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∆ιερεύνηση της Αθλητικής Συµµετοχής
Φοιτητών/τριων Ελληνικών Πανε̟ιστηµίων
Θεόφιλος Μασµανίδης
Πανε̟ιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Περίληψη
Σκο̟ός της ̟αρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η µορφή των αθληµάτων ̟ου οι φοιτητές/τριες
των Ελληνικών Πανε̟ιστηµίων α)ασχολήθηκαν στο ̟αρελθόν, β)ασχολήθηκαν στη διάρκεια των σ̟ουδών
τους και γ)δήλωσαν ̟ρόθεση να ασχοληθούν στο µέλλον. Στην έρευνα συµµετείχαν 3.041 φοιτητές/τριες,
̟ου φοιτούσαν σε ε̟τά α̟ό τα µεγαλύτερα ̟ανε̟ιστήµια της Ελλάδας. Α̟ό ένα συγκεκριµένο κατάλογο
ό̟ου αναγραφόταν τριάντα τέσσερεις µορφές άθλησης οι φοιτητές/τριες κλήθηκαν να σηµειώσουν τα τρία
αθλήµατα µε τα ο̟οία α) ασχολήθηκαν µε µεγαλύτερη συµµετοχή στο ̟αρελθόν, β) ασχολούντο στη
διάρκεια των σ̟ουδών τους εντός ή εκτός ̟ανε̟ιστηµίου και γ) δήλωσαν ̟ρόθεση να ασχοληθούν στο
µέλλον µετά το ̟έρας των σ̟ουδών τους. Τα α̟οτελέσµατα υ̟οστήριξαν ότι: α) αναφορικά µε το ̟αρελθόν,
οι φοιτητές/τριες ασχολήθηκαν κυρίως µε δέκα τρία αθλήµατα τα ο̟οία ήταν και γνωστά και διαδεδοµένα
στην Ελλάδα, β) αναφορικά µε τη διάρκεια σ̟ουδών τους, τα αθλήµατα ̟ου συγκέντρωσαν τις µεγαλύτερες
τιµές συµµετοχής ήταν: η γυµναστική φυσικής κατάστασης, η µυϊκή ενδυνάµωση και το σκάκι και γ)
αναφορικά µε το µέλλον δήλωσαν ̟ρόθεση συµµετοχής σε δέκα οκτώ αθλήµατα, λιγότερο διαδεδοµένα στην
Ελλάδα αλλά ̟ερισσότερο ε̟ιθυµητά α̟ό τους φοιτητές. Οι υ̟εύθυνοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής των
Ελληνικών Πανε̟ιστηµίων οφείλουν να εντάξουν στα ήδη υ̟άρχοντα ̟ρογράµµατα και µορφές άθλησης
̟ου υλο̟οιούν στα Πανε̟ιστήµιά τους και νέα αθλήµατα και νέες αθλητικές δραστηριότητες, ώστε να δοθεί
η δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να ασχοληθούν ̟ερισσότερο µε τα αθλήµατα ̟ου ε̟ιθυµούν.
Λέξεις κλειδιά: µορφές άθλησης, ̟ρογράµµατα άθλησης, Πανε̟ιστηµιακός αθλητισµός
Ηλεκτρονική διεύθυνση ε̟ικοινωνίας: masman@uom.gr

Investigating Student’s Sport Participation
At Greek Universities
Theophilos Masmanidis
University of Macedonia, Thessaloniki, Greece
Abstract
The purpose of present study was to explore students’ sports participation before, during and after studies in
Greek Universities. Three thousand and forty one students from seven universities in Greece completed from a
list of 34 different sports the three most favored sports according to: a) students higher sport participation rates
before university studies, b) students sport participation during university studies and c) students intentions for
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future sport participation, after the end of university studies. Results indicated that a) in the past, students
concentrated on 13 sports that were well known and widespread in Greece, b) during their studies, students
scored the highest participation rates on fitness, muscular strength and chess and c) according to future intention
students declared participation in 18 sports, although those were less common in Greece, but were more desired
by students. The official department responsible for student’s physical training in Greek Universities should
promote new sports and new types of exercise to enable students to be active sport participants during their
studies and active exercise citizens during their real life.
Key words: Sports, Sports programs, Sport participation, Greek Universities
e – mail: masman@uom.gr

