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Σχέση κοινωνικοοικονομικών
παραγόντων και κινήτρων με τη σωματική
δραστηριότητα νέων ενηλίκων Αθηναίων
ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και των
κινήτρων που συσχετίζονται με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας σε
νεαρούς ενήλικες Αθηναίους. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμμετείχαν 117
νέοι, κάτοικοι της Αθήνας, ηλικίας 18–35 ετών. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα γενικό ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των δημογραφικών
τους χαρακτηριστικών και της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, την
κλίμακα αξιολόγησης ολοκλήρωσης σωματικών δραστηριοτήτων (ASCUPA),
τη βραχεία κλίμακα κινήτρων σωματικής δραστηριότητας (SSPAM) και το
ερωτηματολόγιο Baecke για τη συνήθη σωματική δραστηριότητα (BQHPA).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο τύπος ασφάλειας, ο τύπος εργασίας και η γνώμη για τις
εγκαταστάσεις στην Αθήνα βρέθηκαν ως παράγοντες που συσχετίζονται
(p<0,05) και μπορούν να προβλέψουν το επίπεδο της σωματικής τους δραστηριότητας (R=0,54, R2=0,29, adjusted R2=0,27, p<0,001). Η βελτίωση της
φυσικής κατάστασης ήταν το συχνότερα αναφερόμενο κίνητρο για σωματική
δραστηριότητα. Η εμφάνιση, η διασκέδαση, η προσωπική βελτίωση και οι
οικονομικοί/επαγγελματικοί λόγοι ήταν τα κίνητρα που συσχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας (p<0,05), ενώ
όλοι τους παρέμειναν ως σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης στο μοντέλο
πολλαπλής παλινδρόμησης (R=0,45, R2=0,21, adjusted R2=0,18, p<0,001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο τύπος ασφάλειας, ο τύπος εργασίας, η γνώμη για το εάν οι
εγκαταστάσεις της Αθήνας ευνοούν τη σωματική δραστηριότητα και κίνητρα
για σωματική δραστηριότητα, όπως η εμφάνιση, η διασκέδαση, η προσωπική
βελτίωση και επαγγελματικοί/οικονομικοί λόγοι, μπορούν να καθορίσουν
το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας σε νεαρούς ενήλικες, κατοίκους
της Αθήνας. Η κατανόηση των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων και των
κινήτρων που σχετίζονται με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας μπορεί
να οδηγήσει στον σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών τόσο σε επίπεδο
πολιτείας όσο και σε ατομικό επίπεδο για τη βελτίωση του επιπέδου της
σωματικής δραστηριότητας και της υγείας, με τελικό αποτέλεσμα πιθανή
μείωση των σχετιζόμενων δαπανών.

