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Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνη Συµ̟εριφορά & Άσκηση σε Υ̟αίθρια Αθλητικά Κέντρα
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Περίληψη
Στην ̟αρούσα µελέτη ελέγχθηκε η ψυχοµετρική εγκυρότητα της κλίµακας ‘Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνη
Συµ̟εριφορά’ σε Ελληνικό ̟ληθυσµό. Παράλληλα διερευνήθηκαν διαφορές στην Περιβαλλοντικά
Υ̟εύθυνη Συµ̟εριφορά ως ̟ρος δηµογραφικούς ̟αράγοντες και συχνότητας συµµετοχής σε άσκηση σε
Υ̟αίθρια Αθλητικά Κέντρα. Στην έρευνα συµµετείχαν 203 άτοµα (56% άνδρες και 44% γυναίκες) α̟ό τους
Νοµούς Αττικής (69%) και Θεσσαλονίκης, ηλικίας α̟ό 18 έως 69 ετών. Τα α̟οτελέσµατα της διερευνητικής
̟αραγοντικής ανάλυσης υ̟οστήριξαν την ύ̟αρξη δύο ̟αραγόντων: (α) της ‘Ατοµικής Περιβαλλοντικής
∆ράσης’ και (β) της ‘Οµαδικής Περιβαλλοντικής ∆ράσης’. Η ανάλυση αξιο̟ιστίας έδειξε ικανο̟οιητική
εσωτερική συνοχή για τις δύο υ̟οκλίµακες (Cronbach’s alpha .77 και .87 αντίστοιχα). Ως ̟ρος τα
δηµογραφικά χαρακτηριστικά οι αναλύσεις έδειξαν ότι: (α) οι άνδρες ̟αρουσίασαν µεγαλύτερες τιµές α̟ό
τις γυναίκες στον ̟αράγοντα ‘οµαδική ̟εριβαλλοντική δράση’ (p<.01), (β) οι α̟όφοιτοι Α.Ε.Ι και Λυκείων
̟αρουσίασαν µεγαλύτερες τιµές α̟ό τους α̟οφοίτους στοιχειώδους εκ̟αίδευσης στην ‘ατοµική (p<.01)
̟εριβαλλοντική δράση’. Τέλος, βρέθηκε ότι τα άτοµα ̟ου δήλωσαν ότι ασκούνται σε υ̟αίθρια αθλητικά
κέντρα µε µεγαλύτερη συχνότητα συµµετοχής ̟αρουσίασαν υψηλότερες τιµές στην ‘οµαδική
̟εριβαλλοντική δράση’ (p<.01) α̟ό τα άτοµα ̟ου δήλωσαν ότι δεν ασκούνται καθόλου. Τα α̟οτελέσµατα
υ̟οστηρίζουν την ψυχοµετρική ακεραιότητα του ερωτηµατολογίου Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνης
Συµ̟εριφοράς, ε̟ικυρώνουν τη σχέση µεταξύ συχνότητας άσκησης σε υ̟αίθρια αθλητικά κέντρα και
̟εριβαλλοντικής συµ̟εριφοράς, ενώ δίνουν χρήσιµα ̟ροκαταρτικά στοιχεία για τη συµ̟εριφορά των
Ελλήνων ̟ρος το ̟εριβάλλον.
Λέξεις κλειδιά: Περιβάλλον, Συµ̟εριφορά, Άσκηση, Υ̟αίθρια Αθλητικά Κέντρα
Ηλεκτρονική διεύθυνση ε̟ικοινωνίας: aglaiazaf@hotmail.com

Responsible Environmental Behavior & Physical Exercise in Outdoor Sport Centers
Aglaia Zafeiroudi & Antonis Hatzigeorgiadis
Department of Physical Education & Sport Science. University of Thessaly, Greece

Abstract
The present study tested the psychometric properties of the 'Responsible Environmental Behaviour' scale in a
Greek population. Additionally, differences in responsible environmental behaviour as a function of
demographic characteristics were examined. Finally, the study investigated the relationship between responsible
environmental behaviour and physical exercise participation in outdoor Sport Centers (e.g., parks). The survey
involved 203 people from Greece (56% men and 44% women), coming from the two largest counties of Greece,
Attica (69%) and Thessaloniki (31%), aged 18 to 69 years. The results of the exploratory factor analysis for the
Responsible Environmental Behaviour scale provided support for the factorial validity of the scale, indicating the
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existence of two factors: a) 'individual environmental action’ and b) ‘group environmental action’. Analysis of
internal consistency supported the reliability of the two subscales (Cronbach’s alpha .77 and .87 respectively).
Regarding demographic characteristics the analyses showed that (a) men had higher scores than women in
'group environmental action' (p <.01), b) people with higher education showed higher scores in 'individual (p
<.01) environmental action’. Finally, it was found that participants who did physical exercise in outdoor sport
centers 'quite often' showed higher scores in 'group environmental action' (p <.01) than those who reported that
they never did exercise. The results supported the psychometric properties of Responsible Environmental
Behaviour and provided useful preliminary information on environmental behaviour in Greece.
Key words: Environment, Greece, Behaviour, Physical Exercise, Outdoor Sport Centers
e – mail: aglaiazaf@hotmail.com

