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Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Δ   
 

Σηκεηηθή Δπηηξνπή 

 

Γηψξγνο Οξθαλφο, Τπνπξγφο Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

Γηάλλεο Αλδξηαλφο, Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ 

Κπξηαθή Γηαλλαθίδνπ, Γεληθή Γξακκαηέαο Αζιεηηζκνχ 

Απφζηνινο Σδηηδηθψζηαο, Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

Βνχια Παηνπιίδνπ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Θεζζαινλίθεο 

Πεξηθιήο Μήηθαο, Πξχηαλεο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

πχξνο Κέιιεο, Κνζκήηνξαο ΔΦΑΑ 

 

Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

 

Γηψξγνο Σδέηδεο, Καζεγεηήο, ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ 

Κψζηαο Αιεμαλδξήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ 

Γηψξγνο Κψζηα, Καζεγεηήο, ΣΔΦΑΑ ΓΠΘ 

ηέιηνο Γαζθαιάθεο, Γηεπζπληήο Φ.Α., Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

Γηψξγνο Γθαλάηζηνο, Γηεπζπληήο Παηδείαο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Γήκνο Κνξδειηνχ-

Δπφζκνπ 

Μάγδα Ρνπζζέηε, Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Αζιεηηζκνχ  

& Πνιηηηζκνχ, Γήκνο Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο 

Γεκήηξεο Γαξγαιηάλνο,  Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, ΣΔΦΑΑ ΓΠΘ 

Ακαιία Γξάθνπ, Γηδάζθνπζα, ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ 

ηαχξνο Σάρεο, Γηδάθησξ, ΣΔΦΑΑ ΓΠΘ 

Αθξνδίηε Λφια, Γηδάθησξ, ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ, Τπεχζπλε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ πλεδξίνπ 

 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

 

Κψζηαο Αιεμαλδξήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ 

Γηάλλεο Απζίλνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, ΣΔΦΑΑ ΔΚΠΑ 

Γεκήηξεο Γαξγαιηάλνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΣΔΦΑΑ ΓΠΘ 

Διέλε Γιπληά, Γηδάζθνπζα, ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ 

Ακαιία Γξάθνπ, Γηδάζθνπζα ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ 

Νίθνο Θενδσξάθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ, έξξεο 

Υάξεο Κνπζνχξεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

άθεο Κνπζηέιηνο, Καζεγεηήο, ΣΔΦΑΑ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο  

Γηψξγνο Κψζηα, Καζεγεηήο, ΣΔΦΑΑ ΓΠΘ 

Οπξαλία Μαηζνχθα, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, ΣΔΦΑΑ ΓΠΘ  

Γήκεηξα Παπαδεκεηξίνπ, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 

Παλεπηζηήκην Πάηξαο 

Γηψξγνο Σδέηδεο, Καζεγεηήο, ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ 

Γηάλλεο Σξηγψλεο, ΔΔΓΗΠ, ΣΔΦΑΑ ΓΠΘ 

Έθε Σζίηζθαξε , Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, ΣΔΦΑΑ ΓΠΘ 

 

 

Δπηκέιεηα πξαθηηθψλ: Γεκήηξεο Γαξγαιηάλνο, Ακαιία Γξάθνπ 
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Πξόινγνο 

 

Με ηδηαίηεξε ραξά θαη θέηνο ε Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνχ & 

Αλαςπρήο (ΔιιΔΔΓΑΑ), κε ζπλδηνξγαλσηέο ην Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & 

Αζιεηηζκνχ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ην Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο, δηνξγαλψλεη ην 15
ν
 εηήζην Παλειιήλην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνχ & Αλαςπρήο 

κε δηεζλή ζπκκεηνρή, ζηε Θεζζαινλίθε, 5-7 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014, κε ζέκα: «Αθλητισμός, 

Αναψυχή,  Άσκηση και Υγεία: Μεγιστοποιώντας τα Ουέλη».  

 

Ζ ΔιιΔΔΓΑΑ έρεη νινθιεξψζεη 21 ρξφληα επηζηεκνληθήο παξνπζίαο ζηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο άζθεζεο. Δίλαη αλαγλσξηζκέλε απφ ηηο αληίζηνηρεο Γηεζλείο 

(WRLA) θαη Δπξσπατθέο (EASM) ελψζεηο. ηελ Διιάδα εθδίδεη ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζκέλν 

επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ ζην ρψξν ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο αζιεηηζκνχ, ην νπνίν 

αλαγλσξίζηεθε θαη δηεζλψο απφ ηελ EBSCO θαη ελζσκαηψζεθε ζε δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ 

κε ζηφρν ηε δηάδνζε ηεο γλψζεο. Σα κέιε ηεο, επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο ηεο νξγάλσζεο 

θαη δηνίθεζεο αζιεηηζκνχ, ζπκκεηέρνπλ ζην αζιεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ γίγλεζζαη ζηελ Διιάδα, 

αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 

ην ζπλέδξην απηφ ζπκκεηέρνπλ θνηηεηέο, επηζηήκνλεο, αζιεηέο, εξεπλεηέο θαη παξάγνληεο ηνπ 

Διιεληθνχ αζιεηηζκνχ απφ ηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν θαη άιιεο ρψξεο. Έρεη σο ζηφρν ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ζχλεδξσλ, ηελ πξνβνιή θαη παξνπζίαζε ησλ λέσλ δηεζλψλ δεδνκέλσλ γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ αζιεηηζκνχ, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ θαη ηελ αλάδεημε θαη θαηαγξαθή θαιψλ πξαθηηθψλ ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ.  

 

ήκεξα, ζηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζχκα ηεο νπνίαο είλαη θαη ν αζιεηηζκφο, ζα πξέπεη 

φινη νη επηζηεκνληθνί θαη αζιεηηθνί θνξείο λα ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ 

θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. Σν Γ ηεο ΔιιΔΔΓΑΑ θαη φια ηα κέιε πξνζπαζνχλ, αιιά ζα 

πξνζπαζήζνπλ θαη ηα ρξφληα πνπ έξρνληαη, λα βνεζήζνπλ ηνλ αζιεηηζκφ ηεο ρψξαο λα 

νξγαλσζεί θαιχηεξα θαη ηνπο αζιεηέο λα απνδψζνπλ ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο.  

 

Θέισ λα επραξηζηήζσ πνιχ ηα κέιε ηνπ Γ ηεο ΔιιΔΔΓΑΑ, ηνπο νκηιεηέο, ηνπο εζεινληέο, 

ηνπο ζχλεδξνπο, ηνπο ππνζηεξηθηέο, ηνπο ρνξεγνχο, ηνπο ρνξεγνχο επηθνηλσλίαο θαη φινπο φζνη 

πίζηεςαλ, ππνζηήξημαλ θαη βνήζεζαλ απηή ηελ πξνζπάζεηα. 

 

Δθ κέξνπο ηνπ Γ 

 

Γηψξγνο Σδέηδεο,  

Καζεγεηήο ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ 

Πξφεδξνο ΔιιΔΔΓΑΑ 
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Δλόηεηα 1:  ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ – ΑΝΑΦΤΥΖ 

 

   ζειίδα 

1 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΧΝ ΚΗΝΖΣΡΧΝ ΔΝΑΥΟΛΖΖ  

ΜΔ ΣΟ ΜΗΝΗ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ  

ΣΖΝ ΑΦΟΗΧΖ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

Βαΐνπ, Β.,  Μπάξιαο, Α., & Κνπζνχξεο, Υ. 

 

 

 

8 

2 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΚΗΝΖΣΡΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΚΟΤΜΔΝΧΝ  

Δ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΑ/STUDIO  

ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΟΤ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Κφλζνπιαο, Γ., Σζίηζθαξε, Δ., Σδέηδεο, Γ., & Λάηνο, Α. 

 

 

 

11 

3 ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ  

ΜΔ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΦΟΗΣΖΣΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΚΖΖ 

ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Κνχβειαο, Ν., & Αιεμαλδξήο, Κ.   

 

 

 

16 

4 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΔΜΠΟΓΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΔΧΝ  

Δ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  

ΠΑΗΓΗΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΚΧΦΧΖ 

Λφια, Λ. Α., Σδέηδεο, Γ., Λφια, Υ. Α., & Αιεμαλδξνπνχινπ, . 

 

 

 

20 

5 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (2011-2012): 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Μπαιάζθα, Π., Μπνπξαληά, Δ., Ρνπζζέηε, Μ., & Αιεμαλδξήο, Κ.  

 

 

 

23 

6 ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΜΗΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

Α/ΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ Β/ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

Δ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΝΑΦΤΥΖ  

Πξψηνο, Μ. Η., Γηαλλή, Μ., Πξψηνο, Μ., Κνπζνχξεο, Υ., Κψζηα, Γ., & Φηιίππνπ, Φ. 

 

 

 

26 

7 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ  

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

ΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΜΑΡΑΘΧΝΗΟ «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 

Ρίδνπ, Υ., Φπξγαδηψηε, Μ., Κνχβειαο, Ν., & Καξαγηψξγνο, Θ. 

 

 

 

30 

8 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΥΔΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΑΜΔΗΞΖ ΓΡΟΜΔΧΝ  

ΜΔ ΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΜΑΡΑΘΧΝΗΟ «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
Φπξγαδηψηε, Μ. Η., Ρίδνπ, Υ., Κνχβειαο, Ν., & Αιεμαλδξήο, Κ.  

 

 

 

33 

9 ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ  

Δ ΤΠΑΗΘΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  ΑΝΑΦΤΥΖ  

ΚΑΗ Ζ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΟΤ ΜΔ ΑΤΣΔ 

Γαιάθεο, Α., Κψζηα, Γ., Σζίηζθαξε, E., Αιεμαλδξήο, K., Τθαληίδνπ, Γ., & 

Σδέηδεο, Γ. 

 

 

 

 

37 

10 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΥΔΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ,  

ΣΖΝ ΑΝΑΜΔΗΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΔΗΝΖ ΠΔΕΟΠΟΡΗΑ  

ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΦΟΗΧΖ ΜΔ ΔΝΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΟΡΗΜΟ:  

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 

Καξαγηψξγνο, Θ., Αιεμαλδξήο, Κ., & Κνπζνχξεο, Υ. 

 

 

 

 

40 
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11 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΝΟ ΠΑΡΔΜΒΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΚΗΝΖΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ  

Κνζθνινχ, Α., & Κνπζνχξεο, Υ. 

 

 

 

 

44 

12 ΔΠΗΓΡΑΖ ΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ  

ΓΗΑ ΔΞΧΥΟΛΗΚΔ ΦΤΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

Κνπθνπιηαχθα, Β., & Μπαξθνχθεο, Β.  

 

 

 

48 

13 ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Δ ΤΠΑΗΘΡΗΔ ΚΗΝΖΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

ΣΖΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ  

ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Πνηνπξίδνπ, Γ., Καινγεξνπνχινπ, Β., & Κνπζνχξεο, Υ. 

 

 

 

 

52 

14 ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΜΔΗΞΖ ΣΟΤ  

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΥΟΡΧΝ 

Εαραξηάδνπ, Ε., Γνχθα, ., & Αιεμαλδξήο, Κ. 

 

 

56 

15 ΓΤΝΑΜΖ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΚΑΗ Ζ ΥΔΖ ΣΖ ΜΔ ΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Α/ΘΜΗΑ ΚΑΗ Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Πξψηνο, Μ. Η., Γηαλλή, Μ., Πξψηνο, Μ., Κνπζνχξεο, Υ., Κψζηα, Γ., & Φηιίππνπ, Φ. 

 

 

 

59 

 

Δλόηεηα 2: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 

 

16 ΑΠΟΣΤΠΧΝΟΝΣΑ ΣΖ ΓΤΝΑΜΖ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ  

Δ ΔΝΑ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΟΡ 
Καξνιίδεο, Γ. & Αλδξνπιάθεο, Γ. 

 

 

64 

17 ΣΑΤΣΗΔΗ ΣΧΝ ΟΠΑΓΧΝ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  

ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ 

Παπαδφπνπινο, Γ., & Βηνιηληδή, Κ. 
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18 ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΘΛΖΣΧΝ: ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΧΝ 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 

Γθφιηα, Α., Ενπξλαηδή, Δ., Παπαβαγγέιε, ., Μπειηάο, Γ., Κνπηίβα, Μ., & 

Κνπζηέιηνο, Α. 
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19 ΖΓΔΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΠΡΟΠΟΝΖΣΏΝ ΣΟΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟ  

Γθφιηα, Α., Παπαβαγγέιε, ., Μπειηάο, Γ., Ενπξλαηδή, Δ., Κνπηίβα, Μ., & 

Κνπζηέιηνο, Α. 
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20 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ  

Δ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ  

- ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

Κνζκάο, Η., & Απζίλνο, Η.
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21 ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ  

ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ACTIVITY BASED COSTING:  

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ  ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ  

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ 

Κνζκάο, Η.
 
, Γεσξγίνπ, Η., Γεκεηξφπνπινο, Π., & Παπαδφπνπινο, Φ. 
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22 ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ  

ΣΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

Μπάξιαο, Α., & Κνπζνχξεο, Υ. 
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23 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΗΚΟΤ ΑΓΥΟΤ   

ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΠΟΤΓΑΕΟΤΝ Ζ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ   

ΣΖΝΑΘΛΖΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

σηεξνπνχινπ, Β., Απζίλνο, Η., Φπρνπληάθε, Μ., & Γαξγαιηάλνο, Γ. 
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24 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΗΑ  

ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΑΝΑΜΔΗΞΖ ΣΧΝ ΘΔΑΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΑΘΛΖΜΑ:  

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΗΑ ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ KICK BOXING 

Νηνβφιε, Α., Αιεμαλδξήο, Κ., & Σδέηδεο, Γ. 
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25 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΚΑΛΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΣΟΤ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ 

Υαξαιάκπνπο – Παπακηιηηάδε, Μ. 
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Δλόηεηα 3: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

26 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΑΞΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΔΗ 

ΘΔΑΣΧΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 

Θακλφπνπινο, I., Σδέηδεο, Γ., Γαξγαιηάλνο, Γ., & Παπατσάλλνπ, Α. 
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27 ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΣΧΝ ΠΡΟΘΔΔΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ  

ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΜΑΡΑΘΧΝΗΟ  

«ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ»: Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΚΑΗ ΣΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

Καξακπαμφγινπ, Η., Φνπληνχθε, Α., Ληαλφπνπινο, Η., & Θενδσξάθεο, Ν. 
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28 ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΤΝΟΓΧΝ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ   

ΠΟΤ ΔΠΗΚΔΠΣΟΝΣΑΗ ΣΗ ΠΑΗΓΗΚΔ ΥΑΡΔ ΣΖ ΚΡΖΣΖ  

Εαραξηνπδάθε, Δ., & Απζίλνο, Η. 
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29 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ 

ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΖ ΣΧΝ Δ΄ 

ΚΑΗ Σ΄ ΣΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ  

ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

πεηζσηάθε, Ρ., Μνπληάθεο, Κ., & Κσλζηαληηλάθνο, Π. 
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Δλόηεηα 4: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ  

(ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ) 

 

30 ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΣΗΒΟΤ «ΠΑΠΑΦΛΔΔΗΑ»  

ΣΖΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ   

Γξαγνπκάλνο, Π., & Αζαλαζνπνχινπ, Δ.  

 

 

116 

31 ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΘΔΑΣΧΝ ΜΗΑ ΑΓΓΛΗΚΖ ΠΑΔ  

Μαλψιε, Δ. Α.  
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32 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΤΛΛΟΓΗΚΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ 

ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ BEACH HANDBALL  

KAI Ο ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

Μαπξνπνχινπ, Α., Αιεμαλδξήο, Κ., & Υαηδεκαλνπήι, Γ.  
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33 ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΒΗΧΜΑΣΗΚΧΝ & ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ Δ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ,  

ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ 

ΓΡΑΔΧΝ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

Παπαγεσξγίνπ, Π., Κψζηα, Γ., Σδέηδεο Γ., & Γακβξηλφο,  Γ. 
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Παπαγεσξγίνπ, Κ. 
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Δλόηεηα 1:  ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ – ΑΝΑΦΤΥΖ – ΤΠΑΗΘΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΧΝ ΚΗΝΖΣΡΧΝ ΔΝΑΥΟΛΖΖ  

ΜΔ ΣΟ ΜΗΝΗ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ ΣΖΝ ΑΦΟΗΧΖ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

 

Βαΐνπ, Β., Μπάξιαο, Α., & Κνπζνύξεο, Υ. 

 

ΣΔΦΑΑ, ΠΘ 

 

Δηζαγσγή 

 

Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε αζιεηηθή αλαςπρή ζηελ Διιάδα γλσξίδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε, 

φπσο ζπκβαίλεη θαη ζην εμσηεξηθφ, κεγάιν πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ φισλ ησλ ειηθηψλ πεξλνχλ 

θαζεκεξηλά έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο παζεηηθά, κε ρακειφ ελδηαθέξνλ ζην 

ελεξγφ παηρλίδη θαη απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηελ θαζηζηηθή αλαςπρή (Avgerinos, 2008). Έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αζιεηηθήο αλαςπρήο απνηειεί ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ κίλη πνδφζθαηξνπ. 

Σν πνδφζθαηξν ζε γήπεδα κηθξψλ δηαζηάζεσλ απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο, έρεη ην 

ραξαθηήξα ηεο νκαδηθήο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, παίδεηαη ζε ειεγρφκελν ρψξν θαη δελ 

απαηηεί κεγάιν αξηζκφ παηθηψλ. Δπηπιένλ, βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο 

αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο ηαρχηεηαο, ηεο αληνρήο ησλ παηθηψλ θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί 

επθαηξίεο γηα θνηλσληθνπνίεζε (Μαλσιάο, 2005).  

 

Ζ έλλνηα ηεο παξαθίλεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηε ζπκκεηνρή. Τπάξρεη ε εζσηεξηθή 

παξαθίλεζε (intrinsic motivation), φηαλ θάπνηνο θάλεη θάηη γηα πξνζσπηθή ηνπ επραξίζηεζε, 

ρσξίο αληακνηβή, β) ε εμσηεξηθή παξαθίλεζε (extrinsic motivation), φηαλ θάπνηνο θάλεη θάηη 

δεζκεπκέλνο ζηνπο άιινπο (Deci, 1975) θαη ε κε παξαθίλεζε (amotivation), φηαλ θάπνηνο δελ 

έρεη πξνζδνθίεο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα θαη ηφηε πηζαλά ζηακαηά λα 

αζρνιείηαη κε απηή (Deci &  Ryan, 1985).  

 

Οη Alexandris & Carroll (1997), ζε έξεπλα πνπ έθαλαλ ζε έλα δείγκα ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, 

δηαπίζησζαλ φηη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη ζπκκεηέρνληεο ζέινπλ λα 

μεθχγνπλ απφ ην άγρνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. χκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο, ε παξαθίλεζε 

ζπλδέεηαη κε ζεηηθά επαθφινπζα ζπκπεξηθνξάο, φπσο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζπλέρηζε θαη 

αχμεζε ηεο αζιεηηθήο ζπκκεηνρήο, θιπ. (Iso-Ahola, 1989; Pelletier et al., 1995). εκαληηθνί 

ιφγνη ζηελ παξαθίλεζε ησλ αηφκσλ γηα ζπκκεηνρή είλαη ε βειηίσζε ηεο πγείαο, ε ζσκαηηθή 

δηάπιαζε, ε ειθπζηηθφηεηα, ε δηαζθέδαζε / ςπραγσγία θαη ν έιεγρνο ηνπ βάξνπο (Iso-Ahola, 

1999). Σέινο, ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζην ππφ έξεπλα άζιεκα είλαη ε 

αθνζίσζε (loyalty). χκθσλα κε ηνλ Oliver (1997) ε θαηαλαισηηθή αθνζίσζε είλαη µηα βαζηά 

δέζκεπζε επαλαγνξάο ελφο πξνηηκεηένπ πξντφληνο / ππεξεζίαο ζην κέιινλ, παξά ηηο επηδξάζεηο 

απφ θαηαζηάζεηο θαη πξνζπάζεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αιιαγή ηεο 

αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ. 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ θηλήηξσλ ελαζρφιεζεο κε ην 

κίλη πνδφζθαηξν ζηελ αθνζίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δξαζηεξηφηεηα. 
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εκαζία ηεο έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα κειέηε έξρεηαη λα πξνζζέζεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ κίλη πνδνζθαίξνπ, ηελ εμέιημή ηνπ θαη ηε κεγαιχηεξε δηάδνζή ηνπ. Ζ θαηαλφεζε ησλ 

θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ζα βνεζήζεη πξσηίζησο ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο πνπ είλαη θαη ν 

θχξηνο ζηφρνο ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηελ ηφλσζε ηεο αγνξάο ηεο αλαςπρήο θαη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 150 άληξεο, ειηθίαο 17 - 40 ρξνλψλ.  

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ θηλήηξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξσηεκαηνιφγην Sport Motivation Scale (SMS) (Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Briere & 

Blais, 1995), κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ 

ςπρνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ ζε 7βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert 

(φπνπ 1 = δηαθσλψ απφιπηα θαη 7 = ζπκθσλψ απφιπηα). Γηα ηε κέηξεζε ηεο αθνζίσζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 εξσηήκαηα φπσο: «Πφζν απνθαζηζκέλνο είζηε λα παξακείλεηε πειάηεο ζηα 

γήπεδα κίλη πνδνζθαίξνπ πνπ αγσλίδεζηε ζπλήζσο;» Οη απαληήζεηο δφζεθαλ ζε 5βάζκηα 

θιίκαθα ηχπνπ (φπνπ 1 = θαζφινπ θαη 5 = πάξα πνιχ). 

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ ακέζσο κεηά ηε 

ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε αγψλα κίλη πνδνζθαίξνπ, ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννκνχ 

Σξηθάισλ.  

 

Απνηειέζκαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο κέζνη φξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο, δείθηεο 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 1. 

 

Πίλαθαο 1. Μέζνη φξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο, δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

 
 Μ.Ο. Σ.Α. A R 

Αθνζίσζε 3.45 0.71 .83    

Δζσηεξηθή 

παξαθίλεζε 

4.97 0.97 .90 .54   

Δμσηεξηθή 

παξαθίλεζε 

4.29 1.06 .89 .47 .795  

Με παξαθίλεζε 2.57 1.16 .77 -.26 -.093 .052 

 

ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αθνζίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη νη δηαζηάζεηο παξαθίλεζεο πνπ εηζήρζεζαλ ηαπηφρξνλα ζην κνληέιν 

ήηαλ νη αλεμάξηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη νη 3 δηαζηάζεηο ηεο 

παξαθίλεζεο εμεγνχλ ην 33% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο αθνζίσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ  

(F(3,146)=26,04,  p<.001). Όκσο, κφλνλ ε Δζσηεξηθή παξαθίλεζε (t = 3.08, p< .005) θαη ε Με 

παξαθίλεζε (t = -3.46, p< .001) ζπλεηζέθεξαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηελ πξφβιεςε ηεο 
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εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ζρέζε κεηαμχ αθνζίσζεο θαη κε 

παξαθίλεζεο ήηαλ αξλεηηθή.  

 

πδήηεζε 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο παξαθίλεζεο ζηελ αθνζίσζε ηνπ 

αζθνχκελνπ ηφζν γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο, πνπ βιέπεη ηνλ αζθνχκελν σο 

πειάηε, φζν θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ αζθνχκελν, πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην άζιεκα ηνπ κίλη 

πνδνζθαίξνπ. Μέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο ηνπ παξαθίλεζεο ν αζθνχκελνο θαηαθέξλεη 

λα παξακέλεη αθνζησκέλνο ζην άζιεκα θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνπνλείηαη θαη λα απμάλεη 

απηή ηελ αθνζίσζε, κεηψλνληαο ηνπο παξάγνληεο ηεο κε παξαθίλεζεο. Ζ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ ηεο παξαθίλεζεο ζηελ αθνζίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ παιαηφηεξεο ζρεηηθέο κειέηεο (Iso-Ahola, 1989; Pelletier et al., 1995).  

 

Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κίλη πνδνζθαίξνπ ζην Ννκφ Σξηθάισλ (2 ζην 

ζχλνιφ ηνπο) δελ επέηξεςαλ ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Έδσζαλ, σζηφζν, ηελ 

θαηεχζπλζε θαη εζηίαζαλ ζε πξψην βαζκφ ζηε ζπζρέηηζε ησλ θηλήηξσλ κε ηελ αθνζίσζε ησλ 

αζθνχκελσλ. Δλδηαθέξνπζεο ζα ήηαλ κειινληηθέο έξεπλεο ζε κεγαιχηεξε εδαθηθή πεξηνρή, 

φπνπ ζα κπνξνχζε λα εξεπλεζεί θαιχηεξα θαη ρσξηζηά ε αθνζίσζε ηνπ πειάηε είηε ζην άζιεκα, 

είηε ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΚΗΝΖΣΡΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΚΟΤΜΔΝΧΝ 

Δ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΑ/STUDIO ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΟΤ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Κόλζνπιαο, Γ.,
1
 Σζίηζθαξε, Δ.,

1
 Σδέηδεο, Γ.,

2
 & Λάηνο, Α.

1 

 
1
 ΣΔΦΑΑ, ΓΠΘ 

2
 ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ 

 

Δηζαγσγή 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαηαγξάθεηαη παλεπξσπατθά κία αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο λεαξψλ αηφκσλ 

ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο γπκλαζηεξίσλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ (European Commission, 2010; 

Fridberg, 2010; Nuviala, Grao-Cruces, Perez-Turpin & Nuviala, 2012). ε πξφζθαηε έξεπλα, 

κάιηζηα, ηεο European Health & Fitness Association (2012) θάλεθε φηη πεξίπνπ 40 εθ., 

Δπξσπαίνη αζθνχληαη ζε 40.000 ρψξνπο άζθεζεο θαη γπκλαζηήξηα. ηελ Διιάδα, ην κέγεζνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο αγγίδεη ηα €180 εθ., ελψ ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ζην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ππνινγίδεηαη ζε κφιηο 3.21% (International Health, Racquet & 

Sportsclub Association, 2013).  

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο (Vlachopoulos & Karageorgis, 2005), αιιά θαη ηνπ έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά ηνπ fitness, νη εξεπλεηέο ηνπ ρψξνπ θαη νη κάλαηδεξ 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ έρνπλ δηαγλψζεη ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

δηείζδπζεο ζηελ αγνξά (Lee, Kim, Ko & Sagas, 2011), θπξίσο, φκσο, ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ 

γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ πειαηψλ ηνπο (Bodet, 2008; Hurley, 

2004).  

 

Ζ απνηειεζκαηηθή ψζεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ θαηαλφεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ θηλεηνπνίεζεο. 

χκθσλα κε ηνπο Deci & Ryan (1985) θαη ηε Θεσξία ηνπ Απηφ-θαζνξηζκνχ, ηα αλζξψπηλα 

θίλεηξα δηαρσξίδνληαη ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο εμσηεξηθή νξίδεηαη ε 

παξαθίλεζε πνπ θαζνδεγεί κηα ζπκπεξηθνξά κε ζηφρν λα επηηεπρζεί θάπνην εμσηεξηθφ 

απνηέιεζκα ή θάπνηα ακνηβή, π.ρ., ε άζθεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζψκαηνο, ή ε 

πξνπφλεζε γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ κεηαιιίνπ ζε αγψλεο. Οη εζσηεξηθά παξαθηλνχκελεο 

ζπκπεξηθνξέο ζηνρεχνπλ ζηελ επραξίζηεζε θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πεγάδεη απφ ηελ 

εθηέιεζε ηεο άζθεζεο, π.ρ., ε εθπιήξσζε ηεο θπζηθήο αλάγθεο γηα θίλεζε, ή ε εθηφλσζε ηνπ 

θαζεκεξηλνχ άγρνπο (Deci & Ryan, 2000).  

 

χκθσλα κε ηνπο Markland & Hardy (1993), αθνινπζψληαο ηε Θεσξία ησλ Deci & Ryan 

(1985), ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θίλεηξα είλαη πξάγκαηη απηά πνπ επεξεάδνπλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ σο πξνο ηελ άζθεζε, ρσξίο, φκσο, λα ππάξρεη 

θάπνηνο μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα δχν. Σα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηα άηνκα λα 

γπκλαζηνχλ ελδερφκελα λα πξνθαιέζνπλ άγρνο θαη έληαζε θαη λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ 

εζσηεξηθή παξαθίλεζε, ελψ ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζε έλα αίζζεκα νινθιήξσζεο θαη 

απηνδηάζεζεο ελδερφκελα λα έρνπλ ην αληίζεην απνηέιεζκα. Έξεπλεο ζην ρψξν ηεο άζθεζεο θαη 

αλαςπρήο έρνπλ δείμεη φηη ηα θίλεηξα είλαη δπλακηθά θαη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ζηνλ εθάζηνηε 

θαηαλαισηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγνξαζηηθήο ηνπ δσήο (Beaton & Funk, 2008; Markland & 

Ingledew, 1997). Καηά ηνπο McAuley, Wraith & Duncan (1991), ε άζθεζε κπνξεί αξρηθά λα 

πηνζεηεζεί γηα εμσηεξηθνχο ιφγνπο, φπσο ε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο, αιιά θαζψο βειηηψλεηαη ε 
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θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αζθνχκελνπ νη εζσηεξηθνί παξάγνληεο θηλεηνπνίεζεο ηειηθά ελδέρεηαη 

λα ππεξηεξήζνπλ. πλεπψο, ηα θίλεηξα άζθεζεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο.  

 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο άζθεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα 

θαηαλννχλ ηα θίλεηξα ησλ πειαηψλ ηνπο θαη λα δηακνξθψλνπλ λέεο, εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, 

πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ηνπο, δηφηη έηζη ζα απμεζεί ε 

δηαηεξεζηκφηεηά ηνπο (Surujlal & Dhurup, 2011).  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηα θίλεηξα άζθεζεο κειψλ γπκλαζηεξίσλ θαη 

θαηά πφζν απηά δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα ρξφληα εκπεηξίαο/θηήζεο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο.  

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 312 αζθνχκελνη ζε 3 δηαθνξεηηθά γπκλαζηήξηα θαη 4 fitness 

studio θαη έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα επέζηξεςαλ νη 302.  

 

Όξγαλν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ: Ζ αμηνιφγεζε ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ζηνπο ρψξνπο 

άζθεζεο έγηλε κε ην Exercise Motivations Inventory 2 (EMI-2) (Markland & Ingledew, 1997). 

Σν ζπγθεθξηκέλν φξγαλν δηακνξθψζεθε εμ‘ αξρήο (Markland & Hardy, 1993; Markland & 

Ingledew, 1997), ψζηε λα αμηνινγεί ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηα άηνκα ζηελ άζθεζε, ρσξίο λα 

θάλεη ζνβαξή απφπεηξα λα ηα δηαρσξίζεη ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, αθνινπζψληαο ηε 

ζπιινγηζηηθή φηη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη αλάινγα κε ηελ εκπεηξία ησλ 

αζθνχκελσλ, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί απφ εζσηεξηθά λα εμειίζζνληαη ζε εμσηεξηθά 

παξαθηλνχκελνη θαη ην αληίζηξνθν. Καζψο ε κειέηε ησλ εηψλ εκπεηξίαο κε ηελ άζθεζε 

απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ζεσξήζεθε 

θαηάιιειν γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ήδε εγγεγξακκέλα κέιε γπκλαζηεξίσλ. 

 

Σν EMI-2 απνηειείηαη απφ 51 κεηαβιεηέο πνπ εληάζζνληαη ζε 14 παξάγνληεο θηλεηνπνίεζεο ησλ 

αηφκσλ σο πξνο ηελ άζθεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη ηνπο παξάγνληεο: Γηαρείξηζε 

άγρνπο (4 κεηαβιεηέο), Αλαδσνγφλεζε (3 κεηαβιεηέο), Απφιαπζε (4 κεηαβιεηέο), Πξφθιεζε (4 

κεηαβιεηέο), Κνηλσληθή αλαγλψξηζε (4 κεηαβιεηέο), ρέζεηο (4 κεηαβιεηέο), Αληαγσληζκφο (4 

κεηαβιεηέο), Θέκαηα πγείαο (3 κεηαβιεηέο), Πξφιεςε ζε ζέκαηα πγείαο (3 κεηαβιεηέο), Καιή 

πγεία (3 κεηαβιεηέο), Γηαρείξηζε βάξνπο (4 κεηαβιεηέο), Δκθάληζε (4 κεηαβιεηέο), Γχλακε & 

Αληνρή (4 κεηαβιεηέο) θαη Δπθηλεζία (3 κεηαβιεηέο). Όιεο απαληψληαη κέζσ κίαο 6βάζκηαο 

θιίκαθαο ηχπνπ Likert. Μία δηεμνδηθή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

φξγαλν αμηνιφγεζεο δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί μαλά ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ. Παξφιν πνπ δελ 

απνηειεί ζηφρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, γηα ιφγνπο δηεπθξίληζεο ζεκάησλ εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ηνπ νξγάλνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αθνινπζήζεθαλ φιεο νη απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο κεηάθξαζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ θαη 

πηινηηθήο κειέηεο απηνχ. Πνιιαπιέο δηεξεπλεηηθέο αλαιχζεηο, θαζψο θαη νη αλαιχζεηο 

αμηνπηζηίαο νδήγεζαλ ζηελ απνκάθξπλζε 11 ζπλνιηθά κεηαβιεηψλ ηνπ αξρηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σν ηειηθφ κέζν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ 8 παξάγνληεο θαη 

40 κεηαβιεηέο, κε ηδηαίηεξα πςεινχο δείθηεο αμηνπηζηίαο (Πίλαθαο 1).  
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Πίλαθαο 1. Αμηνπηζηία, κέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ παξαγφλησλ ηνπ κεηαθξαζκέλνπ 

θαη πξνζαξκνζκέλνπ ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ EMI-2. 

 
Παξάγνληαο ύλνιν κεηαβιεηώλ a Μ.Ο. Σ.Α. 

Κνηλσληθή αλαγλψξηζε 8 (π.ρ. .. απνιακβάλσ λα αληαγσλίδνκαη) .888 1,33 1,08 

Απφιαπζε 5 (π.ρ. .. ληώζσ θαιύηεξα όηαλ αζθνύκαη) .871 3,40 1,15 

Λφγνη πγείαο 6 (π.ρ. .. απνθεύγσ πξνβιήκαηα πγείαο) .808 3,12 1,02 

Γηαρείξηζε βάξνπο 4 (π.ρ. ..ράλσ βάξνο) .867 3,38 1,3 

Δκθάληζε 6 (π.ρ. ..απμάλσ ηε δύλακή κνπ) .823 3,54 1,00 

Γηαρείξηζε άγρνπο 4 (π.ρ. .. δηαρεηξίδνκαη ην άγρνο κνπ) .862 3,19 1,28 

Κνηλσληθνπνίεζε 4 (π.ρ. ..πεξλάσ ρξόλν κε θίινπο) .828 1,86 1,27 

Δπθηλεζία 3 (π.ρ. ..δηαηεξώ ηελ επιπγηζία κνπ) .872 3,31 1,22 

 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ αζθνχκελσλ ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε κία 

θαη κφλε κεηαβιεηή θαηαγξαθήο ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαηέρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα κέινπο γπκλαζηεξίσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλάιπζεο ε κεηαβιεηή θσδηθνπνηήζεθε 

σο αθνινχζσο: κέρξη 1 ρξφλν ζπκκεηνρήο = κηθξή εκπεηξία, 2-3 ρξφληα = κέηξηα εκπεηξία θαη 4+ 

ρξφληα = κεγάιε εκπεηξία. 

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2013 σο ην 

Μάξηην ηνπ 2014, απφ ηε Γεπηέξα σο θαη ην άββαην, ζε 3 δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο: 

09:00 - 11:00, 14:00 - 16:00 θαη 19:00 - 21:00. Οη αζθνχκελνη πξνζεγγίδνληαλ θαηά ηελ έμνδφ 

ηνπο απφ ην ρψξν ηεο άζθεζεο. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ γπλαίθεο (66,9%), ειηθίαο 20-39 εηψλ (56,7%). 

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε δηαθνξνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο κε βάζε ηα ρξφληα 

εκπεηξίαο / ηδηφηεηαο κέινπο ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε One Way Anova, κε εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο ηνπο παξάγνληεο θηλεηνπνίεζεο θαη αλεμάξηεηε ηα ρξφληα ζπκκεηνρήο ζε αλάινγα 

πξνγξάκκαηα άζθεζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

εκθαλίδνληαη ζηνπο παξάγνληεο: α) Κνηλσληθή αλαγλψξηζε, κε F(2,293) = 8.23, p<.01, κε ηνπο 

πεξηζζφηεξν έκπεηξνπο (Μ.Ο. = 1,65, Σ.Α. = 1,21) λα αμηνινγνχλ πην ζεηηθά ην ζπγθεθξηκέλν 

παξάγνληα ζε ζρέζε κε ηνπο ιηγφηεξν έκπεηξνπο (Μ.Ο. = 1,03, Σ.Α. = 0,96), β) Απφιαπζε, κε 

F(2,292) = 9.77, p<.01, κε ηνπο πεξηζζφηεξν έκπεηξνπο (Μ.Ο. = 3,82, Σ.Α. = 0,95) θαη πάιη λα 

αμηνινγνχλ πην ζεηηθά απηφλ ηνλ παξάγνληα θηλεηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ιηγφηεξν έκπεηξνπο 

(Μ.Ο. = 3,09, Σ.Α. = 1,22) θαη γ) Κνηλσληθνπνίεζε, κε F(2,292) = 8.09, p<.01, κε ηνπο 

πεξηζζφηεξν (Μ.Ο. = 2,10, Σ.Α. = 1,39) θαη κέηξηα έκπεηξνπο (Μ.Ο. = 2,08, Σ.Α. = 1,3) λα 

αμηνινγνχλ πην ζεηηθά ην θίλεηξν απηφ ζε ζρέζε κε ηνπο ιηγφηεξν έκπεηξνπο (Μ.Ο. = 1,19, Σ.Α. 

= 1,047). 

 

πκπεξάζκαηα 
 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ (Markland & Ingledew, 1997; Beaton & Funk, 2008; McAuley et al., 1991) πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε δξαζηεξηφηεηεο / πξνγξάκκαηα άζθεζεο δηαθνξνπνηνχλ 

ηα θίλεηξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ζπκκεηνρήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε ππνδεηθλχεη φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ζπκκεηνρήο ηνπο νη αζθνχκελνη 

ζε γπκλαζηήξηα επηδηψθνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο παξακέηξνπο ηεο Κνηλσληθήο αλαγλώξηζεο, 

ηεο Απόιαπζεο θαη ηεο Κνηλσληθνπνίεζεο. πλεπψο, νη επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ησλ 
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γπκλαζηεξίσλ ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχλ ηελ πνιηηηθή ηνπο ζηνπο παιηνχο ζε ζρέζε κε ηνπο 

λένπο πειάηεο. ηνπο παιαηφηεξνπο ζα πξέπεη λα δίλνπλ δπλαηφηεηεο: α) Κνηλσληθήο 

αλαγλψξηζεο (π.ρ., αλαθνηλψζεηο κέζα ζηελ εγθαηάζηαζε, ή ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

ηνπ Πειάηε ηνπ Μήλα ή άιισλ κεζφδσλ αλαγλψξηζεο ηεο ζπλέπεηαο), β) Απφιαπζεο (π.ρ., 

παξνρή ελαιιαθηηθψλ άζθεζεο, ίζσο θαη εθηφο ηεο εγθαηάζηαζεο, πην ηαθηηθή πξνζαξκνγή ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ηνπο, αμηνινγήζεηο θαη πηζαλά παξνρή πξνλνκίσλ, φπσο 

δσξεάλ ζπκκεηνρή ζε θάπνηα λέα / ελαιιαθηηθά πξνγξάκκαηα, ή ρξήζε ησλ επηπιένλ παξνρψλ 

ηνπ γπκλαζηεξίνπ, π.ρ., ζάνπλα, θιπ.) θαη γ) Κνηλσληθνπνίεζεο (π.ρ., κε αλάπηπμε δξάζεσλ 

γλσξηκίαο / ηαθηηθφηεξεο επαθήο κε άιινπο αζθνχκελνπο θαη γπκλαζηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

κε ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε ηε δηνξγάλσζε εθδξνκψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε θχζε, ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο εθηφο ηνπ γπκλαζηεξίνπ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα εκέξα αηκνδνζίαο, ζπκκεηνρή ζε αγψλεο δξφκνπ/πνδειαζίαο, δηνξγάλσζε γηνξηψλ 

θαη άιισλ εθδειψζεσλ, θιπ.). 

 

Ζ ζεκαζία ηεο άζθεζεο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

έληνλν αληαγσληζκφ ζην ρψξν ησλ γπκλαζηεξίσλ θαη ρψξσλ άζθεζεο, θαζηζηά νπζηψδε ηελ 

αλάγθε θαηαλφεζεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ησλ 

ππαξρφλησλ θαη πηζαλψλ κειψλ. Γηαρξνληθέο κειέηεο ζα ζπκβάινπλ αθφκε πην απνηειεζκαηηθά 

ζην ζθνπφ απηφ.  

 

Αλ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ EMI-2 δελ απνηειεί ζηφρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαίλεηαη λα παίδνπλ ξφιν ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ησλ 

θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο.  
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ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΚΖΖ 

ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΑΠΘ) 

 

Κνύβειαο, Ν., & Αιεμαλδξήο, Κ.   

 

ΣΔΔΦΑ, ΑΠΘ 

 

Δηζαγσγή 
 

Ζ ηαθηηθή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα παξέρεη ζηνπο αλζξψπνπο ζεκαληηθά ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά 

θαη θνηλσληθά νθέιε γηα ηελ πγεία. Μειέηεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

θνηηεηψλ, ππνζηήξημαλ φηη πεξίπνπ ην 35% έσο 42% δελ πεηπραίλνπλ ηα ζπληζηψκελα 150 ιεπηά 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηελ εβδνκάδα (Miller, Staten, Rayens & Noland, 2005; Racette et al., 

2005). Απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα, θαίλεηαη φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ησλ θνηηεηψλ ζηα πξνγξάκκαηα άζθεζεο αλέξρεηαη ζε 9,11% (Masmanidis, Tsigilis & 

Koustelios, 2002). Λφγσ απηήο ηεο κεησκέλεο ζπκκεηνρήο έλα κέξνο ηεο έξεπλαο έρεη 

επηθεληξσζεί ζηνπο παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ (Gyurcik et al., 

2004; Jackson & Henderson, 1995; Kilpatrick et al., 2005).  

 

Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο  

 

Ζ αζιεηηθή ζπκκεηνρή επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά ελδνγελψλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο είλαη νη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο (Yan & McCullagh, 2004; Alexandris, Tsorbatzoudis & Grouios, 2002; 

Vlachopoulos, Karageorghis & Terry, 2000), νη νπνίνη έρνπλ νξηζηεί σο παξάγνληεο πνπ γίλνληαη 

αληηιεπηνί ή βηψλνληαη απφ ηα άηνκα φηη πεξηνξίδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο γηα 

αλαςπρή θαη εκπνδίδνπλ, ή απαγνξεχνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ απφιαπζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν (Jackson, 2001). Οη ζεσξίεο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ επηρεηξνχλ λα 

εμεγήζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

αηφκσλ θαη νδεγνχλ ζε κηθξή, ή ζε κε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. χκθσλα κε ην 

κνληέιν ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Crawford & Godbey (1987) 

νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ ελλνηνινγηθά λα ρσξηζηνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο: α) ηνπο 

ελδνπξνζσπηθνχο, β) ηνπο δηαπξνζσπηθνχο θαη γ) ηνπο δνκηθνχο. Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπο 

είλαη: α) ε έιιεηςε ρξφλνπ, β) νη αηνκηθνί / ςπρνινγηθνί ιφγνη, γ) ην πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ, 

δ) ε έιιεηςε γλψζεσλ, ή ε πεξηνξηζκέλε ελεκέξσζε, ε) ε έιιεηςε παξέαο, ζη) ηα νηθνλνκηθά θαη 

ηα πξνβιήκαηα πξφζβαζεο θαη δ) ηα πξνβιήκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο. 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηα 

πξνγξάκκαηα άζθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γπκλαζηεξίνπ ηνπ ΑΠΘ θαη θαηά πφζν νη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα απηά. 

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 700 θνηηεηέο / ηξηεο, 9 δηαθνξεηηθψλ Σκεκάησλ ηνπ ΑΠΘ.  
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Όξγαλν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ: Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πξνζαξκνζκέλε έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Alexandris & Carroll 

(1997a) απνηεινχκελνπ απφ 6 δηαζηάζεηο: α) έιιεηςε ρξφλνπ, β) αηνκηθνί / ςπρνινγηθνί, γ) 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, δ) πξνζβαζηκφηεηα, ε) έιιεηςε παξέαο θαη ζη) έιιεηςε γλψζεσλ / 

ελεκέξσζεο. Ζ εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είρε ειεγρζεί ζε 

πξνεγνχκελε έξεπλα (Alexandris & Carroll, 1997a). ην εξσηεκαηνιφγην ππήξραλ θαη 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ: Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 

ακθηζέαηξα ηεο θάζε ρνιήο, πξηλ, ή κεηά απφ θάπνην κάζεκα, φπνπ δφζεθαλ νδεγίεο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.   

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε: Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

SPSS 21. Έγηλε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

άζθεζεο, ηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ θαη ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αθνινχζεζαλ αλαιχζεηο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε t-test γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

δηαθνξψλ ζηελ αληίιεςε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη κε 

ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, έγηλε αλάιπζε ζπζρέηηζεο  γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ πξφζεζε γηα ζπκκεηνρή. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 28,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ άλδξεο (Ν = 198) θαη ην 71,6% 

γπλαίθεο (Ν = 502). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε φηη απφ ηνπο 700 θνηηεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κφιηο ην 23,9% (Ν = 167) ζπκκεηείρε ζηα πξνγξάκκαηα άζθεζεο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ, απφ ηνπο νπνίνπο ην 6,6% (Ν = 46) δήισζε φηη ε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ 

θπκαίλνληαλ απφ 3-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελψ ην 8,8% (Ν = 62) αλέθεξε φηη ζπκκεηείρε 1-2 

θνξέο ηε εβδνκάδα. Όζνλ αθνξά ζηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαίλεηαη φηη κεγάιν κέξνο ησλ 

θνηηεηψλ έδεηρλε πξνηίκεζε ζηα πξνγξάκκαηα κε αληηζηάζεηο (βάξε) (11%, Ν = 77) θαη ηα 

νκαδηθά πξνγξάκκαηα αεξφβηαο άζθεζεο (αεξφκπηθ) (8,1%, Ν = 57). 

 

Γηα λα επηβεβαησζεί ε εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ θιηκάθσλ, μερσξηζηά γηα θάζε ππννκάδα 

εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηηο εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλάιπζε αμηνπηζηίαο θαη βξέζεθε φηη ν δείθηεο Cronbach‘s a φισλ ησλ κεηαβιεηψλ θπκάλζεθε 

ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Ζ πςειφηεξε ηηκή ζεκεηψζεθε ζηε δηάζηαζε «αηνκηθνί / 

ςπρνινγηθνί ιφγνη» (a = .91), ελψ ε ρακειφηεξε ηηκή ζηε δηάζηαζε «έιιεηςε ρξφλνπ» (a = .70) 

ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. ηε δηάζηαζε «πξφζβαζε» ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ήηαλ ρακειφο 

(a = .55) θαζψο απνηεινχληαλ κφλν απφ 2 εξσηήζεηο. Οη κέζνη φξνη θπκάλζεθαλ απφ 2,3 έσο 5,8 

θαη θξίζεθαλ ηθαλνπνηεηηθνί. Όζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, φιεο νη ηηκέο ήηαλ 

ηδηαίηεξα πςειέο κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή λα βξίζθεηαη ζηε δηάζηαζε «απνηέιεζκα» (a = .93) θαη 

ηε κηθξφηεξε ζηε δηάζηαζε «αμηνπηζηία» (a = .84). 

  

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξψλ ζηελ αληίιεςε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ αλάκεζα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη κε ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνηήζεθε t – test. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε 

φηη νη κε ζπκκεηέρνληεο βίσλαλ εληνλφηεξα ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

δηαζηάζεηο. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζεκεηψζεθαλ ζηηο δηαζηάζεηο «έιιεηςε γλψζεο / 

ελεκέξσζεο» (t = -7,4, p<0,001), «έιιεηςε ελδηαθέξνληνο» (t = -3,6, p<0,001), 

«πξνζβαζηκφηεηα» (t = -3,1, p<0,001) «αηνκηθνί / ςπρνινγηθνί» (t = -2,1, p<0,05) θαη «έιιεηςε 
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παξέαο» ( t = -2,3, p< 0,05). ηε δηάζηαζε «έιιεηςε ρξφλνπ» δελ βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά.  

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ πξφζεζε γηα 

ζπκκεηνρή ρξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο. ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο νη 

δηαζηάζεηο «έιιεηςε ελδηαθέξνληνο» (r  =  -.19, p< .01), «πξνζβαζηκφηεηα» (r = -.11, p< .01) θαη 

«έιιεηςε γλψζεο / ελεκέξσζεο» (r = - .09, p< .05) παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ πξφζεζε γηα ζπκκεηνρή. ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο δελ ππήξμε θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

 

πδήηεζε 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκκεηνρή θνηηεηψλ / ηξηψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

άζθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γπκλαζηεξίνπ ηνπ ΑΠΘ θαη ην θαηά πφζν νη 3 θαηεγνξίεο ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ (ελδνπξνζσπηθνί, δηαπξνζσπηθνί θαη δνκηθνί) επεξεάδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. Βξέζεθε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ (76%) δελ 

ζπκκεηείρε ζηα πξνγξάκκαηα άζθεζεο.  Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα ζηνηρεία απφ 

εζληθέο έξεπλεο θαη αλαζθνπηθέο κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ φηη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ 

θνηηεηψλ δελ δξαζηεξηνπνηείηαη, παξφιν πνπ ηα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα θαίλεηαη φηη 

παξέρνπλ έλα επλντθφ πεξηβάιινλ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Μαζκαλίδεο, Γαξγαιηάλνο & Κψζηα, 2009).   

 

Οη θνηηεηέο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα άζθεζεο θάλεθε φηη βίσλαλ εληνλφηεξα ηνπο 

ελδνπξνζσπηθνχο θαη ηνπο δνκηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ. Σν ίδην δηαπηζηψλεηαη θαη απφ άιιεο κειέηεο, νη νπνίεο αλαθέξνπλ ηνπο 

ελδνπξνζσπηθνχο σο ηνπο πην ηζρπξνχο παξάγνληεο πνπ βηψλεη έλα άηνκν (Alexandris & Carroll, 

1997a, b). Οη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη θνηηεηέο ήηαλ νη δπζθνιίεο 

πξφζβαζεο, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηελ χπαξμε ησλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο, ε έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ άζθεζε, νη αηνκηθνί θαη ςπρνινγηθνί ιφγνη θαη ε έιιεηςε παξέαο. 

Αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα απφ ηνπο Γξάθνπ, 

Σδέηδε & Μακαληδή (2008) θαη Μαζκαλίδε, Γαξγαιηάλν & Κψζηα (2009) αλαθέξνπλ ηνπο 

ίδηνπο σο πην ζεκαληηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηνπο θνηηεηέο, ελψ νη Ryckman & 

Hamel (1992) επεζήκαλαλ σο ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηελ έιιεηςε παξέαο.  

 

Σα πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ κεηαθίλεζε πηζαλά λα νθείινληαη ζην φηη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο 

ζπρλά δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο πνπ απέρνπλ απφ ην Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην. Ζ έιιεηςε 

ελεκέξσζεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ γπκλαζηεξίνπ θαη ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηά είλαη έλα ζέκα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ πεξηνξηζκέλε 

δηαθήκηζε, ηελ πξνψζεζε θαη ην κάξθεηηλγθ. 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Ζ δηεξεχλεζε θαη ε θαηαλφεζε απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Γπκλαζηεξίσλ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ θνηηεηψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

παξεκβάζεσλ πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρήο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη νη 

θνηηεηέο γηα ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα αλαςπρήο είλαη απαξαίηεηε ε πξνψζεζε θαη ε 

δηαθήκηζή ηνπο κέζσ ηνπ εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αζιεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

εθδειψζεσλ (event) θαη ζεκηλαξίσλ. 
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εκαληηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θάλεθε φηη ήηαλ νη αηνκηθνί θαη ςπρνινγηθνί ιφγνη 

(έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, αλαζθάιεηα, έιιεηςε ηθαλνηήησλ, θιπ.) θαη ε έιιεηςε παξέαο. Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ απαηηεί ηελ χπαξμε πνηθίισλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Ζ δεκηνπξγία ηκεκάησλ αξραξίσλ θαη 

πξνρσξεκέλσλ ζα κπνξνχζε λα πξνζειθχζεη κεγαιχηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ κε κηθξή, ή θαζφινπ 

αζιεηηθή εκπεηξία. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία απνθιεηζηηθά γπλαηθείσλ ηκεκάησλ πηζαλά λα 

παξαθηλνχζε ζην λα ζπκκεηέρνπλ θνηηήηξηεο πνπ είλαη αλαζθαιείο κε ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηφο 

ηνπο θαη ληψζνπλ ακεραλία κε ηελ παξνπζία αλδξψλ. 

 

ε κειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ, φπσο ε ζρέζε ηνπο κε ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο ζην ζρνιείν, νη 

ζηάζεηο ηνπο πξνο ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ αζιεηηζκφ, ηα θίλεηξα ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο, ν πηζαλφο εζηζκφο ηνπο κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ε επηινγή 

ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ. 
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΔΜΠΟΓΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΔΧΝ 

Δ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΗΓΗΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΚΧΦΧΖ 

 

Λόια, Λ. Α., Σδέηδεο, Γ., Λόια, Υ.Α., & Αιεμαλδξνπνύινπ, . 

 

ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο απνηειεί έλδεημε πγείαο ζε ζσκαηηθφ, 

πλεπκαηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρηθφ επίπεδν θαη απηφκαηα αληαλαθιά θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ αηφκσλ (Κνπζνχξεο, Κνληνγηάλλε & Αιεμαλδξήο, 2008). Ζ ζπκκεηνρή ζε θπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα πξνσζήζεη έλαλ ελεξγφ ηξφπν δσήο κε ηα ζπλαθή νθέιε γηα ηελ πγεία 

(Davison & Lawson, 2006). Ζ πξνηίκεζε, ή ην ελδηαθέξνλ θαίλεηαη λα είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο (Scarle 

& Jackson, 1985). Καηά ηνλ Jackson (1993) θάπνηα άηνκα κπνξεί λα έρνπλ πξαγκαηηθά 

πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή, ελψ θάπνηα άιια λα επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο πνπ 

αλαζηέιινπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο, φπσο ε δπζάξεζηε εκπεηξία απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα αλαςπρήο ζην παξειζφλ, ή νη δπζάξεζηεο εκπεηξίεο θαηά ηα ζρνιηθά ρξφληα.  

 

Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο είλαη νη παξάγνληεο πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

θαη αλαζηέιινπλ, ή απνηξέπνπλ ηελ ηειηθή ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο (Jackson, 

1993). Δπηθξαηεί ε άπνςε φηη ηα εκπφδηα γηα ζπκκεηνρή εκθαλίδνληαη κεηά απφ ηελ επηζπκία ηνπ 

αηφκνπ λα ζπκκεηέρεη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα. Σφηε ν αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο παξεκβαίλεη θαη 

απνηξέπεη ην άηνκν απφ ηε ζπκκεηνρή (Κνπζνχξεο, Κνληνγηάλλε & Αιεμαλδξήο, 2008). Ο 

ξφινο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, αιιά θαη ησλ πξνηηκήζεσλ δηαθνξνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη 

θαη κηα ζσκαηηθή αλαπεξία. Γελ ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ λα ζπγθξίλνπλ ηνπο παξάγνληεο απηνχο 

ζε άηνκα ηππηθνχ πιεζπζκνχ θαη κε αλαπεξία.  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο θαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ παηδηψλ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη παηδηψλ κε 

θψθσζε. Δπηπξφζζεηνο ζθνπφο ήηαλ λα πξνβιέςεη ην πνζνζηφ ηεο επηξξνήο ηεο πξνηίκεζεο απφ 

ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ θάζε πιεζπζκηαθή νκάδα. 

 

Μέζνδνο 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 120 αγφξηα θαη 113 θνξίηζηα (Ν = 233) ηππηθνχ πιεζπζκνχ 6-

18 εηψλ, θαζψο θαη 8 αγφξηα θαη 9 θνξίηζηα (Ν = 17) κε θψθσζε. Ζ έξεπλα γηα ηα παηδηά 

γεληθνχ πιεζπζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκνηηθά, γπκλάζηα θαη ιχθεηα, ελψ γηα ηα παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο ζηε ζρνιή θσθψλ. Οη εμεηαδφκελνη επηιέρζεθαλ ηπραία. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ 

εζεινληηθή, δηαβεβαηψζεθαλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο κφλν θαη ζα ήηαλ εκπηζηεπηηθά. Σα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

δελ ήηαλ ελ ελεξγεία αζιεηέο θαη έηπρε λα ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο. 
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Όξγαλα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ: Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην 

«Preferences for Activities of Children - PAC», πνπ έρεη ζηαζκηζηεί θαη πξνζαξκνζηεί ζηα 

ειιεληθά δεδνκέλα (Anastasiadi & Tzetzis, 2012) πνπ κεηξά ηηο πξνηηκήζεηο ζε ηππηθέο θαη 

άηππεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, παηρληδηνχ, αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ δηαζθέδαζεο θαη εθπαίδεπζεο. Γηα ηε κέηξεζε ησλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Alexandris & Carroll (1997).  

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ: Ζ δηαδηθαζία κέηξεζεο έγηλε ππφ ηε κνξθή ζπλέληεπμεο 

πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ εμεηαζηή θαη ηνλ εμεηαδφκελν ζηα ζρνιεία ηνπ δήκνπ 

Χξαηνθάζηξνπ θαη ζηε ζρνιή Κσθψλ. ηα άηνκα κε αλαπεξία, έλα δεχηεξν άηνκν βνεζνχζε 

ζηελ εξκελεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηε Ννεκαηηθή Διιεληθή Γιψζζα. 

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε: Γηα ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζπκκεηερφλησλ έγηλε έιεγρνο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ εηδηθνχ θαη ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηεζη ζχγθξηζεο κέζσλ φξσλ t-test θαη Αnova θαη ζε πεξίπησζε κε θαλνληθήο 

θαηαλνκήο ηα αληίζηνηρα κε παξακεηξηθά ηεζη  Mann-Whitney test (U) θαη Kruskal-Wallis test 

(H). Γηα ηε ζχγθξηζε  κεηαμχ ησλ 4 ειηθηαθψλ νκάδσλ (6-9, 10-12, 13-15, 16-18) ησλ παηδηψλ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο one way ANOVA. Γηα ηε 

ζχγθξηζε κεηαμχ θχινπ θαη ζηηο 2 νκάδεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Mann-Whitney test (U). Γηα ηελ 

εχξεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηε ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηψλ έγηλαλ αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο.  

 

Απνηειέζκαηα 

 

Απφ ηηο ζπγθξίζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ θάλεθε φηη ηα παηδηά κε θψθσζε θπξίσο ζηηο κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο πξνηηκνχζαλ πεξηζζφηεξν ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη δεμηνηήησλ απφ ηηο νπνίεο 

έπαηξλαλ θαη κεγαιχηεξε επραξίζηεζε. Απφ ηηο ζπγθξίζεηο ησλ θχισλ θάλεθε φηη ν 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο «ρξφλνο» εκπνδίδεη θαη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, ελψ ν αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

«εγθαηαζηάζεηο - αλέζεηο» θάλεθε λα εκπνδίδεη θαη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ηνπ εηδηθνχ 

πιεζπζκνχ.  

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηξξνήο ηνπ ζθνξ πξνηίκεζεο (PAC) απφ ηνπο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ έγηλε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, ζηελ νπνία νη δηαζηάζεηο ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ «ρξφλνο», «ςπρνινγηθνί», «αλέζεηο - εγθαηαζηάζεηο», «παξέα» 

ελζσκαηψζεθαλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κε ην ζθνξ πξνηίκεζεο δξαζηεξηνηήησλ «PAC» σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Απφ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο θάλεθε φηη νη παξάγνληεο πξνέβιεςαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F = 4,28, p<0,05) αλαινγία ηεο κεηαβιεηφηεηαο (6%). Μφλνλ ν 

παξάγνληαο «ρξφλνο» ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζηελ πξνηίκεζε δξαζηεξηνηήησλ «PAC», ελψ νη 

άιινη παξάγνληεο δελ ζπλεηζέθεξαλ ζεκαληηθά.  

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηξξνήο ηνπ ζθνξ πξνηίκεζεο (PAC) απφ ηνπο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο ζηνλ εηδηθφ πιεζπζκφ έγηλε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, ζηηο νπνίεο νη δηαζηάζεηο ησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ «ρξφλνο», «ςπρνινγηθνί», «αλέζεηο - εγθαηαζηάζεηο», «παξέα» 

ελζσκαηψζεθαλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κε ην ζθνξ πξνηίκεζεο δξαζηεξηνηήησλ «PAC» σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Απφ ηελ αλάιπζε θάλεθε φηη νη παξάγνληεο δελ πξνέβιεςαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (F = ,973, p>0,05) αλαινγία ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Καλέλαο παξάγνληαο δελ 

ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζηελ πξνηίκεζε δξαζηεξηνηήησλ «PAC».  
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πδήηεζε 

 

Απφ ηηο ζπγθξίζεηο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζηα 2 θχια θάλεθε φηη ε ζσζηή δηαρείξηζε 

ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ κπνξεί λα πξνάγεη έλαλ ελεξγφ ηξφπν δσήο θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ 

πνηφηεηα δσήο παηδηψλ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη παηδηψλ κε θψθσζε. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο ν κφλνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξνηίκεζε ησλ παηδηψλ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο είλαη ν «ρξφλνο». Πηζαλά, ηα παηδηά απφ ηηο 

νινέλα απμαλφκελεο αθαδεκατθέο ππνρξεψζεηο δελ έρνπλ ρξφλν λα αθηεξψζνπλ ζε δξαζηεξηφ-

ηεηεο αλαςπρήο. Σα απνηειέζκαηα έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο έξεπλεο πνπ βξήθαλ φηη κε 

ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο απμάλνληαη θπξίσο ηα αηνκηθά θαη πξνζσπηθά εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ έιιεηςε ρξφλνπ θαη απμάλνληαη απφ ηελ παηδηθή ειηθία πξνο ηελ ψξηκε ειηθία θαη 

κεηψλνληαη ζηε ζπλέρεηα πξνο ηελ ηξίηε ειηθία (Jackson, 1993; McGuire et al., 1986; Scarle & 

Jackson, 1985b).  

 

Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, θαλέλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο δελ 

επεξεάδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ θσθψλ παηδηψλ. Πηζαλά απηφ λα νθείιεηαη ζηε ζηνρεπκέλε 

ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πνπ γίλεηαη ζηε ρνιή Κσθψλ φπνπ ηνπο παξέρεηαη φηη 

ρξεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη κε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, γη‘ απηφ θαη θαλέλαο 

παξάγνληαο δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξνηίκεζή ηνπο. Σα παξαπάλσ φξγαλα κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνχ θαη γεληθνχ πιεζπζκνχ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκεηνρήο, αιιά θαη πξνηίκεζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, θαζψο θαη γηα 

ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο.  
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ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (2011-2012): 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

Μπαιάζθα, Π.,
1
 Μπνπξαληά, E.,

1
 Ρνπζζέηε, M.,

2
 & Αιεμαλδξήο, K.

1
  

 
1
 ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ 

2
 Γήκνο Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο 

 

Δηζαγσγή 

 

Σα ηειεπηαία 6 ρξφληα ε Διιάδα δηαλχεη κία δχζθνιε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπνπ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ππάξρνπλ πνιιά νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα. Σα πνζνζηά 

αλεξγίαο άγγημαλ ην 25%, κε ηνπο άλεξγνπο λένπο λα ζεκεηψλνπλ ην πξσηνθαλέο πνζνζηφ ηνπ 

60%. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ν ηνκέαο ηνπ αζιεηηζκνχ δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη αιψβεηνο. 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ αζιεηηζκφ νη κεηψζεηο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

έθηαζαλ ζην 22% απφ ην 2010. Ζ θξαηηθή νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε κεηψζεθε ζεκαληηθά ηφζν 

πξνο ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, φζν θαη πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ πινπνηεί ηα 

πξνγξάκκαηα «Άζιεζε γηα Όινπο», ε νπνία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο άγγημε ην 50% (Alexandris 

& Balaska, 2014, in press).   

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ρψξαο 

(2011-2012) επεξέαζε ηελ αζιεηηθή ζπκκεηνρή.  

 

Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αζιεηηθή ζπκκεηνρή θαη ε ζπρλφηεηα άζθεζεο ησλ πνιηηψλ απαζρνιεί 

έληνλα ηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δηφηη ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο κε-άζθεζεο θαη 

ηεο θαθήο πγείαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πιεηνςεθία ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ κεξηκλά γηα ηε 

δεκφζηα πγεία θαη ραξάδεη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ελφο πγηεηλνχ θαη ελεξγνχ ηξφπνπ 

δσήο (Dobbinson, Hayman & Livingston, 2006; Kemperman & Timmermans, 2008). χκθσλα 

κε ηνπο Scheerder et al., (2011) νη ρψξεο φπνπ νη πνιίηεο ζπκκεηείραλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα ζε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ε Γαλία, ε Φηλιαλδία, ε νπεδία θαη ε Γεξκαλία, νη 

νπνίεο κνηξάζηεθαλ ηελ πξψηε ζέζε, κε πνζνζηφ πεξίπνπ 70%. Αθνινχζεζαλ ε Γαιιία, ε 

Αγγιία, ε Βφξεηα Ηξιαλδία θαη ην Βέιγην, κε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 50%, θαη ε Ηηαιία, Ηζπαλία, 

Απζηξία θαη Οιιαλδία, κε ζπκκεηνρή θάησ απφ 40%, ελψ δελ ππήξραλ δεδνκέλα γηα ηελ 

εβδνκαδηαία ζπκκεηνρή ηεο Πνισλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο (Πίλαθαο 1).  

 

Πίλαθαο 1. Δβδνκαδηαία αζιεηηθή ζπκκεηνρή (ηνπιάρηζηνλ κία θνξά / εβδνκάδα). 

  
Δπξσπατθέο ρώξεο Δβδνκαδηαία ζπκκεηνρή 

Φηιαλδία / Γαλία / Γεξκαλία > 70% 

νπεδία 60-70% 

Γαιιία 50-60% 

Αγγιία / Βφξεηα Ηξιαλδία / Βέιγην 40-50% 

Ηηαιία / Ηζπαλία / Απζηξία / Οιιαλδία < 40% 

Πνξηνγαιία / Πνισλία Έιιεηςε δεδνκέλσλ 
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Δπίζεο, άμην παξαηήξεζεο είλαη πσο νη ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο ζεκείσζαλ κεγαιχηεξε 

αζιεηηθή ζπκκεηνρή ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη λφηηαο Δπξψπεο (Scheerder et al., 

2011). Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ πνπ 

ππνζηήξημαλ πσο νη γεσγξαθηθνί, νη νηθνλνκηθνί θαη νη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο (θνπιηνχξα) 

επηδξνχλ ζηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ άζθεζε ησλ πνιίησλ (Gratton, Rowe & Veal, 2011; 

UK Sport, 1999; Van Bottenburg, Rijnen & Van Sterkenburg, 2005; Van Tuyckom & Scheerder, 

2010a; 2010b). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην πεξπάηεκα είλαη ε πην δεκνθηιήο 

κνξθή άζθεζεο ζηε Γαλία θαη ηε Φηλιαλδία, ε θνιχκβεζε ζηε Γαιιία, Οιιαλδία, Βφξεηα 

Ηξιαλδία θαη Ηζπαλία, ε πνδειαζία ζηελ Πνισλία θαη Διβεηία, ην fitness ζηελ Αγγιία θαη Ηηαιία 

θαη ην ηξέμηκν ζην Βέιγην. 

 

Μεζνδνινγία  

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 581 ελήιηθα άηνκα (Ν = 581), 368 γπλαίθεο (63%) θαη 213 

άλδξεο (33%), θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα / 

δξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθήο αλαςπρήο θαη ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ηξνπνπνηεκέλε θιίκαθα ησλ Alexandris & Stodolska (2004) πνπ απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή ζε άζθεζε αλαςπρήο, ηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο, ηνλ ηχπν ζηεο 

άζθεζεο, ην είδνο ηεο άζθεζεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θιπ.  
 
Απνηειέζκαηα 

 

Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο (33.6%) δήισζαλ πσο αζθνχληαη 1 - 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 

πνιχ θνληά κε πνζνζηφ 32.5% δήισζαλ πσο αζθνχληαη 3 - 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ελψ ην 12.5% 

δήισζε πσο αζθείηαη θαζεκεξηλά. Σν ππφινηπν 21.3% δελ έθαλε ηαθηηθή άζθεζε, αιιά 

πεξηζηαζηαθά θάπνηεο θνξέο ην κήλα. Απφ ην 50% ηνπ δείγκαηνο πνπ δήισζε πσο αζθείηαη νη 

πεξηζζφηεξνη (65.9%) έθαλαλ ειεχζεξε άζθεζε, ην 24.5% ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζε ηδησηηθά 

γπκλαζηήξηα θαη ην 9.7% ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη πεξηζζφηεξνη (43.8%) 

δήισζαλ πσο πξνηηκνχλ ην «πεξπάηεκα γηα ιφγνπο άζθεζεο» θαη ην «ηξέμηκν» (29.3%). 

Αθνινχζσο ζηηο πξνηηκήζεηο ήηαλ ε «πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο» (24.3%), ε «πνδειαζία» 

(17.1%), ε «αεξφβηα άζθεζε ζε αίζνπζα» (15.1%), ε «θνιχκβεζε» θαη ην «πνδφζθαηξν» 

(12.3%). Αλαθνξηθά κε ην νηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν νη πεξηζζφηεξνη (51.5%) δήισζαλ πσο ηε 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ήηαλ 

κέηξηα, ζε θαιή δήισζε ην 30%, ελψ ζε θαθή ην 18.5%. Σα πνζνζηά ηξνπνπνηνχληαη ζηε 

κειινληηθή πξφβιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Αλαιπηηθφηεξα, 

ην 43.6% δήισζε πσο ζην κέιινλ ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ζα είλαη κέηξηα, ην 23% φηη ζα 

είλαη θαιή, ελψ ην 33.4% φηη ζα είλαη θαθή.  

 

πδήηεζε 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ε αζιεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ ρακειή ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο (Special Eurobarometer 412, 2014). Δληνχηνηο, παξά ηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, δελ ζεκεηψζεθε κείσζε ζην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αζθείηαη ζε 

ζρέζε κε παιαηφηεξεο έξεπλεο (Alexandris et al., 2012; Balaska et al., 2014) αιιά παξαηεξήζεθε 

πσο νη πεξηζζφηεξνη πξνηηκνχλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο άζθεζεο κε φρη απαξαίηεηα ην θφζηνο σο 
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βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο. Απηφ εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή ζε άζθεζε 

αλαςπρήο πξνζέθεξε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα πγηή ηξφπν εθηφλσζεο απφ ηα θαζεκεξηλά 

βηνπνξηζηηθά πξνβιήκαηα βειηηψλνληαο ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία. Δπίζεο, θαλεξψλεη 

ηελ αιιαγή ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ πξνο έλα πην «ελεξγεηηθφ» ηξφπν δσήο. Σα 

απνηειέζκαηα απηά είλαη ελζαξξπληηθά γηα ηελ αζιεηηθή αγνξά, θαζψο εθηηκάηαη φηη κε ηε 

βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζα ππάξμεη πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο αζιεηηθήο ζπκκεηνρήο, 

θάηη ην νπνίν ζα ζπλνδεπηεί απφ ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο. πλεπψο, νη αξκφδηνη 

θνξείο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

αζιεηηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 
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ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΜΗΞΖ Δ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΝΑΦΤΥΖ 
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Δηζαγσγή 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο αλήθεη ζε κηα επαγγεικαηηθή ηάμε φπνπ ν ξφινο ηνπ ππφθεηηαη ζε θαζνξηζκέλεο 

ππνρξεψζεηο, κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο εζσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ δνκνχλ κηα 

νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα. ηνηρεία απηήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο απνηεινχλ, γηα παξάδεηγκα, 

ε θνηλσληθφηεηα, ε αηζηνδνμία, ε επηκνλή θαη ε ππνκνλή, ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ν ελζνπζηαζκφο 

θαη ε ζεηηθή δηάζεζε. Απηά είλαη θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρπξνπνηνχληαη 

κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο (Κνπζνχξεο, 2006; 

Υξφλε, 2001). Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο επεξεάδεη ζεηηθά ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο δσήο (Yerlisu-Lapa, Ardahan & Yıldız, 2010), παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αηζζάλνληαη πγηείο, μεθνχξαζηνη αλαλεσκέλνη θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

δεκηνπξγηθνί θαη αθνζησκέλνη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Γηα παξάδεηγκα, ε απμεκέλε 

απηνπεπνίζεζε θαη απηφ-εθηίκεζε πξνάγεη ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο, 

θαζηζηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν απνηειεζκαηηθφηεξν ην παηδαγσγηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη Κνπζνχξεο, Κνληνγηάλλε & Αιεμαλδξήο (2008) αλαθέξνπλ φηη ην πνζνζηφ ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο πνιηηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο απνηειεί ηνλ αθξηβέζηεξν δείθηε πνηφηεηαο 

δσήο ζε κηα θνηλσλία. 

 

χκθσλα κε ηνπο Havitz & Dimanche (1999) ε αλάκημε ζηελ αλαςπρή νξίδεηαη σο «κία κε 

παξαηεξνχκελε θαηάζηαζε παξαθίλεζεο, δηέγεξζεο, ή ελδηαθέξνληνο γηα κία ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα ή θαηάζηαζε 

πνπ δξαζηεξηνπνηεί ην άηνκν». Ο Κνπζνχξεο (2006) αλαθέξεη φηη ε αλαςπρή είλαη ε θαηάζηαζε 

επεμίαο (ζσκαηηθήο, ςπρηθήο, πλεπκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο) ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ην άηνκν, 

σο απνηέιεζκα ζπκκεηνρήο ζε ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζρφιεο. Δπίζεο, νη Kyle 

et al., (2004) αλαθέξνπλ φηη ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο αλάκημεο ζηελ αλαςπρή 

ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο «πξνζσπηθήο ζρεηηθφηεηαο». Μηα δξαζηεξηφηεηα, δειαδή, απνθηά 

«ζρεηηθφηεηα» φηαλ ην άηνκν ζεσξεί φηη ζρεηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

επίηεπμε πξνζσπηθψλ ηνπ ζηφρσλ. 

 

Αλ θαη, πιένλ, ε αμία ηνπ αζιεηηζκνχ αλαγλσξίδεηαη επξέσο θαη νη πνιίηεο ελδηαθέξνληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αζιεηηζκνχ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, σζηφζν δηαπηζηψλεηαη φηη 

δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ Διιήλσλ ζηηο ππαίζξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο (Alexandris & Carroll 1997a,b). Ζ Υξφλε (2001) ραξαθηεξίδεη ηηο 

γλψζεηο ζην πιαίζην ηεο ρψξαο σο ιίγεο θαη εκπεηξηθέο, θαζψο δελ ππάξρνπλ νχηε ζηαηηζηηθέο 

θαηαγξαθέο, νχηε απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αζιεηηζκνχ αλαςπρήο. Δξεπλεηέο 

έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη έλαο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ αλάκημε ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο είλαη ε ειηθία (Ardahan, 2012; Yerlisu-Lapa et al., 2010). Παξφκνηα 

επίδξαζε έρεη ππνζηεξηρζεί φηη έρεη θαη ην γέλνο (Craig, Russell, Cameron & Beaulieu, 1997; 

Γαιάθεο, Σζίηζθαξε, Κψζηα & Αιεμαλδξήο, 2011). 
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θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

αλάκημε εθπαηδεπηηθψλ ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη ελδερφκελσλ θσιπκάησλ 

πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο δσήο. Δπίζεο, εμεηάζηεθε 

θαη ε χπαξμε πηζαλψλ δηαθνξψλ ζηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζε ζρέζε κε ηελ 

ειηθία, ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ην γέλνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 150 άλδξεο θαη 256 γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί (N = 406), νη 

νπνίνη ήηαλ Νεπηαγσγνί (Ν = 19), Γάζθαινη (Ν = 107) θαη Καζεγεηέο (Ν = 280). Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο έξεπλαο ε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξίζηεθε ζε 4 επίπεδα: 20-30, 31-40, 41-50 

θαη 51-60 ρξνλψλ. 

 

Όξγαλα ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ αλάκημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηξνπνπνηεκέλε κνξθή (Kyle, Graefe, Manning & Bacon, 2003) ηεο 

Κιίκαθαο Αλάκεημεο ζηελ Αλαςπρή (Consumer Involvement Profiles) (McIntyre & Pigram, 

1992), ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο νπνίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα έρεη επαλεηιεκκέλα 

ειεγρζεί (π.ρ., Alexandris, Kouthouris, Funk & Chatzigianni, 2008; Alexandris, Kouthouris, Funk  

& Giovani, 2009). ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κέηξεζεο ε αλάκεημε πξνζδηνξίδεηαη απφ 3 

δηαζηάζεηο: Διθπζηηθφηεηα (5 εξσηήκαηα) (a = .82), Κεληξηθφηεηα (3 εξσηήκαηα) (a = .66) θαη 

Απηφ-έθθξαζε (3 εξσηήκαηα) (a = .70). Οη απαληήζεηο δφζεθαλ ζε κηα 5βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ 

Likert (φπνπ 1 = δελ ζπκθσλψ θαζφινπ θαη 5 = ζπκθσλψ απφιπηα). 

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο δεηήζεθε άδεηα απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. ηε ζπλέρεηα, έγηλε ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην 

ζθνπφ ηεο κειέηεο, ηνλίδνληαο φηη ε ζπκκεηνρή ήηαλ αλψλπκε θαη εζεινληηθή. Ζ ζπκπιήξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ζηα ζρνιεία, ζε ειεχζεξν ρξφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Ζ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο έδεημε φηη ζπλνιηθά νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεκείσζαλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηε δηάζηαζε Απηφ-έθθξαζε έλαληη ησλ δηαζηάζεσλ 

Διθπζηηθφηεηα θαη Κεληξηθφηεηα. ε φηη αθνξά ζην γέλνο, νη βαζκνινγίεο ησλ αλδξψλ θαη ζηηο 

3 δηαζηάζεηο ήηαλ πςειφηεξεο απφ απηέο ησλ γπλαηθψλ (Πίλαθαο 1). Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

ηεο δηαθχκαλζεο (MANOVA) θαλέξσζε φηη δηαθνξέο ζηηο βαζκνινγίεο κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (Wilks ι = .946, F(3,402) = 7.57, p < .001, n
2 
= .054), ελψ νη 

κνλνκεηαβιεηέο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη δηαθνξέο ήηαλ ζεκαληηθέο θαη ζηηο 3 δηαζηάζεηο 

(ειθπζηηθφηεηα F(1,405) = 19.43, p < .001, n
2 

= .046), θεληξηθφηεηα F(1,405) = 21.11, p < .001, n
2 

= 

.050) θαη απηφ-έθθξαζε F(1,405) = 16.97, p < .001, n
2 
= .040). 

 

Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλά γέλνο. 

 
Μεηαβιεηέο Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν 

ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ 

Διθπζηηθφηεηα 3.48 .61 3.19 .62 3.30 .63 

Κεληξηθφηεηα 3.11 .88 2.72 .77 2.87 .84 

Απηφ-έθθξαζε 3.55 .80 3.22 .77 3.34 .79 



Ελληνική Επιςτημονική Εταιρεία Διοίκηςησ Αθλητιςμοφ & Αναψυχήσ 
Πρακτικά 15

ου
 Συνεδρίου – Θεςςαλονίκη, 05 – 07 Δεκεμβρίου 2014 

28 

www.elleda.gr 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πνπ 

ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί αλάινγα κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ θαλέξσζαλ 

φηη νη Νεπηαγσγνί ζεκείσζαλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο γηα ηε δηάζηαζε Διθπζηηθφηεηα έλαληη 

ησλ Γαζθάισλ θαη ησλ Καζεγεηψλ, φπσο θαη γηα ηε δηάζηαζε Κεληξηθφηεηα, έλαληη ησλ 

Γαζθάισλ θαη ησλ Καζεγεηψλ, ελψ ζηε δηάζηαζε Απηφ-έθθξαζε ππεξείραλ νη βαζκνινγίεο ησλ 

Καζεγεηψλ έλαληη ησλ Γαζθάισλ θαη ησλ Νεπηαγσγψλ (Πίλαθαο 2). Ζ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

ηεο δηαθχκαλζεο δελ έδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο βαζκνινγίεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. 

 

Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο. 

 
Μεηαβιεηέο Νεπηαγσγνί Γάζθαινη Καζεγεηέο 

ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ 

Διθπζηηθφηεηα 3.36 .35 3.23 .60 3.32 .66 

Κεληξηθφηεηα 2.96 .50 2.72 .80 2.92 .86 

Απηφ-έθθξαζε 3.28 .57 3.23 .78 3.39 .81 

 

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ειηθίαο έδεημαλ φηη 

ζην επίπεδν 41-50 ρξνλψλ ζεκεηψζεθαλ νη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο θαη ζηηο 3 δηαζηάζεηο ηεο 

θιίκαθαο Αλάκεημε ζε Γξαζηεξηφηεηεο Άζθεζεο / Άζιεζεο (ειθπζηηθφηεηα, θεληξηθφηεηα, θαη 

απηφ-έθθξαζε) έλαληη ησλ άιισλ επηπέδσλ ειηθίαο (Πίλαθαο 3). εκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

βαζκνινγίεο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ειηθίαο δελ βξέζεθαλ. 

 

Πίλαθαο 3. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλά επίπεδν ειηθίαο. 

 
Μεηαβιεηέο 20-30 εηώλ 31-40 εηώλ 41-50 εηώλ 51-60 εηώλ 

ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ 

Διθπζηηθφηεηα 3.24 .71 3.24 .54 3.36 .62 3.21 .69 

Κεληξηθφηεηα 2.80 .72 2.66 .74 2.98 .79 2.75 1.00 

Απηφ-έθθξαζε 3.37 .83 3.28 .75 3.40 .78 3.23 .85 

 

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε αλάκημε ζε δξαζηεξηφηεηεο 

άζθεζεο γηα ηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο είλαη δήηεκα «απηφ-έθθξαζεο». Γειαδή, κέζσ ηεο 

αλάκημήο ηνπο ζε κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο πξνζπαζνχλ λα επηβεβαηψζνπλ 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αλάινγε αληίιεςε πνπ ζέινπλ νη άιινη λα 

έρνπλ γηα απηνχο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα. 

 

Οη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλάκημή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο κε έλα εληνλφηεξν βαζκφ θαη ζηηο 3 δηαζηάζεηο (ειθπζηηθφηεηα, θεληξηθφηεηα θαη 

απηφ-έθθξαζε) απφ φηη νη γπλαίθεο, επηβεβαηψλνληαο έηζη απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ 

αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (Rohr, 2005). Σα επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο, επίζεο 

θαλέξσζαλ φηη ε αλάκημε ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ δηαθνξνπνηείηαη 

ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαη. 
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ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Χ ΠΡΟ ΣΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΜΑΡΑΘΧΝΗΟ «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 

 

Ρίδνπ, Υ., Φπξγαδηώηε, Μ., Κνύβειαο, Ν., & Καξαγηώξγνο, Θ. 

 

ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ 

 

Δηζαγσγή 

 

Οη αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο πφιεσλ είλαη κία κνξθή άζθεζεο, ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

γλσξίδεη ηαρχηαηε αλάπηπμε θαη ζηελ Διιάδα. Δθηφο απφ ηελ αζιεηηθή ηνπο ζεκαζία, νη 

δηνξγαλψζεηο απηέο ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, φζν θαη ηελ πξνβνιή 

ησλ πφιεσλ πνπ ηηο δηνξγαλψλεη θαη γηα ην ιφγν απηφ νη ηνπηθνί θνξείο ηηο ππνζηεξίδνπλ ελεξγά. 

Έλα απφ ηα ζεηηθά ηνπο ζηνηρεία είλαη ε κεγάιε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ, αιιά θαη αηφκσλ 

κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ, θάηη ην νπνίν θαλεξψλεη ην καδηθφ ραξαθηήξα ηνπο. πλεπψο, ε έξεπλα 

ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ηέηνηεο 

δηνξγαλψζεηο είλαη ζεκαληηθή.  

 

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζεσξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε ησλ θηλήηξσλ 

µε ηε ζπκπεξηθνξά. Μία απφ ηηο πην εθαξκνζκέλεο ζην ρψξν ηεο αλαςπρήο είλαη ε Θεσξία ηνπ 

Απηφ-πξνζδηνξηζκνχ (Deci & Ryan, 1985), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε παξαθίλεζε ηαμηλνκείηαη 

ζε 3 θαηεγνξίεο: α) Δζσηεξηθή (κε 3 ππφ-δηαζηάζεηο: Γλψζεο, Δπίηεπμεο, Γηέγεξζεο), ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε ηνπ αηφκνπ γηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζιεηηθήο αλαςπρήο γηα ηε βίσζε ζεηηθψλ εκπεηξηψλ, β) Δμσηεξηθή (κε 3 ππν-δηαζηάζεηο: 

Tαχηηζεο, Eλδν-πξνβαιιφκελεο ξχζκηζεο θαη Eμσηεξηθήο ξχζκηζεο), ηα νπνία αλαθέξνληαη 

ζηελ χπαξμε εμσηεξηθψλ αληακνηβψλ γηα ην άηνκν απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη γ) 

Απνπζία θηλήηξσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε νπνηνπδήπνηε θηλήηξνπ, είηε εζσηεξηθνχ 

είηε εμσηεξηθνχ, γηα ζπκκεηνρή ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα αζιεηηθήο αλαςπρήο.  

 

Έλα απφ ηα θαιχηεξα παξαδείγκαηα αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ πφιεσλ ζηελ Διιάδα απνηειεί 

ζήκεξα ν δηεζλήο καξαζψληνο «Μέγαο Αιέμαλδξνο» πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ Μ.Δ.Α. 

Σξίησλ Θεζζαινλίθεο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ ΔΓΑ θαη ηεο Δ.Ο.Δ. Σν 

2014 νη δξνκείο έθηαζαλ ηηο 15.000, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηε δπλακηθή ηεο δηνξγάλσζεο.  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην δηεζλή 

καξαζψλην «Μέγαο Αιέμαλδξνο» θαη λα ζπγθξίλεη ηα θίλεηξα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  

 

Μεζνδνινγία  

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εθαηφ δξνκείο (Ν = 100). Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ 

εζεινληηθή θαη δηαηεξήζεθε αλσλπκία ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.  

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην 

ησλ Pelletier et al., (1995). Γηα λα επηβεβαησζεί ε εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ θιηκάθσλ ηεο 

παξαθίλεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο αμηνπηζηίαο. 
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ηαηηζηηθή αλάιπζε: Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

SPSS 22. Έγηλε νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ αλά δηάζηαζε ησλ ελλνηψλ θαη πξαγκαηνπνηήζε-

θαλ νη εμήο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο: α) πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ηελ εμαγσγή κέζσλ 

φξσλ θαη ηππηθψλ απνθιίζεσλ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ελλνηψλ ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο 

ηεο εμσηεξηθήο παξαθίλεζεο θαη ηεο έιιεηςεο παξαθίλεζεο, β) reliability analysis (Cronbach a) 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε αμηνπηζηία θαη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη γ) T-

test γηα δηεξεχλεζε δηαθνξψλ αλάκεζα ζηα 2 θχια σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ελλνηψλ ηεο 

εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο, ηεο εμσηεξηθήο παξαθίλεζεο θαη ηεο έιιεηςεο παξαθίλεζεο. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην 66% ήηαλ άλδξεο (Ν = 66) θαη ην 34% ήηαλ γπλαίθεο (Ν = 34), απφ 

15 έσο 65 ρξνλψλ (Μ.Ο. = 28,9% ρξφληα). Όζνλ αθνξά ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο νη 

πεξηζζφηεξνη (82%) ήηαλ απφ ηε Θεζζαινλίθε, αηζζεηά ιηγφηεξνη (4%) ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

απφ ηελ Αζήλα, ελψ νη ππφινηπνη ήηαλ απφ πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. ρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε πεξηζζφηεξνη δξνκείο ήηαλ νη 

αλχπαληξνη (72%), ελψ ην 27% ήηαλ παληξεκέλνη. Χο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπο ην 39% 

ήηαλ πηπρηνχρνη ΑΔΗ, 34% απφθνηηνη γπκλαζίνπ / ιπθείνπ, 13% θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ, 8% απφθνηηνη ΗΔΚ θαη άιισλ ζρνιψλ θαη 5% απφθνηηνη δεκνηηθνχ. Χο πξνο ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ άλεξγνη θνηηεηέο (39%), 21% ηδησηηθνί 

ππάιιεινη, πεξίπνπ 15% δεκφζηνη ππάιιεινη θαη επηρεηξεκαηίεο θαη, ηέινο, κφιηο ην 2% δήισζε 

νηθηαθά. 

 

ηνλ Πίλαθα 1 παξαηίζεληαη νη κέζνη φξνη, νη ηππηθέο απνθιίζεηο, ν δείθηεο a ηνπ Cronbach φισλ 

ησλ κεηαβιεηψλ, ν νπνίνο θπκάλζεθε ζε απνδεθηά επίπεδα (απφ .60 έσο .64) θαη ηα ζέκαηα ησλ 

θιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα. Χο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ησλ 

θηλήηξσλ παξαηεξήζεθε πσο νη δηαζηάζεηο «Δπίηεπμε» (Μ.Ο. = 5,3) θαη «Γηέγεξζε» (Μ.Ο. = 

5,3) είλαη εθείλεο πνπ βηψλνληαη εληνλφηεξα. Ακέζσο επφκελνη ζε ζεηξά έξρνληαη ε «Γλψζε» 

(Μ.Ο. = 4,8), ε «Δλδν-πξνβαιιφκελε ξχζκηζε» (Μ.Ο. = 4,2) θαη ε «Σαχηηζε» (Μ.Ο. = 4,1). 

 

Πίλαθαο 1: Αλάιπζε αμηνπηζηίαο θαη Μ.Ο. ησλ Κιηκάθσλ. 

 
Μεηαβιεηέο Γηαζηάζεηο Μ.Ο Σ.Α a Θέκαηα 

Δζσηεξηθή παξαθίλεζε 

Γλψζε 4,8 1,2 .61 4 

Δπίηεπμε 5,3 1,2 .64 4 

Γηέγεξζε 5,3 1,6 .51 4 

Δμσηεξηθή παξαθίλεζε 

Σαχηηζε 4,1 1,4 .74 4 

Δλδν-πξνβαιιφκελε 

ξχζκηζε 
4,2 2,3 .61 4 

Δμσηεξηθή ξχζκηζε 2,8 1,1 .75 4 

Έιιεηςε θηλήηξσλ Έιιεηςε θηλήηξσλ 2,3 ,8 .64 4 

 

Έγηλε ζχγθξηζε αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ησλ 2 θχισλ σο πξνο ηελ παξαθίλεζή ηνπο γηα 

ζπκκεηνρή αλά θαηεγνξία θηλήηξσλ. Σν T-test γηα ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο ησλ κέζσλ φξσλ 

ησλ 2 νκάδσλ, σο πξνο ηελ παξαθίλεζε γηα ζπκκεηνρή έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κφλν ζηελ δηάζηαζε ηεο αχμεζεο γλψζεσλ εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο (t = -2,5, p<.001). Οη 

άλδξεο εκθάληζαλ κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ φηη νη γπλαίθεο (Πίλαθαο 2). 

 

 



Ελληνική Επιςτημονική Εταιρεία Διοίκηςησ Αθλητιςμοφ & Αναψυχήσ 
Πρακτικά 15

ου
 Συνεδρίου – Θεςςαλονίκη, 05 – 07 Δεκεμβρίου 2014 

32 

www.elleda.gr 

Πίλαθαο 2: T-test θαη Μ.Ο. ησλ 2 νκάδσλ.  

 

T-test 
Μ.Ο. 

(Άληξεο) 

Μ.Ο. 

(Γπλαίθεο) 
t Sig. (2-tailed) 

Γλψζε 5,03 4,43 -2,53 .013 

Δπίηεπμε 5,41 5,07 -1,46 n.s. 

Γηέγεξζε 5,26 5,52 1,37 n.s. 

Σαχηηζε 4,10 4,40 1,09 n.s. 

Δλδν-πξνβαιιφκελε ξχζκηζε 4,25 4,15 -,36 n.s. 

Δμσηεξηθή ξχζκηζε 2,92 2,71 -,73 n.s. 

Έιιεηςε θηλήηξσλ 2,40 2,31 -,42 n.s. 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Σα απνηειέζµαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ θαηαξρήλ φηη ηε ζπκκεηνρή ησλ δξνκέσλ ζηνπο 

καξαζψληνπο πφιεσλ επεξεάδνπλ θπξίσο ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, θάηη ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηε 

Θεσξία ηνπ Απηφ-πξνζδηνξηζκνχ (Deci & Ryan, 1985). Οη πςεινί κέζνη φξνη ζηηο δηαζηάζεηο 

ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ είλαη ελζαξξπληηθφ εχξεκα, αθνχ έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε 

δηαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο επηηπγράλεηαη κφλν κέζα απφ ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε. 

πλεπψο, αλακέλεηαη φηη νη δξνκείο κε εζσηεξηθή παξαθίλεζε ζα ζπλερίζνπλ λα παίξλνπλ κέξνο 

ζην ζπγθεθξηκέλν καξαζψλην. Σν πςειφ ζθνξ ζηε δηάζηαζε ηεο επίηεπμεο είλαη ζεκαληηθφ, 

αθνχ θαλεξψλεη ηε δηάζεζε ησλ δξνκέσλ, έζησ θαη αλαςπρήο, λα αηζζαλζνχλ ηελ «πξφθιεζε» 

ηεο νινθιήξσζε ηεο δηαδξνκήο θαη ηε δηέγεξζε ηεο ζπκκεηνρήο. πλεπψο, νη δηαθνξνπνηήζεηο 

ησλ δηαδξνκψλ κε ηελ εηζαγσγή ζχληνκσλ δξφκσλ (εκη-καξαζψληνο) είλαη πξνο ηελ ζσζηή 

θαηεχζπλζε.  

 

Χο πξνο ηηο δεκνγξαθηθέο δηαθνξέο ηα απνηειέζκαηα δελ θαλέξσζαλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θάηη ην νπνίν δείρλεη φηη νη γπλαίθεο απνηεινχλ κία εμίζνπ 

ζεκαληηθή νκάδα-ζηφρν γηα ηνπο καξαζψληνπο πφιεσλ. Οη άλδξεο εκθαλίδνπλ βέβαηα κία ηάζε 

λα επηζπκνχλ ηελ αχμεζε γλψζεσλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή, αθνχ πξνθαλψο έρνπλ θαη 

κεγαιχηεξε αζιεηηθή εκπεηξία, ε νπνία ζα νδεγήζεη θαη ζηελ αχμεζε ηεο αλάκεημεο, γεγνλφο 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επαλάιεςε ηεο ζπκκεηνρήο. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κία πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην ξφιν ησλ θηλήηξσλ ζηε ζπκκεηνρή ζα είρε αμία κειινληηθέο 

έξεπλεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεγαιχηεξα δείγκαηα θαη λα δηεξεπλήζνπλ δηαθνξέο ζηα θίλεηξα 

αηφκσλ κε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο θαη επίπεδα εθπαίδεπζεο.  
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ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΥΔΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΑΜΔΗΞΖ ΓΡΟΜΔΧΝ  

ΜΔ ΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΜΑΡΑΘΧΝΗΟ «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
 

Φπξγαδηώηε, Μ. Η., Ρίδνπ, Υ., Κνύβειαο, Ν., & Αιεμαλδξήο, Κ.  

 

ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ  

 

Δηζαγσγή 
 

Γηα πξψηε θνξά ην 2006, ν Μ.Δ.Α. Σξίησλ Θεζζαινλίθεο αδεηνδνηήζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα 

Οκνζπνλδία ηίβνπ (IAAF) λα δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν έλα απφ ηα θνξπθαία γηα ηε Βφξεηα 

Διιάδα αζιεηηθά γεγνλφηα, ην δηεζλή καξαζψλην «Μέγαο Αιέμαλδξφο». πκκεηέρνπλ 

επαγγεικαηίεο αζιεηέο, αιιά θαη ειεχζεξα αζθνχκελνη απφ φιε ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, νη 

νπνίνη ηξέρνπλ ηε δηαδξνκή απφ ηελ Πέιια έσο ηε Θεζζαινλίθε. Δίλαη κία δηνξγάλσζε µε 

ηζηνξηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, πεξηβαιινληηθή θαη ηνπξηζηηθή ζεµαζία, ηελ νπνία έρνπλ 

ζέζεη ππφ ηελ αηγίδα ηνπο ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο, ν ΔΓΑ θαη ε Δ.Ο.Δ., θαη ηελ ππνζηεξίδνπλ 

ζεζκηθά 52 θνξείο.  

 

Ζ κεγάιε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηεο δηνξγαλψζεηο κπνξεί λα θαηαλνεζεί απφ ηε κειέηε ησλ 

θηλήηξσλ πνπ έρεη ν θάζε δξνκέαο, ηα νπνία, φπσο έρεη πξνηαζεί ζηε βηβιηνγξαθία, ζπληεινχλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο αλάκεημεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηνξγάλσζε (Alexandris, 

2013). Ζ αλάκεημε είλαη κία ζεκαληηθή έλλνηα, θαζψο ζπλνδεχεηαη απφ επαλαιακβαλφκελε 

ζπκκεηνρή ζηε δηνξγάλσζε. Μία απφ ηηο πην εθαξκνζκέλεο ζεσξίεο θηλήηξσλ ζην ρψξν ηεο 

αλαςπρήο είλαη ε Θεσξία ηνπ Απηφ-πξνζδηνξηζκνχ (Deci & Ryan, 1985). χκθσλα κε ηελ 

ζεσξία απηή, ε παξαθίλεζε ηαμηλνκείηαη ζε 3 θαηεγνξίεο: α) Δζσηεξηθή (3 ππφ-δηαζηάζεηο: 

Γλψζεο, Δπίηεπμεο, Γηέγεξζεο), β) Δμσηεξηθή (3 ππν-δηαζηάζεηο: Tαχηηζεο, Eλδν-

πξνβαιιφκελεο ξχζκηζεο θαη Eμσηεξηθήο ξχζκηζεο), θαη γ) Απνπζία θηλήηξσλ. Σα εζσηεξηθά 

θίλεηξα αλαθέξνληαη ζηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε ηνπ αηφκνπ γηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζιεηηθήο αλαςπρήο γηα ηε βίσζε ζεηηθψλ εκπεηξηψλ, ελψ ηα εμσηεξηθά θίλεηξα αλαθέξνληαη 

ζηελ χπαξμε εμσηεξηθψλ αληακνηβψλ γηα ην άηνκν απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δξαζηεξηφηεηα. 

Αθφκα, ε απνπζία θηλήηξσλ αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε νπνηνδήπνηε θηλήηξνπ, είηε εζσηεξηθνχ 

είηε εμσηεξηθνχ, γηα ζπκκεηνρή ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα αζιεηηθήο αλαςπρήο. 

 

Ζ έλλνηα ηεο αλάκεημεο είλαη ζεκαληηθή, θαζψο, φπσο έρνπλ δείμεη πξφζθαηεο έξεπλεο, 

παξακέλεη ζηαζεξή ζην ρξφλν θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο παξακέλεη αλαιινίσην. Οξίδεηαη σο κία κε παξαηεξνχκελε 

θαηάζηαζε παξαθίλεζεο, δηέγεξζεο, ή ελδηαθέξνληνο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

αλαςπρήο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα, ή θαηάζηαζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηεί ην άηνκν (Kyle et al., 2004). Απφ ηνπο Laurent & Kapferer (1985) 

παξνπζηάζηεθε ην πξψην πνιπδηάζηαην κνληέιν (Consumer Involvement Profiles), ην νπνίν 

νξίδεη 5 δηαζηάζεηο ηεο Αλάκεημεο: α) εκαληηθφηεηα, β) Δπραξίζηεζε, γ) πκβνιηθή αμία, δ) 

Πηζαλφηεηα θηλδχλνπ θαη ε) εκαληηθφηεηα θηλδχλνπ. ην ρψξν ηεο αλαςπρήο, νη Kyle et al., 

(2004) ηξνπνπνίεζαλ ην κνληέιν ησλ Laurent & Kapferer (1985) θαη πξφηεηλαλ ηηο αθφινπζεο 

δηαζηάζεηο: «Διθπζηηθφηεηα», «Απηφ-έθθξαζε» θαη «Κεληξηθφηεηα». Όπσο ηνλίζζεθε ζε 

πξφζθαηε έξεπλα, ηα θίλεηξα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αλάκεημεο (Alexandris, 2013). 
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θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο αλάκεημεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηεζλή δηνξγάλσζε ηνπ καξαζψληνπ 

δξφκνπ «Μέγαο Αιέμαλδξνο».  

