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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΥΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑ
ΑΦΟΡΕΤΙΚΗ
Η ΣΥΧΝΟΤΗΤ
ΤΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛ
ΛΟΥ ΩΣ ΠΡΟ
ΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤ
ΤΙΛΑΜΒΑΝΟ
ΟΜΕΝΗ ΠΟ
ΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠ
ΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κοσμάς Ι. , Τζέτζης Γ.., Λόλα Α.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α. , Αρισ
στοτέλειο Π
Πανεπιστήμ
μιο
Θεσσαλοννίκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
ikosmas@
@hotmail.co
om
COMPARISON BETW
WEEN CUSTO
OMERS WIT
TH DIFFEREN
NT FREQUEENCIES OF GYM
G
VISIT
AND SEX ON
O THE PER
RCEIVED QU
UALITY SER
RVICES.
I. Kosmas , G. Tzetziss, A. Lola
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS. , Aristotle
e Universityy of Thessaloniki,
D.P.E.S.S.
Σκοπός της παρούσ
σας ερευνη
ητικής εργα
ασίας ήτανν η σύγκρριση μεταξύ
ύ πελατώνν
γυμναστηρίων με διαφορετικ
δ
κή συχνότη
ητα επίσκεεψης και φύλου ωςς προς τιςς
διαστάσειις της ποιότητας υπηρρεσιών. Οι συμμετέχο
οντες ήταν 304 άτομα
α που ήτανν
εγγεγραμμ
μένα ως μέέλη σε ιδιωττικό γυμναστήριο της Αθήνας. Γιια την αξιολλόγηση τηςς
ποιότηταςς υπηρεσιώ
ών εφαρμόσστηκε το ερ
ρωτηματολόγιο των BBrady & Cro
onin(2001),,
όπως χρη
ησιμοποιήθηκε στα Ελλληνικά δεδομένα απ
πό τους Πα
απουτσάκη και Τζέτζη
η
(2008) ενώ
ώ για την παρακολούθ
π
θηση και ομαδοποίησ
ση των στοιχ
ιχείων της συχνότητας
σ
ς
συμμετοχής‐ πέρα από το ε ρωτηματολλόγιο‐ χρησ
σιμοποιήθηηκε ειδικό λογισμικό
ό
ου καταγρά
άφει τις επισσκέψεις του κάθε πελ
λάτη. Η διαδδικασία συλλλογής τωνν
(fizikal) πο
δεδομένω
ων για την πραγματοοποίηση της έρευνας έγινε με ερωτηματο
ολόγια που
υ
διανεμήθη
ηκαν στουςς πελάτες τους γυμνα
αστηρίου και
κ συμπληηρώθηκαν επί τόπου..
Έγινε επ
παλήθευση της απά
άντησης για
γ
την συχνότητα
σ
επίσκεψη
ης με τα
α
καταγεγρα
αμμένα δεδ
δομένα του
υ λογισμικού διαχείρισ
σης του γυμμναστηρίου,, fizikal. Για
α
τη στατισ
στική ανάλυ
υση των δεεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα
α SPSS καιι
έγινε: α) διερευνητιική παραγοοντική ανάλλυση (facto
or analysis)) στις ερωτήσεις του
υ
ερωτηματτολογίου μεε την μέθοοδο της ανά
άλυσης σε κύριες συννιστώσες και
κ με όριο
ο
ιδιοτιμής 1.0, β) αξξιολόγηση ττης αξιοπιστίας του ερωτηματοολογίου έγινε με τηνν
εξέταση της
ής των διαστάσεων που θα προοέκυπταν μεε το δείκτη
τ εσωτεριικής συνοχή
η
δομικής εγκυρότητας
ε
ς (Cronbachh alpha) με όριο 0,6, γ)
γ επίσης βρρέθηκαν πεεριγραφικά
ά
στατιστικά
ά του φύλλου και τω
ων διαστάσ
σεων της ποιότητας υπηρεσιών δ) έγινεε
ανάλυση παλινδρό
όμησης για
α την εύ
ύρεση του
υ ποσοστοού πρόβλλεψης τηςς
ότητας μετταξύ των παραγόντω
ων ποιότη
ητας υπηρεεσιών. Από τα από
ό
μεταβλητό
αποτέλεσμα φάνηκεε ότι και υπάρχουν στατιστικά
ά σημαντικκές διαφορ
ρές μεταξύ
ύ
αντρών και γυναικώ
ών και μετα
αξύ πελατώ
ών με διαφ
φορετική συυχνότητα χρήσης
χ
του
υ
γυμναστηρίου σε όλες
ό
τις διιαστάσεις της ποιότη
ητας υπηρρεσιών(εγκα
αταστάσεις,,
προσωπικκό, ικανοποίηση). Από την ανάλυσ
ση διακύμα
ανσης της σσυχνότητας χρήσης καιι
του φύλου
υ σε σχέση με την ποιιότητα των υπηρεσιώνν, φάνηκε όότι η ταξινόμηση βάση
η
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ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.

