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Πεξηνδηθό Αζιεηηθνύ Τνπξηζκνύ θαη Αλαςπρήο
Αληηιακβαλόκελε πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ
ζε πξνγξάκκαηα ρνξνύ
Πεξίιεςε
Ο ρνξόο σο θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα αλαςπρήο έρεη εδώ θαη πνιιά ρξόληα βξεη ηελ ζέζε
ηνπ ζηελ θπζηθή αγσγή θαη ηελ άζιεζε. Παξόιν πνπ, νη ππεξεζίεο αμηνινγνύληαη από
ηνπο πειάηεο, ε πνηόηεηα κπνξεί λα επεξεαζηεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ θαηαλαισηή θαη ελόο νξγαληζκνύ ππεξεζηώλ. Σηελ πξνζπάζεηα
δηεξεύλεζεο

ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ

πξνβιεκαηηζκνύ

δόζεθε

θαη

ζπκπιεξώζεθε

εξσηεκαηνιόγην από 125 άηνκα δηαθόξσλ ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ, ηα νπνία ζπκκεηείραλ
ζε πξνγξάκκαηα ρνξνύ πνπ παξέρνληαη από δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο, ζηελ
επξύηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Διιάδαο. Φξεζηκνπνηώληαο ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν
αλάιπζεο δεδνκέλσλ, SPSS γηα windows, δηαπηζηώζεθε πσο ε πιεηνςεθία ησλ
ρνξεπηώλ ζε ηδησηηθνύο θνξείο (63%) θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ζρνιέο ρνξνύ θαη
γπκλαζηήξηα εμέθξαζαλ ηα πςειόηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο. Δπηπξόζζεηα, έλα
ζεκαληηθό πνζνζηό (42%) αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ειηθίαο 25-35 αλαθέξεη πσο, ν πιηθόο
εμνπιηζκόο, νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ρνξνύ ζηνπο δεκόζηνπο νξγαληζκνύο, δελ είλαη θαηάιιειεο
θαη ρξήδνπλ άκεζεο βειηίσζεο θαη αλαλέσζεο. Όζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα,
ραξαθηεξίδνληαη αμηόπηζηα κε θαιά ζρεδηαζκέλν πεξηερόκελν θαη νη ππεύζπλνη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, θαίλνληαη λα ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο θαη λα έρνπλ επαξθή γλώζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σπκπεξαζκαηηθά, πξνέθπςαλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ, ζα
βνεζήζνπλ ζηε ζσζηή αμηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ ησλ δηαθόξσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ρνξνύ θαη ζα ππνγξακκίζνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο
πνπ ζα πξέπεη λα δνζνύλ ζε δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, εθόζνλ ε πνηόηεηα ζα πξέπεη
λα απνηειεί θνηλό γλώκνλα ησλ εθάζηνηε επηρεηξήζεσλ. Κξίλεηαη αλαγθαία κία
ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε γηα ηα νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα αλαςπρήο κέζσ
ηνπ ρνξνύ, ώζηε λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ζε αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο.
Λέμεηο θιεηδηά: ρνξεπηέο, αλαςπρή, ρνξνδηδάζθαινο
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Perceived service quality of public and private programs in dance

Abstract
Dance as a recreational activity of motion has found its place in sport and recreation in
recent years. The purpose of this research was the service quality evaluation of public
and private authorities to dancing training programs. In an effort to investigate this
specific concern a questionnaire was handed out and completed by 125 individuals of
different age groups, who participated in dance programs that were provided by public
and private institutions in the wider geographical area of Greece. Using the statistical
method of data analysis, SPSS for windows, it was found that the majority of dancers in
private institutions (63%) and particularly in dance schools and gyms have expressed
the highest levels of satisfaction. Furthermore, a significant number of aged 25-35 men
and women (42%) emphasize that the equipment, classrooms, and temperature
conditions during the dance courses in public institutions are not adequate and need
immediate improvement and refurbishment. As far as the programs are concerned, they
are rated reliable with well-designed content and activities, while those responsible seem
to meet the requirements and have sufficient knowledge according to the personal
assessments of participants. In conclusion, useful information was drawn, which will
help properly assess the needs of various social groups participating in dance and will
draw attention to the priorities of the public and private sector, given that quality is a
common concern of each business. It is necessary to provide systematic information
about the benefits of participating in recreational programs through dance in order to
increase participation in such activities.

Key words: dancers, recreation, dance teacher
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Αληηιακβαλόκελε πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ
ζε πξνγξάκκαηα ρνξνύ
Δηζαγσγή

Τα ηειεπηαία ρξόληα, ηόζν ζην εμσηεξηθό όζν ζηελ Ειιάδα αλαπηύζζνληαη θαη
εμειίζζνληαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο άζθεζεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ ςπραγσγία κε ηελ
άζιεζε θαη ηελ επεμία. Τέηνηα πξνγξάκκαηα είλαη θαη ηα δηάθνξα είδε ρνξνύ ζε όιεο ηηο
κνξθέο ηνπ (θνηλσληθόο ρνξόο, παξαδνζηαθόο, θιαζζηθόο θαη κνληέξλνο, ρνξεπηηθή
γπκλαζηηθή). Σύκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρώξν, ν όξνο
«πνηόηεηα ππεξεζηώλ» έρεη απαζρνιήζεη πνιινύο εξεπλεηέο.
Σην ρώξν ηεο αλαςπρήο θαη ηνπ αζιεηηζκνύ ε πνηόηεηα ππεξεζηώλ πξόζθαηα
έγηλε αληηθείκελν έξεπλαο, θαζώο ηηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηελ
αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία. Όπσο αλαθέξεη ν Houlihan (2001), πξαγκαηνπνηνύληαη έξεπλεο
γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ησλ δεκνηηθώλ αζιεηηθώλ νξγαληζκώλ κε
ζθνπό ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ. Σε παγθόζκηα ζπλέδξηα
ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο άζθεζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο, σο θνηλσληθνύ
αγαζνύ θαη πξνηείλνληαη πξαθηηθέο γηα αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζε
πξνγξάκκαηα άζθεζεο θαζώο επίζεο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αύμεζε ησλ
αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηελ επξεία ρξήζε απηώλ από ηνπο πνιίηεο (World
Leisure and Recreation Association, 2003).
Γηα πξώηε θνξά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, εκθαλίζηεθε από ηνλ Gronroos (1984)
ε αληηιακβαλόκελε πνηόηεηα ππεξεζηώλ (perceived service quality), θαηά ηνλ νπνίν είλαη
ε ζπλνιηθή εθηίκεζε ή ζηάζε ησλ θαηαλαισηώλ ζρεηηθά κε ηελ αλσηεξόηεηα κηαο
ππεξεζίαο. Έθηνηε ζεηξά εξεπλεηώλ έρεη πξνηείλεη θαηά θαηξνύο δηάθνξα ζεσξεηηθά
κνληέια αμηνιόγεζεο ηεο παξερόκελεο πνηόηεηαο κε πιένλ δηαδεδνκέλν ην κνληέιν ησλ
Parasuraman, Zeithaml θαη Berry (1988). Μεηά από ζεηξά εθηεηακέλσλ κειεηώλ
θαηέιεμαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ SERVQUAL, απνδίδνληαο κηα
δέζκε πέληε παξαγόλησλ πνηόηεηαο κέζα από 22 δεπγάξηα εξσηήζεσλ. Τν
εξσηεκαηνιόγην SERVQUAL κεηξά ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηώλ ζε
θάζε κία από ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ θαη θαηαζθεπάζηεθε κε
βάζε ην «Μνληέιν ησλ Κελώλ», πνπ παξνπζίαζαλ νη ίδηνη εξεπλεηέο ζηα αξρηθά ζηάδηα
ηεο έξεπλαο ηνπο (Parasuraman, Zeitham, & Berry, 1985). Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ:
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α) ηελ αμηνπηζηία (reliability), β) ηελ εκπηζηνζύλε (assurance), γ) ηελ αληαπόθξηζε
(responsiveness), δ) ηε θξνληίδα (empathy), ε) ηελ εκθάληζε (tangibles). Φαξαθηεξηζηηθή
είλαη ε έξεπλα ησλ Ekinci, Prokopaki, θαη Cobanoglu (2003), πνπ κέζσ ηνπ SERVQUAL,
αμηνιόγεζαλ ηελ πνηόηεηα ππεξεζηώλ, όζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο θηινμελίαο ζηελ
Κξήηε, θαζώο θαη ε έξεπλα ησλ Chelladurai, Scott, & Haywood-Faramer, (1987) πνπ
κέζσ ηεο Κιίκαθαο Απόδνζεο Υπεξεζηώλ Φπζηθήο Καηάζηαζεο (Scale of Attributes of
Fitness Services / SAFS) πξνζδηόξηζαλ πέληε δηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ θπζηθήο
θαηάζηαζεο.
Βέβαηα, παξά ηελ επξεία ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνιόγηνπ SERVQUAL,
πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ δηαθώλεζαλ κε ηελ επίδξαζε ησλ «πξνζδνθηώλ» ζηε
δηακόξθσζε ηεο «αληίιεςεο» ησλ θαηαλαισηώλ αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη πξόηεηλαλ ηελ εθαξκνγή δηαθόξσλ άιισλ ζεσξεηηθώλ
εξγαιείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Cronin θαη Taylor (1992), ππνζηεξίδνληαο απηή ηε λέα
αληίιεςε θαη δηαθσλώληαο κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Parasuraman et al., (1985),
ζθηαγξάθεζαλ ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ σο αληίζηνηρε έλλνηα ηεο ζηάζεο ησλ
θαηαλαισηώλ, δεκηνπξγώληαο ην εξσηεκαηνιόγην SERVPERF. Η αιιειεπίδξαζε, ην
θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα από ηε ζπκκεηνρή, ζπλζέηνπλ
ηηο ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ζηνλ
αζιεηηθό ηνκέα ηα ηειεπηαία ρξόληα (Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis, & Grouios,
2004).

