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∆ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Κινήτρων Συµµετοχής και Προσκόλλησης σε Προγράµµατα 
Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 

∆ούκα, Σ., Μ̟αλάσκα Π., Πολλατίδου, Π., & Τσιφτελίδου, Σ. 
Τµήµα Ε̟ιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 

Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης 

 
Περίληψη 

   Στόχος του ̟αρόντος άρθρου ήταν η διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής σε ̟ρογράµµατα 
̟αραδοσιακών χορών και η εξέταση της σχέσης ανάµεσα στα κίνητρα και την αφοσίωση στα ̟ρογράµµατα. 
Το δείγµα α̟οτέλεσαν 139 χορευτές ̟ου συµµετείχαν σε 7 ̟ολιτιστικά σωµατεία ̟αραδοσιακών χορών στη 
Βόρεια Ελλάδα. Για την µέτρηση των κινήτρων χρησιµο̟οιήθηκε ̟ροσαρµοσµένη έκδοση του REP 
(Manfredo Driver, & Tarrant, 2007). Για τη µέτρηση της ̟ροσκόλλησης χρησιµο̟οιήθηκε το ερωτηµατολόγιο 
των Funk και James (2006), το ο̟οίο ̟εριλάµβανε δώδεκα ερωτήσεις µε 4 κλίµακες: Γνωστική, 
Σηµαντικότητα, Συναισθηµατική και Αυτό-έκφραση. Τα α̟οτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα κίνητρα 
ελάττωσης άγχους, α̟όδρασης και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης εµφάνισαν τους υψηλότερους µέσους 
όρους.  Η αναλύσεις ̟αλινδρόµησης έδειξαν ότι τα κίνητρα ̟ροβλέ̟ουν ένα σηµαντικό ̟οσοστό της 
̟ρόθεσης για συνεχιζόµενη συµµετοχή. Στην ̟ρόβλεψη της ̟ρόθεσης στατιστικά σηµαντική συνεισφορά 
είχαν οι ̟αράγοντες Κοινωνική αναγνώριση, Κοινωνικο̟οίηση (φίλοι και νέες γνωριµίες) και Βελτίωση 
ειδικών γνώσεων για το χορό. Μελλοντικές έρευνες θα ̟ρέ̟ει, λαµβάνοντας υ̟όψη τα α̟οτελέσµατα της 
διερεύνησης των κινήτρων συµµετοχής και της σχέσης τους µε την αφοσίωση, να εστιάσουν σε υ̟οοµάδες 
συµµετεχόντων.  

Λέξεις κλειδιά: ̟ρογράµµατα ελληνικών ̟αραδοσιακών χορών, κίνητρα συµµετοχής, ̟ροσκόλληση 
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Abstract 

This paper aimed to explore the motives for participating in folklore dance programs, and investigate the 
relationship between these motives and attachment to the programs. One hundred and thirty nine recreational 
dancers of seven folklore dance associations of North Greece participated in the study.  An adjusted version of the 
REP scale (Manfredo,  Driver, & Tarrant., 2007) was used to measure motives, while Funk and James’ (2006) scale 
was used to measure attachment. This scale includes twelve items, which are categorized in four dimensions: 
Cognitive, importance, affective and self-expression. The results of the study indicated that the motive 
dimensions with the highest mean scores were the following: a) reduce stress, b) escape; c) improve physical 
fitness. The regression analysis indicated that the motive dimensions predicted a significant amount of variance in 
participants’ intentions to continue participating in the programs. The social recognition, socialisation and 
improve knowledge about folklore dance dimensions made the most significant contributions. Future research, 
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considering the results of the present study, should focus on the demographic differences of recreational dancers, 
in terms of their motives and attachment levels. 

Key words: folklore dance programs, participation motives, sport attachment 

 
 

