. Η θεωρία αυτή δέχτηκε κριτική γιατί καταπιάνεται μόνο με πλευρές της
εργασίας που μπορούν να αλλάξουν για να προκαλέσουν θετική παρακίνηση στους
εργαζομένους, και δεν ασχολείται άμεσα

με τις δυσλειτουργικές πλευρές των

επαγγελμάτων που επαναλαμβάνονται (ρουτίνα) (Hackman & Oldham, 1980). Επίσης
εστιάζει σε επαγγέλματα όπου οι εργαζόμενοι εργάζονται ως επί το πλείστον ατομικά,
άρα είναι μία θεωρία ατομικής παρακίνησης .

IV.

Θεωρία των Πτυγών me EKayyeXuaiiKnc Ικανοποίησηα

Σύμφωνα με τους Smith, Kendall, & Hulin (1969) οι επιμέρους ικανοποιήσεις
που παίρνει κάποιος από την εργασία του είναι τα συναισθήματα ή οι «απαντήσεις» του
στις επιμέρους πτυχές της κατάστασης που βιώ να. Η εργασία είναι μία πολυδιάστατη
έννοια που περιλαμβάνει υποχρεώσεις, ρ ό λ ο υ ς σ χέ σ η ς και ανταμοιβές. Ό λα αυτά
συνδέονται μεταξύ τ ο υ ς με αποτέλεσμα ν α υπάρχουν διαφορετικές και ανταγωνιστικές
«ικανοποιήσεις» προς τις διαφορετικές διαστάσης της εργασίας. Σύμφωνα με τους
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ερευνητές, η επαγγελματική ικανοποίηση δ εν νοείται με απόλυτο τρόπο, αλλα είναι
σχετική με τα χαρακτηριστικά της εργασίας, τις προσωπικές καταστάσεις του
εργαζομένου και τις εναλλακτικές λύσεις που έχει αυτός. Επαγγέλματα απο την ίδια
«οικογένεια» ή από το ίδιο τμήμα μπορεί να είναι σημαντικά κριτήρια για την
επαγγελματική ικανοποίηση, γιατί λειτουργούν ως μέτρο σύγκρισης και διαμορκρώνουν
την άποψη του εργαζομένου για την εργασία του.

2.2

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑ ΟΚΙΕΣ
Η έννοια της «ικανοποίησης» έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για τους

ερευνητές πολλών διαφορετικών ετηστημών. Ιδιαίτερα στο χώρο του μάνατζμεντ η
έννοια της ικανοποίησης έχει γίνει, ίσως, η πιο δημοφιλής τόσο μεταξύ των
ακαδημαϊκών όσο και μεταξύ των διοικητικών στελεχών.
Για τους Chelladurai και Riemer (1997) η ικανοποίηση αποτελεί τη διαφορά
αυτού που θέλει και προσδοκά ένα άτομο και της αντίληψης τελικά, αυτού που έλαβε.
Παρεμφερής είναι και ο ορισμός που δίνει ο Kotler (2000). Ο ρ ίζα την ικανοποίηση ως;
«...τα αισθήματα ευχαρίστησης ή απογοήτευσης ενός ατόμου, τα οποία προκύπτουν από

τη σύγκριση της απόδοσης μιας υπηρεσίας, σε σχέση με τις προσδοκίες του». Όπως
προκύπτει από τους παραπάνω ορισμούς, η ικανοποίηση αποτελεί μια συνάρτηση της
α νπλαμβανόμενης απόδοσης της υπηρεσίας και των προσδοκιών του καταναλωτή.
Επειδή για την αποτίμηση της ικανοποίησης θεωρούνται ως σταθερά οι
προσδοκίες του, προκύπτει η ανάγκη να εξετασθεί λεπτομερέστερα η φύση τους. Κατά
τους Zeithaml και Bitner (2003): « ...ο ι προσδοκίες αποτελούν δυναμική διεργασία και
για το λόγο αυτό μπορεί να διαφέρουν τόσο από άτομο σε άτομο, όσ ο και από
πολιτισμό σε π ο λ ιη σ μ ό ...» . Μ εταξύ των ερευνητών που εξετάζουν τη φύση των
προσδοκιών υπάρχει ελάχιστη ομοφωνία (Rodriguez del Bosque, San Martin & Jesus
Collado, 2004).
O i έρευνες και το ενδιαφέρον ερευνητών και στελεχών στράφηκαν στο σύνολο
τους στη μελέτη και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτω ν στην πράξη δύο διαφopετucώv
κατευθύνσεων: της ικανοποίησης του προσωπικού και της ικανοποίησης των πελατών.
Η ικανοποίηση προσωπικού έγινε πολύ δημοφιλής έννοια, αφού η εντύπωση που
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ετηκρατεί είναι ότι μεταξύ άλλιαν συνδέεται με πτυχές της εργασίας ότιως η
παραγωγικότητα, οι απουσίες από το χώρο εργασίας και η πρόθεση εγκατάλειψης του
επαγγέλματος (Koustelios & Kousteliou,1998). Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα να
παρουσιαστούν τιερισσότερες από πέντε χιλιάδες ερευνητικές εργασίες στη διεθνή
βιβλιογραφία με θέμα την ικανοποίηση προσωπικού (Granny, Smith, & Stone, 1992).

2.3

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Με τον όρο εργασιακή ικανοποίηση νοείται η εσωτερική ικανοποίηση που

αισθάνεται ο εργαζόμενος από την απασχόλησή του και είναι συνισταμένη πολλώ ν
παραγόντων, όπως για παράδειγμα η αξία που προσδίδει ο ίδιος στο έργο το οποίο
επιτελεί, οι περιβαλλοντικοί εργασιακοί παράγοντες, οι υλικές και ηθικές ανταμοιβές
που έχει κ.α. Η επαγγελματική ικανοποίηση θεωρείται ως μια στάση του ατόμου προς
την εργασία του (Baron, 1986). Ο ι ερευνητές φαίνεται ν α συμφω νούν (ος προς το ότι η
επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια πολυδιάστατη εννοιολογική κατασκευή, χωρίς
όμως να αρνούνται και την ύπαρξη μιας σφαιρικής ικανοποίησης γενικά από την
εργασία (Perie et al., 1997).
Η επαγγελματική ικανοποίηση σύμφωνα με τον Locke (1976) είναι μία
ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση που απορρέει από την εκτίμηση του
ατόμου για το επάγγελμα του ή την εργασιακή του πείρα. Ο Kohler (1988) την
προσδιορίζει ως μία πολυδιάστατη έννοια, που αντιπροσωπεύει μία ολική στάση του
ατόμου και τα συναισθήματα του για συγκεκριμένες πτυχές του επαγγέλματος του.
Α πορρέει δε από την ικανοποίηση των διαφορετικών πτυχών του επαγγέλματος, όπως
από ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ποικιλία καθηκόντων, αυτονομία, ευκαιρίες για
εμπλουτισμό της γνώ σης του ατόμου, πολυπλοκότητα της εργασίας, «ποσότητα» της
εργασίας, μισθό, προαγωγές, ετήβλεψη, συναδέλφους. Θα μπορούσε επίσης ν α οριστεί
ως η συναισθηματική ανταπόκριση ενός ατόμου προς τα καθήκοντά του και προς τις
φυσικές και κοινωνικές

συνθήκες της

εργασίας του

(W ood;

Wallace;Zeffane;

Schermerhom, Hum, & Osborn, 1998).
Oi παράγοντες o i οποίοι συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση ή

δυσαρέσκεια και οι οποίοι αποδίδονται και με τον όρο «πηγές ικανοποίησης» (Evans,
1999), σχετίζονται είτε με το περιεχόμενο της εργασίας είτε με το πλαίσιο μέσα στο
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οποίο παρέχεται η εργασία. Τέτοιοι παράγοντες είναι, για παράδειγμα, οι αποδοχές, η
αυτονομία και οι σχέσεις με τους συναδέλφ ους (Rice; Gentile; & McFarlin, 1991). Οι
παράγοντες αυτοί διακρίνονται επίσης σε ενδογενείς και σε εξαχγενείς σε σχέση με την
εργασία. Ο ρισμένοι ερευνητές, όπως ο Herzberg (1968), αποδίδουν τους ενδογενείς
παράγοντες και με τον όρο «κίνητρα». Ο ίδιος εντότασε πέντε παράγοντες που
αποτελούν πηγές κινήτρων ή επαγγελματικής ικανοποίησης. Οι παράγοντες αυτοί είναι
η επίτευξη, η αναγνώριση του έργου, αυτή η ίδια η εργασία, η υπευθυνότητα και η
δυνατότητα ανέλιξης. Ο ι εξωγενείς παράγοντες, που όταν απουσιάζουν αποτελούν
πιθανές πηγές δυσαρέσκειας, είναι οι αποδοχές, οι διαπροσωτηκές σχέσεις, η πολιτική
του οργανισμού και ο τρόπος διοίκησης η εποπτεία και οι σ υνθήκες εργασίας.
Η επαγγελματική ικανοποίηση θεωρείται ως ο πιο σημαντικός τομέας της
οργανοκπακής συμπεριφοράς (M itchell & Larson, 1987) και είναι ένα από τα θέματα
της διοικητικής και οργανωσιακής συμπεριφοράς που έχουν ερευνηθεί εκ τενώ ς καθώς
θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός, τόσο από οικονομικ ής όσο και από ανθρωτηστικής
και ηθικής άποψης (Balzer et al, 1997; Chelladurai, 1999). Οι Cranny, Smith & Stone
(1992) εκτιμούν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση σε όλες της τις διαστάσεις της έχει
αποτελέσα θέμα για πάνω από 5000 δημοσιευμένα άρθρα και διατριβές. Ο λόγος που
το ενδιαφέρον για την επαγγελματική ικανοποίηση συνεχίζεται αδιάλειπτα είναι ότι οι
θετικές ή οι αρνητικές σ τά σ ας απέναντι στην εργασία μπορούν να έχουν ισχυρές
επιδράσεις σε πολλές μορφές της οργανωσιακής συμπεριφοράς (K oustelios, 2001). Ο
Locke (1976), ορίζει την επαγγελματική ικανοποίηση ως μια ευχάριστη ή θεηκή
συναισθηματική κατάσταση που πηγάζα από την αποτίμηση κάποιου για την εργασία
του ή από συγκεκριμένες εμπειρίες σ ε σχέση με αυτήν.
Α πό οργανωσιακής άποψης η υψηλή επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται με
χαμηλούς δείκτες απουσιών από την εργασία, των οποίων το κόστος είναι μεγάλο για
κάθε επιχείρηση (Balzer et al; 1997, Kreitner & Kinicki, 1995; Tsiggilis, K oustelios &
Togia,

2004).

Ετήσης,

σχετίζεται

θετικά

με

χαμηλούς

δείκτες

κινητικότητας

εργαζομένω ν (Hatton et al.; 2001, Kahn, 1973; T siggilisetal. 2004) και με τη βελτίωση
της συμπεριφοράς των εργαζομένω ν (Kreitner & Kinicki, 1995; Thoms, D ose & Scott,
2002). Παρόλο που πολλοί ά λλοι παράγοντες συνδέονται με την κινητικότητα
εργαζομένων, η ικανοποίηση είναι ο πιο σημαντικός (Lussier, 1999; Steers& Black,
1994). Η αυξημένη επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένω ν μειώνει, επ ίση ς τη

15

μη κανονική προσέλευσή τους στην εργασία και τη συχνότητα των ατυχημάτοιν (Kahn,
1973; Luthans, 1995), ενώ θεωρείται ως η αιτία ή το αποτέλεσμα κάποιων θετικών
εργασιακών συμπεριφορών, όπως της συνεργασίας και της ποιότητας παροχής των
υπηρεσιών (Balzer etal.,

1997).

Κατά τον

Luthans (1995),

οι ικανοποιημένοι

εργαζόμενοι μαθαίνουν τα καινούρια τους καθήκοντα ευκολότερα και κάνουν λιγότερα
παράπονα. Τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης συνδέονται αρνητικά με την πρόθεση των
εργαζομένων για παραίτηση (T siggilis et al., 2 004) και θετικά με την παραγιογικότητα
(Lussier, 1999). Οι Kreitner & Kinicki (1995) αναφέρουν ότι η υψηλή επαγγελματική
ικανοποίηση συνδέεται με το ενδιαφέρον των εργαζομένω ν για την εταιρία, με ισχυρή
δέσμευση με την εταιρία και ταύτιση με τους στόχους της, σχετίζεται αρνητικά με τη
συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και, σε χαμηλό βαθμό, θετικά με την
απόδοση. Σε ανθρωπιστικό επίπεδο η επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζεται με τη
γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή και τη φυσική και διανοητική υγεία (Crohan;
Antonucci; Adelm ann & Coleman, 1989). Τέλος, επειδή βελτιώνει την ποιότητα της
εργασιακής ζωής του εργαζόμενου, συνδέεται αρνητικά με καρδιακές παθήσεις και
αυξημένο στρες (Kreitner & Kinicki, 1995). Σύμφωνα με τον K oustelios (2001) η
επαγγελματική

ικανοποίηση

επηρεάζεται από

διάφορους παράγοντες, οι οποίοι

χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τους παράγοντες που είναι σχετικοί με το
εργασιακό περιβάλλον, τους παράγοντες που σχετίζονται με συγκεκριμένες διαστάσεις
της εργασίας και τους παράγοντες που είναι σχετικοί με τα άτομα (εργαζόμενους). Στη
βιβλιογραφία της εργασιακής ικανοποίησης καταγράφεται συσχέτιση μεταξύ της
εργασιακής απόδοσης λόγω έλλειψης ικανοποίησης και της συστημαπκής αποχής από
την εργασία. Ο Κάντας (1998) έδειξε ότι ο συσχετισμός μεταξύ της ικανοποίησης
εργασίας

και της

παραγωγικότητας

είναι

0.17.

Α ποδεικνύεται

έτσι ότι

ένας

ικανοποιημένος υπάλληλος δεν είναι απαραίτητα και παραγωγικός .
Σημαντική θέση ανάμεσα στους προηγούμενους παράγοντες κατέχουν η
σύγκρουση και η ασάφεια ρόλων. Σύμφωνα με τους Koustelios; Theodorakis &
Goulimaris (2Θ04) «η σύγκρουση και η α σά φ αα ρόλω ν είναι δύο από τα πιο
συνηθισμένα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την
επαγγελματική ικανοποίηση».

2.3.1

Π αράγοντες που επηρεά ζουν τη ν επαγγε>.ματική ικανοποίηση

Ααοιβτί και Αναγνώριση
Οι Kochanski & Risher (1999) αναφ έρουν ότι αν οι ικανότητες αποτελούν τον
τροχό για τη διαχείριση της εργασίας της γνώ σης, οι αμοιβές αποτελούν τη μηχανή. Οι
Thomsen & Hoest (2001) υποστηρίζουν ότι ένα ευρύ φάσμα αμοιβών ασκεί τη μέγιστή
θετική επίδραση σε ένα π εριβάλλον μάθησης και μαζί με την αξιολόγηση της απόδοσης
η αμοιβή αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά και εμφανή εργαλεία της διοίκησης που
μπορούν να υποστηρίξουν την οργανωσιακή αλλαγή. Υ πάρχουν συγκεχυμένες απόψεις
σχετικά με το αν οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν ξεχωριστές αμοιβές για την
ενθάρρυνση της δημιουργίας και της διάχυσης της γνώ σης Evans (2003). Π ολλές
επιχειρήσεις έχουν εισάγει ένα σχέδιο ικανοτήτων, που περιλαμβάνει συμτιεριφορές
δημιουργίας και διάχυσης γνώ σης, και το οποίο συνδέεται με το σύστημα διοίκησης
της απόδοσης. Το σύστημα της διοίκησης της απόδοσης π ρ έπ η κατά την Evans (2003)
να μην επικεντρώνεται μόνο σε «σκληρά» μέτρα (π.χ. πωλήσεις), αλλά ν α λαμβάνει
υπόψη τη συμβολή του ατόμου στη γνώση, γιατί αυτό αντιτίθεται στη δημιουργία μιας
κουλτούρας με βάση τη γνώση. Α πό την άλλη ό μ ω ς υποστηρίζεται και ότι οι αμοιβές
για τη διάχυση και επαναχρησιμοποίηση της γνώσης, πρέπει να είναι πιο άμεσες και
κοινές, από τη στιγμή που κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές είναι σημαντικές για
την επιχείρηση. Θεωρείται, ότι η αμοιβή απλά διευκολύνει τη στάση του ατόμου
απέναντι στη διάχυση της γνώσης, ενώ η βελτίωση της θ επκής στάσης για κοινωνική
επαφή, μέσα από την αναπληροφόρηση, την κοινωνική υποστήριξη και το χώρο για
αυτόπροσδιορισμό έχουν μεγαλύτερη σημασία (G ee-W oo & Young-Gul, 2002).
Σύμφωνα με τους Heneman et al. (2002) τα σύγχρονα συστήματα αμοιβής
υιοθετούν μια στρατηγική προσέγγιση, από τη στιγμή που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή
στο άτομο και όχι στην εργασία, στο αποτέλεσμα, στις συμτιεριφορές και τις
ικανότητες και όχι στο χρόνο, και είναι πιο δυναμικά, αποκεντρωμένα και περιεκτικά.
Ο Thite (2004) υποστηρίζει ότι δεν πρέπει κανείς ν α χρησιμοποιεί τα σύγχρονα
συστήματα αμοιβής ως «καλύτερες πρακτικές», αλλά πρέπει η επιχείρηση να
εξασφαλίσει ότι τα συστήματα αμοιβής ταιριάζουν στην κουλτούρα και τη δομή της. Ο
Taylor (2000) προτείνει ότι η επιχείρηση πρέπει να χειρίζεται τα σύγχρονα συστήματα
αμοιβής ως ένα τρόπο σκέψης για το στρατηγικό σχεδιασμό του συστήματος αμοιβής.
Η εμπειρία των επιχειρήσεων έρευνας και ανάπτυξης π ρ οτείνα ότι ένα μείγμα από
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αμοιβές είναι απαραίτητο για την υποκίνηιτη των εργαζομένω ν της γνώσης. Αυτά
περιλαμβάνουν μια δίκαιη δομή αμοιβών, διανομή των κερδών, ένα εύρος από
πρόσθετες παροχές, χρονική ευελιξία και ευελιξία χώρου, καθώς και διακρίσεις για
εξαιρετική εργασία (Jain & Triandis, 1997). Επίσης, οι μη οικονομικές αμοιβές, με την
έννοια του ελεύθερου χρόνου για την ανάθεση εργασίας σε έργα ανάπτυξης γνώσης
μπορεί να είναι τηο υποκινητικές για κάποιους από ττς οικονομικές αμοιβές, όπως είναι
η συμμετοχή σε συνέδρια ή η αγορά σημαντικού τεχvoλoγucoύ εξοπλισμού (Evans,
2003). Μια ευέλικτη στρατηγική αμοιβών, η οποία π α ρ έχα μια ισορροπία μεταξύ
ατομικών και οργανωσιακών αναγκών και όπου οι εργαζόμενοι έχουν πεδίο επιλογής
για τις αμοιβές και τις πρόσθετες παροχές που θα λάβουν, είναι κάτι πάρα πολύ
σημαντικό.

Είναι
(δημογραφικά

το

αποτέλεσμα

των

χαρακτηριστικά,

προσωπικών

ψυχολογικά

χαρακτηρισιπκών

χαρακτηριστικά

του

ατόμου

και χαρακτηριστικά

ικανοτήτων), της προσπάθειας που καταβάλει στην εργασία και της υποστήριξης too
δέχεται από τον οργανισμό όπου εργάζεται (οδηγίες, πόρος εξοπλισμός) (Blumberg, &
Pringle, 1982). Έ ρευνες έδειξαν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζει την
απόδοση, χωρίς όμως να υπάρχει ισχυρή σχέση (Saal & Knight, 1995). Υ π ά ρ χη πάντως
διαμάχη για το αν η επαγγελματική ικανοποίηση προκαλεί την απόδοση ή το
αντίστροφο. Η μία άποψη θέλει την υψηλή απόδοση ν α οδηγεί σε ανταμοιβές, οι ο ποίες
με τη σειρά τους οδηγούν στην ικανοποίηση (Porter & Lawler, 1968), ενώ η άλλη
θεωρεί ό η μπορεί η επαγγελματική ικανοποίηση μια δεδομένη στιγμή να προκα λέσα
υψηλή απόδοση μια μεταγενέστερη στιγμή, ανάλογα με την περίσταση (W ood et al.,
1998).

Μ εταοουθαιστική ηνεσία fTransformational Leadership!
Είναι ο τύπος ηγεσίας που υιοθετεί ο ηγέτης, όταν στοχεύει πέρα από την
ικανοποίηση των βασικών αναγκών των υφισταμένων, στην έμπνευση και την
ενδυνάμωση

τους

σε

ένα

υψηλότερο

επίπεδο

παρακίνησης

(Bum s,

1978).

