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Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζπκκεηνρήο αζθνύκελσλ ζε γπκλαζηήξηα.  

Πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ζε πόιε ηεο Β. Ειιάδαο 

 

Πεξίιεςε 

Σηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηνπο ιόγνπο πνπ αλαζηέιινπλ  ηε 

δηάζεζε ησλ αηόκσλ λα αζθνύληαη ζε γπκλαζηήξηα. Επηπιένλ ζηόρνη ήηαλ ε αμηνιόγεζε 

ηεο πηζαλήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ αλάινγα κε ην θύιν θαη 

ηελ ειηθία ησλ αζθνπκέλσλ. Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 116 κέιε γπκλαζηεξίσλ ηεο 

Κνκνηελήο, όπνπ, λα ζεκεησζεί, όηη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ εγγεγξακκέλσλ κειώλ 

ζε γπκλαζηήξηα είλαη θνηηεηέο. Απηό θαζηζηά ηε κειέηε πεξηπησζηνινγηθή, ελώ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο πηζαλόλ λα κπνξνύλ λα γεληθεπζνύλ θύξηα ζε πεξηνρέο κε αλάινγα 

ραξαθηεξηζηηθά. Τν 62,6% ήηαλ άλδξεο θαη ην 37,4% ήηαλ γπλαίθεο. Γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζθνπώλ ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιόγην ησλ Alexandris θαη Carroll 

(1997), ην νπνίν έρεη επαλεηιεκκέλσο ρξεζηκνπνηεζεί ζε ειιεληθνύο πιεζπζκνύο θαη 

απνηειείηαη από επηά παξάγνληεο:  «τροληθούς», «υστοιογηθούς», «γλώζες», 

«εγθαηαζηάζεφλ/σπερεζηώλλ», «προζβαζηκόηεηας/οηθολοκηθούς», «αποσζία παρέας» 

θαη «αποσζίας ελδηαθέροληος/ προεγούκελες ζεηηθής εκπεηρίας». Τα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ πσο νη αζθνύκελνη δπζθνιεύνληαη λα εμνηθνλνκήζνπλ ηα ρξήκαηα πνπ 

απαηηνύληαη, δελ είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ γπκλαζηεξίσλ 

ελώ ληώζνπλ όηη δελ έρνπλ παξέα πνπ ζα ηνπο σζήζεη λα αζθεζνύλ. Πξνέθπςε, επίζεο, 

όηη νη άλδξεο απνζαξξύλνληαη πεξηζζόηεξν από ηηο γπλαίθεο από ηνλ παξάγνληα 

«προζβαζηκόηεηα/οηθολοκηθά» θαη παξνπζηάδνπλ ιίγε πεξηζζόηεξε έιιεηςε ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ γηα άζθεζε. Όζνλ αθνξά ζηηο δηαθνξέο ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ, θαη πάιη ν 

παξάγνληαο «Προζβαζηκόηεηα/Οηθολοκηθοί» θαίλεηαη λα επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 20-29 εηώλ, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 30-39 εηώλ. Καζώο νη 

παξάγνληεο απηνί εκπνδίδνπλ ηε δηάζεζε γηα άζθεζε ζηα γπκλαζηήξηα θαη ηε δηαηήξεζε 

ησλ πειαηώλ, νη ηδηνθηήηεο θαη κάξθεηηλγθ κάλαηδεξ γπκλαζηεξίσλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 

ηα απνηειέζκαηα απηά ππόςε ηνπο, κε ζηόρν ηε δηαηεξεζηκόηεηα ηεο πειαηεηαθήο ηνπο 

βάζεο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: γπκλαζηήξην, αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο, άζθεζε, ζπκκεηέρνλ  
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Constraints of participating in fitness centers.  

A case study of a city in Northern Greece 

 

Abstract  

The aim of this research was to examine what constraints people from exercising in 

fitness centers in a city of Northern Greece.  Moreover, the study aimed to evaluate how 

participants’ sex and age may modulate these constraints. The sample consisted of 116 

members of Komotin’s fitness centers, 62.6% male and 37.4% female. As most fitness 

centers’ members in Komotini are students in the city’s University Department, the 

results should not be generalized. Alexandris and Carroll’s (1997) evaluation tool was 

chosen in order to register seven constraint factors: “Time”, “Psychology”, “Knowledge”, 

“Facilities/Services”, “Accessibility/Economic factors”, “Lack of companion” and “Lack of 

interest/Previous positive experience”. The results revealed that fitness centers’ 

members in Komotini moderately evaluate “Accessibility/Economic factors” as the main 

constraint of their participation. Men are more discouraged than women by this same 

factor. Moreover, participants aged 20-29 years old are also the ones that are mostly 

discouraged by the “Accessibility/Economic” dimension than those aged 30-39 years. 

Fitness centers’ owners and marketing managers should make amendments in the 

services provided if they wish to attract and maintain this group of possible participants. 

 

Key words: sports activities, participation motives, participation in camp, participant. 
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Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζπκκεηνρήο αζθνύκελσλ ζε γπκλαζηήξηα.  
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Εηζαγσγή 

Απνηειεί θνηλή παξαδνρή όηη ε άζθεζε έρεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ 

αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη θύινπ (Bassuk & Manson, 2010; Hoglund, Sadovsky & Classie, 

2009; Schuit, 2006). Έλαο δξαζηήξηνο ηξόπνο δσήο βνεζά ζηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο, 

ζπκβάιιεη ζηε θαιή πγεία ησλ νζηώλ, ησλ κπώλ θαη ησλ αξζξώζεσλ, κεηώλεη ηα 

ζπκπηώκαηα ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο θαζώο θαη ηε ιήςε θαξκάθσλ. Επηπιένλ, 

θαίλεηαη λα εληζρύεη ηελ ςπραγσγία θαη λα δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα αύμεζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο αιιά θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο (Specht, King, Brown & Foris, 2002). 

