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Πεξηνδηθφ Αζιεηηθνχ Σνπξηζκνχ θαη Αλαςπρήο
Γηεξεύλεζε θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ζε ππαίζξηεο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
αλαςπρήο ζηνλ Δζληθό Γξπκό ηεο Πάξλεζαο
Πεξίιεςε
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθήο αλαςπρήο ζε Δζληθφ Γξπκφ. Σν
δείγκα

ηεο

έξεπλαο

απνηέιεζαλ

201

ζπκκεηέρνληεο

ζε

ππαίζξηεο

αζιεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ ηεο Πάξλεζαο ηνπο
κήλεο Μαξηίνπ θαη Απξηιίνπ ηνπ 2013. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 111 άλδξεο (55,2%) θαη
90 γπλαίθεο (44,8%), ρσξηζκέλνη ζε πέληε ειηθηαθέο νκάδεο (<19, 20-29, 30-39, 40-49
θαη 50>). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλήηξσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 38 κεηαβιεηέο ηεο
θιίκαθαο Πξνηίκεζεο ηεο Αλαςπρηθήο Δκπεηξίαο (Recreation Experience Preference REP) ηνπ Driver θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (Driver, 1983; Driver & Knopf, 1977; Driver &
Tocher, 1970; Driver, Tinsley & Manfredo, 1991; Manfredo, Driver & Tarrant, 1996). Απφ
ηελ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε πξνέθπςαλ 9 παξάγνληεο: α) επίδεημεο, β)
άζθεζεο, γ) ξίζθνπ, δ) θπγήο, ε) θνηλσληθνπνίεζεο, ζη) επαθήο κε ηελ νηθνγέλεηα, δ)
επαθήο κε ηε θχζε, ε) βειηίσζεο, θαη ζ) ραιάξσζεο. Βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ κφλν γηα ηνπο παξάγνληεο θηλεηνπνίεζεο
«επίδεημε», «θπγή» θαη «επαθή κε ηελ θχζε». ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα
ζηα δχν θχια παξνπζηάζηεθαλ κφλν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ «επαθή κε ηελ
νηθνγέλεηα» θαη «επαθή κε ηελ θχζε». πκπεξαζκαηηθά, νη ππεχζπλνη γηα ην ζρεδηαζκφ
δαζηθήο

αλαςπρήο

δελ

ζα

πξέπεη

γεληθά

λα

δηαθνξνπνηνχλ

ζεκαληηθά

ηηο

πξνζθεξφκελεο επθαηξίεο θαη ππεξεζίεο γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο,
ιακβάλνληαο ππφςε ην θχιν, ηελ ειηθία, θαζψο ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο δελ θαίλεηαη λα
δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά.
Λέμεηο θιεηδηά: θίλεηξα, θιίκαθα REP, δαζηθή αλαςπρή, αζιεηηζκφο αλαςπρήο.
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Πεξηνδηθφ Αζιεηηθνχ Σνπξηζκνχ θαη Αλαςπρήο
Exploring motives which participants have in outdoor recreational sports
activities at National Park of Parnitha

Abstract
The purpose of this research was to study the participation motives in outdoor
recreational sports activities. The sample of our research consisted of 201 participants
who joined outdoor recreational sports activities, which were carried out at National Park
of Parnitha on March and April of 2013. The survey comprised of 111 men (55,2%) and
90 women (44,8%), who were divided in five age groups (<19, 20-29, 30-39, 40-49 θαη
50>). For the evaluation of motives we used the scale of Driver and their partners’
(Driver, 1983; Driver & Knopf, 1977; Driver & Tocher, 1970; Driver, Tinsley & Manfredo,
1991; Manfredo, Driver & Tarrant, 1996), who formed the scale of Recreation
Experience Preference – (REP) which has 38 variables. Nine primary REP factors were
identified a) show off, b) exercise, c) risk, d) escape, e) socialization, f) family
togetherness, j) contact with the nature, h) skill development and i) relax. The results
supported statistically significant differences only between age groups and dimension of
«show of», «risk» θαη «contact with the nature». Also, the results supported statistically
significant differences between gender in only dimensions of « family togetherness » and
« contact with the nature ». Consequently, forest recreation managers should not
generally differentiate the recreational opportunities and services for leisure sports taking
into account gender, age, because the participations’ motives does not seem to differ
significantly.

Key words: motivations, REP scale, forest recreation, recreational sport
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Γηεξεύλεζε θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ζε ππαίζξηεο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
αλαςπρήο ζηνλ Δζληθό Γξπκό ηεο Πάξλεζαο
Δηζαγσγή
Ο ηξφπνο δηάζεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θάζε αηφκνπ ζε κία αλεπηπγκέλε
θνηλσλία απνηειεί πξνζσπηθή ππφζεζε θαη νπσζδήπνηε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε
θηινζνθία, ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ μερσξηζηά. Δίλαη απνδεθηφ
φηη ε «αλαςπρή», σο ηειηθφ πξντφλ ελαζρφιεζεο ελφο αηφκνπ κε δξαζηεξηφηεηεο
«ζρφιεο», έρεη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο, ζηε ζσκαηηθή, ςπρηθή, πλεπκαηηθή, θαη
ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ πγεία. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ «ςπραγσγίαο»,
«δηαζθέδαζεο», θαη «αζιεηηζκνχ αλαςπρήο», είλαη επζχλε θαη ππνρξέσζε μερσξηζηά
θάζε αηφκνπ, αιιά θπξίσο θαη θάζε νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο (Κνπζνχξεο, 2006).
H ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ σο πξνο ηελ απφθαζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζε
δξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθήο αλαςπρήο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ εμσηεξηθά θίλεηξα, ηα
νπνία αλαθέξνληαη ζηελ χπαξμε εμσηεξηθψλ αληακνηβψλ φπσο είλαη ε θνηλσληθή
αλαγλψξηζε θαη ε ζεηηθή θξηηηθή απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη απφ εζσηεξηθά
θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βίσζε ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή, φπσο ηελ
αηζζεηηθή απφιαπζε, ηε δηαζθέδαζε, ηε κάζεζε θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ (Deci & Ryan,
1985). Γελ ππάξρεη φκσο έλαο εληαίνο κεραληζκφο πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ δξάζε
φισλ ησλ θηλήηξσλ αιιά πνιινί επηκέξνπο κεραληζκνί αλάινγα κε ην θίλεηξν πνπ
κειεηνχκε θάζε θνξά. Σν θνηλφ ζηνηρείν φισλ