Ωζηόζν, παξά ηελ εμάπισζε ηνπ SERVPERF, ν εληνπηζκόο ησλ θελώλ πνπ
αθνξνύλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηώλ πξηλ θαη κεηά από ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ
παξέρεηαη νινθιεξσκέλα από ηνπο Zeithaml θαη Bitner (2003) Γηα θάζε ράζκα πνπ
δεκηνπξγείηαη κεηαμύ πξνζδνθόκελεο θαη αληηιακβαλόκελεο πνηόηεηαο, πξνηείλεηαη ε
εθαξκνγή αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθήο κε ζηόρν λα θιείζνπλ ηα θελά. Σύκθσλα κε ηνπο
Lim θαη Cromartie (2001) ε εγεζία θαη νη παξάκεηξνη πνπ απηή ζέηεη ζε έλαλ νξγαληζκό
ηνλ

θαζηζηά

απνηειεζκαηηθό

θαη

ζπκβάιιεη

ζεκαληηθά

ζηελ

πνηόηεηα

ησλ

πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ θαη
ηελ πξνζθόιιεζε ηνπο ζηνλ νξγαληζκό. Σύκθσλα κε ηνλ Αιεμαλδξή (2006) ε πνηόηεηα
ππεξεζηώλ είλαη δύζθνιν λα κεηξεζεί. Δίλαη θαηά κεγάιν πνζνζηό κηα ππνθεηκεληθή
εθηίκεζε βαζηζκέλε ζηελ εκπεηξία από ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο. Γηα ην ιόγν απηό ζηελ
πεξίπησζε

ησλ

ππεξεζηώλ

αλαθεξόκαζηε

ζηελ

αληηιακβαλόκελε

πνηόηεηα.
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Αληηιακβαλνκέλε πνηόηεηα, νξίδεηαη σο κηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ή ζηάζε ζρεηηθά κε ηελ
αλσηεξόηεηα

κηαο

ππεξεζίαο.

Σηελ

πεξίπησζε

ησλ

αζιεηηθώλ

ππεξεζηώλ

ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ν όξνο ¨αληηιακβαλόκελε πνηόηεηα¨. Καζώο ην ππνθεηκεληθό
ζηνηρείν ησλ εθηηκήζεσλ είλαη έληνλν θαη νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ
πειαηώλ. Η πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαθνξνπνηήζεη θαη λα
πξνζζέζεη αμία ζηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, σο κέζν γηα ηελ απόθηεζε ζηξαηεγηθνύ
αληαγσληζηηθνύ

πιενλεθηήκαηνο

(Burton,

2002).

Πξνθεηκέλνπ

ινηπόλ

λα

είλαη

αληαγσληζηηθέο, νη επηρεηξήζεηο ζηε ζύγρξνλε επνρή ηείλνπλ ζηελ θαιύηεξε αληίιεςε
ησλ αλαγθώλ ησλ θαηαλαισηώλ θαη ζηελ παξαγσγή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ, ηηο νπνίεο
δηαλέκνπλ κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν (Παπαδόπνπινο, Θενδσξάθεο θαη Αιεμαλδξήο,
2001).
Γεληθά από ηε ζπκκεηνρή ζε θάπνηα δξαζηεξηόηεηα αλαςπρήο / αζιεηηζκνύ ή
από ηελ απόθηεζε εκπεηξηώλ από θάπνηνλ εμσηεξηθό παξάγνληα, ζπλεπάγεηαη κηα
ηθαλνπνίεζε, ζεηηθή ή αξλεηηθή. Η έξεπλα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή απνβιέπεη
ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ύζηεξα από
ηελ θαηαλάισζε ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Οη πειάηεο αμηνινγνύλ ην
πξντόλ/ππεξεζία ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Τν απνηέιεζκα
απηνύ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ή κε ηθαλνπνίεζε. Η ηθαλνπνίεζε από ηελ πιεπξά ηεο
εληζρύεη ηελ πίζηε ηνπ αγνξαζηή θαη ηελ επαλάιεςε ηεο εκπεηξίαο, ελώ ε κε
ηθαλνπνίεζε πξνσζεί κία αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ην πξντόλ / ππεξεζία θαη
ζπλήζσο ν θαηαλαισηήο νδεγείηαη ζε απνκάθξπλζε από απηό (Alexandris & Palialia,
1999).

Έλα αζιεηηθό πξντόλ είλαη θαη ν ρνξόο. Τόζν ζην εμσηεξηθό όζν ζηε ρώξα καο,
δελ είλαη πνιιέο νη έξεπλεο πνπ αζρνινύληαη κε ην αληηθείκελν. Ωζηόζν, νη Tomas θαη
Nelson, (1985) αζρνιήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα ελόο εγρεηξίδηνπ ζηε ζηαηηζηηθή
κεζνδνινγία γηα κεηξήζεηο ζηελ πγεία ζρεηηθά κε ηε θπζηθή αγσγή, ηελ ςπρνινγία, ηελ
ςπραγσγία θαη ην ρνξό. Γηα ην παηδί, ην λα ρνξέςεη είλαη ηόζν ζεκαληηθό όζν ην λα

κηιήζεη, λα αξηζκήζεη ή λα κάζεη γεσγξαθία. Γηα ηνλ ελήιηθα, είλαη έλαο ηξόπνο
απόδξαζεο από ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή ξνπηίλα, ην ζηξεο θαη ην
άγρνο. Είλαη κία επράξηζηε δηέμνδνο, επθαηξία γηα θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή θαη
γλσξηκία κε ηνλ εζσηεξηθό θόζκν ηνπ αηόκνπ. Γηα ηνλ ειηθησκέλν, απνηειεί κέζσ
ςπραγσγίαο αθόκε θαη σο ζεαηήο αιιά θαη σο ζπκκεηέρνληαο είλαη ε πην δηαζθεδαζηηθή
θαη απιή κνξθή άζθεζεο, ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο εθηόλσζεο, πγείαο θαη επεμίαο. Ο
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ρνξόο είλαη έθθξαζε ηεο απζόξκεηεο ραξάο γηα δσή, κηα επεξγεζία γηα ην ζώκα θαη ηελ
ςπρή θαη ην πλεύκα (Higgens, 2001).
Ο ρνξόο δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα ζύλαςε ζρέζεσλ θαη απόθηεζε λέσλ
γλσξηκηώλ. Απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ζάξξνο θαη απηνπεπνίζεζε αλαθέξεη ν Billmann
(1998). Η γλώζε ηνπ ζώκαηνο δηεπθνιύλεη πνιύ απηή ηε δηαδηθαζία. Όηαλ ρνξεύεη θαλείο
κε άιια άηνκα θαηά θάπνην ηξόπν επηθνηλσλεί καδί ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη
πξνδηαγξάθεη ηελ απνδνρή ηνπ από ην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό ζύλνιό θαζώο αλήθεη
ήδε ζηελ νκάδα. Πηζηεύεη αθόκε, πσο ρνξεπηέο ή θαη ζεαηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
ιάβνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ κελύκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κέζα από ην ρνξό ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη λα κεζνιαβήζεη πξνθνξηθόο ιόγνο. Δίλαη ζρεδόλ αδύλαην λα κεηαηξαπεί ζε
ιόγν ε «εθκπζηήξεπζε» πνπ γίλεηαη κε ηελ άζθεζε.
O

