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Περίληψη
Στόχος της έρευνας ήταν η αξιολόγηση του βαθµού ανάµειξης των συµµετεχόντων σε αθλητικά
̟ρογράµµατα του ∆ήµου Αλεξανδρού̟ολης σε σχέση µε το φύλο, την ηλικία και τη συχνότητα συµµετοχής
τους σε αυτά. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 202 άτοµα (κυρίως γυναίκες 65,8%). Για την αξιολόγηση του
βαθµού ανάµειξης χρησιµο̟οιήθηκε τρο̟ο̟οιηµένη η Κλίµακα Ανάµειξης των Kyle, Absher, Norman,
Hammitt και Jodice (2007). Για την ε̟ιβεβαίωση της δοµικής εγκυρότητας της κλίµακας έγινε σειρά
̟αραγοντικών αναλύσεων, ̟ου τελικά υ̟οστήριξαν την ύ̟αρξη τριών ̟αραγόντων: «ελκυστικότητα»,
«αυτοέκφραση» και «κοινωνική δέσµευση» των ο̟οίων ο βαθµός αξιο̟ιστίας ελέγχθηκε ε̟ιτυχώς. Τα
α̟οτελέσµατα της έρευνας: α) ανέδειξαν αναφορικά του φύλου στατιστικά σηµαντικές διαφορές στον
̟αράγοντα «κοινωνική δέσµευση» (t = -2,731, p<.01), µε τις γυναίκες να σηµειώνουν τιµές µεγαλύτερες
(Μ.Ο.=4,34, Τ.Α.=1,31) α̟ό αυτές των ανδρών (Μ.Ο.=3,74, Τ.Α.=1,06), β) αναφορικά των διαφορετικών
ηλικιακών οµάδων υ̟οστήριξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στον ̟αράγοντα «ελκυστικότητα»
(F(3,184) = 2,89, p<.05) και «αυτοέκφραση» (F(3,197) = 2,84, p<.05), γ) ανέδειξαν αναφορικά της διαφορετικής
συχνότητας συµµετοχής στατιστικά σηµαντικές διαφορές στον ̟αράγοντα «ελκυστικότητα», (F(2,181) =
10,17, p<.01) και «κοινωνική δέσµευση», (F(2,191) = 4,02, p<.05), Είναι σηµαντικό οι ∆ήµοι να ̟ροσφέρουν
ενδιαφέροντα και ̟οιοτικά αθλητικά ̟ρογράµµατα, καθώς η ενίσχυση του βαθµού ανάµειξης των ̟ολιτών
θα συµβάλλει στην καλύτερη ικανο̟οίηση τους και ̟ιθανά σε αύξηση της ̟ροσήλωσης και της συχνότητας
συµµετοχής τους.
Λέξεις κλειδιά: δηµοτικά ̟ρογράµµατα άθλησης, συµµετέχοντες, ανάµειξη
Ηλεκτρονική διεύθυνση ε̟ικοινωνίας: etsitska@phyed.duth.gr

Participation in Sport Community Programs:
The Role of Involvement
Efi Tsitskari, Maria Doupa, Giorgos Costa, & Konstantinos Alexandris
Department of Physical Education & Sport Sciences, Democritus University of Thrace, Greece
Department of Physical Education & Sport Sciences, Aristotle’s University of Thessaloniki, Greece

Abstract
The aim of this research was to evaluate how much involved the citizens of Alexandroupolis are with the
community sport programs and whether gender, age and frequency of participation affect this involvement. The
sample consisted of 202 participants of the community sport programs (mostly women, 65.8%). The evaluation of
involvement was examined through the Modified Involvement Scale (MIS) of Kyle, Absher, Norman, Hammitt
and Jodice (2007). For the confirmation of the scale’s structural validity a series of factor analyses were carried out,

2

which revealed three involvement factors: "attractiveness", "self-expression" and "social bonding". The research’s
results showed statistically significant differences: a) in the case of the factor «social bonding» (t = -2,731, p<.01),
with women (Μ=4,34, S.D.=1,31) more positively evaluating this factor than men (M=3,74, SD=1.06), b) in the
evaluation of the factors «attractiveness» (F(3,197) = 2,84, p<.05) and “self-expression” (F(3,197)=2,84 p<.05), with
no statistically important differences between the different age groups and c) in the case of the factors
“attractiveness” (F(2,181)=10.17, p<.01) and “social bonding” (F(2,191)=4.02, p<.05), with significant variations
among the non-regular participants and the regular ones. It is important for the Municipalities to offer interesting
and qualitative sports programs as the enhancement of the citizens’ engagement with the sports programs will
lead to their satisfaction and probably to the increase of their loyalty and frequency of participation.
Key words: community sport programs, participants, involvement
e – mail: etsitska@phyed.duth.gr

Εισαγωγή
Η υ̟οκινητικότητα καθώς και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, σε συνδυασµό µε τις λανθασµένες
διατροφικές συνήθειες οδηγούν στην ανά̟τυξη διαφόρων χρόνιων και ̟αθολογικών καταστάσεων στον
άνθρω̟ο (WHO, 2009). Αντιθέτως, η φυσική δραστηριότητα είναι ικανή να ̟ρολαµβάνει και να καθυστερεί
την εξέλιξη σωµατικών και ψυχολογικών ασθενειών, να βελτιώνει την ̟οιότητα ζωής και ̟ιθανότατα να την
ε̟ιµηκύνει (Ainsworth et al., 1991; King et al., 1991; Raven, Welch-O'Connor & Shi, 1998).
Οι θετικές ε̟ιδράσεις της άσκησης είναι α̟οδεδειγµένα ̟ολλές και τα τελευταία χρόνια όλο και
̟ερισσότερο διαδίδονται µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Παρόλα αυτά, η καθιστική ζωή υιοθετείται
α̟ό συνεχώς και ̟ερισσότερους ανθρώ̟ους (ACSM, 2002; Αittasalo, Miilunpalo & Suni, 2003;
Αραµ̟ατζόγλου, Μιχαλο̟ούλου, & Αντωνίου, 2007; Cavill, Biddle, & Sallis, 2001). Σηµαντική, δυστυχώς,
είναι και η δραµατική αύξηση της ̟αχυσαρκίας ̟αγκοσµίως αλλά και στον ελλαδικό χώρο, µε τον
Παγκόσµιο Οργανισµό Κατά της Παχυσαρκίας (ΙΟΤF, 2009) να ε̟ιβεβαιώνει έρευνα των PeytremannBridevaux και Eggimann (2007) κατατάσσοντας τους Έλληνες ως τους ̟ρώτους στην Ευρώ̟η σε θέµατα
̟αχυσαρκίας.
Το κοινωνικό στοίχηµα για τους ̟ολιτειακούς φορείς είναι να ανατρέψουν την ε̟ιφυλακτική ή
αρνητική στάση του ̟ληθυσµού ως ̟ρος την άσκηση, κάνοντάς την ̟ιο ενεργή, µέσα α̟ό ειδικά
διαµορφωµένα ̟ρογράµµατα άθλησης. Η το̟ική αυτοδιοίκηση µ̟ορεί να ̟αίξει έναν ̟ολυσήµαντο ρόλο
στην ̟ροώθηση της φυσικής δραστηριότητας και στην καλλιέργεια θετικής στάσης α̟έναντι στην άσκηση
µέσα α̟ό την ανά̟τυξη αθλητικών ̟ρογραµµάτων και τη διαµόρφωση χώρων και υ̟οδοµών, ό̟ως ̟άρκα,
̟εζοδρόµους, ̟οδηλατοδρόµους και άλλους αθλητικούς χώρους (Steele & Caperchione, 2005). Το ότι η
κινητική και αθλητική δραστηριότητα των ̟ολιτών ενός ∆ήµου είναι σε αντιστοιχία µε την αθλητική
̟ολιτική ̟ου ακολουθεί η το̟ική αυτοδιοίκηση, ε̟ιβεβαιώνεται και α̟ό έρευνες οι ο̟οίες διεξήχθησαν στην
Αυστραλία (Steele & Caperchione, 2005) και στις Ηνωµένες Πολιτείες αντίστοιχα (Heath et al., 2006).
Σύµφωνα µε αυτές, η αύξηση της αθλητικής δραστηριότητας και της συµµετοχής των ̟ολιτών σε δράσεις
αθλητισµού, ήταν ε̟αγωγικό α̟οτέλεσµα της ανά̟τυξης δηµοτικών αθλητικών ̟ρογραµµάτων αλλά και
υ̟οδοµών.
Η κατανόηση των ̟αραµέτρων εκείνων ̟ου κάνουν µια δραστηριότητα σηµαντική για το άτοµο και
ο εντο̟ισµός και η καταγραφή του συνόλου των αιτιών ̟ου ε̟ηρεάζουν τη συµµετοχή των ̟ολιτών σε
δραστηριότητες αναψυχής, είναι α̟αραίτητη και ̟ρωταρχικής σηµασίας ανάγκη σε κάθε κοινωνία
(Θεοδωράκης, Αλεξανδρής, Πανο̟ούλου & Βλαχό̟ουλος, 2008; Κουθούρης, Κοντογιάννη & Αλεξανδρής,
2008). Σε αυτό το ̟λαίσιο η κατανόηση της έννοιας της «ανάµειξης» (εµ̟λοκής) µε µία αθλητική
δραστηριότητα είναι σηµαντική: ̟ρόκειται για τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο τα άτοµα αντιλαµβάνονται τη
συµµετοχή τους σε αυτήν και στο ̟όσο σηµαντική τη θεωρούν. Μία δραστηριότητα θεωρείται σηµαντική για
το άτοµο όταν οι στόχοι του, οι αξίες και τα ενδιαφέροντά του σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της δραστηριότητας ̟ου συµµετέχει (Θεοδωράκης και συν., 2008). Η ̟αρα̟άνω θεώρηση βασίζεται στην
έννοια της «αντιλαµβανόµενης ̟ροσω̟ικής σχετικότητας» ό̟ως αυτή διατυ̟ώθηκε α̟ό τους Celci και
Olson (1998) στην έρευνά τους για τη διερεύνηση του ̟αρακινητικού ρόλου των διαφορετικών ε̟ι̟έδων
ανάµειξης κατά την ε̟ιλογή ̟ροϊόντων και υ̟ηρεσιών α̟ό τους καταναλωτές.
Παρόλο ̟ου η έννοια της ανάµειξης έχει ̟ροσελκύσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των
µελετητών του χώρου της αθλητικής αναψυχής (Havitz & Dimanche, 1997;1999; Iwasaki & Havitz, 2004;
Kyle et al., 2007; Θεοδωράκης, Πανο̟ούλου & Βλαχό̟ουλος, 2007) δεν έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί έρευνες ̟ου
να αξιολογούν το ρόλο της στη συµµετοχή σε ̟ρογράµµατα µαζικού αθλητισµού των ∆ήµων. Σύµφωνα µε

