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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα: α)κατέγραψε τους σηµαντικότερους λόγους που αναστέλλουν την 
συµµετοχή φοιτητών/τριών, σε Προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού που 
υλοποιούνται στη φύση και β) διερεύνησε πιθανές διαφορές στους ανωτέρω λόγους, 
µεταξύ φοιτητών/φοιτητριών που συµµετείχαν και φοιτητών/φοιτητριών που δεν 
συµµετείχαν. Στην έρευνα έλαβαν µέρος τριακόσιοι φοιτητές /φοιτήτριες (Ν=300) από 
το Πανεπιστήµιο των Αθηνών από τέσσερεις διαφορετικές σχολές. Για την καταγραφή 
των λόγων αναστολής συµµετοχής χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των 
Alexandris et al (1998) κατόπιν τροποποίησής του στην Ελληνική γλώσσα (Κουθούρης 
και συν, 2005). Η αξιοπιστία του οργάνου κρίθηκε ικανοποιητική (Cronbach»s α=.87). 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας ανέδειξαν ως σηµαντικότερους ανασταλτικούς λόγους 
προς την συµµετοχή των φοιτητών/φοιτητριών σε υπαίθρια προγράµµατα 
Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού και συγκεκριµένα στη δραστηριότητα της χιονοδροµίας 
αναψυχής: 1ον την «έλλειψη χρόνου λόγω σπουδών» (Μ=5.0 SD=1.8), 2ον την «χαµηλή 
προτεραιότητα» (Μ=4.9, SD=1.9), 3ον το «υψηλό κόστος συµµετοχής», (Μ=4.6, 
SD=1.8). Ακόµη διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 
φοιτητών/φοιτητριών που συµµετείχαν και αυτών που δεν συµµετείχαν στα 
συγκεκριµένα προγράµµατα σε όλους τους ανασταλτικούς λόγους (t=6.9, p<.001). Τα 
αποτελέσµατα συζητούνται µε στόχο τον σχεδιασµό κατάλληλων Πανεπιστηµιακών 
προγραµµάτων υπαίθριας αναψυχής και ενίσχυση της συµµετοχής των φοιτητών/τριών 
σε αντίστοιχες χειµερινές δραστηριότητες. 
 
Λέξεις κλειδιά: Ανασταλτικοί λόγοι προς την συµµετοχή, Χειµερινές δραστηριότητες 
Αναψυχής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα ελληνικά πανεπιστήµια τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια σχεδιασµού 
κατάλληλων προγραµµάτων αθλητισµού και αναψυχής µε δηµιουργία αξιόµαχων 
τµηµάτων Φυσικής Αγωγής, µε στόχο την ενίσχυση της συµµετοχής των 
φοιτητών/τριών (Κωνσταντινάκος, 2008). Τα προγράµµατα αυτά αφορούν αφ» ενός σε 
συµµετοχή των φοιτητών/τριών σε εκδηλώσεις αγωνιστικής µορφής και αφ» ετέρου σε 
δράσεις αθλητισµού αναψυχής (Αυθίνος, 1999). Η επιτυχία ενός προγράµµατος 
Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού εξαρτάται βασικά από την κατανόηση των επιθυµιών 
των φοιτητών αλλά και από τον υπολογισµό των πιθανών εµποδίων που τελικά 
αναστέλλουν την συµµετοχή των φοιτητών/τριών σε αυτά τα προγράµµατα 
(Alexandris, 1997). Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια καταγραφής των 
ανασταλτικών λόγων που αντιµετωπίζει ο µεγαλύτερος αριθµός των φοιτητών του 
Πανεπιστηµίου των Αθηνών ως προς την συµµετοχή τους σε συγκεκριµένα 
προγράµµατα αναψυχής που εκτελούνται σε φυσικό περιβάλλον, όπως η συµµετοχή 
στην δραστηριότητα της χιονοδροµίας αναψυχής και η διαπίστωση διαφορών µεταξύ 
της διαφορετικής συχνότητας συµµετοχής των φοιτητών/τριών. 
 
Πανεπιστηµιακός Αθλητισµός στην Ελλάδα. 
 
Ο Πανεπιστηµιακός Αθλητισµός εκπροσωπείται στην χώρα µας από τα 
Πανεπιστηµιακά Γραφεία Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, το οποία έχουν και την 
πλήρη εποπτεία για τις αθλητικές δραστηριότητες των φοιτητών/τριών σε κάθε 
Πανεπιστήµιο. Ο αθλητισµός αποτελώντας αναγκαιότητα για την βελτίωση της υγείας 
και της ποιότητας ζωής της νεολαίας σε κάθε χώρα, αποβλέπει για τους φοιτητές/τριες 
στη «δια βίου» συνέχιση της άσκησης και υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Ακόµη τα 
προγράµµατα του Πανεπιστηµιακού Αθλητισµό αποβλέπουν στο να δώσουν λύσεις σε 
κοινωνικά προβλήµατα, αποτελώντας διέξοδο και αντίδοτο σε πιθανές παραπτωµατικές 
συµπεριφορές (Κωνσταντινάκος, 2008).  
 
