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Περίληψη   
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθµού προσήλωσης στην άσκηση, 
ατόµων που συµµετείχαν σε προγράµµατα υπαίθριων δραστηριοτήτων οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και η εξέταση των ανασταλτικών παραγόντων σε 
άτοµα µε διαφορετικό βαθµό προσήλωσης. ∆είγµα της έρευνας αποτέλεσαν 120 
ενήλικα άτοµα (Ν=120), (75% γυναίκες, 25% άνδρες). Για την αξιολόγηση των 
ανασταλτικών παραγόντων συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο των Alexandris και 
Carroll (1997a) αποτελούµενο από πέντε διαστάσεις: έλλειψη χρόνου, ατοµικοί / 
ψυχολογικοί, φυσικό περιβάλλον / δραστηριότητες, κόστος και έλλειψη παρέας. Για 
την µέτρηση της προσήλωσης στην υπαίθρια αναψυχή χρησιµοποιήθηκε το 
ερωτηµατολόγιο των Funk και James (2006) το οποίο περιλάµβανε τέσσερις 
διαστάσεις: γνώση, ενδιαφέρον, σηµαντικότητα και αφοσίωση. Τα αποτελέσµατα από 
την ανάλυση συστοιχιών (Cluster analysis) ανέδειξαν τρεις ανεξάρτητες οµάδες 
ατόµων µε διαφορετικό βαθµό προσήλωσης. Στην ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 
µεταξύ των πέντε διαστάσεων των ανασταλτικών παραγόντων και των τριών οµάδων 
που προέκυψαν, βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διαστάσεις 
«ατοµικοί / ψυχολογικοί», «έλλειψη χρόνου» και «έλλειψη παρέας». Τα 
αποτελέσµατα αυτά υποστηρίζουν ότι η προσήλωση στην άσκηση είναι άµεσα 
συνδεδεµένη µε τους ανασταλτικούς παράγοντες και είναι µια πολύ σηµαντική 
µεταβλητή καθώς σχετίζεται µε την ανάπτυξη της µακροχρόνιας συµµετοχής σε 
προγράµµατα αναψυχής.  
 
Λέξεις κλειδιά: ανασταλτικοί παράγοντες, προσήλωση στην άσκηση, υπαίθριες  
     δραστηριότητες αναψυχής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ανάπτυξη του ψυχαγωγικού αθλητισµού στη σύγχρονη εποχή οφείλεται στην 
ανάγκη του ανθρώπου για µια φυγή από την καθηµερινότητα, µια φυγή από το χώρο, 
το χρόνο, την κοινότητα, την ευταξία και τον εαυτό του (Seagrave, 2000). Οι 
υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής αποτελούν µέσο εκτόνωσης για τον άνθρωπο 
της πόλης, καθώς και έναν εναλλακτικό τρόπο δραστηριοποίησης. Τα προγράµµατα 
υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής χαρακτηρίζονται από το ότι δεν έχουν σαν 
κεντρικό στόχο τη σωµατική βελτίωση ή ενδυνάµωση των συµµετεχόντων, αλλά την 
ικανοποίηση και ευχαρίστηση αυτών, µε αποτέλεσµα τα οφέλη να προκύπτουν 
αβίαστα, παρακινώντας τους συµµετέχοντες για δια-βίου άσκηση, χωρίς απαιτήσεις 
και προσδοκίες υψηλής απόδοσης. Η ηρεµία, η αίσθηση της φυσικής οµορφιάς και η 
διαφυγή από την πόλη είναι οφέλη που αυξάνονται καθώς τα άτοµα περνούν από την 
αναψυχή εσωτερικών χώρων, στην αναψυχή στην ύπαιθρο και µετέπειτα στην 
ανεξερεύνητη φύση (Rossman & Ylehla, 1977). Παρά την αναγνώριση της αξίας του 
αθλητισµού και τις έρευνες για συµµετοχή σε προγράµµατα αθλητισµού στον 
ελεύθερο χρόνο διεθνώς υπάρχει έλλειψη στοιχείων όσο αφορά τα ποσοστά 
συµµετοχής των Ελλήνων στις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής (Alexandris & 
Carroll 1997 a,b). 
 
