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Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες  στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια 

∆ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας  

 

Περίληψη 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής µε τους εξοντωτικούς ρυθµούς καθώς και το ποιοτικά 

υποβαθµισµένο περιβάλλον των σύγχρονων πόλεων καθιστά τη συµµετοχή σε 

προγράµµατα υπαίθριων δραστηριοτήτων άκρως απαραίτητη. Η ικανοποίηση του 

πελάτη, έχει αναφερθεί ως κύριος παράγοντας για την επιτυχία των υπαίθριων 

δραστηριοτήτων. Η συµµετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες συνδέεται µε µια σειρά 

συναισθηµάτων, όπως η ευχαρίστηση, η επίτευξη, η ικανοποίηση τα οποία 

ενδυναµώνουν και προστατεύουν την ψυχική υγεία των ατόµων. Εντούτοις υπάρχουν 

πολλοί τύποι εµποδίων που µπορούν να επηρεάσουν τη συµµετοχή σε δραστηριότητες 

αναψυχής. Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστώσει τα ψυχολογικά οφέλη που 

αποκοµίζονται από τη συµµετοχή στην υπαίθρια δραστηριότητα αναψυχής του σκι και να 

τα καθορίσει. Επιπλέον να καθορίσει κατά πόσο κάποιοι συγκεκριµένοι ανασταλτικοί 

παράγοντες επηρεάζουν την δυνατότητα συµµετοχής στο σκι. Το δείγµα αποτέλεσαν 

143 άνδρες και γυναίκες χιονοδρόµοι σε 3 χιονοδροµικά κέντρα (Καλάβρυτα, 

Παρνασσός, Μέτσοβο).Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιµοποιήθηκε 

ερωτηµατολόγιο, το οποίο προέκυψε από τη χρήση:1) του ερωτηµατολογίου «Κλίµακα 

µέτρησης ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής στην χιονοδροµία αναψυχής 

Constraints toward ski recreational participation.» των Κουθούρη Χ., Αλεξανδρή Κ. και 

Γιοβάνη Χ., και 2) του ερωτηµατολογίου «Ελληνική έκδοση ερωτηµατολογίου 

εσωτερικών κινήτρων Intrinsic Motivation Inventory – Greek (IMI)» των  Παπαχαρίση και 

Γούδα. Από την ανάλυση διακύµανσης που εφαρµόστηκε δεν εµφανίστηκαν διαφορές 

στο φύλο και την οικογενειακή κατάσταση. Συµπερασµατικά χρειάζεται περισσότερη 

ενηµέρωση και  ευαισθητοποίηση των υπευθύνων των χιονοδροµικών κέντρων σχετικά 

µε τα ψυχολογικά οφέλη που αποκοµίζουν οι συµµετέχοντες, καθώς και τους 

ανασταλτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την δυνατότητα συµµετοχής, µπορεί να 

συµβάλλει στην δηµιουργία καλύτερων προγραµµάτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: χιονοδροµικά κέντρα; ψυχολογικά οφέλη; εµπόδια 
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PSYCHOLOGICAL BENEFITS AND CONSTRAINTS IN THE ATTENDANCE OF THE 

OUTDOOR RECREATIONAL ACTIVITY OF SKIING 

 

Abstract 

The modern way of life with the destructive rhythms as well as the qualitatively 

downgraded environment of modern cities renders the attendance in programs of 

outdoor activities extremely essential. The satisfaction of customer has been reported as 

main factor for the success of outdoor activities. The attendance in outdoor activities is 

connected with a line of sentiments, as the pleasure, the achievement, the satisfaction 

which strengthens and protects the mental health of individuals. Nevertheless exists a lot 

of types of constraints that can influence the attendance in activities of recreation. Aim of 

research was to realise the psychological benefits that are acquired by the attendance in 

the outdoor recreational activity of skiing and to determine these benefits. Moreover to 

determine how much certain constraint factors influence the possibility of attendance in 

the outdoor activity of skiing. The sample constituted of 143 men and women skiers in 3 

ski centres (Kalavrita, Parnassos, Metsovo). For the aims of research were used 

questionnaire, which resulted from union: 1) the questionnaire « Constraints toward ski 

recreational participation.” Kouthouris X., Alexandris K and Gjovani X., and 2) the 

questionnaire « Intrinsic Motivation Inventory – Greek (IMI)" from Papaharisi, and 

Gouda. From the analysis of fluctuation that was applied were not presented statistically 

important differences with regard to the ski centres. With regard to the factors of two 

parts of questionnaire with the demographic characteristics were presented important 

differences in the age, in the level of education and in the interaction of age and sex. On 

the contrary were not presented differences in the sex and the familial situation. 

Consequently more briefing and sensitization of persons in charge of ski centres with 

regard to the psychological benefits that acquire participating, as well as the constraints 

that influence the possibility of attendance, can contribute in the creation of better 

programs. 

 

Key words: snow centers; psychological benefits; constraints. 



Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής 

 
 

17

Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες  στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια 
∆ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας 

 

Εισαγωγή 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής µε τους εξοντωτικά ταχείς ρυθµούς και τις ολοένα και 

αυξανόµενες απαιτήσεις καθώς και το ποιοτικά υποβαθµισµένο περιβάλλον των 

σύγχρονων µεγαλουπόλεων καθιστά την υπαίθρια αναψυχή και τη συµµετοχή σε 

προγράµµατα υπαίθριων δραστηριοτήτων σηµαντική και άκρως απαραίτητη. Πολλές 

είναι οι επιλογές των ατόµων ως προς το είδος αναψυχής που θα επιλέξουν να 

ακολουθήσουν. Η επιλογή αυτή εξαρτάται από τη διάθεση και τις ανάγκες των ατόµων, 

αλλά και από τις ψυχικές, σωµατικές και υλικές δυνατότητές τους. Η αναψυχή είναι µία 

πολύ προσωπική επιλογή και επηρεάζεται από πολλές πτυχές του χαρακτήρα του κάθε 

ατόµου. Αυτό που χαρακτηρίζεται ως δραστηριότητα αναψυχής από ένα  άτοµο, µπορεί 

να είναι άσχηµη και τραυµατική εµπειρία για κάποιο άλλο. Αναψυχικές εµπειρίες 

µπορούν να προέλθουν από κλειστό, αλλά και ανοιχτό περιβάλλον (υπαίθρια αναψυχή) 

(Χρόνη και Ζουρµπάνος 2001). 

Με τον όρο υπαίθρια αναψυχή και υπαίθριες δραστηριότητες αναφέρονται 

προγράµµατα κινητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην ύπαιθρο όπως, κανό – 

καγιάκ, ράφτινγκ, πεζοπορία, αναρρίχηση, προσανατολισµός, ορειβασία, χιονοδροµία 

(σκι) και ποικίλες άλλες δραστηριότητες. Η συµµετοχή σε τέτοιου είδους προγράµµατα 

προάγει την πνευµατική, ψυχική και σωµατική υγεία του ατόµου που παίρνει µέρος σ΄ 

αυτά. Η υπαίθρια αναψυχή ορίζεται ως η αλληλεπίδραση µεταξύ µιας δραστηριότητας 

και ενός υπαίθριου φυσικού περιβάλλοντος που αναδηµιουργεί ένα άτοµο φυσικά, 

ψυχολογικά, συναισθηµατικά, και κοινωνικά "(Leitner; 1996). 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται πως έχει ήδη δηµιουργηθεί µια νέα µορφή 

τουρισµού, ο αθλητικός τουρισµός (ΑΤ). Οι Stanveden και De Knop (1999) τον 

χαρακτηρίζουν ως φαινόµενο και µάλιστα ανερχόµενο. Για τον ορισµό του ΑΤ έχουν 

δοθεί διάφορες ερµηνείες. Ταξίδια αναψυχής που σχετίζονται µε τον αθλητισµό 

αναφέρουν ορισµένοι συγγραφείς (Redmond;1991, Kurtzman and Zauhar; 1993). 