ησλ επηκέξνπο θηλήηξσλ είλαη φηη

πξνζθέξνπλ ην αλαγθαίν ελεξγεηαθφ δπλακηθφ, ηελ ηάζε ε νπνία είλαη απαξαίηεηε
πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζεί ε ζπκπεξηθνξά πξνο ζπγθεθξηκέλα πξνζδνθψκελα
απνηειέζκαηα. Έλα απφ ηα αληηθείκελα ηεο κειέηεο ησλ θηλήηξσλ είλαη ν εληνπηζκφο
ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά ζπκπεξηθνξά ή δξάζε. Σέηνηα αίηηα
κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο δπλάκεηο, αλάινγα κε ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν
εληνπίδνληαη, κπνξεί λα είλαη ζπλαηζζήκαηα, νξκέο, επηζπκίεο ή αθφκε ζηφρνη θαη
επηδηψμεηο, ή εξεζίζκαηα δηάθνξσλ ηχπσλ. Να επηζεκαλζεί σζηφζν, φηη ε γεληθφηεξε
έξεπλα θαη κειέηε ησλ θηλήηξσλ δελ αξθείηαη κφλν ζε απηά πνπ ην άηνκν ιέγεη, δηφηη ν
κεραληζκφο ζρεκαηηζκνχ ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο είλαη θάηη θαηά ην νπνίν δελ είλαη
αθφκε πιήξσο γλσζηφ θαη ηα αίηηα ηεο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα κελ είλαη πάληα εχθνιν
λα ζπλεηδεηνπνηεζνχλ θαη λα αλαθεξζνχλ απφ ην άηνκν (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 2012).
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ αλαςπρή ζε έλα άηνκν κπνξεί λα κε
ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ελψ κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαη απφ άηνκν ζε άηνκν. Απηφ
53

Πεξηνδηθφ Αζιεηηθνχ Σνπξηζκνχ θαη Αλαςπρήο
ζπκβαίλεη ιφγν ησλ δηαθνξψλ ηνπ θάζε αηφκνπ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πξνζσπηθφηεηα,
ην θχιν, ηε ζξεζθεία, ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θαηαγσγή. Δπίζεο ν ρξφλνο πνπ
δηαζέηεη έλα άηνκν ζηελ αλαςπρή δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν, ιφγν ηεο δηαθνξάο πνπ
έρνπλ ηα άηνκα σο πξνο ησλ θνξεζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπο. Απφ ηα άλσ ραξαθηεξηζηηθά
ζπκπεξαίλνπκε πσο ε αλαςπρή είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν,
θαζψο νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο γίλνληαη γηα επραξίζηεζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη
φρη γηα απνθνκηδή θάπνηνπ θέξδνπο φπσο γίλεηαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (Κσλζηαληηλάθνο,
2010). Οη άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αλαςπρήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θαη θπξίσο γηα δηαζθέδαζε θαη γηα
βειηίσζε ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ζπκκεηνρήο είλαη ε
βειηίσζε ή ε δηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηνπο πγείαο. Κάπνηα άηνκα
ζπκκεηέρνπλ γηα ιφγνπο θνηλσληθνπνίεζεο, κηαο θαη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ αζιεηηζκνχ γεληθφηεξα είλαη ε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε άιινπο αλζξψπνπο. Γηα
άιινπο ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα αλαςπρήο απνηειεί επθαηξία γηα ςπρηθή επθνξία,
γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, αθφκε θαη γηα ηε κείσζε ηνπ άγρνπο (Mull, Bayless, Ross,
& Jamieson, 1997). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή
ηεο αλαςπρήο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ππεξάζπηζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα θηλήηξσλ
ζρεηηθψλ κε ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ δηαζθέδαζε (Κνπζνχξεο, 2008).
H Υξφλε (2001) αλέθεξε, «πσο νη αλάγθεο ηνπ αζιεηηζκνχ αλαςπρήο δείρλνπλ
λα απνηεινχλ παξαθιάδηα ησλ αλαγθψλ ηεο επξχηεξεο αλαςπρήο. Οη αζιεηέο
αλαςπρήο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αζιεηηζκφ θαη γηα ιφγνπο άιινπο πέξα απφ ηελ ηθαλφηεηα
απφδνζεο. Οη Whelan θαη ζπλ. (1995), αλαθέξνπλ ηηο επθαηξίεο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο,
ξχζκηζεο ηνπ βάξνπο θαη ηεο δηάζεζεο, ηε βειηίσζε ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζψκαηνο, ηελ
αληίζηαζε πξνο ηελ δηαδηθαζία γήξαηνο θαη ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ σο
ζεκαληηθνχο ιφγνπο ζπζηεκαηηθήο ελαζρφιεζεο κε ηνλ αζιεηηζκφ αλαςπρήο» (ζει. 22).
Οη Manfredo, θαη ζπλ. (1996), ζπγθεληξψλνληαο έξεπλεο ηξηάληα ρξφλσλ ,
αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξηαο
αλαςπρήο, δεκηνχξγεζαλ ηελ θιίκαθα REP (Recreation Experience Preference). Ζ
θιίκαθα πεξηιακβάλεη 19 βαζηθέο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο, ελψ θάπνηεο
εκπεξηέρνπλ πεξαηηέξσ ππνθαηεγνξίεο (απφ 2 έσο 7). Βαζηθέο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ
είλαη: 1. Δπίηεπμε/ψζεζε (κε θαηεγνξίεο ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε, ηελ ελίζρπζε ηεο
απηφ εηθφλαο, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θ.α.) 2. Απηνλνκία-εγεζία (αλεμαξηεζία,
απηνλνκία, έιεγρνο) 3. Ρίζθν. 4. Δμνπιηζκφο. 5. πλεχξεζε νηθνγέλεηαο. 7. Νένη
άλζξσπνη (γλσξηκία κε λένπο αλζξψπνπο). 8. Γλψζε (γεληθή γλψζε, εμεξεχλεζε θ.ά.).
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9.Απφιαπζε ηεο θχζεο (γεληθή εκπεηξία ζηελ θχζε θ.ά.). 10. Απηφ έιεγρνο. 11.
Γεκηνπξγηθφηεηα. 12. Ννζηαιγία. 13. σκαηηθέο ηθαλφηεηεο. 14. σκαηηθή μεθνχξαζε
(ραιάξσζε). 15. Γηαθπγή απφ πξνζσπηθέο/θνηλσληθέο πηέζεηο (απειεπζέξσζεο
έληαζεο θ.ά.). 16. Γηαθπγή απφ ζσκαηηθή πίεζε (γαιήλε, εξεκία, εζπρία). 17. Κνηλσληθή
αζθάιεηα. 18. Δθπαίδεπζε-νδήγεζε ηξίησλ. 19. Μείσζε θηλδχλσλ (απνθπγή ξίζθσλ)
(Κνπζνχξεο, 2009).
Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθάζηνηε αλζξψπηλσλ αλαγθψλ αλαςπρήο νδεγεί ζηελ
εμαθξίβσζε θαη αλαγλψξηζε ηνπ πνηνο ιακβάλεη κέξνο ζε πνηα δξαζηεξηφηεηα
αλαςπρήο, πφηε, πνπ θαη γηα πφζν θαηξφ. Έηζη, αλ ιάβνπκε ππφςε καο, ηηο αιιαγέο ησλ
επηζπκηψλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ αηφκσλ γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, ην
ςπρνθπζηνινγηθφ κέξνο ηεο αλαςπρήο θαη ηα ζπλδπάζνπκε κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ
αηφκσλ, ηνλ ηξφπν επηινγήο θαη κεηαθίλεζεο ηνπο, ζε ζρέζε κε ην αηνκηθφ ηνπο
εηζφδεκα, ηφηε κπνξνχκε λα βξνχκε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ αθνξνχλ ζηε
δηαηήξεζε, ζρεδηαζκφ, αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ αλαςπρήο
(Παπαζηαχξνπ & Μαθξήο, 1985).
Ζ δαζηθή αλαςπρή είλαη έλα κφλν κέξνο ηεο πιαηηάο θαηεγνξίαο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο. Έλα ζεκαληηθφ ππνζχλνιν ηεο δαζηθήο αλαςπρήο αιιά θαη
ηνπ