1

Τμήμα Επιστή
ήμης Φυσικής Αγ
γωγής & Αθλητισ
σμού, Δημοκρίττειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Department of
o Physical Educa
ation & Sport Scciences, Democcritus University of Thrace

01/06/2011

της επισκκεψιμότητας και του φύλου τωνν πελατών ενός γυμνναστηρίου είναι έναςς
καθοριστιικός παράγο
οντας που δδιαφοροπο
οιεί την αντίληψη και ττις απαιτήσ
σεις για τηνν
ποιότητα των υπηρεσιών. Π ροτείνεται η προσα
αρμογή τωνν παροχών και τηςς
διαχείριση
ης των πελλατών ενός γυμναστηρ
ρίου σύμφω
ωνα με το σσυχνότητα επίσκεψήςς
τους εξειδ
δικευμένων υπηρεσιώνν και για τα
α δύο φύλλα
α.
Λέξεις κλλειδιά: κατταναλωτική
ή πίστη, καταναλωτι
κ
η
κή συμπερριφορά, ικκανοποίηση
πελατών

16475
ΠΑΡΑΓΟΝ
ΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥ
ΥΜΒΑΛΛΟΥΥΝ ΣΗΜΑΝΤ
ΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΜΑΤΑ
ΠΟΔΟΣΦΑ
ΑΙΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΣ ΤΜΗΜΑΤΩ
ΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παπαδόπ
πουλος Α. , Μουντάκης
Μ
ς Κ., Στεργιο
ούλας Α., Κωνσταντινά
Κ
άκος Π.
Πανεπιστήμιο Πελοπ
ποννήσου, ΤΤμήμα Οργγάνωσης κα
αι Διαχείρισσης Αθλητισ
σμού ,
andpaplg@
@yahoo.gr
FACTORS AFFECTING
G SIGNIFICA
ANTLY IN TH
HE DEVELOP
PMENT OF TTHE PROGR
RAMS OF
THE YOUTTH SOCCER IN GREECE
A. Papado
opoulos , K.. Mountakiss, A. Stergio
oulas, P. Ko
onstantinakkos
Universityy of Peloponnese, Dep
partment off Sports Ma
anagement
Η ίδρυση τμημάτωνν υποδομή ς ποδοσφα
αίρου στη χώρα μας παρουσιάζει μεγάλη
η
αύξηση τα τελευταίία χρόνια. Τα τμήματτα αυτά δέχονται πα
αιδιά από την πρώτη
η
σχολική ηλικία και έχχουν στόχοο αρχικά να
α τα μυήσου
υν στο άθλλημα και σττη συνέχεια
α
να καλλιεεργήσουν τις δεξιόττητές τους ώστε κάπ
ποια να σσταδιοδρομ
μήσουν ωςς
επαγγελμα
ατίες ποδο
οσφαιριστέςς. Η οργάννωση της εκπαίδευση
ε
ης στα τμήματα αυτά
ά
παίζει κα
αθοριστικό ρόλο στηνν εξέλιξη τη
ης διαδικα
ασία επιλογγής τους. Σκοπός
Σ
τηςς
παρούσαςς μελέτης ήταν να
α προσδιορίσει τον παράγοοντα που παίζει το
ο
σημαντικό
ότερο ρόλο στα προγρράμματα εκκπαίδευσης του ποδοσσφαίρου σττα τμήματα
α
υποδομήςς στην Ελλλάδα. Για τη συλλογή των δεεδομένων χρησιμοπο
οιήθηκε το
ο
ερωτηματτολόγιο τω
ων Παπαδό πουλου, Μουντάκη,
Μ
Στεργιούλα
α & Κωνστταντινάκου
υ
(2011) πο
ου αποτελού
ύνταν από πέντε παρά
άγοντες με 26 μεταβλλητές. Αυτοί ήταν: «οιι
εκπαιδευττικές δρασ
στηριότητες » (5 μεταβλητές), β)) «οι εκπα
αιδευτικοί στόχοι» (7
7
μεταβλητέές), γ) «το επιστημονιικό προσωπ
πικό» (6 μεεταβλητές), δ) «η υπο
οδομή & τα