τους Κουθούρη, Κοντογιάννη και Αλεξανδρή (2008), έρευνες ̟ου αφορούν στα δηµοτικά αθλητικά
̟ρογράµµατα µ̟ορούν να βοηθήσουν τους αντίστοιχους φορείς στην καλύτερη οργάνωση και ̟ροώθηση
σχετικών ̟ρογραµµάτων καθώς και στην ανά̟τυξη στοχευµένης αθλητικής ̟ολιτικής και στο σχεδιασµό
στρατηγικών διαχείρισης των στοιχείων ̟ου ε̟ηρεάζουν τη συµµετοχή των ̟ολιτών σε αντίστοιχες δράσεις
(Κουθούρης και συν., 2008).
Ανασκό̟ηση Βιβλιογραφίας
∆ηµοτικά Αθλητικά Προγράµµατα
Ο ρόλος της το̟ικής αυτοδιοίκησης στην καλλιέργεια θετικής αθλητικής συµ̟εριφοράς για µια υγιή
κοινωνία είναι καθοριστικός (Steele & Caperchione, 2005) καθώς µε σωστή αθλητική ̟ολιτική, ό̟ως η
δηµιουργία ̟ρογραµµάτων άθλησης και αθλητικών υ̟οδοµών µ̟ορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην
καλλιέργεια θετικής στάσης των ̟ολιτών ̟ρος τη φυσική δραστηριότητα (Emery, Crump & Hawkins, 2007).
Στην Ελλάδα, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού σε συνεργασία µε την το̟ική αυτοδιοίκηση διοργανώνει
α̟ό το 1983 µια σειρά ̟ρογραµµάτων, µε την ονοµασία Μαζικός Λαϊκός Αθλητισµός ή αλλιώς "Άθληση για
Όλους", τα ο̟οία α̟ευθύνονται σε όλους τους ̟ολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, ή, ακόµα, και
ικανότητας συµµετοχής. Τα ̟ρογράµµατα αυτά υλο̟οιούνται σε όλους σχεδόν τους δήµους και τις
κοινότητες της χώρας και ̟ραγµατο̟οιούνται σε ελεύθερους χώρους αναψυχής, ̟άρκα, ̟αιδότο̟ους,
αθλητικά κέντρα, στην ύ̟αιθρο ή σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους των Οργανισµών Το̟ικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ενώ κατηγοριο̟οιούνται σε Γενικά, Ειδικά, Πρότυ̟α και Καινοτόµα, µε αντίστοιχες
υ̟οκατηγορίες για να αντα̟οκρίνονται στις διαφορετικές α̟αιτήσεις και ικανότητες των συµµετεχόντων
(Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, 2011)
Η έννοια της ανάµειξης
Μια δραστηριότητα εκλαµβάνεται ως σηµαντική όταν και άλλες ̟τυχές της ζωής ενός ατόµου είναι
οργανωµένες γύρω α̟ό αυτή (̟.χ. συνάντηση µε φίλους ή µε µέλη του ευρύτερου οικογενειακού
̟εριβάλλοντος) ή όταν θεωρείται ότι η δραστηριότητα αυτή συµβάλλει στη βελτίωση της ̟οιότητας ζωής και
στη διατήρηση της υγείας (̟.χ. µείωση του άγχους, ή άλλα σηµαντικά για την υγεία οφέλη) (Havitz &
Dimanche, 1999). Η ανάµειξη αναφέρεται στον τρό̟ο µε τον ο̟οίο τα άτοµα αντιλαµβάνονται την
ενασχόλησή τους µε µία δραστηριότητα και στο ̟όσο σηµαντική τη θεωρούν. Η σηµασία της έννοιας της
ανάµειξης έγκειται στο ότι οδηγεί το άτοµο σε µεγαλύτερη διάθεση αναζήτησης ̟ληροφοριών σχετικά µε τη
συγκεκριµένη δραστηριότητα (̟.χ. ̟ληροφορίες για διαθέσιµο εξο̟λισµό - εγκαταστάσεις, ενηµέρωση για
νέα ̟ρογράµµατα, ̟αρακολούθηση αθλητικών γεγονότων), καθώς και στην ψυχολογική δέσµευσή του µε
τους φορείς (̟.χ. αθλητική οµάδα) ή τις εγκαταστάσεις (̟.χ. γή̟εδο) ̟ου ̟αρέχουν τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα (Gahwiler & Havitz, 1998; McIntyre & Pigram, 1992). Οι Celsi και Olson (1988) συνέδεσαν
την έννοια της ανάµειξης µε αυτήν της ̟ροσω̟ικής συσχέτισης αναφέροντας ότι το άτοµο εµ̟λέκεται µε µία
αθλητική δραστηριότητα αναψυχής όταν α̟οκτά ̟ροσω̟ική συσχέτιση µαζί της, ή, µε άλλα λόγια, όταν το
άτοµο ̟ου συµµετέχει σε αυτήν, αντιλαµβάνεται τη δραστηριότητα ως σχετική µε τον εαυτό του, ή υ̟αίτια
για να ̟ετύχει τους ̟ροσω̟ικούς του στόχους. Πρέ̟ει να σηµειωθεί ότι η ανάµειξη µε µία συγκεκριµένη
δραστηριότητα είναι µία κατάσταση η ο̟οία ̟αραµένει σχετικά σταθερή στο χρόνο. Για αυτό το λόγο
αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία και ως διαρκής ανάµειξη (Havitz & Mannell, 2005; Richins & Bloch,
1986).
Θεωρητικά µοντέλα και κλίµακες ανάµειξης
Ένας µεγάλος αριθµός ερευνητών έχει ̟ροσ̟αθήσει να εξηγήσει τις ψυχολογικές διαδικασίες ̟ου
ε̟ηρεάζουν την αφοσίωση των συµµετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες, αφού η διατήρηση της
̟ελατειακής βάσης είναι η σηµαντικότερη ̟ρόκληση για τα διοικητικά στελέχη των ε̟ιχειρήσεων και των
οργανισµών του χώρου (Alexandris et al., 2006; Iwasaki & Havitz, 2004; Kyle et al., 2004a). Όσον αφορά στη
µέτρηση της ανάµειξης, έχουν χρησιµο̟οιηθεί τόσο µονοδιάστατες (Bloch, Sherrell, & Ridgeway, 1986;
Zaichowsky, 1985), όσο και ̟ολυδιάστατες (Laurent & Kapferer, 1985; McIntyre & Pigram, 1992) κλίµακες.
Αν και δεν υ̟άρχει οµοφωνία µεταξύ των ερευνητών για τον καταλληλότερο τρό̟ο µέτρησης της ανάµειξης,
τα τελευταία χρόνια η συντρι̟τική ̟λειοψηφία των ερευνητών χρησιµο̟οιεί ̟ολυδιάστατα µοντέλα
µέτρησης της έννοιας στο χώρο του αθλητισµού (Havitz & Dimanche, 1997;1999; Kyle et al., 2003) λόγω του
ότι ̟ροσφέρουν ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες στους ερευνητές, ̟εριγράφουν ̟ληρέστερα την έννοια της
ανάµειξης και άρα υ̟ερτερούν σε εγκυρότητα ̟εριεχοµένου και µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν για την
ανά̟τυξη α̟οτελεσµατικότερων τεχνικών τµηµατο̟οίησης και ̟ροώθησης των υ̟ηρεσιών αθλητισµού α̟ό
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τα διοικητικά στελέχη (Havitz & Dimanche, 1997;1999; Θεοδωράκης, Πανο̟ούλου & Βλαχό̟ουλος, 2007).
Τέλος, οι συνθήκες ̟ου σχετίζονται µε την ανάµειξη, ό̟ως το αντιλαµβανόµενο ρίσκο (οικονοµικοί,
ψυχολογικοί, ψυχοκοινωνικοί και χρονικοί ̟εριορισµοί), η διάθεση, η δυνατότητα ̟ροσω̟ικής έκφρασης
και η αντιλαµβανόµενη σηµαντικότητα της δράσης για το συµµετέχοντα, συνθέτουν ένα ̟ολυ̟αραγοντικό
σχήµα.
Το ̟ρώτο ̟ολυδιάστατο µοντέλο για τη µέτρηση της ανάµειξης ̟αρουσιάστηκε α̟ό τους Laurent και
Kapferer (1985) το Consumer Involvement Profiles (CIP), το ο̟οίο ̟εριελάµβανε ̟έντε διαστάσεις: α)
σηµαντικότητα, β) ευχαρίστηση, γ) συµβολική αξία, δ) ̟ιθανότητα κινδύνου και ε) σηµαντικότητα
κινδύνου. Προσαρµόζοντας το µοντέλο των Laurent και Kapferer (1985) στο χώρο της αναψυχής, οι
McIntyre και Pigram (1992) ̟ρότειναν ένα νέο µοντέλο τριών διαστάσεων, οι ο̟οίες συνδυάζουν τις
διαστάσεις ̟ου υιοθετήθηκαν α̟ό το CIP και ̟εριγράφουν ̟ληρέστερα την έννοια της ανάµειξης στο
συγκεκριµένο χώρο. Το µοντέλο αυτό ̟εριελάµβανε τις διαστάσεις: «ελκυστικότητα», «αυτοέκφραση», και
«κεντρικότητα». Ενώ οι Havitz και Dimanche (1997) υιοθέτησαν ̟λήρως το µοντέλο ανάµειξης των Laurent
και Kapferer (1985), οι McIntyre και Pigram (1992) συµ̟εριέλαβαν κά̟οιες αξιοσηµείωτες αλλαγές. Αρχικά,
ενσωµάτωσαν τον ̟αράγοντα «ευχαρίστηση» και «ενδιαφέρον», ̟ου εκδηλώνει κά̟οιος για µια αθλητική
δραστηριότητα, σε έναν ̟αράγοντα και την «ελκυστικότητα», καθώς, η ευχαρίστηση ̟ου α̟οκοµίζει
κά̟οιος α̟ό τη συµµετοχή του σε µια δραστηριότητα, ενώ είναι σηµαντικό στοιχείο, δεν οδηγεί α̟αραίτητα
σε υψηλά ε̟ί̟εδα ανάµειξης, ̟αρά µόνο εάν η ευχάριστη αυτή δραστηριότητα θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη
αξία για το άτοµο. Η «ελκυστικότητα», αναφέρεται στην ευχαρίστηση ̟ου αντλεί το άτοµο συµµετέχοντας σε
µία δραστηριότητα αναψυχής, αλλά και στο ̟όσο σηµαντική του είναι η δραστηριότητα αυτή. Στη συνέχεια
αφαίρεσαν τον ̟αράγοντα του «κινδύνου» και ̟ροσέθεσαν αυτόν της «κεντρικότητας». Η «κεντρικότητα»,