αζιεηηζκνχ

αλαςπρήο

είλαη

νη

ππαίζξηεο

αζιεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην δάζνο θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ άηνκα δηαθφξσλ ειηθηψλ, ηα
νπνία ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ επραξίζηεζε θαη αλαςπρή θαη ε ελαζρφιεζε ηνπο
δελ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη εξαζηηερληθνχ αζιεηηζκνχ (Υξφλε,
2001).
ην πιαίζην ηεο αλαςπρηθήο νξγάλσζεο ησλ δαζψλ είλαη αλάγθε λα
θαηαλνήζνπκε ηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ απφ ηα δάζε
θαη λα γλσξίδνπκε ηνπο πξαγκαηηθνχο ή δπλεηηθνχο επηζθέπηεο (πνηνη είλαη, γηαηί
έξρνληαη, ηη ζέινπλ ζην δάζνο), έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα ηθαλνπνηεζνχλ κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν νη αλάγθεο ηνπο ζηελ δαζηθή αλαςπρή, ρσξίο λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε
ππφζηαζε ηνπ δάζνπο σο θπζηθφ νηθνζχζηεκα (Καζηνχκεο, 2010). Σφζν νη
ζπκκεηέρνληεο ζε δξαζηεξηφηεηεο δαζηθήο αλαςπρήο, φζν θαη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο
ηνπο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο πξέπεη λα απνηεινχλ ελ δπλάκεη αληηθεηκεληθφ ζηφρν γηα
ηνπο εθάζηνηε δηαρεηξηζηέο. Πηζαλέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο εθ κέξνπο ησλ πξψησλ
ζε ζπγθεθξηκέλα δηαρεηξηζηηθά κέηξα, ίζσο δψζνπλ -ιεηηνπξγψληαο κνλνζήκαληα –
πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ζηνπο δεχηεξνπο (Watson, Cole, Turner & Reynolds, 2000).
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Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο "Έξεπλαο Γαζηθήο Αλαςπρήο"
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ε δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ
ζπκκεηνρήο ζε ππαίζξηεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ ηεο
Πάξλεζαο, φπσο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γξπκνχ, ζα
βνεζήζνπλ θαη ζα ππνζηεξίμνπλ ηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο
αλαςπρηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έηζη ψζηε λα ρσξνζεηεζεί ζσζηά, λα απνθηήζεη ηζζφξνπν
ραξαθηήξα, λα γίλεη πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθή θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία,
βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ κνλαδηθνχ πιένλ πλεχκνλα πξαζίλνπ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ
Αηηηθήο, ν νπνίνο θαιείηαη λα θαιχςεη εμ νινθιήξνπ ηηο αλάγθεο δαζηθήο αλαςπρήο ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ ηεζζάξσλ πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ ηεο πξσηεχνπζαο
(Ακνξγηαληψηεο, 1997γ).
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο
φζσλ πξαγκαηνπνηνχλ ππαίζξηεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζηνλ Δζληθφ
Γξπκφ ηεο Πάξλεζαο. Δπίζεο, ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ
δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Μεζνδνινγία
Γείγκα
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε ππαίζξηεο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ ηεο Πάξλεζαο ηνπο
κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην ηνπ 2013 θαη είραλ ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 14 εηψλ. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ 201 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ νη 111 ήηαλ άλδξεο (55,2%)
θαη νη 90 γπλαίθεο (44,8%).
Μέζα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλήηξσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηαβιεηέο ηεο θιίκαθαο
ηνπ Driver θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (Driver, 1983; Driver & Knopf, 1977; Driver & Tocher,
1970; Driver, Tinsley & Manfredo, 1991; Manfredo, Driver & Tarrant, 1996), νη νπνίνη
δηακφξθσζαλ ηελ θιίκαθα Πξνηίκεζεο ηεο Αλαςπρηθήο Δκπεηξίαο (Recreation
Experience Preference – REP), ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη λα ζπιιέγεη ηα θίλεηξα ησλ
αηφκσλ πνπ επηζθέπηνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα θπζηθά πεξηβάιινληα
γηα ιφγνπο αλαςπρήο. Ζ παξαπάλσ θιίκαθα αμηνινγήζεθε θαη επηβεβαηψζεθε ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο (Alexandris,
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Kouthouris & Meligdis, 2006; Alexandris et al., 2009; Γαιάθεο et al., 2011; Kyle, Absher,
Hammitt & Cavin, 2006; Kyle, Graefe, Manning & Bacon, 2004). Δηδηθά, ζηε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηα θίλεηξα κειεηήζεθαλ κε κία πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο
εθδνρή ηεο θιίκαθαο REP (Manfredo et al., 1996), φπσο απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ
έξεπλα ησλ Γαιάθε θαη ζπλ. (2011). Πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή
αλάιπζε θαη αλαιχζεηο αμηνπηζηίαο α ηνπ Cronbach ζηηο 38 κεηαβιεηέο ηεο. Απφ ηηο
αλαιχζεηο, πξνέθπςαλ 9 παξάγνληεο: α) Δπίδεημεο κε 6 κεηαβιεηέο θαη α= .895, β)
Άζθεζεο κε 6 κεηαβιεηέο θαη α= .877, γ) Ρίζθνπ κε 6 κεηαβιεηέο θαη α= .875, δ) Φπγήο
κε 4 κεηαβιεηέο θαη α= .907 ε) Κνηλσληθνπνίεζεο κε 5 κεηαβιεηέο θαη α= .870, ζη)
Δπαθήο κε ηελ νηθνγέλεηα κε 2 κεηαβιεηέο θαη α= .931, δ) Δπαθήο κε ηελ θχζε κε 3
κεηαβιεηέο θαη α= .913, ε) Βειηίσζεο κε 3 κεηαβιεηέο θαη α= .873 θαη ζ) Υαιάξσζεο κε
3 κεηαβιεηέο θαη α= .719. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ ζε 7-βάζκηα θιίκαθα ηνπ Likert, απφ
ην 1 ("Γηαθσλψ απφιπηα") ζε 7 ("πκθσλψ απφιπηα"). Δπηπιένλ, ζπγθεληξψζεθαλ
ζηνηρεία γηα ην θχιν, ηελ ειηθία.
Ζ κεηαβιεηή «ειηθία» θαηεγνξηνπνηήζεθε ζε 5 ειηθηαθέο ππφ-νκάδεο σο εμήο: 1ε
ειηθηαθή νκάδα: «14-19 εηψλ», 2ε ειηθηαθή νκάδα: «20-29 εηψλ», 3ε ειηθηαθή νκάδα:
«30-39 εηψλ», 4ε ειηθηαθή νκάδα: «40-49 εηψλ» θαη 5ε ειηθηαθή νκάδα: «50 εηψλ θαη
κεγαιχηεξνο/ε».
Γηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Δλεκεξψζεθε πξνθνξηθά ε δηεχζπλζε ηνπ Γαζαξρείνπ ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ
Πάξλεζαο θαη ν ίδηνο εξεπλεηήο επηζθέθηεθε ηνπο ειεχζεξνπο ζε πξφζβαζε ρψξνπο
ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ θάζε άββαην θαη Κπξηαθή ησλ κελψλ Μαξηίνπ θαη Απξηιίνπ ηνπ
έηνπο 2013 απφ ηηο 10 π.κ. έσο ηηο 6 κ.κ..
Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ ή ζην ηέινο ηεο θάζε
ειεχζεξεο ππαίζξηαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, ζηνπο νξγαλσκέλνπο ρψξνπο αλαςπρήο ηνπ
Δζληθνχ Γξπκνχ ηεο Πάξλεζαο (Μφιαο, Παιαηνρσξίνπ, Αγ. Σξηάδνο, Μεηνρίνπ, Σαηνΐνπ)
θαη ζηα θεληξηθά κνλνπάηηα, δξφκνπο, πνδειαηνδξφκνπο θαη αλαξξηρεηηθά πεδία. Σν
εξσηεκαηνιφγην ήηαλ αλψλπκν θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπ ήηαλ εζεινληηθή. Ζ δηαλνκή ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή, έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε απνξηψλ
ησλ ζπκκεηερφλησλ λα επηιχνληαη επηηφπνπ. Πξηλ ηελ ζπκπιήξσζή ηνπο, δίλνληαλ νη
θαηάιιειεο εμεγήζεηο ηδηαίηεξα ζηνπο αιινδαπνχο εξσηψκελνπο. Ζ ζπιινγή ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ γηλφηαλ άκεζα, αθνχ πξψηα δηαπηζηψλνληαλ φηη απαληήζεθαλ φιεο νη
εξσηήζεηο. πιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 210 εξσηεκαηνιφγηα θαη απνθιείζηεθαλ 9 ιφγσ
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ιαζψλ ζηελ ζπκπιήξσζή ηνπο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηειηθά 201 εξσηεκαηνιφγηα,
ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζηφρν ζπιινγήο 200 εξσηεκαηνινγίσλ.
Οη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ηα
άηνκα απφ ηα νπνία δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ: νξεηλή
πεδνπνξία,

