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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κωνσταντίνος Γκόλτσος: Η διερεύνηση της αναγκαιότητας των σχολικών 

πρωταθληµάτων στη σχολική φυσικη αγωγή. 

(Υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Σούλα ∆ηµήτρη) 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την αναγκαιότητα των 

σχολικών πρωταθληµάτων στη σχολική φυσικη αγωγή καθώς επίσης να µελετήσει 

πιθανές διαφορές στα εµπόδια, στα κίνητρα, στην ικανοποίηση και στην δέσµευση, 

σε σχέση µε δηµογραφικούς και άλλους παράγοντες, που αντιµετωπίζουν οι µαθητές 

κατά την διαδικασία της συµµετοχής τους στα σχολικά πρωταθλήµατα. Στην έρευνα 

συµµετείχαν 2535 µαθητές και µαθήτριες Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης από 16 γενικά λύκεια, 

ηλικίας από 15 έως 18 χρόνων, (Μ.O.=16,45). Οι µαθητές προέρχονταν από 8 νοµούς 

της Ελλάδας (ηµιαστικών, αστικών και µεγάλων αστικών περιοχών). Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι στα σχολικά πρωταθλήµατα συµµετέχουν περισσότερο 

µαθητές ηµιαστικών περιοχών της B΄ και A΄ τάξης, σε οµαδικά πρωτίστως αθλήµατα 

οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και αθλητές συλλόγων, κυρίως αγόρια. Τα βασικότερα 

κίνητρα συµµετοχής από την πολιτεία είναι τα «µόρια εισαγωγής στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση», θεωρούν επίσης τα σχολικά πρωταθλήµατα αναγκαία διότι συµβάλλουν 

στην ψυχοσωµατική τους βελτίωση. Κατά την συµµετοχή τους στα σχολικά 

πρωταθλήµατα τα σηµαντικότερα εµπόδια που αντιµετωπίζουν είναι η «έλλειψη 

χρόνου» και τα «ατοµικά/ψυχολογικά» εµπόδια, ενώ ως σηµαντικότερα κίνητρα 

συµµετοχής έχουν την «βελτίωση των ικανοτήτων» τους και την «χαλάρωση-

απόδραση από την καθηµερινότητα». Είναι αρκετά ικανοποιηµένοι από την 

προσωπική τους επίδοση αλλά και από την καθοδήγηση και συµπεριφορά του 

Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) τους, όχι όµως και από το επίπεδο οργάνωσης, 

ασφάλειας και διαιτησίας των σχολικών πρωταθληµάτων. Ωστόσο, δηλώνουν 

δεσµευµένοι να ακολουθούν υγιεινές και ηθικές στάσεις και συµπεριφορές στο 

µέλλον, δηλαδή να είναι φυσικά δραστήριοι αποφεύγοντας την καθιστική ζωή, το 

αλκοόλ, το κάπνισµα, τις απαγορευµένες ουσίες, την βίαιη και επιθετική 

συµπεριφορά και γενικά να διάγουν ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Συµπερασµατικά, τα 

σχολικά πρωταθλήµατα φυσικής αγωγής είναι αναγκαία στο λύκειο καθώς 

συµβάλουν στην ψυχοσωµατική βελτίωση των µαθητών και µαθητριών και προάγουν 

την υιοθέτηση υγιεινών και ηθικών στάσεων και συµπεριφορών στο µέλλον. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:02 EEST - 54.219.128.100



 

6 
 

 

Λέξεις κλειδιά: εµπόδια, κίνητρα, ικανοποίηση, δέσµευση, αθλητική συµµετοχή, έφηβοι, 

σχολικά πρωταθλήµατα, σχολική φυσική αγωγή 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:02 EEST - 54.219.128.100



 

7 
 

ABSTRACT 

Konstantinos Goltsos: An investigation in the need of school championships in high 

school physical education level. 

Under supervision of Associate Professor Soulas Dimitrios 

The aim of the present research was to investigate the necessity of school 

championships in the school sport education and also to study possible differences 

concerning constraints, motives, satisfaction and commitment, in relation to 

demographic and other factors. In this study 2535 students participated from 10th, 11th 

and 12th grade from 16 senior high schools, aged 15 to 18 years old, (M=16,45) in 8 

prefectures of Greece (semi-urban, urban and big urban regions). The results showed 

that in the school championships more students participate from semi-urban regions 

of 11th and 10th grade, in team sports mainly who are also athletes of sport clubs, 

mainly boys. They prefer as motives of participation "bonus of entrance to university 

education" from the state and they consider the school championships necessary 

because they contribute to their psychological and physical improvement. During 

their participation in the school championships the most considerable constraints they 

face is the “lack of time” and the “individual/psychological” while as the most 

important motives of they participation they consider the “improvement of their 

skills” and the “relaxation-escape from the everyday routine”. They are satisfied 

enough from their personal performance and also from the guidance and the 

behaviour of their trainer but not from the level of organisation, safety and the 

refereeing of school championships.   However they declare their commitment to 

follow healthier and moral attitudes and behaviours in the future meaning to be 

physically active to avoid sedentary life, alcohol, smoking, illegal substances, violent 

and aggressive behaviour and generally to live a healthy way of life. In conclusion, 

high school sports championships are essential in providing psychosomatic 

improvements in male and female students alike, and in promoting the adoption of 

healthy and moral attitudes and behavior for the rest of their lives.  

 

Key words: constraints, motivation, satisfaction, commitment, sport participation, 

adolescents, school championships, school physical education 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Γενικά 

Τα σχολικά πρωταθλήµατα φυσικής αγωγής στα οποία συµµετέχουν οι 

µαθητές και οι µαθήτριες λυκείων στην Ελλάδα γίνονται σύµφωνα µε την Γ4/1770, 

30/11/1993 απόφαση του ΥΠ.∆.Β.Μ.Θ. και διεξάγονται σε τέσσερις φάσεις ως εξής: 

Α΄φάση, (εσωτερικά πρωταθλήµατα σχολείων), Β΄φάση (αγώνες νοµού), Γ΄φάση 

(αγώνες σε οµίλους µεταξύ νοµών-περιφέρειας) και ∆΄φάση (πανελλήνιοι αγώνες). 

Οι µαθητές προπονούνται και αγωνίζονται υπό τις οδηγίες των καθηγητών φυσικής 

αγωγής του σχολείου εντός του σχολικού τους ωραρίου, καθώς η συµµετοχή των 

µαθητών και των καθηγητών φυσικής αγωγής αποτελεί µέρος των σχολικών τους 

καθηκόντων. Οι µαθητές και οι µαθήτριες των πρωταθλητριών οµάδων των 

αθληµάτων σε πανελλήνιο επίπεδο, παίρνουν µόρια εισαγωγής στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση. Αυτός είναι ένας σηµαντικός λόγος πολλές φορές για τον «σκληρό» 

ανταγωνισµό των οµάδων στην τελική (∆΄) φάση των σχολικών πρωταθληµάτων 

όπου οι µαθητές ξεφεύγουν από τον βασικό τους στόχο που είναι η «συµµετοχή» και 

το «ευ αγωνίζεσθε» (οµαδικά αθλήµατα).  

Τα σχολικά πρωταθλήµατα είναι ταυτόχρονα µια δραστηριότητα αναψυχής 

και αθλητισµού, η οποία εµπεριέχει παράλληλα την ψυχαγωγία και τον ανταγωνισµό 

µαζί. Οι περισσότεροι µαθητές τουλάχιστον στις πρώτες φάσεις των πρωταθληµάτων 

(Α΄ και Β΄φάση) συµµετέχουν για λόγους ευχαρίστησης-ψυχαγωγίας (χαλάρωση, 

συµµετοχή, ταξίδια, συνεύρεση-νέες γνωριµίες µε συµµαθητές-συναθλητές), ωστόσο 

καθώς προχωράνε οι φάσεις των αγώνων (Γ΄ και ∆΄φάση) και µειώνεται δραστικά ο 

αριθµός των συµµετεχόντων σε αυτά εξαιτίας του συστήµατος πρόκρισης 

συµµετέχουν για λόγους επιτυχίας-νίκης (για να τύχουν τα προνόµια της πολιτείας ή 

να τύχουν ευρύτερης κοινωνικής αναγνώρισης).Η ραγδαία αύξηση των σωµατικών 

και ψυχικών νοσηµάτων στον άνθρωπο τα τελευταία χρόνια έχει προβληµατίσει 

έντονα πολλούς επιστήµονες στο χώρο της παιδείας, της υγείας και όχι µόνο. Μερικά 

από τα βασικά αίτια αυτού του προβλήµατος είναι η έλλειψη άσκησης, η κακή 

διατροφή, το κάπνισµα, η κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση εξαρτησιογόνων 

απαγορευµένων ουσιών και γενικά θέµατα αντίληψης του τρόπου ζωής των 

ανθρώπων, δηλαδή µε λίγα λόγια το πώς αντιλαµβάνονται τα ίδια τα άτοµα τις 
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υγιεινές και τις ανθυγιεινές τους στάσεις και συµπεριφορές, οι οποίες κυρίως 

διαµορφώνονται κατά την διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και µάλιστα σε 

σηµαντικό βαθµό στο χώρο της εκπαίδευσης στα σχολεία.  

Η φυσική δραστηριότητα, η δίαιτα, η συµµετοχή σε παθητικές 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, το κάπνισµα και η κατανάλωση αλκοόλ είναι στις 

µέρες µας βασικά στοιχεία του τρόπου ζωής των νέων. Οι Έλληνες όλων των ηλικιών 

περνούν καθηµερινά ένα µεγάλο µέρος του ελεύθερου χρόνου τους παθητικά, µε 

χαµηλό ενδιαφέρον στο ενεργητικό παιχνίδι και αυξηµένο ενδιαφέρον στην 

καθιστική αναψυχή (Avgerinos, 2008). Οι Έλληνες χαρακτηρίζονται ως τα πλέον 

παχύσαρκα άτοµα µεταξύ των άλλων ευρωπαίων και προηγούνται στις ανθυγιεινές 

συµπεριφορές όπως το κάπνισµα και η κατανάλωση αλκοόλ. Για να αντιστραφεί αυτή 

η προβληµατική κατάσταση για την υγεία απαιτούνται, εκτός των άλλων, 

παρεµβατικά προγράµµατα τα οποία θα στοχεύουν στις πολυεπίπεδες αλλαγές 

παραγόντων σε ατοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο των ατόµων σε µια 

ολοκληρωµένη προσέγγιση της προώθησης της φυσικής δραστηριότητας και της 

υγείας. Τα προγράµµατα αυτά θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες, στις 

προτιµήσεις και στα χαρακτηριστικά των νέων ατόµων. Αυτόν τον σηµαντικό και 

αποφασιστικό ρόλο µπορούν να τον παίξουν κυρίως το σχολείο και οι τοπικές 

κοινωνίες. 

Το µάθηµα της φυσικής αγωγής στο σχολείο προάγει την σωµατική και 

ψυχική υγεία των µαθητών καθώς εκφράζει αφ’ ενός την σωµατική δραστηριοποίηση 

του µαθητή και αφ’ ετέρου την «µύησή» του στην υιοθέτηση υγιεινών και ηθικών 

στάσεων και συµπεριφορών. Η σχέση της φυσικής δραστηριότητας και της φυσικής 

αγωγής µε την υγεία των µαθητών είναι ιδιαίτερα σηµαντική (Quennerstedt, 2008). Η 

φυσική δραστηριότητα και η κίνηση είναι κάτι παραπάνω από «προστατευτικές» στα 

νοσήµατα και στο υπερβολικό βάρος, και συνεπώς λόγω της στενής σχέσης της 

φυσικής δραστηριότητας και της φυσικής αγωγής, η φυσική αγωγή συµβάλλει στην 

προστασία του οργανισµού από ασθένειες και στη µείωση του υπερβολικού βάρους. 

Οι µαθητές µε περισσότερες εµπειρίες συµµετοχής στα µαθήµατα της φυσικής 

αγωγής, στις φυσικές δραστηριότητες αλλά και µε απόψεις για ιδανικό σώµα και 

τρόπο ζωής έχουν περισσότερες πιθανότητες στην προστασία της υγείας τους. 

Παράλληλα η δραστηριοποίηση του µαθητή στο µάθηµα της φυσικής αγωγής, µεταξύ 

των άλλων, εκφράζεται και µέσα από τα σχολικά πρωταθλήµατα, τα οποία µε αυτό 
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τον τρόπο αναπτύσσουν µια ισχυρότερη σχέση και επαφή του µαθητή µε την σχολική 

φυσική αγωγή.  

Στην διαδικασία συµµετοχής των µαθητών στα σχολικά πρωταθλήµατα 

εµπλέκονται διάφορες έννοιες όπως οι δηµογραφικοί παράγοντες (φύλο, ηλικία, 

κοινωνικοοικονοµικοί κ.ά.), οι ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής, (εµπόδια ή 

δυσκολίες) δηλαδή οι λόγοι που δυσκολεύουν κάποιο µαθητή να συµµετέχει σε µια 

αθλητική δραστηριότητα, τα κίνητρα, δηλαδή οι λόγοι που παρακινούν κάποιο 

µαθητή να συµµετέχει σε µια δραστηριότητα υπερνικώντας πιθανά εµπόδιά του, η 

ικανοποίηση που νοιώθει ή όχι ο µαθητής από την συµµετοχή του στους σχολικούς 

αγώνες και τέλος η πιθανή ή µη δέσµευση του µαθητή µελλοντικά σε ένα «υγιεινό» ή 

όχι τρόπο ζωής, υιοθετώντας υγιεινές και ηθικές στάσεις και συµπεριφορές και 

αποφεύγοντας ταυτόχρονα ανθυγιεινές στάσεις και συµπεριφορές. Τέλος έννοιες οι 

οποίες παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο στην λήψη απόφασης των µαθητών για 

συµµετοχή σε σχολικούς αγώνες είναι η διαπραγµάτευση, (υπερνίκηση των εµποδίων 

ή δυσκολιών που έχει ένα άτοµο) η εµπλοκή, (η ενασχόληση του ατόµου µε µια 

δραστηριότητα) και η αφοσίωση, (η υπόσχεση του ατόµου σε µια συγκεκριµένη 

συµπεριφορά). 

 

Συµµετοχή σε προγράµµατα σχολικής φυσικής αγωγής-αθλητικής 

συµµετοχής και οφέλη  

∆ιαχρονικά έχει διαπιστωθεί η σχέση της φυσικής δραστηριότητας µε την 

καλή υγεία αφού συνδέεται µε το σταθερό σωµατικό βάρος των παιδιών και των 

εφήβων αλλά και µε τη µείωση του κινδύνου µεγάλης αύξησής του, (Di Pietro, 1999). 

Τα σχολικά πρωταθλήµατα µεταξύ σχολείων που παίρνουν µέρος οι έφηβοι στα 

πλαίσια του σχολικού αθλητισµού τους παρέχουν ποικίλα εκπαιδευτικά οφέλη 

ιδιαίτερα στα κορίτσια αφού υπάρχει αύξηση της συµµετοχής των κοριτσιών σε αυτά 

τα τελευταία χρόνια. Οφέλη από την συµµετοχή στον αθλητισµό έχουν επίσης οι 

µαθητές στις καλύτερες ακαδηµαϊκές επιδόσεις τις οποίες πετυχαίνουν και στην 

ολοκλήρωση των σπουδών τους (Keays & Allison, 1995; Troutman & Dufur, 2007).  

Έρευνες έδειξαν ότι η εµπλοκή σε αθλητική συµµετοχή των µαθητών στο 

λύκειο βελτίωσε την ψυχική τους ευεξία, (Greenleaf, Boyer, & Petrie, 2009) και η 

φυσική δραστηριότητα µείωσε τον κίνδυνο απαισιοδοξίας και τάσης για αυτοκτονία 

στους εφήβους, ενώ αύξησε το επίπεδο αισιοδοξίας στα κορίτσια (Talliaferro, Rienzo, 
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Miller, Pigg, & Dodd, 2008). Τα προγράµµατα φυσικής αγωγής που είναι 

προσανατολισµένα στην ψυχαγωγία µείωσαν τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης και 

αύξησαν την αίσθηση ψυχικής ευφορίας (Balady, 2000; Cai,  2000). Τα σχολικά 

προγράµµατα φυσικής αγωγής εµπεριέχουν πολλές ευκαιρίες για ανάληψη 

πρωτοβουλιών, δίνουν στους µαθητές την ευκαιρία για άµεση δηµιουργία και 

ανάπτυξη µέσα από δραστηριότητες τις οποίες θέλουν να απολαύσουν και επιτρέπουν 

στους µαθητές να εµπλέκονται στην εξέλιξη των διασκεδαστικών παιχνιδιών που 

επιθυµούν να παίζουν (Coleman & Iso Ahola, 1993). 

Στην Αµερική έχει διαπιστωθεί η σχέση της βελτίωσης της γενικής οικονοµίας 

της χώρας από τα οφέλη που παρέχει στους µαθητές η ανάπτυξη αθλητικών 

προγραµµάτων στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η οποία αποτελεί επένδυση για τη 

χώρα (Miracle, 1985). Τα οικονοµικά οφέλη στον Καναδά από την εµπλοκή των 

ατόµων µε τον αθλητισµό στην ενηλικίωση λόγω της αποφυγής τους από διάφορα 

ψυχοσωµατικά προβλήµατα ήταν πολλά, όπως τονίζεται σε σχετική έρευνα (Curtis, 

Mc Teer, & White, 1999). Αλλά και στην Ελλάδα ο αθλητισµός αναψυχής δίνει 

σηµαντικά οφέλη (φυσιολογικά, ψυχολογικά, κοινωνικά) στους συµµετέχοντες και 

κατ’ επέκταση αυξηµένη απόδοση στην εργασία τους καθώς και µείωση των εξόδων 

περίθαλψής των, αφού καθίστανται περισσότερο υγιείς σωµατικά και ψυχικά 

(Alexandris, 1998). Σύµφωνα µε την Θεωρία Προσωπικής Επένδυσης η συµµετοχή 

σε φυσικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο των ατόµων παρέχει πολλαπλά 

οφέλη όπως για παράδειγµα να νοιώθουν ωραία, να έχουν καλή απόδοση και άλλα, 

γεγονός το οποίο αποτελεί προσωπική επένδυση στον άνθρωπο (Raedeke, 1997). 

Οφέλη όµως υπάρχουν και στις ηθικές συµπεριφορές αφού βρέθηκε ότι οι ατοµικές 

ανθρώπινες αξίες µεταξύ των οποίων η τιµιότητα και η συνέπεια σχετίζονται µε την 

αθλητική συµµετοχή, (McLean & Hamm, 2008). Ωστόσο όµως υπάρχουν και 

αρνητικές συνέπειες από την συµµετοχή στα διάφορα αθλήµατα αφού στην Αµερική 

βρέθηκε ότι το 4,1% των ανδρών και το 1,2% των γυναικών που συµµετείχαν σε 

αθλητισµό στο λύκειο δήλωσαν ότι παίρνουν αναβολικά (Durant, Middleman, 

Faulkner, Emans, & Woods, 1997). 

 

Σχολικά πρωταθλήµατα και συµµετοχή 

Τα σχολικά πρωταθλήµατα είναι µια δραστηριότητα αναψυχής αφενός 

(κυρίως στις πρώτες φάσεις Α΄ και Β΄) αφού ο συµµετέχων πέρα από την ευκαιρία 
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για αθλητική απόδοση έχει και ευκαιρίες συµµετοχής, εκτόνωσης, ψυχικής ευφορίας 

και ευεξίας, καλύτερης φυσικής λειτουργίας, αντίστασης στο γήρας, 

κοινωνικοποίησης, (Χρόνη, 2001) και αφετέρου µια δραστηριότητα συναγωνισµού 

(στην Γ΄ και ∆΄  φάση) αφού οι µαθητές επιδιώκουν την νίκη. Τα σχολικά 

πρωταθλήµατα επίσης καλύπτουν ένα σηµαντικό µέρος της αναψυχής των µαθητών 

αφού τα στενά πλαίσια του µαθήµατος της φυσικής αγωγής για την ανάπτυξη κυρίως 

των κινητικών δεξιοτήτων των µαθητών δεν αφήνουν περιθώρια για αναψυχή στους 

µαθητές (Schroeder & Cluphf, 2007). 

 

Ηθική συµπεριφορά, παρακίνηση και αθλήµατα 

Οι απόψεις για την ηθική στον αθλητισµό µεταξύ των ερευνητών διίστανται. 

Άλλοι υποστηρίζουν ότι ο αθλητισµός συµβάλλει στην ανάπτυξη της ηθικής των 

ατόµων και άλλοι όχι. Οι ∆ιγγελίδης και Κροµµύδας, (2008) υποστήριξαν ότι οι 

θετικές αθλητικές συµπεριφορές σχετίζονται θετικά µεταξύ άλλων µε την 

ικανοποίηση από την φυσική αγωγή. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο χώρος της 

φυσικής αγωγής και του αθλητισµού είναι ο πιο πρόσφορος για την ηθική ανάπτυξη 

των µαθητών, (Μπαλασάς, Πρώιος, ∆ογάνης, & Μπαλασάς, 2006) και ότι η ηθική 

ανάπτυξη είναι ένα σύστηµα αξιών στο οποίο βασίζονται οι αποφάσεις που 

σχετίζονται µε το «σωστό» και το «λάθος», το «καλό» και το «κακό». Σύµφωνα µε 

έρευνα, η ηθική ανάπτυξη των µαθητών διαµέσου της φυσικής αγωγής 

πραγµατοποιείται µόνο όταν το µάθηµα της φυσικής αγωγής περιέχει στρατηγικές 

ηθικής ανάπτυξης, (Χασάνδρα, 2006). Ωστόσο υπάρχει διαφοροποίηση στην 

δέσµευση σε ηθικές συµπεριφορές µεταξύ των δυο φύλων και µεταξύ των βαθµίδων 

εκπαίδευσης όπως βρέθηκε σε έρευνα, όπου τα αγόρια της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης είχαν χαµηλότερες επιδόσεις στη διάσταση «σεβασµός στους 

συµπαίκτες» σε σχέση µε τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας αλλά και σε σχέση µε τα 

παιδιά της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, (Παπαγεωργίου, Χασάνδρα, & 

Χατζηγεωργιάδης, 2008). 

 

Ανθυγιεινές συµπεριφορές & έφηβοι  

Η εφηβεία είναι αναµφισβήτητα ένα από τα πιο ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης 

της ζωής του ανθρώπου ψυχοσωµατικά και πνευµατικά καθώς οι έφηβοι είναι 
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περισσότερο επιρρεπείς σε ανθυγιεινές συµπεριφορές, (Parvizy, Nikbahkt, Tehrani, & 

Shahrokhi, 2005). Οι ανθυγιεινές συµπεριφορές από µαθητές όπως η έλλειψη 

άσκησης, η κακή διατροφή και το κάπνισµα, (Θεοδωράκης & Παπαϊωάννου, 2002) 

και η ηθική συµπεριφορά στη σχολική φυσική αγωγή, (Χασάνδρα, 2006) είναι 

έννοιες οι οποίες διαµορφώνονται στην εφηβική ηλικία των ατόµων.  

Μεταξύ των πιο επιβλαβών ανθυγιεινών συµπεριφορών βρίσκεται το 

κάπνισµα το οποίο θεωρείται υπεύθυνο για τις περισσότερες αιτίες θανάτου αφού τα 

τελευταία χρόνια έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις σε παγκόσµιο επίπεδο (Ford & 

DiStefano, 1991). Σηµαντική επίσης ανθυγιεινή συµπεριφορά είναι η µη σωστή 

διατροφική συνήθεια η οποία οδηγεί σε παιδική και εφηβική παχυσαρκία που είναι 

ένα φαινόµενο στην εποχή µας και η οποία ευθύνεται για µια σειρά νοσηµάτων, γι’ 

αυτό η πρόληψή της έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον άνθρωπο. Η παιδική και η 

εφηβική παχυσαρκία έχουν πάρει µεγάλες διαστάσεις και στην χώρα µας τα 

τελευταία χρόνια αφού όπως διαπιστώθηκε από διάφορες έρευνες τα ποσοστά των 

υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών των τελευταίων ετών είναι αυξηµένα σε σχέση 

µε τα ποσοστά άλλων χωρών (Papadimitriou, Douros, Fretzayas, & Nikolaidou, 

2007). Σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµησή της παίζει η φυσική δραστηριότητα και η 

άσκηση καθώς η έλλειψή τους δηµιουργεί πλεόνασµα θερµίδων µε φυσικό 

επακόλουθο την δηµιουργία της παχυσαρκίας  (Kosti, Panagiotakos, Mihas, Alevizos, 

Zambelas, Marioris et al., 2007). Σε ότι αφορά τις συµπεριφορές των εφήβων στην 

Ελλάδα έχουν διαπιστωθεί δύο χαρακτηριστικά προφίλ µαθητών, εκείνων που 

υιοθετούν θετικές στάσεις και συµπεριφορές για έναν υγιεινό και αθλητικό τρόπο 

ζωής και εκείνων που υιοθετούν αρνητικές στάσεις και συµπεριφορές για έναν µη 

υγιεινό τρόπο ζωής, δηλαδή υιοθετoύν αρνητικές στάσεις και συµπεριφορές για την 

άσκηση αλλά και την υγιεινή διατροφή, ενώ επιλέγουν θετικές στάσεις και 

συµπεριφορές για τις µη υγιεινές συµπεριφορές (κάπνισµα, απαγορευµένες ουσίες, 

επιθετικές και µη ηθικές συµπεριφορές). Ο αθλητικός τρόπος ζωής επιδρά και σε 

άλλους τοµείς της καθηµερινής ζωής των µαθητών. Γενικότερα, τα παιδιά που 

υιοθετούν ανθυγιεινές συµπεριφορές, καπνίζουν αποφεύγουν την άσκηση και την 

υγιεινή διατροφή, τείνουν να σχετίζονται άµεσα µε τα παιδιά που στρέφονται προς 

απαγορευµένες ουσίες ή τη συµµετοχή σε µη ηθικές και επιθετικές συµπεριφορές, 

(βίαια επεισόδια) (Θεοδωράκης & Παπαϊωάννου, 2002; Θεοδωράκης & Χασάνδρα 

2005). 
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Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της υιοθέτησης ανθυγιεινών 

συµπεριφορών εφαρµόζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών διάφορα παρεµβατικά 

προγράµµατα. Ωστόσο από τα πιο αποτελεσµατικά παρεµβατικά προγράµµατα 

πρόληψης κατά του καπνίσµατος είναι εκείνα που γίνονται στο σχολικό περιβάλλον, 

(Chou, Li, Unger, Xia, Sun, Guo et al., 2006; Jarvis & Stark, 2005). Γίνεται 

αντιληπτό ότι ο ρόλος του σχολείου και του µαθήµατος της φυσικής αγωγής είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικός στην υιοθέτηση υγιεινών συµπεριφορών. 

 

∆ηµογραφικοί παράγοντες 

Το φύλο είναι από τους σηµαντικότερους παράγοντες που διαµορφώνουν την 

συµµετοχή των µαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες. Έχει µελετηθεί διαχρονικά 

και έχει βρεθεί ότι τα αγόρια συµµετέχουν περισσότερο σε αθλητικές δραστηριότητες 

σε σχέση µε τα κορίτσια (Μπερτάκη, Μιχαλοπούλου, Αργυροπούλου, & Μπιτζίδου, 

2007), για διαφορετικούς λόγους όπως για παράδειγµα επειδή οι γονείς συνήθως 

παρακινούν τα αγόρια να συµµετέχουν περισσότερο στον αθλητισµό (Messner, 

1988), είτε επειδή ακόµη και τα µέσα ενηµέρωσης ενδιαφέρονται στερεότυπα 

περισσότερα για τον ανδρικό αθλητισµό, (Theberge, 1991) αλλά και λόγω χαµηλής 

αυτοεκτίµησης των ίδιων των γυναικών, (Raymore, Godbey, & Crawford, 1994). 

Ένας άλλος επίσης σηµαντικός παράγοντας στην συµµετοχή σε αθλητικές 

δραστηριότητες είναι η ηλικία καθώς µε την αύξησή της µειώνεται η συµµετοχή σε 

αθλητικές δραστηριότητες ιδιαίτερα των γυναικών, (Coalter, Dower, & Baxter, 1995) 

και µάλιστα σε οργανωµένες αθλητικές δραστηριότητες, (Hamalainen, Nuppone, 

Rimpela, & Rimpela, 2000). 

