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ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟ
ΟΧΗΣ ΥΠΗΡ
ΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟ
ΟΓΡΑΜΜΑΤΤΩΝ ΧΟΡΟΥ
Υ ΣΕ
ΓΥΜΝΑΣΤΤΗΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΥΣ, ΔΗΜΟΥΣ
Σ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕ
ΕΣ
Ρόζου Ε. , Ματσούκα
α Ο., Κωνστταντίνου Π..
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
erozou@h
hotmail.com
m
SERVICE QUALITY
Q
EV
VALUATION OF DANCIN
NG TRAININ
NG TO GYM
MS, CULTURAL CLUBS,
PUBLIC AU
UTHORITIESS AND PRIV
VATE DANCEE STUDIOS
E. Rozou , O. Matsou
uka, P. Konsstantinou
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Ο χορός ως
ω κινητική
ή δραστηριόότητα αναψ
ψυχής έχει εδώ και ππολλά χρόνιια βρει τηνν
θέση του
υ στην φυ
υσική αγω
ωγή και τη
ην άθληση
η. Παρόλο που, οι υπηρεσίεςς
αξιολογού
ύνται από τους
τ
πελάττες ανάλογα
α με τις αννάγκες και τις επιδιώξξεις τους η
ποιότητα μπορεί να επηρεαστεεί οποιαδή
ήποτε στιγμ
μή κατά τη διάρκεια της
τ σχέσηςς
μεταξύ του
τ
κατανα
αλωτή καιι ενός ορ
ργανισμού υπηρεσιώνν. Στην προσπάθεια
π
α
διερεύνησ
σης του συγκεκριμέ
σ
νου προβλληματισμού
ύ δόθηκε και συμπ
πληρώθηκεε
ερωτηματτολόγιο απ
πό 125 άτοομα διαφόρων ηλικια
ακών κατηγγοριών κα
αι των δύο
ο
φύλων, τα
τ οποία συμμετείχα
αν σε προ
ογράμματα
α χορού ππου παρέχονται από
ό
δημόσιους και ιδιωττικούς φορεείς, στην ευρύτερη γεεωγραφική περιοχή τη
ης Ελλάδαςς
(Αθήνα, Θεσσαλονίκ
Θ
κη, Κομοτηννή, Τρίκαλα
α). Χρησιμο
οποιώντας ττη στατιστιική μέθοδο
ο
ανάλυσηςς δεδομένω
ων, SPSS γ ια window
ws, διαπιστώ
ώθηκε πωςς η πλειοψ
ψηφία τωνν
χορευτών σε ιδιωτικούς φορεείς (63%) και συγκεεκριμένα σσε σχολές χορού καιι
γυμναστήρια εξέφρα
ασαν τα υ ψηλότερα επίπεδα ικκανοποίησηης. Επιπρόσ
σθετα, ένα
α
ό ποσοστό (42%)
(
ανδρ ών και γυνα
αικών ηλικίίας 25‐35 ανναφέρει πω
ως, ο υλικόςς
σημαντικό
εξοπλισμό
ός, οι αίθουσες διδασσκαλίας, κα
αι οι κλιματικές συνθ ήκες που επικρατούν
ε
ν
κατά τη διάρκεια
δ
τω
ων μαθημά
άτων χορού στους δημ
μόσιους ορργανισμούςς, δεν είναιι
κατάλληλεες και χρήζουν άμεεσης βελτίίωσης και ανανέωσηης. Όσον αφορά τα
α
προγράμμ
ματα, χαρακτηρίζονταιι αξιόπιστα
α με καλά σχεδιασμέν
σ
νο περιεχόμ
μενο και οιι
υπεύθυνο
οι των δρα
αστηριοτήττων, σύμφω
ωνα με τις προσωππικές εκτιμ
μήσεις τωνν
συμμετεχό
όντων, φαίννονται να ικκανοποιούνν τις απαιτή
ήσεις και να
α έχουν επα
αρκή γνώση
η
του αντικκειμένου. Συμπερασμ
Σ
ματικά, προ
οέκυψαν χρήσιμες
χ
πλληροφορίες που, θα
α
βοηθήσου
υν στη σωσ
στή αξιολόγγηση των ανναγκών τωνν διαφόρωνν κοινωνικώ
ών ομάδωνν
που συμ
μμετέχουν σε δρασστηριότητεςς χορού και θα υπογραμμ
μίσουν τιςς
προτεραιό
ότητες που θα πρέπειι να δοθούνν σε δημόσιο και ιδιω
ωτικό τομέα
α, εφόσον η
ποιότητα θα πρέπει να
ν αποτελεεί κοινό γνώ
ώμονα των εκάστοτε
ε
εππιχειρήσεω
ων. Κρίνεταιι
αναγκαία η θέσπιση κινήτρων σσε συνδυασ
σμό με μία συστηματιική ενημέρωση για τα
α
οφέλη τηςς συμμετοχής σε προγ ράμματα αναψυχής μέσω του χοορού, ώστε να αυξηθείί
η συμμετο
οχή σε ανάλλογες δρασττηριότητες.