νξεηλή

πνδειαζία,

ηνμνβνιία,

νξεηλφο

δξφκνο

αληνρήο,

ειεχζεξε

θαηαζθήλσζε αλαξξίρεζε-θαηαξξίρεζε.
ηαηηζηηθή Αλάιπζε
Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ζηηο ππαίζξηεο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ ηεο Πάξλεζαο αλάινγα κε ηηο ειηθηαθέο
νκάδεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, έγηλε αλάιπζε one way ANOVA γηα
αλεμάξηεηα δείγκαηα. Σα θίλεηξα ήηαλ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη νη πέληε δηαθνξεηηθέο
ειηθηαθέο νκάδεο ήηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (κε πέληε δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο).
Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ζηηο ππαίζξηεο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ ηεο Πάξλεζαο αλάινγα κε ην θχιν ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, έγηλε αλάιπζε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Σν θχιν
ήηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (κε δχν παξάγνληεο) θαη ηα θίλεηξα ήηαλ ε εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή.

Απνηειέζκαηα
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ 201 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ νη 111 ήηαλ άλδξεο
(55,2%) θαη νη 90 γπλαίθεο (44,8%). Σν ζχλνιν ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1 & 2.
Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.

ΦΤΛΛΟ

ΖΛΗΚΗΑ

ΜΑΘΖ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΗΚΔ

55,2%

44,8%

14-19

20-29

30-39

40-49

50<

10,9%

25,4%

32,8%

31,3%

9,5%

ΓΖΜΟΗ

ΗΓΗΩΣΗΚ

ΔΠΗΥΔΗ

ΔΛΔΤΘΔΡΟ

ΑΝΔΡ

ΑΛΛ
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ΣΖ

Ο

Ο

ΡΖΜΑ



ΦΟΗΣΖ

ΤΠΑΛΛ

ΤΠΑΛΛ

ΣΗΑ

ΔΠΑΓΓΔΛΜ

ΣΖ

ΖΛΟ

ΖΛΟ

14,4%

20,4%

31,8%

ΓΟ

Ο

7,5%

3,0%

ΑΣΗΑ

ΔΠΑΓΓΔ
-

4,0%

18,9%

ΛΜΑ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΖΜΟΣΗ

ΓΤΜΝΑΗ

ΚΟ

Ο

6,5%

6,5%

ΛΤΚΔΗΟ

Σ.Δ.

Α.Δ.Η.

Η.
24,4%

16,9

31,3

%

%

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ
ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ

14,4%

Πίλαθαο 2. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.
ΑΝΤΠΑΝΣΡ

ΠΑΝΣΡΔΜΈ

ΥΩΡΗΜΔ

ΥΖΡ

ΤΓΚΑΣΟΗΚ

Ο

ΝΟ

ΝΟ

Ο

ΖΖ

40,3%

51,2%

3,0%

1,0%

4,5%

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
ΚΖ
ΚΑΣΑΣΑΖ

ΔΥΩ ΠΑΗΓΗΑ

ΓΔΝ ΔΥΩ ΠΑΗΓΗΑ

47,8%

1 ΠΑΗΓΗ

2 ΠΑΗΓΗΑ

3 ΠΑΗΓΗΑ

16,4%

26,9%

4,5%

52,2%

Πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε κε ηελ κέζνδν ηεο
αλάιπζεο ζε θχξηεο ζπληζηψζεο (Principal components analysis) γηα λα δηεξεπλεζεί ε
παξαγνληηθή δνκή ησλ ηξηάληα νθηψ κεηαβιεηψλ ηεο θιίκαθαο Πξνηίκεζεο ηεο
Αλαςπρηθήο Δκπεηξίαο (Recreation Experience Preference – REP). Σν θξηηήξην
θαζνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ ήηαλ νη ηδηνηηκέο λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ 1. Σα κέηξα
δηάγλσζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηεο αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζψλ ζηα
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ππφ κειέηε δεδνκέλα Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) θαη Bartlett’s test of sphericity έδσζαλ
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα (KMO=0,846 θαη x2=6262,177, p<0,01). Ωο απνδεθηφ φξην
θφξηηζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί έλα ζηνηρείν ζε θάπνηα αζξνηζηηθή θιίκαθα,
ζεσξήζεθε ην 0,40. Με ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε απνθαιχθζεθαλ ελλέα παξάγνληεο κε
ηδηνηηκή κεγαιχηεξε απφ έλα νη νπνίνη εξκελεχνπλ ζπλνιηθά ην 75,53% ηεο ζπλνιηθήο
δηαθχκαλζεο. Δπεηδή ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ είλαη πςειή, παξνπζηάδνληαη
απνηειέζκαηα κεηά απφ νξζνγψληα (varimax) πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ. Οη παξάγνληεο
είλαη νη εμήο: επίδεημε, άζθεζε, ξίζθν, θπγή, θνηλσληθνπνίεζε, επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα,
επαθή κε ηε θχζε, βειηίσζε θαη ραιάξσζε.
Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα παξαγνληηθήο αλάιπζεο.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Επίδειξη
πκκεηέρσ γηα λα δείμσ .86
ζηνπο άιινπο ηη αμίδσ

5

πκκεηέρσ γηα λα δείμσ .85
ζηνπο

άιινπο

φηη 1

κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ
πκκεηέρσ γηα λα θάλσ .81
θαιή εληχπσζε ζηνπο 4
άιινπο
πκκεηέρσ
δείρλσ