 

Ανασταλτικοί παράγοντες 

Ερευνητές έχουν µελετήσει τους ανασταλτικούς παράγοντες ατόµων στην 

συµµετοχή τους σε δραστηριότητες, (Crawford & Godbey, 1987) όπου οι 

ανασταλτικοί παράγοντες ή εµπόδια ή δυσκολίες όπως αλλιώς ονοµάζονται 

κατηγοριοποιούνται στα εσωτερικά εµπόδια, (ψυχολογικές καταστάσεις και 

συµπεριφορές του ατόµου) τα οποία συµβάλλουν καθοριστικά στην συµµετοχή των 

ατόµων, στα διαπροσωπικά εµπόδια, (π.χ. η αδυναµία εύρεσης παρέας) και στα 

δοµικά εµπόδια, (π.χ. η αδυναµία εύρεσης πόρων για συµµετοχή) τα οποία παίζουν 
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ρόλο στην προτίµηση της συµµετοχής. Οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν την 

στενή σχέση των εµποδίων µε την παρακίνηση (Alexandris, Tsorbatzoudis, & 

Grouios, 2002) και την συµµετοχή, η οποία συνδέεται αρνητικά µε τα εµπόδια και 

θετικά µε την παρακίνηση (Carroll & Alexandris, 1997). Τα σηµαντικότερα εµπόδια 

είναι αυτά της έλλειψης χρόνου (Carroll & Alexandris, 1997; Γκόλτσος, Τζήκα, 

Κουθούρης, & Χατζηγεωργιάδης, 2004; Θεοδωράκης, Αλεξανδρής, Πανοπούλου, & 

Βλαχόπουλος, 2008). Σύµφωνα µε το ιεραρχικό µοντέλο των εµποδίων τα εσωτερικά 

εµπόδια παρεµβαίνουν πρώτα στην διαδικασία λήψης απόφασης και είναι τα πιο 

ισχυρά, στην παρακίνηση όµως δρουν παράλληλα και άλλοι διάφοροι «ψυχολογικοί 

µεσολαβητές» όπως ο συναγωνισµός, η αυτονοµία και η εµπλοκή (Deci & Ryan, 

1985). 

Στα κυριότερα εµπόδια των µαθητών για συµµετοχή στον σχολικό αθλητισµό 

αναφέρονται η έλλειψη χρόνου λόγω σχολικών υποχρεώσεων, η απαγόρευση από την 

οικογένεια, η έλλειψη δεξιοτήτων ή ταλέντου, η έλλειψη ενηµέρωσης και η έλλειψη 

κατάλληλων προγραµµάτων άσκησης (Coetzee, Coetzee, & Botha, 2004). Τα 

περισσότερα εµπόδια τα αντιµετωπίζουν οι µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων κυρίως 

λόγω έλλειψης χρόνου εξαιτίας των σχολικών τους υποχρεώσεων (∆αµιανίδης, 

Κουθούρης, & Αλεξανδρής, 2007). Σε ότι αφορά το φύλο περισσότερα εµπόδια 

αντιµετωπίζουν τα κορίτσια σε σχέση µε τα αγόρια (Αυγερινός, Στάθη, Almond, & 

Κιουµουρτζόγλου, 2002; Γογγάκη, Χριστόδουλος, & Κάτσικας, 2004). Τέλος οι 

µαθητές που συµµετέχουν παράλληλα και σε αθλητικούς συλλόγους αντιµετωπίζουν 

λιγότερα εµπόδια συµµετοχής σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής σε σχέση µε 

τους µαθητές που δεν συµµετέχουν σε αθλητικούς συλλόγους (∆αµιανίδης & συν., 

2007). 

 

Κίνητρα συµµετοχής 

Οι µαθητές στην διαδικασία συµµετοχής τους στα σχολικά πρωταθλήµατα 

παρακινούνται από διάφορα κίνητρα όπως από την επίτευξη προσωπικών τους 

στόχων, να χαλαρώσουν, να κάνουν παρέες και να δηµιουργήσουν νέες φιλίες. Η 

παρακίνησή τους αυτή είτε είναι εσωτερική (όταν κάποιος κάνει κάτι για το κέφι του, 

για προσωπική του ευχαρίστηση και ικανοποίηση) είτε είναι εξωτερική (όταν κάποιος 

κάνει κάτι για χάρη των άλλων) (Deci & Ryan, 1985). Ωστόσο υπάρχει και η µη 

παρακίνηση, όταν δηλαδή τα άτοµα είναι µη παρακινούµενα αφού υπάρχει η έλλειψη 
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της σχετικής παρακίνησης. Αυτά τα άτοµα δεν έχουν ούτε πρόταση ούτε προσδοκίες 

για την συµµετοχή τους σε µια δραστηριότητα και τότε πιθανόν σταµατούν αυτήν την 

δραστηριότητα. Πάντως η εσωτερική παρακίνηση συνδέεται στενά µην πρόθεση των 

ατόµων να συνεχίσουν µελλοντικά την αθλητική δραστηριότητα (Papacharisis, 

Simou, & Goudas, 2003). 

Σύµφωνα µε ερευνητές η παρακίνηση συνδέεται µε µια σειρά θετικών 

επακόλουθων συµπεριφορών όπως αυξανόµενα επίπεδα συµµετοχής, θετικά 

συναισθήµατα, συνέχιση και αύξηση της αθλητικής συµµετοχής (Iso Ahola, 1989; 

1999; Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Briere, & Blais, 1995). Επίσης άλλα 

εξωτερικά κίνητρα συµµετοχής είναι η σωµατική διάπλαση, η οµορφιά, η γενικότερη 

εµφάνιση και ο έλεγχος του σωµατικού βάρους. 

Σηµαντικό ρόλο στην παρακίνηση κατέχει η «πρόταση ισορροπίας», (balance 

proposition) η οποία πιθανόν είναι το σηµαντικότερο όλων όσων πρότειναν οι 

Jackson, Crawford και Godbey (1993) καθώς αναπτύσσει την ιδέα της 

αλληλεπίδρασης των εµποδίων µε την δύναµη της παρακίνησης για αναψυχή. Επίσης 

σηµαντικό ρόλο στην παρακίνηση παίζει η ικανοποίηση. Σύµφωνα µε τους Ragheb 

και Tate (1993) προτείνεται ένα µοντέλο συµπεριφοράς στην αθλητική συµµετοχή 

βασισµένο στην τάση – δύναµη της παρακίνησης το οποίο διάκειται φιλικά προς τον 

ελεύθερο χρόνο και την ικανοποίηση. Επίσης οι Deci και Ryan (1985) πρότειναν ότι 

τα άτοµα διαφέρουν σηµαντικά στην εσωτερική ή την εξωτερική παρακίνηση που 

έχει το καθένα, στο βαθµό που επιθυµεί την εσωτερική ή την εξωτερική ανταµοιβή. 

Αυτές οι ατοµικές διαφορές µεσολαβούν σε συγκεκριµένες ανάγκες ή αιτίες. 

Σύµφωνα µε έρευνα βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα αθλητικά 

κίνητρα µεταξύ του φύλου και των επιπέδων συµµετοχής, και σε επίπεδο σχολικών 

πρωταθληµάτων και σε επίπεδο αθλητισµού αναψυχής, (Sit & Lindner, 2006). 

Μεταξύ των κινήτρων των µαθητών για αθλητική συµµετοχή είναι η ποικιλία 

αθληµάτων και δραστηριοτήτων φυσικής κατάστασης, η αύξηση των προκλήσεων 

στο µάθηµα της φυσικής αγωγής και η αύξηση στην παρακίνηση των µαθητών για 

συµµετοχή σε δραστηριότητες εκτός σχολείου (Rikard & Banville, 2006). 

 

Ικανοποίηση 

Η ικανοποίηση από την συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες αφορά 

διάφορες έννοιες όπως η µεταχείριση και η συµπεριφορά του Κ.Φ.Α. στους µαθητές, 
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η προσωπική επίδοση των µαθητών αλλά και άλλα θέµατα οργάνωσης των σχολικών 

πρωταθληµάτων που σχετίζονται µε την διαιτησία, την ασφάλεια και τις 

εγκαταστάσεις των αγώνων.  

Η έλλειψη ικανοποίησης από την αθλητική συµµετοχή είναι µια από τις 

σηµαντικότερες αιτίες εγκατάλειψης της αθλητικής δραστηριότητας όπως 

διαπιστώθηκε σε σχετική έρευνα, (Boiche & Sarrazin, 2007). Η υποστήριξη των 

µαθητών από τους Κ.Φ.Α. συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στην ικανοποίηση των 

µαθητών, αφού είναι µια από τις κυριότερες αιτίες ικανοποίησης (Coatsworth & 

Conroy, 2009). Όσο περισσότερο συµµετέχουν οι µαθητές σε αθλητικές 

δραστηριότητες τόσο περισσότερο ικανοποιηµένοι πιθανόν να είναι (Varca, Schaffer, 

& Saunders, 1984). Η σύνδεση της συχνότητας συµµετοχής επιβεβαιώθηκε και σε 

άλλη έρευνα σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου (Debate, Gabriel, Zwald, Huberty, & 

Zhang, 2009). 

Εκτός όµως από την συµµετοχή άλλοι λόγοι που διαφοροποιούν την 

ικανοποίηση των αθλητών είναι η πρωτοβουλία-αυτονοµία που δίνει ο προπονητής 

στους αθλητές του, το φύλο, οι αθλητικές εµπειρίες και το άθληµα ή η δραστηριότητα 

συµµετοχής, (Adie, Duda, & Ntumanis, 2008). Σε έρευνα που έγινε σε έλληνες 

αθλητές διαπιστώθηκε ότι το φύλο και η αθλητική εµπειρία είναι παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν την ικανοποίηση των αθλητών, (Θεοδωράκης & Μπεµπέτσος, 

2003). Ακόµη παράγοντας ικανοποίησης των αθλητών είναι η ηγεσία στην οµάδα των 

ίδιων των αθλητών όπως έχει διαπιστωθεί, (Eys, Loughead & Hardy, 2007). 

 

∆έσµευση από την συµµετοχή σε αθλητική δραστηριότητα-σχολικούς 

αγώνες 

Η δέσµευση των ατόµων για διατήρηση της αθλητικής τους δραστηριότητας 

αλλά και των δια βίου υγιεινών και ηθικών συµπεριφορών είναι ένα σύνθετο 

φαινόµενο το οποίο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως οι ευκαιρίες 

συµµετοχής, η διασκέδαση, η ικανοποίηση από την συµµετοχή, η  επένδυση που 

κάνει κάποιος στον εαυτό του, το φύλο και η ηλικία του. Η διασκέδαση από την ίδια 

την δραστηριότητα, η προσωπική επένδυση και η κοινωνική υποστήριξη είναι 

σηµαντικοί λόγοι δέσµευσης των ατόµων στην προσκόλληση σε φυσικές 

δραστηριότητες, όπως επίσης και το επίπεδο δεξιοτήτων των ατόµων αυτών όπως 

διαπιστώθηκε τόσο στην Ελλάδα (Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis, & Grouios, 
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2002) όσο και στο εξωτερικό, (Casper, 2005). Η ικανοποίηση επίσης ήταν ο 

ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης της δέσµευσης µεταξύ όλων των δηµογραφικών 

µεταβλητών όπως διαπιστώθηκε  σε άλλη έρευνα, (Casper & Stellino, 2008). Τα 

ψυχολογικά εµπόδια και η σωµατική διάπλαση των ατόµων είναι επίσης λόγοι 

µικρότερης δέσµευσης για αθλητική συµµετοχή σύµφωνα µε σχετική έρευνα, 

(Alexandris, Grouios, Tsorbatzoudis, & Bliatsou, 2001). Σε ότι αφορά την δέσµευση 

για διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας σε µαθητές λυκείου βρέθηκε ότι η 

ικανοποίηση σε θέµατα δίκαιης µεταχείρισης συµβάλλει καθοριστικά στην 

διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας, (Whisenant, 2005). Επίσης ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι οι αθλητικές εµπειρίες και η φυσική δραστηριότητα που έχουν οι 

µαθητές στο σχολικό τους περιβάλλον αυξάνουν την αθλητική συµµετοχή τους από 

την εφηβεία στην ενηλικίωση, (Kelly 1980; Malina, 1996; Watkins, 1983; White & 

Curtis, 1990; Yang, 1997). Η µακρόχρονη ενασχόληση των µαθητών µε τον 

εξωσχολικό αθλητισµό (σωµατειακό) επιφέρει ψυχολογική δέσµευση στους µαθητές 

να συνεχίσουν την συµµετοχή σε αθλητική δραστηριότητα, (Lau, Fox, & Cheung, 

2005). Ακόµη διαπιστώθηκε ότι η συµµετοχή µαθητών λυκείου σε σχολικά και µη 

πρωταθλήµατα αυξάνει την ενασχόλησή τους αργότερα ως ενήλικες σε φυσική 

δραστηριότητα λόγω της οργανωµένης µορφής της φυσικής δραστηριότητας, (Howell 

& McKenzie, 1987). Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας επιβεβαιώνονται και από 

άλλη έρευνα (Schreeder, Thomis, Vanreusel, Lefevre, Renson, Vanden et al., 2006) 

όπου βρέθηκε ότι αυξήθηκε η αθλητική ενασχόληση των µαθητών από την εφηβεία 

στην ενηλικίωση. Η αθλητική συµµετοχή κατά την εφηβεία ήταν ο ισχυρότερος 

παράγοντας πρόβλεψης της ενασχόλησης των ενήλικων σε φυσικές δραστηριότητες 

από ότι το µορφωτικό επίπεδο και η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των γονέων. Οι 

αθλητικές εµπειρίες στο λύκειο φαίνεται να παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην 

ενασχόληση των ατόµων µε φυσικές δραστηριότητες στην µετέπειτα ζωή τους. 

Σύµφωνα µε την «Θεωρία της Συνέχειας» για την ηλικία τα άτοµα τα οποία 

είναι «µυηµένα» στον αθλητισµό και γενικά στην φυσική δραστηριότητα στην 

σχολική ηλικία συνεχίζουν να ασχολούνται σε ανάλογες φυσικές δραστηριότητες 

στον ελεύθερο χρόνο τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα ως ενήλικες διατηρώντας 

τον προηγούµενο τρόπο ζωής τους, (Atchley, 1989; & Mc Pherson, 1998). 

Το φύλο είναι σηµαντικός παράγοντας δέσµευσης για φυσική δραστηριότητα 

στο µέλλον αφού σχετίζεται µε τις ευκαιρίες αθλητικής συµµετοχής, οι οποίες είναι 

περισσότερες στα αγόρια από ότι στα κορίτσια, µε συνέπεια την µεγαλύτερη 
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αθλητική συµµετοχή τους άρα και την µεγαλύτερη δέσµευσή τους µελλοντικά σε 

φυσικές δραστηριότητες, (Miller, Heinrich, & Baker, 2000). Σηµαντικό ρόλο ακόµη 

για την δέσµευση των ατόµων σε αθλητισµό παίζει η υποστήριξη των µαθητών από 

το οικογενειακό περιβάλλον και από τον προπονητή τους όπως υποστηρίχθηκε από 

έρευνα που διεξήχθη σε αθλητές γυµναστικής, (Weiss & Weiss, 2006). Ο τύπος της 

αθλητικής δραστηριότητας καθώς και το επίπεδο των ικανοτήτων των ατόµων 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στο επίπεδο δέσµευσης για αθλητική συµµετοχή (Casper & 

Andrew, 2008). 

Η διαµόρφωση και υιοθέτηση υγειινών και ηθικών στάσεων και 

συµπεριφορών από τους ανθρώπους είναι θέµα παιδείας και εκπαίδευσης γενικότερα 

και επιτυγχάνεται από τις µικρές ηλικίες (παιδική, εφηβική) και µάλιστα στο σχολικό 

περιβάλλον µε ευθύνη της κάθε πολιτείας. Το σχολείο και ιδιαίτερα το µάθηµα της 

φυσικής αγωγής µπορεί να επηρεάσει τις στάσεις των µαθητών σε υγιεινές 

συµπεριφορές προβάλλοντας το πρότυπο του υγιούς σώµατος. Το γεγονός αυτό 

καθιστά περισσότερο αναγκαίο από ποτέ το µάθηµα της φυσικής αγωγής στην 

εκπαίδευση, που εκτός της άσκησης δίνει και άλλα σηµαντικά µηνύµατα στα παιδιά 

όπως η αποφυγή της παχυσαρκίας, η αποτροπή τους από το αλκοόλ, το κάπνισµα, τα 

ναρκωτικά κ.α. 

 

Εµπλοκή (ενασχόληση), διαπραγµάτευση και πίστη 

Σηµαντικές έννοιες στην συµµετοχή των ατόµων µε αθλητικές 

δραστηριότητες είναι η εµπλοκή, η διαπραγµάτευση και η πίστη. O Rothschild (1984) 

όρισε την εµπλοκή ως µια ψυχολογική κατάσταση παρακίνησης, διέγερσης ή 

ενδιαφέροντος µεταξύ ενός ατόµου και µιας δραστηριότητας. 

Σύµφωνα µε τους Jackson et al. (1993) η συµµετοχή σε δραστηριότητες στον 

ελεύθερο χρόνο εξαρτάται όχι από την απουσία εµποδίων αλλά από την 

διαπραγµάτευση αυτών. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των εµποδίων και της 

παρακίνησης πιθανόν είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στην διαδικασία 

διαπραγµάτευσης και ίσως καθορίζει την συµµετοχή.  Πρώτα από όλους τους 

ερευνητές οι Henderson, Bedini, Hecht και Schuller (1995) και οι Jackson και Rucks 

(1995) προσπάθησαν να αναλύσουν λεπτοµερώς τις πηγές διαπραγµάτευσης και τις 

στρατηγικές που χρησιµοποιούνται από τους ανθρώπους. 
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Η πίστη (αφοσίωση) είναι µια έννοια η οποία µπορεί να προβλέψει το επίπεδο 

της δραστηριότητας της εµπλοκής (Corbin, Nielson, Borsdorff, & Laurie, 1987). Η 

αφοσίωση σχετίζεται άµεσα µε τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια. Εάν η αφοσίωση 

µπορεί να προβλεφθεί από τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια τότε µπορεί να αυξηθεί η 

δέσµευση στη συµµετοχή, (Le Unes & Nation, 1996; Willis & Campbell, 1992). 

Παρόµοιοι όροι µε την αφοσίωση και την δέσµευση είναι η πίστη και η υποταγή στην 

επιθυµία (Jackson & Dunn, 1991; Wright & Goodale, 1991). 

 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την αναγκαιότητα των 

σχολικών πρωταθληµάτων στη σχολική φυσική αγωγή όπως επίσης να διερευνήσει 

τα εµπόδια, τα κίνητρα, την ικανοποίηση και την δέσµευση των µαθητών σε σχέση µε 

δηµογραφικούς και άλλους παράγοντες, κατά την διαδικασία συµµετοχή τους στα 

σχολικά πρωταθλήµατα. 

 

Ερευνητικές υποθέσεις 

Θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο φύλων των 

µαθητών στους ανασταλτικούς παράγοντες, στα κίνητρα, στην ικανοποίηση και 

στην δέσµευση. 

Θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών τάξεων 

φοίτησης των µαθητών στους ανασταλτικούς παράγοντες, στα κίνητρα, στην 

ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

Θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών 

διαφορετικών περιοχών διαµονής των µαθητών στους ανασταλτικούς παράγοντες, 

στα κίνητρα, στην ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

Θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που έκαναν 

και µαθητών που δεν έκαναν χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν στους 

ανασταλτικούς παράγοντες, στα κίνητρα, στην ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

Θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που 

προτίθεντο και µαθητών που δεν προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών στο 

µέλλον στους ανασταλτικούς παράγοντες, στα κίνητρα, στην ικανοποίηση και 

στην δέσµευση. 
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Θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που 

συµµετείχαν και µαθητών που δεν συµµετείχαν σε αθλητικούς συλλόγους στους 

ανασταλτικούς παράγοντες, στα κίνητρα, στην ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

Θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που 

πιστεύουν και µαθητών που δεν πιστεύουν ότι τα κίνητρα της πολιτείας είναι προς 

την σωστή κατεύθυνση στους ανασταλτικούς παράγοντες, στα κίνητρα, στην 

ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

Θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που 

πιστεύουν και µαθητών που δεν πιστεύουν ότι τα κίνητρα της πολιτείας 

δηµιουργούν έντονο ανταγωνισµό στους ανασταλτικούς παράγοντες, στα κίνητρα, 

στην ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

Θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που 

πιστεύουν και µαθητών που δεν πιστεύουν ότι τα κίνητρα της πολιτείας 

συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και 

είναι αναγκαία στη σχολική φυσική αγωγή στους ανασταλτικούς παράγοντες, στα 

κίνητρα, στην ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

Θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των 

τεσσάρων επιπέδων κινήτρων προτίµησης στους ανασταλτικούς παράγοντες, στα 

κίνητρα, στην ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

Θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών µε 

διαφορετικές στάσεις για τα αναβολικά στους ανασταλτικούς παράγοντες, στα 

κίνητρα, στην ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

Θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών µε 

διαφορετικές απόψεις για την παροχή κινήτρων από την πολιτεία για την 

συµµετοχή στα σχολικά πρωταθλήµατα στους ανασταλτικούς παράγοντες, στα 

κίνητρα, στην ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

Θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών µε 

διαφορετικές στάσεις ως προς την συµµετοχή τους σε σχολικά πρωταθλήµατα και 

σε αθλητικούς συλλόγους στους ανασταλτικούς παράγοντες, στα κίνητρα, στην 

ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

Θα υπάρξει σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των διαστάσεων των ανασταλτικών 

παραγόντων, των κινήτρων, της ικανοποίησης και της δέσµευσης. 

Θα υπάρξει σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των ανασταλτικών παραγόντων, 

των κινήτρων, της ικανοποίησης και της δέσµευσης. 
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Οριοθετήσεις 

Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν σε µαθητές γενικών λυκείων, περιοχών άνω των 

5000 κατοίκων.  

Για την επιλογή των περιοχών του δείγµατος λήφθηκε υπόψη ο πληθυσµός 

των συγκεκριµένων περιοχών. 

Πριν τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δόθηκαν διευκρινίσεις στους 

µαθητές σχετικά µε διάφορες έννοιες όπως για παράδειγµα τι εννοούµε µε τον 

όρο αναβολικά, αλλά πιθανόν οι µαθητές κατανόησαν διαφορετικά τις έννοιες 

των θεµάτων του ερωτηµατολογίου. 

Λόγω του µεγάλου αριθµού συλλογής του δείγµατος η έρευνα διήρκεσε ένα 

ολόκληρο σχολικό έτος συγκεντρώνοντας τα ερωτηµατολόγια των µαθητών σε 

διαφορετικές φάσεις των σχολικών αγώνων, σε όποια φάση αυτοί συµµετείχαν 

την συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 

Επειδή δεν υπήρχε ερωτηµατολόγιο δέσµευσης για την συγκεκριµένη έρευνα 

κατασκευάσθηκε νέο. 

 

Περιορισµοί 

∆εν λήφθηκαν δεδοµένα από αγροτικές περιοχές (πόλεις κάτω των 5000 

κατοίκων) διότι δεν υπήρχαν λύκεια σε πλήρη ανάπτυξη, δηλαδή να διαθέτουν 

και τις τρεις τάξεις λυκείου σε αυτές τις περιοχές. 

Η κατηγοριοποίηση των περιοχών σε ηµιαστικές, αστικές και µεγάλες αστικές 

περιοχές έγινε σύµφωνα µε πληθυσµιακά κριτήρια συλλογής του δείγµατος. 

Τα πολλά θέµατα των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου πιθανόν να οδήγησαν 

στην µη σωστή συµπλήρωσή τους από τους µαθητές. 

Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας πιθανόν να επηρέασε τις απαντήσεις των 

µαθητών, (µε το πέρασµα του χρόνου, καθώς η έρευνα διήρκεσε 1 σχολικό έτος, 

προχωρούσαν και οι φάσεις των σχολικών πρωταθληµάτων άρα και το 

ενδιαφέρον των µαθητών για συµµετοχή διαφοροποιούνταν).  

Η χρήση του ερωτηµατολογίου της δέσµευσης για πρώτη φορά. 
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Ορισµοί  

Ανασταλτικοί παράγοντες-εµπόδια συµµετοχής (constraints) σε φυσικές 

δραστηριότητες είναι οι λόγοι για τους οποίους τα άτοµα αναστέλλουν ή σταµατούν 

την συµµετοχή τους και την απόλαυσή τους σε αυτές τις δραστηριότητες (Jackson et 

al., 1993). 

 

Κίνητρα συµµετοχής ή παρακίνηση (motivation) είναι οι δυνάµεις οι οποίες 

αρχίζουν άµεσα και στηρίζουν µια ανθρώπινη συµπεριφορά (Iso Ahola, 1999). 

 

Ικανοποίηση (satisfaction) από την συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες 

είναι µια πολυδιάστατη έννοια η οποία κατηγοριοποιείται στην ευχαρίστηση, στις 

δεξιότητες, στην «αξία» του ατόµου και στην υγεία. Οι συµµετέχοντες σε αυτές τις 

δραστηριότητες έχουν διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες και η ικανοποίηση 

εκλαµβάνεται ξεχωριστά από τα άτοµα για την καθεµιά από αυτές τις κατηγορίες 

(Chelladurai, 1999). 

 

∆έσµευση (commitment) είναι η έννοια που περιγράφει το συµπεριφοριστικό 

στοιχείο της πίστης του ατόµου (Park & Kim, 2000) και η οποία προβλέπει την 

συµπεριφοριστική πίστη (Iwasaki & Havitz, 1998). 

 

∆ιαπραγµάτευση (negotiation) είναι ο τρόπος υπερνίκησης των εµποδίων για 

συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες (Jackson & Ruck’s, 1995).  

 

Εµπλοκή (involvement) είναι µια συµπεριφορά την οποία ένα άτοµο 

αναπτύσσει ή µαθαίνει διαµέσου της αλληλεπίδρασης µε το κοινωνικό του 

περιβάλλον (Sherif & Nebergall, 1965). 

 

Αφοσίωση-πίστη (loyalty) είναι η υπόσχεση των ατόµων στις δράσεις της 

συµπεριφοράς (Kiesler, 1971). 
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ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Αθλητική αναψυχή, Φυσική Αγωγή & σχολικά  πρωταθλήµατα 

Η συµµετοχή της πλειοψηφίας των µαθητών στα σχολικά πρωταθλήµατα 

τουλάχιστον στις πρώτες φάσεις (Α΄, Β΄και Γ΄φάση), έχει να κάνει µε την αθλητική 

αναψυχή. Η λέξη «αθλητισµός» στην έννοια της αναψυχής έχει διαφορετική 

διάσταση από αυτή της νίκης ως ενός και µοναδικού στόχου. Η «νίκη» απουσιάζει 

από τους πρωτεύοντες στόχους των ατόµων όταν συµµετέχουν σε δραστηριότητες 

αθλητικής αναψυχής. Στην αθλητική αναψυχή ο συµµετέχων πέρα από την ευκαιρία 

για αθλητική απόδοση έχει και ευκαιρίες για συµµετοχή, εκτόνωση, ψυχική ευφορία 

και ευεξία, καλύτερη φυσική λειτουργία, αντίσταση στο γήρας, κοινωνικοποίηση 

(Χρόνη, 2001). Οι µαθητές συµµετέχουν αρχικά στα σχολικά πρωταθλήµατα για 

διάφορους λόγους, για να κάνουν φίλους, για να βελτιώσουν την υγεία τους, για να 

αισθανθούν καλά, για να εκτονωθούν. Όσο όµως προχωράνε οι αγώνες στις επόµενες 

φάσεις και ιδιαίτερα στην τελική φάση του πανελλήνιου πρωταθλήµατος οι 

προηγούµενοι λόγοι µειώνονται και προτάσσεται πλέον η νίκη ως κυρίαρχο στοιχείο. 

Στην αναψυχή περικλείεται η ψυχαγωγία, (σοβαρή συµµετοχή του ατόµου µε 

σηµαντικά και διαχρονικά οφέλη για το ίδιο) και η διασκέδαση (πρόσκαιρο 

συναίσθηµα απόλαυσης, ηδονής, εκτόνωσης χωρίς κάποιο τελικό µετρήσιµο κέρδος ή 

όφελος) ή ο συνδυασµός αυτών των δυο (Κουθούρης, 2006). 

Η συµµετοχή στα σχολικά πρωταθλήµατα λυκείων τα τελευταία χρόνια στις 

ΗΠΑ έχει αυξηθεί σηµαντικά (NCAA News, 2007).  Η ετήσια έκθεση της Εθνικής 

Οµοσπονδίας της Ένωσης ∆ηµόσιων Σχολείων αποκάλυψε ότι η συνολική 

συµµετοχή σε σχολικά αθλήµατα στο λύκειο κατά το έτος 2006-7 αυξήθηκε και για 

τα αγόρια και για τα κορίτσια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών σε 

7.342.910 µαθητές και µαθήτριες. Αναλυτικότερα τα µεν αγόρια είχαν την 

µεγαλύτερη συµµετοχή τα τελευταία 29 χρόνια (4.321.103) στα δε κορίτσια για 

πρώτη φορά συµµετείχε τόσο µεγάλος αριθµός µαθητριών (3.021.807). Σε ότι αφορά 

την συµµετοχή των σχολείων στα  αθλήµατα για τα αγόρια τα 10 πρώτα κατά σειρά 

αριθµητικής συµµετοχής αθλήµατα ήταν το µπάσκετ, ο στίβος, το µπέιζµπολ, το 

φούτµπολ, το γκολφ, η υπαίθρια αναψυχή, το σόκερ,  η πάλη, το τένις και η 

κολύµβηση-καταδύσεις και για τα κορίτσια το µπάσκετ, ο στίβος, το σόφτµπολ, το 

βόλεϊ, η υπαίθρια αναψυχή, το σόκερ, το τένις, το γκολφ, η κολύµβηση-καταδύσεις 
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και η αγωνιστική διάσωση. Σε ότι αφορά την συµµετοχή των µαθητών και µαθητριών 

στα  αθλήµατα για τα αγόρια τα 10 πρώτα κατά σειρά αριθµητικής συµµετοχής ήταν 

το φούτµπολ, το µπάσκετ, ο στίβος, το µπέιζµπολ, το σόκερ, η πάλη, η υπαίθρια 

αναψυχή, το γκολφ, το τένις, η κολύµβηση-καταδύσεις και για τα κορίτσια το 

µπάσκετ, ο στίβος, το βόλεϊ, το σόφτµπολ, το σόκερ, η υπαίθρια αναψυχή, το τένις, η 

κολύµβηση-καταδύσεις, η αγωνιστική διάσωση και το γκολφ. Μια ενδελεχής έρευνα 

στα δεδοµένα της αθλητικής συµµετοχής των µαθητών λυκείων κατ’ έτος αποκάλυψε 

ότι η βαθµιαία αύξηση των ποσοστών αθλητικής συµµετοχής των κοριτσιών ανήλθε 

από το 67,6% το 1995 (που ξεκίνησαν το λύκειο) στο 71,5% αντίστοιχα το 2000, ενώ 

για τα αγόρια ήταν από το 84,9% στο 87,3% αντίστοιχα. 

