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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν α) η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής σε δραστηριότητες 

αθλητισμού αναψυχής και η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στους ανασταλτικούς παράγοντες και την ανάπτυξη της 

εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής με την άσκηση. Στην έρευνα συμμετείχαν 441 φοιτητές/τριες από τις έντεκα σχολές του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για την μέτρηση των ανασταλτικών παραγόντων χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο The Leisure Constraints Scale (Alexandris & Carroll,1997) και για την εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή το 

Leisure Involvement Scale (Kyle et.al.,2003). Τα αποτελέσματα έδειξαν  πως το 64,6% των συμμετεχόντων κάνουν σπορ 

ενώ το 35,4% δεν ασκούνται καθόλου. Σπουδαιότερος ανασταλτικός παράγοντας αναδείχθηκε η έλλειψη χρόνου 

(Μ.Ο.=3,11, SD=0,88) και ακολούθησαν η έλλειψη προσβασιμότητας (Μ.Ο.=3,00, SD=0,89) και η έλλειψη εγκαταστάσεων 

(Μ.Ο.=2,73, SD=0,89). Στην εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή η διάσταση της ελκυστικότητας αναδείχθηκε η πιο σημαντική 

(M.O=3,60, SD= 0,94). Στη σχέση μεταξύ ανασταλτικών παραγόντων και εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής παρατηρήθηκε ότι 

η έλλειψη ενδιαφέροντος και οι ατομικοί/ψυχολογικοί λόγοι επηρεάζουν αρνητικά την ελκυστικότητα, ενώ η έλλειψη 

ενδιαφέροντος επηρεάζει αρνητικά την κεντρικότητα και την αυτό-έκφραση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν αρκετές 

πρακτικές εφαρμογές για τα διοικητικά στελέχη των Πανεπιστημιακών  Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.  

 

Λέξεις κλειδιά Ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής, εμπλοκή/ ενεργή συμμετοχή, δραστηριότητες αθλητισμού 

αναψυχής, φοιτητές. 
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Εισαγωγή 

Η σωματική άσκηση είναι ένα σημαντικό ζήτημα της δημόσιας υγείας και τα οφέλη ενός δραστήριου 

τρόπου ζωής σε σχέση με την ευεξία και την υγεία έχουν μεγάλη έμφαση τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

στην Ευρώπη (Van Tuyckom & Scheerder, 2010). Μια σειρά από κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές 

τα τελευταία χρόνια, όπως η προσβασιμότητα σε τροφές υψηλής θερμιδικής αξίας, τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, οι υπολογιστές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουν προκαλέσει αύξηση της καθιστικής ζωής 

στους νέους (Fairclouth et.al., 2002). Η παιδική παχυσαρκία προκαλεί έντονη ανησυχία καθώς σύμφωνα 

με τη Διεθνή Ομάδα Δράσης κατά της Παχυσαρκίας (International Obesity Task Force) 3 εκατομμύρια 

παιδιά που πηγαίνουν σχολείο είναι παχύσαρκα και 85.000 περίπου παιδιά γίνονται παχύσαρκα κάθε 

χρόνο. 

Οι παραπάνω αριθμοί δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικοί, γι’ αυτό θα πρέπει όλοι οι φορείς που 

σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και την ευεξία να ενημερώσουν τους νέους για τα πολλαπλά οφέλη που 

αποκομίζουν από τη σωματική άσκηση και να προωθήσουν κάθε οργανωμένη και μη οργανωμένη 

δραστηριότητα αθλητισμού αναψυχής και τον ενεργό τρόπο ζωής.  

Η Ελλάδα δυστυχώς είναι από τις χώρες που δεν συλλέγουν δεδομένα σε εθνικό επίπεδο για τη 

συμμετοχή στο αθλητισμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι πληροφορίες να είναι περιορισμένες και να 

βασίζονται σε τοπικές μελέτες από μεμονωμένους ερευνητές. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurobarometer 472) το 2017, το ποσοστό των Ελλήνων (αφορά γενικό 

πληθυσμό) που δεν ασκούνται καθόλου ανέρχεται στο 68%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2013 ήταν 

59%. Τα ποσοστά αυτά είναι ανησυχητικά αν σκεφτεί κανείς πως μέσα σε μια τετραετία το ποσοστό  των 

ατόμων που δεν ασκούνται καθόλου αυξήθηκε 9%, που σημαίνει πως οι  7 στους 10 Έλληνες  βρίσκονται 

σε σωματική αδράνεια. 

Όσον αφορά τους φοιτητές σε έρευνα των Κούβελα και Αλεξανδρή (2014) σε φοιτητές του Α.Π.Θ. 

βρέθηκε ότι μόνο το 23,9% των φοιτητών συμμετείχαν σε προγράμματα άσκησης, ποσοστό από τα 

χαμηλότερα της Ευρώπης, αν αναλογισθεί κανείς πως το αντίστοιχο ποσοστό των φοιτητών στην 

Ολλανδία ανέρχεται στο 67% (Lim, Warner, Dixon, Berg, Kim Newhouse-Baily,2011) και στην Αγγλία στο 

55,5% (Active People Survey Data, SIRC 2015). Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να διερευνηθούν οι ανασταλτικοί 

παράγοντες συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής των φοιτητών. Η διερεύνηση και η 

κατανόηση των ανασταλτικών παραγόντων είναι απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η οργάνωση και 

η υλοποίηση των δραστηριοτήτων αθλητισμού αναψυχής προωθώντας παράλληλα τον ενεργό τρόπο 

ζωής και τα πολλαπλά οφέλη της άσκησης. 

 

Πανεπιστημιακός Αθλητισμός 

Ο αθλητισμός παρέχει πολλαπλά οφέλη (σωματικά, πνευματικά, κοινωνικά, για την υγεία)  για τους 

συμμετέχοντες. Τα τελευταία χρόνια τα Πανεπιστήμια δίνουν έμφαση στον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό, 

αναπτύσσοντας ραγδαία κατάλληλα προγράμματα αθλητισμού αναψυχής με στόχο την ενίσχυση της 

συμμετοχής των φοιτητών/τριών (Κωνσταντινάκος,2008). Η ύπαρξη και η ανάπτυξη τέτοιων 

προγραμμάτων συμβάλλει στην ποιότητας ζωής των φοιτητών/τριών (Chung,2013; Davichuk & 

McLean,2001) δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αθλούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους κάνοντας την άθληση τρόπο ζωής, ενώ ταυτόχρονα αποβλέπει στο να δώσει λύσεις σε κοινωνικά 

προβλήματα, αποτελώντας διέξοδο και αντίδοτο σε πιθανές παραπτωματικές συμπεριφορές 

(Κωνσταντινάκος, 2008). 



Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής. 2019, 16(2), 20-39 

 
22 

Πανεπιστημιακός Αθλητισμός στην Ελλάδα 

Ο Πανεπιστημιακός Αθλητισμός στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τα Πανεπιστημιακά Γραφεία Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την 

υλοποίηση όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων σε κάθε Πανεπιστήμιο. Τα τελευταία χρόνια όλα τα 

μεγάλα Πανεπιστήμια της χώρας μας (Αριστοτέλειο, Καποδιστριακό, Δημοκρίτειο, Πατρών, Ιωαννίνων, 

Θεσσαλίας, Κρήτης) έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού δίνοντας τη 

δυνατότητα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αγωνιστικού 

αθλητισμού (καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, αντισφαίριση, καράτε κ.α.) 

και αθλητισμού αναψυχής (εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης, πολεμικές τέχνες, εκμάθηση 

παραδοσιακών και μοντέρνων χορών, ορειβασία, αναρρίχηση, η χιονοδρομία,  τοξοβολία, κανόε καγιάκ, 

κωπηλασία, ποδηλασία κ.α). 

Οι δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής έχουν ως κεντρικό στόχο την ψυχαγωγία, την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων, την βελτίωση ή την αποκατάσταση της υγείας, την κοινωνική επανένταξη και 

την εκπαίδευση των συμμετεχόντων (Ζαφειρούδη & Χατζηγεωργιάδης,2008), χωρίς απαιτήσεις για 

υψηλή απόδοση, παρακινώντας με αυτό τον τρόπο τους συμμετέχοντες στη δια-βίου άσκηση (Δάντση, 

Μπαλάσκα & Αλεξανδρής, 2008). 

 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

Ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής 

Ως ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής έχουν ορισθεί οι παράγοντες που αναγνωρίζονται από τους 

ερευνητές και γίνονται αντιληπτοί από τα ίδια τα άτομα και οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα να 

αναστέλλουν ή να αποτρέπουν την τελική συμμετοχή του ατόμου σε δραστηριότητες αθλητισμού 

αναψυχής. Πλήθος ερευνητών (Alexandris & Carroll,1997; Baedeke & Burton,1997; Jackson, Godbey & 

Crawford,1991; Jackson & Henderson, 1995; Jackson & Rucks,1995; Raymore, Godbey & 

Crawford,1994; Tsai & Coleman,1999 κ.α.) έχει ασχοληθεί με τους ανασταλτικούς παράγοντες τις 

τελευταίες δεκαετίες επιχειρώντας να κατανοήσουν και να εξηγήσουν τους τρόπους με τους οποίους 

αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το ενδιαφέρον των ατόμων και οδηγούν σε συμμετοχή ή μη συμμετοχή 

σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής.  

 

Ιεραρχικό μοντέλο ανασταλτικών παραγόντων 

Οι Jackson, Godbey και Crawford το 1993 παρουσίασαν το ιεραρχικό μοντέλο ανασταλτικών 

παραγόντων, σύμφωνα με το οποίο η ταξινόμηση και η ιεράρχηση των ανασταλτικών παραγόντων 

γίνεται με βάση τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το ίδιο το άτομο κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης για 

συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι ανασταλτικοί παράγοντες 

μπορούν εννοιολογικά να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες (ενδοπροσωπικούς, διαπροσωπικούς και 

δομικούς) ανάλογα με τον τρόπο που επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ των προτιμήσεων του ατόμου για 

αναψυχή και την τελική συμμετοχή ή μη συμμετοχή του ατόμου σε δραστηριότητες αθλητισμού 

αναψυχής. Οι ενδοπροσωπικοί περιλαμβάνουν αρνητικές ατομικές και ψυχολογικές καταστάσεις ή 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόμου που αλληλοεπιδρούν με τις προσωπικές του προτιμήσεις 

(π.χ. αντιλαμβανόμενες ικανότητες και δεξιότητες του ατόμου, ψυχολογικοί λόγοι, κόπωση, άγχος, 

θρησκευτικές πεποιθήσεις,  προγενέστερη αρνητική εμπειρία με συγκεκριμένες δραστηριότητες 
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αναψυχής). Οι διαπροσωπικοί αναφέρονται ως το αποτέλεσμα της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα στα άτομα που συμμετέχουν ή της μη ύπαρξης διαπροσωπικών σχέσεων ( π.χ. δυσκολία 

εύρεσης παρέας ή συντρόφου για τη συμμετοχή σε μια δραστηριότητα αθλητισμού αναψυχής) 

(Alexandris & Carroll, 1997b). Τέλος οι δομικοί αναφέρονται στους ανασταλτικούς παράγοντες που 

εκλαμβάνονται ως παρέμβαση στην προτίμηση του ατόμου για συμμετοχή σε δραστηριότητες 

αθλητισμού αναψυχής και την τελική συμμετοχή ή μη συμμετοχή του ατόμου ( π.χ. έλλειψη οικονομικών 

πόρων, έλλειψη εγκαταστάσεων/προσβασιμότητας, μη ύπαρξη κατάλληλων προγραμμάτων, ποιότητα 

των προσφερόμενων υπηρεσιών κ.α.) 

Σύμφωνα με το ιεραρχικό μοντέλο οι ενδοπροσωπικοί παράγοντες προτείνονται ως οι πιο ισχυροί 

και αποτρεπτικοί παράγοντες που βιώνει το άτομο. Ακολουθεί η κατηγορία των διαπροσωπικών 

παραγόντων που περιλαμβάνουν λόγους που θεωρούνται αποτέλεσμα κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Τέλος η κατηγορία με τη μικρότερη ισχύ ως προς τη σημασία για τη συμμετοχή ή τη μη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής είναι οι δομικοί παράγοντες, οι οποίοι παρεμβαίνουν μεταξύ των 

προτιμήσεων των ατόμων για συγκεκριμένες δραστηριότητες αναψυχής και της ίδιας της συμμετοχής. Οι 

δομικοί παράγοντες φαίνεται ότι δεν αποτρέπουν εξ’ αρχής τη συμμετοχή, αλλά μάλλον επηρεάζουν 

περισσότερο το είδος, τη διαδικασία, τη συχνότητα και τη διάρκεια συμμετοχής στη δραστηριότητα. 

Πλήθος ερευνών έχουν επιβεβαιώσει το ιεραρχικό μοντέλο (Alexandris & Carroll 1997a,b; 

Alexandris & Stodolska,2004; Alexandris, Tsorbatzoudis & Grouios,2002; Godbey & Crawford,1994; 

Jackson & Rucks, 1995, Raymore, Walter, Jackson & Deng, 2007; Κουθούρης, Κοντογιάννη & 

Αλεξανδρής,2008), ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν ισχύει σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 

μειονοτικούς πληθυσμούς, όπως σε άτομα με νοητική υστέρηση (Hawkins et.al. 1999) και σε Κινέζους 

μετανάστες στην Αυστραλία (Tsai & Coleman,1999). 