 Σύκθσλα κε ηνπο Κνπζνύξε, Αιεμαλδξή, Γηνβάλε θαη Φαηδεγηάλλε (2005), σο 

δείθηεο θαηαγξαθήο ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ησλ πνιηηώλ κίαο θνηλσλίαο, θαηά ηνλ 

ειεύζεξν ρξόλν ηνπο, είλαη θαη ην επίπεδν ελαζρόιεζήο ηνπο κε δξαζηεξηόηεηεο 

αζιεηηζκνύ θαη αλαςπρήο. Η εκπινθή ζε δξαζηεξηόηεηεο άζθεζεο θαη αλαςπρήο 

ζηνρεύεη ζηελ ςπρνπλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πγεία ησλ αηόκσλ θαη απνηειεί 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηείηαη από ηελ παηδηθή αθόκε ειηθία θαη λα 

δηαηεξείηαη σο κία δηα βίνπ ζπλήζεηα (Telama, Yang, Laakso, & Viikari, 1997). Η ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ εθήβσλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

αλαςπρήο, απνβιέπεη καθξνπξόζεζκα ζηε ζσκαηηθή επξσζηία, ζηελ ςπρνπλεπκαηηθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο πγεία (Δακηαλίδεο, Κνπζνύξεο & Αιεμαλδξήο, 2007). 

Επηπξόζζεηα, ε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ε άζθεζε πξνσζνύλ ηηο θνηλσληθέο 

ζπλαλαζηξνθέο θαη απνθέξνπλ ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά νθέιε ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο ησλ ζπκκεηερόλησλ (Alexandris, Barkoukis & Tsormpatzoudis, 2007). 

Σηε ζύγρξνλε επνρή όιν θαη πην ζπρλά νη γηαηξνί θαη νη δηαηξνθνιόγνη 

πξνηξέπνπλ ηνπο αλζξώπνπο λα ζηξαθνύλ πξνο ηελ άζθεζε, κε ζηόρν λα ιάβνπλ ηα 

νθέιε από απηήλ όπσο είλαη ε επηκήθπλζε ηεο δσήο, ε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο παρπζαξθίαο (Castellani, Ianni, Ricca, Mannucci, & Rotella, 2003). 

Δπζηπρώο, όκσο, ε ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο παξακέλεη 

ζεκαληηθά ρακειή (Dishman, 2001). Η θαζηζηηθή δσή ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο κηα 

ζύγρξνλε επηδεκία ηνπ αλαπηπγκέλνπ θόζκνπ πνπ θαίλεηαη λα απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε 

ηεο ειηθίαο (Arterburn, Crane & Sullivan, 2004). Εκπόδηα όπσο ε άζρεκε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε θαη ε έιιεηςε επθαηξηώλ γηα άζθεζε κεηώλνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα (Ajzen & Driver, 1991). Σύκθσλα κε ηνπο McAuley 
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θαη Mihalko (1998), νη πεξηζζόηεξνη αζθνύκελνη πνπ μεθηλνύλ θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

απνζύξνληαη πξηλ θαλ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ζηελ πγεία ηνπο.  

Είλαη θαηαλνεηό πσο ε έιιεηςε ειεύζεξνπ ρώξνπ γηα άζθεζε, ηδηαίηεξα ζηηο 

πόιεηο, απνηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ ζε απηή (Harahousou, 1999), ελώ ζπρλά νη 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο απνθεύγνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο ζε εμσηεξηθνύο 

ρώξνπο, θαζώο αλεζπρνύλ γηα ζέκαηα πηώζεσλ ή ηξαπκαηηζκώλ (Newson & Kemps, 

2007; Rasinaho, Hirvensalo, Leinonen, Lintunen & Rantanen., 2007; Booth, Bauman & 

Owen, 2002; Howland, Lachman, Peterson, Cote, Kasten, Jette & 1998; Wijlhuizen, de 

Jong, Hopman-Rock., 2007). Δπζηπρώο, παγθνζκίσο, ε ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

πξνγξάκκαηα άζθεζεο ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιεζπζκνύ είλαη ζεκαληηθά ρακειή  (Dishman, 

2001). Έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Ειιάδα (Alexandris & Stodolska, 

2004; Alexandris & Carroll, 1997; Δακηαλίδεο & ζπλ., 2007; Δάληζε, Μπαιάζθα & 

Αιεμαλδξήο, 2008) επηβεβαίσζαλ ην εύξεκα απηό αλαθέξνληαο όηη ε ζπκκεηνρή ησλ 

αηόκσλ ζε δξαζηεξηόηεηεο άζθεζεο θαη αλαςπρήο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Υπάξρεη, 

ινηπόλ, αλάγθε γηα ηελ θαηαγξαθή θαη θαηαλόεζε ησλ παξαγόλησλ απηώλ πνπ, ζηε 

βηβιηνγξαθία ηνπ αζιεηηθνύ κάξθεηηλγθ, νξίδνληαη σο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

ζπκκεηνρήο (Alexandris & Carroll 1997). Ωο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη νη 

ιόγνη πνπ αλαγλσξίδνληαη από ηνπο εξεπλεηέο θαη γίλνληαη αληηιεπηνί από ηα άηνκα σο 

απηνί πνπ αλαζηέιινπλ ή απνηξέπνπλ ηελ ηειηθή ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο 

άζθεζεο θαη αλαςπρήο (Jackson, 1993). Οη παξάγνληεο απηνί ζύκθσλα κε ηνπο 

Crawford θαη Godbey (1987) δηαθξίλνληαη ζε: εζσηεξηθνύο/αηνκηθνύο, δηαπξνζσπηθνύο 

θαη δνκηθνύο/εμσηεξηθνύο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο. 