Περιλαμβάνει συμπεριφορές που επηρεάζουν τις αξίες και τις φιλοδοξίες των
υφισταμένων και προκαλεί τους υφισταμένους να υπερβούν τα προσωπικά τους
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ενδιαφέροντα για το καλό τοιν οργανισμώ ν τους (Ζαβλάνος, 1999). Σ τψ περίπτακιη
των ποδοσφαιριστών, τη θέση του ηγέτη κατέχει η διοίκηση της ομάδας ή ο
προπονητής. Έ ρευνες για τη σχέση

μεταξύ

επαγγελματικής

ικανοποίησης

και

μεταρρυθμιστικής ηγεσίας είχαν σνη κρουόμ ενα αποτελέσματα: κάποιες έδειξαν ότι οι
μεταρρυθμιστικές ηγετικές συμπεριφορές τείνουν να είναι θετικά συσχετιζόμενες με
υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση (ΑνοΠο & Bass
1988; Bass, Avolio, & Goodheim , 1987; H ow ell & Frost, 1989), ενώ κάποιες άλλες, σε
αθλητικό περιβάλλον, έδειξαν ότι η μεταρρυθμιστική ηγετική συμπεριφορά δεν
επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης (Doherty &
Danylchuk, 1996; Pruijn & Boucher, 1995; Wallace & W eese, 1995).

Δέσυευση

Έχει σχέση με αισθήματα ψυχολογικής προσκόλλησης και με την πρόθεση στη
συμπεριφορά να διατηρηθεί η ανάμειξη σε μία συγκεκριμένη προσπάθεια (Rusbult,
1983). Σχετίζεται επομένως με την πιθανότητα ένας εργαζόμενος να εγκαταλείψει το
επάγγελμα του και αντανακλά την πρόθεση να παραμείνει σ ε αυτό. Η δέσμευση με το
επάγγελμα έχει να κάνει με το κατά πόσο αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος ότι είναι
συνδεδεμένος με αυτό (Farrell & Rusbult, 1981). Έ ρευνα σε αθλητικό περιβάλλον
έδειξε ότι η επαγγελματική ικανοποίηση (ραίνεται να προβλέπει τη δέσμευση (Raedeke;
Waren, & Granzyk, 2002). Ό σ ο τπο ικανοποιημένο είναι ένα άτομο τόσο ππο
δεσμευμένο νιώθει με τον οργανισμό όπου εργιχζεταυ Πρέπει πάντως ν α τονιστεί ότι η
ικανοποίηση από ένα επάγγελμα και η δέσμευση προς αυτό δεν είναι απαραίτητο να
έχουν υψηλή συσχέτιση. Υψηλή δέσμευση μπορεί να προκληθεί από «(ρτωχές»
εναλλακτικές λύσεις ή μεγιίλες επενδύσεις, και όχι μόνο από υψηλή ικανοποίηση. Έτσι,
ένας ποδοσφαιριστής είναι πιθανόν να είναι απογοητευμένος από κάποιες πτυχές του
επαγγέλματος του, αλλά να παραμένει έντονα δεσμευμένος προς αυτό, γιατί έχει
επενδύσει πολύ χρόνο, ακόμα και από τον ελεύθερό του χρόνο και πολύ έντονη
συναισθηματική «κάλυψη» προς τους συναθλητές του. Η απάντηση για το αν η
επαγγελματική ικανοποίηση προκαλεί δέσμευση ή το αντίθετο δεν είναι ξεκάθαρη
(W ood e ta l., 1998).

2.3.2

Π αράγοντες που αυξάνουν την επα γγεϊ.μ ατικ ή ικανοποίηση

Επαγνελαοτιιαι παρακίνηση
Είναι η ετη&υμία του ατόμου να καταβάλει επίμονη και υψηλού επιπέδου
προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού, με τον όρο ότι η προσπάθεια
έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει μερικές ανάγκες του ατόμου (Robbins, 1984). Η
επαγγελματική ικανοποίηση

που διαμορφώνεται από τις εσωτερικές και εξωτερικές

ανταμοιβές, επηρεάζει την επαγγελματική παρακίνηση. Ό σ ο μεγαλύτερη είναι η
ικανοποίηση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η παρακίνηση. Υπάρχουν, παρ’ όλα αυτά,
έρευνες που έδειξαν ότι η παρακίνηση είναι αυτή που επηρεάζει την επαγγελματική
ικανοποίηση (Li, 1993).

Ευκαιρία ίνια κινητικότητα και ανάπτυ£η)
Σχετίζεται επίσης με την επαγγελματική ικανοποίηση. Το να έχει κάποιος
ευκαιρία σε οποιαδήποτε ενασχόληση, συμπεριλαμβανομένης και του ποδοσφαίρου,
σημαίνει να έχει πολλές ζωτικές επιλογές στην καριέρα και στον οικονομικό τομέα , να
έ χ α πρόσβαση στις πληροφορίες για νέες θέσεις εργασίας και να έχει άτυπη
εκπαίδευση (informal training). Ό σο λιγότερες είναι οι ευκαιρίες σε ένα επάγγελμα,
τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες· οι εργαζόμενοι να χαμηλώνουν τις φιλοδοξίες
τους, να βιώνουν χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης ή ν α αποχω ρούν (Kanter, 1977). Στο
χώρο των ποδοσφαιριστών, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ευκαιρία σημαίνει να μπορείς
ν α επιλέξης ομάδες, αθλητικούς οργανισμούς ή άλλους φορείς εργασίας.

2.3.3

Π αράγοντες που μειώ νουν την επα γγελμα τική ικανοποίηση

Επαννελαα-ηκύ εξουθένωση
Είναι ένα σύνδρομο συναισθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης και
μειωμένων προσωπικών επιτευγμάτων, που μπορεί ν α συμβεί σ ε άτομα που εργάζονται
στον τομέα των υπηρεσιών (M aslach,1986). Στη συναισθηματική εξάντληση, υ πάρχα
υπερβολική συναισθηματική εμπλοκή του ατόμου στις συναισθηματικές απαιτήσεις
των άλλων, με αποτέλεσμα να αισθάνεται το άτομο ότι δε διαθέτει την απαραίτητη
ενέργεια για να συνεχίσει. Η αποπροσωποποιήσει είναι η αποστασιοποίηση από τους
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τιελάτες (στην ^ ρίπτω ση των ποδοσφαιριστών από τους φιλάθλους) και εκφραζόμενη
με αδιαφορία προς τις ανάγκες και τα συναισθήματα τους. Η έλλειψη προσωπικών
επιτευγμάτων εκδηλώνεται με την αίσθηση ανικανότητας συναναστροφής με τους
παραλήπτες των υπηρεσιών, γεγονός που οδηγεί σ ε αίσθηση αποτυχίας. Έ ρευνες
έδειξαν ότι ορισμένες πτυχές της επαγγελματικής ικανοποίησης είχαν την ικανότητα να
προβλέψουν τη συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποιήσΏ (Borg &
Riding, 1991; Koustelios, 1999).
Ασάωεια οόλου (role ambiguity).
Συσχετίζεται με την αβεβαιότητα που βιώνει ο εργαζόμενος όταν δεν γνωρίζει;
α) ποιες είναι οι απαιτήσεις της δουλειάς του,
β) με ποιο τρόπο θα τις επιτύχες και
γ) πώς προσδοκούν να συμπεριφέρεται (Baron, 1986).
Έ ρευνες πάνω στην ασάφεια ρόλου, έδειξαν ότι μπορεί ν α προκαλέσει μεταξύ
άλλων και μειωμένη επαγγελματική ικανοποίηση (Lee & Schuler, 1982; W ood et al.,
1998).
Σύγκρουση ρόλων (role conflictl
Συμβαίνα όταν διαφορετικά άτομα ή διαφορετικές ομάδες ατόμων με τα οποία
αλληλεπιδρά ο εργαζόμενος, έχουν συγκρουόμενες προσδοκίες για τη συμπεριφορά του
εργαζομένου. Τέτοιες ομάδες ατόμων μπορεί να είναι τα μέλη της οικογένειας, φιλικά
πρόσωπα, οι συνάδελφος κτλ (Mitchell & Larson, 1987). Μ ία συνηθισμένη μορφή
σύγκρουσης ρόλων είναι και αυτή της υπερφόρτωσης ρόλου (role overload), όπου
πολλές προσδοκίες απευθύνονται σε ένα άτομο ταυτόχρονα. Η σύγκρουση ρόλων είναι
τιηγή έντασης και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της επαγγελματικής ικανοποίησης
(W ood et al., 1998). Παρ’ όλα αυτά ο Spector (1997) αναφέρει ότι τα αποτελέσματα
ερευνώ ν είναι τέτοια ώστε να μην αποτελούν ισχυρή απόδειξη ότι η σύγκρουση αλλά
και η

ασάφεια

ρόλων επιδρούν στην

επαγγελματική

ικανοποίηση.

Τέλος, το

οργανωσιακό κλίμα (organisational clim ate), είναι μία έννοια που μπορεί ν α επηρεάσει
είτε αρνητικά είτε θετικά ορισμένες πτυχές της επαγγελματικής ικανοποίησης. Ως
οργανωσιακό κλίμα ορίζεται η αντιλαμβανόμενη εσωτερική κατάσταση ενός τμήματος,
που προκύπτει από την αλληλετήδραση του εργαζόμενου (ποδοσφαιριστή) και του
περιβάλλοντος της δουλειάς του (Snyder, 1990). Έ ρευνες έδειξαν ότι το συναίσθημα
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αδαχφορίας και η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης, είχαν αρνητική σχέση προς
συγκεκριμένες πτυχές της επαγγελματικής ικανοποίησης (Snyder,

1990). Ά λλες

έρευνες έδειξαν ότι, η απόδοση στη δουλειά σχετίζεται άμεσα με το κλίμα του
οργανισμού (Kazka & Kirk, 1968; Litwin & Stringer, 1968).

2.4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Στο χώρο του αθλητισμού οι ερευνητές φαίνεται ν α ετπκεντρώνσυν το

ενδιαφέρον τους επίσης σε δύο κατευθύνσεις, παρουσιάζοντας ένα μεγάλο αριθμό
ερευνών, που αφορά τόσο την ικανοποίηση του προσωπικού αθλητικών οργανισμών,
όσο και την ικανοποίηση των αθλητικών καταναλωτών. Οι ερευνητές μελέτησαν
αρκετές ομάδες εργαζομένων στον αθλητισμό, όπως προπονητές (Li, 1993; Pastore,
1993), καθηγητές φυσικής αγωγής (Danylchuk, 1993; K oustelios & Kousteliou, 1998),
διοικητικά στελέχη αθλητικών οργανισμώ ν και αθλητές (Koehler, 1988; Koustelios,
Kellis, Bagiatis,1999). Έ ρευνες στο χώρο της ικανοποίησης πελατών μελέτησαν τον
αθλητικό καταναλωτή ως συμμετέχοντα σε αθληηκές δραστηριότητες (Alexandris,
Papadopoulos & Palialia,

1999; Lentell, 2000), και ως θεατή (Madrigal, 1995;

Theodorakis, Kambitsis, Laios, & Koustelios, 2001).
Παρά το σημαντικό αριθμό ερευνώ ν με θέμα την ικανοποίηση, που αναφέρεται
στην αθλητική βιβλιογραφία, ελάχιστες έρευνες έχουν ως αντικείμενο μελέτης την
υτανοποίηση αθλητών, αν και οι αθλητές αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα
οποιουδήποτε αθλητικού

προγράμματος ή δραστηριότητας.

Το παράδοξο αυτό

υπογραμμίζεται και από τους Chelladurai και Riemer (1997), οι οποίοι επιπρόσθετα
αναφέρουν ότι οι αθλητές είναι ο σημαντικότερος παράγοντας του αθλητικού
συστήματος, αφού αυτοί είναι οι κύριοι αποδέκτες των ωφελειών που παρέχουν όλα τα
αθλητικά προγράμματα σε ερασιτεχνικό εττίπεδο, αλλά και οι κύριοι παραγωγοί του
αθλητικού προϊόντος σε επαγγελματικό επίπεδο. Η άποψη που επυτρατεζ κυρίως
μεταξύ προπονητών, ότι υπάρχει μία ισχυρή σχέση μεταξύ της ικανοποίησης των
αθλητών και της απόδοσης τους, δείχνει ακόμη περισσότερο τη σημασία διερεύνησης
της ικανοποίησης αθλητών (Riemer και Chelladurai, 1998). Τ έ λ ο ς στα παραπάνω θα
μπορούσε να προστεθεί και η ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή των αθλητών ως πελατών
διαφόρων ιδιωτικών αθλητικών οργανισμών, όπως αθλητικές ακαδημίες, καμπς και
αθλητικά γεγονότα, για παράδειγμα καλαθοσφαίριση τρεις εναντίον τριών κ.α.
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Η έννοια της ικανοποίησης αθλητών αναφέρθηκε ως ανεξάρτητη ή εξαρτημένη
μεταβλητή σε θεωρητικά μοντέλα στο χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα σε αυτά που
αφορούν στην ηγεηκή συμπεριφορά (Riem er & Chelladurai, 1998). Για παράδειγμα, οι
W eiss και Friedrichs (1986) σε μία έρευνα μεταξύ 215 αθλητών του πανεπιστημιακού
πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης βρήκαν ότι οι προπονητές που επιδείκνυαν πιο
δημοκρατική συμπεριφορά, επιβράβευαν συχνότερα τους αθλητές τους, αλλά και τους
παρείχαν περισσότερη υποστήριξη είχαν πιο ικανοποιημένους αθλητές. Επίσης,
αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι και η συνοχή της ομάδας έχει θεηκή σχέση με την
ικανοποίηση που νιώνουν οι αθλητές και αθλήτριες (ος μέλη της ομάδας (Windmeyer;
Carron & Brawley,1993). Μία έρευνα των W indmeyer και W illiam s (1991) στο
άθλημα του γκολφ έδειξε ότι τόσο η αντίληψη του δεσίματος της ομάδας, όσο και η
ελκυστικότητα του ατόμου στην ομάδα επηρεάζουν στην ικανοποίησή τους. Τέλος, σε
μία έρευνα τους οι W illiams και Hacker (1982) έδειξαν ότι η θεηκή αντίληψη των
αθλητών χόκεϊ για τη συνοχής της ομάδας τους επηρεάζει θεηκ ά τόσο την ικανοποίηση
των αθλητών όσο και την απόδοση

τους.

Η ανασκόπηση

των ερευνώ ν που

πραγματοποίησε ο Chelladurai (1993) και στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα
Ηγεσίας στον Α θληησμό, έδειξε ό η ο ι αθλητές και αθλήτριες που ήταν ικανοποιημένοι
από την ηγεσία των προπονητών και προπονητριών, όταν αυτοί έδιναν έμφαση στην
τεχνική καθοδήγηση η οποία αυξάνει την ικανότητα των αθλητών και αθλητριών, στη
συντονισμένη προσπάθαα των μελών της ομάδας, και στην θεηκή ανατροφοδότηση η
οποία εστιάζεται στην αναγνώριση και στον έπαινο σχεηκά με την καλή απόδοση.
Αντίθετα, ελάχιστες συγκριηκά έρευνες έχουν ως κύριο θέμα μελέτης τον εννοιολογικό
προσδιορισμό και τον τρόπο μέτρησης της ικανοποίησης αθλητών. Σύμφωνα με τους
Chelladurai

και

Riemer

(1997),

η

ικανοποίηση

αθλητών

είναι

«η

θεηκή

συναισθημαηκή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αθλητής, και προέρχεται από τη
(τύνθετη αξιολόγηση των δομών, διαδικασιών και αποτελεσμάτων της αθληηκής
εμπειρίας». Σύμφωνα με τους ίδιους, το εττίπεδο της ικανοποίησης του αθλητή
επηρεάζεται από τα προσωπικά στάνταρτ που ο αθλητής έχει θέσει πριν την αθληηκή
εμπειρία. Και καταλήγουν ό η οι σταθερές αυτές επηρεάζονται από τις επιθυμίες, τα
συναισθήματα, την αίσθηση δικαίου, η ς προηγούμενες εμπειρίες και τις προσδοκίες
του αθλητή (Chelladurai & Riemer, 1997). Όπως αναφέρεται και από τους ίδιους ο
παραπάνω εννοιολογικός προσδιορισμός βασίζεται στην ικανοποίηση των αναγκών του
αθλητή. Η ικανοποίηση αναγκών (need satisfaction) είναι μία έννοια που έχ α ευρέως
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χρησιμοποιηθεί σε θεωρητικά μοντέλα ικανοποίησης, στο χώρο της αναψυχής και του
αθλητισμού, έ χ α άμεση σχέση με την παρακίνηση, και προκαλείται όταν το άτομο
«ικανοποιήσευι συγκεκριμένες ανάγκες ή και κίνητρα του μέσα από τη συμμετοχή του
σε

αθλητικές

δραστηριότητες

(Mannell

1999).

Σύμφωνα

με

τα παραπάνω

η

ικανοποίηση θα πρέπει ν α θεωρείται πολυδιάστατη έννοια και για τη διερεύνηση της οι
ερευνητές θα πρέπη να χρησιμοποιούν ανάλογες κλίμακες (Alexandris et al., 1999).
Στο χώρο του ποδοσφαίρου οι ποδοσφαιριστές αναζητούν και στο εργασιακό
περιβάλλον περισσότερο νόημα, σκοπό και αξία. Π ερισσότερες ή υψηλότερες αμοιβές
μπορούν κάλλιστα να παροτρύνουν τον ποδοσφαιριστή να εργαστεί πιο σκληρά, δεν
προεξοφλούν όμως ότι θα εργαστεί περισσότερο δημιουργικά και ποιοτικά από πριν,
δηλαδή οι υψηλότερες αποδοχές δεν οδηγούν απαραίτητα και σε ανώτερη ποιότητα των
παρεχόμενων υτυηρεσιών. Σύμφωνα με την πυραμίδα του M aslow, οι ανθρώπινες
ανάγκες

εξελίσσονται

από

βασικές,

υλικές,

ανάγκες

σε

συναισθηματικές

και

πνευματικές ανάγκες. Οι άυλες απολαβές, όπως εκτίμηση, αγάπη για την εκπαίδευση
και από την εκπαίδευση, κοινωνική αναγνώριση, επιτυχία, εξέλιξη, δικαιοσύνη και
βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής είναι εσωτερικά κίνητρα τα οποία
μπορούν να οδηγήσουν σε ποιοτικά αποτελέσματα.

3

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ ΤΡΙΤ Ο :

ΤΟ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Ο Π Ο Δ Ο Σ Φ Α ΙΡ Ο

3.1

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Στην Αγγλία το 1863 ιδρύεται η Ποδοσφαιρικής ένοκτη (Football Association),
διατυπώνονται οι κανόνες του παιχνιδιού και το 1871 διεξάγονται αγώνες για την
κατάκτηση του κυπέλλου Αγγλίας, όπου παρατηρείται πρώτη φορά μαζική συμμετοχή
θεατών, καθώς και η διαπίστωση πως η δημοτικότητα τού ποδοσφαίρου αυξάνεται
συνεχώς και αγγίζη πλέον και τις εργατικές τάξεις. Το 1896 γίνεται η αναβίωση των
Αρχαίων Ελληνικών Ολυμπιακών Α γώνων προσδίδοντας και την ηθυτοποίηση αλλά
και το μεγαλείο του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. Το 1904 η Γαλλία αναλαμβάνει
την πρωτοβουλία για την ίδρυση της πρώτης διεθνούς ποδοσφαιρικής αρχής, της
παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου FIFA. Δημιουργούνται διεθνείς παγκόσμιοι
αθλητικοί οργανισμοί όπως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), IAAF, FIFA
συνδεόμενες με τις εθνικές ολυμπιακές επιτροπές και τις αθλητικές ομοσπονδίες των
χωρών-κρατών, με ολοένα αυξανόμενη ισχύ και συνάρτηση με την πολιτική και
οικονομική εξουσία. Παρέχουν στα έθνη - κράτη επιπλέον μέσα προσέγγισης στο
διεθνές σύστημα, μεσολαβούν και μετριάζουν την κρατική ετηρροή και παρέμβαση και
απολαμβάνουν σχεπκή αυτονομία από την κεντρική εξουσία.
Ως την αρχή του Α ' Παγκόσμιου πολέμου το ποδόσφαιρο είχε διαδοθεί σε
ολόκληρη την Ευρώπη; ήταν ένα ερασιτεχνικό άθλημα το οποίο ελεγχόταν από τις ελίτ
της μεσαίας τάξης και παιζόταν στα μεγάλα αστικά κέντρα Η κάλυψη των αθλητικών
γεγονότω ν στις εφημερίδες και η απευθείας μετάδοση από το ραδιόφωνο και την
τηλεόραση αργότερα, η προβολή του επικού χαρακτήρα του αθλητισμού προκαλούν
και δημιουργούν πλήθος φιλάθλων - θεατών - οπαδών. Ο αθλητισμός αρχίζει να
γίνεται μία εκκοσμικευμένη θρησκεία, ένα από τα βασικότερο μέσα συγκρότησης
ατομικής και συλλογικής ταυτότητας.
Η διαδικασία «εξ-αθλητισμού» καθίσταται αναγκαία στη σύγχρονη κοινωνία
όπου «οι πολιτικές εντάσεις έχουν ειρηνική και κανονισμένη μορφή, οι ομάδες που
μετέχουν στις διαμάχες για την εξουσία, αποδέχονται την ισότητα των ευκαιριών ως
πολιτικοί δράστες και υπακούουν σε κανόνες κοινά αποδεκτούς».
Έ χουν