Όσον αφορά τους ανασταλτικούς παράγοντες συμμετοχής έρευνες έχουν δείξει πως τα άτομα που 

δεν συμμετέχουν σε προγράμματα άσκησης βιώνουν εντονότερα τους ενδοπροσωπικούς και τους 

δομικούς παράγοντες σε σχέση με τα άτομα που συμμετέχουν (Baedeke & Burton,1997; Κουβελας & 

Αλεξανδρής,2014; Κουθούρης, Αλεξανδρής & Γκόλτσος,2005; Κουθούρης, Αλεξανδρής & 

Μπουντόλου,2005; Κουθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάννη & Χατζηγιάννη,2005; Ρούσου, Τσίτσκαρη, 

Αλεξανδρής & Αυγερινός,2010).  

Οι ανασταλτικοί παράγοντες διαφέρουν ανάλογα με το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, το 

μορφωτικό επίπεδο, το φύλο την ηλικία και την κουλτούρα (Alexandris & Carroll, 1997 a,b; Chick & 

Dong,2003; Jackson & Henderson,1995; Kerstetter & Pennington,2002; Searle & Jackson 1985a). Τα 

άτομα που διαμένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα και το οικονομικό τους επίπεδο είναι ικανοποιητικό, έχουν 

πληθώρα επιλογών για συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης σε σχέση με τα άτομα που διαμένουν σε 

απομακρυσμένες περιοχές, ενώ όσο χαμηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων τόσο πιο έντονα 

βιώνονται οι ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής από τα άτομα (Alexandris & Carroll,1997;Searle & 

Jackson,1995). Οι γυναίκες βιώνουν σε μεγαλύτερη ένταση τους ανασταλτικούς παράγοντες συμμετοχής 

σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής σε σχέση με τους άνδρες. Συνήθως αντιλαμβάνονται με 

περισσότερη ένταση τα ενδοπροσωπικά εμπόδια όπως είναι η έλλειψη δεξιοτήτων, οι 

ατομικοί/ψυχολογικοί λόγοι, και η έλλειψη γνώσεων (Alexandris & Carroll,1997; Cengiz,2003; Henderson 

& Gibson,2013; Jackson & Henderson, 1995; Raymore,1994; Van Tuyckom & Scheerder,2010). Σε 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Ρούσσου, Τσίτσκαρη, Αλεξανδρή και Αυγερινό (2010) βρέθηκε 
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πως μόνο στη διάσταση «Προσβασιμότητα / Οικονομικοί λόγοι» υπήρχε διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και 

γυναίκες με τις γυναίκες να το βιώνουν εντονότερα σε σχέση με τους άνδρες. 

Η έλλειψη παρέας βιώνεται περισσότερο στις νεανικές ηλικίες και στις μεγάλες ηλικίες σε σχέση 

με τη μεσαία και την ώριμη ηλικία (Jackson,1993; McGuire et. al.,1986). Η έλλειψη χρόνου έχει 

αποδειχθεί ως ο σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας που βιώνουν τα άτομα έναντι της πιθανής 

συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αναψυχής (Alexandris & Carroll,1997a,b; Κουθούρης, 2005; 

Κοντογιάννη, Φαμίσης, Ζαφειρούδη και Νομικός,2009), ενώ έχει διαπιστωθεί πως η έλλειψη χρόνου με 

την ηλικία έχουν μια σχέση αντεστραμμένου U, καθώς αυξάνεται από την παιδική προς την ώριμη ηλικία 

και μειώνεται στη συνέχεια στην τρίτη ηλικία (Alexandris & Carroll,1997;Searle & Jackson, 1985b). Τέλος 

η συμμετοχή δεν εξαρτάται από την απουσία ανασταλτικών παραγόντων, αλλά από την επιτυχημένη 

«διαπραγμάτευσή» τους (Alexandris, Tsorbatzoudis & Grouios,2002; Jackson et.al, 1993). 

Οι σημαντικότεροι ανασταλτικοί παράγοντες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ως προς τη 

συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής είναι η έλλειψη χρόνου και η έλλειψη 

εγκαταστάσεων (Alexandris & Carroll,1997; Drakou, Tzetzis & Mamantzi,2008; Κουθούρης, Αλεξανδρής 

και Γκόλτσος,2005). 

 

Έρευνες σε Ελληνικά Πανεπιστήμια 

Από το 2008 έως το 2016 έχουν δημοσιευθεί και καταγραφεί στην Ελλάδα επτά έρευνες που αφορούν 

φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων και το θέμα τους σχετίζεται με τους ανασταλτικούς παράγοντες 

συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής, όπως παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). 

 

Ερευνητές Σκοπός Μέθοδος-Δείγμα Αποτελέσματα 

Δράκου, 

Τζέτζης, 

Μαμαντζή 

(2008)  

 

Διερεύνηση των 

ανασταλτικών 

παραγόντων που βιώνουν 

οι φοιτητές στην Ελλάδα  

 

Ερωτηματολόγιο 

Ν=320 

φοιτητές/τριες 

Μ.Ο: 21,6 ετών  

 

1) έλλειψη πρόσβασης 

2)  έλλειψη 

εγκαταστάσεων 

3) έλλειψη παρέας 

4)  έλλειψη χρόνου  

 

Κοντογιάννη, 

Φαμίσης, 

Ζαφειρούδη, 

Νομικός  

(2009)  

 

Διερεύνηση της 

συμμετοχής των 

φοιτητών σε υπαίθρια 

προγράμματα 

Πανεπιστημιακού 

αθλητισμού  

Ερωτηματολόγιο 

Ν=300 

φοιτητές/τριες 

από 4 Σχολές του 

Πανεπιστημίου 

Αθηνών  

 

1) έλλειψη χρόνου 

2) κόστος/οικονομικοί 

λόγοι 

3)  έλλειψη παρέας  

 

Μασμανίδης, 

Γαργαλιάνος, 

Κώστα,  

(2009)  

 

Ανασταλτικοί 

παράγοντες που βιώνουν 

οι φοιτητές στην Ελλάδα 

σε προγράμματα 

αθλητισμού αναψυχής  

 

Ερωτηματολόγιο 

Ν=3041 

φοιτητές/τριες από 

7 Ελληνικά 

Πανεπιστήμια 

Μ.Ο= 20,8 ετών  

 

1) έλλειψη πρόσβασης 

2) έλλειψη γνώσεων 

3) έλλειψη 

εγκαταστάσεων 

• το 22% των 

συμμετεχόντων δεν 

ασκούνταν καθόλου 

 

Ρούσου,  Παράγοντες που 

αναστέλλουν τη 

Ερωτηματολόγιο 1) προσβασιμότητα/οι-

κονομικοί λόγοι 
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Τσίτσκαρη, 

Αλεξανδρής, 

Αυγερινός  

(2010)  

 

συμμετοχή σε άσκηση σε 

τριτοετείς και 

τεταρτοετείς φοιτητές 

Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

 

Ν= 277 

φοιτητές/τριες του 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου 

Θράκης  

 

2) Εγκαταστάσεις/ 

υπηρεσίες 

3) Έλλειψη παρέας 

• «Προσβασιμότητα/ 

οικονομικοί λόγοι» 

τα κορίτσια τη 

βιώνουν πιο έντονα 

από τα αγόρια  

 

Μασμανίδης 

(2012)  

 

Διερεύνηση της 

αθλητικής συμμετοχής 

φοιτητών/τριών 

Ελληνικών 

Πανεπιστημίων 

Ερωτηματολόγιο 

Ν= 3041 

φοιτητές/τριες 

 

Υπάρχει τάση των 

φοιτητών για 

ενασχόληση με νέα 

αντικείμενα άθλησης 

(διεθνείς χοροί, γιόγκα, 

σκι, ράφτινγκ, ορειβασία, 

ιππασία)  

 

 

Κούβελας, 

Αλεξανδρής  

(2014)  

 

Ανασταλτικοί 

παράγοντες που 

σχετίζονται με τη 

συμμετοχή φοιτητών σε 

προγράμματα άσκησης 

του Α.Π.Θ.  

