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Περίληψη 

 
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι απόψεις των χρηστών και των δυνητικών 

χρηστών του Κλειστού Γυμναστηρίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

(εφεξής ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) διότι, η ολοκληρωμένη παιδεία συνιστά τον συνδυασμό 

πνευματικής καλλιέργειας και προαγωγής της σωματικής υγείας.  

 

Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο την διερεύνηση των αποτρεπτικών παραγόντων που 

εμποδίζουν τους φοιτητές από την ενεργό συμμετοχή στο γυμναστήριο αλλά και τους 

παράγοντες που πιθανόν να τους παρακινούσαν ώστε να εισάγουν την άθληση στους 

χώρους του ιδρύματος, στο πρόγραμμά τους. Επιπλέον στόχος της εργασίας αυτής ήταν 

να ερευνηθεί η ήδη υπάρχουσα κατάσταση ικανοποίησης των φοιτητών που 

χρησιμοποιούν το γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ..  

 

Δημιουργήθηκαν από την αρχή δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια για της δυο 

κατηγορίες φοιτητών. Σκοπός ήταν να ερευνηθεί η κάθε κατηγορία ξεχωριστά ώστε να 

παρθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Συνολικά, συμπληρώθηκαν 485 

ερωτηματολόγια από τα οποία τα 314 ήταν μη χρηστών και τα 171 ήταν χρηστών. Στη 

συνέχεια, δημιουργήθηκε ειδική βάση στο Microsoft Excel όπου έγινε η κωδικοποίηση 

των ερωτηματολογίων, η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Έπειτα, καταχωρήθηκαν τα δεδομένα στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS και έγινε 

ανάλυση συχνοτήτων, μέσων όρων και ανάλυση x2, έτσι ώστε να ανακαλυφθούν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ερωτήσεων. 

 

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν ότι όσον αφορά τους 

περιορισμούς στην κατηγορία των γενικών η τοποθεσία έχει την πρώτη θέση. 

Ακολουθούν οι ενδοπροσωπικοί με την έλλειψη χρόνου και τέλος, οι διαπροσωπικοί 

με την αδυναμία εύρεσης φίλων ώστε να αθλούνται παρέα. Επίσης ο παράγοντας με το 

μεγαλύτερο ποσοστό που δήλωσαν οι φοιτητές ότι θα τους παρακινούσε έτσι ώστε να 

γίνουν χρήστες του γυμναστηρίου είναι η ανακαίνιση χώρου αλλά και τα σύγχρονα 

όργανα. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι η γενική ικανοποίηση των φοιτητών από το 

γυμναστήριο είναι σε μέτρια επίπεδα. 

 

Τέλος, παρατέθηκαν διάφορες πρακτικές και δράσεις που μπορεί να ακολουθήσει το 

ίδρυμα ώστε να αυξήσει τους χρήστες του γυμναστηρίου. Οι πρακτικές αυτές αφορούν 

κυρίως την βελτίωση στον τομέα των υποδομών και των λειτουργιών του 

γυμναστηρίου αλλά και την ικανοποίηση των φοιτητών από τους γυμναστές. Με μικρές 

αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές αντιμετωπίζονται από τους γυμναστές 

υπάρχει η δυνατότητα να εμφανιστεί αισθητή αύξηση στην ικανοποίηση τους. 

Επιπλέον, τηρώντας ένα πιο αυστηρό πρόγραμμα όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής 

αλλά και κάποιες ανανεωτικές πινελιές στην αίθουσα ενδυνάμωσης, θα οδηγήσει στην 

μακροχρόνια αύξηση της ικανοποίησης των φοιτητών. 
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ABSTRACT 

 
In the present study /paper there are analyzed the views of both the current an 

Mediterranean university, due to the fact that, (because as it’s well known) integrated 

education consists the key to combine the spiritual cultivation and promote the physical 

health.   

 

The aim of this research is, at first, to investigate the deterrent factors that impede 

students from participating actively to the gym, consequently, to investigate the factors 

that might have prompted them to bring sport to the Foundation's premises in their 

program, but also the already existing state of satisfaction of the students using the gym 

of EL.ME.PA.. 

 

There were created from the beginning two different questionnaires for both the student 

categories intending to investigate both categories, intending to investigate both 

categories separately, for maximizing the status of the sample results. There were filled 

485 questionnaires in total, 314 of which were of the nonusers and 171 of them were 

of the users. Afterwards there was created a special database at Microsoft excel where 

were actualized, the decoding, the statistical processing and the results analyzation. 

Subsequently the data were registered to the statistical program SPSS and done a 

frequency analysis, average and x2 analysis, so that significant statistical differences 

can be detected, between the questions.  

 
The main study results show us, that of what regarding the restrictions in the general 

category, location has the first place, followed by the intrapersonal with the lack of 

time, and at the end the interpersonal with the inability if finding a friend company to 

exercise to together. Adding to that the factor that most of the students admitted that 

would motivate them to become gym members, would be a gym renovation and modern 

exercising machines. Furthermore, it is noted that the overall satisfaction of students 

from the gym, is averagely. 

 

Coming to an end, various practices and actions that the institution can take in order to 

increase the users of the gym have been mentioned. These practices relate mainly to the 

improvement of the infrastructure and the functions of the gym, as well as to the 

satisfaction of the students by the trainers. With minor changes in the way students are 

treated by the trainers, there is a potential for a substancial increase in their satisfaction. 

Additionally, following a stricter program on hygiene rules and some refreshing 

touches in the empowerment room, will lead to the long-term increase in student 

satisfaction. 

 

 

 

 

  



 6 

Περιεχόμενα 

Πίνακας περιεχομένων 

Κεφάλαιο 1  Σκοπός και Στόχοι της έρευνας .................................................................................. 8 

1.1 Εισαγωγή ........................................................................................................................................ 8 

1.2 Ερευνητικό ερώτημα ...................................................................................................................... 9 

1.3 Σκοπός της έρευνας........................................................................................................................ 9 

1.4 Στόχοι της έρευνας ......................................................................................................................... 9 

1.5 Χρησιμότητα της έρευνας .............................................................................................................. 9 

Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση ..................................................................................... 11 

2.1: Κλειστό Γυμναστήριο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ...................................................... 11 

2.2: Βιβλιογραφική Επισκόπηση ........................................................................................................ 12 

Κεφάλαιο 3 Μεθοδολογία της έρευνας ....................................................................................... 16 

3.1 Εισαγωγή ...................................................................................................................................... 16 

3.2 Ερευνητική Περιοχή ..................................................................................................................... 16 

3.3.1 Υποθέσεις χρηστών ................................................................................................................... 16 

3.3.2 Υποθέσεις δυνητικών χρηστών (μη χρήστες) ........................................................................... 19 

3.4 Σχεδιασμός του ερευνητικού́ εργαλείου (ερωτηματολογίου)..................................................... 21 

3.5 Ανάλυση των δεδομένων ............................................................................................................. 23 

Κεφάλαιο 4 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων .................................................................................. 24 

4.1 Εισαγωγή ...................................................................................................................................... 24 

4.2 Περιγραφική ανάλυση δημογραφικών χαρακτηριστικών ........................................................... 24 

4.3  Περιγραφική ανάλυση του ερωτηματολογίου Χρηστών ............................................................ 27 

4.4 Περιγραφική ανάλυση του ερωτηματολογίου των μη χρηστών ................................................. 41 

4.5 Στατιστική ανάλυση δεδομένων μη χρηστών .............................................................................. 48 
4.5.1 Ανάλυση γενικών περιορισμών ........................................................................................... 48 
4.5.2 Ανάλυση διαπροσωπικών περιορισμών .............................................................................. 52 

Κεφάλαιο 5  Σχολιασμός Εμπειρικών Αποτελεσμάτων................................................................. 55 

Κεφάλαιο 6 Συμπεράσματα ........................................................................................................ 61 

Κεφάλαιο 7 Βιβλιογραφία .......................................................................................................... 63 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ .......................................................................... 66 

 

 

 

 



 7 

 

Περιεχόμενα Διαγραμμάτων 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΦΥΛΟ ................................................................................................................................. 24 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΈΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ..................................................................................................................... 25 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΣΧΟΛΗ ................................................................................................................................. 26 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4:  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ .............................................................................................................. 27 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΆΘΛΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ................................................................................................ 27 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ............................................................... 28 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ........................................................ 28 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ...................................................................................... 29 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ .................................................................... 30 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ......................................................................... 31 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ .................... 31 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: ΧΡΟΝΟΣ  ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ................................................. 32 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ................................. 34 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ...................................................................................... 34 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ................................................................. 37 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16: ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ................ 37 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17:ΠΙΘΑΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ............................................................................. 39 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ............................................................................................................. 41 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19: ΓΥΜΝΑΖΟΣΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ..................................................... 41 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20: ΆΘΛΗΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ................................................................................................. 42 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21: ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ............................................................................. 42 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22: ΓΝΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ............................................................................. 43 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ .............................................................. 43 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24: ΕΑΝ ΝΑΙ, ΤΟΤΕ: ................................................................................................................... 44 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25: ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Η ΔΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ) ............................ 45 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26: ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ) ................................................. 45 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27: ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ) .................................................... 46 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ......................................... 47 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29: ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ......... 47 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ................................. 56 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ...................................................................................... 58 

 

Περιεχόμενα Πινάκων 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. – ΆΘΛΗΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ. ............................... 48 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. - ΆΘΛΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ................................ 49 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΕΝ ΜΕ ΒΟΛΕΥΕΙ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ...................................... 50 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΕΝ ΜΕ ΒΟΛΕΥΕΙ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΚΙΝΗΤΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ .................................................... 50 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΦΟΒΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΘΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ......................................... 51 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΦΟΒΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ............................................... 51 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ .............................................. 52 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΑΠΟΥΣΙΑ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΣΗ ΜΑΖΙ - ΈΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ....................................................................... 52 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΑΠΟΥΣΙΑ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΣΗ ΜΑΖΙ - ΌΧΙ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ............................. 53 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΑΠΟΥΣΙΑ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΣΗ ΜΑΖΙ–ΜΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ .......................... 54 
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Κεφάλαιο 1 
 Σκοπός και Στόχοι της έρευνας 

1.1 Εισαγωγή 

 

Η ιδέα για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας πηγάζει από το γεγονός 

ότι η σωματική δραστηριότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη γενική υγεία και 

ευημερία των ανθρώπων. Για αυτό το λόγο, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να 

μεριμνούν για την σωματική και φυσική κατάσταση των φοιτητών πέραν της 

μόρφωσής τους. Η ολοκληρωμένη παιδεία συνιστά τον συνδυασμό πνευματικής 

καλλιέργειας και προαγωγής της σωματικής υγείας.  

 

Το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. είναι το τρίτο πανεπιστήμιο στη περιφέρεια Κρήτης. Παρόλο του ότι 

είναι ένα σχετικά μικρό πανεπιστήμιο, εντούτοις διαθέτει πληθώρα αθλητικών 

εγκαταστάσεων διότι στοχεύει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των φοιτητών 

και των καθηγητών. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτει είναι ένας ειδικά 

διαμορφωμένος χώρος στον οποίο φιλοξενούνται μηχανήματα για αερόβια άσκηση 

καθώς και ποικιλία οργάνων για ενδυνάμωση. Επιπρόσθετα, υπάρχει μία αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων που φιλοξενεί αγώνες καλαθοσφαίρισης, βόλεϊ αλλά και 

χειροσφαίρισης. Η ίδια αίθουσα διατίθεται σε μια σειρά άλλων φορέων και ομάδων 

του γενικότερου πληθυσμού της πόλης τους Ηρακλείου  

 

Παρά την ύπαρξη αυτών των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. έχει 

παρατηρηθεί ότι αρκετοί είναι οι φοιτητές οι οποίοι χρησιμοποιούν το γυμναστήριο 

αλλά και την αίθουσα των πολλαπλών χρήσεων. 

Ύστερα από συζητήσεις με τον κ. Παντελάκη Μάρκο (υπεύθυνο Κλειστού 

Γυμναστηρίου) διαπιστώθηκε ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι η ελάχιστή 

προσέλκυση των φοιτητών (μη χρήστες) σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών που 

υπάρχουν στο ίδρυμα. Οπότε εμφανίστηκε η ανάγκη να ανακαλυφθούν οι αποτρεπτικοί 

παράγοντες που τους εμποδίζουν να κάνουν χρήση του γυμναστηρίου. Επίσης, τέθηκε 

το αίτημα να ερευνηθεί το επίπεδο της υπάρχουσας ικανοποίησης των χρηστών όσων 

αφορά τις υποδομές και τις λειτουργίες του γυμναστηρίου, τους γυμναστές αλλά και 

την συνολική ικανοποίηση τους.  

 

Αποφασίστηκε να εξεταστεί σε μεγάλη κλίμακα η ικανοποίηση των χρηστών, θέλοντας 

να καλυφτούν όλοι οι πιθανοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αυτό το 

συναίσθημα. Η ενδελεχείς εξέταση της ικανοποίησης προέκυψε από την πεποίθηση ότι 

εάν οι ήδη υπάρχοντες χρήστες είναι έως ένα βαθμό ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες 

που παρέχονται στο γυμναστήριο, μέσα από αυτές τις ερωτήσεις θα είναι εφικτό να 

εφαρμοστούν πρακτικές ώστε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ικανοποίηση. Έτσι, η 

αύξηση της ικανοποίησης των υπαρχόντων χρηστών πιθανότατα θα προσελκύσει τους 

δυνητικούς χρήστες αφού θα λαμβάνουν τα θετικά σχόλια και την ικανοποίηση που θα 

υπάρχει όσον αφορά το γυμναστήριο και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει. Δίνοντας 

δηλαδή έμφαση στους χρήστες, θα επιτευχθεί η προσέλκυση μεγαλύτερου ποσοστού 

φοιτητών οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν ακόμα το γυμναστήριο του ιδρύματος.  

Το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. σε μία προσπάθεια να στηρίξει το «Νους υγιής εν σώματι υγιή» αλλά 

και να αλλάξει την εικόνα της αθλητικής κατάστασης που επικρατεί στο ίδρυμα δείχνει 

άμεσο ενδιαφέρον να ωθήσει τους φοιτητές να αθλούνται. Διότι, μέσα από την άθληση 

επιτυγχάνεται η ανάπτυξη κοινωνικών αρετών, όπως είναι η συνεργασία, η 



 9 

αλληλεγγύη, η συνέπεια και η υπευθυνότητα, προάγει την ομαλή κοινωνικοποίηση του 

ατόμου και συντελεί στη σωματική και την ψυχική ισορροπία του. Για να επιτευχθεί 

αυτό το αποτέλεσμα το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. παρέχει στους φοιτητές αλλά και στο προσωπικό 

τη δυνατότητα για ποίκιλες αθλητικές δραστηριότητες στο Κλειστό Γυμναστήριο. 

1.2 Ερευνητικό ερώτημα 

 

Το ερευνητικό ερώτημα που προέκυψε αφορούσε τις αλλαγές που μπορεί να κάνει το 

ίδρυμα ώστε να αυξήσει την προσέλκυση των φοιτητών στο γυμναστηρίο αλλά και να 

ερευνηθεί το ήδη υπάρχον επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά τις παροχές που δίνει το 

γυμναστήριο. Για αυτό τον λόγο εξετάστηκαν οι πιθανοί αποτρεπτικοί παράγοντες που 

αποθαρρύνουν τους δυνητικούς χρήστες να αθλούνται στο κλειστό γυμναστήριο. 

Δημιουργήθηκε ειδική ερώτηση που αφορούσε τους ενδοπροσωπικούς, τους 

διαπροσωπικούς και τους δομικούς (γενικούς) περιορισμούς. Σε μία ξεχωριστή 

ερώτηση διατυπώθηκαν πιθανοί παράγοντες παρακίνησης των δυνητικών χρηστών 

(π.χ.  ανακαίνιση χώρους, ομαδικά προγράμματα, περισσότεροι γυμναστές), οι οποίοι 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την διοίκηση για να αυξηθούν οι ενεργοί 

φοιτητές στο γυμναστήριο του ιδρύματος. 

1.3 Σκοπός της έρευνας 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει τους παράγοντες που σχετίζονται 

με την αποτροπή των δυνητικών χρηστών ώστε να χρησιμοποιήσουν το κλειστό 

γυμναστήριο και οι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του 

βαθμού ικανοποίησης των ήδη υπαρχόντων χρηστών. Παράλληλα σκοπός της έρευνας 

αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ήδη υπαρχόντων χρηστών του 

γυμναστηρίου από της υπηρεσίες που προσφέρει, του τρόπου από τον οποίο 

πληροφορούνται για την ύπαρξη του, οι λόγοι που χρησιμοποιούν το γυμναστήριο 

καθώς και τις δραστηριότητες που επιλέγουν. Επίσης ερευνήθηκε το χρονικό διάστημα 

που χρησιμοποιούν το γυμναστήριο, πόσες φορές την εβδομάδα πηγαίνουν και ποιες 

ώρες μέσα στην ημέρα. 

1.4 Στόχοι της έρευνας 

 

Οι στόχοι που τέθηκαν στην συγκεκριμένη έρευνα αφορούν την εξερεύνηση των 

παραγόντων που οι φοιτητές βρίσκουν ως εμπόδιο ώστε να χρησιμοποιούν το 

γυμναστήριο. Δηλαδή η εύρεση των αποτρεπτικών παραγόντων. Επίσης, μία επιπλέον 

πρόκληση της έρευνας είναι η παράθεση διαφόρων παραγόντων παρακίνησης που θα 

ωθούσαν τους δυνητικούς χρήστες στην απόφαση να ξεκινήσουν να αθλούνται στο 

γυμναστήριο που τους προσφέρει το ίδρυμα. Τέλος, ένας ακόμα σημαντικός στόχος 

είναι η εξερεύνηση της ικανοποίησης των ήδη υπαρχόντων χρηστών από τις 

εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου αλλά και από τους γυμναστές.  

1.5 Χρησιμότητα της έρευνας 

 

Η χρησιμότητα της παρούσας έρευνας αφορά την αποτύπωση της τωρινής 

συμπεριφοράς που έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. απέναντι στο 

Κλειστό Γυμναστήριο. Η έρευνα αυτή θα βοηθήσει στη συλλογή σχετικών στοιχείων 

τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο ίδρυμα ώστε τα αρμόδια άτομα να μπορέσουν να 
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σχεδιάσουν την κατάλληλη στρατηγική και να εκτελέσουν τις απαραίτητες ενέργειες. 

Έπειτα από την εφαρμογή των ενεργειών αλλά και της στρατηγικής που θα 

εφαρμοστεί, αναμένεται η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το γυμναστήριο και 

η αυξημένη χρήση από τους φοιτητές.  