Οι φοιτητές και φοιτήτριες που συµµετέχουν σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού 
Αθλητισµού, µπορούν να ασκούνται ελεύθερα (χωρίς άµεση επίβλεψη), ή να 
στελεχώνουν τις πανεπιστηµιακές οµάδες, (πανεπιστηµιακά πρωταθλήµατα) 
µετέχοντας σε αγώνες που διοργανώνουν τα αντίστοιχα τµήµατα κάθε Πανεπιστηµίου 
µεταξύ τους. Ένας από τους στόχους των προγραµµάτων είναι η σύσταση επίσηµης 
αγωνιστικής οµάδας φοιτητών/τριων κάθε Πανεπιστηµίου. Οι οµάδες µετά τα 
εσωτερικά πρωταθλήµατα, συµµετέχουν σε Πανελλήνιους φοιτητικούς αγώνες 
διαφόρων αθληµάτων µεταξύ ΑΕΙ- ΤΕΙ, µετέχουν σε Πανεπιστηµιάδες ή άλλες 
διαπανεπιστηµιακές αθλητικές συναντήσεις, που γίνονται στην Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό.  
 
Ο Πανεπιστηµιακός Αθλητισµός εκτός του Αγωνιστικού τοµέα, εξαπλώνεται και σε 
δράσεις που αφορούν την µαζικότερη συµµετοχή δηλαδή σε προγράµµατα 
Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Αναψυχής. Σκοπός του συγκεκριµένου τοµέα είναι η 
συνεχής επαφή των φοιτητών-τριων µε την κίνηση, την άσκηση, την άθληση. Μορφές 
εκδηλώσεων αυτού του τοµέα της υπαίθριας αναψυχής είναι η εισαγωγική επαφή του 
φοιτητή/τριας µε κάποιο άθληµα ή δραστηριότητα αναψυχής π.χ. τένις, ιππασία, 
ιστιοπλοΐα κ.λπ. Ακόµη η διοργάνωση εκδροµών και εξορµήσεων σε φυσικό 
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περιβάλλον και η ενασχόληση µε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής όπως: 
χιονοδροµίας, ορειβασίας, ορειβατικού ποδηλάτου, κατάβασης ποταµών µε φουσκωτές 
βάρκες αποτελεί προσπάθεια υιοθέτησης ενός ενεργητικού διά βίου τρόπου ζωής των 
φοιτητών/τριών (Κουθούρης, 2009). Η διοίκηση των Γραφείων Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισµού σε κάθε Πανεπιστήµιο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα µέλη 
της πανεπιστηµιακής κοινότητας να γνωρίσουν και να συµµετάσχουν σε όσο το δυνατό 
περισσότερες δραστηριότητες αθλητισµού και αναψυχής, ενισχύοντας τις σχέσεις 
µεταξύ των µελών του Πανεπιστηµίου, προσφέροντας υγεία και συνθήκες καθηµερινής 
άσκησης. 

 
Ανασταλτικοί λόγοι προς την συµµετοχή 
 
Οι λόγοι που αναστέλλουν την συµµετοχή σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής 
απασχολούν έντονα τους ερευνητές της περιοχής της αναψυχής (Alexandris, K., & 
Carroll, B., 1997b; Jackson, Ε. 1993; Jackson, E., & Searle. M., 1985). Άτοµα που 
επιθυµούν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής αντιµετωπίσουν πληθώρα 
ανασταλτικών λόγων, η σειρά σηµαντικότητας των οποίων κατά τους Crawford, 
Jackson, και Godbey, (1991) σχετίζεται µε την ίδια την δραστηριότητα, το άτοµο και το 
περιβάλλον. Η διάθεση για συµµετοχή ενός ατόµου προς µια δράση συχνά εµποδίζεται 
από αιτίες που αφορούν σε τρία επίπεδα. Πρώτον στους καθαρά προσωπικούς, 
ψυχολογικούς λόγους, οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά την σχέση, άτοµο / 
δραστηριότητα και ονοµάζονται «ενδοπροσωπικοί λόγοι». ∆εύτερον στους λόγους, 
αιτίες που αφορούν το άτοµο σε σχέση µε την συντροφιά που το περιβάλει κατά την 
συµµετοχή, την συνοδεία του, την αποδοχή ή µη της συµµετοχής του σε µία 
δραστηριότητα αναψυχής, από το οικείο περιβάλλον του ατόµου. Οι λόγοι αυτοί 
ονοµάζονται «διαπροσωπικοί λόγοι». Τρίτον στους ανασταλτικούς λόγους που 
αντιπροσωπεύουν περιορισµούς οι οποίοι είναι κοινώς θεωρούµενοι, ως µεσολαβητικοί 
παράγοντες ανάµεσα στην προτίµηση προς µια συγκεκριµένη µορφή αναψυχής και την 
ίδια τη συµµετοχή. Παράδειγµα η απουσία οικονοµικής δυνατότητας από το άτοµο για 
συµµετοχή, η ανυπαρξία εγκαταστάσεων ή έλλειψη κατάλληλων προγραµµάτων, η 
λάθος πληροφόρηση για δυνατότητα συµµετοχής. Οι λόγοι αυτοί ονοµάζονται «δοµικοί 
λόγοι» και αφορούν το περιβάλλον που περιβάλλει το άτοµο (Crawford & Godbey 
1987, p.124).) Σε έρευνα των Alexandris και Carroll (1997a,b) που έγινε σε γενικό 
πληθυσµό αστικής περιοχής στην χώρα µας, αναφορικά µε την συµµετοχή των 
κατοίκων σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής επιβεβαιώθηκε ότι η συµµετοχή 
µειώνεται δραµατικά µε την άνοδο της ηλικίας των ατόµων. Οι Κουθούρης, 
Αλεξανδρής, Γιοβάνη, & Χατζηγιάννη, 2005, διερεύνησαν τους ανασταλτικούς λόγους 
χιονοδρόµων προς την συµµετοχή στην συγκεκριµένη δραστηριότητα αθλητισµού 
αναψυχής. Η παραγοντική ανάλυση των λόγων ανέδειξε έξι ανασταλτικούς 
παράγοντες: «έλλειψη ενδιαφέροντος για συµµετοχή», «ατοµικά /ψυχολογικά 
εµπόδια», «προβλήµατα σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες», «έλλειψη παρέας», 
«προβλήµατα οικονοµικά / πρόσβασης» και «έλλειψη χρόνου». Επιπλέον, τα 
αποτελέσµατα ανέδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ χιονοδρόµων 
διαφορετικής οικογενειακής κατάστασης στην διάσταση «οικονοµικά / προβλήµατα 
πρόσβασης», όπως και µεταξύ χιονοδρόµων ανδρών και γυναικών στην διάσταση 
«ατοµικά / ψυχολογικά προβλήµατα». Τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι 
δηµογραφικής φύσης υποοµάδες των χιονοδρόµων έχουν ιδιαιτερότητες στην 
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συµµετοχή, βιώνουν διαφορετικούς ανασταλτικούς παράγοντες και χρήζουν 
διαφορετικής αντιµετώπισης από τις διοικήσεις των χιονοδροµικών κέντρων.  
 