Η δηάθξηζε αλάκεζα ζε πξνζσπηθνύο, δηαπξνζσπηθνύο θαη δνκηθνύο 

παξάγνληεο έγηλε από ηνπο Crawford and Godbey (1987) Οη πξνζσπηθνί παξάγνληεο 

αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ζηελ ςπρνινγία θαη ηε ζηάζε ηνπ θάζε αηόκνπ απέλαληη ζηελ 

άζθεζε ιόγσ ηεο έιιεηςεο ηθαλνηήησλ, πξνβιεκάησλ πγείαο ή παξαγόλησλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ έιιεηςε επθαηξηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο. Οη 

ελδνπξνζσπηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηε δπζθνιία εύξεζεο παξέαο γηα άζθεζε 

ελώ σο δνκηθνί νξίδνληαη νη παξάγνληεο πνπ παξαθσιύνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε 

ιόγσ έιιεηςεο πόξσλ θαη επθαηξηώλ.  

Οη πξνζσπηθνί παξάγνληεο έρνπλ απνδεηρζεί σο νη πιένλ ηζρπξνί ζηελ 

αλαζηνιή ηεο δηάζεζεο γηα άζθεζε (Alexandris & Carroll 1997a; Alexandris, 

Tsorbatzoudis & Grouios, 2002; Crawford et al., 1991). Επηπιένλ ν Crawford θαη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (1991) παξνπζίαζαλ έλα κνληέιν ζύκθσλα κε ην νπνίν νη αλαζηαιηηθνί 
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παξάγνληεο επηδξνύλ ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απόθαζεο ηνπ 

αηόκνπ γηα αζιεηηθή ζπκκεηνρή θαη βηώλνληαη από ην άηνκν ηεξαξρηθά. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί όηη ε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθά πξνγξάκκαηα άζθεζεο θαη αλαςπρήο έρεη 

πξνηαζεί σο έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο παξάγνληεο παξαθίλεζεο κε ζηόρν ηε 

κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ αηόκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ άζθεζε κέζα ζηηο πξώηεο 

εβδνκάδεο. 

Έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο εξεπλώλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ζηόρν ηελ εμέηαζε 

ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο ζπκκεηνρήο θαη ζηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε δείγκαηνο (Alexandris & Carroll, 1997a; 

Jackson & Henderson, 1995; McGuire, Dottavio & O’Leary, 1986; Raymore, Godbey, 

Crawford & Von Eye, 1994; Romsa & Hoffman, 1980; Searle & Jackson, 1985). Τν θύιν 

θαη ε ειηθία, είλαη αλάκεζα ζηηο θύξηεο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο έρνπλ 

δηεξεπλεζεί θαη έρνπλ βξεζεί όηη ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ αληίιεςε ησλ 

αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ. 

Η πιεηνςεθία ησλ εξεπλώλ πνπ εμέηαζαλ ηελ αληίιεςε ησλ αλαζηαιηηθώλ 

παξαγόλησλ ζπκκεηνρήο ζε ζρέζε κε ην θύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ βξήθαλ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. Σπγθεθξηκέλα νη γπλαίθεο βηώλνπλ ζε 

κεγαιύηεξε έληαζε ηνπο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο απ’ όηη νη άλδξεο (Henderson, 1996; 

Henderson & Allen, 1991; Henderson & Bialeschki, 1991; Horna, 1989; Jackson & 

Henderson, 1995; Raymore et al., 1994; Witt & Goodale, 1981). Μία από ηηο πξώηεο 

έξεπλεο ησλ Searle θαη Jackson (1985) έδεημε όηη νη γπλαίθεο πεξηνξίδνληαη πεξηζζόηεξν 

ζηε ζπκκεηνρή ηνπο απ’ όηη νη άλδξεο από παξάγνληεο όπσο είλαη ε έιιεηςε παξέαο, νη 

νηθνγελεηαθέο δεζκεύζεηο, ε έιιεηςε γλώζεσλ, ε έιιεηςε κεηαθνξηθνύ κέζνπ θαη ε 

έιιεηςε ζσκαηηθώλ ηθαλνηήησλ. Οη Αlexandris θαη Carroll (1997b) έδεημαλ όηη νη γπλαίθεο 

βηώλνπλ πεξηζζόηεξν ηνπο ελδνπξνζσπηθνύο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο απ’ όηη νη 

άλδξεο. Τν ίδην ππνζηήξημαλ θαη ν Raymore θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1994) αλαθέξνληαο 

όηη νη γπλαίθεο βηώλνπλ πην έληνλα αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο όπσο ε έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο, ε έιιεηςε γλώζεσλ, ε έιιεηςε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ. Σε έξεπλα 

πνπ έγηλε από ηνπο Brown, Brown, Miller θαη Hansen (2001) ζε κεηέξεο βξέζεθε όηη νη 

παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ ε έιιεηςε ρξόλνπ, θπξίσο από ηηο 

δεζκεύζεηο ηνπο ζηα παηδηά θαη ζηα θαζήθνληα ηνπ ζπηηηνύ, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο 

απέλαληη ζην ζύληξνθν ή ηε δνπιεηά, ε έιιεηςε ελέξγεηαο, ην όηη ε  άζθεζε δελ ήηαλ 

πξνηεξαηόηεηά ηνπο, θαζώο επίζεο θαη ην όηη δε δηαζθέδαδαλ αζθνύκελεο.  
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Όζν απμάλεηαη ε ειηθία ηα άηνκα θαίλεηαη λα δηαζέηνπλ ιηγόηεξν ειεύζεξν 

ρξόλνο γηα άζθεζε (Jackson, 1993; Searle & Jackson, 1985). Σηηο πεξηζζόηεξεο έξεπλεο 

ε έιιεηςε ρξόλνπ έρεη αλαδεηρζεί σο ν πην ζεκαληηθόο αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο πνπ 

βηώλνπλ ηα άηνκα έλαληη ηεο πηζαλήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο 

(Alexandris & Carroll, 1997a; Harrington, Dawson, & Bolla, 1992; McCarville & Smale, 

1993). Οη ππνρξεώζεηο ησλ αηόκσλ πξνο ηελ εξγαζία ηνπο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή άιιεο 

θνηλσληθέο δεζκεύζεηο επηδξνύλ ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ δηαζέζηκνπ ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ (Coalter, 1993; Jackson, 1993; Jackson & Henderson, 1995). Τα εκπόδηα απηά 

απμάλνληαη όζν ν άλζξσπνο πεγαίλεη πξνο ηελ ώξηκε ειηθία, ελώ ζηε ζπλέρεηα 

κεηώλνληαη, όζν δειαδή, βαδίδεη πξνο ηελ ηξίηε ειηθία (Jackson, 1993; McGuire et al., 

1986; Searle & Jackson, 1985). Επηπιένλ, όζνλ αθνξά ζηνπο δηαπξνζσπηθνύο 

αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε παξέαο, βξέζεθαλ λα 

βηώλνληαη πεξηζζόηεξν ζηηο λεαξέο θαη ζηηο κεγάιεο ειηθίεο, ζε ζρέζε κε ηε κέζε ειηθία 

(Jackson,1993; McGuire et al., 1986).  