 

Με το πέρας της έρευνας θα έχουν καταγραφεί οι προτιμήσεις των φοιτητών στις 

δραστηριότητες που επιλέγουν αλλά και σε αυτές που θα ήθελαν να κάνουν. Επιπλέον 

θα έχουν ανακαλυφθεί οι αποτρεπτικοί παράγοντες οι οποίοι στέκονται ανάμεσα στην 

απόφαση των φοιτητών ώστε να ξεκινήσουν να αθλούνται αλλά και οι πιθανοί 

παράγοντες που θα επιδρούσαν θετικά και θα τους παρακινούσαν να χρησιμοποιήσουν 

το γυμναστήριο του ιδρύματος. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο θα ανακαλυφθεί έπειτα 

από την επεξεργασία των εμπειρικών αποτελεσμάτων είναι η ικανοποίηση των 

χρηστών του γυμναστήριο όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές του αλλά και 

την συμπεριφορά των γυμναστών. Με την κατανόηση που θα επέλθει έπειτα από την 

επεξεργασία και τα αποτελέσματα αυτών των στοιχείων, οι υπεύθυνοι θα μπορέσουν 

να αναπτύξουν αποτελεσματικότερα πλάνα δράσης για να προσελκύσουν φοιτητές, 

ικανοποιώντας ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών και των απαιτήσεων που υπάρχουν.  
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Κεφάλαιο 2 
Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

2.1: Κλειστό Γυμναστήριο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

 

Το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. αντιλαμβανόμενο ότι για να είναι ολοκληρωμένη η παιδεία των 

φοιτητών, δηλαδή να μην υπάρχει μόνο πνευματική καλλιέργεια αλλά και σωματική 

ευεξία παρέχει στους φοιτητές αλλά και στο προσωπικό του την δυνατότητα άθλησης 

στο Κλειστό Γυμναστήριο «Μάρκος Καραναστάσης». Τα οφέλη της ύπαρξης του 

αθλητισμού στα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι ότι βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των 

φοιτητών καθώς αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους και μεταβάλλεται προς το καλύτερο 

η συναισθηματική τους υγεία. ( Πατρώνη, 2007 (Danylchuk & Maclean, 2001; Weese, 

1997) ) Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές για κοινωνικοποίηση και για 

συνεργασία. Επίσης συμβάλει στην εκμάθηση καινούργιων δεξιοτήτων ή την 

εξάσκηση των ήδη υπαρχόντων, επιπλέον, τους βοηθάει να υιοθετήσουν έναν υγιεινό 

τρόπο ζωής (Πατρώνη, 2002  (Byl, 2002) ). 

 

Το ίδρυμα λειτουργούσε γυμναστήριο διαχρονικά στον χώρο του, με την σημερινή του 

μορφή όμως το γυμναστήριο λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2004. 

Το Κλειστό Γυμναστήριο έχει διάφορους χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ώστε να εξυπηρετηθούν οι πολλαπλές ανάγκες του ιδρύματος. Οι χώροι που είναι 

διαμορφωμένοι για αθλητικές δραστηριότητες είναι δύο (2): 

 

• Αίθουσα εκγύμνασης με βάρη: 

 

Είναι ένας αρκετά μεγάλος χώρος ειδικά διαμορφωμένος ώστε να φιλοξενούνται 

όργανα γυμναστικής. Η αίθουσα εκγύμνασης παρέχει στους αθλούμενους μηχανήματα 

για αεροβική άσκηση ( ποδήλατα, διαδρόμους, steps) και μία ποικιλία οργάνων για 

ασκήσεις ενδυνάμωσης με αντιστάσεις. Παρέχεται επίσης χώρος αποδυτηρίων 

ξεχωριστά για γυναίκες και άνδρες καθώς και WC. 

 

• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων: 

 

Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων είναι ένας χώρος ο οποίος φιλοξενεί αγωνιστικό χώρο 

καλαθοσφαίρισης (Basketball), βόλεϊ (Volleyball) και χειροσφαίρισης (Handball) με 

ξύλινο δάπεδο αγωνιστικών προδιαγραφών και κερκίδες 1850 θέσεων. Στο χώρο κάτω 

από τις κερκίδες φιλοξενούνται τα αποδυτήρια των αθλητών, διαιτητών, ιατρείο, WC 

κοινού ανδρών και γυναικών, γραφεία για διοικητική υποστήριξη και αποθήκες.  

 

Επιπρόσθετα, το ίδρυμα έχει προβλέψει και έχει διαμορφώσει έτσι τους χώρους ώστε 

να είναι δυνατή η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.  

Επιπλέον, στο γυμναστήριο διοργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήματα μπάσκετ και 

βόλεϊ ανάμεσα στις σχολές και τα τμήματα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.. Το γυμναστήριο έχει 

αναλάβει πολλές χρονιές τη διεξαγωγή Παγκρήτιον και πανελλήνιων αγώνων με 

πολλές διακρίσεις. Επιπλέον στην προσπάθεια του να προσφέρει βοήθεια στην τοπική 

κοινωνία παραχωρεί κάποιους χώρους σε αθλητικούς συλλόγους (ακαδημίες) και σε 

ομάδες εργαζομένων. 

(https://www.teicrete.gr/merimna/el/σελίδες-μενού/περιγραφή) 
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2.2: Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η εκτίμηση ότι όλο και λιγότεροι είναι οι φοιτητές οι 

οποίοι αφιερώνουν χρόνο σε δραστηριότητες αναψυχής. Το κυνήγι της επαγγελματικής 

αποκατάστασης, το άγχος της άρτιας απόδοσης στις απαιτήσεις των πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων όπως και η συνεχόμενη απόκτηση και εξέλιξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, 

αποθαρρύνει τους φοιτητές να συμμετάσχουν στις αθλητικές δραστηριότητες 

(Σούλιου, Α., 2007). 

Δεδομένο είναι όμως ότι η σωματική δραστηριότητα είναι ζωτικής σημασίας για την 

γενική υγεία και την ευημερία των ενηλίκων. Παρά την σπουδαιότητα που έχει, πολλοί 

είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είτε αδιαφορούν είτε την παραμελούν. Τα Κέντρα Ελέγχου 

και Πρόληψης νοσημάτων δηλώνουν ότι ένας ενήλικας πρέπει να ασκείται 75 λεπτά 

έντονα ή 150 λεπτά μέτρια δραστηριότητα ανά εβδομάδα. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι 

που αναβάλουν την φυσική δραστηριότητά τους είναι λόγο έλλειψης χρόνου, 

κεφαλαίων, έλλειψης κινήτρου, κ.α. (Jackson, D., 2018). 

Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι, η έκταση ενδιαφέροντος ενός ανθρώπου αλλά και η 

συμμετοχή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αναψυχής είναι δυνατόν να επηρεαστεί 

από διάφορους παράγοντες οι οποίοι θα έχουν αρνητική επίδραση πάνω στο άτομο και 

θα το περιορίσουν. Ο παράγοντας που χαρακτηρίζεται ως περιοριστικός είναι αυτός 

που αναστέλλει τη συμμετοχή σε μια άσκηση αναψυχής.  Ο ορισμός του περιορισμού 

είναι «ένα υποσύνολο των λόγων που οδηγούν στη μη συμμετοχή λόγο συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς». Αρκετοί διαφορετικοί τύποι περιορισμών φαίνεται ότι επηρεάζουν τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων (Raymore, L., Godbey, G., Crawford, D., & Von Eye, 

A., 1993). Οι Crawford και Godbey (1987) χώρισαν τα εμπόδια που λειτουργούν 

ανασταλτικά και εμποδίζουν τα άτομα ώστε να επιλέξουν κάποια δραστηριότητα 

αναψυχής σε τρείς (3) κατηγορίες.  

Η πρώτη κατηγορία είναι τα ενδοπροσωπικά εμπόδια, τα οποία περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένες ψυχολογικές καταστάσεις αλλά και ιδιότητες που αλληλεπιδρούν με τις 

προτιμήσεις αναψυχής του καθενός. Κάποια παραδείγματα είναι το άγχος, η αντίληψη 

αυτοπεποίθησης που έχει το άτομο για τον εαυτό του, η προηγούμενη κοινωνικοποίηση 

σε συγκεκριμένες δραστηριότητες αναψυχής κ.α.. Τα εμπόδια αυτά είναι ικανά να 

αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου και να τροποποιηθούν. 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα διαπροσωπικά εμπόδια. Τα διαπροσωπικά εμπόδια 

είναι αποτέλεσμα της σχέσης μεταξύ των χαρακτηριστικών των ατόμων ή της 

διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης. Παραδείγματα τέτοιων εμποδίων μπορεί να είναι η 

δυσκολία στο να βρεις ένα άτομο ώστε να εμπλακείτε σε μια αθλητική δραστηριότητα 

μαζί. Τέλος, είναι τα δομικά εμπόδια που αντιπροσωπεύουν περιορισμούς οι οποίοι 

γίνονται αντιληπτοί ως παράγοντες παρεμβολής μεταξύ προτιμήσεων αναψυχής και 

συμμετοχής. Μερικά παραδείγματα είναι οι οικονομικοί πόροι, ο προγραμματισμός 

του χρόνου εργασίας, κ.α. 

Έπειτα από κάποια χρόνια οι Crawford et al. (1991)  ανέπτυξαν ένα μοντέλο λήψης 

απόφασης , σύμφωνα με το οποίο ταξινομούσαν τους ανασταλτικούς παράγοντες. 

Δηλαδή γινόταν ιεράρχηση των τριών κατηγοριών των ανασταλτικών παραγόντων με 

βάση τον τρόπο με τον οποίο επηρέαζαν και είχαν επιπτώσεις στα άτομα που κλίνονται 

να πάρουν την απόφαση να ξεκινήσουν κάποια δραστηριότητα αναψυχής. Αργότερα 

διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή σε κάποια δραστηριότητα δεν εξαρτάται μόνο από την 
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απουσία των ανασταλτικών παραγόντων αλλά και από την παρακίνηση. Δηλαδή δεν 

αρκεί να υπάρξει επιτυχημένη διαπραγμάτευση των παραγόντων αλλά να υπάρχουν 

παρακινητικά κίνητρα τα οποία θα ωθήσουν το άτομο να πάρει την απόφαση και να 

ξεκινήσει (Πατρώνη, Φ., 2007). 

Σύμφωνα με το προαναφερθέντες μοντέλο, χωρίζονται οι κατηγορίες των 

ανασταλτικών παραγόντων από την πιο ισχυρή προς την λιγότερο ισχυρή. Πρωταρχικό 

ρόλο βαρύτητας παίζουν οι ενδοπροσωπικοί περιορισμοί και μόνο όταν αυτοί 

ξεπεραστούν, τότε τα άτομα είναι σε θέση να φτάσουν στο επόμενο επίπεδο 

περιορισμών, τους διαπροσωπικούς. Αφού έχουν απαλειφθεί οι δύο πρώτες ομάδες 

εμποδίων, μόνο τότε ένα άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει τους λιγότερο ισχυρούς 

παράγοντες, τους δομικούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον οι ενδοπροσωπικοί 

περιορισμοί είναι οι πιο ισχυρή πρέπει αν δοθεί ιδιαίτερη σημασία ώστε να λυθούν με 

τέτοιο τρόπο που να μπορέσουν τα άτομα να συμμετάσχουν σε αθλητικές 

δραστηριότητες (Πατρώνη, Φ., 2007 , Raymore, et al., 1993).  

 

Πηγή: Raymore, et al., 1993  
 
 

Οι Howard and Sheth (1969) υποστήριξαν ότι η ικανοποίηση πελατών αποτελεί τη 

γνωστική κατάσταση του αγοραστή για το αν έχουν ανταμειφθεί οι θυσίες που έχει 

υποστεί προκειμένου να αποκτήσει ένα προϊόν επαρκώς ή ανεπαρκώς (Ζουρνατζή, Ε., 

2016). 

 

Όσον αφορά την ικανοποίηση των πελατών όπως αναφέρουν οι Giese and Cote (2000) 

οι περισσότεροι ερευνητές καθόρισαν την ικανοποίηση των πελατών με βάση τρία 

γενικά συστατικά: α) ότι η ικανοποίηση είναι η αντίδραση του καταναλωτή 

(διανοητική ή συναισθηματική), β) αυτή η αντίδραση αναφέρεται σε μια ιδιαίτερη 

έμφαση που δίνει ο καταναλωτής, όπως προσδοκίες, προϊόν, εμπειρία κατανάλωσης, 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την πώληση και γ) το γεγονός ότι η αντίδραση αυτή 

συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (πριν ή μετά την επιλογή, κατά τη 

διάρκεια ή μετά την κατανάλωση, ή μετά από μια εκτεταμένη εμπειρία) (Αβουρδιάδου, 

Σ., 2014). 

 

Περιορισμένες είναι οι προσπάθειες μέτρησης της ικανοποίησης σε αθλητικούς 

οργανισμούς διότι τα ειδικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων αθλητικών υπηρεσιών 

και προϊόντων καθιστά τη μέτρηση ικανοποίησης των καταναλωτών εξαιρετικά 

δύσκολη και απαιτητική διαδικασία. Ο λόγος που τα αθλητικά προϊόντα θεωρούνται 
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διαφορετικά και μοναδικά από τα υπόλοιπα βιομηχανικά-υλικά προϊόντα είναι τα 

κύρια χαρακτηριστικά τους τα οποία σύμφωνα με την δήλωση των Mullin, Hardy and 

Sutton, (1993), το αθλητικό προϊόν είναι ασταθές και απρόβλεπτο, μη χειροπιαστό, 

υποκειμενικό, παράγεται και καταναλώνεται ταυτόχρονα και περιλαμβάνει έντονα 

συναισθήματα (Ζουρνατζή, Ε., 2016). 

 

Δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια για να εξεταστούν οι δύο 

κατηγορίες των φοιτητών ( Χρήστες - Μη χρήστες). Το ερωτηματολόγιο των χρηστών 

αποτελείται από 18 ερωτήσεις, κάποιες από τις οποίες ήταν ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής και άλλες απαιτούσαν απαντήσεις σε πενταβάθμια κλίμακα Likert. Το 

ερωτηματολόγιο των μη χρηστών αποτελείται από 15 ερωτήσεις που είναι πολλαπλής 

επιλογής και διχοτομημένες ερωτήσεις. 

 

Το πρώτο μέρος και των δύο ερωτηματολογίων περιείχαν ερωτήσεις που αφορούσαν 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Μερικά από τα ερωτηματολόγια 

και τις πηγές που εξετάστηκαν είναι της Μπουντόλου, Μ. (2004), της Ζουρνατζή, Ε. 

(2016), της Αβουρδιάδου, Σ. (2014), του Κοσμάς, Ι. (2010), του Μαλλιάκας, Γ. (2009), 

της  Ζουρνατζή, Ε. (2007), του Παπανίκου, Γ. Δ., & Papanikou, G. D. (2012), της 

Σάββα, Μ. (2008), του Καρδιτσάς, Γ. (2013), του Jackson, D. (2018), του Rapport, F., 

Hutchings, H., Doel, M. A., Wells, B., Clement, C., Mellalieu, S., ... & Sparkes, A. 

(2018), της Σούλιου, Α. (2007), της Πατρώνη, Φ. (2007), της Τζουβίστα, Λ. (2005), 

του Huddleston, S., Mertesdorf, J., & Araki, K. (2002) και του Reiss, S., Wiltz, J., & 

Sherman, M. (2001). 

 

Στη συνέχεια στο ερωτηματολόγιο των χρηστών υπάρχει η ενότητα που αφορά την 

χρήση του γυμναστηρίου. Η πρώτη ερώτηση αυτής της ενότητας αναφέρεται στην 

πληροφόρηση των φοιτητών για την ύπαρξη του κλειστού γυμναστηρίου, παρόμοιες 

ερωτήσεις υπήρχαν στις πηγές του Παπανίκου, Γ. Δ., & Papanikou, G. D. (2012), του 

Καρδιτσάς, Γ. (2013) και της  Σούλιου, Α. (2007). 

 

Η αμέσως επόμενη ερώτηση αφορά το χρονικό διάστημα χρήσης του γυμναστηρίου. 

Παρόμοιες ερωτήσεις βρέθηκαν στην έρευνα της Ζουρνατζή, Ε. (2016), της 

Αβουρδιάδου, Σ. (2014), του  Μαλλιάκας, Γ. (2009), του Παπανίκου, Γ. Δ., & 

Papanikou, G. D. (2012), της Σάββα, Μ. (2008) και του  Καρδιτσάς, Γ. (2013). 

Έπειτα οι χρήστες ερωτήθηκαν για την περίοδο της ημέρας που χρησιμοποιούν το 

γυμναστήριο αλλά και για την συχνότητα χρήσης μέσα στην εβδομάδα. Ερωτήσεις 

τέτοιου περιεχομένου βρέθηκαν στις έρευνες της  Ζουρνατζή, Ε. (2016), του 

Παπανίκου, Γ. Δ., & Papanikou, G. D. (2012), του Καρδιτσάς, Γ. (2013), του Jackson, 

D. (2018) και της Πατρώνη, Φ. (2007). 

Στη συνέχεια οι χρήστες κλήθηκαν να απαντήσουν τον λόγο για τον οποίο 

χρησιμοποιούν το γυμναστήριο. Πληροφορίες για αυτή την ερώτηση περιέχουν οι 

έρευνες του Παπανίκου, Γ. Δ., & Papanikou, G. D. (2012), του Καρδιτσάς, Γ. (2013), 

του  Jackson, D. (2018) και της  Σούλιου, Α. (2007). 

 

Ακολουθεί η ερώτηση που αφορά την επιλογή των δραστηριοτήτων όταν 

χρησιμοποιούν το γυμναστήριο. Παρόμοια ερώτηση βρέθηκαν στις έρευνες των 

Αβουρδιάδου, Σ. (2014), Παπανίκου, Γ. Δ., & Papanikou, G. D. (2012), Καρδιτσάς, Γ. 

(2013), Jackson, D. (2018) και Σούλιου, Α. (2007). 
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Προχωράμε στην προτελευταία κατηγορία του ερωτηματολογίου, την ικανοποίηση 

των φοιτητών από το γυμναστήριο. Υλικό για να δομηθούν αυτές οι ερωτήσεις βρέθηκε 

στις έρευνες των Ζουρνατζή, Ε. (2016), Αβουρδιάδου, Σ. (2014), Κοσμάς, Ι. (2010), 

Μαλλιάκας, Γ. (2009), Παπανίκου, Γ. Δ., & Papanikou, G. D. (2012), Καρδιτσάς, Γ. 

(2013) και Σούλιου, Α. (2007). 

 

Τέλος, δόθηκε στους ερωτώμενους η δυνατότητα να υποδείξουν τρόπους που θα 

μπορούσε να βελτιωθεί το γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., όπως έγινε και στις έρευνες 

των Μαλλιάκας, Γ. (2009), Παπανίκου, Γ. Δ., & Papanikou, G. D. (2012) και της 

Σούλιου, Α. (2007). 

 

Έπειτα προχωράμε στο ερωτηματολόγιο των μη χρηστών. Μια ερώτηση που υπάρχει 

βάζει τους φοιτητές να απαντήσουν εάν γυμναζόντουσαν πριν έλθουν στο 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., παρόμοια πληροφορία υπάρχει στην έρευνα του Jackson, D. (2018) και 

της Σούλιου, Α. (2007). 

 

Στη συνέχεια της έρευνας οι φοιτητές ερωτήθηκαν για το είδος την αθλητικής 

δραστηριότητας που κάνουν αυτή την περίοδο, αν αθλείται σε κάποιο γυμναστήριο 

εκτός του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., εάν γνωρίζουν την ύπαρξη του γυμναστηρίου στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

και εάν έχουν χρησιμοποιεί το γυμναστήριο στο παρελθόν. Στην έρευνα του 

Μπουντόλου, Μ. (2004) και της Σούλιου, Α. (2007) τέθηκαν παρόμοιες ερωτήσεις. 

 

Ακολουθεί η ερώτηση που αφορά τους παράγοντες οι οποίοι περιορίζουν τους φοιτητές 

ώστε να μην χρησιμοποιήσουν το γυμναστήριο. Τα εμπόδια που λειτουργούν 

ανασταλτικά και εμποδίζουν τα άτομα ώστε να αρχίσουν να ασχολούνται με κάποια 

δραστηριότητα, χωρίστηκαν από τους Crawford και Godbey (1987) σε τρείς (3) 

κατηγορίες.  

Τα ενδοπροσωπικά εμπόδια είναι η πρώτη κατηγορία και αφορούν ψυχολογικές 

καταστάσεις καθώς και ιδιότητες που αλληλεπιδρούν με τις προτιμήσεις αναψυχής του 

καθενός. Έπονται τα διαπροσωπικά εμπόδια τα οποία είναι αποτέλεσμα της σχέσης 

μεταξύ των χαρακτηριστικών των ατόμων ή της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης. 