Σε έρευνα των Κουθούρης, Αλεξανδρής & Γκόλτσος, (2005), η παραγοντική ανάλυση 
των ανασταλτικών λόγων προς την συµµετοχή ατόµων στο ποδόσφαιρο αναψυχής 
ανέδειξε πέντε παράγοντες. Την «έλλειψη χρόνου», τους «ατοµικοί /ψυχολογικοί 
λόγους», το «περιορισµένο ενδιαφέρον», τα «οικονοµικά προβλήµατα και προβλήµατα 
πρόσβασης», και την «έλλειψη παρέας». Η ανάλυση διακύµανσης βρήκε τον 
παράγοντα «έλλειψη παρέας» να σηµειώνει την πλέον υψηλή αρνητική συσχέτιση µε 
την διαφορετική συχνότητα συµµετοχής. Ακόµη στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως 
προς τους ανασταλτικούς παράγοντες συµµετοχής σηµειώθηκαν µόνον στον παράγοντα 
«οικονοµικά προβλήµατα» µεταξύ ατόµων διαφορετικής οικογενειακής κατάστασης. Σε 
πρόσφατη έρευνα των Κουθούρης, Τζουβίστα, και Αλεξανδρής, (2005) η οποία έγινε 
σε δείγµα κολυµβητών που συµµετείχαν σε προγράµµατα αθλητισµού αναψυχής στην 
Αττική, αρχικά κατεγράφησαν οι ανασταλτικοί λόγοι έναντι της συµµετοχής τους σε 
προγράµµατα κολύµβησης αναψυχής. Οι λόγοι κατηγοριοποιήθηκαν επίσης σε έξι 
παράγοντες Σηµαντικότεροι παράγοντες αναδείχθηκαν η «έλλειψη ενδιαφέροντος» 
(Μ=5.9, SD=1.3), οι «ψυχολογικοί λόγοι» (Μ=5.5, SD=1.2) και η «έλλειψη 
εγκαταστάσεων» (Μ=5.2, SD=1.4), Η ανάλυση διακύµανσης ανέδειξε στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ οµάδων διαφορετικής συχνότητας συµµετοχής κυρίως 
στους παράγοντες «έλλειψη χρόνου» (F(3,208)= 8.5, p<.001) και «έλλειψη 
ενδιαφέροντος» (F(3,204)= 18.5, p<.001). Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια 
συγκέντρωσης δεδοµένων αναφορικά µε τους λόγους που αναστέλλουν την συµµετοχή 
στην χιονοδροµία αναψυχής στο χώρο των ελληνικών πανεπιστηµίων.  
 