α
μέσα» (5 μεταβλητέές) και ε) «η χρονική
ή διάρκεια» (3 μεταββλητές). Η αξιοπιστία
α
ε
ολογίου είχεε εσωτερική
ή συνοχή (α
α= 0,87). Σττην έρευνα
α
Cronbach’’s alfa του ερωτηματο
πήραν μέέρος με κλλήρωση 1447 προποννητές, οι οποίοι
ο
εργά
άζονταν σε τμήματα
α
υποδομήςς ποδοσφαίίρου σε 511 νομούς της χώρας. Το ερωτημματολόγιο δόθηκε
δ
για
α
συμπλήρω
ωση στους προπονηττές με προ
οσωπική επ
παφή οι οπποίοι επιλέέχτηκαν μεε
στρωματο
οποιημένη κατά επίπ
πεδα τυχαίία δειγματο
οληψία. Αππό τους προπονητές
π
ς
ζητήθηκε να αξιολογγήσουν τη σσημαντικόττητα κάθε ερώτησης
ε
ττου ερωτημ
ματολογίου,,
χρησιμοπο
οιώντας μια πεντάβα
αθμη κλίμακκα Likert, όπου
ό
(1) χα
αμηλή σημ
μαντικότητα
α
και (5) υψ
ψηλή σημαντικότητα. Η διερευνη
ητική παρα
αγοντική αννάλυση ανέδειξε ότι ο
παράγονττας «εκπαιδ
δευτικές δρραστηριότηττες», τον οποίο
ο
αποτεελούσαν 5 ερωτήσειςς
ήταν ο βα
ασικός παρά
άγοντας με εσωτερική συνοχή Cro
onbach’s al fa=0,85. Οιι ερωτήσειςς
που παρουσίασαν τις υψηλόότερες φορτίσεις στον παράγοοντα αυτό
ό ήταν: α..
«ενημερω
ωτικές – επιιμορφωτικέές συναντήσ
σεις γονιώνν» με φόρττιση 0,75, β.
β «τακτικέςς
παιδαγωγγικές συνανντήσεις τωνν προπονηττών» με φόρτιση
φ
0,775, γ. «συμ
μμετοχή σεε
τουρνουά
ά‐γιορτές‐βρ
ραβεύσεις αθλητών» με φόρτισ
ση 0,72, δ.. «συνεργα
ασία με το
ο
σχολείο του
τ παιδιού
ύ» με φόρττιση 0,66, και
κ ε. «επιιμόρφωση ττων προπο
ονητών» μεε
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
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νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
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φόρτιση 0,63.
0
Συμπ
περαίνεται ότι o παράγοντας «εεκπαιδευτικκές δραστη
ηριότητες»,,
θεωρείταιι ο σημα
αντικότεροςς παράγονττας σε ένα
έ
εκπαιιδευτικό πρόγραμμα
π
α
ποδοσφαίίρου.
Λέξεις κλεειδιά: Ποδό
όσφαιρο, σχχεδιασμός, εκπαίδευση
η
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ΟΡΓΑΝΩΣΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ν ΚΟΛΥΜΒΗ
ΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚ
ΚΤΗΣ ΘΑΛΑ
ΑΣΣΗΣ
Νικολαϊδο
ου Σ. , Μαυ
υρομμάτης Γ., Κουθούρης Χ., Κώσ
στα Γ., Υφα
αντίδου Γ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α., Πανεεπιστήμιο Θ
Θεσσαλίας,,
Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α.,
sofitakis@
@hotmail.co
om
ORGANIZA
ATION OPEN SWIMMIING RACES
S. Nikolaid
dou , G. Ma
avrommatiss, C. Koutho
ouris, G. Costa, G. Yfanntidou
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS., Universitty of Thessaaly, D.P.E.S..S.
