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Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής
Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής
Περίληψη
Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας ήταν: α) αξιολόγηση των κινήτρων συµµετοχής
ατόµων στη δραστηριότητα της παγοδροµίας, β) καταγραφή της αντίληψης για την
ποιότητα υπηρεσιών που παρέχεται από αντίστοιχα κέντρα παγοδροµίας αναψυχής, και
γ) µελέτη της σχέσης µεταξύ κινήτρων και ποιότητας υπηρεσιών. Στην έρευνα
συµµετείχαν 250 άτοµα (43,2% άνδρες) παγοδρόµοι αναψυχής από την πόλη της
Θεσσαλονίκης. Για την αξιολόγηση των κινήτρων συµµετοχής στη δραστηριότητα της
παγοδροµίας χρησιµοποιήθηκε το όργανο των Manfredo και συνεργατών (1996), ενώ οι
αντιλήψεις των συµµετεχόντων σχετικά µε τη ποιότητα υπηρεσιών αξιολογήθηκαν µε
κλίµακα των Kouthouris & Alexandris (2005). Τα αποτελέσµατα της έρευνας
υποστήριξαν ότι: α) τα σηµαντικότερα κίνητρα συµµετοχής στην παγοδροµία αναψυχής
ήταν: i) «η νέα εµπειρία» (M.O.=5.40, Τ.Α.=1.4), ii) «η κοινωνικοποίηση» (M.O=4.80,
Τ.Α.=1.6), iii)«η ψυχική διέγερση» (Μ.Ο.=4.63, Τ.Α.=1.5), iv) «η ανάπτυξη ικανοτήτων»
(M.O=4.29, Τ.Α.=1.7), v) «η άσκηση» (Μ.Ο=3.93, Τ.Α.=1.9), vi) «η αυτοπεποίθηση»
(Μ.Ο.=3.03, Τ.Α.=1.81) και vii) «η κοινωνική αναγνώριση» (M.O.=2.99, Τ.Α.=1.6), β) οι
σηµαντικότεροι παράγοντες ποιότητας ήταν i) «η αξιοπιστία» (Μ.Ο.=5.77, Τ.Α.=1.16), ii)
«η ανταπόκριση» (Μ.Ο.=5.18, Τ.Α.=1.32), iii) «το χειροπιαστό στοιχείο» (Μ.Ο.=5.08,
Τ.Α.=1.24), iv) «η ασφάλεια» (Μ.Ο.=4.57, Τ.Α.=1.41) και v) «η φροντίδα» (Μ.Ο.=4.34,
Τ.Α.=1.28), γ) τέλος σηµειώθηκαν υψηλές θετικές συσχετίσεις µεταξύ συνολικά των
παραγόντων της ποιότητας και των κινήτρων «νέα εµπειρία» και «ψυχική διέγερση»
(p<.01). Τα αποτελέσµατα της παρούσης εργασίας βοηθούν τους διοργανωτές
παγοδροµίων στη βελτίωση της ικανοποίησης των συµµετεχόντων ατόµων και τη
χάραξη κατάλληλων στρατηγικών για αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό και προώθηση της
παγοδροµίας αναψυχής στη χώρα µας.
Λέξεις κλειδιά: παρακίνηση, ποιότητα υπηρεσιών, παγοδροµία αναψυχής
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Strategies to develop Services at Recreational Ice Skating Rings

Abstract
The purpose of this study was a) to examine the participant’s incentives in recreational
ice skating activity, b) to record their perception about the quality of the services
provided by the respective recreational ice rink centers and c) to examine the
relationship between motives and service quality. The survey was conducted in the city
of Thessaloniki during the winter of 2010- 2011 in which 250 persons participated
(43.2% men). The instrument of Manfredo et all (1996) was used to investigate
participant’s motivations, while the service quality perceptions was measured using
Kouthouris & Alexandris (2005) scale. According to the survey results: a) in order of
significance

the

motivational

factors

were

presented:

i)

“new

experience”