Τέλος, υπάρχουν τα δομικά εμπόδια (ή γενικοί περιορισμοί) που ασχολούνται με τους 

περιορισμούς οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί ως παράγοντες  παρεμβολής μεταξύ 

προτιμήσεων αναψυχής και συμμετοχής. Έπειτα από έρευνα παρόμοιες ερωτήσεις 

βρέθηκαν στην Ελληνική βιβλιογραφία, στις έρευνες της Σούλιου, Α. (2007), της 

Πατρώνη, Φ. (2007) και της Τζουβίστα, Λ. (2005).  

 

Τέλος, τέθηκε η ερώτηση με κάποιες επιλογές που πιθανόν θα παρακινούσαν τους 

φοιτητές ώστε να χρησιμοποιήσουν το γυμναστήριο του ιδρύματος. Οι επιλογές στις 

οποίες είχαν να επιλέξουν είναι α) περισσότερη πληροφόρηση, β) περισσότερες ώρες 

λειτουργίας, γ) ομαδικά προγράμματα, δ) ανακαίνιση χώρου/Σύγχρονα όργανα, ε) 

περισσότεροι γυμναστές και στo άλλο. Στην Ελληνική βιβλιογραφία βρέθηκε 

παρόμοια ερώτηση στις στις έρευνες  των Μαλλιάκας, Γ. (2009) και Σούλιου, Α. 

(2007). 
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Κεφάλαιο 3 
Μεθοδολογία της έρευνας 

3.1 Εισαγωγή 

Ακολουθεί η περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας καθώς και του δείγματος που 

επιλέχθηκε για την εκπόνηση της παραπάνω ερευνητικής μελέτης. Στη συνέχεια θα 

γίνει περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή 

των δεδομένων καθώς και των τρόπων ανάλυσης των δεδομένων που 

πραγματοποιήθηκαν για αυτή την έρευνας. 

3.2 Ερευνητική Περιοχή 

Η παρούσα πτυχιακή έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας 

με θέμα «Απόψεις Χρηστών και Δυνητικών Χρηστών για το Κλειστό Γυμναστήριο του 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.  – Μάρκος Καραναστάσης». 

Ο σκοπός της έρευνας, είναι να ανακαλυφθούν οι παράγοντες που ασκούν επιρροή 

στους φοιτητές και τους αποτρέπουν από τη χρήση του Κλειστού Γυμναστηρίου. 

Επιπλέον σκοπός της έρευνας είναι προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τους χρήστες όσον αφορά την ικανοποίησή τους από το Κλειστό Γυμναστήριο. Η 

έρευνα διεξήχθη στους χώρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου την 

χρονική περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2018. 

Το ερέθισμα για την δημιουργία του θέματος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας 

προήλθε μέσα από ποιοτικές συνεντεύξεις που πάρθηκαν από τον γυμναστή του 

Κλειστού Γυμναστηρίου αλλά και τον υπεύθυνο διαχείρισής του, τον κ. Παντελάκη 

Μάρκο. Μέσα από αυτές τις δύο συνεντεύξεις υπήρξε ενημέρωση ότι μόνο ένα μικρό 

ποσοστό του συνολικού πληθυσμού του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. χρησιμοποιεί το γυμναστήριο. 

Για αυτό το λόγο παρουσιάστηκε η ανάγκη να ανακαλυφθούν τα εμπόδια και οι 

αποτρεπτικοί παράγοντες που εμποδίζουν τους φοιτητές στη χρήση του γυμναστηρίου 

αλλά και τι θα μπορούσαν να κάνουν έτσι ώστε να καταφέρουν να προσελκύσουν 

περισσότερα ενεργά μέλη. 

Ακόμα εκφράστηκε η ανάγκη να ερευνηθεί η ικανοποίηση των ήδη υπαρχόντων 

χρηστών όσον αφορά την ικανοποίηση από τους γυμναστές αλλά και από τις 

εγκαταστάσεις και τις υποδομές του γυμναστηρίου. Επιπροσθέτως εξέφρασαν τον  

προβληματισμός τους όσον αφορά την χαμηλή προσέλευση των φοιτητών καθώς και 

την πιθανή χαμηλή ικανοποίηση των ήδη υπαρχόντων χρηστών. 

3.3.1 Υποθέσεις χρηστών 

 

Οι υποθέσεις που εξετάστηκαν για τους φοιτητές που χρησιμοποιούν το γυμναστήριο 

(χρήστες) είναι οι εξής: 

 

1. Η υπόθεση που επεξεργάζεται η συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι το ποσοστό 
των αντρών που χρησιμοποιούν το γυμναστήριο είναι μεγαλύτερο από αυτό 
των γυναικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Ελληνική βιβλιογραφία 
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(Μαλλιάκας 2009, Σάββα 2008, Παπανίκου και Papanikou 2012, Σούλιου 
2007, Τζουβίστα 2005) οι άνδρες φαίνεται να χρησιμοποιούν τα γυμναστήρια 
περισσότερο απ’ ότι οι γυναίκες. Αντίστοιχα και με βάση τη ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία, η έρευνα των Reiss et al. (2001), κατέδειξε ότι οι άνδρες 
τείνουν να χρησιμοποιούν τα γυμναστήρια περισσότερο από ότι οι γυναίκες.  
 

2. Εδώ εξετάζουμε την υπόθεση ότι, οι φοιτητές που είναι μεγαλύτεροι του 3ου 
έτους είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις υπηρεσίες του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., άρα 
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να συμμετέχουν και να γνωρίζουν τις 
δραστηριότητες του γυμναστηρίου. Με αυτή την υπόθεση είναι σύμφωνη και 
η ξενόγλωσση βιβλιογραφία (Jackson 2018) όπου μας δείχνει ότι το 44% των 
φοιτητών που έχουν αθλητική δραστηριότητα βρίσκονται στο 3ο έτος των 
σπουδών τους. Σε αντίθεση όμως έρχονται τα ευρήματα από την Ελληνική 
βιβλιογραφία, όπου η Πατρώνη (2007) μέσα από την έρευνά της υποστηρίζει 
ότι το 49,5% των αθλητικά ενεργών φοιτητών είναι φοιτητές στο  2ο έτος των 
σπουδών τους. 

 

3. Σε ένα θεωρητικό επίπεδο, είναι πιο εύκολο να παρακινηθούν οι άνθρωποι 
να γυμναστούν εάν ο χώρος εκγύμνασής τους είναι κοντά στον χώρο 
κατοικίας τους. Αυτή η θεώρηση οδηγεί στο συμπέρασμα πώς οι φοιτητές που 
μένουν στην ευρύτερη περιοχή του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.(<2 Km) θα έχουν τα 
μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής σε αντίθεση με εκείνους που μένουν είτε 
στην πόλη του Ηρακλείου(2 έως 7 Km), είτε εκτός Ηρακλείου (>7 Km). Τα 
ευρήματα της Ελληνικής βιβλιογραφίας (Ζουρνατζή, 2016 & Σάββα 2008) μας 
καταδεικνύουν πως οι άνθρωποι επιλέγουν πιο εύκολα να αθληθούν σε 
γυμναστήρια που βρίσκονται σε όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση από τον 
τόπο κατοικίας τους 

 

4. Τα ευρήματα της έρευνας που κάνουμε θα μας καταδείξουν αν οι φοιτητές 
που γυμναζόντουσαν πριν έρθουν στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. συνεχίζουν αυτήν την 
δραστηριότητα τους και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Αυτό είναι 
σημαντικό γιατί θεωρούμε πως οι φοιτητές που έχουν ιστορικό άθλησης πριν 
έρθουν στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να θέλουν να 
συνεχίσουν την αθλητική τους δραστηριότητα και να γίνουν χρήστες του 
γυμναστήριο. Στην έρευνά του Jackson (2018) αναφέρεται ότι το 80% του 
δείγματος αθλούνταν πριν το Πανεπιστήμιο και τώρα μόνο το 35% συνεχίζει 

αυτή του τη δραστηριότητα. 

 

5. Η υπόθεση που καλείται να ξεκαθαρίσει η συγκεκριμένη ερώτηση είναι εάν 
οι χρήστες του Κλειστού Γυμναστηρίου θα είναι εγγεγραμμένοι για παραπάνω 
από ένα χρόνο. Στην Ελληνική βιβλιογραφία, η έρευνα του Μαλλιάκα (2009), 
αναφέρει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών (43%) είναι εγγεγραμμένο 
για περίπου ένα χρόνο σε αντίθεση με τον Παπανίκου & Papanikou (2012) και 
την Ζουρνατζή (2016) όπου το μεγαλύτερο ποσοστό είναι εγγεγραμμένο 
περισσότερο από ένα χρόνο.  
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6. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τη βιβλιογραφία και είναι αντικείμενο έρευνας 
της παρούσας εργασίας είναι και η χρονική περίοδος της επίσκεψης του 
μέσου χρήστη στο γυμναστήριο μέσα σε μια τυπική ημέρα. Αυτή η 
πληροφορία είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διοίκηση (και τη διαχείριση της 
ζήτησης) αυτών των χώρων δεδομένου ότι επιτρέπει στη διεύθυνση να 
διαχειρίζεται με μεγαλύτερη ευκολία τη ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες κατά 
τη διάρκεια της μέρας, και με αυτό το τρόπο να αποφεύγονται θέματα 
συμφόρηση. Συνολικά λοιπόν, μέσα από αυτή την ερώτηση θα 
προσδιορίσουμε πιο είναι το δημοφιλέστερο διάστημα της ημέρας όπου 
προτιμούν οι αθλητές να χρησιμοποιούν το γυμναστήριο. Σύμφωνα με την 
έρευνα που διεξήγαγε ο Παπανίκου & Papanikou (2012) το δημοφιλέστερο 
διάστημα της ημέρας είναι το απόγευμα (76%).  
 

7. Μέσω της έρευνας θα μας γνωστοποιηθούν οι συνήθειες των αθλητών όσον 
αφορά τη συχνότητα της επισκεψιμότητας στο γυμναστήριο. Όπως 
αποδεικνύεται και από τις έρευνες της Ζουρνατζή (2016), του Καρδιτσά (2013) 
και του Παπανίκου & Papanikou (2012) το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών 
ασκείται 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Η θεώρηση της δικής μας υπόθεσης 
συμπίπτει με τα ευρήματα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, δηλαδή οι 
περισσότεροι φοιτητές χρησιμοποιούν το γυμναστήριο 3 με 4 φορές 
εβδομαδιαίως. 
 

8. Η διεξαγωγή της έρευνας θα μας αναδείξει τους λόγους για τους οποίους οι 
φοιτητές χρησιμοποιούν το γυμναστήριο. Πρωτεύον λόγος εικάζεται πως θα 
είναι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης των φοιτητών και η τοποθεσία του 
γυμναστηρίου. Βέβαια, στη περίπτωση της μελέτης περίπτωσης όπου ο 
πληθυσμός αποτελείται από νεαρής ηλικίας άτομα, είναι πιθανό πως η 
φυσική κατάσταση να μην είναι ο βασικότερος λόγος επίσκεψης σε ένα 
γυμναστήριο.  Στην έρευνα που πραγματοποίησε η Σούλιου (2007) 
ανακάλυψε ότι ο πρώτος κυριότερος λόγος συμμετοχής στο γυμναστήριο 
είναι η αναψυχή και η ψυχαγωγία και δευτερεύον η διατήρηση, βελτίωση της 
υγείας και της φυσικής κατάστασης. Σε αυτά τα ευρήματα διαφωνεί ο 
Καρδιτσάς (2013) και ο Jackosn (2018)  που ανακάλυψαν ότι ο 
σημαντικότερος λόγος συμμετοχής είναι η υγεία/ευεξία/φυσική κατάσταση. 
 

9.  Η υπόθεση που πραγματοποιείτε για τις δραστηριότητες του  γυμναστηρίου  
που επιλέγουν οι φοιτητές, υποστηρίζει ότι η αίθουσα ενδυνάμωσης (βάρη) 
και η αερόβια γυμναστική θα είναι από τις πρώτες επιλογές τον αθλούμενων. 
Τα ευρήματα της Ελληνικής βιβλιογραφίας συγκρούονται μεταξύ τους. Η 
έρευνα του Καρδιτσάς (2013) ανακαλύπτει ότι τα όργανα με βάρη 
συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερη ποσοστά επιλογής από τους χρήστες σε 
αντίθεση με τους  Σούλιου (2007) & Σάββα (2008), τα αποτελέσματα των 
οποίων ) μας δείχνουν ότι τα ομαδικά αθλήματα έρχονται πρώτα στις 
προτιμήσεις των εγγεγραμμένων αθλητών. 
 

10. Η ικανοποίηση των χρηστών του εκάστοτε γυμναστηρίου έχει απασχολήσει 
σε μεγάλο βαθμό την βιβλιογραφία και έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα πάνω 
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στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μέσα από αυτού του είδους την πληροφορία, το 
κάθε γυμναστήριο μπορεί να προσαρμόσει την στρατηγική του και να κάνει 
αλλαγές ώστε να αυξηθεί η ικανοποίηση των πελατών του. Η υπόθεση αυτής 
της ερώτησης εικάζει πως τα μικρότερα ποσοστά ικανοποίησης των χρηστών 
από τις υποδομές και τις λειτουργίες του Κλειστού Γυμναστηρίου θα 
συγκεντρωθούν στις επιλογές εξοπλισμός/όργανα άθλησης και στην 
καθαριότητα των αποδυτηρίων. Τα ευρήματα της βιβλιογραφίας (Καρδιτσάς, 
2013) μας δείχνουν ότι η καθαριότητα των αποδυτηρίων και η ευγένεια του 
προσωπικού είναι από τους παράγοντες που οι χρήστες δίνουν μεγαλύτερη 
σημασία όσον αφορά την ικανοποίησή τους. 
 

11. Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας ικανοποίησης των υπηρεσιών ενός 
γυμναστηρίου είναι το προσωπικό του, δηλαδή οι γυμναστές. Σε αυτήν την 
υπόθεση εικάζεται ότι ο παράγοντας, οι γυμναστές «παρέχουν εξειδικευμένα 
προγράμματα τα οποία ταιριάζουν σε εμένα» και «δίνουν τις κατάλληλες 
οδηγίες στα  προγράμματα εκγύμνασης» θα συγκεντρώσουν τα χαμηλότερα 
ποσοστά ικανοποίησης. Όσον αφορά την Ελληνική βιβλιογραφία στην έρευνα 
που διεξήγαγε ο Μαλλιάκας (2009) διαπίστωσε ότι αντιλαμβάνονται 
διαφορετικά οι άντρες από τις γυναίκες για το αν το προσωπικό 
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους. 
 

12. Η υπόθεση αυτής της ερώτησης θεωρεί ότι η συνολική ικανοποίηση των 
χρηστών του Κλειστού Γυμναστηρίου θα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα ( 
δηλαδή 5 έως 7). Σύμφωνα με την Ελληνική βιβλιογραφία του Παπανίκου & 
Papanikou (2012) διαπίστωσαν ότι οι χρήστες ήταν κυρίως μέτρια 
ικανοποιημένοι και πολύ ικανοποιημένοι και στην έρευνα που διεξήγαγε η 
Σούλιου (2007) διαπίστωσε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν πολύ 
ικανοποιημένο. 
 

13. Η υπόθεση που επεξεργάζεται η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά τα πράγματα 
που θα ήθελαν οι χρήστες του γυμναστηρίου να βελτιωθούν ή να αλλάξουν 
ώστε να αυξηθεί η ικανοποίησή τους. Όπως φαίνεται και σε άλλες έρευνες 
που τέθηκε το ίδιο ερώτημα, Μαλλιάκα (2009), Παπανίκου & Papanikou 
(2012), Κοσμά (2019) και Σούλιου (2007) τα άτομα τα οποία πήραν μέρος στην 
έρευνα είχαν αρκετές προτάσεις για την βελτίωση του γυμναστηρίου. 
 

3.3.2 Υποθέσεις δυνητικών χρηστών (μη χρήστες) 

 

Οι υποθέσεις που εξετάστηκαν όσον αφορά τους φοιτητές που δεν χρησιμοποιούν 

αυτή τη χρονική περίοδο το γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

 
14. Η υπόθεση που διερευνάται αφορά το ποσοστό των ανδρών και τον γυναικών 

που δεν χρησιμοποιούν το Κλειστό Γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., η υπόθεση 
εδώ θεωρεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που δεν κάνει χρήση του 
γυμναστηρίου είναι γυναίκες. Παρόμοια ευρήματα έχουν εμφανιστεί και στην 
Ελληνική βιβλιογραφία (Μαλλιάκας 2009, Σάββα 2008, Παπανίκου και 
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Papanikou 2012, Σούλιου 2007, Τζουβίστα 2005), αφού έχουν δείξει ότι οι 
άντρες είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό το 
γυμναστήριο από ότι οι γυναίκες.  Σε αντίθεση όμως έρχονται τα ευρήματα 
της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας όπου ο Rapport & Hutchings (2018) 
εντόπισαν ότι το ποσοστό των γυναικών που χρησιμοποιεί το γυμναστήριο 
είναι μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών. 
 

15. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί την βιβλιογραφία είναι το έτος φοίτησης των 
μη χρηστών του γυμναστηρίου. Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρεί ότι οι 
φοιτητές που δεν είναι χρήστες του Κλειστού Γυμναστηρίου διανύουν κυρίως 
το 1ο και 2ο έτος φοίτησής τους. Σύμφωνη με την  παραπάνω υπόθεση 
βρίσκεται η βιβλιογραφία της Πατρώνης (2007) όπου μέσα από την έρευνά 
της ανακάλυψε ότι το 49,5% των χρηστών του γυμναστηρίου είναι φοιτητές 
του 2ου έτους. Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία του Jackson  (2018), τα ευρήματα 
της οποίας μας λένε ότι την μικρότερη συμμετοχή στις δραστηριότητες του 
γυμναστηρίου την έχουν φοιτητές του 1ου και του 2ου έτους συμφωνεί με τη 
δική μας υπόθεση. 
 

16. Η γεωγραφική θέση του γυμναστηρίου και η απόσταση που θα έχει από τον 
τόπο κατοικίας του  κάθε φοιτητή είναι σίγουρα ένας παράγοντας που 
επηρεάζει την επιλογή του αν θα γίνει χρήστης του Κλειστού Γυμναστηρίου ή 
όχι. Η υπόθεση αυτής της ερώτησης θεωρεί πως όσοι φοιτητές μένουν στην 
πόλη του Ηρακλείου (2 έως 7 Km) αλλά και σε περιοχή που είναι εκτός 
Ηρακλείου (>7 Km), θα έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αποχής από την χρήση 
του γυμναστηρίου. Σύμφωνη με αυτή την υπόθεση είναι και η Ελληνική 
βιβλιογραφία (Ζουρνατζή, 2016 & Σάββα 2008) όπου εντοπίζεται ότι τα 
μικρότερα ποσοστά συμμετοχής στο γυμναστήριο είναι από άτομα τα οποία 
ο τόπος κατοικίας του είναι μακριά από το γυμναστήριο τους. 
 

17. Η υπόθεση που εξετάζεται αφορά τους φοιτητές και την ύπαρξη ιστορικού 
άθλησης πριν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η υπόθεση 
σε αυτή την ερώτηση εικάζει πως ένα μικρό ποσοστό των φοιτητών αθλούταν 
στα σχολικά του χρόνια. Η εικασία αυτής της υπόθεσης έρχεται σε αντίθεση 
με την έρευνα που διεξήγαγε η Σούλιου (2007) τα ευρήματα της οποίας 
έδειξαν ότι το 83,7% των φοιτητών είχαν αθλητικές δραστηριότητες πριν την 
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόμοια έρευνα στης 
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας (Jackson, 2018) μας δίνει αποτελέσματα όπου το 
40% των φοιτητών αθλούνταν πριν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο. 
 