Λέξεις κλεειδιά: servicce quality, ddance trainiing, recreation
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
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ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
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Η EΛΛΗΝΙΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Α ΤΩΝ ΠΡΟ
ΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΆΘΛΗ
ΗΣΗΣ ΓΙΑ ΌΛ
ΛΟΥΣ» ΑΠΟ
Ο
ΤΗ ΔΕΚΑΕΕΤΙΑ ΤΟΥ 80
0 ΈΩΣ ΚΑΙ ΣΗ
ΗΜΕΡΑ
Νικολαϊδο
ου Σ. , Μαυ
υρομμάτης Γ., Κώστα Γ.,
Γ Υφαντίδο
ου Γ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
sofitakis@
@hotmail.co
om
THE GREEK REALITY OF
O THE PRO
OGRAMS "SSPORTS FOR
R ALL" FOR THE DECAD
DE 80S
DAY
UNTIL TOD
S. Nikolaid
dou , G. Ma
avrommatiss, G. Costa, G. Yfantido
ou
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Ο αθλητισ
σμός για όλλους, αποττελεί δικαίω
ωμα για του
υς πολίτες, ανεξαρτήττου φύλου,,
ηλικίας, προέλευσης
π
ς και μόρφ
φωσης. Στη χώρα μας,, αυτό το δδικαίωμα ανέλαβε
α
το
ο
Υφυπουργγείο Νέας Γενιάς & Αθλητισμο
ού με τη λειτουργία των προγγραμμάτωνν
«Μαζικού
ύ Λαϊκού Αθ
θλητισμού»». Ο ρόλος των
τ προγρα
αμμάτων πρρέπει να είίναι τέτοιοςς
ώστε: "η άσκηση
ά
να αποτελεί κκοινωνική επένδυση
ε
βελτιώνοντα
β
ας την ποιό
ότητα ζωής,,
συμβάλλο
οντας στην πρόληψη εεκφυλιστικώ
ών τάσεων και συντελλώντας στηνν ανάπτυξη
η
διαπροσω
ωπικών σχέσεων". Οι Οργανισμο
οί Τοπικής Αυτοδιοίκηησης εμπλο
ούτισαν καιι
ενσωμάτω
ωσαν τα πρ
ρογράμματα
α στον προ
ογραμματισ
σμό τους. ΣΣκοπός της παρούσαςς
εργασίας ήταν η ανα
ασκόπηση ττης πορείαςς των προγρ
ραμμάτων ««Άθλησης για
γ Όλους»
»
από τη δημιουργία
δ
α τους ως και σήμεερα. Πέντεε πρόσφαττες έρευνες και δύο
ο
βιβλιογρα
αφικές ανα
αφορές χρ ησιμοποιήθ
θηκαν για την ανασσκόπηση. Ο πρώτοςς
δημοτικόςς οργανισμό
ός ήταν το κκέντρο νεόττητας του Δήμου
Δ
Αθηνναίων το 19
937. Σκοπόςς
του οργαννισμού, ήτα
αν η καλλιέρργεια της φυσικής,
φ
πννευματικής και ηθικής ανάπτυξηςς
των Αθηναίων. Το πρώτο πρόγγραμμα που
υ υλοποιήθ
θηκε σε εθννικό επίπεδ
δο, ήταν το
ο
«Αθλητισμ
μός και Πα
αιδί». Η επ
πιτυχία τηςς συγκεκριμ
μένης προσσπάθειας οδήγησε