Πρωταρχικός στόχος της φυσικής αγωγής στο σχολείο είναι η ανάπτυξη 

κινητικών δεξιοτήτων. Ωστόσο όµως αυτό το σχετικά «αυστηρό χρονικά πλαίσιο των 

40 λεπτών» του µαθήµατος της φυσικής αγωγής δεν αφήνει περιθώρια για αναψυχή 

των µαθητών. Στο Ιλινόϊς των ΗΠΑ οι Schroeder και Cluphf (2007) κατέγραψαν ένα 

ενδοσχολικό πρόγραµµα φυσικής δραστηριότητας σχεδιασµένο και εφαρµοσµένο 

από  µε στόχο να ξεπεράσουν τους περιορισµούς του «αυστηρού πλαισίου» του 

µαθήµατος φυσικής αγωγής των 40 λεπτών. Σκοπός του προγράµµατος ήταν να 

προσφέρει στους µαθητές την ευκαιρία να συµµετέχουν και σε οργανωµένες και σε 

µη οργανωµένες φυσικές και αναψυχικές δραστηριότητες  στο σχολείο κατά την 

διάρκεια της ώρας του γεύµατος. Στόχος των ΚΦΑ ήταν να διατηρήσουν τις 

δραστηριότητες αυτές στη µνήµη των µαθητών όχι σαν µια ακόµη ώρα φυσικής 

αγωγής αλλά σαν µια δοµηµένη ώρα ενεργητικού διαλείµµατος, η οποία µπορεί να 

προσθέσει κάποια από τα 60 λεπτά καθηµερινής φυσικής δραστηριότητας που 

πρότεινε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων στην Αµερική (CDC, 2006). 

Το ενδοσχολικό πρόγραµµα φυσικής δραστηριότητας το οποίο εφαρµόσθηκε έδωσε 

πολλά οφέλη στους µαθητές όπως η φυσική δραστηριοποίηση, η ανάληψη 

πρωτοβουλιών κ.α. αλλά είχε κάποια µειονεκτήµατα όπως η παραβίαση του ωραρίου, 

η δυσκολία στην επίβλεψη και στην ασφάλεια λόγω συµµετοχής µεγάλου αριθµού 

µαθητών, το περιορισµένο αθλητικό υλικό και ο περιορισµένος αθλητικός χώρος για 

τις συγκεκριµένες δραστηριότητες. 

Στην Αγγλία έχουν αναπτυχθεί διάφορα προγράµµατα φυσικής αγωγής και 

σχολικού αθλητισµού µε στόχο την αύξηση της αθλητικής συµµετοχής των µαθητών 

(Quick, 2008). Ένα από αυτά είναι το School Sport Partnership Programme το οποίο 

αποτελεί µόνο ένα σκέλος της εθνικής στρατηγικής για την φυσική αγωγή και τον 
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σχολικό αθλητισµό στην Αγγλία. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στοχεύει να συνδέσει 

την σχολική φυσική αγωγή και την εξωσχολική αθλητική συµµετοχή των µαθητών 

και ιδιαίτερη αποστολή του είναι να αυξήσει τα επίπεδα αθλητικής συµµετοχής 

ορισµένων υποοµάδων µαθητών όπως είναι τα κορίτσια. Οι εθνικές αξιολογήσεις του 

προγράµµατος (Γραφείο Προτύπων στην Εκπαίδευση 2003-4-5) έδειξαν ότι έχει 

αρχίσει ήδη να έχει θετικές επιδράσεις στην αθλητική δραστηριότητα των νέων µε 

την αύξηση του βαθµού και του φάσµατος αθλητικών δραστηριοτήτων εκτός 

προγράµµατος (επιπλέον). Επίσης το πρόγραµµα αυτό αξιολογήθηκε και από άλλους 

ερευνητές οι οποίοι συµφωνούν µε τις εθνικές αξιολογήσεις ότι δηλαδή η συνεργασία 

των σχολείων στα πλαίσια του αθλητισµού προώθησε πολλές ευκαιρίες συµµετοχής 

κυρίως στα κορίτσια ώστε να είναι περισσότερο φυσικά δραστήρια εντός και εκτός 

σχολικού προγράµµατος φυσικής αγωγής µε την προϋπόθεση ότι οι συντονιστές των 

προγραµµάτων αυτών θα προωθούν ίσες ευκαιρίες αθλητικής συµµετοχής µεταξύ των 

συµµετεχόντων (Flintoff, 2008). 

 Στις ΗΠΑ ο σχολικός αθλητισµός κατέχει εξέχουσα θέση στην δηµόσια 

εκπαίδευση (Butterfield, Brown, & Bruce, 2008). Ο σχολικός αθλητισµός στο λύκειο 

έχει εκτιµηθεί για την συνεισφορά του στους µαθητές από τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Οι καθηγητές φυσικής αγωγής-προπονητές διαµέσου των σχολικών πρωταθληµάτων 

έπρεπε να διδάξουν αυτοπειθαρχία, ηθική στον αθλητισµό, θάρρος, υποµονή και 

οµαδική εργασία, µε λίγα λόγια «καλή πολιτεία». Ωστόσο άµεσα εκτιµήθηκαν οι 

αξίες της ψυχαγωγίας του σχολικού αθλητισµού στο λύκειο. Οι διευθυντές των 

λυκείων άρχισαν να βλέπουν τον αθλητισµό ως µια σύνδεση µε την ευρύτερη 

κοινωνία, ως ένα τρόπο «πώλησης» του σχολικού προγράµµατος στο σύνολό του ως 

αντιστάθµισµα στο φόρο που πλήρωναν οι πολίτες στο κράτος. Ο δεσµός σχολείου-

κοινωνίας δηµιούργησε µια νέα «φουρνιά» αθλητικών σχολικών οµάδων στο λύκειο 

οι οποίες αντιπροσώπευαν όχι µόνο το συγκεκριµένο λύκειο αλλά και ολόκληρη την 

κοινότητα, µια τάση όπου σε µερικές περιοχές ο αθλητισµός εξελίχθηκε σε 

επιχείρηση µε ουσιαστικά κέρδη µετά από µια επιτυχηµένη «σεζόν» των σχολικών 

πρωταθληµάτων. Στην πραγµατικότητα ο σχολικός αθλητισµός στο λύκειο έκανε την 

εµφάνισή του στην κρατική τηλεόραση και οι γονείς αποφάσισαν πλέον τα παιδιά 

τους να παραµένουν στην 8η τάξη, δηλαδή για ένα επιπλέον έτος όχι για 

ακαδηµαϊκούς λόγους αλλά για να κερδίσουν το πλεονέκτηµα συµµετοχής τους στους 

σχολικούς αγώνες του λυκείου για µια ακόµη χρονιά. Αυτό επέβαλλε την ανάγκη για 

τον κατάλληλο -προπονητή. Η θέσπιση της νοµοθεσίας «TITLE IX» το 1972 αύξησε 
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τις αθλητικές ευκαιρίες όλων των µαθητών. Ωστόσο όµως προέκυψε η ανάγκη για 

πρόσληψη εξειδικευµένων -προπονητών, αναγκάζοντας τους διευθυντές των λυκείων 

να προσλάβουν -προπονητές εκτός σχολείου για την προπόνηση των µαθητών στην 

8η τάξη.  

 Στην Αγγλία εξετάσθηκε η συµµετοχή µαθητών λυκείου στον αθλητισµό και 

στις φυσικές δραστηριότητες σε σχέση µε την φυσική αγωγή. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι 

µαθητές θεωρούσαν σηµαντικό το πώς προβάλλονταν οι δραστηριότητες έτσι ώστε 

να τις ακολουθήσουν στο µάθηµα της φυσικής αγωγής, τις οποίες ήδη έκαναν στον 

ελεύθερο χρόνο τους και θα ήθελαν να κάνουν και µελλοντικά (Smith,Thurston, 

Green, & Lamb, 2007). 

 Το µάθηµα της φυσικής αγωγής είναι από τα σηµαντικότερα µαθήµατα στο 

σχολείο καθώς βελτιώνει ψυχοσωµατικά τους µαθητές.  Οι αρµόδιοι φορείς των 

χωρών για το µάθηµα της φυσικής αγωγής, αναγνωρίζοντας τα οφέλη των µαθητών 

από αυτό, προσπαθούν να αναπτύξουν διάφορα προγράµµατα µε στόχο την αύξηση 

της συµµετοχής τους. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται η συνεργασία 

όλων των εµπλεκοµένων µε την σχολική κοινότητα. 

 

Οφέλη για τους συµµετέχοντες από τα προγράµµατα σχολικής φυσικής 

αγωγής και αθλητικής συµµετοχής  

Σύµφωνα µε τον Di Pietro (1999) η φυσική δραστηριότητα σχετίζεται άµεσα 

µε την καλή υγεία αφού συνδέεται µε το σταθερό σωµατικό βάρος των παιδιών και 

εφήβων αλλά και µε τη µείωση του κινδύνου µεγάλης αύξησής του. Ακόµη σε άλλη 

έρευνα αναφέρεται ότι τα αγόρια στην περίοδο της εφηβείας που ήταν υπέρβαρα ή 

ζύγιζαν λιγότερο από το φυσιολογικό είχαν λιγότερες πιθανότητες να είναι φυσικά 

δραστήρια σε σύγκριση µε τα αγόρια αντίστοιχης ηλικίας που είχαν το κανονικό 

βάρος, ενώ το ίδιο παρατηρήθηκε και µε τα κορίτσια αντίστοιχης ηλικίας (Levin, 

Lowry, Brown, & Dietz, 2003).  

Έχει διαπιστωθεί διαχρονικά από έρευνες ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα 

µεταξύ σχολείων που παίρνουν µέρος οι έφηβοι στα πλαίσια του σχολικού 

αθλητισµού τους παρέχουν ποικίλα εκπαιδευτικά οφέλη. Τα οφέλη αυτά είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικά για τα κορίτσια αν αναλογισθεί κανείς την αύξηση της 

συµµετοχής των κοριτσιών στον αθλητισµό τα τελευταία χρόνια. Σε µια έρευνα 

εξετάσθηκαν οι πιθανότητες αποφοίτησης από το λύκειο µαθητριών που συµµετείχαν 
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σε σχολικά πρωταθλήµατα σε σχέση µε συµµαθήτριές τους οι οποίες δεν συµµετείχαν 

στα σχολικά πρωταθλήµατα (Troutman & Dufur, 2007). Οι ερευνητές 

χρησιµοποίησαν δεδοµένα από µια µακρόχρονη εκπαιδευτική εθνική µελέτη στην 

Αγγλία και διαπίστωσαν ότι οι µαθήτριες λυκείου που συµµετείχαν στα σχολικά 

πρωταθλήµατα είχαν περισσότερες πιθανότητες ολοκλήρωσης των σπουδών τους στο 

λύκειο σε σχέση µε τις συµµαθήτριές τους οι οποίες δεν συµµετείχαν στα σχολικά 

πρωταθλήµατα. 

Οι πιθανές επιδράσεις στις επιδόσεις των µαθητών από την συµµετοχή τους 

στον αθλητισµό κατά την διάρκεια των τελευταίων δυο τάξεων του λυκείου 

εξετάσθηκαν σε έρευνα µε αντιπροσωπευτικά δεδοµένα λυκείων στις ΗΠΑ την 

περίοδο 1980-1984, (Marsh, 1993). Συγκεκριµένα αξιολογήθηκε η κοινωνική και 

µορφωτική αυτοαντίληψη των µαθητών, οι ακαδηµαϊκές φιλοδοξίες τους, η επιλογή 

µαθηµάτων, η εργασία στο σπίτι, η συχνότητα φοίτησής τους και η προσπάθειά τους 

στα µαθήµατα. ∆ιαπιστώθηκε ότι η αθλητική συµµετοχή συνέβαλλε θετικά στην 

µορφωτική αυτοαντίληψη και στις ακαδηµαϊκές φιλοδοξίες υποστηρίζοντας ότι η 

αθλητική συµµετοχή επαυξάνει την αναγνώριση του σχολείου. 

Στη Φιλανδία σε έφηβους µαθητές 16 ως 18 ετών διαπιστώθηκε ότι οι φυσικά 

δραστήριοι έφηβοι µαθητές κάπνιζαν λιγότερο από ότι οι µη φυσικά δραστήριοι και 

είχαν καλύτερη υγεία και διατροφικές συνήθειες. Επίσης η πλειοψηφία των µαθητών 

είχαν καλύτερες ακαδηµαϊκές επιδόσεις. Παράλληλα συµµετείχαν σε πολλά 

οργανωµένα και διαφορετικά δυναµικά αθλήµατα (Aarnio, 2003). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει έρευνα στην οποία βρέθηκε ότι η συστηµατική 

φυσική δραστηριότητα είχε θετική επίδραση στην ακαδηµαϊκή επίδοση των µαθητών, 

αλλά και στην ικανότητα µνήµης, παρατήρησης/προσοχής, στη λύση προβληµάτων 

και στη λήψη αποφάσεων, όπως και στην πειθαρχία, στη συµπεριφορά και στη 

δηµιουργικότητα των νέων (Keays & Allison, 1995). 

Ο Fejgin (1994) διαπίστωσε βελτίωση στους βαθµούς των µαθητών που 

συµµετείχαν σε αθλητισµό, στην αυτοαντίληψη, στην εστία ελέγχου και στις 

ακαδηµαϊκές φιλοδοξίες και αρνητικά αποτελέσµατα σε θέµατα πειθαρχίας. 

∆ιαπίστωσε επίσης ότι η αθλητική συµµετοχή ήταν διαφορετική σε σχέση µε το φύλο 

και τις διάφορες κοινωνικοοικονοµικές οµάδες των συµµετεχόντων µαθητών. 

Περισσότερο «δεσµευµένοι» σε ανταγωνιστικά αθλήµατα στο λύκειο ήταν τα αγόρια, 

οι µαθητές µε υψηλότερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, µαθητές ιδιωτικών και 
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µικρότερων λυκείων και µαθητές µε προηγούµενη εµπειρία σε σχολικές οµάδες και 

οµάδες αθλητικών συλλόγων.  

Ιδιαίτερα σηµαντικά οφέλη από την αθλητική συµµετοχή προκύπτουν και 

στον ψυχολογικό τοµέα των µαθητών. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης  

Νοσηµάτων της Αµερικής (CDCP, 2005) σε πρόσφατα δεδοµένα διαπίστωσε ότι 

µεταξύ των ετών 2003 και 2004 υπήρξε αύξηση στις αυτοκτονίες εφήβων κατά 18%. 

Οι Talliaferro et al. (2008) στην έρευνά τους εξέτασαν τα δεδοµένα από το Κέντρο 

Ελέγχου και Πρόληψης  Νοσηµάτων της Αµερικής (CDCP) το 2005 που 

συλλέχθηκαν από µαθητές µε διαφορετικά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και από 

µη φυσικά δραστήριους µαθητές διαπιστώνοντας ότι η συχνότητα και η έντονη 

φυσική δραστηριότητα µείωσαν τον κίνδυνο απαισιοδοξίας και τάσης για αυτοκτονία 

στα έφηβα αγόρια. Τα χαµηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των κοριτσιών 

αύξησαν το επίπεδο απαισιοδοξίας στα κορίτσια. 

Η ενασχόληση σε αθλητική συµµετοχή των µαθητών στο λύκειο συνδέεται 

άµεσα µε την βελτίωση της ψυχικής τους ευεξίας. Στις ΗΠΑ σε πρόσφατη έρευνα 

260 κοριτσιών λυκείου (Greenleaf et al., 2009) εξετάσθηκε η συµµετοχή τους σε 

φυσική δραστηριότητα στο σχολείο και άλλοι προσωπικοί παράµετροι όπως η 

πρόσφατη εικόνα που έχουν για το σώµα τους, οι φυσικές τους ικανότητες, η ψυχική 

τους ευεξία, η τάση για αθλητική συµµετοχή και τα επίπεδα της φυσικής τους 

δραστηριότητας. ∆ιαπιστώθηκε ότι η εικόνα του σώµατος, οι φυσικές τους 

ικανότητες  και η τάση για αθλητική συµµετοχή συνέβαλλαν στην βελτίωση της 

συµµετοχής τους στο σχολικό αθλητισµό, στην βελτίωση της ψυχικής τους ευεξίας σε 

ποσοστό 60% και στην αύξηση των επιπέδων φυσικής τους δραστηριότητας σε 

ποσοστό 46%. 

Η βελτίωση των ακαδηµαϊκών επιδόσεων αλλά και γενικότερα των 

συµπεριφορών των µαθητών στο λύκειο λόγω της συµµετοχής τους στον σχολικό 

αθλητισµό διαπιστώθηκε επίσης σε έρευνα (Miller, Melnick, Barnes, Farell, & Sabo, 

2005). Στην συγκεκριµένη έρευνα πήραν µέρος 600 µαθητές οι οποίοι απάντησαν σε 

σχετικά ερωτηµατολόγια για την συµπεριφορά τους στο σχολείο αλλά και για την 

ακαδηµαϊκή τους επίδοση. ∆ιαπιστώθηκε µεταξύ των άλλων ότι τα κορίτσια που 

συµµετείχαν σε σχολικό αθλητισµό είχαν υψηλότερους βαθµούς στα µαθήµατά τους 

σε σχέση µε τα κορίτσια που δεν συµµετείχαν σε σχολικό αθλητισµό. Επίσης η 

αθλητική συµµετοχή στα αγόρια συνέβαλε στην µείωση των σχολικών 

παραπτωµάτων από τους ίδιους. 
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Οι Tenoschok, Lyons, Oliveto και Sands (2002) αναφέρονται στα οφέλη των 

µαθητών από την συµµετοχή τους στα σχολικά πρωταθλήµατα. Τα σχολικά 

πρωταθλήµατα είναι το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος της φυσικής αγωγής 

στην εκπαίδευση. Προάγουν την ευκαιρία για πρόσθετη δραστηριοποίηση, 

αυτοέλεγχο και για υλοποίηση δραστηριοτήτων µη εφικτών  στην κανονική περίοδο 

της τάξης. Τα σχολικά πρωταθλήµατα θα πρέπει να είναι προσανατολισµένα στις 

ανάγκες των µαθητών προσφέροντάς τους µια ποικιλία δραστηριοτήτων. Οι κανόνες 

των παιχνιδιών θα µπορούσε να είναι τροποποιηµένοι προς όφελος των µαθητών. Τα 

πρωταθλήµατα δεν πρέπει να είναι πιεστικά αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουν την 

συµµετοχή των µαθητών. Όλοι οι µαθητές θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στο 

παιχνίδι, θα πρέπει να εστιάζουν στην διασκέδαση, στην απόλαυση και στην 

προσπάθεια παρά στην νίκη. Επίσης τα σχολικά πρωταθλήµατα θα πρέπει να  

προσφέρουν µια ιδανική ευκαιρία στους µαθητές για ηγεσία και απόκτηση 

κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς οι µαθητές αναπτύσσουν βοηθητικές ή καθοδηγητικές 

δραστηριότητες. 

Σύµφωνα µε ένα από τους κορυφαίους καθηγητές φυσικής αγωγής σε διεθνές 

επίπεδο (Byl, 2002), έχοντας βιώσει ο ίδιος προσωπικές εµπειρίες, προτείνει ότι τα 

σχολικά προγράµµατα φυσικής αγωγής θα πρέπει να είναι πάνω από όλα 

διασκεδαστικά. Όσοι σχεδιάζουν σχολικά προγράµµατα φυσικής αγωγής θα πρέπει 

να έχουν καλή αίσθηση του τι θέλουν να προσφέρει το συγκεκριµένο σχολικό 

αθλητικό πρόγραµµα. Θέλουν να προσφέρει διασκέδαση, να ενθαρρύνει όσο το 

δυνατόν περισσότερο την ενεργή συµµετοχή των µαθητών ή να είναι απλά ένα ακόµη 

σχολικό πρόγραµµα φυσικής αγωγής. Ανάλογα µε το τι θέλει κανείς να προσφέρει µε 

ένα σχολικό πρόγραµµα φυσικής αγωγής στους µαθητές, αυτό θα πρέπει να το 

σχεδιάζει κατάλληλα, αφού ταυτιστεί µε τον ρόλο των µαθητών, τις ανάγκες και τις 

επιθυµίες τους. Το πρόγραµµα φυσικής αγωγής θα πρέπει να είναι ευέλικτο, να 

συµµετέχει σε αυτό το σύνολο των µαθητών, να είναι κατάλληλο για όλες τις τάξεις 

και να χρησιµοποιεί το σύνολο των διαθέσιµων αθλητικών εγκαταστάσεων. Για να 

πετύχει ένα σχολικό πρόγραµµα φυσικής αγωγής θα πρέπει να υποστηρίζεται και από 

τις άλλες ειδικότητες των καθηγητών. Για παράδειγµα ο καθηγητής καλλιτεχνικών σε 

συνεργασία µε τους µαθητές να διακοσµήσει τους αθλητικούς χώρους ώστε να τους 

προδιαθέτουν ευχάριστα, της µουσικής να φροντίζει για την µουσική εµψύχωση των 

µαθητών κατά την άθλησή τους, ένας ταλαντούχος καθηγητής σε κάποιο άθληµα να 

φροντίζει για την διεξαγωγή ανάλογων αγώνων κ.ο.κ. Οι καθηγητές φυσικής αγωγής 
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οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στα µάθηµα της φυσικής αγωγής και στην 

διεξαγωγή των σχολικών πρωταθληµάτων θα πρέπει από την πλευρά τους να 

γνωρίζουν τους κανόνες των παιχνιδιών και να τους εφαρµόζουν µε απλό τρόπο, να 

έχουν εµπιστοσύνη στις αποφάσεις τους, να τοποθετούνται αποτελεσµατικά, να 

κάνουν τις παρατηρήσεις τους ξεκάθαρα και συγκεκριµένα και να είναι 

αντικειµενικοί. Η προώθηση του «τίµιου παιχνιδιού» θα πρέπει να βασίζεται στους 

παρακάτω 5 κανόνες: ίσες ευκαιρίες συµµετοχής για όλους, σεβασµός στους κανόνες 

του παιχνιδιού, σεβασµός στους  ΚΦΑ και στις αποφάσεις τους, σεβασµός στους 

αντιπάλους και πάντοτε διατήρηση αυτοελέγχου. Σηµαντικό στοιχείο επίσης είναι η 

ασφάλεια η οποία ελαχιστοποιεί τους αθλητικούς τραυµατισµούς και µειώνει την 

ευθύνη, όπως η βασική ενδυµασία των µαθητών, η σωµατική επαφή και η ορθή 

χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και του αθλητικού εξοπλισµού. Η διαφήµιση-

προώθηση του σχολικού αθλητικού προγράµµατος είναι σηµαντική, όπως όταν για 

παράδειγµα µε απλό τρόπο χρησιµοποιούνται πόστερ και αναγγελίες διασκεδαστικές 

για την φυσική αγωγή (αν το πρόγραµµα προωθεί την διασκέδαση), ή όταν 

κολλούνται αφίσες µε όλα τα «είδη» ανθρώπων (αν το πρόγραµµα προωθεί την 

µαζική συµµετοχή), ή τέλος όταν γίνονται βραβεύσεις για το «τίµιο παιχνίδι» (αν το 

πρόγραµµα προωθεί το «τίµιο παιχνίδι»). Όλες αυτές οι ενέργειες προωθούν την 

συµµετοχή, την διασκέδαση, την πρωτοβουλία και κοστίζουν ελάχιστα. 

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα σωστά προγράµµατα φυσικής αγωγής 

θα πρέπει να αναπτύσσουν την φυσική κατάσταση, τον θετικό συναγωνισµό, τον 

θετικό χαρακτήρα και να δίνουν ευκαιρίες στους µαθητές για ηγετικές πρωτοβουλίες 

(Balady, 2000; Cai,  2000). Επίσης θεωρούν ότι η φυσική αγωγή µειώνει τα επίπεδα 

άγχους και κατάθλιψης και αυξάνει την αίσθηση ψυχικής ευφορίας των 

συµµετεχόντων.  

Από τους Kleiber και Kirshnit (1991) υποστηρίζεται ότι οι µαθητές που έχουν 

φυσική δραστηριότητα αποδίδουν περισσότερο στο σχολείο, δηλαδή έρχονται στην 

τάξη έτοιµοι να µάθουν, είναι περισσότερο συγκεντρωµένοι και είναι βελτιωµένοι 

γενικά στην ακαδηµαϊκή τους επίδοση. Τα έντονα και ιδιόρρυθµα παιχνίδια που 

διαθέτουν καλή οργάνωση µπορούν να αυξήσουν τις εµπειρίες διασκέδασης των 

µαθητών ενώ παράλληλα προάγουν ποικίλα φυσικά, κοινωνικά και συναισθηµατικά 

οφέλη. Ο καλός χαρακτήρας των µαθητών διαµορφώνεται όχι όταν δίνεται έµφαση 

στη νίκη του παιχνιδιού αλλά όταν προωθείται η θετική καθοδήγηση στους µαθητές 

για το «τίµιο παιχνίδι». 
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Σύµφωνα µε τους Coleman και Iso Ahola (1993) τα σχολικά προγράµµατα 

φυσικής αγωγής αφθονούν σε ευκαιρίες ηγεσίας, δίνουν στους µαθητές την ευκαιρία 

για άµεση δηµιουργία και ανάπτυξη µέσα από δραστηριότητες τις οποίες θέλουν να 

απολαύσουν. Τα σχολικά προγράµµατα φυσικής αγωγής επίσης, στα πλαίσια των 

κανόνων των παιχνιδιών επιτρέπουν στους µαθητές να εµπλέκονται στην εξέλιξη των 

διασκεδαστικών παιχνιδιών που επιθυµούν να παίζουν. 

Στα οφέλη από την συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

αναφέρονται στην έρευνά τους οι Eccles, Barber, Stone και Hunt (2003) όπου 

διαπιστώθηκε ότι οι συµµετέχοντες σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες 

πέτυχαν καλύτερες ακαδηµαϊκές επιδόσεις σε σχέση µε τους µη συµµετέχοντες. 

Επίσης καλύτερες ακαδηµαϊκές επιδόσεις πέτυχαν οι συµµετέχοντες σε αθλητικές 

σχολικές οµάδες σε σχέση µε τους µη συµµετέχοντες. 

Έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές έρευνες και µελέτες  ότι η φυσική 

δραστηριότητα ήπιας µορφής φέρνει πολλαπλά φυσικά και ψυχολογικά οφέλη στον 

άνθρωπο και ειδικά στους νέους. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι η φυσική δραστηριότητα 

µεταξύ των άλλων είναι αποτρεπτικός παράγοντας του υπέρβαρου και της 

παχυσαρκίας (Goran, Reynolds, & Lindquist, 1999) ξεκινώντας µάλιστα από την 

πρώτη παιδική ηλικία (Τζήκα, Καρατζαφέρη, Χατγηγεωργιάδης, Τζιαµούρτας, & 

Κουτεντάκης, 2008). Ακόµη ειδικοί έχουν προτείνει ότι 60 λεπτά καθηµερινής 

φυσικής δραστηριότητας µέτριας έντασης για τους νέους συµβάλλουν στην βελτίωση 

της υγείας τους και της ψυχικής τους ευεξίας (Cavill, Biddle, & Sallis, 2001). Αυτός ο 

στόχος µπορεί να επιτευχθεί είτε µε την καθηµερινή φυσική δραστηριότητα ανάλογης 

διάρκειας είτε µε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου δηλαδή µε την συµµετοχή σε 

διάφορα αθλήµατα. Ωστόσο στις δυτικές κοινωνίες ο καθηµερινός τρόπος ζωής τείνει 

να γίνει ολοένα και πιο καθιστικός και η εφηβεία είναι µια περίοδος της ζωής όπου 

βιώνεται έντονα η εγκατάλειψη των οργανωµένων αθληµάτων για διάφορους λόγους, 

(Wankel & Mummery, 1996). 