αναφέρεται στο ρόλο ̟ου κατέχει η δραστηριότητα στη ζωή του ατόµου (Νάσσης & Θεοδωράκης 2008). Ο
τελευταίος ̟αράγοντας ̟ου ̟ροσετέθη ήταν αυτός της «αυτοέκφρασης». Η «αυτοέκφραση», δηλώνει τη
δυνατότητα ε̟ιβεβαίωσης του ατόµου µέσα α̟ό τη συµµετοχή του σε µία δραστηριότητα αναψυχής και
στην εικόνα ̟ου ε̟ιθυµεί να ̟ροβάλλει στους άλλους µέσα α̟ό τη συµµετοχή του. Η «αυτο-έκφραση» είναι
έννοια ̟αρόµοια µε τη διάσταση της «συµβολικής αξίας» ̟ου είχε ̟ροταθεί στο CIP και αφορά στην εικόνα
̟ου το άτοµο ̟ροσ̟αθεί να ̟ροβάλει στους γύρω του για το εαυτό του µέσα α̟ό τη συµµετοχή του σε µια
δραστηριότητα (Νάσσης & Θεοδωράκης 2008).
Το µοντέλο ανάµειξης των τριών διαστάσεων είναι ευρέως α̟οδεκτό α̟ό την ̟λειοψηφία των
ερευνητών του χώρου της αναψυχής (Alexandris & Caroll 1997a; Gahwiler & Havitz, 1998; Iwasaki &
Havitz, 2004; Kyle & Mowen, 2005; Kyle, et al., 2003; 2004a; 2004b; McIntyre,1989; Wiley, Shaw & Havitz,
2000). Με βάση το µοντέλο των τριών διαστάσεων των Laurent και Kapferer (1985), ο Kyle και οι
συνεργάτες του, (2003) ανέ̟τυξαν τη δική τους κλίµακα ανάµειξης στην αναψυχή, ̟ου αφορά στην
αξιολόγησή του µέσω τριών ̟αραγόντων: α) της ελκυστικότητας (attraction), µε τέσσερις µεταβλητές, β) της
κεντρικότητας (centrality), µε τρεις µεταβλητές και γ) της αυτοέκφρασης (self-expression), µε τρεις
µεταβλητές. Η συγκεκριµένη κλίµακα τριών διαστάσεων έχει εφαρµοστεί µε ε̟ιτυχία σε ̟εριβάλλοντα ̟ου
αφορούν τον ελεύθερο χρόνο και την αναψυχή και έχει α̟οδειχθεί ότι είναι έγκυρη και αξιό̟ιστη (Kyle &
Chick, 2004; Kyle et al., 2003; 2004a). Η συγκεκριµένη κλίµακα έχει ήδη χρησιµο̟οιηθεί σε ελληνικό
̟ληθυσµό και έχει ε̟ανειληµµένως ε̟ιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και αξιο̟ιστία της (Alexandri et al., 2009;
Alexandris, Kouthouris, Funk & Chatzigianni, 2008).
Η τρο̟ο̟οιηµένη κλίµακα ανάµειξης (Modified Involvement Scale -MIS)
Σχετικά ̟ρόσφατα οι Kyle et al., (2007) στην ̟ροσ̟άθειά τους να ̟ροεκτείνουν το µοντέλο των
McIntyre και Pigram (1992), ̟αρουσίασαν την τρο̟ο̟οιηµένη κλίµακα ανάµειξης (MIS), ̟ου α̟οτελείται
α̟ό ̟έντε ̟αράγοντες: «ελκυστικότητα» (attraction), «κεντρικότητα» (centrality), «κοινωνική δέσµευση»
(social bonding), «αυτο-ε̟ιβεβαίωση» (identity affirmation) και «αυτοέκφραση» (identity expression). Στο
συγκεκριµένο µοντέλο οι συγγραφείς διατήρησαν την «ελκυστικότητα» των McIntyre και Pigram (1992),
α̟οµάκρυναν όµως την ̟αράµετρο της «κοινωνικής δέσµευσης» α̟ό τον ̟αράγοντα της «κεντρικότητας»,
καθώς σύµφωνα µε τους Kyle και Chick (2002), η κεντρικότητα θα ̟ρέ̟ει να αναλύεται µε ερωτήσεις ̟ου
αφορούν α̟οκλειστικά σε αυτήν και όχι µε τη συµβολή υ̟ο-διαστάσεων, ό̟ως αυτής των κοινωνικών
δεσµών. Οι συγγραφείς ̟ροτείνουν στο µοντέλο τους έναν νέο ̟αράγοντα: αυτόν της «κοινωνικής
δέσµευσης», ο ο̟οίος αναφέρεται στις κοινωνικές δικλείδες οι ο̟οίες κρατούν τους συµµετέχοντες σε δράσεις
αθλητικής αναψυχής σε µια δέσµευση µε τη δραστηριότητα τους (̟χ «Το ν’ ασκούµαι µου δίνει την ευκαιρία
να είµαι µε φίλους») (Kyle, et al., 2007). Σύµφωνα, άλλωστε, µε έρευνα των Kyle και Chick (2002), ο
κοινωνικός ̟ερίγυρος λειτουργεί ενισχυτικά στη διαρκή ανάµειξη και γι’ αυτό θα ̟ρέ̟ει να µελετάται
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ξεχωριστά α̟ό την «κεντρικότητα» ̟ου έχει για τον εκάστοτε ασκούµενο µια αθλητική δραστηριότητα
αναψυχής.
Η συγκεκριµένη κλίµακα ̟εριλαµβάνει δύο ακόµη ̟αράγοντες, ̟ου αντι̟ροσω̟εύουν βασικά στοιχεία
της διαρκούς ανάµειξης και αφορούν στο συµβολισµό και στη δυνατότητα έκφρασης µέσα α̟ό την άσκηση
(Dimanche & Samdahl, 1994). Αυτοί είναι η «αυτοε̟ιβεβαίωση», η ο̟οία εξετάζει το ̟οσοστό στο ο̟οίο ο
συµµετέχοντας ε̟ιβεβαιώνεται µέσα α̟ό την αθλητική δραστηριότητα και η «αυτοέκφραση», η ο̟οία
εξετάζει τις ευκαιρίες έκφρασης ̟ου ̟ροσφέρονται στον ασκούµενο µέσω της δραστηριότητας. Στην
τρο̟ο̟οιηµένη κλίµακα ανάµειξης του Kyle και των συνεργατών του (2007), η µέτρηση των ̟έντε
̟αραγόντων ̟εριλαµβάνει 15 ερωτήσεις, τρεις για κάθε ̟αράγοντα, ̟ου α̟αντούν στο ερώτηµα της
διαρκούς ανάµειξης.
Αξιολόγηση της ανάµειξης σε ελληνικό ̟ληθυσµό
Παρότι η µελέτη της συµ̟εριφοράς των καταναλωτών στις αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής έχει
εκτενώς αναλυθεί τις τελευταίες δεκαετίες, εν τούτοις, η ̟λειονότητα των ερευνών αφορούν σε ̟ληθυσµούς
της Β. Αµερικής, γεγονός ̟ου ̟εριορίζει τη διασ̟ορά των ̟ληροφοριών και κατ’ ε̟έκταση την αξιο̟ιστία
των α̟οτελεσµάτων ως ̟ρος τη γενίκευσή τους για όλους τους ̟ληθυσµούς (Vlachopoulos, Theodorakis &
Kyle, 2008). Σε ότι αφορά στην Ελλάδα έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί κά̟οιες έρευνες ̟ου ν’ αξιολογούν την
ανάµειξη (Alexandris et al., 2009; Alexandris et al., 2008; Θεοδωράκης και συν., 2007), καµία όµως σε
συµµετέχοντες σε δηµοτικά αθλητικά ̟ρογράµµατα. Η ̟λειοψηφία αυτών των µελετών ̟ραγµατο̟οιήθηκε
µέσω της µεταφρασµένης στην ελληνική γλώσσα κλίµακα της ανάµειξης στην αναψυχή των Kyle και συν.,
(2003; 2004a). Πρόσφατα οι Vlachopoulos και συν. (2008) εξέτασαν την ̟αραγοντική δοµή και την
ικανότητα ̟ρόβλεψης της τρο̟ο̟οιηµένης κλίµακας ανάµειξης των Kyle, Absher, Norman, Hammitt και
Jodice (2007). Η συγκεκριµένη έρευνα δεν ε̟ιβεβαίωσε την ̟αραγοντική δοµή του µοντέλου. Συγκεκριµένα
ο ̟αράγοντας «κοινωνική δέσµευση» εµφάνισε χαµηλή εσωτερική συνοχή και αξιο̟ιστία, ενώ οι
̟αράγοντες «κεντρικότητα» και «αυτοέκφραση» δεν έγιναν αντιλη̟τοί ως ξεχωριστοί ̟αράγοντες. Το
γεγονός ότι η αξιο̟ιστία της τρο̟ο̟οιηµένης κλίµακα ανάµειξης των Kyle και συν., (2007) ε̟ιβεβαιώθηκε
µόνο σε ̟ληθυσµό της Β. Αµερικής, δηµιούργησε υ̟οψίες στους συγγραφείς ότι ενδεχοµένως η µη
ε̟ιβεβαίωση των υ̟οθέσεων της έρευνας σε Ελληνικό ̟ληθυσµό να οφείλεται στην ετερογένεια και στις
̟ολιτιστικές διαφορές µεταξύ των συµµετεχόντων, ή ακόµη και στη µη α̟οτελεσµατική µετάφραση και
χρησιµο̟οίηση κατάλληλων διατυ̟ώσεων σε κά̟οιες διαστάσεις στην ελληνική µορφή της κλίµακας.
Συνε̟ώς, η ̟εραιτέρω µελέτη και εφαρµογή της α̟οτελεσµατικότητας της τρο̟ο̟οιηµένης κλίµακας
ανάµειξης κρίθηκε α̟αραίτητη ̟ροκειµένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συµ̟εράσµατα αναφορικά µε την
εγκυρότητα και την αξιο̟ιστία της.
Στόχος της ̟αρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των ̟αραγόντων της ανάµειξης των συµµετεχόντων
σε αθλητικά ̟ρογράµµατα του ∆ήµου Αλεξανδρού̟ολης σε σχέση µε το φύλο, την ηλικία και τη συχνότητα
συµµετοχής στα ̟ρογράµµατα αυτά.
Οι υ̟οθέσεις της έρευνας συνοψίζονται στις ακόλουθες:
1. Όλοι οι ̟αράγοντες της ανάµειξης αξιολογούνται θετικά α̟ό τους συµµετέχοντες στα δηµοτικά
αθλητικά ̟ρογράµµατα,
2. Ο βαθµός ανάµειξης των συµµετεχόντων στα δηµοτικά αθλητικά ̟ρογράµµατα είναι υψηλότερος
στις γυναίκες α̟ό ό,τι στους άνδρες συµµετέχοντες
3. Ο βαθµός ανάµειξης των συµµετεχόντων στα δηµοτικά αθλητικά ̟ρογράµµατα είναι υψηλότερος σε
άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας,
4. Ο βαθµός ανάµειξης των συµµετεχόντων στα δηµοτικά αθλητικά ̟ρογράµµατα είναι υψηλότερος
στους τακτικούς συµµετέχοντες.