Εισαγωγή
Η αύξηση της θερµοκρασίας του ̟λανήτη, οι κλιµατικές αλλαγές, η τρύ̟α του όζοντος, η υ̟εραλίευση,
τα τοξικά α̟όβλητα, η µόλυνση του αέρα και των ̟όσιµων υδάτων, τα µεταλλαγµένα τρόφιµα, οι διοξίνες
και τα τοξικά χηµικά α̟οτελούν τους κυριότερους κινδύνους του φυσικού ̟εριβάλλοντος σήµερα (Oskamp,
2000). Ό̟ως µ̟ορεί να δια̟ιστώσει κανείς, κύριος υ̟εύθυνος ήταν, και συνεχίζει να είναι, ο άνθρω̟ος και η
συµ̟εριφορά του α̟έναντι στο ̟εριβάλλον (Maloney & Ward, 1973, Maloney, Ward & Braucht, 1975).
Ε̟όµενο είναι να κρίνεται α̟αραίτητη η διαµόρφωση στον άνθρω̟ο σοβαρής ̟εριβαλλοντικής
συµ̟εριφοράς και η εκ̟αίδευση θα ̟ρέ̟ει να ξεκινά α̟ό την ̟ροσχολική ηλικία (Evans, Brauchle, Haq,
Stecker, Wong & Shapiro, 2007) και να συνεχίζεται στην ενήλικη ζωή του. H σ̟ουδαιότητά της είναι
τεράστια καθώς συµβάλει, όχι µόνο στην α̟όκτηση γνώσεων, αλλά και στην ενεργο̟οίηση συναισθηµάτων,
στάσεων, δεξιοτήτων, στην κοινωνική δράση- συµµετοχή και γενικά στην υ̟εύθυνη καθηµερινή
̟εριβαλλοντική συµ̟εριφορά (Bradley, Waliczek & Zajicek, 1999). Η υιοθέτηση µιας υ̟εύθυνης
συµ̟εριφοράς ̟ρος το ̟εριβάλλον αντανακλάται στις καθηµερινές ατοµικές συνήθειες, ό̟ως στην
οικονοµία νερού και ενέργειας, στην εφαρµογή ̟ρογραµµάτων ανακύκλωσης, στην αντίσταση της
υ̟ερκατανάλωσης, µέχρι και στη συµµετοχή σε οργανωµένες οµαδικές ̟εριβαλλοντικές εκδηλώσεις (Bun
Lee, 2008).
Η έννοια της ̟εριβαλλοντικά υ̟εύθυνης συµ̟εριφοράς µελετήθηκε α̟ό τους Maloney και Ward το
1973. Οι ̟αρα̟άνω ερευνητές δηµιούργησαν µια κλίµακα ̟ου α̟οτελούνταν α̟ό 128 θέµατα (στάσεων και
γνώσεων) σχετικά µε τη συµµετοχή των ανθρώ̟ων σε δράσεις για την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος. Το
1975 τρο̟ο̟οιήθηκε η κλίµακα α̟ό τον Maloney και τους συνεργάτες του (Maloney et al., 1975) και
χρησιµο̟οιήθηκε σε αρκετές έρευνες και α̟ό άλλους ε̟ιστήµονες (Cottrell, 2003; Scott & Willits, 1994;
υ̟οστηρίζοντας την εγκυρότητα και την αξιο̟ιστία της. Στον ελληνικό χώρο αναφέρονται αρκετές µελέτες
̟ου διερευνούν τη συµ̟εριφορά του ατόµου ̟ρος το ̟εριβάλλον, όµως δεν αναφέρεται καµία ̟ου
χρησιµο̟οιεί το ̟αρα̟άνω όργανο αξιολόγησης της ‘̟εριβαλλοντικά υ̟εύθυνης συµ̟εριφοράς’.
Στην ̟αρούσα έρευνα ε̟ιχειρήθηκε η µετατρο̟ή της διεθνούς κλίµακας ‘Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνης
Συµ̟εριφοράς’ στην ελληνική γλώσσα, ο έλεγχος της ψυχοµετρικής της εγκυρότητας και η αξιολόγηση του
ε̟ί̟εδου ̟εριβαλλοντικής συµ̟εριφοράς Ελλήνων ̟ολιτών κατοίκων µεγάλων αστικών κέντρων. Ακόµη,
έγινε ̟ροσ̟άθεια σύνδεσης της έννοιας ‘Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνης Συµ̟εριφοράς’ µε τη συχνότητα
συµµετοχής ατόµων σε άσκηση σε υ̟αίθριους χώρους (ό̟ως ̟άρκα) και υ̟αίθρια κέντρα άθλησης.
Η κλίµακα της Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνης Συµ̟εριφοράς
Αρκετοί ερευνητές ̟ροσ̟άθησαν να δηµιουργήσουν κλίµακες για την αξιολόγηση της ̟εριβαλλοντικής
συµ̟εριφοράς (Dunlap, Van Liere, Mertig & Jones 2000; Hsu, & Roth, 1998; Hsu, 2004; Scott & Willits, 1994;
Smith- Sebasto, & D’ Costa, 1995). Η «̟εριβαλλοντικά υ̟εύθυνη συµ̟εριφορά» είναι µια έννοια ̟ου
ξεκίνησε να ερευνάται τη δεκαετία του ‘70 κι εµφανίζεται σε ̟ολλές έρευνες της ̟εριβαλλοντικής
ψυχολογίας (Maloney et al., 1975; Van Liere & Dunlap, 1978).
Το 1973, ο Maloney και Ward δηµιούργησαν µια κλίµακα για την αξιολόγηση της ̟εριβαλλοντικά
υ̟εύθυνης συµ̟εριφοράς η ο̟οία ήταν σύµφωνη της θεωρίας των στάσεων. Η κλίµακα ̟εριελάµβανε 128
θέµατα αξιολογώντας ένα σύνολο οικολογικών στάσεων µε τέσσερεις υ̟ο-κλίµακες: α) ̟ρόθεσης για δράση
(31 θέµατα), β) ̟ραγµατικής συµ̟εριφοράς (36), γ) συναισθηµατικής στάσης (37 θέµατα), δ) οικολογικής