(M=5.40,S.D.=1.4), ii) “socialization” (M=4.80,S.D.=1.6), iii) “excitement” (Μ=4.63,
S.D.=1.5), iv) “skill development” (M=4.29, S.D.=1.7), v) “exercise” (Μ=3.93, S.D.=1.9),
vi) “self- confidence” (Μ=3.03, S.D.=1.81) and vii) “social recognition” M=2.99, S.D.=1.6),
b) the perception of quality factors in order of significance was: i) “reliability” (Μ=5.77,
S.D=1.16), ii) “responsiveness” (M=5.18, S.D.=1.32), iii) “tangibles” (M=5.08, S.D.=1.24),
iv) “assurance” (M=4.57, S.D.=1.41) and v) “empathy” (M=4.34, S.D.=1.28) and c)
statistically significant correlation was confirmed between total service quality
perceptions and motivations, especially by “new experience” and ‘’excitement” motives
(p<.01). Finally, results discussed to improve participant’s satisfaction in recreational ice
skating and formulating appropriate strategies for ice rink managers to improve the
effectiveness and services provided.
Key words: motivation, service quality, recreational ice skating
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Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής
Εισαγωγή
Μια επιτυχηµένη στρατηγική ταξινόµησης των πελατών σε µια επιχείρηση,
βασίζεται στην ικανότητά της να παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα τα οποία παρέχουν τα
συγκεκριµένα που επιθυµούν οι καταναλωτές (Ehrman, 2006). Εποµένως η γνώση ή
καταγραφή των κινήτρων ενδεχοµένως να βοηθάει στη καλύτερη ποιότητα των
προσφερόµενων υπηρεσιών και ταυτόχρονα τη δηµιουργία σύγχρονων στρατηγικών για
την καλύτερη οργάνωση και προώθηση προγραµµάτων παγοδροµίας αναψυχής.
Παρόλο που η αντίληψη των πελατών για τη ποιότητα των υπηρεσιών έχει λάβει
ιδιαίτερη διάσταση, οι προσδοκίες από τις οποίες διακατέχονται οι τελικές αξιολογήσεις
των υπηρεσιών δεν έχουν ερευνηθεί πλήρως. Ακόµη λιγότερη έµφαση έχει δοθεί στην
εξέταση των διαφορών των προσδοκιών των πελατών από άποψη δηµογραφικών,
κινήτρων και κοινωνικοοικονοµικών παραγόντων (Afthinos, Theodorakis & Nassis,
2005). Η γνώση των κινήτρων των πελατών και επιπροσθέτως η γνώση του βαθµού
ικανοποίησης ή µη των κινήτρων συµµετοχής είναι σηµαντική. Η αξιοποίηση αυτής της
πληροφορίας στη συνέχεια από την εκάστοτε διεύθυνση οργανισµών αναψυχής, πιθανά
να βοηθά στην αποτελεσµατικότερη κατανόηση της µελλοντικής συµπεριφοράς των
πελατών του οργανισµού (Kouthouris, 2008). Σύµφωνα µε τον Mannell (1999), η έννοια
της ικανοποίησης των αναγκών είναι στενά συνδεδεµένη µε την έννοια της αρχικής τους
παρακίνησης για συµµετοχή σε κάποια δραστηριότητα.
Ο θεσµός των παγοδροµίων αναψυχής στην Ελλάδα
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η είσοδος στην αγορά της αναψυχής και
του αθλητισµού µιας νέας µορφής δραστηριοτήτων στο πάγο, αυτή των περιστασιακών
(ανοιχτών ή σκεπαστών) παγοδροµίων. Ο συγκεκριµένος θεσµός γίνεται χρόνο µε το
χρόνο πιο ανταγωνιστικός σε σχέση µε άλλες µορφές δραστηριοτήτων αναψυχής και
αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές. Στη Ελλάδα, ήδη αναπτύσσονται
επιχειρήσεις οι οποίες στόχο έχουν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, σχετικές µε
την παγοδροµία αλλά και να γνωστοποιήσουν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα στο ευρύ
κοινό.
Τα παγοδρόµια αναψυχής εγκαθίστανται σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει η κάθε επιχείρηση. Η περίοδος λειτουργίας των
ανοιχτών παγοδροµίων είναι κυρίως τους χειµερινούς µήνες (περίοδος εορτών
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Χριστουγέννων), διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε άδειες των δηµοτικών αρχών
και δεν ξεπερνά τις 120 ηµέρες.
Σχετικά µε τη τυπική λειτουργία, για να συµµετάσχει κανείς στη δραστηριότητα
της παγοδροµίας αναψυχής πρέπει, απλά, να πληρώσει ωριαία, εβδοµαδιαία ή και
µηνιαία συνδροµή η οποία ορίζεται από τους ιδιοκτήτες της εκάστοτε επιχείρησης. Οι
επιµέρους δραστηριότητες στις οποίες µπορεί κάποιος να συµµετάσχει ποικίλουν
ανάλογα µε τη περιοχή και τον κόσµο που επισκέπτεται ένα παγοδρόµιο. Οι επιχειρήσεις
διατηρούν ακαδηµίες εκµάθησης του αθλήµατος από µικρές ηλικίες, τµήµατα εκµάθησης
ενηλίκων και παρέχουν ιδιαίτερα µαθήµατα. Επίσης, πραγµατοποιούν αθλητικά
γεγονότα (events) και παιδικά πάρτι.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έννοια των κινήτρων
Προσωπικά κίνητρα είναι αιτίες και λόγοι που ωθούν ένα άτοµο σε συγκεκριµένες
συµπεριφορές (Durall, 1997). Οι άνθρωποι όχι µόνο αναζητούν διαφορετικούς τρόπους
ικανοποίησης αλλά και στο τέλος ο καθένας ικανοποιείται διαφορετικά (π.χ. διασκέδαση,
ειδύλλιο, συµβουλές, συµπάθεια) αν και συµµετέχουν στην ίδια δραστηριότητα. Η
βασικότερη προσέγγιση των κινήτρων έγινε από τους Deci και Ryan, διαχωρίζοντας τα
σε τρείς κατηγορίες. Εσωτερικά κίνητρα θεωρούνται εκείνα τα οποία παρακινούν ένα
άτοµο να εµπλακεί σε µια δραστηριότητα για την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση που
αντλεί απλά και µόνο µε τη συµµετοχή του σε αυτή (Deci,1975; Deci & Ryan, 1985a;
Lepper et al., 1973). Αντίθετα τα εξωτερικά κίνητρα αναφέρονται στη συµµετοχή του
ατόµου σε µια δραστηριότητα ως το µέσο για ένα τέλος και όχι για προσωπικούς λόγους.
Με άλλα λόγια, άνθρωποι οι οποίοι παρακινούνται από εξωτερικά κίνητρα, δεν
ασχολούνται µε µια δραστηριότητα απλά και µόνο για την εγγενή ευχαρίστηση που
µπορεί να προσφέρει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, αλλά για να λάβουν κάτι θετικό ή
να αποφύγουν κάτι αρνητικό µετά το τέλος αυτής της δραστηριότητας

(Deci, 1975;

Kruglanski, 1978).Η απουσία κινήτρων, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην έλλειψη
πρόθεσης και συνεπώς στην έλλειψη κινήτρων (Deci & Ryan, 1985a; Koestner, Losier,
Vallerand, & Carducci, 1996). Τα άτοµα που διακατέχονται από έλλειψη κινήτρων δεν
αντλούν ικανοποίηση από τη συµµετοχή, συχνά αισθάνονται ανικανότητα και απώλεια
ελέγχου και τελικά δεν αντιλαµβάνονται τη πραγµατική αιτία της εµπλοκής τους σε αυτή
(Deci & Ryan, 1985). Κάποιες φορές αποφασίζουν, ακόµη, και να διακόψουν τη
συµµετοχή σε µια δραστηριότητα.
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Κίνητρα στον αθλητισµό και την αναψυχή
Οι άνθρωποι συνηθίζουν να συµµετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες για
διάφορους λόγους, αλλά παρουσιάζεται µια πληθώρα κινήτρων και ανασταλτικών
παραγόντων όπως οι κοινωνικοί, προσωπικοί περιβαλλοντικοί και οι πολιτιστικοί οι
οποίοι επιδρούν στην απόφαση των ατόµων να συµµετάσχουν σε αυτές (Jackson,
Crawford, & Godbey, 1993). Οι βασικές κατηγορίες κινήτρων συµµετεχόντων που έχουν
προταθεί στη βιβλιογραφία της αναψυχής είναι οι ακόλουθες: υγείας και φυσικής
κατάστασης, βελτίωσης της εµφάνισης, χαλάρωσης και ηρεµίας, διαφυγής από την
καθηµερινότητα,