 

Ερωτηματολόγιο 

Ν=700  

φοιτητές/τριες από 

9 Τμήματα του 

Α.Π.Θ. 

Οι μη συμμετέχοντες 

βίωναν εντονότερα 

σχεδόν όλες τις 

διαστάσεις των 

ανασταλτικών 

παραγόντων σε σχέση με 

τους συμμετέχοντες  

 Το 23,9% συμμετείχε 

σε προγράμματα 

άσκησης 

 
 

Πίνακας 1. Έρευνες αναφορικά των Ανασταλτικών Παραγόντων που διεξάχθηκαν σε Ελληνικά 

Πανεπιστήμια 2008-2016 

 

Σκοπός όλων των ερευνών ήταν η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής των 

φοιτητών σε δραστηριότητες/προγράμματα αθλητισμού αναψυχής των Πανεπιστημίων. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κατά κύριο λόγο ποσοτικές, εκφραζόμενες από το 

ερωτηματολόγιο μέτρησης The Leisure Constraints Scale (Alexandris & Carroll,1997), προσαρμοσμένο 

ανάλογα με το αντικείμενο κάθε έρευνας και το ερωτηματολόγιο University Sport Constraints 

Questionnaire (USCQ) (Masmanidis, 2008). 

Οι ερευνητές κατέγραψαν ότι οι δημογραφικές διαφορές (π.χ. ηλικία, φύλο) επηρεάζουν τη 

συμμετοχή σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής. Στην έρευνα των Ρούσου, Τσίτσκαρη, Αλεξανδρή 

και Αυγερινού (2010), αναφέρεται ότι ο παράγοντας προσβασιμότητα/οικονομικοί λόγοι»  βιώνεται 

εντονότερα από τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια. Επίσης διαπιστώθηκε πως οι παράγοντες έλλειψη 

προσβασιμότητας, έλλειψη εγκαταστάσεων και έλλειψη χρόνου ήταν οι κύριοι παράγοντες που 

αναστέλλουν τη συμμετοχή των φοιτητών, με τον παράγοντας έλλειψη προσβασιμότητας να 

αναδεικνύεται ο σπουδαιότερος παράγοντας σε τρεις από τις συνολικά επτά έρευνες. 
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Εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή 

Οι Havitz και Dimance (1997) όρισαν την εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή στην αναψυχή ως «μία μη 

παρατηρούμενη κατάσταση παρακίνησης, διέγερσης ή ενδιαφέροντος για μια δραστηριότητα αναψυχής 

ή ένα προϊόν που συνδέεται με αυτή, η οποία προκαλείται από ένα συγκεκριμένο ερέθισμα ή κατάσταση 

που δραστηριοποιεί το άτομο». Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό η εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή αναφέρεται 

στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή του σε μια δραστηριότητα και πόσο 

σημαντική τη θεωρεί. Μια δραστηριότητα θεωρείται σημαντική για το άτομο όταν οι στόχοι, οι αξίες και 

τα ενδιαφέροντά του σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας που συμμετέχει 

(Kyle, Graefe, Manning & Bacon,2004; Θεοδωράκης, 2008). 

Η σημασία της έννοιας της εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής έγκειται στο γεγονός ότι οδηγεί το άτομο 

σε μεγαλύτερη διάθεση αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. 

πληροφορίες για διαθέσιμο εξοπλισμό/εγκαταστάσεις, ενημέρωση για νέα προγράμματα) καθώς και στην 

ψυχολογική δέσμευσή του με τους φορείς ή τις εγκαταστάσεις που παρέχουν τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα (Gahwiler & Havitz,1998; McIntyre & Pigram,1992). 

To 1998 οι Iwasaki και Havitz βασιζόμενοι στο μοντέλο των Laurent και Capferer (1985) «Προφίλ 

Εμπλοκής Καταναλωτών – Consumer Involvement Profiles –CIP» παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο 

θεωρητικό μοντέλο με σκοπό να γίνουν κατανοητοί οι μηχανισμοί ανάπτυξης της αφοσίωσης ως 

συμπεριφοράς των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αναψυχής. Σε αυτό το μοντέλο η έννοια της 

εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής θεωρείται καθοριστικός παράγοντας της ψυχολογικής σύνδεσης και της 

αντίστασης στην αλλαγή δραστηριότητας, έννοιες που με τη σειρά τους επηρεάζουν θετικά την αφοσίωση 

ως συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής (π.χ. ο χρόνος που 

διαθέτουν τα άτομα για δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής και η συχνότητα συμμετοχής τους). Σε 

αυτό το μοντέλο τα επίπεδα εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής του ατόμου σε δραστηριότητες αθλητισμού 

αναψυχής καθορίζονται από διάφορους κοινωνικούς και προσωπικούς παράγοντες όπως τα κίνητρα, οι 

αξίες και οι ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής. 

Στο παραπάνω θεωρητικό μοντέλο η έννοια της εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής προσδιορίστηκε 

ως πολυδιάστατη έννοια αποτελούμενη από πέντε διαστάσεις: α) ελκυστικότητα β) συμβολική αξία γ) 

κεντρικότητα δ) πιθανότητα κινδύνου ε) σημαντικότητα κινδύνου. Όμως αποτελέσματα ερευνών από το 

χώρο της αναψυχής ανέφεραν προβλήματα όσον αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα αυτού του 

μοντέλου, εξαιτίας των δύο παραγόντων κινδύνου (Kyle, Kerstetter & Guadagnolo,1999). 