Ταξίδια αναψυχής που οδηγούν τα άτοµα µακριά από το κλειστό τοπικό τους 

περιβάλλον, για να συµµετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, να παρακολουθήσουν 

τέτοιες ή να επισκεφθούν χώρους που σχετίζονται µε τον αθλητισµό (Gibson; 1998). 

Από τον τελευταίο ορισµό διαφαίνονται και οι τρεις κύριες µορφές του ΑΤ. Ενεργητικός, 

παθητικός και ΑΤ επίσκεψης. Οι Gammon και Robinson (2003) καθορίζουν τους 
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αθλητικούς τουρίστες ως ανθρώπους που «ενεργά ή παθητικά συµµετέχουν στον 

ανταγωνιστικό ή ψυχαγωγικό αθλητισµό, ενώ ταξιδεύουν ή/και µένοντας σε µέρη έξω 

από το συνηθισµένο περιβάλλον τους». 

Ποια είναι όµως η αιτία δηµιουργίας αυτού του είδους τουρισµού; Οι Standeven 

και De Knop(1999) αναφέρουν µέσω άλλων ερευνών ότι κύριες αιτίες για την εµπλοκή 

στον ΑΤ είναι α) η διαφυγή από τις δυσκολίες της καθηµερινότητας, β) η ψυχική και 

σωµατική χαλάρωση από το στρες, ή ακόµη η διατήρηση ενός καλού επιπέδου υγείας γ) 

η διεύρυνση των οριζόντων του ατόµου, η ικανοποίηση περιέργειας, η αντίληψη των 

δυνατοτήτων του και δ) η ανταµοιβή ή η προσωπική ικανοποίηση του.  

Ο Tilman (1974), αναφέρεται σε 10 ανάγκες που είναι σηµαντικές για να 

καθοδηγήσουν τον άνθρωπο στην επιλογή των προγραµµάτων αθλητικής ψυχαγωγίας 

και αναψυχής:  

• Νέες εµπειρίες- περιπέτεια 

• ∆ιέξοδος από την καθηµερινότητα 

• Αναγνωρισιµότητα και ταυτότητα 

• Ασφάλεια, εξασφάλιση βιολογικών αναγκών 

• Πνευµατική δραστηριότητα 

• ∆ηµιουργία 

• Φυσική δραστηριότητα και φυσική κατάσταση 

• Ανταπόκριση, επικοινωνία 

• Εξυπηρέτηση των συνανθρώπων, το να είσαι απαραίτητος  

Οι Χρόνη και Ζουρµπάνος (2001) τόνισαν ότι η συµµετοχή σε υπαίθριες 

δραστηριότητες συνδέεται µε µια σειρά συναισθηµάτων, όπως η ευχαρίστηση, η 

επίτευξη, η επιτυχία, η ικανοποίηση τα οποία ενδυναµώνουν και προστατεύουν την 

ψυχική υγεία των ατόµων και βοηθούν σε πολύ µεγάλο ποσοστό στην εδραίωση της 

ψυχολογικής τους ευηµερίας.  

Η αγορά των χιονοδροµικών κέντρων αποτελεί τα τελευταία χρόνια τον πιο 

αναπτυσσόµενο χώρο αναψυχικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Τα ελληνικά 

χιονοδροµικά κέντρα είναι από τους πλέον δηµοφιλείς χώρους ενεργητικής αναψυχής 

κατά τους χειµερινούς µήνες στη χώρα µας. Την τελευταία δεκαετία αυξάνεται συνεχώς ο 

αριθµός των χιονοδρόµων επισκεπτών, όπως και το ποσοστό των οικονοµικών 

συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στα χιονοδροµικά κέντρα, και ως εκ τούτου η 

βελτίωση της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών από τους υπευθύνους είναι αναγκαία. 
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Η παρούσα έρευνα έχει σαν σκοπό να καθορίσει τα ψυχολογικά οφέλη που 

αποκοµίζονται από τη συµµετοχή στην υπαίθρια δραστηριότητα αναψυχής της 

χιονοδροµίας και να διαπιστώσει αν τα οφέλη αυτά επιδρούν στους συµµετέχοντες. 

Επιπλέον να καθορίσει κατά πόσο κάποιοι συγκεκριµένοι ανασταλτικοί παράγοντες 

(εξωτερικά ή περιβαλλοντικά, εσωτερικά ή προσωπικά, και κοινωνικά εµπόδια) 

επηρεάζουν την δυνατότητα συµµετοχής στην αναψυχική δραστηριότητα της 

χιονοδροµίας.  

 

Προφίλ συµµετεχόντων στην αναψυχή 

 Σε έρευνά τους οι Yuosof και Douvis (1999), εξέτασαν διακόσιους φοιτητές από 

ένα πανεπιστήµιο της Νέας Αγγλίας, για να ανακαλύψουν πώς επηρεάζουν τη 

συµµετοχή στον ΑΤ τα κοινωνικά-ατοµικά (ηλικία, φύλο, φυλή, επαγγελµατική κατάσταση 

κ.α.) χαρακτηριστικά και πως τα ψυχολογικά (αναζωογόνηση, ανάγκη για ηρεµία η 

δράση κ.α.). Χρησιµοποίησαν το ερωτηµατολόγιο εκτίµησης προτιµήσεων τουριστών, 

βελτιωµένο από τον Yiannakis (1986), 28 ερωτήσεων, το οποίο µετρούσε 14 

παραµέτρους του προφίλ των τουριστών. Στα αποτελέσµατά τους, κατέληξαν πως οι 

αθλητικοί τουρίστες ήταν κυρίως µετεφηβικής ηλικίας (17-22 χρονών), κυρίως άντρες, 

ενώ όσο µεγαλώνουν, τόσο πέφτει η ζήτησή τους για δραστήριες διακοπές. Εξηγώντας 

το τελευταίο συµπέρασµα οι ερευνητές εικάζουν, συµβουλευόµενοι έρευνα της Gibson 

(1998), πως οι µεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν ήδη διαµορφώσει τον ρόλο τους στη ζωή 

και πως η αναζήτηση γενικότερα οδηγεί τους νεότερους σε δραστήριες διακοπές. 

Επιπλέον οι συµµετέχοντες, χαρακτηρίζονται ως άτοµα µε αυξηµένη την ανάγκη για 

δράση και απόδραση από το άγχος της καθηµερινότητας. Τέλος αναφέρονται στις 

φυλετικές-εθνικές διαφορές. Αναγνωρίζουν 5 τύπους ΑΤ (Λευκοί, Μαύροι, Ασιάτες, 

Ισπανόφωνοι, Άλλοι). Από αυτούς οι Λευκοί και οι Ισπανόφωνοι φαίνεται να 

συµµετέχουν πιο πολύ στον ΑΤ. Ωστόσο τα σχετικά υψηλά ποσοστά σε Ασιάτες και 

Μαύρους στην πρόθεση για συµµετοχή, δείχνουν πως το φαινόµενο κερδίζει έδαφος και 

µέσα σε αυτές τις φυλετικές κοινωνικές οµάδες.  

Ψυχολογικά οφέλη από την συµµετοχή 

 Η συµµετοχή των ατόµων σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και η 

προερχόµενη ικανοποίηση τους από τη συµµετοχή προκαλούν οφέλη στο ίδιο το άτοµο 

σε πολλούς τοµείς της προσωπικής και της δηµόσιας ζωής του. 