συναγωνισµού

και

επίτευξης,

κοινωνικοποίησης,

µάθησης

και

βελτίωσης των ατοµικών ικανοτήτων (Alexandris and Carroll, 1997; Davis et al., 1995;
Iso-Ahola, 1999). Οι Ebbeck, Gibsons και Loken-Dahle (1995) διαπίστωσαν ότι οι
συµµετέχοντες (18- 75 ετών) ασχολούνται µε δραστηριότητες αναψυχής για λόγους
αλληλεξάρτησης, προσωπικής ικανοποίησης, καλής εικόνας του εαυτού τους και καλής
φυσικής κατάστασης. Οι Tzorbatzoudis, Alexandris, Zahariadis και Grouios (2006)
χρησιµοποίησαν ως όργανο αξιολόγησης το SMS (Sport Motivation Scale), ώστε να
µελετήσουν την επίδραση των διαστάσεων των κινήτρων, όπως προτάθηκε από τους
Pelletier και συν. το 1995,

τόσο σε επίπεδο συµµετοχής όσο και στη πρόθεση

συνέχισης της συµµετοχής ενηλίκων συµµετεχόντων σε δραστηριότητες αναψυχής. Τα
αποτελέσµατα παρείχαν ενδείξεις ότι η αύξηση των κινήτρων οδηγεί και σε αύξηση της
συµµετοχής. Σηµαντικό ήταν και το εύρηµα ότι οι συµµετέχοντες µε αυξηµένα εσωτερικά
κίνητρα (απόκτηση γνώσεων και ολοκλήρωση) τείνουν να έχουν τη πρόθεση να
συνεχίσουν τη συµµετοχή τους.
Οι Alexandris, Kouthouris, Funk και Giovanni (2009) χρησιµοποίησαν την κλίµακα
µέτρησης των κινήτρων REP (Recreation Experience Preference) σε τροποποιηµένη
µορφή ώστε να διερευνήσουν τη παρακίνηση σκιέρ αναψυχής σε ένα χιονοδροµικό
κέντρο στη βόρεια Ελλάδα. Από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση προέκυψαν οι
εξής 7 διαστάσεις: α) απόδραση, β) κοινωνική αναγνώριση, γ) απόλαυση της φύσης, δ)
ρίσκο και υπερδιέγερση, ε) κοινωνικοποίηση, στ) ανάπτυξη δεξιοτήτων και ζ) επίτευξη.
Χρησιµοποιώντας τη τροποποιηµένη µορφή του παραπάνω οργάνου αξιολόγησης,
σχετική έρευνα πραγµατοποίησαν οι Karagiorgos, Drakou και Alexandris (2010) σε 64
ορειβάτες, οι οποίοι ανέδειξαν ως σηµαντικότερα κίνητρα την ανάπτυξη ικανοτήτων, την
απόδραση και τη γνωριµία της περιοχής

ενώ λιγότερο σκορ σηµείωσαν η

κοινωνικοποίηση και η ψυχολογική εκτίµηση
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Ποιότητα υπηρεσιών
Τα τελευταία χρόνια, η ποιότητα υπηρεσιών, η ικανοποίηση πελατών, η
αφοσίωση, αποτελούν ζητήµατα που έχουν προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον των
ερευνητών της βιβλιογραφίας του µάρκετινγκ (Alexandris, et al., 2004; Alexandris,
Dimitriadis, & Kasiara, 2001; Alexandris & Palialia, 1999; Chelladurai & Chang, 2000;
Costa, Tsitskari, Tzetzis, & Goudas, 2004; DeKnop, van Hoeche, & de Bosscher, 2004;
Howat, Krilley, Abser, & Milne, 1996; Howat, Murray, & Crilley, 1999; Kelley & Turley,
2001; Kim & Kim, 1995; Papadimitriou & Karteliotis, 2000; Theodorakis & Kambitsis,
1998; Woratschek, 2000). Ποικίλες πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν τη δεσπόζουσα
άποψη ότι η ικανοποίηση είναι η συνέπεια της ποιότητας υπηρεσιών (Brady &
Robertson, 2001; McDougall & Levesque, 2000) η οποία είναι σύµφωνη µε το γενικό
πλαίσιο της διαχείρισης της ποιότητας. Σύµφωνα µε τον Gronroos (1984) η αντίληψη της
ποιότητας των υπηρεσιών αποτελείται από δύο διαστάσεις: την τεχνική ποιότητα και την
λειτουργική ποιότητα. Η λειτουργική ποιότητα περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο
παραδίδεται µια υπηρεσία και η τεχνική ποιότητα περιγράφει το τι τελικά αποκοµίζει ο
πελάτης κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. Η παραπάνω αντίληψη εµπεριέχει
πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε τα κριτήρια που έθεσε ο Parasuraman και συν. (1985)
για τη αντίληψη της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών από ένα οργανισµό.
Θεώρησε ότι, η αντιλαµβανόµενη ποιότητα υπηρεσιών είναι µια διαφορά µεταξύ της
αντίληψης που διαµορφώνουν οι πελάτες µετά την χρήση των υπηρεσιών για την
ποιότητα

και

υπηρεσιών=

του

αντίστοιχου προσδοκώµενου

Αντίληψη-

Προσδοκία).