Για την καλύτερη κατανόηση της αθλητικής εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής ο Kyle και οι 

συνεργάτες του (2003) δημιούργησαν ένα μοντέλο με τρεις διαστάσεις, το οποίο αποτελείται από την 

ελκυστικότητα, την κεντρικότητα και την αυτό-έκφραση. Η ελκυστικότητα αναφέρεται στην ευχαρίστηση 

που αντλεί το άτομο συμμετέχοντας σε μια δραστηριότητα και στο πόσο σημαντική θεωρεί την 

δραστηριότητα αυτή (McIntyre & Pigram,1992). H κεντρικότητα αναφέρεται στο ρόλο που κατέχει η 

δραστηριότητα στη ζωή του ατόμου (Iwasaki & Havitz,2004) και η αυτό-έκφραση αναφέρεται στην εικόνα 

που προσπαθεί να προβάλλει το άτομο στους γύρω του για τον εαυτό του μέσα από τη συμμετοχή του 

σε μια δραστηριότητα (Kyle & Chick,2004). Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές 

έρευνες και έχει ελεγχθεί για την αξιοπιστία του και την εγκυρότητα του και σε ελληνικό πληθυσμό 

(Θεοδωράκης. Αλεξανδρής, Πανοπούλου, Βλαχόπουλος, 2008). 

  Το 2007 ο Kyle και οι συνεργάτες του δημιούργησαν ένα καινούργιο μοντέλο της αθλητικής 

εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής με πέντε διαστάσεις αυτή τη φορά, το οποίο περιλάμβανε την 
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ελκυστικότητα, την κεντρικότητα και την αυτό-έκφραση, οι οποίες ήταν οι διαστάσεις του προηγούμενου 

μοντέλου (Modified Involvement Scale-MIS,2003), προσθέτοντας την κοινωνική δέσμευση και την αυτό-

επιβεβαίωση. Η κοινωνική δέσμευση περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία συλλαμβάνουν το βαθμό στον 

οποίο η διαρκής συμμετοχή σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής καθοδηγείται από κοινωνικούς 

δεσμούς, ενώ η αυτό-επιβεβαίωση εξετάζει το ποσοστό το οποίο οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνονται μέσα 

από την αθλητική δραστηριότητα. Οι Βλαχόπουλος, Θεοδωράκης και Kyle (2008) σε έρευνα που 

πραγματοποίησαν σε Ελληνικό πληθυσμό, εξέτασαν την παραγοντική δομή και την ικανότητα 

πρόβλεψης της τροποποιημένης κλίμακας εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής με τις πέντε διαστάσεις, με την 

παραγοντική δομή του μοντέλου να μην επιβεβαιώνεται. Συγκεκριμένα η διάσταση «κοινωνική 

δέσμευση» εμφάνισε χαμηλή εσωτερική συνοχή και αξιοπιστία, ενώ οι διαστάσεις «κεντρικότητα» και 

«αυτο-έκφραση» δεν έγιναν αντιληπτές ως ξεχωριστές διαστάσεις. Η αξιοπιστία τους συγκεκριμένου 

μοντέλου επιβεβαιώθηκε μόνο σε πληθυσμό της Βόρειας Αμερικής, με αποτέλεσμα οι ερευνητές να 

συμπεραίνουν πως αυτό οφείλεται στην ετερογένεια και στις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των 

συμμετεχόντων ή ακόμη και στη μη αποτελεσματική μετάφραση και χρησιμοποίηση κατάλληλων 

διατυπώσεων σε κάποιες διαστάσεις στην ελληνική μορφή της κλίμακας. 

Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία σε δραστηριότητες αθλητισμού 

αναψυχής (Kyle & Chick,2004; Kyle et. al.,2007; Θεοδωράκης, Αλεξανδρής, Πανοπούλου, 

Βλαχόπουλος,2008; Τσίτσκαρη, Δούπα,, Κώστα, Αλεξανδρής,2012) διαπιστώθηκε πως ο βαθμός 

εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής διαφοροποιείται ανάλογα με τη συχνότητα συμμετοχής των ασκούμενων 

σε μια δραστηριότητα αθλητισμού αναψυχής. Επίσης η διάσταση της ελκυστικότητας είναι αυτή, που 

κυρίως επηρεάζει τη συμμετοχή του ατόμου σε δραστηριότητες αναψυχής. 

 

Έρευνες στην Ελλάδα 

Από το 2008 έως το 2017 έχουν δημοσιευθεί και καταγραφεί στο Ελλαδικό χώρο πέντε έρευνες που 

έχουν ως θέμα τη διερεύνηση του ρόλου της εμπλοκής/ενεργητικής συμμετοχής σε δραστηριότητες 

αθλητισμού αναψυχής, όπως παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2). 

 

Ερευνητές Σκοπός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέθοδος-Δείγμα Αποτελέσματα 
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Θεοδωράκης, 

Αλεξανδρής, 

Πανοπούλου, 

Βλαχόπουλος 

(2008)  

 

Διερεύνηση των 

παραγόντων που 

επηρεάζουν 

ανασταλτικά την 

εμπλοκή/ενεργή 

συμμετοχή σε 

δραστηριότητες 

παραδοσιακού 

χορού  

 

Ν= 260 μέλη 

πολιτιστικών και 

χορευτικών 

συλλόγων 

Κεντρικής 

Μακεδονίας  

 

• ο βαθμός 

εμπλοκής/ενεργής 

συμμετοχής 

διαφοροποιείται ανάλογα 

με τη συχνότητα 

συμμετοχής 

•  η έλλειψη χρόνου, η 

έλλειψη παρέας και 

ψυχολογικοί/ατομικοί 

λόγοι επηρεάζουν 

αρνητικά την 

ελκυστικότητα 

•  έλλειψη ενδιαφέροντος 

και όλοι οι παραπάνω 

παράγοντες επηρεάζουν 

αρνητικά την 

κεντρικότητα 

• Η έλλειψη γνώσεων είχε 

αντίθετη επίδραση στην 

κεντρικότητα και την 

αυτό-έκφραση  

 

Δαλάκης, 

Τσίτσκαρη, 

Κώστα, 

Αλεξανδρής 

(2011) 

Αξιολόγηση της 

εμπλοκής/ενεργής 

συμμετοχής των 

συμμετεχόντων σε 

προγράμματα 

υπαίθριας αναψυχής 

με βάση το φύλο 

και τις διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες 

Ερωτηματολόγιο 

Ν=637 πολίτες 

της Ανατολικής 

Μακεδονίας και 

Θράκης 

 

• Στην εμπλοκή/ενεργή 

συμμετοχή δεν βρέθηκαν 

διαφορές ανάμεσα στα 

δύο φύλα 

 

1) ελκυστικότητα 

2) αυτό-έκφραση 

 

Τσίτσκαρη, 

Δούπα, 

Κώστα, 

Αλεξανδρής  

(2012)  

 

Διερεύνηση του 

ρόλου της 

εμπλοκής/ 

ενεργητικής 

συμμετοχής στη 

συμμετοχή ατόμων 

σε δημοτικά 

αθλητικά 

προγράμματα  

 

Ερωτηματολόγιο 

Ν=202 πολίτες 

του Δήμου 

Αλεξανδρούπολη

ς  

 