ζθνπόο

ηεο

παξνύζαο

έξεπλαο

εζηηάδεηαη

ζηε

δηεξεύλεζε

ηεο

αληηιακβαλόκελεο πνηόηεηαο παξνρήο ππεξεζηώλ, ησλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ
ζε πξνγξάκκαηα ρνξνύ. Οη ππεξεζίεο αμηνινγνύληαη από ηνπο πειάηεο αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπο. Γη’ απηό ην ιόγν, επηπξόζζεηνο ζθνπόο ηεο έξεπλαο
είλαη, λα δηαπηζηώζεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ, ηνπ θύινπ, ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο θαη ηνπ επηπέδνπ κόξθσζεο, κε ηελ δηάξζξσζε ησλ πέληε δηαζηάζεσλ ηνπ
επηπέδνπ ηεο πνηόηεηαο παξνρήο ππεξεζηώλ (ηελ αμηνπηζηία, ηελ εκπηζηνζύλε, ηελ
αληαπόθξηζε, ηε θξνληίδα, ηελ εκθάληζε).
Μεζνδνινγία
Δείγμα
Τν δείγκα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, απνηειείηαη από άηνκα δηαθόξσλ
ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ (από 12 εηώλ θαη άλσ), αζηηθώλ θαη εκηαζηηθώλ ηκεκάησλ ηεο
επξύηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο Διιάδαο. Ο ηξόπνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο έγηλε
κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Σηελ πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ε αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ
δείγκαηνο ζε όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξε έθηαζε, επηιέρζεθε έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ
από ηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε (κεγάιν αζηηθό θέληξν), έλα κέξνο από ηελ
Κνκνηελή (κηθξό αζηηθό θέληξν) θαη έλα κέξνο από ηα Κνπθάιηα Θεζζαινλίθεο θαη ηελ
Καιακπάθα Τξηθάισλ (θσκόπνιε). Δπίζεο, ε παξνύζα έξεπλα αζρνιήζεθε κε άηνκα
πνιιώλ ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξόηεηεο ηόζν ζηνλ θπζηνινγηθό
όζν θαη ζηνλ ςπρνινγηθό ηνκέα. Γηα ην ιόγν απηό, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα
πξαγκαηηθή εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί, επηιέρζεθε ε πξνζσπηθή
ηεξαξρεκέλε ζπλέληεπμε κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ. Τν εξσηεκαηνιόγην δόζεθε θαη
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ζπκπιεξώζεθε από 125 άηνκα δηαθόξσλ ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ, ηα νπνία ζπκκεηείραλ
ζε πξνγξάκκαηα ρνξνύ πνπ παξέρνληαη από δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο. Τα
ηκήκαηα ζηηο εθάζηνηε επηρεηξήζεηο ήηαλ κεηθηά θαη απνηεινύληαλ από ρνξεπηέο θαη ησλ
δύν θύισλ.
Όργανο μέτρησης
Τν εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεξεύλεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο
πνηόηεηαο ππεξεζηώλ, ήηαλ ε θιίκαθα πνηόηεηαο ππεξεζηώλ ηνπ Alexandris (2002), ε
νπνία πεξηιακβάλεη έμη δηαζηάζεηο ηεο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ: πιηθόο εμνπιηζκόο (6
κεηαβιεηέο), δηνηθεηηθό πξνζσπηθό (7 κεηαβιεηέο), πξνγξάκκαηα (5 κεηαβιεηέο),
αμηνπηζηία (5 κεηαβιεηέο), ππεύζπλνη δξαζηεξηνηήησλ (5 κεηαβιεηέο), θαη πξνζσπηθέο
εθηηκήζεηο ησλ αζθνύκελσλ (6 κεηαβιεηέο). Οη Γθηνπδειηάλ, Θενδσξάθεο, Κώζηα,
Γαξγαιηάλνο (2002), αλαθέξνπλ πςειή αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο Alexandris (2002), κε
ζπληειεζηή α ηνπ Cronbach 0.87 γηα ηνπο γπκλαζηέο, 0.84 γηα ηελ αμηνπηζηία θαη 0.70 γηα
ηα πξνγξάκκαηα.
Τν πξώην ζηάδην ηεο έξεπλαο πεξηιάκβαλε έξεπλα ζρεηηθά κε ην πνηνη
νξγαληζκνί

εληάζζνπλ

ζην

πξόγξακκά

ηνπο

καζήκαηα

ρνξνύ.