επιπέδου

Πολυάριθµες

έρευνες

ποιότητας

(Ποιότητα

υποστηρίζουν

µια

συγκεκριµένη δοµή διαστάσεων της ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Για παράδειγµα, οι
Gagliano και Hathcote (1994), σε µια έρευνα τους για την ποιότητα παροχής υπηρεσιών
καταστηµάτων λιανικής κατέληξαν σε δεκαεννέα χαρακτηριστικά ποιότητας παροχής
υπηρεσιών (από τα 22 χαρακτηριστικά της κλίµακας SERVQUAL) τα οποία τα
κατανεµήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες οι οποίες ερµηνεύτηκαν ως εξής: α) αξιοπιστία,
β) σαφήνεια, γ) προσωπική φροντίδα και δ) καταλληλότητα. Σε αντίθεση ο Carman
(1990), στην έρευνα του για την αντίληψη της ποιότητας υπηρεσιών σε ξενοδοχεία,
κατέληξε στο διαχωρισµό της ποιότητας παροχής υπηρεσιών σε εννέα κατηγορίες.
Επιπλέον οι Brady και Cronin (2001) υποστήριξαν ότι η ποιότητα υπηρεσιών αποτελείται
από τρείς διαστάσεις, προσθέτοντας στις ήδη δύο διαστάσεις του Gronroos
(«περιβάλλον υπηρεσιών» και «Αλληλεπίδραση Προσωπικού/ πελατών», το καινοτόµο
στοιχείο των ‘προσδοκώµενων οφελών’ από την συµµετοχή (outputs).
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Ποιότητα υπηρεσιών σε προγράµµατα αναψυχής
Αυτή η πολύ-µεταβλητότητα των παραπάνω κατηγοριών είναι εµφανής και στο
τοµέα της παροχής υπηρεσιών στον αθλητισµό (Chelladurai & Chang, 2000). Πολλοί
ερευνητές έχουν αναπτύξει δοµές για τη ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Μία εξ αυτών
είναι και των Kim και Kim (1995) οι οποίοι ανέπτυξαν την κλίµακα Quality Excellence of
Sport Centers (QUESC), µια κλίµακα έντεκα κατευθύνσεων στην ποιότητα παροχής
υπηρεσιών σε γυµναστήρια στη Κορέα η οποία περιείχε το περιβάλλον, τη συµπεριφορά
του

προσωπικού,

την

εµπιστοσύνη,

την

πληροφόρηση,

τα

προσφερόµενα

προγράµµατα, την λεπτότητα, την τιµή, την ηρεµία, τη συγκέντρωση, τα προνόµια και
την άνεση. Οι Afthinos, Theodorakis και Nassis (2005) χρησιµοποίησαν το όργανο
QUESC των Kim και Kim (1995) µε σκοπό τη µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε
κέντρα άθλησης και υγείας στην Ελλάδα. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι, οι πελάτες
των κέντρων θεώρησαν τη καθαριότητα ως τον σηµαντικότερο παράγοντα και
ακολουθούσαν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των υπαλλήλων, η ανταπόκριση, η ευγένεια
αλλά και τα ζητήµατα ασφαλείας, το κόστος και ο σχεδιασµός των προγραµµάτων.
Σηµαντική ήταν και η προσπάθεια εφαρµογής ενός απλουστευµένου µοντέλου
αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών από τους Alexandris και συν. (2004).
Χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο των Brady και Cronin (2001) για κέντρα άθλησης. Οι
παράγοντες που θεωρήθηκαν ως οι πιο σηµαντικοί σε αυτή την έρευνα ήταν: 1) η
ποιότητα αλληλεπίδρασης, 2) η ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος και 3) η ποιότητα
έκβασης. Οι Kouthouris και Alexandris (2005) θέλησαν να εξετάσουν τις αντιλήψεις των
συµµετεχόντων ατόµων σε ένα υπαίθριο πρόγραµµα αναψυχής σχετικά µε την ποιότητα
των παρεχόµενων υπηρεσιών που προσφέρονται. Χρησιµοποιώντας ως όργανο
µέτρησης το µοντέλο SERVQUAL, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του υπαίθριου προϊόντος (π.χ. καιρός, προσδοκίες συµµετεχόντων)
επηρεάζουν την αντίληψη των συµµετεχόντων όπως αυτή µετριέται µε το συγκεκριµένο
όργανο, υποστηρίζοντας µόνο δύο διαστάσεις: α) το περιβάλλον και τα χειροπιαστά κάθε
δράσης και β) την παρεχόµενες υπηρεσίες από τους συνοδούς.
Κίνητρα συµµετοχής και ποιότητα υπηρεσιών
Πολλοί µελετητές υποστήριξαν το γεγονός ότι οι αντιλήψεις των καταναλωτών για
τη ποιότητα των υπηρεσιών βασίζεται στη σύγκριση µεταξύ της προσδοκίας για την
εξυπηρέτηση µε τη µεταγενέστερη αντίληψη των πραγµατικών αποδόσεων των
υπηρεσιών (Grönroos, 1984; Parasuraman et al., 1985, 1988). Οι Parasuraman,
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Zeithaml και Berry (1988), θεωρούν ότι, η ποιότητα υπηρεσιών όπως την
αντιλαµβάνονται οι καταναλωτές είναι το αποτέλεσµα της σύγκρισης των προσδοκιών
τους µε τις αντιλήψεις τους για την απόδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας. Στη
προσπάθεια τους να διαχωρίσουν την αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών από την
ικανοποίηση, οι Parasuraman και συν (1988) υποστήριξαν ότι προσδοκίες που οδηγούν
σε επίπεδα ικανοποίησης αποτελούνται από το τι νοµίζει ο πελάτες ότι µπορεί να του
προσφέρει µια επιχείρηση. Αντίθετα οι προσδοκίες οι οποίες οδηγούν στη δηµιουργία
αντιλήψεων για τη ποιότητα των υπηρεσιών είναι το τι πιστεύει ο πελάτης ότι οφείλει να
του προσφέρει µια επιχείρηση. Οι Crompton, MacKay και Fesenmaier (1991)
υποστήριξαν πως βασικό στοιχείο στην ποιότητα των υπηρεσιών που αφορά την
αναψυχή διαδραµατίζουν οι προσδοκίες που έχουν αναπτύξει τα άτοµα και οι οποίες
µπορεί να είτε επιβεβαιωµένες (όταν η υπηρεσία παρέχεται σύµφωνα µε τις προσδοκίες
που έχουν αναπτυχθεί), είτε αρνητικά ανεπιβεβαίωτες (όταν η υπηρεσία παρέχεται σε
χαµηλότερο επίπεδο από ότι αναµένεται) και τέλος θετικά ανεπιβεβαίωτες (όταν η
υπηρεσία παρέχεται σε υψηλότερο επίπεδο από ότι αναµένεται). Ωστόσο, δε διαφωνούν
µε το γεγονός ότι οι προσδοκίες για την ποιότητα στις υπηρεσίες και, ως συνέπεια, το τι
αποτελεί «ποιότητα» για κάθε άτοµο, είναι ένα ιδιαίτερα προσωπικό θέµα, το οποίο
µάλιστα µπορεί να επηρεαστεί από προηγούµενες εµπειρίες των ατόµων. Οι
περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν µε την άποψη ότι πρόκειται για µία πολυδιάστατη
έννοια. Στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών, ο δείκτης που προσδιορίζει το
επίπεδο της παρεχόµενης ποιότητας από την επιχείρηση είναι ο βαθµός ικανοποίησης
των πελατών και τότε µιλάµε για τη διαφορά µεταξύ της ιδίας αντίληψης για τη ποιότητα
εξυπηρέτησης και του επιπέδου των προσδοκιών που είχε ο πελάτης, για την
αναµενόµενη εξυπηρέτηση του από πριν (∆ερβιτσιώτης, 1997). Στην έρευνα των
Afthinos, Theodorakis και Nassis (2005) παρατηρήθηκε ότι πελάτες κέντρων άθλησης µε
διαφορετικά κίνητρα εξέφρασαν τις ίδιες επιθυµίες όσον αφορά τις υπηρεσίες που τους
προσφέρθηκαν. Η µόνη σηµαντική διαφορά εµφανίστηκε στα άτοµα που ασκούνταν για
υγεία και καλή φυσική κατάσταση και σε αυτούς που συµµετείχαν για τον έλεγχο του
σωµατικού τους βάρους στον τοµέα της ανάγκης για παροχή υπηρεσιών καλλωπισµού.
Ωστόσο, η επίδραση των κίνητρων στη συγκεκριµένη έρευνα δεν θεωρήθηκε σηµαντική
στην