• Ο βαθμός 

εμπλοκής/ενεργής 

συμμετοχής 

διαφοροποιείται ανάλογα 

με τη συχνότητα 

συμμετοχής  στην 

ελκυστικότητα και στην 

αυτό-έκφραση 

• Σημαντικότερη διάσταση 

ήταν η ελκυστικότητα 

•  Η ηλικία επηρέασε την 

ελκυστικότητα και την 

αυτό-έκφραση  

 

 

 

Καραγιώργος, 

Αλεξανδρής, 

Κουθούρης 

Διερεύνηση της 

συνεισφοράς της 

εμπλοκής/ενεργής 

Ερωτηματολόγιο 

Ν= 307 

πεζοπόροι στην 

1) ελκυστικότητα 

2) αυτό-έκφραση 

3) κεντρικότητα 
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(2014)  

 

συμμετοχής με την 

ορεινή πεζοπορία 

και της 

προσκόλλησης με 

τον προορισμό στην 

πρόβλεψη της 

αφοσίωσης σε 

αυτόν 

περιοχή του 

Ολύμπου  

 

 

Μπαλάσκα, 

Υφαντίδου, 

Καϊμακάμης 

(2017)  

 

Διερεύνηση της 

σχέσης ανάμεσα 

στην αντίληψη της 

ποιότητας 

υπηρεσιών και στην 

εμπλοκή/ενεργή 

συμμετοχή σε 

προγράμματα 

αθλητισμού 

αναψυχής  

 

Ερωτηματολόγιο 

Ν=615 πολίτες 

που συμμετείχαν 

σε προγράμματα 

του Οργ. Τοπ. 

Αυτ. της Περ. 

Κεντρικής 

Μακεδονίας  

 

3) ελκυστικότητα 

4) κεντρικότητα 

5) αυτό-έκφραση 

 

 

Πίνακας 2. Έρευνες αναφορικά της εμπλοκής/ενεργητικής συμμετοχής που διεξάχθηκαν στην 

Ελλάδα 2008-2017 

 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κατά κύριο λόγο ποσοτικές εκφραζόμενες από το 

ερωτηματολόγιο The Leisure Involvement Scale (Kyle, Absher, Norman, Hammit & Jodice, 2004) 

προσαρμοσμένο ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε έρευνας. 

Αρκετές από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον Ελλαδικό χώρο ανέδειξαν ως σημαντικότερη 

διάσταση της εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής την ελκυστικότητα. Σε δύο από αυτές τις έρευνες 

καταγράφηκε πως ο βαθμός εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής διαφοροποιείται ανάλογα με τη συχνότητα 

συμμετοχής. Τέλος, στην έρευνα του Δαλάκη και των συνεργατών του δεν βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στην εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή ανάμεσα στα δύο φύλα. 

 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν τα ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών σε δραστηριότητες 

αθλητισμού αναψυχής, οι ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής των φοιτητών σε δραστηριότητες 

αθλητισμού αναψυχής βάση του ιεραρχικού μοντέλου, να εξεταστεί  η σχέση μεταξύ ανασταλτικών 

παραγόντων και εμπλοκή/ενεργής συμμετοχής. 

 

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν τετρακόσιοι σαράντα ένα φοιτητές (Ν=441) από τις έντεκα σχολές του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πεντακόσια ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και τετρακόσια 

σαράντα ένα συλλέχθηκαν (βαθμός ανταπόκρισης 88%). 
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Όργανα μέτρησης 

Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν συνολικά δύο ερωτηματολόγια προσαρμοσμένα σε ένα, τα 

οποία έχουν χρησιμοποιηθεί προγενέστερα σε ελληνικό πληθυσμό και έχει ελεγχθεί η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία τους. Για την μέτρηση των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο Leisure Constraints Scale (Alexandris & Carroll,1997). To ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 

συνολικά τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις με τις εξής διαστάσεις ανασταλτικών παραγόντων: έλλειψη 

χρόνου (3 ερωτήσεις), ατομικοί/ψυχολογικοί (11 ερωτήσεις), έλλειψη γνώσεων (3 ερωτήσεις), 

εγκαταστάσεις/προγράμματα (3 ερωτήσεις), οικονομικοί παράγοντες/προσβασιμότητα (6 ερωτήσεις), 

έλλειψη παρέας (4 ερωτήσεις), έλλειψη ενδιαφέροντος (5 ερωτήσεις). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 

πενταβάθμια κλίμακα Likert. Όσον αφορά την μέτρηση της εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο The Leisure Involvement Scale (Kyle, Absher, Norman, Hammit & 

Jodice,2003).  Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε συνολικά δώδεκα (12) ερωτήσεις με τις εξής διαστάσεις: 

ελκυστικότητα (3 ερωτήσεις), κεντρικότητα (3 ερωτήσεις), αυτό-έκφραση (4 ερωτήσεις), σημαντικότητα 

(2 ερωτήσεις). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε επταβάθμια κλίμακα Likert.  

Τέλος το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν ακόμη από ερωτήσεις που κατέγραψαν α) δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος (φύλο, σχολή, έτος σπουδών, ηλικία) β) την συχνότητα συμμετοχής 

(διπολικό θετική/αρνητική) των φοιτητών/τριών σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής. 

 

Διαδικασία  συλλογής δεδομένων 

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με τυχαία επιλογή δείγματος φοιτητών στα φουαγέ και τα κυλικεία 

των πανεπιστημιακών σχολών. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με το σκοπό τα έρευνας και 

δόθηκαν διευκρινίσεις για τον τρόπο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 

 

Αποτελέσματα 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 197 φοιτητές (44,7%) και 244 φοιτήτριες (55,3%) του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά με τη Σχολή που φοιτούσαν οι συμμετέχοντες, 

το 4% του συνολικού δείγματος ήταν φοιτητές/τριες της Θεολογικής Σχολής, το 19% από την Φιλοσοφική 

Σχολή, το 21% από τη Σχολή Θετικών Επιστημών, το 9% από τη Νομική Σχολή, το 8% από τη Σχολή 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, το 7% από τη Σχολή Επιστημών Υγείας, το 11% από την 

Πολυτεχνική Σχολή, το 5% Από τη Σχολή Καλών Τεχνών, το 6% από την Παιδαγωγική Σχολή, το 8% 

από τη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και τέλος το 2% από τη Σχολή Γεωπονίας, 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Πίνακας 3.1). Η ηλικία κυμάνθηκε από 18 έως 42 ετών. Το 

78,5% του συνολικού δείγματος ήταν από 18 έως 22 ετών, το 20% από 23 έως 30 ετών και το 1,5% άνω 

των 30 ετών. 