Οη δνκηθνί παξάγνληεο, όπσο είλαη νη νηθνλνκηθνί ιόγνη (π.ρ. ε ρξέσζε γηα ηελ 

είζνδν ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ, ηα έμνδα γηα θαγεηό/πνηό, ηελ 

ελνηθίαζε ή αγνξά εηδηθνύ εμνπιηζκνύ, ην πνζό ζπλδξνκήο, θ.α.) θαη ζέκαηα 

πξόζβαζεο επεξεάδνπλ ζε έλα πνζνζηό ηε ζπκκεηνρή (Gratton & Taylor, 1995). Σε 

έξεπλά ηνπ ν Coalter (1993) ππνζηήξημε όηη ε ρξέσζε γηα ηελ είζνδν ζε έλαλ ρώξν 

αλαςπρήο κπνξεί λα κελ απνηειεί απόιπην εκπόδην γηα ηε ζπκκεηνρή, αιιά λα 

επεξεάδεη ηε ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο. Επαίζζεηεο θνηλσληθά νκάδεο όπσο νη καζεηέο, νη 

άλεξγνη θαη νη γπλαίθεο πνπ αζρνινύληαη κε ηα νηθηαθά, επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πξόζβαζεο (Alexandris & Carroll, 1997b). 

Αληηζέησο, νη δνκηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαίλεηαη λα κεηώλνληαη ζεκαληηθά κε ηελ 

αύμεζε ηεο ειηθίαο (Jackson, 1993). 

Όζν νη άλζξσπνη κεγαιώλνπλ ειηθηαθά, ε εκθάληζή ηνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ 

άζθεζε είλαη πην δύζθνιν λα βειηησζνύλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη 

θηλήηξνπ, ρακειήο απηνπεπνίζεζεο θαη ιόγσ ησλ πξόζζεησλ ππνρξεώζεσλ, όπσο ε 

εξγαζία θαη νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο (Biddle & Smith, 1991; Duda, 1991). Γηα ηνπο 

παληξεκέλνπο θαη ηνπο κεγαιύηεξεο ζε ειηθία αλζξώπνπο ε βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηνπ 

ζώκαηνο θαη νη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, κπνξνύλ λα είλαη ειάρηζηα ζεκαληηθνί ιόγνη 

θηλεηνπνίεζεο. Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη όηη ηα άηνκα κέζεο ειηθίαο θαη πάλσ δελ 

αηζζάλνληαη άλεηα ζηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο θπξίσο ιόγσ ησλ 

θνηλσληθώλ επαθώλ θαη πξνηύπσλ πνπ ππάξρνπλ ζε ζρεηηθνύο ρώξνπο, όπσο ε έληνλε 
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ζσκαηηθή δηάπιαζε, λένη θαη όκνξθνη ζπκκεηέρνληεο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

αηζζήκαηνο ληξνπήο θαη απνγνήηεπζεο, αθνύ δελ έρνπλ πηα κία λεαληθή εηθόλα 

(Satariano, Haight & Tager, 2002).  Οη έξεπλεο ζηελ Ειιάδα ζε απηό ην πιαίζην είλαη 

ηδηαηηέξσο πεξηνξηζκέλεο. 

Τν ζίγνπξν είλαη όηη ε ελαζρόιεζε ησλ πνιηηώλ θάζε ειηθηαθήο νκάδαο, θύινπ, 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή κόξθσζεο κε ηνλ αζιεηηζκό θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

αλαςπρήο απνηειεί έλδεημε πγείαο ζε ζσκαηηθό, πλεπκαηηθό, ζπλαηζζεκαηηθό θαη ςπρηθό 

επίπεδν. Η δηαηήξεζε ή ε επαλάθηεζε ησλ παξαπάλσ αγαζώλ από ην άηνκν πξέπεη λα 

απνηειεί πξνηεξαηόηεηα θαη επηδίσμε θάζε αλεπηπγκέλεο θνηλσλίαο (Κνπζνύξεο & ζπλ., 

2005).  

Η άζθεζε ζε γπκλαζηήξηα απνηειεί πξαθηηθά θαη βηβιηνγξαθηθά κηα 

απνηειεζκαηηθή δηέμνδν ζην πξόβιεκα ηεο ππνθηλεηηθόηεηαο ησλ αηόκσλ, ηδίσο δε 

απηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζε αζηηθέο ή εκηαζηηθέο πεξηνρέο. Η ζρέζε κεηαμύ ηεο ζπρλόηεηαο 

ζπκκεηνρήο ησλ πειαηώλ θαη ησλ θεξδώλ ησλ γπκλαζηεξίσλ είλαη θπζηθά άκεζα 

αιιειέλδεηεο κεηαμύ ηνπο. Οη Rosenberg θαη Czepiel (1983) αλέθεξαλ όηη θνζηίδεη 6 

θνξέο πεξηζζόηεξν ζε έλα γπκλαζηήξην λα πξνζειθύζεη θαηλνύξγηνπο πειάηεο από ην 

λα θξαηήζεη ηνπο ήδε ππάξρνληεο. Είλαη θαηαλνεηό όηη ε ελίζρπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ 

αλαζηέιινπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ ζηελ άζθεζε δεκηώλεη ηα γπκλαζηήξηα, ελώ 

ζύκθσλα κε ηνπο Reidheld θαη Sasser (1990), ε παξακνλή θαη ε πίζηε ησλ πειαηώλ ζην 

γπκλαζηήξην, κπνξεί λα απνθέξεη θέξδε από 25% έσο 85%. 