Κολύμβησ
ση ανοικτήςς θαλάσσηςς ορίζεται κά
άθε αγώναςς που λαμββάνει χώρα σε μεγάλεςς
εκτάσεις αλμυρού
α
ύδ
δατος (ωκεα
ανούς, πελά
άγη, κόλποιι και λίμνεςς, ποτάμια με
μ ανάλογα
α
μορφολογγικά χαρακττηριστικά). Η κολύμβη
ηση μακρινών αποστά
άσεων θεωρ
ρείται κάθεε
αγώνας μέχρι
μ
δέκα χιλιόμετρα
α, ενώ η μαραθώνια
α πάνω αππό δέκα. Το
Τ άθλημα
α
γνωρίζει τη
τ τελευταία δεκαετία
α ραγδαία ανάπτυξη
α
κα
αι το γεγοννός αυτό αιτιολογείταιι
από την ένταξη του αγωνίσμ
ματος των 10 χιλιομέέτρων στουυς Ολυμπιιακούς του
υ
Πεκίνου. Σκοπός της εργασίαςς ήταν η γνωριμία
γ
και η ανάδεειξη της κολύμβησηςς
ανοικτής θαλάσσης.
θ
Επιμέρους στόχοι ήτα
αν η καταγραφή των: α
α) σταδίων οργάνωσης
ο
ς
αγώνων β) κανονισ
σμών και γγ) τριών διεθνών
δ
αγγώνων. Η κολύμβηση
η ανοικτήςς
θαλάσσηςς θεωρείτα
αι ως μια από τις πιο απαιτη
ητικές, εξα
αντλητικές, υπαίθριεςς
δραστηριό
ότητες, όπο
ου ο αθλητή
ής αντιμετω
ωπίζει τη σω
ωματική κα
αι ψυχολογιική κόπωση
η
αλλά και τα
τ περιβαλλλοντικά φα
αινόμενα Για
α το λόγο αυτό, η υγείία και η ασφ
φάλεια τωνν
κολυμβητών αποτελεεί προτεραιιότητα όλω
ων των διοργγανώσεων. Η οργάνωσ
ση αγώνωνν
ανοικτής θαλάσση
ης βιβλιοογραφικά, αποτελείίται συν ήθως απ
πό πέντεε
αδεχόμενα στάδια π
που είναι τα ακόλουθα: διερεεύνηση εφ
φικτότητας,,
αλληλοδια
ανάπτυξη συνεργασ
σιών υπο στήριξης, προετοιμα
ασία αγώννων, διεξα
αγωγή καιι
ωση διαδικκασιών. Σττο πρώτο στάδιο διερευνάται
δ
ι η εφικττότητα τηςς
ολοκλήρω
διοργάνωσης. Στο δεεύτερο στά
άδιο κατοχυ
υρώνονται οι απαραίττητες συνερ
ργασίες για
α
οίηση των αγώνων. ΤΤο τρίτο στά
άδιο αφορά
ά τη διαδικκασία οργά
άνωσης καιι
την υλοπο
στελέχωσης των αγώ
ώνων, καθοορίζεται η οργανωτική επιτροπήή και δημιο
ουργούνταιι
ηση των ερ
ργασιών. Σττο τέταρτο
ο στάδιο οιι
λειτουργικκοί τομείς με στόχο ττη ταξινόμη
διοργανωτές προωθ
θούν την υ
υλοποίηση του αγώνα
α και τέλοςς, εκδίδοντται όλα τα
α
τελικά απ
ποτελέσματτα, αποπλληρωμές τιμολογίων
τ
εξόδων κκαι εξόφληση όσωνν
εργάστηκα
αν. Ο διάπ
πλους της Μ
Μάγχης και ο διάπλους του πορρθμού του Γιβραλτάρ
ρ
αποτελούν δύο από
ό τις πιο γγνωστές πα
αγκοσμίως διοργανώσσεις. Ο διά
άπλους τηςς
Μάγχης είναι το πέρ
ρασμα από την Αγγλία
α στη Γαλλίία απόστασσης 34 χιλιο
ομέτρων. Η
Channel Swimming
S
Associationn και η Ch
hannel Swim
mming _ PPilot Federation είναιι
υπεύθυνεες για την διοργάνω ση. Ο συγγκεκριμένοςς διάπλουςς αποτελείί για ένανν
κολυμβητή ότι και η ανάβαση
η του Έβερ
ρεστ για έναν ορειβά
άτη. Ο διά
άπλους του
υ
πορθμού του Γιβραλλτάρ ενώνειι τον Ατλανντικό Ωκεαννό με την Μ
Μεσογειακή
ή Θάλασσα..