Οι έρευνες των Alexandris και Carroll (1997a) επιβεβαίωσαν την άποψη ότι στη 
χώρα µας η συµµετοχή των ατόµων σε δραστηριότητες αναψυχής είναι περιορισµένη. 
Αυτό οφείλεται σε µια σειρά εµποδίων που περιορίζουν την διάθεση των ατόµων να 
συµµετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής, να διαθέσουν περισσότερο χρόνο για 
συµµετοχή σε αυτές και να αξιοποιήσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τα 
προγράµµατα αναψυχής (Jackson & Henderson, 1995). Οι θεωρίες των ανασταλτικών 
παραγόντων έχουν χρησιµοποιηθεί για να εξετάσουν την διαδικασία λήψης της 
απόφασης ενός ατόµου για συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής (Mannel & 
Iwasaki, 2005; Mannel & Loucks-Atkinson, 2005) και έχουν βοηθήσει στην 
ανάπτυξη και στο σχεδιασµό στρατηγικών για την προώθηση του αθλητισµού 
αναψυχής (Alexandris & Carroll, 1999; McGuire & O’Leary, 1992). 
 
Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται η έννοια της «προσήλωσης στην άσκηση» 
(Funk & James, 2006) των υπαίθριων δραστηριοτήτων και η σχέση της µε τους 
ανασταλτικούς παράγοντες (Alexandris & Carroll, 1997 a,b). Στόχος της έρευνας 
ήταν να διερευνηθεί η σχέση ανάµεσα στους ανασταλτικούς παράγοντες και την 
προσήλωση σε δηµοτικά προγράµµατα υπαίθριας αναψυχής. Η προσήλωση στην 
άσκηση ως διαδικασία έχει χρησιµοποιηθεί για να εξηγήσει πολλαπλές κοινωνικές 
συµπεριφορές, στις οποίες συγκαταλέγεται και η σηµαντική σχέση ανάµεσα στο 
άτοµο και τη φυσική δραστηριότητα (Beaton & Funk, 2008). Οι Funk και James 
(2006) πρότειναν ότι η προσήλωση στην άσκηση ως µια έννοια ισχυρής 
συµπεριφοράς απεικονίζει την λειτουργική, συναισθηµατική και συµβολική σηµασία 
µιας δραστηριότητας αναψυχής και καθοδηγεί µελλοντικές συµπεριφορές. 

 
Ανασταλτικοί Παράγοντες Αθλητικής Συµµετοχής  
 
Σύµφωνα µε τον Jackson (1993) ανασταλτικοί παράγοντες ορίζονται οι παράγοντες 
που αναγνωρίζονται από τους ερευνητές και γίνονται αντιληπτοί από τα ίδια τα άτοµα 
και οι οποίοι αναστέλλουν ή αποτρέπουν την τελική συµµετοχή σε δραστηριότητες 
αναψυχής. Το µοντέλο των ανασταλτικών παραγόντων που παρουσιάσθηκε από τους 
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Crawford και Godbey (1987) εστίασε στα εµπόδια που αντιµετωπίζει το άτοµο κατά 
τη διαδικασία λήψης της απόφασης και εννοιολογικά τα χώρισε σε τρεις κατηγορίες: 
α) Τους ενδοπροσωπικούς ανασταλτικούς παράγοντες, οι οποίοι αφορούν αρνητικές 
ατοµικές και ψυχολογικές καταστάσεις έναντι της συµµετοχής (πχ., χαµηλή 
αυτοεκτίµηση, αρνητική προγενέστερη επαφή µε δραστηριότητες αναψυχής, φόβος 
της άσκησης, προβλήµατα υγείας κλπ.), β) τους διαπροσωπικούς ανασταλτικούς 
παράγοντες, οι οποίοι αναφέρονται ως το αποτέλεσµα της διαπροσωπικής 
αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα άτοµα που συµµετέχουν (πχ., δυσκολία εύρεσης 
παρέας ή συντρόφου για τη συµµετοχή σε µια δραστηριότητα αναψυχής) και γ) τους 
δοµικούς ανασταλτικούς παράγοντες οι οποίοι εκλαµβάνονται ως παρεµβατικοί 
ανάµεσα στη διάθεση για αναψυχή και την τελική συµµετοχή (πχ., έλλειψη 
οικονοµικών πόρων, ελλείψεις και προβλήµατα σχετικά µε τις εγκαταστάσεις, µη 
ύπαρξη κατάλληλων προγραµµάτων κλπ.). 
 