Εισαγωγή
Το εκ̟αιδευτικό σύστηµα στην Ελλάδα έχει εντάξει τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό στο ευρύτερο
̟λαίσιο της εκ̟αιδευτικής διαδικασίας και στις τρεις βαθµίδες της εκ̟αίδευσης. Ο αριθµός των
αντικειµένων άθλησης στην ̟ρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκ̟αίδευση είναι όµως µικρός και ο χώρος
διεξαγωγής τους είναι ουσιαστικά οι αυλές των σχολείων. Οι µαθητές/τριες ̟ου δεν είχαν την ευκαιρία να
ασχοληθούν µε αθλήµατα και αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολείου είναι φυσικό να έχουν έρθει σε
ε̟αφή µε µεγάλη γκάµα αθλητικών δραστηριοτήτων και η αθλητική τους εµ̟ειρία να είναι ̟εριορισµένη.
Σε έρευνες ̟ου διεξήχθησαν στην Αγγλία βρέθηκε ότι οι µαθητές είναι δυσαρεστηµένοι α̟ό το ̟εριορισµένο
αριθµό αθλητικών δραστηριοτήτων ̟ου τους ̟αρέχει το σχολείο τους (Green, Smith, & Roberts, 2005), ενώ
̟αράλληλα ̟αρα̟ονιούνται ότι στα ̟ρογράµµατα άθλησης στο σχολείο τους ε̟ικρατούν τα ̟αραδοσιακά
αθλήµατα τα ο̟οία θα ̟ροτιµούσαν να αντικατασταθούν α̟ό καινούργια (McPhail, Kirk, & Eley, 2003).
Στην τριτοβάθµια εκ̟αίδευση οι φοιτητές/τριες στο ̟λαίσιο των σ̟ουδών τους έχουν τη δυνατότητα να
γνωρίσουν αθλήµατα και να ασχοληθούν µε δραστηριότητες άθλησης µε τις ο̟οίες δεν είχαν τη δυνατότητα
να ασχολήθηκαν στο ̟αρελθόν. Στα ̟ερισσότερα ̟ανε̟ιστήµια της Ελλάδας λειτουργούν Γραφεία Φυσικής
Αγωγής (ΓΦΑ) ̟ου είναι υ̟εύθυνα για την οργάνωση και λειτουργία των ̟ρογραµµάτων άθλησης. Η
στελέχωση των ΓΦΑ µε διδακτικό ̟ροσω̟ικό συνήθως ̟εριλαµβάνει µέλη Ειδικού ∆ιδακτικού Προσω̟ικού
(Ε.Ε.∆Ι.Π.) ̟ου ανήκουν οργανικά στα ̟ανε̟ιστήµια, α̟οσ̟ασµένους καθηγητές φυσικής αγωγής α̟ό τη
̟ρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκ̟αίδευση, καθώς και ωροµίσθιους ̟τυχιούχους φυσικής αγωγής α̟ό τα
̟ρογράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Για την υλο̟οίηση των αθλητικών ̟ρογραµµάτων η
̟λειονότητα των ̟ανε̟ιστηµίων διαθέτει αριθµό αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ ̟αράλληλα χρησιµο̟οιεί
και χώρους ̟ου ανήκουν στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), την το̟ική αυτοδιοίκηση και σε
σωµατεία. Ένα µέρος των αθλητικών δραστηριοτήτων διεξάγεται στο φυσικό ̟εριβάλλον (βουνά, ̟οτάµια,
λίµνες, θάλασσα).
Αθλητικές εγκαταστάσεις και ̟ρογράµµατα άθλησης στα ̟ανε̟ιστήµια
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και η ̟ροσβασιµότητα στους χώρους άθλησης και αναψυχής είναι
σηµαντικός ̟αράγοντας συµµετοχής των ατόµων σε δραστηριότητες άθλησης (Cooper & Theriault, 2008;
Liu, Taylor, & Simon, 2009; Watson et al., 2006). Ο Sallis και οι συνεργάτες του (1998) ε̟εσήµαναν ότι η
συµµετοχή των µαθητών και φοιτητών σε αθλητικές δραστηριότητες θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβοηθείται α̟ό ένα
«υ̟οστηριχτικό ̟εριβάλλον» το ο̟οίο δηµιουργείται µέσω της δυνατότητας ̟ρόσβασης σε αθλητικές
εγκαταστάσεις. Άτοµα ̟ου έχουν άµεση ̟ρόσβαση σε χώρους ό̟ου διεξάγεται µία αθλητική δραστηριότητα
είναι ̟ερί̟ου δύο φορές ̟ιο ̟ιθανό να συµµετέχουν στην αθλητική δραστηριότητα σε σχέση µε άτοµα ̟ου
δεν έχουν άµεση ̟ρόσβαση (Huston et al., 2003).
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις α̟οτελούν τον ̟ρώτο και βασικότερο ̟αράγοντα για την ανά̟τυξη
αθλητικών ̟ρογραµµάτων στην τριτοβάθµια εκ̟αίδευση (Tancred, 1995). Σε έρευνά τους στην Ελλάδα οι
Μασµανίδης, Τσιγγίλης και Κουστέλιος (2002) αναφέρουν έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων στην
̟λειονότητα των ελληνικών ̟ανε̟ιστηµίων, καθώς µόνο σε δύο ̟ανε̟ιστήµια δια̟ιστώθηκε ικανο̟οιητικός
αριθµός αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ καταγράφηκαν ακόµη και ̟ανε̟ιστήµια χωρίς αθλητικές
εγκαταστάσεις. Αντίστοιχες έρευνες στις ΗΠΑ ε̟ισηµαίνουν ότι σηµαντικό ρόλο στην α̟όφαση των
φοιτητών/τριων για την αρχική ε̟ιλογή ̟ανε̟ιστηµίου α̟οτελεί το γεγονός της ύ̟αρξης ικανο̟οιητικού
αριθµού αθλητικών εγκαταστάσεων και ̟ρογραµµάτων άθλησης (Heines, 2001; Lidsey, Sessoms, & Willis,
2009). Για το λόγο αυτό το υψηλό ε̟ί̟εδο σε αθλητικές εγκαταστάσεις και ̟ρογράµµατα άθλησης στα
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̟ανε̟ιστήµια των ΗΠΑ α̟οτελεί συγκριτικό και ανταγωνιστικό ̟λεονέκτηµα.
Η ενασχόληση των νέων µε αθλητικές δραστηριότητες στη διάρκεια των σ̟ουδών τους έχει αντίκτυ̟ο
για τη συνέχεια της ενασχόλησης µε αθλητικές δραστηριότητες σε µεγαλύτερη ηλικία. Σε ̟ροηγούµενες
έρευνες δια̟ιστώθηκε θετική συσχέτιση µεταξύ συµµετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες κατά την ̟αιδική
και εφηβική ηλικία σε σχέση µε την αθλητική δραστηριότητας των ατόµων κατά την ̟ερίοδο ενηλικίωσης
και τη µέση ηλικία (Cooper & Theriault 2008; Curtis, McTeer, & White, 1999; Green et al., 2005; Kanterset al.,
2008; Taylor et al., 1999). Ασφαλέστερη ̟ρόβλεψη για τη χρήση του ελεύθερου χρόνου ενός ατόµου στο
µέλλον, είναι η συµ̟εριφορά του ιδίου ατόµου κατά το ̟αρελθόν (Roberts, 1999; Thompson, Humbert, &
Mirwald, 2003).
Η α̟όκτηση ή η διατήρηση της συνήθειας της άθλησης στο ̟ανε̟ιστήµιο είναι ̟ολύ σηµαντική, καθώς
σε αυτή την ηλικία ως ε̟ί το ̟λείστον οι άνθρω̟οι διακό̟τουν ή οικοδοµούν τη συνήθεια της δια βίου
άθλησης (Watson et al 2006). Εάν οι φοιτητές/τριες βιώσουν τα ̟λεονεκτήµατα της άθλησης κατά τη
συµµετοχή τους στα ̟ρογράµµατα του ̟ανε̟ιστηµιακού αθλητισµού, είναι ̟ολύ ̟ιθανό να συνεχίσουν την
αθλητική τους δραστηριότητα και µετά την α̟οφοίτησή τους (Lindsey & Sessoms 2006; Collins et al., 2001;