γηα

ζηνπο

λα .75

θίινπο 5

κνπ ηνλ εμνπιηζκφ κνπ
πκκεηέρσ

γηα

λα .60

μέξνπλ νη θίινη κνπ πνπ 9
πήγα
πκκεηέρσ
δηεγνχκαη

γηα

λα .49

ηζηνξίεο 2

ζηνπο θίινπο κνπ
Άζθεζε
πκκεηέρσ

γηα

λα

αλαπηχμσ ηηο δεμηφηεηεο

.84
1
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θαη ηθαλφηεηεο κνπ
πκκεηέρσ

γηα

λα

βειηησζψ

8

πκκεηέρσ
ειέγμσ

.83

γηα

ηηο

λα

ηθαλφηεηέο

.80
9

κνπ
πκκεηέρσ γηα λα κάζσ

.71

ηα φξηά κνπ

0

πκκεηέρσ γηα λα έρσ

.57

θαιή θπζηθή θαηάζηαζε

0

πκκεηέρσ

.52

γηα

λα

αζθεζψ

9

Ρίζθν
πκκεηέρσ

γηα

λα

.84

αηζζάλνκαη ην ξίζθν

3

πκκεηέρσ γηα λα δσ ζε

.83

επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο

1

πκκεηέρσ

.76

γηα

λα

ξηζθάξσ

2

πκκεηέρσ

γηα

λα

αηζζάλνκαη έθζηαζε
πκκεηέρσ

γηα

.66
3

λα

αηζζαλζψ ηελ γξήγνξε

.59
9

ξνή ησλ γεγνλφησλ
πκκεηέρσ

γηα

ρξεζηκνπνηψ

λα
ηνλ

.42
3

εμνπιηζκφ κνπ
Φπγή
πκκεηέρσ
μεθχγσ

γηα
απφ

λα

.86

ηηο

0

λα

.84

θαζεκεξηλέο
ππνρξεψζεηο
πκκεηέρσ

γηα
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απαιιαγψ

απφ

ηηο

6

λα

.84

ηηο

0

λα

.82

θαζεκεξηλέο εληάζεηο
πκκεηέρσ

γηα

ειαηηψζσ
θαζεκεξηλέο εληάζεηο
πκκεηέρσ

γηα

μεθχγσ

απφ

ηνλ

ζπλσζηηζκφ

6

ησλ

πφιεσλ
Κνηλσληθνπνίεζε
πκκεηέρσ

γηα

ζπλνκηιψ

λα

.87

κε

9

λα

.87

θαηλνχξγηνπο
αλζξψπνπο
πκκεηέρσ
γλσξίδσ

γηα

θαηλνχξγηνπο

2

αλζξψπνπο
πκκεηέρσ

γηα

παξαηεξψ

λα

άιινπο

.69
4

αλζξψπνπο
πκκεηέρσ γηα λα είκαη

.49

καδί κε ηνπο θίινπο κνπ

6

πκκεηέρσ γηα λα θάλσ

.52

πξάγκαηα

9

κε

ηνπο

θίινπο κνπ
Δπαθή

κε

ηελ

νηθνγέλεηα
πκκεηέρσ

.89
γηα

λα

8

πεξλάκε ρξφλν κε ηελ
νηθνγέλεηά κνπ
πκκεηέρσ

γηα

λα

ζπκκεηέρσ καδί κε ηελ

.88
5

νηθνγέλεηά κνπ
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Δπαθή κε ηελ θύζε
πκκεηέρσ