Οι στάσεις µαθητών λυκείου προς την φυσική αγωγή σε σχέση µε το φύλο και 

την αθλητική συµµετοχή εξετάσθηκαν σε έρευνα 175 κοριτσιών και 265 αγοριών 

(Canan & Giyasettin, 2004). Σηµαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν στις στάσεις προς 

την φυσική αγωγή µεταξύ συµµετεχόντων µαθητών στον αθλητισµό και µη 

συµµετεχόντων µαθητών στον αθλητισµό, µε υψηλότερη επίδοση των µαθητών που 

συµµετείχαν στον αθλητισµό αλλά και µεταξύ αγοριών και κοριτσιών, όπου τα 

αγόρια είχαν υψηλότερη επίδοση. ∆εν υπήρξε ωστόσο σηµαντική αλληλεπίδραση 
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µεταξύ φύλου και αθλητικής συµµετοχής στις στάσεις προς την φυσική αγωγή. 

Γενικότερα οι συµµετέχοντες σε αθλητισµό είχαν θετικότερες στάσεις στην φυσική 

αγωγή σε σχέση µε τους µη συµµετέχοντες όπως και τα αγόρια είχαν θετικότερες 

στάσεις στην φυσική αγωγή σε σχέση µε τα κορίτσια.  

Επίσης η σηµαντικότητα των αθλητικών προγραµµάτων στο σχολείο τονίζεται 

σε έρευνα όπου παρατηρήθηκε ότι υπάρχει στενή σχέση της βελτίωσης της γενικής 

οικονοµίας της χώρας και της ανάπτυξης αθλητικών προγραµµάτων στο χώρο της 

Β΄θµιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, καθώς η ανάπτυξη αθλητικών προγραµµάτων 

αποτέλεσε µια εξαιρετική επένδυση, (Miracle, 1985). 

Οι Curtis, McTeer και White (1999) µελέτησαν την σχέση µεταξύ της 

αθλητικής συµµετοχής των µαθητών λυκείου και της συµµετοχής τους στον 

αθλητισµό ως ενήλικες, σε ένα ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγµα 8560 ενηλίκων στον 

Καναδά. Από την έρευνα βρέθηκε ότι η συµµετοχή των εφήβων σε ενδοσχολικές 

αθλητικές δραστηριότητες και στα σχολικά πρωταθλήµατα στο λύκειο, αύξησε την 

εµπλοκή των µαθητών αυτών στην µετέπειτα ζωή τους ως ενήλικες σε φυσική 

δραστηριότητα σε σχέση µε τους µαθητές που δεν συµµετείχαν στα σχολικά 

πρωταθλήµατα παρά µόνο στις ενδοσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, ή δεν 

συµµετείχαν καθόλου σε ενδοσχολικές αθλητικές δραστηριότητες. Μάλιστα 

εξετάζοντας και άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά φαίνεται ότι αυτή η σχέση 

συµµετοχής είναι ισχυρότερη στους νέους και στους άνδρες από ότι σε µεγαλύτερης 

ηλικίας άτοµα και σε γυναίκες. Η συµµετοχή αυτή από «αθλητικό κεφάλαιο» που 

είναι µετατρέπεται αυτόµατα σε «οικονοµικό κεφάλαιο» των ατόµων στην 

ενηλικίωση λόγω της αποφυγής τους από διάφορα ψυχοσωµατικά προβλήµατα. 

Επίσης η συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες των ενηλίκων έχει τρεις πτυχές: 

την αθλητική συµµετοχή για το ίδιο το άτοµο, την εµπλοκή σε οργανωµένα αθλήµατα 

και την συµµετοχή σε ανταγωνιστικό αθλητικό επίπεδο. Η συµµετοχή σε 

ενδοσχολικές αθλητικές δραστηριότητες ήταν συγκριτικά ο ισχυρότερος παράγοντας 

πρόβλεψης για την αθλητική εµπλοκή των ατόµων στην µετέπειτα ζωή τους ως 

ενήλικες. Η αθλητική εµπειρία ήταν ίδια, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας κατέδειξαν ότι η φυσική δραστηριότητα στην µετέπειτα 

ενήλικη ζωή των ατόµων πιθανόν θα αυξηθεί µελλοντικά από την ενθάρρυνση της 

συµµετοχής των µαθητών στον αθλητισµό στο λύκειο. 

Την µετατροπή του «αθλητικού κεφαλαίου» σε «οικονοµικό κεφάλαιο» λόγω 

της µετάβασης των ατόµων από µαθητές αθλητές σε ενήλικες µε φυσική 
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δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο τους υποστηρίζει και άλλη έρευνα  που έγινε 

στις ΗΠΑ, (Stempel, 2006). Στην έρευνα αυτή εξετάζεται η σχέση του σχολικού 

αθλητισµού στο λύκειο µε το εισόδηµα των ενηλίκων, καθώς επίσης εξετάζονται 

πιθανές διαφορές στο φύλο και στην τάξη φοίτησης. Από τα αποτελέσµατα 

διαπιστώθηκε πως τα ευρήµατα σε ότι αφορά το φύλο και την τάξη φοίτησης σε 

σχέση µε το εισόδηµα και την συµµετοχή είναι παρόµοια και στους Αµερικανούς 

µαθητές όπως και στους Καναδούς. Επίσης η αθλητική συµµετοχή των ενηλίκων 

συµβάλλει πιο έντονα σε αυτή την σχέση στους άνδρες από ότι στις γυναίκες.  

Τα οφέλη από την φυσική δραστηριότητα των ενηλίκων στον ελεύθερο χρόνο 

τους, ως απόρροια της συµµετοχής τους µε τον ενδοσχολικό αθλητισµό στην 

µαθητική τους ζωή είναι πολλαπλά. Ερευνητές έχουν αναδείξει κατά καιρούς την 

σηµαντικότητα των ωφελειών από τη φυσική δραστηριότητα στους ενήλικες κατά τον 

ελεύθερο χρόνο τους αλλά κυρίως την πολλαπλότητα αυτών των ωφελειών πέρα από 

τον φυσιολογικό τοµέα στον ψυχολογικό, στον κοινωνικό και στον πολιτιστικό, 

τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ανάπτυξη και προώθηση αθλητικών σχολικών 

προγραµµάτων στα παιδιά και στους έφηβους  (Curtis & Russel, 1997; Spirduso, 

1995). 

Ο αθλητισµός αναψυχής δίνει σηµαντικά οφέλη (φυσιολογικά, ψυχολογικά, 

κοινωνικά) στους συµµετέχοντες και κατ’ επέκταση αυξηµένη απόδοση στην εργασία 

τους καθώς και µείωση των εξόδων περίθαλψής των αφού οι συµµετέχοντες 

καθίστανται περισσότερο υγιείς σωµατικά και ψυχικά, (Alexandris, 1998). Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το βαθµό πρόβλεψης των ατόµων για αθλητική 

συµµετοχή έχει απασχολήσει άµεσα τους ερευνητές και τους επενδυτές της αθλητικής 

βιοµηχανίας ώστε να βοηθήσουν στο σχεδιασµό και στην οργάνωση των αθλητικών 

προγραµµάτων. 

Οι Yin και Moore (2004) εξετάζοντας την σχολική αθλητική συµµετοχή 

ατόµων σε σχέση µε την αυτοαντίληψη, την εστία ελέγχου, την βαθµολογία στα 

γνωστικά τεστ και την εγκατάλειψη του αθλητισµού σε 1883 µαθητές λυκείου, 

διαπίστωσαν ότι οι µαθητές που ασχολούνταν µε αθλητισµό είχαν µεγαλύτερη 

αυτοεκτίµηση και ισχυρότερη εστία ελέγχου επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της 

αθλητικής συµµετοχής για τους έφηβους στα αµερικανικά σχολεία. 

Η συσχέτιση της αθλητικής συµµετοχής στο σχολείο, οι σχολικές επιδόσεις 

στα µαθήµατα και άλλες συµπεριφορές των µαθητών λυκείου εξετάσθηκαν από τους 

Darling, Caldwell και Smith (2005). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι µαθητές 
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οι οποίοι συµµετείχαν σε δραστηριότητες, µεταξύ των οποίων και ο αθλητισµός στο 

σχολείο πέρα από το βασικό τους πρόγραµµα είχαν υψηλότερους βαθµούς στα 

µαθήµατά τους, θετικότερες στάσεις για το σχολείο και υψηλότερες ακαδηµαϊκές 

φιλοδοξίες. 

Οι Marsh και Kleitman (2003) διαπίστωσαν και άλλα οφέλη από την 

συµµετοχή των µαθητών στον σχολικό αθλητισµό. Συγκεκριµένα υποστήριξαν ότι 

υπήρξε βελτίωση των µαθητών σε επίδοση στα µαθήµατα, (βαθµοί, εργασίες στο 

σπίτι, σχολική επίτευξη, υψηλή αυτοεκτίµηση) λόγω της  θετικής επίδρασης της 

συµµετοχής των µαθητών στον αθλητισµό στο λύκειο. 

Τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας κατά τον ελεύθερο χρόνο στον 

άνθρωπο µελέτησαν πολλοί ερευνητές µεταξύ αυτών ο Raedeke (1997) o οποίος 

υποστήριξε την Θεωρία Προσωπικής Επένδυσης στον άνθρωπο. Ο ερευνητής 

µελετώντας άτοµα ηλικίας από 22 έως 68 ετών διαπίστωσε ότι η συµµετοχή σε 

φυσικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους, τους έδωσε πολλαπλά οφέλη 

όπως για παράδειγµα να νοιώθουν ωραία, να έχουν καλή απόδοση και άλλα, γεγονός 

το οποίο αποτελεί προσωπική επένδυση στον άνθρωπο. 

Η αθλητική συµµετοχή των µαθητών στο λύκειο τους δίνει οφέλη όχι µόνο 

σωµατικά αλλά και σε άλλους τοµείς όπως στον κοινωνικό και στον εκπαιδευτικό, 

(κοινωνικοποίηση, ακαδηµαϊκές επιδόσεις) τα οποία οφέλη ποικίλλουν ανάλογα µε 

την φυλή, την εθνικότητα και το φύλο των συµµετεχόντων αλλά και τον τόπο όπου 

βρίσκεται το σχολείο (Sabo, Melnick, & Vanfossen, 1993). Έτσι διαπιστώθηκε ότι η 

αθλητική συµµετοχή αυξάνει µετά το λύκειο όχι µόνο την κοινωνική δραστηριότητα 

αλλά και την αντίστοιχη εκπαιδευτική και επαγγελµατική δραστηριότητα. 

Η προσκόλληση και συµµετοχή των µαθητών λυκείου σε αθλητική 

δραστηριότητα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες µεταξύ των οποίων και τα 

προγράµµατα φυσικής δραστηριότητας εκτός του κανονικού προγράµµατος του 

σχολείου (π.χ. σωµατειακός αθλητισµός). Αυτό προκύπτει από έρευνα η οποία 

υποστηρίζει ότι ο τύπος των αθληµάτων και της φυσικής αγωγής που προωθεί το 

κάθε σχολείο είναι καθοριστικός παράγων για τους µαθητές των σχολείων να 

συµµετάσχουν στα αθλήµατα και στην φυσική αγωγή, (Smith et al., 2007). 

Τα παραπάνω υποστηρίζονται και σε άλλη έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε 

στην Αγγλία, (Kirk, 2005). Ο ερευνητής ανέφερε ότι παρόλο που στην Αγγλία τα 

τελευταία χρόνια δαπανήθηκαν πρωτοφανή χρηµατικά ποσά στα προγράµµατα 

προώθησης της φυσικής αγωγής και στα αθλήµατα για τους νέους µε απώτερο στόχο 
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της συµµετοχής των ατόµων στη «δια βίου» φυσική δραστηριότητα, αυτή η εθνική 

τους στρατηγική δεν έφερε και τα ανάλογα αποτελέσµατα κυρίως λόγω των δοµικών 

προβληµάτων που προέκυψαν καθώς δεν είχαν εκτιµηθεί σωστά οι πολιτικές αυτής 

της στρατηγικής όπως για παράδειγµα η οργάνωση των πρωταθληµάτων. Επιπλέον 

είναι αµφίβολο κατά πόσο αντιλήφθηκαν τα κίνητρα για αθλητική συµµετοχή των 

νέων ατόµων, λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση διαφόρων παραγόντων όπως το 

φύλο, την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση και τα κοινωνικοδηµογραφικά 

χαρακτηριστικά τους. Όπως  υποστηρίζεται τα παραδοσιακά προγράµµατα φυσικής 

αγωγής απέτυχαν να προωθήσουν την «δια βίου» αθλητική συµµετοχή. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έρχονται σε αντίθεση µε όσους υποστηρίζουν ότι τα 

παραδοσιακά προγράµµατα φυσικής αγωγής µε κάποιο εµπλουτισµό στο πλαίσιο της 

υπάρχουσας πολιτικής για την προώθηση της «δια βίου» αθλητικής συµµετοχής θα 

µπορούσαν να πετύχουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Οι ατοµικές ανθρώπινες αξίες, όπως η τιµιότητα, η συντροφικότητα, η 

συµπάθεια, η υγεία, η φυσική κατάσταση, η συνέπεια, η προσωπική επίτευξη και 

άλλες, οι οποίες σχετίζονται µε την αθλητική συµµετοχή εξετάσθηκαν σε έρευνα των 

McLean και Hamm (2008) που έγινε µε την συµµετοχή 1102 ατόµων µεταξύ των 

οποίων και µαθητές λυκείου οι οποίοι συµµετείχαν σε αθλητικά προγράµµατα. Οι 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πλειονότητα των αξιών αυτών θεωρήθηκε ιδιαίτερα 

σηµαντική από τους συµµετέχοντες. ∆ιαφορές σηµειώθηκαν µεταξύ των οµάδων των 

συµµετεχόντων και µεταξύ των ηλικιών. Επιπλέον µεταξύ των δυο φύλων στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν στις 5 από τις 18 αξίες που µετρήθηκαν. Ακόµη 

και στα αθλητικά λύκεια για να έχουν οι µαθητές το δυνατόν περισσότερα οφέλη 

χωρίς εµπόδια από το µάθηµα της φυσικής αγωγής θα πρέπει η συµµετοχή των 

µαθητών να είναι ποικίλη, δηλαδή οι µαθητές θα πρέπει να συµµετέχουν σε διάφορα 

αθλήµατα και όχι να εξειδικεύονται σε ένα µόνο άθληµα. Σε έρευνα που έγινε στις 

ΗΠΑ και συγκεκριµένα στο Ιλινόϊς σε διευθυντές αθλητικών λυκείων, διαπιστώθηκε 

ότι αυτοί αντιλαµβάνονταν πως η αθλητική εξειδίκευση που γινόταν στο λύκειο 

αύξανε την πιθανότητα των µαθητών και στο να συµµετέχουν στα εθνικά 

πρωταθλήµατα και στο να λάβουν κάποια πανεπιστηµιακή αθλητική υποτροφία, (Hill 

& Simons, 1989). Έτσι οι διευθυντές των αθλητικών λυκείων κατέκριναν έντονα τους 

ΚΦΑ, οι οποίοι προωθούσαν την εξειδίκευση στα προγράµµατά τους, 

αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η εξειδίκευση επαύξησε την αθλητική επίδοση και των 

ατόµων και της οµάδας. Ακόµη οι διευθυντές αντιλήφθηκαν ότι η αθλητική 
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εξειδίκευση ήταν σε αντίθεση µε τις βασικές θέσεις των αθλητών-µαθητών των 

λυκείων. Γι’ αυτό ακόµη και τα αθλητικά αυτά σχολεία θα µπορούσαν να 

προωθήσουν ενεργά την συµµετοχή πολλών αθληµάτων στα αθλητικά τους 

προγράµµατα. 

Η αθλητική συµµετοχή των µαθητών στο λύκειο δεν φέρνει µόνο οφέλη αλλά 

σε ένα µικρό (ευτυχώς) ποσοστό προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις, (Durant et al., 

1997). Στην Αµερική το 4,1% των ανδρών και το 1,2% των γυναικών που 

συµµετείχαν σε αθλητισµό στο λύκειο δήλωσαν ότι παίρνουν αναβολικά. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών που παίρνουν αναβολικά σχετίζεται µε τα 

αθλήµατα της πάλης και της σωµατικής διάπλασης και ο λόγος που το κάνουν είναι 

για να αυξήσουν την µυϊκή τους δύναµη και την µυϊκή τους µάζα.   

Στην αποφυγή ανθυγιεινών συµπεριφορών όπως η βία και η παραβατική 

συµπεριφορά αναφέρονται οι Levin, Smith, Caldwell και Kimbrough (1995). Στην 

έρευνά τους εξετάζεται εάν οι µαθητές που ασχολούνται µε αθλητισµό είναι πιο 

βίαιοι και µε µεγαλύτερη παραβατική συµπεριφορά από ότι οι συµµαθητές τους οι 

οποίοι δεν ασχολούνται µε αθλητισµό. Οι απαντήσεις των 2436 µαθητών έδειξαν ότι 

δεν υπήρξαν διαφορές στις συµπεριφορές βίας και παραβατικότητας µεταξύ αθλητών 

και µη αθλητών µαθητών. ∆ιαφορές διαπιστώθηκαν σε µαθητές που έκαναν 

αθλήµατα µη σωµατικής επαφής οι οποίοι εµφάνισαν λιγότερες συµπεριφορές βίαιης 

και παραβατικής συµπεριφοράς σε σχέση µε µαθητές αθλητές σε αθλήµατα 

σωµατικής επαφής και µη αθλητές, δείχνοντας ότι τα αθλήµατα µη επαφής έχουν 

κάποια προστατευτική επίδραση σε σχέση µε βίαιη και παραβατική συµπεριφορά τις 

οποίες δεν έχουν τα αθλήµατα επαφής. 

Τα οφέλη των µαθητών από την συµµετοχή τους στο µάθηµα της φυσικής 

αγωγής και στα σχολικά πρωταθλήµατα είναι πολλαπλά όπως η βελτίωση των 

φυσικών ικανοτήτων των µαθητών, η ψυχική τους ευεξία, η βελτίωση της 

αυτοεκτίµησής τους, της εικόνας του σώµατος, η βελτίωση των ακαδηµαϊκών τους 

επιδόσεων, η ανάληψη πρωτοβουλιών και άλλα.  

 

Ανθυγιεινές συµπεριφορές & έφηβοι  

Η εφηβεία είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα και κρίσιµα στάδια ανάπτυξης της 

ζωής του ανθρώπου ψυχοσωµατικά και πνευµατικά καθώς οι έφηβοι είναι 

περισσότερο επιρρεπείς σε ανθυγιεινές συµπεριφορές, (Parvizy et al., 2005). Η 
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υιοθέτηση ανθυγιεινών συµπεριφορών από µερίδα µαθητών, όπως η έλλειψη 

άσκησης, η κακή διατροφή και το κάπνισµα, (Θεοδωράκης & Παπαϊωάννου, 2002), η 

έννοια της ηθικής συµπεριφοράς στη σχολική φυσική αγωγή, (Χασάνδρα, 2006) 

καθώς επίσης τα υψηλά ποσοστά εφηβικής παχυσαρκίας στα ελληνόπουλα (Krassas, 

Tzotzas, Tsametis, & Konstadinidis, 2001; Mamalakis & Kafatos, 1996; Mamalakis, 

Kafatos, Manios, & Anagnostopoulou, 2000) και η αύξηση νοσηµάτων 

(καρδιοεγγεφαλικά, αναπνευστικά, ψυχικά νοσήµατα) λόγω και του «σύγχρονου» 

τρόπου ζωής (έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, υπερβολική πρόσληψη θερµίδων, 

στρες) τα τελευταία χρόνια είναι στοιχεία τα οποία διαµορφώνονται στην εφηβική 

ηλικία. Από τις σηµαντικότερες ανθυγιεινές συµπεριφορές  το κάπνισµα θεωρείται 

υπεύθυνο για τις περισσότερες αιτίες θανάτου αφού τα τελευταία χρόνια έχει πάρει 

ανησυχητικές διαστάσεις σε παγκόσµιο επίπεδο καθώς ολοένα και µε γρηγορότερους 

ρυθµούς αυξάνονται οι νέοι καπνιστές (Ford & DiStefano, 1991). Πολύ σηµαντική 

επίσης είναι η παιδική και η εφηβική παχυσαρκία, ένα σύγχρονο φαινόµενο στην 

εποχή µας λόγω του «µοντέρνου» τρόπου ζωής της κοινωνία µας. Ευθύνεται για µια 

σειρά νοσηµάτων γι’ αυτό η πρόληψή της έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον άνθρωπο. 

Σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµησή της παίζει η φυσική δραστηριότητα και η 

άσκηση καθώς η έλλειψή τους δηµιουργεί πλεόνασµα θερµίδων µε φυσικό 

επακόλουθο εν µέρει την δηµιουργία της παχυσαρκίας  (Kosti et al., 2007; Mamalakis 

et al., 2000). 

Στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε από διάφορες έρευνες, ότι τα ποσοστά των 

υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών των τελευταίων ετών είναι αυξηµένα σε σχέση 

µε τα ποσοστά άλλων χωρών (Krassas et al., 2001;  Papadimitriou et al., 2007; 

Papadimitriou, Kounadi, Konstantinidou, Xepapadaki, & Nicolaidou, 2006). Η 

επικράτηση της παχυσαρκίας όµως στην Ελλάδα συνδέεται άµεσα και µε τις µη 

υγιεινές διατροφικές συνήθειες των παιδιών (Hassapidou, Fotiadou, Maglara, & 

Papadopoulou, 2006; Yannakoulia, Karayiannis, Terzidou, Kokkevi, & Sidossis, 

2004). 

Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της υιοθέτησης ανθυγιεινών 

συµπεριφορών εφαρµόζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών διάφορα παρεµβατικά 

προγράµµατα. Ωστόσο από τα πιο αποτελεσµατικά παρεµβατικά προγράµµατα 

πρόληψης κατά του καπνίσµατος είναι εκείνα που γίνονται στο σχολικό περιβάλλον, 

(Jarvis & Stark, 2005; Chou et al., 2006). Γίνεται αντιληπτό ότι ο ρόλος του σχολείου 
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και του µαθήµατος της φυσικής αγωγής είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στην υιοθέτηση 

υγιεινών συµπεριφορών. 

Σε ότι αφορά το προφίλ των εφήβων στην Ελλάδα διαπιστώθηκαν δύο 

χαρακτηριστικά προφίλ µαθητών. Το προφίλ των ατόµων που υιοθετούν θετικές 

στάσεις και συµπεριφορές για έναν υγιεινό και αθλητικό τρόπο ζωής και το προφίλ 

των ατόµων που υιοθετούν αρνητικές στάσεις και συµπεριφορές για έναν µη υγιεινό 

τρόπο ζωής. Η δεύτερη και µικρότερη σε µέγεθος οµάδα ατόµων υιοθετεί αρνητικές 

στάσεις και συµπεριφορές για την άσκηση αλλά και την υγιεινή διατροφή, ενώ 

επιλέγει θετικές στάσεις και συµπεριφορές για τις µη υγιεινές συµπεριφορές 

(κάπνισµα, απαγορευµένες ουσίες, επιθετικές και µη ηθικές συµπεριφορές). Ο 

αθλητικός τρόπος ζωής επιδρά και σε άλλους τοµείς της καθηµερινής ζωής των 

µαθητών. Γενικότερα, τα παιδιά που υιοθετούν ανθυγιεινές συµπεριφορές, καπνίζουν 

αποφεύγουν την άσκηση και την υγιεινή διατροφή, τείνουν να σχετίζονται άµεσα µε 

τα παιδιά που στρέφονται προς απαγορευµένες ουσίες ή τη συµµετοχή σε µη ηθικές 

και επιθετικές (βίαια επεισόδια) συµπεριφορές, (Θεοδωράκης & Παπαϊωάννου, 2002; 

Θεοδωράκης & Χασάνδρα, 2005). 

Οι ανθυγιεινές συµπεριφορές στους έφηβους ευθύνονται για µια σειρά 

ψυχοσωµατικών προβληµάτων. «Αντίβαρο» σε αυτές τις συµπεριφορές αποτελεί η 

άσκηση και η υγιεινή διατροφή. Συνήθως τα άτοµα τα οποία αθλούνται υιοθετούν 

θετικές στάσεις και συµπεριφορές ενώ τα άτοµα που δεν αθλούνται υιοθετούν 

αρνητικές στάσεις και συµπεριφορές. 

 

∆ηµογραφικοί παράγοντες ατόµων που συµµετέχουν σε φυσική 

δραστηριότητα και αθλητική αναψυχή 

 

Το φύλο 

Σηµαντικό ρόλο στην εµπλοκή των ατόµων σε δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου παίζουν οι δηµογραφικοί παράγοντες των ατόµων όπως το φύλο, η ηλικία, το 

µορφωτικό επίπεδο, η οικογενειακή, η επαγγελµατική, η κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση κ.ά. Ωστόσο έχει δοθεί µικρή βαρύτητα από τους ερευνητές σ’ αυτά. Ο 

δηµογραφικός παράγοντας που ίσως παίζει το σπουδαιότερο ρόλο στην συµµετοχή 

των ατόµων σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής και ελεύθερου χρόνου είναι το 
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φύλο. Σε πολλές χώρες ο αθλητισµός κυριαρχείται από το ανδρικό φύλο µε πολλούς 

τρόπους. Στην Αµερική η συµµετοχή των νεαρών αγοριών στον αθλητισµό είναι 

φυσιολογική εξαιτίας και της παρότρυνσης των γονέων τους, αυτό όµως δεν ισχύει 

για τα κορίτσια (Messner, 1988). Αξίες και ιδεολογίες γύρω από τα αθλήµατα όπως η 

αγωνιστικότητα και ο ανταγωνισµός είναι έννοιες συνδεδεµένες µε την 

αρρενωπότητα. Τα επαγγελµατικά αθλήµατα είναι ανδροκρατούµενα όπως επίσης οι 

ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των µέσων ενηµέρωσης είναι σταθερά 

προσανατολισµένα στο ανδρικό φύλο (Theberge, 1991). 

Στις ΗΠΑ σε έρευνα που έγινε σε 1692 µαθητές της πρώτης και δεύτερης 

τάξης Γυµνασίου όπου εξετάσθηκαν τα κίνητρα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή σε 

αθλητικές δραστηριότητες όπως η απόκτηση δεξιοτήτων, ο συναγωνισµός και η 

βελτίωση της φυσικής κατάστασης, δεν αναφέρθηκαν διαφορές µεταξύ των δύο 

φύλων µε εξαίρεση ότι τα κορίτσια ενδιαφέρθηκαν για τις ευκαιρίες για ανάπτυξη 

των κοινωνικών τους δεξιοτήτων που παρέχει η συµµετοχή σε αθλητικές 

δραστηριότητες. Τα κορίτσια επίσης προτιµούσαν περισσότερη συµµετοχή σε 

φυσικές δραστηριότητες χαµηλής έντασης ενώ τα αγόρια προτιµούσαν 

δραστηριότητες όπου κυριαρχούσε ο ανταγωνισµός (Sirard, Pfeiffer, & Pate, 2006). 

Στη Φινλανδία σε ότι αφορά τις δραστηριότητες συµµετοχής των µαθητών 

διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια συµµετέχουν περισσότερο στο ποδόσφαιρο, το χόκεϊ επί 

πάγου, το χόκεϊ σάλας, το µπάσκετ, την άρση βαρών και το στίβο, ενώ τα κορίτσια 

προτιµούν τον στίβο, την ιππασία, την γυµναστική, το σλάλοµ και την αεροβική 

γυµναστική (Nupponen & Telama, 1998). 

Η επίδραση του φύλου και της τάξης στην συµµετοχή µαθητών και µαθητριών 

λυκείου σε φυσική δραστηριότητα εξετάσθηκε σε περιοχή της Ελλάδας (Μπερτάκη & 

συν., 2007). Σε ότι αφορά το φύλο αναφέρεται ότι τα αγόρια ήταν σηµαντικά πιο 

δραστήρια από τα κορίτσια ενώ σε σχέση µε την τάξη οι µαθητές και οι µαθήτριες 

της Γ΄ λυκείου ήταν λιγότερο δραστήριοι από ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες των 

υπόλοιπων τάξεων. 