Η απόσταση που καλλύπτουν οι κολυμβητέςς, γνωστή ως
ω και «πύλλες του Ηρα
ακλή», είναιι
περίπου 14,4
1
χιλιόμεετρα. Η Gibbraltar Strait Associatio
on καθώς κκαι οι λιμεννικές αρχέςς
της Ισπαννίας και Μα
αρόκου είνναι συνυπεεύθυνες για
α τη διεξαγγωγή του αγώνα.
α
Στη
η
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
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χώρα μας, ο διάπλου
υς του Μεσσσηνιακού Κόλπου
Κ
είνα
αι ετήσιος δδιεθνής κολλυμβητικόςς
μαραθώνιιος απόστα
ασης 30 χχιλιομέτρωνν που διεεξάγεται α
από το 1988 μεταξύ
ύ
Καλαμάτα
ας‐Κορώνηςς. Θεωρείίται από
ό τους δυσκολότεερους ευρωπαϊκούςς
κολυμβητικούς μαρα
αθωνίους. Δ
Διοργανώνεεται από το
ο Ναυτικό Ό
Όμιλο Καλα
αμάτας καιι
τελεί υπό την αιγίδα των Δήμωνν Καλαμάτα
ας, Κορώνηςς και Νομαρρχίας Μεσσ
σηνίας.
ανοικτής θα
αλάσσης, κανονισμοί,
κ
ί, οργάνωσ
ση αγώνωνν
Λέξεις κλλειδιά: κολλύμβηση α
ανοικτής θαλάσσης
θ

16872
ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ
ΠΗΡΕΣΙΩΝ Π
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧ
ΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗ
Γ
ΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Κ
Αντωνιάδ
δης Χ. , Τσίτσκαρη Ε., Κ
Κώστα Γ., Αλεξανδρής Κ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α., Αρισ
στοτέλειο Π
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλοννίκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
charis_antoniades@hotmail.co m
EVALUATIION OF THE
E SERVICE Q
QUALITY PR
ROVIDED IN CYPRUS FITTNESS CENTERS
C. Antoniaades , E. Tsiitskari, G. CCosta, K. Ale
exandris
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS., Aristotle University of Thessalo
oniki,
D.P.E.S.S.
Ο αυξημέένος ανταγω
ωνισμός μεεταξύ των ιδιωτικών γυμναστηρρίων έχει εντείνει τηνν
ανάγκη για τη βελττίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουνν τόσο στα
α
υπάρχοντα όσο καιι στα μέλη
η που προ
οσπαθούν να προσελλκύσουν. Η ποιότητα
α
υπηρεσιώ
ών αποτελεί ένα ιδιαίτεερα σημανττικό θέμα το
ου (αθλητικκού) μάρκεττινγκ, αφού
ύ
η αντίληψ
ψη για τηνν παρεχόμ
μενη ποιότη
ητα υπηρεεσιών σχετίίζεται άμεσ
σα με τηνν
ικανοποίη
ηση των πεελατών αλλλά και με τη διατήρ
ρησή τους.. Η ανασκόπηση τηςς
σχετικής βιβλιογραφ
β
φίας, όμως, δεν ανέδειιξε έρευνες που να έχο
χουν πραγματοποιηθείί
στο γεωγραφικό χώ
ώρο της Κύ
ύπρου. Σκοπ
πός της συ
υγκεκριμένηης εργασία
ας ήταν να
α
μελετήσειι το πώς οι πελάτες γγυμναστηρίων στην Κύπρο
Κ
αξιοολογούν τηνν ποιότητα
α
υπηρεσιώ
ών που τουςς παρέχεταιι από τα γυ
υμναστήρια
α στα οποία
α είναι μέλη
η. Δύο από
ό
τα πέντε εγκεκριμένα
ε
α ιδιωτικά γγυμναστήριια της Λεμεεσού δέχθη καν να συμ
μμετάσχουνν
στην έρευ
υνα. Το ερω
ωτηματολόγ ιο τελικά συμπληρώθη
ηκε από 31 5 μέλη αυττών. Για τηνν
αξιολόγησ
ση της ποιιότητας υπ
πηρεσιών χρησιμοποι
χ
ολόγιο τωνν
ήθηκε το ερωτηματο
Alexandriss, Zahariadis, Tsorbatzooudis και Grouios
G
(200
04), το οποίίο έχει επαννειλημμένα
α
χρησιμοπο
οιηθεί σε ελληνικό π
πληθυσμό και έχει αποδειχθεί
α
η εγκυρόττητα και η
αξιοπιστία
α του. Το συ
υγκεκριμένοο όργανο αξιολόγησης
α
ς αποτελείτται από 25 μεταβλητές
μ
ς
που εντά
άσσονται σεε πέντε πα
αράγοντες της ποιότη
ητας υπηρεεσιών γυμνναστηρίων::
χειροπιασ
στό στοιχείίο, προσωπ
πικό, αξιο
οπιστία, αννταπόκριση και προσ
σδοκώμενο
ο
αποτέλεσμα και απαντώντα
αι μέσω μίας επ
πταβάθμιαςς κλίμακα
ας Likert..