 

Μεζνδνινγία 
 

Γείγκα: πιιέρηεθαλ εθαηφ εξσηεκαηνιφγηα (Ν = 100) απφ Έιιελεο δξνκείο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηε δηνξγάλσζε.  

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηε κέηξεζε ηεο Αλάκεημεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ Kyle et al., (2004), ελψ γηα ηε κέηξεζε ηεο Παξαθίλεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Pelletier et al., (1995).  

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ αλψλπκα θαη εζεινληηθά 

εξσηεκαηνιφγηα, ηελ εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα.   

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε: Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS. 

Έγηλε έιεγρνο αμηνπηζηίαο (reliability) κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Cronbach a) 

θαη αλάιπζε ζπζρέηηζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο θαη ηελ 

αλάκεημε κε ηε δξαζηεξηφηεηα. 

 

Απνηειέζκαηα  
 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ην 66% ήηαλ άληξεο θαη ην 34% γπλαίθεο, 

ειηθίαο 15 - 59 ρξνλψλ (Μ.Ο. = 28,9 ρξφληα). Σν 72% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ειεχζεξνη, ελψ ην 

27% ήηαλ παληξεκέλνη. εκαληηθή ζέζε θαηείραλ νη θνηηεηέο (39%), ελψ αθνινχζεζαλ νη 

ηδησηηθνί ππάιιεινη (21%). Σν 40% ήηαλ πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίνπ, ην 34% απφθνηηνη 

γπκλαζίνπ / ιπθείνπ, ην 13% θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ, ελψ ην ππφινηπν 13% κνηξάζηεθε ζηνπο 

απφθνηηνπο δεκνηηθνχ, ΣΔΗ θαη ΗΔΚ.  

 

Σα απνηειέζκαηα απφ γηα ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ αλάκεημε ησλ 

δξνκέσλ ζηε δηνξγάλσζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Όπσο θαίλεηαη νη ηηκέο είλαη 

απνδεθηέο γηα φιεο ηηο δηαζηάζεηο. 

 

Πίλαθαο 1: Αλάιπζε αμηνπηζηίαο ησλ Κιηκάθσλ. 

 
Γηαζηάζεηο Μ.Ο. T.Α a Θέκαηα 

Έιμε 4,8 0,66 0,63 3 

Κεληξηθφηεηα 3,1 1,4 0,66 4 

Απηφ-έθθξαζε 3,6 1,1 0,74 4 

Γλψζε 4,8 1,2 0,61 4 

Δπίηεπμε 5,3 1,2 0,64 4 

Γηέγεξζε 5,3 1,6 0,51 4 

Σαχηηζε 4,1 1,4 0,74 4 

Δλδν-πξνβαιιφκελε ξχζκηζε 4,2 2,3 0,61 4 

Δμσηεξηθή ξχζκηζε 2,8 1,1 0,75 4 

Έιιεηςε θηλήηξσλ 2,3 0,8 0.64 4 
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Ζ ζεκαληηθφηεηα θάζε δηάζηαζεο ππνινγίζζεθε κε βάζε ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλάκεημε, ε δηάζηαζε «Έιμε» (Μ.Ο. = 4,8, Σ.Α. = 0,66) εθιήθζεθε σο ν 

παξάγνληαο πνπ βηψλεηαη κε ηελ κεγαιχηεξε έληαζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ δηάζηαζε ηεο 

«Απηφ-έθθξαζεο» (Μ.Ο. = 3,6, Σ.Α. = 1,1) ζεκείσζε ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε ηηκή σο 

παξάγνληαο ζηελ αλάκεημε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηεζλή καξαζψλην. Σειεπηαία θαη ιηγφηεξν 

ζεκαληηθή,  κε πνιχ κηθξή απφθιηζε απφ ηελ πξνεγνχκελε δηάζηαζε, βξέζεθε ε δηάζηαζε ηεο 

«Κεληξηθφηεηαο» (Μ.Ο. = 3,1, Σ.Α. = 1,4). Χο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ησλ θηλήηξσλ παξαηεξήζεθε 

πσο νη δηαζηάζεηο «Δπίηεπμε» (Μ.Ο. = 5,3) θαη «Γηέγεξζε» (Μ.Ο. = 5,3) ήηαλ εθείλεο πνπ 

βηψζεθαλ εληνλφηεξα. Ακέζσο επφκελνη ζε ζεηξά ήξζαλ ε «Γλψζε» (Μ.Ο. = 4,8), ε «Δλδν-

πξνβαιιφκελε ξχζκηζε» (Μ.Ο. = 4,2) θαη ε «Σαχηηζε» (Μ.Ο. = 4,1). 

 

ηε ζπλέρεηα έγηλε αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο θαη ζηελ αλάκεημε 

ησλ δξνκέσλ. Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ φισλ ησλ δηαζηάζεσλ 

ηεο αλάκεημεο κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ θηλήηξσλ (Πίλαθαο 2). 

 

Πίλαθαο 2: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Παξαθίλεζεο θαη ηεο Αλάκεημεο. 

 
Correlation Έιμεο Κεληξηθόηεηαο Απηό-έθθξαζε 

Γλψζε 443** 314** 399* 

Δπίηεπμε 448** 143 374** 

Γηέγεξζε 525** 105 212* 

Σαχηηζε 320** 556** 453** 

Δλδν-πξνβαιιφκελε 

ξχζκηζε 

399** 331** 461** 

Δμσηεξηθή ξχζκηζε 135 484** 606** 

Έιιεηςε θηλήηξσλ -0,84 -511** -318** 

 

Οη πην δπλαηέο ζπζρέηηζεο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ «Γηέγεξζεο» θαη «Έιμεο» (r = 

.52), «Σαχηηζεο» θαη «Κεληξηθφηεηαο» (r = .55) θαη «Δμσηεξηθήο Ρχζκηζεο» θαη «Απηφ-

έθθξαζεο» (r = .60), ελψ, φπσο αλακελφηαλ, αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο αλάκεημεο θαη ηεο έιιεηςεο θηλήηξσλ.  

 

πδήηεζε 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη: α) ν καξαζψληνο «Μέγαο Αιέμαλδξνο» 

είλαη κία ειθπζηηθή δηνξγάλσζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ρσξίο, φκσο, λα απνηειεί θεληξηθφ 

γεγνλφο ζηε δσή ηνπο θαη ηξφπνο απηφ-έθθξαζεο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηνλ αλαςπρηθφ 

ραξαθηήξα ησλ πεξηζζφηεξσλ δξνκέσλ, β) ηα θίλεηξα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλάκεημεο, επηβεβαηψλνληαο έξεπλα ηνπ Alexandris (2013), πνπ έγηλε ζην άζιεκα ηεο 

αληηζθαίξηζεο θαη γ) ηα εζσηεξηθά θίλεηξα είραλ ηηο πςειφηεξεο ζπζρεηίζεηο κε ηε δηάζηαζε ηεο 

«Έιμεο», επηβεβαηψλνληαο ηε Θεσξία ηνπ Απηνπξνζδηνξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα είλαη ηα πην ηζρπξά γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ζπκπεξηθνξψλ. Δίλαη, 

πάλησο, αμηνζεκείσην φηη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα είραλ ηηο πςειφηεξεο ζπζρεηίζεηο κε ηε 

δηάζηαζε ηεο απηφ-έθθξαζεο. Κάηη ηέηνην εμεγεί γηα πνην ιφγν ε δηάζηαζε απηή δελ πξνβιέπεη 

ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκκεηνρήο (Alexandris, 2013), θαζψο ζπλδέεηαη κε εμσηεξηθά θίλεηξα. 

Μειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ λα επηθεληξσζνχλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζχκθσλα κε ην επίπεδν αλάκεημεο θαη ηελ κειέηε ησλ θηλήηξσλ θάζε 

θαηεγνξίαο κε βάζε ην επίπεδν αλάκεημεο.  
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ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

Δ ΤΠΑΗΘΡΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΚΑΗ Ζ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΟΤ ΜΔ ΑΤΣΔ 

 

Γαιάθεο, Α.,
1
 Κώζηα, Γ.,

1
 Σζίηζθαξε, E.,

1
 Αιεμαλδξήο, K.,

2
 Τθαληίδνπ, Γ.,

1
 & Σδέηδεο, Γ.

2
 

 
1
 ΣΔΦΑΑ, ΓΠΘ  

2
 ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ 

 

Δηζαγσγή 

 

χκθσλα κε ηνλ Κνπζνχξε (2009), νη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο σο ππεξεζίεο 

απνβιέπνπλ θπξίσο ζηελ επραξίζηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ 

πνπ ζπλδένληαη πνιιέο θνξέο ζην κπαιφ ηνπο κε ηελ πεξηνρή πνπ πινπνηνχληαη. Σν ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο ηεο έλλνηαο ηεο αλάκεημεο ζηελ αλαςπρή βαζίζηεθε ζε 

ζεσξίεο θαη κνληέια κέηξεζεο απφ ην ρψξν ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ (Havitz & 

Dimanche, 1999). χκθσλα κε ηνλ Kyle et al., (2004), ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αλάκεημεο ζηελ αλαςπρή ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο «πξνζσπηθήο ζρεηηθφηεηαο», πνπ αξρηθά 

αλαθέξζεθε απφ ηνπο Celci & Olson (1988) ζην ρψξν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα 

ηνπο ηειεπηαίνπο, κία δξαζηεξηφηεηα απνθηά «ζρεηηθφηεηα» φηαλ ην άηνκν ζεσξεί φηη ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε πξνζσπηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Δπίπεδα 

αλάκεημεο κε κία δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο δεκηνπξγνχληαη φηαλ νη ζηφρνη, νη αμίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ ζπκπίπηνπλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξαζηεξηφηεηαο αλαςπρήο 

(Kyle et al., 2004). Πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο (Γ.Τ.Α.), νη εξεπλεηέο ηνπ ρψξνπ ζπκπεξηέιαβαλ ηελ 

αλάκεημε ζε ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά κνληέια (Iwasaki & Havitz, 1998; 2004; Kyle, Graefe, 

Manning & Bacon, 2003; 2004b). 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ: α) ε δηεξεχλεζε ηνπ πξνθίι ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε Γ.Τ.Α. κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο, β) ν έιεγρνο ηνπ πξνθίι ηνπο 

ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκία γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εκεξψλ ζπκκεηνρήο ζε Γ.Τ.Α. θαη γ) ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζπρλφηεηαο ελαζρφιεζεο κε Γ.Τ.Α.. Όια ηα παξαπάλσ εμεηάζηεθαλ ζε ζρέζε 

κε ην θχιν θαη ηελ εκπινθή ζε Γ.Τ.Α. 

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα:  ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 339 άλδξεο θαη 298 γπλαίθεο (Ν = 637) πνπ έιαβαλ κέξνο ζε 

Γ.Τ.Α. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πεξηνρέο ηεο Β. Διιάδαο (π.ρ., νξεηλή πεδνπνξία, ειεχζεξε 

θαηαζθήλσζε ζηελ χπαηζξν, πξνζαλαηνιηζκφο, νξεηλή πνδειαζία, θαλφ-θαγηάθ ζε ιίκλεο, 

πνηάκηα θαη ζάιαζζα, rafting, ηνμνβνιία, παηρλίδηα κε ζρνηληά, αζιεηηθή ζθνπνβνιή, 

αλαξξίρεζε-θαηαξξίρεζε, θαηαδχζεηο, ζαιάζζηα ζπνξ). 

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ αλάκεημεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

θιίκαθα ησλ Kyle, Graefe, Manning & Bacon, (2004), δηακνξθσκέλε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

έξεπλαο, κε 2 παξάγνληεο ηεο αλάκεημεο: α) ηελ ειθπζηηθόηεηα (attraction), κε 4 κεηαβιεηέο θαη a 

= .88 θαη β) ηελ απηνέθθξαζε (self-expression), κε 5 κεηαβιεηέο θαη a = .82. Γηα ηηο απαληήζεηο 
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ρξεζηκνπνηήζεθε 7βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert (φπνπ 1 = δηαθσλψ απφιπηα θαη 7 = ζπκθσλψ 

απφιπηα). 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Ο Μ.Ο. ησλ αληξψλ ζηνλ παξάγνληα ηεο αλάκεημεο «ειθπζηηθφηεηα» ήηαλ 5,24, ελψ ησλ 

γπλαηθψλ 5,28. Όζν αθνξά ζηνλ παξάγνληα «απηφ-έθθξαζε» ν Μ.Ο. ησλ αλδξψλ ήηαλ 4,7992 

θαη ησλ γπλαηθψλ 4,7903. Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο MANOVA κε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην θχιν έδεημαλ φηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ 

παξάγνληα, κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Pillai's Trace ηεζη λα είλαη F(1,466)= 5,000, p= ,031. Καλέλαο 

απφ ηνπο 2 παξάγνληεο ηεο αλάκεημεο δελ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε κε ηελ 

«ειθπζηηθφηεηα» λα είλαη F(1,466) = ,168, p= ,682 θαη ηελ «απηφ-έθθξαζε» λα είλαη F(1,466) = ,007, 

p= ,935. 

 

Οη Μ.Ο. ησλ ρξφλσλ πνπ αζρνινχληαη νη άληξεο κε Τ.Γ.Α. είλαη 11,13 ρξφληα, ελψ νη γπλαίθεο 

8,73 ρξφληα. Όζνλ αθνξά ζηε ζπρλφηεηα ελαζρφιεζεο κε Γ.Τ.Α. νη άληξεο είραλ κέζν φξν 3,45, 

ελψ νη γπλαίθεο 3,25 (ζε 5βάζκηα θιίκαθα). Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηελ εξψηεζε: «Με πφζεο 

εκέξεο ζα ήζαζηε επραξηζηεκέλνη λα αζρνιείζηε ην ρξφλν», βξέζεθε φηη νη άληξεο ζα ήζειαλ λα 

αζρνινχληαη 82,96 εκέξεο, ελψ νη γπλαίθεο 66,23 εκέξεο. Ζ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

MANOVA γηα ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έδεημε αλαιπηηθά φηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε γηα ηα ρξφληα πξνεγνχκελεο ελαζρφιεζεο κε ηηο Γ.Τ.Α. αλάκεζα ζηα 2 θχια κε F(1,466) 

= 8,765, p = ,003. Δπίζεο, ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ην πφζν ζπρλά 

αζρνινχληαη κε Τ.Γ.Α. αλάκεζα ζηα 2 θχια κε F(1,466) = 4,445, p = ,034. Σέινο, δελ ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε αλάκεζα ζηα 2 θχια φζνλ αθνξά ζην πφζεο εκέξεο ζα ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθέο γηα ελαζρφιεζε κε Γ.Τ.Α. κε F(1,466) = 3,512, p = ,062. 

 

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα  

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ άλζξσπνη πνπ φζνλ αθνξά ζηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε Γ.Τ.Α. 

είλαη βαζηθά ελεξγνί. H έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε, 

πεξηνρή κε πνιιέο αλαγλσξηζκέλεο θπζηθέο νκνξθηέο (4 πνηάκηα, 3 ιίκλεο, κία νξνζεηξά, 4 απφ 

ηηο 11 πεξηνρέο πξνζηαζίαο ζχκβαζεο Ρακζάξ, πεξηνρέο Natura). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ νη εξεπλεηέο θάλεθε φηη ελψ νη άλδξεο αληηκεησπίδνπλ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε 

ηηο Γ.Τ.Α. δηαθνξεηηθά απφ ηηο γπλαίθεο ε αλάκεημή ηνπο κε απηέο δελ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. 

Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην φηη νη Γ.Τ.Α. δελ είλαη άθξσο αληαγσληζηηθέο δξάζεηο κε ηελ έλλνηα 

πνπ νη άληξεο βιέπνπλ άιιεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ., κπάζθεη, πνδφζθαηξν). Ζ εκπεηξία 

πνπ πξνζθέξνπλ νη Γ.Τ.Α. θαη ε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο θάλεθε λα επεξεάδνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, αιιά απηφ δελ θάλεθε λα επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ εκεξψλ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

απηέο.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη λα ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα φζνλ αθνξά ζην ηη 

ελδηαθέξεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε Γ.Τ.Α. θαη ζην ηη ηνπο θάλεη λα ζέινπλ λα εκπιαθνχλ κε 

απηέο. Απφ κειινληηθέο έξεπλεο ελδερφκελα λα πξνθχςνπλ λέεο πιεξνθνξίεο θαη πξνηάζεηο γηα 

θαηλνχξγηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηφζν ηηο εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, φζν θαη ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ λα 

επηιέμνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θάλνληαο ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε. 
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ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΥΔΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ, 

ΣΖΝ ΑΝΑΜΔΗΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΔΗΝΖ ΠΔΕΟΠΟΡΗΑ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΦΟΗΧΖ ΜΔ ΔΝΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΟΡΗΜΟ: 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

Καξαγηώξγνο, Θ.,
1
 Αιεμαλδξήο, Κ.,

1
 & Κνπζνύξεο, Υ.

2 

 

1
 ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ 

2
 ΣΔΦΑΑ, ΠΘ 

 

Δηζαγσγή 

 

Οη ζχγρξνλεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ψζεζαλ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο κε πιαίζην εθαξκνγήο ηελ χπαηζξν θαη ηελ αμηνπνίεζή ηεο σο 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Απνηειέζκαηα εξεπλψλ (Iwasaki & Havitz, 2004; Filo, Funk & 

Alexandris, 2008) πξνζδηφξηζαλ ηα ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά νθέιε πνπ βηψλνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηεο έληαζεο ηεο παξαθίλεζεο θαη ηεο εκπινθήο ηνπο κε αζιεηηθέο θαη 

αλαςπρηθέο δξαζηεξηφηεηεο, σο πξνο ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν. Ζ αλάκεημε (involvement) είλαη 

κία έλλνηα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε βηβιηνγξαθία (Kyle et al., 2003; 2004a) πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξαθεί θαη λα κεηξεζεί ν βαζκφο εκπινθήο κε κία δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο, ε έληαζε ηεο 

παξαθίλεζεο (strength motivation) αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ηεο ζπλνιηθήο παξαθίλεζεο πνπ 

βηψλεη ην άηνκν (Cattell & Child, 1975) ψζηε λα ζπκκεηέρεη ζηε δξάζε.  

 

Οη McIntyre & Pigram (1992), φξηζαλ ηελ αλάκεημε σο έλλνηα πνπ απνηειείηαη απφ 3 δηαζηάζεηο: 

α) ηελ «Διθπζηηθφηεηα», ε νπνία αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θαη έιμεο πνπ ληψζεη 

ην άηνκν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, β) ηελ «Κεληξηθφηεηα», ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ 

θεληξηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αηφκνπ θαη γ) 

ηελ  «Απηφ-έθθξαζε», ε νπνία είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο, φπσο θαη ε αληίιεςε πνπ 

ζέιεη λα έρνπλ νη άιινη γηα απηφλ/ή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηή. Σν ηξηζδηάζηαην απηφ 

κνληέιν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιήζνο εξεπλψλ ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία (Gahwiler & 

Havitz, 1998; Iwasaki & Havitz, 2004; Kyle, et al., 2003; Kyle, Graefe, Manning & Bacon, 

2004a). 

 

Οη Cattell & Child (1975) φξηζαλ ηε ζπλνιηθή έληαζε ηεο παξαθίλεζεο κέζσ 5 δηαζηάζεσλ: α) 

«Δπαηζζεζία Δλνρήο», ε νπνία εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ελνρήο γηα κε ζπκκεηνρή, β) 

«Δπηκνλή», ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο παξά ηε δπζθνιία, γ) «Ακπληηθή 

Δπρέξεηα», ε νπνία είλαη έθθξαζε ζεηηθψλ νθειψλ απφ ηε ζπκκεηνρή, δ) «Πξνηίκεζε», ε νπνία 

εθθξάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη, ηέινο, ε) «Υξφλνο», ε νπνία 

εθθξάδεη ην ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Ζ βηβιηνγξαθία έδεημε 

φηη ε αθνζίσζε κε έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάκεημε κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηφπνπ (Kyle et al., 2004a) θαη κε ηελ έληαζε ηεο παξαθίλεζεο πνπ βηψλεη ην 

άηνκν θάλνληαο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο (Iwasaki & Havitz 2004), εθθξαδφκελε κέζσ κίαο 

ςπρνινγηθήο δέζκεπζεο κε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηελ πξφζεζε γηα επαλάιεςε ηεο 

επίζθεςεο ζηελ πεξηνρή (Filo, Funk & Alexandris, 2008). 
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θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη: α) ην πξνθίι ηνπ νξεηλνχ πεδνπφξνπ ηνπ 

Οιχκπνπ, β) ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλάκεημεο κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηεο έληαζεο 

ηεο παξαθίλεζεο, γ) εάλ ε αλάκεημε κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ αθνζίσζε κε ηνλ ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ (Όιπκπνο) θαη δ) εάλ ε έληαζε ηεο παξαθίλεζεο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ αθνζίσζε 

κε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ (Όιπκπνο). 

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 217 άλδξεο θαη 90 γπλαίθεο (Ν = 307) νξεηλνί πεδνπφξνη, ζην 

ζχλνιφ ηνπο Έιιελεο, ε επηινγή ησλ νπνίσλ έγηλε κε ηπραία ζεηξά.  

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Ζ κέηξεζε ηεο αλάκεημεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ Kyle, Graefe, Manning & Bacon (2004a) κέζα απφ κία θιίκαθα κε 3 

δηαζηάζεηο: ηελ «θεληξηθφηεηα», ηελ «έιμε» θαη ηελ «απην-έθθξαζε». Ζ κέηξεζε ηεο έληαζεο 

ηεο παξαθίλεζεο έγηλε απφ κία κνλνδηάζηαηε θιίκαθα ησλ Carroll & Alexandris (1997), ελψ ε 

κέηξεζε ηεο αθνζίσζεο ζε επψλπκν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ε πξφζεζε γηα επαλάιεςε ηεο 

πεδνπνξίαο ζηνλ Όιπκπν έγηλε κέζα απφ κία κνλνδηάζηαηε θιίκαθα κε 7 εξσηήκαηα (Filo, Funk 

& Alexandris, 2008). Οη απαληήζεηο γηα ηε κέηξεζε γηλφηαλ ζε 5βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert 

(φπνπ 1 = «δηαθσλψ» θαη 5 = «πκθσλψ»). 

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ θαη ζπιιέρζεθαλ ζηα 

αλνηρηά θαηαθχγηα ηνπ Οιχκπνπ (Κνξνκειία, Πεηξφζηξνπγγα, π. Αγαπεηφο, Γ. Απνζηνιίδεο 

θαη Υξ. Κάθαινο) ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Μαΐνπ - Οθησβξίνπ 2013. Ζ ζπκπιήξσζή ηνπο 

έγηλε εζεινληηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ραιάξσζεο ησλ πεδνπφξσλ.  

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε: Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα SPSS 20 θαη έγηλε: α) πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε, β) έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε 

ηνλ δείθηε a ηνπ Cronbach, γ) αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο αλάκεημεο θαη ηεο 

έληαζεο ηεο παξαθίλεζεο θαη δ) αλάιπζε παιηλδξφκεζεο γηα ηελ πξφβιεςε αθνζίσζεο ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.   

 

Απνηειέζκαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ νξεηλψλ πεδνπφξσλ ήηαλ ηα 

34,2 ρξφληα. Οη πεδνπφξνη αζρνινχληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαηά κέζν φξν 10 ρξφληα θαη 

αθηεξψλνπλ πεξίπνπ ζε απηή 11 ζαββαηνθχξηαθα ην ρξφλν, απφ ηα νπνία ηα 2 είλαη ζηνλ 

Όιπκπν. ρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, ην 34,2% ήηαλ ηδησηηθνί ππάιιεινη, ην 

26,4% ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ην 11% ήηαλ άλεξγνη θαη θνηηεηέο, ην 14% ήηαλ νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη, ελψ ην 1% δήισζε νηθηαθά. 

  

Όινη νη παξάγνληεο είραλ ζρεηηθά πςεινχο κέζνπο φξνπο θαη πςειφ βαζκφ εζσηεξηθήο ζπλνρήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο αλάκεημεο ε «θεληξηθφηεηα» είρε Μ.Ο. = 2,8 θαη a = 

.90), ε «έιμε» είρε Μ.Ο. = 3,4 θαη a = .90) θαη ε «απηνέθθξαζε» είρε Μ.Ο. = 3,0 θαη a = .85. ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έληαζεο ηεο παξαθίλεζεο ν κέζνο φξνο ήηαλ ζρεηηθά πςειφο (Μ.Ο. = 3,4 

θαη a = .83). Τςειφο ήηαλ θαη ν Μ.Ο. ηεο πξφζεζεο γηα αθνζίσζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

(Μ.Ο. = 3.72 θαη a = .91).  
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Έγηλε αλάιπζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο αλάκεημεο θαη ηεο έληαζεο ηεο παξαθίλεζεο, 

ε νπνία θαηέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ηζρπξή ζπζρέηηζε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

αλάκεημεο κε ηελ έληαζε ηεο παξαθίλεζεο. Ζ πην δπλαηή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηεο «έιμεο» 

θαη ηεο «έληαζε ηεο παξαθίλεζεο» (r = .459, r<.001). Αθνινχζεζε ε δηάζηαζε ηεο «απηφ-

έθθξαζεο» (R = .409, p<.001) θαη ηεο «θεληξηθφηεηαο» (r = .318, p<.001). 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη 3 δηαζηάζεηο 

ηεο αλάκεημεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξφβιεςε ηεο αλάπηπμεο ηεο αθνζίσζεο κε έλα ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πξφβιεςε γηα ηελ Αθνζίσζε (F = 

47,1, p<.001, R
2 

= .31) απφ ηνπο παξάγνληεο Έιμε (t = 4,5, p<.001), Απηφ-έθθξαζε (t = 3,6, 

p<.001) θαη Κεληξηθφηεηα (t = 2,7, p<.001). 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε ζπλνιηθή 

έληαζε ηεο παξαθίλεζεο ζπλεηζθέξεη ζηελ πξφβιεςε ηεο αλάπηπμεο ηεο αθνζίσζεο κε έλα 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πξφβιεςε γηα ηελ 

Αθνζίσζε (F = 377,6, p<.001, R
2 
= .55) απφ ηελ έληαζε ηεο παξαθίλεζεο (t = 19,4, p<.001). 

 

πδήηεζε 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε έληαζε ηεο παξαθίλεζεο θαη ε 

αλάκεημε κε ηελ νξεηλή πεδνπνξία ζηνλ Όιπκπν κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ αθνζίσζε κε ηνλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, θαζψο θαη λα εμεηαζζεί εάλ ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 2 

ελλνηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ 2 ελλνηψλ, κε 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ηελ «Έιμε», αθνχ ε νξεηλή πεδνπνξία σο δξαζηεξηφηεηα απνηειεί 

κία μερσξηζηή πξφθιεζε θαη ηελ θαζηζηά κνλαδηθή γηα ηνλ θαζέλα. Χο πξνο ηελ αθνζίσζε κε 

ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θάλεθε φηη ε έληαζε ηεο παξαθίλεζεο πνπ βηψλεη ην άηνκν 

ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ αθνζίσζε κε απηφλ (Όιπκπν), θαζψο θαη ε αλάκεημε ζπκβάιεη κε 

ζεκαληηθφ ξφιν, θαη απηή, ζηε αχμεζε ηεο αθνζίσζεο πξνο ην βνπλφ. Ο παξάγνληαο πνπ 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αθνζίσζε είλαη ε «έιμε». Όια ηα παξαπάλσ, 

επηβεβαίσζαλ πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε παγθφζκηνπο νξεηλνχο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο ηεο Ακεξηθήο (Kyle et al., 2003; 2004a) ζρεηηθά κε ηε ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

αλάκεημε κε κηα δξαζηεξηφηεηα, ηε ζπλνιηθή έληαζε ηεο παξαθίλεζεο πνπ βηψλεη ην άηνκν 

(Iwasaki & Havitz, 2004) θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αθνζίσζεο πξνο ηνλ πξννξηζκφ. 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Οη νξεηλνί πεδνπφξνη ληψζνπλ ζε ζρεηηθά κεγάιν βαζκφ αλακεηγκέλνη κε ηελ νξεηλή πεδνπνξία 

ζηα κνλνπάηηα ηνπ Οιχκπνπ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηελ ηζηνξία θαη επσλπκία ηνπ, 

θαζψο ππάξρεη έληνλν ην αίζζεκα ηεο παξαθίλεζεο γηα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ εθεί. Δπίζεο, 

έρνπλ αλαπηχμεη κηα ζρέζε εμάξηεζεο κε ηνλ Όιπκπν, ιφγσ ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ έληνλνπ 

γεσκνξθνινγηθνχ αλάγιπθνπ κε ηα πεξηπεηεηψδε κνλνπάηηα ηνπ θαη ηεο επραξίζηεζεο πνπ 

πξνθαιεί ε πεδνπνξία εθεί σο δξαζηεξηφηεηα. Όια απηά θαη ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο 

ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ (νξεηλνί καξαζψληνη) γελλνχλ κία λέα αλάγθε, απηή ηεο έληνλεο 

εκπινθήο ησλ αηφκσλ κε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ αμία ηεο πξνψζεζεο 

επψλπκσλ πξννξηζκψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πεδία δξάζεο, γηα ηελ αλάπηπμε κνξθψλ αζιεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ.   
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΝΟ ΠΑΡΔΜΒΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΚΗΝΖΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ 

 

Κνζθνινύ, Α., & Κνπζνύξεο, Υ. 

 

ΣΔΦΑΑ, ΠΘ 

 

Δηζαγσγή 

 

Γηα 2 θαη πιένλ δεθαεηίεο ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ) απνηέιεζε γηα ην  Νεπηαγσγείν 

ζεζκνζεηεκέλν πεδίν Γηαζεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (ΓΔΠΠ Νεπηαγσγείνπ, 2001). Ζ 

ελαζρφιεζε κε ζέκαηα / δεηήκαηα πεξηβάιινληνο θαηά ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία κπνξεί λα 

απνηειέζεη νπζηαζηηθφ ζεκείν αθεηεξίαο ζηε κειινληηθή δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ πνπ ζα δηακνξθψζνπλ ηνλ απξηαλφ ππεχζπλν, πεξηβαιινληηθά ελήκεξν 

θαη ελεξγφ πνιίηε (Samuelsson & Kaga, 2008; Wilson, 1996). Γηα ην ιφγν απηφ, ζηα λέα 

αλαζεσξεκέλα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Π Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, 2011) ε ΠΔ, 

σο «Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία» (ΠΔΑΑ) νξηνζεηήζεθε σο αλεμάξηεην 

Δπηζηεκνληθφ Πεδίν θαη γηα ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη εηζήρζε ζην Πξφγξακκα πνπδψλ 

Νεπηαγσγείνπ (2011).  

 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο, ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα 

αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ νηθνδνκηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αξρηθέο ηδέεο ησλ λεπίσλ 

(Gelman & Brenneman, 2004). Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα γίλεηαη κε ηελ ειάρηζηε δηδαζθαιία 

(Ravanis & Bagakis 1998), κε κεζφδνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε βησκαηηθέο εκπεηξίεο (Didonet, 2008; Εεζηκφπνπινο, θ.ά., 

2002), κε ηελ αμηνπνίεζε αθεγήζεσλ ή ζελαξίσλ (Ληζνμνΐδνπ, 2005) θαη κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ λεπίσλ κε ηε θχζε, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζηαδηαθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηνπ 

ελδηαθέξνληνο πξνο απηή (Υαξαιάκπνπο & Κνξθηάηεο, 2010; Tilbury, 1994). 

  

ε ζπλάθεηα κε ηα παξαπάλσ θαη κε δεδνκέλν φηη ζηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ε Φπζηθή 

Αγσγή νξηνζεηήζεθε πιένλ σο δηαθξηηφ Δπηζηεκνληθφ Πεδίν θαη ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε 

(Πξφγξακκα πνπδψλ Νεπηαγσγείνπ, 2011), ζρεδηάζηεθε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία έλα 

παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ΠΔ κε ζέκα «Σν Νεξφ», βαζηζκέλν ζε Τπαίζξηεο Κηλεηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο (ΤΚΓ) κε παηγληψδε κνξθή. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2002), ζηφρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ λα πξνάγνπλ 

φρη κφλν ηελ ςπρνθηλεηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ λεπίσλ, αιιά θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 

ηνπο επαηζζεηνπνίεζε.  

 

θνπόο ηεο εξγαζίαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφγξακκα ΤΚΓ θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλσλ γηα ηα λήπηα, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί σο εξγαιείν πεξηβαιινληηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζην πιαίζην ελφο Πξνγξάκκαηνο ΠΔ γηα ην Νεπηαγσγείν θαη λα αμηνινγεζεί 

σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηνπ. 
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Μεζνδνινγία  

 

Γείγκα: ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 49 λήπηα (Ν = 49) ειηθίαο 6 εηψλ, απφ ηα νπνία ηα 27 ήηαλ 

αγφξηα θαη ηα 22 θνξίηζηα. Σν πξφγξακκα, πινπνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2014 ζε 2 νινήκεξα 

ηκήκαηα λεπηαγσγείνπ ησλ Μειηζζίσλ Αηηηθήο. 

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Λφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη ε έξεπλα κε παηδηά 

πξψηκεο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (Punch, 2002), εληνπίζηεθαλ ειάρηζηεο εξγαζίεο ζρεηηθά 

κε ην ζέκα «Νεξφ». Γηα ην ιφγν απηφ, θαη πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ λεπίσλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνέιεπζε, ηε ρξήζε, ηελ έιιεηςε θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ λεξνχ, δεκηνπξγήζεθε έλα κνληέιν 

αμηνιφγεζεο, βαζηζκέλν ζε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Χο νδεγφο ζπλέληεπμεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 22 εξσηήζεηο αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). χκθσλα θαη κε ηηο αξρέο ηνπ νηθνδνκηζκνχ, ζηφρνο ήηαλ λα απνηππσζνχλ νη ηδέεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο ηδέεο πνπ ζα δηαηχπσλαλ κεηά. Ζ 

πξαθηηθή απηή ζπλαληάηαη ζε αλάινγεο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε πνηθίια πεξηβαιινληηθά ζέκαηα / 

δεηήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε λεπηαγσγεία (Βειεβαζάθε, 2011; Πεξδηθάξε, 

Κνληνγηάλλε & θαλαβή, 2007; Μαθξίδνπ, 2005).  

 

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο βαζίζηεθε ζηα «Πξνζδνθψκελα Απνηειέζκαηα» πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Π Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε (2011) ζην ζέκα «Νεξφ» πνπ απνηέιεζαλ θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλαπηχρζεθε ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

1. Υξήζεηο ηνπ λεξνχ απφ ηνλ άλζξσπν. 

2. Φπζηθέο πεγέο πφζηκνπ λεξνχ. 

3. Πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. 

4. Απφςεηο γηα ηε ζεκαζία ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο ζε θαζαξφ θαη πφζηκν λεξφ. 

5. Απφςεηο απέλαληη ζε πξαθηηθέο ρξήζεο ηνπ λεξνχ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 

Πξφγξακκα παξέκβαζεο: Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ήηαλ δηάξθεηαο 5 εκεξψλ. Τινπνηήζεθαλ 5 

παηρλίδηα βαζηζκέλα ζε ΤΚΓ ζην ρψξν ηεο ζρνιηθήο απιήο, κε ζελάξηα θαηάιιεια γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

  

Σν 1
ν
 παηρλίδη, βαζίζηεθε ζην ζελάξην ελφο «Κξπκκέλνπ Θεζαπξνχ», πξνζνκνίσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο «Orienteering». Σν 2
ν
 παηρλίδη, ήηαλ κία δηαδξνκή πνπ πεξηιάκβαλε αλαξξίρεζε 

θαη κεηαθνξά λεξνχ κέζα απφ εκπφδηα, πξνζνκνίσζε ηεο «Αλαξξίρεζεο ζε Σνίρν». Σν 3
ν
 

παηρλίδη, ήηαλ έλα «ζιάινκ» κε παηίληα γχξσ απφ εκπφδηα, πξνζνκνίσζε ηνπ «θη». Σν 4
ν
 

παηρλίδη, ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε κίαο δηαδξνκήο, θαζήκελα ζε ζαλίδα ζθέηηκπνξλη, 

πξνζνκνίσζε κηαο δηαδξνκήο «ξάθηηλγθ». Σν 5
ν
 παηρλίδη, ηέινο, ήηαλ κηα  πξνζνκνίσζε 

ηνμνβνιίαο.  

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Οη αξρηθέο ζπλεληεχμεηο ησλ λεπίσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κία 

εβδνκάδα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νη ηειηθέο ηελ εβδνκάδα κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηνπο. Κάζε ζπλέληεπμε ερνγξαθήζεθε θαη είρε δηάξθεηα 20 – 35 ιεπηά ηεο ψξαο. 

Καηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζε, νη απαληήζεηο αμηνινγήζεθαλ ζε κία 3βαζκε θιίκαθα «Ξέξεη 

ιίγα», «Ξέξεη αξθεηά», «Ξέξεη πνιιά» γηα ηηο γλψζεηο (άμνλεο 1-3) θαη «Αξλεηηθή», «Αζαθήο» 

θαη «Θεηηθή» γηα ηηο απφςεηο (άμνλεο 4 & 5). 
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Απνηειέζκαηα 

 

Ζ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε αμηνπνίεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ γηα ηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο SPSS. Απφ ηελ Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο γηα Δμαξηεκέλεο Μεηξήζεηο σο 

πξνο έλαλ επαλαιακβαλφκελν παξάγνληα πξνέθπςαλ ζε θάζε άμνλα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ αξρηθήο θαη ηειηθήο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ησλ λεπίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

παξεκβαηηθφ πξφγξακκα.  

 

Μεηά ηελ παξέκβαζε, ζηνλ 1
ν
 άμνλα παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ γλψζεσλ γηα ηηο ρξήζεηο ηνπ 

λεξνχ (t(48) = 8.7, p<0.05), ζην 2
ν
 άμνλα παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

θπζηθψλ πεγψλ πφζηκνπ λεξνχ (t(48) = 13.8,  p< 0.05), ζηνλ 3
ν
 άμνλα παξαηεξήζεθε βειηίσζε 

ζηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε λεξνχ (t(48) = 13.17, p< 0.05), ζηνλ 

4
ν
 άμνλα εθθξάζηεθαλ ζεηηθφηεξεο απφςεηο γηα ηελ αλάγθε ηθαλνπνηεηηθήο πξφζβαζεο φισλ 

ησλ αλζξψπσλ ζε θαζαξφ θαη πφζηκν λεξφ (t(48) = 4.4, p<0.05) θαη, ηέινο, ζηνλ 5
ν
 άμνλα 

εθθξάζηεθαλ ζεηηθφηεξεο απφςεηο γηα ηηο νξζέο πξαθηηθέο ρξήζεο ηνπ λεξνχ ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή (t(48) = 14.43, p<0.05).  

 

πδήηεζε 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πνζνηηθψλ αλαιχζεσλ θαίλεηαη φηη ν εκπινπηηζκφο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ΠΔΑΑ ζην Νεπηαγσγείν κε ΤΚΓ παηγληψδνπο κνξθήο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε λέσλ γλψζεσλ απφ ηα λήπηα θαη ζηε δηακφξθσζε 

ζεηηθφηεξσλ απφςεσλ γηα ην δήηεκα ηεο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζπλάδνπλ κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο Μαθξίδνπ (2005) πνπ πινπνίεζε πξφγξακκα ΠΔ 

ίδηαο ζεκαηνινγίαο, βαζηζκέλν, φκσο, ζε άιιεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Άιιεο έξεπλεο ζρεηηθέο κε 

ην ζέκα «Νεξφ» δελ εληνπίζηεθαλ. 

 

πκπέξαζκα 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, κπνξεί λα απνηειέζεη κία πηινηηθή πξνζέγγηζε ηφζν γηα ην ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ κε θηλεηηθφ θαη παηγληψδε ραξαθηήξα ζηελ Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε, φζν θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ.  

 

Πεξηνξηζκνί 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπο νη αξρηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα δηάθνξα 

δεηήκαηα έρνπλ έληνλα βησκαηηθφ θαη αηζζεηεξηαθφ ραξαθηήξα (Gelman & Brenneman, 2004; 

Punch, 2002) ην κνληέιν ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα ζπλππνινγίδνληαη νη εηδηθέο 

ζπλζήθεο ηεο δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. πλεπψο, ηα επξήκαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα γεληθεπηνχλ 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ θνηηνχλ ζην Νεπηαγσγείν.  

 

Μειινληηθέο έξεπλεο 
 

ε κειινληηθέο έξεπλεο πξνηείλεηαη ε παξνπζία πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο αμηνινγεηψλ, ψζηε ε 

βαζκνιφγεζε ζηηο θιίκαθεο λα ηθαλνπνηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ην θξηηήξην ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 
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ΔΠΗΓΡΑΖ ΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΣΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΜΑΘΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ 

ΓΗΑ ΔΞΧΥΟΛΗΚΔ ΦΤΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Κνπθνπιηαύθα, Β., & Μπαξθνύθεο, Β.  

 

ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ  

 

Δηζαγσγή 

 

ην ζρνιηθφ πεδίν, ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο αγσγήο (ΦΑ) κέζα απφ ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε 

θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ΦΓ) θαη ζπνξ πνπ δηεμάγνληαη ζηε θχζε ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε 

ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηηο εμσζρνιηθέο ΦΓ θαη ζην πεξηβάιινλ. Σα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) ζηνρεχνπλ επίζεο ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ καζεηψλ-ηξηψλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ηε ζρέζε πεξηβάιινληνο – αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ΓΔΠΠ).    

 

Σν κάζεκα ηεο ζρνιηθήο ΦΑ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ παξαθίλεζε γηα ζπκκεηνρή ζε 

εμσζρνιηθέο ΦΓ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ απηφλνκσλ θηλήηξσλ  (Hagger & Chatzisarantis, 2009; 

Hagger et al., 2003). Σν Γηαπιαηζηαθφ Μνληέιν ησλ Κηλήηξσλ (ΓΜΚ) επεμεγεί ηηο δηαδηθαζίεο 

κε ηηο νπνίεο: α) ηα θίλεηξα απφ έλα πεδίν κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε έλα άιιν θαη β) ην θιίκα 

θηλήηξσλ ζην ζρνιείν θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Σν ΓΜΚ είλαη έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν 

πνπ ελζσκαηψλεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ (Deci & Ryan, 

1985), ηνπ ηεξαξρηθνχ κνληέινπ ηεο εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο (Vallerand, 1997) θαη ηεο Θεσξίαο 

ηεο ρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (Θ) (Ajzen, 1985).  

 

Ζ ζεσξία ηνπ απηφ-πξνζδηνξηζκνχ αλαγλσξίδεη 2 βαζηθνχο ηχπνπο θηλήηξσλ: α) ηα απηφλνκα 

θίλεηξα (ζπκκεηνρή ζε κία δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ επραξίζηεζε πνπ πξνζθέξεη) θαη β) ηα 

θίλεηξα ειέγρνπ (ζπκκεηνρή ζε κία δξαζηεξηφηεηα γηα ηε ιήςε κηαο ακνηβήο, ή ηελ απνθπγή 

κηαο ηηκσξίαο, ή δπζάξεζηεο θαηάζηαζεο). Σν ηεξαξρηθφ κνληέιν ησλ θηλήηξσλ ππνζηεξίδεη φηη 

ηα θίλεηξα ζε έλα πεδίν (π.ρ., ΦΑ) επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα ζε άιιν αιιά ζπλαθέο πεδίν (π.ρ., 

θπζηθή δξαζηεξηφηεηα). Ζ Θ ππνζηεξίδεη φηη ε πξφζεζε επεξεάδεη ηε πξαγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη δηακεζνιαβεί ζηελ επίδξαζε ησλ ζηάζεσλ, ηεο ππνθεηκεληθήο λφξκαο θαη ηνπ 

αληηιακβαλφκελνπ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σν ΓΜΚ ππνζηεξίδεη φηη ηα απηφλνκα θίλεηξα 

γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ζα επεξεάζνπλ ηα απηφλνκα θίλεηξα γηα δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν. Απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζα επεξεάζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ζπκκεηνρή κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο Θ θαη ηελ πξφζεζε γηα ζπκκεηνρή.  

 

Ζ πξνηεηλφκελε αιιεινπρία θηλήηξσλ ηνπ ΓΜΚ έρεη ππνζηεξηρζεί εξεπλεηηθά (Hagger & 

Chatzisarantis 2009; Hagger et al., 2003). Δξεπλεηηθά δεδνκέλα έρνπλ ππνζηεξίμεη βαζηθέο 

ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ., 

εθπαηδεπηηθνί) ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ θαη ζηελ πξφζεζε γηα ζπκπεξηθνξά (Barkoukis & 

Hagger, 2013) θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή ηζρχ ηνπ (Hagger et al., 2005). Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε 

επηηπρήο ζχλδεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηηο ππαίζξηεο θηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζηε βειηίσζε αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ δεμηνηήησλ (Φνπζέθεο & 

Κνπζνχξεο, 2009). Χζηφζν, θακία κειέηε δελ έρεη αζρνιεζεί κε ηελ επίδξαζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εηδηθφηεξα κε ηα πξνγξάκκαηα ΠΔ ζηε 

δηακφξθσζε αληηιήςεσλ γηα ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο ΦΓ.  
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θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ελφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ΠΔ ζηηο αληηιήςεηο καζεηψλ/ηξηψλ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα εμσζρνιηθέο ΦΓ.  

 

Μέζνδνο 

 

Ζ έξεπλα ζηεξίρηεθε ζην ΓΜΚ θαη εμέηαζε αλ νη καζεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ έλα πξφγξακκα 

ΠΔ πνπ ζπλδέεηαη κε εμσζρνιηθέο ΦΓ: α) αχμεζαλ ηα απηφλνκα θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα ΠΔ θαη ζην κάζεκα ΦΑ θαη β) παξνπζίαζαλ πςειφηεξεο ηηκέο ζηα απηφλνκα 

θίλεηξα, ηελ πξφζεζε γηα ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο ΦΓ θαη ζηελ πξαγκαηηθή εκπινθή ζε 

εμσζρνιηθέο ΦΓ. 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 290 καζεηέο/ηξηεο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο πεξηθέξεηαο, Γ΄ – 

Δ΄ - Σ΄ ηάμεο, πνπ ζρεκάηηζαλ 2 νκάδεο: α) παξέκβαζεο (ΟΠ = 150) θαη β) ειέγρνπ (ΟΔ = 

140). 

 

Όξγαλα ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Σα θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ηεο ΦΑ θαη ζην 

πξφγξακκα ηεο ΠΔ κεηξήζεθαλ κε ην Perceived Locus of Causality Scale (PLCS) κε 2 εξσηήζεηο 

γηα θάζε ηχπν θηλήηξσλ (εζσηεξηθά θίλεηξα, ηαχηηζε, ελδνπξνβαιιφκελε ξχζκηζε, εμσηεξηθή 

ξχζκηζε) ζε θιίκαθα 4 ζεκείσλ (4 = ζπκθσλψ πνιχ θαη 1 = δηαθσλψ πνιχ). Σα θίλεηξα ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε ΦΓ κεηξήζεθαλ κε ην Behavioural Regulations in Exercise 

Questionnaire (BREQ) (Mullens et al., 1997), κε 15 εξσηήκαηα ζε θιίκαθα 7 ζεκείσλ (1 = 

θαζφινπ θαη 7 = πνιχ). Οη κεηαβιεηέο ηεο Θ (πξφζεζε, αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο 

ζπκπεξηθνξάο (ΑΔ), ππνθεηκεληθή λφξκα, ζηάζεηο) κεηξήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

Ajzen (2002) . Οη απαληήζεηο θαηαγξάθνληαλ ζε θιίκαθα 7 ζεκείσλ (1 = αξλεηηθφο πφινο θαη 7 

= ζεηηθφο πφινο). Ζ ζπκπεξηθνξά κεηξήζεθε κέζα απφ ηελ πξαγκαηηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ 

πξνζπάζεηα γηα ζπκκεηνρή κε δηακνξθσκέλν ην Leisure-Time Exercise Questionnaire (LTEQ) 

(Godin & Shephard, 1985).  

 

Παξέκβαζε: Σν πξφγξακκα ΠΔ είρε δηάξθεηα 8 εβδνκάδεο θαη εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

επέιηθηεο δψλεο κε δηάρπζε ζηα καζήκαηα ηεο ΦΑ, ησλ ηερληθψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο 

ζεαηξνινγίαο. Ζ ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ήηαλ 3 ψξεο ηελ εβδνκάδα. 

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Οη καζεηέο/ηξηεο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγην κία 

εβδνκάδα πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έλα κήλα κεηά ην ηέινο ηεο 

παξέκβαζεο κεηξήζεθε κε εξσηεκαηνιφγην ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ.  

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε: Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 21.0. Έγηλε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο 

θαη αλάιπζε παιηλδξφκεζεο.  

 

Απνηειέζκαηα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηα θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ΠΔ 

πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ ελδνπξνβαιιφκελε ξχζκηζε (t = -2.29, p = 

.023) θαη ζηελ εμσηεξηθή ξχζκηζε (t = -2.11, p = .037). Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κνλνκεηαβιεηήο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο κε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ζηα θίλεηξα γηα 
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ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ηεο ΦΑ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ κέηξεζε θαη νκάδα ζηελ ελδνπξνβαιιφκελε ξχζκηζε (F = 15.98, p = .000, partial ε
2 

= .053). Ζ ΟΠ εκθάληζε ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηελ ΟΔ ζηελ ηειηθή κέηξεζε. ηνλ παξάγνληα 

κέηξεζε γηα ηα θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο ΦΓ δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αιιειεπίδξαζε ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα (F = 4.90, p = .028, ε
2 

= .021) θαη ζηελ 

ελδνπξνβαιιφκελε ξχζκηζε (F = 9.99, p = .002, ε
2 

= .034). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

εμσηεξηθήο ξχζκηζεο ζεκεηψζεθε ζηελ ηειηθή κέηξεζε  (F = 5.59, p = .019, ε
2 

= .02). ηνλ 

ηνκέα ησλ ζηάζεσλ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ αξρηθή κέηξεζε (p = .004, t = 

2.94) κε ηελ ΟΠ (Μ = 6.39 ) λα εκθαλίδεη πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηελ ΟΔ (Μ = 5.99) (F = 6.96, p 

= .009, ε
2 

= .024). ηνλ ηνκέα ηνπ ΑΔ δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ κέηξεζε θαη νκάδα (F = 13.53, p = .000, ε
2 

= .046) θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 2 νκάδσλ ζηελ αξρηθή κέηξεζε (t = 6.03, p = .000). ηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε βξέζεθε θαη ζηελ ππνθεηκεληθή λφξκα (F = 13.01, p = .000, ε
2 
= .044) 

κε ηελ ΟΠ λα εκθαλίδεη πςειφηεξεο ζεκαληηθά ηηκέο ζηελ αξρηθή κέηξεζε (t = -3.06, p = .003). 