Οι αιτίες που οι γυναίκες συµµετέχουν λιγότερο από τους άνδρες σε 

δραστηριότητες αναψυχής είναι διάφορες όπως η θέση τους στην κοινωνία, οι 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις, ψυχολογικοί παράγοντες που σχετίζονται µε 

αρνητικές αθλητικές εµπειρίες και το επίπεδο αυτοεκτίµησής τους (Raymore et al., 

1994).  
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Σύµφωνα µε το Australian Bureau of Statistics, (1999/2000) µε αναφορά στην 

συµµετοχή στον αθλητισµό και στην φυσική δραστηριότητα, το ποσοστό συµµετοχής 

των γυναικών σε µη οργανωµένα αθλήµατα (72%) ήταν σχεδόν το ίδιο (74%) µε 

εκείνο των ανδρών. Ωστόσο όµως υπάρχει µεγάλη διαφορά στα οργανωµένα 

αθλήµατα (34,9% στους άνδρες και 26,7% στις γυναίκες). Τα αθλήµατα παίζουν ένα 

σηµαντικό ρόλο για τους αυστραλούς στην διαδικασία ανάπτυξής τους από νέο σε 

άνδρα, αλλά και στην κοινωνικοποίησή τους και στο κοινωνικό τους στάτους 

γενικότερα. Εάν δεν ασχολούνται µε τα αθλήµατα τίθεται σε αµφισβήτηση η 

αρρενωπότητά τους από το ταίρι τους και από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Το 

αντίθετο συµβαίνει µε τις γυναίκες όταν συµµετέχουν στα διάφορα αθλήµατα και 

ειδικότερα  στα θεωρούµενα ανδρικά αθλήµατα. Η κοινωνία διακατέχεται από την 

αντίληψη ότι τα αγόρια συµµετέχουν στα αθλήµατα και τα κορίτσια τους 

παρακολουθούν. Μια δικαιολογία είναι ότι τα κορίτσια τραυµατίζονται στα ανδρικά 

αθλήµατα. Μάλιστα πολλοί σχολικοί σύλλογοι απαγορεύουν τα κορίτσια να 

συµµετέχουν µέχρι την ηλικία των 12 ετών υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ασφαλή και 

ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν κάτι πιο γυναικείο. Ωστόσο σε έρευνα που έγινε στην 

δυτική Αυστραλία βρέθηκε ότι η πλειοψηφία των κοριτσιών των γυµνασίων ήθελε να 

παίξει ποδόσφαιρο (Malaxos & Wedgwood, 1997). H έλλειψη τηλεοπτικής κάλυψης 

στον γυναικείο αθλητισµό περιορίζει τις ευκαιρίες συµµετοχής στις αυστραλές καθώς 

στερούνται προώθησης και χορηγίας κάτι που θα βοηθούσε στην καριέρα τους. Σε 

έρευνα που έγινε στην Αυστραλία  διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες έχουν χαµηλά 

ποσοστά αθλητικής κάλυψης όπως 10,7% από εφηµερίδες, 2% από την τηλεόραση 

και µόνο 1,4% από το ραδιόφωνο, (Murray, 1996). Στους Ολυµπιακούς αγώνες από 

το 1948 ως το 1996 οι αυστραλές κέρδισαν το 40% από τα χρυσά µετάλλια παρόλο 

που συµµετείχαν µόνο στο 25% των αγώνων και µόνο στο 24% από το σύνολο των 

συµµετεχόντων έναντι των ανδρών. Στους Ολυµπιακούς αγώνες το 2000 στο Σίδνεϋ  

κέρδισαν και πάλι συγκριτικά περισσότερα χρυσά µετάλλια (6,23%) από τους άνδρες 

(5,92%). Ο κύριος λόγος για την µη ικανοποιητική κάλυψη των γυναικείων 

αθληµάτων είναι ότι δεν είναι αρκετά «εµπορεύσιµα» ώστε να είναι ελκυστικά στους 

θεατές. Από την πλευρά τους τα ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι αυτό συµβαίνει επειδή 

υπάρχει µικρότερο ενδιαφέρον για τον γυναικείο αθλητισµό και µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για τον ανδρικό αθλητισµό στο κοινό λέγοντας χαρακτηριστικά «δίνουµε 

στο κοινό αυτό που θέλει». Ένας  εξίσου σηµαντικός λόγος µη συµµετοχής των 

γυναικών στα αθλήµατα συγκριτικά µε τους άνδρες είναι η αυτοαντίληψη και η 
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αυτοεικόνα του σώµατός τους. Επειδή επικρατεί η αντίληψη ενός τέλειου σώµατος 

πολλές γυναίκες αποφεύγουν την επαφή τους µε τα αθλήµατα επειδή ντρέπονται να 

«εκθέσουν» το σώµα τους στις δραστηριότητες, αλλά και λόγω έλλειψης ανάπτυξης 

των δεξιοτήτων τους αφού τις αποφεύγουν (Kiewa, 1996). 
 

Η ηλικία 

Οι Alexandris και Carroll (1998) στην έρευνά τους ανέφεραν ότι µε την 

αύξηση της ηλικίας µειώνεται η συµµετοχή των ατόµων και ιδιαίτερα των γυναικών 

σε δραστηριότητες αναψυχής, ενώ σε αντίθεση οι διαφορές στα ποσοστά ανδρών και 

γυναικών στις δυο νεότερες ηλικιακές οµάδες που συµµετείχαν δεν ήταν σηµαντικές. 

Αυτό είναι ενθαρρυντικό αφού πιθανόν σηµαίνει ότι η διαφορά στα ποσοστά 

συµµετοχής ανδρών και γυναικών τείνει να µειωθεί µε αποτέλεσµα την πιθανή 

µελλοντική αύξηση των συνολικών ποσοστών συµµετοχής των γυναικών. Η 

προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων στις γυναίκες είναι ένα ζήτηµα που 

απασχόλησε την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού στην Ελλάδα µε τα προγράµµατα 

«αθλητισµός και γυναίκα» από το 1983. Τα αποτελέσµατά τους είναι αµφίβολα ως 

προς τους στόχους τους και αυτό γιατί υπήρξε σηµαντική µείωση στα εγγεγραµµένα 

γυναικεία µέλη (από 46.800 το 1983 µειώθηκαν στα 29.000 το 1993, µείωση 38%, τα 

29.000 µέλη αντιπροσωπεύουν µόνο το 0,6% του συνολικού γυναικείου πληθυσµού 

της χώρας). Για να βελτιωθεί η παραπάνω κατάσταση πρέπει να εφαρµοστούν και τα 

κατάλληλα προγράµµατα. Σε σχέση µε το µορφωτικό επίπεδο διαπιστώθηκε ότι το 

υψηλότερο ποσοστό αθλητικής συµµετοχής ήταν στους φοιτητές λόγω του τρόπου 

ζωής των, αφού έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και λιγότερες κοινωνικές και 

οικογενειακές υποχρεώσεις. Το χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής παρουσίασαν 

άτοµα χαµηλού µορφωτικού επιπέδου. Από τους ίδιους ερευνητές (Alexandris & 

Carroll, 1998) προτάθηκε ένα συγκεκριµένο δηµογραφικό µοντέλο ατόµων που 

συµµετέχουν στον αθλητισµό αναψυχής, (αθλητικές δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου, ατοµικές ή οµαδικές, κλειστού ή ανοιχτού χώρου). Σε αυτό το δηµογραφικό 

µοντέλο η συµµετοχή των ατόµων στην αναψυχή εξαρτάται από µια σειρά 

δηµογραφικών παραγόντων όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο, η 

οικογενειακή κατάσταση και η κοινωνική θέση. 

 Η αρνητική συσχέτιση µεταξύ ηλικίας και αθλητικής συµµετοχής έχει 

αναφερθεί επανειληµµένα και ο βαθµός µείωσής της εξαρτάται από το είδος της 
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δραστηριότητας, (Coalter et al., 1995). Τα χαµηλά ποσοστά συµµετοχής στις οµάδες 

ηλικιωµένου πληθυσµού µέχρι πρόσφατα ερµηνεύονταν από το γεγονός ότι η άσκηση 

εγκαταλείπεται µε την αύξηση της ηλικίας. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια αυτό 

φαίνεται να αλλάζει καθώς η αθλητική συµµετοχή σε µεγαλύτερες ηλικίες σχετίζεται 

µε το επίπεδο της αθλητικής παιδείας και ατοµικής εµπειρίας. Η καλύτερη αθλητική 

παιδεία των νέων πιθανόν να συµβάλλει στην µελλοντική αύξηση της αθλητικής 

συµµετοχής σε ηλικιωµένους, πάντα σε συνδυασµό µε τα κατάλληλα προγράµµατα. 

Σε µια διαχρονική µελέτη που έγινε στην Φινλανδία όπου καταγράφηκε η  

φυσική δραστηριότητα παιδιών ηλικίας 12, 14, 16 και 18 ετών, διαπιστώθηκε ότι το 

ποσοστό των πολύ φυσικά δραστήριων παιδιών µειώθηκε µε την αύξηση της ηλικίας 

από το 12ο µέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους και συγκεκριµένα για τα αγόρια από το 

26% στο 12% ενώ για τα κορίτσια από το 13% στο 5%. Ακόµη διαπιστώθηκε ότι οι 

δραστηριότητες των παιδιών ηλικίας 12 έως 18 ετών αλλάζουν καθώς µεγαλώνουν 

αλλά και η συµµετοχή των µεγαλύτερων εφήβων µειώνεται σηµαντικά σε 

οργανωµένες δραστηριότητες, (Hamalainen et al., 2000). 

Στις Η.Π.Α. εκτιµάται ότι κατά τη διάρκεια της εφηβείας οι κοπέλες µειώνουν 

τη φυσική δραστηριότητα κατά 7,4% σε κάθε έτος και τα αγόρια κατά 2,7% ενώ 

διαπιστώθηκε και σηµαντική διαφορά στη φυσική δραστηριότητα των δύο φύλων µε 

τα αγόρια να είναι πιο δραστήρια από τα κορίτσια (Sallis, 1993). 

 

Ο τόπος διαµονής 

Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν την συµµετοχή των ατόµων σε 

δραστηριότητες αναψυχής είναι ο τόπος διαµονής και η «υιοθέτηση» υγιεινών 

στάσεων και συµπεριφορών εκ µέρους των συµµετεχόντων (Drakou, Tzetzis, & 

Mamantzi, 2009). Ο τόπος διαµονής επηρέασε κυρίως τον παράγοντα των εµποδίων 

«έλλειψη παρέας», αφού τα άτοµα που διέµεναν σε µικρές πόλεις (ηµιαστικές 

περιοχές) βίωσαν περισσότερα εµπόδια έλλειψης παρέας σε σχέση µε εκείνα που 

διέµεναν σε µεγάλες πόλεις (αστικές περιοχές). Η «υιοθέτηση» υγιεινών στάσεων και 

συµπεριφορών επηρέασε αρνητικά τα εµπόδια, δηλαδή τα άτοµα µε υγιεινό τρόπο 

ζωής βίωσαν λιγότερα εµπόδια στους περισσότερους από τους παράγοντες των 

εµποδίων σε σχέση µε τα άτοµα που δεν είχαν υγιεινό τρόπο ζωής. ∆εν αναφέρθηκαν 

σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε το φύλο ή σε σχέση µε την συχνότητα συµµετοχής. 
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Οι δηµογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την συµµετοχή 

των µαθητών στα σχολικά πρωταθλήµατα. Από τους σηµαντικότερους παράγοντες 

είναι το φύλο όπου φαίνεται ότι τα αγόρια συµµετέχουν περισσότερο σε σχέση µε τα 

κορίτσια, η ηλικία όπου όσο οι µαθητές ανεβαίνουν στις τάξεις φοίτησης 

συµµετέχουν όλο και λιγότερο αλλά και ο τόπος διαµονής. 

 

Κοινωνικοί παράγοντες 

Το µορφωτικό επίπεδο σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε την αθλητική 

συµµετοχή. Υπάρχουν µειωµένα ποσοστά συµµετοχής ανάµεσα στις οµάδες µε 

χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, (Coalter et al., 1995). Το µορφωτικό επίπεδο είναι από 

τους σηµαντικότερους παράγοντες πρόβλεψης για συµµετοχή στις περισσότερες 

αθλητικές δραστηριότητες. Σηµαντική επίσης είναι η σχέση µεταξύ του µορφωτικού 

επιπέδου και της κοινωνικής θέσης. Παρόµοια αποτελέσµατα βρήκαν ερευνητές σε 

ελληνικό πληθυσµό όπου επιβεβαιώνεται ότι οι πιο µειονεκτικές οµάδες µεταξύ των 

ατόµων για συµµετοχή στην αναψυχή ήταν άτοµα µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο 

ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο, (Alexandris & Carroll, 1998). Το µορφωτικό 

επίπεδο ήταν ο πιο ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης για συµµετοχή. Η σχέση µεταξύ 

µορφωτικού επιπέδου και συµµετοχής ήταν ανεξάρτητη από την ηλικία, το φύλο και 

την οικογενειακή κατάσταση εκείνων που απάντησαν, γεγονός που συµφωνεί µε την 

παραπάνω έρευνα (Coalter et al., 1995). Η οικογενειακή κατάσταση ήταν επίσης 

σηµαντικά σχετιζόµενη µε την συµµετοχή. Η χαµηλή συµµετοχή των έγγαµων 

ατόµων πιθανόν εξηγείται από την έλλειψη ελεύθερου χρόνου και από τον 

διαφορετικό τρόπο ζωής των έναντι των άγαµων ατόµων. 

Σηµαντικό ρόλο για αθλητική συµµετοχή παίζουν τα αθλητικά πρότυπα. Τα 

γυναικεία αθλητικά πρότυπα είναι πολύ λιγότερα από τα ανδρικά. Στην Αυστραλία 

όταν ρωτήθηκαν οι γυναίκες να υποδείξουν το αθλητικό τους πρότυπο το 52% 

υπέδειξαν άνδρα αθλητή, το 32% γυναίκα αθλήτρια ενώ το 12% κανένα. Το 

σηµαντικό είναι ότι από το 32% που απάντησαν γυναίκα αθλήτρια οι µισοί (16%) 

υπέδειξαν την Κάθι Φρίµαν, αθλήτρια πολύ προβεβληµένη στη χώρα τους, 

αποδεικνύοντας τον πολύ σηµαντικό ρόλο των προτύπων αθλητών-τριών στην 

παρακίνηση για συµµετοχή (Malaxos & Wedgwood, 1997). Ο ρόλος των προπονητών 

είναι εξίσου σηµαντικός στα πρότυπα των αθλητών για συµµετοχή. Το ποσοστό των 

ανδρών προπονητών στην Αυστραλία είναι πολύ µεγαλύτερο σε σχέση µε τις 
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γυναίκες προπονήτριες ανάλογα µε την κατηγορία. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο και 

στην εκπαίδευση αφού το 43% στην πρωτοβάθµια και το 51% στην δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση είναι καθηγήτριες φυσικής αγωγής, προωθώντας τα κορίτσια στο να 

συµµετέχουν στα αθλήµατα σε καθηµερινή βάση. Όλα τα παραπάνω εξηγούν τον 

λόγο που οι γυναίκες προτιµούν τις µη οργανωµένες αθλητικές δραστηριότητες που 

εκτός αυτού του λόγου είναι και η θετική εικόνα του σώµατός τους, η µεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση, οι περισσότερες κοινωνικές επαφές, η αποδοχή της ηλικίας τους, η 

καλύτερη αυτοσυγκέντρωση, η µνήµη, η εκπαίδευση, η δηµιουργία, η προαγωγή της 

ψυχικής και σωµατικής υγείας. 

Σηµαντικό ρόλο επίσης για συµµετοχή στα σχολικά πρωταθλήµατα από τους 

µαθητές εκτός των άλλων παίζει το µορφωτικό επίπεδο, η κοινωνική θέση και τα 

αθλητικά πρότυπα, παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν την συµµετοχή.  

 

Ανασταλτικοί παράγοντες 

Ως ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής-εµπόδια (constraints) ορίζονται οι 

λόγοι οι οποίοι πιθανόν να σχετίζονται µε  την παρακίνηση και την εµπλοκή των εν 

δυνάµει συµµετεχόντων ατόµων στην διαδικασία συµµετοχής. Σύµφωνα µε τους 

Crawford και Godbey (1987) οι ανασταλτικοί παράγοντες-εµπόδια 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: α) στους εσωτερικούς-ενδοπροσωπικούς ανασταλτικούς 

παράγοντες, (intrapersonal constraints) όπως για παράδειγµα οι διάφορες 

ψυχολογικές καταστάσεις και συµπεριφορές του ατόµου, β) στους διαπροσωπικούς 

ανασταλτικούς παράγοντες, (interpersonal constraints) όπως η αδυναµία εύρεσης 

παρέας και γ) στους δοµικούς ανασταλτικούς παράγοντες, (structural constraints) 

όπως η αδυναµία οικονοµικών πόρων για συµµετοχή. Οι εσωτερικοί-ενδοπροσωπικοί 

ανασταλτικοί παράγοντες είναι οι πιο ισχυροί και καθοριστικοί σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους ενώ οι δοµικοί παίζουν σηµαντικό ρόλο στην προτίµηση της συµµετοχής.  

 

Ιεραρχικό µοντέλο 

Οι Crawford, Jackson και Godbey (1991) ανέπτυξαν ένα ιεραρχικό µοντέλο 

λήψης απόφασης όπου οι τρεις διαστάσεις των εµποδίων εµπεριέχονται ιεραρχικά. Τα 

εσωτερικά εµπόδια είναι τα πιο άµεσα και καθορίζουν την συµµετοχή πιο δυναµικά. 

Τα δοµικά εµπόδια είναι πιο ξεκάθαρα και µεσολαβούν ανάµεσα στις υπάρχουσες 
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προτιµήσεις ελεύθερου χρόνου και στη συµµετοχή του ατόµου σε συγκεκριµένη 

προτίµηση-δραστηριότητα. Για πρώτη φορά οι Jackson et al. (1993) εισήγαγαν την 

έννοια της παρακίνησης στην έρευνα των ανασταλτικών παραγόντων, όπου η 

συµµετοχή είναι απόρροια της επιτυχούς διαπραγµάτευσης των ανασταλτικών 

παραγόντων συµµετοχής σε µια δραστηριότητα. Τον σηµαντικό ρόλο της 

παρακίνησης στο ιεραρχικό µοντέλο των ανασταλτικών παραγόντων διαπίστωσαν 

στις ελάχιστες σχετικές έρευνες οι Carroll και Alexandris (1997); Hubbard και 

Mannell (2001) και Stodolska (2000). Οι Carroll και Alexandris (1997) ανέλυσαν 

διεξοδικά τις αιτίες των ανασταλτικών παραγόντων και την σχέση τους µε την 

παρακίνηση αλλά και πως οι ανασταλτικοί παράγοντες µπορούν να ξεπεραστούν 

ώστε να υπερισχύσει η παρακίνηση.  

Εµπόδια συµµετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής 

Οι Alexandris et al. (2002) χρησιµοποίησαν την θεωρία αυτοκαθορισµού, 

(Self Determination Theory) των Deci και Ryan (1985) όπου η συµπεριφορά ενός 

ατόµου µπορεί να είναι εσωτερικά, εξωτερικά παρακινούµενη ή µη παρακινούµενη, 

για να εξετάσουν την επίδραση των διαστάσεων των εµποδίων στην εσωτερική, στην 

εξωτερική παρακίνηση και στην µη παρακίνηση. Επίσης χρησιµοποίησαν το 

ιεραρχικό µοντέλο εσωτερικής και εξωτερικής παρακίνησης των Vallerance και 

Losier (1999) όπου οι κοινωνικοί παράγοντες επιδρούν στους ψυχολογικούς, οι 

οποίοι κατ’ επέκταση επιδρούν στην παρακίνηση. ∆ιαπίστωσαν ότι τα εσωτερικά 

εµπόδια προβλέπουν σηµαντική αλλά όχι ισχυρή εσωτερική παρακίνηση, γεγονός 

που σηµαίνει ότι υψηλά επίπεδα ατοµικών/ψυχολογικών και έλλειψης ενδιαφέροντος 

εµποδίων σχετίζονται µε χαµηλά επίπεδα εσωτερικής παρακίνησης. Οι ανασταλτικοί 

παράγοντες συµµετοχής δεν σχετίσθηκαν µε την εξωτερική παρακίνηση. Οι 

ψυχολογικοί παράγοντες επιδρούν κυρίως στην εσωτερικά παρακινούµενη 

συµπεριφορά όπως αναφέρεται και σε άλλες έρευνες (Iso – Ahola, 1989; 1999; 

Iwasaki & Mannell, 1999; Weissinger & Bandalos, 1995). 

Μεταξύ της έννοιας των εµποδίων και της αθλητικής συµµετοχής υπάρχει 

αρνητικά σηµαντική σχέση (Carroll & Alexandris, 1997). Οι αντιλήψεις των ατόµων 

για τα εµπόδια πιθανόν να είναι χρήσιµες στη διαδικασία πρόβλεψης των ατόµων για 

συµµετοχή ή µη συµµετοχή, γεγονός που έχει σηµαντική πρακτική εφαρµογή 

(Alexandris & Carroll, 1997a). Ειδικότερα η συχνότητα συµµετοχής σχετίζεται 

αρνητικά µε τους ανασταλτικούς παράγοντες, όπως αναφέρεται σε έρευνα (Γκόλτσος 
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& συν., 2004) που έγινε σε αθλητικά κέντρα αναψυχής (µίνι ποδοσφαίρου) στην 

Κεντρική Ελλάδα όπου όσο περισσότερα ήταν τα εµπόδια τόσο µικρότερη ήταν η 

συχνότητα συµµετοχής. Ωστόσο άλλες έρευνες απορρίπτουν την αρνητική σχέση των 

εµποδίων και της συµµετοχής (Crawford et al., 1991; Iso – Ahola & Mannell, 1985; 

Kay & Jackson, 1991) και προτείνουν ότι τα διαπροσωπικά εµπόδια πιθανόν είναι τα 

πιο ισχυρά και καθοριστικά στην διαδικασία λήψης απόφασης των ατόµων να 

ξεκινήσουν δραστηριότητες αναψυχής. Ακόµη η µελέτη των Carroll και Alexandris 

(1997) έδειξε ότι οι παράγοντες «έλλειψη ενηµέρωσης», «έλλειψη ενδιαφέροντος» 

και «έλλειψη χρόνου» επέδρασαν σηµαντικά στους συµµετέχοντες και µη 

συµµετέχοντες. Οι παράγοντες «έλλειψη χρόνου» και «έλλειψη ενδιαφέροντος» 

έχουν καταγραφεί σε έρευνες σαν εσωτερικά εµπόδια (Iso – Ahola & Mannell, 1985; 

Crawford & Godbey, 1987). Στην ίδια έρευνα αξίζει να σηµειωθεί η αρνητική σχέση 

µεταξύ του παράγοντα «έλλειψη χρόνου» και αθλητικής συµµετοχής. Ο παράγοντας 

«χρόνος» είναι ενταγµένος στα δοµικά εµπόδια σύµφωνα µε το Ιεραρχικό Μοντέλο, 

ωστόσο υπάρχει διαφωνία µεταξύ των ερευνητών σε ποια κατηγορία ανήκει. 

Σχετικά µε την κατηγοριοποίηση των εµποδίων οι Alexandris και Carroll 

(1997a) ανέφεραν επτά διαστάσεις εµποδίων: τα ατοµικά/ψυχολογικά εµπόδια, 

(α=.82) εµπόδια έλλειψης ενηµέρωσης, (α=.82) εµπόδια εγκαταστάσεων/υπηρεσιών, 

(α=.78) εµπόδια πρόσβασης/οικονοµικά, (α=.78) εµπόδια έλλειψης παρέας, (α=.85) 

εµπόδια έλλειψης χρόνου (α=.64) και εµπόδια έλλειψης ενδιαφέροντος (α=.69). Τα 

εµπόδια που σχετίζονται µε τον χρόνο βιώθηκαν πιο έντονα από τα υπόλοιπα, µετά τα 

εµπόδια των εγκαταστάσεων/υπηρεσιών, ακολουθώντας τα εµπόδια 

πρόσβασης/οικονοµικά, της έλλειψης παρέας, της έλλειψης ενηµέρωσης, τα 

ψυχολογικά και τέλος της έλλειψης ενδιαφέροντος. Τα εµπόδια χρόνου τα οποία είναι 

και πιο έντονα εξηγούνται από την έλλειψη χρόνου των ατόµων λόγω προσωπικών, 

οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων. Η υψηλή επίδοση στον παράγοντα 

εγκαταστάσεις/υπηρεσίες πιθανόν σχετίζεται µε την ανεπαρκή προώθηση της µαζικής 

συµµετοχής από το κράτος. Πολλά από τα άτοµα τα οποία απάντησαν στο 

ερωτηµατολόγιο υποστήριξαν ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις ήταν ανεπαρκείς και οι 

αθλητικές υπηρεσίες περιορισµένες.  Τα εµπόδια έλλειψης παρέας αν και σχετίζονται 

περισσότερο µε τα οµαδικά αθλήµατα ωστόσο υπάρχουν και στα ατοµικά αφού 

πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν την συµµετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες ως 

µέσο περαιτέρω κοινωνικοποίησής τους. Τα ατοµικά/ψυχολογικά εµπόδια παρόλο 

που έχουν χαµηλή επίδοση είναι µεταξύ των πιο ισχυρών προβλέψιµων παραγόντων 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:02 EEST - 54.219.128.100



 

55 
 

στην αθλητική συµµετοχή. Σχετίζονται µε το αντιλαµβανόµενο επίπεδο φυσικής 

κατάστασης, των συνθηκών υγείας και του αυτοσυναγωνισµού. Ο παράγοντας 

έλλειψη ενδιαφέροντος είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης, παρόλο που έχει 

τη πιο χαµηλή επίδοση. Ωστόσο ο ρόλος του στην συµµετοχή στα αθλήµατα δεν είναι 

ξεκάθαρος. Άλλοι έχουν γενικότερα έλλειψη ενδιαφέροντος για τα αθλήµατα και 

άλλοι επηρεάζονται από τα εσωτερικά τους εµπόδια όπως οι αρνητικές εµπειρίες στο 

παρελθόν οι οποίες είναι δύσκολο να ξεπερασθούν.  

Πιο πρόσφατη έρευνα (Κουθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάνη, & Χατζηγιάννη, 

2005) που ασχολήθηκε µε τους παράγοντες των εµποδίων στην αναψυχή και 

συγκεκριµένα στην χιονοδροµία αναψυχής διαπίστωσε την ύπαρξη 6 παραγόντων 

εµποδίων: έλλειψη ενδιαφέροντος, ατοµικά/ψυχολογικά εµπόδια, προβλήµατα σε 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, έλλειψη παρέας, προβλήµατα οικονοµικά/πρόσβασης 

και έλλειψης χρόνου, µε συνολική εσωτερική συνοχή της κλίµακας α=.88, ενώ σε 

άλλη έρευνα (Γκόλτσος & συν., 2004) διαπιστώθηκαν οι ίδιοι παράγοντες των 

εµποδίων και επιπλέον ο παράγοντας «καιρικές συνθήκες». 

Τα εσωτερικά εµπόδια αναφέρονται ως τα ισχυρότερα εµπόδια στην αναψυχή 

όπως προκύπτει από ανασκοπική έρευνα (Κουθούρης, Κοντογιάννη, & Αλεξανδρής, 

2008). Τα εσωτερικά εµπόδια σχετίζονται µε την αρνητική προδιάθεση των ατόµων 

να συµµετάσχουν σε µια δραστηριότητα και δεν επιτρέπουν στα άτοµα στην συνέχεια 

να εκδηλώσουν πρόθεση συµµετοχής. Όπως υποστηρίζεται στην έρευνα τα εµπόδια 

επιδρούν ιεραρχικά στην άρνηση των ατόµων να συµµετάσχουν σε δραστηριότητες 

αναψυχής.  

Σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας για συµµετοχή στην δραστηριότητα 

αναψυχής του χορού είναι η έλλειψη χρόνου (Θεοδωράκης & συν., 2008). Στην 

έρευνα στην οποία συµµετείχαν 260 µέλη πολιτιστικών και χορευτικών συλλόγων 

στην Κεντρική Μακεδονία εξετάσθηκε ο ρόλος των ανασταλτικών παραγόντων στην 

ανάµειξη συµµετεχόντων στον παραδοσιακό χορό. Αναφέρθηκαν 7 παράγοντες 

εµποδίων: έλλειψη χρόνου, ατοµικοί/ψυχολογικοί, έλλειψη ενηµέρωσης, 

υπηρεσίες/εγκαταστάσεις, πρόσβαση/οικονοµικά, έλλειψη παρέας και έλλειψη 

ενδιαφέροντος. Επίσης αναφέρθηκε ότι η έλλειψη χρόνου είναι ο σηµαντικότερος 

ανασταλτικός παράγοντας των συµµετεχόντων ενώ αντίθετα η έλλειψη ενηµέρωσης 

είναι ο λιγότερο σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας.  