Η σωματική δραστηριότητα συχνά ορίζεται ως η κίνηση
του σώματος που προκαλείται από σύσπαση των σκελετικών
μυών και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργειακής
δαπάνης.1 Η βελτίωση της σωματικής δραστηριότητας
μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην υγεία. Η βελτίωση
αυτή μπορεί να αντικατοπτριστεί στην πρόληψη πιθανών
καρδιαγγειακών νοσημάτων, του σακχαρώδους διαβήτη
και ορισμένων κατηγοριών κακοηθειών.2,3 Η υγεία ανθρώπων με παχυσαρκία, υπέρταση, οστεοαρθρίτιδα, άγχος
και κατάθλιψη μπορεί επίσης να βελτιωθεί με κατάλληλη
σωματική δραστηριότητα.2,3
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Παρ’ όλο που είναι γενικότερα γνωστό ότι η κατάλληλη
σωματική δραστηριότητα και η άσκηση έχουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συστηματικά απέχουν από αυτή. Τα αίτια της εν λόγω αποχής μπορεί
να σχετίζονται με δημογραφικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες.4,5 Τα
κίνητρα για σωματική δραστηριότητα επίσης ποικίλλουν και
μπορεί να σχετίζονται με τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της υγείας, τη διασκέδαση, τη συντροφικότητα, την
εμφάνιση, την απώλεια σωματικού βάρους, την ανταγωνιστικότητα, καθώς και με ψυχοκοινωνικά αίτια.6,7
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Στην Ελλάδα, παρατηρείται σχετικά χαμηλή συμμετοχή
σε σωματικές δραστηριότητες και άσκηση. Συγκριτικά
με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η
Ελλάδα παρουσιάζει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες
άσκησης και σωματικής δραστηριότητας. Στην Ελλάδα,
οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη
σωματική δραστηριότητα σχετίζονται με την ηλικία, το
φύλο, το εισόδημα, τον τύπο της εργασίας, την οικογενειακή κατάσταση, την κατοικία και τη μόρφωση, ενώ τα
κύρια κίνητρα για σωματική δραστηριότητα είναι η υγεία, η
διασκέδαση, η προσωπική βελτίωση, η απώλεια σωματικού
βάρους, η εμφάνιση, η φυσική κατάσταση, η διαχείριση του
άγχους, καθώς και διάφοροι ιατρικοί λόγοι. Το μεγαλύτερο
εμπόδιο για τη σωματική δραστηριότητα των Ελλήνων
παρουσιάστηκε ότι είναι η έλλειψη προσωπικού χρόνου.8–10
Η διερεύνηση των κινήτρων και των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που σχετίζονται με τη σωματική
δραστηριότητα θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη
κατάλληλων στρατηγικών για τη βελτίωσή της. Στρατηγικές
που οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαν να
οδηγήσουν επίσης σε μείωση των ιατρικών δαπανών για
κλινικές καταστάσεις, η πρόληψη των οποίων σχετίζεται
με τη βελτίωση της σωματικής δραστηριότητας.11 Παρά
την εμφανή σημασία διερεύνησής τους, η γνώση για την
εν λόγω σχέση στον ελλαδικό χώρο είναι σχετικά μικρή.
Επίσης, οι διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των ελλαδικών περιοχών θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά ευρήματα και
συμπεράσματα για τη σχετική σημασία του κάθε κινήτρου
ή κοινωνικοοικονομικού παράγοντα. Ως εκ τούτου, ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης
μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και των
κινήτρων για σωματική δραστηριότητα με το επίπεδο
σωματικής δραστηριότητας νέων ενηλίκων Αθηναίων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

ερωτηματολόγια: (α) Ένα γενικό ερωτηματολόγιο υγείας, (β) την
κλίμακα αξιολόγησης για ολοκλήρωση συνήθων σωματικών
δραστηριοτήτων (Assessment Scale for Completion of Usual
Physical Activities, ASCUPA), (γ) τη βραχεία κλίμακα για κίνητρα
σωματικών δραστηριοτήτων (Short Scale of Physical Activity
Motives, SSPAM) και (δ) το ερωτηματολόγιο Baecke αναφορικά
με τη συνήθη σωματική δραστηριότητα (Baecke Questionnaire
for Habitual Physical Activity, BQHPA).
Η ASCUPA είναι μια πεντάβαθμη κλίμακα, η οποία εξετάζει πότε
κάποιος σταματά μια σωματική δραστηριότητα και έχει βρεθεί με
πολύ καλή αξιοπιστία στον ελληνικό πληθυσμό.12
Η SSPAM είναι μια εννεάβαθμη κλίμακα. Κάθε ερώτηση σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο κίνητρο για σωματική δραστηριότητα
(εγωισμός/ανταγωνισμός, εμφάνιση, διασκέδαση, προσωπική
βελτίωση, συντροφικότητα/παρέα, φυσική κατάσταση, ψυχολογικοί
λόγοι, οικονομικοί/επαγγελματικοί λόγοι) και ο εξεταζόμενος θα
πρέπει να συμπληρώσει τον βαθμό στον οποίο διαφωνεί ή συμφωνεί. Η κλίμακα έχει αποδειχθεί αξιόπιστη στον ελληνικό πληθυσμό.12
Η κλίμακα BQHPA13 εξετάζει το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, περιέχει συνολικά 16 ερωτήσεις και περιλαμβάνει 3 υποκλίμακες (σωματική δραστηριότητα σχετιζόμενη με την εργασία,
με τον αθλητισμό και με τον ελεύθερο χρόνο). Η βαθμολογία στην
κάθε υποκλίμακα κυμαίνεται από 1–5, ενώ η συνολική βαθμολογία του ερωτηματολογίου κυμαίνεται από 3 (χαμηλό επίπεδο
σωματικής δραστηριότητας) έως 15 (υψηλό επίπεδο σωματικής
δραστηριότητας). Το ερωτηματολόγιο έχει διασκευαστεί και έχει
βρεθεί αξιόπιστο στην ελληνική γλώσσα.14

Διαδικασία
Οι συμμετέχοντες, αφού πληροφορήθηκαν και είχαν την
ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις και να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με τη μελέτη, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη
συμμετοχή τους στην έρευνα. Στη συνέχεια συμπλήρωσαν τα
ερωτηματολόγια σε μια κατάλληλα σχεδιασμένη ηλεκτρονική
φόρμα. Οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν ότι είχαν το δικαίωμα να μην απαντήσουν σε ερωτήσεις οι οποίες τους έκαναν να
αισθανθούν άβολα.