ηελ πξφζεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά βξέζεθε κεηαμχ ησλ 2 νκάδσλ ζηελ αξρηθή 

κέηξεζε (F = 8.05, p = .005, ε
2 

= .027) θαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ ηειηθή κέηξεζε (F = 16.473, 

p = .000, ε
2 
= .055).  

 

πδήηεζε 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ δηαθάλεθε φηη ηα πξνγξάκκαηα ΠΔ ιεηηνπξγνχλ 

ππνζηεξηθηηθά ζε πςειά δηακνξθσκέλεο ζεηηθέο αληηιήςεηο. ην ζρεκαηηζκφ πξφζεζεο γηα 

ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο ΦΓ δηαπηζηψζεθε φηη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε κειέηε λέσλ 

αληηθεηκέλσλ, ε ηθαλνπνίεζε, ε ππνζηήξημε ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ πξνζψπσλ, αιιά θπξίσο ε 

αληίιεςε ησλ παηδηψλ φηη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ κφλα ηνπο κηα 

δξαζηεξηφηεηα. Παηδηά κε πξνεγνχκελε πςειή εμσζρνιηθή ΦΓ –ζπκπεξηθνξά- εκπιέθνληαη 

επθνιφηεξα ζε λέεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθά φηαλ ν ΑΔ βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα. 

  

πκπεξάζκαηα 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζέηεη βάζεηο γηα εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΠΔ ζην ζρνιείν, κε ζηφρν ηε 

δηακφξθσζε, ή ηελ ππνζηήξημε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα εμσζρνιηθέο ΦΓ. Δλδνζρνιηθά, 

ρξεηάδεηαη δηάξθεηα θαη επαλάιεςε ησλ πξνγξακκάησλ, επειημία ζην σξνιφγην θαη αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα γηα πινπνίεζε βησκαηηθψλ δξάζεσλ, βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα πεδία θαη 

εχξεζε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Δμσζρνιηθά, ην θξάηνο θαη νη 

δήκνη νθείινπλ λα δηακνξθψζνπλ αζιεηηθά πάξθα, πξνζβάζηκα θαη αζθαιή, θαζψο θαη εηδηθά 

πξνγξάκκαηα άζιεζεο γηα γνλείο θαη παηδηά. Έξεπλεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζηνπο ίδηνπο καζεηέο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη γηα ηε δηεξεχλεζε 

αληηιήςεσλ ζε δηαθνξεηηθά δείγκαηα καζεηψλ θαη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο. Σέινο, 

απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηελ παηδηθή ειηθία γηα ην ξφιν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ ζην ζρνιείν ζην ζρεκαηηζκφ πξφζεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθέο ΦΓ. 
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ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Πνηνπξίδνπ, Γ., Καινγεξνπνύινπ, Β., & Κνπζνύξεο, Υ. 

 

ΣΔΦΑΑ, ΠΘ 

 

Δηζαγσγή 

 

Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθά δεηήκαηα ζε παγθφζκην επίπεδν. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ άξρηζαλ λα απαζρνινχλ επξχηεξα ηελ θνηλή γλψκε έγηλε αληηιεπηφ φηη ε 

αληηκεηψπηζή ηνπο πξνυπνζέηεη έγθπξε ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε (Καιατηδίδεο & 

Οπδνχλεο, 2000). χκθσλα κε ην Μηραειίδε (1993), ρσξίο ηελ επαξθή γλψζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ησλ παξακέηξσλ θάζε πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο δελ είλαη δπλαηή ε ζπδήηεζή ηνπ θαη ε 

αλαδήηεζε ιχζεσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλζξψπσλ, ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ιήςε πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ, 

αζθψληαο ην δηθαίσκα ζηελ επηινγή (ΤΠΔΠΘ & ΠΗ, 2002). Έηζη, πξνθχπηεη πσο πέξα απφ ηηο 

φπνηεο άιιεο πξφζθνξεο ελέξγεηεο, ρξεηάδεηαη θαη ε θαηάιιειε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

(Μηραειίδεο, 1993), ε νπνία, σο εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, απνηειεί, γηα ηξίηε δεθαεηία πιένλ 

ζηελ Διιάδα, κέξνο πξνγξακκάησλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε θχξην ζθνπφ, ηελ 

ελεκέξσζε / πιεξνθφξεζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηελ 

νηθνδφκεζε ησλ γλψζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ ζηάζεσλ. Δμάιινπ, ε 

δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο απνζθνπεί ζηελ 

αλάπηπμε ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ πεξηβαιινληηθά αλζξψπσλ, ελήκεξσλ, ππεχζπλσλ θαη ελεξγψλ 

πνιηηψλ, νη νπνίνη, κειεηψληαο ηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα θαη εληνπίδνληαο ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, δηακνξθψλνπλ νξάκαηα θαη έρνπλ ηελ επηζπκία γηα ζπκκεηνρή θαη 

δξάζε (ΤΠΔΠΘ & ΠΗ, 2002). 

  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Cohen & Horm-Wingard (1993), θαίλεηαη φηη ηα παηδηά έρνπλ 

γλψζε γηα δηάθνξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (φπσο ξχπαλζε, ζθνππίδηα, επηθίλδπλα 

απφβιεηα) θαη κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ κε αθξίβεηα ην έλα πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα απφ ην 

άιιν. Δπηπξφζζεηα, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο 

Αγσγήο Τπαίζξνπ, δηεζλψο γλσζηή σο Outdoor Education (Κνπζνχξεο, 2009; Priest, 1986), ε 

νπνία σο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ παξακνλή, ηε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηειηθά 

ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε ππαίζξην αλνηρηφ ρψξν.  

 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ ζε νξγαλσκέλεο κνξθήο δξάζεηο ππαίζξηαο αλαςπρήο ζπκβάιιεη 

ζεηηθά ζηε δεκηνπξγία ελεξγνχο ζηάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

(Κνπζνχξεο, 2009), δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ηε θχζε, λα πιεξνθνξεζνχλ γη‘ 

απηή θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμία ηεο (Καιατηδίδεο & Οπδνχλεο, 2000). 

Έξεπλα ησλ Εαθεηξνχδε & Υαηδεγεσξγηάδε (2012) ζε έθεβνπο, ππνζηήξημε φηη νη ζπκκεηέρν-

ληεο ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο παξνπζηάδνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηειηθά πεξηζζφηεξε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε. Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη ε 

εκπινθή ησλ αηφκσλ κε δξαζηεξηφηεηεο ζηελ χπαηζξν έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ, ηελ εκθάληζε πςειφηεξνπ βαζκνχ πεξηβαιινληηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηθαλφηεηαο θξίζεο ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα (Palmberg & Kuru, 2000). 

Έπεηηα απφ αλαζθφπεζε θαη κειέηε δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, δηαπηζηψζεθε 
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ζεκαληηθή έιιεηςε αληίζηνηρσλ εξεπλψλ γηα παηδηά πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ δηαπίζησζε 

απηή ζπλέβαιε ζηελ επηινγή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν.  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ πηζαλέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ 

αληηιακβαλφκελε πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο, αλάινγα κε ηε δηαθνξεηηθή 

ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ππαίζξηεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 191 καζεηέο/ηξηεο Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ (Ν = 191) απφ 

ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο.   

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Ζ αμηνιφγεζε ηεο αληηιακβαλφκελεο πιεξνθφξεζεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ έγηλε κε ηελ θιίκαθα ηεο 

«Αληηιακβαλφκελεο Πιεξνθφξεζεο γηα Πεξηβαιινληηθά Εεηήκαηα» (Εαθεηξνχδε & 

Υαηδεγεσξγηάδε, 2013). Ζ θιίκαθα αμηνινγεί ην επίπεδν ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ έλα άηνκν 

πηζηεχεη φηη θαηέρεη ζρεηηθά κε ηα ζχγρξνλα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη απνηειείηαη απφ 10 

ζέκαηα: δψα, ελέξγεηα, λεξφ, ξχπαλζε, αλαθχθισζε, βηνινγηθά θαη νηθνινγηθά πξντφληα, 

κεηαιιαγκέλεο ηξνθέο, ζέκαηα ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηνμηθά θαη 

ππξεληθά απφβιεηα θαη γεληθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ ζε 5βάζκηα 

θιίκαθα Likert (φπνπ 1 = θαζφινπ θαη 5 = πάξα πνιχ). Ζ θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο 

ζπκκεηνρήο ζε ππαίζξηεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έγηλε ζε θιίκαθα 5 επηπέδσλ (1 = θακία 

θνξά ζηε δσή κνπ, 2 = ζπάληα / ειάρηζηεο θνξέο, 3 = επθαηξηαθά, 4 = ζπρλά / 1 ή 2 θνξέο ην 

κήλα, 5 = ζπζηεκαηηθά / ζρεδφλ θάζε εβδνκάδα). Ζ εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο 

ειέγρζεθαλ επηηπρψο ( a = .78). 

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Οη καζεηέο/ηξηεο ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηνπο κνηξάζηεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Αθνχ έγηλε κία πξψηε αλάγλσζε απφ ηνπο 

ίδηνπο, δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο ζε φπνηεο εξσηήζεηο έγηλαλ. Ζ επηινγή ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ έγηλε ηπραία θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ εζεινληηθά θαη παξνπζία 

ηεο εξεπλήηξηαο.  

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε: Γηα ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ δηαθνξψλ ηεο αληηιακβαλφκελεο 

πιεξνθφξεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ έλαληη πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) 

θαη ηεο δηαθνξεηηθήο ζπρλφηεηαο ζπκκεηνρήο ζε ππαίζξηεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) εθαξκφζηεθε αλάιπζε δηαθπκάλζεσο (ANOVA) θαηά έλαλ παξάγνληα. 

Αμηνπνηήζεθε ην παθέην SPSS γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ην 49.7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ήηαλ αγφξηα θαη 

ην 50.3% ήηαλ θνξίηζηα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θνηηνχζε ζηε η΄ Γεκνηηθνχ (53.4%) θαη ην 

κηθξφηεξν ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ (46.6%). Σν επάγγεικα ηνπ παηέξα ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ζπκκεηερφλησλ (62.8%) ήηαλ «ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο» θαη ησλ ιηγφηεξσλ (0.5%) ήηαλ 

«άλεξγνο». Αληίζηνηρα, ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο ησλ πεξηζζφηεξσλ (28.8%) ήηαλ «ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο», ελψ ησλ ιηγφηεξσλ (1%) ήηαλ «ζπληαμηνχρνο». Όζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή 
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ησλ καζεηψλ ζε πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (39.3%) δήισζε φηη είρε 

ζπκκεηάζρεη 1 έσο 2 θνξέο, ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (5.8%) εκθαλίζηεθε ζε πάλσ απφ 10 

θνξέο θαη ζε ζπκκεηνρέο 6 έσο 9 θνξέο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο ππνζηήξημαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε ζηα ζέκαηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο γηα: «θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε;» (F(4,186)=3.364, 

p<.05), «ξχπαλζε ησλ αθηψλ θαη ησλ ζαιαζζψλ;» (F(4,186)=3.092, p<.05), «θαηαζηξνθή ησλ 

θπηψλ, ησλ δαζψλ θαη ησλ δψσλ;» (F(4,186)=4.132, p<.005), «ηνπηθά πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα» (F(4,186)=2.656, p<.05) θαη «ηξφπνπο πνπ κπνξνχκε θαζεκεξηλά λα 

αληηκεησπίζνπκε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα;» (F(4,186)=4.384, p<.005). πγθεθξηκέλα, νη 

καζεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ κε πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο (1 έσο 2 θνξέο ην κήλα) ζε 

ππαίζξηεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζεκείσζαλ πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ κεηαβιεηή 

αληηιακβαλφκελε πιεξνθφξεζε (M = 3.76, SD = 0.77) απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πνπ ζπκκεηείραλ 

επθαηξηαθά (M = 3.46, SD = 0.68), ζπάληα / ειάρηζηεο θνξέο (M = 3.32, SD = 0.69) ή δελ 

ζπκκεηείραλ πνηέ ζηε δσή ηνπο (M = 3.04, SD = 1.08).  

 

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππνζηήξημαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

αληηιακβαλφκελεο πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζπρλφηεηαο 

ζπκκεηνρήο ζε ππαίζξηεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα έρνπλ βξεζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο 

(Zafeiroudi & Hatzigeorgiadis, 2014) γηα καζεηέο ειηθίαο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ βαζηθφ εξέζηζκα ηφζν γηα ηα ζρνιεία, φζν θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα εκπινπηίζνπλ ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

πινπνηνχλ κε ππαίζξηεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Πεξηνξηζκνί 

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ κφλν καζεηέο/ηξηεο πνπ θνηηνχζαλ ζηελ Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ, ειηθίαο 

11 θαη 12 ρξνληψλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Ννκνχ 

Ζκαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ γηα 

καζεηέο/ηξηεο κηθξφηεξσλ ηάμεσλ, θαζψο θαη γηα καζεηέο/ηξηεο απφ φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο.  

 

Μειινληηθέο έξεπλεο 
 

Μειινληηθά ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί επξχηεξα ε αληηιακβαλφκελε πιεξνθφξεζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο 

ζε ππαίζξηεο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη λα επαλαιεθζνχλ 

παξφκνηεο έξεπλεο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα πξνθχςεη έλα ζπλνιηθφ απνηέιεζκα πνπ λα επηηξέπεη ζπγθξίζεηο κε 

άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ.  
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ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΜΔΗΞΖ ΣΟΤ 

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΥΟΡΧΝ 

 

Εαραξηάδνπ, Ε., Γνύθα, ., & Αιεμαλδξήο, Κ.
 

 

ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ 
 

 

Δηζαγσγή 
 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζεσξνχληαη νη ζεηηθέο αληηιήςεηο 

ή ζπλαηζζήκαηα πνπ έλα άηνκν δηακνξθψλεη, εθκαηεχεη ή θεξδίδεη σο απνηέιεζκα ηεο αλάκεημήο 

ηνπ κε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο. Σν ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ηθαλνπνίεζεο εμαξηάηαη 

απφ ηελ θάιπςε ησλ πξνζδνθηψλ, ησλ «ζέισ», ή ησλ αλαγθψλ ηνπ κεηά ην ηέινο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή. 

 

Δλψ πάλσ απφ φια απνηειεί κία θαιιηηερληθή δεκηνπξγία πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ ηζηνξία θάζε ηφπνπ, ν ρνξφο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο κία 

δξαζηεξηφηεηα πνπ θαιχπηεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ πνιηηψλ θαη ηαπηφρξνλα εμππεξεηεί ηελ 

αλάγθε ηνπο γηα ςπραγσγία θαη δηάιεηκκα απφ ηε κνλνηνλία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ δσήο θαη δηαζθέδαζε (Γνχιηαο, Κνζκίδνπ, Παπινγηάλλεο & Παηζηανχξαο, 2005; 

Λαζθαξίδε, Μσπζηάδνπ & Κνχιε, 2009). Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ θίλεζε ν άλζξσπνο 

θαηνξζψλεη λα εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα, λα βειηηψζεη ην ζσκαηηθφ, γλσζηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ 

πξνθίι θαη λα πεηχρεη ηελ ηαπηφρξνλε εμέιημε θαη ελαξκφληζε ηεο ζθέςεο, ηεο ςπρήο θαη ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ (Μπέιια, Γηξραιίδνπ & Νηληαηζνχδεο, 2009). Ζ δηαζθέδαζε, ε αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ θαη ε βειηίσζε ηεο ςπρνινγηθήο δηάζεζεο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε 

ρνξεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αηηηνινγνχλ γηαηί ν ρνξφο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο 

(Γνπιηκάξεο θ.ά., 2008). 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε έλλνηα ηεο «αλάκεημεο» κε κηα δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο απνηειεί 

δεκνθηιέο αληηθείκελν κειέηεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηεο αλαςπρήο θαη 

ηνπ αζιεηηζκνχ, θαζψο πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηηο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ αθνζίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο (Θενδσξάθεο, Αιεμαλδξήο, 

Παλνπνχινπ & Βιαρφπνπινο, 2008). Ζ αλάκεημε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε κηα δξαζηεξηφηεηα θαη ζην πφζν ζεκαληηθή ηε 

ζεσξνχλ (Νάζζεο & Θενδσξάθεο, 2008), ελψ ηα επίπεδα αλάκεημεο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα 

αλαςπρήο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ζηφρνπο, ηηο αμίεο, ηα θίλεηξα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ 

(Θενδσξάθεο, Αιεμαλδξήο, Παλνπνχινπ & Βιαρφπνπινο, 2008), ηα νπνία ζα πξέπεη λα  

ζπκπίπηνπλ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξαζηεξηφηεηαο αλαςπρήο πνπ ζπκκεηέρεη 

(Θενδσξάθεο, Παλνπνχινπ & Βιαρφπνπινο, 2007).  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδνπλ ελήιηθεο 

ρνξεπηέο αλαςπρήο απφ ηελ αλάκεημή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ.  

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 203 ελήιηθεο ρνξεπηέο αλαςπρήο πνπ δηδάζθνληαη ειιεληθνχο 

παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ζε ρνξεπηηθνχο ζπιιφγνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. 



Ελληνική Επιςτημονική Εταιρεία Διοίκηςησ Αθλητιςμοφ & Αναψυχήσ 
Πρακτικά 15

ου
 Συνεδρίου – Θεςςαλονίκη, 05 – 07 Δεκεμβρίου 2014 

57 

www.elleda.gr 

 

Όξγαλα ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ Beard & Ragheb (1980), γηα ηελ κέηξεζε ηεο αλάκεημεο ζηα πξνγξάκκαηα 

παξαδνζηαθψλ ρσξψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δηαζηάζεηο ηεο έιμεο, θεληξηθφηεηαο θαη απηφ-

έθθξαζεο (Kyle et al., 2003), ελψ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο αλάκεημεο ησλ ελήιηθσλ ζε 

πξνγξάκκαηα ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνζιακβάλνπλ απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά ρξεζηκνπνηήζεθε ην κε παξακεηξηθφ ηεζη Kruskal – Wallis 

(Κακπίηζεο, 2004). 

 

Απνηειέζκαηα - πδήηεζε 

 

Ζ αλάιπζε ζπζηνηρηψλ (cluster analysis) γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρνξεπηψλ ζε άηνκα κε πςειή, 

κέηξηα θαη ρακειή αλάκεημε επηβεβαίσζε ηελ χπαξμε 3 νκάδσλ (πςειή Ν = 81, κέηξηα Ν = 69 

θαη ρακειή Ν = 53). Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο αλάκεημεο ησλ ελήιηθσλ ζε πξνγξάκκαηα 

ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνζιακβάλνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο έδεημαλ φηη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ (x
2
(2) = 46.8, p<0.001), κε ηελ νκάδα ηεο πςειήο αλάκεημεο λα έρεη ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο.  

 

ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη νη ελήιηθνη πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα ειιεληθψλ 

παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ζεσξνχλ φηη εηζπξάηηνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε απηά, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηνπο 

πξνζδίδεη επραξίζηεζε. Όζν, δε, κεγαιχηεξε είλαη ε ελαζρφιεζή ηνπο θαη άξα πςειφηεξε ε 

αλάκεημε (Μ = 6.9012) κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο ηφζν κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε θαίλεηαη 

λα αληινχλ, αθνχ ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα απνθηά ζεκαληηθή ζέζε ζηε δσή ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ησλ Θενδσξάθε, Παλνπνχινπ & 

Βιαρφπνπινπ (2007), ελψ δελ ζπκθσλνχλ κε απηά ησλ Θενδσξάθε & Μπεκπέηζνπ (2003) θαη 

Παπαδνπνχινπ & Θενδσξάθε (2004), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

αζιεηηθή εκπεηξία, ηφζν ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη αζιεηέο απφ ηελ απφδνζή ηνπο, 

πηζαλφλ γηαηί έρνπλ πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο απφ ηνπο εαπηνχο ηνπο.  

 

πκπεξάζκαηα 
 

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη ν βαζκφο αλάκεημεο κε ηα πξνγξάκκαηα ειιεληθψλ 

παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ αλαςπρή, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα έρεη ηδηαίηεξε αμία γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ. Απηή ε ζρέζε ηεο 

αλάκεημεο κε ηελ ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ ρνξεπηηθψλ 

ζπιιφγσλ λα αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ παξακνλή ησλ κειψλ ηνπο 

ζηηο ρνξεπηηθέο νκάδεο, αιιά θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ ζε απηέο. 
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ΓΤΝΑΜΖ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΠΗΣΖ 

ΚΑΗ Ζ ΥΔΖ ΣΖ ΜΔ ΣΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Δ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΝΑΦΤΥΖ  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Α/ΘΜΗΑ ΚΑΗ Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Πξώηνο, Μ. Η.,
1
 Γηαλλή, Μ.,

2
 Πξώηνο, Μ.,

1
 Κνπζνύξεο, Υ.,

3
 Κώζηα, Γ.,

2
 & Φηιίππνπ, Φ.

2
 

 

1
 ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ  

2
 ΣΔΦΑΑ, ΓΠΘ

  

3
 ΣΔΦΑΑ, ΓΠ 

 

Δηζαγσγή 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη κέινο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ κε ηηο δηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, 

πηζηεχσ θαη ζηάζεηο ζε ζέκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηε δσή ηνπ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, αιιά θαη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ γεληθφηεξα. Έλαο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο 

ησλ αλζξψπσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή είλαη ε δχλακε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο (Francis, 

1997), ε νπνία νξίδεηαη σο ε ζπκκφξθσζε ζηηο παξαδνζηαθέο πεπνηζήζεηο ηεο ζξεζθείαο 

(Kelley, Hoffman & Gill, 1990) θαη θαηαγξάθεη ηελ πεπνίζεζε γηα ηελ αιήζεηα ηεο ζξεζθείαο 

πνπ δίλεη ζηαζεξφηεηα ζηε δσή. Οη Deford (1976) θαη Hoffman (1985) αλαθέξνπλ φηη, αλ θαη ν 

ζξεζθεπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζπλήζσο, δελ θαίλεηαη λα είλαη ε θχξηα επηξξνή, σζηφζν κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηελ πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε απέλαληη ζε κία ζεηξά απφ θνηλσληθά θαη 

εζηθά δεδνκέλα.  

 

Μία αλζξψπηλε ζηάζε πνπ εθδειψλεηαη ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

είλαη ε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Ο φξνο «αζιεηηζκφο αλαςπρήο» 

αθνξά κία πιεηάδα δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα απνθέξνπλ πνιιαπιά ζσκαηηθά, ςπρηθά 

θαη πλεπκαηηθά νθέιε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (Scherl, 1989). Ο αζιεηηζκφο αλαςπρήο 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο «ζρφιεο», πνπ ζηφρν έρνπλ λα θέξνπλ ην άηνκν ζε 

θαηάζηαζε «αλαςπρήο», αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν πξνζέγγηζεο, πνπ κπνξεί λα είλαη ε 

ςπραγσγία, ην παηρλίδη, ή ε δηαζθέδαζε (Κνπζνχξεο, 2006).  

 

Θξεζθεία θαη αζιεηηζκφο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ αλζξψπσλ 

(Bryant & McElroy, 1997) θαη ε κειέηε ηνπο έρεη έλα νπζηψδεο ελδηαθέξνλ. Ζ ζεκαζία κηαο 

κειέηεο φπσο ε παξνχζα απνθηά κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ επεηδή: α) αζρνιείηαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

θαη β) κέρξη ζήκεξα ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηε ρψξα καο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη 

πεξηνξηζκέλν. 

 

Ζ ζξεζθεπηηθή πίζηε σο κηα πλεπκαηηθή (γλσζηηθή) έλλνηα, πηζαλά, λα επεξεάδεηαη απφ 

αλαπηπμηαθνχο δείθηεο φπσο ε ειηθία (Smith & Denton, 2005) θαη νη εκπεηξίεο (Nisan, 1984). Ζ 

πνηφηεηα ησλ εκπεηξηψλ είλαη δήηεκα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν δεη ην θάζε 

άηνκν (Proios, Doganis, & Proios, 2006). Δπίζεο, θαη ην γέλνο εμεηάδεηαη σο έλαο αλαπηπμηαθφο 

δείθηεο, ν νπνίνο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δχλακε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο 

(Batson, Schoenrade, & Ventis, 1993). 
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θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε κηαο πηζαλήο ζρέζεο κεηαμχ δχλακεο 

ζξεζθεπηηθήο πίζηεο θαη ζπρλφηεηαο ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. 

Δπίζεο, εμεηάζηεθε ε πηζαλή χπαξμε δηαθνξψλ ζηε δχλακε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο θαη ζηε 

ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, ηηο 

εκπεηξίεο (ρξφληα ππεξεζίαο), ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ην γέλνο. 

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 150 άλδξεο θαη 256 γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί (Ν = 406), απφ 

ηνπο νπνίνπο νη 19 ήηαλ Νεπηαγσγνί, νη 107 ήηαλ Γάζθαινη θαη νη 280 ήηαλ Καζεγεηέο. Γηα ηηο 

αλάγθεο απηήο ηεο κειέηεο ε ειηθία ηνπο ρσξίζηεθε ζε 4 επίπεδα: 20-30 (Ν = 35), 31-40 (Ν = 

68), 41-50 (Ν = 217) θαη 51-60 (Ν = 86) ρξνλψλ θαη ε εκπεηξία ηνπο (ρξφληα ππεξεζίαο) 

ρσξίζηεθε ζε 7 επίπεδα: 0-5 (Ν = 39), 6-10 (Ν = 63), 11-15 (Ν = 130), 16-20 (Ν = 66), 21-25 (Ν 

= 49), 26-30 (Ν = 47), 31-35 (Ν = 10), ελψ 2 δελ δήισζαλ ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο. 

 

Όξγαλα ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δχλακεο ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε κία έγθπξε έθδνζε (Dianni, Proios, & Kouthouris, 2014) ηνπ Santa Clara 

Strength of Religious Faith Questionnaire (SCSRFQ) (Plante & Boccaccini, 1997), ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ 10 εξσηήζεηο (ζέκαηα). Οη εξσηήζεηο βαζκνινγνχληαη ζε κηα 4βάζκηα θιίκαθα 

ηχπνπ Likert (φπνπ 1 = δηαθσλψ έληνλα θαη 4 = ζπκθσλψ έληνλα) θαη νη πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο δείρλνπλ κεγαιχηεξε δχλακε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο. Οη βαζκνινγίεο κπνξνχλ λα 

θπκαίλνληαη απφ ην 10 (ρακειφηεξε δχλακε ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο) κέρξη ην 40 (πςειφηεξε 

δχλακε ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο). 

 

Ζ ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο εμεηάζηεθε κέζα απφ ηελ 

εξψηεζε «Πφζν ζπρλά θάλεηο δξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο / άζιεζεο, ή άιια ζπνξ ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ζνπ». Απηή ε εξψηεζε απαληήζεθε ζε κηα 5-ζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert (φπνπ 1 = 

θαζφινπ, 2 = κφλν επθαηξηαθά [αλ ηχρεη], 3 = θάπνηεο θνξέο [4 θνξέο ην κήλα], 4 = ζπρλά [6 

θνξέο ην κήλα], 5 = ζπζηεκαηηθά [3 θνξέο ηελ εβδνκάδα]). 

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Αξρηθά, δεηήζεθε ε άδεηα απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο, ηνλίδνληαο φηη ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ αλψλπκν θαη ε 

ζπκκεηνρή εζεινληηθή. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ζην ζρνιείν ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ήηαλ αλψλπκν. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Ζ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αξρηθά γηα ηε δχλακε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

έδεημε φηη απηή βξίζθεηαη ζε έλα κέηξην επίπεδν, ελψ γηα ηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ππεξίζρπζε ε θιίκαθα «θάπνηεο θνξέο» (Πίλαθαο 1). ε φηη αθνξά 

ζην θχιν, βξέζεθε φηη νη βαζκνινγίεο ησλ γπλαηθψλ ζηε δχλακε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ήηαλ 

πςειφηεξεο ησλ αλδξψλ, ελψ γηα ηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ππεξίζρπζαλ απηέο ησλ αλδξψλ 

έλαληη ησλ γπλαηθψλ. Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο θαλέξσζε φηη νη δηαθνξέο ζηηο 

βαζκνινγίεο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζηε δχλακε ζξεζθεπηηθήο πίζηεο κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ γηα ηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο έδεημε φηη ήηαλ ζεκαληηθέο (F(1,405) = 3.71, p < .05, n
2 
= .009). 
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Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλά θχιν. 

 
 

Μεηαβιεηέο 

Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν 

ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ 

Θξεζθεπηηθή πίζηε 26.23 7.95 27.08 7.65 26.77 7.77 

πρλφηεηα ζπκκεηνρήο 3.50 1.25 3.25 1.26 3.34 1.26 

 

ε φηη αθνξά ζηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο γηα ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

νη Νεπηαγσγνί ζεκείσζαλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο έλαληη ησλ Γαζθάισλ θαη ησλ Καζεγεηψλ, 

ελψ ζε φηη αθνξά ζηε ζπρλφηεηα νη Καζεγεηέο ζεκείσζαλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο έλαληη ησλ 

άιισλ εθπαηδεπηηθψλ (Πίλαθαο 2). Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο θαλέξσζε φηη νη 

δηαθνξέο ζηηο βαζκνινγίεο γηα ηε δχλακε ζξεζθεπηηθήο πίζηεο κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (F(1,404) = 7.87, p < .001, n
2 

= .038), ελψ γηα ηε 

ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο. 

 

Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο. 

 
 

Μεηαβιεηέο 

Νεπηαγσγνί Γάζθαινη Καζεγεηέο 

ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ 

Θξεζθεπηηθή πίζηε 28.58 6.61 24.28 8.07 27.60 7.52 

πρλφηεηα ζπκκεηνρήο 3.32 1.10 3.28 1.24 3.37 1.28 

 

ε φηη αθνξά ζηελ ειηθία γηα ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 20-30 ρξνλψλ ζεκείσζαλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο έλαληη ησλ άιισλ 

επηπέδσλ ειηθίαο, φπσο επίζεο θαη γηα ηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο (Πίλαθαο 3). Μνλνκεηαβιεηή 

αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο θαλέξσζε φηη νη δηαθνξέο ζηηο βαζκνινγίεο γηα ηε δχλακε 

ζξεζθεπηηθήο πίζηεο, αιιά θαη ηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

Πίλαθαο 3. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλά επίπεδν ειηθίαο. 

 
 

Μεηαβιεηέο 

20-30 εηώλ 31-40 εηώλ 41-50 εηώλ 51-60 εηώλ 

ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ 

Θξεζθεπηηθή πίζηε 27.83 6.45 26.40 7.44 26.99 7.46 26.08 9.19 

πρλφηεηα ζπκκεηνρήο 3.40 1.14 3.32 1.34 3.33 1.24 3.37 1.32 

 

Σα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα εκπεηξίαο γηα ηε δχλακε ζξεζθεπηηθήο πίζηεο έδεημαλ 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε κέγηζηε εκπεηξία (31-35 ρξφληα) ζεκείσζαλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο 

έλαληη ησλ άιισλ επηπέδσλ εκπεηξίαο. Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε κηθξφηεξε εκπεηξία (0-5 

ρξφληα) θαλέξσζαλ φηη έρνπλ πςειφηεξε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο (Πίλαθαο 4). Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο θαλέξσζε φηη νη δηαθνξέο 

ζηηο βαζκνινγίεο γηα ηε δχλακε ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (F(1,402) = 2.51, 

p < .05, n
2 
= .037), ελψ γηα ηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο δελ ήηαλ ζεκαληηθέο. 
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Πίλαθαο 4. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλά επίπεδν εκπεηξίαο. 

 
 

 

Μεηαβιεηή 

0-5 ρξόληα 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

ΜΟ 

(ΣΑ) 

ΜΟ 

(ΣΑ) 

ΜΟ 

(ΣΑ) 

ΜΟ 

(ΣΑ) 

ΜΟ 

(ΣΑ) 

ΜΟ 

(ΣΑ) 

ΜΟ 

(ΣΑ) 

Θξεζθεπηηθή πίζηε 27.69 

(7.03) 

28.81 

(6.96) 

26.73 

(7.10) 

26.12 

(7.90) 

23.73 

(8.76) 

26.72 

(8.93) 

30.20 

(8.60) 

πρλφηεηα ζπκκεηνρήο 3.64 

(1.03) 

3.25 

(1.28) 

3.38 

(1.27) 

3.39 

(1.27) 

3.10 

(1.35) 

3.32 

(1.33) 

3.30 

(1.25) 

 

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο δελ θαλέξσζαλ ηελ χπαξμε ζρέζεο 

κεηαμχ ηεο δχλακεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο κε ηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο ζε επίπεδν (r = -.008, p> .05). 

 

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

 

Σα επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο δελ επηβεβαίσζαλ ηελ ππφζεζε γηα ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ζπρλφηεηαο θαη ζξεζθεπηηθήο πίζηεο. Απηφ ην εχξεκα θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε αληίζηνηρν ησλ 

Chliaoutakis, Drakou, Gnardellis, Galariotou, Gara & Chliaoutaki (2002) πνπ αλαθέξεη γηα ηνπο 

Έιιελεο νξζφδνμνπο πηζηνχο φηη έρνπλ πηνζεηήζεη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πγείαο, αηνκηθήο 

πγηεηλήο θαη δηαηξνθήο, αιιά δελ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο κέζσ ηεο ζπρλήο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

ε φηη αθνξά ζηνπο αλαπηπμηαθνχο δείθηεο ειηθία θαη εκπεηξία, βξέζεθε φηη κφλνλ νη εκπεηξίεο 

επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο θαη φηη απηή είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο. Οη Jung (1943; 1964) θαη McFadden 

(1996) ππνζηεξίδνπλ φηη ε πλεπκαηηθή-ζξεζθεπηηθή αλάπηπμε επέξρεηαη ζην δεχηεξν κηζφ ηεο 

ελήιηθεο δσήο θαη ζπλδέεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, 

δεδνκέλν πνπ πηζαλά ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ειηθίεο ησλ θαζεγεηψλ κε ηε κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία. 

 

Αθφκε, βξέζεθε φηη φπσο νη εκπεηξίεο, έηζη θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (βαζκίδα εθπαίδεπζεο: 

λεπηαγσγείν, δεκνηηθφ, γπκλάζην / ιχθεην) είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε 

ηεο δχλακεο ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο. Ζ δνπιεηά ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη επεξεάδεη ηελ πνξεία ησλ ζηάζεσλ (Stoll & Beller, 1999). ε αληίζεζε κε ηηο 

άιιεο κεηαβιεηέο, ηα επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο ππνζηήξημαλ ηελ επίδξαζε ηνπ γέλνπο ζηε 

ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο εκθαλίδνληαο κία ππεξνρή ησλ 

αλδξψλ. Απηφ ην εχξεκα ππνζηεξίδεηαη απφ άιιεο κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ φηη νη άλδξεο κέζα 

απφ ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο εθθξάδνπλ ηελ επραξίζηεζή ηνπο 

(Κνηζηακπαΐδνπ, Αιεμαλδξήο, Κνπζνχξεο, & Κψζηα, 2007) θαη φηη ην γπλαηθείν θχιν 

αληηκεησπίδεη πάληνηε πεξηζζφηεξα εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο αλαςπρήο (Κνπζνχξεο, 

Κνληνγηάλλε & Αιεμαλδξήο 2008). 
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Δλόηεηα 2: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 

 

ΑΠΟΣΤΠΧΝΟΝΣΑ ΣΖ ΓΤΝΑΜΖ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ Δ ΔΝΑ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΟΡ 
 

Καξνιίδεο, Γ., & Αλδξνπιάθεο, Γ. 

 

Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Πάηξαο 

 

Δηζαγσγή 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε πξφβιεςε ηεο απφδνζεο ησλ αληηπάισλ ελφο αγψλα ζε έλα νκαδηθφ ζπνξ 

κε ρξήζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο αληίπαινπο ηφζν πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, φζν θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ απνηειεί ελδηαθέξνλ αληηθείκελν έξεπλαο. Έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ νκάδσλ είλαη ε πνηφηεηά ηνπο. Οη Taylor, 

Mellalieu, James & Shearer (2008), Sampaio, Lago, Casais & Leite (2010), Lago & Lago-

Ballesteros (2011), Pratas, Volossovitch & Ferreira (2012), Gomez, Prieto, Perez & Sampaio 

(2013) θαη Almeida, Pauo & Volossovitch (2014) πξνζέγγηζαλ ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

νκάδσλ αμηνινγψληαο ηε ζέζε ηνπο ζηελ θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο κε κεζφδνπο clustering. 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζία ήηαλ λα ζπγθξνηήζεη έλα λέν δείθηε κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

αληίπαισλ νκάδσλ ελφο νκαδηθνχ αζιήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ζην 

πξσηάζιεκα πνπ ζπκκεηέρνπλ.  

 

Μεζνδνινγία 

 

Ο πίλαθαο βαζκνινγίαο παξέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ελφο αγψλα: ηελ 

θαηάηαμε ησλ νκάδσλ, ηε βαζκνινγία ηνπο, ην πιήζνο ησλ αγσληζηηθψλ, ην ζχλνιν ησλ 

απνηειεζκάησλ (λίθεο – ηζνπαιίεο - ήηηεο) ηνπο, θαζψο θαη ηα ηέξκαηα πνπ ζεκείσζαλ / 

δέρηεθαλ. Μεηά ηελ m-ζηή αγσληζηηθή ελφο πξσηαζιήκαηνο ε βαζκνινγία  πνπ έρεη ε νκάδα 

i πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 
φπνπ  ην πιήζνο ησλ ληθψλ,  ην πιήζνο ησλ ηζνπαιηψλ θαη  ην πιήζνο ησλ 

εηηψλ ηεο νκάδαο, εληφο θαη εθηφο έδξαο αληίζηνηρα, θαη νη ζπληειεζηέο βαζκνινγίαο 

αλά λίθε, ηζνπαιία θαη ήηηα. Δχθνια πξνθχπηεη φηη . Οη θαηαλνκέο 

ησλ  κπνξνχλ πξνζεγγηζηηθά λα ζεσξεζνχλ πεηξάκαηα ηχρεο Bernoulli, ελψ ε 

αληίζηνηρε κέζε πηζαλφηεηα εκθάληζή ηνπο  πξνζεγγίδεηαη ζε θάζε αγσληζηηθή απφ 

ην ζπζζσξεπκέλν άζξνηζκα ηνπ πιήζνπο ησλ ληθψλ, ηζνπαιηψλ θαη εηηψλ εληφο έδξαο 

δηαηξεκέλν κε ην ζχλνιν ησλ αγψλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζηηο m-1 αγσληζηηθέο. Δχθνια 

απνδεηθλχεηαη φηη ν κέζνο θαη ε δηαθχκαλζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ νκάδσλ ζηε m-ζηε 

αγσληζηηθή είλαη: 

, 
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φπνπ κε  ζπκβνιίδεηαη ην πιήζνο ησλ αγψλσλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηηο m-1 αγσληζηηθέο 

γηα m>1. Δθαξκφδνληαο θαλνληθνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο ζχκθσλα κε ηε ζρέζε: 

 
κπνξεί λα νξηζηεί σο δείθηεο πνηφηεηαο ηεο νκάδαο i ζηε m-ζηε αγσληζηηθή ην: 

 
Όπσο νξίζηεθε παξαπάλσ, ν δείθηεο  εθθξάδεη ην πνζνζηφ ησλ νκάδσλ ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο πνπ είλαη ρεηξφηεξεο απφ ηελ νκάδα i θαη, επνκέλσο, ε ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ 

κεηαμχ 2 νκάδσλ εθθξάδεη άκεζα πνηα θαη πφζν απφ ηηο 2 είλαη θαιχηεξε. 

 

Απνηειέζκαηα  

 

Γηα λα εμεηαζηεί αλ ν δείθηεο δχλακεο αμηνινγεί ηθαλνπνηεηηθά ηε δπλακηθφηεηα ησλ νκάδσλ, 

εθηειέζηεθε γξακκηθή παιηλδξφκεζε γηα λα εξκελεπηεί ε δηαθνξά ζην απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ 

ελφο πξσηαζιήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο σο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο ηηο δπλακηθφηεηεο ησλ 

νκάδσλ πνπ αγσλίζηεθαλ, δειαδή: 

 
 

ηνλ  

ηελ  απεηθνλίδεηαη ην αληίζηνηρν ηεξαξρηθφ δέληξν παιηλδξφκεζεο (Hothom, Hornik & Zeilis, 

2006) γηα ην πξσηάζιεκα ηεο Α1 ΔΑΚΔ. Παξαηεξνχκε φηη ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο 

είλαη ε δπλακηθφηεηα ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο πνπ έρεη θαη ηνλ κεγαιχηεξν θαηά απφιπηε 

ηηκή ζπληειεζηή βήηα ζηνλ Πίλαθα 1, δηαρσξίδνληαο ηηο νκάδεο κε δχλακε κεγαιχηεξε, ή 

κηθξφηεξε ηνπ 0,702. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1: Ηεξαξρηθφ δέληξν παιηλδξφκεζεο ηνπ ειιεληθνχ πξσηαζιήκαηνο κπάζθεη Α1 ΔΑΚΔ.  

 

 εκθαλίδνληαη νη ζπληειεζηέο   θαη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ  ησλ αληίζηνηρσλ 

παιηλδξνκήζεσλ γηα ην ειιεληθφ πξσηάζιεκα κπάζθεη Α1 ΔΑΚΔ, ην ηνπηθφ πξσηάζιεκα 

κπάζθεη Α1 ΔΚΑΖ, ην ηηαιηθφ πξσηάζιεκα κπάζθεη LegaBasket Serie A, ην ηζπαληθφ 

πξσηάζιεκα κπάζθεη ACB θαη ην ειιεληθφ πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ SuperLeague ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2013-2014. 

 

Πίλαθαο 1: Μνληέια γξακκηθψλ παιηλδξνκήζεσλ εξκελείαο ηεο δηαθνξάο ζην απνηέιεζκα ελφο 

αγψλα. 

 

Πξσηάζιεκα 
   

R
2
 

Α1 ΔΑΚΔ 9,000
***

 16,950
***

 -25,250
***

 0,44 

Α1 ΔΚΑΖ 3,814
.
 19,527

***
 -22,772

***
 0,40 

SUPER LEAGUE 0,7810
**

 1,777
***

 -2,057
***

 0,17 
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ΗΠΑΝΗΚΟ 1,190 24,225
***

 -20,367
***

 0,28 

ΗΣΑΛΗΚΟ 3,990
*
 12,903

***
 -11,944

***
 0,19 

Signif. Codes 0   ‗***‘   0,001   ‗**‘   0,01   ‗*‘   0,05   ‗.‘  0,1   ‗ ‘   1 

 

ηελ  απεηθνλίδεηαη ην αληίζηνηρν ηεξαξρηθφ δέληξν παιηλδξφκεζεο (Hothom, Hornik & Zeilis, 

2006) γηα ην πξσηάζιεκα ηεο Α1 ΔΑΚΔ. Παξαηεξνχκε φηη ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο 

είλαη ε δπλακηθφηεηα ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο πνπ έρεη θαη ηνλ κεγαιχηεξν θαηά απφιπηε 

ηηκή ζπληειεζηή βήηα ζηνλ Πίλαθα 1, δηαρσξίδνληαο ηηο νκάδεο κε δχλακε κεγαιχηεξε, ή 

κηθξφηεξε ηνπ 0,702. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1: Ηεξαξρηθφ δέληξν παιηλδξφκεζεο ηνπ ειιεληθνχ πξσηαζιήκαηνο κπάζθεη Α1 ΔΑΚΔ.  

 

πκπεξάζκαηα 

 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη έλαο λένο δείθηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ νκάδσλ πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηε δπζθνιία ηνπ πξσηαζιήκαηνο, 

αθνχ εθθξάδεη πφζν θαη πνηα νκάδα είλαη θαιχηεξε αλάκεζα ζε απηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξσηάζιεκα. Δπηπιένλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα, αλ ε πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγία εθαξκνζηεί γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δηαθνξάο απνηειέζκαηνο ζε έλαλ αγψλα 

πξσηαζιήκαηνο ηφηε ε πξνβιεςηκφηεηα ηεο κεζφδνπ δηαθέξεη απφ πξσηάζιεκα ζε πξσηάζιεκα 

θπκαηλφκελε απφ 17% έσο θαη 44%. ε κειινληηθή έξεπλα ε κεζνδνινγία απηή ζα εθαξκνζηεί 

ζηα ζηνηρεία ηεο άκπλαο θαη ηεο επίζεζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο βαζκνινγίαο. 

 

Βηβιηνγξαθία 
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ΣΑΤΣΗΔΗ ΣΧΝ ΟΠΑΓΧΝ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ 

 

Παπαδόπνπινο, Γ., & Βηνιηληδή, Κ. 

 

ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 

 

Δηζαγσγή 

 

χκθσλα κε ηε Θεσξία ηεο Κνηλσληθήο Σαπηφηεηαο, νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα θαηεγνξηνπνηνχλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηνπο άιινπο ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο κε βάζε δηάθνξα 

θξηηήξηα, φπσο ειηθία, θχιν, ζξεζθεία, θιπ. (Tajfel & Turner, 1985), γηαηί απηφ παξέρεη έλα 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν λα μερσξίδνπλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, αιιά θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο κέζα ζε κηα θνηλσληθή θαηεγνξία (Dutton, 1994). χκθσλα κε ηνλ Finn (1994), ε 

ηαχηηζε κε κηα θνηλσληθή νκάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ ηαπηηζκέλνπ. Σν πψο 

βιέπεη έλα άηνκν ηνλ εαπηφ ηνπ εμαξηάηαη απφ ηηο νκαδηθέο ππαγσγέο ηνπ θαη εηδηθφηεξα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηθήο ηνπ (έζσ) νκάδαο απφ θάπνηα άιιε (έμσ) νκάδα. Απηή ε ζπγθξηηηθή 

πξννπηηθή ζπλδέεη ηελ θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα (Tajfel & 

Forgas, 1981), ελψ παξάιιεια ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ε δηαηήξεζε ζεηηθψλ 

θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ αλαδχνληαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο ζχγθξηζεο. 

«Δίκαζηε ό,ηη είκαζηε επεηδή απηνί δελ είλαη απηό πνπ είκαζηε» (Tajfel & Forgas, 1981, 284). 

Έηζη, ε ζχγθξηζε κπνξεί, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, λα νδεγήζεη ζηε ζχγθξνπζε θαη ηελ 

αληηπαιφηεηα. 

 

Ζ ηαχηηζε κε ηελ αζιεηηθή νκάδα ζεσξείηαη σο κηα κνξθή θνηλσληθήο ηαχηηζεο (Trail, Anderson 

& Fink, 2000; Trail, Fink & Anderson, 2003).  Οη Wann & Branscombe (1993) ππνζηεξίδνπλ φηη 

ε ηαχηηζε ησλ θηιάζισλ κε ηελ νκάδα ηνπο εθθξάδεη ηελ ςπρνινγηθή ζχλδεζή ηνπο κε απηή θαη 

ην βαζκφ κε ηνλ νπνίν βιέπνπλ ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο ηνπο σο θεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ εαπηνχ 

ηνπο. Οη Wann, Schrader & Wilson (1999) επηζεκαίλνπλ πσο φηαλ ε νκάδα ηνπ νπαδνχ ληθά, ν 

ηειεπηαίνο απνθνκίδεη έλα αίζζεκα επίηεπμεο θαη εθπιήξσζεο. Τπάξρεη κία επξεία αληίιεςε φηη 

έλα απφ ηα θίλεηξα ησλ νπαδψλ ησλ αζιεηηθψλ νκάδσλ είλαη ε επηζπκία ηνπο λα απμήζνπλ ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο (Branscombe & Wann, 1991; 1994; Sloan, 1989).  

 

Χζηφζν, ελψ ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο πξνβιέπεη ηε ζχγθξηζε θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ηελ αληηπαιφηεηα θαη ηε «ζχγθξνπζε» αλάκεζα ζηελ νκάδα ηνπ νπαδνχ θαη ηηο 

αληηπάινπο ηεο, ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο ηαχηηζεο ησλ θηιάζισλ κε 2 αζιεηηθέο 

νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία, ηελ ηνπηθή θαη ηε «κεγάιε», δειαδή κε κία απφ 

απηέο πνπ ζπλήζσο δηεθδηθνχλ ην πξσηάζιεκα ηεο ρψξαο θαη ηελ αληηπξνζσπεχνπλ ζε δηεζλείο 

αγψλεο. 

 

Σα επηηεχγκαηα ησλ θεκηζκέλσλ αζιεηψλ δελ ελδπλακψλνπλ κφλν ην θχξνο ησλ νκάδσλ ηνπο 

θαη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ νπαδψλ, αιιά πνιιέο θνξέο θαη ην θχξνο ηεο ρψξαο ηνπο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, νη πςεινχ επηπέδνπ αζιεηέο απνιακβάλνπλ εθηεηακέλεο πξνβνιήο απφ ηα ΜΜΔ θαη 

επεξεάδνπλ ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Οη θεκηζκέλνη αζιεηέο ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα 

επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ πνπ ηαπηίδνληαη καδί ηνπο θαη ηνπο 

«εηδσινπνηνχλ» (Chung, 2003). Δμαηηίαο απηή ηεο επίδξαζεο νη αζιεηηθέο δηαζεκφηεηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο εθζηξαηείεο πξνψζεζεο (Jones & Schumann, 2000) θαη κάιηζηα 

νη ακνηβέο ηνπο είλαη εμαηξεηηθά πςειέο (Bower & Mateer, 2008). 
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θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο 

ηαχηηζεο ησλ νπαδψλ κε ηελ ηνπηθή θαη ηε ζεσξνχκελε «κεγάιε» νκάδα θαη ηεο ηαχηηζεο κε ην 

αζιεηηθφ είδσιν.  