Σηε

ζπλέρεηα

αθνινπζνύζε ε εμαζθάιηζε άδεηαο από ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ θάζε θνξέα-ηδηνθηήηε γηα
ηελ δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.
Σην επόκελν ζηάδην κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ καζεκάησλ ρνξνύ, νη
ζπκκεηέρνληεο νινθιήξσλαλ ηε δηαδηθαζία, ζπκπιεξώλνληαο ηα εξσηεκαηνιόγηα, ε
δηαλνκή ησλ νπνίσλ γηλόηαλ από ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή, ν νπνίνο θαη ζπκκεηείρε ζηε
εθάζηνηε δξαζηεξηόηεηα. Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ήηαλ 10 κε 15 ιεπηά.
Η έξεπλα πνπ δηεμήρζε πξνο ηνπο αζθνύκελνπο ρνξεπηέο πεξηιάκβαλε ηελ α)
πεξηγξαθή ησλ δεκνγξαθηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ γηα λα θαζνξηζηεί ην θνηλσληθό-νηθνλνκηθό
πξνθίι ηνπο, β) ηελ πεξηγξαθή ηεο ρνξεπηηθήο ηνπο εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηα είδε πνπ
παξαθνινπζνύζαλ.
Όζνλ αθνξά ηελ έξεπλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξόζθεξε ν εθάζηνηε δεκόζηνο ή ηδησηηθόο θνξέαο ρνξνύ, πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο κε
ζθνπό ηελ αλεύξεζε ζηνηρείσλ όπσο, α) ε πνηόηεηα πιηθνύ εμνπιηζκνύ θαη νη ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνύλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ, β) ε πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι ηνπ
δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ απέλαληί ηνπο, γ) ε δηάξζξσζε θαη
ην πεξηερόκελν ζρεδηαζκνύ ησλ καζεκάησλ, δ) ην πξνθίι ησλ ππεύζπλσλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ρνξνδηδαζθάισλ θαη δ) δειώζεηο, πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο θαη
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παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε ηελ ηέρλε ηνπ ρνξνύ, αιιά θαη ηελ
πνηόηεηα κέιε .
Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ηνπ Σηαηηζηηθνύ
πξνγξάκκαηνο SPSS for Windows, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο παξαθάησ κεζόδνπο
αλάιπζεο. Αλάιπζε Γηαζπνξάο γηα έλαλ παξάγνληα (ONEWAY). Τεζη Scheffe
πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα βξεζνύλ νη δηαθνξέο ζηα επίπεδα ηνπ θάζε παξάγνληα πνπ
κειεηήζεθε. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αλαιύζεηο ζπρλνηήησλ (Frequencies), γηα λα
ειεγρζεί ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηνηρείσλ, θαη ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (Descriptives)
γηα πνζνηηθή αλάιπζε ησλ κεηαβιεηώλ.
Απνηειέζκαηα
Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά θαη δηαθνξέο κέζσλ όξσλ
Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πνζνζηώλ ζε θάζε επίπεδν ησλ κεηαβιεηώλ, θύιν,
ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, κνξθσηηθό επίπεδν, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, επάγγεικα,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε Αλάιπζε Σπρλνηήησλ (Frequencies).
Οη άλδξεο απνηεινύζαλ ην 35,2% ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο ηεο παξνύζαο
έξεπλαο, ελώ νη γπλαίθεο ην ππόινηπν 64,8%. Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ηνπο ζύκθσλα κε
ηηο θαηεγνξίεο πνπ είραλ λα επηιέμνπλ, ην 20,8% ήηαλ κέρξη 15 εηώλ, ην 44% ήηαλ από
16-25 εηώλ, ην 20,8% αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 25-35 εηώλ, ην 11,2% ήηαλ
από 35 έσο 45, ελώ κόιηο ην 3,2% ήηαλ πάλσ από 45 ρξνλώλ.
Σρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε κόλν ην 17,4% δήισζαλ
παληξεκέλνη ελώ, ην 82,6% ήηαλ ειεύζεξνη. Σηελ εξώηεζε πώο ζα ραξαθηήξηδαλ ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ην 33,1% απάληεζε κέηξηα, ην 53,2 % θαιή
θαη ην 13,7% πνιύ θαιή, ελώ θαλείο δελ έθξηλε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαθή ε
πνιύ θαθή. Σρεηηθά κε ην επάγγεικα πνπ αζθνύλ, ην 13,9% ήηαλ δεκόζηνη ππάιιεινη
ελώ ην 16,4% ηδησηηθνί, ην 17,2% ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο ελώ ην 50% ηνπ δείγκαηνο
είηε πήγαηλε αθόκε ζρνιείν, είηε ήηαλ θνηηεηέο θαη κόιηο ην 2,5% άλεξγνη.
Τν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ ρνξεπηώλ ήηαλ ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό 51,6%
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (γπκλάζην-ιύθεην), ην 31,5% είρε ηειεηώζεη αλώηαην
εθπαηδεπηηθό ίδξπκα (Α.Δ.Ι.) θαη ην 12,9% θάπνην Τ.Δ.Ι. είηε Δξγαζηήξη Διεπζέξσλ
Σπνπδώλ ελώ κόιηο ην 4% αλήθε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Οη ρνξεπηέο-ηξηεο πνπ ήηαλ κέιε ζε νξγαληζκνύο πνπ παξείραλ ππεξεζίεο ρνξνύ
δεκόζηνπ ραξαθηήξα αλήθαλ ζην 14,4% ηνπ δείγκαηνο ελώ ε πιεηνςεθία (85,6%)
ζπκκεηείρε ζε δξαζηεξηόηεηεο ρνξνύ ηδησηηθώλ θνξέσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ
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παξαθνινπζνύζαλ καζήκαηα ζε ζρνιή ρνξνύ θάιππηαλ ην 35,2%, ζε γπκλαζηήξην ην
25,6% θαη ζε πνιηηηζηηθό ζύιινγν ην 39,2% .
Σρεηηθά κε ην είδνο ηνπ ρνξνύ πνπ είραλ επηιέμεη λα δηδάζθνληαη, ην 12,9% ηνπ
δείγκαηνο έθαλε θιαζζηθό κπαιέην, ην 25,8% ζύγρξνλν ρνξό, ην 11,3% κνληέξλν ρνξό,
ην 33.9% Λαηηλνακεξηθάληθνπο ρνξνύο θαη 16,1% παξαδνζηαθνύο ρνξνύο.
Καηά κέζν όξν ζπκκεηείραλ ζηα παξαπάλσ είδε πάλσ από έμη θνξέο ηελ
εβδνκάδα ην 11,2%, ηέζζεξηο κε έμη θνξέο ην 48,6%, δύν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα
ην 28,8% θαη κόλν κία θνξά ην 11,2%. Η δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ήηαλ ζε πνζνζηό
13,9% κέρξη κία ώξα θάζε θνξά, πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο ην 63,9% έθαλαλ κία κε
δύν ώξεο, ην 13,1% ηνπ δείγκαηνο ρόξεπε δύν κε ηξεηο ώξεο ηε θνξά θαη έλα κηθξό
πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ, κόιηο ην 9%, παξαθνινπζνύζε ηα καζήκαηα γηα πάλσ
από ηξεηο ώξεο.
Δπηπξόζζεηα, ζρεηηθά κε ηε ρνξεπηηθή ηνπο εκπεηξία ην 20,8% δήισζε όηη
αζρνιείηαη 1 κε 2 ρξόληα, ην 44,2% 3 κε 5 ρξόληα, ην 13,3% 6 κε 10 ρξόληα, ελώ ην
21,7% ζπκκεηείρε ζε καζήκαηα ρνξνύ πάλσ από 10 ρξόληα.
Γειώζεηο ησλ ρνξεπηώλ ζε εξσηήζεηο γηα ηελ πνηόηεηα ππεξεζηώλ
Γηα λα ειεγρζεί ε πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ
θνξέσλ ρνξνύ (ζρνιή ρνξνύ, γπκλαζηήξην, πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο), νη ζπκκεηέρνληεο
θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δειώζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη
ζηνλ πιηθό εμνπιηζκό, ζην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό, ζηα πξνγξάκκαηα ρνξνύ, ζηελ
αμηνπηζηία, ζηνπο ππεύζπλνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζε θάπνηεο πξνζσπηθέο
εθηηκήζεηο.

Πίνακας 1. Δειώζεηο ησλ ρνξεπηώλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πιηθό
εμνπιηζκό.
Σπκθσλώ
Υιηθόο εμνπιηζκόο

απόιπηα

αξθεηά

Γηαθσλώ
ιίγν

ζπκθσλώ

ιίγν

αξθεηά

21,6%

27,2%

απόιπηα
Τν πεξηβάιινλ είλαη όκνξθν

1,6%

4%

12%

12,8%

20,8%
Τν πεξηβάιινλ δηαηεξείηαη θαζαξό 3,2%

4%

7,3%

8,1%

24,2%

34,7%

18,5%
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Οη ρώξνη είλαη άλεηνη
33,1%

-

1,6%

5,6%

12,9%

24,2%

22,6%

Ο εμνπιηζκόο είλαη ζύγρξνλνο

3,3%

4,1%

7,3%

13,8%

29,3%

26,8% 15,4%
Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο είλαη

-

4,8%

8,8%

9,6%

24,8%

21,6%

30,4%
θαηάιιειεο
Υπάξρνπλ επαξθείο βνεζ. ρώξνη

8,9%

11,3%

10,5% 12,9%

16,9%

25%

14,5%

Πίλαθαο 2. Γειώζεηο ησλ ρνξεπηώλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην
δηνηθεηηθό πξνζσπηθό.
Γηαθσλώ
Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό

απόιπηα

Σπκθσλώ

αξθεηά

ιίγν

ζπκθσλώ

ιίγν

αξθεηά απόιπηα
Τν πξνζσπηθό αληαπνθξίλεηαη άκεζα

1,6%

1,6%

3,2%

11,3%

21%

29,8%

31,5%
Τν πξνζσπηθό είλαη πάληα επγεληθό

3,4%

3,4%

0,8%

2,4%

15,2% 32%

44,8%
Τα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη

0,8%

4%

2,4%

10,4%

15,2%

29,6%

37,6%
άκεζα
Η δηεύζπλζε ιακβάλεη ππόςε
28,2%

1,6%

5,6%

2,4%

9,7%

21%

31,5%

ηηο πξνηάζεηο ησλ κειώλ
Τν πξνζσπηθό ελεκεξώλεη έγθαηξα
26%

4,1%

2,4%

1,6%

8,9%

10,6%

46,3%

γηα ηπρώλ αιιαγέο
Τν πξνζσπηθό είλαη πάληα πξόζπκν

-

0,8%

5,7%

4,1%

12,3%

25,4% 51,6%
λα εμππεξεηήζεη
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Η εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνύ
24,4%

2,4%

1,6%

-

9,8%

18,7

42,3%

είλαη επαγγεικαηηθή

Πίλαθαο 3. Γειώζεηο ησλ ρνξεπηώλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα
πξνγξάκκαηα ρνξνύ.
Γηαθσλώ
Σπκθσλώ
Πξνγξάκκαηα