γνώσης (24 θέµατα). Το 1975 ο Maloney και οι συνεργάτες του (Maloney et al., 1975) αναθεώρησε την
̟αρα̟άνω κλίµακα και την ̟αρουσίασε µε 45 θέµατα. Οι α̟αντήσεις δίδονταν σε δι̟ολική κλίµακα
‘αληθές’ ή ‘ψευδές’, ενώ ε̟ιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα και η αξιο̟ιστία της κλίµακας. Οι Scott και Willits, το
1994, τρο̟ο̟οίησαν την κλίµακα των Maloney και συνεργατών για τη µελέτη της συµ̟εριφοράς ατόµων
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στην Πολιτεία της Πενσυλβανία στη Βόρεια Αµερική. Η κλίµακα α̟οτελούνταν α̟ό 10 θέµατα και οι
α̟αντήσεις δόθηκαν σε δι̟ολική κλίµακα ‘αληθές’ ή ‘ψευδές’.
Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνη Συµ̟εριφορά και ∆ηµογραφικά- Κοινωνικά Χαρακτηριστικά
Στη διεθνή βιβλιογραφία, σε αρκετές έρευνες για την ‘̟εριβαλλοντικά υ̟εύθυνη συµ̟εριφορά’ έχει
υ̟οστηριχθεί άµεση σχέση µεταξύ κοινωνικών και δηµογραφικών χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων
(Cottrel, 2003; Mobley, Vagias & DeWard, 2010; Xiao & McCright, 2007).
Ειδικότερα, η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ διαφορετικού φύλου και ̟εριβαλλοντικά υ̟εύθυνης
συµ̟εριφοράς καθώς και συναφών εννοιών υ̟οστηρίζει ότι οι γυναίκες εµφανίζουν υψηλότερες τιµές λόγω
της µεγαλύτερης ευαισθησίας τους ̟άνω σε ̟εριβαλλοντικά θέµατα (Cordell, 2004; Mobley et al., 2010;
Zelezny & Schultz 2000). Αντίθετα, µια ̟αλαιότερη µελέτη δεν έδειξε καµία σχέση µεταξύ φύλου και
̟εριβαλλοντικά υ̟εύθυνης συµ̟εριφοράς (Hines, Hungerford & Tomera, 1986/87). Γενικά, τα στοιχεία ̟ου
δίνονται για το φύλο είναι αντικρουόµενα. Η ηλικία βρέθηκε ότι σχετίζεται άµεσα µε την ̟εριβαλλοντικά
υ̟εύθυνη συµ̟εριφορά. Όσο αυξάνεται η ηλικία των ατόµων µειώνεται και ο βαθµός της ̟εριβαλλοντικά
υ̟εύθυνης συµ̟εριφοράς (Cottrel, 2003). Μέσα α̟ό άλλες ε̟ιστηµονικές έρευνες φαίνεται ότι τα άτοµα µε
υψηλότερα ε̟ί̟εδα εκ̟αίδευσης εκδηλώνουν µεγαλύτερο ̟εριβαλλοντικό ενδιαφέρον και συνδέονται µε
υψηλότερες ε̟ιδόσεις στην ̟εριβαλλοντική τους συµ̟εριφορά (Harris, 2006; Hines et al, 1986/87; Mobley et
al., 2010; Scott & Willits, 1994;). Ε̟ι̟λέον, οι ερευνητές υ̟οστήριξαν τη σχέση µεταξύ εισοδήµατος και
̟εριβαλλοντικής συµ̟εριφοράς, καταγράφοντας ότι τα άτοµα µε υψηλότερο εισόδηµα είχαν υψηλότερες
ε̟ιδόσεις στην ̟εριβαλλοντική συµ̟εριφορά (Poortinga, Steg & Vlek, 2004; Scott & Willits, 1994). Οι Van
Liere και Dunlap (1980) έγραψαν ότι «η ανησυχία για την ̟οιότητα του ̟εριβάλλοντος είναι κάτι σαν µια
̟ολυτέλεια ̟ου µ̟ορεί να υ̟άρξει µόνο µετά α̟ό την ̟λήρη ικανο̟οίηση των ̟ερισσότερων βασικών
υλικών αναγκών (ε̟αρκή τροφή, στέγη, εισόδηµα κτλ)» (σελ. 183).
Έλληνες Πολίτες και Περιβαλλοντικά Ζητήµατα
Ανεξέλεγκτα είναι τα τεράστια ̟εριβαλλοντικά ̟ροβλήµατα στην Ελλάδα, τόσο στα µεγάλα αστικά
κέντρα, όσο και στην ε̟αρχία. Η ελληνική χώρα κατέχει την τέταρτη θέση στη Ε.Ε., ως ̟ρος τις 48 υ̟οθέσεις
̟αραβίασης της Κοινοτικής ̟εριβαλλοντικής νοµοθεσίας, µε σωρεία καταδικαστικών α̟οφάσεων να έχουν
ήδη εκδοθεί εναντίον της (Βουτυράκης, 2008). Η χώρα ̟ρέ̟ει σύντοµα να λάβει α̟οφάσεις για τα µείζονα
̟εριβαλλοντικά ̟ροβλήµατα ̟ου την ταλανίζουν και οι Έλληνες ̟ολίτες να αναλάβουν δράση. Όσον
αφορά την ̟ρόθεση των ̟ολιτών να συµµετάσχουν ενεργά για την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος µέσα α̟ό
«φιλο-̟εριβαλλοντικές» οργανώσεις, το ̟οσοστό είναι ιδιαίτερα χαµηλό κι ε̟ι̟λέον οι ̟ερισσότερες
οργανώσεις έχουν ̟ροκύψει α̟ό ̟ρωτοβουλίες µικρών οµάδων ευαισθητο̟οιηµένων ατόµων, ̟ου όµως δεν
̟έτυχαν να ̟ροσελκύσουν µεγάλο αριθµό µελών (Πάντειο Πανε̟ιστήµιο 2000; ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002).