γηα

λα

.90

απνιαχζσ ηελ θχζε
πκκεηέρσ

0

γηα

λα

.88

απνιαχζσ ηελ ζέα

0

πκκεηέρσ γηα λα είκαη

.80

θνληά ζηελ θχζε

4

Βειηίσζε
πκκεηέρσ

γηα

λα

.69

αηζζαλζψ πεξήθαλνο
πκκεηέρσ

γηα

βειηηψζσ

7
λα

.66

ηελ

2

απηνπεπνίζεζή κνπ
πκκεηέρσ γηα λα δείμσ

.65

ηη αμίδσ

9

Υαιάξσζε
πκκεηέρσ

.68
γηα

λα

2

γηα

λα

.64

ραιαξψζσ
πκκεηέρσ
μεθνπξαζηψ
πκκεηέρσ

3
γηα

λα

.57

αηζζαλζψ θαιά κεηά ηελ

5

άζθεζε
Ηδηνηηκή

4,3

4,1

3,8

3,6

3,0

2,7

2,7

2,2

1,9

Δξκελεπφκελε

25,

16,

9,3

5,3

4,7

4,2

3,6

3,2

2,6

δηαθχκαλζε

2

9

4

4

5

3

4

5

8

.87

.87

.90

.87

.93

.91

.87

.71

7

5

7

0

1

3

3

9

Γείθηεο

αμηνπηζηίαο

ηνπ Cronbach

α .89
5

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα αλάινγα
κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηνλ παξάγνληα
«επίδεημε», (F(4,196)=6.083, p<.05), γηα ηνλ παξάγνληα «ξίζθν», (F(4,196)=3.578, p<.05), γηα
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ηνλ παξάγνληα «θπγή», (F(4,196)=8.020, p<.05), γηα ηνλ παξάγνληα «επαθή κε ηελ
νηθνγέλεηα», (F(4,196)=2.557, p<.05) θαη γηα ηνλ παξάγνληα «επαθή κε ηελ θχζε»,
(F(4,196)=4.460, p<.05). Ακέζσο κεηά ηελ αλίρλεπζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ
ζηνπο παξάγνληεο «επίδεημε», «ξίζθν», «θπγή», «επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα» θαη «επαθή
κε ηελ θχζε», πξαγκαηνπνηήζεθε ηεζη πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ Scheffe πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί κεηαμχ πνησλ νκάδσλ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Απφ ηα
απνηειέζκαηα θάλεθε, φηη ν παξάγνληαο «ξίζθν» θαη ν παξάγνληαο «επαθή κε ηελ
νηθνγέλεηα», δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
ειηθηαθψλ νκάδσλ. Όζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα «επίδεημε», ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ «14-19» θαη «30-39» (Μ.Ο.=2,20,
«14-19» θαη «40-49» (Μ.0.=2,49), «14-19» θαη «κεγαιχηεξνο/ε ησλ 50» (Μ.Ο.=2,06).
Όζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα «θπγή», ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ κεηαμχ
ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ «14-19» θαη «20-29» (Μ.Ο.=5,93, «14-19» θαη «30-39»
(Μ.Ο.=6,27), «14-19» θαη «40-49» (Μ.Ο.=6,08), «30-39» θαη «κεγαιχηεξνο/ε ησλ 50»
(Μ.Ο.=5,18). Όζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα «επαθή κε ηελ θχζε», ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ «14-19» θαη «30-39»
(Μ.Ο.=6,63).
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ t-test ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα αλάινγα κε ην θχιν, θάλεθε
φηη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ παξάγνληα «επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα»
παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια (t(191.414)=2.068,
p<.05), κε ηνπο άλδξεο λα αμηνινγνχλ πην ρακειά ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα
(Μ.Ο.=4,44) ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Μ.Ο.=5,04) θαη ηνπ παξάγνληα «επαθή κε ηελ
θχζε» παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια
(t(193.759)=2.372, p<.05), κε ηνπο άλδξεο λα αμηνινγνχλ πην ρακειά ην ζπγθεθξηκέλν
παξάγνληα (Μ.Ο.=6,16) ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Μ.Ο.=6,51).
πδήηεζε
Δίλαη γεγνλφο φηη ην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ ζην ηνκέα ηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο
επηθεληξψλεηαη ζηνπο ιφγνπο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ησλ αηφκσλ γηα ζπκκεηνρή
ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο,
λα δηεξεπλήζεη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε ππαίζξηεο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ ηεο Πάξλεζαο. Δπίζεο, ζηφρνο ηεο
παξνχζαο κειέηεο ήηαλ θαη ε θαηαγξαθή ηνπ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ.
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Ζ παξνχζα έξεπλα κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο αλέδεημε ελλέα
παξάγνληεο θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο (Δπίδεημε, άζθεζε, ξίζθν, θπγή, θνηλσληθνπνίεζε,
επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα, επαθή κε ηελ θχζε, βειηίσζε θαη ραιάξσζε). Οη ελλέα
παξάγνληεο είλαη ελλνηνινγηθά θαζαξνί κε απνδεθηή εζσηεξηθή ζπλνρή, ππνζηεξίδνπλ
ηε δνκηθή εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε δείθηεο αμηνπηζηίαο a ηνπ Cronbach
(Cortina, 1993), κε κηθξφηεξν δείθηε αμηνπηζηίαο απηνχ ηνπ παξάγνληα «Υαιάξσζε»
(a=.719) θαη κε κεγαιχηεξν δείθηε αμηνπηζηίαο απηνχ ηνπ παξάγνληα «Δπαθή κε ηελ
νηθνγέλεηα» (a=.931). Σν γεγνλφο φηη ππήξρε απηή ε πνηθηινκνξθία ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ απνηειεί απφ κφλν ηνπ έλα ρξήζηκν ζπκπέξαζκα γηα ηηο αλάγθεο ηνπο,
ην νπνίν πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζε νπνηνδήπνηε ζρεδηαζκφ παξνρήο
επθαηξηψλ αζιεηηθήο αλαςπρήο απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή.
Οη παξάγνληεο θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο πνπ αλαδείρηεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα
είλαη δχζθνιν λα ζπγθξηζνχλ κε παξάγνληεο άιισλ εξεπλψλ ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθηφο Διιάδνο, δηφηη αθελφο κελ αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θάζε
θνξά δξαζηεξηφηεηεο θαη αθεηέξνπ δηφηη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο εμαξηψληαη θαη
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ (Markland&
Hardy, 1993). Παξ φια απηά νξηζκέλνη παξάγνληεο ελλνηνινγηθά ηαπηίδνληαη κε
παξάγνληεο άιισλ εξεπλψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα .
Οη νθηψ απφ ηνπο ελληά παξάγνληεο πνπ αλαδείρηεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα
ήηαλ νη ίδηνη κε ηνπο νθηψ απφ ηνπο ελληά παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε
πξνεγνχκελε έξεπλα «αμηνιφγεζεο θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο αηφκσλ ζε πξνγξάκκαηα
ππαίζξηαο αλαςπρήο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
θαη Θξάθεο (Γαιάθεο et al., 2011). Γηαθνξά ππήξρε κφλν ζηελ αλάδεημε ζηελ παξνχζα
έξεπλα ηνπ παξάγνληα «Φπγή», ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο νη
ζπκκεηέρνληεο δνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο
Αζήλαο, ηεο κεγαιχηεξεο πφιε ηεο Διιάδαο κε ηνπο γλσζηνχο έληνλνπο ξπζκνχο
εξγαζίαο θαη ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα κέζα ζην πνηνηηθά ππνβαζκηζκέλν
πεξηβάιινλ. Οη ηέζζεξηο απφ ηνπο ελληά παξάγνληεο θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο (Ρίζθν,
θπγή, θνηλσληθνπνίεζε, επαθή κε ηελ θχζε) πνπ αλαδείρηεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα
ήηαλ νη ίδηνη κε ηνπο ηέζζεξηο απφ ηνπο επηά παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε
πξνεγνχκελε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ βφξεηα Διιάδα κε ζπκκεηέρνληεο
ζηελ ππαίζξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζθη (Alexandris et al., 2009).
Αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο ειηθηαθέο
νκάδεο θαη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο θάλεθε φηη ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
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γηα ηνπο παξάγνληεο «Δπίδεημε», «Ρίζθν», «Φπγή», «Δπαθή κε ηελ νηθνγέλεηα» θαη
«Δπαθή κε ηελ θχζε». Ο παξάγνληαο «Ρίζθν» θαη ν παξάγνληαο «Δπαθή κε ηελ
νηθνγέλεηα», δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
ειηθηαθψλ νκάδσλ. Όζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα «Δπίδεημε», ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ «14-19» θαη «30-39», «14-19» θαη
«40-49», «14-19» θαη «κεγαιχηεξνο/ε ησλ 50». Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα «Φπγή»,
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ «14-19» θαη
«20-29», «14-19» θαη «30-39», «14-19» θαη «40-49», «30-39» θαη «κεγαιχηεξνο/ε ησλ