Forrester, Arterberry , & Barcelona 2006). Αντίθετα, εάν οι φοιτητές/τριες α̟οκτήσουν αρνητικά βιώµατα
α̟ό τη συµµετοχή τους στην άθληση, είναι αρκετά α̟ίθανο να ̟αραµείνουν αθλητικά ενεργοί (Sullum,
Clark, & King, 2000). Οι φοιτητές/τριες σε ̟οσοστό 73% έχουν την ά̟οψη ότι η συµµετοχή τους σε αθλητικές
δραστηριότητες και µετά την α̟οφοίτησή τους α̟ό το ̟ανε̟ιστήµιο θα είναι σηµαντική για τη ζωή τους
(Lindsey, Sessoms,& Willis, 2009). Ο Forrester και οι συνεργάτες του (2007) δια̟ίστωσαν ότι το 75% των
ατόµων ̟ου α̟οφοίτησαν α̟ό το ̟ανε̟ιστήµιο την τελευταία τετραετία δήλωσαν ότι, ο βαθµός συµµετοχής
τους στα ̟ρογράµµατα άθλησης των ̟ανε̟ιστηµίων τους όταν ήταν φοιτητές/τριες, είχε σηµαντική
ε̟ίδραση στον τρέχοντα βαθµό συµµετοχής τους στην άθληση.
Αντικείµενα άθλησης στα Ελληνικά ̟ανε̟ιστήµια
Ο ̟ανε̟ιστηµιακός αθλητισµός στην Ελλάδα βρίσκεται σε σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε άλλες χώρες
της Ευρώ̟ης. Σε έρευνά τους ο Μασµανίδης και οι συνεργάτες του (2002) αναφέρουν ότι στην ̟λειονότητα
των ελληνικών ̟ανε̟ιστηµίων υ̟ήρχε έλλειψης αθλητικών εγκαταστάσεων, ανε̟αρκής στελέχωση των
γραφείων φυσικής αγωγής µε το α̟αραίτητο διδακτικό ̟ροσω̟ικό, έλλειψη κατάλληλων αθλητικών
̟ρογραµµάτων και µη α̟οτελεσµατική ̟ολιτική ̟ροώθησης των ̟ρογραµµάτων άθλησης. Το ̟οσοστό
συµµετοχής των φοιτητών/τριων σε ̟ρογράµµατα άθλησης και αναψυχής στα Ελληνικά ̟ανε̟ιστήµια
ανέρχονταν σε 9,11%. Το αντίστοιχο ̟οσοστό στα Ευρω̟αϊκά ̟ανε̟ιστήµια ξε̟ερνά το 50% (Aman, 1995;
Fisher, Holzer, & Sottas 2001). Ο Μασµανίδης και οι συνεργάτες του (2002) δια̟ίστωσαν ότι ο αριθµός των
αντικειµένων άθλησης ̟ου διδάσκονται στα Ελληνικά ̟ανε̟ιστήµια είναι ̟εριορισµένος και είναι στην
̟λειονότητά τους γνωστά αθλήµατα, µε τα ο̟οία οι φοιτητές/τριες είχαν ασχοληθεί και στο ̟αρελθόν σαν
µαθητές/τριες.
Αντίθετα τα ευρω̟αϊκά ̟ανε̟ιστήµια ̟ροσφέρουν µεγάλη ̟οικιλία αντικειµένων άθλησης και είναι
̟ρωτο̟όρα στην υιοθέτηση νέων µορφών άθλησης (Aman, 1995; Fisher et al., 2001; Hachmeister, 2001).
Πρόσφατη έρευνα ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις ιστοσελίδες έξι ευρω̟αϊκών ̟ανε̟ιστηµίων αναφορικά µε τα
̟ρογράµµατα άθλησης ̟ου ̟αρέχονται στους φοιτητές/τριες α̟οκάλυψε ότι, αριθµός των αντικειµένων
άθλησης στο Ελεύθερο Πανε̟ιστήµιο του Βερολίνου (“Freie Universität Berlin,” 2011) ήταν 96, στο
Πανε̟ιστήµιο της Φραγκφούρτης (“Goethe Universität Frankfurt am Main,” 2011) 89, στο Πολυτεχνείο του
Βερολίνου (“Teshnische Universität Berlin,” 2011) 103, στο ̟ανε̟ιστήµιο του Άµστερνταµ (University of
Amsterdam, 2011) 80, στο ̟ανε̟ιστήµιο της Βασιλείας (“University of Basel” 2011) 85 και στο ̟ανε̟ιστήµιο
του Μάντσεστερ (“University of Manchester”, 2011) 78. Πέρα α̟ό τα κλασικά αντικείµενα άθλησης η
̟λειονότητα των αθληµάτων ̟ου ̟ροσφέρονται στα ̟ανε̟ιστήµια αυτά είναι καινούργιες δραστηριότητες
̟ου αντα̟οκρίνονται στο σύγχρονο τρό̟ο ζωής, στις ανάγκες και τις α̟αιτήσεις των φοιτητών/τριων.
Στην Αγγλία διεξάγονται φοιτητικά ̟ρωταθλήµατα σε εθνικό και το̟ικό ε̟ί̟εδο σε 40 οµαδικά και 39
ατοµικά αθλήµατα (British Universities Sports Association, 2009). Μεγάλος είναι ε̟ίσης ο αριθµός των
αντικειµένων άθλησης ̟ου καλλιεργούνται στα ̟ανε̟ιστήµια των ΗΠΑ. Ενδεικτικά ο Byl (2002) αναφέρει
50 αθλήµατα τα ο̟οία διεξάγονται σε αγωνιστική µορφή στα ̟ανε̟ιστήµια, ενώ ̟ροτείνει να υιοθετούνται
̟οικίλες µορφές αθλητικών δραστηριοτήτων και ̟ροτρέ̟ει τους φοιτητές/τριες να συµµετέχουν στη
διαµόρφωση των ̟ρογραµµάτων άθλησης µε ότι καινούργιο ανακαλύ̟τουν στο ̟εριβάλλον τους και στο
διαδίκτυο.
Σκο̟ός της έρευνας αυτής ήταν να διερευνηθεί µε ̟οια αθλήµατα ασχολήθηκαν οι φοιτητές/τριες ̟ριν
έρθουν στο ̟ανε̟ιστήµιο, µε ̟οια αθλήµατα ασχολούνται στη διάρκεια των σ̟ουδών τους και µε ̟οια
αθλήµατα θα ε̟ιθυµούσαν να ασχοληθούν εάν τους δινόταν η δυνατότητα στο µέλλον. Η σηµασία της
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έρευνας ήταν σηµαντική καθώς οι φορείς διοίκησης των γραφείων φυσικής αγωγής των ̟ανε̟ιστηµίων
γνωρίζοντας τα αθλήµατα ̟ου ενδιαφέρουν τους φοιτητές/τριες θα αναµορφώσουν ανάλογα και το
̟εριεχόµενο των ̟ρογραµµάτων άθλησης ̟ου ̟ροσφέρουν, ώστε να γίνουν ̟ιο ελκυστικά και να αυξηθεί το
̟οσοστό των συµµετεχόντων.
Μεθοδολογία
Συµµετέχοντες: Στην έρευνα συµµετείχαν 3.041 φοιτητές/τριες, α̟ό αυτούς, το 48.1% (1453) ήταν άνδρες
και το 51.9% (1568) γυναίκες, µε µέσο όρο ηλικίας 20.84 έτη και τυ̟ική α̟όκλιση 2.10 έτη (20 άτοµα δεν
δήλωσαν το φύλο τους). Η ύ̟αρξη οργανωµένου γραφείου φυσικής αγωγής α̟οτέλεσε ̟ροϋ̟όθεση για την
ε̟ιλογή του ιδρύµατος. Ε̟ιλέχθηκαν ε̟τά α̟ό τα µεγαλύτερα ̟ανε̟ιστήµια της χώρας, τα ο̟οία
καλύ̟τουν χωρικά και ̟ληθυσµιακά το µεγαλύτερο µέρος της Ελλάδας. Α̟ό τα δύο µεγαλύτερα
̟ανε̟ιστήµια το Κα̟οδιστριακό και το Αριστοτέλειο συγκεντρώθηκαν και τα µεγαλύτερα δείγµατα του
̟ληθυσµού. Σε κάθε ̟ανε̟ιστήµιο έγινε ̟ροσ̟άθεια τα ερωτηµατολόγια να διανεµηθούν σε όσο το δυνατό
̟ερισσότερες σχολές και τµήµατα, σε όλα τα έτη και σε ανάλογο αριθµό ανδρών και γυναικών. Στο 1ο έτος
διανεµήθηκε το 15,5%, στο 2Ο έτος το 22,6%, στο 3ο έτος το 21,2%, στο 4ο έτος το 26,4%, στο 5ο έτος το 9,6%,
στο έκτο έτος το 3,2%, στο έβδοµο και άνω έτος το 1,4% των ερωτηµατολογίων.
Πίνακας 1. Εκ̟αιδευτικά Ιδρύµατα στα ο̟οία ̟ραγµατο̟οιήθηκε η έρευνα, ο αριθµός και τα ̟οσοστά
συµµετοχής των φοιτητών/τριων
Εκ̟αιδευτικό Ίδρυµα