Μεθοδολογία
Εξεταζόµενοι: Συνολικά στα αθλητικά ̟ρογράµµατα του ∆ήµου Αλεξανδρού̟ολης µοιράστηκαν 248
ερωτηµατολόγια και ε̟εστράφησαν συµ̟ληρωµένα τα 202 (̟οσοστό ε̟ιστροφής 81,45%). Α̟ό τους
συµµετέχοντες οι 66 (32,7 %) ήταν άνδρες και οι 133 ήταν (65,8%) γυναίκες. Συγκεντρωτικά τα δηµογραφικά
χαρακτηριστικά των εξεταζόµενων αναγράφονται στους Πίνακες 1 και 2.
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Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά του δείγµατος
Ηλικία

Φύλο

Μορφωτικό Επίπεδο

Επάγγελμα

<29

23,80%

Άνδρες

32,70%

Δημοτικό/Γυμνάσιο

10,90%

Φοιτητής/Μαθητής

11,90%

30-39

24,30%

Γυναίκες

65,80%

Λύκειο 33,2%

33,20%

Δημ. Υπάλληλος

29,20%

40-49

23,30%

ΑΕΙ/ΤΕΙ

44,50%

Ιδιωτ. Υπάλληλος

15,30%

50<

28,20%

MSc/PhD

7,90%

Επιχ/τίας - Ελεύθ.
Επαγγελματίας
Άνεργος

17,90%

Συνταξιούχος

10,90%

Άλλο
Οικογενειακή κατάσταση
Παιδιά
Άγαμος/η

33,20%

Παντρεμένος/η

55,20%

Διαζευγμένος

5,90%

Σε σοβαρή σχέση

5,00%

Με
παιδιά
Χωρίς
παιδιά

4%
9,50%

Αριθμός παιδιών
52,00%

1 παιδί

5,90%

47,00%

2 παιδιά

34,70%

3 και περισσότερα

7,40%

Πίνακας 2. Στοιχεία ̟ου αφορούν στη συµµετοχή των δηµοτών στα ̟ρογράµµατα µαζικού αθλητισµού του
∆ήµου Αλεξανδρού̟ολης