Εισαγωγή 

Ο χορός α̟ό την αρχαιότητα α̟οτέλεσε ένα σηµαντικό κοµµάτι στη ζωή των ανθρώ̟ων, γι’ αυτό 
σε κάθε σηµαντική στιγµή της ζωής τους, για να εξωτερικεύσουν τα συναισθήµατά τους ̟ου 
α̟οζητούσαν την έκφρασή τους, κατέφευγαν στο στίχο, τη µουσική και το χορό (∆ούκα, Καϊµακάµης, 
2004). Ο αρχαίος ελληνικός χορός α̟οτέλεσε σηµαντικό εφαλτήριο για την µετέ̟ειτα ̟αρουσία αυτής 
της τέχνης. Σήµερα ο ελληνικός ̟αραδοσιακός χορός α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι της ελληνικής 
κουλτούρας καθώς είναι µέσο έκφρασης συναισθηµάτων και βιωµάτων της καθηµερινής ζωής των 
Ελλήνων. Α̟οτελεί µέσο δια̟αιδαγώγησης και συνέχισης της λαϊκής ̟αράδοσης ξεκινώντας α̟ό την 
̟αιδική ηλικία και ̟λουτίζοντας τις γνώσεις µε λαογραφικά στοιχεία της ̟ατρίδας µας. Σύµφωνα µε 
στοιχεία του International Dance Council (IDC, 2006), η Ελλάδα είναι α̟ό τις ̟ρώτες χώρες στην 
ενασχόληση µε τον ̟αραδοσιακό χορό.  Πάνω α̟ό 5.000 σωµατεία / σχολές χορού λειτουργούν στην 
Ελλάδα,  ̟ερί̟ου 1000 σωµατεία / σχολές στο εξωτερικό, ενώ σύµφωνα µε στοιχεία στην Ελλάδα 
̟άνω α̟ό 600.000 άτοµα ασχολούνται συστηµατικά µε τον ̟αραδοσιακό χορό (Παράδοση και Τέχνη 
– Χορός, 2008).  

Έρευνες στον χώρο των ̟αραδοσιακών χορών έχουν ασχοληθεί µε την ρυθµοκινητική ανάλυση 
και τα εθνογραφικά στοιχεία (Πα̟ακώστας, Πραντσίδης & Πολλάτου, 2006), τους ̟αράγοντες ̟ου 
ε̟ηρεάζουν ανασταλτικά την ανάµειξη σε δραστηριότητες ̟αραδοσιακών χορών (Θεοδωράκης, 
Αλεξανδρής, Πανο̟ούλου & Βλαχό̟ουλος, 2008) και τους ανασταλτικούς ̟αράγοντες ̟ου 
ε̟ηρεάζουν την ανά̟τυξη της ̟ροσκόλλησης (Μ̟αλάσκα, ∆ούκα, Αλεξανδρής, υ̟ό δηµοσίευση).  

Οι έννοιες των «κινήτρων» και της «̟ροσκόλλησης» είναι θεµελιώδης στην µελέτη της 
συµ̟εριφοράς στον αθλητισµό αναψυχής. Η µελέτη των κινήτρων µ̟ορεί να µας δώσει α̟άντηση στο 
«γιατί» ως ̟ρος την συµµετοχή (Iso-Ahola, 1999), ενώ η µελέτης της αφοσίωσης µ̟ορεί να µας δώσει 
̟ληροφορίες για την διαδικασία ανά̟τυξης µακροχρόνιας συµµετοχής (Filo, Funk, & O'Brien, 2009). 
Αυτό συµβαίνει γιατί η δραστηριότητα α̟οκτά µεγαλύτερη ̟ροσω̟ική σηµασία και τα 
̟λεονεκτήµατα ̟ου συνδέονται µε την συµµετοχή σε µια δραστηριότητα, α̟οκτούν εσωτερική 
ψυχολογική σηµασία (Funk & James, 2006).  Η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στα κίνητρα και στην  
ανά̟τυξη της αφοσίωσης είναι ̟εριορισµένη στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, ̟αρόλο ̟ου έχει 
̟ροταθεί στο θεωρητικό µοντέλο των Iwasaki και Havitz (2007).   

Σκο̟ός της ̟αρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των κινήτρων των συµµετεχόντων σε 
̟ρογράµµατα ̟αραδοσιακών χορών και η  εξέταση του ρόλου των κινήτρων στην ανά̟τυξη της 
̟ροσκόλλησης στην δραστηριότητα των ελληνικών ̟αραδοσιακών χορών.  

Θεωρητικό υ̟όβαθρο 

Κίνητρα Συµµετοχής σε ∆ραστηριότητες Αθλητικής Αναψυχής 

Ως κίνητρα ορίζονται οι λόγοι ̟ου ωθούν ένα άτοµο σε συγκεκριµένες συµ̟εριφορές (Iso-Ahola, 
1999). Στόχος της µελέτης των κινήτρων στην αναψυχή είναι ο ̟ροσδιορισµός των ̟αραγόντων ̟ου 
ωθούν τα άτοµα για την συµµετοχή σε συγκεκριµένες δραστηριότητες αναψυχής.  