δημιουργηθεί

οι

προϋποθέσεις

για

την

εξέλιξη

προς

την

επαγγελματοποίηση των αθλημάτων και του αθλητισμού. Ο ερασιτεχνικός χαρακτήρας
των αθλημάτων - σπορ αρχίζει να παραβιάζεται και κάποια από αυτά γνω ρίζουν πλέον
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τον πλήρη επαγγελματτσμό. Ο αθλητισμός αντανακλά τη δυναμική των κοτνοΛτκών
αλλαγών, είναι μία από τις «εφευρημένες παραδόσεις» του τέλους του 19°”αιώνα,
παράγοντας διάκρισης και συνοχής της μεσαίας κοινωνικής τάξης.
Οι πολιτικές κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές στο τέλος του 20°” αιώνα,
μαζική κοινωνία - πολιτιστυαι βιομηχανία, συντελούν στην εμπορευματοποίηση και τη
μαζικοποίησει των αθλημάτων - σπορ και οροθετούν το πέρασμα από την προϊστορία
του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού.
Συγχρόνως ο

μύθος

της

εργασίας

ως

καθήκον

και αξία

ολοένα

και

απομυθοποιείται. Μυθοποιείται ο εργαλειακός χαρακτήρας τ η ς το χρήμα, ως αναγκαίο
και καθοριστικό μέσο για τη ότυμμετοχή στην κατανάλωση, την απόκτηση αγαθών και
απόλαυση ως κύριο και κυρίαρχο μέσο ανταλλαγής και επικοινωνίας.
Ωστόσο η εργασία δ ε στερείται κοινωνικού νοήματος. Ν οηματοδοτείται μέσα
από την οπτική ενός νέου πολιτισμικού έθους της ατομικής πραγμάτωσης μιας
δύσκολης ισορροπίας ανάμεσα στους κοινωνικούς καταναγκασμούς και τις ατομικές
ελευθερίες.
Ο

αθλητισμός

γίνεται

σοβαρός,

ο

επαγγελματικός

αθλητισμός

γίνεται

βιομηχανία - πολυεθνική, το θέαμα κυριαρχεί επί του παιχνιδιού - η νίκη επί του
θεάματος. Φαίνεται να διέπεται από τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής παραγωγικής
διαδικασίας

με

κοινό

στόχο

-

σχεδιασμό

τη

μέγιστη

απόδοση

-

επίδοση;

αποτασσόμενος στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης «ως προσφορά
προορισμένη να απαντήσει σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ζήτηση»
Ο αθλητισμός διαπλέκεται στους ευρύτερους μετασχηματισμούς της δομής και
των άλλων μορφών δύναμης - εξουσίας των κοινωνικών- οικονομικών-πολιτικών
σχηματισμών, στα πλαίσια της διαίρεσης, διαμάχης, συνεργασίας, συμφιλίακτης, μέσω
ενός ιεραρχικού διευρυνόμενόυ δικτύου τοπικών και δ ιεθνών αλληλεξαρτήσεων.
Διαφαίνεται πως ο θεσμός της εργασίας και η εργασία του αθλητισμού, με
διαφορετικές μορφές ρόλων,· συνδημιουργούν και αναδημιουργούν τα πλαίσια της
κοινωνικής ενσωμάτωσης και της κοινωνικοποίησης. Λειτουργούν ως κυρίαρχα πεδία
διάκρισης, κατάταξης και αξιολόγησης ως προς την κοινωνική κινητικότητα - ιεραρχία,
ως προς την κατανομή προνομίου, γοήτρου και δύναμης - εξουσίας.

3.2

TO ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ιδρύθηκε το 1926, με κοινή απόφαση
των τριών μεγάλων Ενώσεων της χώρας ( Α θήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης). Η ίδρυσή
της σηματοδότησε την οργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα. Από τότε μέχρι σήμερα, η Ε.Π.Ο. εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη αθλητική
ομοσπονδία της χώρας, με τον «βασιλιά των σπορ» να καταλαμβάνει, όπως σε όλο τον
κόσμο, την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των φιλάθλων. Η κατά το έτος 1926
ιδρυθείσα, από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, Πειραιώς και
Μ ακεδονίας-Θράκης, Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου, σωματείο μη κερδοσκοτηκού χαρακτήρα, που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα
έχ α έδρα την Αθήνα και την επωνυμία Ελληνική Ποδοσφαιρική Ο μοσπονδία.

Η

Ε.Π.Ο. απέχει από πολιτικά ή θρησκευτικά θέματα και απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή
πολιτικής θρησκευτικής εθνικής ή φυλετικής διάκρισης. Η διάρκεια ισχύος της Ε.Π .Ο.
είναι απεριόριστη. Είναι η μόνη και αποκλειστικά αρμόδια ανώτατη αρχή για την
εκπροσώπηση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι μέλος της διεθνούς ποδοσφαιρικής
συνομοσπονδίας (FIFA) και της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας (UEFA).
Είναι υποχρεωμένη να αποδέχεται τα καταστατικά, τους κ α νονισ μούς τις οδηγίες και
τις αποφάσεις της FIFA και της UEFA και να διασφαλίζα ότι τα ως άνω γίνονται
επίσης αποδεκτά από όλο το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Το ποδόσφαιρο με τη σύγχρονη μορφή του, εμφανίστηκε - μάλλον - πρώτα στη
Θεσσαλονίκη, με κύριο πυρήνα τους ξένους (Ιταλούς - Γάλλους - Α γγλους - Βέλγους
κλπ.), οι οποίοι προκάλεσαν την περιέργαα του πλήθους, που έβλεπε για πρώτη φορά
το παράξενο αυτό παιχνίδε Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, μαζί με την Α θήνα, τον Πειραιά,
την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη ήταν τα πρώτα κέντρα από τα οποία ξεκίνησε το
ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ομογενής Α. Β λασ τός το 1895, μετέφρασε από τα Αγγλικά,
τύπωσε

και κυκλοφόρησε σε

φυλλάδια

τους πρώτους

Κ ανονισμούς

Παιδείας

Ποδοσφαίρου. Η προσθήκη του ποδοσφαίρου στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών
αγώνων του 1896, ήταν μια από τις κύριες αφορμές διάδοσης του θεαματικού αυτού
αθλήματος στη χώρα μας. Το πρώτο Σωματείο που ίδρυσε ποδοσφαιρική ομάδα είναι ο
«Όμιλος Φιλόμουσων

της Θεσσαλονίκης (ο σημερινός Ηρακλής). Ο I. Χ ρυσάφης

συμπλήρωσε την προσπάθεια του Α. Βλαστού και χάρισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο
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την πρώτη ολοκληρωμένη και επίσημη μετάφραση των ποδοσφαιρικών Κανονισμών
(Ι898).Τ ο 1906 έγιναν οι πρώτοι Πανελλήνιοι ποδοσφαιρικοί αγώνες που σημείωσαν
σταθμό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο τέλος του 1906 ιδρύθηκε ένας
νέος Σύλλογος το «Γουδί» το 1908 ο «Ποδοσφαιρικός Ό μιλος Αθηνών», ο σημερινός
«Παναθηναϊκός». Το 1912 ύστερα από διαφωνία μεταξύ των μελών της διοικήσεώς του
μετονομάστηκε σε Πανελλήνιο Ποδοσφαιρικό Όμιλο, για να πάρει το σημερινό του
όνομα το 1923.Επίσης ιδρύθηκε ο Παμπειραικός Ποδοσφαιρικός Ό μιλος - ο σημερινός
Όλυμπιακός. Παράλληλα εξαιρετική δραστηριότητα ανάπτυξαν η Πέρα Κλούμπ στην
Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη ο Πανιώνιος Γ.Σ, ο Α πόλλω ν Γ.Σ, ο Διαγόρας, ο
Γ.Σ Τρικάλων και η Πειραϊκή Ένωση . Την εποχή εκείνη το ποδόσφαιρο υπαγόταν
τυπικά στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά δεν το έλεγχε διοικη-ηκά καμιά
αθλητική αρχή. Το

1910 ο ΣΕΓΑΣ αναγνώρισε επίσημα το άθλημα και το

συμπεριέλαβε στην διοικητική του δικαιοδοσία. Το ίδιο έτος διεξήχθησαν οι πρώτοι
εττίσημοι ποδοσφαιρικοί αγώνες, που διοργανώθηκαν από τον ΣΕΓΑΣ, στους οποίους
επικράτησαν το Γουδί και ο Παμπειραικός. Ύ στερα από την επιτυχία των αγώνων
αυτών ο ΣΕΓΑΣ προκήρυξε το πρώτο Ελληνικό Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα για την
περίοδο 1910-11, το οποίο κέρδισε ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Α θηνών, ο οποίος κέρδισε
και το επόμενο Πρωτάθλημα 1911 -12. Α πό το 1912 μέχρι το 1920 νεκρώ νει η
ποδοσφαιρική δραστηριότητα λόγω των Βαλκανικών πολέμων. Μοναδική εξαίρεση η
Θεσσαλονίκη, της οποίας οι ποδοσφαιρικές ομάδες αγωνίζονταν με ομάδες Γάλλων και
Αγγλων Στρατιωτικών και Ναυτών. Το 1914 ιδρύθηκε στη Θ εσσαλονίκη ο Αρης που
έπαιξε σημαντικό ρόλο στα ποδοσφαιρικά πράγματα της Θεσσαλονίκης κερδίζοντας
επανειλημμένα τον τίτλο του Πρωταθλητή Θ εσσαλονίκης και από το 1927 μέχρι το
1933 πρωταγωνίστησε στον ελλαδικό χώρο, με το να αναδειχτεί 2 φορές Πρωταθλητής
Ελλάδας (1928 και 1932). Ο ΠΑΌΚ ιδρύθηκε το 1926 από μια ομάδα προσφύγων
Κωνσταντινουπολιτών. Για πολλά χρόνια η δραστηριότητά του περιορίστηκε σε τοπικό
επίπεδο. Το πρώτο του γήπεδο ήταν στο σιντριβάνι της Θ εσσαλονίκης από το οποίο
μεταφέρθηκε οριστικά στην Τούμπα το 1959. Το γήπεδό του είναι το πρώτο γήπεδο
που χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το Ελληνικό δημόσιο και κατά 50% από τη
διοίκησή του. Είναι μια από τις 4 ισχυρότερες ομάδες της χώρας μας με αρκετές
επιτυχίες - για τα ελληνικά δεδομένα - στα Κύπελλα Ευρώπης. Κάποια ανασυγκρότηση
του Ελληνικού Ποδοσφαίρου παρουσιάζεται το 1919 με την ευκαιρία της διεξαγωγής
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στο Παρίσι των Πανσυμμαχικών Αγώνων. Για δεύτερη ιρορά εμφανίζεται η Εθνική
Ποδοσφαιρική μας Ομάδα (πρώτη στο εξωτερικό).
Τα αποτελέσματα αυτά αν και είχαν επίσημο χαρακτήρα, δεν αναφέρονται στα
επίσημα αρχεία της F.I.F.A., προφανώς επειδή η χώρα μας δεν ήταν μέλος της. Όπως
είναι γνωστό η ΕΠΟ ιδρύθηκε το 1926 με πρωτοβουλία της Ε.Π.Σ. Αθηνών, η οποία
είχε ιδρυθεί δύο χρόνια πριν (1924). Το ιδρυτικό της ΕΠΟ υπογράφουν οι Ενώσεις
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών - Πειραιά - Θεσσαλονίκης (Μ ακεδονία), οι οποίες
μέχρι σήμερα διατηρούν τον τίτλο της «Ιδρύτριας Ένωση9>- Την περίοδο 1987/88 την
ΕΠΟ αποτελούν 50 Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (μαζί με τη Ε.Π.Α.Ε.), οι
οποίες έχουν στη δύναμή τους 4.509 Σωματεία, με 150.000 περίπου Ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές. Οι Επαγγελματίες, Ημιεπαγγελματίες και Α μειβόμενοι Έ λληνες
ποδοσφαιριστές είναι περίπού 1.500. Η ΕΠΟ διοργάνωσε Πρωταθλήματα 4 Εθνικιάν
Κατηγοριών (Α', Β', Γ' και Δ' Εθνικής Ερασιτεχνυτής Κατηγορίας), το Πρωτάθλημα
Κυπέλλου Ελλάδας Επαγγελματιών / Α μειβομένων καθώς και την τελική φάση του
Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών.
Στο πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδας που διεξήχθη τη σεζόν 1927-1928, πήραν
μέρος

μόνο

τρ ης

ομάδες,

Άρης,

Εθνικός

Ατρόμητος

Α θηνών,

δηλαδή

οι

πρωταθλήτριες της Θεσσαλονίκης του Πειραιά και της Αθήνας αντίστοιχα. Αυτό το
σύστημα ίσχυσε μέχρι και την περίοδο 1929-1930. Α πό το πρωτάθλημα του 1930-'31
που ξεκίνησε Ιανουάριο του '31, μετέχουν οι οκτώ καλύτερες ομάδες από Αθήνα,
Παραιά και Θεσσαλονίκη (σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., στις 14
Δεκεμβρίου του 1930). Σε αυτό το πρωτάθλημα ττήραν μέρος ou Παναθηναϋκός-ΑΕΚΑπόλλω ν, Ολυμπιακός-Εθνικός και ΠΑΟΚ, Ά ρ η ς Ηρακλής. Το σύστημα αυτό
λειτούργησε ως τη χρονιά 1939-1940. Τη σαιζόν '28-'29 δεν έγινε πρωτάθλημα λόγω
σοβαρών οικονομικών προβλημάτων και τη σαιζόν '34-'35 άρχισε, αλλά δεν τελείωσε.
Αιτία το γεγονός ότι η χώρα μας είχε αναλάβει τη διοργάνωση του τέταρτου
Βαλκανικού Κυπέλλου ποδοσφαίρου. Στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου πολέμου
σταμάτησε κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα, σε επίπεδο εττίσημων αγώνων. Το
1945-46 το πρωτάθλημα ξαναρχίζει, πάλι με τη μορφή πρωταθλήματος πόλεων και
τελικών μεταξύ των τριών πρώτων Α θήνας- Πειραιά-Θεσσαλονίκης. Μοναδική
καινοτομία ότι πλέον -και ως το 1959-'60- μετέχουν και ομάδες από επαρχιακές π ό λεις
σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί, σε πρώτη μορφή. Εθνική Κατηγορία. Τις

περιόδους 1949-1950 και 1951-1952 το πρωτάθλημα δεν διεξήχθη, λόγω αυξημένων
υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας. Α πό το 1959-60 ξεκινά η A Εθνική Κατηγορία
(άλλοτε με

16 και άλλοτε με

18 ομάδες). Α πό το

Επαγγελματικό πρωτάθλημα. Από

το

1979-1980

1979-'80

ως και το

μπαίνουμε στο
1982-1983,

στην

επαγγελματική A Εθνική, μετείχαν 18 ομάδες και από το 1983-84 ως και το '88-'89,
δεκαέξε Από τη σαιζόν 1989-90 ως και τη σαιζόν 2000-2001, το πρωτάθλημα διεξήχθη
με 18 ομάδες. Τέλος, το 2001-2002 είχαμε 14 ομάδες στην Α ' Εθνική, ενώ από το 2002
στο πρωτάθλημα συμμετέχουν 16 ομάδες.

3.J

ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΩΝ
ΠΟΑ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, είναι εκείνος που συνδέεται με Π .Α .Ε. με

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών. Η ιδιότητα του
επαγγελματία ποδοσφαιριστή αποκτάται με την υπογραφή συμβολαίου με Π.Α.Ε. και
την ε^ίγραφή του στο μητρώο επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. Η χρονική
διάρκεια του συμβολαίου επαγγελματία ποδοσφαιριστή δεν επιτρέπεται, με ποινή
ακυρότητάς του, να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους και μεγαλύτερη από πέντε (5)
χρόνια. Η χρονική διάρκεια των συμβολαίων ποδοσφαιριστών που δεν έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν δύνανται να είναι μεγαλύτερη των
τριών (3) ετών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Κ ανονισμού, αν η
χρονική διάρκεια του συμβολαίου είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών μπορεί ν α
συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης του
συμβολαίου για τον μέχρι της συμπλήρωσης πενταετίας χρόνου. Στην περίπτωση αυτή
πρ έπ α να καθορίζονται εκ των προτέρων υποχρεωτικά επί ποινή ακυρότητας του
δικαιώματος ανανέωσης οι οικονομικοί όροι τόσο της άσκησης του δικαιώματος
ανανέωσης, όσο και της περαιτέρω συνεργασίας μέχρι λήξης του συμβατικού χρόνου.
Σε κάθε περίπτωση η Π.Α.Ε. συνδεόμενη με ποδοσφαιριστή με συμβόλαιο που π εριέχα
όρο μονομερούς ανανέωσης, οφείλει να του γνωστοποιεί εγγράφως την απόφασή της
να ανανεώσει μονομερώς το συμβόλαιο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την
έναρξη της μεταγραφικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται να προβεί στην
ανανέωση ή την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου, κοινοποιώντας ταυτόχρονα το
σχετικό έγγραφο. Εφόσον δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία και προθεσμία ο
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ποδοσφαιριστής καθίσταται ελεύθερος. Ερασιτέχνης αθλητής που συμπληρώνει το
δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του έχει υποχρέωση για υπογρχιφή συμβολαίου με
την Π.Α.Ε. στην οποία αυτός ανήκες εφόσον η Π.Α .Ε. το επιθυμεί

3.3.1

Περιεχόμενο συμβολαίου
Το συμβόλαιο αποτελείται από δύο (2) μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει τους

όρους που

καθορίζουν τις υποχρεώσεις των

συμβαλλόμενω ν

μερών

και που

εφαρμόζονται σε όλες ανεξαιρέτως τις Π.Α.Ε. και τους ποδοσφαιριστές (γενικό μέρος).
Το δεύτερο μέρος καθορίζει την προσωπική εργασιακή σχέση του κάθε ποδοσφαιριστή
με την Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει (χρονική διάρκεια συμβολαίου, είδος συμβολαίου,
αποδοχές κ.λ.π.). Μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν τη λήξη του συμβολαίου, η Π.Α.Ε.
και ο ποδοσφαιριστής μπορούν να υπογράφουν νέο συμβόλαιο με τους όρους που
επιθυμούν. Σε περίπτωση που η Π.Α.Ε. και ο ποδοσφαιριστής δεν επιθυμούν την
ανανέωση της συνεργασίας τους, για την μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή σε άλλη
Π.Α .Ε., ο ποδοσφαιριστής διαπραγματεύεται ελεύθερα τη μετεγγραιρή του.

3.3.2

Διακοπή συμβολαίου
Η ισχύς του συμβολαίου μπορεί να διακοπεί μόνο αν συντρέχει ένας από τους

παρακάτω λόγους:
α) Συνεπεία φυσικής ανικανότητας του ποδοσιραιριστή ή λόγω ατυχήματος
αυτού σε συμβάν εκτός αγώνα ή προπονήσεως της Π.Α.Ε. στην οποία ανήκεη
διαρκείας πλέον των ενενήντα (90) ημερών, εξ αιτίας των οποίων δεν δύναται να
παρακολουθεί τις προπονήσεις και ν ά μετέχη στους αγώνες. Ο κατά τα ανωτέρω
χρονικός περιορισμός δεν ισχύ α όταν το ατύχημα οφείλεται σε δραστηριότητα του
ποδοσφαιριστή απαγορευθείς από την Π.Α .Ε. στην οποία ανήκει.
β) Συνεπεία ατυχήματος του ποδοσφαιριστή σε συμβάν κατά τη διάρκεια
αγώνος ή προπονήσεως στην Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει, εφ' όσον η από την αιτία αυτή
ανικανότητα συμμετοχής αυτρύ στους αγώνες διήρκεσε πάνω από τέσσερις (4) μήνες
σε συμβόλαιο διαρκείας μέχρι ενός (1) έτους, πάνω από οκτώ (8) μήνες σε συμβόλαιο
διαρκείας μέχρι δύο (2) ετών, πάνω δε από ένδεκα (11) μήνες σε συμβόλαιο διαρκείας
ανωτέρας των δύο (2) ετών.
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γ) Συνεπεία παραβάσεως από τον ποδοσφαιριστή ή την Π.Α.Ε. όρων του
συμβολαίου καθώς και συνεπεία πρόωρης με άλλη Π.Α.Ε. διαπραγμάτευσης του
ποδοσφαιριστή.
δ) Συνεπεία χρήσεως αναβολικών (ντόπινγκ) όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις
του άρθρου 32 του Κ.Α.Π.
Εάν υπαίτιος της διακοπής του συμβολαίου είναι ο ποδοσφαιριστής, αυτός κατά
τον χρόνο της διακοπής, καμία αμοιβή (τακτική ή έκτακτη) δεν δικαιούται από την
Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής αυτός. Κατά τον χρόνο μιας τέτοιας
διακοπής υποχρεούται στην πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώ σεώ ν του έναντι της
Π.Α .Ε. Εάν υπαίτια της διακοπής του συμβολαίου είναι η Π.Α.Ε., αυτή υποχρεούται
κατά τον χρόνο της διακοπής στην καταβολή των τακτικών αποδοχών του. Κατά τον
χρόνο μιας τέτοιας διακοπής ο ποδοσφαιριστής δεν υποχρεούται στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του έναντι της Π.Α.Ε.