Σθνπόο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

αλαζηέιινπλ ηε δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζε άηνκα πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλα ζε 

γπκλαζηήξηα ζηελ πόιε ηεο Κνκνηελήο. Επηκέξνπο ζηόρνη ήηαλ λα κειεηήζεη ηηο πηζαλέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αμηνιόγεζε ησλ παξαγόλησλ απηώλ αλάινγα κε ην θύιν θαη ηελ 

ειηθία ησλ αζθνπκέλσλ. 

 

Μεζνδνινγία 

Δείγμα  

Τν εξσηεκαηνιόγην ζπκπιήξσζαλ 116 κέιε γπκλαζηεξίσλ ηεο Κνκνηελήο,  72 (62,6%) 

άληξεο θαη 43 (37,4%) γπλαίθεο, ειηθίαο θπξίσο 20-29 εηώλ (59,8%).  

 

Όπγανο αξιολόγηζηρ  

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιόγην ησλ 

Alexandris θαη Carroll (1997a), ην νπνίν έρεη επαλεηιεκκέλσο ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 
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αμηνινγήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαζηέιινπλ ηε δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα άζθεζεο θαη αλαςπρήο θαη έρεη ειεγρζεί ε εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ 

ζε δηάθνξνπο ειιεληθνύο πιεζπζκνύο (Alexandris & Carroll, 1997a; Alexandris et al., 

2007; Αlexandris & Stodolska, 2004; Δακηαλίδεο & ζπλ., 2007; Δάληζε, & ζπλ, 2008; 

Κνπζνύξεο & ζπλ., 2005). Τν εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη από επηά (7) παξάγνληεο 

πνπ αθνξνύλ ζηελ αλαζηνιή ηεο δηάζεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξάγνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη: α) «Φροληθοί» (4 

κεηαβιεηέο), β) «Χστοιογηθοί» (11 κεηαβιεηέο,), γ) «Γλώζες» (3 κεηαβιεηέο), δ) 

«Εγθαηαζηάζεφλ/Υπερεζηώλ» (4 κεηαβιεηέο), ε). «Προζβαζηκόηεηας/Οηθολοκηθούς» (6 

κεηαβιεηέο), ζη) «Αποσζία παρέας» (4 κεηαβιεηέο) θαη δ) «Ελδηαθέροληος» (6 

κεηαβιεηέο). Όιεο νη εξσηήζεηο απαληήζεθαλ κέζσ κίαο 5βάζκηαο θιίκαθαο ηύπνπ 

Likert.  

Η εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ παξαγόλησλ εμεηάζζεθε κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

ζπληειεζηή α ηνπ Cronbach. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο απηήο εληζρύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ Alexandris θαη Caroll (1997α). Με εμαίξεζε ηε 

δηάζηαζε: «Φροληθοί» (α=.64), πνπ παξνπζίαζε κέηξηα αμηνπηζηία, όινη νη ππόινηπνη 

παξάγνληεο παξνπζίαζαλ πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή (βι. Πίλαθα 2).  

 

Διαδικαζία ζςλλογήρ δεδομένων 

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ Ιαλνπάξην σο ην Μάην ηνπ 2013. 

Πξνεγήζεθε επηθνηλσλία κε ηνπο ππεπζύλνπο όισλ ησλ γπκλαζηεξίσλ ηεο πόιεο ηεο 

Κνκνηελήο (ζπλνιηθά νθηώ). Σηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κειέηε ζπκθώλεζαλ ηειηθά νη 

ηέζζεξηο. Τα εξσηεκαηνιόγηα δίλνληαλ ζηα κέιε από ηνλ έλαλ από ηνπο εξεπλεηέο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε γξακκαηεία ηνπ εθάζηνηε γπκλαζηεξίνπ θαη ζηνπο αζθνύκελνπο 

δεηνύληαλ λα ηα ζπκπιεξώζνπλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ ιεηςέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ιόγσ θνύξαζεο. 

Σπλνιηθά δηαλεκήζεθαλ 182 εξσηεκαηνιόγηα, επεζηξάθεζαλ 122, εθ ησλ νπνίσλ ηειηθά 

ζηε κειέηε αμηνπνηήζεθαλ ηα 116 (πνζνζηό επηζηξνθήο: 63,7%). 

 

Σηαηιζηικέρ αναλύζειρ 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS for 

Windows 16.0, κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιύζεηο αμηνπηζηίαο, πεξηγξαθηθέο 

αλαιύζεηο, T-test κε αλεμάξηεην παξάγνληα ην θύιν ησλ αζθνπκέλσλ θαη One Way 
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Anova γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα κε ηελ ειηθία ησλ αζθνπκέλσλ σο αλεμάξηεην 

παξάγνληα.  

 

Απνηειέζκαηα 

Από ηηο πεξηγξαθηθέο αλαιύζεηο ζηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύζαλ ζηελ ηδηόηεηα κέινπο 

πξνέθπςε όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ απαληεηώλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (42,2%) είλαη 

ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα κέιε ηνπ εθάζηνηε γπκλαζηεξίνπ (1-6 κήλεο). Επηιέγνπλ, 

όκσο, λα γπκλάδνληαη αξθεηά ζπρλά (5 θνξέο/εβδνκάδα: 30,4%) θαη γηα κία ώξα 

(1ώξα/θνξά: 40,8%) (Πίλαθαο 1). 

 

Πίλαθαο 1. Φξνληθό δηάζηεκα, ζπρλόηεηα θαη ρξόλνο ζπκκεηνρήο ζηελ άζθεζε ησλ 

κειώλ. 