Ο Ewert (1989) διαχώρισε τα οφέλη της συµµετοχής σε δραστηριότητες 

περιπέτειας σε τέσσερις (4) επιµέρους κατηγορίες: 
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Ψυχολογικά: αυτοπεποίθηση, εµπιστοσύνη, εφευρετικότητα, ευ ζην, προσωπικός 

έλεγχος 

Κοινωνιολογικά: σεβασµός, συνεργασία, επικοινωνία, φιλικότητα, βελτίωση 

συµπεριφοράς 

Εκπαιδευτικά: ενηµέρωση για το φυσικό περιβάλλον, στρατηγικές επίλυσης 

προβληµάτων, επιβίωση, διάκριση αξιών 

Σωµατικά: φυσική κατάσταση, δεξιότητες, δύναµη, συναρµογή, ισορροπία 

Οι Nogawa et al (1996) αναφέρονται σε 6 κατηγορίες κινήτρων-ωφελειών από τη 

συµµετοχή. 1) Η ύπαρξη υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής, 2) οφέλη στην υγεία-φυσική 

κατάσταση, 3) η πρόκληση, 4) το «τεκµήριο κοινωνικής τάξης, 5) ο εθισµός και 6) τα 

κοινωνικά οφέλη. Ο θεραπευτικός χαρακτήρας του Αθλητικού Τουρισµού, έχει αναφερθεί 

επίσης (Attarian; 1991), εννοώντας πως η συµµετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες, κάτω 

από ιδανικές συνθήκες χώρου και χρόνου, µπορεί να προκαλέσει «επούλωση» σε 

σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Kyle και 

Chick (2002) η συνύπαρξη µε κοντινά πρόσωπα κάτω από διαφορετικό περιβάλλον και 

διαφορετικές συνθήκες (αθλητισµός υπαίθρου) ήταν το µεγαλύτερο ψυχολογικό κέρδος 

για κάποιους αθλητικούς τουρίστες.  Γενικότερα ο ΑΤ έχει επίδραση σε 3 µεγάλες 

κατηγορίες της προσωπικότητας του ανθρώπου: 1)Φυσική κατάσταση 2) Ψυχολογική 

κατάσταση 3)Κοινωνική κατάσταση.  Υφαντίδου 

Έρευνα των Παπαιωάννου, Ρίζου και Κουθούρη (2000), µελέτησε την ποιότητα 

των υπηρεσιών κατά την παροχή δραστηριοτήτων αναψυχής σε δηµόσια πάρκα 

αναψυχής. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου του ∆ήµου 

Τρικκαίων µε την χρήση συγκεκριµένης φόρµας του ερωτηµατολογίου SERVQUAL 

(Parasuraman; 1988). Το περιεχόµενο των 22 µεταβλητών του ερωτηµατολογίου 

τροποποιήθηκε µε περιεχόµενο ερωτήσεων κατάλληλα διαµορφωµένο για την έρευνα 

της αγοράς των πάρκων αναψυχής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η εκτίµηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών είναι διαφορετική ανάλογα της ηλικιακής οµάδας των 

ασκούµενων ατόµων και όχι ανάλογα του φύλου τους. Άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας 

επιζητούν περισσότερο την ασφάλεια και την φροντίδα στις παρεχόµενες υπηρεσίες, 

ενώ άτοµα νεανικής ηλικίας επιζητούν περισσότερο την αξιοπιστία των υπηρεσιών και 

την εµφάνιση των εγκαταστάσεων στις δραστηριότητες αναψυχής. 

  Έρευνα των Αστραπέλλου και Κώστα (2000), µελέτησε το προφίλ και κατέγραψε 

τις εταιρίες αθλητικής αναψυχής, υπαιθρίων δραστηριοτήτων και περιπέτειας. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε µε δοµηµένη τηλεφωνική συνέντευξη και ταχυδροµηµένο 
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ερωτηµατολόγιο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα σηµαντικότερα κριτήρια επιλογής 

χώρων για τις υπαίθριες δραστηριότητες ήταν η ασφάλεια και η φυσική οµορφιά. 

Τα οφέλη των υπαίθριων δραστηριοτήτων έχουν µελετηθεί επίσης για τις 

επιδράσεις τους συγκεκριµένα στις γυναίκες. Τα συµπεράσµατα παρουσιάζουν ότι η 

"αναψυχή στη φύση µπορεί να επηρεάσει τις καθηµερινές ζωές των γυναικών υπό 

µορφή αυτάρκειας, επικοινωνίας και επαφής µε τους άλλους" (Pohl, Borrie και Patterson; 

2000). Πολλές υπαίθριες δραστηριότητες από την αναρρίχηση µέχρι το πικνίκ είναι 

κοινωνικές, και προωθούν τη συµµετοχή σε µια εµπειρία και την παραγωγή εκείνης της 

σύνδεσης µε άλλες. Οι υπαίθριες δραστηριότητες µπορούν επίσης να προσφέρουν τις 

ευκαιρίες για τις οµαδικές προσπάθειες, µπορούν να διδάξουν τους ανθρώπους πως να 

καλύψουν τους διαφορετικούς ρόλους σε µια οµάδα, και µπορούν να προωθήσουν 

µεγαλύτερη αυτοκατανόηση µέσω της αλληλεπίδρασης µε ανθρώπους µε παρόµοια 

ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα (Leitner; 1996). 

Τα ελληνικά χιονοδροµικά κέντρα είναι από τους πλέον δηµοφιλείς και 

πολυπληθείς χώρους ενεργητικής αναψυχής κατά τους χειµερινούς µήνες στη χώρα µας. 

Την τελευταία δεκαετία αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός των χιονοδρόµων επισκεπτών, 

όπως και το επίπεδο των οικονοµικών συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στα 

χιονοδροµικά κέντρα, και ως εκ τούτου η βελτίωση της ποιότητας στην παροχή 

υπηρεσιών από τις διοικήσεις είναι αναγκαία, διότι ο ανταγωνισµός µεταξύ των 

χιονοδροµικών κέντρων συνεχώς µεγαλώνει. Στις µέρες µας στην Ελλάδα υπάρχουν 19 

χιονοδροµικά κέντρα, 3 εκ των οποίων, του Παρνασσού, των Καλαβρύτων και του 

Μετσόβου, αποτέλεσαν τους χώρους της παρούσας έρευνας. 

Σε έρευνα των Ferrand και Vecchiatini (2002) επιχειρήθηκε να προσδιορισθούν 

υπηρεσίες θέρετρου χιονοδροµίας ως τέτοιες που προσφέρουν στον καταναλωτή την 

ευκαιρία να κάνει ή να µην κάνει σκι (ποιότητα χιονιού, ταχύτητα των σκι lifts ). 

Μελετήθηκε πώς η εικόνα του θέρετρου χιονοδροµίας και τα χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών της χιονοδροµίας ή µη επηρεάζουν την ικανοποίηση  πελατών. Χίλιοι 

τετρακόσιοι σαράντα οκτώ χιονοδρόµοι απάντησαν σε ερωτηµατολόγιο για να 

µετρηθούν οι παραπάνω µεταβλητές. Οι ερευνητές υπέθεσαν πως η εικόνα του 

θέρετρου χιονοδροµίας επηρεάζει την ικανοποίηση πελατών περισσότερο από τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η εικόνα του θέρετρου 

χιονοδροµίας και τα χαρακτηριστικά της χιονοδροµίας και µη είναι παράγοντες 

πρόβλεψης της ικανοποίησης πελατών. Ένα καλά τοποθετηµένο θέρετρο για σκι θα 
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αυξήσει την ικανοποίηση πελατών περισσότερο από µία υψηλή εκτίµηση των 

χαρακτηριστικών της χιονοδροµίας. Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν είναι ότι  οι 

µάνατζερ των χιονοδροµικών κέντρων  χρειάζεται να επικεντρωθούν τόσο στην εικόνα 

όσο και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των κέντρων προκειµένου να ικανοποιήσουν 

τους πελάτες τους.. 

