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Συσχέτιση Συχνότητας Συμμετοχής σε Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής
και Στάσεις ως προς το Περιβάλλον Μαθητών Δημοτικών Σχολείων Ν. Ημαθίας
Ποτουρίδου, Γ., Ζαφειρούδη, Α., Κουθούρης Χ. & Αλεξανδρής Κ.
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση στοιχείων της Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η συσχέτισή τους με τη συχνότητα
συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Το δείγμα αποτέλεσαν 209 μαθητές -τριες,
ηλικίας 11 και 12 ετών από Δημοτικά Σχολεία του Νομού Ημαθίας. Η αξιολόγηση της
ευαισθητοποίησης των μαθητών αναφορικά με ζητήματα του περιβάλλοντος έγινε με τις κλίμακες:
«Κλίμακα αντιλαμβανόμενης πληροφόρησης για το περιβάλλον» και «Κλίμακα γνωστικών
πιστεύω για το περιβάλλον» των Ζαφειρούδη και Χατζηγεωργιάδη (2013). Επιπροσθέτως, οι
συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερώτηση που αφορούσε τη συχνότητα συμμετοχής
τους σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Η ανάλυση διακύμανσης ανέδειξε στατιστικά
σημαντικές διαφορές στην αντιλαμβανόμενη πληροφόρηση και στα γνωστικά πιστεύω για θέματα
που αφορούν στο περιβάλλον με τους μαθητές -τριες που συμμετείχαν συστηματικά σε υπαίθριες
δραστηριότητες αναψυχής να σημειώνουν υψηλότερες τιμές από αυτούς που συμμετείχαν συχνά,
ευκαιριακά, σπάνια ή που δεν συμμετείχαν καμία φορά. Συμπερασματικά η συμμετοχή σε
υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής επιδρά θετικά στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση,
αποτελώντας μια εμπεριστατωμένη πρόταση για εμπλουτισμό των ήδη υπαρχόντων
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με υπαίθριες δραστηριότητες.
Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική υπευθυνότητα, μαθητές Δημοτικού
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: gpotouridou@gmail.com

Relationship between frequency of participation in Outdoor recreation activities
and primary student’s attitudes toward the environment from Imathia Prefecture
Potouridou G.., Zafeiroudi A., Kouthouris, C., & Alexandris K.
Department of Physical Education & Sport Sciences, University of Thessaly, Greece
Abstract
The purpose of the present study was the investigation of Primary School students’ Environmental
Awareness and its correlation with the frequency of participation in outdoor recreation activities. The
sample consisted of 209 Primary School students, in the age of 11 to 12 years old, of Imathia’s
Prefecture. The evaluation of students’ awareness with respect to environmental issues was done with
Zafeiroudi and Hatzigeorgiadis’s (2013) scales: “Scale of perceived environmental information” and
“Scale of cognitive beliefs about environment”. Additionally, the participants were asked about the
frequency of their participation in outdoor recreation activities. The analysis of variance revealed
statistically significant differences, in perceived environmental information and in cognitive beliefs
about environment, with the students with systematical participation in outdoor recreation activities
scoring higher than those with frequent, partial, rare or no participation at all.
Keywords: outdoor education, environmental responsibility, Primary School students.