Μια ̟αράµετρος ̟ου ε̟ηρεάζει την ενεργό συµµετοχή σε ̟εριβαλλοντικές οργανώσεις είναι η
̟εριβαλλοντική στάση και η ̟εριβαλλοντική συµ̟εριφορά των ατόµων. Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο
217 οι Έλληνες συγκριτικά µε τους ̟ολίτες των 25 ευρω̟αϊκών χωρών, ε̟ιλέγουν να ανακυκλώνουν τα
σκου̟ίδια τους σε ̟οσοστό 68% (µ.ο. ΕΕ 25:72%), δηλώνουν ότι λαµβάνουν υ̟όψη τους το ̟εριβάλλον όταν
αγοράζουν καταναλωτικά αγαθά, ό̟ως για ̟αράδειγµα αυτοκίνητα και συστήµατα θέρµανσης, σε ̟οσοστό
18% (µ.ο. ΕΕ 25:24%), ̟ροσ̟αθούν να µειώσουν την κατανάλωση ενέργειας στο σ̟ίτι τους σε ̟οσοστό 30%
(µ.ο. ΕΕ25:40%) (http://europa.eu.int/comn/public_opinion/archives/eb/ebs_180_en.pdf). Α̟ό άλλα
στοιχεία του Ευρωβαρόµετρο 217, οι Έλληνες α̟οδίδουν χαµηλή σηµασία στις ατοµικές ενέργειες για την
̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος. Τέλος, στην ερώτηση εάν οι Έλληνες, κατά τη γνώµη τους, κάνουν
̟ροσ̟άθειες για την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος, τα στατιστικά κατατάσσουν την Ελλάδα στην ̟έµ̟τη
χειρότερη θέση στην Ε.Ε. (Πα̟αδηµητρίου, 2006).
Περιβαλλοντική Συµ̟εριφορά και ∆ράσεις στην Ύ̟αιθρο.
Η συµ̟εριφορά και οι στάσεις α̟έναντι στο ̟εριβάλλον βελτιώνονται καθώς ο άνθρω̟ος συνδέεται
̟ερισσότερο µε την υ̟αίθρια ζωή και τη φύση (Clark, & Leung, 2007; Ewert, 2003; Tarrant & Green, 1999).
Ε̟ι̟λέον, οι ίδιοι ερευνητές υ̟οστηρίζουν ότι η άµεση εµ̟ειρία µε την ύ̟αιθρο δηµιουργεί δεσµούς ̟ου
ε̟ηρεάζουν και τη συµ̟εριφορά. Οι Palmberg και Kuru (2000), υ̟οστήριξαν ότι η εµ̟λοκή των ατόµων µε
δραστηριότητες στην ύ̟αιθρο έχουν ως α̟οτέλεσµα την αύξηση του ενδιαφέροντος ̟ρος το ̟εριβάλλον, την
εµφάνιση υψηλότερου βαθµού ̟εριβαλλοντικής συµ̟εριφοράς και ικανότητας κρίσης σε ̟εριβαλλοντικά
ζητήµατα.
Σε αντίθεση µε την ̟λειοψηφία των ερευνητών ̟ου ασχολήθηκαν µε ̟εριβαλλοντικές στάσεις και
συµ̟εριφορές συµµετεχόντων ατόµων σε δράσεις σε υ̟αίθριους χώρους, άλλοι ερευνητές µελέτησαν τις
̟εριβαλλοντικές στάσεις και συµ̟εριφορές µεταξύ συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων ατόµων σε
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υ̟αίθριες δράσεις (Teisle & O’ Brien, 2003). Τα α̟οτελέσµατα έδειξαν ότι τα άτοµα ̟ου συµµετέχουν σε
υ̟αίθριες δράσεις ̟αρουσιάζουν αυξηµένο ενδιαφέρον για το ̟εριβάλλον και καλύτερη ̟εριβαλλοντική
συµ̟εριφορά.
Ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία ̟αρουσιάζεται ̟λήθος ερευνών, σχετικά µε την Περιβαλλοντικά
Υ̟εύθυνη Συµ̟εριφορά, στην Ελλάδα δεν έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί έρευνες ̟ου καταγράφουν τη
συµ̟εριφορά των Ελλήνων ̟ολιτών ̟ρος στο ̟εριβάλλον και την άσκηση σε υ̟αίθρια κέντρα άθλησης.
Στην ̟αρούσα έρευνα διερευνήθηκε η ̟ιθανή σχέση της ̟εριβαλλοντικής συµ̟εριφοράς ενηλίκων Ελλήνων
µε δράσεις αθλητισµού σε αθλητικά ̟άρκα και υ̟αίθρια κέντρα άθλησης.
Σκο̟ός και Υ̟οθέσεις της Έρευνας
Σκο̟ός της ̟αρούσας έρευνας ήταν ο έλεγχος των ψυχοµετρικών ιδιοτήτων της µεταφρασµένης στην
ελληνική γλώσσα κλίµακας «Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνης Συµ̟εριφοράς» σε δείγµα ενηλίκων Ελλήνων
̟ολιτών. Παράλληλα η διερεύνηση διαφορών α) ως ̟ρος δηµογραφικούς ̟αράγοντες και β) ως ̟ρος τη
συχνότητα άσκησης σε υ̟αίθρια αθλητικά κέντρα και ̟άρκα.
Μεθοδολογία
Συµµετέχοντες: Στην ̟αρούσα έρευνα συµµετείχαν 203 άτοµα, α̟ό τα ο̟οία 113 ήταν άνδρες και 90
γυναίκες ̟ροερχόµενοι α̟ό τα δυο µεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Συγκεκριµένα α̟ό τους
συµµετέχοντες 141 ̟ροέρχονταν α̟ό την Αττική και 62 α̟ό τη Θεσσαλονίκη. Η ηλικία τους κυµάνθηκε α̟ό
18 έως 69 ετών (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά του δείγµατος (Ν=203)
Φύλο
Άνδρες 56%