18. Η Ελληνική βιβλιογραφία σε παρόμοια έρευνα (Σούλιου, 2007) δείχνει ότι οι 
φοιτητές προτιμούν να χρησιμοποιούν κάποιο γυμναστήριο (30,1%) είτε να 
κάνουν μόνοι τους γυμναστική σπίτι (36,6%). Η υπόθεση της έρευνας εικάζει 
ότι οι συνηθέστερες απαντήσεις των φοιτητών θα είναι η εκγύμνασή στο σπίτι 
αλλά και σε εξωτερικούς χώρους ( π.χ. ποδήλατο, τρέξιμο). 
 

19. Η έρευνα θα μας δείξει πιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που χρησιμοποιεί 
γυμναστήριο εκτός ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. για να αθλείται. Η υπόθεση θεωρεί ότι το 
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ποσοστό των φοιτητών που χρησιμοποιεί γυμναστήριο εκτός του ιδρύματος 
για να αθλείται θα είναι μεγάλο. Η Σούλιου (2007), μέσα από την έρευνα που 
πραγματοποίησε διαπίστωσε ότι οι φοιτητές που χρησιμοποιούν 
γυμναστήριο εκτός του ιδρύματος για να αθλείται είναι 30%  
 

20. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ερώτημα αυτής τη έρευνας αφορά το εάν υπάρχει 
εκ μέρους των φοιτητών γνώση για την ύπαρξη του κλειστού γυμναστηρίου 
του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.. Η υπόθεση που ερευνάται εδώ θεωρεί ότι ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό των φοιτητών γνωρίζουν την ύπαρξη του γυμναστηρίου. Σύμφωνη 
με την παραπάνω υπόθεση είναι και η Ελληνική βιβλιογραφία ( Σούλιου, 
2007) της οποίας τα ευρήματα έδειξαν ότι το 85,5% των φοιτητών έχουν 
γνώση για την ύπαρξη αθλητικού κέντρου στο ίδρυμα τους. 
 

21. Σε αυτή την υπόθεση εξερευνώνται οι ανασταλτικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την συμμετοχή των φοιτητών σε αθλητικές δραστηριότητες. Ως 
ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής ορίζονται οι λόγοι που εμποδίζουν 
κάποιον να συμμετέχει σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες αναψυχικού 
χαρακτήρα (Hawkins, Peng, Hsieh και Eklund, 1999) Η υπόθεση αυτής της 
ερώτησης αποσκοπεί στην εύρεση του σημαντικότερου ανασταλτικού 
παράγοντα. Η υπόθεση εδώ θεωρεί ότι η έλλειψη χρόνου και οι φίλοι είναι 
από τους σημαντικότερους αποτρεπτικούς παράγοντες μη χρήσης του 
κλειστού γυμναστηρίου. Σύμφωνη με την παραπάνω υπόθεση είναι και η 
Ελληνική βιβλιογραφία ( Σούλιου, 2007, Τζουβίστα, 2005, Πατρώνη, 2007) της 
οποίας τα ευρήματα καταδεικνύουν ως κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα 
την έλλειψη χρόνου.  
 

22. Η υπόθεση που επεξεργάζεται η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά τους 
παράγοντες που θα παρακινούσαν τους φοιτητές ώστε να αρχίσουν αν 
χρησιμοποιούν το κλειστό γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και θεωρεί ότι 
κυρίαρχο ρόλο θα παίζει ο παράγοντας ανακαίνιση χώρου/σύγχρονα όργανα. 
Η εξέταση της Ελληνικής βιβλιογραφίας (Σούλιου, 2007) μας έδειξε ότι 
πρωταρχικό ρόλο παρακίνησης έπαιζε ο εξοπλισμός/εγκαταστάσεις (56%) και 
ακολουθούσαν το διαφορετικό ωράριο, η ποικιλία δραστηριοτήτων αλλά και 
το περισσότερο προσωπικό. 

 

3.4 Σχεδιασμός του ερευνητικού ́εργαλείου (ερωτηματολογίου) 

Η κατασκευή των ερωτηματολογίων καθορίστηκε από το αντικείμενο της έρευνας και 

προέβλεπε την ενσωμάτωση επί μέρους θεμάτων που αφορούν τους φοιτητές, όπως 

είναι η συνολική ικανοποίηση από το γυμναστήριο αλλά και τα εμπόδια που 

αποτρέπουν τους φοιτητές από την χρήση. 

Δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια για του Χρήστες και τους Μη 

Χρήστες του Κλειστού Γυμναστηρίου του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με σκοπό να ερευνηθεί η κάθε 

κατηγορία φοιτητών ξεχωριστά και να πάρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
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Το αρχικό κομμάτι και των δύο ερωτηματολογίων αφορά τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, δηλαδή το φύλο τους, το έτος φοίτησης τους, την 

σχολή στην οποία ανήκουν και την περιοχή κατοικίας τους. 

Στη συνέχεια στο ερωτηματολόγιο των χρηστών διατυπώθηκαν ερωτήσεις που 

αφορούν την χρήση του γυμναστηρίου και την ικανοποίηση των φοιτητών από αυτό 

αλλά και από τους γυμναστές. Σχετικά με τις ερωτήσεις των μη χρηστών, 

περιλάμβαναν ερωτήματα που αφορούσαν την γνώση της ύπαρξης του Κλειστού 

Γυμναστηρίου και αν είχαν κάποια αθλητική δραστηριότητα στο παρελθόν και στο 

παρόν. Επιπρόσθετα ερωτήθηκαν για τους πιθανούς περιορισμούς και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν αλλά και που τους αποτρέπουν από την χρήση του Κλειστού 

Γυμναστηρίου. 

Για τα ερωτηματολόγια επιλέχθηκε η πλειοψηφία των ερωτήσεων να είναι ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, με σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία συλλογής και να μην προκληθεί 

κόπωση στους ερωτώμενους κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, για την συλλογή των πληροφοριών, επιλέχθηκε ως 

καταλληλότερο εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Συνολικά, συμπληρώθηκαν 485 από τα 

οποία τα 314 ήταν ερωτηματολόγια μη χρηστών και τα 171 ήταν χρηστών. Ο στόχος 

ήταν να δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο, για την κάθε κατηγορία φοιτητών 

ξεχωριστά( χρήστες – μη χρήστες), με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητό από τους 

φοιτητές κατά την διάρκεια που το συμπληρώνουν όπως επίσης και να απαιτεί το 

μικρότερο δυνατόν χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του. 

Η διάρκεια συλλογής των ερωτηματολογίων διήρκησε δύο (2) μήνες (Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο 2018). Η διανομή των ερωτηματολογίων διεξήχθη στα αμφιθέατρα, στα 

κυλικεία και στους χώρους σίτισης που διατηρεί το ίδρυμα αλλά και στο Κλειστό 

Γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.. Το ερωτηματολόγιο παραδόθηκε στον κάθε ερωτώμενο 

ξεχωριστά και πριν την έναρξη της συμπλήρωσή του, ενημερωνόταν σχετικά με το 

θέμα και το σκοπό της έρευνας. Υπήρχε υποστήριξη καθ΄ όλη την διάρκεια της 

συμπλήρωσης τους ερωτηματολογίου σε ότι χρειαζόταν ο φοιτητής. 

Η δειγματοληψία των στοιχείων της εν λόγω πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας, 

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της δειγματοληψίας ευκολίας. Η δειγματοληψία 

ευκολίας (convenience sampling) περιγράφει τη διαδικασία όπου οι δειγματοληπτικές 

μονάδες επιλέγονται από τον πληθυσμό με κριτήριο την ευκολία και όχι την τυχαιότητα 

ή την επιδίωξη της αντιπροσωπευτικότητας του πληθυσμού. 

Επιλέχθηκε η δειγματοληψία ευκολίας ως μέθοδος συλλογής των ερωτηματολογίων 

διότι, η έρευνα που υλοποιήθηκε αφορούσε τους χρήστες και τους μη χρήστες του 

Κλειστού Γυμναστηρίου του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. οπότε είχε να κάνει αποκλειστικά με τους 

φοιτητές του Ιδρύματος. 

Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε η εξοικονόμηση χρόνου και η συλλογή όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο όγκο ερωτηματολογίων σε μικρό χρονικό διάστημα (Κασιώλα 

2016).  

Τα πλεονεκτήματα της δειγματοληψίας ευκολίας είναι τα εξής: 

• Ευκολία διαθεσιμότητας: Το κύριο πλεονέκτημα της δειγματοληψίας 

είναι η ευκολία με την οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ο ερευνητής δεν 
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υποχρεούται να ταξιδέψει για την συλλογή δεδομένων, χρησιμοποιεί το 

δείγμα που υπάρχει στο περιβάλλον του. (Wikipedia) 

• Κέρδος χρόνο: Με την συγκεκριμένη μέθοδο η έρευνα μπορεί να 

ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει διότι δεν 

πραγματοποιείται έρευνα σε ολόκληρο τον πληθυσμό αλλά σε ένα εύκολα 

προσβάσιμο ποσοστό ανθρώπων (businesszeal.com). 

• Εξοικονόμηση χρημάτων: Διαλέγοντας αυτή τη μέθοδο δεν απαιτείται 

χρηματοδότηση ώστε να πραγματοποιηθεί η έρευνα, έτσι δεν υπάρχει 

κάποιος χρηματικός περιορισμός, κάνοντάς τη μια οικονομική επιλογή 

(businesszeal.com). 

• Χρήσιμο σε πιλοτική μελέτη: Η δειγματοληψία ευκολίας βοηθά στη 

απόκτηση αρχικών πρωτογενών δεδομένων. Τα ευρήματα αυτά μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σαν δείκτες για τη γραμμή δράσης που θα 

ακολουθηθεί αλλά και την βελτίωση του ερωτηματολογίου 

(businesszeal.com). 

3.5 Ανάλυση των δεδομένων 

Μετά τη συλλογή́ των ερωτηματολογίων δημιουργήθηκε ειδική́ βάση δεδομένων στο 

πρόγραμμα Microsoft Excel, με τη χρήση του οποίου έγινε η κωδικοποίηση των 

ερωτηματολογίων, η στατιστική́ επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν και η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών (διαγράμματα, υπολογισμοί́, κ.λπ.). Για τις 

ανάγκες τις κωδικοποίησης των απαντήσεων χρησιμοποιηθήκαν συγκεκριμένες τιμές 

για τις απαντήσεις επιλογής. 

Έπειτα έγινε εκκαθάριση των βάσεων δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκαν διαγνωστικά 

τεστ με φίλτρα έτσι ώστε να καθαρίσει η βάση από τυχόν λανθασμένες απαντήσεις. 

Μετά την σωστή επεξεργασία και εκκαθάριση των βάσεων τα δεδομένα 

καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS ώστε να ανακαλυφθούν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ερωτήσεων. 
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Κεφάλαιο 4 
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

4.1 Εισαγωγή 

Στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου θα αναλύσουμε το κοινό πρώτο κομμάτι 

των δύο ερωτηματολογίων, δηλαδή τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών και 

των μη χρηστών. Σε ξεχωριστή ενότητα θα συνεχιστεί η ανάλυση του κάθε 

ερωτηματολογίου ξεχωριστά. 

4.2 Περιγραφική ανάλυση δημογραφικών χαρακτηριστικών 

 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με στόχο να ερευνήσει δύο ερωτήματα:  

Α) Την ικανοποίηση των χρηστών του Κλειστού Γυμναστηρίου και 

Β) Τα εμπόδια που εμποδίζουν τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν το Κλειστό 

Γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ..  

Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, στην περίπτωση 

των χρηστών το 71% είναι άνδρες και το 27% είναι γυναίκες. Αντίθετα οι μη χρήστες 

έχουν μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών (52%) και μικρότερο ποσοστό ανδρών (47%) 

(Βλέπε: Διάγραμμα 1). Φαίνεται λοιπόν αρχικά ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ 

χρηστών και μη χρηστών σε σχέση με το φύλο τους. Οι χρήστες τείνουν να είναι ως 

επί το πλείστων άνδρες, ενώ οι μη - χρήστες κυρίως γυναίκες. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα αυτά είναι και η Ελληνική βιβλιογραφία όπως διαπιστώσαμε και στην 

υπόθεση 1  των χρηστών (Σελ 9) αλλά και στην αντίστοιχη υπόθεση 15 των μη χρηστών 

(Σελ 13).  

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα ποσοστά των φοιτητών ανάλογα με το έτος σπουδών 

τους. Αναφορικά με τους χρήστες, το διάγραμμα 2 δείχνει ότι οι πλειοψηφία αυτών 
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βρίσκεται αρχικά στο 3ο έτος των σπουδών τους (27%) και ακολουθεί το 2ο έτος με 

23% . Οι χρήστες που βρίσκονται στο πρώτο (1ο) έτος των σπουδών τους 

αντιπροσωπεύουν το  19%, στο τέταρτο (4ο) έτος το 15% και τέλος στο πέμπτο (5ο) 

έτος το 16% του δείγματος των χρηστών του κλειστού γυμναστηρίου του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.. 

Με τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνη και η ξενόγλωσση βιβλιογραφία (Jackson 2018) 

όπως φαίνεται και στην υπόθεση 2 των χρηστών (Σελ 10). 

Σε σχέση με τους μη χρήστες, το μεγαλύτερο ποσοστό στο δείγμα μας φοιτά στα πρώτα 

δύο έτη σπουδών στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.  (με 24% και 27% αντίστοιχα). Οι υπόλοιποι μη – 

χρήστες κατανέμονται ως εξής: το 19% του δείγματος είναι στο 3ο έτος σπουδών,  το 

14% είναι το 4ο έτους σπουδών, και το 13% στο 5ο έτος σπουδών (Βλέπε: Διάγραμμα 

2). Η έρευνα του Jackson (2018), βρίσκεται απόλυτα σύμφωνη με τα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας καθώς και με τα αποτελέσματα της Ελληνικής βιβλιογραφίας 

(Πατρώνη, 2007). ( Σελ 14, Υπόθεση 20). 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση που έγινε, το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών του 

γυμναστηρίου (50%) διανύει το δεύτερο (2ο) και το τρίτο (3ο) έτος των σπουδών του. 

Καθώς επίσης και το μεγαλύτερο ποσοστό των μη χρηστών (51%) συγκεντρώνεται στο 

πρώτο (1ο) και το δεύτερο(2ο) έτος της ακαδημαϊκής τους πορείας.  
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Όσον αφορά τη σχολή από την οποία προέρχονται οι φοιτητές, το μεγαλύτερο ποσοστό 

συμμετοχή στο Κλειστό Γυμναστήριο έχει η Σχολή Διοίκηση και Οικονομίας και 

αντίστοιχα το μεγαλύτερο ποσοστό των μη χρηστών προέρχεται από τους φοιτητές της 

Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας . 

Με μια πιο λεπτομερής ανάλυση οι χρήστες από την ΣΔΟ είναι 41%, ακολουθούν οι 

φοιτητές της ΣΤΕΦ με 31%, της ΣΤΕΓ είναι 20% και τέλος της ΣΕΥΠ με 8%.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό μη χρηστών προέρχεται από την ΣΔΟ (44%), ακολουθεί η 

ΣΤΕΦ (26%), οι μη χρήστες της ΣΤΕΓ με (20%) και της ΣΕΥΠ με (8%) (Βλέπε: 

Διάγραμμα 3). 

 

Ακολούθως, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν για τον τόπο διαμονή τους στο 

Ηράκλειο. Το μέγιστο ποσοστό των χρηστών (59%) κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή 

του, στην πόλη του Ηρακλείου διαμένει το 35% και εκτός Ηρακλείου το 4%. 

Οι περισσότεροι μη χρήστες (52%) μένουν στην πόλη του Ηρακλείου, ακολουθούν με 

37% οι μη χρήστες που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και το 10% 

που κατοικεί εκτός Ηρακλείου (Βλέπε: Διάγραμμα 4). Όπως αναμενόταν, οι χρήστες 

του κλειστού γυμναστηρίου τείνουν να μένουν σε πιο κοντινή απόσταση από τους μη 

χρήστες. Από την άλλη μεριά, οι φοιτητές μη χρήστες που μένουν εκτός της πόλης του 

Ηρακλείου, αποδεικνύεται ότι έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής. Θεωρούμε 

βέβαια ότι η απόσταση δεν είναι το πρόβλημα καθώς όποιος έχει τη θέληση να 

χρησιμοποιήσει το γυμναστήριο θα το κάνει όποια και αν είναι η γεωγραφική του 

τοποθεσία. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας συμπίπτουν με την Ελληνική 

βιβλιογραφία (Ζουρνατζή, 2016 & Σάββα 2008) (Σελ 10, Yπόθεση 3 & Σελ 13, Υπόθεση 

17).   
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4.3  Περιγραφική ανάλυση του ερωτηματολογίου Χρηστών 

Στη συνέχεια οι χρήστες του Κλειστού Γυμναστηρίου, δηλώνουν ότι η αθλητική τους 

δραστηριότητα πριν την εισαγωγή τους στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ήταν κυρίως μέτρια (36%), 

σειρά έχει το 30% που επέλεξε το πολύ, το 16% διάλεξε το πάρα πολύ, το 12% λίγο 

και τέλος το 6% δεν είχαν καμία αθλητική δραστηριότητα. Συμψηφίζοντας όλες τις 

επιλογές εκτός από το «καθόλου» το 94% αθλούνταν πριν την εισαγωγή τους στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση (Βλέπε: Διάγραμμα 5). Η έρευνα που έκανε ο Jackson (2018) 

αναφέρει ότι το 80% των φοιτητών αθλούνταν πριν το Πανεπιστήμιο. Οπότε τα 

ευρήματα μας είναι σύμφωνα μεταξύ τους. (Σελ 10, Υπόθεση 4). 
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Όσον αφορά την πηγή πληροφόρησης των χρηστών για το Κλειστό Γυμναστήριο, με 

μεγάλη διαφορά έρχεται πρώτη η γνώση αυτής της πληροφορίας από κάποιον φοιτητή, 

δηλαδή η παραδοσιακή από στόμα – σε – στόμα επικοινωνία (78%), στη συνέχεια από 

το Internet (19%) και μόνο το 2% των φοιτητών μαθαίνουν για αυτήν την υπηρεσία 

από κάποιον καθηγητή (Βλέπε: Διάγραμμα 6).  

 

Μετέπειτα, οι χρήστες κλήθηκαν να απαντήσουν για το χρονικό διάστημα που 

χρησιμοποιούν το Κλειστό Γυμναστήριο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών (45%) 

το χρησιμοποιεί για λιγότερο από ένα χρόνο, το 35% για παραπάνω από ένα χρόνο και 

τέλος το 20% για περίπου ένα χρόνο (Βλέπε: Διάγραμμα 7). Τα ευρήματα της έρευνας 

μας έρχονται σε αντίθεση με τον Μαλλιάκα (2009), που ανακάλυψε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των χρηστών είναι εγγεγραμμένο για περίπου ένα χρόνο. (Υπόθεση 5, Σελ 

10,). 
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Πηγές πληροφόρησης για το Κλειστό Γυμναστήριο
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Αναφορικά με τη χρονική περίοδο της ημέρας που προτιμούν οι φοιτητές να πηγαίνουν 

στο γυμναστήριο, το απόγευμα (16:00-20:00) εμφανίζεται ως η πιο συχνή επιλογή 

άθλησης από τους χρήστες με ποσοστό 49%, έπεται το μεσημέρι (13:00-16:00) με 30%, 

το πρωί (11:00-13:00) με 13% και το βράδυ(20:00-21:00) με 6% (Βλέπε: Διάγραμμα 

8). Τα δικά μας αποτελέσματα έρχονται σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε ο 

Παπανίκου & Papanikou (2012) (Υπόθεση 6, Σελ 10). 