Οι έννοιες των ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής και της παρακίνησης 

συνδέονται µεταξύ τους χωρίς ωστόσο να γίνεται ξεκάθαρο πιο από τα δύο εισέρχεται 
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πρώτο στην διαδικασία λήψης απόφασης (Alexandris et al., 2002). Ωστόσο όµως 

άλλοι ερευνητές δεν ανέφεραν σηµαντική σχέση µεταξύ των εµποδίων και της 

παρακίνησης (Hubbard & Mannell, 2001). Τα εσωτερικά εµπόδια συµβάλλουν 

σηµαντικά στην πρόβλεψη της µη παρακίνησης και πιθανόν επιδρούν αρνητικά στην 

δέσµευση για συµµετοχή. Αντίθετα τα εξωτερικά και τα δοµικά εµπόδια δεν 

συνδέονται σηµαντικά µε την µη παρακίνηση, γεγονός που εξηγείται και από το 

ιεραρχικό µοντέλο των εµποδίων συµµετοχής στον ελεύθερο χρόνο (Crawford et al., 

1991). Σύµφωνα όµως µε το παραπάνω µοντέλο τα εσωτερικά εµπόδια εισέρχονται 

πρώτα στην διαδικασία λήψης απόφασης και είναι τα πιο ισχυρά. Στην παρακίνηση 

όµως δρουν διάφοροι «ψυχολογικοί διαµεσολαβητές» όπως ο συναγωνισµός, η 

αυτονοµία και η εµπλοκή (Deci & Ryan, 1985; Iso – Ahola, 1989; Iwassaki & 

Mannell, 1999). Ακόµη στην παραπάνω έρευνα των Alexandris et al. (2002) 

αναφέρθηκε ότι τα εσωτερικά εµπόδια προβλέπουν σηµαντικά αλλά όχι ισχυρά την 

εσωτερική παρακίνηση, που σηµαίνει ότι υψηλά επίπεδα ατοµικών/ψυχολογικών και 

έλλειψης ενδιαφέροντος εµποδίων συνδέονται µε χαµηλά επίπεδα εσωτερικής 

παρακίνησης. Επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καµιά σχέση µεταξύ 

οποιουδήποτε τύπου ανασταλτικών παραγόντων (εµποδίων) και εξωτερικής 

παρακίνησης, σε αντίθεση µε την έρευνα των Vallerance και Loisier (1999) που 

υποστήριξαν ότι στο ιεραρχικό µοντέλο όλες οι διαστάσεις της παρακίνησης πιθανόν 

επηρεάζονται από τις ψυχολογικές µεταβλητές. Σηµαντικό θεωρείται το γεγονός ότι 

υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της παρακίνησης και της συχνότητας συµµετοχής. Η 

συγκεκριµένη έρευνα υποστηρίζει την πολυδιάστατη δοµή της παρακίνησης όπως 

αυτή έχει προταθεί και από την θεωρία αυτοκαθορισµού των Deci και Ryan (1985). Η 

διάσταση της µη παρακίνησης αποδείχθηκε ότι είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας 

πρόβλεψης της συχνότητας στην συµµετοχή. Στην συγκεκριµένη έρευνα υπάρχουν 

στοιχεία για την θετική επίδραση  της εξωτερικής παρακίνησης στην συχνότητα 

συµµετοχής. Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι η έρευνα αφορούσε προτάσεις για τον 

αθλητισµό αναψυχής. Η συµµετοχή στον αθλητισµό δεν θεωρείται πάντα µια 

δραστηριότητα καθαρά αναψυχής. Έρευνες που έγιναν σε συµµετέχοντες µεταξύ 

αθλητισµού και άσκησης βρήκαν παρόµοια αποτελέσµατα (Frederick & Ryan, 1993). 
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Εµπόδια συµµετοχής µαθητών λυκείων σε ενδοσχολικό και εξωσχολικό 

αθλητισµό 

Οι µαθητές λυκείων στην προσπάθειά τους να συµµετέχουν σε σχολικές 

αθλητικές δραστηριότητες αντιµετωπίζουν διάφορα εµπόδια. Στην έρευνα των 

Coetzee et al. (2004) εξετάσθηκαν τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι µαθητές 

λυκείων στην συµµετοχή τους σε αθλητισµό στα πλαίσια του σχολείου, στην Βόρεια 

Αφρική σε δείγµα 211 αγοριών και 267 κοριτσιών. ∆ιαπιστώθηκαν 5 παράγοντες 

εµποδίων όπως  η «οικογένεια/κουλτούρα», τα «οικονοµικά», οι «δεξιότητες», οι 

«εγκαταστάσεις» και άλλα εµπόδια. Τα ισχυρότερα εµπόδια στην αθλητική 

συµµετοχή των µαθητών ήταν ο χρόνος, η ευθύνη της οικογένειας, η έλλειψη 

δεξιοτήτων ή ταλέντου, η έλλειψη ενηµέρωσης και η έλλειψη κατάλληλων 

προγραµµάτων άσκησης. Ο λιγότερο ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας για 

συµµετοχή ήταν οι φυλετικές διαφορές. Το φύλο και η ηλικία δεν συνδέθηκαν µε τα 

εµπόδια. Όµως οι φυλετικές διαφορές είχαν κάποια επίδραση στην αντίληψη των 

µαθητών για τα εµπόδια στην αθλητική συµµετοχή. 

Οι διαφορές σε κοινωνικούς και ανασταλτικούς παράγοντες αθλητικής 

συµµετοχής µεταξύ µαθητών λυκείων οι οποίοι συµµετέχουν σε εξωσχολικό 

αθλητισµό και άλλων µαθητών οι οποίοι δεν συµµετέχουν γενικά σε αθλητισµό 

εξετάσθηκαν στην έρευνα των  Lee, Lee και Chou (2004) στην Κορέα. Οι 423 

µαθητές συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο ανασταλτικών παραγόντων µε 28 θέµατα και 

επτά διαστάσεις. Επίσης εξετάσθηκαν και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες όπως το 

κοινωνικό πρότυπο, η κοινωνική υποστήριξη κ.ά.  Οι συµµετέχοντες σε εξωσχολικό 

αθλητισµό µαθητές ανέφεραν περισσότερες κοινωνικές επιρροές σε σχέση µε τους µη 

συµµετέχοντες γενικά σε αθλητισµό µαθητές. Σηµαντικές διαφορές υπήρξαν και στον 

παράγοντα έλλειψη χρόνου. Οι κοινωνικοί παράγοντες ήταν ισχυροί παράγοντες 

πρόβλεψης της αθλητικής συµµετοχής και ο παράγοντας «χρόνος» ήταν ο 

ισχυρότερος παράγοντας στην διαδικασία λήψης απόφασης για αθλητική συµµετοχή. 

Σε έρευνα η οποία διεξήχθη στην Ελλάδα σε 643 µαθητές και µαθήτριες 

γυµνασίου και λυκείου οι οποίοι συµµετείχαν σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

αθλητισµού αναψυχής αθλητικών συλλόγων κ.ά. (∆αµιανίδης & συν., 2007), 

διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές των λυκείων αντιµετωπίζουν περισσότερα εµπόδια στη 

συµµετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής σε σχέση µε 

τους µαθητές γυµνασίου. Σε σχέση µε το φύλο περισσότερα εµπόδια αντιµετωπίζουν 
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τα κορίτσια από ότι τα αγόρια. Αντίστοιχα αποτελέσµατα υποστήριξαν έρευνες στη 

Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ουγγαρία, Νορβηγία, 

Πολωνία, Ρουµανία, Ρωσία, Ελβετία, στις Η.Π.Α. και στο Καναδά όπου τα κορίτσια 

διαθέτουν λιγότερο χρόνο σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής 

(Flammer & Schaffner, 2003; Shaw, Cladwell, & Kleiber, 1996; Shaw, Kleiber, & 

Cladwell, 1995). Παρόµοια αποτελέσµατα σηµειώθηκαν και σε ελληνικές πόλεις, 

Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη (Αυγερινός & συν., 2002; Γογγάκη & συν., 2004). 

Τέλος οι µαθητές και οι µαθήτριες που συµµετέχουν σε αθλητικούς συλλόγους 

αντιµετωπίζουν λιγότερα εµπόδια συµµετοχής σε δραστηριότητες αθλητισµού 

αναψυχής σε σχέση µε µαθητές και µαθήτριες που δεν συµµετέχουν σε αθλητικούς 

συλλόγους. 

Εν κατακλείδι τα σηµαντικότερα εµπόδια των µαθητών στη συµµετοχή τους 

στο σχολικό αθλητισµό είναι αυτά της έλλειψης χρόνου και συναντώνται κυρίως στις 

µεγαλύτερες τάξεις αλλά και στο γυναικείο φύλο. Ωστόσο τα διάφορα εµπόδια 

ξεπερνώνται ευκολότερα από τους µαθητές ηµιαστικών περιοχών και όσων 

ασχολούνται µε τον εξωσχολικό αθλητισµό. 

 

Κίνητρα συµµετοχής 

Ως κίνητρα συµµετοχής ή παρακίνηση (motivation) αναφέρονται οι δυνάµεις 

οι οποίες αρχίζουν άµεσα και στηρίζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά (Iso Ahola, 

1999). Υπάρχουν δύο τύποι παρακίνησης: α) η εσωτερική παρακίνηση (intrinsic 

motivation) όταν κάποιος κάνει κάτι για χάρη του, για προσωπική του ευχαρίστηση 

και ικανοποίηση (Deci, 1975) όταν κάποιος κάνει κάτι εθελοντικά µε απουσία 

ανταµοιβής (Deci & Ryan, 1985) και β) η εξωτερική παρακίνηση (extrinsic 

motivation) που είναι ακριβώς το αντίθετο από την εσωτερική παρακίνηση δηλαδή 

όταν κάποιος κάνει κάτι όχι για χάρη του αλλά δεσµευµένος στους άλλους (Deci, 

1975). Εκτός όµως από την εσωτερική και την εξωτερική παρακίνηση υπάρχει και η 

µη παρακίνηση (amotivation), δηλαδή τα άτοµα είναι µη παρακινούµενα όταν 

υπάρχει σχετική έλλειψη παρακίνησης. Έτσι τα άτοµα δεν έχουν ούτε πρόταση ούτε 

προσδοκίες για την συµµετοχή τους σε µια δραστηριότητα και τότε πιθανόν 

σταµατούν αυτήν την δραστηριότητα. 

Η εσωτερική παρακίνηση έχει τρεις διαστάσεις: α) την εσωτερική παρακίνηση 

στην ενηµέρωση, β) την εσωτερική παρακίνηση στην πραγµατοποίηση και γ) την 
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εσωτερική παρακίνηση στο εµπειρικό ερέθισµα. Σύµφωνα µε τους Pelletier et al. 

(1995) η εσωτερική παρακίνηση του ατόµου στην ενηµέρωση καθορίζεται ως η 

απόδοση της δραστηριότητας του ατόµου για την ικανοποίηση, η οποία προέρχεται 

από την µάθηση, την έρευνα ή την προσπάθεια να καταλάβει το άτοµο τις νέες 

αντιλήψεις π.χ. να µάθει πώς να τελειοποιήσει µια καινούργια δραστηριότητα. Η 

εσωτερική παρακίνηση στην πραγµατοποίηση, καθορίζεται ως η δέσµευση σε µια 

δραστηριότητα για εµπειρία ευχαρίστησης και ικανοποίησης, όταν κάποιος 

προσπαθεί να πετύχει προσωπικούς αντικειµενικούς στόχους. Η εσωτερική 

παρακίνηση στο εµπειρικό ερέθισµα, καθορίζεται ως η δέσµευση του ατόµου στη 

δραστηριότητα για να βιώσει ερεθίσµατα αισθήσεων όπως η αίσθηση ευχαρίστησης, 

η αίσθηση  αθλητικής εµπειρίας, διασκέδασης και έκστασης.  

Οι Deci και Ryan (1985) προτείνουν τον διαχωρισµό της εξωτερικής 

παρακίνησης σε: α) εξωτερικό ορισµό, ο οποίος αναφέρεται στην παραδοσιακή 

άποψη για δέσµευση της συµπεριφοράς σε εξωτερικές ανταµοιβές (κοινωνική 

αναγνώριση, κριτική από το κοινωνικό περιβάλλον), β) ενδοσκοπικό ορισµό, ο 

οποίος αναφέρεται στις συµπεριφορές οι οποίες αρχίζουν και ορίζονται από τον 

εσωτερικό αναγκαίο έλεγχο  και οι οποίες επιδεικνύονται από την εσωτερική πίεση, 

όπως από την ενοχή και το άγχος και γ) τον ορισµό ταύτισης, όπου τα άτοµα κρίνουν 

τη συµπεριφορά ως σηµαντική, αποδίδοντάς την ακούσια. 

Άλλες έρευνες (Iso Ahola, 1989; 1999; Pelletier et al., 1995) έδειξαν ότι η 

παρακίνηση συνδέεται µε µια σειρά θετικών επακόλουθων συµπεριφοράς όπως τα 

αυξανόµενα επίπεδα συµµετοχής, τα θετικά συναισθήµατα, η συνέχιση και η αύξηση 

της αθλητικής συµµετοχής. Εξωτερικοί λόγοι όπως η υγεία και η σωµατική διάπλαση, 

η ελκυστικότητα, η γενικότερη εµφάνιση και ο έλεγχος βάρους είναι σηµαντικοί στην 

συµµετοχή στον αθλητισµό και στην άσκηση. Η συµπεριφορά που προέρχεται από 

την εξωτερική εµφάνιση είναι αυτοκαθοριζόµενη, διαµέσου της διαδικασίας της 

αναγνώρισης (Iso Ahola, 1999). Τα άτοµα που ξοδεύουν αρκετό χρόνο στην 

συµµετοχή για φυσική δραστηριότητα δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στις εξωτερικές 

αιτίες όπως η υγεία, η φυσική κατάσταση, η εξωτερική εµφάνιση και η αναγνώριση 

από τους άλλους. 

Τα µη παρακινούµενα άτοµα δεν είναι ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά 

παρακινούµενα (Fortier, Vallerand, Briere, & Provencher, 1995) και δεν 

αντιλαµβάνονται τα ενδεχόµενα οφέλη µεταξύ της δραστηριότητας και των 

αποτελεσµάτων της. Η συµπεριφορά τους είναι έξω από τον έλεγχό τους. Οι ίδιοι 
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ερευνητές διαφωνούν µε την πρόταση ότι τα µη παρακινούµενα άτοµα θέλουν να 

είναι έξω από τον αθλητισµό. Πάντως απαιτείται ιδιαίτερη έρευνα στην σχέση της µη 

παρακίνησης και της δέσµευσης για συµµετοχή, καθότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι 

περισσότερα από το 50% των ατόµων που ξεκινούν ένα πρόγραµµα φυσικής 

κατάστασης το εγκαταλείπουν σε έξι µήνες ή και λιγότερο. Ωστόσο ο αθλητισµός και 

οι δραστηριότητες αναψυχής προωθούν ευκαιρίες για τα άτοµα ώστε να επιλέξουν 

συµπεριφορές που προάγουν την εσωτερική ανταµοιβή. Άλλοι ερευνητές (Iwassaki & 

Mannell, 1999) πρότειναν ότι η ποικιλία δραστηριοτήτων αναψυχής και η προώθηση 

της ελευθερίας επιλογών για τους συµµετέχοντες θα µπορούσε να πετύχει την 

εσωτερική παρακίνηση των συµµετεχόντων.  

Το επίπεδο εσωτερικής παρακίνησης φαίνεται να επηρεάζεται από µια σειρά 

παραγόντων όπως η αντίληψη για την αναψυχή, η ποικιλία δραστηριοτήτων στην 

αναψυχή, η ηθική στην αναψυχή (Iso Ahola & Weissinger, 1987) και η αντίληψη των 

εµποδίων συµµετοχής (Ellis & Witt, 1984).  

 

Πρόταση ισορροπίας 

Η «πρόταση ισορροπίας» (balance proposition) πιθανόν είναι η 

σηµαντικότερη όλων όσων πρότειναν οι Jackson et al. (1993) καθώς αναπτύσσει την 

ιδέα της αλληλεπίδρασης των εµποδίων µε την δύναµη της παρακίνησης για 

αναψυχή. Οι Carroll  και Alexandris (1997) έδειξαν ότι η δύναµη της παρακίνησης 

για αθλητική αναψυχή ήταν αρνητικά σχετιζόµενη µε την αντίληψη των εµποδίων 

σαν ολότητα και θετικά σχετιζόµενη µε την αθλητική συµµετοχή. Αυτές οι σχέσεις 

δείχνουν ότι περισσότερο παρακινούµενα άτοµα αντιλαµβάνονται λιγότερο τα υψηλά 

επίπεδα εµποδίων ή είναι ικανά να τα ξεπεράσουν πιο γρήγορα και θέλουν να 

συµµετέχουν περισσότερο στον αθλητισµό από τα λιγότερο παρακινούµενα άτοµα. 

Στην έρευνα διαπιστώθηκε σηµαντικά αρνητική σχέση µεταξύ παρακίνησης και 

ψυχολογικών εµποδίων. Από την σχέση αυτή προτείνεται ότι το επίπεδο της 

παρακίνησης πιθανόν είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή 

διαπραγµάτευση και το ξεπέρασµα των «εσωτερικών» και της «έλλειψης χρόνου» 

εµποδίων, που τελικά έχουν αρνητική επίδραση στην αθλητική συµµετοχή. 

Στην παρακίνηση σηµαντικό ρόλο παίζει η ικανοποίηση. Οι Ragheb και Tate 

(1993) πρότειναν ένα µοντέλο συµπεριφοράς στην αθλητική συµµετοχή βασισµένο 

στην δύναµη της παρακίνησης το οποίο διάκειται φιλικά προς τον ελεύθερο χρόνο 
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και την ικανοποίηση. Η συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιώντας ένα αιτιολογικά 

σχεδιαστικό µοντέλο στηρίζεται στις σχέσεις µεταξύ της δύναµης της παρακίνησης, 

της συµµετοχής στον ελεύθερο χρόνο και της ικανοποίησης. Μια εναλλακτική 

εξήγηση είναι αυτή που δέχεται ότι όσοι βιώνουν το υψηλότερο επίπεδο εµποδίων 

γίνονται λιγότερο παρακινούµενοι. Η πρόταση εδώ είναι ότι το επίπεδο παρακίνησης 

επηρεάζεται από το αντιλαµβανόµενο επίπεδο εµποδίων (Ellis & Witt, 1984; Iso 

Ahola, 1989). Ακόµη περισσότερο παρακινούµενα άτοµα ίσως γίνονται λιγότερο 

παρακινούµενα όταν αντιµετωπίζουν ένα υψηλό αντιλαµβανόµενο από τα ίδια τα 

άτοµα επίπεδο εµποδίων. 

 

Εσωτερική παρακίνηση 

Η θεωρία της εσωτερικής παρακίνησης έχει εφαρµοστεί κατά καιρούς από 

πολλούς ερευνητές σε διάφορες εκδοχές της αναψυχής όπως στην θεραπευτική 

αναψυχή, (Caldwell & Weissinger, 1994) στο παιδικό παιχνίδι, (Barnett, 1980; 

Csikszentmihalyi, 1975b) στον ελεύθερο χρόνο και στην φυσική υγεία, (Weissinger 

& Iso Ahola, 1984) στην εξέλιξη των υπηρεσιών του ελεύθερου χρόνου, (Iso Ahola, 

1983) στην εµπειρία της έκστασης, (Bradley & Mannell, 1982) στο σχολείο και τον 

ελεύθερο χρόνο, (Bergin, 1992) και στον τουρισµό  (Iso Ahola, 1983). Αυτές οι 

µελέτες προτείνουν ότι πολλές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου προωθούν 

ευκαιρίες στους ανθρώπους να επιλέξουν συµπεριφορές που προάγουν την εσωτερική 

ανταµοιβή.  

Οι Deci και Ryan (1975) πρότειναν ότι τα άτοµα διαφέρουν στο βαθµό που το 

καθένα από αυτά επιθυµεί την εσωτερική ανταµοιβή και αυτό γιατί αυτές οι διαφορές 

επηρεάζουν τις επιλογές συµπεριφοράς. Αυτές οι ατοµικές διαφορές µεσολαβούν σε 

συγκεκριµένες ανάγκες ή αιτίες. Αυτές οι αιτίες τότε ενεργοποιούν τον στόχο 

επιλογής και τον απευθείας στόχο συµπεριφοράς. Η επικρατούσα θεωρία υποστηρίζει 

ότι ο προσανατολισµός αυτονοµίας χαρακτηρίζεται από την τάση να επιλέξει 

συµπεριφορές οι οποίες προωθούν την εσωτερική ανταµοιβή. Ωστόσο υπάρχουν 

διάφορες αλληλοεπιδράσεις εντός των ατόµων στις αντιλήψεις τους και στις 

αντιδράσεις τους σε διάφορα θέµατα και καταστάσεις. Αυτή η αλληλεπιδρόµενη 

προσέγγιση συγκλίνει στο ότι διάφορα θέµατα και καταστάσεις ίσως διεγείρουν την 

εσωτερική παρακίνηση σε κάποια άτοµα ενώ σε άλλα όχι. Στην ίδια έρευνα 

προτάθηκε η ύπαρξη τριών προσδιορισµών προσωπικότητας,  η αυτόνοµη, η 
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ελεγχόµενη και η απρόσωπη, οι οποίες επιδρούν στις επιλογές της συµπεριφοράς. Ο 

αυτόνοµος προσδιορισµός χαρακτηρίζεται από την τάση να ψάχνει να βρει ευκαιρίες, 

να είναι σε ελεγχόµενο περιβάλλον και να επιλέγει συµπεριφορές οι οποίες προάγουν 

πληροφορίες σε σχέση µε τον συναγωνισµό και τον αυτοκαθορισµό.  

 

Θεωρίες κινήτρων 

Μεταξύ των λόγων που παρακινούν τα άτοµα να συµµετέχουν στον 

αθλητισµό είναι η ευχαρίστηση, οι κοινωνικοί παράγοντες, (Crandall, 1980) η 

διασκέδαση, ο έλεγχος του βάρους, το κλίµα εγρήγορσης, για να αισθανθούν 

καλύτερα, να συναντήσουν άλλους ανθρώπους, για την πρόκληση, την αίσθηση 

επιτυχίας, τον αυτοέλεγχο, την αυτοπεποίθηση κ.α. (Celsi, Rose, & Leigh, 1993). 

Σε ότι αφορά τις αιτίες της παρακίνησης υπάρχουν διάφορες θεωρίες, όπως η 

Θεωρία της Αυτοαποτελεσµατικότητας, (Rodgers & Brawley, 1993) η Θεωρία της 

Προσωπικής Επένδυσης, (Raedeke, 1997) η Θεωρία της Κοινωνικής Σύγκρισης,  

(Gibbons et al., 1994) και η Θεωρία της Κοινωνικής Ταύτισης (Stryker, 1980) η 

οποία δίνει έµφαση στην αυτοεκφραζόµενη συµπεριφορά, προτείνοντας ότι η 

εσωτερική παρακίνηση απορρέει από την αυτοαντίληψη των ατόµων. Η Θεωρία της 

Κοινωνικής Ταύτισης βασίζεται στις κοινωνικές συγκρίσεις αλλά επίσης 

επικεντρώνει στις δραστηριότητες που κερδίζονται από αυτές, στην σπουδαιότητα 

της δραστηριότητας του ατόµου και στις κοινωνικές δυνάµεις, περικλείοντας έτσι ένα 

ευρύτερο αριθµό παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την συµµετοχή στον αθλητισµό 

και την φυσική δραστηριότητα. 

Στην θεωρία της κοινωνικής ταύτισης βασίζεται η έρευνα της Laverie (1998) 

που έγινε σε συµµετέχοντες σε πρόγραµµα αεροβικής γυµναστικής όπου 

διαπιστώθηκε ένας µεγαλύτερος αριθµός παραγόντων οι οποίοι επιδρούσαν άµεσα 

στην παρακίνηση για συµµετοχή όπως η ευχαρίστηση, η κοινωνικοποίηση, το 

συναίσθηµα, η υγεία, η σωµατική διάπλαση, η αίσθηση επιτυχίας, η επιθυµία να είναι 

κάποιος λεπτός, η ατµόσφαιρα, η µουσική και η ποικιλία του προγράµµατος. Ακόµη 

σηµαντικοί παράγοντες στην επίδραση της εσωτερικής παρακίνησης είναι η 

προσωπικότητα του ατόµου αλλά και οι διάφορες καταστάσεις όπως η ευκαιρία 

επιλογών, η απουσία επιτήρησης, η απουσία εξέλιξης, η έλλειψη πίεσης χρόνου και η 

παρουσία αυτοκαθοριζόµενου ή µη ελεγχόµενου διαπροσωπικού πλαισίου. 
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Οι Alexandris και Carroll (1997c) στην έρευνά τους σχετικά µε τις αιτίες που 

οδηγούν τα άτοµα στην αθλητική συµµετοχή, σε ένα δείγµα ελληνικού πληθυσµού 

διαπίστωσαν έξι κατηγορίες παραγόντων κινήτρων. Τα πιο σαφή κίνητρα ήταν τα 

κοινωνικά, της σωµατικής διάπλασης και το χαλάρωµα, συµφωνώντας µε άλλες 

παλιότερες έρευνες. Τα πνευµατικά κίνητρα δεν υπάρχουν σε όλες τις έρευνες, 

ωστόσο ο παράγοντας κοινωνική κατάσταση φαίνεται να είναι ο λιγότερο σαφής από 

όλους. Ο παράγοντας όµως «συναγωνισµός-επιτυχία» εµφανίζεται στην πλειοψηφία 

των ερευνών, όπως και ο παράγοντας «σωµατική διάπλαση», ως οι σηµαντικότεροι 

παράγοντες. Πολύ σηµαντικός παράγοντας στα διάφορα αθλήµατα είναι το 

«χαλάρωµα» ή η «φυσική χαλάρωση». Οι συµµετέχοντες θέλουν να ξεφύγουν µε την 

συµµετοχή τους στα διάφορα αθλήµατα από το άγχος της καθηµερινής ζωής. Έτσι τα 

οφέλη από την συµµετοχή στα διάφορα αθλήµατα δεν είναι µόνο σωµατικά αλλά 

πνευµατικά και ψυχικά, όπως αναφέρεται και σε άλλη έρευνα, (Wankel & Berger, 

1990). Γι’ αυτό τα προγράµµατα θα πρέπει να είναι φιλικά και χαλαρωτικά για τους 

συµµετέχοντες. Προς αυτή την κατεύθυνση µπορούν να συµβάλλουν οι καλές 

συνθήκες των αθλητικών εγκαταστάσεων, η χαλαρή και ζεστή ατµόσφαιρα καθώς και 

η φιλική συµπεριφορά των εµπλεκοµένων. Το γεγονός ότι όλοι µαζί και οι έξι 

παράγοντες συµβάλλουν καθοριστικά στην παρακίνηση για αθλητική συµµετοχή και 

όχι µεµονωµένα ο καθένας χωριστά πρέπει να ωθήσει όσους ασχολούνται µε τον 

σχεδιασµό των προγραµµάτων αναψυχής να εκπονήσουν προγράµµατα 

καλοσχεδιασµένα στις αιτίες της παρακίνησης και στις διαφορετικές οµάδες των 

συµµετεχόντων ατόµων. Ωστόσο όµως δεν σηµείωσαν όλοι οι παράγοντες της 

παρακίνησης την ίδια υψηλή επίδοση σε όλες τις ηλικίες. Για παράδειγµα στους 

παράγοντες «συναγωνισµός-επιτυχία», «κοινωνική και πνευµατική κατάσταση» τα 

αίτια παρακίνησης µειώθηκαν σηµαντικά όσο µεγάλωνε η ηλικία, σε αντίθεση µε τα 

πολύ νεαρά άτοµα και τους φοιτητές. Τα ενδιάµεσης ηλικίας άτοµα επικέντρωναν στο 

χαλάρωµα και στα οφέλη από την αθλητική συµµετοχή. Οι νέοι επίσης έδειξαν 

ενδιαφέρον στην εκµάθηση νέων δεξιοτήτων µε την συµµετοχή τους στα διάφορα 

αθλήµατα και την διεύρυνση των γνώσεών τους γύρω από αυτά γεγονός που 

συµφωνεί και µε άλλες έρευνες (Wigfield & Braskamp, 1985). Αξιοσηµείωτο είναι 

ότι οι άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες είχαν υψηλότερα κίνητρα για κοινωνική 

αναγνώριση, ενώ αντίθετα οι γυναίκες είχαν υψηλότερη επίδοση στην «πνευµατική 

κατάσταση» και στον «συναγωνισµό-επιτυχία» και όχι µόνον στην υγεία και την 

σωµατική διάπλαση όπως πιστευόταν. Το εθνικό συµβούλιο της Αγγλίας, (1993) 
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διαφώνησε µε την άποψη ότι το αερόµπικ σε διατηρεί σε καλή φυσική κατάσταση και 

ότι ο χορός είναι πιο κοντά στις γυναίκες, προτείνοντας ότι στερεότυπες απόψεις 

σχετικές µε το τι συµβάλει στον γυναικείο αθλητισµό θα πρέπει να αποφεύγονται. 

∆εν βρέθηκαν διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών στην «κοινωνική διάσταση», σε 

αντίθεση µε την έρευνα των Mathes και Battista (1985) όπου οι γυναίκες είχαν 

υψηλότερη επίδοση. Παρά τον αναψυχικό χαρακτήρα της αθλητικής συµµετοχής 

ένας µεγάλος αριθµός ατόµων την βίωνε µε ανταγωνισµό και επιδόσεις. Έτσι ο δήµος 

Λάρισας (όπου διεξήχθη η έρευνα), διαµέσου του αρµόδιου τµήµατος αθλητικής 

ανάπτυξης εφάρµοσε πρόγραµµα πρωταθληµάτων ώστε να καλύψει αυτού του είδους 

τις ανάγκες. Στην «πνευµατική διάσταση» όπου κυρίως οι νέοι αλλά και οι νέες 

έδειχναν ενδιαφέρον για ενηµέρωση και συµµετοχή στα αθλήµατα, εισήχθησαν 

προγράµµατα για αρχάριους (κολύµπι, χορός, τένις, χειµερινό και θαλάσσιο σκι, 

πεζοπορία) ώστε να καλύψουν το κενό της πολιτείας στην ανεπαρκή προώθηση της 

µαζικής συµµετοχής στον αθλητισµό.  

Η πιθανή σχέση της τάσης των ατόµων για συνέχιση της συµµετοχής τους σε 

δραστηριότητες αναψυχής και της εσωτερικής και εξωτερικής παρακίνησης 

εξετάσθηκε σε πρόσφατη έρευνα συµµετεχόντων σε σκι αναψυχής (Alexandris, 

Kouthouris, & Girgolas, 2007). Οι 220 συµµετέχοντες αξιολογήθηκαν στην 

εσωτερική και εξωτερική παρακίνηση και στην διαπραγµάτευση. ∆ιαπιστώθηκε 

µεταξύ άλλων από τα αποτελέσµατα ότι και η εσωτερική και η εξωτερική 

παρακίνηση είχαν σηµαντικές διαφορές µε την τάση των ατόµων να συνεχίσουν την 

συµµετοχή τους στο σκι.  