ο
το
ο
ΥΝΓΑ να δημιουργγήσει σε πανελλήνια
α κλίμακα
α, μέσω ττης ΓΓΑ, μια σειρά
ά
προγραμμ
μάτων με τίτλο
τ
«Μαζζικός Λαϊκό
ός Αθλητισ
σμός». Το 1983, ιδρύ
ύθηκε στηνν
Λάρισα ο πρώτος Δημοτικόός Αθλητικκός Οργαννισμός. Ο ι πρωτεργγάτες τωνν
προγραμμ
μάτων των ΜΛΑ ήτανν το ΥΝΓΑ, οι πολίτεςς, οι νομαρρχιακοί υπεεύθυνοι, οιι
καθηγητέςς φυσικής αγωγής,
α
η σχολική κο
οινότητα και ο Oπάπ. Η αρχή τηςς δεκαετίαςς
του 1990
0 χαρακτηρ
ρίζεται απόό έλλειψη θεσμικού πλαισίου κκαι προβλή
ήματα στιςς
διαδικασίίες έγκρισηςς των προγγραμμάτων.. Το Μάιο του
τ 1996, εεπαναπροσ
σδιορίστηκεε
το οργανω
ωτικό τους πλαίσιο
π
καιι ανακοινώθ
θηκε η θεσμ
μική τους κα
ατοχύρωση
η. Σύμφωνα
α
με αυτό, φορείς
φ
υλοποίησης ορρίστηκαν οιι ΟΤΑ, ενώ η ΓΓΑ ανέλα
αβε επιτελιικό ρόλο. Η
καθυστέρηση στη χρηματοδό
χ
ότηση από τη ΓΓΑ αποδείχτηκ
α
κε το σημ
μαντικότερο
ο
πρόβλημα
α. Η περίο
οδος 2000‐‐2004 χαρα
ακτηρίζεταιι από τηνν αντιφατικκότητα τηςς
κυβέρνησ
σης. Από τη μια οι υποοσχέσεις της για επιπρ
ρόσθετη χρηηματοδότηση και από
ό
την άλλη η καθυσττέρηση κατταβολής τη
ης. Το διάσ
στημα 20044 – 2010 παραμένειι
σταθερή η πολιτιική, βάση οργανωττικού πλαισίου τουυ 1996, με μικρέςς
διαφοροπ
ποιήσεις. Σήμερα, υ
υφίσταται μια νέα πραγματτικότητα βάση
β
του
υ
«Καλλικρά
άτη» με τηνν οποία επέέρχεται η ανναδιάταξη του
τ τρόπουυ λειτουργία
ας των ΟΤΑ
Α
που χαρα
ακτηρίζοντα
αι από διοικκητική, οικονομική κα
αι δημοσιοννομική αυττοτέλεια. Η
διοικητική
ή μεταρρύθ
θμιση αναμ
μένεται να επηρεάσει
ε
και τους δηημοτικούς αθλητικούς
α
ς
οργανισμο
ούς Οι ΟΤΑ πραγματοπ
ποιούν προ
ογράμματα αυτόνομα
α
ή σε συνεργγασία με τη
η
ΓΓΑ. Η εικκόνα των πρ
ρογραμμάτω
ων παρουσ
σιάζει πλεοννεκτήματα και μειονεκκτήματα. Ο
μεγάλος αριθμός, η ποικιλία, η ποιότητα και το χαμηλό κκόστος απο
οτελούν τα
α
πλεονεκτή
ήματα ενώ
ώ στα μειοονεκτήματα
α χρεώνοντται η μη ευελιξία τους
τ
λόγω
ω
* 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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γραφειοκρ
ρατίας, ο περιορισμ
μένος αριθ
θμός εγκατταστάσεων,, και οι ανεπαρκείς
α
ς
προδιαγρα
αφές σε θέματα υγιειννής και καθαριότητας.