  

Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

 

Ζ1. Ζ ηαχηηζε κε ηελ ηνπηθή θαη ηε «κεγάιε» νκάδα ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή αζιεηηθνχ 

εηδψινπ.  

Ζ2. Ζ ηαχηηζε κε ηελ ηνπηθή θαη ηε «κεγάιε» νκάδα, θαζψο θαη ε ηαχηηζε κε ην αζιεηηθφ 

είδσιν ζρεηίδνληαη κε ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ νπαδνχ.   

Ζ3. Ζ ηαχηηζε κε ηελ ηνπηθή νκάδα, ε ηαχηηζε κε ηε «κεγάιε» νκάδα θαη ε ηαχηηζε κε ην 

αζιεηηθφ είδσιν ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 

Μεζνδνινγία  

 

Γείγκα: Σν δείγκα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απνηέιεζαλ 200 άηνκα (Ν = 200) απφ ην 

Βφιν, ηελ Καβάια θαη ηε Ξάλζε πνπ δήισζαλ νπαδνί ησλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ ησλ πφιεψλ 

ηνπο, νη νπνίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αγσλίδνληαλ ζηε Α΄ επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ηεο 

Διιάδαο, αληαγσληδφκελεο δειαδή ηηο ζεσξνχκελεο κεγάιεο νκάδεο.  

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηεινχληαλ απφ 49 

εξσηήζεηο, ρσξηζκέλεο ζε 5 ελφηεηεο: α) ηεο Απηνεθηίκεζεο, β) ηεο Σαχηηζεο κε ηελ ηνπηθή 

νκάδα, γ) ηεο Σαχηηζεο κε ηε «κεγάιε» νκάδα, δ) ηεο Σαχηηζεο κε ην αζιεηηθφ είδσιν θαη ε) 

ησλ δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ απηνεθηίκεζε κεηξήζεθε κε ηελ θιίκαθα Rosenberg Self-

Esteem Scale (RSES) (Rosenberg, 1989), ε νπνία είλαη έλα κνλνπαξαγνληηθφ φξγαλν πνπ 

απνηειείηαη απφ 10 ζέκαηα, 5 απφ ηα νπνία είλαη δηαηππσκέλα ζεηηθά θαη 5 αξλεηηθά. Χζηφζν, 

αξθεηέο πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο έδεημαλ φηη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά δηαηππσκέλα 

ζέκαηα θνξηίδνπλ ζε 2 δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Έηζη, επηιέρζεθαλ κφλν ηα 5 ζεηηθά 

δηαηππσκέλα ζέκαηα, αθνχ απνηεινχλ πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθνχο παξάγνληεο ηεο έλλνηαο ηεο 

απηνεθηίκεζεο (Marsh, 1996). Οη απαληήζεηο δίλνληαλ πάλσ ζε κηα 4βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ 

Likert, φπνπ 0 = δηαθσλψ απφιπηα θαη 3 = ζπκθσλψ απφιπηα. 

 

Οη ηαπηίζεηο κε ηηο νκάδεο κεηξήζεθαλ κε ηελ θιίκαθα Sport Spectator Identification Scale 

(SSIS) (Wann & Branscombe, 1993), φπσο απηή πξνζαξκφζηεθε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα απφ 

ηνπο Theodorakis et al., (2006). Οη απαληήζεηο δίλνληαλ πάλσ ζε κηα 5βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ 

Likert, φπνπ 1 = δηαθσλψ απφιπηα θαη 5 = ζπκθσλψ απφιπηα. Με ηξνπνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή 

ηεο ίδηαο θιίκαθαο κεηξήζεθε θαη ε ηαχηηζε ηνπ νπαδνχ κε ην αζιεηηθφ ηνπ είδσιν. ηελ 

ελφηεηα απηή νη απαληήζεηο δίλνληαλ επίζεο πάλσ ζε κηα 4βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert, φπνπ 0 

= δηαθσλψ απφιπηα θαη 3 = ζπκθσλψ απφιπηα. 

 

Γνθηκαζία νξγάλνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ: Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δνκηθήο εγθπξφηεηαο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε θαη 

αλαιχζεηο αμηνπηζηίαο. Σα απνηειέζκαηα απνθάιπςαλ 4 έγθπξνπο θαη αμηφπηζηνπο παξάγνληεο, 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 
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Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα Γηεξεπλεηηθήο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο θαη Αλάιπζεο Αμηνπηζηίαο. 

 
  ΓΠΑ Μεηαβ/ηέο Φνξηίζεηο A 

1 Σαχηηζε κε αζιεηηθφ είδσιν ΚΜΟ = 863 

Sig. = 0,0 

Σνtal Variance 

Explained = 70,46 

10 0,645 - 0,846 0,940 

2 Σαχηηζε κε ηνπηθή νκάδα 6 0,736 - 0,899 0,932 

3 Σαχηηζε κε «κεγάιε» νκάδα 6 0,725 - 0,859 0,931 

4 Απηνεθηίκεζε 4 0,523 - 0,751 0,733 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Απφ ηνπο 200 νπαδνχο ηνπ δείγκαηνο, νη 113 (56,5%) δήισζαλ φηη πέξαλ ηεο ηνπηθήο νκάδαο 

είλαη θαη νπαδνί κηαο απφ ηηο ζεσξνχκελεο «κεγάιεο» ειιεληθέο νκάδεο, ελψ νη 87 (43,5%) 

δήισζαλ απνθιεηζηηθά νπαδνί ηεο ηνπηθήο νκάδαο. Οη 87 νπαδνί πνπ ππνζηήξηδαλ κφλν ηελ 

ηνπηθή νκάδα παξνπζίαδαλ πνιχ πςειή ηαχηηζε καδί ηεο (Μ = 4,295, Σ.Α. = 0,845 ζε 5βάζκηα 

θιίκαθα), ελψ νη 113 νπαδνί πνπ ππνζηήξηδαλ ηφζν ηελ ηνπηθή, φζν θαη κηα «κεγάιε» νκάδα 

παξνπζίαδαλ άλσ ηνπ κεηξίνπ ηαχηηζε κε ηελ ηνπηθή νκάδα (Μ = 3,544, Σ.Α. = 1,201), αιιά 

αθφκε κεγαιχηεξε κε ηε ζεσξνχκελε «κεγάιε» νκάδα (Μ = 3,771, Σ.Α. = 1,079).  

 

Οη 168 (84%) απφ ηνπο 200 νπαδνχο δήισζαλ φηη έρνπλ σο είδσιν θάπνηνλ αζιεηή, ελψ νη 

ππφινηπνη 32 (16%) φρη. Απφ ηνπο 168 νπαδνχο πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ σο είδσιν θάπνηνλ 

αζιεηή, απηνί πνπ ηαπηίδνληαη κφλν κε ηελ ηνπηθή νκάδα επηιέγνπλ ζε πνζνζηφ 51,4% σο είδσιν 

θάπνηνλ αζιεηή απφ ηελ νκάδα ηνπο. Απηνί πνπ ηαπηίδνληαη κε 2 νκάδεο, επηιέγνπλ ζε πνζνζηφ 

78,1% σο είδσιν αζιεηή απφ ηελ «κεγάιε» νκάδα θαη κφλν ζε πνζνζηφ 6,3% απφ ηελ ηνπηθή. Ζ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο δηαζηαχξσζεο κεηαβιεηψλ (cross tabs) έδεημε ηε ζπζρέηηζε ηεο ηαχηηζεο 

κε κία ή κε δχν νκάδεο κε ηελ επηινγή αζιεηηθνχ εηδψινπ απφ απηέο (Pearson chi square Value = 

93,44, Asympt. Sig. 2-tailed = 0,00). 

 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε κηαο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο (Multiple Regression Analysis) 

έδεημε φηη ε ηαχηηζε κε ην αζιεηηθφ είδσιν ζρεηίδεηαη ζεηηθά, ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν, 

κε ηελ απηνεθηίκεζε ησλ νπαδψλ (R
2 

= 0,412, F = 6,119, Sig. F = 0,001, t = 3,133, Sig. T = 

0,002), σζηφζν κε ηελ απηνεθηίκεζε δελ βξέζεθε λα ζρεηίδνληαη νη ηαπηίζεηο κε ηελ ηνπηθή 

νκάδα (t = 1,167, Sig. T = 0,263), ή ηε «κεγάιε» νκάδα (t = -0,480, Sig. T = 0,623). 

 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε κηαο Αλάιπζεο πζρέηηζεο (Correlation Analysis) έδεημε ηε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ 3 ηαπηίζεσλ (Sig. (2-tailed) = 0,0) (Πίλαθαο 2). 

 

Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ Σαχηηζε κε ηνπηθή 

νκάδα, Σαχηηζε κε «κεγάιε» νκάδα θαη Σαχηηζε κε αζιεηηθφ είδσιν. 

 
   

Σαύηηζε κε 

ηνπηθή νκάδα 

Σαύηηζε κε 

«κεγάιε» 

νκάδα 

Σαχηηζε κε είδσιν Pearson Correlation ,378
**

 ,507
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

Σαχηηζε κε «κεγάιε» 

νκάδα 

Pearson Correlation ,470
**

  

Sig. (2-tailed) ,000  
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πκπεξάζκαηα 

 

Οη πεξηζζφηεξνη κέηξηα σο πνιχ ηαπηηζκέλνη κε ηελ ηνπηθή νκάδα νπαδνί ηαπηίδνληαη 

παξάιιεια, θαη κάιηζηα ηζρπξφηεξα, κε κία απφ ηηο ζεσξνχκελεο «κεγάιεο» νκάδεο ηεο ρψξαο, 

παξά ην γεγνλφο φηη νη 2 νκάδεο αληαγσλίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο θαη ε επηηπρία ηεο κηαο 

κπνξεί λα επηθέξεη ηνλ ππνβηβαζκφ ηεο άιιεο. Δλδερφκελα ην θαηλφκελν απηφ ηεο δηπιήο 

ηαχηηζεο παξαηεξείηαη επεηδή ε ηαχηηζε κε ηελ ηνπηθή νκάδα δελ απνθέξεη ζηνλ νπαδφ ηα 

ςπρνινγηθά νθέιε πνπ πξνζδνθά απφ κία αζιεηηθή νκάδα.  

 

Σφζν ε απνθιεηζηηθή ηαχηηζε κε ηελ ηνπηθή νκάδα, φζν θαη ε δηπιή ηαχηηζε κε ηελ ηνπηθή θαη 

ηε «κεγάιε» νκάδα δελ βξέζεθε λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ νπαδνχ, παξά 

ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ απφςεηο (Branscombe & Wann, 1991; 1994; Sloan, 1989). Χζηφζν, 

πξνζδηνξίζηεθε κία έκκεζε ζπζρέηηζε, θαζψο νη ηαπηίζεηο κε ηηο νκάδεο βξέζεθαλ λα 

ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ ηαχηηζε κε ην αζιεηηθφ είδσιν θαη απηή πξνζδηνξίζηεθε φηη ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ απηνεθηίκεζε. 

 

Παξά ην φηη νη ηνπηθέο νκάδεο ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ αζιεηέο κεγάιεο αμίαο, εληνχηνηο νη κηζνί 

πεξίπνπ νπαδνί απνθιεηζηηθά ησλ νκάδσλ απηψλ επηιέγνπλ ην αζιεηηθφ ηνπο είδσιν απφ ηνπο 

αζιεηέο ηεο ηνπηθήο νκάδαο πνπ ππνζηεξίδνπλ. Αληίζεηα, νη νπαδνί πνπ ηαπηίδνληαη κε 2 

αζιεηηθέο νκάδεο, ηαπηίδνληαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία κε αζιεηηθφ είδσιν απφ ηελ 

«κεγάιε» νκάδα πνπ ππνζηεξίδνπλ. 
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ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΘΛΖΣΧΝ: 

ΔΠΗΓΡΑΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΧΝ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 

 

Γθόιηα, Α., Ενπξλαηδή, Δ., Παπαβαγγέιε, ., Μπειηάο, Γ., Κνπηίβα, Μ., & Κνπζηέιηνο, Α. 

 

ΣΔΦΑΑ, Δξγαζηήξην Οξγάλσζεο Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ & Αλαςπρήο, ΠΘ 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ δηαρξνληθά θαη 

απηφ δηφηη θαηά θχξην ιφγν ζπλδέεηαη άκεζα κε νξγαλσζηαθά απνηειέζκαηα ζηελ εξγαζία, φπσο 

νη απνπζίεο, ε αλαλέσζε θαη ε νξγαλσζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα (Currivan, 1999; Nguni, 2006; 

Κάληαο, 1998). Αλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, 

είλαη γεγνλφο πσο θακία ζεσξία απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη εμ νινθιήξνπ ην 

θαηλφκελν. Ζ πην ινγηθή πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα είλαη φηη ε εξκελεία ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ην αληηθείκελν κειέηεο (Lawler, 1973; Schneider & Snyder, 1975; 

Locke, 1976; Brooke, Russell & Price, 1988; Okoye, 2011; Κάληαο, 1998).  

 

Οη Brooke, Russell & Price (1988) θαη ν Okoye (2011) φξηζαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

σο έλα εξγαιείν κέηξεζεο πνπ έρεη ζθνπφ λα κεηξήζεη ην βαζκφ πνπ έλα άηνκν είλαη 

ηθαλνπνηεκέλν κε ηελ εξγαζία ηνπ, ζηελ πεξίπησζε ησλ αζιεηψλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην άζιεκα 

κε ην νπνίν αζρνινχληαη. Ζ ηθαλνπνίεζε ζηνλ αζιεηηζκφ έρεη κειεηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε 

πνιιέο κεηαβιεηέο, φπσο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνπνλεηή, ηελ νκάδα, ηελ πξνζσπηθή απφδνζε, ή 

ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο θαη ηα αηνκηθά απνηειέζκαηα ησλ αζιεηψλ (Chelladurai, 1999). Άιιεο 

έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη φζν κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο παξάγνληεο: Πξνπφλεζε θαη 

νδεγίεο, Κνηλσληθή ππνζηήξημε θαη Θεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ βηψλνπλ νη αζιεηέο (Riemer & Chelladurai, 1995).  

 

Ζ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο αζιεηψλ έρεη νξηζηεί σο αλεμάξηεηε, ή εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζε 

ζεσξεηηθά κνληέια ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ζε απηά πνπ αθνξνχλ ζηελ εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Γηαθνξεηηθέο έξεπλεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αζιεηψλ έδεημαλ φηη νη πξνπνλεηέο 

πνπ έρνπλ ζηνηρεία δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο επηβξαβεχνπλ ζπρλφηεξα ηνπο αζιεηέο ηνπο, 

ηνπο παξέρνπλ πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε θαη δίλνπλ ζεκαζία ζηε ζπλνρή ηεο νκάδαο ηθαλνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο αζιεηέο ηνπο, νη νπνίνη επηηπγράλνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο (Θενδσξάθεο & 

Μπεµπέηζνο, 2003). 

  

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο αζιεηψλ θαη 

αζιεηξηψλ δηαθνξεηηθψλ αζιεκάησλ απφ ηελ επίδνζή ηνπο ζην άζιεκα κε ην νπνίν 

αζρνινχληαη. 

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 226 (68.5%) αζιεηέο θαη 104 (31.5%) αζιήηξηεο (Ν = 330), 

ειηθίαο απφ 10 έσο 47 ρξνλψλ (Μ.Ο. = 22). Απφ απηνχο, 97 αζρνινχληαλ κε ην πνδφζθαηξν, 88 

κε ηελ θαιαζνζθαίξηζε, 58 κε ηελ πεηνζθαίξηζε, 25 κε ην ζηίβν, 15 κε ηελ πδαηνζθαίξηζε, 15 

κε ηελ αληηζθαίξηζε θαη 19 κε δηάθνξα άιια αζιήκαηα (π.ρ., ελφξγαλε γπκλαζηηθή, ηζηηνπινΐα, 

θαξάηε, επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε, ρεηξνζθαίξηζε). Απφ ηνπο παξαπάλσ αζιεηέο, 37 (11.2%) 
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δήισζαλ πσο αλήθνπλ ζηελ Δζληθή νκάδα ηεο ρψξαο, 292 (88.5%) δήισζαλ πσο δελ είλαη κέιε 

ηεο, ελψ 1 αζιεηήο δελ έδσζε θάπνηα ζρεηηθή απάληεζε. 

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην Athlete Satisfaction Questionnaire (ASQ) (Δξσηεκαηνιφγην Ηθαλνπνίεζεο 

Αζιεηψλ) (Riemer, 1999) πνπ είλαη έλα πνιπδηάζηαην φξγαλν κέηξεζεο, ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ 15 παξάγνληεο πνπ θνξηίδνληαη απφ 56 εξσηήζεηο. Οη 15 παξάγνληεο είλαη νη εμήο: 

Πξνζσπηθή επίδνζε, Οκαδηθή επίδνζε, Χθειηκηζηηθή ηθαλφηεηα, ηξαηεγηθή, Πξνζσπηθή 

κεηαρείξηζε, Πξνπφλεζε θαη εθπαίδεπζε, Οκαδηθή ζπλεηζθνξά ζην έξγν, Δμσηεξηθνί 

ζπληειεζηέο, Κνηλσληθή ζπλεηζθνξά ζην έξγν, Ζζηθή, Δλζσκάησζε ζηελ νκάδα, Πξνζσπηθή 

αθηέξσζε, Πξνυπνινγηζκφο, Ηαηξηθή πεξίζαιςε, Παξνρή αθαδεκατθψλ ππεξεζηψλ. Σν ASQ 

ζρεδηάζηεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ελφο αζιεηή ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

επίδνζε ζην άζιεκα κε ην νπνίν αζρνιείηαη. Οη απαληήζεηο δφζεθαλ ζε κηα 7βάζκηα θιίκαθα 

Likert (φπνπ 1 = θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο θαη 7 = εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεκέλνο).  

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Οη ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ ηπραία θαη ζπκκεηείραλ 

εζεινληηθά, ηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα, δηαλεκήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ απφ θνηηεηέο 

ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 

 

ηαηηζηηθέο αλαιχζεηο: Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

SPSS (PASW) (SPSS, 2004). Οη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: α) ε 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε (descriptive statistical analysis) θαη β) πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 

δηαζπνξάο (multivariate analysis - MANOVA) γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θχινπ θαη 

ηνπ είδνπο θάζε αζιήκαηνο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζιεηψλ, ε νπνία πξνηηκήζεθε απφ κία 

πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (multiple regression analysis) δηφηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

(y) είλαη έλαο επζχγξακκνο ζπλδπαζκφο ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ πνπ δηαθξίλεη 

πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπο 15 παξάγνληεο ηνπ ASQ. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 1 δηαπηζηψλεηαη φηη νη ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη 

αζιεηέο δελ δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο θηλνχληαη κεηαμχ ηνπ 4.12 θαη 5.11, δειαδή θνληά 

ζηε κέζε ηηκή πνπ είλαη ην 4 θαη δείρλνπλ κία ηάζε πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε.  

 

Πίλαθαο 1: Πεξηγξαθηθή αλάιπζε. 

 
Παξάγνληεο Μ.Ο. Σ.Α.  Παξάγνληεο Μ.Ο.  Σ.Α. 

Πξνζσπηθή επίδνζε 4.83 1.14 Κνηλσληθή ζπλεηζθνξά ζην έξγν 4.79 1.15 

Οκαδηθή επίδνζε 4.71 1.18 Ζζηθή 4.78 1.15 

Χθειηκηζηηθή ηθαλφηεηα 4.82 1.39 Δλζσκάησζε ζηελ νκάδα 4.65 1.09 

ηξαηεγηθή 4.69 1.08 Πξνζσπηθή αθηέξσζε 5.11 1.07 

Πξνζσπηθή κεηαρείξηζε 4.86 1.36 Πξνυπνινγηζκφο 4.12 1.31 

Πξνπφλεζε θαη εθπαίδεπζε 4.68 1.18 Ηαηξηθή πεξίζαιςε 4.50 1.33 

Οκαδηθή ζπλεηζθνξά ζην έξγν 4.63 1.23 Παξνρή αθαδεκατθψλ ππεξεζηψλ 4.36 1.20 

Δμσηεξηθνί ζπληειεζηέο 4.38 1.08    

 

Φαίλεηαη φηη νη αζιεηέο εθηίκεζαλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζην άζιεκα 

κε ην νπνίν αζρνινχληαη, ιακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο πνπ κεηξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ηθαλνπνίεζε. Οη πςειέο ηηκέο ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο 
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απαληήζεηο πνπ έδσζαλ θαηά ηελ απηφ-αμηνιφγεζή ηνπο, ζηνηρείν πνπ δείρλεη φηη είλαη 

ελδηαθέξνλ λα γίλνπλ κειινληηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ην θχιν (p<0.862) δελ αζθεί θακηά 

επίδξαζε ζε θαλέλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ ASQ. Αληίζεηα, ην άζιεκα κε ην νπνίν 

αζρνιείηαη θάζε αζιεηήο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε. 

 

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα  

 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεχλεζε ην βαζκφ πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη αζιεηέο απφ ηελ επίδνζή 

ηνπο ζην άζιεκα κε ην νπνίν αζρνινχληαη, θαζψο θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ θχιν 

θαη δηαθνξεηηθά αζιήκαηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη αζιεηέο φισλ ησλ αζιεκάησλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επίδνζή ηνπο ζην άζιεκά ηνπο, 

αιιά ν βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ην άζιεκα κε ην νπνίν αζρνινχληαη. 

Μειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζιεηψλ ζε θάζε 

άζιεκα μερσξηζηά. Αθφκε, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί επίδξαζε πνπ έρεη ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ αζιεηψλ ζηηο επηδφζεηο ηνπο.  
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ΖΓΔΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΠΡΟΠΟΝΖΣΧΝ ΣΟΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

 

Γθόιηα, Α., Παπαβαγγέιε, ., Μπειηάο, Γ., Ενπξλαηδή, Δ., Κνπηίβα, Μ., & Κνπζηέιηνο, Α. 

 

ΣΔΦΑΑ, Δξγαζηήξην Οξγάλσζεο Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ & Αλαςπρήο, ΠΘ 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ εγεζία απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

Δίλαη θαηεμνρήλ νκαδηθφ θαηλφκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο επηξξνήο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 2, ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ (Κάληαο, 1998). ηηο πεξηπηψζεηο νκάδσλ 

αζιεηψλ ε εγεζία νξίδεηαη σο κία δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλα άηνκν επεξεάδεη κηα νκάδα 

αηφκσλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ (Northouse, 2001). Έρεη βξεζεί φηη ηφζν νη αζιεηέο, 

φζν θαη νη πξνπνλεηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνπνλεηή σο έλαλ απφ ηνπο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο απφδνζεο θαη ηεο επηηπρίαο (Νηφκαιε, Φπρνπληάθε, Καινπςήο, 

& Υαηξνπνχινπ, 2009). Χο εθ ηνχηνπ, νη πξνπνλεηέο πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα «πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» ησλ αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ (Γξάθνπ, 2000). Ζ εγεζία 

έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν εξεπλψλ ηφζν ζε αηνκηθά θαη νκαδηθά αζιήκαηα, ζε δηαθνξεηηθέο 

ειηθηαθέο νκάδεο, αιιά θαη ζε αζιεηέο δηαθνξεηηθνχ θχινπ (Chelladurai, 1990).  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη: α) ηηο αληηιήςεηο ησλ αζιεηψλ γηα ηελ 

εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πξνπνλεηψλ ηνπο θαη β) λα πξνζδηνξίζεη δηαθνξέο ζηελ εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξά κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αζιεκάησλ, ειηθίαο ησλ αζιεηψλ θαη θχινπ. 

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 226 (68.5%) αζιεηέο θαη 104 (31.5%) αζιήηξηεο (Ν = 330) 

απφ 10 έσο 47 ρξνλψλ (Μ.Ο. = 22 ρξφληα), απφ ηνπο νπνίνπο 265 ζπκκεηείραλ ζε νκαδηθά 

αζιήκαηα (π.ρ., πνδφζθαηξν, θαιαζνζθαίξηζε, πεηνζθαίξηζε) θαη 65 ζε αηνκηθά (π.ρ., 

αληηζθαίξηζε, θαξάηε). Απφ ηνπο παξαπάλσ αζιεηέο, 37 (11.2%) δήισζαλ πσο αλήθνπλ ζηελ 

Δζληθή νκάδα ηνπ αζιήκαηφο ηνπο, 292 (88.5%) δήισζαλ πσο δελ είλαη κέιε ηεο, ελψ 1 αζιεηήο 

δελ έδσζε θάπνηα ζρεηηθή απάληεζε.   

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην Leadership Scale for Sports (LSS) (Κιίκαθα Ζγεηηθήο πκπεξηθνξάο ζηνλ 

Αζιεηηζκφ) (Chelladurai & Saleh, 1980), ην νπνίν απνηειείηαη απφ 5 παξάγνληεο (πνπ 

θνξηίδνληαη απφ 40 εξσηήζεηο): Πξνπφλεζε θαη νδεγίεο (a = .87), Γεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά (a 

= .81), Απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά (a = .63), Κνηλσληθή ππνζηήξημε (a = .77) θαη Θεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε (a = .71). Σν LSS ζρεδηάζηεθε γηα λα δηεξεπλήζεη ηε ζπρλφηεηα πνπ νη αζιεηέο 

παξαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνπνλεηή ηνπο. Οη 

απαληήζεηο δφζεθαλ ζε κηα 5βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert (φπνπ 1 = πάληα θαη 5 = πνηέ). Ζ 

κεηάθξαζε θαη ε εγθπξνπνίεζε ηνπ LSS ζηα ειιεληθά έγηλε απφ ηνπο Alexandris, 

Tsormbatzoudis, Grouios & Barkoukis (1999).  

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Οη ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ ηπραία θαη ζπκκεηείραλ 

εζεινληηθά, ηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα, δηαλεκήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ απφ θνηηεηέο 

ηνπ ΣΔΦΑΑ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.  
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ηαηηζηηθέο αλαιχζεηο: Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

SPSS (PASW) (SPSS, 2004). Οη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: α) ε 

πεξηγξαθηθή αλάιπζε θαη β) ε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε δηαζπνξάο (multivariate analysis - 

MANOVA), ε νπνία είρε ζθνπφ λα εμεηαζηεί αλ ην θχιν, ε ειηθία θαη ην είδνο ελφο αζιήκαηνο 

επηδξά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζιεηψλ. Πξνηηκήζεθε απφ κία πνιιαπιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε (multiple regression analysis) δηφηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (y) είλαη έλαο 

επζχγξακκνο ζπλδπαζκφο ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ, δηαθξίλνληαο πεξηζζφηεξεο απφ κία 

νκάδεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ηνπο 5 παξάγνληεο ηνπ LSS. 

 

Απνηειέζκαηα   

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη αλ θαη νη κέζεο ηηκέο δελ έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ ζε αηνκηθά θαη νκαδηθά αζιήκαηα, θαίλεηαη φηη νη αζιεηέο παξαηήξεζαλ φηη νη 

πξνπνλεηέο ηνπο έδηλαλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πξνπφλεζε θαη νδεγίεο θαη ζηε ζεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε. Δπηπξφζζεηα, νη πην ρακειέο ηηκέο ζηνπο παξάγνληεο έδεημαλ φηη νη 

πξνπνλεηέο δελ πηνζεηνχλ ραξαθηεξηζηηθά δεκνθξαηηθήο, απηαξρηθήο αιιά θαη θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο σο πξνο ηνπο αζιεηέο (Πίλαθαο 1). 

 

Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθή αλάιπζε.  

 
 Mean SD 

Αηνκηθά 

Αζιήκαηα 

Πξνπφλεζε θαη νδεγίεο 2,67 ,76 

Γεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά 2,96 ,51 

Απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά 3,14 ,70 

Κνηλσληθή ππνζηήξημε 2,99 ,64 

Θεηηθή αλαηξνθνδφηεζε 2,77 ,94 

Οκαδηθά 

Αζιήκαηα 

Πξνπφλεζε θαη νδεγίεο 2,57 ,69 

Γεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά 3,00 ,72 

Απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά 3,01 ,73 

Κνηλσληθή ππνζηήξημε 2,94 ,70 

Θεηηθή αλαηξνθνδφηεζε 2,58 ,75 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ην θχιν δελ αζθεί θακία επίδξαζε 

ζε θαλέλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ LSS. Αληίζεηα, νη απαληήζεηο ησλ αζιεηψλ δηαθνξεηηθψλ 

αζιεκάησλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνπνλεηψλ ζε ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνπφλεζε θαη ηηο νδεγίεο (p<0.000), ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε (p<0.030) 

θαη ηε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε (p<0.000). Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο αζιεηέο 

απφ δηαθνξεηηθέο ειηθίεο έδσζαλ δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο φζνλ αθνξά ζηε δεκνθξαηηθή 

ζπκπεξηθνξά (p<0.000) θαη ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε (p<0.006) απφ ηνπο πξνπνλεηέο ηνπο.   

 

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πξνπνλεηψλ 

δηαθφξσλ αζιεκάησλ, φπσο παξαηεξήζεθε απφ ηνπο αζιεηέο ηνπο.  χκθσλα κε ηνπο αζιεηέο, 

νη πξνπνλεηέο έδηλαλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πξνπφλεζε θαη νδεγίεο θαη ζηε ζεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε. Δπηπξφζζεηα, νη δηαθνξεηηθέο ειηθίεο ησλ αζιεηψλ θαη ηα δηαθνξεηηθά 

αζιήκαηα δηαθνξνπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνπνλεηψλ απέλαληη ζηνπο αζιεηέο.  
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Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπκθσλνχλ κε άιιεο εξγαζίεο, ζηηο νπνίεο νη αζιεηέο 

παξαηήξεζαλ φηη νη πξνπνλεηέο έδηλαλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πξνπφλεζε θαη νδεγίεο θαη ηε 

ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε (Black & Weiss, 1992; Riemer & Chelladurai, 1995). Παξφκνηα 

επξήκαηα αλέθεξε ν Chelladurai (1993), ν νπνίνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ LSS, ππνζηήξημε φηη νη 

αζιεηέο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνπνλεηψλ φηαλ απηνί έδηλαλ έκθαζε 

ζηελ πξνπφλεζε θαη νδεγίεο θαη ζηε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε. Αθφκε, ε απνπζία απφ ηνπο 

πξνπνλεηέο ραξαθηεξηζηηθψλ δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαλεξψλεη φηη νη αζιεηέο δε 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο, ή ηηο κεζφδνπο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ πξνπφλεζε.  

 

Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ην δεκνθξαηηθφ ζηπι εγεζίαο είλαη ην επηθξαηέζηεξν θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν (Chelladurai, 1980; Murray & Mann, 1994). Μειινληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη 

λα δηεξεπλήζνπλ ην εγεηηθφ ζηπι ησλ πξνπνλεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλνπνίεζε  ησλ 

αζιεηψλ ζε θάζε άζιεκα μερσξηζηά. Αθφκε, κειινληηθή έξεπλα ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πξνπνλεηψλ ζηελ ηθαλνπνίεζε 

θαη ζηηο επηδφζεηο ησλ αζιεηψλ ηνπο.  
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 

Δ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ: 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ - ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 

Κνζκάο, Η.,
 
& Απζίλνο, Η. 

 

ΣΔΦΑΑ, ΔΚΠΑ 

 

Δηζαγσγή  

 

Όηαλ θάπνηνο δελ απνδέρεηαη ην έιιεηκκα ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνθαιείηαη ζχγθξνπζε 

(Νηθνιφπνπινο, 2009). Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη νη ζπγθξνχζεηο ζηελ εξγαζία είηε ζα είλαη 

επσθειείο (σθέιεηα), είηε ζα είλαη αξλεηηθέο (έιιεηκκα) (Massey & Dawes, 2004). Σαπηφρξνλα, 

νη ζπγθξνχζεηο ρσξίδνληαη ζε άιιεο 2 θαηεγνξίεο: α) ζπλαηζζεκαηηθέο (π.ρ., ππνηίκεζε, 

δπζπηζηία, πξνζβνιή, επηζεηηθφηεηα, θιπ.) θαη β) πιηθέο (ρξήκαηα) (Νηθνιφπνπινο, 2009). Ο 

Levine (2001) αλαθέξεη φηη νη ζπγθξνχζεηο φισλ ησλ εηδψλ θνζηίδνπλ. Ο Νηθνιφπνπινο (2009) 

ζέινληαο λα δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο ηεο ζχγθξνπζεο  θαηέγξαςε ηελ κέηξεζε κηαο 

ζχγθξνπζεο πξηλ απηή εθδεισζεί κέζα απφ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο: 

 

            πλεξγαηηθή έληαζε = Μέγεζνο σθέιεηαο Υ ζεκαληηθφηεηα σθέιεηαο 

 

πγθξνπζηαθή έληαζε = Μέγεζνο ειιείκκαηνο Υ ζεκαληηθφηεηα ειιείκκαηνο 

 

ηελ Διιάδα, ν αζιεηηζκφο γηα φινπο ζε ηνπηθφ επίπεδν αζθείηαη απφ νξγαλσηηθέο κνλάδεο ησλ 

Γήκσλ (Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010), ή απφ ΝΠΓΓ. ην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ 

πνπ βηψλεη ε ρψξα ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θνζηνιφγεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο, αθνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα βξεζνχλ ιχζεηο πνπ ζα 

ζηνρεχνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ θνζηνβφξσλ ζπλεπεηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη Muhammad, Riaz, 

Fatima & Junaid (2011) πξνηείλνπλ έξεπλεο κε ζπλεληεχμεηο, ή κειέηεο πεξηπηψζεσλ γηα 

ζπιινγή ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ.  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε θνζηνιφγεζε πεξίπησζεο ζχγθξνπζεο ζε δεκνηηθφ 

αζιεηηθφ νξγαληζκφ ηεο Αηηηθήο.  

 

Μεζνδνινγία 

 

Πξνθεηκέλνπ λα  αληιεζνχλ ζηνηρεία γηα ηηο ζπγθξνχζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πξφζσπν, 

δηεμήρζεζαλ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε 3 ππαιιήινπο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

- Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο (ΚΦΑ). Ζ θνζηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ησλ ηχπσλ  

«ζπλεξγαηηθήο έληαζεο» & «ζπγθξνπζηαθήο έληαζεο» (Νηθνιφπνπινο, 2009), νη νπνίνη 

βαζίδνληαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ Νηθνιφπνπινπ (2009), ελψ ηα δεδνκέλα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ αλαιχζεθαλ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ ζπληζηάηαη απφ 

ηελ Merriam (1998). 

 

 

 

 



Ελληνική Επιςτημονική Εταιρεία Διοίκηςησ Αθλητιςμοφ & Αναψυχήσ 
Πρακτικά 15

ου
 Συνεδρίου – Θεςςαλονίκη, 05 – 07 Δεκεμβρίου 2014 

80 

www.elleda.gr 

Απνηειέζκαηα 

 

Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο: Ο αζιεηηθφο νξγαληζκφο φπνπ θαηαγξάθεθε ε εξγαζηαθή ζχγθξνπζε 

είλαη νξγαληθή κνλάδα κέηξηνπ πξνο κεγάινπ κεγέζνπο δήκνπ ηεο Αηηηθήο. πλνιηθά 3 ΚΦΑ 

εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ πιηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

ζπγθξνχζεηο, φπσο επίζεο πιηθέο  θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο. Παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ 

πνπ ηέζεθαλ είλαη ηα αθφινπζα: 1) «γηα πφζα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζα δερφζνπλ λα παξακείλεηο 

ζην ζπγθεθξηκέλν ΓΑΟ αληί λα παο ζε άιιν;», 2) «κε βάζε ηα πξνζφληα ζνπ, πνηά πηζηεχεηο φηη 

ζα έπξεπε λα είλαη ε ακνηβή ζνπ;», 3) «κε βάζε ηηο ψξεο πνπ εξγάδεζαη, πφζα ρξήκαηα 

παξαπάλσ ζα έπξεπε λα ιακβάλεηο;», 4) «γηα πφζα ρξήκαηα παξαπάλσ ζα παξέκελεο ζην ΓΑΟ 

ιφγσ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο;», 5) «γηα πφζα ρξήκαηα παξαπάλσ ζα άιιαδεο αληηθείκελν εξγαζίαο 

απφ απηφ ηεο εηδηθφηεηάο ζνπ;». ηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηνπο ΚΦΑ λα θαηαλείκνπλ ζε 10 

κνλάδεο ηε ζεκαληηθφηεηα θάζε απάληεζεο πνπ έδσζαλ. 

 

Κνζηνιφγεζε ζχγθξνπζεο: Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

θνζηνιφγεζε (Νηθνιφπνπινο, 2009) (Πίλαθεο 1-3). 

 

Πίλαθαο 1. Πνζνηηθνπνίεζε ζχγθξνπζεο, ΚΦΑ 1. 

 
 

 

Διιείκκαηα ή σθέιεηεο 

(1) 

Μεγέζε 

(2) 

εκαληηθφηεηεο 

(3) 

Δληάζεηο: (2) Υ (3) 

(4) 

1. Αιιαγή Οξγαληζκνχ -1000€ 1 -1000€ 

2. Μηθξφηεξεο απνδνρέο -300€ 1 -300€ 

3. Απψιεηεο σξψλ εξγαζίαο 0 1 0 

4. Δξγαζηαθφ θιίκα -1000€ 6 -600 

5. Όθεινο αληηθείκελν εξγαζίαο +300€ 1 300 

 
(5) χλνιν εληάζεσλ

 
-1600€

 

 

Πίλαθαο 2. Πνζνηηθνπνίεζε ζχγθξνπζεο, ΚΦΑ 2. 

 
 

 

Διιείκκαηα ή σθέιεηεο 

(1) 

Μεγέζε 

(2) 

εκαληηθφηεηεο 

(3) 

Δληάζεηο: (2) Υ (3) 

(4) 

1. Αιιαγή Οξγαληζκνχ -800€ 1 -800€ 

2. Μηθξφηεξεο απνδνρέο -400€ 1 -400 

3. Απψιεηεο σξψλ εξγαζίαο 0 1 0 

4. Δξγαζηαθφ θιίκα -500€ 4 -2000 

5. Όθεινο αληηθείκελν εξγαζίαο 350€ 3 1050 

 
(5) χλνιν εληάζεσλ

 
-2150€

 

 

Πίλαθαο 3. Πνζνηηθνπνίεζε ζχγθξνπζεο, ΚΦΑ 3. 

 
 

 

Διιείκκαηα ή σθέιεηεο 

(1) 

Μεγέζε 

(2) 

εκαληηθφηεηεο 

(3) 

Δληάζεηο: (2) Υ (3) 

(4) 

1. Αιιαγή Οξγαληζκνχ -900€ 1 -900€ 

2. Μηθξφηεξεο απνδνρέο -250€ 2 -500 

3. Απψιεηεο σξψλ εξγαζίαο 0 1 0 

4. Δξγαζηαθφ θιίκα -1500€ 4 -6000 

5. Όθεινο αληηθείκελν εξγαζίαο 450€ 2 900 

 
(5) χλνιν εληάζεσλ

 
-6500€
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(1)
 Αλαθνξά ζε σθέιεηεο ή απψιεηεο (1) 

(2)
 Πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε (2) 

(3)
 πληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο (3) 

(4)
 πλνιηθφ θφζηνο ζεκαληηθφηεηαο επί ηνπ πνζνχ ηεο σθέιεηαο ή απψιεηαο (2Υ3) 

(5) 
Γεληθφ ζπλνιηθφ θφζηνο ζχγθξνπζεο (1-5) 

 

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

 

Ζ πξφβιεςε κηαο ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο κέζσ ηεο θνζηνιφγεζήο ηεο δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε κείσζε, ή ηελ εμάιεηςε θαηαζηάζεσλ πνπ απνξξνθνχλ πφξνπο απφ θάζε 

λνκηθφ πξφζσπν. Σν δεηνχκελν ζην ζεκεξηλφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή 

ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ρσξίο λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ άιινπο 

παξάγνληεο, φπσο νη ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο. Σαπηφρξνλα, έλαο ηθαλνπνηεκέλνο 

εξγαδφκελνο ρσξίο πξνδηάζεζε γηα ζχγθξνπζε απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ θαη ζπκβάιεη 

ζηε δεκηνπξγία επνηθνδνκεηηθνχ θιίκαηνο. 

 

ηηο ΖΠΑ νη εξγαζηαθέο ζπγθξνχζεηο  απνηηκήζεθαλ ζε $359 δηο (Duxbury & Higgins, 2003). ε 

κειέηε πεξίπησζεο ζηελ Διιάδα, ε θνζηνιφγεζε κηαο ζχγθξνπζεο ζε έλαλ αζιεηηθφ νξγαληζκφ 

εθηηκήζεθε ζηα 9.000€ (Κνζκάο & Απζίλνο, 2013). Παξφκνηεο θαηαζηάζεηο είλαη επηζπκεηφ λα 

κεησζνχλ, κέζσ ηεο εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζε αξρηθφ ζηάδην ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία παξείρε ηα εξγαιεία πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ζε ζέζε 

επζχλεο γηα λα εληνπίζεη θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

δείρλνπλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ΚΦΑ αληηιακβάλνληαη ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο ζε πςειφ 

επίπεδν θαη εμ αηηίαο ηνπο πξνβιέπνπλ κηθξφηεξε απνδνηηθφηεηα. Δλδερφκελα ε εθπαίδεπζε 

πξντζηάκελσλ ζε ζέκαηα πξφιεςεο, αιιά θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ λα νδεγήζεη ζηε κείσζε 

ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ πξνο φθεινο ηφζν ησλ ππαιιήισλ, φζν θαη ηνπ νξγαληζκνχ (Dana, 2001). 

Θα είραλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έξεπλεο πνπ ζα απνηηκήζνπλ νηθνλνκηθά ζπγθξνχζεηο ζε 

αζιεηηθά ζσκαηεία, ή νκνζπνλδίεο.  
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ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Δ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ACTIVITY BASED COSTING: 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ  ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ 

 

Κνζκάο, Η.,
1
 Γεσξγίνπ, Η.,

2
 Γεκεηξόπνπινο, Π.,

3
 & Παπαδόπνπινο, Φ.

4 

 
1
 Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ Πεξηβάιινληνο (ΓΟΠΑΠ) Παπάγνπ -

Υνιαξγνύ 
2
 ΣΔΦΑΑ, ΔΚΠΑ  

3
 Σκήκα Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ  

4
 Σκήκα Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

  

Δηζαγσγή 

 

Απφ ην 2009, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα άξρηζε λα δηαηαξάζζεηαη θαη κέρξη 

ζήκεξα έρεη επηδεηλσζεί δξαζηηθά. Σν επηέκβξην ηνπ 2011, ζην Κίεβν, θαηά ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ κε αξκνδηφηεηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ππήξμε κία ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα γίλεη εθηθηή ε κείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνπο 

θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Οη ιχζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ήηαλ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Τπφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, νη ηνπηθέο αξρέο θαινχληαη λα βξνπλ ηξφπνπο λα εμπγηαλζνχλ δηνηθεηηθά θαη 

νηθνλνκηθά. Γηα λα ειεγρζεί ην θφζηνο θαη λα εθαξκνζζνχλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

πξνζθνξά θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ κε ρακειφηεξν θφζηνο γηα ζηνπο πνιίηεο ελδείθλπηαη ε 

κέζνδνο Activity Based Costing (ABC). Ζ ABC είλαη έλα ινγηζηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν εζηηάδεη 

ζην έκκεζν θφζηνο θαη, αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηηο δηαδηθαζίεο, νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ πξντφληνο, ή ηεο ππεξεζίαο (Arnaboldi & Lapsley, 2003). Ζ ηερληθή 

απηή πξνζδηνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί κία ππεξεζία θαη ηνπο πφξνπο πνπ απηέο 

ρξεηάδνληαη, νη νπνίνη απμάλνπλ ην ηειηθφ θφζηνο (Brown et al., 1999). 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε θνζηνιφγεζε ησλ αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Οξγαληζκνχ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & Πεξηβάιινληνο, ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ - Υνιαξγνχ κέζσ 

ηεο κεζφδνπ ABC.  

 

Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο   

 

Σηο ηειεπηαίεο 2 δεθαεηίεο ε θνζηνιφγεζε κε βάζε ηε κέζνδν ABC εμεηάζηεθε εθηελψο απφ 

εξεπλεηέο θαη ινγηζηέο (Kaplan, 1994). χκθσλα κε ηνπο Bjørnenak & Mitchell (2002) ε ρξήζε 

ηεο κεζφδνπ έρεη επεθηαζεί ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Οη Englund 

& Gerdin (2008) αλαθέξνπλ φηη ε κέζνδνο ABC ζπλεπάγεηαη δηάθνξα ηερληθά πιενλεθηήκαηα 

πνπ βειηηψλνπλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κέζα απφ ηελ αθξηβέζηεξε θνζηνιφγεζε  ηεο θάζε 

ππεξεζίαο. Απηφ ην εγρείξεκα έρεη εθαξκνζζεί απφ ηνπο Gunasekaran (1999) θαη Cohen et al., 

(2005) πνπ ηεθκεξίσζαλ φηη νη νξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ABC βειηίσζαλ ηνλ έιεγρν 

ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη, ζπλεπψο, ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα. 
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Μεζνδνινγία 

 

Με ηε κέζνδν ABC αλαιχζεθαλ νη αζιεηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο δεκφηεο ζην 

γπκλαζηήξην χξνπ ζε 4 ζηάδηα:  

 

1
ν
 ζηάδην: Δπηινγή δεδνκέλσλ κε βάζε ηα πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο πνπ πξνζθέξεη ν ΓΟΠΑΠ 

ζηνπο δεκφηεο (π.ρ., pilates, αεξφκπηθ, γεληθή γπκλαζηηθή, ειιεληθνί παξαδνζηαθνί ρνξνί, 

κεραλήκαηα γπκλαζηηθήο, θιπ.). 

 

2
ν
 ζηάδην: Σαπηνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ (αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ) θαη 

ζχλδεζή ηνπο κε ηηο δηαδηθαζίεο. Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

θαηεγνξίεο: α) άκεζεο θαη β) έκκεζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

3
ν
 ζηάδην: Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο νδεγνχο θφζηνπο γηα θάζε 

δξαζηεξηφηεηα, νη νπνίνη ππνινγίζζεθαλ  κε βάζε ηηο ψξεο / ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλψληαη. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θαηάξηηζε εθηηκήζεθε κε βάζε ηηο ψξεο παξαθνινχζεζεο ησλ ππάιιεισλ, ελψ ε 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (φηαλ θάπνηνο ζέιεη λα πιεξψζεη γηα ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα) 

ππνινγίζηεθε απφ ηηο ψξεο αλά άηνκν.  

 

4
ν
 ζηάδην: Καηαρψξεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε δηαθνξεηηθφ νδεγφ θφζηνπο θαη 

ζπγθέληξσζή ηνπο ζε έλα ηειηθφ θφζηνο.  

 

Απνηειέζκαηα 

 

Πίλαθαο 1. Παξαδνζηαθή εηήζηα θαηάζηαζε ινγαξηαζκψλ ηνπ 2013 γηα ηελ αζιεηηθή 

εγθαηάζηαζε (ηα πνζά ζε επξψ). 

 
 Σύπνο θόζηνπο Μεηαβιεηό 

θόζηνο 

ηαζεξό 

θόζηνο 

πλνιηθό 

θόζηνο 

1 Μηζζνί   26.533 26.533 

2 Τπεξσξίεο 4 σ Υ 33 (= 132 Υ 5.35 = 706.2€)  706.2 706.2 

3 Δθπαίδεπζε εξγαδφκελσλ  250 250 

4 Σέιε επηθνηλσλίαο  514 514 

5 Σέιε ειεθηξνδφηεζεο 3000  3000 

6 Σέιε χδξεπζεο 65  65 

7 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ  780  780 

8 Αλαιψζηκα θαζαξηζκνχ 100  100 

9 Πξνψζεζε  60 60 

10 πληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ 200  200 

11 Γηνηθεηηθά έμνδα 113   

12 Αλαιψζηκα 150  113 

 150 

 χλνιν 4408 28.063,2 32.471,2 

 Δηήζην θφζηνο αλά πειάηε  32471,2 / 

312 

104,07 
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Πίλαθαο 2. χλνςε δξαζηεξηνηήησλ γηα ην ABC γηα ην αζιεηηθφ θέληξν. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο 
Πειάηεο / 

δξαζηεξηόηεηα / έηνο 

Υξόλνο / 

δξαζηεξηόηεηα 

Ώξεο / 

δξαζηεξηόηεηα / έηνο 

Όξγαλα 66 75 148.500΄ 

Γεληθή γπκλαζηηθή 89 50   11.550΄ 

Pilates 77 50   11.550΄ 

Aerobic 52 50     8.250΄ 

Παξαδνζηαθνί ρνξνί 28 50     1.815΄ 

χλνιν 312  181.615΄ 

 

Πίλαθαο 3. Οδεγνί θφζηνπο γηα ην αζιεηηθφ θέληξν. 

 
Γξαζηεξηόηεηα πεγήο 

θόζηνπο 
Οδεγόο θόζηνπο Μεξίδην Κόζηνο/κνλάδα(€) 

Σέιε ειεθηξηζκνχ Αξηζκφο σξψλ 3000/181665 0.02 

Σέιε επηθνηλσλίαο Αξηζκφο σξψλ 514/181665 0.003 

Σέιε χδξεπζεο Αξηζκφο πειαηψλ 65/312 0.21 

Πξντφληα θαζαξηζκνχ Αξηζκφο πειαηψλ 100/312 0.32 

Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο Αξηζκφο πειαηψλ 780/312 2.5 

Αλαιψζηκα Αξηζκφο πειαηψλ 150/312 0.48 

Μηζζνδνζία Αξηζκφο σξψλ 26533/181665 0.146 

Γηνηθεηηθφ θφζηνο Αξηζκφο πειαηψλ 113/312 0.36 

Πξνψζεζε Αξηζκφο πειαηψλ 60/312 0.19 

πληήξεζε Αξηζκφο σξψλ 150/181665 0.0008 

πληήξεζε θιηκαηηζκνχ Αξηζκφο σξψλ 200/181665 0.001 

Δθπαίδεπζε ζηειερψλ Αξηζκφο σξψλ 250/181665 0.001 

Τπεξσξίεο Αξηζκφο σξψλ 706,2/181665 0.004 

 

 
Γεληθή 

γπκλαζηηθή 
Pilates Aerobic 

Μεραλήκαηα 

θπζηθήο 

θαηάζηαζεο 

Διιεληθνί 

παξαδνζηαθνί  

ρνξνί 

Λνγαξηαζκνί 18.69 16.17 10.92 13.86 5.88 

Σέιε ειεθηξηζκνχ 1 1 1 1.5 1 

Σέιε επηθνηλσλίαο 0.15 0.15 0.15 0.225 0.15 

Πξντφληα 

θαζαξηζκνχ 
28.48 24.64 16.64 21.12 8.96 

Τπεξεζίεο 

θαζαξηφηεηαο 
125 125 125 187.5 125 

Αλαιψζηκα 42.72 36.96 24.96 31.68 13.44 

Μηζζνδνζία 7.3 7.3 7.3 10.95 7.3 

Γηνηθεηηθφ θφζηνο 32.04 27.72 18.72 23.76 10.08 

Πξνψζεζε 16.91 14.63 9.88 12.54 5.32 

πληήξεζε 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 

πληήξεζε 

θιηκαηηζκνχ 
0.05 0.05 0.05 0.075 0.05 

Δθπαίδεπζε  0.05 0.05 0.05 0.075 0.05 

Τπεξσξίεο 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 

Σειηθό θόζηνο 272,636 253,91 214,91 303,57 177,47 
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Κφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο = Κφζηνο / κνλάδα Υ ρξφλνο / δξαζηεξηφηεηα (π.ρ., γεληθή 

γπκλαζηηθή, pilates – αεξφβηα - Διιεληθνί παξαδνζηαθνί ρνξνί 0.02 Υ 50).  