Πρόγραμμα άσκησης

Χρόνια συμμετοχής

Συχνότητα συμμετοχής

Κολύμβηση

32,20%

1 έτος

29,70%

1-2 φορές/εβδομάδα

34,20%

Γυμναστική

44,60%

2 έτη

20,30%

3 φορές/εβδομάδα

31,20%

Τένις

21,80%

3 έτη

17,80%

4-5 φορές/εβδομάδα

32,20%

4 έτη

5,90%

5 & πάνω

20,80%

∆ιαδικασία συλλογής των δεδοµένων
Η διερεύνηση των ανασταλτικών ̟αραγόντων και των ε̟ι̟έδων ανάµειξης βασίστηκε σε δεδοµένα
τα ο̟οία συλλέχθηκαν α̟ό συµµετέχοντες σε δηµοτικά αθλητικά ̟ρογράµµατα ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνταν
στο ∆ήµο Αλεξανδρού̟ολης. Συγκεκριµένα, ο ∆ήµος ̟αρείχε τη συγκεκριµένη χρονική ̟ερίοδο µαθήµατα
κολύµβησης, αντισφαίρισης και αεροβικής γυµναστικής. Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν στους χώρους
̟ου ̟ραγµατο̟οιούνταν τα ̟ρογράµµατα του ∆ήµου µετά α̟ό συνεννόηση τόσο µε τον υ̟εύθυνο των
αθλητικών ̟ρογραµµάτων όσο και µε τους γυµναστές ̟ου τα ̟ραγµατο̟οιούσαν. Οι ερευνητές
ε̟ισκέφτηκαν τους χώρους άθλησης αφού ̟ρώτα ̟ήραν ένα ̟ρόγραµµα των δραστηριοτήτων. Στόχος ήταν
να συλλεχθούν α̟αντήσεις α̟ό όλους τους συµµετέχοντες στα ̟ρογράµµατα – τελικά 46 α̟ό αυτούς δεν
ε̟έστρεψαν ̟οτέ ̟ίσω συµ̟ληρωµένο το ερωτηµατολόγιο ή άφησαν αρκετές ερωτήσεις κενές. Η συµµετοχή
στην έρευνα ήταν ανώνυµη και εθελοντική. Η έρευνα έλαβε χώρα τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του
2010. Τα ερωτηµατολόγια µοιράζονταν και συµ̟ληρώνονταν στους χώρους άθλησης ̟ριν την έναρξη της
άσκησης ̟ροκειµένου να α̟οφευχθεί ̟ιθανή κούραση των συµµετεχόντων µετά τη δραστηριότητα. Να
σηµειωθεί ότι η έρευνα ̟ραγµατο̟οιήθηκε ̟ριν την ενο̟οίηση του ∆ήµου µε το ̟ρόγραµµα
«Καλλικράτης». Παρόλα αυτά, µέχρι τη στιγµή ̟ου γράφεται το ̟αρόν κείµενο δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά
κάτι στη διαµόρφωση και ̟αροχή των αθλητικών ̟ρογραµµάτων του ∆ήµου Αλεξανδρού̟ολης.
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Όργανα αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση του βαθµού ανάµειξης χρησιµο̟οιήθηκε η τρο̟ο̟οιηµένη κλίµακα των Kyle
και των συνεργατών του (2007) µε ̟έντε ̟αράγοντες: α) «ελκυστικότητα», β) «κεντρικότητα», γ) «κοινωνική
δέσµευση», δ) «αυτοε̟ιβεβαίωση» και ε) «αυτοέκφραση». Κάθε ̟αράγοντων εκφράσθηκε α̟ό 3 θέµατα
(σύνολο δεκα̟έντε). Η συγκεκριµένη κλίµακα ̟έντε ̟αραγόντων έχει εφαρµοστεί µε ε̟ιτυχία στη Β.
Αµερική σε ̟εριβάλλοντα ̟ου αφορούν στον ελεύθερο χρόνο και στην αναψυχή και έχει α̟οδειχθεί ότι
είναι έγκυρη και αξιό̟ιστη (Jun et al., 2008; Kyle et al., 2007). Σε ελληνικό ̟ληθυσµό έχει χρησιµο̟οιηθεί
α̟ό τον Βλαχό̟ουλο και συνεργάτες του (2008), χωρίς όµως να ε̟ιβεβαιωθεί η ̟αραγοντική δοµή του
µοντέλου. Η ε̟ιλογή της συγκεκριµένης κλίµακας και η εκ νέου εφαρµογή της σε ελληνικό ̟ληθυσµό έγινε
µετά α̟ό ε̟ικοινωνία µε τους ̟ροαναφερθέντες συγγραφείς µε α̟ώτερο στόχο την εκ νέου µελέτη της
εγκυρότητάς της. Πραγµατο̟οιήθηκε και εκ νέου µετάφραση της κλίµακας α̟ό τα αγγλικά στα ελληνικά
και ̟άλι στ’ αγγλικά ώστε να α̟οκλειστεί η ̟ιθανότητα ατυχούς µετάφρασης κά̟οιων εννοιών, στοιχείο
̟ου α̟ασχόλησε τους ̟ροηγούµενους ερευνητές (Vlachopoulos et al., 2008). Η ̟ιλοτική έρευνα
̟ραγµατο̟οιήθηκε σε 20 ασκούµενους σε αθλητικά ̟ρογράµµατα (σε άλλο ∆ήµο) και έδειξε ε̟αρκή
κατανόηση α̟ό τους συµµετέχοντες των θεµάτων της κλίµακας. Οι α̟αντήσεις στα θέµατα της κλίµακας
ανάµειξης δόθηκαν µέσω ε̟ταβάθµιας κλίµακας Likert α̟ό το 1 (διαφωνώ α̟όλυτα) ως το 7 (συµφωνώ
α̟όλυτα). Η καταγραφή της συχνότητας συµµετοχής των ̟ολιτών στα ̟ρογράµµατα άσκησης ̟ου ̟αρείχε ο
∆ήµος Αλεξανδρού̟ολης καταγράφηκε σε τρία διαφορετικά ε̟ί̟εδα, ό̟ως ήδη αναφέρθηκε: 1-2
φ/εβδοµάδα, 3 φ/εβδοµάδα και 4-5φ/εβδοµάδα και ̟ερισσότερο. Ε̟ι̟λέον, συγκεντρώθηκαν
δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων (Πίνακες 1 & 2).
Ακολούθησε CFA. Οι δείκτες ̟ροσαρµογής του µοντέλου έδειξαν µη ικανο̟οιητική ̟ροσαρµογή της
εξεταζόµενης κλίµακας στα δεδοµένα της βιβλιογραφίας (Chi Square=547.491, RMSEA=.163, Standardized
RMR= >.08). Τα α̟οτελέσµατα αυτά οδήγησαν στην α̟όφαση των ερευνητών για διεξαγωγή νέας
∆ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης, Αρχικά ̟ραγµατο̟οιήθηκε oblimin ̟εριστροφή των αξόνων,
καθώς, όµως, δύο α̟ό τους τρεις ̟αράγοντες ̟ου ̟ροέκυψαν ̟αρουσίασαν σχετικά χαµηλή συσχέτιση
(Stevens, 1996), ̟ραγµατο̟οιήθηκε και ορθογώνια (Varimac) ̟εριστροφή των αξόνων. Ο αριθµός των
̟αραγόντων καθορίστηκε µε κριτήριο οι ιδιοτιµές να είναι µεγαλύτερες του 1,00, ενώ η µικρότερη φόρτιση
̟ου χρησιµο̟οιήθηκε για να οριστούν τα θέµατα στον κάθε ̟αράγοντα ήταν το 0.30. Η ανάλυση έδωσε
τρεις ̟αράγοντες ανάµειξης ̟ου εξηγούσαν 63,24% της συνολικής διακύµανσης, ̟οσοστό σχετικά υψηλό
σύµφωνα µε το Streiner (1994) ̟ου έχει αναφέρει ότι οι ̟αράγοντες ̟ου ̟ροκύ̟τουν µετά τη διεξαγωγή
διερευνητικής ̟αραγοντικής ανάλυσης θα ̟ρέ̟ει να εξηγούν τουλάχιστον το 50% της συνολικής
διακύµανσης. Σύµφωνα µε τους Guadagnoli και Velicer (1988), όταν οι ̟αραγοντικές φορτίσεις είναι α̟ό
0.60 και ̟άνω και το δείγµα των ατόµων ̟ου α̟άντησαν είναι ̟ερισσότεροι α̟ό 150, τότε τα α̟οτελέσµατα
της ̟αραγοντικής θεωρούνται αξιό̟ιστα. Ενώ στη ̟αρούσα έρευνα το δείγµα είναι ικανο̟οιητικό (202
άτοµα), οι φορτίσεις των θεµάτων στους ̟αράγοντες δεν ήταν σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις 0.60 και ̟άνω, ό̟ως
̟ροκύ̟τει α̟ό τον Πίνακα 3. Πιο συγκεκριµένα, στον ̟ρώτο ̟αράγοντα φόρτισαν έξι θέµατα, εκ των
ο̟οίων δύο (central 1 & 2) φόρτισαν ταυτόχρονα και στον τρίτο ̟αράγοντα, µε χαµηλότερη, όµως, φόρτιση
και το id.affirm.1 φόρτισε και στο δεύτερο ̟αράγοντα. Στο δεύτερο ̟αράγοντα εντάχθηκαν ̟έντε θέµατα,
τα τρία ̟ολύ ισχυρά (id.expres 1, 2 & 3) ενώ τα άλλα δύο (id.affirm) ̟ιο χαµηλά, ενώ ταυτόχρονα φόρτισαν
και σε κά̟οιον α̟ό τους άλλους δύο ̟αράγοντες. Τέλος, στον τρίτο ̟αράγοντα εντάχθηκαν τέσσερα θέµατα,
εκ των ο̟οίων µόνο το soc.bond.2 ̟αρουσίασε ισχυρή φόρτιση σε αυτόν. Τα δύο άλλα φόρτισαν µέτρια ή
ταυτοχρόνως σε άλλους ̟αράγοντες.
Πίνακας 3. Α̟οτελέσµατα αρχικής ∆ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης της µεταφρασµένης στα ελληνικά
Τρο̟ο̟οιηµένης Κλίµακας Ανάµειξης

Η συμμετοχή στα προγράμματα άσκησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης…

Κωδικός
attract1
attract2
attract3

Θέματα
.. είναι από τα πιο
ευχάριστα πράγματα που κάνω
.. είναι πολύ σημαντική
για εμένα
... είναι από τα πράγματα
που με ικανοποιούν
περισσότερο

Παραγοντικές Φορτίσεις
1ος
2ος
3ος
Παράγοντας Παράγοντας Παράγοντας

Συμμετοχικότητα

0,83

0,74

0,87

0,81

0,85

0,78
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central1

central2

central3

soc.bond.1
soc.bond.2
soc.bond.3
id.affirm.1
id.affirm.2
id.affirm.3

id.expr.1
id.expr.2
id.expr.3

..μου δείχνει ότι ένα
μεγάλο μέρος της ζωής μου
έχει οργανωθεί γύρω από
αυτήν
... κατέχει σημαντικό
κομμάτι της ζωής μου

0,67
0,64

0,31

0,76

0,45

0,78

0,6

0,38

0,59

0,59

0,73

0,59

0,47

0,49

..θα σκεφτόμουν πολύ να
την αντικαταστήσω με κάποια
άλλη δραστηριότητα άσκησης
..μου αρέσει να συζητώ με
τους φίλους μου για αυτήν
..οι περισσότεροι φίλοι
μου επίσης ασχολούνται
...μου δίνει τη δυνατότητα
να είμαι με φίλους/ες
..μου δίνει τη δυνατότητα
να είμαι ο εαυτός μου
..να ταυτίζομαι με άλλα
άτομα που συμμετέχουν
..με κάνει να μη νοιάζομαι
για το πώς δείχνω σε άλλους

0,45

0,38

0,37

0,55

0,45
0,58

0,36

..μπορείς να καταλάβεις
πολλά για κάποιον βλέποντάς
τον να συμμετέχει
... λέει πολλά για το τι
άτομο είμαι
...οι άλλοι με βλέπουν
όπως θέλω να με βλέπουν

0,52
0,43

0,57

0,56

0,45

0,81

0,68

0,79

0,72

0,78

0,71

*Οι έντονα σηµειωµένες τιµές δείχνουν τον ̟αράγοντα στον ο̟οίο κυρίως φορτίζουν τα θέµατα

Τα α̟οτελέσµατα αυτής της ̟ρώτης ̟αραγοντικής ανάλυσης συµφωνούν σε ένα βαθµό µε τα
αντίστοιχα των Vlachopoulos et al. (2008), όχι, όµως, α̟όλυτα. Η α̟οµάκρυνσή του θέµατος soc.bond.3
οδήγησε στη διεξαγωγή δεύτερης ∆ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης (Πίνακας 4) και στην
̟ραγµατο̟οίηση αναλύσεων αξιο̟ιστίας (Cronbach α) α̟ό τις ο̟οίες ̟ροέκυψε η ανάγκη για
α̟οµάκρυνση και του ̟αράγοντα central.3, ο ο̟οίος ούτως ή άλλως νοηµατικά δεν είχε καµία σχέση µε τους
δύο της κοινωνικής δέσµευσης (soc.bond). Η α̟οµάκρυνση και αυτού του ̟αράγοντα οδήγησε µε µία τρίτη
διευρευνητική ̟αραγοντική ανάλυση και σε αναλύσεις εσωτερικής συνοχής των ̟αραγόντων ̟ου
̟ροέκυψαν (Πίνακας 5).
Πίνακας 4. Α̟οτελέσµατα δεύτερης ∆ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης της µεταφρασµένης στα ελληνικά
Τρο̟ο̟οιηµένης Κλίµακας Ανάµειξης

Η συμμετοχή στα προγράμματα άσκησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης…
Κωδικός
attract1
attract2
attract3

Θέματα
.. είναι από τα πιο
ευχάριστα πράγματα που κάνω
.. είναι πολύ σημαντική
για εμένα
... είναι από τα πράγματα
που με ικανοποιούν
περισσότερο

Παραγοντικές Φορτίσεις
1ος
2ος
3ος
Παράγοντας Παράγοντας
Παράγοντας

Συμμετοχικότητα

0,83

0,74

0,87

0,81

0,85

0,78
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central1

central2

central3

soc.bond.1
soc.bond.2
id.affirm.1
id.affirm.2
id.affirm.3

id.expr.1
id.expr.2
id.expr.3

..μου δείχνει ότι ένα
μεγάλο μέρος της ζωής μου
έχει οργανωθεί γύρω από
αυτήν
... κατέχει σημαντικό
κομμάτι της ζωής μου