50». Όζνλ αθνξά ηνλ παξάγνληα «Δπαθή κε ηελ θχζε», ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ «14-19» θαη «30-39». Απφ ηα
παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ειηθία σο παξάγνληαο επεξεάδεη
πεξηνξηζκέλα ηα θίλεηξα ησλ αλζξψπσλ γηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξηαο
αλαςπρήο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ζπκθσλεί κε ην ζπκπέξαζκα πξνεγνχκελεο έξεπλαο
«αμηνιφγεζεο θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο αηφκσλ ζε πξνγξάκκαηα ππαίζξηαο αλαςπρήο»
(Γαιάθεο et al., 2011), αιιά ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο πεξηνξηζκέλεο
ζηαηηζηηθά δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ δπν
εξεπλψλ. ηελ παξνχζα έξεπλα απφ ηα απνηειέζκαηα δε θάλεθαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηνλ παξάγνληα «Δπαθή κε ηελ
νηθνγέλεηα», ελψ θάλεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ θπξίσο ηεο ειηθηαθήο
νκάδαο «14-19» θαη ησλ άιισλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηνπο παξάγνληεο «Δπίδεημε»,
«Φπγή» θαη «Δπαθή κε ηελ θχζε». Παξφιν φκσο ην γεγνλφο φηη ζεκαληηθά επξήκαηα
πξνεγνχκελεο έξεπλαο θαηέγξαςαλ πεξηνξηζκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηα άηνκα
πνπ βξίζθνληαη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο εθεβείαο ηνπο θαη ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο ζε
ζχγθξηζε κε ηα κεγαιχηεξα άηνκα (Μαθαβέινπ et al., 2005) ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζην
πιαίζην ηεο αλαςπρήο απνηειεί ηε κφλε πεξίπησζε πνπ ηα κηθξφηεξα ζε ειηθία άηνκα
ήηαλ ζεκαληηθά πην δξαζηήξηα απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία άλδξεο θαη γπλαίθεο
(Margetts, Rogers, Widhal, Remaut de Winter & Zunft, 1999).
Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην θχιν θαη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο
θάλεθε φηη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαγφλησλ «Δπαθή κε ηελ
νηθνγέλεηα» θαη «Δπαθή κε ηελ θχζε» παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
αλάκεζα ζηα δχν θχια, κε ηνπο άλδξεο λα αμηνινγνχλ πην ρακειά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
παξάγνληεο. Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην θχιν σο
παξάγνληαο επεξεάδεη πνιχ πεξηνξηζκέλα ηα θίλεηξα ησλ αλζξψπσλ γηα ζπκκεηνρή ζε
δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ηείλεη λα ζπκβαδίζεη κε
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έξεπλα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, φπνπ δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
αλάκεζα ζην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη άληξεο
παξακέλνπλ ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά δξαζηήξηνη κε κηθξή δηαθνξά απφ ηηο γπλαίθεο
(ζπρλή θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα άληξεο 9% - γπλαίθεο 7%, κε θάπνηα κηθξή ζπρλφηεηα
36% θαη 30%, ζπάληα 18% θαη 16% θαη ηέινο θαζφινπ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα 37% θαη
47% αληίζηνηρα) ( Directorate General for Communication, 2014). Οκνίσο δελ ππήξμαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θηλεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζε έξεπλα ζηνλ Καλαδά (έληνλε δξαζηεξηφηεηα 41% άληξεο – 37%
γπλαίθεο, κέηξηα δξαζηεξηφηεηα 27% άληξεο – 27% γπλαίθεο, κηθξή δξαζηεξηφηεηα 20%
άληξεο – 23% γπλαίθεο, θαζφινπ δξαζηεξηφηεηα 17% άληξεο – 13% γπλαίθεο) (Craig,
Russel, Cameron & Beaulieu, 1997) Οη κηθξέο δηαθνξέο ππέξ ησλ αλδξψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, πηζαλά λα κελ αλαδείρηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα
ηεο παξνχζαο έξεπλαο ιφγσ ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ
αλδξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο πνπ
ζρεηίδνληαλ κε ην θχιν θαη ηα θίλεηξα έρνπλ ππνζηεξηρηεί θαη απφ πξνεγνχκελε έξεπλα
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα, φπνπ ηα απνηειέζκαηα είραλ δείμεη φηη κφλν ζε
έλαλ απφ ηνπο ελλέα παξάγνληεο ησλ θηλήηξσλ, ηελ «Οηθνγέλεηα», ππήξμαλ ζηαηηζηηθέο
ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη είρε δηαηππσζεί ε αηηηνινγία πσο ηα απνηειέζκαηα απηά κπνξεί
λα νθείινληαη ηφζν ζην γεγνλφο πσο ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θπξίσο είηε νηθνγέλεηεο,
είηε δεπγάξηα, νπφηε ε ζχλδεζε ησλ νκάδσλ δελ κπνξεί λα εκθαλίζεη αθξαία
απνηειέζκαηα απφ πιεπξάο έληαζεο ζπκκεηνρήο, φζν θαη ζην γεγνλφο πσο νη
δξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθήο αλαςπρήο δελ έρνπλ αληαγσληζηηθφ ραξαθηήξα θαη άξα νη
δηαθνξέο ησλ δπν θχισλ δελ εκθαλίδνληαη (Γαιάθεο et al., 2011).
Ζ θαηαλφεζε θαη ε εθηίκεζε, κέζσ ηεο θιίκαθαο REP, ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ
επηζθεπηψλ ζην δάζνο θαη ηαπηφρξνλα ζπκκεηερφλησλ ζε ππαίζξηεο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, είλαη πνιχηηκε φρη κφλν γηα ηελ επί ηφπνπ δηαρείξηζε ηεο
δαζηθήο αλαςπρήο, αιιά επίζεο θαη γηα άιιεο πηπρέο ηεο δηνξγάλσζεο ηεο αλαςπρήο,
φπσο ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη νη απνθάζεηο πξνψζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο (Raadik et al., 2010). Δπίζεο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλήηξσλ
σο κέζσ θαζνξηζκνχ ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, ζπκβάιεη σο δηαρεηξηζηηθφο νδεγφο
ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ επθαηξηψλ αλαςπρήο (Watson et al, 2000). Ζ δηαρείξηζε απηή
ηεο δαζηθήο αλαςπρήο, δηαθέξεη πάξα πνιχ απφ νπνηαδήπνηε άιιε δηαρείξηζε ελφο
ρψξνπ, κηαο θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη γηα ηελ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
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πεξηβάιινληνο (Elands & Marwijk, 2012) κε ηνλ ππνρξεσηηθφ θαζνξηζκφ ηεο θέξνπζαο
ηθαλφηεηαο ή ρσξεηηθφηεηαο ηνπ (θπζηθήο, νηθνινγηθήο, θνηλσληθήο, ρσξηθήο αλαςπρηθή).
Οη ππεχζπλνη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ δαζηθήο αλαςπρήο πξέπεη λα έρνπλ πξσηεχνληα
ζηφρν εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο, ηελ αχμεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ιακβάλνληαο ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα αξθεηά
ζέκαηα, φπσο θαζνξηζκφο ηνπ είδνπο, ηνπ κεγέζνπο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο
ησλ ρξήζεσλ αλαςπρήο, επηινγή δεηθηψλ θαη πξνηχπσλ ζρεδίαζεο, θαζνξηζκφ
επηπηψζεσλ ζην δάζνο, έιεγρν θαη θαζνξηζκφ ηνπ κέζνπ πξφζβαζεο, δπλαηφηεηα
δηακνλήο θαη δηαηξνθήο θαη άιια ζρεηηθά.
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη ππεχζπλνη γηα ην
ζρεδηαζκφ δαζηθήο αλαςπρήο δε ζα πξέπεη γεληθά λα δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά ηηο
πξνζθεξφκελεο επθαηξίεο θαη ππεξεζίεο γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο,
ιακβάλνληαο ππφςε ην θχιν, ηελ ειηθία, ην ρξφλν κεηαθίλεζεο θαη ην κέζν πξφζβαζεο,
θαζψο ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά, κε ηελ
δεδνκέλε πξνυπφζεζε πάληα φηη νη επηπηψζεηο απηψλ δελ μεπεξλνχλ ηα «φξηα
απνδεθηψλ αιιαγψλ» γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα
θίλεηξα ζπκκεηνρήο σο πξνο ηνλ παξάγνληα «Δπίδεημε», κε ηνπο λένπο 14 έσο 19 εηψλ
λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο ππφινηπεο ειηθίεο, ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο σο πξνο ηνλ
παξάγνληα «Φπγή» θαη «Δπαθή κε ηελ θχζε», κε ηηο ζπλήζσο κεγαιχηεξεο ειηθίεο λα
δηαθνξνπνηνχληαη θπξίσο κε ηνπο λένπο 14 έσο 19 εηψλ θαη ηέινο ηα θίλεηξα
ζπκκεηνρήο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο «Δπαθή κε ηελ νηθνγέλεηα» θαη «Δπαθή κε ηελ
θχζε» λα αμηνινγνχληαη απφ ηηο γπλαίθεο πςειφηεξα απφ ηνπο άληξεο.
ηελ παξνχζα έξεπλα ππήξμαλ θαη πεξηνξηζκνί πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ
γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Πηζαλά ηα απνηειέζκαηα λα επεξεάδνληαη ζεκαληηθά
απφ ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ιφγσ ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο, απφ ηελ αλαιεζή
απάληεζε