απόιπηα

αξθεηά

ιίγν

ζπκθσλώ

0,8%

3,2%

4%

11,2%

1,7%

5%

7,5%

11,7%

ιίγν

αξθεηά

12,8%

34,4%

απόιπηα
Πξνζθέξεηαη πνηθηιία
32,8%
δξαζηεξηνηήησλ
Αλαλεώλνληαη ηα πξνγξάκκαηα

20,8%

35%

18,3%
Τα καζήκαηα αληαπνθξίλνληαη

0,8%

4,8%

5,6%

9,6%

20%

30,4%

1,6%

5,7%

6,5%

18,7%

29,3%

6,5%

7,3%

18,5%

31,5%

28,8%
ζηηο αλάγθεο ζαο
Τν σξάξην θαη ε ζπρλόηεηα ζαο

0,8%

37,4%
εμππεξεηεί
Τν πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ

0,8%

-

35,5%
είλαη θαιά ζρεδηαζκέλν

Πίλαθαο 4. Γειώζεηο ησλ ρνξεπηώλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ
αμηνπηζηία ηνπ νξγαληζκνύ.
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Γηαθσλώ
Σπκθσλώ
Αμηνπηζηία

απόιπηα

αξθεηά

ιίγν

ζπκθσλώ

ιίγν

αξθεηά

1,6%

1,6%

4%

8%

1,6%

2,4%

4%

0,8%

1,6%

5,6%

4%

16,1%

33,1%

0,8%

2,4%

4,9%

6,5%

22%

32,5%

11,3%

28,2%

απόιπηα
Όια ηα καζήκαηα αξρίδνπλ

20,8% 31,2%

32,8%
ζηελ ώξα ηνπο
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη

3,2%

17,6%

36%

35,2%
είλαη αθξηβείο
Υπάξρεη θαιή ελεκέξσζε γηα
38,7%
ηηο ώξεο έλαξμεο
Η δηνίθεζε πξαγκαηνπνηεί
30,9%
όηη ππόζρεηαη
Η ζπκπεξηθνξά ηεο δηεύζπλζεο

1,6%

3,2%

4,8%

9,7%

41,1%
εκπλέεη εκπηζηνζύλε

Πίλαθαο 5. Γειώζεηο ησλ ρνξεπηώλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο
ππεύζπλνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
Γηαθσλώ
Υπεύζπλνη δξαζηεξηνηήησλ

Σπκθσλώ

απόιπηα αξθεηά ιίγν ζπκθσλώ ιίγν αξθεηά

απόιπηα
Γίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην
29%

1,6%

1,6%

4,8%

4,8%

22,6%

35,5%

θάζε κέινο
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Γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ

1,6%

0,8%

-

6,4%

24%

35,2% 32%
θάζε κέινπο
Σρεδηάδνπλ ην πξόγξακκα ζύκθσλα 1,6%

0,8%

5,6% 10,5%

16,1%

36,3%

1,6%

2,4%

9,8%

26,8%

29%
κε ηηο αλάγθεο ζαο
Σαο θάλνπλ λα ληώζεηε άλεηα ζηα

0,8%

7,3%

51,2%
καζήκαηα
Έρνπλ επαξθή γλώζε ηνπ
32,8%

-

0,8%

2,4%

1,6%

8%

54,4%

αληηθεηκέλνπ

Πίλαθαο 6. Γειώζεηο ησλ ρνξεπηώλ ζρεηηθά κε πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο.
Γηαθσλώ
Πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο

Σπκθσλώ

απόιπηα αξθεηά ιίγν ζπκθσλώ ιίγν αξθεηά

απόιπηα
Τα καζήκαηα ρνξνύ κε βνεζνύλ

1,6%

0,8%

3,2%

3,2%

13,7% 27,4%

1,6%

3,2%

3,2%

5,6%

13,6% 25,6%

-

4,8%

7,2%

9,6%

21,6%

-

2,4%

2,4%

9,6%

25,6%

0,8%

4%

11,3%

23,4%

50%
λα γίλνκαη θαιύηεξνο-ε
Τα καζήκαηα ρνξνύ βειηηώλνπλ
47,2%
ηελ πγεία κνπ
Βειηηώλνπλ ηε θπζηθή κνπ

1,6%

55,2%
θαηάζηαζε
Με θάλνπλ λα αηζζάλνκαη

1,6%

58,4%
θαιύηεξα
Έρσ ηελ επθαηξία λα αλαπηύμσ

0,8%

0,8%

58,9%
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θνηλσληθέο ζρέζεηο
Τα καζήκαηα ρνξνύ βειηηώλνπλ

1,6%

1,6%

5,6%

6,4%

12,8%

20,8%

51,2%
ηελ εκθάληζή κνπ

Πίλαθαο 7. Γήισζε ησλ ρνξεπηώλ ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα παξνρήο
ππεξεζηώλ ρνξνύ.
Γηαθσλώ
πκθσλώ
Πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ

απόιπηα αξθεηά ιίγν ζπκθσλώ ιίγν αξθεηά

απόιπηα
Η πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ρνξνύ

-

1,7%

1,7%

7,6%

23,5% 37,8%

27,7%
είλαη πνιύ πςειή
Αλάιπζε δηαθύκαλζεο σο πξνο έλαλ παξάγνληα
Γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ
αληηιακβαλόκελε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ, εθαξκόζηεθε
ε One Way Anova γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Η αλάιπζε δηαθύκαλζεο σο πξνο έλα
παξάγνληα, έδεημε όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ αλεμάξηεηνπ
παξάγνληα Ηιηθία, ζηελ αληηιακβαλόκελε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνηόηεηα παξνρήο
ππεξεζηώλ.
Ηιηθία – πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ.
Υιηθόο εμνπιηζκόο. Από ηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο σο πξνο έλαλ παξάγνληα
δηαπηζηώζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αληηιακβαλόκελε από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ, όζνλ αθνξά ζηνλ πιηθό εμνπιηζκό, ηνπ
παξάγνληα «ειηθία», κε F(4,117)= 6.856, p=0.00<.05. Γηα λα δηαπηζησζνύλ ηπρόλ
δηαθνξνπνηήζεηο, εθαξκόζηεθε ην ηεζη πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ Scheffe post hoc θαη
δηαπηζηώζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ¨κέρξη
15 εηώλ¨ (Μ.Ο. = 5,30) θαη ¨35-45 εηώλ¨ (Μ.Ο. = 4,10), ¨15-25 εηώλ¨ (Μ.Ο. = 5,51) θαη
¨35-45 εηώλ¨ (Μ.Ο. = 4,10), ¨25-35 εηώλ¨ (Μ.Ο. = 4,67) θαη ¨15-25 εηώλ¨ (Μ.Ο. = 5,51).
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Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό. Από ηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο σο πξνο έλαλ
παξάγνληα δηαπηζηώζεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ
παξάγνληα «ειηθία» ζηελ αληηιακβαλόκελε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνηόηεηα παξνρήο
ππεξεζηώλ, όζνλ αθνξά ζην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό, κε F(4,111)= 1,17, p= 0.32>.05.
Πξνγξάκκαηα. Η αληηιακβαλόκελε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνηόηεηα παξνρήο
ππεξεζηώλ, όζνλ αθνξά ζηα πξνγξάκκαηα ρνξνύ, κε F(4,113)= 0.92, p=0,98>.05 δελ
επεξεάζηεθε από ηνλ παξάγνληα «ειηθία».
Αμηνπηζηία. Από ηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο σο πξνο έλαλ παξάγνληα
δηαπηζηώζεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ παξάγνληα «ειηθία»
ζηελ αληηιακβαλόκελε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ, όζνλ
αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ησλ εθάζηνηε θνξέσλ ρνξνύ, κε F(4,116)= 0,35, p= 0.83>.05.
Υπεύζπλνη

δξαζηεξηνηήησλ

ρνξνύ.