0,69
0,64

0,48

0,76

0,46

0,79

0,62

0,41

0,57

0,59

0,71

0,57

..θα σκεφτόμουν πολύ να
την αντικαταστήσω με κάποια
άλλη δραστηριότητα άσκησης
..μου αρέσει να συζητώ με
τους φίλους μου για αυτήν

0,46

..οι περισσότεροι φίλοι
μου επίσης ασχολούνται
..μου δίνει τη δυνατότητα
να είμαι ο εαυτός μου
..να ταυτίζομαι με άλλα
άτομα που συμμετέχουν

0,56

..με κάνει να μη νοιάζομαι
για το πώς δείχνω σε άλλους

0,36

0,41
0,58

..μπορείς να καταλάβεις
πολλά για κάποιον βλέποντάς
τον να συμμετέχει
... λέει πολλά για το τι
άτομο είμαι
...οι άλλοι με βλέπουν
όπως θέλω να με βλέπουν

0,51
0,42

0,57

0,56

0,47

0,81

0,69

0,79

0,73

0,78

0,71

*Οι έντονα σημειωμένες τιμές δείχνουν τον παράγοντα στον οποίο κυρίως φορτίζουν τα θέματα

Οι τρεις ̟αράγοντες ̟ου ̟ροέκυψαν µετά α̟ό αυτήν την τρίτη ̟αραγοντική ανάλυση εξηγούσαν το
68,13% της συνολικής διακύµανσης. Ο συντελεστής της ̟αραγοντικής ανάλυσης ήταν KMO=0,890 και το
Bartlett’s Test of Sphericity ίσο µε 1299,96.
Πίνακας 5. Α̟οτελέσµατα της τρίτης ∆ιερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης της µεταφρασµένης στα ελληνικά
Τρο̟ο̟οιηµένης Κλίµακας Ανάµειξης

Η συμμετοχή στα προγράμματα άσκησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης…
Κωδικός
attract1
attract2
attract3

central1

central2
id.affirm.1

Θέματα
.. είναι από τα πιο
ευχάριστα πράγματα που κάνω
.. είναι πολύ σημαντική
για εμένα
... είναι από τα πράγματα
που με ικανοποιούν
περισσότερο
..μου δείχνει ότι ένα
μεγάλο μέρος της ζωής μου
έχει οργανωθεί γύρω από
αυτήν
... κατέχει σημαντικό
κομμάτι της ζωής μου
..μου δίνει τη δυνατότητα
να είμαι ο εαυτός μου

Παραγοντικές Φορτίσεις
1ος
2ος
3ος
Παράγοντας Παράγοντας
Παράγοντας

Συμμετοχικό
τητα

0,83

0,74

0,87

0,81

0,83

0,78

0,64

0,50

0,73

0,70

0,49

0,80

0,56

0,41

0,50
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soc.bond.1
soc.bond.2
id.affirm.2
id.affirm.3

id.expr.1
id.expr.2
id.expr.3

..μου αρέσει να συζητώ με
τους φίλους μου για αυτήν

0,59

..οι περισσότεροι φίλοι
μου επίσης ασχολούνται
..να ταυτίζομαι με άλλα
άτομα που συμμετέχουν
..με κάνει να μη νοιάζομαι
για το πώς δείχνω σε άλλους

0,61

0,39

0,61
0,41

..μπορείς να καταλάβεις
πολλά για κάποιον βλέποντάς
τον να συμμετέχει
... λέει πολλά για το τι
άτομο είμαι
...οι άλλοι με βλέπουν
όπως θέλω να με βλέπουν

0,79

0,70

0,38

0,56

0,55

0,47

0,81

0,69

0,81

0,74

0,80

0,72

α του Cronbach

.90

.84

.62

% της συνολικής
διακύμανσης

46,36

13,77

8,00

Ιδιοτιμές

6,03

1,79

1,04

*Οι έντονα σηµειωµένες τιµές δείχνουν τον ̟αράγοντα στον ο̟οίο κυρίως φορτίζουν τα θέµατα. Οι τιµές των φορτίσεων
0,30 και κάτω δεν εµφανίζονται σε κανένας α̟ό τους Πίνακες.