Πραγματο
οποιήθηκε Cronbach aa, που επιβ
βεβαίωσε την
τ αξιοπισστία της κλλίμακας (μεε
εξαίρεση των παράγγοντα «αξιιοπιστία», που
π
παρου
υσίασε σχεττικά χαμηλλό α=,701)..
Πραγματο
οποιήθηκανν, ακόμη, πεεριγραφικές αναλύσεις από τις οπποίες προέκυψε ότι οιι
πελάτες των γυμνασ
στηρίων είνα
αι πολύ ευχχαριστημέννοι από τηνν ποιότητα υπηρεσιώνν
ο με Μ.Ο.=
=5,71, προσσωπικό με Μ.Ο.=6,58,,
που τους παρέχετε (χειροπιασττό στοιχείο
αξιοπιστία
α με Μ.Ο.=5,75, ανταπ
πόκριση με Μ.Ο.=5,67 και προσδδοκώμενο αποτέλεσμα
α
α
με Μ.Ο.=6
6,48), ιδίωςς δε από τοο προσωπικό και το προσδοκώμ
π
μενο αποτέλεσμα που
υ
έχουν. Πιθ
θανά, η ικα
ανοποίησή ττους από το
ο προσωπικκό να προέρρχεται από το γεγονόςς
ότι έχουν το αποτέλεσμα που εεπιθυμούν.. Η βελτίωσ
ση των χειρροπιαστών υπηρεσιώνν
που παρέχουν τα
α γυμνασστήρια (εεξοπλισμό, χώρους άσκησης, ποικιλία
α
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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προγραμμ
μάτων) να επιφέρει
ε
κα
αι την ακόμη
η μεγαλύτερη ικανοποοίηση των μελών
μ
τους..
Προφανώς, η ποιότη
ητα των παρρεχομένων υπηρεσιώνν είναι μία παράμετρο
ος που έχειι
ιδιαιτέρως προσεχθεί από τοους επαγγεελματίες τω
ων γυμνασστηρίων σττην Κύπρο..
Μελλοντικκές έρευνες θα πρρέπει να μελετήσου
υν και άλλλες διασττάσεις τηςς
καταναλω
ωτικής συμπ
περιφοράς π
προκειμένο
ου να εξαχθ
θούν ασφαλλή συμπερά
άσματα για
α
την ικανοπ
ποίηση και,, άρα, τη δια
ατήρηση τω
ων μελών τω
ων γυμνασττηρίων στηνν Κύπρο.
Λέξεις κλεειδιά: ποιόττητα υπηρεεσιών, γυμναστήρια, Κύ
ύπρος
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ
Ε
ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣ ΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟ
ΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛ
ΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟ
ΟΤΗΤΑΣ
Κουκώλη Μ. , Ζαρώττης Γ., Αθανναηλίδης Ι.
ου. Σχολή α
ανθρωπιστιικών Σπουδ
δών, Δημοκκρίτειο Παννεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Αιγαίο
Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Τ
iathanai@
@phyed.dutth.gr
FUNDAMEENTAL AND
D APPROAC HES OF TOT
TAL QUALIT
TY MANAGEEMENT AND
EDUCATIO
ON
M. Koukoli , G. Zarottis, I. Athan ailidis
Universityy of Aegean
n. Deaprtmeent of Hum
man Educatio
on, Democrritus University of
Thrace, D..P.E.S.S.