Οι Crawford, Jackson και Godbey (1991) ανέπτυξαν περαιτέρω το παραπάνω 
µοντέλο και υποστήριξαν ότι οι διαστάσεις των ανασταλτικών παραγόντων βιώνονται 
ιεραρχικά από τα άτοµα σε σχέση µε τη διαδικασία λήψης της απόφασης για 
συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. Τα ενδοπροσωπικά εµπόδια εκλαµβάνονται 
ως αυτά µε την µεγαλύτερη ισχύ, ενώ αντιδιαµετρικά, τα δοµικά εµπόδια ως αυτά µε 
την µικρότερη ισχύ επιρροής στην απόφαση του ατόµου. Αποτελέσµατα πολλών 
ερευνών υποστήριξαν το ιεραρχικό µοντέλο των ανασταλτικών παραγόντων 
(Alexandris & Stodolska, 2004; Alexandris, Tsorbatzoudis, & Grouios, 2002; Carroll 
& Alexandris, 1997a,b; Jackson & Rucks, 1995; Raymore, Godbey, & Crawford, 
1994; Raymore, Godbey, Crawford, & von Eye, 1993), αλλά υπήρξαν και άλλες 
έρευνες που αµφισβήτησαν την αποτελεσµατικότητά του για την πρόβλεψη της 
συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής (Samdahl & Jekubovic, 1997). 
 
Μια σειρά ερευνών από τους Alexandris και Carroll (1997a,b) επιβεβαίωσαν τη 
σηµαντικότητα της ιεραρχίας των ανασταλτικών παραγόντων. Στις έρευνες αυτές που 
πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα (Alexandris & Carroll, 1997a; Alexandris, 
Tsorbatzoudis, & Grouios, 2002) επιβεβαιώθηκε η σηµαντικότητα των 
ενδοπροσωπικών ανασταλτικών παραγόντων, υποστηρίζοντας ότι οι ατοµικοί / 
ψυχολογικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για τη µη συµµετοχή µιας µεγάλης 
κατηγορίας ατόµων σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής (Alexandris & Carroll, 
1997 a,b; ∆αµιανίδης, Κουθούρης, & Αλεξανδρής, 2007; Κουθούρης, Κοντογιάννη, 
& Αλεξανδρής, 2008). 

 

Προσήλωση στην Άσκηση 
 
Η έννοια της προσήλωσης στην άσκηση είναι µια µεταβλητή που τα τελευταία χρόνια 
άρχισε να µελετάται σε σχέση µε τους ανασταλτικούς παράγοντες αναψυχής (Beaton 
& Funk, 2008; Beaton, Funk & Alexandris, in press; Filo, Funk & Alexandris, 2008). 
Οι Funk και James (2006) σηµείωσαν ότι η προσήλωση στην άσκηση είναι µια 
εσωτερική συναισθητική διαδικασία που δηµιουργεί µια καλά δοµηµένη στάση 
απέναντι στις εµπειρίες αναψυχής. Έρευνες αναφέρουν ότι η προσήλωση στην 
άσκηση αυξάνει την προτίµηση µιας δραστηριότητας καθώς η δραστηριότητα αποκτά 
µεγαλύτερη προσωπική σηµασία (Wallendorf & Arnould, 1988), και τα πρότυπα 
στάσεων και συµπεριφορών γίνονται πιο σταθερά και προβλέψιµα (Beaton & Funk, 
2008). Επιπλέον, οι Gladden και Funk (2001) αναφέρθηκαν στον βαθµό στον οποίο 
τα σωµατικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά όπως οι ιδιότητες και τα 
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πλεονεκτήµατα που συνδέονται µε µια δραστηριότητα, αποκτούν εσωτερική 
ψυχολογική σηµασία. 
 
