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Περίληψη 

Η παροχή ποιότητας υπηρεσιών είναι ένα σημαντικό θέμα στη βιβλιογραφία του
μάρκετινγκ, αφού σχετίζεται με την ικανοποίηση και τη συγκράτηση των πελατών.
Για τη μέτρησή της στον αθλητισμό χρησιμοποιείται σήμερα το Service Quality Scale
το  οποίο  έχει  χρησιμοποιηθεί  ευρέως  σε  ιδιωτικά  αλλά  και  πανεπιστημιακά
γυμναστήρια στην Ελλάδα.  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της
παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών των γυμναστηρίων ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας,
όπως  αυτή  την  αντιλαμβάνονται  οι  φοιτητές-τριες  που  συμμετέχουν  στα
παρεχόμενα προγράμματα άθλησης.  Παράλληλα διερευνήθηκε η αξιολόγηση των
πέντε  παραγόντων  σε  σχέση  με  τα  δύο  φύλα.  Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  με
ερωτηματολόγια. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 383 φοιτητές και 230 φοιτήτριες
(Ν=613),  με  μέσο  όρο  ηλικίας  20,4  (SD=1.9)  έτη.  Οι  φοιτητές  ήταν  μέλη  οκτώ
γυμναστηρίων που ανήκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της πρωτεύουσας και της περιφέρειας. Η
εικοσιέξι  (26)  ερωτημάτων  κλίμακα  αποτελείται  από  πέντε  υποκλίμακες:
α)Εγκαταστάσεις,  β)Προσωπικό, γ)Ανταπόκριση,  δ)Αξιοπιστία και ε)Προγράμματα.
Οι  απαντήσεις  δόθηκαν  σε  επταβάθμια  κλίμακα  τύπου  Likert από  το  διαφωνώ
απόλυτα ως το συμφωνώ απόλυτα.  Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι φοιτητές-
τριες  είναι  ικανοποιημένοι  από τις  υπηρεσίες  των γυμναστηρίων.  Η μεγαλύτερη
ικανοποίηση  παρατηρήθηκε  στον  παράγοντα  των  «προγραμμάτων»  (Μ=5.5,
SD=1.3),  ενώ  η  χαμηλότερη  ικανοποίηση  παρατηρήθηκε  στον  παράγοντα
«ανταπόκριση» (Μ=4.3,  SD=1.5). Η στατιστική ανάλυση των πέντε παραγόντων σε
σχέση με τα δύο φύλα στη πολυμεταβλητική ανάλυση διασποράς (ΜΑΝΟVA) έδειξε
σημαντικές διαφορές και στους πέντε παράγοντες στο Wilk’s Lambda με πιθανότητα
p=.001.  Στη  διακριτή  ανάλυση  που  ακολούθησε  βρέθηκε  ότι  οι  φοιτήτριες
βαθμολόγησαν υψηλότερα από τους φοιτητές τους παράγοντες «προγράμματα» και
«εγκαταστάσεις»  (p<.05).  Συμπερασματικά, διακρίνεται  η  βαθύτερη  ανάγκη  των
φοιτητών-τριών  για  άθληση,  επιβεβαιώνοντας  παλαιότερη  έρευνα.  Παράλληλα
φαίνεται ότι οι φοιτήτριες είναι περισσότερο ικανοποιημένες και ενδεχομένως δεν
έχουν  μεγάλες  απαιτήσεις.  Θα  μπορούσαμε  τ’  αποτελέσματα  αυτά  να  τα
συνδέσουμε με έρευνα που διεξήχθη στον ίδιο πληθυσμό σχετικά με τα κίνητρα και
τους  περιοριστικούς  παράγοντες  όπου  οι  φοιτήτριες  είχαν  και  πάλι  υψηλότερη
επίδοση. Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν, πως η ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών επιδρά απ’ ευθείας σε συμπεριφοριστικές προθέσεις.
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