Υ̟άρχουν διάφορες θεωρίες ̟ου έχουν ανα̟τυχθεί στην διεθνή βιβλιογραφία για την µελέτη 
και την ταξινόµηση των κινήτρων σε κατηγορίες. Μια α̟ό τις ̟ιο διαδεδοµένες ταξινοµήσεις είναι σε 
εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. Τα εσωτερικά κίνητρα σχετίζονται µε τη βίωση θετικών εµ̟ειριών 
α̟ό την συµµετοχή, ό̟ως την αισθητική α̟όλαυση, την διασκέδαση, την µάθηση και τον ενθουσιασµό 
(Deci & Ryan, 1985). Εσωτερικά κίνητρα είναι εκείνα τα ο̟οία ̟αρακινούν ένα άτοµο να εµ̟λακεί σε 
µία δραστηριότητα για την ευχαρίστηση και για την ικανο̟οίηση ̟ου αντλεί α̟λά και µόνο α̟ό την 
συµµετοχή του σε αυτή (Ryan & Deci, 1997). Στην ̟ερί̟τωση αυτή έχουµε α̟ουσία εξωτερικών 
ανταµοιβών. Στην βιβλιογραφία της αναψυχής, τα εσωτερικά κίνητρα έχουν µελετηθεί σε διάφορες 
δραστηριότητες, και έχουν βρεθεί να ̟αίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανά̟τυξη της αφοσίωση, τις 
̟ροσκόλλησης, και της ανάµειξης  (Alexandris, Kouthouris, & Girgolas, 2007; Caldwell, Patrick, 
Smith, Pale, Wegner, 2010; Watts & Caldwell, 2008; Pelletier et al., 1995; Pelletier, Vallerand, & 
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Sarazin, 1997 ; Vallerand & Losier, 1994, 1999). 
Α̟ό την άλλη ̟λευρά τα εξωτερικά κίνητρα αναφέρονται στην ύ̟αρξη εξωτερικών ανταµοιβών 

για το άτοµο α̟ό την συµµετοχή στη δραστηριότητα, ό̟ως την κοινωνική αναγνώριση, τη θετική 
κριτική α̟ό το κοινωνικό ̟εριβάλλον, τη βελτίωση της εµφάνισης κτλ. (Deci & Ryan, 1985). Παρόλο 
̟ου οι δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής α̟ό την φύση τους ̟ροϋ̟οθέτουν την ελεύθερη ε̟ιλογή 
και συµµετοχή (όχι την υ̟οχρεωτική), έρευνες έχουν δείξει ότι τα εξωτερικά κίνητρα είναι ̟αρόντα σε 
̟ολλές ̟ερι̟τώσεις και ιδιαίτερα στην αρχική διαδικασία έναρξης της συµµετοχής σε µια 
δραστηριότητα. ∆εν συνεισφέρουν όµως σηµαντικά στην ανά̟τυξη της µακροχρόνιας συµµετοχής 
(Ryan & Deci, 1997). 

Η ταξινόµηση των κινήτρων σε εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα ε̟εκτάθηκε ̟εραιτέρω στην 
θεωρία του αυτό-̟ροσδιορισµού (Deci & Ryan, 1985), σύµφωνα µε την ο̟οία ένα άτοµο µ̟ορεί να 
έχει έλλειψη και εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων, και να βρίσκεται στο στάδιο της έλλειψης 
̟αρακίνησης. Κά̟οιο άτοµο µ̟ορεί να φτάσει σε αυτό το στάδιο λόγω αρνητικών εµ̟ειριών, έλλειψη 
θετικών συναισθηµάτων α̟ό την συµµετοχή, ακόµη και χαµηλής αυτοεκτίµησης ως ̟ρος τις 
ικανότητές του (Ryan & Deci, 1997). Είναι φυσιολογικό ότι τα άτοµα ̟ου βρίσκονται σε αυτό το 
στάδιο θα οδηγηθούν σύντοµα στην διακο̟ή της συµµετοχής, αν δεν δηµιουργηθούν συνθήκες 
̟αρακίνησης.  

Μια σειρά α̟ό κατηγορίες κινήτρων έχουνε ̟ροκύψει α̟ό έρευνες ̟ου έχουν γίνει στον χώρο του 
αθλητισµού αναψυχής και της άσκησης. Παρόλο ̟ου οι διαστάσεις αυτές ̟οικίλουν στις έρευνες, 
λόγω της φύσης της κάθε δραστηριότητας, του δείγµατος και του ̟λαισίου διεξαγωγής της έρευνας, 
κά̟οιες είναι κοινές στις ̟ερισσότερες έρευνες. Θα µ̟ορούσαν να συνοψιστούν στις ακόλουθες: 
υγείας και φυσικής κατάστασης, βελτίωσης της εµφάνισης, ελάττωσης άγχους, διαφυγής και 
α̟όδρασης α̟ό την καθηµερινότητα, συναγωνισµού και ε̟ίτευξης, κοινωνικο̟οίησης, µάθησης και 
βελτίωσης γνώσεων / ικανοτήτων, κοινωνικής αναγνώρισης, αύξησης γνώσεων (Alexandris & Carroll, 
1997, Davis et al., 1995, Iso-Ahola, 1999).  