Η έννοια της προσήλωσης έχει µελετηθεί από τους ερευνητές σ’ ένα ευρύτερο 
πλαίσιο το οποίο περιλαµβάνει: υλικά αγαθά, εµπειρίες αναψυχής στην ύπαιθρο και 
συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. Οι Kyle, Absher και Graefe (2003) 
µελέτησαν την προσήλωση στην άσκηση (την εξάρτηση και την ταύτιση) όσο αφορά 
την συναισθηµατική κοινωνική πλευρά, βασιζόµενοι στις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις που συµβαίνουν ανάµεσα στις οµάδες, στα µέρη αναψυχής και το 
φυσικό περιβάλλον που πραγµατοποιείται η δραστηριότητα (Kyle, G., Graefe, A., 
Manning, R., & Bacon, J, 2004; Kyle, G., Absher, J., Hammitt, W., & Cavin, J, 
2006). Πολλοί ερευνητές εξέτασαν τα στοιχεία της προσήλωσης από διαφορετική 
σκοπιά (Funk, Mahony, Nakazawa, & Hirakawa, 2001, 2000; Murrell & Dietz, 1992; 
Schurr, Wittig, Ruble, & Ellen, 1988). Ο Schurr και οι συνεργάτες του (1988) όπως 
και οι Murrell και Dietz (1992) αναφέρθηκαν και σε άλλα στοιχεία της προσήλωσης 
εκτός από την οµάδα (π.χ., το πανεπιστήµιο, τους παίχτες, το άθληµα). Οι Kleine και 
Baker (2004) υποστήριξαν ότι η προσήλωση ως αποτέλεσµα είναι ένα πολυδιάστατο 
χαρακτηριστικό που υποστηρίζει την σχέση ανάµεσα σ’ ένα άτοµο και ένα 
συγκεκριµένο αντικείµενο που εκδηλώνεται µέσα από την αλληλεπίδραση ατόµου-
αντικειµένου, αλλά δεν θεώρησαν την προσήλωση ως διαδικασία. 
 
Οι Funk και James (2006) προσδιόρισαν την προσήλωση ως διαδικασία που 
συµβαίνει όταν το άτοµο προσδίδει συναισθηµατική, λειτουργική και συµβολική 
σηµασία στις ιδέες, τις σκέψεις και τις εικόνες που σχετίζονται µε µια αθλητική 
δραστηριότητα. Η λειτουργική διάσταση της προσήλωσης αντιπροσωπεύει το 
γνωστικό µέρος της αξίας της δραστηριότητας, που µπορεί να αναπτυχθεί από ένα 
άτοµο που διαθέτει συγκεκριµένη γνώση µιας δραστηριότητας και αντιλαµβάνεται τα 
πλεονεκτήµατα της συµµετοχής σε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα. Η 
συναισθηµατική διάσταση µπορεί να στηριχθεί στις θετικές εµπειρίες ενός ατόµου 
από την συµµετοχή του σε µια δραστηριότητα και τα ευχάριστα συναισθήµατα που 
προκύπτουν. Τέλος, η συµβολική διάσταση αντιπροσωπεύει την επιθυµία ενός 
ατόµου να ταυτιστεί µε µια δραστηριότητα και τα χαρακτηριστικά της και να 
εκφράσει µια προσωπική ταυτότητα. Σύµφωνα µε τη θεωρία του ιεραρχικού 
µοντέλου των ανασταλτικών παραγόντων αναψυχής (Crawford et al., 1991), οι 
ενδοπροσωπικοί παράγοντες µπορεί να είναι οι πιο ισχυροί και αποτρεπτικοί 
παράγοντες για την ανάπτυξη της προσήλωσης στην άσκηση (Funk & James, 2006). 
 
Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε να διερευνήσει την επίδραση των ανασταλτικών 
παραγόντων στην ανάπτυξη του βαθµού προσήλωσης στην άσκηση επιχειρώντας: α) 
να ταξινοµηθούν οι συµµετέχοντες των υπαίθριων προγραµµάτων αναψυχής σε 
οµάδες, σύµφωνα µε τα επίπεδα προσήλωσης τους στην άσκηση και β) να 
εξεταστούν οι ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής των ατόµων µε διαφορετικά 
επίπεδα προσήλωσης. 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
∆είγµα 

Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 120 ενήλικα άτοµα (N=120) από τα οποία 
τo 75% ήταν γυναίκες (n=90) και το 25% άνδρες (n=30). Το µεγαλύτερο ποσοστό του 
δείγµατος (71,7%) ήταν έγγαµοι. Όσο αφορά την ηλικία, το 16,7% των 
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συµµετεχόντων ήταν µεταξύ 20-30 ετών, το 27,5% ήταν µεταξύ 31-40 ετών, το 
30,8% ήταν µεταξύ 41-50 ετών, ενώ άνω των 50 ετών ήταν το 20,8%. Σχετικά µε την 
επαγγελµατική κατάσταση, το 28,3% ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι, το 25% ιδιωτικοί 
υπάλληλοι, το 5,8% άνεργοι, το 7,5% φοιτητές, το 4,2% ήταν επιχειρηµατίες ενώ το 
µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων (29,2%) ασκούσαν κάποιο άλλο 
επάγγελµα. Τα άτοµα έλαβαν µέρος προγράµµατα ‘άσκησης για όλους’ που 
περιλάµβαναν υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής τριών δήµων του Νοµού 
Θεσσαλονίκης. 

 
Όργανα µέτρησης 
 
Για την αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων χρησιµοποιήθηκε µια 
προσαρµοσµένη έκδοση του ερωτηµατολογίου των Alexandris και Carroll (1997a) 
αποτελούµενο από πέντε διαστάσεις: α) έλλειψη χρόνου, β) ατοµικοί / ψυχολογικοί, 
γ) φυσικό περιβάλλον / δραστηριότητες, δ) κόστος, και ε) έλλειψη παρέας. Για την 
µέτρηση της προσήλωσης στην άσκηση χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των 
Funk & James (2006) που περιλάµβανε τέσσερις διαστάσεις: α) γνώση, β) 
ενδιαφέρον, γ) σηµαντικότητα και δ) αφοσίωση. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 
επταβάθµια κλίµακα Likert (1=διαφωνώ απόλυτα, 7=συµφωνώ απόλυτα). Επίσης, το 
ερωτηµατολόγιο συνοδευόταν και από ερωτήσεις για την καταγραφή των 
δηµογραφικών χαρακτηριστικών του δείγµατος. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά του ∆είγµατος 
 
Ανάλυση αξιοπιστίας των ανασταλτικών παραγόντων 
Η εσωτερική συνοχή των πέντε ανασταλτικών παραγόντων εξετάστηκε µε τον 
υπολογισµό του συντελεστή a του Cronbach. Oι συντελεστές για κάθε ένα από τους 
παράγοντες ήταν: «έλλειψη χρόνου», α=.65, «ατοµικοί / ψυχολογικοί», α=.82, 
«φυσικό περιβάλλον / δραστηριότητες», α=.89, «Κόστος», α=.81 και «Έλλειψη 
παρέας», α=.78. Οι δείκτες αξιοπιστίας ήταν παρόµοιοι της παλαιότερης έρευνας των 
Alexandris και Carroll (1997a). 
 
Ταξινόµηση συµµετεχόντων σύµφωνα µε τους παράγοντες προσήλωσης. 
Η ανάλυση συστοιχιών (Cluster analysis) των τεσσάρων παραγόντων της 
προσήλωσης ανέδειξε τρεις οµάδες ατόµων µε διαφορετικό βαθµό προσήλωσης 
(Πίνακας 1). Οι τρεις οµάδες ορίσθηκαν ως ακολούθως: α) οµάδα υψηλής 
προσήλωσης, β) οµάδα χαµηλής προσήλωσης και γ) οµάδα µέτριας προσήλωσης. Τα 
άτοµα που ταξινοµήθηκαν στην οµάδα µε υψηλή προσήλωση (Ν=39), είχαν υψηλούς 
µέσους όρους σε όλους τους επί µέρους παράγοντες της έννοιας της προσήλωσης, µε 
υψηλότερο στη διάσταση «Αφοσίωση» (Μ.Ο=5,3). Στα άτοµα που ταξινοµήθηκαν 
στην οµάδα µε χαµηλή προσήλωση (Ν=46), σηµειώθηκαν χαµηλές τιµές µέσου όρου, 
µε χαµηλότερη στον παράγοντα «Σηµαντικότητα» (Μ.Ο=1,8). Τέλος, τα άτοµα µε 
µέτρια προσήλωση (Ν=35) σηµείωσαν µέτριους µέσους όρους σε όλους τους επί 
µέρους παράγοντες, µε υψηλότερο στη διάσταση «Γνώση» (Μ.Ο=5,7). 
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Πίνακας 1. Αποτελέσµατα ανάλυσης συστοιχιών παραγόντων προσήλωσης.  
 