Δείγμα
Στη συγχρονική αυτή μελέτη συμμετείχαν 117 νέοι ενήλικες
Αθηναίοι. Το δείγμα συλλέχθηκε από την πόλη της Αθήνας και
των προαστίων της. Οι εθελοντές μπορούσαν να συμμετέχουν
στη μελέτη, εφόσον (α) διέμεναν μόνιμα ή μερικώς στην Αθήνα
ή στα προάστιά της, (β) ήταν ηλικίας 18–35 ετών, (γ) ανέφεραν ότι
δεν είχαν κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας και (δ) είχαν άριστη
γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η μελέτη γνωστοποιήθηκε προφορικά και μέσω του διαδικτύου. Πριν από τη συμμετοχή τους, τα εν
λόγω άτομα ενημερώθηκαν για τη μελέτη και έδωσαν προφορικά
τη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Ερωτηματολόγια
Κάθε συμμετέχοντας έπρεπε να συμπληρώσει τα ακόλουθα

Στατιστική ανάλυση
Η κανονικότητα των δεδομένων εξετάστηκε χρησιμοποιώντας
τη στατιστική δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov και QQ-plots. Οι
συσχετίσεις εξετάστηκαν κυρίως με τον συντελεστή συσχέτισης του
Pearson (παραμετρικά δεδομένα) ή με τον συντελεστή συσχέτισης
του Spearman (μη παραμετρικά δεδομένα). Όταν μία από τις δύο
μεταβλητές βρισκόταν σε ονομαστική κλίμακα, εφαρμόστηκαν
bi-serial συσχετίσεις (διχοτομημένα δεδομένα) ή one-way ANOVA
(>2 κατηγορίες). Οι μεταβλητές που παρουσίασαν σημαντικές συσχετίσεις χρησιμοποιήθηκαν ως πιθανοί παράγοντες πρόβλεψης
του συνολικού επιπέδου σωματικής δραστηριότητας σε μοντέλα
πολλαπλής παλινδρόμησης.15,16 Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε ως p=0,05. Το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package
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for Social Sciences (SPSS), έκδοση 20.0, εφαρμόστηκε για όλη τη
στατιστική ανάλυση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το ύψος, η ηλικία, ο αριθμός τέκνων, ο αριθμός αδελφών,
ο αριθμός κινήτρων και οι υποκλίμακες της σωματικής
δραστηριότητας δεν βρέθηκαν να κατανέμονται κανονικά,
καθώς για τη δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov διαπιστώθηκε
ότι ήταν p<0,05.
Οι μέσοι όροι (Μ) και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ) (Μ±ΤΑ)
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ήταν:
άνδρες/γυναίκες: 57/60, ύψος: 170,5±19,7 cm, βάρος:
67,6±16,5 kg και ηλικία 22,6±3,2 έτη. Η συνολική BQHPA
ήταν 8,1±1,5, η σχετιζόμενη με την εργασία BQHPA ήταν
2,7±0,7, η σχετιζόμενη με τον αθλητισμό BQHPA ήταν
2,4±1 και η σχετιζόμενη με τον ελεύθερο χρόνο BQHPA
ήταν 3±0,6.

Οι τέσσερις κοινωνικοοικονομκοί παράγοντες που
συσχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά με το συνολικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας (τύπος ασφάλειας, τύπος
εργασίας, γνώμη σχετικά με τις εγκαταστάσεις στην Αθήνα,
τραυματισμοί) (p<0,05) χρησιμοποιήθηκαν ως παράγοντες
πρόβλεψης σε ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης
για την πρόβλεψή του. Μόνο ο τύπος ασφάλειας (partial
r=-0,17, beta=-0,15, p=0,07), ο τύπος εργασίας (partial
r=0,46, beta=0,45, p<0,001) και η γνώμη σχετικά με τις
εγκαταστάσεις στην Αθήνα (partial r=0,18, beta=0,15,
p=0,06) παρέμειναν στο μοντέλο ως σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της συνολικής σωματικής δραστηριότητας
(R=0,54, R2=0,29, adjusted R2=0,27, p<0,001) (πίν. 1).
Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης ήταν το συχνότερα αναφερόμενο κίνητρο για σωματική δραστηριότητα.
Η εμφάνιση, η διασκέδαση, η προσωπική βελτίωση και
οι ψυχολογικοί λόγοι παρουσιάστηκαν επίσης ως συχνά
αναφερόμενα κίνητρα. Ο εγωισμός/ανταγωνισμός και οι