Πξντφληα θαζαξηζκνχ = θφζηνο / κνλάδα x πειάηε / δξαζηεξηφηεηα / έηνο (π.ρ., γεληθή 

γπκλαζηηθή 0,32 Υ 89). 

Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ = θφζηνο / κνλάδα Υ πειάηε / δξαζηεξηφηεηα / έηνο (π.ρ., pilates 0,32 Υ 

77). 

Γηνηθεηηθφ θφζηνο = θφζηνο / κνλάδα Υ πειάηε / δξαζηεξηφηεηα / έηνο (π.ρ., αεξφβηα 0,36 Υ 52). 

Καηάξηηζε εξγαδφκελσλ = θφζηνο / κνλάδα ρξφλνπ Υ πειάηε / δξαζηεξηφηεηα (π.ρ., κεραλήκαηα 

γπκλαζηηθήο 0.001 Υ 75). 

 

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

 

Ζ παξνχζα αλάιπζε έδεημε φηη: α) ε κέζνδνο ABC παξάγεη πην αθξηβή ζηνηρεία θφζηνπο θαη β) ε 

παξαδνζηαθή κέζνδνο θνζηνιφγεζεο ππνεθηηκά πνιιέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Παξφκνηεο 

έξεπλεο ζην παξειζφλ θαηέιεμαλ ζηα ίδηα απνηειέζκαηα (Kosmas & Dimitropoulos, 2014; 

Kosmas, Georgiou, Michalakelis & Papadopoulos, 2012). Καηά ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή ελφο 

κνληέινπ πξνρσξεκέλεο ινγηζηηθήο θφζηνπο, φπσο ε ABC, ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί ρξήζηκε 

γηα ηελ επίηεπμε πην νξζήο θνζηνιφγεζεο ππεξεζηψλ, κείσζε ηνπ θφζηνπο, ιεηηνπξγηθή 

απνδνηηθφηεηα, αθφκε θαη θεξδνθνξία.  

 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ηεο ABC γηα ηελ ππφ δηεξεχλεζε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε θαίλεηαη πψο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε γεληθή γπκλαζηηθή, ζην pilates, ζην αεξφκπηθ θαη ζηνπο 

ειιεληθνχο παξαδνζηαθνχο ρνξνχο είλαη ζε ζέζε λα απνθέξνπλ ζεκαληηθά έζνδα. Δπηπιένλ, ηα 

κέιε  πνπ είλαη εγγεγξακκέλα γηα ρξήζε νξγάλσλ ηεο εγθαηάζηαζεο (γπκλαζηεξίνπ) πξέπεη λα 

απμεζνχλ, αθνχ θαίλεηαη φηη είλαη ε δξαζηεξηφηεηα κε ην κεγαιχηεξν θφζηνο.  
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ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΦΟΗΣΖΣΧΝ  

ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

 

Μπάξιαο, Α., & Κνπζνύξεο, Υ. 

 

ΣΔΦΑΑ, ΠΘ  

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ εθπαίδεπζε ζε θαηλνηφκνπο ηνκείο παξέρεη κία κεγάιε επθαηξία γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζα απφ ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ (π.ρ., απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ), ηελ αλάπηπμε εγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. Πνιιά παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα έρνπλ εληάμεη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο 

καζήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηφζν γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπο, φζν θαη γηα ηνπο απφθνηηνπο. 

Σέηνηνπ είδνπο καζήκαηα έρνπλ εμειηρζεί ζε κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη  ζθνπεχεη λα βειηηψζεη ηα πνζνζηά επηβίσζεο ησλ λενζχζηαησλ 

επηρεηξήζεσλ (Karhunen, Ledyaeva, Gustafsson-Pesonen, Mochnikova & Vasilenko, 2008). 

Παξφια απηά, πνιχ ζπρλά νη λεαξνί επηρεηξεκαηίεο αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα πνπ επεξεάδνπλ θαη 

απνηξέπνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ εμέιημεο.  

 

Οη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη επηρεηξεκαηίεο (Schoof, 2006; 

Blanchflower & Oswald, 1999) ηα δηαθξίλνπλ ζε ελδνγελή (intrinsic) θαη εμσγελή (extrinsic). Σα 

ελδνγελή πεξηιακβάλνπλ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αδπλακίεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε. Πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο φπσο ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα αλάιεςεο 

ξίζθνπ θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ  (Ibrahim & Goodwin, 1986), αιιά θαη ε 

γλψζε ηερληθψλ ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο ινγηζηηθήο, ηνπ έιεγρνπ απνζεκάησλ θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ (Khan & Rocha, 1982) κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία, ή ηελ 

απνηπρία κηαο επηρείξεζεο. Οη Dandridge & Sewall (1978) δηαπίζησζαλ φηη πνιιά απφ ηα 

εκπφδηα είλαη εμσγελή, φπσο ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηα πςειά επηηφθηα, νη θφξνη θαη νη 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο (Theng & Boon, 1996). 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ελφο καζήκαηνο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ δίλεηαη ζε έλα Διιεληθφ Παλεπηζηήκην ζηελ αιιαγή ηεο αληίιεςεο ησλ 

θνηηεηψλ πνπ ην παξαθνινπζνχλ γηα ηα εκπφδηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 35 θνηηεηέο θαη 52 θνηηήηξηεο (Ν = 87) πνπ παξαθνινχζεζαλ 

θαη ηα 2 εμάκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ΣΔΦΑΑ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο.  

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ βαζίδεηαη ζην πξνζαξκνζκέλν εξγαιείν ησλ Karhunen et al., (2008), ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ 3 νκάδεο ζεκάησλ: α) δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (π.ρ., ειηθία, θχιν, θιπ.), 

β) κειινληηθέο πξνζδνθίεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο (πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην πψο 
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αληηιακβάλνληαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο κηα επηινγή επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο) θαη γ) 

ζηνηρεία ησλ αληηιήςεψλ ηνπο έλαληη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Όια ηα ζέκαηα απαληήζεθαλ κε ηε ρξήζε 5βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert.  

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε θαη ζπιιέρζεθε ηφζν ζηελ 

έλαξμε (1
ε
 δηάιεμε), φζν θαη ζηε ιήμε (ηειεπηαία δηάιεμε) ηνπ καζήκαηνο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 3 αθαδεκατθψλ εηψλ ζην ΣΔΦΑΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ην νπνίν 

ήηαλ δηαζέζηκν ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 3
νπ

 θαη 4
νπ

 έηνπο ζπνπδψλ σο ειεχζεξε επηινγή.  

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε: Με ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ εκπνδίσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξηλ ηελ έλαξμε θαη 

κεηά ην πέξαο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε T-ηεζη εμαξηεκέλσλ 

δεηγκάησλ ζε δεχγε. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ησλ 2 δηαζηάζεσλ ησλ πεξηνξηζκψλ θπκάλζεθε ζε απνδεθηά επίπεδα (a 

= >.70) (Tabachnick & Fidell, 2001). Όζνλ αθνξά ζηηο πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ γηα ην 

επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο. πγθεθξηκέλα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ 61 άηνκα 

δήισζαλ φηη θηινδνμνχζαλ ζην κέιινλ λα απαζρνιεζνχλ ζε θάπνηα εηαηξεία, 19 άηνκα 

θηινδνμνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη 7 άηνκα εμέηαδαλ ην ελδερφκελν λα 

μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε, ελψ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ηα άηνκα  πνπ 

εθδήισζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα μεθηλήζνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απμήζεθαλ ζε 30. Ζ 

αλάιπζε ησλ κέζσλ φξσλ έδεημε επίζεο κείσζε ησλ κέζσλ ηηκψλ κεηά ηε παξαθνινχζεζε ησλ 

καζεκάησλ ηφζν γηα ηνπο ελδνγελείο, φζν θαη ηνπο εμσγελείο πεξηνξηζκνχο (Πίλαθαο 1). 

 

Πίλαθαο 1. Μέζεο ηηκέο, ηππηθέο απνθιείζεηο θαη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο πεξηνξηζκψλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξηλ θαη κεηά ηε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ. 

 
Γηαζηάζεηο πεξηνξηζκώλ Πξηλ Μεηά 

 M.Ο. Σ.Α. a M.Ο. Σ.Α a 

Δλδνγελείο  3.02 1.20 .80 2.64 1.32 .73 

Δμσγελείο  3.88 1.24 .94 2.86 1.36 .85 

 

Με βάζε ηηο αλαιχζεηο T-ηεζη εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ ζε δεχγε ησλ ελδνγελψλ πεξηνξηζκψλ 

ησλ θνηηεηψλ ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ αθφινπζσλ ζεκάησλ 

κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ κέηξεζεο: α) «απξνζπκία ή 

αληθαλφηεηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ» (t (168) = 4.30, p 

<.001), κε ηνπο θνηηεηέο λα ζεκεηψλνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο πξηλ ηα καζήκαηα (Μ = 2.7, T.A. = 

1.10) απφ φηη κεηά ηα καζήκαηα (Μ = 2.1, T.A. = 1.19), β) «ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ ηαηξηάδεη 

ζην ραξαθηήξα κνπ» (t (168) = 3.18, p <.001), κε ηνπο θνηηεηέο λα ζεκεηψλνπλ επίζεο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο πξηλ ηα καζήκαηα (Μ = 2.3, T.A. = 1.05), απφ φηη κεηά ηα καζήκαηα (Μ = 2.1, 

T.A. = 1.08), γ) «Γεληθή έιιεηςε εθηίκεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» (t (168) = 4.25, p <.001), 

κε ηνπο θνηηεηέο λα ζεκεηψλνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο πξηλ ηα καζήκαηα (Μ = 2.1, T.A. = .89), απφ 

φηη κεηά ηα καζήκαηα (Μ = 1.8, T.A. = 1.08). Σέινο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζεκεηψζεθαλ ζηα ζηνηρεία: «Αλαζθαιέο εηζφδεκα» (t (161) = 2,77, p <.01), «Ο θφβνο ηεο 

απψιεηαο πεξηνπζίαο» (t (168) = 3.15, p <.005), «Ζ θνηλσλία δελ παξέρεη αζθάιεηα γηα ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο» (t (168) = 2.15, p <.01). ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη θνηηεηέο ζεκείσζαλ 
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κεγαιχηεξεο ηηκέο πξηλ ηα καζήκαηα απφ φηη κεηά ηα καζήκαηα. Όζνλ αθνξά ζηνπο εμσγελείο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζεκαληηθή αιιαγή (t (166) = -4.03, p <.001),  

παξνπζηάζηεθε κφλν ζην ζηνηρείν «πρλέο αιιαγέο ή αζαθήο λνκνζεζία», κε ηνπο θνηηεηέο λα 

ζεκεηψλνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο πξηλ (Μ = 2.8. T.A. = 1.14) απφ φηη κεηά ηα καζήκαηα (Μ = 3.2. 

T.A. = 1.05).  

 

πδήηεζε 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ελφο καζήκαηνο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ δίλεηαη ζε έλα Διιεληθφ Παλεπηζηήκην ζηελ αιιαγή ηεο αληίιεςεο ησλ 

θνηηεηψλ πνπ ην παξαθνινπζνχλ γηα ηα εκπφδηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ αλάιπζε T-ηεζη εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ ζε δεχγε έδεημε φηη ππήξμε 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζεκεηψζεθε αχμεζε ζηηο ηηκέο πνπ θαηέγξαςαλ νη θνηηεηέο ζε φηη αθνξά ζηελ αληίιεςή ηνπο γηα 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ σο κία πηζαλή θαη εππξφζδεθηε επηινγή γηα 

ην κέιινλ ηνπο. Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη πξνεγνχκελεο κειέηεο ησλ Kirkwood (2009) θαη 

Ioannou (2001).  

 

Ζ γεληθφηεξε κείσζε ησλ ηηκψλ ζηνπο ελδνγελείο πεξηνξηζκνχο κεηά ην πέξαο ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο, πηζαλά λα νθείιεηαη ζηε βειηησκέλε απηνπεπνίζεζε ησλ θνηηεηψλ, θάηη πνπ κάιινλ 

δείρλεη φηη νη θνηηεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηε ζεκαζία θαη ηα νθέιε ησλ καζεκάησλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ παξαθνινχζεζαλ. εκαληηθφ ξφιν πηζαλφηαηα λα δηαδξακάηηζε θαη ην 

γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο βξίζθνληαλ ζηα ηειεπηαία έηε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη έρνπλ αξρίζεη λα 

ζθέπηνληαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε.  

 

πκπεξάζκαηα  
 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ην πξφγξακκα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ ησλ 

θνηηεηψλ ηδηαίηεξα ζε θξίζηκα δεηήκαηα, φπσο ε αληίιεςή ηνπο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε 

άξζε ησλ θφβσλ, ε βειηίσζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, θαζψο θαη ε αληίιεςε γηα ηελ επίδξαζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΗΚΟΤ ΑΓΥΟΤ 

ΑΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΠΟΤΓΑΕΟΤΝ Ζ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ 

ΣΖΝΑΘΛΖΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

σηεξνπνύινπ, Β.,
1
 Απζίλνο, Η.,

1
 Φπρνπληάθε, Μ.,

1
 & Γαξγαιηάλνο, Γ.

2
 

 

1
 ΣΔΦΑΑ, ΔΚΠΑ 

2
 ΣΔΦΑΑ, ΓΠΘ 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο έρεη νξηζηεί σο «…ε εηθφλα πνπ έρνπκε ζην κπαιφ καο, ην κέγεζνο, ην 

ζρήκα θαη ε κνξθή ηνπ, αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 

ζπζηαηηθά κέξε ηνπ ζψκαηνο» (Slade, 1994, ζει. 497). Ζ δηεξεχλεζε ηνπ Κνηλσληθνχ 

σκαηηθνχ Άγρνπο (ΚΑ) θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ν «ζσκαηηθφο εαπηφο» ηείλεη λα 

εμηζσζεί µε ηελ έλλνηα ηνπ «δεκφζηνπ εαπηνχ» (Harter, 1990). Δθφζνλ ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

εκθάληζεο έρεη επηβεβαησζεί (Fox, 1990) ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ εληππψζεσλ θαίλεηαη λα 

απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο (π.ρ., εξγαζία, θαζεκεξηλφηεηα, θιπ.) 

(Leary, 1992).  

 

ηε ζεκεξηλή επνρή φπνπ ε θνηλσλία αληηθεηκελνπνηεί ην αλζξψπηλν ζψκα ν άλζξσπνο βηψλεη 

ηελ αλεζπρία γηα ηε ζχγθξηζή ηνπ κε άιια άηνκα, θπξίσο ηνπ ίδηνπ θχινπ (Fredrickson & 

Roberts, 1997). Δκπεηξηθέο κειέηεο ηεθκεξηψλνπλ ηελ άπνςε φηη νη γπλαίθεο βηψλνπλ 

πεξηζζφηεξε αλεζπρία γηα ηελ εκθάληζή ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο (Dion, Dion & Keelan, 

1990).  

 

Ζ έξεπλα ζην ζέκα απηφ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο, αιιά θαη γηα ηνπο 

πξαθηηθνχο ηνπ ρψξνπ. Ζ απνδνρή ηεο πνιιαπιήο δηάζηαζεο ηεο δνκήο ηνπ «εαπηνχ» θαη 

θπξίσο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ «ζσκαηηθνχ εαπηνχ» νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία νξγάλσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ κε ζαθήλεηα ην ζσκαηηθφ πξνθίι ησλ αηφκσλ (Fox & Corbin, 1989; Marsh et al., 

1994). ήκεξα κία απφ ηηο πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο θιίκαθεο κέηξεζεο γηα ην βαζκφ ΚΑ 

είλαη ε θιίκαθα Social Physique Anxiety Scale (SPAS) (Hart, Leary & Rejeski, 1989).  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηνπ ΚΑ αηφκσλ πνπ ζπνπδάδνπλ ή 

εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο αζιεηηθήο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα θαη ν εληνπηζκφο δηαθνξψλ, εάλ 

ππάξρνπλ, σο πξνο ην θχιν.  

 

Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

 

 Σα άηνκα πνπ ζπνπδάδνπλ, ή εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο αζιεηηθήο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα ζα 

έρνπλ κεησκέλα επίπεδα ΚΑ.  

 Οη γπλαίθεο ζα έρνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα ΚΑ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. 

 

Μεζνδνινγία  
 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 137 (60.4%) άλδξεο θαη 90 (39.5%) γπλαίθεο (Ν = 227), απφ 

ηνπο νπνίνπο ην 67.4% ήηαλ ειηθίαο θάησ απφ 25 εηψλ. Σν 59.0% ήηαλ θνηηεηέο, ελψ ην 24.7% 
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ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ. Σν 70.5% ησλ θνηηεηψλ πξνεξρφηαλ απφ ην Σκήκα 

Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ (ΣΟΓΑ), ελψ ην 15.0% πξνεξρφηαλ απφ ην ΣΔΦΑΑ 

Αζήλαο θαη ην 14.5% ήηαλ κέιε ηεο Διιεληθήο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνχ 

& Αλαςπρήο (ΔιιΔΔΓΑΑ). Σν 63.9% δελ εξγαδφηαλ, αθνχ ην 61.7% ήηαλ πξνπηπρηαθνί ή 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Απφ απηνχο πνπ εξγαδφηαλ, ην 17.8% ήηαλ Καζεγεηέο Φπζηθήο 

Αγσγήο. Σν 85.4% απνηεινχληαλ απφ άηνκα πνπ ηε ζηηγκή δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο εξγάδνληαλ 

ζε νξγαληζκφ γηα ιηγφηεξν απφ 5 ρξφληα, ην 11.1% γηα 6-15 ρξφληα θαη ην 3.5% γηα 15+ ρξφληα.   

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ ΚΑ (SPAS) (Hart, Leary & Rejeski, 1989), ην νπνίν είλαη κία 

κνλνπαξαγνληηθή θιίκαθα 12 δειψζεσλ, φπνπ νη απαληήζεηο δίλνληαη ζε κηα 5βάζκηα θιίκαθα 

ηχπνπ Likert (1 = θαζφινπ θαη 5 = πάξα πνιχ).  Ζ ζπλνιηθή ηηκή ηεο θιίκαθαο πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα ησλ ηηκψλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα εξσηήκαηα. Τςειφηεξε ηηκή δειψλεη κεγαιχηεξν 

επίπεδν άγρνπο, γεγνλφο πνπ επέβαιε ηελ αληηζηξνθή ηεο βαζκνινγίαο ησλ εξσηεκάησλ 1, 5, 8 

θαη 11. ηελ ειιεληθή έθδνζε ηεο θιίκαθαο ππνζηεξίδεηαη ε κνλνπαξαγνληηθή δνκή ηεο κε 

απνδεθηνχο ςπρνκεηξηθνχο δείθηεο. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ηεο θιίκαθαο Cronbach a ήηαλ 0.85 

θαη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο εμέηαζεο - επαλεμέηαζεο είλαη r = 0.84 (p<.01) (Φπρνπληάθε, 

ηαχξνπ & Εέξβαο, 2004). 

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Σν εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε 2 

ηξφπνπο: α) κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη β) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Παλειιήληνπ 

ζπλεδξίνπ ηεο ΔιιΔΔΓΑΑ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε πάξηε (Γεθέκβξηνο 2012), ζε εηδηθφ 

ρψξν πνπ ππήξρε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  

 

Απνηειέζκαηα - πδήηεζε 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ΚΑ θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη ν «ζσκαηηθφο εαπηφο» ηείλεη λα εμηζσζεί 

µε ηελ έλλνηα ηνπ «δεκφζηνπ εαπηνχ» (Harter, 1990). Δπεηδή ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ εληππψζεσλ 

θαίλεηαη λα απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο (π.ρ., εξγαζία, 

θαζεκεξηλφηεηα, θιπ.) (Leary, 1992) θξίζεθε φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί κία 

αμηνιφγεζε ηνπ ΚΑ ησλ αηφκσλ πνπ ζπνπδάδνπλ, ή εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο αζιεηηθήο 

δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα. Βξέζεθε φηη ην 85.6% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ ρακειφ ΚΑ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ηελ ηηκή «3», ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  

5% (p-value < 0,05), πξνέθπςαλ ζηηο 11 απφ ηηο 12 πξνηάζεηο. Μφλν γηα 3 παξάγνληεο πξνέθπςε 

αξθεηά πςειφ άγρνο, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο πξνέθπςε απφ κέηξην έσο ρακειφ. Όζνλ αθνξά 

ζην ζπλνιηθφ δείθηε άγρνπο, πξνέθπςε ηηκή θάησ ηνπ «3» (x = 2.58) θαη ν ζρεηηθφο έιεγρνο 

επηβεβαίσζε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ απηφ ην επίπεδν. ηνλ Πίλαθα 1 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα θάζε θξάζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ΚΑ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο.   
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Πίλαθαο 1.  Κνηλσληθφ Άγρνο γηα Δηθφλα Δμσηεξηθήο Δκθάληζεο. 

 
Θέκαηα Κνηλσληθνύ Άγρνπο Δμσηεξηθήο 

Δκθάληζεο 
N x SD SE t Sig. 

Νηψζσ άλεηα κε ηε ζσκαηηθή κνπ εκθάληζε 208 3,71 1,01 0,0697 10,14 0,0000 

Όηαλ θνηηάδσ ζηνλ θαζξέθηε, αηζζάλνκαη σξαία 

γηα ηε ζσκαηηθή κνπ εκθάληζε 
207 3,51 0,98 0,0684 7,41 0,0000 

Αηζζάλνκαη άλεηα κε ην ζε πφζν θαιή θπζηθή 

θαηάζηαζε θαίλεηαη ζηνπο άιινπο λα είλαη ην 

ζψκα κνπ 

208 3,19 1,10 0,0759 2,53 0,0060 

Αηζζάλνκαη ήξεκνο /ε φηαλ νη άιινη θαλεξά 

θνηηάδνπλ ην ζψκα κνπ 
209 3,14 1,22 0,0841 1,71 0,0447 

Πνηέ δελ αλεζπρψ γηα ην αλ ηα ξνχρα πνπ 

θνξάσ κε θάλνπλ λα θαίλνκαη πνιχ ιεπηφο /ε ή 

πνιχ παρχο /ηά 

208 2,72 1,23 0,0854 3,27 0,0006 

Μαθάξη λα κελ κε έλνηαδε ηφζν ε εκθάληζε ηνπ 

ζψκαηφο κνπ 
207 2,36 1,20 0,0836 7,63 0,0000 

Γελ ζα αηζζαλφκνπλ άλεηα, αλ ήμεξα φηη θάπνηνη 

θξίλνπλ (ζρνιηάδνπλ) ηε ζσκαηηθή κνπ εκθάληζε 
208 2,36 1,24 0,0862 7,48 0,0000 

Νηξέπνκαη φηαλ πξέπεη λα μεληπζψ κπξνζηά ζε 

άιινπο 
208 2,05 1,22 0,0845 11,26 0,0000 

Σα κε ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψκαηφο 

κνπ δεκηνπξγνχλ εθλεπξηζκφ ζε κεξηθέο 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο 

208 1,99 1,10 0,0760 13,34 0,0000 

Κάπνηεο θνξέο, ελνρινχκαη ζηε ζθέςε φηη 

θάπνηνη άιινη θάλνπλ αξλεηηθά ζρφιηα γηα ην 

βάξνο θαη ηε κπτθή κνπ αλάπηπμε 

207 1,97 1,14 0,0790 13,03 0,0000 

Όηαλ είκαη κε καγηφ, ζπρλά αηζζάλνκαη θάπνηα 

λεπξηθφηεηα ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή κνπ 

εκθάληζε 

207 1,96 1,11 0,0768 13,52 0,0000 

Μπξνζηά ζε άιινπο, αηζζάλνκαη θάπνηα 

αλεζπρία ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή κνπ εκθάληζε 
208 1,92 1,11 0,0766 14,06 0,0000 

Βαζκφο Δηθφλαο Δμσηεξηθήο Δκθάληζεο 209 2,58 0,44 0,0307 13,71 0,0000 

 

πλεπψο, ηα άηνκα απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ δελ εκθαλίδνπλ θαη ηφζν πςειφ Κνηλσληθφ Άγρνο γηα 

ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε. Ο έιεγρνο ππνζέζεσλ γηα ίζεο δηαθπκάλζεηο έδεημε φηη ε ππφζεζε 

ίζσλ δηαθπκάλζεσλ δελ απνξξίπηεηαη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% ζχκθσλα κε ην ηεζη ηνπ 

Levene (Λ=0.938> 0.05). Δπνκέλσο, ζεσξψληαο ίζεο ηηο δηαθπκάλζεηο, ε ζηαηηζηηθή t γηα ηνλ 

έιεγρν ηζφηεηαο ησλ κέζσλ φξσλ έδεημε φηη ε ππφζεζε γηα ίζνπο κέζνπο φξνπο δελ πξέπεη λα 

απνξξηθζεί ζε επίπεδν 5% (p-value > 0.05). Δπνκέλσο, θαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο εθθξάδνπλ 

θαηά κέζν φξν ηνλ ίδην βαζκφ ΚΑ.  

 

Καζψο νη δειψζεηο 1, 5, 8 θαη 11, νη νπνίεο είλαη ζεηηθέο, είραλ ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (πνιχ - πάξα πνιχ) ζπλάγεηαη φηη επηβεβαηψλεηαη ε 1
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε φηη ηα 

άηνκα πνπ επηιέγνπλ ηελ αζιεηηθή δηνίθεζε σο επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε έρνπλ κεησκέλν 

δείθηε ζσκαηηθνχ άγρνπο, Χο ζεηηθή αληαπφθξηζε λννχληαη νη 2 αθξαίεο επηινγέο αλάινγα κε ηε 

ζεηηθή, ή ηελ αξλεηηθή δηαηχπσζε ηεο θάζε εξψηεζεο. Οη ππφινηπεο δειψζεηο, νη νπνίεο είλαη 

αξλεηηθέο γηα ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο είραλ αξλεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

(θαζφινπ - θάπσο).  
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Χο πξνο ηε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε, νη κέζνη φξνη αλδξψλ (x = 2,54) θαη γπλαηθψλ (x = 

2,63) ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο ηνπο δελ δείρλνπλ κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηα 2 

θχια. Σν απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη θνηλσλία ζήκεξα αληηθεηκελνπνηεί ην αλζξψπηλν ζψκα θαη γηα απηφ είλαη πνιχ 

πην πηζαλφ λα βηψζεη θάπνηνο ηελ αλεζπρία γηα ην ζψκα ηνπ, ηδίσο νη γπλαίθεο (Fredrickson & 

Roberts, 1997). 

 

πκπέξαζκα 

 

ηε ζεκεξηλή θνηλσλία, φπνπ ε ζπνπδαηφηεηα ηεο εκθάληζεο έρεη επηβεβαησζεί θαη ν 

«ζσκαηηθφο εαπηφο» ηείλεη λα εμηζσζεί κε ην «δεκφζην εαπηφ», είλαη ζεκαληηθφ ηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζην ρψξν ηεο αζιεηηθήο δηνίθεζεο λα δηαζέηνπλ ρακειφ ΚΑ, θαζψο απηφ απνηειεί 

ςπρνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. ε 

ζπλδπαζκφ κε άιια ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην ΚΑ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηελ εξγαζία ησλ ζηειερψλ ηεο αζιεηηθήο δηνίθεζεο.  
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ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΗΑ 

ΒΑΖ ΣΖ ΑΝΑΜΔΗΞΖ ΣΧΝ ΘΔΑΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΑΘΛΖΜΑ: 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΗΑ ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ KICK BOXING 

 

Νηνβόιε, Α., Αιεμαλδξήο, Κ., & Σδέηδεο, Γ.
 

 

ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ  

 

Δηζαγσγή 

 

Οη αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο (εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ππαίζξηεο) απνηεινχλ ζήκεξα έλα απφ ηα 

ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελα ηκήκαηα ηεο αζιεηηθήο αγνξάο δηεζλψο, αιιά θαη ζηελ Διιάδα 

(Meenaghan, 1991). Δίλαη πιένλ θνηλά απνδεθηφ, φηη ε επηηπρία ησλ δηνξγαλψζεσλ δελ κπνξεί 

ζηεξηρζεί κφλν ζηα έζνδα απφ ηα εηζηηήξηα, αιιά απαηηεί ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ ελαιιαθηηθέο 

πεγέο, φπσο είλαη νη ρνξεγίεο. πλεπψο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα είλαη ε εθηίκεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αζιεηηθή ρνξεγίαο, σο κία επέλδπζε θαη εξγαιείν επηθνηλσλίαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Ζ έλλνηα ηεο αλάκεημε (involvement) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε βηβιηνγξαθία (Kyle, Graefe, 

Manning & Bacon, 2003; 2004)) πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί θαη λα κεηξεζεί ν βαζκφο εκπινθήο 

κε κία δξαζηεξηφηεηα. χκθσλα κε ηνπο Kyle et al., (2006), ε έλλνηα ηεο αλάκεημεο απνηειείηαη 

απφ 3 δηαζηάζεηο: α) ηελ «Διθπζηηθφηεηα», ε νπνία αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πξνζθφιιεζεο θαη 

ηθαλνπνίεζεο πνπ ληψζεη ην εκπιεθφκελν κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα άηνκν, β) ηελ 

«Κεληξηθφηεηα», ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε δξαζηεξηφηεηα 

ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αηφκνπ θαη γ) ηελ «Απηφ-έθθξαζε», πνπ  είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

αλαςπρήο, φπσο θαη ε αληίιεςε πνπ ζέιεη λα έρνπλ νη άιινη γηα απηφλ/ή ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζε απηή. Σν κνληέιν ησλ 3 δηαζηάζεσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιήζνο εξεπλψλ ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία (Alexandris, Kouthouris & Meligdis, 2006; Gahwiler & Havitz, 1998; Iwasaki & 

Havitz, 2004; Kyle, et al., 2003; 2004). 

 

Μία απφ ηηο κεηαβιεηέο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρνξεγίαο είλαη ε πξφζεζε γηα 

αγνξά πξντφλησλ ηνπ ρνξεγνχ. χκθσλα κε ηνπο Speed & Tompson (2000) είλαη πνιχ πηζαλφ ηα 

άηνκα πνπ ζεσξνχλ έλα γεγνλφο, ή κία εθδήισζε σο θάηη ειθπζηηθφ, δηαζθεδαζηηθφ θαη 

ελδηαθέξνλ λα εκπιαθνχλ κε απηφ θαη λα δείμνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε, πξφζεζε γηα αγνξά 

πξντφλησλ θαη ζεηηθή αλεπίζεκε επηθνηλσλία γηα ην ρνξεγφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε απνθηά 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηελ παξνχζα κειέηε, θαζψο ην αζιεηηθφ γεγνλφο πνπ εμεηάδεηαη έρεη 

θπξίσο ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα. 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί: α) ην πξνθίι ησλ ζεαηψλ κίαο δηνξγάλσζεο 

Kick Boxing, β) εάλ ε αλάκεημε ησλ ζεαηψλ κε ην άζιεκα ηνπ Kick Boxing κπνξεί λα πξνβιέςεη 

ηε ζεηηθή αλεπίζεκε επηθνηλσλία γηα ηνλ ρνξεγφ ηεο δηνξγάλσζεο θαη γ) εάλ ε αλάκεημε κπνξεί 

λα πξνβιέςεη ηελ πξφζεζε γηα αγνξά πξντφλησλ ηνπ ρνξεγνχ. 
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Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 179 ελήιηθεο ζεαηέο ζηε δηνξγάλσζε Kick Boxing, ηεο 

Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Kick Boxing (ΠΟΚ) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 

2012 γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Γηεπεηξσηηθνχ ηίηινπ.  

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ Carroll & Alexandris (1997). Ζ κέηξεζε έγηλε κέζα απφ κία κνλνδηάζηαηε 

θιίκαθα, κίαο εξψηεζεο γηα θάζε κία απφ ηηο 2 κεηαβιεηέο. Οη απαληήζεηο γηα ηε κέηξεζε 

γηλφηαλ ζε 5βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert (φπνπ 1 = δηαθσλψ απφιπηα θαη 5 = ζπκθσλψ 

απφιπηα. Ζ κέηξεζε ηεο Αλάκεημεο έγηλε κε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Kyle et al., (2006), ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο Διθπζηηθφηεηαο, ηεο Κεληξηθφηεηαο, θαη ηεο Απηφ-έθθξαζεο. Ζ 

2 πξψηεο δηαζηάζεηο απνηεινχληαλ απφ 3 παξάγνληεο, ελψ ε δηάζηαζε ηεο Απηφ-έθθξαζεο απφ 

ηέζζεξηο. Οη απαληήζεηο γηα ηε κέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 7βάζκηα θιίκαθα Likert (φπνπ 1 

= δηαθσλψ απφιπηα θαη 7 = ζπκθσλψ απφιπηα). 

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε: Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα SPSS 20 θαη έγηλε: α) πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε, β) έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε 

ηνλ δείθηε a ηνπ Cronbach, γ) αλάιπζε παιηλδξφκεζεο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζεηηθήο 

αλεπίζεκεο επηθνηλσλίαο απφ ηελ αλάκεημε κε ην άζιεκα θαη δ) αλάιπζε παιηλδξφκεζεο γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο πξφζεζε γηα αγνξά πξντφλησλ ηνπ ρνξεγνχ απφ ηελ αλάκεημε κε ην άζιεκα.  

 

Απνηειέζκαηα 

 

Όζνλ αθνξά ζην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ πξνέθπςε φηη νη 56 (31,3%) ήηαλ γπλαίθεο, ελψ νη 122 

(68,2%) ήηαλ άλδξεο, 18 - 46 ρξνλψλ (Μ.Ο. = 26,9 ρξφληα). Όινη νη παξάγνληεο είραλ πςεινχο 

κέζνπο φξνπο θαη πςειφ βαζκφ εζσηεξηθήο ζπλνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην εξσηεκαηνιφγην 

ηεο αλάκεημεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε «Διθπζηηθφηεηα» (Μ.Ο. = 4.5,   a = .86),  ε 

«Κεληξηθφηεηα» (Μ.Ο. = 4.1, a = .83) θαη ε «Aπηφ-έθθξαζε» (Μ.Ο. = 3.9, a = .89) είραλ πςειά 

ζθνξ. Τςειφο κέζνο φξνο παξαηεξήζεθε επίζεο θαη ζηηο εξσηήζεηο γηα ζεηηθή αλεπίζεκε 

επηθνηλσλία (Μ.Ο. = 3.4, a = .87), αιιά θαη πξφζεζε γηα αγνξά πξντφλησλ ηνπ ρνξεγνχ (Μ.Ο. = 

3.4, a = .87).  

 

Γηα λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη 3 δηαζηάζεηο ηεο Αλάκεημεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξφβιεςε ηεο 

ζεηηθήο αλεπίζεκεο επηθνηλσλίαο πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πξφβιεςε (F = 6,2, p<.001, R
2 

= .12) κφλν απφ ηνλ παξάγνληα 

Έιμε (t = 2,4, p<.05).  

 

Γηα λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη δηαζηάζεηο ηεο αλάκεημεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξφβιεςε γηα 

αγνξά πξντφλησλ ηνπ ρνξεγνχ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πξφβιεςε γηα αγνξά πξντφλησλ ηνπ ρνξεγνχ (F = 6,9, p<.001, R
2 

= .13) κφλν απφ ηνλ παξάγνληα Έιμε (t = 2,4, p<.05). 

 

πδήηεζε 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή πξφβιεςε γηα ηε ζεηηθή αλεπίζεκε 

επηθνηλσλία γχξσ απφ ην φλνκα θαη ηε δξάζε ηνπ ρνξεγνχ, αιιά θαη πξφζεζε γηα ηελ αγνξά 

πξντφλησλ ηνπ κφλν απφ ηνλ παξάγνληα Διθπζηηθφηεηα. Παξά ηνπο πςεινχο κέζνπο φξνπο νη 

ππφινηπνη παξάγνληεο δελ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σα απνηειέζκαηα απηά 
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επηβεβαηψλνπλ κεξηθψο πξνεγνχκελεο κειέηεο (Alexandris et al., 2006; Kyle et al., 2003; 2004) 

ζρεηηθέο κε ηελ αλάκεημε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κία δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

πνπ απηή δηαδξακαηίδεη ηφζν ζηε ζεηηθή αλεπίζεκε επηθνηλσλία, φζν θαη ζηα νθέιε απφ ηελ 

αγνξά ησλ πξντφλησλ ηνπ ρνξεγνχ. Οη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηζρπξά θίλεηξα, ψζηε 

νη ζπκκεηέρνληεο φρη κφλν λα εθθξάδνληαη κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ην ζπνξ, αιιά θαη λα 

ην αλαγάγνπλ ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη βαζηθή επηινγή γηα ηελ 

αλαςπρή ηνπο.  

 

πκπεξάζκαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ κεξηθψο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε 

δηαθνξεηηθά ζπνξ θαη δηνξγαλψζεηο, θαζψο ν βαζκφο αλάκεημεο πξνέβιεςε ζπλνιηθά ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ζεηηθή αλεπίζεκε επηθνηλσλία γχξσ απφ ην φλνκα θαη ηε δξάζε ηνπ 

ρνξεγνχ θαη ηελ πξφζεζε γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ ηνπ. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ νη αζιεηηθέο 

νκνζπνλδίεο λα πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ ηα αζιήκαηα πνπ ππεξεηνχλ πην ειθπζηηθά θαη 

επράξηζηα γηα ηνπο ζεαηέο πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηνλ βαζκφ εκπινθήο ηνπο κε απηά.  

 

Βηβιηνγξαθία  

 

Alexandris, K., Kouthouris, C., & Meligdis, A. (2006). Increasing customers‘ loyalty in a skiing 

resort: the contribution of place attachment and service quality. International Journal of 

Contemporary Hospitality Management, 18, 414-425. 

Carroll, B., & Alexandris, K. (1997). Perception of constraints and strength of motivation: their 

relation to recreational sport participation. Journal of Leisure Research, 29, 279-299. 
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ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΚΑΛΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΣΟΤ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ 

 

Υαξαιάκπνπο – Παπακηιηηάδε, Μ. 

 

Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 

 

Δηζαγσγή 

 

Οη αζιεηηθνί νξγαληζκνί ηεο Κχπξνπ βξίζθνληαη ζήκεξα αληηκέησπνη κε έληνλεο επηθξίζεηο ηφζν 

απφ ηα ΜΜΔ, φζν θαη απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο, νη νπνίεο νθείινληαη θπξίσο ζηηο 

θαθέο πξαθηηθέο δηαθπβέξλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαρξνληθά.  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ: α) λα εληνπίζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα 

δηαθπβέξλεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εζληθνί αζιεηηθνί νξγαληζκνί ηεο Κχπξνπ, ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη β) λα παξέρεη ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο.  

 

Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο  

 

χκθσλα κε ηνλ Kikullis (2000), ε δηαθπβέξλεζε ηνπ αζιεηηζκνχ είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ πνπ 

αθνξά ζε φιεο ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ην επίπεδν ηνπ ζσκαηείνπ κέρξη θαη ηηο 

εζληθέο θαη δηεζλείο δηνξγαλψζεηο. Αλ θαη δελ ππάξρεη έλαο θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο 

αζιεηηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη θχξηεο έλλνηεο πνπ ηελ απνηεινχλ είλαη ε ξχζκηζε θαη ν έιεγρνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ, ε ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο, ε πηνζέηεζε εζηθήο 

θαη θνηλσληθά απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηνπ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ επζχλε ηνπ έλαληη ησλ νκάδσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ 

απηφλ (Ferkins & Shilbury, 2010; Hoye, 2006; Hums & McLean, 2004). Έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζιεηηθήο δηαθπβέξλεζεο έρνπλ δείμεη φηη πνιιέο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηεζλείο 

αζιεηηθνί νξγαληζκνί είλαη ακθηιεγφκελεο (Forster, 2006). Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ 

παξνπζηαζηεί θαη απφ ηνπο Michie & Oughton (2005), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη ηα πξφηππα 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ πνδνζθαηξηθψλ ζσκαηείσλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ πνιχ 

ρακειά, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Έξεπλεο πνπ λα 

εμεηάδνπλ ηηο πξαθηηθέο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη αζιεηηθνί νξγαληζκνί ηεο Κχπξνπ 

δελ έρνπλ βξεζεί ζηε βηβιηνγξαθία.  

 

Μεζνδνινγία 
 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο εθαξκφζηεθε έλαο ζπλδπαζκφο πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο κεζνδνινγίαο. 

 

Γείγκα: ηελ πνηνηηθή έξεπλα ζπκκεηείραλ 15 αζιεηηθνί παξάγνληεο πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο-

θιεηδηά ζε αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο Κχπξνπ. ηελ πνζνηηθή έξεπλα ζπκκεηείραλ 104 άηνκα 

(43 κέιε Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη 61 δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ) 35 Δζληθψλ Οκνζπνλδηψλ. 
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Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηελ πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκη - 

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη επαγσγηθή ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ επξεκάησλ (inductive thematic 

analysis). Ζ πνζνηηθή δηάζηαζε πεξηιάκβαλε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηεινχληαλ απφ 50 

εξσηήζεηο, ζθνπφο ησλ νπνίσλ ήηαλ ε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ ζπκκφξθσζεο ησλ αζιεηηθψλ 

θνξέσλ κε ηνπο 9 ππιψλεο ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γήισζε ησλ 

Αξρψλ ηεο Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο (Statement of Good Governance Principles) πνπ 

δηακνξθψζεθε απφ ην Governance in Sport Working Group (2001) θαη εθδφζεθε απφ ηελ 

European Olympic Committee (EOC), ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα 

Κεξδνζθνπηθνχο θαη Με Κεξδνζθνπηθνχο Οξγαληζκνχο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ 

(2009) θαη ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.  

 

Απνηειέζκαηα - πδήηεζε 

 

Σα θχξηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

αθνξνχζαλ θπξίσο ζηελ έιιεηςε επαγγεικαηηθφηεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ε νπνία πεγάδεη 

απφ ηελ έιιεηςε εηδηθψλ γλψζεσλ θαη πξνζφλησλ πνπ αθνξνχλ ζην πεδίν ηεο αζιεηηθήο 

δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, νη εξσηεζέληεο ακθηζβήηεζαλ έληνλα ηα θίλεηξα ησλ αζιεηηθψλ 

αμησκαηνχρσλ, εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ζηελ χπαξμε πξνζσπηθψλ θαη αληηθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ ε έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ θαθέο, ή ειιηπείο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηεζέληεο αλέδεημαλ ηελ έιιεηςε αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ηελ χπαξμε κε 

απνηειεζκαηηθήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο (θαθνδηαρείξηζε), ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο, θαζψο θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε ζέκαηα αλάιεςεο επζπλψλ (accountability). Σέινο, θάλεθε 

φηη ππάξρεη έιιεηςε ζαθψο θαζνξηζκέλσλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ 

επηθνηλσλία.  

 

Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα πνηνηηθά επξήκαηα ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηα πνζνηηθά 

δεδνκέλα. Ζ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε ζνβαξέο αδπλακίεο 

ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ησλ νξγαληζκψλ, αλεπάξθεηα ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε επζπλψλ / 

ινγνδνζίαο, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα δηαθάλεηαο, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα θαηαλνκήο ησλ εζφδσλ ζηα 

δηάθνξα επίπεδα αζιεηηζκνχ, έιιεηςε πνιηηηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, θαζψο θαη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα αλεμαξηεζίαο ησλ αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ, αθνχ πξνθχπηεη φηη πξνζσπηθά θαη 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, αιιά θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.   

 

πκπεξάζκαηα 

 

Οη αζιεηηθνί νξγαληζκνί ηεο Κχπξνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιά θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

δηαθπβέξλεζεο, ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα. Έλαο νπζηαζηηθφο ηξφπνο γηα λα 

γίλεη απηφ είλαη ε αλάζεζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ ζε ζηειέρε κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζηελ αζιεηηθή δηνίθεζε, νη νπνίνη ζα εθαξκφζνπλ επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηνπο νξγαληζκνχο 

απηνχο, ζα ζρεδηάζνπλ θαη ζα εθαξκφζνπλ δηαθαλείο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο, ζα θαζνξίζνπλ ην 

ξφιν φισλ ησλ ζηειερψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζα δεκηνπξγήζνπλ κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο θαη ζα 

αλαπηχμνπλ θψδηθεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο γηα φινπο ηνπο stakeholders. 
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Δλόηεηα 3: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΑΞΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΔΗ ΘΔΑΣΧΝ 

ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 

 

Θακλόπνπινο, Η.,
1
 Σδέηδεο, Γ.,

2
 Γαξγαιηάλνο, Γ.,

1
 & Παπατσάλλνπ, Α.

3
 

 
1
 ΣΔΦΑΑ, ΓΠΘ  

2
 ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ  

3
 ΣΔΦΑΑ, ΠΘ 

 

Δηζαγσγή 

 

Ο επαγγεικαηηθφο αζιεηηζκφο θαη ε αλάπηπμή ηνπ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ χπαξμε ησλ 

θαηάιιεισλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαρείξηζε / κάλαηδκελη  ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ησλ αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

επεξεάδεη ην ίδην ην αζιεηηθφ πξντφλ (Kelley & Turley, 2001). Σα «γεκάηα γήπεδα» είλαη ζηελ 

άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηνπ κάλαηδκελη θαη ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ αζιεηηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ 

δηαηήξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ, ε πξνζέιθπζε λέσλ ζεαηψλ - θαηαλαισηψλ θαη νη πξνζέζεηο 

ηνπο γηα επαλάιεςε αγνξάο ηνπ αζιεηηθνχ πξντφληνο θαη γηα ζχζηαζή ηνπ ζε άιινπο πηζαλνχο 

θαηαλαισηέο απνθηά κεγάιε ζεκαζία. εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζέζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ-θηιάζισλ είλαη ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ε ηθαλνπνίεζε θαη ε 

αμία παξαθνινχζεζεο αγψλσλ.  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ: 1) λα δηεξεπλήζεη, ηα επίπεδα ηεο αληηιακβαλφκελεο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο, ηεο αληηιακβαλφκελεο αμίαο θαη ησλ πξνζέζεσλ 

ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ηεο πξφζεζεο γηα αλάιεςε πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζχζηαζεο θαη 

ηεο πξφζεζεο επαλάιεςεο παξαθνινχζεζεο αγψλσλ, 2) λα επηβεβαηψζεη ην κνληέιν ηεο 

ζχλζεζεο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ απφ ηηο κεηαβιεηέο «πξνζσπηθφ», «πξφζβαζε», «αζθάιεηα», 

«αμηνπηζηία» θαη «πιηθέο ππεξεζίεο» θαη ζηε ζπλέρεηα λα αμηνινγήζεη ηηο δηαζηάζεηο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο αμίαο ζην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν, 3) λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ηεο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο αληηιακβαλφκελεο αμίαο κε ηηο πξνζέζεηο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ζεαηψλ θαη 4) λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ πξνζέζεσλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ζεαηψλ, απφ ηε κεκνλσκέλε, ζε ζπλδπαζκνχο αιιά θαη ηελ ηαπηφρξνλε 

δξάζε θαη ησλ 3 παξαπάλσ παξαγφλησλ.  

 

Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο  

 

H πνηφηεηα ππεξεζηψλ είλαη κία έλλνηα κε ηελ νπνία έρνπλ αζρνιεζεί θαηά θαηξνχο πνιινί 

κειεηεηέο (Martínez, Ko & Martínez, 2010; Shonk & Chelladurai, 2008). Χο πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ νξίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο ησλ πξνζδνθηψλ πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ 

απφδνζε κηαο ππεξεζίαο κε ηελ πξαγκαηηθή απφδνζή ηεο (Gronroos, 1982; 1984), ή σο ε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ επηδφζεσλ (Parasuraman et al., 1988), ή 

σο κηα ζπλνιηθή θξίζε ηεο αλσηεξφηεηαο, ή ηεο ηειεηφηεηαο κηαο ππεξεζίαο (Zeithaml, 1988).  
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Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ είλαη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο έξεπλαο ηνπ κάξθεηηλγθ ζε 

πνιιέο βηνκεραλίεο (Ha, Janda & Muthaly, 2010). Χο ηθαλνπνίεζε νξίδεηαη κία θξίζε ησλ 

πειαηψλ γηα κία ππεξεζία, φηαλ απηή παξέρεη έλα επίπεδν επράξηζηεο θαηαλάισζεο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε θάπνηα εθπιήξσζε πξνζδνθηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηπέδσλ 

ππεξεθπιήξσζεο (Oliver, 1997), ή, πην απιά, κία ζπλνιηθή θξίζε / αμηνιφγεζε ηνπ θνξέα 

παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο πειάηεο (McDougall & Levesque, 2000). 

 

Γηα ηνπο αθαδεκατθνχο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ε αμία είλαη ε 

ηειεπηαία ρξνληθά έλλνηα πνπ ήξζε λα πξνζηεζεί ζηηο έλλνηεο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο. H έλλνηα ηεο αληηιακβαλφκελεο αμίαο έρεη απνθηήζεη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ 

αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλνπο πνπ εξεπλνχλ ηελ ελδερφκελε ζρέζε 

κεζνιάβεζήο ηεο κε ηηο αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλνπλ νη πειάηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

(McDougall & Levesque, 2000). Χο αμία λνείηαη ε γεληθή αμηνιφγεζε ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκφηεηα ελφο πξντφληνο / κηαο ππεξεζίαο, ε νπνία (αμηνιφγεζε) βαζίδεηαη ζηηο αληηιήςεηο 

ηνπ πειάηε γηα ην ηη παξαιακβάλεη θαη ηη δίλεη γηα λα ην απνθηήζεη, ή αιιηψο κία ζχγθξηζε 

αλάκεζα ζηηο ζπζίεο / θφζηε πνπ πξέπεη λα επσκηζηεί ν πειάηεο, γηα λα απνθηήζεη ηα επηζπκεηά 

νθέιε απφ έλα πξντφλ / κία ππεξεζία (Zeithaml, 1988).  