Η παρούσα έρευνα στόχευσε στην καταγραφή των αιτιών που αποτρέπουν τους 
φοιτητές να συµµετέχουν σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού που 
υλοποιούνται σε χώρους εκτός πανεπιστηµίου και συγκεκριµένα κατά τους χειµερινούς 
µήνες σε χιονοδροµικά αθλητικά κέντρα, όπως η χιονοδροµία αναψυχής. 
Αντικειµενικοί στόχοι της έρευνας ήταν α) η καταγραφή των σηµαντικότερων 
ανασταλτικών λόγων έναντι της συµµετοχής φοιτητών του πανεπιστηµίου Αθηνών, σε 
χειµερινές αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής και β) η διερεύνηση πιθανών 
διαφορών, στους ανασταλτικούς λόγους, µεταξύ φοιτητών/τριών που συµµετείχαν και 
φοιτητών/τριών που δεν συµµετείχαν σε χειµερινές δραστηριότητες αναψυχής, γ) η 
διαπίστωση, ότι το Ιεραρχικό Μοντέλο των ανασταλτικών παραγόντων επιβεβαιώθηκε 
και στην περίπτωση των φοιτητών Ελληνικών Πανεπιστηµίων έναντι της συµµετοχής 
τους στην δραστηριότητα της χιονοδροµίας αναψυχής κατά την διάρκεια των 
προγραµµάτων Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  
 

∆είγµα 

Στην έρευνα συµµετείχαν τριακόσιοι Έλληνες φοιτητές (Ν=300), από τέσσερεις 
διαφορετικές σχολές του Πανεπιστηµίου των Αθηνών, Μαθηµατικό, Ιατρική, 
Τ.Ε.Φ.Α.Α και Φυσικό. Αναλυτικά µε τη σχολή που φοιτούσαν οι συµµετέχοντες, το 
45% του συνολικού δείγµατος ήταν φοιτητές του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισµού (134 φοιτητές), το 18% από την σχολή του Μαθηµατικού (54 
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άτοµα), το 25.7% από την σχολή του Φυσικού (69 άτοµα) και τέλος το 11.3% από την 
Ιατρική σχολή (34 άτοµα). Το 52% των φοιτητών της έρευνας ήταν άνδρες (156) και το 
υπόλοιπο 48% του δείγµατος ήταν γυναίκες (144). Η ηλικία των φοιτητών του 
δείγµατος κυµάνθηκε από 19 έως 26 ετών (πίνακας 1). 

 

Όργανο µέτρησης 

Για την αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων προς την συµµετοχή στην 
χιονοδροµία, χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα των Alexandris et al (1998) κατόπιν 
τροποποίησής του στην Ελληνική γλώσσα (Κουθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάνη & 
Χατζηγιάννη, 2005). Οι απαντήσεις στα είκοσι τέσσερα θέµατα του ερωτηµατολογίου 
δόθηκαν σε επταβάθµια κλίµακα Likert (1=διαφωνώ απόλυτα, 7=διαφωνώ απόλυτα). Η 
αξιοπιστία της κλίµακας κρίθηκε επιτυχής (Cronbach»s α=.89). Το ερωτηµατολόγιο 
συνοδευόταν ακόµη από ερωτήσεις που κατέγραψαν α)δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
του δείγµατος και β)την συχνότητα συµµετοχής (διπολικό θετική/αρνητική) των 
φοιτητών/τριων έναντι της συµµετοχής των φοιτητών σε προγράµµατα 
Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού και συγκεκριµένα της δραστηριότητας της 
χιονοδροµίας. 

 

∆ιαδικασία συλλογής των δεδοµένων 

Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε µε τυχαία επιλογή δείγµατος (φοιτητών) στα 
αµφιθέατρα και τις αίθουσες των πανεπιστηµιακών σχολών που αναφέρθηκαν 
προηγούµενα, πριν την έναρξη των µαθηµάτων και κατόπιν συνεννοήσεως µε τον 
υπεύθυνο καθηγητή. Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν σχετικά µε το σκοπό της 
έρευνας και δόθηκαν διευκρινίσεις για τον τρόπο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. 
Τα ερωτηµατολόγια συγκεντρώθηκαν την ίδια ηµέρα. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά ∆είγµατος 
 

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, στην ερώτηση: «ασχολείσαι µε κάποια άλλη 
αθλητική δραστηριότητα, εκτός της συµµετοχής σου σε προγράµµατα 
Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού», τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι πάνω από τους µισούς 
φοιτητές σε ποσοστό 76.3%, (229 φοιτητές/τριες) απάντησαν καταφατικά, ενώ σε 
ποσοστό 23.7%, (71 φοιτητές /τριες) δεν είχαν καµία εµπλοκή σε αθλητικές 
δραστηριότητες. Η «συµµετοχή» ή «µη συµµετοχή» των φοιτητών/τριών του δείγµατος 
στην εξωτερική δράση του Πανεπιστηµίου Αθλητισµού δηλαδή της συµµετοχής σε 
πρόγραµµα χιονοδροµίας αναψυχής µετρήθηκε µε διχοτόµο επιλογή απάντηση. Εξήντα 
τέσσερις (64) φοιτητές/τριες δήλωσαν συµµετέχοντες στην ανωτέρω δράση αναψυχής 
και διακόσιοι είκοσι τρεις φοιτητές/τριες (223) δήλωσαν µη συµµετοχή. 
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Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά του ∆είγµατος (Ν=330) 
 