Πίνακας 1. Συσχέτιση κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας (ΣΔ) υγιών νέων ενηλίκων Αθηναίων (n=117).
Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά

Συνολική ΣΔ

ΣΔ εργασίας

ΣΔ ελεύθερου χρόνου

ΣΔ αθλητισμού

Εθνικότητα

rpb=-0,01

rpb=0,11

rpb=0,09

rpb=-0,15

Κύρια κατοικία

η =0,01

η =0,03

η =0,02

η2=0,01

Τρέχουσα κατοικία

η2=0,02

η2=0,02

η2=0,01

η2=0,01

Εργασία

η2=0,08

η2=0,13**

η2=0,05

η2=0,04

η =0,07

η =0,05*

η =0,01

η2=0,04

Οικογενειακή κατάσταση

η2=0,01

η2=0,01

η2=0,01

η2=0,03*

Τύπος εργασίας

rs=0,51**

rs=0,71**

rs=0,11

rs=0,21*

2

Τύπος ασφάλειας

†

†

2

*

2

2

2

2

Οικονομική κατάσταση

rs=0,10

rs=0,05

rs=0,09

rs=0,07

Ιδιοκτησία κατοικίας

η2=0,02

η2=0,01

η2=0,06*

η2=0,01

Συχνότητα διαμονής σε Αθήνα

rpb=0,14

rpb=0,05

rpb=0,13

rpb=0,11

Καταγωγή

rpb=0,18

rpb=-0,01

rpb=0,14

rpb=0,13

Γνώμη για εγκαταστάσεις Αθήνας†

rpb=0,21*

rpb=0,04

rpb=0,03

rpb=0,23*

rs=0,13

rs=0,02

rs=0,02

rs=0,21*

Ενθάρρυνση για άσκηση
Φίλοι

rs=0,14

rs=0,08

rs=-0,02

rs=0,15

Αδέλφια

rs=0,04

rs=-0,11

rs=0,04

rs=0,12

Συγκατοίκηση

rpb=-0,08

rpb=0,01

rpb=-0,11

rpb=-0,06

Μόρφωση

rs=-0,03

rs=-0,16

rs=0,07

rs=0,04

Κάπνισμα

η =0,01

η =0,01

η =0,01

η2=0,02

Θρησκεία

rpb=0,04

rpb=0,04

rpb=0,07

rpb=-0,01

Αυτοαναφερόμενη κατάσταση υγείας

rs=0,12

rs=-0,01

rs=0,01

rs=0,14

2

2

2

Συμβουλή για συχνότητα ιατρικών επισκέψεων

rs=0,08

rs=0,22*

rs=-0,11

rs=0,07

Τραυματισμοί

rs=0,23*

rs=0,21*

rs=0,14

rs=0,11

*p<0,05, **p<0,01
† Στατιστικώς σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης του συνολικού επιπέδου σωματικής δραστηριότητας σε ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης, όπου ως πιθανοί
παράγοντες πρόβλεψης χρησιμοποιήθηκαν οι τέσσερις κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, οι οποίοι συσχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά με το επίπεδο σωματικής
δραστηριότητας (R=0,54, R2=0,29, adjusted R2=0,27, p<0,001)
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οικονομικοί/επαγγελματικοί λόγοι δεν ήταν από τα συχνότερα αναφερόμενα κίνητρα. Τα περιγραφικά στοιχεία
σχετικά με τα κίνητρα των συμμετεχόντων για σωματική
δραστηριότητα παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
Η εμφάνιση, η διασκέδαση, η προσωπική βελτίωση και οι
οικονομικοί/επαγγελματικοί λόγοι αποτελούσαν τα κίνητρα
που συσχετίστηκαν στατιστικώς σημαντικά με το επίπεδο
σωματικής δραστηριότητας (p<0,05). Όταν τα κίνητρα
αυτά τοποθετήθηκαν ως πιθανοί παράγοντες πρόβλεψης
της σωματικής δραστηριότητας σε ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης, όλοι παρέμειναν ως στατιστικώς
σημαντικοί (εμφάνιση: partial r=-0,28, beta=-0,29, p=0,003,
διασκέδαση: partial r=0,16, beta=0,17, p=0,09, προσωπική
βελτίωση: partial r=0,23, beta=0,27, p=0,02, οικονομικοί/
επαγγελματικοί λόγοι: partial r=0,2, beta=0,19, p=0,04)