Ο ̟ρώτος ̟αράγοντας, θα α̟οκαλείται στο εξής «ελκυστικότητα» και α̟οτελούνταν α̟ό έξι θέµατα,
καθώς εξηγούσε το 46,36% της συνολικής διακύµανσης και ̟αρουσίαζε ̟ολύ υψηλή εσωτερική συνοχή (α=
.904). Ο δεύτερος ̟αράγοντας, στο εξής θα α̟οκαλείται «αυτοέκφραση», ̟εριελάµβανε ̟έντε θέµατα,
εξηγούσε το 13,77% της συνολικής διακύµανσης και είχε υψηλή αξιο̟ιστία (α=.84). Τέλος, ο τρίτος
̟αράγοντας εκφράσθηκε α̟ό δύο θέµατα, θα α̟οκαλείται «κοινωνική δέσµευση», ενώ εξηγεί µόλις το 8% της
συνολικής διακύµανσης και ̟αρουσιάζει χαµηλή εσωτερική συνοχή (α=.62) (Πίνακας 5). Τα α̟οτελέσµατα
της τρίτης αυτής διερευνητικής ̟αραγοντικής ανάλυσης υ̟οστηρίζουν το µοντέλο των τριών και όχι
̟ερισσοτέρων ̟αραγόντων της διαρκούς ανάµειξης (Alexandris & Caroll 1997a; Gahwiler & Havitz, 1998;
Iwasaki & Havitz, 2004; Kyle & Mowen, 2005; Kyle et al, 2003;2004a; 2004b; McIntyre,1989; Wiley, Shaw &
Havitz, 2000).
Α̟οτελέσµατα
Α̟οτελέσµατα 1ης ερευνητικής υ̟όθεσης
Τα α̟οτελέσµατα της ̟εριγραφικής στατιστικής έδειξαν ότι τα ε̟ί̟εδα των ̟αραγόντων ανάµειξης
κυµάνθηκαν σε µέτρια ε̟ί̟εδα -αναλογιζόµενοι ότι οι α̟αντήσεις δόθηκαν σε ε̟ταβάθµια κλίµακαα̟ορρί̟τοντας την ̟ρώτη ερευνητική υ̟όθεση. Συγκεκριµένα, ο ̟αράγοντας «ελκυστικότητα» εµφάνισε
την µεγαλύτερη τιµή (Μ.Ο. = 5.39, Τ.Α. = 1.23) µε δεύτερο τον ̟αράγοντα «αυτοέκφραση» (Μ.Ο.= 4.64, Τ.Α.
= 1.4) και τρίτο τον ̟αράγοντα «κοινωνική δέσµευση» (Μ.Ο. = 4.15, Τ.Α.=1.47).
Α̟οτελέσµατα 2ης ερευνητικής υ̟όθεσης
Αναφορικά µε τη διαφορο̟οίηση των ε̟ι̟έδων ανάµειξης µε βάση το φύλο των συµµετεχόντων οι
αναλύσεις t-test έδωσαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µόνο στην ̟ερί̟τωση του ̟αράγοντα «κοινωνική
δέσµευση» (t=-2,7313, p<.05), µε τις γυναίκες (Μ.Ο.=4,34) να εµφανίζουν υψηλότερα ε̟ί̟εδα αξιολόγησης
των κοινωνικών τους δεσµών σε σχέση µε τους άνδρες (Μ.Ο.=3,74).
Α̟οτελέσµατα 3η ερευνητικής υ̟όθεσης
Αναφορικά µε την ε̟ίδραση της ηλικίας στις διαστάσεις της ανάµειξης, η ανάλυση διακύµανσης one
way ANOVA κατέδειξε την ύ̟αρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις ̟ερι̟τώσεις των ̟αραγόντων
«ελκυστικότητα» (F(3,184)=2,89 p<.05) και «αυτοέκφραση» (F(3,197)=2,84 p<.05). Α̟ό τα τεστ ̟ολλα̟λών
συγκρίσεων Scheffe, ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν δεν εµφανίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορο̟οιήσεις
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µεταξύ των ε̟ιµέρους ηλικιακών οµάδων
Α̟οτελέσµατα 4ης ερευνητικής υ̟όθεσης
Προκειµένου να αξιολογηθεί η διαφορετική ε̟ίδραση της συχνότητας συµµετοχής στην ανάµειξη των
ασκουµένων µε τα ̟ρογράµµατα άθλησης του ∆ήµου Αλεξανδρού̟ολης, ̟ραγµατο̟οιήθηκε και ̟άλι
ανάλυση διακύµανσης µε έναν ̟αράγοντα και τεστ ̟ολλα̟λών συγκρίσεων Scheffe, α̟ό ό̟ου ̟ροέκυψαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε δύο ̟αράγοντες: α) στην «ελκυστικότητα» (F(2,181)=10,17, p<.01), µε
τους µη τακτικούς συµµετέχοντες (Μ.Ο.=4,93, Τ.Α.=1,19) να αξιολογούν ̟ιο χαµηλά τον ̟αράγοντα αυτόν
σε σχέση µε τους τακτικούς συµµετέχοντες (Μ.Ο.=5,87, Τ.Α.=1,23) και β) στην «κοινωνική δέσµευση»
(F(2,191)=4,02, p<.0,), µε τους µη τακτικούς συµµετέχοντες (Μ.Ο.=3,803, Τ.Α.=1,37) να αξιολογούν ̟ιο
χαµηλά τον ̟αράγοντα αυτόν σε σχέση µε τους τακτικούς συµµετέχοντες (Μ.Ο.=4,52, Τ.Α.=1,55).
Συζήτηση
Σκο̟ός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση του βαθµού ανάµειξης των συµµετεχόντων στα αθλητικά
̟ρογράµµατα του ∆ήµου Αλεξανδρού̟ολης. Ε̟ιµέρους στόχοι ήταν οι ε̟ιµέρους ̟αράγοντες της ανάµειξης
να µελετηθούν µε βάση το φύλο, την ηλικία και τη συχνότητα συµµετοχής στα ̟ρογράµµατα µαζικού
αθλητισµού. Είναι σηµαντικό τόσο για τους ερευνητές, κυρίως, όµως, για τους υ̟ευθύνους των δηµοτικών
αθλητικών ̟ρογραµµάτων να κατανοήσουν την έννοια της ανάµειξης, ̟ου υ̟οδεικνύει το ̟όσο σηµαντική
είναι η δραστηριότητα για το άτοµα και να ̟ροσ̟αθήσουν να την ε̟ηρεάσουν θετικά διεγείροντας έτσι το
ενδιαφέρον των ̟ολιτών για συµµετοχή. Η διαµόρφωση αθλητικών ̟ρογραµµάτων ̟ου αντα̟οκρίνονται
στη διάθεση και τις δυνατότητες των συµµετεχόντων, σταδιακά θα διαµορφώσει και θα ενισχύσει τη
συµµετοχή, την αθλητική κουλτούρα και ̟ιθανά την ̟ροσκόλληση στον τό̟ο και στην κοινωνία ̟ου
̟ροσφέρουν τις εναλλακτικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας και άσκησης.
Σε ότι αφορά στην ̟ρώτη ερευνητική υ̟όθεση, τα α̟οτελέσµατα έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες των
̟ρογραµµάτων «Άσκηση για Όλους» του ∆ήµου Αλεξανδρού̟ολης δε φαίνονται σηµαντικά
αναµεµειγµένοι µε αυτά. Πιο θετικά αξιολογούν τον ̟αράγοντα «ελκυστικότητα» (Μ.Ο.=5,37) στοιχείο ̟ου
υ̟οδηλώνει ότι έχουν κατανοήσει σε ένα ̟οσοστό τη σηµασία της άσκησης. Οι υ̟εύθυνοι των
̟ρογραµµάτων στο ∆ήµο θα ̟ρέ̟ει να φροντίσουν µέσω οµιλιών, ενηµερωτικών εντύ̟ων, κατανόησης και
̟ροσήλωσης στην ε̟ίτευξη του στόχου του κάθε συµµετέχοντα να αυξήσουν το βαθµό ανάµειξής τους
αυξάνοντας τις ̟ιθανότητες για µεγαλύτερο βαθµό αφοσίωσης των δηµοτών τους. Η διοργάνωση
εκδηλώσεων και δράσεων στο ̟λαίσιο των ̟ρογραµµάτων άσκησης ̟ιθανά ε̟ίσης να συµβάλλει στην
αύξηση της σηµασίας ̟ου δίνουν οι συµµετέχοντες σε αυτά. Άλλωστε, σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο
των Iwasaki και Havitz (1998), η έννοια της ανάµειξης α̟οτελεί καθοριστικό ̟αράγοντα της ψυχολογικής
σύνδεσης και της αντίστασης στην αλλαγή δραστηριότητας. Αυτές οι έννοιες µε τη σειρά τους ε̟ηρεάζουν
θετικά την αφοσίωση ως συµ̟εριφορά των συµµετεχόντων σε δραστηριότητες αναψυχής (̟.χ. το χρόνο ̟ου
διαθέτουν τα άτοµα για αναψυχή και η συχνότητα συµµετοχής τους).
Σε ότι αφορά στη δεύτερη υ̟όθεση της έρευνας, σύµφωνα µε την ο̟οία, ο ̟αράγοντας φύλο
αναµενόταν να ε̟ηρεάσει σε διαφορετικό βαθµό τα ε̟ί̟εδα της ανάµειξης, αυτή ε̟ιβεβαιώθηκε µόνο στην
̟ερί̟τωση του ̟αράγοντα «κοινωνική δέσµευση», µε τις γυναίκες να τον αξιολογούν θετικότερα σε σχέση µε
τους άντρες συµµετέχοντες. Το γεγονός ότι οι γυναίκες εµφάνισαν υψηλότερες τιµές σε σχέση µε τους άνδρες
ενδεχοµένως να οφείλεται στα ̟ροσφερόµενα α̟ό το ∆ήµο ̟ρογράµµατα, κυρίως δε αυτού της
γυµναστικής, ̟ου α̟οτελεί δραστηριότητα η ο̟οία κυρίως ε̟ιλέγεται α̟ό το γυναικείο ̟ληθυσµό (Leslie,
Owen, & Sallis 1999; Mota & Esculcas, 2002). Τα α̟οτελέσµατα αυτά συµφωνούν και µε ̟αλαιότερη έρευνα
(Matteo, 1986), σύµφωνα µε την ο̟οία, οι γυναίκες εµφάνισαν υψηλότερα ε̟ί̟εδα ανάµειξης α̟ό τους
άνδρες σε σ̟ορ τα ο̟οία χαρακτηρίζονται ως «ουδέτερα» ή µη ανταγωνιστικά (̟.χ. αεροβική γυµναστική).
Το γεγονός ότι οι γυναίκες αξιολογούν υψηλότερα τον ̟αράγοντα «κοινωνική δέσµευση» υ̟οδηλώνει τη
σηµασία ̟ου δίνουν στην ̟αρουσία τρίτων (φίλων στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση), στοιχείο ̟ου καλό θα είναι
να λάβει σοβαρά υ̟όψη του ο ∆ήµος στο σχεδιασµό των ̟ρογραµµάτων (̟.χ. ανά̟τυξη δράσεων για
µεγαλύτερη κοινωνικο̟οίηση, ενίσχυση της οµαδικότητας στο ̟λαίσιο των ̟ρογραµµάτων, κίνητρα για
συµµετοχή φίλων ή µελών µίας οικογένειας, κοινωνικές εκδηλώσεις εκτός ή εντός των χώρων άσκησης, κ.α.)
Αναφορικά µε τα α̟οτελέσµατα της τρίτης ερευνητικής υ̟όθεσης, σύµφωνα µε την ο̟οία ο ̟αράγοντας
ηλικία αναµενόταν να ε̟ηρεάσει σε διαφορετικό βαθµό τα ε̟ί̟εδα της ανάµειξης, αυτή ε̟ιβεβαιώθηκε στην
̟ερί̟τωση δύο ̟αραγόντων: της «ελκυστικότητας» και της «αυτοέκφρασης», χωρίς όµως να φανερωθούν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ηλικιακών οµάδων. Σύµφωνα µε τους Mota και Esculcas (2002),
όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο αυξάνεται η κατανόηση της σηµασίας της άσκησης α̟ό τα άτοµα και άρα και η
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ανάγκη άθλησης –σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα συχνά ̟αρουσιάζουν
̟ερισσότερο ελεύθερο χρόνο σε σχέση µε τους νεότερους ̟ου αφοσιώνονται σε µεγάλο βαθµό στη
δηµιουργία οικογένειας και καριέρας. Σύµφωνα, ε̟ι̟λέον, µε τη θεωρία της ε̟ιλεκτικής βελτιστο̟οίησης
(Baltes & Baltes, 1990), το άτοµο καθώς µεγαλώνει και µειώνονται οι σωµατικές του ικανότητες ανα̟τύσσει