Η ̟ιο αναλυτική και ευρέως διαδεδοµένη κλίµακα µέτρησης της κινήτρων στον χώρο της 
αναψυχής είναι των Manfredo και των συνεργατών του (1997), οι ο̟οίοι ανέ̟τυξαν µια εκτεταµένη 
κλίµακα 22 διαστάσεων, στις ο̟οίες ̟εριλαµβάνονται όλα τα κίνητρα ̟ου είναι δυνατόν να ωθούν 
την συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. ∆ιαφορετικές (̟ιο σύντοµες) εκδόσεις της 
συγκεκριµένης κλίµακας εφαρµόστηκαν σε διάφορες µεταγενέστερες µελέτες µε στόχο να την 
̟ροσαρµόσουν στην δραστηριότητα υ̟ό µελέτη (̟.χ., Kyle, Absher, Hammit, & Cavin, 2006; 
Alexandris, Kouthouris, Funk, & Giovani, 2009). Στην ̟αρούσα έρευνα χρησιµο̟οιήθηκε 
̟ροσαρµοσµένη κλίµακα των Manfredo και των συνεργατών του (1997) µε 12 διαστάσεις κινήτρων, οι 
ο̟οίες ̟αρουσιάζονται στην µεθοδολογία.   

Η γνώση των κινήτρων είναι ̟ολύ σηµαντική α̟ό θεωρητικής και ̟ρακτικής ̟λευράς. Μ̟ορεί να 
µας βοηθήσει να κατανοήσουµε καλύτερα την διαδικασία λήψης α̟όφασης για συµµετοχή σε 
δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής και στην ανά̟τυξη των ̟αραγόντων ̟ου σχετίζονται µε την 
συνέχιση της συµµετοχής. Κάτι τέτοιο είναι σηµαντικό για όσους σχετίζονται µε την οργάνωση των 
̟ρογραµµάτων, αφού είναι ευρέως γνωστό σήµερα ότι τα χαµηλά ̟οσοστά διατηρησιµότητας στα 
οργανωµένα ̟ρογράµµατα αθλητισµού αναψυχής είναι ένα α̟ό τα βασικά ̟ροβλήµατα (Alexandris 
et al., 2008).  

Προσκόλληση σε ∆ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής 

Η έννοια της ̟ροσκόλλησης έχει οριστεί ως «µια σύνδεση, κυρίως συναισθηµατικής φύσης, µεταξύ 
ενός ατόµου και ενός αντικειµένου (Park, MacInnis, & Priester, 2008, σελ., 194). Ως «αντικείµενο» 
µ̟ορεί να είναι ένα ̟ροϊόν, µια υ̟ηρεσία ή µια αθλητική δραστηριότητα. Ως έννοια η 
«̟ροσκόλληση» είναι ένα σχετικά σταθερό ως ̟ρος τον χρόνο χαρακτηριστικό. Λόγω αυτής της 
σταθερότητας, και της σχέσης της µε µια σειρά α̟ό θετικές συµ̟εριφορικές συνέ̟ειες, ό̟ως συχνότητα 
και ένταση συµµετοχής, αφοσίωση και δέσµευση, η µελέτης της έννοιας της ̟ροσκόλλησης είναι ένα 
α̟ό τα σηµαντικά θέµατα στην καταναλωτική συµ̟εριφορά (Filo, O'Brien, & Funk, 2009). Η 
ανά̟τυξη των θετικών συµ̟εριφορικών συνε̟ειών οφείλεται στην ̟ροσω̟ική σηµασία ̟ου α̟οκτά η 
δραστηριότητα για το άτοµο.  