Σκοπός τη
ης παρούσας μελέτηςς είναι η προσέγγιση
π
της φιλοσσοφίας της Διοίκησηςς
Ολικής Πο
οιότητας (To
otal Qualityy Managem
ment) και ευ
υελπιστεί να
α αποδείξειι ότι η ΔΟΠ
Π
είναι μια ολοκληρωμένη φιλοσσοφία διοίίκησης, που
υ συγκεντρρώνει πολλλές από τιςς
ήμης και μπορεί να
α εφαρμοσστεί με επ
πιτυχία σεε
αρχές της διοικητικής επιστή
σεις και οργγανισμούς π
παροχής υπ
πηρεσιών, ιδιωτικούς ή δημόσιο
ους. Η ΔΟΠ
Π
επιχειρήσ
δεν είναι μια ακόμη διοικητική μόδα, αλλά
ά ούτε η πα
ανάκεια ούττε η «θεραπ
πεία» κάθεε
διοικητική
ής παθολογίας Είναι ένας νέο
ος τρόπος διοίκησης που στοχχεύει στηνν
ικανοποίη
ηση των πελατών
π
μ
μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιό
ότητας τωνν
διαδικασιιών και τωνν προϊόντωνν ή των παρεχόμενων υπηρεσιώνν. Ερμηνεύοντας τουςς
αντίστοιχο
ους όρους έχουμε: Total‐Oλική
ή, που σημαίνει ότιι επηρεάζεει όλο τονν
οργανισμό
ό, Quality‐π
ποιότητα, π
που δηλώννει το βαθμό τελειόττητας που μπορεί να
α
παρέχει ένα προϊόν ή μια υπηρρεσία, Management‐διοίκηση, δηηλαδή τέχνη ή τρόποςς
χειρισμού
ύ και καθοδήγησης τοου ανθρώπ
πινου δυνα
αμικού για την εκπλή
ήρωση τωνν
στόχων το
ου οργανισμού. Σύμφω
ωνα με του
υς κύριους εισηγητές ττης Ολικής Ποιότηταςς
(Deming, Juran, Feiggenbaum, I shikawa, Taguchi) η επιτυχής
ε
εφ
φαρμογή της ΔΟΠ σεε
ανισμό εξαρτάται απόό τρεις βασ
σικές προϋπ
ποθέσεις: Δ
Δέσμευση, Συμμετοχή,
Σ
,
έναν οργα
Επιστημοννική Γνώση
η. Το Μannagement Ολικής
Ο
Ποιιότητας είνναι η δέσμ
μευση που
υ
αναλαμβά
άνεται σε επίπεδο ολόόκληρου το
ου οργανισμ
μού, να γίννουν όλα μεε το σωστό
ό
τρόπο. Η έρευνα αρχικά αναλλύει τις βα
ασικές έννο
οιες της ΔΟ
ΟΠ και στη
η συνέχεια
α
αναφέρει τις αρχές, τις μεθόδδους και τα
α εργαλεία
α, καθώς κα
αι τη φιλοσοφία τωνν
κυρίων εισ
σηγητών, κάνοντας εκκτενέστερη αναφορά στον
σ
Demin g,τον πρωττεργάτη τηςς
ΔΟΠ. Κατταλήγει σττο συμπέρα
ασμα ότι η Διοίκηση
η Ολικής Ποιότητας είναι ένα
α
ολοκληρω
ωμένο πλαίσ
σιο οργάνω
ωσης – διοίκησης και αξιολόγηση
α
ης των οργα
ανισμών το
ο
οποίο όπ
που έχει εφαρμοσττεί συμβά
άλλει στην ουσιαστιική και πραγματική
π
ή
αναβάθμιιση. Έρευνεες έχουν δεείξει ότι επιχειρήσεις και οργανιισμοί που υιοθέτησαν
υ
ν
τις αρχές της ΔΟΠ κερδίζουν
κ
τα
α διεθνή και αναγνωρ
ρισμένα βρραβεία ποιό
ότητας που
υ
οιοτικά παρραγόμενων προϊόντων τους. Βέβα
αια δεν ισχχύει το ίδιο
ο
είναι ένδεειξη των πο
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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για τη δη
ημόσια διο
οίκηση, η οποία με καθυστέρη
ηση υιοθεττεί τη ΔΟΠ
Π ως μέσο
ο
βελτίωσηςς των παρεχχόμενων απ
πό αυτή υπηρεσιών.