Πίνακας 2. Περιγραφικά στοιχεία για τα κίνητρα όσον αφορά στη σωματική
δραστηριότητα σε νέους ενήλικες Αθηναίους (n=117).
Κίνητρο

Διάμεσος τιμή

Εγωισμός/ανταγωνισμός

Διαφωνώ

Εμφάνιση

Συμφωνώ

Διασκέδαση

Συμφωνώ

Προσωπική βελτίωση

Συμφωνώ

Συντροφικότητα/παρέα

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

Φυσική κατάσταση

Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό

Ψυχολογικοί λόγοι

Συμφωνώ

Οικονομικοί/επαγγελματικοί λόγοι

Διαφωνώ

Ιατρικοί λόγοι

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

(R=0,45, R2=0,21, adjusted R2=0,18, p<0,001). Τα ευρήματα
παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 3.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η μελέτη έδειξε ότι ο τύπος της ασφάλειας, ο τύπος
της εργασίας, η γνώμη σχετικά με τις εγκαταστάσεις στην
Αθήνα και οι τραυματισμοί συνιστούν τις παραμέτρους
που συσχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά με το συνολικό
επίπεδο σωματικής δραστηριότητας. Η εργασία, η οικογενειακή κατάσταση, η ιδιοκτησία κατοικίας, η ενθάρρυνση
για άσκηση και η συμβουλή για συχνότητα ιατρικών επισκέψεων συσχετίστηκαν με συγκεκριμένες υποκλίμακες
της σωματικής δραστηριότητας. Ο τύπος ασφάλειας, ο
τύπος εργασίας και η γνώμη σχετικά με τις εγκαταστάσεις
στην Αθήνα ήταν οι μόνες παράμετροι που παρέμειναν
ως σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης του συνολικού
επιπέδου σωματικής δραστηριότητας μέσα στο μοντέλο
πολλαπλής παλινδρόμησης.
Ο τύπος εργασίας αναγνωρίστηκε ως ένας σημαντικός
παράγοντας για την πρόβλεψη του επιπέδου σωματικής
δραστηριότητας στους νεαρούς ενήλικες κατοίκους της
Αθήνας. Η εν λόγω σχέση έχει αναγνωριστεί και σε άλλους πληθυσμούς,3,8 περιλαμβανομένων των κατοίκων
της Θεσσαλονίκης.9 Η συσχέτιση του τύπου εργασίας με
τη σωματική δραστηριότητα ήταν έως έναν βαθμό αναμενόμενη, καθώς μία από τις υποκλίμακες του χρησιμοποιούμενου ερωτηματολογίου αξιολογούσε τη σωματική
δραστηριότητα κατά την εργασία. Ωστόσο, όπως και σε
μια προηγούμενη μελέτη,9 δεν συσχετιζόταν μόνο με τη

Πίνακας 3. Συσχέτιση των κινήτρων για σωματική δραστηριότητα (ΣΔ) με το επίπεδο ΣΔ (n=117).
Μεταβλητή
Εγωισμός/ανταγωνισμός

Συνολική ΣΔ

ΣΔ εργασίας

ΣΔ ελεύθερου χρόνου

ΣΔ αθλητισμού

rs=0,15

rs=0,22*

rs=-0,19*

rs=0,2*

Εμφάνιση

rs=-0,19*

rs=-0,2*

rs=0,07

rs=-0,15

Διασκέδαση†

rs=0,26**

rs=-0,05

rs=0,14

rs=0,31**

Προσωπική βελτίωση†

rs=0,31**

rs=0,1

rs=0,11

rs=0,3**

†

Συντροφικότητα/παρέα

rs=0,16

rs=0,03

rs=0,13

rs=0,11

Φυσική κατάσταση

rs=0,06

rs=-0,03

rs=0,09

rs=0,09

Ψυχολογικοί λόγοι
Οικονομικοί/επαγγελματικοί λόγοι†
Ιατρικοί λόγοι
Αριθμός κινήτρων
Κύριο κίνητρο