Ν

Ποσοστό

Άνδρες

Γυναίκες

Πανε̟ιστήµιο Αθηνών

718

23.6

11.7

11.9

Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο

656

21.6

9.8

11.7

Πανε̟ιστήµιο Μακεδονίας

491

16.1

8

8.2

Πανε̟ιστήµιο Ιωαννίνων

485

15.8

6.6

9.4

Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

413

13.5

6.5

7.1

Πανε̟ιστήµιο Πατρών

182

05.9

3.6

2.3

Πανε̟ιστήµιο Κρήτης

96

03.2

1.8

1.3

3.041

100

48.1

51.9

Σύνολο

Όργανα Μέτρησης: Α̟ό κατάλογο 34 αθληµάτων οι φοιτητές/τριες κλήθηκαν να σηµειώσουν τρία
αθλήµατα µε τα ο̟οία οι ίδιοι θεώρησαν ότι ασχολήθηκαν στο ̟αρελθόν σε κά̟οιο βαθµό, στο ̟λαίσιο των
δυνατοτήτων ̟ου τους ̟ροσέφερε το σχολικό και εξωσχολικό ̟εριβάλλον. Τρία αθλήµατα µε τα ο̟οία
ασχολούνται τώρα εντός ή εκτός ̟ανε̟ιστηµίου. Τρία αθλήµατα µε τα ο̟οία σκο̟εύουν να ασχοληθούν στο
µέλλον, εάν τους δοθεί η δυνατότητα. Α̟ό τους φοιτητές/τριες ζητήθηκε να σηµειώσουν σε κάθε στήλη µέχρι
τρία α̟ό τα σηµαντικότερα για αυτούς αθλήµατα. Ε̟ίσης υ̟ήρχε ανοιχτή ερώτηση για να καταγραφεί
κά̟οιο α̟ό τα αθλήµατα ̟ου δεν αναφέρονταν στη λίστα.
∆ιαδικασία συµ̟λήρωσης των ερωτηµατολογίων: Το δείγµα της έρευνας ̟εριελάµβανε φοιτητές/τριες ̟ου
είτε συµµετείχαν, είτε δεν είχαν συµµετοχή στα ̟ρογράµµατα άθλησης των γραφείων φυσικής αγωγής των
ιδρυµάτων τους. Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν σε έντυ̟η µορφή και συµ̟ληρώθηκαν στους χώρους
των ̟ανε̟ιστηµίων. Οδηγίες για τον τρό̟ο συµ̟λήρωσης των ερωτηµατολογίων, καθώς και διευκρινήσεις
δίνονταν σε κάθε συµµετέχοντα. Τα ερωτηµατολόγια ελεγχόταν µετά την συµ̟λήρωσή τους. Τελικά το
̟οσοστό των ερωτηµατολογίων ̟ου θεωρήθηκαν ̟λήρως συµ̟ληρωµένα και έγκυρα ήταν 88%. Η
συµµετοχή στην έρευνα ήταν ανώνυµη και εθελοντική. Η έρευνα διενεργήθηκε κατά το εαρινό εξάµηνο του
2006.
Α̟οτελέσµατα
Με βάση τις α̟αντήσεις των φοιτητών/τριων δηµιουργήθηκαν τρεις οµάδες αθληµάτων. Στην ̟ρώτη οµάδα
εντάχθηκαν 13 αθλήµατα τα ο̟οία ̟αρουσίαζαν υψηλότερες τιµές στη στήλη «ασχολήθηκα στο ̟αρελθόν».
Στην δεύτερη οµάδα εντάχθηκαν 3 αθλήµατα τα ο̟οία ̟αρουσίαζαν υψηλότερες τιµές στη στήλη
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«ασχολούµαι τώρα». Στην τρίτη οµάδα εντάχθηκαν 18 αθλήµατα τα ο̟οία ̟αρουσίαζαν υψηλότερες τιµές
στη στήλη «σκο̟εύω να ασχοληθώ στο µέλλον, εάν µου δοθεί η δυνατότητα».
Πίνακας 2. Αθλήµατα στα ο̟οία οι φοιτητές/τριες ̟αρουσιάζουν τις µεγαλύτερες τιµές συµµετοχής
αναφορικά µε το «̟αρελθόν».
Αθλητική
Ενασχόληση
φοιτητών
Καλαθοσφαίριση
Ποδόσφαιρο
Πετοσφαίριση
Ελληνικοί χοροί
Κολύµβηση
Αεροβική άσκηση
Στίβος
Αντισφαίριση
Ε̟ιτρα̟έζια αντισφρ
Καράτε
Χειροσφαίριση
Μ̟αλέτο