3.4

ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΛΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων, οι τακτικές

αποδοχές και οι έκτακτες παροχές των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών καθορίζονται
ελεύθερα με το συμβόλαιο που υπογράφεται μεταξύ αυτών και της αντίστοιχης Π.Α.Ε.
Σε κάθε περίπτωση τα κατώτατα όρια των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των
επαγγελματιών ποδοσφαιριστών δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερα από τις εκάστοτε
μηνιαίες αποδοχές του ανηδίκευτου εργάτη. Τυχόν έκτακτες παροχές (πριμ), καθώς και
οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσας καταβολής τους, καθορίζονται με απόιραση του
Δ.Σ. της Π.Α .Ε., μετά από γνώμη των ποδοσφαιριστών - αρχηγών κάθε ομάδας, η
οποία λαμβάνεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των οικείων
πρωταθλημάτων και κοινοποιείται υποχρεωτικά στο οικείο Ελεγκτικό Συμβούλιο και
στους αθλητές που ανήκουν στη δύναμή τους. Η παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης
και για όσο χρόνο μετά την έναρξη του πρωταθλήματος διαρκεί αυτή, έχει σ υνέπ αα
την αφαίρεση των βαθμών μιας νίκης για κάθε αγώνα της Π.Α.Ε. Η απόφαση
λαμβάνεται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, που επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση
του οικείου Ελεγκτικού Συμβουλίου
Η κατά τα ανωτέρω έκτακτες παροχές δε μπορούν να είναι κατώτερες από :
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Ν ΙΚΗ: 587 ευρώ
ΙΣΟΠΑΛΙΑ : 294 ευρώ
Β ’ Εθνική Κατηγορία
ΝΙΚΗ : 235 ευρώ
ΙΣΟΠΑΛΙΑ : 147 ευρώ

Σε κάθε παραστατικό στοιχείο (απόδειξη) που εκδίδει η Π.Α.Ε. κατά τις
τΛηρωμές των ποδοσφαιριστών της από οποιαδήποτε αιτία αναγράφεται, με ποινή
ακυρότητας της πληρωμής η αιτία για την οποία γίνεται η πληρωμή
ποδοσφαιριστή.

Την

παραπάνω

ακυρότητα

μπορεί

να

επικαλεστεί

στον

μόνο

ο

ποδοσφαιριστής. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση επιπλέον έκτακτων παροχών μετά την
έναρξη του πρωταθλήματος. Κατ’ εξαίρεση, οι πιο πάνω έκτακτες παροχές μπορεί να
αναπροσαρμόζονται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης του
πρώτου γύρου του οικείου πρωταθλήματος και της έναρξης του δεύτερου γύρου,
ακολουθούμενης της διαδικασίας της Σε περίπτωση που, κατά παράβαση των ανωτέρω
καταβληθεί έκτακτη παροχή για συγκεκριμένο αγώνα, η παροχή αυτή θεωρείται
νόμιμη, εφόσον αποδεικνύεται ότι προέρχεται από έσοδα της Π.Α .Ε., νόμιμα
καταχωρημένα στα βιβλία τους. Η παράβαση της διάταξης του προηγουμένου εδαφίου
έχ η συνέπεια την επιβολή προστίμου διπλάσιου ύψους από το ποσό που συνολικά
καταβλήθηκε

στους

αθλητές.

Οι

κάθε

είδους

αποδοχές

και

λοιπές

παροχές

οποιοσδήποτε μορφ ής των εκπαιδευόμενων ποδοσφαιριστών καθορίζονται από την
Π.Α.Ε., το ύψος όμως των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους δεν επιτρέπεται ν α είναι
μικρότερο των 59 ευρώ, τω ν δε λοιπών παροχών μικρότερο των 235 ευρώ. Σε κάθε
παραστατικό στοιχείο (απόδειξη) που εκδίδει η Π.Α.Ε. κατά τις πληρωμές των
ποδοσφαιριστών της αναγράφεται, με ποινή ακυρότητας της πληρω μής η αιτία για την
οποία γίνεται η πληρωμή στον ποδοσφάίριστή.

3.5

ΤΑ Κ.ΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝΕΛΛΗΙίίΩΝΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΩΝΠΟΑΟΣΦΑΙΡΙΣΤϋΝ
Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές υποχρεούνται:
α) να τηρούν τις διατάξεις τεχνικού, αθλητικού και πειθαρχικού χαρακτήρα, οι

οποίες κοινοποιούνται σ ε αυτούς από τις Π.Α.Ε. στις οποίες ανήκουν.

β) να μην ασκούν άλλη αθλητική ή επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς ειδική
γι' αυτό άδεια της Π.Α.Ε. σττ|ν οποία ανήκουν, με εξαίρεση τη συμμετοχή σε
εκδηλώσεις του Π.Σ.Α.Π.
γ) να συμμετέχουν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ασθένειας ή ατυχήματος,
τηστοποιημένες από το γιατρό της Π.Α.Ε., σε όλες τις προπονήσεις σε ώρες και σε
τόπους που ορίζονται από την Π.Α.Ε. καθώς και σε όλους τους αγώνες (ετπσήμους ή
φιλικούς) της Π.Α.Ε. ανεξάρτητα από τον τόπο που γίνονται αυτοί (εσωτερικό ή
εξωτερικό).
δ) να διαφυλάσσουν το καλό όνομα της Π .Α .Ε. που ανήκουν και του
ποδοσφαίρου γενικότερα. Ο ποδοσφαιριστής έχει την υποχρέωση ν α αντιμετωτιίζει με
σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
ε) να χρησιμοποιούν τα καθοριζόμενα από την Εταιρεία μέσα μεταφοράς
(ξηράς, θαλάσσης αέρος).
στ) να εκλέγουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Α υγούστου κάθε έτους τρεις
(3) υποψήφιους μεταξύ των συμπαικτών τους για την αρχηγία της Ομάδας. Η Π.Α.Ε.
έχει την υποχρέωση να ορίσει ένα από αυτούς σαν αρχηγό της ομάδας και τους άλλους
δύο αναπληρωτές του.

3.6

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Ο έλληνας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής αγωνίζεται σε 50 αγώνες περίπου

κάθε χρόνο. Προπονήσεις

γίνονται καθημερινά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της

ομάδος ,που συνήθως είναι βοηθητικά γήπεδα ή ακόμα και το ίδιο το γήπεδο στο οποίο
παίζει τους αγώνες της ως γηπεδούχος. Οι προπονήσεις μπορεί ν α είναι δύο την ημέρα
ή τρεις όπως γίνεται συνήθως στην περίοδο της προετοιμασίας. Ο επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι γυμνασμένος και να κρατάει τον εαυτό του μακριά από
ξενύχτς αλκοόλ, τσιγάρο και διάφορες άλλες ουσίες όπως αναβολικά.
Το

ελληνικό

πρωτάθλημα

θεωρείται εύκολο

και ξεκούραστο

για

τους

ποδοσφαιριστές, αφού οι αγώνες είναι πολύ λιγότεροι από τα πρωταθλήματα άλλων
χωρών. Οι φίλαθλοι των ομάδων είναι πολύ απαιτητικοί και δημιουργούν συχνά
προβλήματα στους ποδοσφαιριστές κυρίως επιβαρύνοντάς τους ψυχολογικά.

Οι μισθοί των ελλήνων ποδοσφαιριστών είναι πολύ μικρότεροι σε σχέση με
τους μισθούς που παίρνουν ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό. Σε τιολλές όμως ομάδες οι
οικονομικές απαιτήσεις των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών είναι δύσκολο να
καλυφθούν,

αφήνοντας τους ποδοσφαιριστές

απλήρκοτους για

μεγάλα

χρονικά

διαστήματα. Πέρυσι (2005) μετρήθηκαν 150 μεταγραφές ξένων ποδοσφαιριστών στο
πρωτάθλημα

Α'

κατηγορίας..

Οι

ξένοι

ποδοσφαιριστές

είναι

όχι

απλά

η

βραχυπρόθεσμη, αλλά η άμεση λύση συμπλήρωσης κενών ή ενίσχυσης μιας ομάδας. Οι
περισσότεροι από τους ξ ένο υ ς αφού ήλθαν ως λύσεις α νά γκ ης έςτυγαν ήδη. Έ μειναν
και συνεχίζουν ελάχιστου Αυτοί που πρόσφεραν με τις ικανότητες τους στην ομάδα.
Ό σοι δεν είχαν υψηλές δυνατότητες πήραν την οδό της επιστροφής. Φέτος καταμετράτε
ήδη μεγαλύτερος αριθμός ξένων ποδοσφαιριστών, που θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα
Α ' κατηγορίας. Πολλοί θα κριθούν ανεπαρκείς και θα απομακρυνθούν με την πρώτη
ευκαιρία, ωστόσο μέχρι τότε θα ασπράττουν παχυλές αμοιβές χωρίς να προσφέρουν
ανάλογα.
Την ίδια ώρα, ό,τι καλύτερο από ποδοσφαιρικής ποιότητας υπάρχει στην
Ελλάδα φεύγει για την Ευρώπη. Για να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα τηο δυνατό
πρωτάθλημα. Για να κυνηγήσει τη μεγάλη διάκριση, τη δημοσιότητα και τα πολλά
χρήματα. Η πορεία τούτη των πραγμάτων δεν είναι αναστρέψιμη. Είναι η πορεία της
εποχής. Η πορεία της παγκοσμιοποίησης. Η πορεία του κόσμου χωρίς σύνορα. Είναι η
νέα εποχή που ανέτειλε στο ποδόσφαιρο των εταιρειών-επιχειρήσεων και των
ποδοσφαιριστών-επαγγελματιών.

3.6.1

Σύγκριση Α μοιβώ ν Ξένω ν και Ελλήνω ν Ε παγγελμ ατιώ ν Π οδοσφ α ιριστώ ν
Συγκρίνοντας τα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα με τις

αμοιβές των

επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στην Αγγλία καταλαβαίνουμε τις διαφορές στις
αμοιβές των παικτών. Μια σχετική έρευνα την οποία διενήργησαν η «Independent» και
η

Ένωση

Επαγγελματιών

Ποδοσφαιριστών

βασίστηκε

στις

απαντήσεις

400

ποδοσφαιριστών. Στην Βρετανική Πρέμιερ Αιγκ οι άσσοι της μεγάλης κατηγορίας
έχουν οικονομικά οφέλη κατά μέσο όρο περίπου 22100 ευρώ τη βδομάδα. Πιο
ευνοημένοι είναι οι επιθετικός οι οποίοι σε ετήσια βάση έχουν αποδοχές 1370200
ευρώ, με τους μέσους να ακολουθούν με 1281800 ευρώ. Έ πονται οι αμυντικοί με
1110100 και οι γκολκίπερ με 906100 ευρώ.

Τα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι τόσο

ρόδινα στις υπόλοιπες κατηγορίες, όπου οι μισθοί πέφτουν

δραματικά.

Στην

Τσάμπιονσιπ ο μέσος όρος στις ετήσιες αποδοχές είναι 332775 ευρώ, στη Λιγκ 1 οι
παίκτες αμείβονται με 115345 ευρώ το χρόνο, ενώ στη Λιγκ 2 δεν ξεπερνούν τις 85000
ευρώ. Α ξίζη να σημειωθεί ότι τα ποσά σε σχέση με το 2000 έχουν αυξηθεί κατά 65%.
Βλέποντας τα πιο πάνω στοιχεία, αυτόματα γίνεται η σύγκριση με τα δικά μας
δεδομένα που έχουμε την αντίληψη πως ο μέσος όρος των ετήσιων αποδοχών στο
ελληνικό πρωτάθλημα κυμαίνεται κοντά στη κλίμακα της Λιγκ 1. Και εδώ για να
είμαστε πιο ρεαλιστές θα πρέπει να αναφερόμαστε στις 3-4 μεγάλες ομάδες που
διαχρονικά

διεκδικούν

το

πρωτάθλημα

στην

Ελλάδα.

Είναι

ξεκάθαρο

πως

χρηματοοικονομικά, ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
θα μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικές (πάντα από οικονομικής πλευράς) μόνο με τις
ομάδες της 1ης επαγγελματικής κατηγορίας της Λγγλίας.
Α λλά και σε αυτή την περίπτωση, η τεράστια διαφορά των δικών μας
σωματείων με τους αγγλικούς συλλόγους βρίσκεται στο γεγονός ότι η αγγλική
ποδοσφαιρική νομοθεσία και δομή των πρωταθλημάτων δεν ετητρέπουν χρέη ή οφειλές
σε οποιαδήποτε ομάδα, κάτι που στη δική μας περίπτωση είναι σύνηθες φαινόμενο.
Αντώνη Κωνσταντίνου(2006)
Την

αγωνιστική

περίοδο

2006-2007

οι

μισθοί

των

επαγγελματιών

ποδοσφαιριστών των ομάδων της Α ' εθνικής κατηγορίας φαίνονται στον Πίνακα 1.

Θ
§
V

ΟΜ ΑΔΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΟΔΟΣΦ .
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Η Λ ΙΚΙΑ
28

30

25.1

29.000.000
22.800.000

Μ ΙΣΘ Ο Ι
34.000.000

ΑΕΚ

28

26.1

ΠΑΟΚ

28

25.2

12.050.000

0

ΞΑΝΘΗ

31

27

10.725.000

ΗΡΑΚΛΗΣ

23

26.7

8.450.000

φ

ΛΑΡΙΣΑ

26

27.1

6.5 50.000

25.4

6.3 50.000

Ο

1

IFI
0
0

ΟΦΗ

31

ΑΙΓΑΛΕΩ

26

23.9

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

30

25.1

5.500.000

ΑΡΗΣ

31

25.5

4.9 50.000

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

28

24.7

4.6 75.000

ΙΩΝΙΚΟΣ

27

27.1

4.6 00.000

ΑΠΟΛ.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

27

26.1

4.3 50.000

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

23

26.7

3.735.000

ΚΕΡΚΥΡΑ

28

25.2

3.105.000

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΝ

5.7 75.000

166.615.000

Πίνακας I. Οι συνολικοί μισθοί των ελληνικών επαγγελματικών ομάδων A ' εθνικής
κατηγορίας την αγωνιστική περίοδο 2006.
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Κ ΕΦ Α ΛΑ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:

ΕΝΜ ΟΙΟΑΟΓΙΚΟ ILVAIEIO ΚΑΙ Α Ν Α Π ΤΥ Ξ Η ΕΡ Ε Υ Ν Η Τ ΙΚ Ω Ν
Υ Π Ο Θ Ε ΣΕΩ Ν

4.1

ΕΝΝΟΙΟΛ ΟΠΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το ενδιαφέρον των οικονομολόγων για την ευημερία των ατόμων έχει αναδυθεί

τα τελευταία χρόνια. Μια π>χυρά της ευημερίας η οποία έχ α δεχθεί τιολλή προσοχή
είναι η εργασιακή ικανοποίηση. Υπάρχουν δύο κύρια ρεύματα στην βιβλιογραφία των
οικονομολόγω ν πάνω στην εργασιακή ικανοποίηση. Η μία ομάδα εργασιών υπολογίζει
για

ποιο

λόγο

η

καταγεγραμμένη

εργασιακή

ικανοποίηση

ενδιαφέρει

τους

οικονομολόγους. Η πρωτοποριακή εργασία του Freeman (1978) εξέτασε την πιο
φανερή μορφή συμπεριφοράς επηρεασμένης από την εργασιακή ικανοποίηση και την
συμπεριφορά της παραίτησης.
Η

δεύτερη

ομάδα

εργασιών

έχουν

αναπτύξω

ενδιαφέρον

για

τους

καθοριστικούς παράγοντες της εργασιακής ικανοποίησης. Δημοφιλείς επεξηγηματικές
επιλογές έχουν υπάρξη οι προσωπικοί μισθός οι συγκριτικοί μισθός το γένος, το
μέγεθος της εταιρείας, οι περίοδοι ανεργίας, η ηλικία και η εκπαίδευση Hamermesh
(1977) και (2001),Clark και Oswald (1996) Groot (1997), Maasen Von Den Brink
(1999).
Προσπαθούμε να

θίξουμε ένα

οικονομετρικό

πρόβλημα

το

οποίο

έχ α

παραβλεφθεί μέχρι τώρα στην οικονομική βιβλιογραφία της εργασιακής ικανοποίησης.
Ετηκεντρώνοντας στη διαμάχη για τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες των μισθών, η
έρευνα δεν έλαβε υπόψη την δυνατότητα οι μισθοί και η εργασιακή ικανοποίηση να
καθορίζονται από κοινού κας επομένως οι εκτιμήσεις να είναι βεβιασμένες. Οι μισθοί
και

η

εργασιακή

ικανοποίηση

θα

καθορίζονται

ταυτόχρονα

αν

οι

μισθοί

αντανακλούσαν κάποια διαφορά αποζημίωσης. Για παράδειγμα για να αποζημιωθούν
για ενδεχόμενο σωματικό κίνδυνο οι υπάλληλοι μπορούν να έχουν ένα μπ ό νο υς άλλα
ταυτόχρονα αυτός ο αυξημένος κίνδυνος είναι πιθανόν να επηρεάσω την εργασιακή
τους ικανοποίηση. Οι μισθοί και η εργασιακή ικανοποίηση μπορούν επίσης να είναι
ταυτόχρονα αν οι πιο ευχαριστημένοι εργάτες αυξήσουν επίσης την αποδοτικότητα
τους, οδηγώντας έτσι τελικά και την αύξηση των μισθών τους. Α ν όπως υποστηρίζουμε
το μοντέλο των μισθών ως εξοϊγενών στην εξίσωσή της εργασιακής ικανοποίησης είναι
η σωστή προσέγγιση, τότε μια πιο κατάλληλη μέθοδος και αυτή που ακολουθούμε πιο
κάτω, μπορεί να είναι να θέσουμε την εργασιακή ικανοποίηση και τους μισθούς ως

40

σύστημα από ταυτόχρονες εξισώσεις που μπορούν να λυθούν χρησιμοποιώντας
τιεριορισμούς αποκλεισμού.
Πολλή από την οικονομική βιβλιογραφία σκοπεύω ν α διακρίνει ανάμεσα στα
άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα των μισθών στην εργασιακή ικανοποίηση, όπου τα
τελευταία απορρέουν από το γεγονός ότι μια αύξηση στο μισθό ενός ατόμου μπορεί να
επηρεάσει τη θέση του σε μια δεδομένη μισθοδοσιακή διανομή. Οι περισσότερες
εργασίες καταλήγουν στο ότι οι αλλαγές στο συγκριτικό μισθό είναι σημαντικότερες
από τις αλλαγές στους προσωπικούς μισθούς (Hamermesh, 2001; Levy-Garboua, 1997;
Mont Marquette, 1997; Watson, 1996; Clark & Oswald, 1996).
Αυτά τα αποτελέσματα βασίζονται στον καθορισμό μιας συγκριτικής ομάδας ή
του αναμενόμενου μισθού. Αυτό υπαινίσσεται πως τα άτομα προβλέπουν τους μισθούς
με έναν τρόπο παρόμοιο με τους οικονομετριστες. Ο Manski (1995) π αρέχα αποδείξεις
ότι αυτό μπορεί να μην ισχύει. Αντί να υπολογίζουμε ένα συγκριτικό μισθό
βασιζόμαστε στην κρίση του ατόμου για την παρελθοντική και μελλοντική του
ουτονομυο) κατάσταση.

4.2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Το ερευνητικό μοντέλο της εργασίας αυτής αποτελείται από 13 ερευνητικές

υ ποθέσ εις οι οποίες εξετάζουν διάφορες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
μεταβλητών.

4.2.1

Υ ποθέσεις Σχετιζόμενες με την Ικανοποίηση και τις π αραμέτρους της
Οι μισθοί των ελλήνών ποδοσφαιριστών είναι πολύ μικρότεροι σε σχέση με

τους μισθούς που παίρνουν ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό. Τα ελληνικά γήπεδα
ποδοσφαίρου είναι σε κακή κατάσταση και οι φίλαθλοι που παρακολουθούν τους
ποδοσφαιρικούς

αγώνες

των

ελληνικών

επαγγελματικών

πρωταθλημάτων

είναι

ελάχιστου Τα δε φαινόμενα βίας από του χούλιγκαν δεν είναι ασυνήθιστα.. Αρκετές
φορές οι φανατικοί οπαδοί προπηλακίζουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους. Έ τσι
μπορεί να υποτεθεί ότι:

Yl.

Η γενική ικανοποίηση των Ελ/,ήνων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών δεν

είναι υψηλή, όπως και η ικανοποίηση από τις διάφορες παραμέτρους της εργασίας του.

Ο Herzberg (1968) εντόπισε πέντε παράγοντες που αποτελούν πηγές κινήτρων ή
επαγγελματικής ικανοποίησης. Μεταξύ των παραγόντων αυτών συμπεριλαμβάνεται η
δυνατότητα ανέλιξης. Για τους Chelladurai και Riemer (1997) το επίπεδο της
ικανοποίησης του αθλητή επηρεάζεται από τα προσωπικά στάνταρτ που αυτός έ χ η
θέσευ Επομένως υποτίθεται ότι:

Ϊ2.

Όσο μεγαλύτερες είναι οι φιλοδοξίες του αθλητή για ανέλιξη, τόσο

μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση από την εργασία του.