Σύµφωνα µε τους Κουθούρη, Μπεταβατζή και Κατσιµάνη (1999) οι ποιοτικές 

προσδοκίες των πελατών χιονοδρόµων κατά σειρά σηµαντικότητας είναι: 

1) Χιόνι-Ασφάλεια στις πίστες-Παρουσία ιατρού-Φυσικό περιβάλλον 

2) Εγκαταστάσεις του χιονοδροµικού-Τιµές-Κατάσταση των πιστών 

3) Αριθµός των lift-Χιονοστρωτήρες 

4) Κατάσταση δρόµων, Parking-Προσωπικό-Οργάνωση του κέντρου 

5) Νυκτερινή ζωή-Ικανοποίηση των παραπόνων των πελατών  

Έρευνα των Μιχαηλίδου, Καζούκα, Ανδρέου, Κώστα (2000), µελέτησε το προφίλ 

και τη δοµή των ελληνικών ορειβατικών συλλόγων καθώς και τις πιο δηµοφιλείς 

δραστηριότητες τους. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε δοµηµένη τηλεφωνική 

συνέντευξη. Τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν έδειξαν ότι οι 2 πιο δηµοφιλείς 

δραστηριότητες των συλλόγων ήταν η ορειβασία (23%) και η χιονοδροµία (20%). 

Το προφίλ του Έλληνα χιονοδρόµου επιχείρησε να σκιαγραφήσει και έρευνα των 

Ανδρέου, Ματσούκα, Καµπίτση, Χαραχούσου (2000). Οι συµµετέχοντες στην έρευνα 

συµπλήρωσαν µια δηµογραφική φόρµα που αφορούσε το φύλο, την ηλικία, το 

µορφωτικό επίπεδο, την οικογενειακή και την οικονοµική τους κατάσταση. Επίσης 

αξιολογήθηκε µέσω ενός ερωτηµατολογίου τεσσάρων κλειστών ερωτήσεων το επίπεδό 

τους στη χιονοδροµία και η συχνότητα επαφής τους µε το άθληµα. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι οι Έλληνες που ασχολούνται µε την χιονοδροµία ήταν ηλικίας από 

20 έως 30 ετών, άγαµοι, µε µηνιαίο εισόδηµα άνω των 3000 ευρώ και απόφοιτοι 

ανωτάτων σχολών. Όσον αφορά το επίπεδο τους στη χιονοδροµία, η πλειοψηφία ήταν 

αρχάριοι και η επαφή τους µε το άθληµα γινόταν τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. 

 

Μεθοδολογία 

Συµµετέχοντες: 

 Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ήταν 143 άτοµα, εκ των οποίων οι 97 ήταν άνδρες 

(67,83%) και οι 46 γυναίκες (32,17%), ηλικίας από 16-51 ετών. Ο µέσος όρος ηλικίας 

των ανδρών ήταν 29,05 έτη και των γυναικών 23,02 έτη. Τα άτοµα που συµµετείχαν 
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στην έρευνα βρίσκονταν στα χιονοδροµικά κέντρα την ηµέρα της έρευνας και 

χρησιµοποιούσαν τις εγκαταστάσεις των κέντρων κάνοντας χιονοδροµία. Ήταν άτοµα 

που ασχολούνται µε την χιονοδροµία και η επιλογή τους για την συµµετοχή στην έρευνα 

έγινε έπειτα από ερώτηση αν κάνουν χιονοδροµία και πιο συγκεκριµένα αν έκαναν 

χιονοδροµία την ηµέρα της έρευνας. Όλοι οι συµµετέχοντες προσφέρθηκαν εθελοντικά 

να συµµετέχουν στην έρευνα και δεν τους δόθηκε αµοιβή. 

Όργανο µέτρησης: 

Για το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας 

έγινε χρήση δύο ερωτηµατολογίων: 

1) του ερωτηµατολογίου «Κλίµακα µέτρησης ανασταλτικών παραγόντων 

συµµετοχής στην χιονοδροµία αναψυχής constraints toward ski recreational 

participation.» των Κουθούρη Χ., Αλεξανδρή Κ. και Γιοβάνη Χ (2004). Περιλάµβανε 25 

θέµατα που αφορούσαν  τους πιθανούς ανασταλτικούς παράγοντες συµµετοχής στο 

άθληµα της χιονοδροµίας. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε επταβάθµια κλίµακα Likert 

(συµφωνώ πάρα πολύ – διαφωνώ πάρα πολύ αντίστοιχα από το 1-7).  

2) του ερωτηµατολογίου «Ελληνική έκδοση ερωτηµατολογίου εσωτερικών 

κινήτρων intrinsic motivation inventory – Greek (IMI)» των  Παπαχαρίση και Γούδα 

(2001, 2003). Σε κάθε ερώτηση του ερωτηµατολογίου ο εξεταζόµενος, απαντάει σε 

πενταβάθµια κλίµακα τύπου Likert όπου το 1 αντιστοιχεί στο «διαφωνώ απόλυτα»  και  

το 5 στο «συµφωνώ απόλυτα». Το ερωτηµατολόγιο του Ι. Μ. Ι. περιλαµβάνει είκοσι 

συνολικά ερωτήσεις, πέντε σε κάθε παράγοντα. Οι τέσσερις παράγοντες του 

ερωτηµατολογίου είναι: 1) Ευχαρίστηση- Ενδιαφέρον, 2) Προσπάθεια- Σηµαντικότητα, 3) 

Αντιλαµβανόµενη ικανότητα, 4) Πίεση- Ένταση. Το ερωτηµατολόγιο των Παπαχαρίση και 

Γούδα. χρησιµοποιήθηκε κατόπιν προσαρµογής του περιεχοµένου του στην 

συγκεκριµένη αγορά της αναψυχής της χιονοδροµίας. Το ερωτηµατολόγιο για λόγους 

σεβασµού των προσωπικών δεδοµένων των συµµετεχόντων θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε 

να είναι ανώνυµο. (βλ. Παράρτηµα 1). 

∆ιαδικασία: 

 Το πρώτο στάδιο της έρευνας αφορούσε την εξασφάλιση άδειας από τους 

υπευθύνους των χιονοδροµικών κέντρων για την δυνατότητα πραγµατοποίησης της 

έρευνας και της διανοµής των ερωτηµατολογίων. Το επόµενο στάδιο περιλάµβανε την 

κατά τόπου διανοµή των ερωτηµατολογίων στους συµµετέχοντες. Η διανοµή των 

ερωτηµατολογίων έγινε από τον ίδιο τον ερευνητή , έτσι ώστε σε περίπτωση αποριών 

των συµµετεχόντων να επιλύονται επιτόπου. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν κατά 
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τις πρωινές ώρες των χειµερινών ηµερών, κατά τη διάρκεια παραµονής του δείγµατος 

στο σαλέ των χιονοδροµικών κέντρων. Να σηµειωθεί ακόµα  ότι το ερωτηµατολόγιο στην 

αρχή περιλάµβανε και οδηγίες συµπλήρωσης του για πληρέστερη ενηµέρωση των 

συµµετεχόντων. Η χρονική διάρκεια συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων ήταν 10 µε 15 

λεπτά.  