νξηζκέλσλ

εξσηψκελσλ

ιφγσ

ησλ

ππνθεηκεληθψλ

θαη

επηπφιαησλ

απαληήζεσλ ηνπο, απφ ηνλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ επηζθεςηκφηεηαο ηνπ δάζνπο ιφγσ ηνπ
ρξφλνπ ηεο άλνημεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, απφ ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο θαη
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ιφγσ ηνπ φηη
επλννχληαη ή φρη απφ απηέο νξηζκέλεο ππαίζξηεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο,
απφ ηηο απαληήζεηο πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ θνχξαζε θαη ηπρφλ άιιεο αληίμνεο
ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππαίζξηαο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
αθνχ νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ δφζεθαλ πξηλ ή ζην ηέινο ηεο θάζε ειεχζεξεο
ππαίζξηαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαη απφ ην πιήζνο ή ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ
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επθαηξηψλ γηα ππαίζξηεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο κφλν ρψξνπο ηνπ
Δζληθνχ Γξπκνχ ιφγσ ηεο πξνζέιεπζεο επηζθεπηψλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
απφ εθείλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε άιινπο ρψξνπο κε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο .
πκπεξάζκαηα
Σα αζηηθά δάζε θαη ηδηαίηεξα εθείλα δίπια ζε κεγαινππφιεηο παξέρνπλ επθαηξίεο
ζε πάξα πνιινχο αλζξψπνπο γηα έλα επξχ θάζκα απφ ππαίζξηεο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο απνηεινχλ ζπλήζσο κέζν
εθηφλσζεο γηα ηνλ άλζξσπν ηεο πφιεο θαζψο θαη έλα ελαιιαθηηθφ ηξφπν
δξαζηεξηνπνίεζεο ζε αληίδξαζε ηνπ ζχγρξνλνπ πηεζηηθνχ θαη αζθπθηηθνχ ηξφπνπ δσήο
πνπ δεκηνπξγεί ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη πνπ επηβάιινπλ νη δηάθνξεο θνηλσληθέο
νηθνλνκηθέο, εξγαζηαθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Ζ γλψζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηε
ζπκκεηνρή ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απαξαίηεηε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αεηθφξν
δηαρείξηζε ησλ δαζψλ απηψλ, έηζη ψζηε λα παξέρνληαη επθαηξίεο αλαςπρήο ζρεηηθέο κε
ηηο πξνηηκήζεηο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ, ρσξίο φκσο ηελ
ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πφξνπ, ιφγσ θαηαζηξνθηθψλ νηθνινγηθψλ επηπηψζεσλ.
ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλήζεθαλ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζηηο ππαίζξηεο
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ ηεο Πάξλεζαο θαζψο θαη πηζαλέο
δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ειηθία, ζην θχιν.
Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε ε χπαξμε ελλέα παξαγφλησλ θηλήηξσλ
ζπκκεηνρήο (επίδεημε, άζθεζε, ξίζθν, θπγή, θνηλσληθνπνίεζε, επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα,
επαθή κε ηε θχζε, βειηίσζε θαη ραιάξσζε). Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε
ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ηα θίλεηξα θάλεθε φηη φζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα «Δπίδεημε»,
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ «14-19» θαη
«30-39», «14-19» θαη «40-49», «14-19» θαη «κεγαιχηεξνο/ε ησλ 50». Όζνλ αθνξά ζηνλ
παξάγνληα «Φπγή», ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ
νκάδσλ «14-19» θαη «20-29», «14-19» θαη «30-39», «14-19» θαη «40-49», «30-39» θαη
«κεγαιχηεξνο/ε ησλ 50». Όζνλ αθνξά ζηνλ παξάγνληα «Δπαθή κε ηελ θχζε»,
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ «14-19» θαη
«30-39.
Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζην θχιν θαη ηα θίλεηξα θάλεθε φηη κφλν
ζηελ πεξίπησζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ παξάγνληα «Δπαθή κε ηελ νηθνγέλεηα» θαη ηνπ
παξάγνληα «Δπαθή κε ηελ θχζε» παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
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αλάκεζα ζηα δχν θχια, κε ηνπο άλδξεο λα αμηνινγνχλ πην ρακειά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
παξάγνληεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο.
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη ππεχζπλνη γηα ην
ζρεδηαζκφ δαζηθήο αλαςπρήο δε ζα πξέπεη γεληθά λα δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά ηηο
πξνζθεξφκελεο επθαηξίεο θαη ππεξεζίεο γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο,
ιακβάλνληαο ππφςε ην θχιν, ηελ ειηθία θαζψο ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο δελ θαίλεηαη λα
δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά, κε ηελ δεδνκέλε πξνυπφζεζε πάληα φηη νη επηπηψζεηο
απηψλ δελ μεπεξλνχλ ηα «φξηα απνδεθηψλ αιιαγψλ» γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο σο πξνο ηνλ παξάγνληα
«επίδεημε», κε ηνπο λένπο 14 έσο 19 εηψλ λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο ππφινηπεο
ειηθίεο, ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο σο πξνο ηνλ παξάγνληα «Φπγή» θαη «Δπαθή κε ηελ
θχζε», κε ηηο ζπλήζσο κεγαιχηεξεο ειηθίεο λα δηαθνξνπνηνχληαη θπξίσο κε ηνπο λένπο
14 έσο 19 εηψλ θαη ηέινο ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο «Δπαθή κε
ηελ νηθνγέλεηα» θαη «Δπαθή κε ηελ θχζε» λα αμηνινγνχληαη απφ ηηο γπλαίθεο πςειφηεξα
απφ ηνπο άληξεο.
Ζ θαηαγξαθή ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ , φπσο θαη ε θαηαγξαθή
νπνηνδήπνηε άιισλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
επηζθεπηψλ,

ζπκβάιεη

ζην

λα

δνζνχλ

απαληήζεηο

ζε

εξσηεκαηηθά

γηα

κηα

απνηειεζκαηηθή, ζχγρξνλε δηαρείξηζε αλάπηπμεο ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
δαζηθήο αλαςπρήο, ηα νπνία ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα
έρνπλ απαληεζεί.
Μειινληηθέο έξεπλεο κε κεγαιχηεξν θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δείγκα θαη απφ
άιινπο Δζληθνχο Γξπκνχο ηεο Διιάδαο απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε
δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο αζθαιέζηεξσλ
ζπκπεξαζκάησλ κε κεγαιχηεξε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή αμία. Δπίζεο, κειινληηθέο
έξεπλεο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εμέηαζε ηνπ ξφινπ ησλ θηλήηξσλ φρη κφλν ζε
ζρέζε κε δεκνγξαθηθά ή πξνζσπηθφηεηαο ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην εηζφδεκα, ε
κφξθσζε θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην επίπεδν
επηθηλδπλφηεηαο ή ην επίπεδν έληαζεο ησλ ππαίζξησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
αλαςπρήο.
Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, πσο πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη
αλαιχζεηο γηα ην ξφιν ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο , ζα δηεπθνιχλεη ηνλ ζρεδηαζκφ
ζπγθεθξηκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα πεξηζζφηεξεο θαη πνηνηηθφηεξεο
επθαηξίεο ππαίζξηαο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλαςπρήο, νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ηηο
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αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε θνηλσληθά,
νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά απνδεθηφ ηξφπν, κέζα ζηα πιαίζηα κηαο νινθιεξσκέλεο θαη
βηψζηκεο δηαρείξηζεο ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο.
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