Εισαγωγή
Η περιβαλλοντική πληροφόρηση και η ανάπτυξη ενδιαφερόντων για θέματα, σχετικά με την
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμπεριφορά των ανθρώπων, αποτελούν μέρος των
επιδιώξεων της υπαίθριας αναψυχής. Υποστηρίζεται ότι η συμμετοχή σε οργανωμένης μορφής
δράσεις υπαίθριας αναψυχής όχι μόνο συμβάλλει θετικά στη δημιουργία ενεργούς στάσης για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και προσανατολίζει τους συμμετέχοντες στην
απόκτηση οικολογικής συνείδησης και συμπεριφοράς έναντι όλων των περιβαλλοντικών θεμάτων
(Κουθούρης, 2009).
Εδώ και 40 χρόνια περίπου, πολλοί ερευνητές/επιστήμονες έχουν επικεντρωθεί στη
διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και στην
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (Jackson, 1986, 1987; Johnson, Bowker & Cordell, 2004; Porter &
Bright, 2004; Tarrant, Bright & Cordell, 1997; Tarrant & Green, 1999; Thapa, Graefe & Meyer,
2005,2006; Theodori, Luloff & Willits, 1998; Van Liere & Noe, 1981). Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται
ότι η συμμετοχή των ανθρώπων σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής συμβάλλει στην
ευαισθητοποίηση τους όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα (Buckley, 2011; Bustam, Young &
Todd, 2003; Martin, 2003; Nord, Luloff & Bridger, 1998; Schuett & Ostergren, 2003; Scott & Willits,
1994; Stern, Dietz & Guagnano, 1995; Thapa & Graefe, 2003). Έτσι, η έρευνα πάνω στο
συγκεκριμένο θέμα έχει αποκτήσει νέα σημασία, καθώς παρατηρήθηκε να υπάρχει λογική στη
συγκεκριμένη σχέση. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που εξετάστηκαν από πολλούς ερευνητές είναι
αναμεμιγμένα (Berns & Simpson, 2009; Dunlap & Heffernan, 1975; Van Liere & Noe, 1981).
Οι Dunlap και Heffernan (1975) ήταν οι πρώτοι που εξέτασαν την προαναφερθείσα σχέση.
Πιο συγκεκριμένα, διερεύνησαν εάν η συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής προάγει
την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στο περιβαλλοντικό
ενδιαφέρον. Οι ίδιοι ερευνητές επινόησαν την κλίμακα New Environmental Paradigm (NEP), η
οποία είναι ένα μέτρο υποστήριξης της φιλο-περιβαλλοντικής κοσμοθεωρίας. Μάλιστα, η
συγκεκριμένη κλίμακα έχει γίνει το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο της περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης στον κόσμο και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες σε δεκάδες έθνη (Bjerke,
Thrane & Kleiven, 2006; Van Liere & Noe, 1981) τόσο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, όσο και
στην υπαίθρια αναψυχή. Οι δείκτες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποίησαν,
αφορούσαν 15 θέματα σχετικά με την προστασία της φύσης, τα εντομοκτόνα και τη ρύπανση. Από
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τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπήρχε υψηλότερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον στα άτομα που
συμμετείχαν σε φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες, όπως η πεζοπορία, η κατασκήνωση, η
επίσκεψη σε πάρκα κ.ά., από ότι στα άτομα που συμμετείχαν σε καταναλωτικές δραστηριότητες,
όπως η αλιεία, το κυνήγι. Η σχέση αυτή θεωρήθηκε σημαντική από τους ερευνητές, ωστόσο ήταν
περιορισμένη ως προς τον έλεγχο των κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών.
Λίγα χρόνια αργότερα, ακολούθησαν οι Geisler, Martison και Wilkening (1977), καθώς και
οι Pinhey και Grimes (1979), οι οποίοι διερεύνησαν την ίδια σχέση σε διαφορετικό πληθυσμό, και
πιο συγκεκριμένα, στην βορειοδυτική Wisconsin (ΗΠΑ) και στην Louisiana αντίστοιχα. Από τα
αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική σχέση μεταξύ των υπαίθριων δραστηριοτήτων
αναψυχής και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Επιπροσθέτως, βρέθηκε ασήμαντη
συσχέτιση και στα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, η εκπαίδευση και ο
τόπος κατοικίας. Οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε συμμετέχοντα
επιδρούν περισσότερο στη διαμόρφωση του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, από ότι η επιλεγείσα
συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής.
Τις προηγούμενες μελέτες, εξέτασαν οι Van Liere και Noe (1981), συμπληρώνοντας μία νέα
κλίμακα για τη συμμετοχή του δείγματος στην κλίμακα New Environmental Paradigm, γιατί
πίστευαν ότι τα αδύναμα αποτελέσματα ήταν επηρεασμένα από τις ανεπαρκείς κλίμακες που είχαν
η υπαίθρια αναψυχή και το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Ως εκ τούτου, επιχείρησαν να
διαφοροποιήσουν τις κατηγορίες υπαίθριων δραστηριοτήτων με μεγαλύτερη σαφήνεια. Από τα
αποτελέσματα παρατηρήθηκε, για ακόμα μία φορά, αδύναμη συσχέτιση μεταξύ των δύο
μεταβλητών. Ωστόσο, υποστήριξαν ότι η ατομική συμμετοχή στις δραστηριότητες αναψυχής
μπορεί να επηρεάσει το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.
Μερικά χρόνια αργότερα, ο Jackson (1986) έκανε μία νέα προσπάθεια, πραγματοποιώντας
μία έρευνα στον Καναδά. Πιο συγκεκριμένα, παρουσίασε έξι εμπειρικές έρευνες με την σχέση
υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Αν και τα
παρουσιαζόμενα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά, υποστήριξε γενικά την παραδοχή ότι η
συμμετοχή σε διάφορες μορφές δραστηριοτήτων στη φύση σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές
στάσεις και την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Επιπροσθέτως, τονίστηκε ότι ένα από τα
χαρακτηριστικά των οργανισμών παροχής υπαίθριων δραστηριοτήτων/προγραμμάτων αναψυχής
είναι η πεποίθηση ότι τα προγράμματα αυτά χρησιμεύουν για να ενισχύσουν και να βελτιώσουν
το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.
Έρευνα σε 1220 άτομα μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης των νοικοκυριών της
νοτιοανατολικής Αμερικής πραγματοποίησαν οι Tarrant και Green (1999), εξετάζοντας την
επίδραση που ασκούν οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, στις περιβαλλοντικές στάσεις και
στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Η συμμετοχή των ατόμων σε υπαίθριες
δραστηριότητες χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες είχαν ως εξής: α) φιλικές προς το
περιβάλλον υπαίθριες δραστηριότητες, όπως η πορεία με σακίδιο, η πεζοπορία και η
παρακολούθηση της θέας της φύσης και των πουλιών, β) καταναλωτικές υπαίθριες δραστηριότητες,
όπως το ψάρεμα και το κυνήγι και γ) υπαίθριες δραστηριότητες που γίνονται με τη χρήση
μηχανής, όπως η πλοήγηση μηχανοκίνητου σκάφους. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα ισχυρά
περιβαλλοντικά πιστεύω ήταν πιο πιθανά να βρεθούν στους συμμετέχοντες στις υπαίθριες
δραστηριότητες, απ’ ότι στους μη συμμετέχοντες. Υψηλότερες επιδόσεις σημείωσε η κατηγορία των
φιλικών προς το περιβάλλον υπαίθριων δραστηριοτήτων. Τις τρεις αυτές κατηγορίες ερεύνησε και
ο Jackson (1987) και το δείγμα του απαρτιζόταν από 1600 ενήλικες που κατοικούσαν στην
Αλμπέρτα.
Στηριζόμενοι στο ότι δεν υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της συμμετοχής στην υπαίθρια
αναψυχή και στο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, οι Glowinski και Moore (2014) ερεύνησαν εάν τα
κίνητρα της συμμετοχής σε συγκεκριμένη κατηγορία υπαίθριας αναψυχής, το κυνήγι, μεσολαβούν
σε αυτή την σχέση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και
αφορούσαν 529 μέλη αμερικάνικου κυνηγετικού συλλόγου. Από τα ευρήματα της έρευνας
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παρατηρήθηκε ότι η συμμετοχή στη συγκεκριμένη κατηγορία υπαίθριας αναψυχής, δεν μπορεί να
οδηγήσει σε περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, συμφωνώντας με τους Van Liere και Νοε (1981), οι
οποίοι υποστήριξαν ότι άλλες μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων, μπορούν να
επιφέρουν μεγαλύτερη επιρροή.
Αξιολογώντας μόνο τις καταναλωτικές υπαίθριες δραστηριότητες, όπως το κυνήγι και η
αλιεία, οι Bright και Porter (2001) ανέδειξαν αδύναμη τη σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων/μη
συμμετεχόντων και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Σε επόμενη έρευνα τους, οι Porter και
Bright (2004), βρήκαν ξανά αδυναμία στην σχέση αυτή και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το
πρόβλημα μπορεί να είναι η συνάθροιση των διαφορετικών ομάδων των συμμετεχόντων. Οι ίδιοι
ερευνητές υποστήριξαν την εξέταση μίας μόνο κατηγορίας συμμετεχόντων υπαίθρων
δραστηριοτήτων αναψυχής και όχι ομαδοποίηση πολλαπλών κατηγοριών. Τέλος, σύμφωνα με
άλλη έρευνα των Porter και Bright (2004), βρέθηκε ότι η συμμετοχή στην υπαίθρια αναψυχή
βοηθάει τους ανθρώπους να εκθέσουν τις διαφορετικές περιπτώσεις υποβάθμισης του
περιβάλλοντος, όπου οι ίδιοι δρουν. Μάλιστα, υπογράμμισαν ότι αυτή η έκθεση μπορεί να οδηγεί
στην αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησής τους και του ενδιαφέροντός τους για κάθε
είδους υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Επανεξετάζοντας τη θέση των Dunlap και Heffernan (1975), οι Theodori και συν. (1998)
ανέλυσαν τη σχέση μεταξύ της αυτό-αναφερόμενης (self-reported) περιβαλλοντικής συμπεριφοράς,
όπως για παράδειγμα η αφιέρωση χρόνου για το περιβάλλον, και της συμμετοχής σε δράσεις
αναψυχής στη φύση. Οι υποθέσεις σχετικά με τη σύνδεση της συμμετοχής και της φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης ελέγχθηκαν με τη βοήθεια των δεδομένων που συλλέχθηκαν σε μια
γενική έρευνα του πληθυσμού από ένα τυχαίο δείγμα ατόμων στην Πενσυλβανία. Από τα
αποτελέσματα αναδείχθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Ωστόσο, δεν
βρέθηκε καμία υποστήριξη στην υπόθεση, σύμφωνα με την οποία θα υπήρχαν διαφορές μεταξύ
των κατηγοριών των υπαίθριων δραστηριοτήτων και τον αντίκτυπό τους στην φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά.
Παρομοίως, οι Teisl και O’ Brien (2003) δημιούργησαν μία κλίμακα μέτρησης του
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, η οποία εξέτασε τη συμμετοχή των ατόμων σε περιβαλλοντικές
ομάδες, το ενδιαφέρον τους για την οργάνωση των δασών, τη χρήση πιστοποιημένων προϊόντων