 
ΦΥΛΟ 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
σε εξωτερικά προγρ 

αναψυχής 
ΑΝ∆ΡΕΣ 52%% ΟΧΙ: 23.7% (71) ΤΕΦΑΑ:45% (134) Συµ/ντες: 64 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

48% 
ΝΑΙ: 76.3% (229) ΜΑΘ/ΚΟ:18% (54) Μη συµ/ντες: 223, 

 ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜ/ΝΤΩΝ 
19 < 26 ετών 

ΦΥΣΙΚΟ: 25.7% (72) 
 

ΙΑΤΡΙΚΗ: 11.3% (34) 

 

 
 
Μέσες Τιµές των Ανασταλτικών Λόγων Συµµετοχής 
 
Βάση του µέσου όρου των τιµών που σηµείωσε το σύνολο του δείγµατος των φοιτητών, 
ως σηµαντικότεροι λόγοι αναστολής κατά σειρά σηµαντικότητας ως προς την 
εξωτερική Πανεπιστηµιακή δράση Αθλητισµού δηλαδή στην χιονοδροµία αναψυχής 
ανεδείχθησαν: α) «δεν έχω τον χρόνο λόγω των υποχρεώσεών µου προς τις σπουδές 
µου», (Μ=5.0, SD=1.8), β) «δεν εµπεριέχεται τις προτεραιότητές µου», (Μ=4.9, 
SD=1.9), γ) «το κόστος συµµετοχής στην χιονοδροµία είναι υψηλό», (Μ=4.6, SD=1.8), 
δ) «στο οικογενειακό µου περιβάλλον µου δεν αρέσει η χιονοδροµία», (Μ=4.4, 
SD=1.9) και ε) «η προσέγγιση στο χιονοδροµικό είναι πρόβληµα για µένα», (Μ=4.2, 
SD=1.8). (Πίνακας 2). 
 
Πίνακας 2. Αποτελέσµατα T-test µεταξύ συµµετεχόντων και µη φοιτητών/τριών. 
 
Ανασταλτικοί Παράγοντες 
Προς την χιονοδροµία 

M  
SD 

ΜΙΝ 
ΜΑ

Χ 

Μη 
Συµ/τες 

 
Συµ/τες 

 
Τιµές 

∆εν έχω το χρόνο λόγω υποχρεώσεων 
στις σπουδές µου. 

5.0 1.8 1 < 7 4.9 5.5 t=-2.4,p<.01 

∆εν έχω το χρόνο λόγω των 
οικογενειακών υποχρεώσεων  

3.3 2.0 1 < 7 3.2 3.4 t=-.08, p=ns 

∆εν έχω το χρόνο λόγω των 
κοινωνικών µου υποχρεώσεων 

3.9 1.9 1 < 7 3.9 4.1 t=-08, p=n.s 

∆εν θέλω να ξοδεύω έτσι το ελεύθερό 
µου χρόνο 

3.8 2.1 1 < 7 4.2 2.6 t=5.3, p<.01 

Συχνά αισθάνοµαι κουρασµένος 3.5 1.9 1 < 7 3.5 3.1 t=1.6, p=n.s 
Φοβάµαι να µην τραυµατιστώ 3.3 2.1 1 < 7 3.5 2.7 t=2.3, p<.01 
Η χιονοδροµία µε κουράζει 2.8 1.7 1 < 7 2.8 2.7 t=0.3, p=n.s 
∆εν έχω στο σκι την τεχνική που θα 
ήθελα 

4.2 2.1 1 < 7 4.1 3.6 t=1.5, p=n.s. 

∆εν έχω καλή φυσική κατάσταση 2.9 1.8 1 < 7 3.0 2.4 t=2.1, p<.05 
∆εν έχω αυτοπεποίθηση στις 
ικανότητες µου όταν χιονοδροµώ 

3.2 1.8 1 < 7 3.4 2.5 t=3.4, p<.01 

∆εν βρίσκω λόγο να πείσω τον εαυτό 
µου να συµµετέχει στο σκι 

3.9 2.1 1 < 7 4.4 2.3 t=6.9, p<.01 

∆εν είναι µία από τις προτεραιότητές 
µου το σκι 

4.9 1.9 1 < 7 5.2 4.0 t=4.6, p<.01 

∆εν περνάω καλά όταν πηγαίνω για 
σκι 

2.9 1.8 1 < 7 3.2 1.8 t=5.5, p<.01 
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∆εν µου αρέσει και πολύ να κάνω σκι 3.5 1.9 1 < 7 3.9 2.4 t=5.6, p<.01 
∆εν µου αρέσει το περιβάλλον του 
χιονοδροµικού 

2.6 1.7 1 < 7 2.8 2.0 t=3.1, p<.01 

Συχνά οι καιρικές συνθήκες είναι 
ανυπόφορες 

3.4 1.8 1 < 7 3.4 3.1 t=1.2, p=n.s. 

Εάν βαρεθώ το ΣΚΙ δεν υπάρχει κάτι 
άλλο να κάνω στο χιον κεντ 

2.8 1.6 1 < 7 2.9 2.4 t=2.1, p<.05 

∆εν αισθάνοµαι ασφαλής και 
προστατευµένος όταν κάνω σκι 

3.4 1.6 1 < 7 3.5 3.2 t=1.1, p=n.s. 