στο
Παρελθόν

στο
Παρόν

στο
Μέλλον

1131 (37,0%)
825 (27,0%)
795 (26,0%)
592 (19,4%)
444 (14,5%)
442 (14,4%)
262 (8,6%)
219 (7,2%)
204 (6,7%)
190 (6,2%)
146 (4,8%)
33 (1,1%)

455 (14,9%)
549 (17,9%)
179 (5,9%)
170 (5,6%)
162 (5,3%)
307 (10,0%)
68 (2,2%)
94 (3,1%)
145 (4,7%)
54 (1,8%)
39 (1,3%)
12 (0,4%)

271 (8,9%)
251 (8,2%)
201 (6,6%)
163 (5,3%)
342 (11,2%)
326 (10,7%)
107 (3,5%)
217 (7,1%)
126 (4,1%)
136 (4,4)
50 (1,6%)
12 (0,4%)

Πίνακας 3. Αθλήµατα στα ο̟οία οι φοιτητές/τριες ̟αρουσιάζουν τις µεγαλύτερες τιµές συµµετοχής
αναφορικά µε τη «̟αρόν – διάρκεια φοίτησης στο Πανε̟ιστήµιο».
Αθλητική
Ενασχόληση
φοιτητών
Γυµναστική
φυσικής κατάστασης
Μυϊκή ενδυνάµωση
Σκάκι

στο
Παρελθόν

στο
Παρόν

στο
Μέλλον

369 (12,1%)

404 (13,2%)

351 (11,5%)

253 (8,3%)
114 (3,7%)

307 (10,0%)
126 (4,1%)

222 (7,3%)
91 (3,0%)

Πίνακας 4. Αθλήµατα στα ο̟οία οι φοιτητές/τριες δήλωσαν ̟ρόθεση για συµµετοχή « στο µέλλον εάν τους
δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία».
Αθλητική
Ενασχόληση
φοιτητών
∆ιεθνείς χοροί
Γιόγκα
Σκι
Ράφτινγκ
Ορειβασία
Ι̟̟ασία
Αναρρίχηση
Ξιφασκία
Ιστιο̟λοϊα
Σκο̟οβολή
Τοξοβολία
Ποδηλατοδροµία
Πόλο
Αντι̟τέριση
Κανό
Τζούντο
Πάλη
Κω̟ηλασία

στο
Παρελθόν
139 (4,5%)
74 (2,4%)
116 (3,8%)
31 (1,0%)
47 (1,5%)
43 (1,4%)
16 (0,5%)
37 (1,2%)
29 (0,9%)
30 (1,0%)
20 (0,7%)
56 (1,8%)
64 (2,1%)
49 (1,6%)
24 (0,8%)
57 (1,9%)
40 (1,3%)
33 (1,1%)

στο
Παρόν
132 (4,3%)
115 (3,8%)
132 (4,3%)
31 (1,0%)
44 (1,4%)
25 (0,8%)
24 (0,8%)
20 (0,7%)
20 (0,7%)
22 (0,7%)
19 (0,6%)
47 (1,5%)
25 (0,8%)
28 (0,9%)
13 (0,4%)
28 (0,8%)
21 (0,7%)
5 (0,2%)