Γυναίκες 44%

18-34

Μορφωτικό
Ε̟ί̟εδο
Γυµνάσιο

Περιοχή
∆ιαµονής
Αττική

Οικογενειακή
κατάσταση
Άγαµοι

31%

11%

69%

32%

35-54

Λύκειο

Θεσ/νικη

Έγγαµοι

39%

43,3%

31%

63%

55-68

ΑΕΙ

30%

46,9%

Ηλικία

Όργανα Μέτρησης: Για τη µεταφορά του οργάνου αξιολόγησης «Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνη
Συµ̟εριφορά» των Scott και Willits (1994) στην ελληνική γλώσσα, µεταφράσθηκαν τα 10 θέµατα α̟ό την
ελληνική στην αγγλική γλώσσα (translation- back-translation method). Οι α̟αντήσεις στην ̟αρούσα έρευνα
δόθηκαν σε 4βαθµια κλίµακα Likert (καθόλου= 1, λίγο=2, ̟ολύ=3, ̟άρα ̟ολύ=4), σε αντίθεση µε τη διεθνή
βιβλιογραφία ό̟ου χρησιµο̟οιείται δι̟ολική κλίµακα ‘αληθές’ ή ‘ψευδές’.
Συχνότητα Συµµετοχής Άσκησης σε Υ̟αίθρια Κέντρα Άθλησης: Η συχνότητα συµµετοχής άσκησης σε
υ̟αίθρια αθλητικά κέντρα και ̟άρκα καταγράφηκε µε την ερώτηση: «̟όσο συχνά ε̟ισκέ̟τεσαι, για να
κάνεις άσκηση, υ̟αίθρια αθλητικά κέντρα και ̟άρκα», οι α̟αντήσεις δόθηκαν σε κλίµακα τριών ε̟ι̟έδων
(1=καθόλου, 2=µερικές φορές, 3=̟ολλές φορές). Σχετικά µε τη συχνότητα συµµετοχής άσκησης, το 49% των
συµµετεχόντων δήλωσε ότι δεν ασκούνταν (καθόλου), το 34,5% ότι ασκούνταν «µερικές φορές» (α̟ό µία έως
και 2 φορές το µήνα) και το 16,5% ότι ασκούνταν «̟ολλές φορές» (µια και ̟ερισσότερες φορές την
εβδοµάδα).
Α̟οτελέσµατα
Έλεγχος εγκυρότητας και Αξιο̟ιστίας της Κλίµακας
Ο έλεγχος δοµικής εγκυρότητας της κλίµακας ελέγχθηκε µε διερευνητική ̟αραγοντική ανάλυση, ενώ η
εσωτερική συνοχή των ̟αραγόντων ε̟ιβεβαιώθηκε µε το συντελεστή του Cronbach. Η εξαγωγή των
̟αραγόντων έγινε µε την ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Η ̟εριστροφή των αξόνων έγινε µε ορθογώνια
̟εριστροφή (varimax rotation). Το κριτήριο για τον αριθµό των ̟αραγόντων ̟ου θα ερµήνευαν το σύνολο
των µεταβλητών ήταν, οι ιδιοτιµές να είναι µεγαλύτερες της µονάδας.
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Πριν την ̟αραγοντική ανάλυση εξετάστηκε αν ο ̟ίνακας συσχετίσεων των µεταβλητών ήταν
κατάλληλος για να ̟ραγµατο̟οιηθεί η συγκεκριµένη στατιστική τεχνική. Το τεστ σφαιρικότητας του Bartlett
ήταν στατιστικά σηµαντικό (Sig.= .000, df= 45) και ο δείκτης καταλληλόλητας του δείγµατος Kaiser-MeyerOlkin (KMO) αρκετά ικανο̟οιητικός (Κ.Μ.Ο.= .848). Οι στατιστικά σηµαντικές τιµές του τεστ σφαιρικότητας
του Bartlett είναι ε̟ιθυµητές, και οι τιµές για το δείκτη ΚΜΟ θεωρούνται αρκετά ικανο̟οιητικές.
Η ανάλυση έδειξε 2 ̟αράγοντες µε ιδιοτιµή ̟άνω α̟ό 1.0, οι ο̟οίοι ερµήνευαν το 59 % της συνολικής
διακύµανσης. Ο ̟ρώτος ̟αράγοντας ̟ου ονοµάστηκε «οµαδική ̟εριβαλλοντική δράση» συνεισέφερε 41,6%
εκφράζοντας 4 θέµατα. Η εσωτερική συνοχή του ̟αράγοντα ε̟ιβεβαιώθηκε (Cronbach’s α = .87). Ο δεύτερος
̟αράγοντας «ατοµική ̟εριβαλλοντική δράση» συνεισέφερε 17,1% εκφράζοντας 6 θέµατα Η εσωτερική
συνοχή του ̟αράγοντα ε̟ιβεβαιώθηκε (Cronbach’s α = .77). Η συνολική εσωτερική συνοχή της κλίµακας
ήταν αρκετά ικανο̟οιητική (Cronbach’s α = .84) (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Παραγοντική Ανάλυση της Κλίµακας «Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνης Συµ̟εριφοράς» στα Ελληνικά
Οµαδική
Περιβαλλοντική
∆ράση

Ατοµική
Περιβαλλοντική
∆ράση

M

S.D.

συµµετέχεις σε εκδηλώσεις ̟ου σχετίζονται µε την
οικολογία;

.85

1.90

.89

συµµετέχεις σε ενέργειες ̟ου αφορούν την καθαριότητα
ακτών, δασών, υ̟αίθριων χώρων
̟αρευρίσκεσαι σε συγκεντρώσεις φορέων ̟ου ασχολούνται
µε θέµατα βελτίωσης του ̟εριβάλλοντος;
αναζητάς ̟ληροφορίες για να µάθεις ̟ώς να
αντιµετω̟ίσεις τη µόλυνση του ̟εριβάλλοντος;
̟ροσ̟αθείς να κάνεις µείωση στη χρήση ̟ηγών ενέργειας
στην καθηµερινότητά σου (̟.χ. θέρµανση, ηλεκτρικό,
εκτύ̟ωση);
αγοράζεις ένα ̟ροϊόν µε τη σκέψη ότι έχει λιγότερη
ε̟ίδραση στη µόλυνση του ̟εριβάλλοντος;
κάνεις ̟ροσ̟άθεια να αγοράζεις ̟ροϊόντα σε
ανακυκλώσιµες συσκευασίες;
υ̟οστηρίζεις ̟ολιτικούς ̟ου ασχολούνται και ψηφίζουν
υ̟έρ του ̟εριβάλλοντος;
συµµετέχεις σε εκστρατείες δενδροφύτευσης;

.89

1.67

.92

.79

1.78

1.1

2.76

.92

3.27

.74

.81

2.92

.86

.76

2.96

.91

.37

2.50

1.26

1.62

.93

3.20

.89

είσαι υ̟έρ δηµοσιευµάτων και εκ̟οµ̟ών ̟ου σχετίζονται
µε την οικολογία;
Ιδιοτιµές
Cronbach's α

.64
.70

.82
.67
4,2
.87

1.7
.77

Μ και S.D.