φιλικών προς το περιβάλλον κ.ά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ενήλικους κατοίκων των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η συμμετοχή σε υπαίθριες
δραστηριότητες αναψυχής επηρεάζει θετικά τόσο την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, όσο
και το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, τονίζοντας ωστόσο ότι σημαντικό ρόλο παίζει το είδος της
υπαίθριας δραστηριότητας. Για παράδειγμα, οι επιδράσεις στο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον από τη
συμμετοχή σε καταναλωτικές δραστηριότητες, όπως η αλιεία και το κυνήγι, διέφεραν από
αντίστοιχες επιδράσεις από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον. Γενικά,
από τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης, οι ερευνητές συμπέραναν ότι η συμμετοχή σε
δραστηριότητες στη φύση σχετίζονται με το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και την περιβαλλοντικά
υπεύθυνη συμπεριφορά, ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζει και ο τύπος της υπαίθριας δραστηριότητας
αναψυχής. Ωσαύτως, σημαντική υποστήριξη στη θέση των Dunlap και Heffernan (1975) σε σχέση
με την περιβαλλοντική συμπεριφορά βρήκαν και οι Nord και συν. (1998). Παρόλα αυτά, δεν
υποστηρίχθηκε η σχέση των υπαίθριων δραστηριοτήτων με το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Το
δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσαν 3290 ενήλικες από την Πενσυλβανία.
Οι Ghimire, Green, Poudyal και Cordell (2014) εξέτασαν κατά πόσο οι άνθρωποι που
συμμετέχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, δείχνουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και
είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνθρωποι που
συμμετέχουν σε μη καταναλωτικές δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής, όπως το πικνίκ, η
παρατήρηση πουλιών κ.ά. έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βελτιώσουν την ποιότητα του
περιβάλλοντος, από αυτούς που συμμετέχουν σε καταναλωτικές δραστηριότητες.
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Αντίστοιχα, οι Thapa και Graefe (2001, 2003) εξέτασαν την επίδραση της συμμετοχής σε
υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής στις περιβαλλοντικές στάσεις και συμπεριφορές.
Χρησιμοποιώντας την αναθεωρημένη κλίμακα New Ecological Paradigm των Dunlap και
Heffernan(1975), διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες σε υπαίθριες δραστηριότητες, φιλικές προς το
περιβάλλον, όπως η πεζοπορία, η κατασκήνωση και η ποδηλασία, παρουσίαζαν περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά, εν αντιθέσει με τους
συμμετέχοντες σε καταναλωτικές υπαίθριες δράσεις, όπως το κυνήγι και το ψάρεμα. Μάλιστα, οι
πρώτοι ερωτηθέντες φάνηκαν περισσότερο εμπλεκόμενοι σε συμπεριφορές πράσινου
καταναλωτισμού.
Την εμπλοκή των ατόμων με υπαίθριες δραστηριότητες ερεύνησαν οι Palmberg και Kuru
(2000), οι οποίοι υπέθεσαν ότι υπάρχει αποτέλεσμα όχι μόνο στην αύξηση του ενδιαφέροντος προς
το περιβάλλον και την ικανότητα κρίσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και στην καλύτερη
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η μελέτη αυτή διεξήχθη στη Φινλανδία και οι συμμετέχοντες
ήταν μαθητές -τριες ηλικίας 11 και 12 ετών. Συγκρίνοντας τους συμμετέχοντες που είχαν εμπειρία
σε υπαίθριες δραστηριότητες με αυτούς που δεν είχαν καθόλου εμπειρίες, διαπιστώθηκε ότι οι
πρώτοι φαινόταν να έχουν μια ισχυρότερη σχέση με τη φύση, καλύτερη κοινωνική συμπεριφορά
και υψηλότερη ικανότητα κρίσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Όπως ανέφεραν και οι ερευνητές,
διαφορετικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως εκδρομές, πεζοπορία,
δραστηριότητες περιπέτειας, κ.ά. αναπτύσσουν τη συναισθηματική σχέση των μαθητών -τριών με
το φυσικό περιβάλλον, την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, αλλά και τις κοινωνικές τους
σχέσεις, μέσα από προσωπικές εμπειρίες.
Προσπαθώντας να περιγράψουν την έννοια του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και της
περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, οι Bjerke και συν. (2006) διερεύνησαν και αξιολόγησαν
15 υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του νορβηγικού
πληθυσμού (n=2449). Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε υπαίθριες
δράσεις παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και καλύτερη περιβαλλοντική
συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, η επίδραση ήταν υψηλότερη στις γυναίκες, παρά στους άντρες,
καθώς και στους κατοίκους των αστικών περιοχών, παρά σε αυτούς των αγροτικών περιοχών.
Έρευνα στο Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 1992, πραγματοποίησε ο Cottrell
(2003), ο οποίος μελέτησε γενικά την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά (General Responsible
Environmental Behavior). Το δείγμα απαρτιζόταν από 230 άτομα που συμμετείχαν σε
συγκεκριμένη κατηγορία δραστηριότητας αναψυχής, την κωπηλασία (boating). Από τα ευρήματα
βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των γνωστικών (γνώση σε περιβαλλοντικά ζητήματα), των
συναισθηματικών (περιβαλλοντικό ενδιαφέρον) και των παρορμητικών (προφορική δέσμευση)
στάσεων/πιστεύω και της φιλο-περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, η παρορμητική
στάση/πιστεύω ήταν ο ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης και ακολούθησε η γνωστική
στάση/πιστεύω σε θέματα που αφορούν σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Σύμφωνα με τον ερευνητή,
το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον φάνηκε να σχετίζεται μέτρια με τη γενική περιβαλλοντικά
υπεύθυνη συμπεριφορά.
Σύμφωνα με έρευνα των Wells & Lekies (2006), διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή σε
δραστηριότητες στη φύση, όπως το κάμπινγκ, η πεζοπορία, το περπάτημα και η αλιεία, πριν από
την ηλικία των 11 ετών, είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό μονοπάτι προς τη διαμόρφωση θετικών
περιβαλλοντικών απόψεων και φιλο-περιβαλλοντικών συμπεριφορών στην ενηλικίωση. Αντίθετα,
η υποχρεωτική συμμετοχή σε δραστηριότητες μέσα στο φυσικό περιβάλλον φάνηκε ότι δεν είχε
σημαντική επίδραση στη στάση των μετέπειτα ενηλίκων απέναντι στο περιβάλλον.
Τις εμπειρίες της παιδικής ηλικίας ενός ατόμου στην ύπαιθρο μελέτησαν και οι Ewert, Place
και Sibthorp (2005), αναζητώντας εάν αυτές επηρεάζουν τα περιβαλλοντικά πιστεύω. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε σε 533 προπτυχιακούς φοιτητές -τριες των πανεπιστημίων από 20 περιοχές.
Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι εμπειρίες στην ύπαιθρο κατά την παιδική ηλικία έχουν θετική
συσχέτιση με τις περιβαλλοντικές απόψεις του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες που
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επηρέασαν τις περιβαλλοντικές απόψεις των ατόμων ήταν η συμμετοχή σε φιλο-περιβαλλοντικές
υπαίθριες δράσεις, σε καταναλωτικές υπαίθριες δράσεις, η έκθεση, μέσω των μέσων μαζικής
ενημέρωσης, σε γεγονότα σχετικά με το περιβάλλον και η βίωση αρνητικών γεγονότων προς το
περιβάλλον, κατά την παιδική ηλικία των ατόμων αυτών. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και
άλλοι ερευνητές, τονίζοντας ότι οι εμπειρίες στην ύπαιθρο από την παιδική ηλικία είναι ο μόνος
παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο την ανάπτυξη του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
(Bixler, 1999; Bixler, Floyd & Hammitt, 2002; Concoran, 1999; Palmer, 1993; Sward, 1999).
Οι πιο σημαντικές επιρροές, σύμφωνα με τον Tanner (1980), φαίνεται να είναι οι νεανικές
εμπειρίες στην ύπαιθρο και σε πρωτόγονα περιβάλλοντα, γεγονός που επιβεβαίωσε ότι τα παιδιά
πρέπει πρώτα να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το φυσικό κόσμο πριν ενδιαφερθούν για την
προστασία του. Έτσι, ο ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα αυτά όχι μόνο θα είναι
ενημερωμένα για τα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά επιπλέον θα υιοθετούν συμπεριφορές φιλικές
προς το περιβάλλον. Ο παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει περισσότερο την ανάπτυξη προσωπικού
ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, είναι οι εμπειρίες στη φύση και στην ύπαιθρο κατά την παιδική
ηλικία (Palmer, 1993; Palmer & Suggate, 1996). Σύμφωνος με τα παραπάνω είναι και ο Coffey
(1996), ο οποίος υπογράμμισε ότι όσο πιο προσωπική είναι η εμπειρία των παιδιών με τη φύση,
τόσο πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένα και δραστηριοποιημένα είναι πιθανό να γίνουν.
Τόνισε, επίσης, ότι αντί για βιβλία και θεωρίες η ίδια η προσωπική επαφή με τη φύση είναι ο
καλύτερος δάσκαλος των παιδιών.
Υποστηρίζοντας την αξία των εμπειριών στη φύση από την πρώιμη παιδική ηλικία για την
ανάπτυξη αισθημάτων εκτίμησης του ατόμου για το περιβάλλον, ο Wilson (1996) επισήμανε πως οι
θετικές εμπειρίες του παιδιού με το φυσικό περιβάλλον είναι σημαντικός παράγοντας για την υγιή
του ανάπτυξη. Επιπροσθέτως, από τα αποτελέσματά της έρευνάς του συμπέρανε ότι για μια σωστή
περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών είναι απαραίτητη η παροχή συχνών και θετικών
εμπειριών στην ύπαιθρο. Αντίστοιχα αποτελέσματα βρέθηκαν και από τους Huang και Yore
(2003), οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα σε 278 μαθητές -τριες 5ης τάξης από τον Καναδά και 483
μαθητές -τριες 5ης τάξης από την Ταϊβάν. Συνολικά, από τα ευρήματα της έρευνας αυτής
παρατηρήθηκε ότι μεγαλύτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, πιο υπεύθυνη συμπεριφορά προς το
περιβάλλον και περισσότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση παρουσίασαν οι μαθητές -τριες με
συχνότερη επαφή και περισσότερες εμπειρίες στη φύση.
Βασιζόμενοι στις εμπειρίες των ανθρώπων στη φύση, οι Stevenson και συν. (2014) ερεύνησαν
την φιλο-περιβαλλοντική συμπεριφορά και τις περιβαλλοντικές γνώσεις σε ένα τυχαίο δείγμα
μαθητών -τριών Γυμνασίου στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. Από την έρευνα, βρέθηκαν
περιορισμένες θετικές συσχετίσεις των δύο μεταβλητών. Παρομοίως, η Bögeholz (2006) περιέγραψε
τη σημασία της εμπειρίας στη φύση για την περιβαλλοντική γνώση, τις αξίες και τη δράση.