∆ιαστάσεις 
Προσήλωσης 

Υψηλή 
προσήλωση 

Χαµηλή 
προσήλωση 

Μέτρια 
προσήλωση 

Γνώση 5,0 3,1 5,7 
Ενδιαφέρον 3,9 1,9 3,2 
Σηµαντικότητα 4,2 1,8 2,6 
Αφοσίωση 5,3 2,5 2,2 

 
Σύγκριση οµάδων προσήλωσης και ανασταλτικών παραγόντων. 
Σε ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) µεταξύ των πέντε διαστάσεων των 
ανασταλτικών παραγόντων και των τριών οµάδων που προέκυψαν από την ανάλυση 
συστοιχιών (Πίνακας 2), βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις τρεις από τις 
πέντε διαστάσεις των ανασταλτικών παραγόντων: α) «ατοµικοί / ψυχολογικοί» 
(F=4.39, p<.05), β) «έλλειψη χρόνου» (F=3.72, p<.05) και γ) «έλλειψη παρέας» 
(F=3.49, p<.05). Η οµάδα χαµηλής προσήλωσης σηµείωσε υψηλούς µέσους όρους σε 
όλες τις διαστάσεις, µε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διαστάσεις: «ατοµικοί / 
ψυχολογικοί» (Μ.Ο.=5,9), «έλλειψη παρέας» (Μ.Ο.=5,5) και «έλλειψη χρόνου» 
(Μ.Ο.=4,9). Η οµάδα υψηλής προσήλωσης σηµείωσε χαµηλούς µέσους όρους σε 
όλες τις διαστάσεις, µε χαµηλότερες τιµές στις διαστάσεις «έλλειψη χρόνου» 
(Μ.Ο.=4,0), και «έλλειψη παρέας» (Μ.Ο.=4,9) και «ατοµικοί / ψυχολογικοί» 
(Μ.Ο.=5,1). Τα άτοµα που ανήκαν στην οµάδα µέτριας προσήλωσης σηµείωσαν 
µέτριους µέσους όρους στις διαστάσεις «ατοµικοί / ψυχολογικοί» (Μ.Ο.=5,5) και 
«έλλειψη χρόνου» (Μ.Ο.=4,7), µε εξαίρεση την υψηλή τιµή στη διάσταση «έλλειψη 
παρέας» (Μ.Ο.=6,0). Στις υπόλοιπες διαστάσεις δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές. 
 
 
 
Πίνακας 2. Αποτελέσµατα ανάλυσης διακύµανσης οµάδων προσήλωσης και 
ανασταλτικών παραγόντων.  
 

∆ιαστάσεις  Yψηλή 
προσήλωση 

Xαµηλή 
προσήλωση 

Mέτρια 
προσήλωση 

F P 

Έλλειψη 
χρόνου 

4,0 
(1,66) 

4,9 
(1,39) 

4,7 
(1,46) 

3,72 .05 

Ατοµικοί / 
ψυχολογικοί 

5,1 
(1,16) 

5,9 
(1,13) 

5,5 
(1,31) 

4,39 .05 

Φ. περιβάλλον / 
δραστηριότητες 

5,6 
(1,31) 

5,7 
(1,44) 

5,5 
(1,58) 

.28 n.s. 

Κόστος 5,2 
(1,66) 

5,3 
(1,62) 

5,5 
(1,60) 

.41 n.s 

Έλλειψη 
παρέας 

4,9 
(1,57) 

5,5 
(1,82) 

6,0 
(1,58) 