Η

αληηιακβαλόκελε

από

ηνπο

ζπκκεηέρνληεο πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ, όζνλ αθνξά ζηνπο Υπεύζπλνπο ησλ
Γξαζηεξηνηήησλ ρνξνύ δελ επεξεάζηεθε από ηνλ παξάγνληα «ειηθία» κε F(4,116)=
0,36, p= 0.83>.05.
Πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο. Όπσο θάλεθε από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ,
νη πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα παξνρήο
ππεξεζηώλ κε F(4,118)= 0,61, p= 0.65>.05, δελ επεξεάζηεθε από ηνλ παξάγνληα
«ειηθία».
Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε – πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ
Υιηθόο εμνπιηζκόο. Από ηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο σο πξνο έλαλ παξάγνληα
δελ δηαπηζηώζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αληηιακβαλόκελε από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο-ρνξεπηέο πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ, όζνλ αθνξά ζηνλ πιηθό
εμνπιηζκό, ηνπ παξάγνληα «νηθνλνκηθή θαηάζηαζε», κε F(2,118)= 0,02, p= 0.97>0.05.
Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό. Από ηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο σο πξνο έλαλ
παξάγνληα δηαπηζηώζεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ
παξάγνληα «νηθνλνκηθή θαηάζηαζε» ζηελ αληηιακβαλόκελε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο
πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ, όζνλ αθνξά ζην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό, κε F(2,112)=
0,52, p= 0.59>.05.
Πξόγξακκα. Η αληηιακβαλόκελε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνηόηεηα παξνρήο
ππεξεζηώλ, όζνλ αθνξά ζην πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ ρνξνύ, κε F(2,114)= 0,72, p=
0.48>.05 δελ επεξεάζηεθε από ηνλ παξάγνληα «νηθνλνκηθή θαηάζηαζε».
Αμηνπηζηία. Δπίζεο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ παξάγνληα
«νηθνλνκηθή θαηάζηαζε» ζρεηηθά κε ηελ αληηιακβαλόκελε πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ
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ησλ ζπκκεηερόλησλ όζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ησλ εθάζηνηε θνξέσλ ρνξνύ, κε
F(2,118)= 1,19, p= 0.30>.05.
Υπεύζπλνη δξαζηεξηνηήησλ ρνξνύ. Η αληηιακβαλόκελε από ηνπο πειάηεορνξεπηέο πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ, όζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπο από ηνπο
ππεύζπλνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρνξνύ δελ επεξεάζηεθε από ηνλ παξάγνληα
«νηθνλνκηθή θαηάζηαζε», κε F(2,118)= 0,88 p= 0.41>.05.
Πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο. Όπσο θάλεθε από ηελ αλάιπζε, ε πξνζσπηθή
εθηίκεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε F(2,119)=2,58, p=0.08>.05 δελ επεξεάζηεθε από ηνλ
παξάγνληα «νηθνλνκηθή θαηάζηαζε».
Μνξθσηηθό επίπεδν – πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ
Υιηθόο εμνπιηζκόο. Από ηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο σο πξνο έλαλ παξάγνληα
δελ δηαπηζηώζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αληηιακβαλόκελε από ηνπο
πειάηεο-ρνξεπηέο πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ, όζνλ αθνξά ζηνλ πιηθό εμνπιηζκό, ηνπ
παξάγνληα «κνξθσηηθό επίπεδν», κε F(3,117)= 0,39, p= 0.75>.05.
Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό. Από ηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο σο πξνο έλαλ
παξάγνληα δηαπηζηώζεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ
παξάγνληα «κνξθσηηθό επίπεδν» ζηελ αληηιακβαλόκελε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο
πνηόηεηα

παξνρήο

ππεξεζηώλ,

όζνλ

αθνξά

ζην

δηνηθεηηθό

πξνζσπηθό,

κε

F(3,111)=0,89, p= 0.44>.05.
Πξόγξακκα. Η αληηιακβαλόκελε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνηόηεηα παξνρήο
ππεξεζηώλ, όζνλ αθνξά ζην πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ ρνξνύ, κε F(3,113)= 0,83, p=
0.47>.05 δελ επεξεάζηεθε από ηνλ παξάγνληα «κνξθσηηθό επίπεδν».
Αμηνπηζηία. Δπίζεο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ παξάγνληα
«κνξθσηηθό επίπεδν» ζρεηηθά κε ηελ αληηιακβαλόκελε πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ
ησλ ζπκκεηερόλησλ όζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ησλ εθάζηνηε θνξέσλ ρνξνύ, κε
F(3,116)= 0,84, p= 0.47>.05,
Υπεύζπλνη

δξαζηεξηνηήησλ

ρνξνύ.

Η

αληηιακβαλόκελε

από

ηνπο

ζπκκεηέρνληεο πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ, όζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπο από
ηνπο ππεύζπλνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρνξνύ δελ επεξεάζηεθε από ηνλ παξάγνληα
«κνξθσηηθό επίπεδν», κε F(3,116)=1,08 p= 0.35>.05.
Πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο. Όπσο θάλεθε από ηελ αλάιπζε, νη πξνζσπηθέο
εθηηκήζεηο-απόςεηο

ησλ

ζπκκεηερόλησλ,

κε

F(3,118)=0,40,p=0.75>.05

δελ

επεξεάζηεθαλ από ηνλ παξάγνληα «κνξθσηηθό επίπεδν».
Γηαθνξέο κέζσλ όξσλ ησλ κεηαβιεηώλ
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Γηα λα ειεγρζεί αλ ην θύιν ησλ ρνξεπηώλ (άλδξεο – γπλαίθεο), ε νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε (παληξεκέλνη – αλύπαληξνη), ν ραξαθηήξαο ηνπ νξγαληζκνύ (δεκόζηνο ή
ηδησηηθόο θνξέαο ρνξνύ) δηέθεξαλ σο πξνο ηελ αληίιεςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα
παξνρήο ππεξεζηώλ, πξαγκαηνπνηήζεθε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα.
Φύιν – Πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ. Όπσο πξνέθπςε από ηηο αλαιύζεηο, ην
θύιν ησλ ρνξεπηώλ έπαηδε ζεκαληηθό ξόιν σο πξνο ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ. Σπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ζηελ πνηόηεηα θαη ην
πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ ρνξνύ (t=-4,554, p<0,001), ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ
ππεύζπλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρνξνύ (t=-5,613, p<0,001), όπσο επίζεο θαη ζηηο
πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ (t=-3,808, p<0,001) παξαηεξήζεθαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Έηζη, νη γπλαίθεο ρνξεύηξηεο ήηαλ εθείλεο πνπ πίζηεπαλ
όηη νη ρνξνδηδάζθαινη (Μ=6,24, SD±0,641)