Επίσης τα εμπειρικά αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και τις πληροφορίες που 

αποκομίσαμε από τον γυμναστή αλλά και τον υπεύθυνο του κλειστού γυμναστηρίου, 

οι οποίοι έπειτα από την συζήτηση που προηγήθηκε πριν την έρευνα μας ενημέρωσαν 

ότι οι συχνότερες ώρες που οι φοιτητές επισκέπτονται το γυμναστήριο είναι κυρίως οι 

απογευματινές. 
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Διάγραμμα 8: Περίοδος χρήσης μέσα στην ημέρα 
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Ακολούθως, ζητήθηκε στους ερωτώμενους να προσδιορίσουν την συχνότητα 

χρήσης του γυμναστηρίου εβδομαδιαία. Οι περισσότεροι φοιτητές αθλούνται τρείς (3) 

με τέσσερις (4) φορές την εβδομάδα, έπεται το ποσοστό του 32% που επιλέγει την 

άσκηση μία (1) με δύο (2) φορές την εβδομάδα και την επιλογή των πέντε (5) ημέρων 

την διάλεξε το 15% (Βλέπε: Διάγραμμα 9). Η Ελληνική βιβλιογραφία (Ζουρνατζή, 

2016,  Καρδιτσάς, 2013 & Παπανίκου & Papanikou, 2012) ανακάλυψε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό επισκεψημότητας στο γυμναστήριο είναι το απόγευμα. (Υπόθεση 

7, Σελ 11). 

 

 

Έπειτα, οι χρήστες κλήθηκαν να αναφέρουν τους λόγους χρήσης του γυμναστηρίου. 

Δύο ήταν οι δημοφιλέστερες επιλογές, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης τους 

(74%) και το γεγονός ότι τους αρέσει γενικά ο αθλητισμός (56%). Αμέσως επόμενη 

επιλογή είναι η τοποθεσία του γυμναστηρίου (40%), η θέλησή για βελτίωση της 

εξωτερικής τους εμφάνισης (33%) και η αδυναμία εγγραφής σε ένα ιδιωτικό 

γυμναστήριο (26%). Άρα, ο χρηματικός παράγοντας δεν φαίνεται να είναι όσο 

σημαντικός όσο αρχικά υποπτευόμασταν. Τέλος, τα μικρότερα ποσοστά 

συγκέντρωσαν η αρέσκειά των χρηστών να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που έχει 

το γυμναστήριο (14%), η κοινωνικοποίηση-γνωριμία με συμφοιτητές/τρεις (13%) και 

για να επανέλθουν από έναν τραυματισμό που είχαν/για ιατρικούς λόγους (Βλέπε: 

Διάγραμμα 10). Σύμφωνα με την έρευνα του Καρδιτσά (2013) & του Jackosn (2018) 

είναι και τα δικά μας, αφού ανακάλυψαν ότι ο σημαντικότερος λόγος συμμετοχής είναι 

η φυσική κατάσταση/υγεία/ευεξία. Συγκρούονται όμως με τα αποτελέσματα της 

Σούλιου (2007) τα οποία κατατάσσουν την βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της 

υγείας σε δευτερεύοντα ρόλο (Υπόθεση 8, Σελ 11). 
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Διάγραμμα 9: Συχνότητα χρήσης Γυμναστηρίου εβδομαδιαία 
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Επιδιώχθηκε να εξεταστούν οι δραστηριότητες που επιλέγουν οι χρήστες τους 

τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. Η αίθουσα ενδυνάμωσης συγκέντρωσε το 

μεγαλύτερο ποσοστό (68%), ακολουθεί η καλαθοσφαίριση με 34% και η αερόβια 

άσκηση με 26%. Το Ping-Pong συγκέντρωσε 18% και η πετοσφαίριση 11%. Κάτω 

από 10% το Hip-Hop/Dance Hall, οι πολεμικές τέχνες, το πρόγραμμα αποκατάστασης 

μετά από τραυματισμό και το άλλο (Βλέπε: Διάγραμμα 11). Τα ευρήματα της έρευνας 

του Καρδιτσά συμφωνούν με τη δική μας έρευνα αλλά έρχονται σε αντίθεση με τις 

έρευνες του Σούλιου (2007) & Σάββα (2008) που μας δείχνουν ότι τα ομαδικά 

προγράμματα έρχονται πρώτα στις προτιμήσεις των αθλούμενων (Υπόθεση 9, Σελ 

11). 
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Διάγραμμα 10: Λόγος χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου 
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Όσον αφορά τον πιθανό χρόνο αναμονής για την χρήση ενός οργάνου στην αίθουσα 

ενδυνάμωσης ανακαλύφθηκαν τα εξής αποτελέσματα: έως 5 λεπτά αναμονή 

αντιμετωπίζει το υψηλότερο ποσοστό των ασκούμενων (37%), ακολουθεί το 20% που 

δηλώνει πως δεν περιμένει καθόλου για να χρησιμοποιήσει κάποιο όργανο, το 20% 

έχει αναμονή έως 10 λεπτά, έως 15 λεπτά το 13% και πάνω από 15 λεπτά μόνο το 2%. 

Το 5% δεν απάντησε (Βλέπε: Διάγραμμα 12). 

 

 

Στη συνέχεια, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν την ερώτηση που αφορά την 

ικανοποίηση τους από τις υποδομές και τις λειτουργίες του γυμναστηρίου. Το ένα (1) 

είναι η χαμηλότερη βαθμολογία και το πέντε (5) είναι η υψηλότερη. 

Αθροίζοντας του βαθμούς τέσσερα (4) και πέντε (5), παρουσιάζονται με φθίνουσα 

σειρά τα χαρακτηριστικά όπως τα αξιολόγησαν οι ερωτώμενοι (Βλέπε: Διάγραμμα 13): 

1. Ατμόσφαιρα (μουσική, φωτισμός): 48% 
2. Τήρηση κανόνων ασφαλείας: 44% 
3. Καθαριότητα στους χώρους άθλησης: 41% 
4. Καθαριότητα αποδυτηρίων: 40% 
5. Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων των προγραμμάτων: 40% 
6. Εξοπλισμός/Όργανα άθλησης που παρέχει το γυμναστήριο στην 

αίθουσα ενδυνάμωσης: 39% 
7. Εξοπλισμός/Υποδομή στους χώρους υπόλοιπους χώρους του 

γυμναστηρίου: 36% 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελληνικής βιβλιογραφίας (Καρδιτσάς, 2013), 

διαπιστώνεται ότι η καθαριότητα των αποδυτηρίων και η ευγένεια του προσωπικού 

είναι από τους πρωταρχικούς παράγοντες που οι χρήστες δίνουν βαρύτητα για την 

ικανοποίησή τους (Υπόθεση 10, Σελ 11,). Σε αντίθεση, τα δικά μας αποτελέσματα, 

υποστηρίζουν ότι η ατμόσφαιρα (μουσική, φωτισμός) και η τήρηση κανόνων 

ασφαλείας βρίσκονται ψηλά όσον αφορά την ικανοποίησή των φοιτητών από το 

γυμναστήριο. 
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Διάγραμμα 12: Χρόνος  αναμονής οργάνων στην αίθουσα ενδυνάμωσης 



 33 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εντοπίζονται μεγάλα ποσοστά συγκεντρωμένα στην 

επιλογή τρία (3), «Μέτρια» (Βλέπε: Διάγραμμα 13).  

Παρουσιάζονται παρακάτω με φθίνουσα σειρά: 

1. Εξοπλισμός/Υποδομή στους χώρους υπόλοιπους χώρους του 
γυμναστηρίου (αποδυτήρια, τουαλέτες κ.α.): 46% 

2. Εξοπλισμός/Όργανα άθλησης που παρέχει το γυμναστήριο στην 
αίθουσα ενδυνάμωσης: 43% 

3. Καθαριότητα στους χώρους άθλησης: 42% 
4. Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων των προγραμμάτων:40% 
5. Καθαριότητα αποδυτηρίων: 37% 
6. Τήρηση κανόνων ασφαλείας:32% 
7. Ατμόσφαιρα (μουσική, φωτισμός): 28% 

 

Παρατηρώντας το διάγραμμα 13, διαπιστώνεται ότι η ικανοποίηση από τις υποδομές 

και τις λειτουργίες του γυμναστήριου κυμαίνεται κυρίως σε μέτρια επίπεδα. Αυτό 

σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου μπορούν με έξυπνες πρακτικές να 

ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά ικανοποίησης των φοιτητών. 
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Διάγραμμα 13: Ικανοποίηση από τις υποδομές και τις λειτουργίες του γυμναστηρίου 
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Ένα ακόμα πεδίο ικανοποίησης που εξετάστηκε είναι η ικανοποίηση από τους 

γυμναστές. Η αξιολόγηση έγινε σε μία πενταβάθμια κλίμακα με το ένα (1) να είναι το 

χαμηλότερο και το πέντε (5) να είναι το υψηλότερο.  

 

Αναλύοντας τα εμπειρικά αποτελέσματα και κοιτώντας προσεκτικά το διάγραμμα 14 

διαπιστώνεται ότι υπάρχει μία μεγάλη αντίθεση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

φοιτητών (60% (αθροίζοντας το «Πολύ» και «Πάρα πολύ»)) θεωρεί ότι οι γυμναστές 

είναι ευγενικοί. Παρ όλα αυτά, ένα σημαντικό ποσοστό πιστεύει ότι δεν παρέχουν 

εξειδικευμένα προγράμματα, καθώς και ότι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες που 

έχουν αλλά και ότι δεν τους δίνουν και τις κατάλληλές οδηγίες όσον αφορά τα 

προγράμματα εκγύμνασής τους.  Διαπιστώνετε δηλαδή ότι παρά την ευγενική στάση 

που έχουν οι γυμναστές απέναντι στους φοιτητές, πρέπει να δώσουν ακόμα 

περισσότερη προσοχή ώστε να τους ικανοποιήσουν πιο εξειδικευμένες ανάγκες, όπως 

είναι η παροχή ξεχωριστού προγράμματος για τον καθένα κ.α..  

Από τις ιστορικές παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι οι γυμναστές που είναι στον χώρο 

δεν δίνουν την κατάλληλη προσοχή στους φοιτητές καθώς τους αφήνουν να 

γυμνάζονται μέσα στον χώρο χωρίς καθοδήγηση. Είναι βέβαια πρόθυμοι να 

βοηθήσουν κάποιον φοιτητή εάν τους ζητηθεί. 
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Διάγραμμα 14 : Ικανοποίηση από τους γυμναστές 
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Έπειτα, οι χρήστες κλήθηκαν να καταδείξουν την συνολική ικανοποίηση από το 

Κλειστό Γυμναστήριο (Βλέπε: Διάγραμμα 15).Αθροίζοντας τις χαμηλές αξιολογήσεις 

(από 1 έως 4) φαίνεται ότι περίπου ένας (1) τους δέκα (10) εμφανίζει χαμηλή 

αξιολόγηση. Έπειτα από τους αριθμούς πέντε (5) έως επτά (7), δηλαδή μέτρια 

ικανοποιημένοι, συγκεντρώνεται το ποσοστό 57%. Τέλος οι αριθμοί οκτώ (8) έως δέκα 

(10) μας δίνουν το ποσοστό 29%, άρα το 29% των χρηστών έχουν υψηλή συνολική 

ικανοποίηση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ικανοποίηση των χρηστών συνολικά 

για το κλειστό γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.  είναι σε μέτρια επίπεδα. Τα ευρήματα 

της δικίας μας έρευνας βρίσκονται σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του 

Παπανίκου & Papanikou (2012)  (Υπόθεση 12, Σελ 12,). 

 

 

Συνεχίζοντας, εξετάζεται η πρόθεση των χρηστών να παροτρύνουν και άλλους 

φοιτητές ώστε να χρησιμοποιήσουν το Κλειστό Γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.. Όπως 

φαίνεται, το 61% των χρηστών θα παρακινούσε συμφοιτητές του ώστε να γίνουν και 

οι ίδιοι χρήστες, το 25% δηλώνει αβέβαιο αν θα το έκανε ή όχι και μόνο το 6% 

απάντησε αρνητικά (Βλέπε: Διάγραμμα 16).  
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Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται διαφορετικοί πιθανοί τρόποι που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν το Κλειστό Γυμναστήριο να προσελκύσει φοιτητές. 

Η πολυπληθέστερη απάντηση είναι η έλλειψη πληροφόρησης που υπάρχει για το 

γυμναστήριο, συμψηφίζοντας το πάρα πολύ και το πολύ διαπιστώνετε ότι οι φοιτητές 

συμφωνούν με αυτή την πρόταση με το ποσοστό του 46% και το 32% αυτών επέλεξε 

το μέτρια (Βλέπε: Διάγραμμα 17). 

Ακολουθεί η πρόταση για την καλύτερη συντήρηση του εξοπλισμού του γυμναστηρίου 

και αν αυτό θα έλκυε περισσότερο κόσμο. Η πλειοψηφία, δηλαδή το 74% 

(συμψηφίζοντας το πάρα πολύ και το πολύ) δηλώνει πώς μία τέτοια πράξη θα 

παρακινούσε τους φοιτητές να γίνουν χρήστες του γυμναστηρίου. 

Έπειτα στην ερώτηση, αν το γυμναστήριο πρέπει να απευθύνεται μόνο στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα, οι ερωτώμενοι φάνηκαν διχασμένοι. Το 35% (συμψηφίζοντας 

το καθόλου και το λίγο)  θεωρεί ότι δεν πρέπει να απευθύνεται σε άτομα εκτός του 

Ιδρύματος σε αντίθεση με το 40% (συμψηφίζοντας το πάρα πολύ και το πολύ) πιστεύει 

το αντίθετο. 

Τέλος, τέθηκε το ερώτημα αν είναι ευχαριστημένοι από το υπάρχον μοντέλο 

διαχείρισης του γυμναστηρίου. Το 40% των φοιτητών απάντησε μέτρια και υπάρχει 

συμφωνία μεταξύ του πολύ/πάρα πολύ και του καθόλου/λίγο με 30% (Βλέπε: 

Διάγραμμα 17).  
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Πρέπει να απευθύνεται μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα

Με καλύτερη συντήρηση του εξοπλισμού θα ερχόταν περισσότερος κόσμος.

Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης για τις δραστηριότητες του γυμναστηρίου.

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Δεν απάντησε

Διάγραμμα 17:Πιθανοί τρόποι προσέλκυσης φοιτητών 
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Τέλος, οι χρήστες κλήθηκαν να προτείνουν τρόπους για την βελτίωση του 

Γυμναστηρίου. 

Οι συχνότερες απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: 

• η αγορά καινούργιων μηχανημάτων 

• η συντήρηση των ήδη υπαρχόντων μηχανημάτων 

•  η καθαριότητα του χώρου 

• να υπάρχει κλιματισμός/εξαερισμός 

• το ευρύτερο ωράριο λειτουργιάς 

• δημιουργία τουρνουά μπάσκετ μεταξύ των σχολών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

• προσθήκη πολεμικών τεχνών και ολυμπιακής μπάρας 

• συνεχείς παρουσία των γυμναστών στο χώρο 

• παροχή εξατομικευμένων προγραμμάτων εκγύμνασης και  

• οδηγίες για την σωστή χρήση των οργάνων 
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4.4 Περιγραφική ανάλυση του ερωτηματολογίου των μη χρηστών 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούνε τα στατιστικά αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου των μη χρηστών. 

Το 23% των ερωτηθέντων απάντησε πως έχουν κακή φυσική κατάσταση 

(συμψηφίζοντας το ένα (1) έως το τέσσερα (4) ), μέτρια φυσική κατάσταση δήλωσε 

πως έχει το 57% των μη χρηστών ( συμψηφίζοντας το πέντε (5) έως το επτά (7) ) και 

τέλος το 20% έχει άριστη φυσική κατάσταση ( συμψηφίζοντας το οκτώ (8) έως το δέκα 

(10) ) (Βλέπε: Διάγραμμα 18).  

 

 

Συνεχίζοντας, βλέπουμε ότι το 53% των μη χρηστών γυμναζόταν συστηματικά πριν 

έρθει στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., σε αντίθεση με το 46% που δηλώνει το αντίθετο (Βλέπε: 

Διάγραμμα 19). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Σούλιου (2007) είναι και τα δικά 

μας αποτελέσματα, αφού ανακάλυψε ότι το 83,7% των φοιτητών αθλούνταν πριν  την 

εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο. Έρχονται όμως σε αντίθεση με την ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία (Jackson, 2018) η οποία μας δείχνει ότι μόνο το 40% των φοιτητών 

αθλούνταν (Υπόθεση 17, Σελ 13,). 
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Διάγραμμα 18: Φυσική κατάσταση 
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Ναι Όχι Δεν απάντησε

Διάγραμμα 19: Γυμναζόσουν συστηματικά πριν έρθεις στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 
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Μετέπειτα, οι μη χρήστες ερωτήθηκαν για την τυχόν ύπαρξη της τωρινής αθλητικής 

τους δραστηριότητας. Μόνο το 28% απάντησε πως είναι αθλητικά ενεργό ενώ το 70% 

απάντησε πως δεν αθλείται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το 2% δεν απάντησε 

(Βλέπε: Διάγραμμα 20).  

 

 

Συμπληρωματικά της παραπάνω ερώτησης, οι μη χρήστες ερωτήθηκαν για χρήση 

γυμναστηρίου εκτός ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.. Το 42% των φοιτητών δεν έδωσε κάποια απάντηση, 

το 41% δήλωσε πως δεν χρησιμοποιεί και το 17% απάντησε θετικά (Βλέπε: Διάγραμμα 

21). 

 

 

28%

70%

2%

Ναι Όχι Δεν απάντησε

Διάγραμμα 20: Άθληση αυτή την περίοδο 

17%

41%

42%

Ναι Όχι Δεν απάντησε

Διάγραμμα 21: Χρήση γυμναστηρίου εκτός ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 
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Ακολούθως οι μη χρήστες κλήθηκαν να απαντήσουν αν γνωρίζουν την ύπαρξη του 

Κλειστού Γυμναστηρίου. Η συντριπτική πλειοψηφία (94%) δήλωσε γνώση της 

ύπαρξης του Κλειστού Γυμναστηρίου και μόνο το 6% δεν γνωρίζει ότι υπάρχει. Άρα 

μια αρχική υπόθεση εργασίας που είχε γίνει σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 

οι φοιτητές δεν χρησιμοποιούν το κλειστό γυμναστήριο δεν ισχύει. Οι φοιτητές 

φαίνεται να είναι επαρκώς πληροφορημένοι σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία του 

κλειστού γυμναστηρίου του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (Υπόθεση 20, Σελ 14)( Βλέπε: Διάγραμμα 22).  

 

 

Όσον αφορά τη χρήση του Κλειστού Γυμναστηρίου στο παρελθόν, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των μη χρηστών (74%) ισχυρίζεται πως δεν το  έχει χρησιμοποιήσει στο 

παρελθόν και μόνο το 24% δηλώνει πως έχει χρησιμοποιήσει το γυμναστήριο. Το 3% 

δεν απάντησε (Βλέπε: Διάγραμμα 23).  