Μάλιστα, η ίδια ερευνήτρια, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης που έκανε, τόνισε
πως οι εμπειρίες του ατόμου στη φύση είναι ένα κεντρικό θεμέλιο για την ανάπτυξη της γνώσης και
των αξιών σε σχέση με το περιβάλλον και πως αυτές επηρεάζουν την περιβαλλοντική δράση σε
καθημερινές καταστάσεις.
Τους παράγοντες που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές στάσεις διερεύνησαν οι Hebel,
Montpied και Fontanieu (2014), με δείγμα 2124 μαθητές -τριες, ηλικίας 15 ετών, από 104
διαφορετικά σχολεία της Γαλλίας. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σύνδεση
μεταξύ των περιβαλλοντικών στάσεων των μαθητών -τριών και της ενασχόλησής τους με
εξωσχολικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση. Τα αποτελέσματα αυτά συμπίπτουν με τα
αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών επί του ίδιου ακριβώς θέματος (Eagles & Demare, 1999;
Erdogan & Usak, 2009; Tikka, Kuitunen & Tynys, 2000).
Οι Cordell, Betz και Green (2002) μελέτησαν σε βάθος τη συμμετοχή σε υπαίθριες
δραστηριότητες αναψυχής, τις περιβαλλοντικές στάσεις. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της
έρευνας, περιέγραψαν λεπτομερώς τις διαφορές της συμμετοχής στην υπαίθρια αναψυχή και των
περιβαλλοντικών στάσεων σε εθνικό επίπεδο. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι επιλογές
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δράσεων αναψυχής και οι περιβαλλοντικές στάσεις των ατόμων συνδέονται. Πιο συγκεκριμένα,
από τα ευρήματα παρατηρήθηκε ότι τα πιο φιλο-περιβαλλοντικά πιστεύω ήταν των ατόμων που
συμμετείχαν σε δραστηριότητες, όπως το περπάτημα, το κανό ε καγιάκ, το σέρφινγκ, το κολύμπι,
το σκι και η βαρκάδα.
Σκεπτόμενοι την προώθηση θετικών περιβαλλοντικών απόψεων, οι Peterson, Hull, Mertig και
Liu (2008) πραγματοποίησαν τη δική τους έρευνα για την υπαίθρια αναψυχή. Οι 550
συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Χρησιμοποιώντας την
κλίμακα New Environmental Paradigm διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση της συμμετοχής σε δράσεις
αναψυχής και των περιβαλλοντικών απόψεων, και ταυτόχρονα αρνητική συσχέτιση της μη
συμμετοχής σε δράσεις αναψυχής και των περιβαλλοντικών απόψεων. Από τα ευρήματα της
παρούσης έρευνας βρέθηκαν μεγαλύτεροι συντελεστές συσχέτισης από προηγούμενες έρευνες και
έγινε ορατό ότι η συμμετοχή στην υπαίθρια αναψυχή έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις
περιβαλλοντικές απόψεις. Μάλιστα, οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι η συχνότητα συμμετοχής σε
υπαίθριες δράσεις είχε σημαντική επίδραση στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Οι Ballantyne και Packer (2002) διερεύνησαν τις προσδοκίες των μαθητών -τριών για την
δραστηριοποίησή τους σε φυσικό περιβάλλον και την αλλαγή που παρατηρείται στη συμπεριφορά
και στις στάσεις τους, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε τέτοια προγράμματα. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε σε 580 μαθητές -τριες ηλικίας 8 έως 17 ετών και από τα αποτελέσματά της
επιβεβαιώθηκε ότι η μάθηση σε φυσικό περιβάλλον είναι ελκυστική και έχει σημαντικό αντίκτυπο
όχι μόνο στη στάση και στη συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και στην επιθυμία τους
να φροντίσουν το περιβάλλον.
Αξιολογώντας τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται η περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση μαθητών -τριών Λυκείου, ο Sivek (2002) πραγματοποίησε έρευνα στο Wisconsin.
Από τη μελέτη βρέθηκαν τρεις κατηγορίες επιρροών, εκ των οποίων ο πρώτος παράγοντας
αναφέρεται στο χρόνο που δαπανάται σε εξωτερικούς υπαίθριους χώρους. Από τα αποτελέσματα
φάνηκε ότι οι μαθητές -τριες είναι ιδιαίτερα περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, όταν
μεγαλώνουν και έχουν άμεση πρόσβαση σε «φυσικές» περιοχές ή και όταν τους δίνονται ευκαιρίες
να τις επισκεφτούν. Σύμφωνα, με τον ερευνητή, τονίζεται η σημαντική ελευθερία που πρέπει να
δίνεται στους μαθητές -τριες, ώστε να εξερευνούν τη φύση. Παρομοίως, από τα αποτελέσματα της
έρευνας των Dunlap, Gallup και Gallup (1993) φάνηκε πως η συμμετοχή του ανθρώπου σε
υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και η επαφή του με τη φύση, επιδρά θετικά στη σχέση του με
τη φύση, κατανοώντας αυτήν την αλληλεπίδραση και δρώντας υπέρ της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην υπαίθρια αναψυχή έχει αυξηθεί τις τελευταίες
δεκαετίες, ο Thapa (2010) μελέτησε τη συμμετοχή των ανθρώπων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες,
αυτές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και αυτές που γίνονται με τη χρήση μηχανής. Πιο
συγκεκριμένα, ο ερευνητής αναζήτησε την επίδραση της συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες
αναψυχής στις στάσεις και στην συμπεριφορά που αφορούν σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Το
δείγμα της μελέτησαν αποτέλεσαν 522 άτομα, τα οποία απάντησαν μέσω e-mail. Από τα
αποτελέσματα φάνηκε ότι συνολικά η συμμετοχή σε δραστηριότητες δεν σχετίζεται με κανένα
τρόπο, είτε με τις περιβαλλοντικές στάσεις, είτε με την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά.
Αντιθέτως, μερικά χρόνια νωρίτερα, ο ίδιος ερευνητής (Thapa, 2001) μελέτησε ένα δείγμα 540
προπτυχιακών φοιτητών/τριών τριών διαφορετικών τμημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τα
ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας είχε παρατηρηθεί ότι οι φοιτητές –τριες του τμήματος της
Αναψυχής (Recreation and Park Management) είχαν καλύτερες περιβαλλοντικές στάσεις και
μεγαλύτερη επίγνωση σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, από τους φοιτητές -τριες του
τμήματος των Επιστημών (Science, Technology and Society), καθώς και από τους φοιτητές -τριες
του τμήματος του Μάνατζμεντ (Hotel, Restaurant and Institutional Management).
Έρευνα σε φοιτητές -τριες πραγματοποίησαν και οι Arnocky και Stroink (2011), με 205
συμμετέχοντες από πανεπιστήμιο του Καναδά. Ένα μέρος φοιτούσε στο τμήμα Υπαίθριας
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Αναψυχής, έχοντας ειδίκευση στην υπαίθρια αναψυχή, τα πάρκα και τον τουρισμό και ένα μέρος
φοιτούσε στο τμήμα Ψυχολογίας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας έγινε φανερό οι φοιτητές –
τριες της Υπαίθριας Αναψυχής ήταν πιο υπεύθυνοι σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. Πιο
συγκεκριμένα, σημείωσαν μεγαλύτερες τιμές αναφορικά των περιβαλλοντικών στάσεων και της
περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Ωσαύτως, οι Ewert και Baker (2001) διαπίστωσαν οι
φοιτητές -τριες που εκπαιδεύονται στην υπαίθρια αναψυχή, σημείωσαν υψηλότερα επίπεδα τόσο
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όσο και περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.
Έρευνα σε Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μέσης Ανατολής πραγματοποίησαν και οι Sahin,
Ertepinar και Teksoz (2012), οι οποίοι εξέτασαν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των στάσεων και
των συμπεριφορών που σχετίζονται με το περιβάλλον, της συμμετοχής στην υπαίθρια αναψυχή
και του φύλου. Το δείγμα τους απαρτιζόταν από 958 φοιτητές -τριες. Από τα αποτελέσματα
αναδείχθηκε ότι τα υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης έχουν οι φοιτητές τριες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες αναψυχής, όπως το περπάτημα στη φύση, η παρατήρηση
των πουλιών και το κάμπινγκ. Για να εκτιμήσουν την ίδια σχέση περιβάλλοντος και υπαίθριας
αναψυχής, οι Ustun, Gumusgul, Isik, Demirel και Demirel (2013) ερεύνησαν 480 φοιτητές -τριες
του πανεπιστημίου Dumlupinar της Τουρκίας. Από τα ευρήματα παρατηρήθηκε ότι οι υπαίθριες
δραστηριότητες αναψυχής και ως επί το πλείστον η πεζοπορία, επηρεάζουν σημαντικά την
περιβαλλοντική συμπεριφορά των συμμετεχόντων, ανάλογα όχι μόνο τη συχνότητα συμμετοχής
τους, αλλά και με την ηλικία.
Εξετάζοντας την επίδραση στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, οι
Hughes και Estes (2005) μελέτησαν τις εμπειρίες των φοιτητών/τριών, οι οποίοι παρακολουθούσαν
δύο διαφορετικά μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το πρώτο ήταν ένα παραδοσιακό
μάθημα με τίτλο Επιστήμη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο γινόταν ως επί το πλείστον
μέσα στην τάξη με ελάχιστη πρακτική στη φύση, και το δεύτερο ήταν ένα πρακτικό μάθημα
κατασκήνωσης στη φύση με τίτλο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων στη Φύση. Από τα ευρήματα της
έρευνας δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στην επίδραση των δύο μαθημάτων.
Οι Barker και Dawson (2012) διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ των περιβαλλοντικών στάσεων και
της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και σε ειδικό επίπεδο,
αυτό των δραστηριοτήτων αναψυχής. Από την έρευνα συλλέχθηκαν επίσης πληροφορίες σχετικά
την συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, την εμπειρία και την κοινωνική
συμμετοχή ως μέτρα για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Από τα αποτελέσματα
παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και της
περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, συμπεριλαμβάνοντας τις περιβαλλοντικές στάσεις.
Την φιλο-περιβαλλοντική συμπεριφορά 319 ενηλίκων ερεύνησαν οι Larson, Whiting και
Green (2011). Οι συμμετέχοντες ήταν επισκέπτες σε κρατικά πάρκα της Ατλάντας, Γεωργίας και
των ΗΠΑ. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκε η συμμετοχή στην υπαίθρια αναψυχή κατά τη διάρκεια
τόσο της παιδικής ηλικίας, όσο και της ενηλικίωσης. Από τα αποτελέσματα έγινε φανερό ότι η
φιλο-περιβαλλοντική συμπεριφορά επηρεάζεται από τις ευκαιρίες συμμετοχής σε υπαίθριες
δραστηριότητες αναψυχής.
Παρεμβατικό πρόγραμμα μία εβδομάδας με δραστηριότητες στη φύση εφάρμοσαν οι Bogner
και Wiseman (2004) σε παιδιά 5ης έως 7ης τάξης (Μ.Ο. ηλικίας 12 ετών). Σκοπός τους ήταν η
ανάπτυξη γνώσεων και συναισθημάτων που αφορούν στο περιβάλλον. Από τα αποτελέσματα
βρέθηκε όχι μόνο ότι υπάρχει σημαντική επίδραση στις γνώσεις των παιδιών μετά τη συμμετοχή