 

Αποτελέσµατα 

∆οµική εγκυρότητα και αξιοπιστία 

 Η εξέταση της δοµικής εγκυρότητας των δύο µερών του ερωτηµατολογίου έγινε µέσω 

της παραγοντικής ανάλυσης και µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS  

Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση που εφαρµόστηκε στο 1ο µέρος του 

ερωτηµατολογίου έγινε µε τη µέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (principal 

components analysis) και στη συνέχεια ακολούθησε η ορθογώνια (varimax) περιστροφή των 

αξόνων. Ο αριθµός των παραγόντων καθορίστηκε µε το κριτήριο ότι οι ιδιοτιµές έπρεπε να 

είναι µεγαλύτερες του 1.00. Η µικρότερη φόρτιση που χρησιµοποιήθηκε για να διαµοιραστούν 

οι ερωτήσεις στους παράγοντες ήταν 0.40. Η παραγοντική ανάλυση  εµφάνισε 5 παράγοντες, 

που παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

  

Πίνακας 1: Παραγοντική ανάλυση και δηµιουργία πέντε παραγόντων 

  

Component 

1 2 3 4 5 

Η ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 
0,624     

ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ ΚΑΛΑ 

ΣΤΟ ΣΚΙ 
0,651     

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΝΑ ΠΑΩ 

ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΣΚΙ 
0,601     

ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑ 
0,891     

ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΩ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΣΚΙ 0,677     

∆ΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΣΤΟ 

ΣΚΙ 
-0,573     

ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 0,776     
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΣΠΟΡ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΚΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ  0,679    

ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
 0,845    

ΒΑΖΩ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΟΤΑΝ 

ΚΑΝΩ ΣΚΙ 
 0,512    

ΟΤΑΝ ΚΑΝΩ ΣΚΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΟΣΟ 

ΠΟΛΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ 
 0,571    

ΤΟ ΣΚΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 0,763    

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΠΙΕΣΗ ΟΤΑΝ ΚΑΝΩ ΣΚΙ   0,781   

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 
  0,725   

ΕΧΩ ΑΓΩΝΙΑ ΟΤΑΝ ΚΑΝΩ ΣΚΙ   0,671   

ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΗΡΕΜΟΣ/Η ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ 

ΚΑΝΩ ΣΚΙ 
   0,767  

∆ΕΝ ΕΧΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΓΧΟΣ ΟΤΑΝ 

ΚΑΝΩ ΣΚΙ 
   0,802  

ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΟΤΑΝ 

ΚΑΝΩ ΣΚΙ 
    0,624 

∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΣ/Η ΟΤΑΝ 

ΕΚΤΕΛΩ ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΚΙ 
    

-

0,624 

∆ΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ 

ΟΤΑΝ ΚΑΝΩ ΣΚΙ 
    -0,71 

 

Η αξιοπιστία του 1ου µέρους του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκε υπολογίζοντας το Cronbach 

α για όλα τα ερωτήµατα. Το συνολικό α της κλίµακας ήταν α=.71.  

 

Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση που εφαρµόστηκε στο 2ο µέρος του 

ερωτηµατολογίου έγινε µε τη µέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (principal components 

analysis) και στη συνέχεια ακολούθησε η ορθογώνια (varimax) περιστροφή των αξόνων. Ο 

αριθµός των παραγόντων καθορίστηκε µε το κριτήριο ότι οι ιδιοτιµές έπρεπε να είναι µεγαλύτερες 

του 1.00. Η µικρότερη φόρτιση που χρησιµοποιήθηκε για να διαµοιραστούν οι ερωτήσεις στους 
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παράγοντες ήταν 0.40. Η παραγοντική ανάλυση  εµφάνισε7 παράγοντες, που παρουσιάζονται 

στον πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Παραγοντική ανάλυση και δηµιουργία εφτά παραγόντων 

  

COMPONENT 

1 2 3 4 5 6 7 

∆Ε ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΟ∆ΕΥΩ ΕΤΣΙ 

ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΟΥ 

ΧΡΟΝΟ 

0,567       

ΤΟ ΣΚΙ ΜΕ ΚΟΥΡΑΖΕΙ 0,602       

∆Ε ΒΡΙΣΚΩ ΛΟΓΟ ΝΑ ΠΕΙΣΩ 

ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΝΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΣΚΙ 

0,829       

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ Η 

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑ 

0,605       

∆ΕΝ ΠΕΡΝΑΩ ΚΑΛΑ ΟΤΑΝ 

ΠΗΓΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΚΙ 
0,851       

∆ΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ 

ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΚΙ 
0,829       

∆ΕΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΣ 

ΟΤΑΝ ΚΑΝΩ ΣΚΙ 

0,447       

∆ΕΝ ΕΧΩ ΚΑΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΤΟ ΣΚΙ 
 0,572      

∆ΕΝ ΕΧΩ ΚΑΛΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 0,772      

∆ΕΝ ΕΧΩ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 

ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ ΩΣ 

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ 

 0,788      

ΣΥΧΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ 

ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ+ 
  0,596     
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ΦΟΒΑΜΑΙ ΝΑ ΜΗΝ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΩ 
  0,691     

ΕΑΝ ΒΑΡΕΘΩ ΤΟ ΣΚΙ ∆ΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ 

ΚΑΝΩ 

  0,768     

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟ 
   0,565    

∆ΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ 

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ 

   0,529    

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ 

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 

   0,671    

∆ΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΝΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΩ ΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

   0,775    

∆ΕΝ ΕΧΩ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΕΑ     0,65   

ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ ∆ΕΝ 

ΑΡΕΣΕΙ Η ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑ 
    0,755   

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΜΟΥ ∆ΕΝ ΑΡΕΣΕΙ Η 

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑ 

    0,744   

∆ΕΝ ΕΧΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΟΓΩ 

ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

     0,694  

∆ΕΝ ΕΧΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΟΓΩ 

ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ 

     0,865  

∆ΕΝ ΕΧΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΛΟΓΩ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

      -0,469 
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ΒΑΡΙΕΜΑΙ ΤΑ ΠΡΩΙΝΟ 

ΞΥΠΝΗΜΑ, ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ 
      0,432 

ΣΥΧΝΑ ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΥΠΟΦΟΡΕΣ 

      0,652 

 

Η αξιοπιστία του 2ου µέρους του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκέ υπολογίζοντας το Cronbach 

α για όλα τα ερωτήµατα. Το συνολικό α της κλίµακας ήταν α=.88.  

  

Σχέση παραγόντων µε τους παράγοντες του ερωτηµατολογίου 

 Σχέση µε τον παράγοντα «χιονοδροµικό κέντρο» 

Όσον αφορά τη σχέση ανάµεσα στον παράγοντα «χιονοδροµικό κέντρο» και τους 

παράγοντες του πρώτου µέρους του ερωτηµατολόγιου χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση 

διακύµανσης ως προς δύο παράγοντες. Τα αποτελέσµατα δεν εµφάνισαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους 5 παράγοντες του πρώτου µέρους του ερωτηµατολόγιου 

και τα τρία χιονοδροµικά κέντρα (Καλάβρυτα , Μέτσοβο , Παρνασσός ). 