Επίσης κατά τον Herzberg (1968) ανάμεσα στους εξωγενείς παράγοντες που
όταν απουσιάζουν

αποτελούν πιθανές πηγές δυσαρέσκειας, είναι η πολιτική του

οργανισμού και ο τρόπος διοίκησης. Σε πολλές ομάδες οι οικονομικές απαιτήσεις των
συμβολαίων

των ποδοσφαιριστών είναι δύσκολο

να

καλυφθούν

και έτσι οι

ποδοσφαιριστές μένουν απλήρωτοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ως εκ τούτου
υποτίθεται ότι:

Υ3. Όσο καλύτερη αντάαμβάνεται τη συμπεριφορά της διοίκησης της ΠΑΕ ο
ποδοσφαιριστής και όσο μεγαλύτερη ασφάλεια αισθάνεται να του παρέχεται, τόσο
μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση από την εργασία του.

Οι Thomsen & Hoest (2001) υποστηρίζουν ότι ένα ευρύ φάσμα αμοιβών ασκεί
τη μέγιστη θετική επίδραση σε ένα περιβάλλον, η αμοιβή αποτελεί ένα από τα πιο
ισχυρά και εμφανή εργαλεία της διοίκησης. Έτσι μπορεί να υποτεθεί ότι:

Υ4. Όσο μεγαλύτερες είναι οι πραγματικές αμοιβές του ποδοσφαιριστή,
μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση από την εργασία του.

τόσο

Οι Rice, Gentile & McFarlin, (1991) περιλαμβάνουν τις σχέσεις με τους
συνάδελφους μεταξύ των «πηγών ικανοποίησης από την εργασία».

W eiss και

Friedrichs (1986) βρήκαν ότι οι προπονητές που επιδείκνυαν πιο δημοκρατική
συμπεριφορά, επιβράβευαν συχνότερα τους αθλητές τους, αλλά και τους παρείχαν
τιερισσότερη υττοστήριξη είχαν πιο ικανοποιημένους αθλητές. Επομένως υποτίθεται ότι:

Υ5.
του

Όσο περισσότερο ικανοποιημένος είναι ο ποδοσφαιριστής από την αμοιβή

αλΐά και όσο καλύτερες είναι οι σχέσεις του με συναθλητές, προπονητή και

φιλάθλους, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση από την εργασία του.

Η θεωρία της δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι η αντίληψη της αδικίας είναι μια
ισχυρή δύναμη παρακίνησης στο χώρο της εργασίας. Αυτή εξαρτάται από την
αντίληψη της αντικειμενικότητας κατά τη σύγκριση μισθών και ανταμοιβών μεταξύ
των εργαζομένων, καθώς και από τη σύγκριση της σχέσης των ανταμοιβών με
παράγοντες όπως η μόρφωση, η εμπειρία και η θέση στην ιεραρχία. Έ τσι υποτίθεται

Υ6.

Όσο περισσότερο ικανοποιημένος είναι ο ποδοσφαιριστής από την αμοιβή

σε σχέση με τις αμοιβές των άλλων συναθλητών του, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική
ικανοποίηση από την εργασία του.

Η εργασία του ποδοσφαφιστή είναι αρκετά επίπονη. Οι συνεχείς προπονήσεις
και αγώνες αφήνουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
Έ τσι υποτίθεται ότι:

Υ7.

Όσο μικρότερη είναι η εργασιακή κόπωση του ποδοσφαιριστή,

μεγαλύτερη η γενική ικανοποίηση του από την εργασία του.

Υ ποθέσεις Σχετιζόμενες με την Ικανοποίηση, το status και τα όημσγραφ ικά

4.2.2

χαρακτηριστικά
Ωστόσο

τίθενται

και

μερικές

ακόμη

ερευνητικές

υποθέσεις

οι

οποίες

σχετίζονται με το status των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στην ομάδα τους, αλλά
και

με τα διάφορα

δημογραφικά

τους

χαρακτηριστικά.

Για

παράδειγμα

ένα

μακροχρόνιο συμβόλαιο προσφέρει την αίσθηση της ασφάλειας και τη μείωση της
αβεβαιότητας για το μέλλον, επομένως θα μπορούσε να υποτεθεί ότι:

Όσο μεγαλύτερο χρονικά είναι το συμβόλαιι

ο ποδοσφαιριστή, τόσο

ναι η γενική ικανοποίηση του από την εργασία τι

Σύμφωνα με τους Koustelios, Theodorakis & Goulimaris (2004) η ασάφεια
ρόλων

είναι

δύο

από

τα

πιο

συνηθισμένα

χαρακτηριστικά

του

εργασιακού

περιβάλλοντος, που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση. Άρα:

Υ9.

Όσο περισσότερο χρόνο αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής ως επαγγελματίας,

τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική του ικανοποίηση από την εργασία.

Με έντονες τις διαφορές σε όλες τις επαγγελματικές παραμέτρους πάνω στις
οποίες θα μπορούσε να καταμετρηθεί η ικανοποίηση, ανάμεσα στις ελληνικές
επαγγελματικές κατηγορίες, (αμοιβές, εγκαταστάσεις, φίλαθλοι κ.ά.) θα μπορούσε να
υποτεθεί ότι:

ΥΙΟ.

Όσο μεγαλύτερη η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής,

τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση του από την εργασία του.

Έρευνα σε αθλητικό περιβάλλον έδειξε ότι η επαγγελματική ικανοποίηση
συνδέεται άρρηκτα με τη δέσμευση (Raedeke; Waren, & Granzyk, 2002). Έ τσι η
παραμονή για χρόνια σε μια ομάδα μπορεί ίσως να μεγαλώνει τη δέσμευση του

ποδοσφαιριστή με την ομάδα αυτή και τους οπαδούς της. Οι Kreitner & Kinicki (1995)
αναφέρουν ότι η υψηλή επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται με το ενδιαφέρον τοον
εργαζομένων για την εταιρία, με ισχυρή δέσμευση με την εταιρία και ταύτιση με τους
στόχους της. Έτσι, βάσιμα μπορεί να υποτεθεί ότι;

ΥΙΙ.

Όσο περισσότερα χρόνια αγωνίζεται ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής

σε μια ομάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική του ικανοποίηση από την εργασία.

Η υποκίνηση εττηρεάζεται από την ηλικία και τις προσωπικές περιστάσεις από
την φάση της ζωής ή της σταδιοδρομίας. Επομένως μπορεί να υποτεθεί ότι:

772. Όσο μικρότερης ηλικίας είναι ένας ποδοσφαιριστής, τόσο μεγαλύτερη είναι

η γενική ικανοποίηση του από την εργασία του.

Υ13. Όσο μικρότερες οικογενειακές υποχρεώσεις έχει ένας ποδοσφαιριστής, τ
μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση του από την εργασία του.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Π ΕΜ ΠΤΟ:
ΕΡ Ε Υ Ν Η Τ ΙΚ Η Μ ΕΛΕ ΤΗ

5.1.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

5.1.1

Ερευνητική Προσέγγιση

Για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ελλήνων ετιαγγελματιών ποδοσφαιριστών
προκρίθηκε να διεξαχθεί μια εμπειρική ποσοτική έρείΛ^α, με ερωτηματολό/ιο κλειστού
τύπου. Ο Javeau (1996) αναφέρει ότι: «Για να μελετήσει κάποιος ένα δεδομένο

πρόβλημα, είναι προτιμότερο να ερωτηθούν τα άτομα τα οποία θεωρείται ότι τα
αφορά...». Η έρευνα με ερωτηματολόγιο είναι μια από τις πλέον συνηθισμένες
ερευνητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στους χώρους της κοινωνιολογίας, της
εκπαίδευσης της διοίκησης κάι του αθλητισμού. Προσφέρεται δε για την καταγραφή
των απόψεων μεγάλου αριθμού υποκειμένων.
Η μέτρηση της ικανοποίησης από την αποδοχή μιας υττηρεσίας φαίνεται ότι δεν
μπορεί να εκημηθεί επακριβώς αν δεν ληφθούν υπόψη και οι προσδοκίες του
αποδέκτη. Όπως προκύπτει από τον ορισμό του Kotler (2000) η ικανοποίηση αποτελεί
μια συνάρτηση της αντιλαμβανόμενης απόδοσης της υττηρεσίας και των προσδοκιών
του

καταναλωτή.

Έ τσι

επιλέχΟηκε

να

καταγράφονται

παράλληλα

στο

ίδιο

ερωτηματολόγιο, τόσο οι προσδοκίες των ελλήνων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών
από τις διάφορες λειτουργικές παραμέτρους του συμβολαίου τους , όσο και η
αξιολόγηση τους επί των ιδίων παραμέτρων.

5.1.2

Το

δείγμα

Επιλογή Δείγματος

της

ερευνητικής

αυτής

εργασίας

αποτέλεσαν

106

έλληνες

επαγγελματίες ποδοσφαιριστές , που έχουν συμβόλαιο με ομάδες της Ά και Έ εθνικής
κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα επιδιώχΟηκε να συμπληρωθούν ερωτηματολόγια από
τους περισσότερους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στις εθνικές
κατηγορίες , κατά τη χρονική περίοδο από 15/3/2006 ως 15/9/2006. Έτσι δόθηκαν προς
συμπλήρωση 250 ερωτηματολόγια και επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 106, αφού η
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν προαιρετική και εθελοντική.

Για το

συγκεκριμένο πληθυσμό ο αριθμός των υποκειμένων θεωρείται αντιπροσωπευτικός για
περιθώριο λάθους 0,05 (Saunders, Lewis & Thornhill, 2000). Τα ερωτηματολόγια ήταν
47

ανώνυμα και η συμπλήρωση τους γίνονταν την ίδια στιγμή, ώστε να διασφαλίζεται η
εμπιστευτικότητα των απαντήσεων. Οι ετπλογές αυτές, σύμφωνα με τον Javeau (1996),
ενισχύουν την αξιοτηστία των απαντήσεων.
Από τα 106 άτομα (Ν = 106), που αποτέλεσαν το δείγμα της ερευνητικής αυτής
εργασίας, υπήρχαν ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε όλες της ομάδες A και Έ εθνικής
κατηγορίας οι 51 ήταν ποδοσφαιριστές A εθνικής

(48,1%) και οι 55 ήταν

ποδοσφαιριστές Β εθνικής (51,9%). Η ηλικία τους κυμαίνονταν από 19 έως 41 ετών
(Μέση τιμή = 27,25 και Τυπική απόκλιση = 3,76). Ο μέσος αριθμός ετών κατά τα
οποία αγωνίζονται ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι 7,35 (Τυπική απόκλιση
=3,46). Ο μέσος αριθμός των ετών που αγωνίζονται στην ίδια ομάδα είναι 3,36 (Τυπική
απόκλιση = 2,21). Ο μέσος αριθμός ετών διάρκειας του συμβολαίου ήταν 2,97 (Τυπική
απόκλιση = 1 ,1 6 ).

Το 62,3% των υποκαμένω ν αγωνίζονται ως βασικοί στις ομάδες

τους ενώ το 37,7% ως αναπληρωμαηκοί. Επίσης το 44,3% των ποδοσφαιριστών είναι
παντρεμένοι ενώ το 54,7% δεν είναι. Ο μέσος αριθμός των ποδοσφαιριστών που έχουν
παιδιά είναι 32,1%. Στο ποσοστό των ποδοσφαιριστών που έχουν παιδία το 13,2% έχει
ένα(1) παιδζ 8,5% με δύο (2) παιδιά,6,6% με τρία (3) παιδία και ένα ποσοστό 3,8% με
τέσσερα (4) παιδιά. Το ποσοστό ετππέδου μόρφωσης των ελλήνων ποδοσφαιριστών
ήταν 6,6% δημοτικού, 16% γυμνασίου, 33% λυκείου, 17% τεχνικής σχολής, 7,5% 1ΕΚ
,14,2% ΤΕΙ, 2,8% ΑΕΙ, 2,8% με μεταπτυχιακό. Ο μέσος αριθμός των οικονομικών
απολαβών των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών είναι 50 χιλιάδες ευρώ (Μέση τιμή =
6,88,

Τυπική απόκλιση = 0,8 129). Το 19,8% αμείβεται με μισθό λιγότερο από 10

χιλιάδες ευρώ , το 26,6% αμείβεται με μισθό που κυμαίνεται στις 10-25 χιλιάδες ευρώ,
22,6% 25-50 με χιλιάδες ευρώ, το 13,2% 50-75 χιλιάδες ευρώ, το 8,5% 75-100 χιλιάδες
euro , το 3,8% 100-150 χιλιάδες euro, το 4,7% 150-300 χιλιάδες euro και ένα ποσοστό
0,9% που αμείβεται με περισσότερα από 300 χιλώ δες ευρώ. Οι οικονομικές απολαβές
των ελλήνων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που βασίζονται σε
δραστηριότητες

επικοινωνιακές

είναι 15,1% λιγότερο από 500 ευρώ, 17% 500-1000 ευρώ, 12,3%

1000-3000 ευρώ, 6,6% 3000-6000 ευρώ, 2,8% 6000-10000 ευρώ, 0% 10000-30000
ευρώ, 0% με περισσότερα από 30000 ευρώ ενώ υπάρχει ένα ποσοστό 46,2% που δεν
έχει απολαβές από επικοινωνιακές δραστηριότητες.

5 .U

Εργαλεία Συλ>Λγής Στοιχείων

Για τον προσδιορισμό τόσο των προσδοκιών των Ελλήνων επαγγελματιών
ποδοσφαιριστών,

όσο

και της

ικανοποίησής τους

από αυτό

συντάχθηκε

ένα

ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε 26 ερωτήσεις - μεταβλητές κατανεμημένες σε 2
θεματικές ενότητες. Για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου λήφθηκαν υπόψη δείκτες
που αναδείχτηκαν από την ερευνητική μελέτη, καθώς και όσοι προέκυψαν από τη
βιβλιογραφική ανασκόπηση.

> Η πρώτη θεματική ενότητα είχε τίτλο: «Απαονοαφικά Στοιτεία και Status»
Περιλάμβανε

9

μεταβλητές,

οι οποίες επιχειρούσαν να

καθορίσουν το

δημογραφικό προφίλ των ποδοσφαιριστών που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας,
καθώς και το status τους στην ομάδα που αγωνίζονταν.

1. Ποια χρονιά γεννηθήκατε;
2. Πόσα χρόνια είστε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής;
3. Σε ποια επαγγελματική κατηγορία αγωνίζεστε;
4. Πόσων ετών είναι η διάρκεια του συμβολαίου σας;
5. Αγωνίζεστε συνήθως ως βασικός ή ως αναπληρωματικός;
6. Είστε παντρεμένος;
7. Πόσα παιδιά έχετε;
8. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες θα εντάσσατε τις ετήσιες συνολικές
οικονομικές σας απολαβές από την ΠΑΕ;
9. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες θα εντάσσατε τις οικονομικές σας απολαβές
από επικοινωνιακές σας δραστηριότητες; (σπόνσορες, διαφήμιση κ.ά.)

>

Η δεύτερη θεματική ενότητα είχε τίτλο: «Ικανοποίηση Ελλήνων Επαγγελματιών
Ποδοσωαιοιστών»

Περιελάμβανε δε τις ακόλουθες 17 ερωτήσεις-μεταβλητές:

10. Πόσο ευχαριστημένος είστε από τις συνολικές οικονομικές σας απολαβές
(μισθοί, bonus κ.ά) με την ΠΑ£;
11. Πόσο τακτική είναι η φετινή καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων της
ΠΑΕ προς εσάς;
12. Πόσο συνεπής ήταν η καταβολή των αποδοχών σας

τις προηγούμενες

αγωνιστικές περιόδους;
13. Πόσο καλύπτουν οι συνολικές σας απολαβές τις ανάγκες διαβίωσης σας:
14. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συμπεριφορά της διοίκησης της ΠΑΕ
απέναντί σας;
15. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συμπεριφορά των προπονητών σας;
16. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις σχέσεις σας με του συμπαίκτες σας;
17. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συμπεριφορά των φιλάθλων απέναντί σας;
18. Πόση ασφάλεια σας προσφ έρη η ΠΑΕ, που αγωνίζεστε σήμερα;
19. Πόση ασφάλεια σας εξασφαλίζει η συμμετοχή σας στους αγώνες;
20. Πόσο ξεκούραστη είναι η ζωή σας ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή;
21. Πόσος ελεύθερος χρόνος σας απομένει να δωθέσετε για την προσωπική και
οικογενειακής σας ζωή;
22. Πόσο φιλοδοξείτε να αγωνιστείτε σε καλύτερη ομάδα;
23. Πόσο φιλοδοξείτε να κατακτήσετε τίτλους στο ποδόσφαιρο;
24. Πόσο φιλοδοξείτε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα από το ποδόσφαιρο;
25. Πόσο φιλοδοξείτε να γίνεται ευρύτερα γνωστός στην ελληνική κοινωνία, εξ
αιτίας της συμμετοχή σας στο ποδόσφαιρο;
26. Πόσο φιλοδοξείτε να αποκτήσετε τους δικούς σας προσωπικούς θαυμαστές;

Η δοκιμή του αρχικού σχεδίου του ερωτηματολογίου έγινε με την πιλοτική
συμπλήρωσή του από 15 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Οι οκτώ (8) προερχόταν από

1) Για την εξαγωγή των παραγόντων εφαρμόστηκε η μέθοδος της Α νάλυσης
Βασικών Συνιστωσών (Principal Component Analysis) με Ορθογώνια Περιστροφή
των αξόνω ν με τη μέθοδο Varimax, η οποία κατά τους Sharma (1996) και Hair et al.
(1995) αποτελεί μία από τις π λέον αποδεκτές μεθόδους ορθογώνιας περιστροφής.
2)

Για

τον

έλεγχο

της

Συνολικής

Δειγματικής

Καταλληλότητας

χρησιμοποιήθηκε το μέτρο Κ.Μ .Ο. (Kaiser- Mayer- Olkin), το οποίο είναι το πλέον
δημοφιλές διαγνωστικό μέτρο και οι τιμές του κυμαίνονται από 0 έως 1. Δ εν υπάρχει
στατιστικός έλεγχος για τις τιμές του δείκτη, αλλά οι Kaiser και R ice (1974)
συνιστούν να απορρίπτονται τιμές μικρότερες του 0,5, ενώ ο Sharma (1996)
υποστηρίζει ότι ο δείκτης Κ.Μ .Ο. πρέπει να είναι μεγαλύτερες του 0,8.
3) Για περαιτέρω και πληρέστερη εξέταση της καταλληλότητας των δεδομένων
για παραγοντική ανάλυση έγινε ο έλεγχος Σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s Test
o f Sphericity). O έλεγχος αυτός εξετά ζα την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των
μεταβλητών και στην ουσία π αρέχα τη στατκτπκή πιθανότητα ο πίνακας συσχετίσεων
να περιέχει σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ τουλάχιστον κάποιων μεταβλητών. Γίνεται
με τη χρήση της χ^ κατανομής ενώ η ρ-τιμή ελέγχου εξαρτάται από το επιθυμητό
επίπεδο σημαντικότητας, το οποίο συνήθως είναι μικρότερο του 5%.
4) Για τον έλεγχο της καταλληλότητας της κάθε μεταβλητής ξεχωριστά
εξετάστηκαν οι δείκτες M .S.A., οι οποίοι πρέπει να είναι μεγαλύτεροι του 0,5 (Hair et
al., 1995).
5) Για τον προσδιορισμό του αριθμού των παραγόντων έχουν αναπτυχθεί
πολλά κριτήρια. Το πλέον δημοφιλές είναι το κριτήριο της Ιδιοτιμής (Eigenvalue),
σύμφωνα με το οποίο ετπλέγουμε μόνο τους παράγοντες των οποίων η τιμή υπερβαίνει
το 1 (Sharma, 1996). Έ να άλλο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή του πλήθους των
παραγόντων είναι το κριτήριο του ποσοστού της Διακύμανσης, το οποίο ερμηνεύουν
οι παράγοντες. Δεν είναι ασυνήθιστο μία λύση που υπολογίζει το 60% της συνολικής
διακύμανσης και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη λιγότερο, να θεωρείται ικανοποιητική
(H airetal., 1995).
6) Για τον έλεγχο της συνεισφοράς των μεταβλητών στο σχηματισμό των
παραγόντων

ελέγχθηκαν

οι φορτίσεις

(loadings)

τους.