τους, αλλά και ότι ένα δομημένο πρόγραμμα υπαίθριων δραστηριοτήτων οδηγεί σε αύξηση του
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Ενθαρρυντικά χαρακτηρίστηκαν, από τους ερευνητές, τα
ευρήματα της έρευνας και μετά από ένα μήνα, αφού τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν ως είχαν
στην αρχή.
Παρομοίως, οι Zafeiroudi και Hatzigeorgiadis (2014a) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα ενός
παρεμβατικού προγράμματος υπαίθριας αναψυχής, διάρκειας 5 ημερών, στα περιβαλλοντικά
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πιστεύω των εφήβων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δραστηριότητες, όπως προσανατολισμός,
πεζοπορία, ποδηλασία στο βουνό, τοξοβολία, κάμπινγκ και κανό σε λίμνη. Το δείγμα
αποτελούνταν από 130 παιδιά, ηλικίας 13 έως 17 ετών και η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ήταν
εθελοντική και με την γονική συναίνεση. Από τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις φάνηκε ότι οι
συμμετέχοντες (n=70) στο παρεμβατικό πρόγραμμα (πειραματική ομάδα) είχαν αυξημένες
επιδόσεις στα συναισθηματικά πιστεύω όσον αφορά στα περιβαλλοντικά ζητήματα, από τους μη
συμμετέχοντες (ομάδα ελέγχου). Συνολικά, από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής σημειώθηκαν
ενθαρρυντικά στοιχεία για τη σημασία της συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες στην
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Διερευνώντας στη βιβλιογραφία τις έννοιες α) του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και της
περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς ως ανθρώπινες αξίες, β) της μεταβολής αυτών μέσα από
την επαφή του ανθρώπου με τη φύση και τη συμμετοχή του σε προγράμματα υπαίθριων
δραστηριοτήτων και γ) της ενεργοποίησης των ατόμων με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την
προστασία του περιβάλλοντος, οι Ζαφειρούδη και Χατζηγεωργιάδης (2008) υπογράμμισαν ότι η
συμμετοχή ατόμων σε δραστηριότητες στη φύση επιδρά και επηρεάζει τη στάση και τη
συμπεριφορά των ανθρώπων σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τόνισαν, δε, ότι σημαντικό
ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, παίζει ο τύπος της υπαίθριας δραστηριότητας που εμπλέκεται το
άτομο, ενώ η τοποθεσία υλοποίησής της πιθανά να ενισχύσει την ανάπτυξη μιας γενικά
περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.
Παρεμβατικό πρόγραμμα υπαίθριων δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της ατομικής και
ομαδικής περιβαλλοντικής δράσης εφάρμοσαν νωρίτερα οι Zafeiroudi και Hatzigeorgiadis (2013)
σε 262 παιδιά ηλικίας 13 έως 17 ετών, τα οποία είχαν πάρει μέρος σε καλοκαιρινή κατασκήνωση.
Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα παιδιά που συμμετείχαν συστηματικά σε υπαίθριες κινητικές
δραστηριότητες σημείωσαν υψηλότερες τιμές τόσο στην ομαδική, όσο και στην ατομική δράση για
το περιβάλλον, από τα παιδιά που είχαν μικρότερη συμμετοχή.
Οι ίδιοι ερευνητές Zafeiroudi και Hatzigeorgiadis (2014b) εξέτασαν τις διαφορές στην
περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά 792 ενηλίκων του Νομού Αττικής, βάσει των
δημογραφικών χαρακτηριστικών και της συμμετοχής, ατομικής και ομαδικής, σε υπαίθριες
δραστηριότητες. Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες σημείωσαν
υψηλότερες τιμές στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά από τους μη συμμετέχοντες. Οι
ερευνητές επισήμαναν πως η συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες βοηθάει πιθανόν τα άτομα να
συνδεθούν περισσότερο με το περιβάλλον. Σύμφωνα με άλλη έρευνα των Ζαφειρούδη και
Χατζηγεωργιάδη (2012), όπου συμμετείχαν 203 άτομα, ηλικίας από 18 έως 69 ετών, από τους
Νομούς Θεσσαλονίκης και Αττικής, οι συμμετέχοντες σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής
παρουσίασαν αυξημένο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και περισσότερη περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση.
Τέλος, η πιο πρόσφατη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Δεμενίδου και Κουθούρη (2014),
οι οποίοι διερεύνησαν την πιθανή διαφοροποίηση των συναισθηματικών πιστεύω μαθητών -τριών
έναντι περιβαλλοντικών ζητημάτων, λόγω της συχνότητας συμμετοχής τους σε υπαίθριες κινητικές
δραστηριότητες. Το δείγμα αποτέλεσαν 256 μαθητές -τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου από
το Νομό Ξάνθης, που συμμετείχαν σε προγράμματα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Βιστωνίδας. Από τα αποτελέσματα αναδείχθηκε ότι η αύξηση της συμμετοχής των μαθητών -τριών
σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες βελτιώνει το βαθμό των συναισθηματικών πιστεύω
αναφορικά με το περιβάλλον.
Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η προσωπική εμπειρία είναι συνδεδεμένες με τις
υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής (Heino, 2000). Οι μαθητές -τριες μέσα από τις υπαίθριες
δραστηριότητες αναψυχής ενημερώνονται, ευαισθητοποιούνται, αλλάζουν στάσεις και
συμπεριφορές ενεργοποιούνται για την εξεύρεση λύσεων, αναλαμβάνουν δράσεις για θέματα που
αφορούν στο περιβάλλον (Κουθούρης, 2009). Ο συνδυασμός της συναισθηματικής ενεργοποίησης
και της ψυχοκινητικής κινητοποίησης με τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου συμβάλλει στην
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ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Paprotna, 1998; Σκαναβή-Ταμπούκου, 2004).
Έτσι, σύμφωνα με τον Μπακιρτζή (2002), «είναι αδύνατο να επιτευχθεί οποιουδήποτε τύπου
μάθηση και ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, δίχως την ψυχοσωματική κινητοποίηση που συνιστά
το βίωμα των συγκινήσεων. Δε χρησιμεύει σε τίποτα το να διδάσκονται τα συγκεκριμένα κάθε
φορά μαθήματα, δίχως τη συμμετοχή των μαθητών».
Συνοπτικά, η συμπεριφορά και οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον βελτιώνονται, καθώς ο
άνθρωπος συνδέεται περισσότερο με την υπαίθρια ζωή και τη φύση (Clark & Leung, 2007; Ewert,
2003; Tarrant & Green, 1999). Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις προαναφερθείσες
έρευνες, οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, ίσως μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τους
συμμετέχοντες όσον αφορά σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγραφούν τα στοιχεία της Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης των μαθητών -τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας, καθώς
και να διερευνηθεί η συσχέτιση της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης με τη διαφορετική
συχνότητα συμμετοχής αυτών σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής.
Υποθέσεις
Η1:
Θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την αντιλαμβανόμενη
πληροφόρηση για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον μεταξύ των μαθητών -τριών, ανάλογα με
τη διαφορετική συχνότητα συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής.
Η2: Θα υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τα γνωστικά πιστεύω για θέματα
που αφορούν στο περιβάλλον μεταξύ των μαθητών -τριών, ανάλογα με τη διαφορετική συχνότητα
συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής.
Μεθοδολογία
Δείγμα
Στην έρευνα επιλέχθηκε δείγμα ευκολίας, το οποίο αποτέλεσαν 209 μαθητές και μαθήτριες
(n=209), που φοιτούν στην Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού σε διαφορετικά σχολεία του Νομού
Ημαθίας. Η επιλογή των Δημοτικών Σχολείων και αντίστοιχα των μαθητών -τριών έγινε τυχαία,
τόσο στις τρεις πόλεις (Βέροια, Αλεξάνδρεια, Νάουσα), όσο και σε διάφορα χωριά του Νομού.
Όργανα Αξιολόγησης
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα αποτελεί αποτελείται από
δύο κλίμακες αξιολόγησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίηση μαθητών των Ζαφειρούδη και
Χατζηγεωργιάδη (2013) και μία ερώτηση σχετικά με τη συχνότητα συμμετοχής σε υπαίθριες
δραστηριότητες αναψυχής.
Κλίμακα Αντιλαμβανόμενης Πληροφόρησης. Η κλίμακα αυτή αξιολογεί σε συνολικό επίπεδο
την πληροφορία που ένα άτομο πιστεύει ότι κατέχει σχετικά με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά
προβλήματα. Η κλίμακα έχει μονοδιάστατη υπόσταση και αποτελείται από δέκα θέματα, τα οποία
σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές και την υπερθέρμανση του πλανήτη, την ρύπανση των
ακτών, των θαλασσών, του πόσιμου νερού και της ατμόσφαιρας, την καταστροφή των φυτών, των
δασών και των ζώων, τις μεταλλαγμένες τροφές, την εξοικονόμηση της ενέργειας, τα βιολογικά και
οικολογικά προϊόντα και τέλος, τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε
5βάθμια κλίμακα Likert (καθόλου =1, λίγο =2, έτσι κι έτσι =3, πολύ =4, πάρα πολύ =5). Η
εγκυρότητα και η αξιοπιστία της κλίμακας ελέγχθηκαν επιτυχώς. Συγκεκριμένα, η εσωτερική
συνοχή της κλίμακας ήταν υψηλή (Croanbach’s α=.91).
Κλίμακα Γνωστικών Πιστεύω για το περιβάλλον. Η κλίμακα αυτή αξιολογεί τι πιστεύουν τα
άτομα για την αξία κάποιων γεγονότων, πράξεων και ενεργειών σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος. Η κλίμακα έχει μονοδιάστατη υπόσταση και αποτελείται από εφτά θέματα, όπως
για παράδειγμα «Είναι σημαντικό να μην αφήνουμε το νερό να τρέχει χωρίς λόγο, όταν πλένουμε
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τα χέρια μας» (βλ. Παράστημα 3). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθμια κλίμακα Likert (διαφωνώ
πολύ =1, διαφωνώ =2, έτσι κι έτσι =3, συμφωνώ =4, συμφωνώ πολύ =5). Η εγκυρότητα και η
αξιοπιστία της κλίμακας ελέγχθηκαν επιτυχώς. Συγκεκριμένα, η εσωτερική συνοχή της κλίμακας
ήταν υψηλή (Croanbach’s α=.88).
Συχνότητα συμμετοχής σε Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής. Η συχνότητα συμμετοχής
καταγράφηκε με την ερώτηση «Πόσο συχνά παίρνεις μέρος σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες
ή αθλήματα που γίνονται στη φύση (πεζοπορία, σκι, ιστιοπλοΐα, αναρρίχηση, κανό, κ.ά.)» (βλ.
Παράστημα 5). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε κλίμακα πέντε επιπέδων (καμιά φορά στη ζωή μου =1,
σπάνια/ελάχιστες φορές =2, ευκαιριακά =3, συχνά/1 ή 2 φορές το μήνα =4, συστηματικά/σχεδόν
κάθε εβδομάδα =5).