στρατηγικές οι ο̟οίες ισχυρο̟οιούν τη συµµετοχή του σε δραστηριότητες αθλητισµού, γεγονός ̟ου
λειτουργεί ευεργετικά στην ανάµειξη και ιδίως στην «ελκυστικότητα» και τη δυνατότητα «αυτοέκφρασης».
Τέλος, όσον αφορά στην τέταρτη ερευνητική υ̟όθεση, ̟ου αφορούσε στο αν ο βαθµός ανάµειξης
διαφορο̟οιείται ανάλογα µε τη συχνότητα συµµετοχής των ασκουµένων, ε̟ιβεβαιώθηκε στις ̟ερι̟τώσεις
των ̟αραγόντων «ελκυστικότητα» και «κοινωνική δέσµευση». Και στις δύο ̟ερι̟τώσεις, οι τακτικοί
συµµετέχοντες (4-5 φορές την εβδοµάδα) δήλωσαν ̟ερισσότερο αναµεµειγµένοι µε τα ̟ρογράµµατα του
∆ήµου σε σχέση µε τους µη τακτικούς συµµετέχοντες (1-2 φορές την εβδοµάδα), γεγονός α̟όλυτα λογικά
καθώς οι τακτικοί συµµετέχοντες ̟ροφανώς και είναι ̟ιο ευχαριστηµένοι α̟ό την ε̟ιλογή τους να
συµµετέχουν σε αυτά, έχουν οργανώσει µεγαλύτερο κοµµάτι της καθηµερινότητάς τους γύρω α̟ό αυτά και
αλληλε̟ιδρούν ̟ιο συχνά µε τους υ̟όλοι̟ους συµµετέχοντες/φίλους ̟ου γνώρισαν ή ̟ηγαίνουν µαζί τους
σε αυτά. Στο συµ̟έρασµα αυτό έχουν εν µέρει καταλήξει και ο Kyle µε τους συνεργάτες του (2003)
αναφέροντας ότι η «ελκυστικότητα» είναι αυτή ̟ου κυρίως ε̟ηρεάζει τη συµµετοχή του ατόµου σε
̟ροσφερόµενες δραστηριότητες αναψυχής Αυτό ̟ου τελικά ̟ρέ̟ει να τονιστεί είναι ότι δεν είναι αυτό
καθαυτό το ε̟ί̟εδο ανάµειξης σηµαντικό αλλά το ̟ροφίλ ανάµειξης, ο τρό̟ος δηλαδή µε τον ο̟οίο οι
διαφορετικοί ̟αράγοντες της ανάµειξης ε̟ηρεάζουν τις α̟οφάσεις των συµµετεχόντων, καθώς, για µία
µερίδα δηµοτών η συµµετοχή µ̟ορεί να α̟οτελεί µία ευκαιρία να βιώσουν ευχάριστα µία εµ̟ειρία (Νάσσης
& Θεοδωράκης 2008). Για κά̟οιους άλλους, η ίδια εµ̟ειρία µ̟ορεί να έχει κά̟οια κοινωνική αξία, να τους
δίνεται δηλαδή µέσω αυτής η δυνατότητα να κοινωνικο̟οιηθούν ή να εκφραστούν. Συνε̟ώς, η ̟ροσέγγιση
ατόµων µε διαφορετικό ̟ροφίλ ανάµειξης δεν µ̟ορεί να α̟οδώσει τα µέγιστα οφέλη εάν δε λαµβάνονται
υ̟όψη οι ουσιώδεις διαφορές κινητο̟οίησής τους. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, οι υ̟εύθυνοι των δηµοτικών
αθλητικών ̟ρογραµµάτων θα ̟ρέ̟ει να φροντίσουν ώστε ̟αράµετροι ̟ου αφορούν στην ελκυστικότητα
των ̟ρογραµµάτων (̟.χ. η εφαρµογή τους, τα α̟οτελέσµατα ̟ου έχουν στους συµµετέχοντες, η ευχαρίστηση
̟ου τους ̟ροκαλούν) καθώς την κοινωνικο̟οίηση των συµµετεχόντων να ενισχυθούν ̟ρος όφελος της
συµµετοχής, γενικά, και της συχνότητας συµµετοχής, ̟ιο ειδικά.
Το γεγονός ότι η άθληση και ειδικότερα τα δηµοτικά ̟ρογράµµατα γυµναστικής, σύµφωνα µε την
̟αρούσα έρευνα, δεν ενισχύουν σηµαντικά την ανάµειξή τους σε αυτά ενδεχοµένως να οφείλεται στο ότι η
̟ροβολή και ̟ροώθηση των δηµοτικών αθλητικών ̟ρογραµµάτων είναι ̟ολλές φορές ελλι̟ής, ενώ αρκετές
α̟ό τις αθλητικές εγκαταστάσεις στις ο̟οίες διεξάγονται τα ̟ρογράµµατα είναι ανε̟αρκείς, καθιστώντας τα
λιγότερο ελκυστικά, µε σοβαρές αδυναµίες στη δυνατότητά τους να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των
συµµετεχόντων για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τέλος, η µη διαφορο̟οίηση της συχνότητας συµµετοχής α̟ό
τον ̟αράγοντα της αυτοέκφρασης, ενδεχοµένως να οφείλεται στο ότι τα ̟ρογράµµατα στερούνταν
̟οικιλίας, φαντασίας, διαφορο̟οίησης ως ̟ρος το ̟εριεχόµενο, δηµιουργώντας έτσι την αίσθηση ρουτίνας
στους ασκούµενους, στερώντας τους την αίσθηση της ελευθερίας, δηµιουργίας και έκφρασης ̟ου α̟οτελούν,
σε συνδυασµό µε την ανάγκη για σωµατική άσκηση, βασικές συνισταµένες της αθλητικής δραστηριότητας
ώστε να είναι ολοκληρωµένη και α̟οτελεσµατική. Ο̟ωσδή̟οτε, τα συµ̟εράσµατα αυτά είναι κυρίως
εµ̟ειρικά και η ε̟ιβεβαίωση µ̟ορεί να ε̟έλθει µόνο µετά α̟ό µία ̟οιοτική µελέτη των ̟αρεχοµένων
αθλητικών ̟ρογραµµάτων.
Τα α̟οτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας έχουν αρκετές ̟ρακτικές εφαρµογές για τα διοικητικά
στελέχη των δήµων. Οι νέοι Καλλικρατικοί δήµοι, έχουν ̟λέον διευρυµένες ευθύνες και υ̟οχρεώσεις ̟ρος
την κοινωνία και τον ̟ολίτη. Συνε̟ώς θα ̟ρέ̟ει η δοµή και οργάνωσή τους σε όλους τους τοµείς ̟αροχής
υ̟ηρεσιών να διέ̟εται εκτός α̟ό διοικητική συνέ̟εια και α̟ό ε̟ιστηµονική οργάνωση. Στον τοµέα του
αθλητισµού αναψυχής η ̟αρούσα έρευνα α̟οτελεί σηµαντικό εργαλείο διερεύνησης των λόγων ̟ου
ισχυρο̟οιούν τη συµµετοχή των δηµοτών σε αθλητικά ̟ρογράµµατα. Η αξιολόγηση και καταγραφή αυτών
των στοιχείων θα ̟ροσφέρει ̟ολύτιµη βοήθεια στους αρµοδίους κοινωνικής και αθλητικής ̟ολιτικής των
δήµων της χώρας, µε αρχή αυτόν της Αλεξανδρού̟ολης, ̟ρος τη βελτιστο̟οίηση των ̟αρεχόµενων
υ̟ηρεσιών και συνθηκών, χωρίς, µάλιστα, σηµαντική οικονοµική ε̟ένδυση –ιδίως δε στις τρέχουσες
οικονοµικές συγκυρίες. Καθώς όµως το αθλητικό ̟ροϊόν είναι υ̟ηρεσία και οι υ̟ηρεσίες είναι δύσκολο να
εκτιµηθούν και να τυ̟ο̟οιηθούν σε σχέση µε τα αγαθά (Bateson, 1992), ̟ροκειµένου οι δήµοι και τα
διοικητικά αθλητικά στελέχη να α̟οκτήσουν µια ̟ληρέστερη εικόνα των λόγων ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν ή
α̟οτρέ̟ουν το κοινό α̟ό τη συµµετοχή σε ̟ρογράµµατα άθλησης, θα ̟ρέ̟ει να µελετούν ̟ολυδιάστατα
αφενός τις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες ως ̟ρος την ̟οιότητά τους, αφετέρου τους καταναλωτές ως ̟ρος τα
κίνητρα ̟ου τους ωθούν να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, την ικανο̟οίηση, την αφοσίωση και
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τους ̟αράγοντες ̟ου την ε̟ηρεάζουν, ενώ εξίσου σηµαντική είναι η µελέτη της σχέση µεταξύ ικανο̟οίησης
και της ̟αρεχόµενης ̟οιότητας υ̟ηρεσιών του αθλητικού ̟ροϊόντος-υ̟ηρεσίας.
Οι το̟ικές κοινωνίες καλούνται τώρα και στο µέλλον µέσω του διευρυµένου Καλλικράτη να
διαµορφώσουν ένα υγειές και ενεργό ̟εριβάλλον για τους ̟ολίτες τους µέσα α̟ό ειδικά διαµορφωµένα
αθλητικά ̟ρογράµµατα και ̟ροϊόντα. Για να το ̟ετύχουν αυτό είναι σηµαντικό να δηµιουργήσουν
κατάλληλα ̟εριβάλλοντα ̟ου θα φιλοξενούν σύγχρονα και µοντέρνα ̟ρογράµµατα, να στελεχώσουν τους
χώρους αυτούς µε τα κατάλληλα διοικητικά στελέχη αλλά και µε γυµναστές ̟ου µέσω της
α̟οτελεσµατικότητάς τους θα συνεισφέρουν στη σωστή ̟ροώθηση και ̟ροβολή αυτών. Άλλωστε, δείκτης
καταγραφής του βιοτικού ε̟ι̟έδου των ̟ολιτών µίας σύγχρονης κοινωνίας, κατά τον ελεύθερο χρόνο τους,
είναι και το ε̟ί̟εδο ενασχόλησής τους µε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής (Κουθουρης, 2009). Η
ενασχόληση των ̟ολιτών κάθε ηλικιακής οµάδας µε τον αθλητισµό και τις δραστηριότητες αναψυχής
α̟οτελεί ένδειξη υγείας σε σωµατικό, ̟νευµατικό, συναισθηµατικό και ψυχικό ε̟ί̟εδο. Η διατήρηση ή η
ε̟ανάκτηση των ̟αρα̟άνω αγαθών α̟ό το άτοµο ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί ̟ροτεραιότητα και ε̟ιδίωξη κάθε
ανε̟τυγµένης κοινωνίας. Οι ∆ήµοι µ̟ορούν να συµβάλλουν ενεργά στην ̟ρακτική εφαρµογή της
φιλοσοφίας της «δια βίου άσκησης», ενεργο̟οιώντας τη συµµετοχή των ̟ολιτών σε (οικονοµικές) κινητικές
δράσεις ̟ου θα βελτιώσουν το δείκτη της ̟οιότητας ζωής τους.
Σε ότι αφορά, τέλος, στην τρο̟ο̟οιηµένη κλίµακα ανάµειξης των Kyle, Absher, Norman, Hammitt
και Jodice (2007), θα ̟ρέ̟ει να µελετηθεί ̟ερισσότερο στην ελληνική ̟ραγµατικότητα, καθώς δε φαίνεται ν’
αντα̟οκρίνεται στην κουλτούρα των Ελλήνων συµµετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες. Ο ε̟ανέλεγχος
της τρο̟ο̟οιηµένης κλίµακας ανάµειξης σε διαφορετικούς ̟ληθυσµούς εντός Ελλάδος, αλλά και η
̟ροσθήκη ̟ερισσοτέρων θεµάτων ανά ̟αράγοντα, ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθεί ̟ληρέστερη ̟εριγραφή του
ίσως να οδηγήσει σε µια κλίµακα µε ισχυρή εγκυρότητα και αξιο̟ιστία, σύµφωνα µε τον Vlachopoulo και
τους συνεργάτες του (2008), η ο̟οία µε ασφάλεια θα µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί και α̟ό ̟ληθυσµούς εκτός Β.
Αµερικής (Kyle et al., 2007). Η χρήση µιας κλίµακας ανάµειξης ̟ου να αντα̟οκρίνεται και να καταγράφει
αξιό̟ιστα τους λόγους ̟ου κάνουν τα άτοµα να ενδιαφέρονται για µία αθλητική δραστηριότητα και να
συνεχίζουν τη συµµετοχή τους σε αυτή, θα α̟οτελέσει σηµαντικό εργαλείο καταγραφής και αξιο̟οίησης των
δεδοµένων αυτών ̟ρος όφελος των ̟ολιτών αλλά και των (δηµοτικών και ιδιωτικών) οργανισµών και
ε̟ιχειρήσεων.
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