στο
Μέλλον
384 (12,6%)
301 (9,8%)
258 (8,4%)
189 (6,2%)
183 (6,0%)
169 (5,5%)
161 (5,3%)
137 (4,5%)
123 (4,0%)
107 (3,5%)
103 (3,4%)
91 (3,0%)
86 (2,8%)
76 (2,5%)
72 (2,4%)
67 (2,2%)
53 (1,7%)
52 (1,7%)
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Συζήτηση
Στην ̟ρώτη οµάδα υ̟ερισχύουν τα διαδεδοµένα αθλήµατα στην Ελλάδα (αθλο̟αιδιές, στίβος,
ελληνικοί χοροί κ.ά.). ∆ηλαδή αθλήµατα µε τα ο̟οία οι σηµερινοί φοιτητές/τριες ασχολήθηκαν στο
̟αρελθόν στη ̟ρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκ̟αίδευση ή σε ιδιωτικά γυµναστήρια και σε συλλόγους.
Ό̟ως φαίνεται και στον ̟ίνακα 2, ο αριθµός των φοιτητών/τριων ̟ου ̟ροτιµά να συνεχίσει την
ενασχόλησή του µε τα ̟αρα̟άνω αθλήµατα στο ̟αρόν και στο µέλλον είναι µικρότερος σε σχέση µε το
̟αρελθόν. Κατά συνέ̟εια στα αθλήµατα αυτά ̟αρουσιάζεται µείωση ενδιαφέροντος, καθώς ̟ολλοί
φοιτητές/τριες θα ̟ροτιµούσαν να αντικαταστήσουν τον τρό̟ο γύµνασής τους µε άλλα καινούργια
αθλήµατα.
Στη δεύτερη οµάδα υ̟ερισχύουν τα αθλήµατα ̟ου ενδιαφέρουν τους φοιτητές/τριες αυτή τη χρονική
̟ερίοδο της ζωής τους (γυµναστική για φυσική κατάσταση, µυϊκή ενδυνάµωση και σκάκι). Το σκάκι είναι
̟νευµατικό ̟αιχνίδι και ίσως συνδέεται µε την ανάγκη των φοιτητών/τριων για εξάσκησης της σκέψης. Η
ενασχόληση µε το σκάκι είναι σχετικά εύκολη και ̟ροσιτή, καθώς ̟αίζεται µεταξύ δύο ατόµων στο
διαθέσιµο χρόνο τους, χωρίς να α̟αιτείται ιδιαίτερη ενδυµασία, οργάνωση και εγκαταστάσεις. Πρέ̟ει να
σηµειωθεί ότι το σκάκι ̟εριλαµβάνεται στο ετήσιο ̟ρόγραµµα των ̟ανελλήνιων φοιτητικών
̟ρωταθληµάτων. Οι άλλες δύο δραστηριότητες φανερώνουν ̟ιθανά την ανάγκη των φοιτητών/τιων να
διατηρούνται σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά και να αναδείξουν το σώµα τους.
Στην τρίτη οµάδα υ̟ερισχύουν τα λιγότερο διαδεδοµένα αθλήµατα (ευρω̟αϊκοί και
λατινοαµερικάνικοι χοροί, γιόγκα, σκι, ορειβασία, ιστιο̟λοΐα, κ.ά.). Τα αθλήµατα αυτά φαίνεται ότι
ελκύουν το ενδιαφέρον των φοιτητών/τριων, αλλά ̟ροφανώς α̟ουσιάζουν α̟ό τα ̟ρογράµµατα άθλησης
των ̟ανε̟ιστηµίων τους ή δεν είναι κατάλληλα οργανωµένα και έτσι δεν έχουν τη δυνατότητα να
ασχοληθούν µε αυτά στο βαθµό ̟ου θα ε̟ιθυµούσαν. Πρέ̟ει να ε̟ισηµανθεί ότι α̟ό τα 18 αθλήµατα της
τρίτης οµάδας τα 10 είναι ανοιχτού χώρου και διεξάγονται στο φυσικό ̟εριβάλλον.
Α̟ό τα α̟οτελέσµατα της ̟αρούσας έρευνας φάνηκε ότι υ̟άρχει η τάση στους φοιτητές/τριες να
ασχοληθούν µε νέα αντικείµενα άθλησης, τα ο̟οία δεν είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν στο ̟αρελθόν
και τα ο̟οία σε σηµαντικό ̟οσοστό διεξάγονται στο φυσικό ̟εριβάλλον. Σε ̟αρόµοια συµ̟εράσµατα
κατέληξαν και ̟ροηγούµενοι ερευνητές (Burnik & Kurner, 1995; Hachmeister, 2001; Fisher et al., 2001). Οι
Burnik και Kurner (1995) ε̟ισηµαίνουν ότι τα αθλήµατα ̟ου διεξάγονται στο φυσικό ̟εριβάλλον είναι
κατάλληλα για την δια βίου άθληση, βοηθούν τους φοιτητές/τριες να γνωρίσουν τη φύση και να
α̟οκτήσουν οικολογική συνείδηση. Η Ελλάδα είναι χώρα µε ̟λούσιο και ̟ροσβάσιµο φυσικό ̟εριβάλλον
(βουνά, ̟οτάµια, λίµνες, θάλασσα), ό̟ου είναι εφικτή η διεξαγωγή αθληµάτων και αθλητικών
δραστηριοτήτων ανοιχτού χώρου χωρίς ιδιαίτερο κόστος.
Ένας α̟ό τους κύριους στόχους του ̟ανε̟ιστηµιακού αθλητισµού είναι η αύξηση του ̟οσοστού των
αθλουµένων και η κινητο̟οίηση όσο το δυνατό µεγαλύτερου αριθµού φοιτητών/τριων. Η ̟ροσφορά
̟ρογραµµάτων άθλησης µε µεγάλο αριθµό αντικειµένων άθλησης δια̟ιστώθηκε σε ̟ροηγούµενες έρευνες
ότι βοηθά στην αύξηση του ̟οσοστού των συµµετεχόντων φοιτητών/τριων στην άθληση (Forrester,
Arterberry, & Barcelona, 2006; Huston et al, 2003). Σύµφωνα µε τους Beggs, Stitt, και Elkins (2004) o µεγάλος
αριθµός αντικειµένων άθλησης είναι α̟αραίτητος για την ̟ροσέλκυση των µη συµµετεχόντων στα
̟ρογράµµατα άθλησης φοιτητών/τριων. Οι Green, Smith και Roberts (2005) αναφέρονται σε ευρύ φάσµα
αθλητικών δραστηριοτήτων (wide sporting repertoires) µε τις ο̟οίες θα ήταν χρήσιµο να ασχολούνται οι
νέοι. Τα αθλητικά ̟ρογράµµατα θα ̟ρέ̟ει να έχουν το στοιχείο της νεοτερικότητας και να ̟ροσαρµόζονται
στις δυνατότητες των αθλουµένων (Torkildsen, 1999). Η ενασχόληση των φοιτητών/τριων µε ̟οικιλία
αθληµάτων τους βοηθά να υιοθετήσουν ένα αθλητικά ̟ιο ενεργό τρό̟ο ζωής (Kanters, et al. 2008).
Τα ̟ρογράµµατα άθλησης του ̟ανε̟ιστηµιακού αθλητισµού θα ̟ρέ̟ει να δίνουν την ευκαιρία στους
φοιτητές/τριες να έρχονται σε ε̟αφή µε ευρύ φάσµα αντικειµένων άθλησης, καθόσον οι άνθρω̟οι ως
ενήλικες τείνουν να ε̟ιλέγουν για να ασχοληθούν µε αντικείµενα άθλησης στα ο̟οία τους είναι ήδη γνωστά
(Roberts,1999; Fairclough, Straton, & Baswin, 2002). Οι Greenwood-Parr και Oslin (1998) ε̟εσήµαναν ότι οι
φοιτητές/τριες είναι ̟ιθανότερο να θελήσουν να συνεχίσουν να συµµετέχουν και ως ενήλικες σε µία
δραστηριότητα, εάν η ̟ροηγούµενη ενασχόλησή τους µε τη δραστηριότητα αυτή τους βοήθησε στον
αυτο̟ροσδιορισµό, στην αίσθηση αναγνώρισης, στην ̟ροσέγγιση των ικανοτήτων και των ορίων τους. Για
το λόγο αυτό τα ̟ρογράµµατα του ̟ανε̟ιστηµιακού αθλητισµού δεν θα ̟ρέ̟ει να ε̟ικεντρώνονται τόσο
στα οµαδικά αθλήµατα, όσο σε δραστηριότητες µη ανταγωνιστικού χαρακτήρα, σε ατοµικά αθλήµατα και σε
δραστηριότητες ̟ου διεξάγονται µεταξύ δύο ή τριών ατόµων.
Οι Μασµανίδης και Κώστα (2005) ε̟ισηµαίνουν ότι οι Έλληνες φοιτητές/τριες δεν ασχολήθηκαν µε
µεγάλη ̟οικιλία αθληµάτων και αθλητικών δραστηριοτήτων στο σχολικό τους ̟εριβάλλον στις δύο
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̟ροηγούµενες βαθµίδες της εκ̟αίδευσής τους, µε συνέ̟εια να έλκονται α̟ό δραστηριότητες άθλησης ̟ου
δεν είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν στο ̟αρελθόν. Οι Cooper και Faircloth (2006) αναφέρουν ότι οι
υ̟εύθυνοι των ̟ανε̟ιστηµιακών γυµναστηρίων θα ̟ρέ̟ει να σχεδιάζουν, να ̟ροωθούν και να ̟ροσφέρουν
αθλητικές δραστηριότητες σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/τριων σε ̟οικιλία
αθληµάτων και δραστηριοτήτων αναψυχής. Ο αριθµός και το ̟οσοστό των συµµετεχόντων, καθώς και ο
αριθµός των αθλητικών δραστηριοτήτων ̟ου ̟ροσφέρουν τα ̟ανε̟ιστήµια καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό
την α̟οτελεσµατικότητα των ̟ρογραµµάτων άθλησης.
Συµ̟εράσµατα - Προτάσεις
Οι φορείς διοίκησης του ̟ανε̟ιστηµιακού αθλητισµού θα ̟ρέ̟ει να φροντίσουν για την εξασφάλιση
των α̟αραίτητων αθλητικών υ̟οδοµών και την οργανωτική ε̟άρκεια των γραφείων φυσικής αγωγής των
̟ανε̟ιστηµίων. Ό̟ως φάνηκε α̟ό την έρευνα θα ̟ρέ̟ει να δοθεί έµφαση στη δηµιουργία και τον
εξο̟λισµό των ̟ανε̟ιστηµίων µε αίθουσες µε βάρη, καθώς και στη ̟ροσφορά ̟ρογραµµάτων ενδυνάµωσης
και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης των φοιτητών/τριων. Τα ̟ρογράµµατα άθλησης των ιδρυµάτων θα
̟ρέ̟ει να αναµορφωθούν και να εµ̟λουτιστούν µε ̟οικιλία αθληµάτων και αθλητικών δραστηριοτήτων,
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές/τριες ̟ου ε̟ιθυµούν να βρουν και να συνδεθούν µε το άθληµα
ή την αθλητική δραστηριότητα ̟ου τους ταιριάζει. Τα ̟ανε̟ιστήµια θα ̟ρέ̟ει να εκµεταλλευτούν τις
δυνατότητες ̟ου υ̟άρχουν στο φυσικό ̟εριβάλλον και να ̟ροωθήσουν αθλητικές δραστηριότητες ανοιχτού
χώρου. Α̟ώτερος στόχος της αναµόρφωσης των ̟ρογραµµάτων άθλησης θα ̟ρέ̟ει να είναι η αύξηση του
̟οσοστού των αθλουµένων. Η αύξηση της αθλητικής δραστηριότητας των φοιτητών/τριων κατά την
̟ερίοδο της ζωής τους στο ̟ανε̟ιστήµιο, είναι ̟ιθανό να τους βοηθήσει να ακολουθήσουν αθλητικό τρό̟ο
ζωής και µετά την α̟οφοίτησή τους.
Βιβλιογραφία