 

Πίνακας 3. ∆ιαφορές 1ου µέρους ερωτηµατολογίου µε χιονοδροµικά κέντρα 

    F p 

ΚΕΝΤΡΟ Ευχαρίστηση 0,32 0,72 

  Προσπάθεια 0,05 0,95 

  Αντιλαµβανόµενη Ικανότητα 1,25 0,29 

  Ένταση- Πίεση 0,61 0,54 

  Συγκέντρωση 0,18 0,83 

           

 Όσον αφορά τη σχέση µε τους παράγοντες του 2ου µέρους του 

ερωτηµατολογίου, που αναφέρονται στα εµπόδια που περιορίζουν τη συµµετοχή στην 

δραστηριότητα της χιονοδροµίας, χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση διακύµανσης ως προς δύο 

παράγοντες και από τα αποτελέσµατα επίσης δεν εµφανίστηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στους 7 παράγοντες του δεύτερου µέρους του ερωτηµατολόγιου και τα 

τρία χιονοδροµικά κέντρα (Καλάβρυτα , Μέτσοβο , Παρνασσός ).  
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Πίνακας 4. ∆ιαφορές 2ου µέρους ερωτηµατολογίου µε χιονοδροµικά κέντρα 

    F p 

ΚΕΝΤΡΟ Ικανοποίηση2 0,34 0,72 

  Αυτοπεποίθηση2 0,5 0,61 

  Ψυχολογία 0,24 0,79 

  Κόστος προσέγγισης 1,03 0,36 

  Παρέα 0,02 0,98 

  Έλλειψη χρόνου 0,17 0,84 

  Γενικά 0,55 0,58 

 

Σχέση παραγόντων µε δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά ∆είγµατος 

Στον πίνακα 4 αναφέρονται τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος. 

Σύµφωνα µε αυτά, το 67,83% ήταν άνδρες και το 32,17% γυναίκες χιονοδρόµοι. Όσον 

αφορά την ηλικία, οι συµµετέχοντες στην έρευνα ήταν ηλικίας από 16 έως 51 ετών. Ο 

µέσος όρος ηλικίας των ανδρών ήταν 29,05 έτη και των γυναικών 23,02 έτη. Όσον 

αφορά το µορφωτικό επίπεδο, παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι συµµετέχοντες στη 

χιονοδροµία ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (44,61%). Οι απόφοιτοι 

πανεπιστηµίων αποτέλεσαν το 41%, ενώ οι κατέχοντες µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο 

αποτέλεσαν το (14,39%). Τέλος, η πλειοψηφία των χιονοδρόµων ήταν ανύπαντροι 

(73,33%), ενώ µόνο το 26,66% των χιονοδρόµων  ήταν παντρεµένοι.  

Πίνακας 5. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των χιονοδρόµων του δείγµατος 

 

       Φύλο        Ηλικία     Μόρφωση Οικ. Κατάσταση 

Άνδρες      67,83% 16-20     13,23% Β’βάθµια  44,61% Άγαµοι    73,33% 

Γυναίκες   32,17% 21-30     62,64% Γ’βάθµια  41% Έγγαµοι  26,66% 

 31-40     16,76% Μεταπτυχιακό/  

∆ιδακτορικό   14,4% 

 

 41+         7,35%   

 

 Φύλο 

Για την εύρεση της  στατιστικά σηµαντικής επίδρασης του παράγοντα του φύλου στους 

παράγοντες του πρώτου ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διακύµανσης ως 

προς δύο παράγοντες. Τα αποτελέσµατα εµφάνισαν στατιστικά σηµαντική επίδραση του 
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φύλου στον παράγοντα της αντιλαµβανόµενης ικανότητας F(1,122)=-14,316 p=,000. Για τον 

εντοπισµό των στατιστικά σηµαντικών διαφορών εφαρµόστηκε το τεστ πολλαπλών 

συγκρίσεων Scheffe και διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των ανδρών και 

των γυναικών (M= 9,454). Από τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική κύρια επίδραση του παράγοντα της ευχαρίστησης F(1,122)=,731 p=,394, και δεν 

υπάρχει σηµαντική επίδραση του παράγοντα της προσπάθειας F(1,122)=,424 p=,516, ούτε στον 

παράγοντα «ένταση-πίεση» F(1,122)=,353  p=,554, καθώς και στον παράγοντα «συγκέντρωση» 

F(1,122)=,212  p=,646. 

Οικογενειακή κατάσταση 

∆εν εµφανίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη σχέση ανάµεσα στην 

οικογενειακή κατάσταση και τους παράγοντες του 1ου  µέρους του ερωτηµατολογίου, όπου 

πραγµατοποιήθηκε t-test για ανεξάρτητα δείγµατα. Στον παράγοντα της ευχαρίστησης δεν 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική επίδραση t(130,52)=-0,166  p=,869>0,05, στον παράγοντα της 

προσπάθειας t(130,85)=-1,008 p=,315>0,05, και δεν υπάρχει σηµαντική επίδραση στον 

παράγοντα της αντιλαµβανόµενης ικανότητας t(131,58)=,992  p=,323>0,05, και στον παράγοντα 

της έντασης-πίεσης t(132,62)=,112 p=,911,καθώς και στον παράγοντα της συγκέντρωσης 

t(129,49)=,682  p=,496. 

Επίσης δεν εµφανίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στην οικογενειακή 

κατάσταση και τους παράγοντες του 2ου µέρους του ερωτηµατολογίου, όπου 

χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση διακύµανσης ως προς δύο παράγοντες. Στον παράγοντα της 

ικανοποίησης2 δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική επίδραση  F(1,105)=,179  p=,673>0,05, και 

δεν υπάρχει σηµαντική επίδραση στον παράγοντα της αυτοπεποίθησης2 F(1,105)=,083 

p=,774>0,05, ούτε στον παράγοντα της ψυχολογίας F(1,105)=,548  p=,461>0,05. Επίσης, δεν 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική κύρια επίδραση στον παράγοντα του κόστους προσέγγισης 

F(1,105)=,168  p=,683>0,05, και δεν υπάρχει σηµαντική επίδραση στον παράγοντα της παρέας 

F(1,105)=,0  p=,995>0,05, ούτε στον παράγοντα της έλλειψης χρόνου F(1,105)=,063  p=,802>0,05, 

καθώς και στον παράγοντα των γενικών F(1,105)=1,805  p=,182>0,05. 

 

Συζήτηση 

Λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους της συγκεκριµένης έρευνας, η συζήτηση 

πρόκειται να επικεντρωθεί στη µελέτη του προφίλ των πελατών στα χιονοδροµικά 

κέντρα σε σχέση µε την επιρροή ή µη των σηµαντικότερων εµποδίων και των 

ψυχολογικών οφελών που αποκοµίζουν οι συµµετέχοντες στην δραστηριότητα της 

χιονοδροµίας.  
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Επιπλέον, τα εµπόδια και τα ψυχολογικά οφέλη ταξινοµήθηκαν σε επτά 

παράγοντες εµποδίων και πέντε διαστάσεις ψυχολογικών οφελών αντίστοιχα. Οι 

επιδράσεις των παραπάνω µεταβλητών συζητούνται σε σχέση µε το φύλο, τα τρία 

χιονοδροµικά κέντρα Παρνασσού, Καλαβρύτων και Μετσόβου και τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων. 

Τα πιο σηµαντικά και µη σηµαντικά εµπόδια 

Ένας από τους σηµαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες συµµετοχής στη 

χιονοδροµία ήταν ο περιορισµένος ελεύθερος χρόνος των συµµετεχόντων. Ο σύγχρονος 

τρόπος ζωής µε τους εξοντωτικά ταχείς ρυθµούς και τις ολοένα και αυξανόµενες 

απαιτήσεις καθώς και το ποιοτικά υποβαθµισµένο περιβάλλον των σύγχρονων 

µεγαλουπόλεων καθιστά την συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής όλο και πιο 

δύσκολη. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τους Carroll και Alexandris (1997) 

καθώς και µε τον Putman (2000), ο οποίος υποστήριξε ότι οι άνθρωποι έχουν  λιγότερο 

χρόνο για συµµετοχή σε δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου σήµερα επειδή 

εργάζονται περισσότερο, επικοινωνούν περισσότερο και ξοδεύουν περισσότερο χρόνο 

στην φροντίδα των παιδιών τους. Η έλλειψη χρόνου αποτελεί συχνά λόγο για την µη-

συµµετοχή, όπως συµπεραίνεται και από τις έρευνες των Kay και Jackson (1991) και 

Shaw et Al (1991). 