 

24%

74%

3%

Ναι Όχι Δεν απάντησε

Διάγραμμα 23: Χρήση του Κλειστού Γυμναστηρίου στο παρελθόν 
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Ναι Όχι Δεν απάντησε

Διάγραμμα 22: Γνώση ύπαρξης Κλειστού Γυμναστηρίου 
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Με σκοπό να ερευνηθεί η χρονική περίοδος όπου οι φοιτητές έχουν χρησιμοποιήσει το 

γυμναστήριο, παρατέθηκε η ερώτηση πότε το χρησιμοποίησαν. Το 11% δηλώνει πως 

το είχε χρησιμοποιήσει το περσινό ακαδημαϊκό έτος και το 14% πως το χρησιμοποίησε 

παλιότερα αλλά μετά σταμάτησε (Βλέπε: Διάγραμμα 24). 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιοι ανασταλτικοί παράγοντες που αποτρέπουν τους 

φοιτητές να κάνουν χρήση του Κλειστού Γυμναστηρίου. 

Αρχικά υπάρχουν οι γενικοί περιορισμοί (δομικοί) που αντιπροσωπεύουν 

περιορισμούς οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί ως παράγοντες  παρεμβολής μεταξύ 

προτιμήσεων αναψυχής και συμμετοχής (Crawford & Godbey, 1987). Μερικά 

παραδείγματα  είναι οι οικονομικοί πόροι, ο προγραμματισμός του χρόνου εργασίας, 

κ.α.. Η επιλογή με το μεγαλύτερο ποσοστό (25%) είναι «Δεν με βολεύει η τοποθεσία» 

. Ο επόμενος παράγοντας που ακολουθεί είναι η γυμναστική οπουδήποτε αλλού( σπίτι, 

τρέξιμο κ.α.), συγκεντρώνοντας 16% και το 11% των μη χρηστών επέλεξε ότι δεν 

βρίσκει κάποιο κίνητρο για να ξεκινήσει να αθλείται. Κάτω από το 10% είχαν οι 

επιλογές «φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει κάποιος που να έχει τις γνώσεις να με βοηθήσει 

εάν τραυματιστώ», «θα προτιμούσα κάποιο ιδιωτικό γυμναστήριο» και «κρυώνω όταν 

φεύγω από το γυμναστήριο μέχρι να φτάσω στο σπίτι» (Βλέπε: Διάγραμμα 25). Ο 

σημαντικότερος παράγοντα που βρέθηκε στους γενικούς περιορισμούς να εμποδίζει 

τους φοιτητές να χρησιμοποιούν το κλειστό γυμναστήριο δεν είναι σύμφωνος ούτε με 

την υπόθεση που έχουμε κάνει αλλά ούτε με τα αποτελέσματα της Ελληνικής 

βιβλιογραφίας (Υπόθεση 21, Σελ 14).  

 

  

11%

14%

76%

Το χρησιμοποίησα το περσινό ακαδημαικό έτος

Το χρησιμοποίησα παλαιότερα αλλά μετά σταμάτησα

Δεν απάντησε

Διάγραμμα 24: Εάν ναι, τότε: 
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Στη συνέχεια, υπάρχουν οι ενδοπροσωπικοί περιορισμοί, οι οποίοι σύμφωνα με τους 

Crawford και Godbey (1987) περιλαμβάνουν τις ψυχολογικές καταστάσεις και τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε ατόμου (π.χ. στρες, αγωνία, κατάθλιψη). 

Σε αυτή την κατηγορία ανασταλτικών παραγόντων ισοψηφίστηκαν σαν περιορισμοί η 

έλλειψη χρόνου και το άλλο με 33%. Έπειτα με 20% έρχεται η προτίμηση των 

φοιτητών να περνούν τον ελεύθερο χρόνος τους με κάποιον άλλον τρόπο και κάτω από 

το 10% είναι οι παράγοντες έλλειψης αυτοπεποίθησης για τον εαυτό μου, άγνοια 

χρήσης των οργάνων γυμναστικής, απουσία καλής φυσικής κατάστασης και τέλος η 

επιθυμία να μην πιέζουν και ζορίζουν τον εαυτό τους (Βλέπε: Διάγραμμα 26). Τα 

ευρήματα από τις έρευνες που διεξήγαγαν οι Σούλιου (2007), Τζουβίστα (2005) & 

Πατρώνη (2007) βρίσκονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα καθώς διαπίστωσαν ότι 

η έλλειψη χρόνου είναι ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας (Υπόθεση 21, Σελ 14). 
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25%
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9%

16%

28%
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Δεν βρίσκω κάποιο κίνητρο για να ξεκινήσω να αθλούμαι.

Kρυώνω όταν φεύγω από το γυμναστήριο μέχρι να φτάσω 
στο σπίτι μου.

Δεν με βολεύει η τοποθεσία.

Θα προτιμούσα κάποιο ιδιωτικό γυμναστήριο.

Φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει κάποιος που να έχει τις 
γνώσεις να με βοηθήσει εάν τραυματιστώ

Μπορώ να γυμνάζομαι οπουδήποτε αλλού (σπίτι, τρέξιμο, 
ποδήλατο κ.α.)

Άλλο

Διάγραμμα 25: Ανασταλτικοί παράγοντες (Γενικοί Περιορισμοί ή Δομικοί Περιορισμοί) 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Δεν έχω αυτοπεποίθηση για τον εαυτό μου και το σώμα μου 

Δεν γνωρίζω να χρησιμοποιώ τα όργανα γυμναστικής.

Προτιμώ να περνάω τον ελεύθερο μου χρόνο με κάποιον άλλο 
τρόπο.

Δεν μου αρέσει να πιέζω και να ζορίζω τον εαυτό μου.

Δεν πηγαίνω στο γυμναστήριο επειδή δεν έχω καλή φυσική 
κατάσταση. 

Έλλειψη χρόνου.

Άλλο

Διάγραμμα 26: Ανασταλτικοί Παράγοντες (Ενδοπροσωπικοί Περιορισμοί) 



 46 

Τελευταία κατηγορία ανασταλτικών παραγόντων είναι οι διαπροσωπικοί περιορισμοί. 

Σύμφωνα με τους Crawford και Godbey (1987) οι διαπροσωπικοί ανασταλτικοί 

παράγοντες είναι το αποτέλεσμα της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης ή της σχέσης 

μεταξύ των χαρακτηριστικών των ατόμων (π.χ. δεν μπορείς να βρεις κάποιον να 

ασκηθείτε παρέα). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσε το άλλο (70%), ακολουθεί ο παράγοντας ότι οι 

φίλου δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό οπότε δεν υπάρχει κάποιο άτομο για να 

αθλούνται παρέα. Τέλος, κάτω από 10% βρίσκεται ο παράγοντας ότι έχει πολύ κόσμο 

το γυμναστήριο, το κοινωνικό περιβάλλον δεν ενθαρρύνει την άσκηση, ο σύντροφος 

δεν θέλει να αθλούνται παρέα και ο φόβος να μην ντροπιαστούν μπροστά στους φίλους 

τους. Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει ότι η σημαντικότητα των διαπροσωπικών 

ανασταλτικών παραγόντων είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με τις άλλες δύο κατηγορίες 

(γενικούς περιορισμούς και ενδοπροσωπικοί περιορισμοί) (Βλέπε: Διάγραμμα 27). 

Αντίθετα με τα δικά μας ευρήματα είναι τα αποτελέσματα της Ελληνικής 

βιβλιογραφίας αλλά σύμφωνα με την αρχική υπόθεση που είχε γίνει (Υπόθεση 21, Σελ 

14). 

 

Στη παρακάτω υπο-ενότητα, η ανάλυση προχωρά στη διερεύνηση των παραγόντων 

υποκίνησης των μη χρηστών (ή δυνητικών επισκεπτών) του κλειστού γυμναστηρίου. 

Το αντικείμενο της παρακίνησης/υποκίνησης είναι ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι της 

έρευνας. Αυτό συμβαίνει γιατί η διοίκηση του ιδρύματος θα πρέπει να γνωρίζει τους 

παράγοντες και τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σε μορφή πολιτικών, για να 

αυξηθεί η επισκεψιμότητα του κλειστού γυμναστηρίου.  
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Οι φίλοι μου δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό οπότε δεν 
έχω κάποιον για να αθλούμαστε παρέα.

Ο/Η σύντροφος μου δεν θέλει να γυμναστούμε μαζί. 

Φοβάμαι ότι θα ντροπιαστώ μπροστά στους φίλους μου.

Έχει πολύ κόσμο το γυμναστήριο.

Το κοινωνικό μου περιβάλλον δεν με ενθαρρύνει να 
ασκούμαι.  

Άλλο

Διάγραμμα 27: Ανασταλτικοί Παράγοντες (Διαπροσωπικοί Περιορισμοί) 
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Οι μη χρήστες ερωτήθηκαν για τους πιθανούς παράγοντες παρακίνησης τους έτσι ώστε 

να χρησιμοποιήσουν το Κλειστό Γυμναστήριο στο μέλλον. Με ποσοστό 30% δήλωσαν 

πως η ανακαίνιση χώρου/σύγχρονα όργανα θα τους ωθούσε να σκεφτούν να κάνουν 

χρήση του γυμναστηρίου. Ακολουθούν τα ομαδικά προγράμματα με 15%, οι 

περισσότεροι γυμναστές με 14%, επίσης αν υπήρχε περισσότεροι πληροφόρηση για το 

γυμναστήριο (12%), η περισσότερες ώρες λειτουργίας (11%) και το 10% επέλεξε το 

άλλο. Το 9% δεν απάντησε (Βλέπε: Διάγραμμα 28). Η υπόθεση που κάναμε στην αρχή 

βρίσκεται σύμφωνη με τα αποτελέσματα που βρήκαμε αλλά και με την έρευνα της 

Σούλιου (2007) (Υπόθεση 22, Σελ 14). 

 

Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου των μη χρηστών αναφερόταν στο αν 

πρέπει το Κλειστό Γυμναστήριο να απευθύνεται μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Υπάρχει το 53% των φοιτητών να συμφωνούν με αυτήν την πρόταση και το 46% να 

διαφωνεί (Βλέπε: Διάγραμμα 29).  

  

53%

46%

1%

Ναι Όχι Δεν απάντησε

Διάγραμμα 29: Το Κλειστό Γυμναστήριο πρέπει αν απευθύνεται μόνο στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Διάγραμμα 28: Παράγοντες παρακίνησης για χρήση του Κλειστού Γυμναστηρίου 
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Περισσότερη πληροφόρηση.

Περισσότερες ώρες λειτουργίας (τώρα 12:00-22:30)

Ομαδικά Προγράμματα

Ανακαίνιση χώρου / Σύγχρονα όργανα.

Περισσότεροι γυμναστές.

Άλλο

Δεν απάντησε
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4.5 Στατιστική ανάλυση δεδομένων μη χρηστών 

Έπειτα από την ανάλυση τον δεδομένων στο SPSS, προέκυψαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα όσον αφορά τους πιθανούς λόγους που οι φοιτητές δεν χρησιμοποιούν 

το Κλειστό Γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. αυτή την χρονική περίοδο. Συνολικά στο 

ερωτηματολόγιο υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες εμποδίων/ ανασταλτικών 

παραγόντων. Η πρώτη κατηγορία ανασταλτικών παραγόντων/εμποδίων χρήσης του 

γυμναστηρίου είναι οι γενικοί περιορισμοί, ακολουθούν οι ενδοπροσωπικοί και τέλος 

οι διαπροσωπικοί περιορισμοί. 

Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε τις στατιστικά σημαντικές σχέσεις που 

προέκυψαν από τα χαρακτηριστικά των φοιτητών που διάλεξαν κάθε κατηγορία 

εμποδίων/ανασταλτικών παραγόντων αλλά και τις υποενότητες που έχει η κάθε μία 

από τις τρείς. 

4.5.1 Ανάλυση γενικών περιορισμών  

 

4.5.1.1 Δεν βρίσκω κάποιο κίνητρο να ξεκινήσω να αθλούμαι 

Αναλύοντας τον ανασταλτικό παράγοντα (εμπόδια), δεν βρίσκω κάποιο κίνητρο να 

ξεκινήσω να αθλούμαι (έλλειψη κινήτρων), εντοπίζονται τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά των φοιτητών. 

Είναι φοιτητές, από τους οποίους μόνο το 14,7% αθλείται αυτή την περίοδο. Με άλλα 

λόγια, το ποσοστό το οποίο βρίσκει κάποιο κίνητρο για να αθλείται είναι πάρα πολύ 

μικρό, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των φοιτητών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.  να μην έχουν 

κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο έτσι ώστε να αθληθεί.  Με βάση τα εμπειρικά δεδομένα του 

πίνακα*, φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της έλλειψης 

κινήτρων και την άθληση αυτή την τωρινή χρονική περίοδο (x2=.100***, d.f. = 2, 

value: 4,585).  

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,585a 2 ,100 

Likelihood Ratio 5,714 2 ,057 

Linear-by-Linear Association 4,552 1 ,033 

N of Valid Cases 314   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,76. 

Πίνακας 1: Απουσία κινήτρου για άθληση στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. – Άθληση αυτή την περίοδο. 

 

Ο πίνακας 2 εστιάζει στους φοιτητές που γυμνάζονται εκτός ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και 

ταυτόχρονα δεν βρίσκουν κανένα λόγο να χρησιμοποιήσουν το κλειστό γυμναστήριο 

του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ακολουθούν δηλαδή οι φοιτητές από τους οποίους μόνο το 2,9% 
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αυτών χρησιμοποιούν γυμναστήριο εκτός ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. για να γυμνάζονται. Από το 

ποσοστό αυτό γίνετε αντιληπτό ότι υπάρχει έλλειψη κινήτρων ώστε να αρχίσουν οι 

φοιτητές να χρησιμοποιούν το Κλειστό Γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.. Με βάση τα 

στατιστικά αποτελέσματα του πίνακα 2, φαίνεται ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές σχετικά με την χρήση κάποιου γυμναστηρίου εκτός ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. για να 

αθλούνται και την έλλειψη κινήτρων να χρησιμοποιήσουν το γυμναστήριο του 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.. (x2=.012**, d.f. = 2, value: 8,771). Από τη σύγκριση των εμπειρικών 

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι υπάρχει μια 

διαφοροποίηση σχετικά με τους παράγοντες υποκίνησης. Στην έρευνα της Σούλιου 

(2007) αναφέρεται ότι οι περισσότεροι φοιτητές (το 58% του δείγματος) 

γυμναζόντουσαν εκτός του ιδρύματος. Στη παρούσα έρευνα, το αντίστοιχο ποσοστό 

είναι 2,9%. Πρακτικά λοιπόν, τα ευρήματα της συγκεκριμένης ερώτησης πρέπει να 

ενεργοποιήσουν τους αρμόδιους του γυμναστηρίου και να εφαρμόσουν διάφορες 

μεθόδους ώστε να καταφέρουν να προσελκύσουν τους φοιτητές που αποφάσισαν να 

χρησιμοποιήσουν κάποιο ιδιωτικό γυμναστήριο εκτός του ιδρύματός τους αλλά και να 

δώσουν κίνητρο στους φοιτητές που δεν ασχολούνται καθόλου με την γυμναστική αυτή 

την περίοδο, να γίνουν ενεργοί χρήστες. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,771a 2 ,012 

Likelihood Ratio 10,377 2 ,006 

Linear-by-Linear Association 3,440 1 ,064 

N of Valid Cases 314   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 5,74. 

Πίνακας 2: Απουσία κινήτρου για άθληση στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. - Άθληση εκτός ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

 

4.5.1.2. Δεν με βολεύει η τοποθεσία του Κλειστού Γυμναστηρίου 

Στη συνέχεια έχουμε τον αποτρεπτικός παράγοντας, δεν με βολεύει η τοποθεσία του 

Κλειστού Γυμναστηρίου και εντοπίζονται τα εξής χαρακτηριστικά των φοιτητών. 

Οι πλειοψηφία των φοιτητών (82,3%) δεν έχει χρησιμοποιήσει το γυμναστήριο στο 

παρελθόν. Γίνεται αντιληπτό ότι το εμπόδιο της τοποθεσίας είναι ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας για τους φοιτητές ώστε να πάρουν την απόφαση να 

ξεκινήσουν να αθλούνται στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Επομένως, με 

βάση τα δεδομένα του πίνακα, φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ της τοποθεσίας του γυμναστηρίου και την μη παλαιότερη χρήση του 

γυμναστηρίου (x2=.017**, d.f. = 2, value: 8,197). 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,197a 2 ,017 

Likelihood Ratio 8,716 2 ,013 

Linear-by-Linear Association 1,688 1 ,194 

N of Valid Cases 314   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2,26. 

Πίνακας 3: Δεν με βολεύει η τοποθεσία - Παρελθοντική χρήση του γυμναστηρίου 

 

Ωστόσο οι φοιτητές που επέλεξαν ότι δεν τους βολεύει η τοποθεσία, θεωρούν σαν 

κυριότερα πιθανά κίνητρα χρήσης του γυμναστηρίου την ανακαίνιση 

χώρου/καινούργια όργανα (34,2%), περισσότερη πληροφόρηση (19%) και τα ομαδικά 

προγράμματα (11,4%). Με βάση τα εμπειρικά δεδομένα του πίνακα 4, βλέπουμε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της τοποθεσίας του γυμναστηρίου αλλά 

και τους πιθανούς παράγοντες που θα παρακινούσαν τους φοιτητές να 

χρησιμοποιήσουν το Κλειστό Γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (x2=.062***, d.f. = 6, 

value: 12,016). Τα ευρήματα της Ελληνικής βιβλιογραφίας (Σούλιου 2007), 

συμφωνούν με τα εμπειρικά αποτελέσματα της δική μας έρευνας καθώς και στις δύο 

περιπτώσεις οι φοιτητές θέτουν ως πρωταρχικό παράγοντα παρακίνησης τις καλύτερες 

αθλητικές εγκαταστάσεις (ανακαίνιση χώρου/καινούργια όργανα). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,016a 6 ,062 

Likelihood Ratio 12,584 6 ,050 

Linear-by-Linear Association ,709 1 ,400 

N of Valid Cases 314   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,04. 

Πίνακας 4: Δεν με βολεύει η τοποθεσία - Κίνητρα χρήσης γυμναστηρίου 

 

4.5.1.3. Φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει κάποιος που θα έχει τις γνώσεις να με βοηθήσει 
εάν τραυματιστώ 
 

Επόμενος ανασταλτικός παράγοντας, φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει κάποιος που θα 

έχει τις γνώσεις να με βοηθήσει εάν τραυματιστώ, συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά των φοιτητών. 

Οι φοιτητές οι οποίοι αθλούνται αυτή την περίοδο είναι το 48,1%. Παρ’ όλα αυτά, 

φαίνεται να μην έχουν ιδιαίτερο κίνητρο να χρησιμοποιήσουν το γυμναστήριο του 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. καθώς φοβούνται πως εάν τραυματιστούν δεν θα υπάρχει κάποιος να τους 



 51 

βοηθήσει. Οπότε, όπως δείχνει και ο πίνακας 5 υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

ανάμεσα στον φόβο του τραυματισμού και της άθλησης αυτή την χρονική περίοδο 

(x2=.043**, d.f. = 2, value:6,283). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,283a 2 ,043 

Likelihood Ratio 6,316 2 ,043 

Linear-by-Linear Association 2,738 1 ,098 

N of Valid Cases 314   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,60. 

Πίνακας 5: Φόβος τραυματισμού - Φοιτητές που αθλούνται αυτή την περίοδο 

 

Επιπρόσθετα, έχουμε τους φοιτητές οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει το γυμναστήριο 

στο παρελθόν (40,7%) αλλά επιλέγουν ως πιθανό λόγο μη χρήσης του γυμναστηρίου 

τον τραυματισμό. Επομένως, και με βάση τα στατιστικά αποτελέσματα του πίνακα 6, 

φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φόβου για πιθανό 

τραυματισμό και την απουσία βοήθειας, με την παλαιότερη χρήση του Κλειστού 

Γυμναστηρίου (x2=.021**, d.f. = 2, value:7,716). 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,716a 2 ,021 

Likelihood Ratio 6,725 2 ,035 

Linear-by-Linear Association 7,676 1 ,006 

N of Valid Cases 314   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,77. 