Φξνληθό δηάζηεκα ηεο 

ηδηόηεηαο κέινπο (%) 

Σπρλόηεηα ζπκκεηνρήο 

ηελ εβδνκάδα (%) 

Φξόλνο άζθεζεο ηε θνξά 

(%) 

1-6κήλεο 42,2 2θ/εβδ. 7,8 1ώξα/θνξά 40,8 

7-12κήλεο 18,7 3θ/εβδ. 24,5 1,5ώξα/θνξά 37,8 

2 ρξόληα 15,4 4θ/εβδ. 27,5 2ώξεο/θνξά 21,4 

3 ρξόληα 7,7 5θ/εβδ. 30,4  

>3 ρξόληα 12,1 6θ/εβδ. 8,8 

 

Αποηελέζμαηα ηηρ 1ηρ Επεςνηηικήρ Υπόθεζηρ 

Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ε πξώηε ππόζεζε ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηνπο ιόγνπο 

πνπ θπξίσο αλαζηέιινπλ ηε δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ ζε 

γπκλαζηήξηα ηεο πόιεο ηεο Κνκνηελήο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηγξαθηθέο αλαιύζεηο 

ζηνπο επηά αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Από ηα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςε όηη ν ιόγνο πνπ θαίλεηαη πεξηζζόηεξν λα εκπνδίδεη ηα κέιε ησλ 

γπκλαζηεξίσλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη ν «Προζβαζηκόηεηας/ Οηθολοκηθοί», αλ θαη 

αθόκε θαη απηόο κεηξίσο επεξεάδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα (Μ.Ο.=3,42, 

Τ.Α.=1,49). Γεληθόηεξα, θαλέλαο από ηνπο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

άζθεζε δε θαίλεηαη λα εκπνδίδεη πεξηζζόηεξν από κέηξηα ηα άηνκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα ησλ γπκλαζηεξίσλ ηεο Κνκνηελήο. Αλαιπηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο ησλ παξαγόλησλ, θαη ησλ αλαιύζεσλ αμηνπηζηίαο απηώλ, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 
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Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ αλαζηέιινπλ ηε δηάζεζε γηα 

άζθεζε ησλ κειώλ γπκλαζηεξίσλ ηεο Κνκνηελήο. 

α/α Αλαζηαιηηθνί Παξάγνληεο Μ.Ο. Τ.Α. α ηνπ 

Cronbach 

1. Φροληθοί 2,9403 1,35467 .64 

2. Χστοιογηθοί 2,2391 1,15358 .86 

3. Γλώζες 2,1888 1,34214 .77 

4. Εγθαηαζηάζεης/Υπερεζίες 3,2630 1,57135 .82 

5. Προζβαζηκόηεηα/Οηθολοκηθοί 3,4167 1,49141 .78 

6. Παρέα 3,0431 1,71923 .83 

7. Ελδηαθέρολ 2,2065 1,40317 .89 

 

Αποηελέζμαηα ηηρ 2ηρ Επεςνηηικήρ Υπόθεζηρ 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζύγθξηζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ εκπνδίσλ ζπκκεηνρήο ζε 

γπκλαζηήξηα ηεο πόιεο ηεο Κνκνηελήο ζε ζρέζε κε ην θύιν ησλ κειώλ ηνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο θάλεθε όηη κόλν ε δηάζηαζε πνπ αθνξνύζε ζηελ «Προζβαζηκόηεηα/ 

Οηθολοκηθοί» ιόγνη (t(112) = 2,46, p<0.05) παξνπζίαζε κία κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηε 

δηαρείξηζή ηεο, κε ηνπο άλδξεο λα ηε ζεσξνύλ πην ζεκαληηθό εκπόδην (Μ.Ο.=3,68, 

Τ.Α.=0,9) ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Μ.Ο.=2,98, Τ.Α.=0,83) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. 

 

Αποηελέζμαηα ηηρ 3ηρ Επεςνηηικήρ Υπόθεζηρ  

Η Αλάιπζε Δηαθύκαλζεο (One Way ANOVA) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζνύλ ηπρόλ δηαθνξέο ζηηο δηαζηάζεηο ησλ εκπνδίσλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ 

κειώλ ησλ γπκλαζηεξίσλ  αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο δηαζηάζεηο: 

«Εγθαηαζηάζεης/ Υπερεζίες», (F(3,102) = 3,48, p<0.05) θαη 

«Προζβαζηκόηεηας/Οηθολοκηθοί» (F(3,101) = 4,33, p<0.05). Τα Post hoc ηεζη (Scheffe) πνπ 

δηεμήρζεζαλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ κέζσλ 

όξσλ ησλ δηαθνξεηηθώλ ειηθηαθώλ νκάδσλ θαλέξσζαλ δηαθνξέο κόλν ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ παξάγνληα «Προζβαζηκόηεηα/ Οηθολοκηθοί» κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 20-29 

εηώλ (Μ.Ο.=3,84, Τ.Α.=1,2) λα αμηνινγνύλ ηνλ παξάγνληα απηόλ σο πην ζεκαληηθό 

εκπόδην ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο 30-39 εηώλ (Μ.Ο.=2,66, Τ.Α.=0,94). Σε θαλέλαλ 



Πεξηνδηθό Αζιεηηθνύ Τνπξηζκνύ θαη Αλαςπρήο 

 

 

49 

από ηνπο ππόινηπνπο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο άζθεζεο δελ παξνπζηάζηεθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε γπκλαζηήξηα.  

 

Σπκπεξάζκαηα - Σπδήηεζε 

Σθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαζηέιινπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ ζε γπκλαζηήξηα. Επηπιένλ ζηόρνο ήηαλ ε αμηνιόγεζε ηεο 

πηζαλήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ αλάινγα κε ην θύιν θαη ηελ 

ειηθία ησλ αζθνπκέλσλ. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά θαζώο θαλέλαο από ηνπο 

αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζπκκεηνρή ησλ 

αηόκσλ ζηα γπκλαζηήξηα. Αλαθνξηθά κε ην θύιν ησλ ζπκκεηερόλησλ, θαίλεηαη όηη νη 

άλδξεο επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από ηνπο παξάγνληεο πξόζβαζεο θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνύο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Επηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

πξνέθπςαλ ζηνλ παξάγνληα «Προζβαζηκόηεηα/Οηθολοκηθά», όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

ειηθίαο 20-29 ηνλ αμηνινγνύλ σο ηνλ πην ζεκαληηθό, ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή νκάδα 30-

39εηώλ.  

Όζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο ππόζεζεο θαίλεηαη όηη ε δηάζηαζε 

«Προζβαζηκόηεηα/Οηθολοκηθοί ιόγοη» (Μ.Ο.= 3,4 , ΤΑ= 1,49) επεξεάδεη πεξηζζόηεξν (αλ 

θαη κεηξίσο) ηα κέιε ησλ γπκλαζηεξίσλ, ζηνηρείν απνιύησο ινγηθό θαζώο ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ζηε ρώξα επεξεάδεη ηε δηάζεζε ησλ αηόκσλ αιιά θαη ηε δηακόξθσζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα πάγηα έμνδά ηνπο. Οη επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηεο 

άζθεζεο ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ ηελ νκάδα ζηόρν ηνπο θξνληίδνληαο λα 

δηακνξθώζνπλ παθέηα πξνζθνξάο πνπ λα ηελ πξνζειθύνπλ. Καζώο ζηελ Κνκνηελή, 

έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηα γπκλαζηήξηα ηεο πόιεο είλαη θνηηεηέο  

ησλ Σρνιώλ θαη ησλ Τκεκάησλ πνπ εδξεύνπλ ζηελ πόιε (γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη 

θαη από ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο), νη επαγγεικαηίεο ζα πξέπεη λα 

δηακνξθώζνπλ νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο πνπ λα πξνζειθύνπλ θαη λα 

ηθαλνπνηνύλ απηήλ (ή θαη απηή) ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα. Η ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ 

κηαο ππεξεζίαο, άιισζηε, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά θαη από ηελ ηηκή ηεο (Ostrom & 

Iacobucci, 1995).  

Ο αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο «Ποηόηεηα εγθαηαζηάζεφλ/σπερεζηώλ» έιαβε ηε 

δεύηεξε αμηνιόγεζε  (Μ.Ο.=3,2 , ΤΑ=1,57). Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ ρξεηάδνληαη ζύγρξνλεο, πνηνηηθέο θαη θαιαίζζεηεο εγθαηαζηάζεηο. Η 

ηθαλνπνίεζε θαη ε αθνζίσζε ησλ πειαηώλ κηαο ππεξεζίαο επεξεάδεηαη θαη από ηελ 

πνηόηεηά ηεο (Ostrom & Iacobucci, 1995; Tsitskari, Antoniadis & Costa, 2014; Tsitskari, 
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Quick & Tsakiraki, 2014). Τν σξαίν πεξηβάιινλ ππεξεζηώλ έρεη ζεηηθή επηξξνή ζηελ 

αύμεζε ησλ εζόδσλ αιιά θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη αθνζίσζε ησλ πειαηώλ ησλ 

γπκλαζηεξίσλ (Meyer & Blumelhuber, 1998, Tsitskari et al., 2014a).  

 Η δηάζηαζε «Έιιεηυε παρέας» έιαβε ηελ ηξίηε κεγαιύηεξε ηηκή (Μ.Ο.=3,0, 

ΤΑ=1,7) σο αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο. Οη πξνζσπηθνί παξάγνληεο έρνπλ απνδεηρζεί 

σο νη πιένλ ηζρπξνί θαηά ηελ αλαζηνιή ηεο δηάζεζεο γηα άζθεζε (Alexandris & Carroll 

1997a; Alexandris et al., 2002; Crawford et al., 1991). Αληηζέησο ζε απηήλ ηελ έξεπλα 

νη πην ηζρπξνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο βξέζεθαλ όηη είλαη νη δνκηθνί, πηζαλά ιόγσ ηνπ 

λεαξνύ ηεο ειηθίαο ησλ απαληεηώλ. Οη πξνζσπηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

ηελ ςπρνινγία ηνπ αηόκνπ, εμαξηώληαη θαη δηακνξθώλνληαη από ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αλζξώπνπ, όπσο ην ραξαθηήξα ηνπ, ηελ πγεία, ην αίζζεκα 

απηνεθηίκεζεο ή ηελ έιιεηςε ηερληθήο σο πξνο θάπνηα κνξθή άζθεζεο. Παξόια απηά, 

παξόκνην απνηέιεζκα πξνέθπςε θαη ζε έξεπλα ησλ Κνπζνύξε θαη ησλ ζπλεξγαηώλ 

ηνπ (2005) ζε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο. 

 Οη δηαζηάζεηο «Έιιεηυε τρόλοσ» (Μ.Ο.=2,9 , ΤΑ=1,35), «Χστοιογηθοί 

παράγοληες» (Μ.Ο.=2,23, ΤΑ=1,15) θαη «Έιιεηυε ελδηαθέροληος/αποσζία 

προεγούκελες ζεηηθής εκπεηρίας» (Μ.Ο.=2,20, ΤΑ=1,40) θαη «Έιιεηυε γλώζεφλ» 

(Μ.Ο.=2,1, Τ.Α.=1,34) αμηνινγήζεθαλ πην ρακειά, σο αλαζηαιηηθνί, από ηνπο ινηπνύο, 

πηζαλά ιόγσ θαη πάιη ηεο λεαξήο ειηθίαο ησλ απαληεηώλ. Σε θάζε πεξίπησζε, ε 

πξνβνιή πνηνηηθώλ θαη νξζώλ εκπεηξηώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη 

ηε ζπρλή άθημε ζην ρώξν άζθεζεο ησλ πειαηώλ (Mull, Bayless, & Jamieson, 2005; 

Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2006).  