Ένα επίσης πολύ σηµαντικό εµπόδιο που περιορίζει τη συµµετοχή στη 

χιονοδροµία είναι το κόστος της συµµετοχής και η δυσκολία εξοικονόµησης των 

χρηµάτων, παράγοντες που µειώνουν σηµαντικά την επίσκεψη των πελατών των 

χιονοδροµικών κέντρων. Έρευνες των Hudson και Gilbert (1999) και Gilbert και Hudson 

(2000) που µελέτησαν τη θεωρία των εµποδίων στη χιονοδροµία καταβάσεων ανέφεραν 

σαν σηµαντικό εµπόδιο τους οικονοµικούς παράγοντες. Ανάλογα αποτελέσµατα 

αναφέρουν και ο  Hudson (2000), καθώς και οι Bialeschki και Henderson (1988). Αυτό 

δείχνει ότι οι πελάτες των χιονοδροµικών κέντρων υπολογίζουν το κόστος του συνολικού 

πακέτου µιας εκδροµής σε ένα χιονοδροµικό κέντρο, που περιλαµβάνει το κόστος 

µετακίνησης και εισόδου στο χιονοδροµικό κέντρο, τις δαπάνες σχετικές µε εξοπλισµό, 

φαγητό και ποτό, καθώς και την εκµάθηση χιονοδροµίας µε δάσκαλο. Το κόστος αυτό 

αυξάνεται ραγδαία όταν µια οικογένεια αποφασίζει να επισκεφθεί ένα χιονοδροµικό 

κέντρο και να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών. Αποδεικνύεται 

λοιπόν ότι το οικονοµικό είναι από τους σηµαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες 

συµµετοχής στη χιονοδροµία και γι’ αυτό το λόγο, πρέπει οι υπεύθυνοι των 
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χιονοδροµικών κέντρων να κάνουν καλύτερη οικονοµική προσέλκυση των πελατών, 

χωρίς όµως την µείωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των τριών χιονοδροµικών κέντρων, των Καλαβρύτων, του Μετσόβου 

και του Παρνασσού. Ανάλογα αποτελέσµατα  για την προσέγγιση ανέφεραν και οι 

Bialeschki και Henderson (1988). Επίσης έρευνα των Fredman και Heberlein (2005) οι 

οποίοι µελέτησαν το ρόλο των εµποδίων και των κινήτρων, για να εξηγήσουν την 

παρουσία επισκεπτών στα σουηδικά βουνά και τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες 

αναψυχής της χιονοδροµίας και της ορειβασίας, ανέφεραν ότι η διαβίωση πιο κοντά στα 

βουνά συνδέθηκε µε µια αύξηση της επισκεψιµότητας. 

Η ύπαρξη ή µη παρέας αποτελεί έναν ακόµα ανασταλτικό παράγοντα που 

φάνηκε να επιδρά σηµαντικά στην συµµετοχή των χιονοδρόµων στην δραστηριότητα. 

Είναι σηµαντικό για τους περισσότερους χιονοδρόµους η ύπαρξη δικών τους 

ανθρώπους για να µοιράζονται τα ψυχολογικά οφέλη και τις δυσκολίες που προκύπτουν 

από την συµµετοχή στη χιονοδροµία. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τους 

Williams και Lattey (1994), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι εκείνες οι γυναίκες που ήταν 

λιγότερο πιθανό να κάνουν χιονοδροµία, είχαν λιγότερα µέλη της οικογένειάς τους που 

έκαναν χιονοδροµία και λιγότερους φίλους που έκαναν χιονοδροµία. Όπως αναφέρουν 

επίσης οι Kyle και Chick (2002) η συνύπαρξη µε κοντινά πρόσωπα κάτω από 

διαφορετικό περιβάλλον και διαφορετικές συνθήκες (αθλητισµός υπαίθρου) ήταν το 

µεγαλύτερο ψυχολογικό κέρδος για κάποιους αθλητικούς τουρίστες. Επιπλέον οι 

Fredman και Heberlein (2005) έδειξαν ότι η συµµετοχή στη δραστηριότητα της 

χιονοδροµίας έχει µια διαπροσωπική διάσταση - όσο περισσότεροι φίλοι κάποιου 

χιονοδρόµου κάνουν σκι τόσο πιθανότερο είναι αυτός ο χιονοδρόµος να κάνει σκι. Ως εκ 

τούτου, εκείνοι που σχετίζονται µε την αγορά της χιονοδροµίας πρέπει να 

υπογραµµίσουν τις κοινωνικές διαστάσεις αυτής της δραστηριότητας (δηλ. το να κάνει 

κάποιος σκι είναι κάτι που κάνει µε τους φίλους και την οικογένεια του). 

Οι ανασταλτικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την έλλειψη ικανοποίησης και 

αυτοπεποίθησης δεν φαίνεται να επιδρούν σηµαντικά αρνητικά στην συµµετοχή των 

χιονοδρόµων στην δραστηριότητα. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε έρευνες των 

Hudson και Gilbert (1999) και Gilbert και Hudson (2000), οι οποίοι µελετώντας τη θεωρία 

των εµποδίων στη χιονοδροµία καταβάσεων συνέκριναν χιονοδρόµους και µη 

χιονοδρόµους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µη χιονοδρόµοι επηρεάστηκαν κυρίως 

από ενδοατοµικούς περιορισµούς, ενώ οι χιονοδρόµοι από διαπροσωπικούς και 
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δοµικούς περιορισµούς. Έρευνα των Yauwasky και Furst (1996) κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι, το πιο σηµαντικό κίνητρο συµµετοχής στην αναψυχική δραστηριότητα 

της χιονοδροµίας, είναι η διασκέδαση και η ευχαρίστηση που αποκοµίζει αυτός που 

συµµετέχει. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η χιονοδροµία αποτελεί για τους Έλληνες 

χιονοδρόµους ένα µέσο χαλάρωσης και ανάτασης, τόσο σε σωµατικό, όσο και σε 

ψυχολογικό επίπεδο. Παρόλα αυτά θα πρέπει τόσο οι χιονοδρόµοι, όσο και οι υπεύθυνοι 

των χιονοδροµικών κέντρων, να λαµβάνουν υπόψη τους και να ελέγχουν αυστηρά τους 

κανόνες ασφαλείας, κυρίως τις εποχές που η προσέλευση των χιονοδρόµων είναι 

ιδιαίτερα αυξηµένη. 

Ψυχολογικά οφέλη  

Η επιτυχία των προγραµµάτων αναψυχής και των δραστηριοτήτων, όπως η 

χιονοδροµία, σύµφωνα µε τους Χρόνη και Ζουρµπάνο (2001) βασίζεται στη σύνδεσή 

τους µε κάποια συναισθήµατα έτσι ώστε οι συµµετέχοντες να βιώνουν αυτή τη 

διαφορετική εµπειρία και να αποκοµίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη. Τα 

συναισθήµατα αυτά όπως η ευχαρίστηση, η επίτευξη, η επιτυχία, η ικανοποίηση 

ενδυναµώνουν και προστατεύουν την ψυχική υγεία των ατόµων και βοηθούν σε πολύ 

µεγάλο ποσοστό στην εδραίωση της ψυχολογικής τους ευηµερίας. 