αξιολόγηση

των

προσφερόµενων

υπηρεσιών.

Αντίθετα

αποτελέσµατα

παρατηρήθηκαν στην έρευνα των Fang, Yodmanee και Muzaffer (2006), η οποία
πραγµατοποιήθηκε στο τοµέα του τουρισµού. Χρησιµοποιώντας ως όργανο µέτρησης
για τη ποιότητα υπηρεσιών το SERVQUAL οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι,
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ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ικανοποίηση των τουριστών είναι το τί
θέλουν να εξερευνήσουν στο προορισµό τους (κίνητρο) αλλά και το τί θα τους προσφέρει
ο προορισµός και πώς θα τους το ανταποδώσει. Ιδιαίτερα σηµαντικό θεωρήθηκε ότι το
κίνητρο το να βρίσκεσαι µαζί µε την οικογένεια και τους φίλους, επηρεάζει το επίπεδο
ικανοποίησης. Μια άλλη άποψη διατυπώθηκε από τους Greenwell και συν. (2002), σε
µια έρευνα σχετικά µε την επίδραση των φυσικών αθλητικών εγκαταστάσεων στην
ικανοποίηση των θεατών. Η αντίληψη των θεατών σχετικά µε το φυσικό περιβάλλον, σε
ένα αθλητικό γεγονός, σχετίζεται θετικά µε το κίνητρο που τους ωθεί να συµµετάσχουν
αλλά και στην προθυµία τους να το παρακολουθήσουν. Εποµένως, θεωρείται σηµαντικό
να πραγµατοποιηθεί διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των κινήτρων που δηµιουργούν τις
προσδοκίες για µια υπηρεσία και της ίδιας της αντίληψης από τη παρεχόµενη ποιότητα.
Το γεγονός πιθανής επίδρασης των κινήτρων συµµετοχής στην αξιολόγηση των
παρεχόµενων

υπηρεσιών,

ενδεχοµένως

να

βοηθήσει

τους

υπεύθυνους

κάθε

επιχείρησης να γνωρίζουν τι αναµένουν οι πελάτες τους από την υπηρεσία και τι
αισθάνονται ότι είναι σηµαντικό σχετικά µε την υπηρεσία.
Στόχοι της έρευνας
Ως στόχοι της παρούσης έρευνας τέθηκαν: α) η καταγραφή και αξιολόγηση των
κινήτρων συµµετοχής στη δραστηριότητα της παγοδροµίας αναψυχής, β) η καταγραφή
της αντίληψης των συµµετεχόντων αναφορικά του επιπέδου της ποιότητας των
υπηρεσιών που παρείχε το παγοδρόµιο και γ) η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ κινήτρων
συµµετοχής στην παγοδροµία και αντίστοιχης αντίληψης των πελατών για τη συνολική
ποιότητα των υπηρεσιών που προσέφερε το παγοδρόµιο, ως κέντρο αθλητισµού
αναψυχής.

Μεθοδολογία
Συµµετέχοντες
Στην παρούσα έρευνα έλαβαν µέρος έφηβοι και ενήλικες, ηλικίας 14 έως 27
ετών. Συµµετείχαν ως πελάτες στις δραστηριότητες που προσέφερε υπαίθριο
παγοδρόµιο στη πλατεία Αριστοτέλους της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η επιλογή του
δείγµατος έγινε µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας, ενώ οι συµµετέχοντες
κλήθηκαν να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο µετά τη χρήση των υπηρεσιών του
παγοδροµίου.