Το κόστος για την συµµετοχή είναι 
ακριβό 

4.6 1.8 1 < 7 4.6 4.5 t=0.4. p=n.s 

Η προσέγγιση στα χιονοδροµικά 
κέντρα είναι πρόβληµα για µένα 

4.2 1.8 1 < 7 4.2 4.1 t=0.2, p=n.s 

∆υσκολεύοµαι να εξοικονοµήσω τα 
χρήµατα που απαιτούνται 

4.2 1.8 1 < 7 4.2 3.9 t= 1.0, p=n.s 

∆εν έχω πάντα παρέα 3.6 1.8 1 < 7 3.6 3.5 t=0 .5, p=n.s 
Στους φίλους µου δεν αρέσει η 
χιονοδροµία 

4.0 1.8 1 < 7 4.1 3.6 t=1.7, p=n.s 

Στην οικογένειά, στο περιβάλλον µου 
δεν αρέσει η χιονοδροµία 

4.4 1.9 1 < 7 4.2 3.8 t=3.1, p<.01 

 
 
 
∆ιαφορές στους Ανασταλτικούς Λόγους έναντι της συµµετοχής σε 
πανεπιστηµιακές χειµερινές δραστηριότητες αναψυχής µεταξύ Συµµετεχόντων και 
µη Συµµετεχόντων Φοιτητών /τριών στην Χιονοδροµία. 
 
Οι συγκρίσεις µεταξύ της οµάδος φοιτητών/τριών που συµµετείχαν και της οµάδος των 
φοιτητών/τριών που δεν συµµετείχαν στην χιονοδροµία, ανέδειξαν διαφορές σε όλα τα 
θέµατα / ανασταλτικούς λόγους προς την συµµετοχή. ∆ιαφορές σε στατιστικό επίπεδο, 
βρέθηκαν στους ανασταλτικούς λόγους, «δεν µου αρέσει να κάνω σκι» (t=5.6, p<.001), 
«δεν περνάω καλά όταν πηγαίνω για σκι» (t=5.5, p<.001), «δεν αποτελεί προτεραιότητά 
µου το σκι» (t=4.6, p<.001), «δεν βρίσκω λόγο να πείσω τον εαυτό µου να κάνει σκι» 
(t=6.9, p<.001). Η ανεξάρτητη οµάδα του δείγµατος «µη συµµετέχοντες φοιτητές», 
σηµείωσαν σε όλα τα ανωτέρω θέµατα των ανασταλτικών λόγων, τιµές µεγαλύτερες 
από τις αντίστοιχες της οµάδος «των συµµετεχόντων» φοιτητών. ∆ιαφορές επίσης 
βρέθηκαν στους ανασταλτικούς λόγους. «η συµµετοχή µου στο σκι, δεν αρέσει στην 
οικογένειά µου» (t=3.1, p<.01), «δεν έχω αυτοπεποίθηση» (t=3.4, p<.01), «φοβάµαι 
µην τραυµατισθώ» (t=2.3, p<.01). Μοναδική εξαίρεση στην κατεύθυνση διερεύνησης 
πιθανών διαφορών, σηµείωσε η οµάδα «φοιτητές /τριες» µε τιµές υψηλότερες 
(αρνητικές) σε σχέση µε την οµάδα «µη συµµετέχοντες φοιτητές /τριες», στον 
ανασταλτικό λόγο: «δεν έχω τον χρόνο λόγω υποχρεώσεών µου προς τις σπουδές µου» 
(t= -2.4, p<.01). (Πίνακας 2) 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποστήριξαν την υπόθεση ότι το Ιεραρχικό 
Μοντέλο των ανασταλτικών παραγόντων επαληθεύεται και στην περίπτωση των 
φοιτητών Ελληνικών Πανεπιστηµίων έναντι της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες 
του Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού που εξελίσσονται εκτός πανεπιστηµίου και 
συγκεκριµένα συµµετοχής στη χειµερινή δραστηριότητα της χιονοδροµίας αναψυχής. 
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Η ενασχόληση του ενός τετάρτου (ποσοστού 26%) των φοιτητών του πανεπιστηµίου 
των Αθηνών µε χειµερινές δραστηριότητες αναψυχής εµφανίζεται σχετικά 
ικανοποιητική, εάν συγκριθεί µε τους ανασταλτικούς λόγους που ανέδειξε η παρούσα 
έρευνα, οι οποίοι εµποδίζουν ή και τελικά αποτρέπουν την συµµετοχή σε προγράµµατα 
Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού. Η λεπτοµερής εξέταση των ανασταλτικών λόγων που 
βιώνουν οι φοιτητές έναντι της συµµετοχής τους στην χιονοδροµία αναψυχής, ανέδειξε 
ως σηµαντικότερο ρυθµιστή συµµετοχής των φοιτητών την «έλλειψη χρόνου». Η 
έλλειψη χρόνου αφορά κυρίως υποχρεώσεις προς τις σπουδές, εµφανίζεται όµως και µε 
σηµαντικά υψηλές τιµές και ως προς τις υποχρεώσεις των φοιτητών «προς φίλους» Οι 
υψηλές τιµές που έλαβε ο ανασταλτικό λόγος προς την συµµετοχή «της έλλειψης 
χρόνου», δικαιολογείται µε το ότι η εξεταζόµενη δραστηριότητα µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µόνον µετά την επίσκεψη σε προορισµούς/ χιονοδροµικά κέντρα. 
Σηµειώτεον τα χιονοδροµικά κέντρα απέχουν τουλάχιστο 250 χιλιόµετρα από την πόλη 
των Αθηνών. Ακόµη είναι σηµαντικό ότι η ενασχόληση µε την χιονοδροµία απαιτεί από 
το άτοµο να αφιερώσει τον χρόνο συνήθως µιας ολόκληρης ηµέρας. Η δεύτερη 
σηµαντικότερη επιλογή αποτροπής ενασχόλησης µε την χιονοδροµία εµφανίσθηκε «το 
υψηλό κόστος συµµετοχής». Η χιονοδροµία παρά το γεγονός ότι προσφέρει πολλά 
οφέλη στον συµµετέχοντα, όπως τον συνδυασµό της άσκησης µε την εξόρµηση σε 
φυσικό περιβάλλον, την παραµονή στον καθαρό αέρα, την αλλαγή παραστάσεων, 
µάλλον παραµένει µία επιλογή υψηλού κόστους για τον συµµετέχοντα. Είναι επίσης 
κατανοητό ότι το όλο κόστος βαρύνει επίσης η µετακίνηση, η χρήση του ειδικού 
εξοπλισµού, η καταβολή χρηµατικού ποσού για χρήση των αναβατήρων στις 
χιονισµένες πίστες. Ο τρίτος πλέον σηµαντικός ανασταλτικός λόγος αναδείχθηκε η 
«έλλειψη παρέας». Ο λόγος αυτός επηρεάζει καθοριστικά την τελική απόφαση ενός 
ατόµου για συµµετοχή, ιδιαίτερα εάν έχει τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας της 
χιονοδροµίας.  
 