Aman, J. (1995). Sport for all at all levels. Proceidings of the 18th Universiade of the FISU/SECU Conference,
Sport and man: creating a new vision, pp.82-85, Fukuoka, Japan.
Beggs, B., Stitt, J., & Elkins, D. (2004). Leisure motivation of participation and nonparticipation in campus
recreational sports programs. Recreational Sports Journal 28, 65-77.
British Universities Sports Association. (2009). Handbook 2009-2010. BUSA in association with The Daily
Telegraph, Pricewaterhousen Coopers. London.
Burnik, S. & Kurner, D. (1995). Outdoor activities as part of regular sport educationon the University of
Ljubjiana. Proceedings of the 18th Universiade of the FISU/CESU Conference, sport and man: Creating
a new vision. 200-201. Fukuoka, Japan,
Byl, J. (2002). Intramural recreation: a step by step guide to creating an effective program. United States:
Human Kinetics.
Collins, J., Valerius, L., King, T., & Graham, A. (2001). The relationship between college students’ self-esteem
and the frequency and importance of their participation in recreational activities. NIRSA Journal, 25, 3847.
Cooper, N. & Theriault, D. (2008). Environment correlates of physical activity: Implications for campus
recreation practitioners. Recreational Sports Journal, 32, 97-105.
Cooper, N. & Faircloth. C. (2006). Repositioning campus recreation: A case report on Designing program
evaluation procedure. Recreational Sport Journal, 30, 126-135.
Curtis, J., McTeer, W., & White, P. (1999). Exploring affects of school sport exercise
on sport participation in later life. Sociology of Sport Journal, 16, 348-365.
Fairclough, S., Straton, G., & Baswin, G. (2002). The contribution of secondary school physical education to
lifetime physical activity. European Physical Education Review, 8 (1), 69-84.
Fisher, R., Holtzer, F., & Sottas, F. (2001). Sport and studies –A millennium research of the Swiss university
sport. Proceedings of the 21th Universide or the FISU/SECU conference, Unity Friendship and progress of
humanity through university sport, pp. 179-180, Beijing China.
Forrester, S., Arterberry, C., & Barcelona, B. (2006). Student attitudes toward sports and fitness activities after
graduation. Recreational Sports Journal, 30, 87-99.
Forrester, S., Ross, C., Hall, S., & Geary, C. (2007). Using past campus recreational Sports participation to
explain current physical activity levels of alumni. Recreational Sports Journal, 31, 83-94.
Freie Universität Berlin (2011). Ανακτήθηκε στις 12-01-2911 α̟ό την ιστοσελίδα www.hs-sport.fu -berlin.de