Μοιράσθηκαν

300

ερωτηµατολόγια

και

επεστράφησαν

257
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ερωτηµατολόγια, εκ των οποίων θεωρήθηκαν έγκυρα τα 250 (ποσοστό επιστροφής
87,2%).
Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος
Φύλο
Άνδρες: 43,2% (n= 108)
Γυναίκες:56,8% (n= 142)

Επίπεδο Εκπαίδευσης
Απόφοιτος-η Γυµνασίου: 53,2%
Απόφοιτος-η Λυκείου: 35,6%
Απόφοιτος-η Ι.Ε.Κ- College: 4,8%
Απόφοιτος-η Τ.Ε.Ι.: 2,4%
Απόφοιτος-η Α.Ε.Ι.: 4%

Οικογενειακή κατάσταση
Ελεύθερος- η: 98,4%
Παντρεµένος- η: 1,6%

Όργανα αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση των κινήτρων συµµετοχής στη παγοδροµία αναψυχής
χρησιµοποιήθηκε προσαρµοσµένη η κλίµακα των Manfredo και συνεργατών (1996). Η
ίδια κλίµακα χρησιµοποιήθηκε παλαιότερα σε έρευνα των Alexandris, Kouthouris, Funk
και Giovani (2009) ενώ είχε ελεγχθεί επιτυχώς η εγκυρότητα και αξιοπιστία της. Η
κλίµακα αποτελείται από 21 θέµατα, ταξινοµηµένα σε 7 διαστάσεις: α) αυτοπεποίθηση (3
θέµατα), β) κοινωνικοποίηση (3 θέµατα), γ) ψυχική διέγερση (4 θέµατα), δ) ανάπτυξη
δεξιοτήτων (3 θέµατα) και ε) κοινωνική αναγνώριση (3 θέµατα), στ) άσκηση (3 θέµατα),
ζ) νέες εµπειρίες (3 θέµατα). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθµια κλίµακα τύπου Likert,
όπου 1= καθόλου και 7= πάρα πολύ. Η εγκυρότητα και αξιοπιστία της κλίµακας
ελέγχθηκε και πάλι επιτυχώς.
Για την αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών που προσέφερε το
παγοδρόµιο χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα αξιολόγησης των Kouthouris & Alexandris
(2005). Η κλίµακα αφορά σε πέντε παράγοντες: α) χειροπιαστό στοιχείο (5 θέµατα), β)
αξιοπιστία (5 θέµατα), γ) ανταπόκριση (5 θέµατα), δ) ασφάλεια (5 θέµατα), ε) φροντίδα
(5 θέµατα). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθµια κλίµακα τύπου Likert, όπου 1= καθόλου
και 7= πάρα πολύ. Η εγκυρότητα και αξιοπιστία της κλίµακας ελέγχθηκε και εδώ
επιτυχώς.
∆ιαδικασία µέτρησης
Για την πραγµατοποίηση αυτής της έρευνας, εξασφαλίσθηκε η σύµφωνη γνώµη
των υπευθύνων του παγοδροµίου, από το οποίο και προήλθαν οι συµµετέχοντες. Ακόµη
οι συµµετέχοντες στην έρευνα έλαβαν τις απαραίτητες πληροφορίες και να τους
τονίσθηκε ότι η συµµετοχή τους δεν είναι βέβαια υποχρεωτική και ότι τα στοιχεία τους θα
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χρησιµοποιηθούν καθαρά για τη διεξαγωγή συµπερασµάτων, πάντα στα πλαίσια της
τήρησης της ανωνυµίας. Τόπος συνάντησης αθλουµένων και ερευνητών για ενηµέρωση
και οποιαδήποτε παροχή πληροφορίας ήταν ο χώρος υποδοχής του παγοδροµίου όπου
ο ερευνητής παρευρισκόταν και βοηθούσε διακριτικά σε περίπτωση που κάποιος από
τους πελάτες χρειαζόταν διευκρινήσεις που αφορούσαν τη συµπλήρωση του
ερωτηµατολογίου.
Αποτελέσµατα
Αξιολόγηση των κινήτρων συµµετοχής στη δραστηριότητα της παγοδροµία
αναψυχής
Αναφορικά µε τα κίνητρα συµµετοχής στη παγοδροµία αναψυχής, το δείγµα
δήλωσε ως σηµαντικότερο παράγοντα συµµετοχής τη «νέα εµπειρία» (Μ.Ο.=5.40 &
Τ.Α.=1.48), µε δεύτερο σε σηµαντικότητα κίνητρο την «κοινωνικοποίηση» (Μ.Ο.=4.80 &
Τ.Α.=1.65). Τρίτο κίνητρο σε προτίµηση ακολούθησε η «ψυχική διέγερση» (Μ.Ο.=4.63 &
Τ.Α.=1.56) και τέταρτο κίνητρο η «ανάπτυξη ικανοτήτων» (Μ.Ο,=4.29 & Τ.Α.=1.71). Το
κίνητρο «άσκηση» έλαβε µικρότερες τιµές (Μ.Ο=3.93 & Τ.Α.=1.91) µε επόµενο την
«αυτοπεποίθηση» (Μ.Ο.=3.03,Τ.Α.=1.81) και ως τελευταίο κίνητρο λαµβάνοντας τις
µικρότερες τιµές εµφανίσθηκε η «κοινωνική αναγνώριση» (Μ.Ο.=2.99 & Τ.Α.=1.69).
Πίνακας 2. Περιγραφικά χαρακτηριστικά και δείκτες αξιοπιστίας παραγόντων των
κινήτρων
Κίνητρα συµµετοχής
Αυτοπεποίθηση
Ανάπτυξη ικανότητα
Ψυχική διέγερση
Κοινωνική αναγνώριση
Άσκηση
Νέα εµπειρία
Κοινωνικοποίηση