Μ= 1.7, SD=.80

Μ=2.9, SD=.62

Ποσοστιαία εξήγηση των φορτίσεων

42%

17,1%

Αναλύσεις διακύµανσης ̟αραγόντων Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνης Συµ̟εριφοράς ως ̟ρος δηµογραφικούς
̟αράγοντες.
Για τη διερεύνηση διαφορών σχετικά µε το φύλο, την ηλικιακή οµάδα και το εκ̟αιδευτικό ε̟ί̟εδο
εκτελέστηκε ̟ολυµεταβλητή (2x3x3) ανάλυση διακύµανσης. Η ανάλυση έδειξε στατιστικά σηµαντική
̟ολυµεταβλητή ε̟ίδραση για το φύλο, F (2, 193) = 3.44, p< .05, η2= .03, και το εκ̟αιδευτικό ε̟ί̟εδο, F (4,
388) = 5.65, p< .01, η2= .06. Αναφορικά µε το φύλο, η ε̟ίδραση αφορούσε την οµαδική ̟εριβαλλοντική
δράση, F (1, 199) = 3.88, p< .05, η2= .02, µε τους άνδρες να έχουν υψηλότερα σκορ α̟ό τις γυναίκες.
Αναφορικά µε το εκ̟αιδευτικό ε̟ί̟εδο, η ε̟ίδραση αφορούσε την ατοµική ̟εριβαλλοντική δράση, F (2, 199)
= 11.94, p< .01, η2= .11. Post-hoc ανάλυση έδειξε ότι οι α̟όφοιτοι λυκείου και ανώτερης εκ̟αίδευσης
̟αρουσίασαν υψηλότερα σκορ α̟ό τους α̟όφοιτους δηµοτικού και γυµνασίου (p< .01). (Πίνακας 3). Σε
σχέση µε την ηλικία δεν εντο̟ίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές.

6
Α. Ζαφειρούδη / ∆ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής, (2012), 1 - 9

Πίνακας 3. Αναλύσεις Παραγόντων Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνης Συµ̟εριφοράς, ∆ηµογραφικών και Συχνότητας άσκησης σε
Υ̟αίθρια Αθλητικά Κέντρα

Εξαρτηµένες
Μεταβλητές
Ατοµική
∆ράση
Οµαδική
∆ράση

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Μ/SD
Μ/SD

Ανεξάρτητες Μεταβλητές
Εκ̟αιδευτικό ε̟ί̟εδο
Συχνότητα Άσκησης
∆ΗΜ
ΛΥΚΕΙΟ
ΑΕΙ
Καθόλου
Μερικές
Συχνά
Μ/SD
Μ/SD
Μ/SD
Μ/SD
Μ/SD
Μ/SD

2.96
(.61)

2.90
(.66)

2.34
(0.72)

3.00
(0.61)

3.01
(0.54)

2.8
(0.55)

3.0
(0.63)

3.1
(0.70)

1.86
(.88)

1.56
(.67)

1.41
(0.64)

1.86
(0.91)

1.68
(0.72)

1.5
(0.65)

1.7
(0.76)

2.1
(1.07)