πξνζθέξνπλ έλα αξθεηά πνηνηηθό

πξόγξακκα ρνξνύ (Μ=5,90, SD±0,826) πνπ ηνπο βνεζά λα αλαπηύμνπλ ζεηηθά ηελ
πξνζσπηθή ηνπο εθηίκεζε (Μ=6,34, SD±0,770) , ζε αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο πνπ
έθξηλαλ ρακειόηεξα ηελ πνηόηεηα γηα ηηο παξαπάλσ αληίζηνηρεο παξακέηξνπο (Μ=5,35,
SD±1,099) (Μ=5,02, SD±1,261) (Μ=5,65, SD±1,252). Όζνλ αθνξά ηνλ πιηθό εμνπιηζκό
(t=-1,107, p=0,205), ην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό (t=-3,718, p=0,071), όπσο θαη ηελ
αμηνπηζηία ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνύ ρνξνύ (t=-3,996, p=0,006), νη αλαιύζεηο δελ έδεημαλ
θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην θύιν
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε – Πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ. Όπσο πξνέθπςε
από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ αληηιακβαλόκελε πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ (t=-3,421,
p=0,02). Σπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο εθηηκήζεηο νη αλύπαληξνη
ρνξεπηέο πίζηεπαλ όηη ε εηθόλα θαη ε πγεία ηνπο βειηηώλεηαη ζεκαληηθά κέζσ ησλ
καζεκάησλ ρνξνύ (Μ=6,22, SD±0,847) πεξηζζόηεξν από ηνπο ρνξεπηέο πνπ δήισλαλ
παληξεκέλνη (Μ=5,38, SD±1,530). Σε όιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο ηεο πνηόηεηαο
παξνρήο ππεξεζηώλ (πιηθόο εμνπιηζκόο, δηνηθεηηθό πξνζσπηθό, πξνγξάκκαηα,
αμηνπηζηία θαη ππεύζπλνη δξαζηεξηνηήησλ ρνξνύ) πνπ κεηξήζεθαλ, δελ παξνπζηάζηεθαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ρνξεπηώλ.
Οξγαληζκόο ρνξνύ – Πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ. Γηα λα δηαπηζησζεί αλ ν
ραξαθηήξαο ηνπ νξγαληζκνύ ρνξνύ (δεκόζηνο – ηδησηηθόο) ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ νη
ρνξεπηέο, δηαθνξνπνηνύζε ηελ αληηιακβαλόκελε πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ,
πξαγκαηνπνηήζεθε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Σπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ πιηθό
εμνπιηζκό (t=-2,094, p=0,468), γηα ην δηνηθεηηθό πξνζσπηθό (t=-1,989, p=0,549), γηα ηα
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πξνγξάκκαηα ρνξνύ (t=-1,405, p=0,828), γηα ηελ αμηνπηζηία (t=-0,977, p=0,553), γηα
ηνπο ππεύζπλνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρνξνύ (t=-1,466, p=0,607) θαη γηα ηηο πξνζσπηθέο
εθηηκήζεηο (t=-3,421, p=0,801). Όπσο πξνέθπςε από ηελ αλάιπζε, θακία από ηηο έμη
δηαζηάζεηο ηεο πνηόηεηαο, δελ επεξέαδε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ επηινγή ηνπο λα
ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ρνξνύ δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ ραξαθηήξα.
πδήηεζε
Σθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ πνπ
πξνζθέξνπλ νη δεκόζηνη θαη νη ηδησηηθνί νξγαληζκνί ρνξνύ θαη πσο απηή επεξεάδεηαη
από δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο ε ειηθία, ην θύιν, ε νηθνλνκηθή θαη νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ρνξεπηώλ πνπ ζπκκεηείραλ. Δπίζεο, κέζα
από ηε παξνύζα κειέηε εμεηάζηεθε ε εγθπξόηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Η παξαγνληηθή αλάιπζε απνθάιπςε ηνπο πέληε παξάγνληεο πνπ
είδακε παξαπάλσ. Η αμηνπηζηία ηνπο ειέγρζεθε γηα θάζε έλα μερσξηζηά, ππνινγίδνληαο
ηνλ Cronbach a γηα όια ηα εξσηήκαηα, θαη απνδείρζεθε ηθαλνπνηεηηθά πςειή ζε όια.
Σπκπεξαίλεηαη ινηπόλ όηη ε θιίκαθα πνηόηεηαο ππεξεζηώλ ηνπ Alexandris (2002) κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί εμίζνπ ζηνπο δεκόζηνπο θαη ζηνπο ηδησηηθνύο νξγαληζκνύο, όζνλ
αθνξά ην θνκκάηη ηνπ ρνξνύ σο κία ελαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα αλαςπρήο.
Δθαξκόζηεθε Αλάιπζε Σπρλνηήησλ (frequencies), από ηε νπνία πξνέθπςε όηη νη
γπλαίθεο ήηαλ πεξηζζόηεξεο από ηνπο άληξεο.
Σηε ρώξα καο, ν ρνξόο σο κέζν αλαςπρήο θαη άζθεζεο ζεσξείηαη όηη είλαη πην
θνληά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ γπλαηθώλ παξά ησλ αληξώλ. Έξεπλεο επηβεβαηώλνπλ πσο ν
ρνξόο αληηκεησπίδεηαη ζπλήζσο από ηνπο εκπιεθόκελνπο σο κηα ππεξ-ζειπθνπνηεκέλε
δξαζηεξηόηεηα. Ωο ελαζρόιεζε είλαη ζπλδεδεκέλνο απνθιεηζηηθά κε ηε γπλαηθεία δξάζε,
δελ είλαη ηπραίν όηη αθόκα θαη ην αληξηθό ζώκα ζηνλ θιαζηθό ρνξό ζεσξείηαη όηη δηέπεηαη
από κηα ππεξβνιηθή ζειππξέπεηα. Ο άληξαο, είλαη αδύλαην λα ιάβεη κέζα ζε έλα ηέηνην
πιαίζην ηηο παξαδνζηαθέο ηδηόηεηεο πνπ ηνπ πξνζδίδεη ν παηξηαξρηθόο ιόγνο. Γεδνκέλεο
ηεο πξνθαηάιεςεο, πνπ ηζρύεη κελ αιιά ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη αξρίζεη λα
αλαδηακνξθώλεηαη, ν ρνξόο αλ θαη γέλνπο αξζεληθνύ θαίλεηαη λα είλαη ζε αξθεηά κεγάιν
πνζνζηό κία πεξηζζόηεξν γπλαηθεία επηινγή (Gorely, Holroyd θαη Kirk, 2003).
Σρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ (Σρ.15), ε ειηθηαθή θαηεγνξία πνπ
εκθαλίδεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό είλαη απηή ησλ «15 κέρξη 25 εηώλ». Δπίζεο, αξθεηά
πςειό πνζνζηό θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ θαη νη θαηεγνξίεο ησλ «κέρξη 15 εηώλ» θαη «25
κέρξη 35 εηώλ». Γηα ην παηδί, ην λα ρνξέςεη είλαη ηόζν ζεκαληηθό όζν ην λα κηιήζεη, λα
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αξηζκήζεη ή λα κάζεη γεσγξαθία. Γηα ηνλ ελήιηθα, είλαη έλαο ηξόπνο απόδξαζεο από ηελ
θαζεκεξηλόηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή

ξνπηίλα, ην ζηξεο θαη ην άγρνο.

Γηα ηνλ

ειηθησκέλν, είλαη ε πην δηαζθεδαζηηθή θαη απιή κνξθή άζθεζεο, ςπρηθήο πγείαο θαη
επεμίαο,