Μ.Ο.
3.03
4.29
4.63
2.99
3.93
5.40
4.80

Τ.Α.
1.81
1.71
1.56
1.69
1.91
1.48
1.65

Cronbach’s α
.67
.65
.68
.72
.69
.72
.73

Θέµατα
3
3
3
3
3
3
3

Αξιολόγησης του επιπέδου της ποιότητας υπηρεσιών στη παγοδροµία
αναψυχής
Αναλυτικά οι συµµετέχοντες στην έρευνα αξιολόγησαν ως σηµαντικότερο
παράγοντα την «αξιοπιστία» σηµειώνοντας τη µεγαλύτερη τιµή (Μ.Ο.=5.77, Τ.Α.= 1.16).
Ακολούθησε ο παράγων «ανταπόκριση» (Μ.Ο.=5.18, Τ.Α.= 1.32) ενώ πολύ κοντά
αξιολόγησαν και τον παράγοντα «χειροπιαστό στοιχείο» (Μ.Ο.= 5.08, Τ.Α.= 1.24). Τις
χαµηλότερες τιµές σηµείωσαν οι παράγοντες «ασφάλεια» Μ.Ο.=4.57. Τ.Α.= 1.41) και
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«φροντίδα» (Μ.Ο.= 4.34, Τ.Α.= 1.28). Ιδιαίτερη υψηλή παρατηρήθηκε και η εσωτερική
συνοχή των υποκλιµάκων µε την καταγραφή του δείκτη Cronbach’s α. Τα αποτελέσµατα
υποστηρίζουν απόλυτα την αξιοπιστία της κλίµακας (πίνακας 3).
Πίνακας 3. Περιγραφικά χαρακτηριστικά και δείκτες αξιοπιστίας παραγόντων ποιότητας
Παράγοντες Ποιότητας
Χειροπιαστό στοιχείο
Αξιοπιστία
Ανταπόκριση
Ασφάλεια
Φροντίδα
Συνολική Ποιότητα

Μ.Ο.
5.08
5.77
5.18
4.57
4.34
5.01

Τ.Α.
1.24
1.16
1.32
1.41
1.28
1.22

Cronbach’s a
.83
.83
.78
.81
.83
.84

Θέµατα
5
5
5
5
5
25

Συσχέτιση µεταξύ κινήτρων συµµετοχής και συνολικής αντίληψης για το
επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών.
Υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας r του Pearson ανάµεσα στα διαφορετικά
κίνητρα των συµµετεχόντων και στη συνολική αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών
που προσφέρονται από το παγοδρόµιο. Όλοι οι δείκτες ήταν θετικής κατεύθυνσης.
Παρατηρήθηκε ιδιαίτερα υψηλή συσχέτιση µεταξύ των κινήτρων «αυτοπεποίθηση» και
«ανάπτυξη ικανοτήτων», όπως επίσης «ανάπτυξη ικανοτήτων» και «ψυχική διάθεση».
(r= .604 & 532 αντίστοιχα, p< 0.001). Αναφορικά της συνολικής εκτίµησης της ποιότητας
των υπηρεσιών, µεγαλύτερες συσχετίσεις παρατηρήθηκαν µε το κίνητρο «νέα εµπειρία»
(r= .277, p< 0.001), ακολουθούµενο από το κίνητρο «ψυχική διάθεση» και «ανάπτυξη
ικανοτήτων» (p<.001). Είναι σηµαντικό ότι η κλίµακα αξιολόγησης της ποιότητας
υπηρεσιών συνολικά ως µία τιµή, σηµείωσε µε όλα τα κίνητρα θετικές συσχετίσεις. Η
µικρότερη σχέση παρατηρήθηκε µε το κίνητρο «κοινωνική αναγνώριση».
Πίνακας 4. ∆είκτες συσχέτισης µεταξύ κινήτρων συµµετοχής και συνολικής ποιότητας

1.Αυτοπεποίθηση
2.Ανάπτυξη ικανοτήτων
3.Ψυχική διέγερση
4.Κοινωνική αναγνώριση
5.Άσκηση
6.Νέα εµπειρία
7.Κοινωνικοποίηση
8.Συνολική Ποιότητα

1
.604**
.347**
.394**
.383**
.088
.185**
.154*

2

3

4

5

6

7

.532**
.210**
.526**
.296**
.117
.206**

.186**
.333**
.275**
.219**
.210**

.170**
.041
.233**
.080

.228**
.127*
.155*

.346**
.277**

.202**
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Συζήτηση
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των
κινήτρων συµµετοχής και της εκτίµησης των συµµετεχόντων για τη συνολική ποιότητα
των υπηρεσιών που τους προσφέρθηκαν σ’ ένα παγοδρόµιο. Τα αποτελέσµατα της
έρευνας υποστήριξαν ότι τα άτοµα τα οποία διακατέχονται από υψηλή παρακίνηση λόγω
του ότι θεωρούν τη παγοδροµία ως ενδιαφέρουσα εµπειρία, τείνουν να αξιολογούν
θετικά τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Ιδιαίτερα υψηλές τιµές σηµειώθηκαν
µεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών και του κινήτρου «νέα εµπειρία». Επίσης, υψηλού
βαθµού θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε µεταξύ όλων των διαστάσεων των κινήτρων. Οι
πελάτες που επισκέφτηκαν το παγοδρόµιο για να ελέγξουν τις ικανότητες τους στη
συγκεκριµένη δραστηριότητα αξιολόγησαν θετικά το γεγονός ότι το παγοδρόµιο
δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για να γνωρίζει τις απαιτήσεις τους. Σηµαντικό είναι
επίσης το γεγονός ότι ο παράγοντας «κοινωνικοποίηση» δεν εµφάνισε ιδιαίτερη
συσχέτιση µε την ποιότητα υπηρεσιών του συγκεκριµένου παγοδροµίου, παρά το
γεγονός ότι σηµείωσε αρκετά υψηλό µέσο όρο στην αξιολόγηση των κινήτρων (Μ.Ο.=
4.80, Τ.Α.= 1.65). Ακόµη οι συµµετέχοντες µε κίνητρο την απόκτηση νέων εµπειριών
αξιολόγησαν θετικά όλες τις υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν. Υψηλή συνάφεια
παρατηρήθηκε επίσης µεταξύ όλων των κινήτρων και της συνολικής εκτίµησης της
ποιότητας. Το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων έκρινε θετικά το υπάρχων
προσωπικό του παγοδροµίου, τον περιβάλλοντα χώρο, τις εγκαταστάσεις, την
ανταπόκριση του προσωπικού και την ασφάλεια που παρείχε ο ειδικός εξοπλισµός.
Αυτό αναδεικνύεται επίσης και από τις αρκετά υψηλές τιµές που σηµειώθηκαν από τους
επισκέπτες παγοδρόµους για τους παράγοντες «αξιοπιστία» και «ανταπόκριση». Η
µοναδική χαµηλή συσχέτιση µεταξύ κινήτρων και ποιότητας αφορούσε στο κίνητρο
‘κοινωνικοποίηση’. Το αποτέλεσµα όµως αυτό µάλλον θεωρήθηκε ως αναµενόµενο
καθώς οι περισσότεροι εκ των παγοδρόµων χρηστών της πίστας ήταν αρχάριοι. Η
συµµετοχή τους λοιπόν µάλλον αφορούσε λόγους περιέργειας για τη δραστηριότητα, ή
εκµάθησης ή αρχικής επαφής τους µε την παγοδροµία ως άθληµα – δραστηριότητα
αναψυχής και όχι ως ευκαιρία για να έρθουν σ’ επαφή µε άλλα άτοµα. Πιθανά εάν οι
επισκέπτες του παγοδροµίου – δείγµα στην έρευνα – ήταν έµπειροι παγοδρόµοι, το
κίνητρο «κοινωνικοποίηση» θα αποσπούσε µεγαλύτερο σκορ, δεδοµένου ότι σε αυτή την
περίπτωση η έννοιας της ‘παρέας’ ως στοιχείο της συµµετοχής είναι ισχυρό. Συνεπώς
είναι σηµαντικό να εντοπισθεί από τους υπεύθυνους ότι η ποιότητα των προσφερόµενων