 

Κίνητρα για συµµετοχή στη φυσική αγωγή και στα σχολικά πρωταθλήµατα 

Η κατανοµή των στόχων επίτευξης στα διάφορα αθλήµατα στο γυµνάσιο και 

στο λύκειο στην Αγγλία και η σχέση των στόχων επίτευξης µε την αθλητική 

συµµετοχή στο σχολείο και στην αθλητική κοινότητα µελετήθηκαν σε 302 µαθητές 

και µαθήτριες γυµνασίου και 528 µαθητές και µαθήτριες λυκείου (Whitehead, 1995). 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες απάντησαν τα ερωτηµατολόγια «επίτευξης στόχων» σε 

ενδοσχολικά και διασχολικά πρωταθλήµατα αλλά και σε εξωσχολικές αθλητικές 

δραστηριότητες. Η παρακίνηση προσανατολισµένη στην επίδοση ήταν η κύρια 

διακριτή κατάσταση συµµετοχής και στα σχολικά και στα εξωσχολικά αθλήµατα 

στους αθλητές-µαθητές γυµνασίου και η παρακίνηση προσανατολισµένη στην 
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ικανότητα ήταν η κύρια διακριτή κατάσταση συµµετοχής στους αθλητές-µαθητές 

λυκείου, συµφωνώντας µε την Θεωρία Επίτευξης Στόχων. 

Στον Καναδά σε έρευνα που έγινε σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου 

(Jackson & Rucks, 1995) που συµµετείχαν σε δραστηριότητες αναψυχής 

εξετάσθηκαν τα κίνητρα και οι ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής στις 

δραστηριότητες καθώς και η διαπραγµάτευση για συµµετοχή των µαθητών. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωσαν την έρευνα των Jackson και των 

συνεργατών του (1993) ότι δηλαδή αντί να αντιδρούν παθητικά στα εµπόδια οι 

µαθητές µε το να µη συµµετέχουν, µερικοί µαθητές διαπραγµατεύονται µέσω των 

εµποδίων και πετυχαίνουν την έναρξη ή την διατήρηση της συµµετοχής στην 

αθλητική συµµετοχή. Έτσι τα εµπόδια για αθλητική συµµετοχή δεν θεωρούνται 

ανυπέρβλητα. 

Οι στάσεις των µαθητών λυκείου προς την φυσική κατάσταση και τα διάφορα 

αθλήµατα στην φυσική αγωγή και η αντιλαµβανόµενη αποτελεσµατικότητα του 

µαθήµατος της φυσικής αγωγής για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης και των 

επιπέδων των ικανοτήτων των µαθητών µελετήθηκαν σε έρευνα (Rikard & Banville, 

2006). ∆ιαπιστώθηκε ότι οι µαθητές προτιµούν µια µεγάλη ποικιλία αθληµάτων και 

δραστηριοτήτων φυσικής κατάστασης, αύξηση των προκλήσεων στο µάθηµα της 

φυσικής αγωγής και αύξηση στην παρακίνηση των µαθητών για συµµετοχή σε 

δραστηριότητες εκτός σχολείου. Οι στάσεις των µαθητών ήταν θετικές για συµµετοχή 

στην φυσική αγωγή εξαιτίας των γνωστών ωφελειών στην υγεία αλλά και για 

συµµετοχή στο παιχνίδι επειδή υπάρχει κινητική δραστηριότητα και παράλληλα 

διασκέδαση.  

Οι περιστασιακές καταστάσεις ισορροπίας και τα κίνητρα για συµµετοχή σε 

αθλητισµό και σε φυσική δραστηριότητα σε έφηβους µαθητές λυκείου εξετάσθηκαν 

χρησιµοποιώντας την «Αντίστροφη Θεωρία» (Sit & Lindner, 2006). Επίσης 

εξετάσθηκαν τα κίνητρα συµµετοχής και οι παράγοντες που αλληλεπιδρούν από τις 

περιστασιακές καταστάσεις ισορροπίας, το φύλο και το επίπεδο συµµετοχής. Οι 1235 

µαθητές ηλικίας 14-20 ετών, που πήραν µέρος στην έρευνα συµµετείχαν είτε σε 

σχολικά πρωταθλήµατα είτε σε αθλητισµό αναψυχής. Από τα αποτελέσµατα 

προέκυψαν 7 παράγοντες κινήτρων: η κατάσταση του ατόµου, η οµάδα/φίλοι, η 

έκσταση/πρόκληση, οι δεξιότητες, η εκτόνωση-χαλάρωση, οι φυσικές ικανότητες και 

οι περιστασιακοί παράγοντες. Προέκυψαν επίσης στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:02 EEST - 54.219.128.100



 

66 
 

στα αθλητικά κίνητρα µεταξύ του φύλου και των επιπέδων συµµετοχής και σε 

επίπεδο σχολικών πρωταθληµάτων και σε επίπεδο αθλητισµού αναψυχής. 

Η εσωτερική παρακίνηση έχει θετική επίδραση τόσο στο µάθηµα της φυσικής 

αγωγής όσο και στην άσκηση γενικότερα (Παπαχαρίσης, Χασάνδρα, & Γούδας, 

2000). Η θετική αυτή επίδραση έχει να κάνει όχι µόνο στον τρόπο µε τον οποίο οι 

µαθητές επιλέγουν µια δραστηριότητα αλλά και ότι συνεχίζουν αυτή την 

δραστηριότητα να την εξασκούν και στο µέλλον. Οι καθηγητές φυσικής αγωγής 

κατανοώντας τους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την εσωτερική παρακίνηση 

µπορούν στην συνέχεια να δηµιουργούν ένα κλίµα παρακίνησης που να ευνοεί την 

ενεργή συµµετοχή στο µάθηµα της φυσικής αγωγής στο σχολείο. 

Σε έρευνα που έγινε στην Αγγλία (Ashford et al., 1993) εξετάσθηκαν τα 

κίνητρα συµµετοχής ατόµων ηλικίας 16 ετών και άνω σε αθλητισµό και σε άσκηση 

σε δηµοτικά αθλητικά κέντρα για να δουν εάν αυτά τα κίνητρα προβλέπουν την  

αθλητική ικανοποίηση. Προέκυψαν οι εξής παράγοντες κινήτρων: επίτευξη, ευεξία, 

κοινωνικοψυχική ευχαρίστηση, επίδοση και δεξιότητες. Τα τρία σηµαντικότερα 

κίνητρα των ατόµων ήταν η διατήρηση του επιπέδου της υγείας τους, η βελτίωση των 

φυσικών ικανοτήτων τους και η φυσική χαλάρωση. Οι άνδρες ήταν περισσότερο 

παρακινούµενοι να συµµετάσχουν για απόκτηση δεξιοτήτων και επίτευξη σε σχέση 

µε τις γυναίκες. Η αθλητική ικανοποίηση προβλέφθηκε από την κοινωνικοψυχική 

ευχαρίστηση, την απόκτηση δεξιοτήτων και την επίδοση και την σηµαντικότητα των 

διαφόρων αθληµάτων. 

Τα άτοµα τα οποία συµµετέχουν σε φυσική δραστηριότητα εκτός από 

εσωτερικά είναι και εξωτερικά παρακινούµενα. Σε έρευνα που έγινε σε νέους 

έφηβους οι οποίοι συµµετείχαν σε έντονη φυσική δραστηριότητα και είχαν την τάση 

να συµµετέχουν µελλοντικά στον αθλητισµό διαπιστώθηκε ότι τα άτοµα αυτά 

παρακινήθηκαν εξωτερικά από ενήλικες, (Biddle & Goudas, 1996). Η παρακίνηση 

αυτή των ενηλίκων προέβλεψε την έντονη φυσική δραστηριότητα των έφηβων 

έµµεσα µέσω του επιπέδου αντιλαµβανόµενης ικανότητας. Η τάση για διάφορα 

αθλήµατα προβλέφθηκε από την παρακίνηση των ενηλίκων και από τους 

προσανατολισµούς στόχων επίτευξης. 

Στην εσωτερική παρακίνηση για συµµετοχή στην φυσική αγωγή γίνονται 

αντιληπτοί από τους µαθητές διάφοροι παράγοντες όπως κοινωνικοπεριβαλλοντικοί 

και ατοµικοί (Hasandra, Goudas, & Chroni, 2002). Στους κοινωνικοπεριβαλλοντικούς 

αναφέρονται τόσο το περιεχόµενο του µαθήµατος της φυσικής αγωγής, ο KΦΑ, οι 
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συµµαθητές και οι αθλητικές σχολικές εγκαταστάσεις όσο και οι συµπεριφορές της 

οικογένειας στην φυσική δραστηριότητα, η ενθάρρυνση της οικογένειας, η 

συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολείου, τα µέσα ενηµέρωσης, οι 

πολιτιστικές αξίες και οι κοινωνικές προκαταλήψεις. Στους ατοµικούς αναφέρονται η 

αντιλαµβανόµενη ικανότητα, η αντιλαµβανόµενη αυτονοµία, η φυσική εµφάνιση και 

οι προσανατολισµοί στόχων οι οποίοι επηρεάζουν την εσωτερική παρακίνηση. 

Η συµµετοχή των µαθητών λυκείου στο µάθηµα της φυσικής αγωγής 

επηρεάζεται και από την συµµετοχή τους σε εξωσχολικό αθλητισµό όπως προκύπτει 

από έρευνα σε 247 µαθητές λυκείου στην Ελλάδα (Goudas, Dermitzaki, & Bagiatis, 

2001). Αξιολογήθηκαν η εσωτερική παρακίνηση, οι αναµενόµενες προσδοκίες, η 

αντιλαµβανόµενη ικανότητα στο µάθηµα της φυσικής αγωγής και η αντιλαµβανόµενη 

χρησιµότητα του µαθήµατος της φυσικής αγωγής. Οι µαθητές οι οποίοι συµµετείχαν 

σε αθλητικούς συλλόγους ως ενεργά αθλητικά µέλη εµφάνισαν εσωτερική 

παρακίνηση στο µάθηµα της φυσικής αγωγής, αναµενόµενες προσδοκίες και 

αντιλαµβανόµενη ικανότητα σε σχέση µε τους µαθητές οι οποίοι δεν συµµετείχαν σε 

εξωσχολικό αθλητισµό. 

Σε έρευνα των Papacharisis et al. (2007) µελετήθηκε µεταξύ άλλων η σχέση 

µεταξύ εµποδίων, εσωτερικής παρακίνησης και πρόθεσης για συνέχιση στο µέλλον 

της φυσικής δραστηριότητας Στην µελέτη συµµετείχαν 643 µαθητές. Συγκεκριµένα 

αξιολογήθηκαν οι στάσεις ως προς το µάθηµα της φυσικής αγωγής, οι στάσεις ως 

προς την φυσική δραστηριότητα, τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια για µη συµµετοχή των 

µαθητών σε φυσικές δραστηριότητες και η αντίληψη για την συµµετοχή των γονέων 

των µαθητών σε φυσικές δραστηριότητες καθώς και η εσωτερική παρακίνηση. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µαθητές που είχαν αρνητική στάση ως προς το µάθηµα 

της φυσικής αγωγής και αντιλαµβανόταν µεγαλύτερο αριθµό εµποδίων για την µη 

συµµετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες είχαν χαµηλότερα επίπεδα εσωτερικής 

παρακίνησης σε σχέση µε τους συµµαθητές τους που είχαν θετική στάση ως προς το 

µάθηµα και µικρότερο αριθµό εµποδίων για συµµετοχή. Η εσωτερική παρακίνηση 

βρέθηκε επίσης να έχει σχέση µε την πρόθεση των µαθητών να συνεχίσουν την 

άσκηση στο µέλλον.  

Στην έρευνά τους οι Tsorbatzoudis, Alexandris, Zahariadis, & Grouios (2006) 

διερεύνησαν την επίδραση των κινήτρων στην αθλητική συµµετοχή και στην 

συνέχιση της αθλητικής συµµετοχής στους ενήλικες. ∆ιαπιστώθηκε ότι η αυξανόµενη 

παρακίνηση οδηγεί σε αυξανόµενη συµµετοχή. Η έλλειψη παρακίνησης µειώνεται 
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στις πιο συχνά συµµετέχουσες οµάδες ατόµων ενώ και στην εσωτερική και στην 

εξωτερική παρακίνηση συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή αυξάνεται. Η 

αυξανόµενη εσωτερική παρακίνηση επιτυγχάνει γνώση και ολοκλήρωση, η 

εξωτερική παρακίνηση συνδέεται µε την τάση των ατόµων να συνεχίσουν να 

συµµετέχουν ενώ η µη παρακίνηση δεν σχετίζεται. 

Η κατανοµή των κατευθύνσεων επίτευξης στα διάφορα αθλήµατα των 

µαθητών στο γυµνάσιο και στο λύκειο και οι σχέσεις των κατευθύνσεων επίτευξης 

στην κατάσταση συµµετοχής τους σε σχολικό και εξωσχολικό αθλητισµό 

εξετάσθηκαν σε έρευνα (Pozzi, 1995). Τα αποτελέσµατα συµπίπτουν µε άλλες 

έρευνες επίτευξης κινήτρων, δηλαδή η παρακίνηση προσανατολισµένη στην επίτευξη 

ήταν η µόνη διάκριση στην κατάσταση συµµετοχής στους µαθητές γυµνασίου είτε 

έκαναν ενδοσχολικό είτε εξωσχολικό αθλητισµό και η παρακίνηση 

προσανατολισµένη στην ικανότητα ήταν η µόνη διάκριση στην κατάσταση 

συµµετοχής στους µαθητές λυκείου. 

Συµπερασµατικά η παρακίνηση είναι ένας σπουδαίος παράγοντας των ατόµων 

στην διαδικασία λήψης απόφασης αλλά και µια πολυδιάστατη  έννοια η οποία 

αποτελείται από την εσωτερική, την εξωτερική παρακίνηση και την µη παρακίνηση, 

και η οποία συνδέεται στενά µε τους ανασταλτικούς παράγοντες συµµετοχής 

(εµπόδια) και κατ’ επέκταση µε την αθλητική συµµετοχή.  

 

Ικανοποίηση από την συµµετοχή σε αθλητισµό και αθλητική αναψυχή  

Η ικανοποίηση από την συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες είναι µια 

έννοια η οποία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το φύλο, η αθλητική 

εµπειρία, η συµµετοχή και η ίδια η δραστηριότητα συµµετοχής. Σε έρευνα που έγινε 

σε έλληνες αθλητές διαπιστώθηκε ότι το φύλο και η αθλητική εµπειρία είναι 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ικανοποίηση των αθλητών (Θεοδωράκης & 

Μπεµπέτσος, 2003). Στην έρευνα επιβεβαιώθηκε το ερωτηµατολόγιο ικανοποίησης 

που αφορά επίσης σε θέµατα προσωπικής επίδοσης των αθλητών αλλά και σε θέµατα 

ηγεσίας τα οποία επηρεάζουν την ικανοποίηση. 

Η συµµετοχή και η ικανοποίηση από την συµµετοχή σε αθλητικές 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου µελετήθηκαν µεταξύ άλλων σε έρευνα (Brown & 

Frankel, 1993) στην οποία διαπιστώθηκε ότι η φυσική δραστηριότητα είναι πιο στενά 

συνδεδεµένη µε την ικανοποίηση από την συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:02 EEST - 54.219.128.100



 

69 
 

ελεύθερου χρόνου στα νεότερης ηλικίας άτοµα. Επίσης διαπιστώθηκαν διαφορές στο 

βαθµό συµµετοχής στην φυσική δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου και στην δια βίου 

ικανοποίηση. Η ικανοποίηση από την δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου συµβάλλει 

και άµεσα και έµµεσα στην δια βίου ικανοποίηση. 

Η πιθανή σχέση της δια βίου ικανοποίησης και της συµµετοχής σε φυσική 

δραστηριότητα εξετάσθηκε στην έρευνα των Valois, Zullig, Heubner και Draner 

(2004) σε 4758 µαθητές λυκείου στην βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. ∆ιαπιστώθηκε ότι 

οι διάφορες µορφές φυσικής δραστηριότητας που έγιναν από τους µαθητές δεν 

συνδέθηκαν µε την µειωµένη ικανοποίηση δια βίου ούτε σε σχέση µε το φύλο ούτε σε 

σχέση µε την φυλή. 

Την ικανοποίηση των µαθητών, των ΚΦΑ, των δασκάλων άλλων ειδικοτήτων 

και των διευθυντών σχολείων εξέτασε έρευνα που έγινε σε αθλητικά σχολεία στο 

Ισραήλ (Fejgin, Haneby, & Bar-Eli, 2000). ∆ιαπιστώθηκε υψηλό επίπεδο 

ικανοποίησης σε όλους τους συµµετέχοντες. Ειδικότερα η ικανοποίηση των KΦA 

συνδέεται µε την ποικιλία των αθληµάτων που προσφέρονται στα σχολεία και στο 

επίπεδο των αθληµάτων. Η ικανοποίηση των µαθητών-αθλητών σχετίζεται µε το 

είδος των κινήτρων των σχολείων. Πιο ικανοποιηµένοι ήταν οι µαθητές που 

παρακινήθηκαν από εσωτερικά κίνητρα (για λόγους ευκολίας στην πρόσβαση και από 

την ασφάλεια των εγκαταστάσεων) σε σχέση µε τους µαθητές που παρακινήθηκαν 

από εξωτερικά κίνητρα (από τους γονείς τους και τους φίλους τους). 

 Η ικανοποίηση από την ικανότητα καθοδήγησης των προπονητών εξετάσθηκε 

σε έρευνα (McCutcheon & Ashe, 1999). Στην έρευνα µελετήθηκαν αθλητές τριών 

οµαδικών αθληµάτων οι οποίοι χωρίσθηκαν σε δυο κατηγορίες: σε αυτούς που 

πίστευαν στην ατοµικότητα και σε αυτούς που πίστευαν στην συλλογικότητα. Από τα 

αποτελέσµατα προέκυψε ότι και εκείνοι που πίστευαν στην ατοµικότητα και εκείνοι 

που πίστευαν στην συλλογικότητα ήταν το ίδιο ικανοποιηµένοι και «καθοδηγήσιµοι» 

από τους προπονητές τους. 

 Σε παρόµοια έρευνα που έγινε σε 119 µαθητές-αθλητές γυµνασίου και 

λυκείου (Coatsworth & Conroy, 2009) εξετάσθηκε µεταξύ άλλων η ικανοποίηση που 

είχαν οι ίδιοι από την υποστήριξη των  ΚΦΑ. ∆ιαπιστώθηκε ότι η υποστήριξη από 

τους  ΚΦΑ στους µαθητές-αθλητές, µάλιστα µε έπαινο, προέβλεψε την ικανοποίηση 

των µαθητών-αθλητών για τις ικανότητές τους και για την σχέσης τους µε τον 

προπονητή τους.  
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Η ικανοποίηση ή µη από την αθλητική συµµετοχή είναι µια από τις 

σηµαντικότερες αιτίες για εγκατάλειψη της αθλητικής δραστηριότητας από τους 

µαθητές. Οι Boiche και Sarrazin (2009) µελέτησαν µια σειρά από παράγοντες, 

κεντρικούς και περιφερειακούς, οι οποίοι ευθύνονται για την εγκατάλειψη ή µη των 

µαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες, σε 261 µαθητές πρόσφατα αθλητές και σε 

106 µαθητές που εγκατέλειψαν την αθλητική δραστηριότητα. Η έρευνα διεξήχθη σε 

µαθητές αθλητές, σε γονείς, σε συµπαίκτες στην οµάδα και σε προπονητές. 

∆ιαφάνηκαν τρεις κεντρικοί παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για την εγκατάλειψη ή 

µη των µαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες: η αντιλαµβανόµενη αξία της 

αθλητικής δραστηριότητας (το πόσο σηµαντική είναι), η ικανοποίηση από την 

συµµετοχή και η επένδυση των γονέων. Η αντιλαµβανόµενη αξία της αθλητικής 

δραστηριότητας προβλέφθηκε θετικά από την αντιλαµβανόµενη ικανότητα, την αξία 

της δραστηριότητας για τους συµπαίκτες και την επένδυση των προπονητών και 

αρνητικά από το συγκρουόµενο ρόλο και τους συγκρουόµενους στόχους µε τους 

συµπαίκτες. Η ικανοποίηση προβλέφθηκε θετικά από το κύριο κλίµα των 

προπονητών και αρνητικά  µε το συγκρουόµενο ρόλο και τους συγκρουόµενους 

στόχους µε τους συµπαίκτες και τον προπονητή. Η επένδυση των γονέων 

προβλέφθηκε αρνητικά µε τους συγκρουόµενους στόχους τους. 

Η σύνδεση της αθλητικής συµµετοχής και της ικανοποίησης υποστηρίζεται 

από πολλές έρευνες. Οι Varca et al. (1984) εξέτασαν την σχέση αυτή σε 262 άνδρες 

και 286 γυναίκες οι οποίες συµµετείχαν σε αθλητισµό. Η αθλητική συµµετοχή 

χωρίσθηκε σε 3 κατηγορίες ανάλογα µε την συχνότητα, σε υψηλή, µεσαία και χαµηλή 

και µετρήθηκε δυο φορές στην διάρκεια εννέα ετών. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε 

σηµαντική συσχέτιση της αθλητικής συµµετοχής και της ικανοποίησης για τους 

άνδρες, όχι όµως και για τις γυναίκες. Μεταξύ των ανδρών την πιο υψηλή 

ικανοποίηση δήλωσαν εκείνοι µε την υψηλή συµµετοχή ακόµη και πέντε χρόνια 

αργότερα. Επίσης στους άνδρες η αθλητική συµµετοχή στην εφηβεία τους επηρέασε 

σηµαντικά θετικά στην ικανοποίησή τους και στην ενηλικίωσή τους. 

Η ενασχόληση των ατόµων µε αθλητισµό προσδίδει πολλά οφέλη στον 

άνθρωπο και στον ψυχικό τους τοµέα αφού όχι µόνο τους ικανοποιεί ψυχικά αλλά και 

αποµακρύνει τον κίνδυνο της αθλητικής εξουθένωσης. Οι Lung και Ying (2008) 

µελέτησαν σε µαθητές λυκείου την σχέση µεταξύ της ευχάριστης προδιάθεσης και 

της ψυχικής ευεξίας και την σχέση µεταξύ της ευχαρίστησης από τον αθλητικό τοµέα 

και της ψυχικής ευεξίας. Η έρευνά τους χωρίσθηκε σε δυο µέρη. Στο πρώτο µέρος 
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της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η θετική ευχάριστη προδιάθεση των εφήβων αθλητών 

προβλέπει την άµεση ικανοποίησή τους και την ικανοποίησή τους «δια βίου» και 

ταυτόχρονα προβλέπει αρνητικά την αθλητική τους εξουθένωση. Στο δεύτερο µέρος 

διαπιστώθηκε ότι η ευχαρίστηση των εφήβων µαθητών από τον τοµέα του 

αθλητισµού ειδικά, προβλέπει θετικά την ικανοποίηση από την οµάδα και αρνητικά 

την αθλητική εξουθένωση. Παράλληλα στο δεύτερο µέρος παρατηρήθηκε πιο ισχυρή 

σχέση µεταξύ της ευχαρίστησης και της ψυχικής ευεξίας. 

Η ικανοποίηση από την συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες σε σχολικό 

περιβάλλον εξετάσθηκε σε έρευνα σε 720 µαθητές και µαθήτριες σε 12 λύκεια στην 

Ταϊβάν (Lin, 2008). Χρησιµοποιήθηκαν τρία διαφορετικά ερωτηµατολόγια, το ένα 

για να καταγράψει δηµογραφικά χαρακτηριστικά, το άλλο την συµµετοχή σε 

δραστηριότητες αναψυχής και το τρίτο την ικανοποίηση στον ελεύθερο χρόνο. Σε ότι 

αφορά τις διαφορές στην συµµετοχή στην αναψυχή µεταξύ των µαθητών σε σχέση µε 

το φύλο παρατηρήθηκε ότι τα αγόρια συχνά ενθαρρύνονταν να συµµετέχουν σε 

ανταγωνιστικές αθλητικές δραστηριότητες σε σχέση µε τα κορίτσια, και τα κορίτσια 

ενθαρρύνονταν να συµµετέχουν σε παθητικές δραστηριότητες. Σε ότι αφορά τις 

διαφορές στην ικανοποίηση από την συµµετοχή των µαθητών στις δραστηριότητες 

αναψυχής σε σχέση µε την συχνότητα και την διάρκεια συµµετοχής παρατηρήθηκε 

στους µαθητές ότι όσο πιο συχνά µετείχαν και όσο µεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από 

30 )́ ήταν η δραστηριότητα, τόσο µεγαλύτερη ικανοποίηση είχαν. Εν κατακλείδι τα 

διαφορετικά δηµογραφικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων σχετίζονται µε την 

συµπεριφορά συµµετοχής σε δραστηριότητες.  

Ακόµη η ικανοποίηση από την συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 

µεταξύ άλλων µελετήθηκε σε έρευνα όπου πήραν µέρος µαθητές γυµνασίου και 

λυκείου (Debate et al., 2009). ∆ιαπιστώθηκε ότι η µεγαλύτερη συχνότητα συµµετοχής 

σε αθλητικές δραστηριότητες  συνδέθηκε µε την ικανοποίηση των συµµετεχόντων 

και την δέσµευσή τους σε φυσική δραστηριότητα.  

Στην έρευνα των Adie et al. (2008) η οποία στηρίχθηκε στην Θεωρία των 

Βασικών Αναγκών εξετάσθηκε το θεωρητικό µοντέλο υποστήριξης της αυτονοµίας 

των συµµετεχόντων ατόµων στον αθλητισµό από τους προπονητές, τα κίνητρα στα 

ενήλικα υγιή και µη υγιή άτοµα που συµµετέχουν στον αθλητισµό καθώς επίσης τις 

βασικές ψυχολογικές ανάγκες που µεσολαβούν στην υποστήριξη της αυτονοµίας των 

ατόµων. Ερεύνησε επίσης το φύλο στο υποτιθέµενο αυτό µοντέλο. ∆ιαπιστώθηκε ότι 

η υποστήριξη αυτονοµίας των συµµετεχόντων από τους προπονητές προέβλεψε την 
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βασική ανάγκη ικανοποίησης των συµµετεχόντων για αυτονοµία. Η βασική ανάγκη 

ικανοποίησης προέβλεψε µεγαλύτερη ζωντάνια των ατόµων όταν δεσµεύονται στον 

αθλητισµό. Οι συµµετέχοντες µε χαµηλά επίπεδα αυτονοµίας αισθάνονταν 

περισσότερο συναισθηµατικά και φυσικά εξουθενωµένοι από την συµµετοχή στον 

αθλητισµό.  

 Η ικανοποίηση από την συµµετοχή σε αθλητικές οµάδες συνδέεται µε την 

ηγεσία των αθλητών εντός των αθλητικών οµάδων (Eys et al., 2007). Στην 

συγκεκριµένη έρευνα εξετάσθηκαν στην αρχή και στο τέλος µιας αγωνιστικής 

περιόδου θέµατα ηγεσίας στην οµάδα καθώς και η ικανοποίηση των αθλητών και 

διαπιστώθηκαν τρεις λειτουργίες ηγεσίας. Οι αθλητές που βίωσαν και τους τρεις 

αυτούς τύπους ηγεσίας στον ίδιο βαθµό ήταν περισσότερο ικανοποιηµένοι από την 

επίδοση των οµάδων τους. 

Συµπεραίνεται από τα παραπάνω ότι η ικανοποίηση από την συµµετοχή σε 

αθλητικές δραστηριότητες είναι απόρροια διαφόρων παραγόντων όπως η προσωπική 

επίδοση των αθλητών, η ηγεσία του ΚΦΑ-προπονητή τους αλλά και η ηγεσία των 

ίδιων των αθλητών, θέµατα οργάνωσης, διαιτησίας και ασφάλειας των 

συµµετεχόντων. 

 

∆έσµευση των συµµετεχόντων σε φυσική δραστηριότητα και αθλητική 

αναψυχή για «δια βίου» άσκηση 

Οι λόγοι για τους οποίους τα άτοµα που συµµετέχουν σε δραστηριότητες 

αναψυχής δεσµεύονται να συνεχίσουν την φυσική τους δραστηριοποίηση είναι 

διάφοροι. Σε έρευνα του Casper (2005) που έγινε στους συµµετέχοντες στο τένις 

αναψυχής διαπιστώθηκε ότι οι λόγοι για τους οποίους δεσµεύονται τα άτοµα που 

συµµετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται 

είναι η επένδυση που κάνουν στον εαυτό τους, η διασκέδασή τους από την 

δραστηριότητα, οι ευκαιρίες συµµετοχής και η κοινωνική υποστήριξη. Τα επίπεδα 

δέσµευσης των συµµετεχόντων διαφοροποιούνται µε βάση τις δηµογραφικές τους 

διαφορές (φύλο, ηλικία, εισόδηµα και επίπεδο δεξιοτήτων). 