Λέξεις κλλειδιά: Μαζικός Λαϊκόός Αθλητισ
σμός, Οργα
ανισμοί Τοππικής Αυτο
οδιοίκησης,,
Δημοτικόςς Αθλητικόςς Οργανισμόός

16604
ΔΙΕΡΕΥΝΗ
ΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤ
ΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜ
ΜΜΕΤΕΧΟΝ
ΝΤΩΝ ΑΤΟΜ
ΜΩΝ ΣΤΗ Δ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΠΑΓΟΔΡΟ
ΟΜΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Καλαϊτζόγγλου Σ. , Κο
ουθούρης Χ
Χ., Αλεξανδρ
ρής Κ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α. , Παν
νεπιστήμιο Θεσσαλίαςς,
Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α., Αριστοτέέλειο Πανεπ
πιστήμιο Θεεσσαλονίκη
ης, Τ.Ε.Φ.Α .Α.
stefkala_@
@hotmail.ccom
INVESTIGA
ATING PARTICIPANT’SS ATTITUDES IN ICE SKA
ATING RECR
REATIONALL SPORT
ACTIVITY
S. Kalaitzo
oglou , C. Ko
outhouris, K
K. Alexandrris
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS. , University of Thessaaly, D.P.E.SS.S.,
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S.
Η δραστηριότητα της παγοδροομίας αναψυχής είναι ένας νέος και αναπττυσσόμενοςς
κλάδος σττην Ελληνικκή αγορά τη
ης αθλητική
ής αναψυχής, αποτελώ
ώντας πόλο
ο έλξης για
α
τη συμμεττοχή πολλώ
ών ατόμων. Σκοπός τηςς παρούσαςς έρευνας ήήταν η κατα
αγραφή τωνν
στάσεων των
τ συμμεττεχόντων π ρος τη συγκκεκριμένη δραστηριότ
δ
τητα και η διερεύνηση
δ
η
πιθανών διαφορών
δ
όσον
ό
αφορ ά το διαφο
ορετικό φύλ
λο και την δδιαφορετικκή εμπειρία
α
των συμμ
μετεχόντωνν. Η έρευννα διενεργήθηκε στη
ην πόλη τηης Θεσσαλονίκης καιι
συμμετείχχαν 250 άτομα (43.2 % άνδρες).. Για τη διεερεύνηση ττων στάσεω
ων προς τη
η
παγοδρομ
μία αναψυχχής χρησιμ οποιήθηκε το ερωτημ
ματολόγιο ττων Θεοδω
ωράκης καιι
συνεργατώ
ών (1992) που αποτεελείται απ
πό 7 διπολικά θέματα
α (δύσκολη
η δράση –
εύκολη δρ
ράση). Τα αποτελέσμ
ματα υποσττήριξαν ως σημαντικόττερη στάση
η προς τηνν
συμμετοχή στην παγοδρομία
π
α (στο συννολικό δείίγμα) την «Ευχάρισττη δράση‐‐
(
SSD=1,133). Ο έλεγχος των
τ μέσων όρων με το
ο κριτήριο t
Δυσάρεσττη δράση» (ΜΟ=6,03,
για ανεξά
άρτητα δείγγματα έδειιξε ότι ο παράγοντας
π
ς «φύλο» συνδέεται σε υψηλό
ό
στατιστικό
ό επίπεδο (p<.01) με τις στάσειςς των συμμ
μετεχόντων προς τη παγοδρομία
π
α
αναψυχήςς καθώς οιι γυναίκες σημείωσανν υψηλότερ
ρες τιμές α
από τους άνδρες
ά
στιςς
περισσότεερες στάσεεις. Ακόμη
η η ανάλυ
υση διακύμ
μανσης δια
απίστωσε στατιστικά
ά
σημαντική
ή επίδραση
η του παρά
άγοντα «εμπ
πειρία» (τρίία επίπεδα
α) των συμμ
μετεχόντωνν
σε όλες τιις στάσεις προς
π
τη πα
αγοδρομία (F2,247= 4.718; p< .055), με τους έμπειρουςς
συμμετέχο
οντες να σημειώνου
σ
ν τιμές μεεγαλύτερεςς και από την υποο
ομάδα τωνν
προχωρημ
μένων και από
α την υπ
ποομάδα τω
ων αρχαρίων. Οι εφαρρμογές των παραπάνω
ω
αποτελεσμάτων βοηθούν στη δδιαμόρφωσ
ση του προφίλ των συυμμετεχόντω
ων ατόμωνν
στη δρασ
στηριότητα της παγοδδρομίας αναψυχής σττην Ελλάδα
α και στη δημιουργία
δ
α
συμπερασ
σμάτων σχετικά με τηνν περαιτέρω
ω ανάπτυξη της συγκεκκριμένης δρ
ράσης.