45

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής
υπηρεσιών και ο καθορισµός προδιαγραφών ποιότητας, εξαρτάται και από δηµογραφικά
χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων.
Συµπεράσµατα
Από τα ανωτέρω συµπεραίνεται ότι τα κίνητρα συµµετοχής ως έκφραση των
επιθυµιών και των αναγκών των ατόµων που θέλουν να συµµετάσχουν σε µια
δραστηριότητα αναψυχής επηρεάζουν άµεσα τις αντιλήψεις που δηµιουργούνται για τις
υπηρεσίες που τους παρέχονται. Κάθε αθλητικό κέντρο το οποίο παρέχει υπηρεσίες
άθλησης και αθλητισµού αναψυχής, οφείλει να γνωρίζει και να προδιαγράφει τις
παροχές του µε βάση τα θέλω των πελατών του. Οι προσδοκίες που υπάρχουν για την
επερχόµενη ποιότητα φαίνεται να σχετίζονται και µε το πώς αντιλαµβάνονται οι
συµµετέχοντες τις παρεχόµενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της δράσης της
παγοδροµίας, αλλά και µε την κάλυψη των λόγων που τους οδήγησαν στη συµµετοχή.
Οι µάνατζερ των παγοδροµίων αλλά και γενικότερα όλων των αθλητικών κέντρων
παροχής υπηρεσιών ‘αθλητισµού αναψυχής’ οφείλουν πέραν από τη βελτίωση και
συνεχή αξιολόγηση του επιπέδου της ποιότητας που παρέχουν, να φροντίζουν και να
εξετάζουν σε βάθος το βαθµό ικανοποίησης ή καλύτερα το βαθµό κάλυψης των αρχικών
κινήτρων, ή των λόγων, ή των αναγκών που οδήγησαν τους πελάτες να συµµετέχουν.
Μπορούµε µε σχετική ασφάλεια πλέον να υποστηρίξουµε ότι οι προσδοκίες στηρίζονται
στα κίνητρα συµµετοχής τα οποία µε τη σειρά τους, ανάλογα από τον βαθµό
ικανοποίησής τους, πρέπει να διαµορφώνουν και το επίπεδο των υπηρεσιών που
παρέχεται σε κάθε αθλητικό κέντρο.

Προτάσεις για Μελλοντικές Έρευνες
Ο σχεδιασµός και η προώθηση στρατηγικής από τους φορείς του αθλητισµού, τα
σωµατεία αλλά και τους ιδιώτες επιχειρηµατίες, βασισµένες στην µελέτη και ανάλυση
των πραγµατικών λόγων συµµετοχής σε δράσεις αναψυχής, θα µπορούσε να προσφέρει
σηµαντική βοήθεια στην προσέλκυση νέων πελατών και διατήρηση των ήδη
υπαρχόντων. Ιδιαίτερα ο κατάλληλος σχεδιασµός θα βοηθήσει στην περαιτέρω
ανάπτυξη και στην καλύτερη οργάνωση των παγοδροµίων είτε δηµόσιας είτε ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, στη χώρα µας. Στο παρελθόν έχει προταθεί από ερευνητές (Alexandris
et al, 2004; Cole & Crompton, 2003) ότι η ικανοποίηση ενδέχεται να επηρεάζεται και από
παράγοντες που δεν σχετίζονται µόνον µε τη ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών
αλλά σε άλλους παράγοντες όπως: περιστασιακοί λόγοι (π.χ. καιρικές συνθήκες) ή
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προσωπικοί λόγοι (προσδοκίες ή εµπόδια προς την συµµετοχή). Αυτοί οι προσωπικοί ή
οι περιβαλλοντικοί παράγοντες θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως περισσότερο
σηµαντικοί για την επιλογή κατάλληλης στρατηγικής µε στόχο την τελική ικανοποίηση
των πελατών (Kouthouris & Alexandris, 2005). Θα µπορούσε εποµένως µελλοντικά να
διεξαχθεί νέα έρευνα η οποία να εµπεριέχει συνολικά όλους τους παραπάνω
αναφερόµενους παράγοντες που να βοηθήσει τους υπεύθυνους των παγοδροµίων και
όλων των αθλητικών κέντρων να αποκτήσουν µια πιο σφαιρική άποψη για το προϊόν
που προσφέρουν και την ανταπόκριση που έχει στο κοινό. Επιπλέον, µελλοντικές
έρευνας θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν µε σκοπό τη καταγραφή των κινήτρων
και το πώς αυτά επηρεάζουν ή µπορεί να προβλέψουν την αφοσίωση των πελατών σε
αθλητικούς οργανισµούς.
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