Πίνακας 6: Φόβος τραυματισμού - Χρήση του γυμναστηρίου στο παρελθόν 

 

4.5.1.4.Μπορώ να γυμνάζομαι οπουδήποτε αλλού (σπίτι, τρέξιμο, ποδήλατο κ.α.) 
 

Τελευταίος ανασταλτικός παράγοντας αυτής της κατηγορίας είναι, μπορώ να 

γυμνάζομαι οπουδήποτε αλλού (σπίτι, τρέξιμο, ποδήλατο κ.α.). Οι φοιτητές σε αυτή 

την κατηγορία θα παρακινούνταν ώστε να χρησιμοποιήσουν το Κλειστό Γυμναστήριο 

του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.  εάν υπήρχαν περισσότερες ώρες λειτουργίας. Συνεπώς, φαίνεται ότι 

οι φοιτητές θα χρησιμοποιούσαν το γυμναστήριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. εάν το ωράριο 

λειτουργίας του επεκτεινόταν. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 7, υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές σχέσεις μεταξύ της γυμναστικής οπουδήποτε αλλού και του παρακινητικού 

παράγοντα χρήσης περισσότερων ωρών λειτουργίας (x2=.019**, d.f. = 1, value:5,519). 

Σύμφωνη με τα δικά μας ευρήματα είναι η Ελληνική βιβλιογραφία. Στα εμπειρικά 

αποτελέσματα της έρευνα της Σούλιου (2007) φαίνεται ότι οι φοιτητές κατέδειξαν ως 
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παρακινητικό παράγοντα το διαφορετικό ωράριο λειτουργίας ώστε να γίνει πιο 

ελκυστική η συμμετοχή τους στο γυμναστήριο. 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,519a 1 ,019   

Likelihood Ratio 4,717 1 ,030   

Linear-by-Linear Association 5,501 1 ,019   

N of Valid Cases 314     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,31. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Πίνακας 7: Μπορώ να γυμνάζομαι οπουδήποτε - Παράγοντες παρακίνησης 

 

4.5.2 Ανάλυση διαπροσωπικών περιορισμών 

 

4.5.2.1. Οι φίλοι μου δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό οπότε δεν έχω κάποιον να 
αθλούμαστε παρέα. 

Η πρώτη κατηγορία των διαπροσωπικών περιορισμών είναι, οι φίλοι μου δεν 

ασχολούνται με τον αθλητισμό οπότε δεν έχω κάποιον να αθλούμαστε παρέα. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών που επέλεξε αυτό το εμπόδιο βρίσκεται στο 4ο έτος 

της φοίτησής τους (38,2%) . Όπως φαίνεται λοιπόν, ο ανασταλτικός παράγοντας 

επηρεάζει περισσότερο τους φοιτητές που είναι μεγάλο έτος. Με βάση τα δεδομένα 

από τον πίνακα 8 φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο 

εμπόδιο, οι φίλοι μου δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό οπότε δεν έχω κάποιον αν 

αθλούμαστε παρέα και του έτους φοίτησης των φοιτητών (x2=.003*, d.f. = 5, value: 

17,774). Ο συγκεκριμένος ανασταλτικός παράγοντας δείχνει ότι το έτος φοίτησης 

πράγματι επηρεάζει τη συμμετοχή του φοιτητή. Επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό το 4ο και 

το 2οέτος, έπειτα ακολουθεί η επιρροή του εμποδίου το 3ο έτος και τέλος το 1ο – 5ο – 6ο. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,774a 5 ,003 

Likelihood Ratio 15,954 5 ,007 

Linear-by-Linear Association ,056 1 ,812 

N of Valid Cases 314   

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,28. 

Πίνακας 8: Απουσία φίλων για άθληση μαζί - Έτος φοίτησης 
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Στη συνέχεια τον ίδιο ανασταλτικό παράγοντα επέλεξαν με 47,3% οι φοιτητές οι οποίοι 

δεν χρησιμοποιούν γυμναστήριο εκτός ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. για να αθλούνται αυτή την 

περίοδο. Οπότε το εμπόδιο, οι φίλοι μου δεν αθλούνται αυτή την περίοδο, δείχνει ότι 

επηρεάζει μεγάλο ποσοστό των φοιτητών οι οποίοι ούτε αυτοί χρησιμοποιούν κάποιο 

γυμναστήριο εκτός ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.. Συνεπώς, έπειτα από τα αποτελέσματα του πίνακα 9 

εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του ανασταλτικού παράγοντα οι φίλο 

μου δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό και την επιλογή των φοιτητών να μην 

χρησιμοποιούν γυμναστήριο εκτός ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.  για να αθλούνται (x2=.045**, d.f. =2, 

value:6,213). Τα εμπειρικά ευρήματα της δικής μας έρευνας βρίσκουν σύμφωνη την 

Ελληνική βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα που παραθέτει στην έρευνάς της η κ. 

Σούλιου (2007).Το 42% των φοιτητών στην έρευνα της Σούλιου δεν γυμνάζονται 

κάπου αλλού εκτός του ιδρύματός τους και το αντίστοιχο 47,3% στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

ακολουθεί την ίδια συμπεριφορά.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, το ίδρυμα μπορεί να εφαρμόσει πρακτικές 

μέσα από τις οποίες θα καταφέρει να ενθαρρύνει και να προσελκύσει ακόμα 

περισσότερα άτομα να γυμνάζονται παρέα με τους φίλους τους, παραθέτοντας για 

παράδειγμα τα θετικά οφέλη που έχει η άσκηση όταν γίνετε με παρέα. Επιπρόσθετα, 

θα μπορούσε να εισάγει στο πρόγραμμα τους γυμναστηρίου ομαδικά προγράμματα 

άθλησης που θα παρακινούσαν επιπλέον τους φοιτητές και θα έκαναν την γυμναστική 

πιο ελκυστική.  

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,213a 2 ,045 

Likelihood Ratio 7,672 2 ,022 

Linear-by-Linear Association ,007 1 ,932 

N of Valid Cases 314   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 9,28. 

Πίνακας 9: Απουσία φίλων για άθληση μαζί - Όχι χρήση γυμναστηρίου εκτός ιδρύματος. 

 

Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό στο εμπόδιο, οι φίλοι μου δεν ασχολούνται με τον 

αθλητισμό οπότε δεν έχω κάποιον να αθλούμαι παρέα, είναι ότι το 32,7%  των 

φοιτητών δεν έχει χρησιμοποιήσει το Κλειστό Γυμναστήριο στο παρελθόν.  Με βάση 

τα εμπειρικά δεδομένα του πίνακα υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του 

εμποδίου και των φοιτητών που δεν έχουν χρησιμοποιήσει το γυμναστήριο στο 

παρελθόν. (x2=.098***, d.f. =2, value: 4,644). 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,644a 2 ,098 

Likelihood Ratio 6,006 2 ,050 

Linear-by-Linear Association ,295 1 ,587 

N of Valid Cases 314   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,58. 

Πίνακας 10: Απουσία φίλων για άθληση μαζί–Μη παρελθοντική χρήση του γυμναστηρίου 
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Κεφάλαιο 5 
 Σχολιασμός Εμπειρικών Αποτελεσμάτων 

 
Με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, θα αναλύσουμε διεξοδικότερα 
κάποια συγκεκριμένα ευρήματα της έρευνας. 
 
Ξεκινάμε με την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την ικανοποίηση των υποδομών 
και των λειτουργιών του γυμναστηρίου που αφορά τους χρήστες. 
Παρατηρώντας καλύτερα το διάγραμμα 30 διαπιστώνεται ότι οι λειτουργίες του 
γυμναστηρίου (καθαριότητα στους χώρους άθλησης, καθαριότητα στα αποδυτήρια, 
τήρηση κανόνων ασφαλείας, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων των προγραμμάτων και 
ατμόσφαιρα) έχουν τα υψηλότερα αρνητικά ποσοστά από 17% έως 25% ενώ οι 
υποδομές κυμαίνονται από 15% έως 19%.  
Βέβαια οι λειτουργίες του γυμναστηρίου είναι μία κατηγορία στην οποία για να 
βελτιωθεί δεν είναι απαραίτητο να επενδυθούν μεγάλα χρηματικά κεφάλαια. Με 
μικρές και βελτιωτικές κινήσεις τα ποσοστά αυτά μπορούν να μειωθούν κατά πολύ 
και να μεταμορφωθούν από αρνητική σε θετική αξιολόγηση. Ενημερώνοντας τους 
γυμναστές να τηρούν πιο αυστηρά τους κανόνες ασφαλείας τους γυμναστηρίου( 
κανόνες υγιεινής κατά τη διάρκεια χρήσης των οργάνων, επανατοποθέτηση των 
οργάνων που χρησιμοποιούν στην αρχική τους θέση κ.α.) αλλά και των 
προγραμμάτων που παίρνουν μέρος, αυτόματα οι φοιτητές θα αντιληφθούν την 
αλλαγή την οποία επιθυμούσαν και θα αυξηθεί έτσι η ικανοποίηση τους. Ταυτόχρονα 
θα μπορούσε η υπεύθυνη καθαριότητας του χώρου να αυξήσει την συχνότητα των 
επισκέψεων της ώστε να διατηρούνται οι χώροι πιο καθαροί. Φυσικά με την βοήθεια 
των φοιτητών έπειτα από την τήρηση κανόνων υγιεινής του γυμναστηρίου η 
καθαριότητα του χώρου θα είναι πλέον πιο εφικτή και θα υπάρχουν ορατά 
αποτελέσματα. Παίρνοντας μέρος σε αυτή τη διαδικασία, οι χρήστες αισθάνονται ότι 
είναι μέρος της αλλαγής, δημιουργώντας έτσι ένα συναίσθημα ευθύνης απέναντι στα 
καινούργια δεδομένα. Η μακροχρόνια τήρηση αυτών των αλλαγών σημαίνει και 
μόνιμη αλλαγή του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών. 
Φυσικά το κατά λίγες μονάδες χαμηλότερο ποσοστό αρνητικής ικανοποίησης που 
αφορά τις υποδομές (εξοπλισμό) πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψιν των αρμόδιων. 
Διότι μπορεί η αρνητική ικανοποίηση να είναι ελάχιστα πιο χαμηλή αλλά στην 
επιλογή «Μέτρια» έχει τα υψηλότερα ποσοστά με 43% και 46%. Σε αυτό το 
παράγοντα λοιπόν, για να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί 
χρηματικό κεφάλαιο. Οι φοιτητές κρίνουν ότι το γυμναστήριο παρέχει ανεπαρκή 
εξοπλισμό στα όργανα άθλησης αλλά και στους υπόλοιπου χώρους του 
γυμναστηρίου. Μία προτεινόμενη λύση θα ήταν να αγοραστεί καινούργιος και 
σύγχρονος εξοπλισμός. Φυσικά μία τέτοια επιλογή μπορεί να μην είναι πάντα εφικτή. 
Μια διαφορετική προοπτική είναι να γίνει έλεγχος και συντήρηση στα ήδη 
υπάρχοντα όργανα. Να βελτιωθεί η κατάσταση των οργάνων που υπάρχουν στον 
χώρο του γυμναστηρίου και ίσως να γίνουν κάποιες προσθήκες νέων οργάνων και 
εξοπλισμού γυμναστικής. Με αυτό τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να ξοδευτεί ένα 
μεγάλο χρηματικό ποσό για ολική αντικατάσταση εξοπλισμού. Είναι όμως 
απαραίτητο να γίνουν οι προσπάθειες αλλαγής ώστε να βελτιωθεί ο εξοπλισμός και 
η υποδομή του γυμναστηρίου.
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Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Δεν απάντησε

Διάγραμμα 30: Ικανοποίηση από τις υποδομές και τις λειτουργίες του γυμναστηρίου 
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Συνεχίζουμε τον σχολιασμό των εμπειρικών αποτελεσμάτων με την ικανοποίηση των 
φοιτητών από τους γυμναστές. 
Στο διάγραμμα 31 βλέπουμε ότι οι χρήστες του γυμναστηρίου έχουν αξιολογήσει την 
ευγένεια των γυμναστών αλλά και την κατάρτιση που έχουν πάνω στο αντικείμενό 
τους με αρκετά υψηλή βαθμολογία. Η ευγένεια συμψηφίζοντας το «Πολύ» και 
«Πάρα πολύ» συγκεντρώνει 60% και η κατάρτιση αντίστοιχα 35%, αποσπώντας τις 
πιο υψηλές βαθμολογίες. Τα αποτελέσματα όμως δεν είναι το ίδιο ευχάριστα και στις 
υπόλοιπες κατηγορίες (παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων, παροχή κατάλληλων 
οδηγιών για τα προγράμματα εκγύμνασης και ανταπόκριση στις ανάγκες των 
χρηστών) καθώς αν συμψηφιστούν το «Πολύ» και «Πάρα πολύ» ξεκινάμε από το 18% 
και φτάνουμε μόνο μέχρι το 29%. 
Μέσα από αυτήν την περιγραφή του σχεδιαγράμματος γίνεται αντιληπτό πως παρότι 
την υψηλή βαθμολογία στην ευγένεια και την κατάρτιση των γυμναστών υπάρχει 
έλλειψη στην κάλυψή των αναγκών τους όπως είναι οι κατάλληλες οδηγίες για τα 
προγράμματα εκγύμνασης αλλά και η εξειδίκευση αυτών των προγραμμάτων.  
Αυτό το χάσμα μεταξύ των χαρακτηριστικών των γυμναστών θα ήταν ωφέλιμο να 
βελτιωθεί. Είναι μία διαδικασία που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί καθόλου 
χρηματικό κεφάλαιο. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία “επανεκπαίδευση” των 
γυμναστών για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους χρήστες και την προσοχή που 
δίνουν στον καθένα ξεχωριστά. 
Ένας αρχικός τρόπος, προσπάθειας, κάλυψης αυτών των αναγκών είναι οι γυμναστές 
να προσφέρουν στους φοιτητές αυτό ακριβώς που ζητάνε, εξειδικευμένα 
προγράμματα εκγύμνασης. Μετά την εγγραφή τους στο γυμναστήριο του ιδρύματος 
θα έχουν μια ολιγόλεπτη συνάντηση με τον γυμναστή ώστε να συζητάνε μαζί για την 
διαμόρφωση τους προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του 
κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν, κάθε χρήστης θα έχει το ειδικά διαμορφωμένο 
πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Έπειτα, καθ΄ όλη την ώρα 
λειτουργίας του γυμναστήριου θα υπάρχει μέσα στον χώρο ο γυμναστής. Με αυτό 
τον τρόπο θα είναι παρόν για οτιδήποτε χρειαστεί κάποιος αθλούμενος. Είτε να τους 
εξηγήσει τον σωστό τρόπο που πρέπει να εκτελέσει κάποια άσκηση, είτε να τον 
βοηθήσει να χρησιμοποιήσει σωστά κάποιο όργανο γυμναστικής.  
Η συνεχείς παρουσία του γυμναστή στο χώρο βοηθάει φυσικά και την τήρηση των 
κανόνων που θα εφαρμοστούν στο γυμναστήριο όσον αφορά την καθαριότητα αλλά 
και τον τρόπο χρήσης του. Έτσι επιτυγχάνουμε εκτός από την αύξηση ικανοποίησης 
στους γυμναστές και την αύξηση ικανοποίησης των υποδομών και των λειτουργιών 
του γυμναστηρίου. Μέσα από όλες τις προτεινόμενος αλλαγές δηλαδή υπάρχει 
όφελος σε δύο διαφορετικούς παράγοντες. 
Ένα πολύ σημαντικό όφελος από όλη αυτή την διαδικασία αλλαγής είναι η αύξηση 
ικανοποίησης των χρηστών, που είναι και ο στόχος. Φυσικά ο ικανοποιημένος και 
ευχαριστημένος χρήστης έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να προτείνει και να 
παροτρύνει κάποιο φίλο του ή γνωστό του να ακολουθήσει και αυτός το παράδειγμά 
του. Δηλαδή να γίνει ο μη χρήστης, ενεργός χρήστης του γυμναστηρίου του 
ιδρύματος.  
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Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Δεν απάντησε

Διάγραμμα 31: Ικανοποίηση από τους γυμναστές 
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Ζούμε στη εποχή όπου υπάρχει υπερπληροφόρηση και άπειρες επιλογές για να 
διαλέξεις ανάμεσα τους. Το γυμναστήριο του ιδρύματος για να γίνει ανταγωνιστικό 
και να έχει μία θέση στην αγορά πρέπει αν γνωρίζει πολύ καλά το κοινό του και να 
στοχεύσει κατευθείαν σε αυτό. 
Εφόσον λοιπόν το κοινό του αποτελείται από φοιτητές το καλύτερο μέσο για να έρθει 
σε επαφή μαζί τους είναι το Internet. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσεγγίσεις 
τους φοιτητές μέσα από το Internet, όπως τα social media ή το επίσημο site του 
ιδρύματος. 
Μια έρευνα που διεξήγαγε η εταιρία The Nielsen Company σε 25.000 καταναλωτές 
που αγοράζουν μέσω του internet, είχε ως αποτέλεσμα ότι οι υψηλότεροι βαθμοί 
εμπιστοσύνης για το προϊόν προέρχονται από συστάσεις γνωστών και στις online 
γνώμες καταναλωτών που έχουν αναρτηθεί (William D. Perreault, et al., 2012). 
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο τα social media είναι ένα έξυπνο μέσο ώστε να 
διαφημιστή το γυμναστήριο. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν πολλές ώρες την ημέρα το 
κινητό τους και τις περισσότερες από αυτές είναι στους διάφορους λογαριασμούς 
των social media που τους ανήκουν. Η δημιουργία λογαριασμού του κλειστού 
γυμναστηρίου μπορεί να φανεί καθοριστική για την άνοδο των χρηστών του. Όταν 
λοιπόν κάποιος φοιτητής θα σκεφτεί ότι θέλει να ξεκινήσει να γυμνάζεται το πρώτο 
πράγμα που θα του περάσει από το μυαλό είναι να κάνει μια έρευνα αγοράς για να 
δει ποιες είναι οι επιλογές του. Με την παρουσία του γυμναστηρίου στα social media 
θα είναι και αυτό μια από τις πιθανές επιλογές του. Σημαντικό ρόλο φυσικά παίζει 
και η περίπτωση που κάποιος φίλος τους που ακολουθούν στα social media έχει 
αναρτήσει κάποια φωτογραφία που είναι στο γυμναστήριο διότι αφού το 
χρησιμοποιεί σημαίνει ότι εγκρίνει και τις υπηρεσίες που παρέχει. Τα σχόλια που 
πιθανότατα θα δημιουργηθούν κάτω από τη φωτογραφία αλλά και η πληροφόρηση 
που είναι δυνατόν να υπάρξει μόνο μεταξύ των φοιτητών, χωρίς οι υπεύθυνοι του 
ιδρύματος να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι αποτελεί ένα τρόπο διαφήμισης. Έτσι  
δημιουργείται κατευθείαν η σκέψη ότι μπορεί και ο ίδιος να χρησιμοποιήσει αυτό το 
χώρο για την γυμναστική του επειδή κάποιος γνωστός του ή φίλος το κάνει ήδη. 
Καθώς όμως και οι online κριτικές έχουν τόσο υψηλό ποσοστό εμπιστοσύνης, θα 
μπορούσε στη σελίδα του γυμναστηρίου που θα υπάρχει να είναι εφικτό οι φοιτητές 
να γράψουν την άποψη και την κριτική τους για την εμπειρία που βίωσαν. Δίνοντας 
τους επιλογή να μιλήσουν ανοιχτά και να μοιραστούν το βίωμα τους, οι δυνητικοί 
χρήστες θα επηρεαστούν σημαντικά καθώς η κριτική είναι γραμμένη από άτομα τα 
οποία έχουν βιώσει ήδη το προϊόν. 
Με αυτά τα τεχνάσματα θα γίνει προσπάθεια να προσελκυστούν οι φοιτητές οι 
οποίοι δεν χρησιμοποιούν καθόλου το γυμναστήριο του ιδρύματος αλλά και κανένα 
άλλο εξωτερικό. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι με την αλληλεπίδραση που θα 
έχουν οι φοιτητές μεταξύ τους  στα social media σε συνδυασμό με το γυμναστήριο 
είναι δυνατόν να προσελκύσει και φοιτητές οι οποίοι επιλέγουν κα γυμνάζονται 
εκτός του ιδρύματος. Βλέποντας λοιπόν να αυξάνονται οι χρήστες του γυμναστηρίου 
του ιδρύματος και να αξιολογούν θετικά την εμπειρία τους, πιθανότατα να αδράξουν 
την ευκαιρία που τους δίνει το άθλημα για άθληση με ελάχιστο κόστος. 
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Κεφάλαιο 6 
Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα εργασία σχεδιάστηκε με στόχο να αποκαλύψει τους παράγοντες που 

αντιμετωπίζουν ως εμπόδια οι φοιτητές για να χρησιμοποιήσουν το γυμναστήριο του 

ιδρύματος. Επίσης στόχος της ήταν η εύρεση των παρακινητικών παραγόντων που θα 

μετέτρεπαν τους δυνητικούς χρήστες σε χρήστες. Τέλος, ήταν σημαντικό να ερευνηθεί 

και η ικανοποίηση των ήδη υπαρχόντων χρηστών από τις εγκαταστάσεις τους 

γυμναστηρίου και τους γυμναστές. Πιο συγκεκριμένα για την σωστή καταγραφή των 

αποτελεσμάτων δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια για τους χρήστες 

και μη χρήστες του γυμναστηρίου και διανεμήθηκαν στην κάθε κατηγορία ξεχωριστά. 