 Σύµφωνα µε τους Funk και James (2006), η ̟ροσκόλληση στην άσκηση, στη φυσική 
δραστηριότητα ή στην αναψυχή συµβαίνει όταν κά̟οιος εµ̟λέκεται γνωστικά, συναισθηµατικά και 
συµβολικά σε σχέση µε µια δραστηριότητα αναψυχής. Έτσι, ̟ροσδιόρισαν την «̟ροσκόλληση» ως τη 
διαδικασία ̟ου συµβαίνει όταν το άτοµο ̟ροσδίδει συναισθηµατική, λειτουργική / γνωστική και 
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συµβολική σηµασία στις ιδέες, τις σκέψεις και τις εικόνες ̟ου σχετίζονται µε µια αθλητική 
δραστηριότητα. Οι διαστάσεις ̟ου έχουν ̟ροταθεί α̟ό τους  Funk και James (2006) για την µελέτη της 
«Προσκόλλησης» στην άσκηση είναι: α) Γνωστική: αντι̟ροσω̟εύει το γνωστικό µέρος των στάσεων 
ενός ατόµου ̟ρος µια δραστηριότητα. Ανα̟τύσσεται όταν το άτοµο αυξάνει τις γνώσεις του για την 
δραστηριότητα και αντιλαµβάνεται τα οφέλη και την αξία της συµµετοχής του. β) Συναισθηµατική: 
ανα̟τύσσεται βάση των θετικών συναισθηµατικών εµ̟ειριών ενός ατόµου α̟ό την συµµετοχή. γ) 
Αυτό-έκφραση: ανα̟τύσσεται όταν το άτοµο ταυτίζεται µε τις αξίες και τα χαρακτηριστικά µιας 
δραστηριότητας και ανα̟τύσσει µια ̟ροσω̟ική «ταυτότητα». δ) Σηµαντικότητα: αντι̟ροσω̟εύει την 
αξία ̟ου α̟οδίδει το άτοµο α̟ό την εµ̟λοκή του µε την ̟ροτεινόµενη δραστηριότητα ή το άθληµα. 
Η σηµαντικότητα ανα̟τύσσεται βάση των ̟ροσω̟ικών οφελών ̟ου αναµένει το άτοµο.  

Κίνητρα Συµµετοχής και Ανά̟τυξη της Προσκόλλησης 

Η διερεύνηση των ̟αραγόντων ̟ου συντελούν στην ανά̟τυξη της ̟ροσκόλλησης είναι ένα α̟ό 
τα θέµατα τα ο̟οία δεν έχουν ε̟αρκώς διερευνηθεί στην διεθνή βιβλιογραφία (Filo et al., 2009; Funk 
& James, 2006). Ανα̟τύσσοντας ένα µοντέλο λήψης α̟όφασης για την συµµετοχή σε δραστηριότητες 
αθλητικής αναψυχής, ο Iwasaki και Havitz (2008) ̟ρότειναν µια σειρά α̟ό ̟ροσω̟ικούς και 
̟εριβαλλοντικούς ̟αράγοντες ̟ου ε̟ιδρούν στην ανά̟τυξη θετικών στάσεων και συµ̟εριφορικών 
συνε̟ειών ̟ρος την αναψυχή (ανάµειξη, αφοσίωση, και δέσµευση). Ως ̟ροσω̟ικοί ̟αράγοντες 
̟ροτάθηκαν οι ανασταλτικοί ̟αράγοντες, οι ̟ροσω̟ικές αξίες και τα κίνητρα των συµµετεχόντων. Η 
σχέση ανάµεσα στα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα και την ̟ροσκόλληση δεν έχει ακόµη ε̟αρκώς 
διερευνηθεί στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 

 Σκο̟ός της ̟αρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά ̟όσο οι τέσσερις διαστάσεις της 
̟ροσκόλλησης µ̟ορούν να ̟ροβλεφθούν α̟ό τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κίνητρα χορευτών 
αναψυχής.  

Μεθοδολογία 

Συµµετέχοντες: Το δείγµα α̟οτέλεσαν 139 χορευτές ̟ου συµµετείχαν σε 7 ̟ολιτιστικά σωµατεία 
̟ου δίδασκαν ̟αραδοσιακούς χορούς στη Βόρεια Ελλάδα. Α̟ό αυτούς οι 87 (62,6%) ήταν γυναίκες 
και οι 52 (37,4%) άνδρες. 

Όργανα Μέτρησης: Για την µέτρηση των κινήτρων χρησιµο̟οιήθηκε ̟ροσαρµοσµένη έκδοση του 
REP (Manfredo et al., 2007). ∆ώδεκα διαστάσεις κινήτρων ε̟ιλέχθηκαν ως οι ̟ιο συµβατές µε τη 
συγκεκριµένη δραστηριότητα, ως ακολούθως: Ε̟ίτευξη, Κοινωνική Αναγνώριση, Βελτίωση 
∆εξιοτήτων, Κοινωνικο̟οίηση (οικογένεια µου), Κοινωνικο̟οίηση (φίλοι), Κοινωνικο̟οίηση 
(συγχορευτές ), Κοινωνικο̟οίηση (νέες γνωριµίες), Αύξηση γνώσεων, Βελτίωση ειδικών γνώσεων 
(χοροί), Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης, Ελάττωση Άγχους, Α̟όδραση.  