rs=0,17

rs=0,04

rs=0,09

rs=0,18

rs=0,27**

rs=0,15

rs=0,11

rs=0,2*

rs=0,04

rs=0,07

rs=0,26**

rs=-0,11

rs=0,16

rs=0,04

rs=0,08

rs=0,15

η2=0,18**

η2=0,1

η2=0,06

η2=0,18**

*p<0,05, **p<0,01
† Στατιστικά σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης του συνολικού επιπέδου ΣΔ σε ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης, όπου εντάχθηκαν ως πιθανοί παράγοντες
πρόβλεψης όλα τα κίνητρα τα οποία συσχετίζονταν με τη ΣΔ (R=0,45, R2=0,21, adjusted R2=0,18, p<0,001)
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σωματική δραστηριότητα κατά την εργασία, αλλά και
κατά τις αθλητικές δραστηριότητες. Η πιθανή ένταξη ενός
σημαντικού αριθμού αθλητών υψηλού επιπέδου μέσα στο
δείγμα θα μπορούσε να είναι μια πιθανή ερμηνεία για το
συγκεκριμένο εύρημα.
Ο τύπος ασφάλειας βρέθηκε επίσης ότι παρουσίαζε
σημαντική συσχέτιση με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας. Η σχέση αυτή δεν φαίνεται να είναι καλά μελετημένη στη διεθνή βιβλιογραφία. Σε προηγούμενη μελέτη,
η συμβουλή για σωματική δραστηριότητα δεν βρέθηκε
να συσχετίζεται με τον τύπο ασφάλειας των συμμετεχόντων.17 Στην παρούσα μελέτη, οι συμμετέχοντες με ιδιωτική
ασφάλεια παρουσίασαν υψηλότερο επίπεδο σωματικής
δραστηριότητας. Ωστόσο, αυτή η συσχέτιση φάνηκε να
είναι το αποτέλεσμα της συγχυτικής επίδρασης μιας άλλης
μεταβλητής καθώς είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί θεωρητικά μια σχέση αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ των δύο. Η
συμμετοχή ενός σημαντικού αριθμού υψηλού επιπέδου
αθλητών θα μπορούσε να εξηγήσει την εν λόγω σχέση
καθώς φαίνεται λογικό, αυτή η πληθυσμιακή ομάδα να έχει
υψηλό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας και να τείνει να
έχει ιδιωτική ασφάλεια.
Ένα ενδιαφέρον εύρημα ήταν επίσης η σημαντικότητα
της γνώμης των συμμετεχόντων για την καταλληλότητα
των εγκαταστάσεων της Αθήνας. Η σημαντικότητα του
περιβάλλοντος, των εγκαταστάσεων και της πρόσβασης
σε αυτά για τη βελτίωση του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας είναι καλά τεκμηριωμένη.18–20 Η παρούσα μελέτη
επιβεβαιώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ της αντίληψης
του περιβάλλοντος και του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας παρά την πολυπλοκότητα στην ερμηνεία της
λόγω του γεγονότος ότι διαφορετικές περιβαλλοντικές
παράμετροι φαίνεται να συσχετίζονται με διαφορετικούς
τύπους συμπεριφοράς.18,19 Στην παρούσα μελέτη φάνηκε
επίσης ότι οι Αθηναίοι με υψηλότερο επίπεδο σωματικής
δραστηριότητας είχαν περισσότερο αρνητική άποψη σχετικά με το εάν οι εγκαταστάσεις στην Αθήνα ευνοούν τη
σωματική δραστηριότητα και την άσκηση. Παρ’ όλο που
οι σχετικές αντιλήψεις μπορεί να τροποποιούνται μεταξύ
διαφορετικών περιοχών με διαφορετικές οικονομικοκοινωνικές επιρροές,18 το κοινό αστικό περιβάλλον των συμμετεχόντων στην παρούσα μελέτη δεν φάνηκε να οδηγεί
σε σημαντικές διαφοροποιήσεις. Η συσχέτιση αυτή είναι
περισσότερο σχετική με τη σωματική δραστηριότητα που
συνδέεται με τον αθλητισμό. Αυτό πιθανόν να απεικονίζει