3,49 .05 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η αναγνώριση της σηµαντικότητας της άσκησης και της αναψυχής συνδέεται µε 
συναισθηµατικούς, λειτουργικούς και συµβολικούς παράγοντες οι οποίοι ορίζουν και 
το βαθµό προσήλωσης της συµµετοχής σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής 
(Funk & James, 2006). Μέσα από τη συµµετοχή σε προγράµµατα υπαίθριων 
δραστηριοτήτων αναψυχής, όπου δίνεται έµφαση στην ικανοποίηση των προσωπικών 
αναγκών, στην ευχαρίστηση, στην διερεύνηση του εαυτού και στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων, ενώ ταυτόχρονα απουσιάζουν τα στοιχεία του υψηλού ανταγωνισµού, 
δηµιουργείται έφορο έδαφος για την ενίσχυση και διατήρηση της συµµετοχής των 
ατόµων. Ο Hultsman (1996) αναφέρει ότι ενήλικες που συµµετείχαν σε προγράµµατα 
υπαίθριας αναψυχής αποκόµισαν πολλαπλά οφέλη από τη συµµετοχή τους, όπως την 
επικοινωνία µε άλλα άτοµα, την αναζήτηση της ταυτότητάς τους, την βελτίωση των 
δεξιοτήτων και τη δυνατότητα δηµιουργικού ελεύθερου χρόνου. Η µεταφορά αυτών 
των ωφελειών στην καθηµερινή ζωή και η διάρκεια τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από την ετοιµότητα του συµµετέχοντα για «αλλαγή» και την αφοσίωσή του σε αυτή 
(Ewert 1988; Meyer & Wenger, 1998). 
 
Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η διερεύνηση της έννοια της προσήλωσης στις 
δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και η επίδραση των ανασταλτικών παραγόντων 
στο βαθµό προσήλωσης της συµµετοχής στις υπαίθριες δραστηριότητες. 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας οι περισσότεροι συµµετέχοντες έδειξαν 
χαµηλή προσήλωση στην συµµέτοχή των υπαίθριων δραστηριοτήτων µε ισχυρά 
ενδοπροσωπικά αποτρεπτικά εµπόδια για τη συµµετοχή του στην άσκηση αναψυχής. 
Φαίνεται πως τα άτοµα αυτά που είχαν χαµηλή προσήλωση βίωναν εντονότερα τους 
ατοµικούς και ψυχολογικούς ανασταλτικούς παράγοντες, όπως η µειωµένη φυσική 
κατάσταση, η έλλειψη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ο φόβος για πιθανό τραυµατισµό, 
η χαµηλή αυτοεκτίµηση, τα προβλήµατα υγείας ή η µη αποδοχή της συµµετοχής τους 
από το κοινωνικό περιβάλλον που ζουν. Η σηµαντικότητα της διάστασης «έλλειψη 
χρόνου» ήταν αναµενόµενη καθώς η ενασχόληση µε υπαίθριες δραστηριότητες 
αναψυχής απαιτεί τη διάθεση πολύ ελεύθερου χρόνου. Στις περισσότερες έρευνες η 
έλλειψη χρόνου έχει αναδειχθεί ως σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας (Carroll & 
Alaxandris, 1997 a,b; Harrington, Dawson & Bolla, 1992; Kouthouris 2005; 
McCarville & Smale 1993) καθώς οι υποχρεώσεις των ατόµων µε την εργασία τους, 
οι οικογενειακές υποχρεώσεις και άλλες κοινωνικές δεσµεύσεις, επιδρούν στη µείωση 
του ελεύθερου χρόνου. Οι ανασταλτικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την έλλειψη 
παρέας βιώνονται µε µεγαλύτερη ένταση από τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας και τους 
νέους απ’ ότι από τα άτοµα µέσης ηλικίας (Jackson 1993; McGuire et al, 1986). Η 
έλλειψη παρέας αποτελεί εµπόδιο στην απόφαση του ατόµου για συµµετοχή σε 
δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής κυρίως για τα άτοµα που χρειάζονται 
παρακίνηση και παρότρυνση για συµµετοχή καθώς παρουσιάζουν χαµηλή 
προσήλωση. Η εύρεση κατάλληλης παρέας έχει άµεση σχέση µε τα ενδιαφέροντα, τις 
προτιµήσεις, τις σχέσεις και το κοινωνικό περιβάλλον που ανήκουν τα άτοµα. 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας συµφωνούν µε αποτελέσµατα παλαιότερων ερευνών, 
που έδειξαν ότι οι ενδοπροσωπικοί παράγοντες αποτελούν τον πιο αποτρεπτικό 
παράγοντα, καθώς επιδρά στην προτίµηση, αποτρέποντας τη συµµετοχή (Alexandris, 
Grouios, Tsorbatsoudis, & Bliatsou, 2001), ενώ αντίθετα οι δοµικοί ανασταλτικοί 
παράγοντες είναι οι λιγότερο ισχυροί και αποτρεπτικοί για την τελική απόφαση του 
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ατόµου για συµµετοχή (Alexandris & Carroll, 1997 a,b). Παράλληλα, οι 
ενδοπροσωπικοί παράγοντες τις περισσότερες φορές είναι οι πιο ισχυροί και 
αποτρεπτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της προσήλωσης στην άσκηση (Funk & 
James, 2006). 
 