Η σημαντικότητα των

φορτίσεων σε σταθερό επίπεδο σημαντικότητας εξαρτάται από το μέγεθος του
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δείγματος. Για το λόγο αυτό θα πρέπεχ να ελέγχεται η τιμή της φόρτισης σε
συνδυασμό με το μέγεθος του δείγματος και το ετήπεδο σημαντικότητας. Ενδεικτικά,
με επίπεδο σημαντικότητας 5%, σε ένα δείγμα 100 ατόμων, φόρτιση με απόλυτη τιμή
0,55 και άνω θεωρείται σημαντική. Αντίστοιχα, σε δείγμα μεγαλύτερο των 2 00
ατόμων, φόρτιση με απόλυτη τιμή 0,40 και άνω θεωρείται επίσης σημαντική (Hair et
al.,

1995). Κατά το Shanna (1996) υψηλή φόρτιση μιας μεταβλητής σε έναν

παράγοντα δείχνει ότι υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ του παράγοντα και της
μεταβλητής. Επειδή όμως δεν είναι καθορισμένη η έννοια της υψηλής τιμής προτείνει
όπως

οι

ιρορτίσεις

είναι

μεγαλύτερες

του

0,60,

αν

και

πολλοί

ερευνητές

χρησιμοποίησαν ως οριακό σημείο την ημή 0,40.
7)

Έ να άλλο σημαντικό σημείο για τη γενίκευση του μοντέλου είναι η

σταθερότητά του, η οποία κατά κύριο λόγο εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος
και το πλήθος των παρατηρήσεων ανά μεταβλητή. Για καλύτερα και περισσότερο
αξιόπιστα αποτελέσματα ο Hair et al. (1995) προτείνει κατ’ ελάχιστο, μια αναλογία 10
παρατηρήσεων ανά μεταβλητή, αν και άλλοι ερευνητές προτείνουν κατ’ ελάχιστο, 20
παρατηρήσεις ανά μεταβλητή.
Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης παρουσιάζονται στις επόμενες
υποενότητες:
1. «Φιλοδο£ίεε του Επαγγελαατία Ποδοσιραιοιστή».
Ο παράγοντας αποτελείται από 5 μεταβλητές που παρατίθενται μαζί με τις
φορτίσεις τους στον Πίνακα 1.
ΜΕΤΑΒΑΗΤΕΣ
Πόσο φιλοδοξείτε να αγωνιστείτε σ ε καλύτερη ομάδα;
Πόσο φιλοδοξείτε να κατακτήσετε τίτλους στο ποδόσφαιρο;
Πόσο φιλοδοξείτε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα από το
ποδόσφαιρο;
Πόσο φιλοδοξείτε να γίνεται ευρύτερα γνωστός στην ελληνική
4
κοινωνία, εξ αιτίας της συμμετοχή σας στο ποδόσφαιρο;
Πόσο φιλοδοξείτε να αποκτήσετε τους δικούς σας προσωτηκούς
5
θαυιιαστές;
Cronbach's Alpha = 0,841

α/α
1
2
3

Πίνακας 1. Οι μεταβλητές κ
Ποδοσφαιριστή».

ΦΟΡΤΊΣΕΙΣ
0,807
0,795
0,535
0,711
0,753

φορτίσεις του παράγοντα «Φιλοδοξίες του Eπayyελμaxίa

π.

«Συνέπεια Εργοδότη και Παρεγόίίενη Ασφάλεια».

Ο παράγοντας αποτελείται από 5 μεταβλητές που παρατίθενται κατωτέρω μαζί
με τις φορτίσεις τους στον Πίνακα 2.

α!α

ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ
0,769

4

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Πόσο τακτική είναι η φετινή καταβολή των οικονομικών
υποχρεώσεων της ΠΑΕ προς εσάς;
Πόσο συνεπής ήταν η καταβολή των αποδοχών σας τις
προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους;
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συμπεριφορά της διοίκησης
της ΠΑΕ απέναντί σας;
Πόση ασφάλεια σ ας π ροσφέρει η ΠΑΕ, που αγωνίζεστε σήμερα;

5

Πόση ασφάλεια σας εξασφαλίζει η συμμετοχή σας στους αγώνες;

0,578

1
2
3

0,724
0,781
0,660

Cronbach's Alpha = 0,792

Πίνακας 2. Οι μεταβλητές και οι φορτίσεις ι ) παράγοντα «Συνέπεια εργοδότη
παρεχόμενη ασφάλεια».
III.

a

«Οικονοαικέε ΑπολαΒέε και Σγέσεκ».

Ο παράγοντας αποτελ4ται από 5 μεταβλητές, που παρατίθενται στον Πίνακα 3,
μαζί με τις φορτίσεις τους:
α/α

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Πόσο ευχαριστημένος είστε από τις συνολικές οικονομικές σας
απολαβές (μισθοί, bonus κ.ά) με την ΠΑΕ;
Πόσο καλύπτουν οι συνολικές οικονομικές σας απολαβές τις
2
ανάγκες διαβίωσης σας;
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συμπερκρορά των
3
προπονητών σας;
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις σχέσεις σας με του
4
συμπαίκτες σας;
Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συμπεριφορά των φιλάθλων
5
απέναντί σας;
Cronbach's Alpha = 0 ,760
1

Πίνακας 3. Οι μεταβλητές κ
Σχεσεις»

ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ
0,711
0,781
0,714
0,565
0,583

φορτίσεις του παράγοντα «Οικονομικές απολαβές κ

IV. «Εργασιακή Κόπωση και Ελειιθεηοι: Χοόνοτ»
Ο παράγοντας αποτελείται από 2 μεταβλητές, που παρατίθενται στον Πίνακα 4
μαζί με τις φορτίσεις τους:
α/α
1

Μ ΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΦΟΡΉΣΕΙΣ
Πόσο ξεκούραστη είναι η ζωή σας ως επαγγελματία
0,850
ποδοσφαιριστή;
2
Πόσος ελεύθερος χρόνος σας απομένει να διαθέσετε για την
0,792
προσωπική και οικογενειακής σας ζωή;
Cronbach's Alpha = 0,631
Πίνακας 4. Οι μεταβλητές και οι φορτίσεις του παράγοντα «Συνθήκες εργασίας»
Το Κ.Μ.Ο. and Bartlett's Test απέδωσε:
Kaiser-M eyer-Olkin Measure o f Sampling Adequacy = 0,758 (> 0,5).
Bartlett's Test o f Sphericity Sig. = 0,000 (< 0,05).
To δε Total Variance Explained = 60,512% (> 50%)
Τα αποτελέσματα του Κ.Μ .Ο. and Bartlett's Test, του Total Variance Explained, αλλά
και της ανάλυσης αξιοπιστίας (reliability analysis) του κάθε παράγοντα ξεχωριστά, που
παρουσιάζεται με το δείκτη Cronbach's Alpha, υποστηρίζουν τη δημιουργία 4 έγκυρων
και αξιόπιστων παραγόντων, αν και ο δείκτης C ronbach's Alpha, του 4°” παράγοντα
γίνεται οριακά αποδεκτός.

5.1.5

Τεχνικές Α νάλυσης Στοιχείων

Για το έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε η στατιστική
τεχνική της:
Πολλαπλήε γοαυαικήο παλινδοόυησηε (Multiple Linear Regression).
Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση είναι μια στατιστική τεχνική, που
χρησιμοποιείται για την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ μίας εξαρτημένης και δύο ή
περισσοτέρων ανεξάρτητων μεταβλητών. Σκοπός της είναι να χρησιμοποιηθούν οι
γνωστές τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών για την πρόβλεψη της τιμής της
εξαρτημένης μεταβλητής, την οποία έχει καθορίσει ο ερευνητής. Για την εφαρμογή της
είναι απαραίτητο τα δεδομένα να είναι ποσοτικά ή ποιοτικά σε ιεραρχική (ordinal)

κλίμακα και ο ερευνητής να έχει αποφασίσει ποια μεταβλητή είναι η εξαρτημένη, έτσι
ώστε

οι

υπόλοιπες

να

αποτελέσουν

τις

ανεξάρτητες.

Για

τον

έλεγχο

της

καταλληλότητας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μια σειρά
ελέγχων που αφορούν:
α) Τη στατιστική σημαντικότητα του F κριτηρίου. Α ν το Sig. F είναι μικρότερο
του 0,05,

δεχόμαστε τη στατιστική σημαντικότητα των σχέσεων μεταξύ των

μεταβλητών και τη συνολική καταλληλότητα του μοντέλου.
β) Την τιμή του συντελεστή προσδιορισμού

(coefficient o f determination), ο

οποίος εκφράζει το ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής που
ερμηνεύεται α πό τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι τιμές του κυμαίνονται από 0 έως 1 και
τιμές

μεγαλύτερες

του

0,5

θεωρούνται

ικανοποιητικές.

Για

ασιραλέστερα

συμπεράσματα η τιμή του πρέπει να ελέγχεται σε σχέση με το μέγεθος του δείγματος,
το επίπεδο σημαντικότητας και το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών. Από το
συντελεστή

προσδιορισμού

προσδιορισμού

προκύτττει

και

ο

διορθωμένος

συντελεστής

(Adjusted R-square), με τιμές επίσης από 0 έως 1.

γ) Τη σημαντικότητα των συντελεστών παλινδρόμησης σε συγκεκριμένο και
καθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας α (συνήθως α = 5%).
δ) Την επάρκεια του δείγματος. Το μέγεθος του δείγματος έ χ α άμεση επίδραση
στην καταλληλότητα και στη στατιστική ισχύ της πολλαπλής παλινδρόμησης. Μικρά
δείγματα με λιγότερες από 20 παρατηρήσεις είναι κατάλληλα μόνο για απλή
παλινδρόμηση. Το μέγεθος του δείγματος το επίπεδο σημαντικότητας που επιλέγεται
και το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη
δημιουργία στατιστικά σημαντικού δείκτη προσδιορισμού R^, σ ε δεδομένο εττίπεδο
ισχύος. Έτσι, ένα δείγμα 50 ατόμων με 5 ανεξάρτητες μεταβλητές και σε επίπεδο
σημαντικότητας 5% απαιτεί R^ τουλάχιστον 0,23. Το ίδιο μέγεθος δείγματος με 10
ανεξάρτητες μεταβλητές και στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας απαιτεί R^ τουλάχιστον
0,29 (ισχύς 0,80). Το μέγεθος του δείγματος επιδρά και στη γενίκευση των
αποτελεσμάτων με τη σχέση μεταξύ των παρατηρήσεων και του πλήθους των
ανεξάρτητων μεταβλητών. Το ελάχιστα αποδεκτό όριο είναι 5 παρατηρήσεις για κάθε
ανεξάρτητη μεταβλητή, ενώ το επιθυμητό είναι συνήθως 15 με 20 παρατηρήσεις. Α ν
επιτευχθεί αυτή η αναλογία και με δεδομένη την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος
τα αποτελέσματα μπορούν να γενικευθούν.
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5.1.6

Π εριορισμοί Έ ρευνας

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας προσδιορίζονται οι προσδοκίες και οι
εκτιμήσεις των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα
Α ' και Β' εθνικής. Οι τιεριορισμοί της παρούσας έρευνας αρκέστηκαν στην εθνικότητα
των ποδοσφαιριστών αφού δεν συμπεριλάμβανε ποδοσιραιριστές άλλων κρατών παρά
μόνο τους έλληνες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ομάδες της Ακαι Β' εθνικής κατηγορίας.
Τα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν, δια της αναίρεσης των υστερήσεων, να
συνεισφέρουν στην καλυτέρευση των συνθηκών που επικρατούν στο ελληνικό
ποδόσφαιρο, αλλά και στην καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των ελλήνων
επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Ωστόσο, στην εργασία αυτή δεν προσδιορίζονται οι
αιτίες που έχουν δημιουργήσει την κατάσταση αυτή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Πιθανότατα μια τέτοια διερεύνηση θα μπορούσε να συνασφέρει περισσότερο στην
αξιολόγηση των διαφόρων λειτουργικών παραμέτρων του ελληνικού ποδοσφαίρου και
των συνθηκών συμπερκροράς στους ποδοσφαιριστές, αιρού οι ποδοσφαιριστές, που
αποτελούν το δείγμα της παρούσας έρευνας, είναι πιθανό να παρουσιάζονται επιεικείς
στις κρίσας τους, υπερασπιζόμενοι τις επιλογές τους. Μια τέτοια ερευνητική
προσέγγιση όμως βρίσκεται έξω από το πλαίσιο της παρούσας εργασίας.

5.2
5.2.1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έ λεγχος Ερευνητικής Υπόθεσης 1

Η 1'’ ερευνητική υπόθεση υποθέτει ότι η γενική ικανοποίηση των Ελλήνων
επαγγελματιών ποδοσφαιριστών δεν είναι υψηλή, όπως και η ικανοποίηση από τις
διάφορες παραμέτρους της εργασίας του. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης διεξήχθη
εξαγωγή των μέσων και των τυπικών αποκλίσεων τόσο της γενικής ικανοποίησης όσο
και των παραγόντων — πηγών ικανοποίησης που προεκυψαν από την παραγοντική
ανάλυση .Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Θεματικές Ενότητες

Μ έσος

Τυπική
απόκ>.ιση

Γενική Ικανοποίηση
Φιλοδοξίες Επαγγελματία Ποδοσφαιριστή
Συνέπεια Εργοδότη και Παρεχόμενη Ασφάλεια
Οικονομικές Απολαβές, και Σχέσεις
Εργασιακή Κόπωση και Ελεύθερος Χρόνος

Πίνακας I. Οι μέσοι και οι τοπικές αποκλίσεις τι

ο ικανοποίησης των

επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Τα παραπάνω αποτελέσματα και με δεδομένη την κλίμακα μέτρησης (1 =
καθόλου σημαντικό, 5 = απόλυτα), δείχνουν ότι πράγματι, όπως αρχικά υποτέθηκε, η
ικανοποίηση των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών δεν ήταν πολύ υψηλή, αφού μόλις
ξεπερνά

το

μέτριο

(3).

Μέτρια

ικανοποίηση

καταγράφεται

στον

παράγοντα

«Εργασιακή Κόπωση και Ελεύθερος Χρόνος» (Μέσος = 3,12, Τυπική απόκλιση =
0,861) και δ είχνα ότι η εργασία του ποδοσφαιριστή είναι κοπιαστική και δεν α φ ήνα
αρκετό ελεύθερο χρόνο. Ωστόσο ο μικρότερος βαθμός ικανοποίησης καταγράφεται
στον παράγοντα «Συνέπεια Εργοδότη και Παρεχόμενη Ασφάλεια» (Μ έσος = 3,117,
Τυπική απόκλιση = 0,796) και υπογραμμίζα την κύρια πηγή που μειώ να την
υτανοποίηση των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Φαίνεται ότι η ασυνέπεια των
διοικήσεων στις οικονομικές τους υποχρεώσεις γεμίζη τους ποδοσφαιριστές με
ανασφάλαα. Ως εκ των ανωτέρω η ερευνητική υπόθεση 1 γίνεται αποδεκτή.

5.2.2

Έ λεγχος Ερευνητικής Υπόθεσης 2

Η 2'' ερευνητική υπόθεση υπόθετα ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι φιλοδοξίες του
αθλητή για ανέλιξη, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση από την εργασία του.
Για τη διερεύνηση της υπόθεσης διεξήχθη π oU απλή γραμμική παλινδρόμηση
(Multiple Linear Regression). Ως εξαρτημένη μεταβλητή καθορίστηκε η «Γενική
Ικανοποίηση» και ως ανεξάρτητες οι 4 παράγοντες ικανοποίησης,

το ύψος των

αποδοχών καθώς και η αντιλαμβανόμενη σύγκριση μεταξύ των αποδοχών του
ποδοσφαιριστή και των συμπαικτών του. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Εξαρτημένη
μεταβλητή
Γενική
Ικανοποίηση

Ανεξάρτητες μεταβλητές

Υψος Φιλοδοξιών
Ικανοποίηση από Συνέπεια Εργοδότη Ασιράλεια
Ικανοποίηση από Απολαβές και Σγέσεκ
Ικανοποίηση από περιορισμένη
Εργασιακή Κόπωση
Αποδοχές
Ικανοποίηση από Σύγκριση Αποδοχών
R ‘ = 0,339, Adj.ie= =0,299, F = 8,457, Sig. F = 0,000.
Method: Enter

Sig.

β
0,085
0,031

0,972
0304

0 333
0,762

0,429
0,060

4,066
0,706

0,000
0,482

0,162
0,055

1,814
0,568

0,073
0,582

διαφόρων εργασιαχών παραμέτρων των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.
Παρατηρείται ό π η τιμή Sig. του στατιστικού F είναι μικρότερη του 0,05 και
συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν τις μεταβολές της
εξαρτημένης σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η τιμή του δείκτη R-Square δείχνει ότι το
34% του συνόλου των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής ερμηνεύεται από τις
μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Ωστόσο φαίνεται ότι το ύψος των
φιλοδοξιών (Sig. t = 0,333) δεν μπορεί να προβλέψ η το βαθμό της Γενικής
Ικανοποίησης. Έ τσι η 2'' ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται.
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J .3

Έ λεγχος Ερευνητικής Υπόθεσης 3

Η 3'' ερευνητική υπόθεση υποθέτα ότι όσο καλύτερη αντιλαμβάνεται τη
συμπεριφορά της διοίκησης της ΠΑΕ ο ποδοσφαιριστής και όσο μεγαλύτερη ασφάλεια
αισθάνεται να του παρέχετας τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση από την
εργασία του. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης η ικανοποίηση από τη συμπεριφορά της
διοίκηση και την παρεχόμενη ασφάλεια καθορίστηκε ως ανεξάρτητη μεταβλητή στη
προηγηθείσα πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (Βλ. Πίνακο2).
Παρατηρείται ότι η τιμή Sig. του στατιστικού F είναι μικρότερη του 0,05 και
συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν τις μεταβολές της
εξαρτημένης σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η τιμή του δείκτη R-Square δείχνει ότι το
34% του συνόλου των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής ερμηνεύεται από η ς
μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Ωστόσο φαίνεται ότι το ύψος των
φιλοδοξιών (Sig. t = 0,762) δεν μπορεί να προβλέψει το βαθμό της Γενικής
Ικανοποίησης. Έτσι η 3" ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται.
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5.2.4

Έ λεγχος Ερευνητικής Υπόθεσης 4

Η 4’’ ερευνητική υπόθεση υποθέτει ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι πραγματικές
αμοιβές του ποδοσφαιριστή,

τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση από την

εργασία του. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης το ύψος των αμοιβών καθορίστηκε ως
ανεξάρτητη μεταβλητή στη προηγηθείσα πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (Βλ.
Πίνακα2).
Παρατηρείται ότι η τιμή Sig. του στατιστικού F είναι μικρότερη του 0,05 και
συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν τις μεταβολές της
εξαρτημένης σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η τιμή του δείκτη R-Square δ είχνα ότι το
34% του συνόλου των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής ερμηνεύεται από τις
μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Φαίνεται ότι το ύψος των αμοιβών (Sig. t =
0,073) μπορεί να προβλέψει το βαθμό της Γενικής Ικανοποίησης αλλά σε επίπεδο
σημαντικότητας 7,5%. Έτσι η 4'' ερευνητική υπόθεση γίνεται αποδεκτή με κάποια
επιφύλαξη.

5.2.5

Έ λεγχος Ερευνητικής Υπόθεσης 5

Η 5'' ερευνητική υπόθεση υποθέτει ότι όσο περισσότερο ικανοποιημένος είναι ο
ποδοσφαιριστής από την αμοιβή του αλλά και όσο καλύτερες είναι οι σχέσεις του με
συναθλητές προπονητή και φιλάθλους τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση
από την εργασία του. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης η ικανοποίηση από την αμοιβή
και τις σχέσεις καθορίστηκε ως ανεξάρτητη μεταβλητή στη προηγηθείσα πολλαπλή
γραμμική παλινδρόμηση (Βλ. Πίνακα2).
Παρατηρείται ότι η τιμή Sig. του στατιστικού F είναι μικρότερη του 0,05 και
συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν τις μεταβολές της
εξαρτημένης σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η τιμή του δείκτη R-Square δείχνει ότι το
34% του συνόλου των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής ερμηνεύεται από τις
μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Φαίνεται ότι το ύψος των αμοιβών (Sig. t =
0,000) μπορεί να προβλέψει το βαθμό της Γενικής Ικανοποίησης. Έ τσι η 5'' ερευνητική
υπόθεση γίνεται αποδεκτή.

5.2.6

Έ λεγχος Ερευνητικής Υ πόθεσης 6

Η e** ερευνητική υπόθεση υποθέτει ότι όσο τιερισσότερο ικανοποιημένος είναι ο
ποδοσφαιριστής από την αμοιβή του σε σχέση με τις αμοιβές των άλλων συναθλητών
του, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση από την εργασία του. Για τη
διερεύνηση της υπόθεσης η ucαvoπoίηση από την σύγκριση της αμοιβής με αυτές των
συναθλητών του καθορίστηκε ως ανεξάρτητη μεταβλητή στη προηγηθείσα πολλαπλή
γραμμική παλινδρόμηση (Βλ. Πίνακα2).
Παρατηρείται ότι η τιμή Sig. του στατιστικού F είναι μικρότερη του 0,05 και
συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν τις μεταβολές της
εξαρτημένης σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η τιμή του δείκτη R-Square δείχνει ότι το
34% του συνόλου των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής ερμηνεύεται από τις
μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Φαίνεται ωστόσο ότι το ύψος των αμοιβών
(Sig. t = 0,572) δεν μπορεί να προβλέψει το βαθμό της Γενικής Ικανοποίησης. Έ τσι η
6'' ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται.