Σχολή Φύλο Ηλικία 

Θεολογική 4,3% Άνδρες 44,7% 18-22 ετών  78,5% 

Φιλοσοφική 19,3% Γυναίκες 55,3% 23-30 ετών 20 % 

Θετικών Επιστημών 21,1%  30<1,5% 

Νομική 8,4% 
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Πίνακας 2. Δημογραφικό προφίλ συμμετεχόντων 

 

Ως προς τη συμμετοχή σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής, στην ερώτηση «Κάνετε άσκηση κατά 

τον ελεύθερό σας χρόνο;» τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 64,6%, δηλαδή 285 φοιτητές/τριες σε σύνολο 

441 απάντησαν καταφατικά, ενώ το 35,4% (156 φοιτητές/τριες) απάντησε πως δεν ασκείται καθόλου. 

Πιο συγκεκριμένα το 67,5% (133 φοιτητές) των ανδρών και το 62,3% (152 φοιτήτριες) των γυναικών 

δήλωσαν ότι ασκούνται τον ελεύθερό τους χρόνο, σε αντίθεση με το 32,5% (64 φοιτητές) και το 37,7% 

(92 φοιτήτριες) που δήλωσαν πως δεν ασκούνται (Πίνακας 3). 

 

 

Πίνακας 3. Συχνότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής 

 

Ως προς τη συχνότητα συμμετοχής  (Πίνακας 4) παρατηρούμε ότι το 9,5% (42 φοιτητές/τριες) των 

φοιτητών/τριών  ασκούνται  «μία φορά την εβδομάδα», το 35,1% (155 φοιτητές/τριες) «2-3 φορές την 

εβδομάδα», το 13,2% (58 φοιτητές/τριες) «4-5 φορές την εβδομάδα, ενώ καθημερινά ασκείται το 6,8% 

(30 φοιτητές/τριες).  

 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 8.2% 

Επιστημών Υγείας 7% 

Πολυτεχνική 10,7% 

Καλών Τεχνών 5.4% 

Παιδαγωγική 5.4% 

Επιστήμης ΦΑ και Αθλητισμού 8,2% 

Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος 2% 

9 

 Ναι Όχι 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % 

Άνδρες 197 44,7 133 67,5 64 32,5 

Γυναίκες 244 55,3 152 62,3 92 37,7 

Σύνολο 441 100 285 64,6 156 35,4 

Κάνω σπορ 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Μία φορά την εβδομάδα 42 9.5 

2-3 φορές την εβδομάδα 155 35.1 

4-5 φορές την εβδομάδα 58 13.2 
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 Πίνακας 4. Εβδομαδιαία συχνότητα αθλητικής συμμετοχής 

 

Περιγραφικά χαρακτηριστικά 

Ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής βάση του ιεραρχικού μοντέλου 

Οι μέσοι όροι των εφτά ανασταλτικών παραγόντων στο σύνολο του δείγματος των φοιτητών/τριών που 

συμμετείχαν στην έρευνα παρουσιάζονται στον πίνακα 5.. Πιο συγκεκριμένα, ο ανασταλτικός 

παράγοντας μου βιώνεται με μεγαλύτερη ένταση από τους συμμετέχοντες στην έρευνα είναι η διάσταση 

«έλλειψη χρόνου» με μέσο όρο Μ.Ο=3,11 (Τ.Α=0.88). Αμέσως μετά έρχεται η διάσταση «έλλειψη 

προσβασιμότητας» με μέσο όρο Μ.Ο=3,00 (Τ.Α=0.89), η διάσταση «έλλειψη εγκαταστάσεων» με μέσο 

όρο Μ.Ο=2,73 (Τ.Α 0.89), η διάσταση «έλλειψη παρέας» με μέσο όρο Μ.Ο=2,61 (Τ.Α=0,97) και 

ακολουθεί η διάσταση «ατομικοί/ψυχολογικοί λόγοι» με μέσο όρο Μ.Ο=2,10 (Τ.Α=0,74). Τελευταίες τιμές 

σημειώθηκαν στις διαστάσεις «έλλειψη ενδιαφέροντος» με μέσο όρο Μ.Ο=2,08 (Τ.Α=0,88) και «έλλειψη 

γνώσεων» με μέσο όρο Μ.Ο=1,96 (Τ.Α 0,96). 

 

Ανασταλτικοί παράγοντες Θέματα Μ.Ο Τ.Α Cronbach’s a 

Έλλειψη χρόνου 3 3,11 0,88 ,70 

 Ατομικοί / Ψυχολογικοί λόγοι 11 2,10 0,74 ,84 

Έλλειψη γνώσεων 3 1,96 0,96 ,82 

Έλλειψη εγκαταστάσεων 3 2,73 0,89 ,65 

Έλλειψη προσβασιμότητας 6 3,00 0,89 ,77 

‘Έλλειψη παρέας 4 2,61 0,97 ,81 

Έλλειψη ενδιαφέροντος 5 2,08 0,88 ,84 

 

        Πίνακας 5.  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ανασταλτικών παραγόντων 

 

Κατηγοριοποίηση της εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής 

 Όσον αφορά την εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές/τριες 

αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής και πόσο σημαντική τη 

θεωρούν, τα αποτελέσματα (Πίνακας 6) έδειξαν την διάσταση της «ελκυστικότητας» ως την πιο 

σημαντική με μέσο όρο Μ.Ο =3,60 (Τ.Α 0,94), αμέσως μετά τη διάσταση της «αυτό-έκφρασης» με μέσο 

όρο Μ.Ο=2,95 (Τ.Α=0,81) και τελευταία τη διάσταση της «κεντρικότητας» με μέσο όρο Μ.Ο=2,84 (Τ.Α 

0,49). 

 

Εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή Θέματα Μ.Ο Τ.Α Cronbach’s a 

Ελκυστικότητα 4 3,60 0,94 ,85 

 Κεντρικότητα 2 2,84 0,49 ,72 

Καθημερινά 30 6.8 
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Αυτο-έκφραση 4 2,95 0,81 ,70 

 

Πίνακας 6.  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των διαστάσεων της εμπλοκής/ενεργής 

συμμετοχής 

 

Ανάλυση συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας  

 

Σχέση ανασταλτικών παραγόντων – εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής 

Στην ελκυστικότητα με την έλλειψη ενδιαφέροντος βρέθηκε στατιστικά σημαντική και μέτρια αρνητική 

συσχέτιση (-,57, p<0,01). Στην ελκυστικότητα με τους ψυχολογικούς/ατομικούς λόγους βρέθηκε επίσης 

στατιστικά σημαντική και μέτρια αρνητική συσχέτιση (-,48). Στην ελκυστικότητα με την έλλειψη χρόνου 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική αλλά χαμηλή αρνητική συσχέτιση (-,21, p<.01). Στην ελκυστικότητα με την 

έλλειψη παρέας βρέθηκε χαμηλή αρνητική συσχέτιση (-,20, p<.01). Στην ελκυστικότητα με την έλλειψη 

γνώσεων βρέθηκε χαμηλή αρνητική συσχέτιση (-,11, p<.05). Όσον αφορά την κεντρικότητα με την 

έλλειψη ενδιαφέροντος βρέθηκε χαμηλή αρνητική συσχέτιση (-,22, p<.01). Στην κεντρικότητα με τους 