Τέλος η « χαµηλή προτεραιότητα στην διάθεση ενασχόλησης µε την δραστηριότητα 
χιονοδροµία αναψυχής» των φοιτητών, αποδίδεται στο ότι η περιοχή της πρωτεύουσας 
παρέχει ποικίλες ευκαιρίες για αθλητική αναψυχή, ψυχαγωγία και διασκέδαση, 
εκτοπίζοντας την χιονοδροµία ως µία ειδική κατηγορία Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού 
και Αναψυχής που συνδυάζεται περισσότερο µε το ταξίδι, την εκδροµή και γενικότερα 
τον αθλητικό τουρισµό. 
 
Η εξέταση των ανασταλτικών παραγόντων ανάµεσα σε συµµετέχοντες και µη 
συµµετέχοντες φοιτητές/τριες στην χιονοδροµία, έδειξε, ότι οι «µη συµµετέχοντες» 
φοιτητές αντιµετωπίζουν πολύ µεγαλύτερα εµπόδια από τους συµµετέχοντες που τελικά 
τους αποτρέπουν οριστικά από την χιονοδροµία. Υπάρχουν όµως λόγοι αναστολής που 
εµφανίζονται να τους αντιµετωπίζουν σε υψηλό βαθµό και οι δύο οµάδες, 
συµµετέχοντες και µη συµµετέχοντες. Οι λόγοι αυτοί είναι οι οικονοµικοί, όπως το 
«κόστος», η δυσκολία «πρόσβασης» και οι λόγοι «έλλειψη παρέας», «υποχρεώσεων 
προς τους φίλους», οι οποίοι απασχολούν το ίδιο σηµαντικά συµµετέχοντες και µη 
συµµετέχοντες. Πιθανόν η τελική απόφαση για συµµετοχή αποδίδεται στο ότι οι 
συµµετέχοντες πασχίζουν και αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τα όποια εµπόδια ή απλά 
διαπραγµατεύονται µε πίστη έναντι των λόγων αναστολής προς την συµµετοχή. 
Αντίθετα οι µη συµµετέχοντες δεν ακολουθούν κατάλληλη στρατηγική αντιµετώπισης 
των εµποδίων ή δεν έχουν µεγάλο κίνητρο για συµµετοχή. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσης εργασίας στοχεύουν στην βοήθεια των γραφείων 
Φυσικής Αγωγής των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών ώστε να σχεδιάζουν και 
να προτείνουν τρόπους αντιµετώπισης των λόγων που αναστέλλουν την συµµετοχή των 
φοιτητών στα προγράµµατα άθλησης και αναψυχής. Σαφώς η υποχρέωση των φοιτητών 
προς τις σπουδές τους είναι δύσκολο να υποσκελισθεί ως βασικό εµπόδιο. Η 
ενασχόληση όµως των φοιτητών µε την χιονοδροµία µέσω συµµετοχής σε 
πανεπιστηµιακά προγράµµατα, για λίγες µέρες κάθε χρόνο, είναι αρκετή για να µυηθεί 
το άτοµο στην τεχνική της χιονοδροµίας και να αρχίσει να αγαπά το ορεινό περιβάλλον. 
Αυτή την εµπειρία µπορεί κάθε άτοµο να αξιοποιήσει στο µέλλον επισκεπτόµενο και 
τις υπόλοιπες εποχές του έτους το βουνό, συµµετέχοντας σε ποικίλες δραστηριότητες 
αθλητισµού αναψυχής, ενισχύοντας την υγεία του και εµπλουτίζοντας την αναψυχή του 
(Κουθούρης, 2009). Τα αποτελέσµατα της παρούσης έρευνας πρέπει να υποστηριχθούν 
και από δεδοµένα άλλων πανεπιστηµίων στον ελληνικό χώρο, ώστε να έχουµε µια 
συνολικότερη εικόνα για την συµπεριφορά και τους λόγους που αναστέλλουν την 
συµµετοχή των φοιτητών/τριών στις χειµερινές δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής. 
 