5.2J

Έ λεγχος Ερευνητικής Υπόθεσης 7

Η 7'' ερευνητική υπόθεση υποθέτα ότι όσο μικρότερη είναι η εργασιακή
κόπωση του ποδοσφαιριστή, τόσο μεγαλύτερη η γενική ικανοποίηση του από την
εργασία του. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης η εργασιακή κόπωση καθορίστηκε ως
ανεξάρτητη μεταβλητή στη προηγηθείσα πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (Βλ.
Πίνακα2).
Παρατηρείται ότι η τιμή Sig. του στατιστικού F είναι μικρότερη του 0,05 και
συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν τις μεταβολές της
εξαρτημένης σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η τιμή του δείκτη R-Square δείχνει ότι το
34% του συνόλου των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής ερμηνεύεται από τις
μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Φαίνεται ωστόσο ότι το ύψος των αμοιβών
(Sig. t = 0,482) δεν μπορεί να προβλέψει το βαθμό της Γενικής Ικανοποίησης. Έτσι η
7’’ ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται.
5.2.8

Έ λεγχος Ερευνητικής Υ πόθεσης 8

Η 8·^ ερευνητική υπόθεση υποθέτει ότι όσο μεγαλύτερο χρονικά είναι το συμβόλαιο του
ποδοσφαιριστή, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση του από την εργασία του.
Για τη διερεύνηση της υπόθεσης διεξήχθη πoU απλή γραμμική παλινδρόμηση
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(Multiple Linear Regression). Ως εξαρτημένη μεταβλητή καθορίστηκε η «Γενική
Ικανοποίηση» και ως ανεξάρτητες ο χρόνος διάρκειας του συμβολαίου, τα χρόνια ως
επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής,
η ηλικία και οι οικογενειακές υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή. Η τελευταία μεταβλητή
συνετέθη από το αν είναι ή όχι ο ποδοσφαιριστής νυμφευμένος και από το πόσα παιδιά
έχεε Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.
Εξαρτημένη
μεταβλητή__
Γενική
Ικανοποίηση

Ανεξάρτητες μεταβλητές
Διάρκηα Συμβολαίου
Έτη ως επαγγελματίας
Επαγγελματική κατηγορία

Οικογενειακές Υποχρεώσεις

R‘ ^Q,\0T,Adj. /?^=0,052, F = 1 , 9 5 5 , F = 0,079.
Method: Enter____________________________________

Πίνακας 3. Η πρόβλεψη της Γενικής Ικανοποίησης a

ο επαγγελματικό status και η

δημογραφικά στοιχεία των ποδοσφαιριστών.

Παρατηρείται ότι η τιμή Sig. του στατιστικού F (=0,079) είναι σχετικά οριακά
μεγαλύτερη του 0,05 και συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν
τις μεταβολές της εξαρτημένης σε επίπεδο σημανηκότητας 8%. Η τιμή του δείκτη RSquare δ είχνη ότι το 11% του συνόλου των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής
ερμηνεύεται από τις μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Ωστόσο φαίνεται ότι η
διάρκεια του συμβολαίου (Sig. t = 0,907) δεν μπορεί να προβλέψει το βαθμό της
Γενικής Ικανοποίησης. Έτσι η 8’’ ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται.

5.2.9

Έ λεγχος Ερευνητικής Υ πόθεσης 9

Η 9'' ερευνητική υπόθεση υποθέτει ότι όσο περισσότερο χρόνο αγωνίζεται ο
ποδοσφαιριστής ως επαγγελματίας τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική του ικανοποίηση
από την εργασία. Για τον έλεγχο της υπόθεσης τα χρόνια της επαγγελματικής καριέρας
του ποδοσφαιριστή ελήφθησαν ως ανεξάρτητη μεταβλητή στη προηγηθείσα πολλαπλή
γραμμική παλινδρόμηση (Βλ. Πίνακα 3).
Παρατηρείται ότι η τιμή Sig. του στατιστικού F (=0,079) είναι σχετικά οριακά
μεγαλύτερη του 0,05 και συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν

τις μεταβολές της εξαρτημένης σε επίπεδο σημαντχκότητας 8%. Η τιμή του δείκτη RSquare δ είχνα ότι το 11% του συνόλου των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής
ερμηνεύεται από τις μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Ωστόσο φαίνεται ότι τα
έτη της επαγγελματικής καριέρας (Sig. t = 0,308) δεν μπορούν να προβλέψουν το
βαθμό της Γενικής Ικανοποίησης αν και θα μπορούσε να διακρίνα κανείς μια τάση να
είναι μεγαλύτερη η γενική ικανοποίηση, όσο περισσότερα είναι τα χρόνια της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ποδοσφαιριστή. Κατόπιν αυτών η 9'' ερευνητική
υπόθεση απορρίπτεταε

5.2.10

Έ λεγχος Ερευνητικής Υπόθεσης 10

Η 10'' ερευνητική υπόθεση υποθέτα ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κατηγορία στην
οποία αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση του
από την εργασία του. Για τον έλεγχο της υπόθεσης η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται
ο ποδοσφαιριστής ελήφθη ως ανεξάρτητη μεταβλητή στη προηγηθείσα πολλαπλή
γραμμική παλινδρόμηση. Επισημαίνεται ότι κατά την ποσοτικοποίηση της μεταβλητής
στην Α' κατηγορία αποδόθηκε η τιμή 1, ενώ στη Β' κατηγορία η τιμή 2. (Βλ. Πίνακα

3 ).
Παρατηρείται ότι η τιμή Sig. του στατιστικού F (=0,079) είναι σχεηκά οριακά
μεγαλύτερη του 0,05 και συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν
τις μεταβολές της εξαρτημένης σε επίπεδο σημαντικότητας 8%. Η τιμή του δείκτη RSquare δείχνει ότι το 11% του συνόλου των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής
ερμηνεύεται από τις μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Από τα αποτελέσματα
φαίνεται ότι η κατηγορία που αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής (Sig. t = 0,016) μπορεί να
προβλέψουν το βαθμό της Γενικής Ικανοποίησης του. Οι ποδοσφαιριστές της Α '
επαγγελματικής

κατηγορίας παρουσιάζονται σημαντικά

στατισηκά

περισσότερο

ικανοποιημένοι από τους συναδέλφους τους της Β' κατηγορίας. Κατόπιν αυτών η 10''
ερευνητική υπόθεση γίνεται αποδέκτη.

5.2.11

Έ λεγχος Ερευνητικής Υπόθεσης 11

Η 11" ερευνητική υπόθεση υποθέτει ότι όσο περισσότερα χρόνια αγωνίζεται
ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική του

ικανοποίηση από την εργασία. Για τον έλεγχο της υπόθεσης τα χρόνια οποία
αγωνίζεται ο ποδοσιραιριστής στη σημερινή του ομάδα ελήφθησαν οος ανεξάρτητη
μεταβλητή στη προηγηθείσα πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. (Βλ. Πίνακα 3).
Παρατηρείται ότι η τιμή Sig. του στατιστικού F (=0,079) είναι σχετικά οριακά
μεγαλύτερη του 0,05 και συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν ν α προβλέψουν
τις μεταβολές της εξαρτημένης σε επίπεδο σημαντικότητας 8%. Η τιμή του δείκτη RSquare δ είχνα ότι το 11% του συνόλου των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής
ερμηνεύεται από τις μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Από τα αποτελέσματα
(ραίνεται ότι τα χρόνια που αγωνίζεται ο ποδοσιραιριστής στην παρούσα ομάδα του
(Sig. t = 0,204) δεν μπορούν να προβλέψουν το βαθμό της Γενικής Ικανοποίησης του,
αν και θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι υπάρχει μια τάση να είναι μεγαλύτερη η
γενική ικανοποίηση, όσο περισσιπερα είναι τα χρόνια ανήκει ο ποδοσφαιριστής στην
ίδια ομέιδα. Κατόπιν αυτών η 11'' ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται.

5.2.12

Έ λεγχος Ερευνητικής Υπόθεσης 12

Η 12'' ερευνητική υπίίθεση υποστηρίζει ότι όσο μικρότερη είναι η ηλικία του
ποδοσφαιριστή, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική του ικανοποίηση από την εργασία. Για
τον έλεγχο της υπόθεσης η ηλικία του ποδοσφαιριστή ελήφθη ως ανεξάρτητη
μεταβλητή, στη προηγηθείσα πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. (Βλ. Πίνακα 3).
Παρατηρείται ότι η τιμή Sig. του στατιστικού F (=0,079) είναι σχετικά οριακά
μεγαλύτερη του 0,05 και συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν
τις μεταβολές της εξαρτημένης σε επίπεδο σημαντικότητας 8%. Η τιμή του δείκτη RSquare δείχνα ότι το 11% του συνόλου των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής
ερμηνεύεται από τις μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Από τα αποτελέσματα
φαίνεται ότι η ηλικία του ποδοσφαιριστή (Sig. t = 0,271) δεν μπορεί να προβλέψ α το
βαθμό της Γενικής Ικανοποίησης του, αν και θα μπορούσε να υπoστηpίξa κανείς ότι
υπάρχει μια τάση να είναι μεγαλύτερη η γενική ικανοποίηση, όσο μικρότερος είναι ο
ποδοσφαιριστής (β = -0,189). Κατόπιν αυτών η 12" ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται

5.2.13

Έ λεγχος Ερευνητικής Υπόθεσης 13

Η θ'* ερευνητική υπόθεση υποστηρίζη ότι μικρότερες είναι οι οικογενειακές
υποχρεώ σεις του ποδοσιραιριστή, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική του ικανοποίηση από
την εργασία. Για τον ελεγχο της υπόθεσης οι oucoγεvειακές υποχρεώσεις του
ποδοσφαιριστή ελήφθησα ως' ανεξάρτητη μεταβλητή, στη προηγηθείσα πολλαπλή
γραμμική παλινδρόμηση. (Βλ. Πίνακα 3).
Παρατηρείται ότι η τιμή Sig. του στατιστικού F (=0,079) είναι σχετικά οριακά
μεγαλύτερη του 0,05 και συνεπώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν
τις μεταβολές της εξαρτημένης σε επίπεδο σημαντικότητας 8%. Η τιμή του δείκτη RSquare δείχνει ότι το 11% του συνόλου των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής
ερμηνεύεται από τις μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Από τα αποτελέσματα
φαίνεται ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις του ποδοσφαιριστή (Sig. t = 0,432) δεν
μπρρούν να προβλέψουν το βαθμό της Γενικής Ικανοποίησης του, αν και θα μπορούσε
να υποστηρίξει κανείς ότι υ πάρχη μια τάση να είναι μεγαλύτερη η γενική ικανοποίηση,
όσο μικρότερες είναι οι οικογενειακές υποχρεώ σης του ποδοσφαιριστή (β = -0,090).
Κατόπιν αυτών η 13'' ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται.

5.3.

ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ

Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με τις εκτιμήσεις του αποτελέσματος των
αποδοχών στην εργασιακή ευχαρίστηση προσπαθώντας να αναδείξη την ικανοποίηση
των Ελλήνων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών μέσα από τις συνθήκες εργασίας. Έτσι
επικεντρώνεται στις εκτιμήσεις της επίδρασης των μισθών και ερμηνεύσει την
συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών μέσα από την ευχαρίστηση της δουλείας τους που
απορρέει από διάφορες διαμέτρους αλλά κυρίως από την αμοιβή. Οι παράγοντες οι
οποίοι συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση ή δυσαρέσκηα και οι οποίοι
αποδίδονται και με τον όρο «πηγές ικανοποίησης» (Evans, 1999), σχετίζονται είτε με
το περιεχόμενο της εργασίας είτε με το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρέχεται η εργασία.
Τέτοιοι παράγοντες είναι οι αποδοχές. Οι ικανότητες αποτελούν τον τροχό για τη
διαχείριση της εργασίας της γνώσης, οι αμοιβές αποτελούν τη μηχανή σύμφωνα με
τους Kochanski & Risher (1999). Εκτός από η ς αποδοχές φαίνεται ότι η υψηλή
επαγγελματική ικανοποίηση επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες

οι οποίοι

χωρίζονται σε τpε^ μεγάλες κατηγορίες: τους παράγοντες που είναι σχετικοί με το

εργασιακό περιβάλλον, τους παράγοντες που σχετίζονται με συγκεκριμένες διαστάσεις
της εργασίας και τους παράγοντες που είναι σχετικοί με τα άτομα όπως υπoστηpίζa και
ο K oustelios (2001).
Τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής εργασίας δείχνουν ότι η γενική
ικανοποίηση των Ελλήνων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών δεν είναι υψηλή, όπως και
η ικανοποίηση από τις διάφορες παραμέτρους της εργασίας του. Σύμιρωνα με τους
Chelladurai

και

Riemer

(1997),

η

ικανοποίηση

αθλητών

είναι

«η

θετική

συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αθλητής, και προέρχεται από τη
σύνθετη αξιολόγηση των δομών, διαδικασιών και αποτελεσμάτων της αθλητυσίς
εμπειρίας». Σύμφωνα με τους ίδιους, το επίπεδο της ικανοποίησης του αθλητή
επηρεάζεται από τα προσωπικά στάνταρτ που ο αθλητής έχει θέσει πριν την αθλητική
εμπειρία. Και καταλήγουν ότι οι σταθερές αυτές επηρεάζονται από τις επιθυμίες, τα
συναισθήματα, την αίσθηση δικαίου, τις προηγούμενες εμπειρίες και τις προσδοκίες
του

αθλητή

(Chelladurai

&

Riemer,

1997).

Όπως

αναφέρεται ο

παραπάνω

εννοιολογικός προσδιορισμός βασίζεται στην ικανοποίηση των αναγκών του αθλητή.
Η εργασία του ποδοσφαιριστή είναι κοπιαστική και δεν α φ ήνη αρκετό
ελεύθερο χρόνο. Ωστόσο ο μικρότερος βαθμός ικανοποίηση παρουσιάζεται στην
ασφάλεια που νιώ θη ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Όσο καλύτερη αντιλαμβάνεται
τη συμπεριφορά της διοίκησης της ΠΑΕ ο ποδοσφαιριστής και όσο μεγαλύτερη
ασφάλεια αισθάνεται να του παρέχεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση
από την εργασία του. Στην

διερεύνηση της υπόθεσης η ικανοποίηση από τη

συμπεριφορά της διοίκηση και την παρεχόμενη ασφάλεια είναι χαρακτηριστικό ότι η
ασυνέπεια

των

διοικήσεων

σ πς

οικονομικές

τους

υποχρεώ σας

γεμίζα

τους

ποδοσφαιριστές με ανασφάλεια.
Πολύ

σημαντικό

εύρημα

της

παρούσας

εργασίας

θεωρείται

ότι

δεν

αποδείχθηκε το πόσο μεγάλες είναι οι φιλοδοξίες του αθλητή για ανέλιξη μέσα από την
γενική ικανοποίηση από την εργασία τόυ. Αυτό σημαίνα ότι το ύψος τον φιλοδοξιών
του επαγγελματία ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να προβλέψει τον γενικό βαθμό
ικανοποίησης του. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την άποψη ότι όσο
λιγότερες είναι οι ευκαιρίες και η ικανοποίηση σε ένα επάγγελμα, τόσο περισσότερες
είναι οι πιθανότητες οι εργαζόμενοι να χαμηλώνουν τις φιλοδοξίες τους, να βιώνουν
χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης ή να αποχωρούν (Kanter, 1977). Παρεμφερής είναι και ο

ορισμός που δίνει ο Kotler (2000). Οριζα την ικανοποίηση ως: «...τα αισθήματα

ευχαρίστησης ή απογοήτευσης ενός ατόμου, τα οποία προκύπτουν από τη σύγκριση της
απόδοσης μιας υπηρεσίας, σε σχέση με τις φιλοδοξίες του».
Μ έσα από την έρευνα αποδείχθηκε ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι πραγματικές
αμοιβές του ποδοσφαιριστή, τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση από την
εργασία του. Αυτό υποστηρίζεται και από τους Thomsen & Hoest (2001)

που

ΤΜρουσιάζουν ότι ένα ευρύ φάσμα αμοιβών ασκεί τη μεγίστη θεηκή εττίδραση σε ένα
περιβάλλον και μαζί με την αξιολόγηση της απόδοσης η αμοιβή αποτελεί ένα από τα
πιο ισχυρά και εμφανή εργαλεία της διοίκησης. Υπάρχουν συγκεχυμένες απόψεις
σχετικά με το αν οι ομάδες πρέπη να υιοθετήσουν ξεχωριστές αμοιβές για την
ενθάρρυνση. Σπουδαίο ρόλο στην ικανοποίηση των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών
έχουν οι διαπροσωπικές σχέσεις που υπάρχουν μέσα στην ομάδα. Οπότε όσο
περισσότερο ικανοποιημένος είναι ο ποδοσφαιριστής από την αμοιβή του

αλλά και

όσο καλύτερες είναι οι σχέσεις του με συναθλητές προπονητή και φιλάθλους τόσο
μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση από την εργασία του. Σύμςχονα και με τους οι
W eiss και Friedrichs (1986) οι προπονητές που επιδείκνυαν πιο δημοκρατική
συμπεριφορά και παρείχαν περισσότερη υποστήριξη είχαν πιο ικανοποιημένους
αθλητές. Οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση και οι
οποίοι αποδίδονται και με τον όρο «πηγές ικανοποίησης» (Evans, 1999), σχετίζονται
είτε με το περιεχόμενο της εργασίας είτε με το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρέχεται η
εργασία. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι σχέσεις με τους συναδέλφους (Rice; Gentile; &
McFarlin, 1991). Οι σχέσεις με τους συναδέλφους όμως δεν επηρεάζονται καθόλου από
τον συγκριτικό μισθό οπότε δεν παίζει κανένα ρόλο στον ποδοσφαιριστής η αμοιβή του
σ ε σχέση με τις αμοιβές των άλλων συναθλητών του.
Η παρούσα εργασία απέδειξε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κατηγορία στην οποία
αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής τόσο μεγαλύτερη είναι η γενική ικανοποίηση του από
την

εργασία

του.

Οι

ποδοσφαιριστές

της

Α'

επαγγελματικής

κατηγορίας

παρουσιάζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από τους συναδέλφους τους της Β'
κατηγορίας. Ό σο λιγότερες είναι οι ευκαιρίες σε ένα επάγγελμα, τόσο περισσότερες
είναι οι πιθανότητες οι εργαζόμενοι να χαμηλώνουν τις φιλοδοξίες τους, να βιώνουν
χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης ή να αποχωρούν (Kanter, 1977). Στο χώρο του
ποδοσφαίρου

οι ποδοσφαφιστές

αναζητούν

και

στο

εργασιακό

π εpιβάU ov

τκρισσότερο νόημα, σκοπό και αξία. Αντίθετος τα χρόνια του συμβολαίου και τα
χρονιά που αγωνίζεται σε κάποια ομάδα ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν έχουν
καμία σημασία στην επαγγελματική ικανοποίηση του. Επίσης τα χρόνια που αγωνίζεται
ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και η πείρα του στο επάγγελμα δεν μπορούν να
αποδείξουν την επαγγελματική του ικανοποίηση. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε
αντίθεση με τον Locke (1976) που υποστηρίζει ότι η ικανοποίηση είναι μία ευχάριστη
συναισθηματική κατάσταση που απορρέει από την εκτίμηση του ατόμου για την
εργασιακή του πείρα.

Τέλος υποστηρίζεται ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις του

ποδοσφαιριστή καθώς επίσης και η ηλικία του δεν έχουν καμία σχέση με την γενική
ικανοποίηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Όποτε ένας έλληνας επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι ικανοποιημένος ή ανικανοποίητος από την εργασία
του, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Επίσης οι οικογενειακές υποχρεώσεις ενός
επαγγελματία ποδοσφαιριστή δεν αποτελούν τη διαφορά αυτού που θέλει και προσδοκά
ένα άτομο στην επαγγελματική του ικανοποίηση. Σύμφωνα και με τους Zeithaml και
Bitner (2003); « ...ο ι προσδοκίες αποτελούν δυναμική διεργασία και για το λόγο αυτό
μπορεί να διαφέρουν τόσο από άτομο σε άτομο, όσο και από πολιτισμό σε
π ολιτισμό...».
Συμπερασματικά,

τα

ευρήματα

της

παρούσας

ερευνητικής

εργασίας

συμφω νούν με προηγούμενα, που υποστηρίζουν ότι η εργασιακή ικανοποίηση των
ελλήνων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών δεν είναι υψηλή (Koustelios & Kousteliou,
1998; Koustelios, Kellis, Bagiatis,1999; Theodorakis, Kambitsis, Laios, & Koustelios,
2001). Oi ανεκπλήρωτες υψηλές προσδοκίες των ποδοσφαιριστών φαίνεται να
καθορίζουν δραστικά τη χαμηλή τους ικανοποίηση. Ως εκ τούτου, ο εξαιρετικά
χαμηλός

βαθμός

ικανοποίησης

των

ελλήνων

επαγγελματιών

ποδοσφαιριστών,

αποδίδεται κυρίως σ πς χαμηλές αμοιβές (ύλά και από διάφορες παραμέτρους της
εργασίας του.

5.3.1.