Διαδικασία μέτρησης
Οι μαθητές -τριες ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και στη συνέχεια τους
μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια. Αφού έγινε μια πρώτη ανάγνωση από τους ίδιους, δόθηκαν οι
απαραίτητες διευκρινίσεις σε όποιες ερωτήσεις έγιναν. Η επιλογή των μαθητών -τριών έγινε τυχαία
και τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν εθελοντικά, ανώνυμα και παρουσία της ερευνήτριας.
Αποτελέσματα
Δημογραφικά στοιχεία της έρευνας
Τα αποτελέσματα ως προς τα δημογραφικά στοιχεία της έδειξαν ότι το δείγμα αποτελείτο από
209 μαθητές -τριες (100%). Το 49,3% των συμμετεχόντων ήταν αγόρια (n=103) και το 50,7% ήταν
κορίτσια (n=106). Το μεγαλύτερο ποσοστό (51,2%) φοιτούσε στην Πέμπτη Δημοτικού (n=107) και
το μικρότερο (48,8%) στην Έκτη Δημοτικού (n=102)
Τα αποτελέσματα ως προς άλλα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι το 53,6% των μαθητών τριών συμμετείχαν συστηματικά (n=112) σε αθλητισμό ή άλλο σπορ κατά τον ελεύθερό τους χρόνο,
το 35,9% συμμετείχαν συχνά (n=75) και το 10,5% συμμετείχαν ευκαιριακά (n=22)
Όσον αφορά στη συχνότητα συμμετοχής των μαθητών -τριών σε υπαίθριες κινητικές
δραστηριότητες ή αθλήματα που γίνονται στη φύση, το μεγαλύτερο ποσοστό (26,3%) δήλωσε ότι
συμμετείχε ευκαιριακά (n=55), το 24,9% δήλωσε ότι συμμετείχε σπάνια (n=52), το 18,7% δήλωσε ότι
συμμετείχε συχνά, 1 ή 2 φορές το μήνα (n=39), το 17,2% δήλωσε ότι δε συμμετείχε καμιά φορά
(n=36), ενώ το μικρότερο ποσοστό (12,9%) δήλωσε ότι συμμετείχε συστηματικά (n=27).
Αναλύσεις διακύμανσης
α) Αντιλαμβανόμενη πληροφόρηση.
Για να απορριφθεί ή να επιβεβαιωθεί η πρώτη μηδενική υπόθεση, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση
διακύμανσης ANOVA κατά ένα παράγοντα. Η εξέταση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης
διακύμανσης της αντιλαμβανόμενης πληροφόρησης των μαθητών -τριών για θέματα που αφορούν
στο περιβάλλον με τη μεταβλητή πέντε επιπέδων «συχνότητα συμμετοχής σε υπαίθριες κινητικές
δραστηριότητες» ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές (F(4,204)=3.719, p<.01). Συγκεκριμένα, οι
μαθητές –τριες που συμμετείχαν συχνά/1 έως 2 φορές το μήνα σε υπαίθριες κινητικές
δραστηριότητες σημείωσαν υψηλότερες τιμές στην μεταβλητή «αντιλαμβανόμενη πληροφόρηση»
(Μ=3.72, SD=.72) από τους αντίστοιχους που συμμετείχαν ευκαιριακά (Μ=3.45, SD=.67),
σπάνια/ελάχιστες φορές (Μ=3.36, SD=.69) ή δε συμμετείχαν καμία φορά στη ζωή τους (Μ=3.08,
SD=1.07). Στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν σε πέντε θέματα αναφορικά της
αντιλαμβανόμενης πληροφόρησης για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον
Πίνακας 1. Μέσοι όροι (M), τυπικές αποκλίσεις (SD) και τιμές F για κάθε θέμα της κλίμακας
αντιλαμβανόμενης πληροφόρησης για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον για την κάθε βαθμίδα
συχνότητας συμμετοχής σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες.
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Α.1