Σπλεπώο, νη παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη ιίγν πεξηζζόηεξν λα επεξεάδνπλ ηνπο 

αζθνύκελνπο ζε γπκλαζηήξηα είλαη νη δνκηθνί θαη ε πνηόηεηα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ/ππεξεζηώλ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν Coalter (1993) ππνζηήξημε όηη 

ε ρξέσζε γηα ηελ είζνδν ζε έλαλ ρώξν αλαςπρήο κπνξεί λα κελ απνηειεί απόιπην 

εκπόδην γηα ηε ζπκκεηνρή αιιά κπνξεί λα επεξεάδεη ηε ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο. 

Επαίζζεηεο θνηλσληθά νκάδεο όπσο, π.ρ. νη καζεηέο ή θνηηεηέο, επεξεάδνληαη 

πεξηζζόηεξν από νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πξόζβαζεο (Alexandris & 

Carroll, 1997b).  

 Όζνλ αθνξά ζηε δεύηεξε εξεπλεηηθή ππόζεζε γηα ην αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο 

ζηελ αμηνιόγεζε ησλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο, ν 

παξάγνληαο «Προζβαζηκόηεηα/Οηθολοκηθοί ιόγοη» θαίλεηαη λα είλαη ν κόλνο ηνλ νπνίν νη 

άλδξεο απαληεηέο αμηνινγνύλ πην έληνλα σο αλαζηαιηηθό (Μ.Ο.=3,68, Τ.Α.=0,9) ζε 
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ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο (Μ.Ο.=2,98, Τ.Α.=0,83). Αλ θαη ζηελ πιεηνλόηεηα 

ησλ εξεπλώλ νη γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνπλ πεξηζζόηεξεο αλαζηνιέο ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο άζθεζεο θαη αλαςπρήο (Αlexandris & Carroll, 1997a; 

Henderson, 1996; Henderson & Allen, 1991; Henderson & Bialeschki, 1991; Horna, 

1989; Jackson & Henderson, 1995; Raymore et al., 1994; Searle & Jackson, 1985; Witt 

& Goodale, 1981) ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, ε έξεπλα απηή ππνδεηθλύεη ην αληίζεην. 

Φπζηθά ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ηα πιένλ αληηπξνζσπεπηηθά 

θαζώο ην δείγκα ησλ γπλαηθώλ απαληεηώλ ήηαλ κηθξόηεξν από απηό ησλ αλδξώλ ελώ 

επηπιένλ ε πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηα γπκλαζηήξηα θαίλεηαη θύξηα λα 

είλαη λεαξνί θνηηεηέο ηεο πόιεο. Σε θάζε πεξίπησζε, νη επαγγεικαηίεο ησλ ρώξσλ 

άζθεζεο ζηελ Κνκνηελή θαη ζε πόιεηο κε αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά (πηζαλώλ) πειαηώλ, 

ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππόςε ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

έξεπλα απηή πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

πξνζθνξέο, ηα πξνγξάκκαηα άζθεζεο αιιά θαη ηηο πξνσζεηηθέο ηνπο ελέξγεηεο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. 

Η ηξίηε ππόζεζε αθνξνύζε ζηε δηαθνξνπνίεζε ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 

αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ άζθεζεο αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ απαληεηώλ. Ο κόλνο 

παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη δηαθνξεηηθά θάπνηεο ειηθηαθέο νκάδεο είλαη θαη 

πάιη ν «Προζβαζηκόηεηας/Οηθολοκηθοί». Η ειηθηαθή νκάδα ησλ 20-29 εηώλ αμηνιόγεζε 

σο κεγαιύηεξν εκπόδην ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα (Μ.Ο.=3,84, Τ.Α.=1,2) ζε ζρέζε κε 

ηα άηνκα ειηθίαο 30-39 εηώλ (Μ.Ο.=2,66, Τ.Α.=0,94). Καζώο απηή ε λεόηεξε 

πιεζπζκηαθή νκάδα απνηειείηαη θπξίσο από θνηηεηέο ή αλζξώπνπο πνπ αθόκε δελ 

έρνπλ δηακνξθώζεη ζπλζήθεο επαγγεικαηηθήο ή νηθνλνκηθήο απνθαηάζηαζεο, είλαη 

θπζηνινγηθό λα πεξηνξίδνληαη από ηελ ηηκή ελόο νξγαλσκέλνπ γπκλαζηεξίνπ. Από ηελ 

άιιε πιεπξά νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία αζθνύκελνη (30-39 εηώλ) είλαη πην 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη θαηαλννύλ ηελ αλάγθε γηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ή θαη γηα 

θνηλσληθνπνίεζε κέζα από ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη κέζσ ησλ γπκλαζηεξίσλ. 

Επηπιένλ, πηζαλά λα βξίζθνληαη ζε θαιύηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Jackson, 1993) θαη 

λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πιεξσκήο ηεο ζπλδξνκήο ζε ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο άζθεζεο 

θαη αλαςπρήο.  

Τα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ζίγνπξα δελ κπνξνύλ 

λα ζεσξεζνύλ αληηπξνζσπεπηηθά ηεο αγνξάο ηνπ fitness ζηελ Ειιάδα ή δηεζλώο. 

Καζώο πνιιέο είλαη νη πόιεηο, όκσο, όρη κόλν ζηελ Ειιάδα, ζηηο νπνίεο έλα ζεκαληηθό 

κέξνο ηεο νηθνλνκίαο ζηεξίδεηαη ζηελ ύπαξμε θνηηεηώλ, ηελ ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή 
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αλαςπρή ησλ λεαξώλ ζπνπδαζηώλ πνπ δηαβηνύλ ζε απηέο, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δίλεη 

κία εηθόλα ησλ δξάζεσλ θαη ελαιιαθηηθώλ πνπ κπνξνύλ θαη πξέπεη λα αλαπηύμνπλ νη 

επαγγεικαηίεο ησλ γπκλαζηεξίσλ ζε ζρεηηθέο πεξηνρέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζνπλ 

αιιά θαη λα δηαηεξήζνπλ απηήλ ηελ νκάδα-ζηόρν.  
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