το γεγονός ότι τα άτομα που είναι περισσότερο σωματικά
δραστήρια και ασκούνται μπορεί να έχουν περισσότερες
απαιτήσεις αναφορικά με τις εγκαταστάσεις ή ενδέχεται
να έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στην αναγνώριση πιθανών
περιορισμών και ελλείψεων σε αυτές.
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Στη μελέτη επίσης αναγνωρίστηκαν τα σημαντικά κίνητρα για σωματική δραστηριότητα στον εν λόγω πληθυσμό. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η εμφάνιση,
η διασκέδαση, η προσωπική βελτίωση και οι οικονομικοί/
επαγγελματικοί λόγοι συνιστούν τα κίνητρα που συσχετίζονται με τη σωματική δραστηριότητα. Όλα αυτά τα κίνητρα
παρέμειναν ως σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της
σωματικής δραστηριότητας μέσα στο μοντέλο πολλαπλής
παλινδρόμησης. Τα κίνητρα για σωματική δραστηριότητα
που διατυπώθηκαν στην παρούσα μελέτη συμφωνούν με
τα κίνητρα τα οποία παρουσιάζονται στη διεθνή αρθρογραφία.6,7,21,22
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης επίσης συμφωνούν
με προηγούμενες μελέτες αναφορικά με τα κίνητρα που συσχετίζονται με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας.10,23,24
Η εμφάνιση, η διασκέδαση και η προσωπική βελτίωση
έχουν βρεθεί ως σημαντικοί παράγοντες συσχέτισης με το
επίπεδο σωματικής δραστηριότητας και σε προηγούμενες
μελέτες οι οποίες χρησιμοποίησαν παρόμοιο ηλικιακά
πληθυσμό με την παρούσα μελέτη.10,23,24 Στην εν λόγω
μελέτη επίσης βρέθηκε ότι οι οικονομικοί/επαγγελματικοί λόγοι μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερο επίπεδο
σωματικής δραστηριότητας. Η σχέση αυτή συμφωνεί με
προηγούμενα ευρήματα10 και φαίνεται λογική, αφού άτομα
τα οποία είναι επαγγελματίες αθλητές μπορεί να έχουν το
εισόδημα/επάγγελμά τους ως το σημαντικότερο κίνητρο
για την υψηλή σωματική δραστηριότητα που παρουσιάζουν. Στην παρούσα μελέτη, η σκέψη αυτή αποτυπώθηκε
και από την παρατηρούμενη υψηλή συσχέτιση μεταξύ του
επιπέδου σωματικής δραστηριότητας και της σωματικής
δραστηριότητας αθλητισμού.
Συγκρίνοντας τα συγκεκριμένα αποτελέσματα με μια
μελέτη σε παρόμοιο πληθυσμό στη Θεσσαλονίκη,10 φαίνεται ότι οι νεαροί ενήλικες κάτοικοι τόσο της Αθήνας όσο
και της Θεσσαλονίκης έχουν κοινά κίνητρα για σωματική
δραστηριότητα, στα οποία περιλαμβάνονται η εμφάνιση, η
διασκέδαση, η προσωπική βελτίωση, η φυσική κατάσταση,
ψυχολογικοί και οικονομικοί/επαγγελματικοί λόγοι. Η μόνη
διαφορά παρουσιάστηκε στους ιατρικούς λόγους, όπου οι
κάτοικοι της Θεσσαλονίκης τούς ανέφεραν πιο συχνά ως
κίνητρο για σωματική δραστηριότητα. Η διασκέδαση, η προσωπική βελτίωση και οι οικονομικοί/επαγγελματικοί λόγοι
αναγνωρίστηκαν ως σημαντικοί παράγοντες συσχέτισης με
τη σωματική δραστηριότητα και στις δύο μελέτες. Ωστόσο,
σε αντίθεση με τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, η παρούσα μελέτη αναγνώρισε την εμφάνιση ως έναν σημαντικό
παράγοντα για τον καθορισμό του επιπέδου σωματικής
δραστηριότητας στους νεαρούς ενήλικες κατοίκους της
Αθήνας. Οι εν λόγω ομοιότητες στον πληθυσμό των δύο
μεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδας μπορεί να οδηγήσουν