 Με τα παραπάνω συµπεράσµατα συµφωνούν και τα αποτελέσµατα της 

παρούσας έρευνας καθώς από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι τα 

ψυχολογικά οφέλη που αποκοµίζονται από τη συµµετοχή στην υπαίθρια δραστηριότητα 

αναψυχής της χιονοδροµίας ήταν: η ευχαρίστηση, το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, η 

σηµαντικότητα, η συγκέντρωση και η αντιλαµβανόµενη ικανότητα. Σε ανάλογα 

συµπεράσµατα κατέληξαν και οι Ragheb και Tate (1993) και Ewert (1989) καθώς και µια 

έρευνα του Pohl και των συνεργατών του (2000), που µελέτησε τα οφέλη των υπαίθριων 

δραστηριοτήτων συγκεκριµένα στις γυναίκες. Τα συµπεράσµατα παρουσιάζουν ότι η 

"αναψυχή στη φύση µπορεί να επηρεάσει τις καθηµερινές ζωές των γυναικών υπό 

µορφή αυτάρκειας, επικοινωνίας και επαφής µε τους άλλους". Επίσης οι Yauwasky και 

Furst (1996) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι, το πιο σηµαντικό όφελος της συµµετοχής 

στην αναψυχική δραστηριότητα της χιονοδροµίας, είναι η διασκέδαση και η ευχαρίστηση 

που αποκοµίζει αυτός που συµµετέχει. Τα ψυχολογικά οφέλη που αποκοµίζουν οι 

συµµετέχοντες στην χιονοδροµία συµβάλλουν στην προστασία και την ενίσχυση της 

ψυχικής κυρίως υγείας και ισορροπίας των ατόµων. Το υπαίθριο  περιβάλλον προσφέρει 

ευκαιρίες και προκλήσεις για καλλιέργεια δεξιοτήτων που µπορεί  ο άνθρωπος να 

µεταφέρει στην απαιτητική καθηµερινότητα του  και να αναπτυχθεί προσωπικά. 



Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής 

 
 

34

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά και διαφορές στα εµπόδια και στα 

ψυχολογικά οφέλη 

Φύλο  

Εξετάζοντας το δηµογραφικό χαρακτηριστικό του φύλου, παρατηρήθηκε 

µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής των ανδρών στη χιονοδροµία σε σχέση µε τις 

γυναίκες, καθώς και µεγαλύτερη αντιλαµβανόµενη ικανότητα των ανδρών σε σχέση µε 

τις γυναίκες χιονοδρόµους. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε έρευνα του Hudson 

(2000), ο οποίος διαπίστωσε ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερους ενδοατοµικούς 

περιορισµούς από τους άνδρες. Αυτά τα αποτελέσµατα επιπλέον υποστηρίχθηκαν από 

τους Jackson και Henderson (1995), οι οποίοι βρήκαν ότι οι γυναίκες επηρεάζονταν 

περισσότερο από τα διαπροσωπικά και ατοµικά εµπόδια.  Η Dickson (2004) 

υπογράµµισε την ανάγκη για τους marketers του telemark σκι στην Αυστραλία, να 

στραφούν προς ένα θηλυκό target group προκειµένου να αναπτυχθεί η αγορά τους.  

Οικογενειακή κατάσταση 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν εµφανίστηκε να υπάρχουν διαφορές 

στους συµµετέχοντες ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση µε τους Hudson και Gilbert (1999) και Gilbert και Hudson (2000), οι οποίοι σε 

έρευνα τους σε χιονοδρόµους αναφέρουν την οικογενειακή κατάσταση, ως έναν 

σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα, καθώς και µε τους Alexandris και Carroll (1997), που 

αναφέρουν ότι οι παντρεµένοι είναι πιο περιορισµένοι σε σχέση µε τους ελεύθερους. Το 

αποτέλεσµα αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί από την µεγάλη διαφορά ελεύθερων και 

παντρεµένων του δείγµατος της έρευνας, µε τους ελεύθερους να αποτελούν την 

πλειοψηφία. 

Συµπερασµατικά, οι συµµετέχοντες στην δραστηριότητα της χιονοδροµίας στην 

Ελλάδα αυξάνονται καθώς αντιλαµβάνονται τα ψυχολογικά οφέλη που αποκοµίζει η 

συµµετοχή στη χιονοδροµία, παρόλα αυτά όµως η συµµετοχή τους δεν είναι 

συστηµατική καθώς αντιµετωπίζουν ανασταλτικούς παράγοντες που µειώνουν τη συχνή 

συµµετοχή τους. Είναι σηµαντικό λοιπόν για τους υπευθύνους των χιονοδροµικών 

κέντρων να κατανοήσουν και να αντιµετωπίσουν τα εµπόδια και ταυτόχρονα να 

υπερτονίσουν τα ψυχολογικά οφέλη από την συµµετοχή. 

 

Συµπεράσµατα 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι, σύµφωνα και µε τα στατιστικά 

στοιχεία των χιονοδροµικών κέντρων, οι Έλληνες που ασχολούνται µε την 
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δραστηριότητα της χιονοδροµίας αυξάνονται, καθώς γίνεται πια, περισσότερο αντιληπτή 

η παραδοχή, ότι δηµιουργούνται από την συµµετοχή ψυχολογικά οφέλη, που 

ενδυναµώνουν και προστατεύουν την ψυχική υγεία των ατόµων και βοηθούν σε πολύ 

µεγάλο ποσοστό στην εδραίωση της ψυχολογικής τους ευηµερίας. Το ορεινό περιβάλλον 

προσφέρει ευκαιρίες και προκλήσεις για καλλιέργεια δεξιοτήτων, τόσο ψυχολογικών, όσο 

και σωµατικών, που µπορεί  ο άνθρωπος να µεταφέρει στην απαιτητική καθηµερινότητα 

του µε τους εξοντωτικά ταχείς ρυθµούς και το ποιοτικά υποβαθµισµένο περιβάλλον των 

σηµερινών πόλεων  και να αναπτυχθεί προσωπικά. Οι Έλληνες χιονοδρόµοι 

ασχολούνται µε τη χιονοδροµία κυρίως για την αναψυχή και την επαφή µε τη φύση, αλλά 

όχι σε συστηµατική βάση, λόγω κάποιων ανασταλτικών παραγόντων. 

Εµπόδια που κρατούν τους συµµετέχοντες µακριά από το βουνό και τη 

δραστηριότητα είναι ο περιορισµός του ελεύθερου χρόνου, καθώς οι ρυθµοί και οι 

απαιτήσεις της εργασίας αποτελούν τροχοπέδη για ταξίδια και εκδροµές. Επιπλέον το 

κόστος συµµετοχής και η οικονοµική κατάσταση, καθώς και η δυνατότητα προσέγγισης 

στα χιονοδροµικά κέντρα εµφανίζονται να αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες. Η 

ύπαρξη παρέας διαδραµατίζει έναν σηµαντικό παράγοντα που εµποδίζει τη συµµετοχή, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι οι Έλληνες χιονοδρόµοι αντιλαµβάνονται την χιονοδροµία 

σαν ένα µέσο για να έρθουν κοντά µε τα φιλικά τους πρόσωπα. Οι γυναίκες σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα της έρευνας αντιµετωπίζουν πιο έντονα τους ανασταλτικούς 

παράγοντες σε σχέση µε τους άνδρες. 

Καταλήγοντας, οι διευθύνσεις των χιονοδροµικών κέντρων οφείλουν να 

ενηµερώνονται για τα ψυχολογικά οφέλη και τα εµπόδια στην συµµετοχή στη 

χιονοδροµία, προκειµένου να διαµορφώνουν τα καλύτερα προγράµµατα και να 

παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους. 
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