Α.2

Α.3

Α.4

Α.5

Α.6

Α.7

Α.8

Α.9

Α.10

Μ/SD

Μ/SD

Μ/SD

Μ/SD

Μ/SD

Μ/SD

Μ/SD

Μ/SD

Μ/SD

Μ/SD

Καμία
φορά

2.52±1.3

3.22±1.3

3.41±1.2

2.27±1.3

3.19±1.6

3.61±1.4

3.63±1.3

2.91±1.4

2.66±1.4

3.30±1.3

Σπάνι
α

3.09±1.0

3.65±1.0

3.75±1.0

2.71±1.0

3.42±1.0

3.50±1.1

3.84±1.1

3.25±1.2

2.75±1.1

3.57±1.1

Ευκαιριακά

3.07±1.1

3.80±1.0

3.87±1.0

2.67±1.1

3.56±1.1

3.56±1.2

3.69±1.1

3.32±1.0

2.96±1.2

3.98±0.8

Συχνά

3.41±1.0

4.07±1.0

4.46±0.8

3.10±1.2

3.64±1.1

3.66±1.1

4.15±1.1

3.53±1.1

3.28±0.9

3.89±1.1

Συστηματι
κά

Θέματα κλίμακας Αντιλαμβανόμενης Πληροφόρησης

3.11±1.2

3.70±1.3

3.88±1.1

2.77±1.3

3.51±1.0

4.07±0.9

4.07±1.1

3.85±1.1

2.81±1.2

4.48±0.8

8

2

2

1

1

9

7

6

4

0

F=2.741

F=2.691

F=4.772

F=2.212

F=0.782

F=1.055

F=1.379

F=2.726

F=1.638

F=5.459

p<.05

p<.05

p<.001

p>.05

p>.05

p>.05

p>.05

p<.05

p>.05

p<.001

*1/5

*2/5

*3/5

*4/5

*5/5

β) Γνωστικά πιστεύω. Για να απορριφθεί ή να επιβεβαιωθεί η δεύτερη μηδενική υπόθεση,
χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης ANOVA κατά ένα παράγοντα. Η εξέταση των
αποτελεσμάτων της ανάλυσης διακύμανσης των γνωστικών πιστεύω των μαθητών -τριών για
θέματα που αφορούν στο περιβάλλον με τη μεταβλητή πέντε επιπέδων «συχνότητα συμμετοχής σε
υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες» ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές (F(4,204)=2.832,
p<.05). Συγκεκριμένα, οι μαθητές –τριες που συμμετείχαν συστηματικά/σχεδόν κάθε εβδομάδα σε
υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες σημείωσαν υψηλότερες τιμές στην μεταβλητή «γνωστικά
πιστεύω» (Μ=4.49, SD=.08) από τους αντίστοιχους που συμμετείχαν συχνά/1 ή 2 φορές το μήνα
(Μ=4.43, SD=.08), ευκαιριακά (Μ=4.23, SD=.68), σπάνια/ελάχιστες φορές (Μ=4.23, SD=.86) ή δε
συμμετείχαν καμία φορά στη ζωή τους (Μ=4.09, SD=.10). Στατιστικά σημαντικές διαφορές
εντοπίστηκαν σε δύο θέματα αναφορικά των γνωστικών πιστεύω για θέματα που αφορούν στο
περιβάλλον (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Μέσοι όροι (M), τυπικές αποκλίσεις (SD) και τιμές F για κάθε θέμα της κλίμακας των
γνωστικών πιστεύω για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον για την κάθε βαθμίδα συχνότητας
συμμετοχής σε υπαίθριες κινητικές δραστηριότητες.

Καμία
φορά

Θέματα κλίμακας Γνωστικών Πιστεύω

Β.1

Β.2

Β.3

Β.4

Β.5

Β.6

Β.7

Μ/SD

Μ/SD

Μ/SD

Μ/SD

Μ/SD

Μ/SD

Μ/SD

4.11±0.78

4.36±0.99

3.91±0.93

4.19±1.00

4.41±1.05

3.27±1.23

4.38±0.96
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Σπάνια
Ευκαιριακά
Συχνά
Συστηματικά