86

Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ και συν

στην εξαγωγή κοινών συμπερασμάτων σχετικά με τα πλέον
καθοριστικά κίνητρα για σωματική δραστηριότητα στον
αστικό ελληνικό πληθυσμό.
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στον
σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών σε επίπεδο πολιτείας
για τη βελτίωση του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας
των κατοίκων. Η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών για τη
βελτίωση της σωματικής δραστηριότητας αποτελεί σημαντικό πεδίο συζήτησης στη διεθνή αρθρογραφία.25,26 Τέτοιες
στρατηγικές που μπορεί να σχετίζονται με ενημέρωση,
εκπαίδευση, κοινωνική υποστήριξη ή περιβαλλοντικές/
πολιτειακές στρατηγικές για δημιουργία ή διευκόλυνση
πρόσβασης σε εγκαταστάσεις κατάλληλες για σωματική
δραστηριότητα φαίνεται να είναι αποτελεσματικές στη
βελτίωση του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας.27 Η
σημαντικότητα ανάπτυξης τέτοιων στρατηγικών για την
αύξηση του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας απεικονίζεται στο γεγονός ότι μια τέτοια βελτίωση θα μπορούσε
να έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία, όπως την πρόληψη
καρδιαγγειακών νοσημάτων, του σακχαρώδους διαβήτη ή
ορισμένων τύπων καρκίνου.2,3 Η βελτίωση της σωματικής
δραστηριότητας και της υγείας θα μπορούσε να οδηγήσει
στη μείωση των σχετιζόμενων ιατρικών δαπανών.11

Παρά τη σημαντικότητα των ευρημάτων, η μελέτη έχει
ορισμένους περιορισμούς οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπ’
όψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στη μελέτη
χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα ευκολίας. Η μη τυχαία επιλογή
των συμμετεχόντων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεροληψία ευκολίας προς τη μερίδα του πληθυσμού, στην οποία οι
ερευνητές είχαν μεγαλύτερη πρόσβαση.28,29 Το γεγονός ότι
τα ερωτηματολόγια δόθηκαν και συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά θα μπορούσε να έχει ως αποτελέσματα τη μειωμένη
αντιπροσώπευση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων
που δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο.28,29
Η έρευνα για την αναγνώριση των κινήτρων και των
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων πρόβλεψης του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας θα πρέπει να συνεχιστεί
σε περαιτέρω γεωγραφικές περιοχές και πληθυσμούς.
Αυτό ενδεχομένως να οδηγούσε σε βαθύτερη κατανόηση
των παραμέτρων που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν
κατάλληλα, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου η κατάσταση υγείας των σχετιζόμενων πληθυσμών. Μελλοντικές έρευνες θα ήταν επίσης
σημαντικό να διερευνήσουν την αποτελεσματικότητα των
συγκεκριμένων στρατηγικών, οι οποίες θα μπορούσαν
παράλληλα να οδηγήσουν σε μείωση των σχετιζόμενων
ιατρικών δαπανών.
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OBJECTIVE Investigation of the association of socioeconomic characteristics and motives with the level of physical
activity of young Athenian adults. METHOD The participants in this study were 117 Athens residents, aged 18–35
years. The participants completed a general questionnaire on their demographic and socioeconomic situation, and
three instruments designed to record physical activity and motives: The Assessment Scale for Completion of Usual
Physical Activities (ASCUPA), the Short Scale of Physical Activity Motives (SSPAM) and the Baecke Questionnaire for
Habitual Physical Activities (BQHPA). RESULTS The social insurance coverage, the type of job and the opinion about
the facilities for exercise in Athens were identified as parameters which are significantly correlated (p<0.05), and predictive of the physical activity level (R=0.54, R2=0.29, adjusted R2=0.27, p<0.001). The improvement of physical condition was the most frequently reported motive for physical activity. Appearance, enjoyment, personal improvement
and professional/economic reasons were the motives which correlated with the level of physical activity (p<0.05),
and which remained as significant predictors in the multiple regression model (R=0.45, R2=0.21, adjusted R2=0.18,
p<0.001). CONCLUSIONS Social insurance coverage, type of job, the opinion about the appropriateness of the facilities in Athens for physical activity and the motives for physical activity, including appearance, enjoyment, personal improvement and professional/economic reasons, are predictive of the physical activity level of young adult
residents of Athens. The understanding of the socioeconomic parameters and motives correlated with the physical
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activity level of young adults could form the basis for the design of appropriate governmental and individual strategies for the improvement in physical activity, and thus in health, leading to the potential reduction of medical costs.
Key words: Athens, Motives, Physical activity, Socioeconomic factors
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