Λέξεις κλεειδιά: θεμελλιώδη, διοίίκηση, εκπα
αίδευση
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άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α., Αρισ
στοτέλειο Π
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλοννίκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
kastrape@
@phyed.dutth.gr
EFFICIANC
CY EVALUAT
TION OF TH
HE SPONSORSHI OF TH
HE LARISSA' S SPORT TE
EAM
A. Basdekkis , K. Astra
apellos, G. CCosta, G. Tzzetzis, O. Matsouka
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS., Aristotle University of Thessalo
oniki,
D.P.E.S.S.
ης προτεινόμενης έρευ νας είναι να
α μελετηθεεί η έννοια ττης χορηγία
ας σε σχέση
η
Σκοπός τη
με άλλες παραμέτρο
π
ους συμπερ ιφοράς τωνν φιλάθλωνν μιας Ποδοοσφαιρικήςς Ανώνυμηςς
Εταιρίας και ειδικόττερα της Αθθλητικής Ένωσης Λάρ
ρισας. Ως α
αντικειμενικός στόχοςς
στην έρευ
υνα τέθηκε η διερεύνη
ηση της δια
αφοροποίησ
σης των στά
άσεων και προθέσεων
π
ν
των φιλάθ
θλων της Α..Ε.Λ., προς ττην έννοια της χορηγίας και άλλω
ων συγγενώ
ών εννοιών,,
ανάλογα με
μ την γνώση ή τη μη γνώση τωνν φιλάθλωνν για τους χχορηγούς της ομάδας..
Το δείγμα
α της έρευ
υνας αποτέέλεσαν 209
9 φίλαθλοι της Ποδοοσφαιρικής Ανώνυμηςς
Εταιρίας «Αθλητική Ένωση Λά
άρισας» οι οποίοι συμπλήρωσανν ερωτημα
ατολόγιο το
ο
οποίο εξέέταζε τη γενική
γ
στάσση των φιλάθλων για το θεσμμό της χορηγίας, τα
α
αντιλαμβα
ανόμενα οφ
φέλη μιας ετταιρίας‐χορ
ρηγού, τα δημογραφικκά χαρακτηρ
ριστικά τωνν
φιλάθλωνν και τη συχνότητα πα
αρακολούθησης αγώνων και καττανάλωσης προϊόντωνν
από τουςς φιλάθλου
υς. Τα αποοτελέσματα
α έδειξαν ότι ο χορρηγός αναγγνωρίστηκεε
περισσότεερο (83.3%)) από θεαττές που ήτα
αν πιο ταυττισμένοι μεε την ομάδα
α και ότι η
πλειοψηφ
φία των φιλλάθλων είνα
αι σε θέση να αναγνω
ωρίσει αυθθόρμητα τηνν εταιρεία‐‐
χορηγό (80,4%). Επ
πιπλέον, οοι θεατές με μεγαλύ
ύτερη ταύττιση με την
τ
ομάδα
α
ήσανε θετιική εικόνα για το χορ
ρηγό (67%) και δείχνοουν την πρ
ρόθεση για
α
δημιουργή
αγορά πρ
ροϊόντων το
ου χορηγοού στο μέλλλον (89.2%
%) και τέλοος πιστεύο
ουν πως οιι
χορηγίες προσφέρο
ουν πολύτιιμη οικονο
ομική βοήθ
θεια στις ομάδες (7
79,5%). Τα
α
αποτελέσματα της έρευνας μποορούν να χρησιμοποι
ηθούν απόό εταιρίες που
χ
π θέλουνν
να προβούν σε χορηγίες, να χρη
ησιμεύσουνν συμβουλεευτικά στις διοικήσεις αθλητικώνν
συλλόγωνν, στο σχεδιασμό δικώ
ών τους προ
οτάσεων χο
ορηγίας με σκοπό τηνν ανεύρεση
η
οικονομικκών πόρων καθώς και α
από ερευνη
ητές που θέέλουν να δηημιουργήσο
ουν όργανα
α
μέτρησης για την εκττίμηση της α
αποτελεσμα
ατικότητας μιας χορηγγίας.
Λέξεις κλεειδιά: αθλητική χορηγίία, αθλητικά σωματεία
α, αξιολόγη ση
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