 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μας έδειξαν ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό που χρησιμοποιεί το γυμναστήριο είναι άντρες (71%). Τα ερευνητικά 

αποτελέσματα της Ελληνικής βιβλιογραφίας (Μαλλιάκας 2009, Σάββα 2008, 

Παπανίκου και Papanikou 2012, Σούλιου 2007, Τζουβίστα 2005) αλλά και της 

ξενόγλωσσης (Reiss et al. 2001) είναι σύμφωνα και με τα δικά μας αποτελέσματα. 

 

Επιπλέον έγινε αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών που ήταν χρήστες 

του γυμναστηρίου προερχόταν από το 3ο έτος (27%), εύρημα με το οποίο βρίσκεται 

σύμφωνη και η έρευνα του Jackson (2018). Όσον φορά τα μεγαλύτερα ποσοστά των 

μη χρηστών, στην έρευνα του ο Jackson (2018) ανακάλυψε ότι οι φοιτητές 

προερχόντουσαν από το 1ο και 2ο έτος φοίτησής τους (24% & 27% αντίστοιχα), όπως 

ανακαλύψαμε και εμείς. 

 

Στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε ότι το η κύρια πηγή πληροφόρησης των 

φοιτητών για την ύπαρξη του κλειστού γυμναστηρίου ήταν οι συμφοιτητές τους (78%) 

και μόνο το 19% το πληροφορείτε από το internet. Αυτό δείχνει πόσο ελλιπής είναι η 

πληροφόρηση που υπάρχει από το ίδρυμα σχετικά με τις παροχές που δίνει στους 

φοιτητές και πόσο μεγάλα είναι τα περιθώρια βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα. 

 

Επιπλέον μία σημαντική πληροφορία βρίσκεται στο χρονικό διάστημα χρήσης του 

γυμναστηρίου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (45%) χρησιμοποιεί το 

γυμναστήριο λιγότερο από ένα χρόνο. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν το διάστημα 

χρήσης μπορούμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχει περιθώρια για κάποιες διορθωτικές 

ενέργειες ώστε να αυξηθεί το χρονικό διάστημα που οι φοιτητές χρησιμοποιούν το 

γυμναστήριο. 

 

Επίσης τα ευρήματα μας δείχνουν με ξεκάθαρη διαφορά ότι ο κύριος λόγος χρήσης του 

γυμναστηρίου είναι η αίθουσα ενδυνάμωσης (68%). Οι αρμόδια επιτροπή του 

γυμναστηρίου μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την πληροφορία αποφασίζοντας να 

επικεντρώσουν τις βελτιωτικές αλλαγές κυρίως στην αίθουσα ενδυνάμωσης και να 

προσπαθήσουν να βελτιώσουν την εμπειρία των φοιτητών. 

 

Στη συνέχεια θα δούμε δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες του 

ερωτηματολόγια την ικανοποίηση των χρηστών από τις υποδομές, τις λειτουργίες και 

από τους γυμναστές. 
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Όπως γίνεται αντιληπτό από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των χρηστών όσον 

αφορά την ικανοποίηση από τις υποδομές και τις λειτουργίες του γυμναστηρίου έχουν 

επιλέξει κυρίως το μέτρια και έπειτα το πολύ. 

Όσον αφορά όμως την ικανοποίηση από τους γυμναστές, είναι κάπως πιο περίπλοκα 

τα αποτελέσματα. Οι χρήστες δείχνουν να είναι αρκετά ικανοποιημένη από την 

ευγένεια αλλά και τις γνώσεις που έχουν οι γυμναστές πάνω στο αντικείμενό τους. 

Φαίνεται όμως αν είναι δυσαρεστημένοι από το εξατομικευμένα προγράμματα που δεν 

τους παρέχουν αλλά και τις οδηγίες εκγύμνασης που δίνονται σπάνια. 

 

Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας μας επισημαίνουν την χαμηλή αθλητική 

δραστηριότητα που έχουν οι νέοι σήμερα καθώς, το 70% των φοιτητών είναι αθλητικά 

ανενεργό αυτή τη χρονική περίοδο. Ένα ενθαρρυντικό βέβαια αποτέλεσμα είναι το 

γεγονός ότι το 94% των φοιτητών του ιδρύματος είναι ενήμερο για την ύπαρξη του 

γυμναστηρίου. Από αυτό το ποσοστό όμως το 74% δεν έχει χρησιμοποιήσει το 

γυμναστήριο για να αθληθεί. 

 

Τα εμπειρικά αποτέλεσμα της έρευνας αυτής μας έδειξαν ότι ο κυριότερος 

αποτρεπτικός παράγοντας χρήσης του γυμναστηρίου στην κατηγορία ενδοπροσωπικοί 

περιορισμοί είναι η έλλειψη χρόνου. Στην κατηγορία διαπροσωπικοί περιορισμοί είναι 

«οι φίλοι μου δεν αθλούνται με τον αθλητισμό οπότε δεν έχω κάποιον να αθλούμαστε 

παρέα». Τέλος, στην κατηγορία γενικοί περιορισμοί το μεγαλύτερο ποσοστό το 

συγκέντρωσε ο παράγοντας δεν με βολεύει η τοποθεσία. 

 

Τέλος, παρατέθηκαν πιθανές ενέργειες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ίδρυμα 

ώστε να καταφέρει να προσελκύσει μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών και να αυξηθούν 

οι χρήστες του γυμναστηρίου. Αναλύθηκαν πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν 

για την αύξηση του ποσοστού των φοιτητών στις οποίες χρειάζεται κάποιο χρηματικό 

κεφάλαιο. Αναφέρθηκαν όμως και λύσεις που μπορεί να ακολουθήσει το ίδρυμα, οι 

οποίες δεν χρειάζονται σχεδόν καθόλου χρήματα και είναι εφικτό να εφαρμοστούν σε 

μικρό χρονικό διάστημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 

ΜΗ ΧΡΗΣΤΗΣ 
 

1η Ενότητα 

 
1) Φύλο   2) Σε ποιό έτος βρίσκεσαι;  
    Άντρας     1ο   3ο 
    Γυναίκα     2ο   4ο  
      Άλλο 

(προσδιορίστε)……………….. 
 

3) Σε ποια σχολή φοιτάς; 
  ΣΤΕΓ              ΣΔΟ             ΣΕΥΠ            ΣΤΕΦ            ΣΕΕ           

 
 
4) Σε ποιά περιοχή μένεις: 

Α) Ευρύτερη περιοχή Τ.Ε.Ι.( Εσταυρωμένος, Τρείς Βαγιές, Εστίες κ.τ.λ.).  

Β) Πόλη Ηρακλείου.  
Γ) Σε περιοχή εκτός Ηρακλείου.  

 
 

2η Ενότητα 
5) Πως αξιολογείς τη φυσική σου κατάσταση;(1=Καθόλου καλή & 10=Άριστη) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
 

6) Γυμναζόσουν συστηματικά πριν έλθεις στο 
Τ.Ε.Ι.; 

7) Αθλείσαι αυτήν τη περίοδο; 

  Ναι            Όχι   Ναι             Όχι           
 
 

(Εάν όχι πήγαινε στην ερώτηση 10) 

8) Ποιά είναι η αθλητική σου δραστηριότητα; 

 
 
 
 

 
 

9)Χρησιμοποιείς γυμναστήριο εκτός Τ.Ε.Ι. για να αθλείσαι αυτή την περίοδο; 
  Ναι            Όχι 

 
 
10) Γνωρίζεις την ύπαρξη του κλειστού γυμναστηρίου του Τ.Ε.Ι.; 
  Ναι             Όχι 
(Αν απάντησες όχι μπορείς να προχωρήσεις κατευθείαν στην ερώτηση 13.) 
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11) Έχεις χρησιμοποιήσει το κλειστό γυμναστήριο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο παρελθόν; 
  Ναι            Όχι 
(Αν απάντησες όχι μπορείς να προχωρήσεις στην ερώτηση 13) 

 
 
12) Εάν ναι τότε: 

Το χρησιμοποίησα το περσινό ακαδημαϊκό έτος.  
Το χρησιμοποίησα παλιότερα αλλά μετά σταμάτησα.  

13) Ποιοί μπορεί να είναι οι πιθανοί λόγοι που δεν χρησιμοποιείς το κλειστό 
γυμναστήριο του Τ.Ε.Ι. τώρα; 

(ένα μόνο ✓ για κάθε κατηγορία σε αυτή την ερώτηση) 

Α) Γενικοί Περιορισμοί    

• Δεν βρίσκω κάποιο κίνητρο για να ξεκινήσω να αθλούμαι.  

• Κρυώνω όταν φεύγω από το γυμναστήριο μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου.  

• Δεν με βολεύει η τοποθεσία.  

• Θα προτιμούσα κάποιο ιδιωτικό γυμναστήριο.  

• Φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει κάποιος που να έχει τις γνώσεις να με βοηθήσει εάν τραυματιστώ  

• Μπορώ να γυμνάζομαι οπουδήποτε αλλού (σπίτι, τρέξιμο, ποδήλατο κ.α.)  

• Κανένα από τα παραπάνω  

• Άλλο…………………………………………………………….  
 

Β) Ενδοπροσωπικοί Περιορισμοί    

• Δεν έχω αυτοπεποίθηση για τον εαυτό μου και το σώμα μου   

• Δεν γνωρίζω να χρησιμοποιώ τα όργανα γυμναστικής.  

• Προτιμώ να περνάω τον ελεύθερο μου χρόνο με κάποιον άλλο τρόπο.  

• Δεν μου αρέσει να πιέζω και να ζορίζω τον εαυτό μου.  

• Δεν πηγαίνω στο γυμναστήριο επειδή δεν έχω καλή φυσική κατάσταση.   

• Έλλειψη χρόνου.   

• Κανένα από τα παραπάνω  

• Άλλο…………………………………………………………..  
 

Γ) Διαπροσωπικοί Περιορισμοί    

• Οι φίλοι μου δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό οπότε δεν έχω κάποιον για να αθλούμαστε παρέα.  

• Ο/Η σύντροφος μου δεν θέλει να γυμναστούμε μαζί.   

• Φοβάμαι ότι θα ντροπιαστώ μπροστά στους φίλους μου.  

• Έχει πολύ κόσμο το γυμναστήριο.  

• Το κοινωνικό μου περιβάλλον δεν με ενθαρρύνει να ασκούμαι  

• Κανένα από τα παραπάνω  

• Άλλο…………………………………………………………….  

 
 
14) Τι θα σε παρακινούσε ώστε να χρησιμοποιείς το κλειστό γυμναστήριο; 
(ένα μόνο ✓ για αυτή την ερώτηση) 
Περισσότερη πληροφόρηση.  Ανακαίνιση χώρου / Σύγχρονα όργανα  

Περισσότερες ώρες λειτουργίας (τώρα 12:00-22:30)   Περισσότεροι γυμναστές  

Ομαδικά Προγράμματα  Άλλο……………………………………………………..  
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15) Θεωρείς ότι το κλειστό γυμναστήριο πρέπει να απευθύνεται μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα; (ένα μόνο 
✓ για αυτή την ερώτηση) 
  Ναι           Όχι 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 

ΧΡΗΣΤΕΣ 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1) Φύλο   2) Σε ποιό έτος βρίσκεσαι;  
    Άντρας     1ο   3ο 
    Γυναίκα     2ο   4ο  
      Άλλο(προσδιορίστε)………………. 

 
3) Σε ποιά σχολή φοιτάς; 
  ΣΤΕΓ             ΣΔΟ                ΣΕΥΠ                 ΣΤΕΦ                 ΣΕΕ               

 
4) Σε ποιά περιοχή μένεις; 

Α) Ευρύτερη περιοχή Τ.Ε.Ι. ( Εσταυρωμένο, Τρείς Βαγιές, Εστίες κ.τ.λ.).  

Β) Πόλη Ηρακλείου  
Γ) Σε περιοχή εκτός Ηρακλείου   

 
5) Αθλούσουν πριν έρθεις στο Τ.Ε.Ι.;   Ναι  Όχι 

 
6) Από που πληροφορήθηκες την ύπαρξη του Κλειστού Γυμναστηρίου; 

Α) Από άλλον φοιτητή.  
Β) Από κάποιον καθηγητή.  

Γ) Από κάποια άλλη πηγή (προσδιορίστε)……………………………….. 
                                                          

 

 
ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

7) Ποιός ήταν ο λόγος που πήγαινες στο Κλειστό Γυμναστήριο του Τ.Ε.Ι.; (απαντήστε σε όσες 
ισχύουν) 

Α) Για να βελτιώσω την φυσική μου κατάσταση.  

Β) Με βόλευε η τοποθεσία.  

Γ) Για να γνωρίζω συμφοιτητές/τριες μου.  

Δ) Ήθελα να βελτιώσω την εμφάνισή μου.  

Ε) Δεν διέθετα χρήματα για να γραφτώ σε ένα ιδιωτικό γυμναστήριο.  

ΣΤ) Μου άρεσε ο αθλητισμός .  

Ζ) Για να επανέλθω από έναν τραυματισμό που είχα.  

Η) Γιατί μου αρέσει να συμμετέχω στις δραστηριότητες που έχει το γυμναστήριο.  

Θ) Άλλο.  

 
8) Σε ποιά/ές από τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο γυμναστήριο είχες συμμετάσχει τον 
περασμένο χρόνο; (απαντήστε σε όσες ισχύουν) 

Α) Καλαθοσφαίριση.  

Β) Πετοσφαίριση.  

Γ) Παραδοσιακοί χοροί.  

Δ) Αερόβια γυμναστική.  
Ε) Πολεμικές τέχνες (Τζούντο-Αυτοάμυνα).  
ΣΤ) Αίθουσα ενδυνάμωσης (Βάρη).  

Ζ)  Ping-Pong.  

Η) Προγράμματα αποκατάστασης μετά από τραυματισμό.  

 
9) Περίμενες για να χρησιμοποιήσεις κάποιο όργανο στην αίθουσα ενδυνάμωσης;  Ναι  ‘Όχι 
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10) Εάν ναι, πόσο περίμενες 

συνήθως; (ένα μόνο ✓ για 
αυτή την ερώτηση) 

  5 λεπτά     10 λεπτά     15 λεπτά   20 λεπτά 

11) Ποια περίοδο της ημέρας 
προτιμάς να πηγαίνεις στο 
γυμναστήριο (ένα μόνο ✓ για αυτή 
την ερώτηση) 

  12) Πόσες φορές την εβδομάδα πηγαίνεις 
γυμναστήριο συνήθως; (ένα μόνο ✓ για 
αυτή την ερώτηση) 

 

Α) Πρωί   Α) 1-3  

Β) Μεσημέρι   Β) Μέχρι 4  

Γ) Απόγευμα   Γ) Μέχρι 6  

Δ) Βράδυ     

 
 

13) Καλύπτει τις ανάγκες σου για άθληση το 
Κλειστό Γυμναστήριο του Τ.Ε.Ι.; 

  14) Θα παρακινούσες άλλους φοιτητές να 
χρησιμοποιήσουν το Κλειστό Γυμναστήριο του Τ.Ε.Ι.; 

 

 Ναι    Ναι  
 Όχι    Όχι  
 Ίσως    Ίσως  

 
 
15) Για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούσες το γυμναστήριο; (ένα μόνο ✓ για αυτή την 
ερώτηση) 

Α) Για ένα χρόνο πέρυσι.  

Β) Για παραπάνω από ένα χρόνο.  
Γ) Για λιγότερο από ένα χρόνο.  

 
 

16) Πόσο ικανοποιημένος/η είσαι συνολικά από το κλειστό γυμναστήριο; (ένα μόνο ✓ για αυτή την 
ερώτηση) (1=Καθόλου ικανοποιημένος & 10=Πάρα πολύ ικανοποιημένος) 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
 

17) Είσαι ευχαριστημένος/η από το υπάρχον 
μοντέλο διαχείρισης του κλειστού 
γυμναστηρίου του Τ.Ε.Ι.; 

 18) Συμφωνείς ότι η διαχείριση του κλειστού γυμναστηρίου του 
ΤΕΙ Κρήτης πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες του 
Ιδρύματος; 

  Ναι    Ναι 
  Όχι    Όχι 
  Δεν ξέρω / Δεν είμαι σίγουρος/η    Δεν ξέρω / Δεν είμαι σίγουρος/η 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

19) Ο εξοπλισμός άθλησης που 
παρέχει το γυμναστήριο στην 
αίθουσα ενδυνάμωσης είναι σε 
καλή κατάσταση; 

20) Είσαι ικανοποιημένος/η 
από την καθαριότητα του 
χώρου στον οποίο αθλείσαι; 

21) Είσαι 
ικανοποιημένος/η από 
την καθαριότητα των 
αποδυτηρίων; 

 Καθόλου Καλή   Καθόλου   Καθόλου 
 Κακή   Ελάχιστα   Ελάχιστα 
 Μέτρια   Μέτρια   Μέτρια 
 Καλή    Πολύ   Πολύ 
 Πολύ Καλή   Απόλυτα   Απόλυτα 
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 Καθόλου Ελάχιστα Μέτρια Πολύ Απόλυτα 
22) Οι γυμναστές ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις ανάγκες σου;        

23)Οι γυμναστές σου έδωσαν τις κατάλληλες οδηγίες για το πρόγραμμα 
εκγύμνασης; 

        

24) Οι γυμναστές ήταν ευγενικοί;        

25) Πιστεύεις ότι οι γυμναστές ήταν επαρκώς καταρτισμένοι;       
26) Ήταν οι γυμναστές συνεπείς στα καθήκοντα τους απέναντί σου;       
27) Σου παρείχαν εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία να ταιριάζουν σε 
εσένα; 

      

 
28)Τι θα ήθελες να αλλάξει ή να βελτιωθεί στο γυμναστήριο; 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
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