4.42±0.84

4.48±0.72

3.92±0.88

4.25±0.83

4.40±1.15

3.59±1.12

4.55±0.80

4.34±0.67

4.61±0.59

3.87±0.86

4.10±0.87

4.43±0.91

3.65±0.88

4.60±0.68

4.61±0.59

4.69±0.52

4.15±0.96

4.33±0.77

4.64±0.74

3.89±0.99

4.69±0.73

4.55±0.75

4.70±0.60

4.44±0.75

4.44±0.64

4.88±0.42

3.70±0.86

4.70±0.60

F=2.609

F=1.615

F=2.427

F=0.868

F=1.634

F=1.758

F=0.958

p<.05

p>.05

P<.05

p>.05

p>.05

p>.05

p>.05

*1/2

*2/2

Συζήτηση
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο έως τον Μάιο του 2014, σε μαθητές -τριες που
φοιτούσαν στην Ε΄ και Στ΄ τάξη Δημοτικών Σχολείων του Νομού Ημαθίας. Η επιλογή τόσο των
σχολείων, όσο και των μαθητών -τριών ήταν τυχαία.
Ο πρώτος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η πιθανή διαφοροποίηση μεταξύ
των μαθητών -τριών ως προς την αντιλαμβανόμενη πληροφόρηση για θέματα που αφορούν στο
περιβάλλον σε σχέση με τη διαφορετική συχνότητα συμμετοχής τους σε υπαίθριες δραστηριότητες
αναψυχής. Δεύτερος στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διερευνηθεί η πιθανή
διαφοροποίηση μεταξύ μαθητών -τριών ως προς τα γνωστικά πιστεύω για θέματα που αφορούν
στο περιβάλλον, σε σχέση με τη διαφορετική συχνότητα συμμετοχής τους σε υπαίθριες
δραστηριότητες αναψυχής. Εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο των Ζαφειρούδη
και Χατζηγεωργιάδη (2013), το οποίο λειτούργησε επιτυχώς. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η
συχνότητα συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής συσχετίζεται με την
αντιλαμβανόμενη πληροφόρηση και τα γνωστικά πιστεύω για θέματα που αφορούν στο
περιβάλλον.
Αναφορικά με την πρώτη υπόθεση, τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων έδειξαν ότι
η ομάδα των μαθητών -τριών που συμμετείχαν συχνά σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής
σημείωσαν υψηλότερες τιμές ως προς την αντιλαμβανόμενη πληροφόρησή τους για θέματα που
αφορούν στο περιβάλλον, από αυτούς που συμμετείχαν ευκαιριακά και σπάνια ή δεν συμμετείχαν
καθόλου. Έτσι διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές -τριες, μέσω των υπαίθριων δράσεων και της εμπειρίας
τους στη φύση, ήταν πιο ενημερωμένοι σε οικολογικά θέματα, όπως α) οι κλιματικές αλλαγές και η
υπερθέρμανση του πλανήτη, β) η ρύπανση των ακτών και των θαλασσών, γ) η καταστροφή των
φυτών, των δασών και των ζώων, δ) τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα και ε) οι τρόποι
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα η ανακύκλωση.
Τα παραπάνω αποτελέσματα στήριξαν την αρχική υπόθεση και συμφώνησαν με τα
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αποτελέσματα της μελέτης του Tanner (1980), ο οποίος τόνισε ότι τα άτομα που είχαν εμπειρίες
στην ύπαιθρο, είναι περισσότερο ενημερωμένα για τα περιβαλλοντικά θέματα, γιατί γνωρίζουν και
αγαπούν το φυσικό κόσμο. Αντίστοιχα αποτελέσματα βρέθηκαν και από τους Δημητρίου και
Χρηστίδου (2004), οι οποίοι υπογράμμισαν ότι οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας που σχετίζονται
με το περιβάλλον, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη του προσωπικού ενδιαφέροντος γι’
αυτό. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με έρευνα των Palmberg και Kuru (2000), φαίνεται ότι η
δραστηριοποίηση των ατόμων στην ύπαιθρο έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του ενδιαφέροντος
προς το περιβάλλον. Εξάλλου, οι υπαίθριοι χώροι αναψυχής θεωρούνται η πιο πιθανή πηγή για
την περιβαλλοντική πληροφόρηση των ατόμων (Thapa & Graefe, 2003).
Όσον αφορά στη δεύτερη υπόθεση, τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων έδειξαν ότι
η ομάδα των μαθητών -τριών που συμμετείχαν συστηματικά σε υπαίθριες δραστηριότητες
αναψυχής σημείωσαν υψηλότερες τιμές ως προς τα γνωστικά πιστεύω για θέματα που αφορούν
στο περιβάλλον, από αυτούς που συμμετείχαν συχνά, ευκαιριακά και σπάνια, ή δεν συμμετείχαν
καθόλου. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση της παρούσης έρευνας και
επαληθεύτηκαν από την έρευνα της Bögeholz (2006), κατά την οποία υποστηρίχθηκε ότι κεντρικό
θεμέλιο για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής γνώσης είναι οι εμπειρίες του ατόμου στην
ύπαιθρο.
Έχει αποδειχθεί ότι οι εμπειρίες στη φύση επηρεάζουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
των ατόμων, η οποία ενισχύεται μέσα από την ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες που
συνδέονται με το περιβάλλον, καθώς και ο ρόλος των υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής
επηρεάζει τη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων περιβαλλοντικών συμπεριφορών (Chawla, 1999;
Palmer, 1993). Η υπαίθρια αναψυχή συμβάλλει στο να επιτευχθεί η γνώση και η κατανόηση, να
διαμορφωθούν στάσεις και συναισθήματα, αξίες και αντιλήψεις, να αναπτυχθούν δραστηριότητες
ή συμπεριφορές και να προωθηθεί η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη (Τσορμπατζούδης, 2003).
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τους Dunlap και συν. (2003), η επαφή του ανθρώπου με τη φύση, μέσω
της συμμετοχής του σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής, τον βοηθάει να κατανοήσει την
αλληλεπίδραση που υπάρχει στη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης, δημιουργώντας μια
προθυμία για δράση υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.
Πλήθος μελετητών διερεύνησαν τη σχέση που πιθανόν υπάρχει ανάμεσα στις υπαίθριες
δραστηριότητες και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε μαθητές -τριες Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (13 ετών και άνω) και σε ενηλίκους. Ωστόσο, η παρούσα ερευνήτρια και ελάχιστοι
ακόμα ερευνητές (Ballantyne & Packer, 2002; Bogner & Wiseman, 2004; Δεμενίδου & Κουθούρης,
2014; Huang & Yore, 2003) επιχείρησαν να διερευνήσουν τη συγκεκριμένη σχέση σε μαθητές -τριες
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας 11 και 12 ετών. Προτείνεται, λοιπόν, να εξεταστούν ευρύτερα
η αντιλαμβανόμενη πληροφόρηση, τα γνωστικά πιστεύω και τα συναισθηματικά πιστεύω για
θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, καθώς και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα των μαθητών τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε υπαίθριες δραστηριότητες
αναψυχής. Από το συγκεκριμένο δείγμα δε μπορεί να γίνει γενίκευση των συμπερασμάτων, διότι
αποτελείτο μόνο από μαθητές και μαθήτριες αυτών των ηλικιών του Νομού Ημαθίας.
Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη υποστήριξε τη δομική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου
αξιολόγησης της ευαισθητοποίησης των Ελλήνων μαθητών -τριών προς το περιβάλλον και ανέδειξε
τη σημασία του παράγοντα της συμμετοχής άσκησης σε υπαίθρια αθλητικά κέντρα και πάρκα για
τη δημιουργία υψηλότερης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Συνεπώς, η προώθηση της ιδέας
της συστηματικής συμμετοχής των ατόμων σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής πρέπει να
αποτελεί βασικό στόχο της πολιτείας, ώστε να υπάρξει κατανόηση και επίλυση των
περιβαλλοντικών θεμάτων στη χώρα μας.
Συμπεράσματα
Από τη μελέτη και ερμηνεία των στατιστικών αποτελεσμάτων και από την ανάλυση και
επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, σχετικά με κάθε ερευνητική υπόθεση,
προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:
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α) Οι μαθητές -τριες που συμμετείχαν συχνά σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής
παρουσίασαν υψηλότερη αντιλαμβανόμενη πληροφόρηση αναφορικά με ζητήματα του
περιβάλλοντος σε σχέση με τους μαθητές -τριες που συμμετείχαν ευκαιριακά και σπάνια, ή δε
συμμετείχαν καμία φορά.
β) Οι μαθητές -τριες που συμμετείχαν συστηματικά σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής
παρουσίασαν υψηλότερα γνωστικά πιστεύω αναφορικά με ζητήματα του περιβάλλοντος σε σχέση
με τους μαθητές -τριες που συμμετείχαν συχνά, ευκαιριακά και σπάνια, ή δε συμμετείχαν καμία
φορά.
Η σχέση μεταξύ της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και των υπαίθριων δραστηριοτήτων
έχει επισημανθεί από πολλές έρευνες (Arcocky & Stroink, 2011; Barker et Dawson, 2012;
Ζαφειρούδη & Χατζηγεωργιάδης, 2012; Hebel et al., 2014; Larson et al., 2011; Sahin et al., 2012;
Ustun et al., 2013; Zafeiroudi & Hatzigeorgiadis, 2014). Ελάχιστοι ερευνητές δε συμφώνησαν με
αυτή τη σχέση και τόνισαν πως οι δύο μεταβλητές δεν έχουν καμία απολύτως σχέση (Bright &
Porter, 2001; Geisler et al., 1977; Nord et al., 1998; Primes & Grimes, 1979; Thapa, 2010).

Προτάσεις για πρακτική εφαρμογή
Το γεγονός ότι η συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής έχει επίδραση στην
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μπορεί να έχει σημαντικές εφαρμογές σε πολλούς τομείς.
Αρχικά, τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό ερέθισμα τόσο για τα
σχολεία, όσο και τους εκπαιδευτικούς, ώστε να εμπλουτίσουν τα προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης που υλοποιούν με υπαίθριες δραστηριότητες. Ο εμπλουτισμός της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης με τέτοιου είδους δραστηριότητες θα μπορούσε να συμβάλλει στην επιτυχία των
στόχων των σχολείων (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας) και των Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αντίστοιχα προγράμματα δραστηριοτήτων στη φύση θα
μπορούσαν να αναπτυχθούν σε δήμους και νομαρχίες, έχοντας ως σκοπό την προστασία του
περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, οι οργανωμένοι περιβαλλοντικοί οργανισμοί/σύλλογοι θα
μπορούσαν να προγραμματίσουν τέτοιου είδους δράσεις σε φυσικό περιβάλλον και να
επωφεληθούν από την επίδραση των υπαίθριων δραστηριοτήτων πάνω στη διαμόρφωση του
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και στην περιβαλλοντικά
υπεύθυνη συμπεριφορά.
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