Αναλύσεις διακύµανσης ̟αραγόντων Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνης Συµ̟εριφοράς ως ̟ρος τη συχνότητα άσκησης σε
Υ̟αίθρια Αθλητικά Κέντρα
Για τη διερεύνηση διαφορών σχετικά µε τη συµµετοχή σε µορφές άσκησης σε ̟άρκα και υ̟αίθρια
κέντρα εκτελέστηκε ̟ολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης. Η ανάλυση έδειξε στατιστικά σηµαντική
ε̟ίδραση, F (4, 388) = 3.33, p< .05, η2= .03. Η ε̟ίδραση αφορούσε την οµαδική δράση, F (2, 196) = 6.50, p<
.01, η2= .06. Post-hoc ανάλυση έδειξε ότι τα άτοµα ̟ου είχαν συχνή συµµετοχή σε άσκηση σε ̟άρκα και
υ̟αίθρια αθλητικά κέντρα ̟αρουσίασαν υψηλότερα σκορ α̟ό τα άτοµα ̟ου δεν είχαν καθόλου συµµετοχή
σε τέτοιου είδους άσκηση (p< .01). Οι µέσοι όροι για όλες τις οµάδες συµµετεχόντων εµφανίζονται στον
Πίνακα 3.
Συζήτηση
Στην ̟αρούσα µελέτη τα α̟οτελέσµατα υ̟οστήριξαν την ψυχοµετρική ακεραιότητα του
ερωτηµατολογίου ‘Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνης Συµ̟εριφοράς’ σε Ελληνικό ̟ληθυσµό. Παράλληλα
διερευνήθηκαν διαφορές στην ̟εριβαλλοντικά υ̟εύθυνη συµ̟εριφορά ως ̟ρος δηµογραφικούς ̟αράγοντες
και τη συχνότητα άσκησης σε υ̟αίθριους χώρους (ό̟ως ̟άρκα) και υ̟αίθρια κέντρα άθλησης.
Η µελέτη των α̟οτελεσµάτων της έρευνας κατέδειξε µια ενδιαφέρουσα εικόνα όσον αφορά τις στάσεις
και τη συµ̟εριφορά των Ελλήνων ̟ολιτών για την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος στα δυο µεγαλύτερα
αστικά κέντρα της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο βαθµός στον ο̟οίο οι Έλληνες δρουν
̟εριβαλλοντικά καταγράφηκε α̟ό τις δύο διαστάσεις της κλίµακας ‘Περιβαλλοντικά Υ̟εύθυνης
Συµ̟εριφοράς’ της ο̟οίας η δοµική εγκυρότητα ελέγχθηκε και ε̟ιβεβαιώθηκε. Η ̟ρώτη διάσταση της
κλίµακας κατέγραψε την ‘οµαδική’ δράση, δηλαδή τις συλλογικές -κοινωνικές ενέργειες ενός ̟ολίτη, ό̟ως η
συµµετοχή σε συγκεντρώσεις, εκστρατείες και οργανωµένες ̟εριβαλλοντικές εκδηλώσεις,. Η δεύτερη
διάσταση της κλίµακας κατέγραψε την ‘ατοµική’ δράση, δηλαδή κατά ̟όσο τα άτοµα ως µονάδες
̟ροσ̟αθούν συστηµατικά στην καθηµερινή τους ζωή, µε α̟λές ̟ράξεις, να φροντίζουν για την ̟ροστασία
του ̟εριβάλλοντος.
Τα α̟οτελέσµατα έδειξαν ότι οι Έλληνες ̟ροτιµούν, σχετικά µε τις ενέργειες για την ̟ροστασία του
̟εριβάλλοντος, κυρίως τις ‘ατοµικές’ δράσεις σε σχέση µε τις ‘οµαδικές’. Η µικρή συµµετοχή σε
συγκεντρώσεις εκστρατείες και ̟εριβαλλοντικές εκδηλώσεις, είναι α̟όρροια του γεγονότος ότι η ενεργός
συλλογική- κοινωνική συµµετοχή α̟οτελεί ̟ράξη υψηλότερου κόστους σε σχέση µε την ατοµική (σε
χρήµατα, σε χρόνο, σε ενέργεια) εξαιτίας των µετακινήσεων ̟ου α̟αιτούνται εκτός οικίας ή τό̟ου
κατοικίας. Ακόµη, η χαµηλή συµµετοχή των Ελλήνων σε συλλογικές- κοινωνικές δράσεις φαίνεται να είναι
α̟οτέλεσµα των αδυναµιών ̟ου ̟αρουσιάζουν οι ίδιοι οι ̟εριβαλλοντικοί φορείς στη διοργάνωση
εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων κι εκστρατειών (Πα̟αδηµητρίου, 2006). Σύµφωνα µε τα στοιχεία α̟ό το ΕΚΚΕ
συνήθως οι εκδηλώσεις ̟ου σχεδιάζονται α̟ό ̟εριβαλλοντικές οργανώσεις, ̟αρουσιάζουν χαµηλά ε̟ί̟εδα
οργανωτικής δοµής, εξαιτίας των µειωµένων οικονοµικών ̟όρων ̟ου διαθέτουν. Συνε̟ώς, η ̟ροβληµατική
̟ροώθηση εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων για το ̟εριβάλλον δεν ενθαρρύνει τη συµµετοχή των ̟ολιτών
(Πα̟αδηµητρίου, 2006).
Στην ̟αρούσα έρευνα καταγράφηκαν διαφορές ̟ου σχετίζονται µε κοινωνικά και δηµογραφικά
χαρακτηριστικά του δείγµατος. Σχετικά µε το φύλο εντο̟ίστηκε ότι οι άνδρες στην Ελλάδα εκδηλώνουν µια
φιλικότερη ̟εριβαλλοντική συµ̟εριφορά α̟ό ότι οι γυναίκες σε ότι αφορά τη συµµετοχή σε οµαδικές
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δράσεις, όµως οι ε̟ιδόσεις και των δυο φύλων είναι εξαιρετικά χαµηλές. Το α̟οτέλεσµα δε συµφωνεί µε
εκείνες τις διεθνείς έρευνες ̟ου εµφανίζουν τις γυναίκες να σηµειώνουν µεγαλύτερες ε̟ιδόσεις, όµως
ε̟ιβεβαιώνουν ερευνητές ̟ου υ̟οστηρίζουν ότι το δηµογραφικό χαρακτηριστικό φύλο δεν α̟οτελεί
ασφαλή µέτρο ̟εριβαλλοντικού διαχωρισµού του ̟ληθυσµού (Mobley et al., 2010). Ακόµη είναι σηµειωτέο
ότι αµφότερες οι ε̟ιδόσεις των δύο φύλων στην ̟αρούσα έρευνα -ασχέτως α̟ό τις µεταξύ τους διαφορέςδεν υ̟αγόρευσαν υψηλά ε̟ί̟εδα ̟εριβαλλοντικής συµ̟εριφοράς.
Οι διαφορές ̟ου βρέθηκαν σε σχέση µε το εκ̟αιδευτικό ε̟ί̟εδο, συµφωνούν µε έρευνες ̟ου έγιναν σε