Οι υπηρεσίες του πανεπιστηµιακού αθλητισµού και της αθλητικής αναψυχής 
γενικότερα θα πρέπει να βασίζονται στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα, τις επιθυµίες και 
τις προσδοκίες των φοιτητών. Με τη σειρά τους, έτσι και τα υπαίθρια πανεπιστηµιακά 
προγράµµατα αναψυχής, σαν µια τέτοια υπηρεσία, θα πρέπει να σχεδιάζονται µε 
γνώµονα την παραπάνω σηµαντική αρχή, ενώ πρωτίστως θα πρέπει να γίνει λεπτοµερής 
έρευνα, εύρεση και επεξεργασία πληροφοριών και µετατροπή τους σε στοιχεία που να 
καλύπτουν και να ικανοποιούν κάθε ανάγκη, ενδιαφέρον, επιθυµία και προσδοκία των 
φοιτητών. Στο τοµέα αυτό θα βοηθούσε αρκετά η ίδρυση τµηµάτων µάρκετινγκ στο 
χώρο των  Γραφείων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού των Πανεπιστηµίων, τα οποία 
τµήµατα θα ήταν υπεύθυνα για την καταγραφή και ικανοποίηση των αναγκών των 
φοιτητών, καθώς και για την περαιτέρω προώθηση της χιονοδροµίας σαν µία πολύ 
καλή δραστηριότητα πανεπιστηµιακού αθλητισµού αναψυχής 
 
Η εξεύρεση οικονοµικών πόρων από πλευράς διοίκησης των πανεπιστηµίων για 
συµµετοχή στη δραστηριότητα της χιονοδροµίας θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους 
κύριους σκοπούς όσον αφορά την υλοποίηση της δραστηριότητας. Στη συνέχεια, 
παραθέτονται διάφορα παραδείγµατα οικονοµικών πόρων, όπως η συνεργασία των 
πανεπιστηµίων µε διάφορους δηµοτικούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς για 
παροχή εγκαταστάσεων και εξοπλισµού σε οικονοµικότερες τιµές θα βοηθήσει στην 
εξάλειψη του παράγοντα «υψηλό κόστος συµµετοχής». 
 
Επίσης, θα µπορούσε να υπάρξει και από τη µεριά του κράτους δηµιουργία 
προγραµµάτων χιονοδροµίας στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, τα οποία θα συνοδευόταν από «οικονοµικά προγράµµατα ενίσχυσης των 
φοιτητών» για δωρεάν διαµονή, εξοπλισµό και µετακίνηση στα χιονοδροµικά κέντρα 
και τις δραστηριότητες χειµερινών αθληµάτων. Η εύρεση χορηγών για τη διοργάνωση 
φιλικών τουρνουά χιονοδροµίας µεταξύ των πανεπιστηµίων, θα µπορούσε να 
αποτελέσει προοπτική ανάπτυξης γενικότητα των δράσεων Αθλητισµού Αναψυχής στα 
Ελληνικά Πανεπιστήµια. 
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Abstract  
The present study a) recorded the more important reasons that constraint the 
participation of students in University sport and recreation programs, and b) 
investigated likely statistical differences in the above reasons, between students that 
participated and students that did not participate in outdoor winter recreational 
activities. In the research took part three hundred (N=300) students of University of 
Athens from four different Academic faculties. Constraint reasons were measured by 
Alexandris et al (1997) questionnaire after modification in Greek language by 
Kouthouris et al (2005). Questionnaire reliability was judged satisfactory (Cronbach»s 
a=.87). The results of the research supported that the more important constraint reasons 
were i) lack of time (M=5.0 SD=1.8), ii) low leisure priority (M=4.9, SD=1.9), iii) high 
cost of skiing participation (M=4.6, SD=1.8). Also high level statistical differences 
existed, in all the constraint reasons, between students that participated in outdoor 
winter sports and students that did not participate. Major differences were marked in the 
constraint «I don»t feel confidence to skiing» (t=6.9, p<.001), where students who did 
not participate in skiing, scored higher (M=4.4 SD=1.8), than students that participated 
(M=2.3, SD=1.2). The results were discussed aiming to develop student»s participation 
in winter recreational athletic programs. 
 
Key words: Constraints toward participation, Winter Recreational Athletic Activities 
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