Για τη µέτρηση της ̟ροσκόλλησης χρησιµο̟οιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Funk & James (2006), 
το ο̟οίο ̟εριλάµβανε δώδεκα ερωτήσεις µε 4 κλίµακες: Γνωστική, Σηµαντικότητα, Συναισθηµατική 
και Αυτό-έκφραση. Οι κλίµακες αυτές ̟ροτάθηκαν α̟ό του Funk & James (2006) και ̟ροέκυψαν α̟ό 
την ̟αραγοντική ανάλυση του ερωτηµατολογίου, τα α̟οτελέσµατα της ο̟οίας έχουν ̟αρουσιασθεί 
στην εργασία των Μ̟αλάσκα και συνεργάτες (2011, υ̟ό δηµοσίευση). Οι α̟αντήσεις δόθηκαν σε 7-
βάθµια κλίµακα Likert, ό̟ου 1 = διαφωνώ α̟όλυτα και 7 = συµφωνώ α̟όλυτα 

    Α̟οτελέσµατα 

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά: Ως ̟ρος τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος οι γυναίκες 
α̟οτέλεσαν το 62.6% (n=87) και οι άνδρες το 37.4% (n=52). Ε̟ι̟λέον, το 68.4% ήταν άγαµοι (n=95), 
και το µεγαλύτερο ̟οσοστό ήταν ηλικίας µεταξύ 15-20 ετών. Ως ̟ρος το µορφωτικό ε̟ί̟εδο το 51% 
ήταν α̟όφοιτοι Γυµνασίου / Λυκείου (n=71) (Πίνακες 1α και 1β). 

Ανάλυση Αξιο̟ιστίας των ∆ιαστάσεων των Κινήτρων και της Προσκόλλησης και Περιγραφικά Στατιστικά  

Η εσωτερική συνοχή των ̟αραγόντων εξετάσθηκε µε τον υ̟ολογισµό του συντελεστή a του 
Cronbach, ό̟ου σηµειώθηκαν υψηλές τιµές σε όλους τους ̟αράγοντες των κινήτρων και της 
αφοσίωσης (Πίνακας 2). Ως ̟ρος τους µέσους όρους οι διαστάσεις Ελάττωση Άγχους (ΜΟ, 5.8), 
Α̟όδρασης (ΜΟ, 5.8) και Βελτίωσης Φυσικής Κατάστασης (ΜΟ., 5.7) εµφάνισαν τους µεγαλύτερους 
µέσους όρους. Στην αφοσίωση η διάσταση «Αυτό-έκφραση» εκλήφθηκε ως ο ̟αράγοντας ̟ου 
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βιώνεται µε την µεγαλύτερη ένταση α̟ό τους χορευτές των ̟αραδοσιακών χορών και σηµείωσε τον 
µεγαλύτερο (Μ=6.5, SD=1.1). Η διάσταση «Σηµαντικότητα» έλαβε τη δεύτερη µεγαλύτερη τιµή (Μ= 
5.2, SD=1.4), ακολουθούµενη α̟ό τη διάσταση «Συναισθηµατική» (Μ=4.8, SD=1.4) και τέλος, η 
διάσταση «Γνωστική» είχε τον ̟ιο µικρό µέσο όρο (Μ=4.2, SD=1.6). 

Πρόβλεψη των ̟αραγόντων της Προσκόλλησης στη δραστηριότητα των ̟αραδοσιακών  χορών α̟ό τα 
κίνητρα των συµµετεχόντων.  

Για την ̟ρόβλεψη της Προσκόλλησης των συµµετεχόντων σε ̟αραδοσιακούς χορούς α̟ό τα 
κίνητρα συµµετοχής τους ̟ραγµατο̟οιήθηκαν αναλύσεις ̟αλινδρόµησης, µε τις τέσσερις διαστάσεις 
της Προσκόλλησης ως εξαρτηµένες µεταβλητές και τις δώδεκα  διαστάσεις των Κινήτρων ως 
ανεξάρτητες.  

α) Στην ̟ρόβλεψη της διάστασης Σηµαντικότητα (F=6,63, p<.001, R2=.365), στατιστικά σηµαντική 
συνεισφορά είχε ο ̟αράγοντας: «Κοινωνικο̟οίηση (φίλοι)» (t=2.5, p<.05).   (Πίνακας 3). 

β) Στην ̟ρόβλεψη της διάστασης Αυτό-έκφραση (F=5,38, p<.001, R2=.32) στατιστικά σηµαντική 
συνεισφορά είχαν οι ̟αράγοντες «Κοινωνικο̟οίηση (νέες γνωριµίες)» (t=-2.65, p<.05) και «Βελτίωση 
ειδικών γνώσεων» (t=2.41, p<.05).  (Πίνακας 4 ). 