 

Πξφζεζε γηα πξνθνξηθή επηθνηλσλία είλαη ε άηππε απφ ζηφκα ζε ζηφκα πξνθνξηθή κεηάδνζε 

ηεο εκπεηξίαο θάπνηνπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ / ππεξεζία ζε θάπνηνπο 

άιινπο, πνπ ελδηαθέξνληαη λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ / ππεξεζία (Westbrook, 1987). 

 

Πξφζεζε επαλάιεςεο αγνξάο είλαη ε αηνκηθή θξίζε πνπ θάλεη ν πειάηεο ζρεηηθά κε ηελ 

επαλάιεςε αγνξάο ελφο πξντφληνο / κίαο ππεξεζίαο απφ ηνλ ίδην νξγαληζκφ, πνπ ιακβάλεη 

ππφςε ηεο ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο πεξηζηάζεηο (Hellier et al., 2003). 

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 925 θίιαζινη, πνπ παξαθνινχζεζαλ 6 πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο 

ηεο ειιεληθήο Super League. Γηα λα είλαη ην δείγκα φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ 

πιεζπζκνχ έγηλε ζηξσζηγελήο δεηγκαηνιεςία κε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ ζε θάζε ζχξα, 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζεαηψλ. Ζ επηινγή ησλ ζεαηψλ έγηλε ηπραία θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα 

ζπκπιεξψζεθαλ εζεινληηθά. 

 

Όξγαλα ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην κε 2 δηαθξηηά κέξε, γηα ηελ επηινγή ησλ νπνίσλ έγηλε αλαιπηηθή δηεξεχλεζε 

ηεο ζρεηηθήο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο. Γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, 

ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ πξνζέζεσλ ζπκπεξηθνξάο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα SPORTSERV 

(Theodorakis & Alexandris, 2008). Γηα ηε κέηξεζε ηεο αληηιακβαλφκελεο αμίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην κε 7 εξσηήκαηα, ηα νπνία θαη πξνζαξκφζηεθαλ γηα ζεαηέο 

πνδνζθαίξνπ. 

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε ησλ ππεχζπλσλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζεαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα θαη ε δηαλνκή / ζπιινγή ηνπο έγηλε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

αγψλσλ, ζηηο θεξθίδεο ησλ γεπέδσλ.  
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ηαηηζηηθέο αλαιχζεηο:  Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ηα ζηαηηζηηθά 

πξνγξάκκαηα SPSS 17 θαη AMOS. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο παξαγνληηθήο ζχλζεζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δηελεξγήζεθε Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε (ΓΠΑ), ελψ ε αμηνπηζηία 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνινγήζεθε κε ηελ εμέηαζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ δηαζηάζεσλ 

πνπ πξνέθπςαλ, κε έξεπλα δνκηθήο εγθπξφηεηαο (Cronbach a). ηε ζπλέρεηα, έγηλε 

Δπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε (ΔΠΑ). Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο θαη ηνπ 

πνζνζηνχ πξφβιεςεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο κεηαμχ ησλ θπξίσλ παξαγφλησλ (πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ, ηθαλνπνίεζεο θαη αμίαο) κε ηηο κειινληηθέο πξνζέζεηο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζεαηψλ 

έγηλαλ αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο κε φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο. Σέινο, γηα ηε 

δηεξεχλεζε πηζαλψλ δηαθνξψλ ζηηο αληηιήςεηο θηιάζισλ δηαθνξεηηθήο ζπρλφηεηαο ζπκκεηνρήο 

σο πξνο ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε, ηελ αμία παξαθνινχζεζεο αγψλσλ θαη ηηο 

κειινληηθέο πξνζέζεηο έγηλε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA). Γηα λα εληνπηζηεί πνπ ππάξρνπλ 

νη δηαθνξέο απηέο έγηλε Post Hoc Scheffe. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Οη θίιαζινη πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δήισζαλ κάιινλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηειεπηαίν 

αγψλα πνπ παξαθνινχζεζαλ, ελψ ζεηηθή ήηαλ ε γεληθή ηνπο εηθφλα γηα ηελ αμία. Ληγφηεξν 

ζεηηθέο ήηαλ νη απφςεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ ΓΠΑ γηα ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο αμίαο έδεημε αξθεηά κεγάιε εζσηεξηθή ζπλνρή θαη απνθάιπςε 2 

δηαζηάζεηο: ηελ «αμία γηα ηα ρξήκαηα» θαη ηηο «ζπζίεο», επηβεβαηψλνληαο αληίζηνηρα επξήκαηα 

άιισλ εξεπλψλ (Monroe, 1990; Zeithaml, 1988). Ζ ΔΠΑ επηβεβαίσζε ηε ζχλζεζε ηεο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ απφ 5 δηαζηάζεηο (πξνζσπηθφ, πξφζβαζε, αζθάιεηα, αμηνπηζηία θαη πιηθέο 

ππεξεζίεο), ελψ ζπλνιηθά απνθάιπςε 10 παξάγνληεο – δηαζηάζεηο: 5 δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο, 

ηελ ηθαλνπνίεζε, 2 δηαζηάζεηο γηα ηελ αμία (ζπζίεο θαη αμία γηα ηα ρξήκαηα) θαη 2 πξνζέζεηο 

ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ηελ πξφζεζε γηα πξνθνξηθή επηθνηλσλία θαη ηελ πξφζεζε γηα επαλάιεςε 

αγνξάο. Αλαιχζεηο αμηνπηζηίαο δηελεξγήζεθαλ γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο κε ηα απνηειέζκαηα 

λα είλαη απφ ηθαλνπνηεηηθά έσο πνιχ ηθαλνπνηεηηθά («πξνζσπηθφ» a = .927, «πξφζβαζε» a = 

.892, «αζθάιεηα» a = .915, «αμηνπηζηία» a = .925, «πιηθέο ππεξεζίεο» a = .842, «ηθαλνπνίεζε» a 

= .942, «ζπζίεο» a = .793, «αμία γηα ηα ρξήκαηα» a = .893, «πξφζεζε αλάιεςεο πξνθνξηθήο 

επηθνηλσλίαο» a = .873 θαη «πξφζεζε επαλάιεςεο αγνξάο» a = .813). 

 

Οη αλαιχζεηο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη νη θχξηνη παξάγνληεο «πνηφηεηα», «ηθαλνπνίεζε» θαη 

«αμία» επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο πξνζέζεηο ησλ ζεαηψλ γηα επαλάιεςε αγνξάο θαη αλάιεςε 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, ελψ κπνξνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη λα ηηο πξνβιέςνπλ είηε 

κεκνλσκέλα, είηε θπξίσο ζε ζπλδπαζκφ.  

 

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

 

Τπάξρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ 3 θχξησλ παξαγφλησλ ζηηο πξνζέζεηο ησλ ζεαηψλ, ελψ θαη ηα 

πνζνζηά πξφβιεςεο γηα ηηο πξνζέζεηο γηα ζεηηθή πξνθνξηθή επηθνηλσλία - ζχζηαζε θαη 

επαλάιεςε αγνξάο (46,8% θαη 50,9% αληίζηνηρα) ζεσξνχληαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά. Οη 

πξνζέζεηο γηα επαλάιεςε αγνξάο είλαη ηζρπξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο πξνζέζεηο γηα αλάπηπμε 

ζεηηθήο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζχζηαζεο. Ζ ηθαλνπνίεζε θαη ε αμία έρνπλ παξφκνηα 

ζπκπεξηθνξά (κε ηελ ηθαλνπνίεζε, πάλησο, λα είλαη ζαθψο ν ηζρπξφηεξνο παξάγνληαο 

επίδξαζεο θαη πξφβιεςεο ησλ πξνζέζεσλ ησλ ζεαηψλ). 

 

Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ νη αζιεηηθνί νξγαληζκνί θαη πνπ νπζηαζηηθά ζηνρεχεη ζηνπο κεζαίαο θαη 
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ρακειήο ζπρλφηεηαο ζπκκεηνρήο θηιάζινπο, είλαη νη αζιεηηθνί κάλαηδεξ λα εζηηάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο: α) ζηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ είηε βειηηψλνληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο, 

είηε πξνζθέξνληαο λέεο, β) ζηελ αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο επραξίζηεζεο 

πνπ ληψζνπλ νη ζεαηέο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ εγθαηάζηαζε, γ) ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

πξνζθεξφκελεο αμίαο παξαθνινχζεζεο αγψλσλ κέζα απφ ηε κείσζε ησλ ζπζηψλ (π.ρ., ρξφλνο 

απφθηεζεο εηζηηεξίνπ, ρξφλνο κεηάβαζεο, εηζφδνπ θαη εμφδνπ, θιπ.) θαη δ) ζηελ αχμεζε ηεο 

αίζζεζεο ηεο πξνζθνξάο αμίαο αλάινγεο ησλ ρξεκάησλ πνπ δαπαλήζεθαλ, ψζηε λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο εμαζθάιηζεο ηεο επηζπκεηήο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ζεαηψλ. 
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ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΣΧΝ ΠΡΟΘΔΔΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΜΑΡΑΘΧΝΗΟ «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ»:  

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

 

Καξακπαμόγινπ, Η., Φνπληνύθε, Α., Ληαλόπνπινο, Η., & Θενδσξάθεο, Ν. 

 

ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ, έξξεο 

 

Δηζαγσγή 
 

Ο αζιεηηζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξψπσλ ζε φινλ ηνλ 

θφζκν. ηα δηάθνξα είδε αζιεηηζκνχ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο πνπ ζπρλά 

ζπλδέεηαη κε κεγάια αζιεηηθά γεγνλφηα, φπσο είλαη θαη νη αγψλεο δξφκνπ, νη νπνίνη ζεσξνχληαη 

ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί - πξντφληα. Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεηαη ζηηο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο απφ ηε κία ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη απφ ηελ άιιε εληζρχεη ηε ζεηηθή εηθφλα γηα ηελ εκπεηξία πνπ έδεζαλ (Kelly 

& Turley, 2001). 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο αληηιακβαλφκελε παξνρήο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ πξφβιεςε ηεο πξφζεζεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δξνκέσλ ζην δηεζλή καξαζψλην «Μέγαο Αιέμαλδξνο».  

 

Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο  

 

Πιήζνο εξεπλεηψλ ππνζηεξίδεη ηε ζρέζε πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ηθαλνπνίεζεο θαη πξνζέζεσλ 

ζπκπεξηθνξάο (Tsuji, Bennet, & Zhang, 2007; Theodorakis, Kambitsis, Laios & Koustelios, 

2001; Yoshida & James, 2010). Ζ πνηφηεηα είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ θαη ζχλζεην ζηνηρείν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο (Dale, Iwaagden, Wiele & Williams, 2005; Hill & Green, 2000), 

ελψ ε άπνςε πνπ θπξηαξρεί ππνζηεξίδεη πσο ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ είλαη απηή πνπ νδεγεί ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε (Theodorakis, Alexandris & Ko, 2011). Οη δχν έλλνηεο ζεσξνχληαη 

παξάγνληεο πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ πξνζέζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ (Matsuoka, Chelladurai 

& Harada, 2003).  

 

Μεζνδνινγία  

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 290 άληξεο θαη 89 γπλαίθεο (Ν = 379), απφ 12 έσο 67 ρξνλψλ 

(Μ.Ο. = 35 ρξφληα). ηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ αλχπαληξνη (56,4%), κε κέζν φξν εηζνδήκαηνο 

< 2000 €. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ είρε ηδηαίηεξε εκπεηξία ζε παξφκνηα 

δηνξγάλσζε, αθνχ ην 52,6% είρε μαλαπάξεη κέξνο ζηνλ καξαζψλην ή ζε παξφκνην γεγνλφο κφλν 

κία θνξά, ελψ ην 16,6% δελ είρε μαλαζπκκεηάζρεη. Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 

18,4% ήηαλ καζεηέο θαη θνηηεηέο, ην 66,5% ήηαλ εξγαδφκελνη, ελψ ην 9% ήηαλ άλεξγνη. Δπίζεο 

παξαηεξήζεθε ζρεηηθά πςειφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αθνχ ην 74,1% είρε 

ηειεηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε θάπνην ίδξπκα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ / ΣΔΗ). 

 

Όξγαλα ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην 3 δηαζηάζεσλ (πνηφηεηα πεξηβάιινληνο, πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο, πνηφηεηα 

απνηειέζκαηνο) (Brady & Cronin, 2001). Ζ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε κεηξήζεθε κε 4 εξσηήκαηα 
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(Brady, Voorhes, Cronin & Bourdeau, 2006). Γηα ηε κέηξεζε ησλ κειινληηθψλ πξνζέζεσλ 

ζπκπεξηθνξάο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 εξσηήκαηα απφ ηελ έξεπλα ησλ Zeithaml, Berry & 

Parasuraman (1996).  

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζηάιζεθαλ πξνζθιήζεηο κέζσ 

email κε ελζσκαησκέλν ζχλδεζκν πνπ παξέπεκπε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο. Οη 

πξνζθιήζεηο ζηάιζεθαλ 2 εβδνκάδεο κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καξαζσλίνπ, έηζη ψζηε ν ρξφλνο λα 

κελ έρεη επεξεάζεη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην γεγνλφο. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Οη κέζνη φξνη, νη ηππηθέο απνθιίζεηο, νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο θαη νη δείθηεο αμηνπηζηίαο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 

Πίλαθαο 1: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη αλάιπζε ζπζρέηηζεο. 

 

 
 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ηεξαξρηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο γηα ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ 

πξνζέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. ην πξψην βήκα εηζήρζεζαλ νη 3 δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ, νη νπνίεο εμήγεζαλ ην 17% ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. ην δεχηεξν κέξνο 

πξνζηέζεθε ε ηθαλνπνίεζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 2.  

 

Πίλαθαο 2: Ηεξαξρηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο. 
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πδήηεζε  
 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ηνπ αζιεηηθνχ κάξθεηηλγθ ε πνηφηεηα θαη ε ηθαλνπνίεζε έρνπλ 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο (O‘Neil, Gezt & Carlsen, 1999; Theodorakis & 

Alexandris, 2008; Tsui et al., 2007 . ηελ παξνχζα έξεπλα ε πνηφηεηα απνηειέζκαηνο απνηέιεζε 

ην κφλν παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ πξφζεζε ησλ δξνκέσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηνξγάλσζε 

θαη λα ζπζηήζνπλ θαη ζε άιινπο ηελ εκπεηξία απηή. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηνπο 

Boulding, Kalra, Staelin  & Zeithaml (1993) θαη Εeithaml et al., (1996) πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο 

έλα πςειφ επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επλντθέο πξνζέζεηο 

ζπκπεξηθνξάο, φπσο ζηελ πξνζπκία ησλ θαηαλαισηψλ λα αγνξάζνπλ μαλά ηελ ππεξεζία, λα 

ζπζηήζνπλ ηελ ππεξεζία ζε άιινπο θαηαλαισηέο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αθνζίσζή ηνπο ζηνλ 

νξγαληζκφ.  

 

Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη  ε ηθαλνπνίεζε δελ αχμεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην 

πνζνζηφ πξφβιεςεο ησλ πξνζέζεσλ ησλ δξνκέσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην γεγνλφο. Απηφ έξρεηαη 

κάιινλ ζε αληίζεζε κε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε ζην ρψξν απηφ θαη πηζαλά λα νθείιεηαη ζηε 

θχζε ηεο ππεξεζίαο, ή αθφκε θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. Πεξαηηέξσ 

έξεπλα ζην ρψξν απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ 3 ελλνηψλ. 
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ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΤΝΟΓΧΝ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ 

ΠΟΤ ΔΠΗΚΔΠΣΟΝΣΑΗ ΣΗ ΠΑΗΓΗΚΔ ΥΑΡΔ ΣΖ ΚΡΖΣΖ  

 

Εαραξηνπδάθε, Δ. & Απζίλνο, Η. 

 

ΣΔΦΑΑ, ΔΚΠΑ 

 

Δηζαγσγή 

 

Οη παηδηθέο ραξέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα βξεθηθήο, πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο (Farmer, Γαξγαιηάλνο & Απζίλνο, 2006) θαη απνηεινχλ ίζσο ηνπο πην ειθπζηηθνχο 

ρψξνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ δνπλ (Μπφηζνγινπ, 2010). Γηα πνιιά απφ απηά απνηεινχλ 

ηνπο κνλαδηθνχο ππαίζξηνπο ρψξνπο πνπ είλαη θαηάιιεινη γηα παηρλίδη θαη δξαζηεξηφηεηεο 

θπζηθήο άζθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο (Καξαγηάλλε, Καξπψηε & 

νπιηαλίδνπ, 2003) θαη, θαη' επέθηαζε, γηα ηε λνεηηθή, ηελ θηλεηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ 

θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε (Μπφηζνγινπ, 2010). 

 

πλήζσο κία παηδηθή ραξά βξίζθεηαη κέζα ζε θάπνην πάξθν, ή κέζα ζηελ απιή ζρνιείνπ, ή ζε 

θεληξηθφ ζεκείν ρσξηνχ, ή απηφλνκε ζε γεηηνληά θαη απνηειεί ην βαζηθφ ρψξν πξάζηλνπ ζηηο 

πφιεηο (Μπφηζνγινπ, 2010). Σν έδαθφο ηνπο απνηειείηαη απφ ραιίθηα, ρψκα, ηάπεηα θανπηζνχθ, 

γξαζίδη, ή ηζηκέλην θαη ζε νξηζκέλεο απφ απηέο (γχξσ, ή κέζα) ππάξρνπλ ινπινχδηα, ζάκλνη θαη 

δέληξα. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, φηαλ ε παηδηθή ραξά βξίζθεηαη κέζα ζην δεκνηηθφ θήπν ηεο 

πεξηνρήο, κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη θαη δψα. Μία παηδηθή ραξά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

θαηαζθεπέο απφ κέηαιιν, πιαζηηθφ ή μχιν, φπσο θνχληεο, ηξακπάιεο, ηζνπιήζξεο, κχινπο, 

κνλφδπγα, αινγάθηα, πνιπζχλζεηεο θαηαζθεπέο, θιπ. Δπίζεο, ειεχζεξν ρψξν γηα παηρλίδη θαη 

ζέζεηο ρξεζηψλ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θάηη πνπ ζπάληα ζπλαληάεη θαλείο, παξά ηελ 

ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξ. γ, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ λφκνπ ….. (ΦΔΚ Β' 

931/18.05.2009), πνπ αλαθέξεη φηη ζε φιεο ηηο παηδηθέο ραξέο πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ζέζεηο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Μπφηζνγινπ, 2010). 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εθηηκεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλνδψλ ησλ παηδηψλ 

(γνλέσλ, ζπγγελψλ, εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ) πνπ επηζθέπηνληαη παηδηθέο ραξέο ζηελ Κξήηε. 

 

Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 117 άηνκα πνπ ζπλφδεπαλ παηδηά ζε 13 παηδηθέο ραξέο ηεο 

Κξήηεο (Αιθά, Αγγειηαλά, Πξίλνο, Νέα Μαγλεζία, 4 ζε πεξηνρέο ηνπ Ρεζχκλνπ, 3 ζε πεξηνρέο 

ηνπ Ζξαθιείνπ θαη 2 ζε πεξηνρέο ηνπ Πεξάκαηνο). Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2012-2013.  

 

Όξγαλν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ: Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξσηεκαηνιφγην ησλ Απζίλνπ & Παιηνχξα (2012) κε ηίηιν «Αλάγθεο θαη επηζπκίεο ζπλνδψλ 

παηδηψλ ζε παηδηθέο ραξέο», ην νπνίν απνηειείηαη απφ 3 κέξε: α) δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, β) 28 

εξσηήζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ 

κία εγθαηάζηαζε παηδηθήο ραξάο γεληθά θαη γ) 28 εξσηήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παηδηθήο ραξάο πνπ επηζθέπηνληαλ, θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ 

απηήλ. Ζ αμηνιφγεζε απνηππψλνληαλ ζε 7βάζκηα θιίκαθα (φπνπ 1 = θαζφινπ θαη 7 = απφιπηα). 
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Δγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία: Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο 

έξεπλαο, αμηνπνηήζεθε έλα ππάξρνλ έγθπξν θαη αμηφπηζην κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ (Απζίλνο & 

Παιηνχξα, 2012). 

 

Απνηειέζκαηα - πδήηεζε 

 

Σν 29,91% (f = 35) ησλ ζπλνδψλ ήηαλ άληξεο θαη ην 70,09% (f = 82) ήηαλ γπλαίθεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη (55,56%) (f = 65) ήηαλ γνλείο ησλ παηδηψλ, ην 33,33% (f = 39) ήηαλ ζπγγελείο 

ηνπο, ελψ ην 11,11% (f = 13) ήηαλ άιια εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Οη πεξηζζφηεξνη (41,89%) (f = 

49) ήηαλ 30-40 ρξνλψλ, ην 11,11% (f = 13) ήηαλ -18 ρξνλψλ, ην 23,08% (f = 27) ήηαλ 19-29 

ρξνλψλ, ην 14,53% (f = 17) ήηαλ 41-50 ρξνλψλ, ην 5,12% (f = 6) ήηαλ 51-60 ρξνλψλ θαη ην 

3,41% (f = 4) ήηαλ 61+ ρξνλψλ. Έλαο ζπλνδφο (0,86%) δελ θαηέγξαςε ηελ ειηθία ηνπ. Οη 

πεξηζζφηεξνη ζπλνδνί (46,16%) (f = 54) είρε νινθιεξψζεη ηε κέζε εθπαίδεπζε, ην 42,74% (f = 

50) ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ην 5,98% (f = 7) ηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε θαη ην 5,12% (f = 6) 

είραλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Οη πεξηζζφηεξνη ζπλνδνί (55,56%) (f = 65) ήηαλ 

εξγαδφκελνη, ην 41,03% (f = 48) ήηαλ άλεξγνη θαη ην 3,41% (f = 4) ήηαλ ζπληαμηνχρνη. Οη 

πεξηζζφηεξνη ζπλνδνί 68,37% (f = 80) ήηαλ ζε γάκν, ην 29,05% (f = 34) ήηαλ άγακνη, ην 0,86% 

(f = 1) ήηαλ δηαδεπγκέλνη, ην 0,86% (f = 1) ήηαλ κφλνη γνλείο, ελψ έλαο (0,86%) (f = 1) δελ 

θαηέγξαςε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (23,08%) (f = 27) δήισζε 

φηη επηζθέπηεηαη ηελ παηδηθή ραξά κία θνξά ηελ εβδνκάδα. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δήισζαλ ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη (mean = 3,11 θαη SD = 1,43) απφ 

ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη ζπλνιηθά ζηηο παηδηθέο ραξέο πνπ επηζθέπηνληαη, απνηέιεζκα 

πνπ ζπκπίπηεη κε απηφ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Μνχθα, αληζαξίδε & Απζίλνο, 2014; Πιέζζα, 

αινγηάλλε & Απζίλνο, 2014; Σαλάζθνβηηο, 2011).  

 

Οη άλδξεο ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη (mean = 2,6 θαη SD = 3,33) ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο (mean = 1,22 θαη SD = 1,46) απφ ηελ παηδηθή ραξά πνπ επηζθέπηνληαη. Σν απνηέιεζκα 

απηφ ζπκθσλεί κε απηά πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (d'Astous, 2000; Απζίλνο & Παιηνχξα, 2012), 

αιιά έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Μνχθα, αληζαξίδε & Απζίλνο 

(2014), νη νπνίνη βξήθαλ φηη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ απφ ηηο 

παηδηθέο ραξέο πνπ επηζθέπηνληαη ζρεδφλ ηαπηίδεηαη. ε αληίζεζε, αιιά θαη ζε ζπκθσλία έξρεηαη 

κε ηελ έξεπλα ησλ Φιάκπνπξα-Νηέηνπ, Πνιιάηνπ, Ενπξλαηδή & Κνπζηέιηνπ (2012), νη νπνίνη 

βξήθαλ φηη ην θχιν δελ επεξεάδεη κελ ηελ ηθαλνπνίεζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, αιιά νη γπλαίθεο 

αμηνινγνχλ κε πην απζηεξά θξηηήξηα απφ ηνπο άλδξεο. 

 

Έλα άιιν εχξεκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηφζν 

ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη δειψλνπλ. πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα ειηθίαο -18 ρξνλψλ (mean = 4,15 

θαη SD = 1,63) δήισζαλ φηη αδηαθνξνχλ, ηα άηνκα 19-40 ρξνλψλ [19-29 ρξνλψλ (mean = 3,11 

θαη SD = 1,28) θαη 30-40 ρξνλψλ (mean = 3,02 θαη SD = 1,39)] δήισζαλ ιίγν ηθαλνπνηεκέλα, 

ελψ ηα άηνκα ειηθίαο 41-61+ ρξνλψλ [41-50 ρξνλψλ (mean = 2,82 θαη SD = 1,19), 51-60 ρξνλψλ 

(mean = 2,83 θαη SD = 1,83) θαη 61+ ρξνλψλ (mean = 2,5 θαη SD = 1,91)] δήισζαλ πνιχ ιίγν 

ηθαλνπνηεκέλα απφ ηελ παηδηθή ραξά ηελ νπνία επηζθέπηνληαλ. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε απηφ ησλ Φιάκπνπξα-Νηέηνπ, Πνιιάηνπ, Ενπξλαηδή & Κνπζηέιηνπ (2012) πνπ 

βξήθαλ φηη ε ειηθία δελ επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ απηψλ. 

 

Σέινο, κηθξή δηαθνξά ππήξμε ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, θαζψο απηνί πνπ είραλ δεκνηηθή εθπαίδεπζε (mean = 3,14 θαη SD 

= 0,9), κέζε εθπαίδεπζε (mean = 3,26 θαη SD = 1,63) θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ (mean =  
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2,94 θαη SD = 1,22) ζπκθψλεζαλ φηη είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ απηνί πνπ είραλ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε δήισζαλ πνιχ ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

έξεπλα ηεο νχζνπ (2007) ζην φηη ηα άηνκα κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη εμαηξεηηθά 

απαηηεηηθνί θαηαλαισηέο. 

 

πκπέξαζκα 

 

Οη ζπλνδνί ησλ παηδηψλ ζε παηδηθέο ραξέο ηεο Κξήηεο είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη ζπλνιηθά ζε απηέο, κε ηνπο άλδξεο λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο, ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία λα είλαη ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη ε δηαθνξά ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπο επηπέδνπ λα κελ επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηνλ 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο. 
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΖ ΣΧΝ Δ΄ ΚΑΗ Σ΄ ΣΑΞΔΧΝ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 

 

πεηζσηάθε, Ρ., Μνπληάθεο, Κ., & Κσλζηαληηλάθνο, Π. 

 

ΣΟΓΑ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ  

 

Δηζαγσγή 

 

H δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ζηελ εθπαίδεπζε θπξηαξρείηαη απφ πξνζεγγίζεηο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηα ζρνιηθά βηβιία, γεγνλφο πνπ ηζρχεη γηα ηα καζήκαηα ηφζν ησλ ζεσξεηηθψλ, φζν θαη ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ (Tobin, 1990). Σα ζρνιηθά βηβιία απνηεινχλ αθφκε θαη ζήκεξα ην θχξην 

δηδαθηηθφ πιηθφ, κέζα απφ ην νπνίν δηελεξγείηαη ε κάζεζε, σο ην πιένλ ζεκαληηθφ κέζν 

δηδαζθαιίαο δηεζλψο (Μπνλίδεο, 2004). Μ;iα άιιε άπνςε ηζρπξίδεηαη φηη, ζηελ θαιχηεξε 

εθδνρή ηνπο, ηα ζρνιηθά βηβιία είλαη κία ζπιινγή ρακέλσλ επθαηξηψλ (Roseman, 2000). Έξεπλεο 

αλαδεηθλχνπλ φηη ζε πνιιέο ρψξεο νη καζεηέο εξγάδνληαη κε βάζε ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην πεξίπνπ 

θαηά ην 60% ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο (Mikk, 2000) θαη φηη ην 70% ησλ δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη 

κε βάζε ην ζρνιηθφ βηβιίν (Καςάιεο & Υαξαιάκπνπο, 2008). Ο Ππξγησηάθεο (2008) 

ππνζηεξίδεη φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαη, εθφζνλ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε ζρνιηθή εξγαζία, ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κειέηεο θαη πξνζνρήο.  

 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηα ζρνιηθά βηβιία μεθίλεζε ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, κε ζεκαληηθέο εμειίμεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Ζ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 

αλαδεηθλχεη φηη ε ζρεηηθή έξεπλα αθνξά ζηα πεδία πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε «δηαδηθαζία», 

ηνλ «θχθιν δσήο» ηνπ βηβιίνπ, ην «πξντφλ», ην πθηζηάκελν ζρνιηθφ βηβιίν σο κέζν 

επηθνηλσλίαο θαη ηελ «απνδνρή» ηνπ βηβιίνπ, ηελ επίδξαζή ηνπ – σο παξάγνληα 

θνηλσληθνπνίεζεο – ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ελ γέλεη ζηελ θνηλσλία 

(Μπνλίδεο & Υνληνιίδνπ, 1995; Μπνλίδεο, 1998; 2004). Γηάθνξεο ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ησλ 

βηβιίσλ, φπσο ε ηαμηλφκεζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Ahtineva, 2005), νη εηθφλεο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη νη εκπεηξίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνπο καζεηέο (Pozzer & Roth, 2004), 

θαζψο θαη ε ζχγθξηζε πξαθηηθψλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ κε επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα (Roth, 

Bowen & McGinn, 1999) έρνπλ αξρίζεη λα κειεηψληαη ζπζηεκαηηθά. 

  

Ζ ειιεληθή έξεπλα έρεη αζρνιεζεί θπξίσο κε ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ ζεσξεηηθψλ 

καζεκάησλ θαη έρεη παξακειήζεη άιια βηβιία, θαζψο θαη ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπο 

(Μπνλίδεο, 2004). Γηα ηα ζρνιηθά βηβιία Φπζηθήο Αγσγήο (ΦΑ) δελ ππάξρεη ζρεηηθή έξεπλα, 

θαζψο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ εληάζζνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. πλεπψο, ζα 

κπνξνχζε λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη, παξά ηε ζεκαληηθή παξαγσγή ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ε 

έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζηελ Διιάδα δηαλχεη ηελ πξνδξνκηθή θάζε ηεο. Ζ αμηνιφγεζε, δε, 

ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία, θαζψο 

είλαη απηνί πνπ «δνπλ» ηα βηβιία κέζα ζηελ ηάμε. 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ βηβιίσλ ΦΑ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή ησλ Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο εθπαηδεπηηθνχο ΦΑ. 
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Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 137 εθπαηδεπηηθνί ΦΑ, απφ 322 ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο (ην 

10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 6/ζέζησλ θαη άλσ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο). Ζ επηινγή 

ηνπο βαζίζζεθε ζηε ζηξσζηγελή αλαινγηθή δεηγκαηνιεςία (Thomas & Nelson, 2003; 

Κακπίηζεο, 2004). 

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε επηζηεκνληθέο πξνυπνζέζεηο 

(Καξαγεψξγνο, 2002; Κακπίηζεο & Υαξαρνχζνπ, 1999; Thomas & Nelson, 2003; Κακπίηζεο, 

2004), θαζψο δελ ππήξραλ ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο. Δθηφο απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ππήξραλ 7 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη 5 εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Υξεζηκνπνηήζεθε 5βάζκηα θιίκαθα αμηνιφγεζεο 

ηχπνπ Likert.  

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα θαη δηαλεκήζεθαλ κε ηε 

κέζνδν ηεο ηαρπδξφκεζεο.  

 

Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ: Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα SPSS. Ζ αλάιπζε βαζίζζεθε αξρηθά ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη θαηαρψξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ κεηαβιεηψλ (ζθνξ), πνπ έδηλε ηε γεληθή εηθφλα ησλ 

εξσηψκελσλ. H επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε θαηαλνκέο θαη πεξηγξαθηθνχο 

ζηαηηζηηθνχο δείθηεο. Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r), θαη ε ζχγθξηζε κε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο (ANOVA) 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηνλ έιεγρν Tukey, κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ην επίπεδν 0,05. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 60% ησλ εξσηψκελσλ ήηαλ άληξεο θαη ην 40% γπλαίθεο. Σν 

24% αλήθε ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 31-40 ρξνλψλ, ελψ ην 71% αλήθε ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

ησλ 41-50 θαη κφιηο ην 5% ζηελ νκάδα 51+ ρξνλψλ. Όζνλ αθνξά ζηηο επηπιένλ ζπνπδέο ηνπο, ην 

42% δελ είρε άιιεο ζπνπδέο, ην 40% είρε ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ελψ ην 

7% είρε απνθηήζεη δεχηεξν πηπρίν θαη ην 11% είρε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (ΜSc, PhD).  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή ζρεηηθά 

κε ην πφζν ρξφλν δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα δηδάμνπλ ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ, ην 63% 

ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε φηη δηαζέηνπλ θάπνηεο δηδαθηηθέο ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, 

ην 17% φηη δηδάζθνπλ θάπνηα ιεπηά κέζα ζηε δηδαθηηθή ψξα, ελψ ην 19% δήισζε φηη δελ ην 

δηδάζθνπλ θαζφινπ ή παξαπέκπνπλ ηνπο καζεηέο ζε απηφ εάλ ρξεηαζηεί. ηελ εξψηεζε «πφηε 

ζπλήζσο δηδάζθεηε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ βηβιίνπ;» ην 71% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε «ηηο 

κέξεο κε θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο», ην 17% «ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ψξεο ηνπ καζήκαηνο», 

ην 10% ζπλήζσο παξαπέκπεη ηνπο καζεηέο ζε απηφ, ελψ ην 2% δελ ην έρνπλ δηδάμεη πνηέ.  

 

Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζε απφ ηνπο δηδάζθνληεο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηνπ βηβιίνπ ΦΑ ηνπ καζεηή θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  
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Πίλαθαο 1: Αμηνιφγεζε ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ησλ βηβιίσλ ΦΑ ηνπ καζεηή θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ησλ Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ. 

 
Αμηνιόγεζε ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο  

ηνπ βηβιίνπ ΦΑ ηνπ καζεηή 

Πάξα 

πνιύ 

Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόι

νπ 

Δίλαη ην βηβιίν ΦΑ ηνπ καζεηή ζε γιψζζα 

εχθνιε θαη θαηαλνεηή; 

20,6% 35,3% 41,9% 2,2% 0% 

Δίλαη ε βηβιηνδεζία ηνπ βηβιίνπ ΦΑ ηνπ 

καζεηή ηθαλνπνηεηηθή; 

16,2% 38,2% 35,3% 8,8% 0,7% 

Δίλαη ην βάξνο ηνπ βηβιίνπ ΦΑ ηνπ 

καζεηή ην θαηάιιειν; 

23,9% 32,1% 35,1% 6,7% 0,7% 

πλδέεηαη ην βηβιίν ΦΑ ηνπ καζεηή κε ην 

βηβιίν ΦΑ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; 

16,4% 29,1% 39,6% 14,9% 0% 

Δίλαη εθηθηή ε δηδαζθαιία φιεο ηεο χιεο 

ηνπ βηβιίνπ ΦΑ ζηνλ πξνβιεπφκελν 

δηδαθηηθφ ρξφλν; 

11,1% 12,6% 31,1% 25,2% 20% 

Αμηνιόγεζε ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο 

ηνπ βηβιίνπ ΦΑ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ  

Πάξα 

πνιύ 

Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόι

νπ 

Δίλαη ην βηβιίν ΦΑ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

γιψζζα εχθνιε θαη θαηαλνεηή; 

28,6% 34,6% 34,6% 2,3% 0% 

αο βνεζνχλ ηα πεξηερφκελα ηνπ βηβιίνπ 

ΦΑ λα αλαηξέμεηε ζηα ζέκαηα πνπ 

αλαδεηάηε; 

18,2% 35,6% 40,2% 6,1% 0% 

Δίλαη ηθαλνπνηεηηθή ε βηβιηνδεζία ηνπ 

βηβιίνπ ΦΑ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ; 

15,9% 35,6% 33,3% 13,6% 1,5% 

πλδέεηαη ην βηβιίν ΦΑ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε ην βηβιίν ΦΑ ηνπ 

καζεηή; 

10,6% 28,8% 53,8% 6,8% 0% 

Δίλαη εθηθηή ε δηδαζθαιία φιεο ηεο χιεο 

ηνπ βηβιίνπ ΦΑ ζηνλ πξνβιεπφκελν 

δηδαθηηθφ ρξφλν; 

7,6% 10,6% 44,7% 22,7% 13,6% 

 

Ο Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ηε γεληθή εηθφλα (ζθνξ) αμηνιφγεζεο ησλ βηβιίσλ ΦΑ ησλ Δ΄ θαη Σ΄ 

ηάμεσλ. 

 

Πίλαθαο 2: Γεληθή εηθφλα (ζθνξ) αμηνιφγεζεο βηβιίσλ ΦΑ ησλ Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ. 

 
Γεληθή εηθόλα (ζθνξ) αμηνιόγεζεο 

βηβιίσλ ΦΑ  

Μέζε 

Σηκή 

Γηάκεζνο Σππηθή 

Απόθιηζε 

Βηβιίν ΦΑ ηνπ καζεηή 3,46 3,4 0,69 

Βηβιίν ΦΑ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 3,45 3,4 0,69 

 

ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ - ζθνξ αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ησλ βηβιίσλ κε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά νη κφλεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p = 0,016) βξέζεθαλ 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηνπ βηβιίνπ ΦΑ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο 

επηπιένλ ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Πίλαθαο 3).  
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Πίλαθαο 3: Γηαθνξέο σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ επηπιένλ ζπνπδψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

  
πνπδέο Μέζεο Σηκέο Tukey 

ΠΔΚ / ΔΛΜΔ  3,37 α 

Υσξίο άιιεο 3,38 α 

2
ν 
πηπρίν  3,67 αβ 

MSc / PhD 3,96 β 

 

πκπεξάζκαηα 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθνί ΦΑ δηαζέηνπλ γηα δηδαζθαιία ηνπ ζεσξεηηθνχ 

κέξνπο ηνπ βηβιίνπ θάπνηεο δηδαθηηθέο ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θαη ε δηδαζθαιία απηή 

παξέρεηαη θπξίσο ηηο κέξεο κε θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη σο πξνο ηε δνκή θαη νξγάλσζε ησλ βηβιίσλ ΦΑ ησλ Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ. Σέινο, 

νη εθπαηδεπηηθνί ΦΑ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο αμηνινγνχλ ζεηηθφηεξα ην βηβιίν ΦΑ.ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Σα ζηνηρεία ηεο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ΦΑ ζηε δνκή θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ βηβιίσλ ΦΑ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή ησλ Δ΄ θαη 

Σ΄ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Παξ‘ φια απηά δελ ππάξρεη μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ 

εθαξκνγή θαη ηε ρξήζε ησλ βηβιίσλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

  

Βηβιηνγξαθία 

 

Ahtineva, A. (2005). Textbook analysis in the service of chemistry teaching. Universitas 

Scientiarum, 10, 25-33. 

Mikk, J. (2000). Textbook: research and writing. Frankfurt am Main, Peter Lang. 

Pozzer, L. L., & Roth, W. M. (2003). Prevalence, function and structure of photographs in high 

school biology textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 40, 1089-1114. 

Roseman, E. (2000). Big biology books fail to convey big ideas, reports. American Association 

for the Advancement of Science. AAS‘s Project 2061. Retrieved 20.03.2014 from 

http://www.project2061.org/newsinfo/press/rl000627.htm. 

Roth, W. M., Bowen, G. M., & McGinn, M. K. (1999). Differences in graph-related practices 

between high-school biology textbooks and scientific ecology journals. Journal of Research in 

Science Teaching, 36, 977-1019. 

Thomas, J., & Nelson, J. (2003). Μέζνδνη έξεπλαο ζηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα. Δπηκ. κεηθξ. 

Καξηεξνιηψηεο, Κ., Αζήλα: Παζραιίδεο. 

Tobin, K. (1990). Research on science laboratory activities: in pursuit of better questions and 

answers to improve learning. School Science & Mathematics, 90, 403-418. 

Βάκβνπθαο, Α., & Υνπξδάθεο, ...  (επηκ). (…..).  Παηδαγσγηθή επηζηήκε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

Δπξώπε - Τάζεηο θαη πξννπηηθέο (ζ. 188-224). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.  

Κακπίηζεο, Υξ. & Υαξαρνχζνπ – Κακπίηζε, Τβ. (1999). Τερληθέο έξεπλαο ζηηο αζιεηηθέο 

επηζηήκεο. Σηαηηζηηθή αλάιπζε – Αμηνιόγεζε. Θεζζαινλίθε: Σζηαξηζηάλεο & ΗΑ Ο.Δ. 

Κακπίηζεο, Υξ. (2004). Ζ έξεπλα ζηηο αζιεηηθέο επηζηήκεο. Θεζζαινλίθε: Σζηαξηζηάλεο & ΗΑ 

Ο.Δ. 

Καξαγεψξγνο, Γ. (2002). Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο. Αζήλα: αββάιαο. 

http://www.project2061.org/newsinfo/press/rl000627.htm


Ελληνική Επιςτημονική Εταιρεία Διοίκηςησ Αθλητιςμοφ & Αναψυχήσ 
Πρακτικά 15

ου
 Συνεδρίου – Θεςςαλονίκη, 05 – 07 Δεκεμβρίου 2014 

115 

www.elleda.gr 

Καςάιεο, Α., & Υαξαιάµπνπο, ∆. (2008). Σρνιηθά εγρεηξίδηα: ζεζµηθή εμέιημε θαη ζύγρξνλε 

πξνβιεµαηηθή. Αζήλα: Μεηαίρµην.  

Μπνλίδεο, Κ. (1998). Έξεπλα ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ Διιεληθή Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε: ε αλάιπζε ησλ ελ ρξήζεη ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ππό ην 

πξίζκα ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο Δηξήλεο (δηδαθηνξηθή δηαηξηβή), Θεζζαινλίθε: ΑΠΘ. 

Μπνλίδεο, Κ. (2004). Τν πεξηερόκελν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ σο αληηθείκελν έξεπλαο. Αζήλα: 

Μεηαίρκην.  

Μπνλίδεο, Κ., & Υνληνιίδνπ, Δ. (1995). Έξεπλα ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ: απφ ηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζε πνηνηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο: ην παξάδεηγκα ηεο Διιάδαο. ην Μ.  

Ππξγησηάθεο, Η. (2008). Δθπαίδεπζε θαη θνηλσλία ζηελ Διιάδα. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

 



Ελληνική Επιςτημονική Εταιρεία Διοίκηςησ Αθλητιςμοφ & Αναψυχήσ 
Πρακτικά 15

ου
 Συνεδρίου – Θεςςαλονίκη, 05 – 07 Δεκεμβρίου 2014 

116 

www.elleda.gr 

 

Δλόηεηα 4: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ 

 

ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΣΗΒΟΤ «ΠΑΠΑΦΛΔΔΗΑ» 

ΣΖΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

Γξαγνπκάλνο, Π.,
1
 & Αζαλαζνπνύινπ, Δ.

2
 

 

1
 ΣΟΓΑ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

2
 ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ 

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ δηνξγάλσζε κεγάισλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ έρεη απαζρνιήζεη εθηελψο ηε δηεζλή έξεπλα, 

θπξίσο σο πξνο ηα πξνζδνθψκελα νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο, ηελ πφιε θαη ηε ρψξα. Όκσο, εθηφο 

απφ κεγάια αζιεηηθά γεγνλφηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηξνπφιεηο ππάξρνπλ θαη αζιεηηθέο 

δηνξγαλψζεηο δηεζλνχο επηπέδνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο πφιεηο. 

ηελ Διιάδα δηνξγαλψλνληαη θάζε ρξφλν δηεζλείο ζπλαληήζεηο ζηίβνπ ζε δηάθνξεο πφιεηο, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί επαξθψο. Ζ δηεζλήο ζπλάληεζε ζηίβνπ «Παπαθιέζζεηα» είλαη έλαο 

θαηαμησκέλνο αζιεηηθφο ζεζκφο, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ 120-140 αζιεηέο απφ 10-15 ρψξεο. 

Ξεθίλεζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 σο εηήζηα δηνξγάλσζε. H λέα επνρή μεθίλεζε ην 

1996 κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θαιχηεξσλ Διιήλσλ αζιεηψλ, πνιιψλ θαιψλ μέλσλ αζιεηψλ θαη ηελ 

επίηεπμε εληππσζηαθψλ επηδφζεσλ. Ζ δηνξγάλσζε ηειεί πιένλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΔΓΑ θαη 

ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο ηίβνπ (Δuropean Αthletics Αssociation - E.A.A.) θαη δηεμάγεηαη 

θάζε θαινθαίξη ζηελ Καιακάηα. Μαδί κε ηελ εηήζηα δηεζλή ζπλάληεζε ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο 

απνηεινχλ ηηο πην ζεκαληηθέο δηεζλείο αζιεηηθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηε 

Μεζζελία.  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα: α) πξνζδηνξίζεη ηα ηζρπξά θαη ηα αδχλακα ζεκεία ηεο 

δηεζλνχο ζπλάληεζεο ζηίβνπ  «Παπαθιέζζεηα» θαη β) δηαηππψζεη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή 

ηεο.    

 

Μεζνδνινγία 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνινχζεζε ηε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ψζηε λα εμεηαζηνχλ 

θαη λα θαηαλνεζνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο (Tenenbaum & Driscoll, 

2005). Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ ζηεξίρηεθε ζε πξνζσπηθή εκπεηξία απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

δηνξγάλσζεο, πιηθφ απφ ηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Δπίζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε SWOT (εληνπηζκφο δπλαηψλ ζεκείσλ, αδπλακηψλ, επθαηξηψλ, 

απεηιψλ).  

 

Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

 

Οη Gratton, Dobson & Shibli (2000) δηεξεχλεζαλ ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο δηνξγάλσζεο 6 

παλεπξσπατθψλ θαη παγθφζκησλ πξσηαζιεκάησλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην 1997 θαη θαηέιεμαλ 

ζην φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ πφιε δηαθνξνπνηνχληαη αλά δηνξγάλσζε, κε θπξηφηεξνπο 

παξάγνληεο ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, ην αλ ήηαλ αγψλεο αλδξψλ / γπλαηθψλ / λέσλ, ηελ 
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πξνζέιεπζε ζεαηψλ, θιπ. Δπίζεο, νη Gratton, Shibli & Coleman (2006) δηεξεχλεζαλ ηελ 

νηθνλνκηθή απήρεζε 10 δηεζλψλ αζιεηηθψλ αγψλσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζε κεγάιεο πφιεηο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (1997-2002), εληφπηζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγψλσλ πνπ δπλεηηθά 

κπνξεί λα έρνπλ ην κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ αληίθηππν γηα ηελ πφιε θαη πξφηεηλαλ θξηηήξηα πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε δηεθδίθεζε αλάιεςεο αγψλσλ.  

  

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, νη Μπξνηδάθε, Κξηεκάδεο, Υαηδεγηάλλε, Γνπβήο & Αιεμφπνπινο 

(2012) δηεξεχλεζαλ ηε δηνξγάλσζε ησλ δηεζλψλ αγψλσλ ζηίβνπ Βαξδηλνγηάλλεηα (Ρέζπκλν) θαη 

δηαπίζησζαλ φηη: α) φιεο νη νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη ηεο ζπλάληεζεο 

βξίζθνληαη  ζε πςειφ επίπεδν θαη β) ε ζπγθεθξηκέλε δηνξγάλσζε ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηελ 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πφιεο, ζηε δηεζλή αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο πφιεο θαη ζηελ 

πξνζέιθπζε μέλσλ επηζθεπηψλ. Οη Παπαδάθε, Υαηδεγηάλλε, Κσλζηαληηλάθνο & Σξαπιφο 

(2008) δηεξεχλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ 

Οιπκπηαθνχ Σνπξλνπά ην 2004, αιιά θαη αξγφηεξα. Γηαπίζησζαλ φηη κε αθνξκή ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο έγηλαλ έξγα πνπ βειηίσζαλ ηελ εηθφλα ηεο πφιεο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ θαηνίθσλ, σζηφζν ε δηεμαγσγή ηνπ πνδνζθαηξηθνχ ηνπξλνπά  δελ θάλεθε λα ζπλέβαιε ζηελ 

αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ (ν νπνίνο αθνινπζεί θζίλνπζα ηάζε).  

 

Οη Κνθνιάθεο, Robinson & Henry (2010) δηεξεχλεζαλ ηνπο κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ, νη νπνίνη ζεσξείηαη  φηη έρνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο, πάλησο θαη νη δχν θαηεγνξίεο ζπληζηνχλ 

έλα νπζηαζηηθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ νξγαλσηηθή επηηπρία ηνπ αζιεηηθνχ γεγνλφηνο. O 

Καιπβηψηεο (2013) έρεη παξνπζηάζεη ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηεο δηνξγάλσζεο Παπαθιέζζεηα απφ 

ηνπο κεηέρνληεο αζιεηέο (www.papaflessia.com). Απφ ηελ έξεπλα ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο 

πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ νξγάλσζε ησλ αγψλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο δηνξγάλσζεο. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε SWOT εληνπίζηεθαλ ηα ηζρπξά ζεκεία θαη νη αδπλακίεο ηεο δηνξγάλσζεο, 

θαζψο επίζεο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο πνπ ππάξρνπλ. Σα ζεκαληηθφηεξα ηζρπξά ζεκεία είλαη 

ε αλαγλσξηζηκφηεηά ηεο απφ ηνπο αζιεηέο ζηίβνπ, ε ζηήξημή ηεο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηνπο ηνπηθνχο αζιεηηθνχο θνξείο, ε εζεινληηθή πξνζθνξά θαη ε ελεξγφο 

ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ/αζιεηψλ ηεο αθαδεκίαο ζηίβνπ ηνπ Μεζζεληαθνχ Γπκλαζηηθνχ 

πιιφγνπ (ν νπνίνο είλαη θαη ν δηνξγαλσηήο ησλ αγψλσλ). Σα ζεκαληηθφηεξα αδχλακα ζεκεία 

ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ε θαθή θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ε δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία 

θαη ε δπζθνιία ζηε εμεχξεζε ρνξεγηψλ θαη άιισλ πφξσλ. Δπθαηξία απνηειεί ε πξφζεζε ησλ 

αζιεηψλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ πφιε γηα κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο, ελψ απεηιή γηα ηε 

δηνξγάλσζε απνηειεί ε ειιηπήο ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ θαη ε ζπλεπαθφινπζε απαμίσζή ηνπο.  