ψυχολογικούς/ατομικούς λόγους βρέθηκε χαμηλή αρνητική συσχέτιση (-,21. p<.01). Στην αυτο-έκφραση 

με την έλλειψη ενδιαφέροντος βρέθηκε μέτρια αρνητική συσχέτιση (-,37, p<.01). Όλες οι συσχετίσεις 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.   
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ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1 ,434** ,519** -,211** -,483** -,111* -,030 -,094* -,203** -,575** 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ,434** 1 ,446** -,140** -,214** -,005 -,082 -,080 -,192** -,272** 

ΑΥΤΟ-ΕΚΦΡΑΣΗ ,519** ,446** 1 -,184** -,296** -,098* -,106* -,053 -,207** -,375** 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΟΝΟΥ -,211** -,140** -,184** 1 ,289** ,186** ,298** ,265** ,263** ,313** 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ / 

ΑΤΟΜΙΚΟΙ 
-,483** -,214** -,296** ,289** 1 ,413** ,317** ,299** ,401** ,622** 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΕΩΝ -,111* -,005 -,098* ,186** ,413** 1 ,419** ,361** ,341** ,231** 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
-,030 -,082 -,106* ,298** ,317** ,419** 1 ,442** ,377** ,211** 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
-,094* -,080 -,053 ,265** ,299** ,361** ,442** 1 ,385** ,163** 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΕΑΣ -,203** -,192** -,207** ,263** ,401** ,341** ,377** ,385** 1 ,324** 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
-,575** -,272** -,375** ,313** ,622** ,231** ,211** ,163** ,324** 1 
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Πίνακας 7. Συσχετίσεις μεταξύ των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής και της 

εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής. 

 

Συζήτηση  

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής σε 

δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής, και η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στους ανασταλτικούς 

παράγοντες και την ανάπτυξη της εμπλοκής/ενεργητικής συμμετοχής με την άσκηση. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν αρκετές πρακτικές εφαρμογές για τα διοικητικά στελέχη των 

Πανεπιστημιακών Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το 64,6% 

των συμμετεχόντων κάνουν σπορ, ενώ το 35,4% δεν ασκούνται καθόλου, αποδεικνύοντας πως υπάρχει 

τάση για άθληση στους φοιτητές. Τα συγκεκριμένα ποσοστά είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά σε σχέση με 

τα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών σε φοιτητές αλλά και σε γενικό πληθυσμό στον Ελλαδικό χώρο. 

Συνεπώς προτείνεται η διεξαγωγή σεμιναρίων με στόχο την πληροφόρηση των φοιτητών για τα 

πολλαπλά οφέλη του αθλητισμού, της ευεξίας και του ενεργού τρόπου ζωής. Επίσης προτείνεται η 

διαφήμιση των περιεχομένων των υπηρεσιών και των προγραμμάτων των Πανεπιστημιακών 

γυμναστηρίων προς επαρκή πληροφόρηση των φοιτητών. Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές θα λάβουν την 

κατάλληλη ενημέρωση για να επιλέξουν την υπηρεσία και το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει. 

Ως προς τη σημαντικότητα των διαστάσεων των ανασταλτικών παραγόντων, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές είναι η έλλειψη χρόνου 

επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία (Alexandris & Carroll,1997; Κοντογιάννη, Φαμίσης, Ζαφειρούδη & 

Νομικός,2009; Κουθούρης, Αλεξανδρής & Γκόλτσος,2005;). Η έλλειψη χρόνου αφορά κυρίως τις 

υποχρεώσεις των φοιτητών προς τις σπουδές αλλά και τις υποχρεώσεις «προς φίλους». Συνεπώς 

προτείνεται οι φορείς να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους, προσφέροντας ευέλικτα ως προς την ώρα 

προγράμματα αθλητισμού αναψυχής. Εκτός από τον παράγοντα «έλλειψη χρόνου» οι φοιτητές βιώνουν 

έντονα και τους παράγοντες «έλλειψη προσβασιμότητας» και «έλλειψη εγκαταστάσεων». Η έλλειψη 

προσβασιμότητας οφείλεται στη δύσκολη πρόσβαση των φοιτητών από και προς το Πανεπιστημιακό 

γυμναστήριο, ενώ όσον αφορά την έλλειψη εγκαταστάσεων οφείλεται στο γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις 

των Πανεπιστημιακών γυμναστηρίων πολλές φορές δεν μπορούν να απορροφήσουν τον μεγάλο όγκο 

φοιτητών, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να έχουν την αίσθηση ότι δεν «χωρούν» στις εγκαταστάσεις (αφορά 

κυρίως τα προγράμματα άσκησης και τις αίθουσες με βάρη). Συνεπώς προτείνεται τους θερινούς μήνες 

η οργάνωση υπαίθριων προγραμμάτων άσκησης μέσα στο campus, δίνοντας στους φοιτητές την 

ευκαιρία να ασκηθούν μέσα στη φύση. 

Στην εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή τα αποτελέσματα έδειξαν πως η διάσταση της ελκυστικότητας 

είχε το υψηλότερο σκορ, από τις τρεις διαστάσεις, επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία (Δαλάκης, 

Τσίτσκαρη, Κώστα & Αλεξανδρής,2001; Μπαλάσκα, Υφαντίδου & Καϊμακάμης,2017; Τσίτσκαρη, Δούπα, 

Κώστα &  Αλεξανδρής,2012). 

Στη σχέση των ανασταλτικών παραγόντων με την εμπλοκή/ενεργή συμμετοχή παρατηρήθηκε 

πως κυρίως η έλλειψη ενδιαφέροντος και οι ατομικοί/ψυχολογικοί λόγοι επηρεάζουν αρνητικά την 

ελκυστικότητα, δηλαδή την ευχαρίστηση που αντλεί το άτομο συμμετέχοντας στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα και στο πόσο σημαντική τη θεωρεί. Επίσης η έλλειψη ενδιαφέροντος επηρεάζει αρνητικά 

την κεντρικότητα και την αυτό-έκφραση, καθώς από τη στιγμή που το άτομο δε έχει ενδιαφέρον για τη 
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δραστηριότητα, μειώνεται η δυνατότητα να εκφραστεί μέσα από αυτή, με αποτέλεσμα η δραστηριότητα 

να κατέχει λιγότερο σημαντική θέσης τον τρόπο ζωής του. 

Τέλος θα πρέπει να τονισθεί ότι αν και το δείγμα της παρούσας έρευνας δεν ήταν μικρό, τα 

αποτελέσματα μπορούν να εκληφθούν μόνο ως ενδεικτικά και όχι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού 

των φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Γι’ αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί μεγαλύτερο 

δείγμα φοιτητών και σε άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, ενώ χρίζει περαιτέρω διερεύνησης η έννοια της 

της εμπλοκής/ενεργής συμμετοχής στο συγκεκριμένο target group (φοιτητές) καθώς η βιβλιογραφία ήταν 

περιορισμένη. 
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