∆ιερευνώντας τους παράγοντες που µειώνουν την προσήλωση στην άσκηση και 
κατανοώντας τα εµπόδια της συµµετοχής σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής 
µπορούµε να χαράξουµε στρατηγικές για την προώθηση και την αύξηση της 
προσήλωσης και της διατηρησιµότητας στα προγράµµατα των υπαίθριων 
δραστηριοτήτων αναψυχής. Η ενηµέρωση για τα οφέλη της άσκησης (σωµατικά και 
ψυχολογικά), η προώθηση του αθλητικού τρόπου ζωής µε ηµερίδες και διαλέξεις και 
η δηµιουργία προγραµµάτων υπαίθριας αναψυχής προσαρµοσµένα στις ανάγκες των 
δηµοτών θα πρέπει να αποτελέσουν τα µέσα για την προώθηση του αθλητικού 
τρόπου ζωής και στη δηµιουργία αθλητικής κουλτούρας από τους φορείς τοπικής 
αυτοδιοικήσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα προγράµµατα των υπαίθριων 
δραστηριοτήτων. 
 
Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 
 
Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε µια πρώτη προσπάθεια να διερευνηθεί ο ρόλος των 
ανασταλτικών παραγόντων στην ανάπτυξη της προσήλωσης σε προγράµµατα 
υπαίθριας αναψυχής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο δύο έννοιες συνδέονται και ότι 
η ταυτόχρονη διερεύνησή τους µπορεί να βοηθήσει στο να κατανοήσουµε καλύτερα 
την συµπεριφορά των ατόµων ως προς την αθλητική τους αναψυχή. Πρέπει όµως να 
τονιστεί ότι η παρούσα έρευνα έγινε σε ένα µικρό αριθµό συµµετεχόντων και 
συνεπώς τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να γενικευτούν. Θα ήταν ενδιαφέρον να 
σχεδιαστεί µια παρόµοια έρευνα σε διαφορετικές δραστηριότητες και µε µεγαλύτερο 
δείγµα. Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν οι έννοιες της προσήλωσης και των 
ανασταλτικών παραγόντων. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η έννοια της 
διαπραγµάτευσης των ανασταλτικών παραγόντων είναι σηµαντική στην κατανόηση 
της συµπεριφοράς στην αθλητική αναψυχή. Θα ήταν ενδιαφέρον σε µια µελλοντική 
έρευνα να εξεταστεί η σχέση ανάµεσα στον βαθµό αφοσίωσης και στις στρατηγικές 
διαπραγµάτευσης προκείµενου να διερευνηθεί ποιες στρατηγικές διαπραγµάτευσης 
είναι οι πιο αποτελεσµατικές στο να ξεπερασθούν τα εµπόδια συµµετοχής σε 
δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής.    
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Abstract 
The present study aimed to investigate the degree of exercise attachment of 
individuals who participated in outdoor public recreation programs, and the influence 
of constraints on the development of different attachment levels. The sample 
consisted of 120 individuals (75% women, 25% men). The five-dimensional scale 
developed by Alexandris & Carroll's (1997a) was used to measure constraints and the 
four-dimensional scale developed by Funk and James (2006) was used to measure 
attachment (knowledge, interest, importance, and loyalty). The results of the cluster 
analysis revealed three groups of individuals with different attachment levels. The 
ANOVA revealed statistical significant differences between groups with different 
attachment levels in the “individual / psychological”, “lack of time” and “lack of 
partners” dimensions. These results indicate that attachment is directly related with 
the perception of constraints. It is an important variable since it influences the 
development of exercise commitment.  
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