έλα «παξάζπξν δσήο» (Haboush, Caron θαη Krisann, 2005). Μηα αλάινγε

έξεπλα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ζα ήηαλ ρξήζηκε γηα λα θαηαγξάςεη ηελ ζπκκεηνρή
κεγάισλ ζε ειηθία αλζξώπσλ ζε πξνγξάκκαηα ρνξνύ θαζώο θαη ηνπο ιόγνπο πνπ ηνπο
πξνηξέπνπλ ή ηνπο απνηξέπνπλ λα ζπκκεηέρνπλ.
Σηε ζπλέρεηα, όζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή «νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε», νη θαηεγνξίεο ήηαλ
δύν, παληξεκέλνο (17.4%) θαη αλύπαληξνο (82.6%). Ο ειεύζεξνο ρξόλνο πνπ κπνξεί λα
δηαζέζεη θάπνηνο πνπ δελ έρεη δεκηνπξγήζεη νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο,
ζίγνπξα είλαη πεξηζζόηεξνο από απηόλ πνπ έρεη έλαο παληξεκέλνο. Η ζεκαληηθή
δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηηο δύν θαηεγνξίεο ζπκπίπηεη κε ηα
απνηειέζκαηα παξόκνησλ εξεπλώλ ζηα νπνία θάλεθε όηη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη
ε ύπαξμε παηδηώλ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(Alexandris θαη Carroll, 1997).
Έλα πνιύ ελδηαθέξσλ ζηνηρείν θαίλεηαη λα είλαη απηό πνπ έδεημαλ ηα
απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ρνξεπηώλ πνπ ζπκκεηείραλ
ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. Η πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (52,8%) δήισζε πσο ε
νηθνγέλεηά ηνπ βξίζθεηαη ζε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Απηό ίζσο νθείιεηαη ζην
γεγνλόο όηη ν ρνξόο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηνπ
εμσηεξηθνύ, ζεσξείηαη είδνο πνιπηεινύο ελαζρόιεζεο θαη ζπνπδήο. Δίλαη κηα κνξθή
ηέρλεο πνπ έρεη έλα, ζρεηηθά, πςειό θόζηνο νπόηε είλαη ινγηθό έλαο ρακειόκηζζνο λα
δπζθνιεύεηαη λα δηαζέζεη ηα αλάινγα πνζά αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρώξα καο.
Όζνλ αθνξά ην κνξθσηηθό επίπεδν, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ ησλ
ρνξεπηώλ, πάλσ από ηνπο κηζνύο (51,6%), ήηαλ καζεηέο-ηξηεο γπκλαζίνπ / ιπθείνπ.
Απνηέιεζκα αλακελόκελν εθόζνλ νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αλήθαλ
ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 15 έσο 25 εηώλ. Τα απνηειέζκαηα ησλ πεξηζζόηεξσλ
εξεπλώλ όκσο πξνηείλνπλ όηη ε θνηλσληθή ηάμε είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο
πξόβιεςεο ηεο αζιεηηθήο ζπκκεηνρήο (Alexandris θαη Carol, 1997).
Ο ρνξόο σο έλα ελαιιαθηηθό κέζν θηλεηηθήο αλαςπρήο αιιά θαη σο έλαο
δηαθνξεηηθόο ηξόπνο άζθεζεο έρεη αξρίζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα λα γίλεηαη πην
δηαδεδνκέλε κνξθή εθγύκλαζεο ζηε ρώξα καο. Έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηό (48,8%)
παξαθνινπζνύζε καζήκαηα ρνξνύ ηέζζεξηο κε έμη θνξέο εβδνκαδηαίσο γηα ηνπιάρηζηνλ
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δύν ώξεο θάζε θνξά (Σρ. 17). Όζνλ αθνξά ηελ ρνξεπηηθή ηνπο εκπεηξία, ην 42,4% ηνπ
δείγκαηνο ζπκκεηείρε ζηα καζήκαηα ηεο ζρνιήο ρνξνύ, ηνπ γπκλαζηεξίνπ ή ηνπ
πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ από ηξεηο έσο πέληε ζπλερόκελεο ρξνληέο, ελώ ην 20,8% γηα
πάλσ από 10 ρξόληα. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έδεημαλ κεγάιε ζπκκεηνρή
ηόζν ζε ζπρλόηεηα όζν θαη ζε βάζνο ρξόλνπ ελαζρόιεζε ζε δξαζηεξηόηεηεο ρνξνύ,
κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε πόζν ζπλεηδεηή είλαη ε επηινγή ηνπο.
Από ηα απνηειέζκαηα θάλεθε όηη δύν από ηνπο πην ζεκαληηθνύο ιόγνπο
ζπκκεηνρήο ησλ ρνξεπηώλ ζηα πξνγξάκκαηα ρνξνύ ήηαλ όηη ηνπο έθαλαλ λα
αηζζάλνληαη θαιύηεξα θαη ην γεγνλόο πσο ηνπο δηλόηαλ ε επθαηξία λα αλαπηύμνπλ ηηο
θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο γλσξίδνληαο άιινπο αλζξώπνπο (Σρ.18). Σε κία θιίκαθα από 1
κέρξη 7, νη παξαπάλσ παξάκεηξνη ζπγθέληξσζαλ κέζν όξν 6,29 θαη 6,30 αληίζηνηρα, ζε
αληίζεζε κε ηνλ παξάγνληα πνπ αλαθεξόηαλ ζηε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο, ν νπνίνο
αμηνινγήζεθε κε κέζν όξν 5,92. Μέζσ ηνπ ρνξνύ γλσξίδνπκε πνιιά θαηλνύξγηα
πξόζσπα κε ηα νπνία κνηξαδόκαζηε έλα θνηλό ελδηαθέξνλ. Γηεπξύλνπκε ηνλ θνηλσληθό
καο θύθιν, απμάλνπκε ηε δεκνηηθόηεηα καο, βειηηώλνπκε ηηο δηαπξνζσπηθέο καο
ζρέζεηο θαη απνθηνύκε θίινπο.
Ωο ηειηθό ζπκπέξαζκα ζε όηη αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ
πνπ πξνζέθεξε ν εθάζηνηε θνξέαο, δεηήζεθε από ηνπο ρνξεπηέο λα απαληήζνπλ ζε κία
γεληθή εξώηεζε, ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σε κηα θιίκαθα από ην 1 (ρακειή)
κέρξη ην 7 (πςειή), ε πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξείραλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο νη
δεκόζηνη θαη νη ηδησηηθνί νξγαληζκνί ρνξνύ βαζκνινγήζεθε κε 5,77 θαη ζπγθέληξσζε ην
κεγαιύηεξν πνζνζηό (37,8%) ηνπ δείγκαηνο
Ο ρνξόο ζηελ Διιάδα, σο αληηθείκελν επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο, έρεη
κειεηεζεί ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από ηε ζθνπηά ηεο ιανγξαθίαο, κηαο επηζηήκεο
βαζηζκέλεο ζην ξνκαληηθό εζληθηζκό. Ωζηόζν, ν ρνξόο εμειίζζεηαη ζε κία από ηηο
ηαπεηλόηεξεο αιιά πινπζηόηεξεο θαη πνιππινθόηεξεο κνξθέο θαιιηηερληθήο δξάζεο.
Έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξαθηηθήο γλώζεο ησλ αηόκσλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζρεηηθά κε
ην ρνξό, δηαθεύγεη ηνπ εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Δίλαη κία ελαιιαθηηθή κνξθή
άζθεζεο, πνπ ζπλδπάδεη ηελ εθγύκλαζε ηνπ ζώκαηνο αιιά θαη ηνπ πλεύκαηνο κε έλα
πην ςπραγσγηθό ηξόπν. Φαξαθηεξίδεηαη πιένλ, σο έλα κέζν θηλεηηθήο αλαςπρήο γηα
όιεο ηηο ειηθίεο Γηα ηνλ ελήιηθα, είλαη έλαο ηξόπνο απόδξαζεο από ηελ θαζεκεξηλόηεηα
θαη ηελ επαγγεικαηηθή ξνπηίλα, ην ζηξεο θαη ην άγρνο. Γηα ηνλ ειηθησκέλν, είλαη ε πην
δηαζθεδαζηηθή θαη απιή κνξθή άζθεζεο, ςπρηθήο πγείαο θαη επεμίαο (Haboush et al.,
2005). Δλδηαθέξνπζα πηζαλή κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνύζε λα είλαη θαη ε θαηαγξαθή
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ησλ απόςεσλ θαη ησλ επηζπκηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε πξνγξάκκαηα ρνξνύ, πνπ
αλήθνπλ

ζε

δηάθνξνπο

νξγαληζκνύο

άζιεζεο

(γπκλαζηήξηα,

ζρνιέο

ρνξνύ,

πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο) ησλ κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ. Δπίζεο, κία ηδηαίηεξα ρξήζηκε
έξεπλα ζα ήηαλ απηή πνπ ζα δηεξεπλνύζε ιεπηνκεξέζηεξα, ηελ επίδξαζε ηεο ρνξεπηηθήο
άζθεζεο, ηόζν ζηελ ζσκαηηθή πγεία όζν θαη ζηελ πλεπκαηηθή ραιάξσζε θαη επεμία ησλ
ζπκκεηερόλησλ.
Τέινο, πξνηείλεηαη έξεπλα ζε ζρέζε κε ην λνκνζεηηθό θαζεζηώο, ζρεηηθά κε ηελ
νξγάλσζε θαη εθαξκνγή αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο δεκόζηνπο αιιά θαη ζηνπο
ηδησηηθνύο θνξείο ρνξνύ πνπ αζθαιώο θαη δελ ζα έπξεπε λα δηαθέξνπλ ζε πνηόηεηα
παξνρήο ππεξεζηώλ. Ο ρνξόο ινηπόλ, είλαη νινθιεξσκέλνο ηξόπνο λα δεηο ηνλ θόζκν,
είλαη γλώζε, επηζηήκε θαη ηέρλε ηαπηόρξνλα. Γελληέηαη από ηελ αλάγθε λα πεηο απηό πνπ
δε ιέγεηαη, από ηελ αλάγθε λα γλσξίζεηο ην άγλσζην. Η θίλεζε είλαη πνπ θαζηζηά
ππαξθηή απηή ηελ ελόηεηα. Γηαηί ν ρνξόο δελ είλαη κνλάρα ηέρλε, αιιά θαη ηξόπνο δσήο.
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