άλλες χώρες (Harris, 2006; Mobley et al., 2010). Τα άτοµα µε υψηλότερο µορφωτικό ε̟ί̟εδο, είτε α̟όφοιτοι
Λυκείου, είτε α̟όφοιτοι ̟ανε̟ιστηµιακών σχολών ̟αρουσιάζουν ̟ιο υ̟εύθυνη ̟εριβαλλοντική
συµ̟εριφορά α̟ό τα άτοµα ̟ου α̟οφοίτησαν α̟ό το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο. Με λίγα λόγια, όσο
υψηλότερο µορφωτικό ε̟ί̟εδο έχουν τα άτοµα τόσο µεγαλύτερη ̟εριβαλλοντική συµ̟εριφορά
̟αρουσιάζουν. Σε αυτό το α̟οτέλεσµα, ̟ροφανώς έχει συµβάλει η ύ̟αρξη µαθηµάτων, ̟ρογραµµάτων κι
εκδηλώσεων µε στόχο την ̟εριβαλλοντική εκ̟αίδευση (Παρασκευό̟ουλος & Κορφιάτης, 2005). Φαίνεται να
̟ετυχαίνει ο κύριος στόχος της Π.Ε., ώστε τα άτοµα α̟ό µαθητές και στη συνέχεια σαν µελλοντικοί ̟ολίτες,
να α̟οκτήσουν υ̟εύθυνη ̟εριβαλλοντική συνείδηση ̟ου ε̟ηρεάζει τη συµ̟εριφορά τους, διαµορφώνοντας
ένα κατάλληλο ̟λαίσιο στάσεων και αξιών, ένα κώδικα συµ̟εριφοράς α̟έναντι στο ̟εριβάλλον ̟ου θα
τους ε̟ιτρέψει ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν υψηλό ε̟ί̟εδο «̟οιότητας ζωής» (Φλογαϊτη, 1993).
Σχετικά µε τη µεταβλητή της συχνότητας άσκησης των ̟ολιτών σε ̟άρκα και υ̟αίθρια αθλητικά
κέντρα, τα α̟οτελέσµατα της έρευνας υ̟οστήριξαν ότι οι ̟ερισσότερο ενεργά αθλούµενοι ̟ολίτες υιοθετούν
καλύτερη συµ̟εριφορά ̟ρος το ̟εριβάλλον. Τα ̟αρα̟άνω α̟οτελέσµατα υ̟οστηρίζονται α̟ό
̟ροηγούµενες διεθνείς έρευνες στις ο̟οίες αναφέρεται ότι η σχέση ̟ου ανα̟τύσσεται µεταξύ ασκούµενων
και φυσικού ̟εριβάλλοντος είναι ισχυρή και δίνει στον άνθρω̟ο τη δυνατότητα α̟όκτησης ε̟ίγνωσης και
ευαισθησίας συνολικά για το ̟εριβάλλον και τα ̟ροβλήµατα ̟ου συνδέονται µε αυτό (Tarrant & Green,
1999; Ewert, 2003).
Ως συµ̟έρασµα, τα α̟οτελέσµατα της ̟αρούσας έρευνας στη χώρα µας ε̟ιβεβαιώνουν την αντίστοιχη
διεθνή βιβλιογραφία και τα ερευνητικά δεδοµένα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό άλλες χώρες. Η διαµόρφωση µιας
̟εριβαλλοντικά υ̟εύθυνης συµ̟εριφοράς είναι ̟ολύ̟λοκη διαδικασία και για την τελική εκδήλωση της
αλληλε̟ιδρούν κι άλλοι ενδογενείς κι εξωγενείς ̟αράγοντες (Cottrell, 2003; Hines et al., 1986/87; Stern,
2000). Καθώς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά δεν α̟οτελούν τους µοναδικούς ̟αράγοντες, ̟ου
ε̟ηρεάζουν την ̟εριβαλλοντική συµ̟εριφορά κά̟οιου ατόµου, η ̟αρούσα µελέτη ̟ρόσθεσε µε ε̟ιτυχία
έναν ακόµη σηµαντικό ̟αράγοντα αυτόν «της συµµετοχής στην άσκηση σε υ̟αίθρια αθλητικά κέντρα και
̟άρκα».
Μελλοντικές έρευνες µ̟ορούν να εφαρµόσουν το ερωτηµατολόγιο της ‘̟εριβαλλοντικής συµ̟εριφοράς’
σε διαφορετικές οµάδες ̟ολιτών τόσο αγροτικών ̟εριοχών όσο και κατοίκων της ε̟αρχίας, ̟ου θα δώσουν
συνολικότερες ̟ληροφορίες για τη συµ̟εριφορά των Ελλήνων α̟έναντι στο ̟εριβάλλον. Σχετικά µε την
άσκηση, µ̟ορούν να ̟ραγµατο̟οιηθούν άλλες έρευνες ̟ου να συγκρίνουν ̟οικίλους τρό̟ους και τό̟ους
άθλησης σε σχέση µε την ̟εριβαλλοντική συµ̟εριφορά, ό̟ως: αθλούµενοι σε κλειστούς χώρους
(γυµναστήρια, άθληση στο σ̟ίτι κτλ), αθλούµενοι σε υ̟αίθριες δραστηριότητες αναψυχής και αθλούµενοι
σε οργανωµένες οµάδες (συλλόγους, µέλη οργανισµών κτλ). Ε̟ι̟λέον, µ̟ορεί να ερευνηθεί η
̟εριβαλλοντική συµ̟εριφορά ξεχωριστά για κάθε µια διαφορετική µορφή άθλησης (̟ερ̟άτηµα, ορειβασία,
κολύµ̟ι, αεροβική, χορός κτλ.). Τέλος, η έννοια της ̟εριβαλλοντικής συµ̟εριφοράς µ̟ορεί να α̟οτελέσει
αντικείµενο µελλοντικής έρευνας σχετιζόµενη µε άλλους ̟αράγοντες κι έννοιες ό̟ως της ̟εριβαλλοντικής
γνώσης, των στάσεων, της ̟εριβαλλοντικής ευαισθητο̟οίησης και του φόβου των συνε̟ειών της
καταστροφής του ̟εριβάλλοντος.
Συνοψίζοντας, η ̟αρούσα µελέτη υ̟οστήριξε τη δοµική εγκυρότητα του ̟ροσαρµοσµένου
ερωτηµατολογίου αξιολόγησης της συµ̟εριφοράς των Ελλήνων ̟ολιτών ̟ρος το ̟εριβάλλον, έλεγξε το
ρόλο των δηµογραφικών στοιχείων ό̟ως το φύλο και το εκ̟αιδευτικό ε̟ί̟εδο, για φιλική ή µη φιλική
συµ̟εριφορά σε θέµατα ̟ου αφορούν το ̟εριβάλλον και τέλος ανέδειξε τη σηµασία του ̟αράγοντα ‘της
συµµετοχής άσκησης σε υ̟αίθρια αθλητικά κέντρα και ̟άρκα’ για τη δηµιουργία θετικής ̟εριβαλλοντικής
συµ̟εριφοράς. Συνε̟ώς η ̟ροώθηση της ιδέας της συστηµατικής συµµετοχής των ̟ολιτών σε
δραστηριότητες σωµατικής άσκησης σε υ̟αίθρια κέντρα και ̟άρκα ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί βασικό ε̟ι̟ρόσθετο
στόχο ιδιωτικών και δηµόσιων δυνάµεων, εθελοντικών και µη, ̟ου ενδιαφέρονται για την ε̟ίλυση των
̟εριβαλλοντικών ζητηµάτων στη χώρα µας.
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