γ) Στην ̟ρόβλεψη της διάστασης Συναισθηµατική (F=1.90,  p<.05, R2=.14) στατιστικά σηµαντική 
συνεισφορά είχε ο ̟αράγοντας «Βελτίωση ειδικών γνώσεων» (t=2.5, p<.05).  (Πίνακας 5 ). 

δ) Στην ̟ρόβλεψη της διάστασης Γνωστική (F=5,91,  p<.001, R2=.34) στατιστικά σηµαντική 
συνεισφορά είχαν οι ̟αράγοντες «Αύξηση γνώσεων» (t=3.26, p<.005) και Βελτίωση ειδικών γνώσεων 
(t=2.2, p<.05). (Πίνακας 6) 

Συζήτηση 

Τα α̟οτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα κίνητρα ελάττωσης άγχους, α̟όδρασης και 
βελτίωσης της φυσικής κατάστασης εµφάνισαν τους υψηλότερους µέσους όρους. Τα κίνητρα της 
ελάττωση άγχους και α̟όδρασης είναι εσωτερικά, κάτι ̟ου ε̟ιβεβαιώνει ̟ροηγούµενες έρευνες ̟ου 
διεξήχθησαν σε άλλες αναψυχικές δραστηριότητες (Iso-Ahola, 1999; Alexandris, Tsorbatzoudis, 
Grouios, 2002). Συνε̟ώς οι υ̟εύθυνοι οργάνωσης ̟ρογραµµάτων ελληνικών ̟αραδοσιακών χορών 
θα ̟ρέ̟ει να ανα̟τύξουν στρατηγικές και να δηµιουργήσουν συνθήκες ̟ροκειµένου οι 
συµµετέχοντες να ικανο̟οιήσουν τα συγκεκριµένα εσωτερικά κίνητρα. Τα κίνητρα της βελτίωσης 
φυσικής κατάστασης είναι εξ ορισµού εξωτερικά. Παρόλα αυτά, ̟ροηγούµενες έρευνες στον χώρο της 
άσκησης και της αναψυχής έδειξαν ότι εξωτερικά κίνητρα µ̟ορούν να ωθήσουν ένα ατόµου να 
ξεκινήσει την συµµετοχή (Alexandris et al., 2002; 2007). Τα κίνητρα αυτά ̟ρέ̟ει στην ̟ορεία να 
µετατρα̟ούν σε εσωτερικά (̟.χ., θετική εµ̟ειρία α̟ό την συµµετοχή και βίωµα των οφελών της 
συµµετοχής) ̟ροκειµένου να οδηγήσουν στην ανά̟τυξη της µακροχρόνιας συµµετοχής (Ryan & Deci, 
1997).   

Ε̟ι̟λέον, τα α̟οτελέσµατα της ανάλυσης ̟αλινδρόµησης έδειξαν ότι τα κίνητρα ̟ροβλέ̟ουν 
ένα σηµαντικό ̟οσοστό σε όλες τις διαστάσεις της ̟ροσκόλλησης. Συγκεκριµένα, στην διάσταση της 
σηµαντικότητας στατιστικά σηµαντική συνεισφορά εµφάνισε η διάσταση «κοινωνικο̟οίηση / φίλοι». 
Αυτό ̟ρακτικά σηµαίνει ότι συµµετέχοντες σε ̟ρογράµµατα ̟αραδοσιακών χορών ̟ου ̟ροσβλέ̟ουν 
στην κοινωνικο̟οίηση µέσω της συµµετοχής είναι ̟ιθανόν να ανα̟τύξουν την διάσταση της 
σηµαντικότητας της αφοσίωσης. Η σηµασία των αθλητικών δραστηριοτήτων αναψυχής ως µέσου 
κοινωνικο̟οίησης των συµµετεχόντων έχει τονισθεί και σε ̟ροηγούµενες έρευνες (Kyle & Chick, 
2004). Συνε̟ώς, οι υ̟εύθυνοι των ̟ρογραµµάτων θα ̟ρέ̟ει να δηµιουργήσουν συνθήκες έτσι ώστε να 
̟ροάγουν την κοινωνικο̟οίηση µέσω της συµµετοχής αλλά και µέσω εκδηλώσεων εκτός των 
̟ρογραµµάτων (̟.χ., εκδροµές, κοινωνικές εκδηλώσεις, κτλ). 