 

Χο πξνο ηελ νξγαλσηηθή δηαδηθαζία, ε δηνξγάλσζε Παπαθιέζζεηα ζηεξίδεηαη ζε έκπεηξε 

νξγαλσηηθή νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο ηνπ αζιεηηζκνχ, σζηφζν ρξεηάδεηαη λα 

εληζρπζεί ε εμσζηξέθεηά ηεο θαη λα αλαδεηεζνχλ ελαιιαθηηθνί πφξνη.  

 

πδήηεζε  

 

Σα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ησλ 

εξεπλψλ ησλ δηνξγαλσηψλ, νη νπνίνη ξψηεζαλ αζιεηέο πνπ κεηείραλ ζε πξνεγνχκελεο 

δηνξγαλψζεηο. Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη, παξά ηηο αλεπαξθείο αζιεηηθέο 

http://www.papaflessia.com/
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εγθαηαζηάζεηο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο αζιεηέο πνπ κεηέρνπλ (56,39%) δειψλνπλ ηελ 

πξφζεζή ηνπο λα επηιέμνπλ ηελ Καιακάηα σο πξνπνλεηηθφ θέληξν γηα ηελ αζιεηηθή 

πξνεηνηκαζία ηνπο (Καιπβηψηεο, 2013). Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ, θαζψο δείρλεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε θηινμελία, ηνλ θαηξφ θαη ηελ νξγάλσζε, νπφηε ε δεκηνπξγία 

πξνπνλεηηθνχ θέληξνπ ζηίβνπ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πφιε.  

 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ηελ επηηπρία ησλ αγψλσλ είλαη ζεκαληηθνί φρη κφλνλ νη αζιεηηθνί 

παξάγνληεο, αιιά θαη νη νηθνλνκηθνί θαη νη κε νηθνλνκηθνί, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γηα ηε 

βειηίσζε ησλ αγψλσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζχγρξνλα εξγαιεία ηνπ κάλαηδκελη θαη 

ηνπ κάξθεηηλγθ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ, ψζηε λα εδξαησζεί ν ζεζκφο ζην ρψξν ηνπ ζηίβνπ. H 

αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο  αζιεηψλ / ζπλνδψλ θαη ε αχμεζε ησλ ζεαηψλ, ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο άκεζεο θαηαλάισζεο, κε πξνθαλή νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ πφιε θαη ηελ πεξηνρή. 

Δπηπιένλ, ε πξνβνιή ησλ αγψλσλ απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

κεγαιχηεξε  αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ αγψλσλ θαη ηεο πεξηνρήο, θαη λα εληζρχζεη ην brand name 

Kalamata, ζπκβάιινληαο ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε.   

 

Σν ζέκα ηεο επηηπρνχο δηνξγάλσζεο δηεζλψλ αζιεηηθψλ αγψλσλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ θαη ην destination branding θαη ε 

δηεξεχλεζε παξακέηξσλ επηηπρίαο ηεο δηεζλνχο ζπλάληεζεο ζηίβνπ Παπαθιέζζεηα πξνζθέξεηαη 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.    

 

Γηα ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο δηνξγάλσζεο Παπαθιέζζεηα πξνηείλεηαη ζηνπο 

δηνξγαλσηέο λα: 1) εμαζθαιίζνπλ θνλδχιηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ απφ 

επξσπατθά θαη πξνγξάκκαηα, φπσο ην Erasmus+ πνπ πεξηιακβάλεη θαη δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

αζιεηηζκνχ θαη ηεο λενιαίαο, 2) δψζνπλ έκθαζε ζηελ αλαδήηεζε ρνξεγψλ κε πξνζθνξά 

αληαπνδνηηθψλ παθέησλ πξνβνιήο (π.ρ., ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα «πηνζεηήζνπλ» έλαλ 

παγθφζκην πξσηαζιεηή / Οιπκπηνλίθε πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε κε δηαθεκηζηηθά θαη 

επηθνηλσληαθά νθέιε γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο), 3) δεκηνπξγήζνπλ κεηξψν εζεινληψλ κε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (π.ρ., αζιεηηθνχ κάλαηδκελη, μέλσλ γισζζψλ, θιπ.), 4) αλαβαζκίζνπλ 

ηνλ ηζηφηνπν, λα ηνλ ελεκεξψλνπλ δηαξθψο θαη λα πξνζζέζνπλ πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο, 5) 

δεκηνπξγήζνπλ νπηηθφ πιηθφ (video) κε ζχληνκεο δειψζεηο Οιπκπηνληθψλ θαη παγθφζκησλ 

πξσηαζιεηψλ ζρεηηθέο κε ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηνπο αγψλεο θαη ηελ πφιε, 6) ζηειερψζνπλ 

ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή απφ ζηειέρε κε εηδηθέο γλψζεηο ζε ζέκαηα δηνξγάλσζεο κεγάισλ 

γεγνλφησλ.  
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ηελ επηηπρία ησλ αζιεηηθώλ γεγνλόησλ. 11
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 Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο 
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Παπαδάθε, Π., Υαηδεγηάλλε, Δ., Κσλζηαληηλάθνο, Π., & Σξαπιφο, Α. (2008). Σηνηρεία ηεο 
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ν
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Gratton, C., Dobson, N., & Shibli, S. (2000). The economic importance of major sports events: a 

case-study of six events. Managing Leisure, 5(1), 17-28, DOI: 10.1080/136067100375713. 

Gratton, C., Shibli, S., & Coleman, R. (2006). The economic impact of major sports events: a 

review of ten events in the UK. The Sociological Review, 54(2), 41-58. 

Tenenbaum, G., & Driscoll, M. P. (2005). Methods of research in sport sciences: quantitative 

and qualitative approaches. Meyer & Meyer SportVerlag.  
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Έληππν ησλ αγψλσλ Παπαθιέζζεηα 2014, απφ ηελ ηζηνζειίδα: 
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Πεξηνδηθφ ησλ αγψλσλ  Παπαθιέζζεηα 2014, απφ ηελ ηζηνζειίδα: 
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ΑΝΑΛΤΟΝΣΑ ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΘΔΑΣΧΝ ΜΗΑ ΑΓΓΛΗΚΖ ΠΑΔ 

 

Μαλώιε, Δ. Α.  

 

Teesside University, England 

 

Δηζαγσγή 

 

χκθσλα κε ηνπο Smith & Stewart (2010, p.1) «…ν αζιεηηζκφο βνεζά ζηελ παξαγσγή έληνλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ, ςπρνινγηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ‗δεζίκαηνο‘ θαη δπλαηψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ». Απηή ε παξαγσγή ζπλαηζζεκάησλ ρξίδεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ αζιεηηζκνχ κε ηνπο θίιαζινπο - πειάηεο. 

Αλαθεξφκελνη ζηε βηνκεραλία ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ηεο επηβίσζε ρξεηάδεηαη ηε ζηήξημε ησλ ζεαηψλ θαη ησλ ρνξεγψλ ηεο, ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ 

πειαηψλ κέζσ ησλ πξαθηηθψλ κάξθεηηλγθ απνθηά επηπξφζζεηε βαξχηεηα (Banks, 2002). Ζ 

δηαηήξεζε, φκσο, απηψλ ησλ ζρέζεσλ απνηειεί ίζσο ηελ αρίιιεην πηέξλα ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

πνδνζθαίξνπ, κε ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ζρέζεσλ πειαηψλ (customer relationship management) 

λα απνηεινχλ πεξηζζφηεξν κία ηερληθή πψιεζεο, παξά ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ. Ο ιφγνο, ίζσο, 

πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη φηη  δίλεηαη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ, παξά 

ζηελ αλάιπζή ηνπο (Conn, 1999). Ζ αλάιπζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε ρξήζε, ελψ, φπσο έρνπλ ηνλίζεη αθαδεκατθέο έξεπλεο 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ, ε ησξηλή πξαθηηθή απνηειείηαη κφλν απφ ηε ρξήζε κε 

επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ πειαηψλ. Σν γεγνλφο φηη ε ζεκεξηλή πξαθηηθή απέρεη απφ ηηο 

πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνπλ αθαδεκατθέο έξεπλεο απνηέιεζε θαη ην έλαπζκα γηα απηή ηελ έξεπλα. 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηνπο ζεαηέο κηαο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο κε 

βάζε ζεσξίεο ηκεκαηνπνίεζεο θαη, αθνινχζσο, λα αλαιχζεη πψο απηέο νη ππνθαηεγνξίεο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ νκάδα λα ζρεδηάζεη ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

 

Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

 

Σκεκαηνπνίεζε (segmentation) θαιείηαη ε δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ ηεο αγνξάο ζε ππν-νκάδεο 

κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, επηηξέπνληαο έηζη ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ κε 

βάζε ηηο αλάγθεο ηεο (Beech & Chadwick, 2007). Ο δηαρσξηζκφο ηεο αγνξάο ζε ππν-νκάδεο 

κπνξεί λα γίλεη κε βάζε πιήζνο θξηηεξίσλ, φπσο ηα δεκνγξαθηθά, ε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, 

ην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν, θιπ. (Hunt, Bristol & Bashaw, 1999). Ο δηαρσξηζκφο ησλ ζεαηψλ ζε 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ νκάδα λα θαηαιάβεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο θαιχηεξα θαη έηζη λα πξνζαξκφζεη ηφζν ηηο επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο ηεο, φζν 

θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο καδί ηνπο (Gamble et al., 1999). Όζνλ αθνξά ζηνπο θηιάζινπο 

αζιεκάησλ, φπσο ην πνδφζθαηξν, ε θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κπνξεί επίζεο λα 

βνεζήζεη κία ΠΑΔ ζηε δηαηήξεζε ησλ έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, εθφζνλ ε ΠΑΔ κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπο (Tapp & Clowes, 2002). Έξεπλεο έρνπλ επίζεο ζπλδέζεη ηελ 

θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ππν-νκάδσλ ζεαηψλ κίαο νκάδαο κε ηε δηάξθεηα δσήο 

ηεο θίιαζιεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, επηζεκαίλνληαο ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαδηθαζίαο 

ηκεκαηνπνίεζεο θαη ηεο δηαηήξεζεο πειαηψλ (Tapp, 2004). 
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Μεζνδνινγία 

 

Γείγκα: Καζψο ην Αγγιηθφ Δπαγγεικαηηθφ Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ απνηειεί, παγθνζκίσο, 

έλα απφ ηα πιένλ νξγαλσκέλα ζε φξνπο δηαρείξηζεο θαη κάξθεηηλγθ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

επηιέρζεθε ε αλάιπζε δεδνκέλσλ ησλ θηιάζισλ κίαο Βξεηαληθήο ΠΑΔ, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηε 

2
ε
 επαγγεικαηηθή θαηεγνξία.  

 

Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνπο κήλεο Μάξηην, Απξίιην, Μάην 

θαη Ηνχλην 2014, αθνινπζψληαο κία πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ 

κέζσ ηνπ επίζεκνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πειαηψλ (CRM system) 

ηεο ΠΑΔ, ηα νπνία δφζεθαλ ζηε ζπγγξαθέα, ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηεο ζρέζεο  κε ηελ 

νκάδα. Λφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ, ηα ζηνηρεία πειαηψλ ρσξίζηεθαλ ζε επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο: αγνξαζηέο πξντφλησλ (merchandise), αγνξαζηέο ζπλεδξηαθψλ παθέησλ (conference 

& events), αγνξαζηέο πνιπηειψλ εηζηηεξίσλ (hospitality) θαη αγνξαζηέο εηζηηεξίσλ αγψλσλ. Ζ 

επηκέξνπο αλάιπζε επηθεληξψζεθε ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία, ηνπο ζεαηέο ηνπ αζιήκαηνο, ε 

νπνία ρσξίζηεθε ζε 2 ππνθαηεγνξίεο: α) αγνξαζηέο εηζηηεξίσλ δηαξθείαο (season cards) θαη β) 

αγνξαζηέο εηζηηεξίσλ αγψλσλ (matchday tickets). Οη ππνθαηεγνξίεο απηέο εμεηάζηεθαλ κε βάζε 

ηα αθφινπζα θξηηήξηα: ειηθία, θχιν,  επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε,  ηφπνο θαηνηθίαο,  πνηνο ηνπο 

ζπλνδεχεη ζην γήπεδν, ιφγνο αγνξάο εηζηηεξίνπ (spend justification), θίλεηξα αγνξάο 

(purchasing motivations), νηθνλνκηθά θίλεηξα (financial motivations), θξηηήξηα επηηπρίαο 

(success criteria) θαη επηζπκεηή ππεξεζία (desired service).  

 

Απνηειέζκαηα - πδήηεζε 

 

Ζ αλάιπζε απέθεξε ζηνηρεία γηα θάζε ζεαηή αηνκηθά, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα ρσξηζηνχλ 

νη ζεαηέο ζε 6 ππνθαηεγνξίεο, ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο νη ζεαηέο κνηξάδνληαη ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά (κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα), δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ θαηαλφεζή 

ηνπο απφ ηελ νκάδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ επηιέρζεθαλ, νη 

θαηεγνξίεο ζεαηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηφζν ηνπο θαηφρνπο 

εηζηηεξίσλ δηαξθείαο, φζν θαη ηνπο αγνξαζηέο απιψλ εηζηηεξίσλ. Σν κφλν ζηνηρείν πνπ δηαθέξεη 

κεηαμχ ηνπο είλαη ην πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ πνπ απνηειεί ε θάζε ππνθαηεγνξία (Πίλαθαο 1). 

 

Πίλαθαο 1: Τπνθαηεγνξίεο θηιάζισλ θαη θξηηήξηα.  
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πκπέξαζκα 

 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ θηιάζισλ ζε δηαθξηηέο θαηεγνξίεο δεκηνπξγεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ε επηθνηλσλία θαη ην κάξθεηηλγθ ζηνρεχνληαο φρη απιά ζηε κεηάδνζε 

θαη πξνψζεζε ελφο κελχκαηνο, αιιά ηε ζηξαηεγηθή κεηαθνξά ηνπ θαηάιιεινπ κελχκαηνο ζην 

θαηάιιειν θνηλφ.  
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΤΛΛΟΓΗΚΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ 

BEACH HANDBALL KAI O ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

Μαπξνπνύινπ, Α., Αιεμαλδξήο, Κ., & Υαηδεκαλνπήι, Γ. 

 

ΣΔΦΑΑ, ΑΠΘ   

 

Δηζαγσγή  
 

Ο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο είλαη κία απφ ηηο πην γξήγνξα αλαπηπζζφκελεο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

παγθνζκίσο, ε νπνία κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε: α) ηνπηθψλ θνηλσληψλ, 

β) πφιεσλ θαη γ) θξαηψλ (Coghlan & Filo, 2013; Dwyer et al., 2000; Gibson, 2002). Μία κεγάιε 

επηηπρία ηνπ Διιεληθνχ ράληκπνι, ην 2014, ήηαλ ην φηη ε Δπξσπατθή Οκνζπνλδία αλέζεζε ζηε 

ρψξα καο θαη εηδηθφηεξα ζηε Θεζζαινλίθε ηε δηνξγάλσζε ηεο Σειηθή Φάζεο ηνπ 

Γηαζπιινγηθνχ Δπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο Beach Handball (European Beach Handball Tour – 

EBT). ην πιαίζην ηεο δηνξγάλσζεο απηήο νη 10 θαιχηεξεο αλδξηθέο θαη νη 10 θαιχηεξεο 

γπλαηθείεο νκάδεο ηεο επείξνπ ήξζαλ ζηελ πφιε θαη αγσλίζζεθαλ γηα 3 εκέξεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαθηήζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ Πξσηαζιεηή Δπξψπεο. Ζ θνξπθαία απηή δηνξγάλσζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ «Υσξηνχ ηεο Δηξήλεο», απφ 30 Μαΐνπ - 1 

Ηνπλίνπ 2014 θαη κεηαδφζεθε ζε παγθφζκην επίπεδν κε live streaming.  

 

θνπόο ηεο έξεπλαο  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ: α) λα αμηνινγήζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο δηνξγάλσζεο 

ηνπ Γηαζπιινγηθνχ Δπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο Beach Handball πνπ δηνξγαλψζεθε ην 2014 

ζηε Θεζζαινλίθε θαη β) λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ εηθφλα ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν ηεο δηνξγάλσζεο ζηελ πφιε.  

 

Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο  

 

Μία απφ ηηο πην γξήγνξα αλαπηπζζφκελεο κνξθέο αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ δηεζλψο, αιιά θαη ζηελ 

Διιάδα είλαη νη αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, νη νπνίεο έρνπλ πνιιαπιά νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά νθέιε (Coghlan & Filo, 2013; Gibson, 2002), φπσο:  

 Δλίζρπζε / δηαθνξνπνίεζε ηνπ κνληέινπ «ήιηνο θαη ζάιαζζα». 

 πλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

 Δπηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 Οηθνλνκηθά νθέιε  γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 πλεηζθνξά ζηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

 Αλάπηπμε ηεο επσλπκίαο πεξηνρήο / πξννξηζκνχ.  

 Δκπινθή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε δηνξγάλσζε. 

 Δηζαγσγή λέσλ ηδεψλ. 

 Δπαθέο κε ειιεληθνχο θαη δηεζλείο θνξείο. 

 

Γελ ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο ζηελ Διιάδα πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ αληίθηππνπ 

ησλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ ζηε δηνξγαλψηξηα πφιε.   

 

 

 



Ελληνική Επιςτημονική Εταιρεία Διοίκηςησ Αθλητιςμοφ & Αναψυχήσ 
Πρακτικά 15

ου
 Συνεδρίου – Θεςςαλονίκη, 05 – 07 Δεκεμβρίου 2014 

124 

www.elleda.gr 

Μεζνδνινγία 
 

Γείγκα: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 53 αζιεηέο θαη 74 αζιήηξηεο (Ν = 127).  

 

Όξγαλν ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

πξνζαξκνζκέλν εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κηθξψλ δηνξγαλψζεσλ ησλ 

Tzetzis, Alexandris & Kapsampeli (2014). 

  

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ: ηελ ηέινο ηεο δηνξγάλσζεο κνηξάζηεθαλ ζηνπο αζιεηέο θαη 

ηηο αζιήηξηεο εξσηεκαηνιφγηα πνπ αμηνινγνχζαλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο δηνξγάλσζεο, ηελ 

εηθφλα πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ζπκκεηείραλ θαη ηα ρξήκαηα πνπ 

μφδεςαλ θαηά ηε δηακνλή ηνπο ζηελ πφιε.  

 

Απνηειέζκαηα 
 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αζιεηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ (200) βξέζεθε φηη ε 

δηνξγάλσζε άθεζε ζηελ πφιε έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 50.000 €, ην νπνίν πξνέθπςε απφ ην κέζν 

φξν ησλ ρξεκάησλ πνπ δαπάλεζε θάζε ζπκκεηέρνληαο (238 €) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο 

ηνπ.  

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (72,8%) δήισζαλ φηη ην αζιεηηθφ γεγνλφο ήηαλ θαιά 

νξγαλσκέλν. Αθφκα, ην 84,8% ζεψξεζαλ φηη ν ζπλαγσληζκφο ήηαλ ζε θαιφ επίπεδν θαη ην 

78.8% βξήθε ηα γήπεδα ζε θαιή θαηάζηαζε. Δπίζεο, ην 76,2% ζεψξεζε ην πξνζσπηθφ ηεο 

δηνξγάλσζεο θηιηθφ, ην 72,2% επγεληθφ θαη ην 57,1% ελεκεξσκέλν. Ζ πξνζβαζηκφηεηα, φκσο, 

γηα ην μελνδνρείν ηθαλνπνίεζε κφλν ην 43,3% θαη γηα ηα ζηάδηα ην 40,1%. Αθφκα πην ρακειφ 

ήηαλ ην πνζνζηφ γηα ηηο κεηαθνξέο, αθνχ κφλν ην 33,6% έκεηλε ηθαλνπνηεκέλν. Σν ίδην θαη νη 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ θάλεθε λα ηθαλνπνίεζαλ ηελ πιεηνςεθία, αθνχ κφλν ην 40,5% 

ηηο βξήθε ελδηαθέξνπζεο θαη δηαζθεδαζηηθέο. εκαληηθφ, φκσο, είλαη φηη φζνλ αθνξά ζηε 

δηνξγάλσζε ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (78,3%) έκεηλε ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ αίζζεζε 

αζθάιεηαο. Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο πφιεο, ην 69,8% έθξηλε ην πξνζσπηθφ 

ησλ μελνδνρείσλ θηιηθφ, ην 68,4% επγεληθφ θαη ην 65% εμππεξεηηθφ. Δίλαη αλεζπρεηηθφ φηη 

κφιηο ην 33,6% ησλ εξσηεζέλησλ βξήθε ηε Θεζζαινλίθε ελδηαθέξνπζα πφιε, ην 33% έθξηλε φηη 

είλαη κία πφιε κε ηζρπξή θνπιηνχξα θαη 63,4% φηη είλαη κία πφιε κε θηιηθνχο αλζξψπνπο. Απφ 

ηηο ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο έκεηλε ηθαλνπνηεκέλν κφλν ην 34%, απφ ην νπνίν ην 35,7% δήισζε 

φηη έρεη ζθνπφ λα επηζθεθηεί μαλά ηε Θεζζαινλίθε θαη ην 65,3% ηελ Διιάδα. Σα πνζνζηά απηά 

θαλεξψλνπλ φηη νη παξάιιειεο κε ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεηο δελ ζρεδηάζηεθαλ ζσζηά, αθνχ νη 

αζιεηέο δελ απνθφκηζαλ νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ πφιε. 

 

πδήηεζε   

 

Ζ παξνχζα έξεπλα έδεημε θάπνηα πνιχ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηφζν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ ηε δηνξγάλσζε, φζν θαη απφ ηηο παξνρέο ππεξεζηψλ. Χο πξνο ην αζιεηηθφ 

ζηνηρείν, ην ηνπξλνπά ήηαλ επηηπρεκέλν θαη ηθαλνπνίεζε ηνπο αζιεηέο θαη ηηο αζιήηξηεο πνπ 

ζπκκεηείραλ. Όκσο, δελ πέηπρε ζην λα πξνβάιιεη ζσζηά ηελ πφιε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη 

νπνίνη απνθφκηζαλ κία φρη θαη ηφζν ζεηηθή γλψκε γηα απηήλ. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο (π.ρ. Wicker, Hallmann & Zhang, 2012), πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

ζπλνδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θνηλσληθέο, ηνπξηζηηθέο) πνπ νξγαλψλνληαη γχξσ απφ κηα 

αζιεηηθή δηνξγάλσζε είλαη πνιχ ζεκαληηθέο πξνθεηκέλνπ νη αζιεηέο θαη ζπλνδνί λα γλσξίζνπλ 
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ηελ πφιε, λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή εηθφλα γηα απηήλ θαη ε πφιε λα απνθνκίζεη νθέιε (νηθνλνκηθά, 

ηνπξηζηηθά) πνπ απνηεινχλ ζήκεξα βαζηθφ επηρείξεκα γηα νπνηαδήπνηε αζιεηηθή δηνξγάλσζε. 

 

πκπεξάζκαηα   

 

ηηο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε φρη κφλν ζην αζιεηηθφ γεγνλφο, αιιά θαη 

ζηε δηαθήκηζε ηεο πφιεο. Δθφζνλ νη παξνρέο ππεξεζηψλ επεξεάδνπλ ηε γεληθή εηθφλα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηνλ εθάζηνηε ηφπν δηνξγάλσζεο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγνχληαη.  
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Δηζαγσγή 

 

Μία απφ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο / κάζεζεο ησλ καζεηψλ / παηδηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη ε «βησκαηηθή, ή εκπεηξηθή κάζεζε». Με πνιχ απιά ιφγηα, ε βησκαηηθή 

κάζεζε είλαη απηή πνπ επηηπγράλεηαη «πέξα απφ ηα βηβιία» θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφηαην 

«εξγαιείν» πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εκπεδψζνπλ επράξηζηα ζηνηρεία απφ γλσζηηθά 

αληηθείκελα, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηα καζεκαηηθά, ε ηζηνξία, θιπ., αιιά θαη λα θαηαθηήζνπλ 

έλλνηεο φπσο ε ζπλεξγαζία, ε νκαδηθφηεηα, ε antibullying ζπκπεξηθνξά, ε πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε, ε πνηνηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, θιπ. 

 

Ζ βησκαηηθή κάζεζε δελ ζπληειείηαη κφλν κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αιιά απνηειεί εδψ 

θαη ρξφληα ηε βάζε γηα ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο εθ κέξνπο ησλ εκςπρσηψλ / 

παηδαγσγψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε ηνπξηζηηθά θέληξα θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ παηδηθνχ 

αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη θαηαζθελψζεηο, ή ηα ηκήκαηα παηδηθνχ / 

εθεβηθνχ animation ζε μελνδνρεία, θξνπαδηεξφπινηα, θαηαζθελψζεηο, θιπ.   

 

θνπόο ηεο εξγαζίαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δείμεη φηη ε εθαξκνγή νξηζκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο 

ζην ηνπξηζηηθφ πεξηβάιινλ, κε νθέιε ηφζν γηα ηνπο κηθξνχο ηνπξίζηεο, φζν θαη γηα ηα 

ηνπξηζηηθά θέληξα. 

 

Γηαδηθαζία - ηνρνζεζία & νθέιε γηα ηνπο καζεηέο 

 

ρεδηάζηεθαλ 2 πξνγξάκκαηα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ: α) πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη β) 

αγσγήο πγείαο θαη εθαξκφζηεθαλ ζε έλα δεκφζην ζρνιείν σο κέξνο βησκαηηθήο κάζεζεο. Ζ 

ελέξγεηα απηή είρε σο αθεηεξία 2 θνηλνχο ηφπνπο – ζεκεία ζχλδεζεο: α) νη θηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πνπ επηιέρζεθαλ ζην ζρνιείν γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ 

είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πνπ εθαξκφδνληαη εδψ θαη ρξφληα ζε φιεο 

ηνπο ηνκείο θηλεηηθήο αλαςπρήο, επνκέλσο θαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ αζιεηηζκφ θαη β) νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηα ηνπξηζηηθά θέληξα είλαη παηδηά θαη έθεβνη, ηα θπζηνινγηθά, ζπλαηζζεκαηηθά 

θαη επξχηεξα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά ησλ 

καζεηψλ ζε έλα ζρνιείν.  

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ επηιέρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ πνηνηηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ κέζσ: 
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 Αλαδήηεζεο θαη ρξήζεο πιηθψλ πνπ ζεσξνχληαη άρξεζηα (επαλαθχθισζε) γηα θαηαζθεπέο. 

 Αλαδήηεζεο ηδεψλ ζην δηαδίθηπν (ζεηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ). 

 Καηαζθεπψλ απφ ηα επαλαθπθιψζηκα πιηθά γηα δξάζεηο θηλεηηθήο (ή κε) αλαςπρήο. 

 Παηρληδηψλ κε ηηο ελ ιφγσ θαηαζθεπέο. 

 Δκπινπηηζκνχ ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κε εμάζθεζε ιεπηψλ θηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ, κέζσ δεκηνπξγίαο θαηαζθεπψλ. 

 Βειηίσζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο κε δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, κε αμηνπνίεζε ησλ ελ 

ιφγσ θαηαζθεπψλ σο επνπηηθφ πιηθφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Γηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα/πεδία (καζεκαηηθά, θπζηθή, 

ηζηνξία, εηθαζηηθή αγσγή, κνπζηθή, θιπ.).  

 Βειηίσζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (ζπλεξγαζία, δπλακηθή / ζπλνρή νκάδαο, ηφζν ζηελ 

θαηαζθεπή, φζν θαη ζηελ άζθεζε, άκβιπλζε αξλεηηθήο αληηκεηψπηζεο ζε άηνκα κε 

δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, anti – bullying ζπκπεξηθνξέο, θιπ.). 

 Δκπινθήο / ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ / θεδεκφλσλ ζηηο θαηαζθεπέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο κε επαλαθχθισζε πιηθψλ, κείσζε θαηαλαισηηζκνχ. 

 Μείσζεο ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο, κέζσ ζεηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

γηα αλαδήηεζε πιηθψλ, δεκηνπξγία θαηαζθεπψλ θαη παηρλίδη κε απηέο.  

 

Μεξηθά παξαδείγκαηα: 

 Μπνπθαινηνχλει, απφ πιαζηηθά κπνπθάιηα λεξνχ. 

 Μπνπθαινξαθέηεο απφ πιαζηηθά κπνπθάιηα γάιαθηνο ή ρπκνχ. 

 Καπαθνκέκνξπ, απφ πιαζηηθά θαπάθηα θαη ζήθεο απφ κπαιάθηα ηνπ ηέληο.  

 Μαξάθεο απφ πνηήξηα κηαο ρξήζεο κε ην θαπάθη ηνπο γηα θαθέ σο φξγαλα κνπζηθήο γηα 

πξφγξακκα κνπζηθνθίλεζεο. 

 «Άισζε ηεο Πφιεο» απφ ζπζθεπαζία tetrapak, γάιαθηνο ή ρπκνχ θαη ζρεηηθφ παηρλίδη 

«ζηξαηεγηθήο» ζε αλνηρηφ ρψξν. 

 

Σνπξηζκόο - νθέιε γηα ηνπο «κηθξνύο» ηνπξίζηεο: 

 Γελ ππάξρεη ε πίεζε δηεθπεξαίσζεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηέαο χιεο, νπφηε ππάξρεη ειεπζεξία 

ζηελ επηινγή δξαζηεξηνηήησλ, επνκέλσο αλαςπρή.  

 Απνθφκηζε ζεηηθήο εκπεηξίαο απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο λα θηηάμνπλ κηα θαηαζθεπή / παηρλίδη 

θαη λα παίμνπλ κε απηφ, θάηη πνπ ζα ην ζπκνχληαη γηα πάληα σο ελήιηθνη. 

 Δθκάζεζε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κέζσ θαηαζθεπήο θαη παηρληδηνχ, γηα παξάδεηγκα έλα 

ηζηνξηθφ γεγνλφο ή κία ζεσξία ζηε θπζηθή, ζε πεξίνδν δηαθνπψλ, σο δηαζθέδαζε.  

 Έκπλεπζε γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπο, γηα ην πψο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

πνηνηηθά ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν θαη κεηά ην πέξαο ησλ δηαθνπψλ, κφλνη ηνπο, ή καδί κε 

ηνπο γνλείο / θεδεκφλεο ηνπο. 

 Φπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεμία (physical and mental wellness), κία παξάπιεπξε ζπλέπεηα 

/ δηάζηαζε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο (wellness tourism). 

 

Σνπξηζκόο – νθέιε γηα ην ηνπξηζηηθό θέληξν: 

 Γηαθνξνπνηεί ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, παξέρνληαο κία 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ ηνπξηζηψλ. 

 Δληζρχεη ηελ επηινγή πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο θαη ππνζηεξίδεη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, γηα 

παξάδεηγκα ζηε Φιψξηλα, πιαζηηθά κπνπθάιηα απφ «Ξπλφ Νεξφ» ή ζηελ Ήπεηξν, 

ζπζθεπαζίεο απφ tetrapak απφ γάια «Γσδψλε», θιπ. 

 Απμάλεη ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ κέζα ζηελ ηνπξηζηηθή κνλάδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα δξάζεηο.  
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 πκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ / ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο, θαηαλαιψλνληαο 

ιηγφηεξν γηα πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ αλαςπρή ησλ ηνπξηζηψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ιηγφηεξν ηα νρήκαηα ζπιινγήο απνξξηκκάησλ.   

 Πξνζειθχεη «πξάζηλνπο» ηνπξίζηεο. 

 Παξέρεη αλακλεζηηθά (souvenirs) ρσξίο θφζηνο.  

 Δληζρχεη ηηο δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

 πκβάιιεη ζηελ αεηθφξα αλάπηπμε.  

 

Ζ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο πξόηαζεο ζηνλ ηνπξηζκό, απαηηεί:  

 Οξγάλσζε εθ κέξνπο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θέληξνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα εθ κέξνπο ησλ 

ηκεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαςπρή, γηα ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ θαη ηελ αλαδήηεζε 

πιηθψλ. 

 Δπξχηεξε ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θέληξνπ κεηαμχ ηνπο.  

 πλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο θνξείο, π.ρ., ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εκςπρσηψλ. 

 

Δπίινγνο  
 

Ζ επαλαθχθισζε πιηθψλ, ηδεψλ, θαηαζθεπψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο πνπ επηιέρζεθαλ 

θαη εθαξκφζηεθαλ σο ηξφπνη βησκαηηθήο κάζεζεο ζε 2 πξνγξάκκαηα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζε 

έλα ζρνιείν, πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζην ηνπξηζηηθφ πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα 

εκπινπηηζηεί ην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο. Μία ηέηνηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ ηνπξηζηψλ, ή λα εκπλεχζεη ηνπο ήδε ππάξρνληεο 

λα ζθεθηνχλ δηαθνξεηηθά, σο πξνο ην πσο λα αμηνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν θαη λα 

καζαίλνπλ θαηαζθεπάδνληαο θαη δηαζθεδάδνληαο, πξνζηαηεχνληαο ηαπηφρξνλα ην πεξηβάιινλ. 

Δπίζεο, αμίδεη λα ηνληζζεί ε ζπκβνιή κηαο ηέηνηαο πξφηαζεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ (ηνπξηζηηθφ θέληξν, ηνπηθέο επηρεηξήζεηο), 

αιιά θαη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο.  
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“WALDKINDERGARTEN” (ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΑΟΤ) 

 

Παπαγεσξγίνπ, Κ. 

 

Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ Α/ζκηα Δθπ/ζε 

 

Δηζαγσγή 

 

Φαληαζηείηε έλα λεπηαγσγείν ρσξίο ηνίρνπο, ρσξίο πφξηεο, ρσξίο θαξέθιεο θαη παηρλίδηα. Έλα 

λεπηαγσγείν κέζα ζην δάζνο, φπνπ ηα παηδηά θάζνληαη ζε πέηξεο θαη θνξκνχο δέληξσλ, αλάβνπλ 

θσηηέο θαη παίδνπλ κε φ,ηη ππάξρεη ζηε θχζε. Σα ξηδνζπαζηηθά «λεπηαγσγεία γηα επηζηξνθή ζηε 

θχζε», φπνπ επηηξέπεηαη ζηα παηδηά λα ζθαξθαιψλνπλ ζηα δέληξα θαη λα παίδνπλ κε ηε θσηηά, 

είλαη ε λέα ηάζε ζηε Γεξκαλία θαη αξρίδεη λα θεξδίδεη έδαθνο θαη ζε άιιεο ρψξεο, θπξίσο 

επξσπατθέο, αιιά επίζεο ζηελ Ηαπσλία, ηε Νφηηα Κνξέα θαη ηνλ Καλαδά. Ζ ηάζε είλαη, κάιηζηα, 

ηφζν ηζρπξή ψζηε ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ ηνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν Γηεζλέο 

πλέδξην Νεπηαγσγείσλ ηνπ Γάζνπο. Πεξηζζφηεξνη απφ 350 ζχλεδξνη ζπδήηεζαλ ηξφπνπο γηα λα 

εμαπισζεί ε θηινζνθία ζε φινλ ηνλ θφζκν, ηδίσο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε Βξεηαλία, πνπ είλαη κέρξη 

ζηηγκήο δηζηαθηηθέο ζην λα ηελ απνδερηνχλ. Σν γεξκαληθφ πεξηνδηθφ Spiegel θηινμέλεζε εθηελέο 

αθηέξσκα, θάλνληαο κάιηζηα ιφγν γηα ηε «λέα εμαγσγηθή επηηπρία» ηεο Γεξκαλίαο. 

 

Σν Νεπηαγσγείν ηνπ Γάζνπο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλα Νεπηαγσγείν «ρσξίο νξνθή, ηνίρνπο 

θαη πφξηεο». Οη παηδαγσγνί θαη ηα παηδηά πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, 

ζπλήζσο κέζα ζε δάζνο. Παίδνπλ αλάκεζα ζηα δέληξα, παξαθνινπζνχλ ηα κηθξά δψα, ρηίδνπλ 

δεληξφζπηηα, ηξψλε ην κεζεκεξηαλφ ηνπο δίπια ζε κηθξά ξπάθηα, δνπλ ηηο αιιαγέο ησλ επνρψλ, 

κπξίδνπλ ηα πξσηνβξφρηα,  ρνξηαίλνπλ ηα ρξψκαηα ηεο άλνημεο θαη ηζαιαβνπηάλε ζε ιαθθνχβεο 

κε λεξφ ην ρεηκψλα. 

 

Ζ πξψηε ιεηηνπξγία «Νεπηαγσγείνπ ηνπ Γάζνπο» θαηαγξάθεηαη ην 1951 ζηε Γαλία 

(Skovbomehaven), σζηφζν νη ξίδεο ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ Γάζνπο αληρλεχνληαη ζηε νπεδία ην 

1892. ηε Γαλία ζήκεξα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 80 «Νεπηαγσγεία ηνπ Γάζνπο», ηζφηηκα κε 

ηα άιια λεπηαγσγεία ηεο ρψξαο. Σν 1993 ηδξχζεθε επίζεκα θαη ην πξψην «Γαζηθφ 

Νεπηαγσγείν» ζηε Γεξκαλία, ελψ ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ 1.500 ηφζν ζηε Γεξκαλία, φζν 

θαη ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ζηελ Απζηξία θαη ηελ Διβεηία. 

 

ηόρνη 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα κεηαξξπζκηζηηθφ θίλεκα πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, φπνπ κε βάζε 

ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ ππνζηεξίδεηαη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε αληίιεςε, ε νπνία ζε ζχλδεζε κε ηε βησκαηηθή-αηζζεηεξηαθή αληίιεςε 

ζπληζηνχλ βαζηθή πξνυπφζεζε ηφζν γηα ηε λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε, φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθήο, θξηηηθήο θαη απηφλνκεο ζθέςεο ηνπ. Μέζα απφ ηελ πνιπκνξθία ησλ εξεζηζκάησλ, 

ε Παηδαγσγηθή ηνπ Γάζνπο πξνζθέξεηαη θαη γηα ηελ αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, αθνχ ηα 

παηδηά, κέζα απφ ηε βησκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηε θχζε, 

θαιιηεξγνχλ ζηάζεηο ζεβαζκνχ θαη αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζε απηή, βαζηθέο παξάκεηξνη γηα 

ηε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ ζην κέιινλ. 

 

Καη ελψ ηα «Νεπηαγσγεία ηνπ Γάζνπο» αλζίδνπλ ζηελ Δπξψπε, ακεξηθάληθεο κειέηεο δείρλνπλ 

φηη ηα παηδηά ζήκεξα είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ απνθνκκέλα απφ ηε θχζε, γεγνλφο πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε πνιιά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Σν ππαίζξην παηρλίδη έρεη αληηθαηαζηαζεί κε 
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ψξεο κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή θαη κε νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο. 

Μπνξεί ηα παηδηά λα γλσξίδνπλ πάξα πνιιά γηα ην ζέκα «θχζε» απφ ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη απφ ην δηαδίθηπν, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή θνβνχληαη λα ιεξψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο κε ρψκα, ή λα 

πεξπαηήζνπλ έμσ κία βξνρεξή εκέξα. 

 

Σα λεπηαγσγεία απηά πξνζπαζνχλ λα πξνζθέξνπλ εθείλα πνπ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ησλ 

πφιεσλ ζηεξνχληαη: άπιεην ρψξν γηα παηρλίδη θαη θίλεζε θαη εκπεηξίεο κέζα ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Βιέπνπλ, κπξίδνπλ θαη αθνπκπνχλ φζα πξνζθέξεη ε θχζε θαη έρνπλ ρξφλν γηα 

ειεχζεξν παηρλίδη, έηζη ψζηε ην θαζέλα λα κάζεη λα εμεξεπλά ην πεξηβάιινλ κε ην δηθφ ηνπ 

ξπζκφ. Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Νεπηαγσγείσλ ηνπ Γάζνπο είλαη ε έκθαζε ζηα 

παηρλίδηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα βξεζνχλ ζηε θχζε. Δπίζεο, 

δελ ππάξρνπλ δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πέξα απφ ην θνιαηζηφ ζηηο 11 ην πξσί, φηαλ νη 

δάζθαινη θέξλνπλ  θξεζθνθνκκέλα θξνχηα θαη ηα παηδηά ηα ηξψλε θαηεπζείαλ απφ ην κπνι κε 

ηα ιαζπσκέλα ηνπο ρέξηα, χζηεξα απφ έλα πξσηλφ φπνπ πηάλνπλ ζαιηγθάξηα θαη ρηίδνπλ 

δεληξφζπηηα. Ζ επηινγή ελφο ηέηνηνπ λεπηαγσγείνπ κνηάδεη λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά ησλ πφιεσλ 

κία κνλαδηθή επθαηξία λα έξζνπλ ζε αιεζηλή επαθή κε ηε θχζε, απνιακβάλνληαο θαη 

καζαίλνληαο κέζα απφ κία ζπλαξπαζηηθή γηα ηελ ειηθία ηνπο εκπεηξία. 

 

Χζηφζν, παξά ηηο δηαθνξέο απηέο, ηα Γαζηθά Νεπηαγσγεία έρνπλ σο ζηφρν λα εθπιεξψζνπλ ηνλ 

ίδην βαζηθφ ζθνπφ, φπσο ηα άιια Νεπηαγσγεία, δειαδή, λα θξνληίζνπλ γηα ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε θαη κάζεζε ησλ λέσλ παηδηψλ. Απάληεζε ζε φζνπο αλαξσηηνχληαη θαηά πφζν κπνξεί 

έλα ηέηνην λεπηαγσγείν λα πξνεηνηκάζεη θαηάιιεια ηα παηδηά γηα ην δεκνηηθφ δίλεη κία ζεηξά 

γεξκαληθψλ κειεηψλ πνπ ζπκπεξαίλνπλ φηη ηα παηδηά ησλ Νεπηαγσγείσλ ηνπ Γάζνπο ηα 

θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο ηνπο ζην δηάβαζκα, ηε γξαθή, 

ηα καζεκαηηθά, αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

 

Μηα κειέηε ηνπ 2003 ζην Παλεπηζηήκην Φξάηκπνπξγθ ηεο Διβεηίαο, έθαλε ζχγθξηζε ζηηο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζε ζπκβαηηθά λεπηαγσγεία κε απηέο ζε έλα πιήξεο πξφγξακκα 

waldkindergarten. Σα παηδηά ζηα δαζηθά λεπηαγσγεία εθηεινχζαλ ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο 

εμίζνπ θαιά κε εθείλα ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ζεκαληηθά θαιχηεξα εθηεινχζαλ κεηθηέο θηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο. Δπίζεο, ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ήηαλ ε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ήηαλ ζε ζέζε λα 

πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα. 

 

χκθσλα κε ηελ Οχηε νχιηε-Οζηεξκαλ, πξφεδξν ηεο Γεξκαληθήο Οκνζπνλδίαο Νεπηαγσγείσλ 

ηεο Φχζεο θαη ηνπ Γάζνπο (BVNW), «…δελ έρνπλ θαηαγξαθεί ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί, πέξα απφ 

έλα ζπαζκέλν πφδη ζηα 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ …. ππάξρνπλ πνιχ ιηγφηεξα 

αηπρήκαηα απφ ηα θαλνληθά λεπηαγσγεία εζσηεξηθνχ ρψξνπ, δηφηη έρνπκε ιηγφηεξνπο ηνίρνπο 

θαη πην καιαθά δάπεδα - θχιια θαη ιάζπε … ζηα παηδηά επηηξέπεηαη λα ζθαξθαιψλνπλ φπνηε 

θαη φζν ςειά ζέινπλ, ν κνλαδηθφο θαλφλαο είλαη φηη νη δάζθαινη βνεζνχλ ηα παηδηά κφλν γηα λα 

θαηέβνπλ, πνηέ γηα λα αλέβνπλ ζηα δέληξα, απηφ ηα θάλεη πην πξνζεθηηθά γηαηί πξέπεη λα 

εκπηζηεπζνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο … νη κνλαδηθέο θνξέο πνπ παηδηά έρνπλ πέζεη απφ δέληξα είλαη 

φηαλ βξίζθνληαη κπξνζηά νη γνλείο ηνπο θαη ζθέθηνληαη φηη «ν κπακπάο είλαη εδψ γηα λα κε 

ζψζεη» …ηα παηδηά πνπ ηειεηψλνπλ ηα Νεπηαγσγεία ηνπ Γάζνπο έρνπλ πνιχ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ γχξσ ηνπο θαη, ζχκθσλα κε κειέηεο, έρνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε 

ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη είλαη πην εμσζηξεθή φηαλ θζάλνπλ ζε ειηθία ζρνιείνπ … ε δσή ζην 

χπαηζξν ηα ζθιεξαγσγεί, κεηψλνληαο ηα θξπνινγήκαηα. Δπίζεο, θνιιάλε ιηγφηεξν ςείξεο δηφηη 

δελ βξίζθνληαη ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο, φκσο έρνπλ 2,8 πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

θνιιήζνπλ ηζηκπνχξηα θαη 4 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνζβιεζνχλ απφ ηηο αζζέλεηεο 

πνπ απηά κεηαθέξνπλ … αιιά ηα πιενλεθηήκαηα ππεξηεξνχλ».  
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Ζ πεξίπησζε ελόο ηέηνηνπ «λεπηαγσγείνπ γηα επηζηξνθή ζηε θύζε» ζην Βεξνιίλν. 
 

Σα παηδηά θάζνληαη ζε θχθιν, ηξαγνπδνχλ θαη παίδνπλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε φια ηα λεπηαγσγεία 

ηνπ θφζκνπ. Μφλν πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε θάζνληαη ζε θνξκνχο δέληξσλ γχξσ απφ ηε 

θσηηά. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη ιίγν θάησ απφ ην κεδέλ, ν ππεχζπλνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

λεπηαγσγείνπ, ν Σφξζηελ Ράηλεθε, αλαθέξεη: «…απηφ δελ είλαη ηίπνηα ... φηη θαηξφ θαη αλ θάλεη, 

κέλνπκε έμσ ψζπνπ ε ζεξκνθξαζία λα πέζεη ζηνπο -28 βαζκνχο Κειζίνπ … ηα παηδηά δελ 

θξπψλνπλ πνηέ, ηφζν ηα ίδηα φζν θαη νη γνλείο ηνπο γλσξίδνπλ πψο λα ληπζνχλ, είλαη ζαλ 

θξεκκπδάθηα - ηπιηγκέλα ζε ζηξψζεηο θαη ζηξψζεηο ξνχρσλ … κία θξάζε πνπ αγαπνχλ λα ιέλε 

νη εθπαηδεπηηθνί είλαη: «δελ ππάξρεη θαθφο θαηξφο, αιιά θαθφ ληχζηκν» …. ηέηνηεο θξχεο κέξεο 

ε θσηηά είλαη ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ …. ξηζκέλεο ζηηγκέο ηα παηδηά 

αθήλνληαη ρσξίο επίβιεςε θαη φηαλ ε θσηηά πεγαίλεη λα ζβήζεη θάπνηνο ηεηξάρξνλνο καζεηήο 

πξνζζέηεη έλα θνχηζνπξν, ελψ άιια παηδηά ηε ζθαιίδνπλ κε μχια … ίζσο δελ ηα ειέγρνπκε ηφζν 

ζηελά θαη δελ ηα βιέπνπκε πάληα, αιιά γλσξίδνπκε πνχ βξίζθνληαη», ιέεη ν Ράηλεθε «…ην φηη, 

φκσο, δελ είκαζηε ζπλέρεηα απφ πάλσ ηνπο ηα επηηξέπεη λα εθηηκνχλ θαιχηεξα ηνπο θηλδχλνπο 

…. ζθνπφο είλαη ηα παηδηά λα καζαίλνπλ κφλα ηνπο, λα καζαίλνπλ ην έλα απφ ην άιιν θαη λα 

καζαίλνπλ απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ιάζε ηνπο». 

 

ηελ Διιάδα 

 

Ζ πξψηε απφπεηξα γηα έλα Νεπηαγσγείν ηνπ Γάζνπο ζηελ Διιάδα έγηλε ηελ άλνημε ηνπ 2012, 

ζηα Γηάλλελα, θαη βαζίζζεθε ζην παηδαγσγηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ θίλεκα ηεο «Παηδαγσγηθήο ηνπ 

Γάζνπο» (earlychildhoodpedagogy.gr). Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ παηδαγσγηθνχ ξεχκαηνο 

πινπνηήζεθε κε επηηπρία γηα έλα κήλα απφ θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππφ ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο 

Μαξίαο αθειιαξίνπ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Γηδαζθαιία - Δθαξκνγέο ΗΗ» (Πξαθηηθή 

Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ), καδί κε ην πξνζσπηθφ, ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπ 23
νπ

 Νεπηαγσγείνπ, 

ζην δάζνο Πνιηηεία-Γξνζηά ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ. 

 

πκπεξαζκαηηθά 

 

Σν Νεπηαγσγείν ηνπ Γάζνπο επηηπγράλεη φινπο ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπκβαηηθνχ λεπηαγσγείνπ, ελψ 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ ζηε κείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ πνπ 

νθείινληαη ζηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ. Απνηειεί ην θαηεμνρήλ πιαίζην, κέζα ζην 

νπνίν ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ απνηεινχλ αθεηεξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αμηνπνηψληαο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο απφ ην πεξηβάιινλ.  

 

Σα παηδηά δελ έρνπλ αλάγθε απφ ην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ξπιαξάθηα, βειαλίδηα, θχιια, 

θαη άιινη θπζηθνί ζεζαπξνί, γίλνληαη εξγαιεία γηα ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηα επηζηεκνληθά 

πεηξάκαηα θαη ηνπο καζεκαηηθνχο ρεηξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, ζπιιέγνπλ θνπθνπλάξηα θαη 

απζφξκεηα ηα ηαμηλνκνχλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην κέγεζνο, κηα πξνάζθεζε καζεκαηηθψλ, 

ρσξίο λα έρνπλ ηελ αλάγθε νπνηνπδήπνηε βνεζήκαηνο ή ηηο νδεγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί δηαηεξνχλ άκεζε δηδαζθαιία ζην ειάρηζην, πηζηεχνληαο φηη ηα παηδηά πνπ 

εμεξεπλνχλ ειεχζεξα πφξνπο ηεο θχζεο ζα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζηηο 

επφκελεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 
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