Λέξεις κλεειδιά: στάσεις, συμμεττοχή, παγοδ
δρομία αναψυχής

* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
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pation in the con
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ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΗΣΗ ΑΘΛΗΤ
ΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑ
ΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Π
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩ
ΩΝ ΣΥΛΛΟΓΓΩΝ
Βλάχος Ν.. , Παπασιδ
δέρης Α., Ασ
στραπέλλος Κ., Κώστα
α Γ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
n‐v‐3@ho
otmail.com
SPORT FA
ACILITIES EV
VALUATION DURING SP
PORT CLUBS' TRAINING
G
N. Vlachos , A. Papassideris, K. A
Astrapellos, G. Costa
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Democritu
Σκοπός της
τ
μελέτη
ης είναι ννα αξιολο
ογήσει τις αθλητικέςς και ξενοδοχειακέςς
εγκαταστά
άσεις της Νάουσαςς Ημαθία
ας. Για τη
τ
συλλογγή των δεδομένων
δ
ν
χρησιμοπο
οιήθηκε αννώνυμο ερω
ωτηματολόγγιο το οποίίο συμπληρρώθηκε απ
πό αθλητές,,
προπονηττές και παρ
ράγοντες ποοδοσφαιρικκών σωματείων που ππραγματοπο
οίησαν τηνν
προετοιμα
ασία τους σε ξενοδοχχεία της Νάουσας. Το
ο ερωτηματ
ατολόγιο απ
ποτελούτανν
από 14 ερ
ρωτήσεις για
α το προφίλλ αυτών που συμμετείχαν στην έρρευνα και 3 ερωτήσειςς
αξιολόγησ
σης των ξεννοδοχειακώ
ών εγκατασττάσεων, του προσωπιικού των ξεενοδοχείωνν
και τέλος των χώρωνν άσκησης κκαι εκγύμνα
ασης. Τα απ
ποτελέσματα
α της έρευννας έδειξανν
ότι το 69%
% ξεκινάει το
τ βασικό σστάδιο της προετοιμασίας του αππό 20 Ιουλίίου μέχρι 1
Αυγούστο
ου. Η ηλικία
α των αθληττών είναι απ
πό 19 – 25 ετών
ε
σε ποσσοστό 58% και 15 – 18
8
ετών σε ποσοστό 21%
%. Στην πλεειονότητα (7
77%) τους διαμένουν
δ
σσε 2κλινα δωμάτια καιι
λιγότερο σε τρίκλλινα (15% ) και σεε μονόκλιννα (8%). Οι περιο
οχές όπου
υ
πραγματο
οποιούνται οι προπονή
ήσεις είναι η Κουτσού
ύφλιανη (444%), τα 3 – 5 πηγάδια
α
(25%) καιι ο Αγ. Νικό
όλαος (25%
%). Το 65% αυτών που
υ διαμένουυν στα ξενο
οδοχεία τηςς
περιοχής είναι
ε
πολύ έως απόλυ τα ευχαρισ
στημένοι απ
πό τις τουριιστικές εγκα
αταστάσεις,,
ενώ μόνο το 6,5% δια
ατύπωσε τη
ην δυσαρέσ
σκεια του. Το 70% των ερωτηθέντων δήλωσεε
απόλυτα ικανοποιημ
ι
μένο από τη
ην καθαριόττητα του δω
ωματίου κα
αι του ξενοδ
δοχείου, το
ο
60% από την ποιότη
ητα και τηνν ποσότητα
α του φαγη
ητού και τοο 82% από το φυσικό
ό
περιβάλλο
ον. Συμπερα
ασματικά μ
μπορούμε να πούμε όττι η Νάουσα
α προσφέρεεται για τηνν
προετοιμα
ασία αθληττικών συλλλόγων μικρ
ρών κατηγο
οριών κατά
ά τους καλλοκαιρινούςς
μήνες λό
όγω της ύπαρξης
ύ
κ ατάλληλωνν αθλητικώ
ών εγκατασστάσεων καθώς
κ
καιι
ολοκληρω
ωμένων ξενο
οδοχειακώνν μονάδων.
Λέξεις κλεειδιά: αθλητικός Τουριισμός, αξιολλόγηση, Νά
άουσα

* 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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