ΠΡΟ Τ ΑΣ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τίμιο τιαιχνίδι, κανένα παιχνίδι χωρίς υγιείς και διαφανείς κανόνες, ομαδικό
παιχνίδι και ο κόσμος να το απολαμβάνει. Ενοποίηση αντί για διαχωρισμό. Δυστυχώς
τόσο η πολιτική όσο και το ποδόσφαιρο αντιπαρατάσσονται σε αντίπαλες πλευρές,
όταν υπερισχύουν εμπορικά και συντεχνιακά συμφέροντα." Max van den Berg (2006)
O αθλητισμός γενικά είναι τομέας δημοσίου ενδιαφέροντος και η πολιτεία, το
κράτος, η κυβέρνηση, οι κοινωνικοί φορείς οφείλουν να ρυθμίσουν τον τρόπο
λειτουργίας του. Γιατί δεν είναι μόνο τα ζητήματα της τρέχουσας διεκπεραίωσης που
κάθε φορά πρέπ π να μπαίνουν προς αντιμετώπιση, είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο
μιας αθλητικής παιδείας, η πολιτική για τον αθλητισμό που πρέπη να υπάρχει στη
σύγχρονη κοινωνία μας. Οι κοινωνικές λΏτουργίες του αθλητισμού δεν πρέπη να
επιτρέπουν την εμπορευματοποίησή του. Και δυστυχώς σήμερα αυτή είναι η κυρίαρχη
τάση, η εμπορευματοποίησή του αθλητισμού που ολοένα και περισσότερο βάζει σε
υποδεέστερη μοίρα τις κοινωνικές, τις διαπλαστικές λειτουργίες του αθλητισμού.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο ειδικότερα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως αέρας
στον επιχειρηματικό ανταγωνισμό. Δεν είναι ούτε εφαλτήριο ούτε μοχλός πίεσης για
την εξασφάλιση ή την προνομιακή ικανοποίηση επιχηρηματικών συμφερόντων. Και το
ελληνικό

ποδόσφαιρο

(ος μέρος

του γενικότερου

αθλητισμού

είναι δημοσίου

ενδιαφέροντος. Είναι λαϊκό άθλημα το ποδόσφαιρο, δεν πρέπα να μετατρέπεται σε
επιχειρηματικό παίγνιο. Πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές, οι προπονητές και οι τεχνικοί
σύμβουλοί τους, δεν είναι οι παράγοντες, δεν είναι οι παρατρεχάμενοε
Το πρόβλημα επικεντρώνεται στους οικονομικούς παράγοντες. Το προβλήματα
όλω ν των ελληνικών ομάδων είναι οι πόροι που θα εξοικονομήσουν για να μπορέσουν
να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές ανάγκες τους. Συνήθως οι πόροι είναι ελάχιστοι και
το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν διάφορα κενά στις οικονομικές συναλλαγές με τους
φορείς του κράτους αλλά και με το προσωπικό της ομάδος, ακόμα και με τους
ποδοσφαιριστές. Οι προτάσεις της πολιτείας πρέπη να επικεντρωθούν στην καλή
διαχείριση τον ΠΑΕ με συχνούς ελέγχους.
Πέρυσι μετρήσαμε 150 μεταγραφές ξένων ποδοσφαιριστών στο πρωτάθλημα Α ’
Κατηγορίας. Οι ξένοι ποδοσφαιριστές είναι όχι απλά η βραχυπρόθεσμη, αλλά η άμεση
λύση συμπλήρωσης κενών ή ενίσχυσης μιας ομάδας. Οι περισσότεροι από τους ξένους,
69

αφού ήλθαν ο)ς λύσεις ανάγκης, έ<ρυγαν ήδη. Φέτος μετρούμε ήδη μεγαλύτερο αριθμό
ξένω ν ποδοσιραιριστών που θα τους δούμε στο πρωτάθλημα Α ’ Κατηγορίας. Και φέτος
είμαστε βέβαιοι ότι πολύ λίγοι θα ικανοποιήσουν και θα παραμείνουν. Οι πολλοί θα
κριθούν ανεπαρκείς και θα (ρύγσυν με την πρώτη ευκαιρία. Μέχρι τότε θα ασπράττσυν
παχυλές αμοιβές χωρίς να πρχκτφέρουν οτιδήποτε. Για την δημιουργία ενός διτνατού
ελληνικού πρωταθλήματος οι ελληνική ομοσπονδία θα πρέπει να φροντίσει την
τιοδοσφαιρική διαπαιδαγώγηση και την δημιουργία ακαδημιών που θα βγάζουν έλληνες
ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα

μπορούν να

αντεπεξέλθουν στις συνθήκες του

επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Οι δημιουργία αθλητικών χώρων και γηπέδων που θα καλύτττουν τις
απαιτούμενες

προϋποθέσεις

για

ασφαλή

διεξαγωγή

αγώνων.

Δυστυχώς

οι

ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις κρίνονται ακατάλληλες για την διεξαγωγή αγώνων.
Α υτό προκαλεί και τις αντιδράσεις πλήθους φιλάθλων που αποφεύγει να επισκεφθεί
ένα γήπεδο για να παρακολουθήσα κάποιον αγώνα. Αυτό έρχεται και σε αναλογία με
διάφορες πράξεις βίας που παρακολουθούμε στα ελληνικά γήπεδα. Η δημιουργία
νόμω ν που θα μπορέσει να αποτρέψα τα επεισόδια που παρατηρούνται στους αγώνες
του ελληνικού πρωταθλήματος θα πρέπει να είναι ο κυρίως στόχος της πολιτείας.
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7.1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1.

rioui χρονιά γεννηθήκατε;

2.

Πόσα χρόνια είστε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής;

3.

Σε ποια επαγγελματική κατηγορία αγοτνίζεστε;

4.

Πόσων ετών είναι η διάρκεια του συμβολαίου σας;

5.

Αγωνίζεστε συνήθως ως βασικός ή ως αναπληρωματικός;
Βασικός

Αναπληρωματικός

6. Είστε παντρεμένος;
Ναι

Όχι

7. Πόσα παιδιά έχετε;

I

Αιγότερο από 10 χιλιάδες Euro

2

10 με 65 χιλιάδες Euro

3

65 με 100 χιλιάδες Euro

4

100 με 300 χιλιάδες Euro

5

300 με 600 χιλιάδες Euro

6

600 με 1 εκατομμύριο Euro

7

1 με 2 εκατομμύρια Euro

8

Περισσότερα από 2 εκατομμύρια Euro

9. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες θα εντάσσατε τις οικονομικές σας απολαβές από επικοινωνιακές
σας δραστηριότητες; (σπόνσορες, διαφήμιση κ.ά.)
'
2

Δεν έχω
Αιγότερο από 1000 Euro

3

1000 με 5000 Euro

*
5

5000 με 10000 Euro

6

30000 με 60000 Euro

7

10000 με 30000 Euro

60000 με 100000
Περισσότερα από 100000 Euro

Καθόλου

Αίγο

Μέτρια

Πολύ

Απόλυτα

11.

Πόσο τακτική είναι η φετινή καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ προς εσάς;

12.

Πόσο συνεπής ήταν η καταβολή των αποδοχών σας τις προηγούμενες αγωνισπκές περιόδους;

13.

Πόσο ικανοποιημένος είστε από την ΠΑΕ που αγωνίζεστε σήμερα;

14. Πόσο ικανοποιημένος είι
Καθόλου

Αίγο

ιπό τη συμτιεριιρορά της διοίκησης της ΠΑΕ απέναντί σας;
Μέτρια

Πολύ

Απόλυτα

15. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συμπεριφορά των προπονητών σας;
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Απόλυτα

16. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις σχέσεις σας με του συμπαίκτες σας;
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Απόλυτα

17. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συμπεριφορά των φιλάθλων απέναντί σας;
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Απόλυτα

18. Πόση ασφάλεια σας προσφέρει η ΠΑΕ, που αγωνίζεστε σήμερα;

19. Πόση ασφάλεια σας εξασιραλίζει η συμμετοχή σας στους αγώνες;
Λίγο

Μέτρια

20. Πόσο ξεκούραστη είναι η ζωή σας ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή;
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύ

21. Πόσος ελεύθερος χρόνος σας απομένει να διαθέσετε για την προσωπική και οικογενειακής σας ζωή;
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Πάρα πολύς

22. Πόσο φιλοδοξείτε να αγωνιστείτε σε καλότερη ομάδα;
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

Πολύ

Απόλυτα

Πολύ

Πάρα πολύ

23. Πόσο φιλοδοξείτε να κατακτήσετε τίτλους στο ποδόσιραιρο;
Καθόλχτυ

Λίγο

Μέτρια

24. Πόσο φιλοδοξείτε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα από το ποδόσφαιρο;

26. Πόσο φιλοδοξείτε να αποκτήσετε τους δικούς σας προσωπικούς θαυμαστές;

7.2

ΠΑΡΑΓ0ΝΤ1ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Factor Analysis
ΚΜΟ and Bartletfs Test
asure of Sampling

Approx. Chi-Square

Communalities
Initial

Extraction

12. Πόσο ευχαριστημένος
είστε σττό τις συνολικές
οικονομικές σας σττοΑαβές
(μισθοί, bonus κά) με την
ΠΑΕ,

1,000 1

,580

13. Πόσο καλύπτουν οι
συνολικές οικονομικές σας
απολαβές πς ανάγκες
διαβίωσης σας:

1,000

,663

1,000

,633

15. Πόσο συνεττής ήταν η
καταβολή των αποδοχών
σας τις προηγούμενες
αγωνιστικές ττεριόδους;

1,000

,607

16, Πόσο ικανοποιημένος
είστε από τη συμπεριφορά
της διοίκησης της ΠΑΕ
απέναντι σας;

1,000

,650

17. Πόσο ικανοποιημένος
είστε από τη συμπεριφορά
των προπονητών σας;

1,000

,605

18. Πόσο ικανοποιημένος
είστε από τις σχέσεις σας
με του συμπαίκτες σας

1,000

,514

14. Πόσο τακτική είναι η
φεπνή καταβολή των
οικονομικών υποχρεώσεων
της ΠΑΕ προς εσάς.

19. Πόσο ικανοποιημένος
είστε από τη συμπεριφορά
των φιλάθλων σπέναντί

1,000

.431

20. Πόση ασφάλεια σας
προσφέρει η ΠΑΕ, που
αγωνΙ^στε σήμερα;

1,000

,565

21. Πόση ασφάλεια σας
εξασφαλίζει η συμμετοχή
σας στους αγώνες:

1,000 i

,477

1,000

,726

22. Πόσο ξεκούραστη είναι
η ζωή σας ως ετταγγελματία
ποδοσφαιριστή.
23. Πόσος ελεύθερος
χρόνος σας απομ^ι να
διαθέσετε για την
προσωτπκή και
οικογενειακής σας ζωή;
24. Πόσο φιλοδοξείτε να
αγωνιστείτε σε καλύτερη

1,000

1,000

,680

25. Πόσο φιλοδοξείτε να
κατακτήσετε τίτλους στο
ποδόσφαιρο.

1,000

,712

26. Πόσο φιλοδοξείτε να
κερδίσετε ττερισσότερα
χρήματα από το
ποδόσφαιρο,

1,000

,535

27. Πόσο φιλοδοξείτε να
γίνεται ευρύτερα γνωστός
στην ελληνική κοινωνία, εξ
αιπας της συμμετοχή σας
στο ποδόσφαιρο;

1,000

,639

28. Πόσο φιλοδοξείτε να
αποκτήσετε τους δικούς
σας προσωπικούς
θαυμαστές.

1,000

,620

Extraction Method: Principal Component Analysis

Total Variance Explained
Extiraction Surns of
Initial Eigenvalues
Sqi
ings
%of
%of
Cumul
Varianc Cumul
Total
ative % Total
ative %
1
4,804 28,258 28,258 4,804 28,258 28,258
2
2,554
15,021 43,279 2,554 15,021 43,279
3
9,750
53,029
1,658
9,750 53,029 1,658
4
1,272
7,483 60,512 1,272
7,483 60,512
5
,943
5,546 66,058
6
,840
4,943 71,000
7
,767
4,514 75,514
8.
,677
3,982 79,496
9
,615
3,615 83,111
10
3,227 86,338
,549
11
2,903 89,241
,493
12
,434
2,554 91,795
13
2,180 93,975
,371
14
1,910 95,885
,325
15
,254
1,493 97,378
16
1,342 98,720
,228
100,00
17
1,280
,218
0
Extraction Method: Principa Component Analysis

Rotation Sums of Squared
Loadings
% of [
Varianc ; Cumul
e
ative %
Total
3,134 18,433 18,433
2,883
16,957 35,390
2,638 15,518 50,907
1,633
9,605 60,512

Rotated Component Matrix(a)
Component
1

2

1

3

4

12. Πόσο ευχαριστημένος είστε οπτό τις
συνολικές οικονομικές σας απολαβές
(μισθοί, bonus κ.ά) με την ΠΑΕ;

-,062

,261

,711

-.057

13. Πόσο καλύπτουν οι συνολικές
οικονομικές σας απολαβές τις ανάγκες
διαβίωσης σας;

,139

,051

,781

,175

14 Πόσο τακτική είναι η φεπνή
καταβολή των οικονομικών
υποχρεώσεων της ΠΑΕ προς εσάς;

,118

,769

,168

-.004

15. Πόσο συνεπής ήταν η καταβολή των
οτποδοχών σας τις προηγούμενες
αγωνισπκές περιόδους;
18. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη
συμπεριφορά της διοίκησης της ΠΑΕ
σπέναντί σας;
19. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη
συμπεριφορά των προπονητών σας;
20. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις
σχέσεις σας με του συμπαίκτες σας;
22. Πόσο ικανοποιημένος είστε σπό τη
συμπεριφορά των φιλάθλων σπέναντί
23. Πόση ασφάλεια σας προσφέρει η
ΠΑΕ, που αγωνίζεστε σήμερα;
24. Πόση ασφάλεια σας εξασφαλίζει η
συμμετοχή σας στους αγώνες;
26. Πόσο ξεκούραστη είναι η ζωή σας
ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή;
27. Πόσος ελεύθερος χρόνος σας
απομένει να διαθέσετε για την
προσωπική και οικογενειακής σας ζωή;
30. Πόσο φιλοδοξείτε να αγωνιστείτε σε
καλύτερη ομάδα;
31. Πόσο φιλοδοξείτε να καπτκτήσετε
τίτλους στο ποδόσφαιρο;
32. Πόσο φιλοδοξείτε να κερδίσετε
περισσότερα χρήματα από το
ποίδόσφαιρο;

,154 1

-,018

,724

,068

,234

,781

.172

-.098

,098

,290

,714

,041

,213

,387

,565

-.015

,221

,098

,583

,181

-,007

,660

,299

-199

,076

,578

,228

,293

-,ΟΙΟ

,035

,050

,850

-,036

,022

,142

,792

,807

,083

-,122

,078

,795

,190

,204

-,046

,711

,139

.079

-,058

33. Πόσο φιλοδοξείτε να γίνεται
ευρύτερα γνωστός στην ελληνική
κοινωνία, εξ αιτίας της συμμετοχή σας
στο ποδόσφαιρο;

,778

,015

,169

-,076

34. Πόσο φιλοδοξείτε να αποκτήσετε
τους δικούς σας προσωπικούς
θαυμαστές;

,753

-,093

.192

.088

a Rotation converged in 6 iterations.

Component Transformation Matrix

Extraction Method Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

1. Α ναλύσεις Συσχέτισης

Reliability
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
_______ ^41_________5
Reliability Statistics

Reliability Statistics

Reliability Statistics

4.

Ερευνητική υπόθεση 1

Frequencies

Ν

Valid
Missing

Mean
Std Deviation

5.

ικανοποιημένος είστε
ως επαγγελμστίας
Φιλοδοξίες
πoδoσφαιpιστήc
106
106 1
0'
0,
3,58
3,4472
1,032 !
,86214

Συνέπεια
εργοδότη- !
Ασφάλεια
106
°
3,1170
,79564 i

ΑπολαβέςΕργασιακή
Σχέσεις
Κόπωση
106 ,
106
0
0
3,3264
3,12
,72838
,86065

Πολλαπλή παλινδρόμηση 1

Regression
Variables Entered/Removed(b)

Model

Vanables Entered

16. Πόσο ευχαριστημένος είστε από πιν οικονομική σας
συμφωνία, σε σχέση με αυτή άλλων συμπαικτών σας στην
ομάδα;, Φιλοδοξίες, Εργασιακή Κόπωση, 10. Σε ποια από
τις παρακάτω κατηγορίες θα εντάσσατε τις ετήσιες συνολικές
οικονομικές σας απολαβές από την ΠΑΕ;, Συνέπεια
εργοδότη-Ασφάλεια, Απολαβές-Σχέσεις(3) .

τε ως επαγγελμστίας ποδοσφαιριστής;

Adjusted R Std. Eaor of
R
1 R Square
Square
the Estimate
.562(a) 1
,339
,299
,864
a Predictors: (Constant), 16. Πόσο ευχαριστημένος είστε από την οικονομική σας συμφωνία, σε σχέση μ(
αυτή άλλων συμπαικτών σας στην ομάδα;, Φιλοδοξίες, Εργασιακή Κόπωση, 10. Σε ποια από τις
παρακάτω κατηγορίες θα εντάσσατε τις ετήσιες συνολικές οικονομικές σας απολαβές από την ΠΑΕ;,
Συνέπεια εργοδότη-Ασφάλεια, Απολαβές-Σχέσεις
Model

Sum of
Model
1

1

Mean Square
Regressio

37,862

6

6,310

F

Siq

8,457

,000(a)

Residual
Total

73,874
99
,746
111,736 1
105
a Predictors: (Constant), 16. Πόσο ευχαριστημένος ε στε από την οικονομική σας συμφωνία, σε σχέση με
αυτή άλλων συμπαικτών σας στην ομάδα;. Φιλοδοξίες, Εργασιακή Κόπωση, 10. Σε ποια από πς
παρακάτω κατηγορίες θα εντάσσατε τις ετήσιες συνολικές οικονομικές σας απολαβές από την ΠΑΕ;,
Συνέπεια εργοδότη-Ασφάλεια, Απολαβές-Σχέσεις
b Dependent Variable: 17. Πόσο ικανοποιημένος είστε ως επαγγελμστίας ποδοσφαιριστής;

Unstandardized
Coefficients
Model
1

Β
(Constant)
Φιλοδοξίες
Συνέπεια
εργοδότηΑσφάλεια
ΑπολαβέςΣχέσεις
Εργασιακή
Κόπωση
10. Σε ποια από
τις παρακάτω
κατηγορίες θα
εντάσσατε τις
ετήσιες συνολικές
οικονομικές σας
απολαβές από

Standardized
Coefficients
,
,720
,972

Sig.
,473
,333

,429

4,066

,000

,103

,060

,706

,482

,054

,162

1,814

,073

,568

,572

,391
,102

Std. Error
,543
,105

,040

,132

,031

,608

,149

,072

,098

Beta
,085

,762

16. Πόσο
ευχαριστημένος
οικονομική σας
,055
,105
,060
συμφωνία, σε
σχέση με αυτή
άλλων
συμπαικτών σας
στην ομάδα;
Dependent Variable: 17. Πόσο ικανοποιημένος είστε ως επαγγελμστίας ποδοσφαιριστής;

6.

Π ολλαπλή π αλινδρόμηση 2

Regression
Variables Entered/Removed(b)

Variables Entered

Variables Removed

35. Οικογενειακές
Υποχρεώσεις, 5. Πόσων
ετών είναι η διάρκεια του
συμβολαίου σας;, 4.
Πόσα χρόνια αγωνίζεστε
στην ομάδα που είστε
σήμερα;, 3. Σε ποια
επαγγελματική
κατηγορία αγωνίζεστε;,
2. Πόσα χρόνια είστε
επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής;,
Ηλικία(ο)

Model Summary
Adjusted R Std. Eaor of
the Estimate
R
i R Square i Square
Model
,998
,327(a) i
,107 I
,052
1
a Predictors: (Constant), 35. Οικογενειακές Υποχρεώσεις, 5. Πόσων ετών είναι η διάρκεια του συμβολαίου
σας;, 4. Πόσα χρόνια αγωνίζεστε στην ομάδα που είστε σήμερα;, 3. Σε ποια επαγγελματική κατηγορία
αγωνίζεστε;, 2. Πόσα χρόνια είστε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής;. Ηλικία

Model
1

I Regressio

Sum of
Squares
11,673

i

1

! Mean Square ;

df
6

1,945!

F
1,955

___sia___
.079(a)

Residual
,995 !
98
97,527
Total
104
109,200
i
_ Predictors: (Constant), 35. Οικογενειακές Υποχρεώσεις, 5. Πόσων ετών εή
σας;, 4. Πόσα χρόνια αγωνίζεστε στην ομάδα που είστε σήμερα;, 3. Σε ποια επαγγελματική κατηγορία
αγωνίζεστε;, 2. Πόσα χρόνια είστε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής;. Ηλικία
b Dependent Variable: 17. Πόσο ικανοποιημένος είστε ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής;

Unstandardized
Coefficients
Model
(Constant)
5. Πόσων ετών
είναι η διάρκεια
του συμβολαίου

Β
5,293

Standardized
Coefficients

Std. ΕποΓ
1,086 1

,

Beta

4,873

Sig.
,000

-.012

,099

-.013

-,117

,907

,050

,049 '

,171

1,025

,308

2. Πόσα χρόνια
επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής

3. Σε ποια
επαγγελμσπκή
-,250
-2,461
-,511
,207
κατηγορία
αγωνίζεστε;
4. Πόσα χρόνια
αγωνίζεστε στην
,134
1,278
,062
,048
ομάδα που είστε
σήμερα;
Ηλικία
-1,107
,046
-,189
-,051
35.
-,789
,078
-,090
-,062
Οικογενειακές
Υποχρεώσεις
3 Dependent Variable: 17. Πόσο ικανοποιημένος είστε ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής;

1

!

,016

,204
,271
,432