37
Ερευνητική

Goethe Universität Frankfurt am Main (2011). Ανακτήθηκε στις 12-01-2011 α̟ό την Ιστοσελίδα www.unifrankfrt.de
Green, K., Smith, A., & Roberts, K. (2005). Young people and lifelong participation in sport and physical
activity: a sociological physical education programs in England and Wales. Leisure Studies, 24 (1), 27-43.
Greenwood-Parr, M. & Oslin, J. (1998). Promoting lifelong involvement through physical activity. Journal of
Physical Education, Recreation and Dance, 69 (2), 72-76.
Hachmeister, C. (2001). Facilities and profiles of German university sports: An empirical analysis.
Proceedings of the 6th Annual Congress of the European College of Sport Science-15thCongress of the
German Society of Sport Science. 507. Cologne, Germany.
Heines, D. (2001). Undergraduate student benefits from university recreation. NIRSA Journal, 25, 25 -33.
Huston, S., Evenson, K. Bors, P., & Gizlice, Z. (2003). Neighborhood environment, access to places for
activity, and leisure-time physical activity in a diverse North Carolina population. American Journal of
Health promotion, 18, 56-69.
kanters, M., Bocarro, J., Casper, J., & Forrester, S. (2008). Determinants of sport participation in middle school
children and the impact of intramural sports. Recreational Sports Journal, 32, 134-151.
Lindsey, R., Sessoms, E., & Willis, G. (2009). Impact of campus recreational sports facilities and programs on
recruitment and retention among African American students: A pilot study. Recreational Sport Journal, 33,
25-34.
Lindsey, R. & Sessoms, E. (2006). Assessment of a campus recreation program on student, retention, and
frequency of participation across certain demographic variables. Recreational Sports Journal, 30, 30-39.
Liu, Y., Taylor, P. & Simon, S. (2009). Sport equity: Benchmarking the performance of English public sport
facilities.
European
Sport
Management
Quarterly,
1,
3-21.
Μασµανίδης, Θ. & Κώστα, Γ. (2005). Αθλήµατα µε τα ο̟οία οι φοιτητές/τριες του ∆ηµοκρίτειου
Πανε̟ιστήµιου Θράκης ασχολήθηκαν, θέλουν να ασχοληθούν και ε̟ιθυµούν να συµµετέχουν. 1ο
Πανελλήνιο συνέδριο αναψυχής – ελεύθερου χρόνου & αθλητικού τουρισµού, 84-86, Τρίκαλα.
Μασµανίδης, Θ., Τσιγγίλης, Ν. & Κουστέλιος, Α. (2002). Η φυσική αγωγή στην τριτοβάθµια εκ̟αίδευση:
∆ιερεύνηση της υ̟άρχουσας κατάστασης. Φυσική ∆ραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής, Ηλεκτρονικό
̟εριοδικό, www.pe.auth.gr τεύχος 3, 1-9.
McPhail, A., Kirk, D., & Eley, D. (2003). Listening to young people’s voices: Youth sports leaders’ active on
facilitating in sport. European Physical Education Review, 9(1), 57-73.
Roberts, K. (1999). Leisure in contemporary society. Wallingford, U.K.: CABI Publications.
Sallis, J., Bauman, A., & Pratt, M. (1998). Environmental and policy intervention to promote physical activity.
American Journal of Preventive Medicine, 15, 379 -397.
Sallis, J., Bauman, A., & Pratt, M. (1998). Environmental and policy intervention to promote physical activity.
American Journal of Preventive Medicine, 15, 379 -397.
Sullum, J., Clark, M., & King, T. (2000). Predictors of exercise relapse in a college population. Journal of
American College Health, 51, 175-180.
Tancred, W. (1995). Youth sport: It can be enjoyable. Proceedings of the 18th Universiade of the FISU/CESU
conference, Sport and man: creating a new vision. Pp. 190-191. Fukuoka, Japan.
Taylor, W., Blair, S., Cummings, S., Wun, C., & Malina, R. (1999). Childhood and adolescent physical activity
patterns and adult physical activity. Medicine and Science in Sports and Exercise, 31 (1), 118-123.
Teshnische Universität Berlin (2011). Ανακτήθηκε στις 12-01-2011 α̟ό την ιστοσελίδα www.tu-sport.de
Torkildsen, G. (1999). Leisure and Recreation Management. Fourth edition, E & FN Spon, Chapman & Hall.
University of Amsterdam (2011). Ανακτήθηκε στις 04-04-2011 α̟ό την ιστοσελίδα www.zoek.uva.nl
University of Basel (2011). Ανακτήθηκε στις 04-04-2011 α̟ό την ιστοσελίδα www.unisport.unibas.ch
University
of
Manchester
(2011).
Ανακτήθηκε
στις
04-04-2011
α̟ό
την
ιστοσελίδα
www.sport.manchester.ac.uk/au/clubs
Watson, J., Ayers, S., Zizzi, S., & Naol, A. (2006). Student recreation center: A comparison of users and nonusers on psychosocial variables. Recreational Sport Journal, 30, 9-19.

Υ̟εύθυνος έκδοσης: Ελληνική Εταιρία ∆ιοίκησης Αθλητισµού, Υ̟εύθυνος συντακτικής ε̟ιτρο̟ής: Χαρίλαος Κουθούρης.
Συντάκτες: Αυθινός Ιωάννης, Γαργαλιάνος ∆ηµήτρης, Κριεµάδης Αθανάσιος, Κώστας Γεώργιος, Τζέτζης Γεώργιος, Κουστέλιος
Αθανάσιος, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Γουλιµάρης ∆ηµήτριος, Θεοδωράκης Νικόλαος, Τσίοτσου Ροδούλα, Τσίτσκαρη Ευθυµία,
Πα̟αδηµητρίου ∆ήµητρα, Γλυνιά Ελένη, Νάτσης Παντελής, Κιάφας Ζαχαρίας, ∆ράκου Αµαλία. Τεχνική ε̟ιµέλεια & Φιλολογική
Ε̟εξεργασία: Στεφανία Γρηγορίου.