Στην διάσταση της Γνωστικής ̟ροσκόλλησης στατιστικά σηµαντική συνεισφορά εµφάνισε η 
διάσταση «Αύξηση Γνώσεων». Ό̟ως ̟ροηγούµενα αναλύθηκε η γνωστική διάσταση αντι̟ροσω̟εύει 
το γνωστικό µέρος των στάσεων ενός ατόµου ̟ρος µια δραστηριότητα. Συνε̟ώς, τα άτοµα τα ο̟οία 
̟ροσδοκούν α̟ό την συµµετοχή τους να αυξήσουν τις γνώσεις τους για τον χορό, την λαογραφία, την 
̟αράδοση κτλ, είναι ̟ιθανόν να ανα̟τύξουν την συγκεκριµένη διάσταση της ̟ροσκόλλησης 
(Alexandris et al., 2011, in press). Ε̟ίσης, η αύξηση των γνώσεων ε̟εκτείνεται και στην κατανόηση 
των οφελών α̟ό την συµµετοχή (φυσιολογική και ψυχική υγεία). Συνε̟ώς, οι υ̟εύθυνοι των 
̟ρογραµµάτων θα ̟ρέ̟ει να τροφοδοτούν την κατηγορία αυτή των συµµετεχόντων µε ̟ληροφορίες 
και ερεθίσµατα για την βελτίωση των γνώσεων τους στα ̟αρα̟άνω θέµατα. Ακόµη και η οργάνωση 
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ενηµερωτικών ηµερίδων θα µ̟ορούσε να συνεισφέρει ̟ρος αυτήν την κατεύθυνση.  
Στην διάσταση της αυτο-έκφρασης στατιστικά σηµαντική συνεισφορά εµφάνισαν οι διαστάσεις 

της κοινωνικο̟οίησης και της βελτίωση των ειδικών γνώσεων. Ό̟ως ̟ροηγούµενα αναλύθηκε η αυτό-
έκφραση ανα̟τύσσεται όταν το άτοµο ταυτίζεται µε τις αξίες και τα χαρακτηριστικά µιας 
δραστηριότητας και ανα̟τύσσει µια ̟ροσω̟ική «ταυτότητα» (Kyle et al., 2004). Συνε̟ώς, είναι 
αναµενόµενο ότι η διάσταση αυτήν θα ανα̟τυχθεί όταν οι συµµετέχοντες αισθανθούν ότι έχουν τις 
δεξιότητες ̟ου α̟αιτούνται για να συµµετέχουν σε ̟ρογράµµατα. Αυτό ̟ολύ α̟λά σηµαίνει ότι θα 
̟ρέ̟ει να αισθανθούν ότι είναι καλοί χορευτές. Στην ̟ερί̟τωση αυτή µ̟ορούν να ταυτισθούν µε τα 
χαρακτηριστικά του κάθε χορού.  

Τέλος η διάσταση της αύξησης των ειδικών γνώσεων εµφάνισε στατιστικά σηµαντική συνεισφορά 
και στην συναισθηµατική διάσταση της ̟ροσκόλλησης. Κάτι τέτοιο δεν ήταν α̟όλυτο αναµενόµενο. 
Η συγκεκριµένη διάσταση ανα̟τύσσεται βάση των θετικών συναισθηµατικών εµ̟ειριών ενός ατόµου 
α̟ό την συµµετοχή (Kyle et al., 2004). Θα ̟εριµέναµε οι διαστάσεις της ελάττωσης του άγχους και της 
α̟όδρασης να σχετίζονται µε την συγκεκριµένη διάσταση. Περαιτέρω έρευνα α̟αιτείται ̟ροκειµένου 
να διερευνηθούν ̟οιοι άλλοι ̟αράγοντες συνεισφέρουν στην ανά̟τυξη της συναισθηµατικής 
διάστασης της ̟ροσκόλλησης. Ίσως η µέτρηση κινήτρων µε µεγαλύτερη έµφαση σε εσωτερικά θα 
µ̟ορούσε να βοηθήσει ̟ρος αυτήν την κατεύθυνση (Pelletier et al., 2005). 

Συµ̟ερασµατικά, η ̟αρούσα έρευνα έδειξε ότι η έρευνα στον χώρο των κινήτρων συµµετοχής στο 
̟λαίσιο των ̟αραδοσιακών χορών µ̟ορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της ανά̟τυξης της 
̟ροσκόλλησης των συµµετεχόντων. Κάτι τέτοιο είναι σηµαντικό, καθώς η ̟ροσκόλληση σχετίζεται µε 
την ανά̟τυξη µακροχρόνιας συµµετοχής. Μελλοντικές έρευνες α̟αιτούνται ̟ροκειµένου να 
εφαρµοσθούν ̟ιο ολοκληρωµένα θεωρητικά ̟λαίσια για την µέτρηση της ̟αρακίνησης, ό̟ως η 
θεωρία του αυτό-̟ροσδιορισµού (Deci & Ryan, 1985).  
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