Παρόµοια αποτελέσµατα διαπίστωσαν και οι Casper και Stellino (2008) οι 

οποίοι εξέτασαν την δέσµευση των ατόµων σε συνέχιση της δραστηριότητας 

αναψυχής σε σχέση µε δηµογραφικές µεταβλητές. ∆ιαπίστωσαν σηµαντικές διαφορές 

στην δέσµευση µε βάση την ηλικία των συµµετεχόντων, των ευκαιριών συµµετοχής 
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και των κοινωνικών εµποδίων. Επίσης υπήρξαν διαφορές στην ικανοποίηση, στην 

προσωπική επένδυση και στην κοινωνική υποστήριξη σε σχέση µε το φύλο. Η 

ικανοποίηση ήταν ο ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης της δέσµευσης µεταξύ όλων 

των δηµογραφικών µεταβλητών.  

Οι Alexandris et al. (2001) πρότειναν ότι το ποσοστό (28%) της δέσµευσης 

στις διαστάσεις των εµποδίων που βρήκαν στην έρευνά τους δείχνει ότι η δέσµευση 

είναι ένας σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης στην αθλητική συµµετοχή. Αυτό 

σηµαίνει ότι η αντίληψη των εµποδίων µπορεί να προωθήσει την βάση για το χτίσιµο 

ενός µοντέλου παραγόντων συµπεριφοράς το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

σε µελλοντικές έρευνες ώστε να προβλέψει την δέσµευση για συµµετοχή µε 

µεγαλύτερη ασφάλεια, παράλληλα µε την παρακίνηση, τις µεταβλητές της 

συµπεριφοράς και της ικανοποίησης. Η συγκεκριµένη έρευνα έδειξε ότι τα εσωτερικά 

εµπόδια ήταν οι πιο ισχυροί παράγοντες πρόβλεψης της δέσµευσης. Τα άτοµα τα 

οποία αντιλαµβάνονται τους εαυτούς τους µε χαµηλό επίπεδο σωµατικής διάπλασης 

και υψηλό επίπεδο ψυχολογικών εµποδίων είναι λιγότερο δεσµευµένα στην 

συµµετοχή για αθλητική αναψυχή. Τα ευρήµατα της έρευνας καθώς και της έρευνας 

των Alexandris και Carroll (1997a) που υποστήριξαν ότι τα εσωτερικά εµπόδια είναι 

ο πιο ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης των ατόµων να αποφασίσουν να ξεκινήσουν να 

συµµετέχουν σε αθλήµατα αναψυχής ευθυγραµµίζονται µε τα αποτελέσµατα άλλων 

ερευνών (Granzin & Olsen, 1989; Haggerty & Denomme, 1991). Ένας σηµαντικός 

παράγοντας πρόβλεψης για δέσµευση των ατόµων είναι η κοινωνική διάσταση των 

εµποδίων, δηλαδή τα διαπροσωπικά εµπόδια (έλλειψη παρέας). Τέλος η έρευνα 

πρότεινε ότι τα δοµικά εµπόδια, (φτωχό επίπεδο προγραµµάτων και εγκαταστάσεων, 

περιορισµένες υπηρεσίες και µη φιλικό περιβάλλον  άσκησης) σε µικρότερο βαθµό 

είναι και αυτά ένας προβλέψιµος παράγοντας των ατόµων για δέσµευση στη 

συµµετοχή αθλητικών δραστηριοτήτων αναψυχής. 

 Σε έρευνα που έγινε σε ιδιωτικά γυµναστήρια στην Ελλάδα, (Alexandris et al., 

2002) αναφέρθηκαν τέσσερις διαστάσεις ως βασικοί προάγγελοι της δέσµευσης, η 

ικανοποίηση, η προσωπική επένδυση, τα κοινωνικά εµπόδια και οι ευκαιρίες 

συµµετοχής. Και οι τέσσερις αυτές διαστάσεις συνέβαλλαν σηµαντικά στην 

πρόβλεψη της δέσµευσης. Ο ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης της δέσµευσης 

ήταν οι ευκαιρίες συµµετοχής.  

Η δέσµευση για συνέχιση της συµµετοχής σε κάποιο άθληµα εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες (Whisenant, 2005). Μαθητές λυκείου οι οποίοι συµµετείχαν 
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σε συγκεκριµένο άθληµα αξιολογήθηκαν στο αντιλαµβανόµενο επίπεδο δικαιοσύνης 

που απολαµβάνουν από τους προπονητές τους σε τρεις διαστάσεις, την διαδικαστική, 

την επιµεριστική και την διαπροσωπική δικαιοσύνη. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι αντιλήψεις 

των µαθητών για την δικαιοσύνη επηρέασαν σηµαντικά την πρόθεσή τους να 

συνεχίσουν να παίζουν το άθληµά τους. Οι αντιλήψεις για την δικαιοσύνη διέφεραν 

σηµαντικά όταν λαµβάνονταν υπόψη η τάξη, το φύλο και το άθληµα ενώ δεν 

διέφεραν σε σχέση µε την φυλή. 

Μεταξύ άλλων ερευνητών οι Corbin et al. (1987) ανέπτυξαν την  κλίµακα 

µέτρησης της δέσµευσης στην φυσική δραστηριότητα (Commitment Physical 

Activity scale) µε σκοπό να µετρήσουν την δέσµευση των ατόµων στην φυσική 

δραστηριότητα, χρησιµοποιώντας παράγοντες όπως ψυχολογικούς, προσωπικούς, 

παρακίνησης, συµπεριφοράς, κοινωνικούς, δηµογραφικούς, καθώς επίσης 

παράγοντες που αφορούν τα αθλητικά προγράµµατα και τις εγκαταστάσεις. 

Η σύνδεση του αθλητισµού στο σχολείο µε την «δέσµευση» των ατόµων στην 

µετέπειτα ζωή τους για φυσική δραστηριότητα υποστηρίζεται από πληθώρα ερευνών 

διαχρονικά (Kelly, 1980; Malina, 1996; Watkins, 1983; White & Curtis, 1990; Yang, 

1997). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι αθλητικές εµπειρίες και η φυσική 

δραστηριότητα που έχουν οι µαθητές στο σχολικό τους περιβάλλον προβλέπουν 

θετικά την µετάβαση της αθλητικής συµµετοχής από την εφηβεία στην ενηλικίωση. 

Παρόµοια αποτελέσµατα διαπιστώθηκαν σε άλλη έρευνα σε µαθητές 

γυµνασίου (Lau et al., 2005). Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές το στοιχείο το οποίο 

µπορεί να επιφέρει ψυχολογική δέσµευση και µακρόχρονη αθλητική συµµετοχή 

στους µαθητές είναι η αθλητική ταυτότητα, δηλαδή πόσο δεµένοι είναι µε το άθληµα 

που κάνουν λόγω και της πιθανής ενασχόλησής τους στο σύλλογο µε το ίδιο άθληµα, 

η οποία είναι και ο ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης για αθλητική συµµετοχή.  

Η συµµετοχή µαθητών λυκείου σε σχολικά και µη πρωταθλήµατα αυξάνει την 

εµπλοκή τους αργότερα ως ενήλικες σε αθλητική και φυσική δραστηριότητα (Howell 

& McKenzie, 1987). Η έρευνα εξέτασε µαθητές 97 σχολείων στην Αµερική το 1955 

και τους επανεξέτασε το 1970 ως ενήλικες. Συγκεκριµένα η έρευνα εξέτασε την 

συµµετοχή τους σε φυσική δραστηριότητα και στο διάβασµα. Οι άνδρες είτε έκαναν 

σχολικό αθλητισµό είτε έκαναν εξωσχολικό αθλητισµό είχαν µεγαλύτερη αναζήτηση 

για εµπλοκή µε φυσική δραστηριότητα µετέπειτα σε σχέση µε τις γυναίκες. ∆εν 

υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ούτε στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση 

µεταξύ µαθητών που έκαναν σχολικό και µεταξύ µαθητών που  έκαναν εξωσχολικό 
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αθλητισµό για εµπλοκή µε φυσική δραστηριότητα µετέπειτα. ∆εν υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ διαφορετικών επιπέδων συµµετοχής στον 

σχολικό αθλητισµό αλλά υπήρξαν στον εξωσχολικό αθλητισµό για εµπλοκή µε 

φυσική δραστηριότητα µετέπειτα. Ουσιαστικά η συµµετοχή στον αθλητισµό από 

µόνη της κατά την διάρκεια του λυκείου έχει µικρή µακροχρόνια επίδραση στον 

ελεύθερο χρόνο κατά την ενηλικίωση, διότι η επίδραση αυτή εξαρτάται και από 

άλλους παράγοντες όπως κοινωνικοοικονοµικοί, ο τόπος διαµονής, η ακαδηµαϊκή 

µόρφωση και η επίδοση και ειδικότερα από την προσωπική παιδεία του καθενός. Το 

ενδιαφέρον είναι ότι τα οργανωµένα αθλητικά προγράµµατα στο σχολείο σχετίζονται 

µε µεγαλύτερη µελλοντική δέσµευση στη δια βίου φυσική δραστηριότητα στον 

ελεύθερο χρόνο. Εκεί που υπάρχει διαφωνία είναι κατά πόσο τα οργανωµένα 

αθλητικά προγράµµατα στο σχολείο συγκρούονται µε τον µορφωτικό στόχο της 

εκπαίδευσης ή και το αντίστροφο, δηλ. κατά πόσο η προσήλωση στην ακαδηµαϊκή 

µόρφωση συγκρούεται µε τα οργανωµένα αθλητικά προγράµµατα στο σχολείο. Το 

σηµαντικό είναι ότι οι άνδρες δεσµεύονταν σε µετέπειτα αθλητικές δραστηριότητες 

σε οµαδικά αθλήµατα περισσότερο αυτοί που έκαναν σχολικό αθλητισµό σε σχέση µε 

αυτούς που έκαναν εξωσχολικό αθλητισµό ενώ οι γυναίκες το αντίθετο. Αξίζει να 

τονιστεί ότι οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου των ενηλίκων είχαν χωριστεί σε 

τέσσερις κατηγορίες, δυο κατηγορίες ανάλογα µε την δραστηριότητα που έκαναν, 

δηλαδή άλλοι συµµετείχαν στις λεγόµενες υψηλής κοινωνικής θέσης (high-status) 

δραστηριότητες (ιστιοπλοΐα, µπριτζ, επίσκεψη µουσείων, όπερα, κλασσική µουσική, 

συµφωνική ορχήστρα) και άλλοι στα λεγόµενα αθλήµατα «µπλε κολάρου» (blue 

collar), (µπιλιάρδο, ράλι αυτοκινήτου, κυνήγι και ψάρεµα), η τρίτη κατηγορία ήταν 

το διάβασµα νουβελών και πεζογραφηµάτων και η τέταρτη ήταν οµαδικά αθλήµατα 

και µπόουλινγκ, µπεϊζµπολ και µπάσκετ. 

Παρόµοια αποτελέσµατα φάνηκαν στην έρευνα των Richards, Williams, 

Pulton, & Reeer (2007) στην οποία εξετάσθηκαν άτοµα που συµµετείχαν σε 

αθλητισµό, χορό και γυµναστική ηλικίας από 7 έως 21 ετών, όπου διαπιστώθηκε ότι η 

ενθάρρυνση για αθλητική συµµετοχή των ατόµων στην παιδική ηλικία και στην 

εφηβεία ίσως επιφέρει αύξηση της πιθανότητας αθλητικής συµµετοχής στην 

µετέπειτα ζωή. Από την έρευνα διαφαίνεται η ανάγκη επαναπροσδιορισµού της 

προώθησης του αθλητισµού στους νέους ως µια στρατηγική προώθησης της δια βίου 

αθλητικής συµµετοχής. 
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Είναι διάχυτη η πεποίθηση ότι η ενεργή συµµετοχή σε αθλήµατα στην παιδική 

και εφηβική ηλικία στο σχολείο είναι σηµαντικό προαπαιτούµενο για την µετέπειτα 

διατήρηση του αθλητισµού στην ενηλικίωση. Ωστόσο δεν υπάρχουν και πολλά 

δεδοµένα από µακροχρόνιες έρευνες οι οποίες να µελετούν τα οφέλη από την 

συµµετοχή στον αθλητισµό κατά την µετάβαση των ατόµων από την εφηβεία στην 

µετέπειτα ζωή τους. Σε µια από τις λίγες σχετικές έρευνες (Schreeder et al., 2006) 

εξετάσθηκαν γυναίκες ηλικίας 32-41 ετών που συµµετείχαν σε διάφορα αθλήµατα 

κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. ∆ιαπιστώθηκε ότι η σύνδεση της αθλητικής εµπλοκής 

από την εφηβεία στην ενηλικίωση ήταν υψηλή. Επίσης η αθλητική συµµετοχή κατά 

την εφηβεία ήταν ο ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης της εµπλοκής των ενήλικων 

στα διάφορα αθλήµατα από ότι το µορφωτικό επίπεδο και η κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση των γονέων. Στην διαδικασία κοινωνικοποίησης στα διάφορα αθλήµατα 

οι αθλητικές εµπειρίες στο λύκειο σε σχέση µε το σχολικό πρόγραµµα στο οποίο 

εµπλέκονται οι µαθητές φαίνεται να παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εµπλοκή µε 

τον αθλητισµό στην µετέπειτα ζωή. Με βάση αυτό το γεγονός συστήνεται από τους 

ερευνητές τα σχολικά αθλητικά προγράµµατα να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να 

συµβάλλουν στην αθλητική συµµετοχή των ατόµων ως τρόπος ζωής «δια βίου». 

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικές µε την συνέχιση της αθλητικής 

συµµετοχής και της φυσικής δραστηριότητας στην ενηλικίωση. Σύµφωνα µε την 

Θεωρία της Συνέχειας για την ηλικία, γενικά τα άτοµα τα οποία είναι «µυηµένα» 

στον αθλητισµό και στην φυσική δραστηριότητα στην σχολική ηλικία συνεχίζουν να 

εµπλέκονται σε ανάλογες δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους για µακρύ 

χρονικό διάστηµα ως ενήλικες, διατηρώντας τον προηγούµενο τρόπο ζωής τους 

(Atchley, 1989; Mc Pherson, 1998). Ακόµη άλλες θεωρίες υποστηρίζουν ότι θέµατα 

συµπεριφοράς των ενηλίκων µεταξύ όλων των ηλικιών πολύ συχνά στις διάφορες 

φάσεις της ζωής τους επαναλαµβάνονται µε την διαδικασία του µιµητισµού, της 

καθηµερινής πρακτικής, της συνήθειας ή της κοινωνικής επίδρασής τους µε άλλα 

άτοµα (Bandura, 1969; Bandura & Walters, 1963; Csikszentmihalyi, 1997; Wankel, 

1997). 

Το ότι η εµπλοκή σε αθλητικές δραστηριότητες των ατόµων-µαθητών 

σχετίζεται θετικά µε την µετέπειτα αθλητική δραστηριότητα όταν ενηλικιωθούν έχει 

διαπιστωθεί στο παρελθόν από πολλούς ερευνητές (Bucher, 1974; Montoye, Van 

Huss, & Zuidema, 1959; Morgan & Montoye, 1984; Paffenburger, Hyde, Powell, & 

Dyssinger, 1987; Rees et al., 1986; Van Mechelen & Kemper, 1995; Vanreusel, 
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Renson, Beunen, Claessens, Lefevre, Lysens et al., 1997; Watkins, 1987; Wing & 

Hsieh, 1986). Σύµφωνα µε τους ερευνητές ο βαθµός συσχέτισης ποικίλει κυρίως 

µεταξύ των ερευνών από τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν  στις 

συγκεκριµένες έρευνες. 

Η εµπλοκή σε αθλητικές δραστηριότητες των φοιτητών ή αποφοίτων 

κολλεγίων ως συνέχεια της εµπλοκής τους µε αθλητική συµµετοχή στο λύκειο 

εξετάσθηκε µεταξύ των άλλων σε µια διπλή έρευνα  (Miller et al., 2000). Σύµφωνα µε 

την θέσπιση του TITLE IX στις ΗΠΑ το 1972 στα κολεγιακά πρωταθλήµατα θα 

πρέπει να δίνονται ευκαιρίες αθλητικής συµµετοχής ισότιµες µεταξύ των δυο φύλων 

ή ανάλογες προς τις ανάγκες άθλησης των γυναικών σε όλα τα κολέγια τα οποία θα 

πρέπει να συµµορφώνονται µε την παραπάνω οδηγία.  Κύριος στόχος της διπλής 

αυτής έρευνας ήταν αφενός να εξετάσει αν  οι αθλητικές ευκαιρίες οι οποίες 

προσφέρονται ανταποκρίνονται στις επιθυµίες των γυναικών και αφετέρου αν το 

ενδιαφέρον των γυναικών στα διάφορα αθλήµατα είναι παρόµοιο µε το ενδιαφέρον 

των ανδρών. Και τα δυο φύλα δήλωσαν  σε ποσοστό 81% ότι ενδιαφέρονται να 

συµµετέχουν στα διάφορα αθλήµατα. Σε ότι αφορά την αθλητική συµµετοχή των 

ατόµων στο λύκειο διαπιστώθηκε ότι το 41% των ατόµων συµµετείχαν σε κάποιο 

αθλητικό πρόγραµµα του λυκείου ενώ το 36% των ατόµων συµµετείχαν σε 

εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες και το 35% είχαν παρακολουθήσει τάξεις στο 

λύκειο οι οποίες δεν απαιτούσαν από τους µαθητές την συµµετοχή τους σε 

δραστηριότητες µαθήµατος φυσικής αγωγής. Σε ότι αφορά τα δυο φύλα η αθλητική 

συµµετοχή των γυναικών στο λύκειο ήταν πολύ µικρότερη από την αντίστοιχη των 

ανδρών. Τέλος ο ισχυρότερος ανασταλτικός παράγοντας σε αθλητική συµµετοχή και 

στους άνδρες και στις γυναίκες ήταν η έλλειψη χρόνου. ∆ιαφαίνεται ότι η συµµετοχή 

των ατόµων σε αθλητικές δραστηριότητες στο λύκειο εξηγεί την συνέχιση της 

συµµετοχής των ίδιων ατόµων σε αθλητικές δραστηριότητες στα πρώτα χρόνια της 

ενηλικίωσής των. 

Οι Bocarro, Canters, Casper, και Forester (2008) µελέτησαν τον ρόλο των 

προγραµµάτων φυσικής δραστηριότητας που διεξάγονται µετά το τέλος του 

προγράµµατος του σχολείου, την άµεση αλλά και µακροπρόθεσµη συνεισφορά τους 

σε φυσική δραστηριοποίηση, σε υγιεινές συµπεριφορές και στην παχυσαρκία στα 

παιδιά. Τα ενδοσχολικά προγράµµατα τα οποία ενθαρρύνουν την δραστήρια ζωή 

µπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην καταπολέµηση µιας αναπτυσσόµενης 

επιδηµίας παχυσαρκίας. Ένα πρόγραµµα φυσικής αγωγής το οποίο εµπεριέχει 
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αθλητισµό αναψυχής εντός σχολείου, πριν, κατά και µετά την διάρκεια του ωραρίου 

µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να µαθαίνουν δεξιότητες απολαµβάνοντας την 

συµµετοχή σε µια ποικιλία αθληµάτων σχεδιασµένα να διευκολύνουν την 

µακροχρόνια συµµετοχή. 

Άλλοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η δέσµευση των ατόµων σε 

αθλητική δραστηριότητα είναι η υποστήριξή τους από το οικογενειακό περιβάλλον 

και από τον προπονητή τους. Σε έρευνα που διεξήχθη σε αθλητές γυµναστικής 

διαπιστώθηκε ότι αυτοί µετά από ένα χρόνο συνέχισαν να αθλούνται στο 

συγκεκριµένο άθληµα. Οι αθλητές δεσµευόµενοι στην προσπάθεια συνέχισης του 

αθλήµατός τους ανέφεραν την υποστήριξη από τους γονείς τους και από τον 

προπονητή τους (Weiss & Weiss, 2006).  

Οι Scanlan,Carpenter, Scmidt, Simons, και Keeler, (1993) δηµιούργησαν ένα 

εξειδικευµένο αθλητικά θεωρητικό µοντέλο δέσµευσης. Το µοντέλο αυτό προτείνει 

ότι η δέσµευση σε αθλητική συµµετοχή καθορίζεται από την αθλητική ικανοποίηση, 

από τις εναλλακτικές προτάσεις συµµετοχής, από την προσωπική επένδυση, από τα 

κοινωνικά εµπόδια και από τις ευκαιρίες συµµετοχής. Τα υψηλοτέρα επίπεδα 

αθλητικής συµµετοχής προβλέπονται από αθλητική ικανοποίηση, από προσωπική 

επένδυση, από κοινωνικά εµπόδια και από ευκαιρίες συµµετοχής παρά από 

εναλλακτικές προτάσεις συµµετοχής. 

Ο τύπος της αθλητικής δραστηριότητας καθώς και το επίπεδο ικανοτήτων των 

ατόµων παίζουν σηµαντικό ρόλο στο επίπεδο δέσµευσης για αθλητική συµµετοχή 

(Casper & Andrew, 2008). Στην έρευνα εξετάσθηκαν αθλητές του τένις αναψυχής και 

αθλητές του αγωνιστικού τένις. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι αθλητές του αγωνιστικού τένις 

είχαν υψηλότερα επίπεδα δέσµευσης σε σχέση µε τους αθλητές του τένις αναψυχής. 

Στο αγωνιστικό τένις οι προχωρηµένοι παίκτες είχαν µεγαλύτερη δέσµευση σε σχέση 

µε τους παίκτες µεσαίου αγωνιστικού επιπέδου και τους αρχάριους. Παράλληλα οι 

παίκτες του αγωνιστικού τένις είχαν µικρότερη αθλητική ικανοποίηση, περισσότερες 

ευκαιρίες αθλητικής συµµετοχής και περισσότερα κοινωνικά εµπόδια σε σχέση µε 

τους υπόλοιπους παίκτες. 

Σε αθλητές-µαθητές λυκείου του σόκερ εξετάσθηκε η δέσµευσή τους στη 

συνέχιση του αθλήµατός τους εκτός σχολικού ωραρίου (Carpenter & Scanlan, 1998). 

Η δέσµευση προβλέφθηκε σηµαντικά από τις αλλαγές στις ευκαιρίες συµµετοχής. 

Υπήρξαν σηµαντικές επιδράσεις στην ικανοποίηση των αθλητών-µαθητών από το 

άθληµα και στις ευκαιρίες συµµετοχής. Για τους αθλητές για τους οποίους η 
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ικανοποίησή τους από το άθληµα και οι ευκαιρίες συµµετοχής διαφοροποιούνταν 

υπήρξε ανάλογη µείωση στην δέσµευση. Όσοι παίκτες είχαν περισσότερες ευκαιρίες 

συµµετοχής είχαν και µεγαλύτερη δέσµευση.  

Τα αίτια της δέσµευσης στον αγωνιστικό αθλητισµό (σωµατειακός υψηλού 

επιπέδου) εξετάσθηκαν σε έρευνα των Farrow et al. (1998). Συγκεκριµένα στην 

έρευνα εξετάσθηκαν οι αλλαγές στην δέσµευση των αθλητών κρίκετ. Οι αλλαγές 

στην δέσµευση των αθλητών προβλέφθηκαν από τις αλλαγές στην ικανοποίηση από 

την συµµετοχή στο συγκεκριµένο άθληµα, στις ευκαιρίες αναγνώρισης (έπαθλα) και 

στις κοινωνικές ευκαιρίες (φιλίες). Οι νέοι αθλητές επιλέγουν προγράµµατα άθλησης 

για τις ευκαιρίες συµµετοχής που υπάρχουν σε αυτά και όταν εκλείπουν οι ευκαιρίες 

αυτές τα εγκαταλείπουν. 

Η σχέση µεταξύ της δέσµευσης των ατόµων σε άσκηση και της συµπεριφοράς 

τους σε συχνή άσκηση εξετάσθηκε σε φοιτητές (Wilson, Wendey, Carpenter, Hall, 

Hardy, & Shawn, 2003). Παρατηρήθηκαν πέντε διαστάσεις στην συµπεριφορά της 

άσκησης: η προσωπική επένδυση, η κοινωνική υποστήριξη, η ικανοποίηση, τα 

κοινωνικά εµπόδια και οι εναλλακτικές προτάσεις συµµετοχής, και δυο διαστάσεις 

δέσµευσης, «θέλω να…» και «έχω να…». Η ικανοποίηση και η προσωπική επένδυση 

προέβλεψαν και τις δυο διαστάσεις της δέσµευσης. Οι εναλλακτικές προτάσεις 

συµµετοχής και τα κοινωνικά εµπόδια προέβλεψαν µόνο την δέσµευση «έχω να…», 

ενώ η δέσµευση «θέλω να…» ήταν ο µόνος παράγοντας πρόβλεψης της 

συµπεριφοράς στην άσκηση. 

Σε έρευνα µαθητών γυµνασίου εξετάσθηκαν πιθανές διαφορές στην ηθική 

συµπεριφορά τους στο µάθηµα της φυσικής αγωγής. Από την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων προέκυψε θετική συσχέτιση των θετικών αθλητικών συµπεριφορών 

µε την ικανοποίηση από το µάθηµα. Επίσης τα αγόρια είχαν περισσότερες αρνητικές 

αθλητικές συµπεριφορές σε σύγκριση µε τα κορίτσια αντίστοιχα, ενώ οι µαθητές των 

µεγαλύτερων τάξεων είχαν περισσότερες αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές σε 

σχέση µε τους µαθητές των µικρότερων τάξεων (∆ιγγελίδης & Κροµµύδας, 2008). 

Η δέσµευση των ατόµων για συνέχιση της φυσικής τους δραστηριότητας 

εξαρτάται από δηµογραφικούς και άλλους παράγοντες όπως η συµµετοχή, η 

ικανοποίηση, ο τύπος της δραστηριότητας, η υποστήριξη από τον προπονητή τους και 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον αλλά και από το επίπεδο των δεξιοτήτων τους. 
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Η έννοια της εµπλοκής 

Εµπλοκή (involvement) είναι µια συµπεριφορά την οποία ένα άτοµο 

αναπτύσσει ή µαθαίνει διαµέσου της αλληλεπίδρασης µε το κοινωνικό του 

περιβάλλον (Sherif et al., 1965). Αυτή η συµπεριφορά φαίνεται να αντιπροσωπεύει 

την οριοθέτηση σχετικά µε το τι είναι σηµαντικό, ουσιώδες ή σχετικό και έτσι να 

είναι χρήσιµο από τα άτοµα στην κρίση τους σχετικά µε τον εαυτό τους ή τους 

άλλους στην διαδικασία λήψης απόφασης της συµπεριφοράς τους. Η εµπλοκή έχει 

προβάλλει σαν µια σηµαντική έννοια στην κατανόηση του ελεύθερου χρόνου και ως 

µέρος της Κοινωνικοκριτικής Θεωρίας η ιδέα της εµπλοκής χρησιµοποιήθηκε να 

εκφράσει την προσωπική σχέση του «αυτό» ή του «εγώ» (Sherif & Hovland, 1961). 

Από τα µέσα της δεκαετίας του ‘60 η έννοια της εµπλοκής  υιοθετήθηκε από 

κάποιους ερευνητές της καταναλωτικής συµπεριφοράς (Krugman, 1965). O 

Rothschild, (1984) όρισε την εµπλοκή ως µια ψυχολογική κατάσταση παρακίνησης, 

διέγερσης ή ενδιαφέροντος µεταξύ ενός ατόµου και µιας δραστηριότητας ή 

παραγωγής. Η εµπλοκή δεν είναι µια µονοδιάστατη έννοια. Στον ελεύθερο χρόνο 

αναφέρεται ως µια τρισδιάστατη έννοια η οποία αποτελείται από την ελκυστική 

διάσταση, (ο συνδυασµός της σηµαντικότητας και της ευχαρίστησης) την διάσταση 

της αυτοέκφρασης, (η έννοια της αίσθησης, της αυτοπαρουσίασης) και την 

κεντρικοποιηµένη διάσταση, (η δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου ως τρόπου 

ζωής). Αυτές οι τρεις διαστάσεις της εµπλοκής αντιπροσωπεύουν εννοιολογικά 

διαφορετικά στοιχεία. Η ελκυστική διάσταση της εµπλοκής θεωρείται ο πολύ 

σηµαντικός συνδυασµός της σηµαντικότητας και της ευχαρίστησης. Αν και η 

ευχαρίστηση ή η απόλαυση είναι σαφής στην προσέλκυση, αυτό δεν δείχνει 

απαραίτητα υψηλή εµπλοκή εάν η συγκεκριµένη δραστηριότητα ευχαρίστησης δεν 

είναι σηµαντική για το άτοµο. Η διάσταση της αυτοέκφρασης σηµαίνει ότι τα άτοµα 

επιθυµούν να πείσουν τους άλλους µε την συµµετοχή στην αναψυχή και την 

κατανάλωση σχετικών προϊόντων µε αποτέλεσµα την επιθυµία για αυτοέκφραση 

(Dimache & Samdahl, 1994). Η κεντρικοποιηµένη διάσταση της εµπλοκής είναι η 

προσωπική αντίληψη του ατόµου στην συµµετοχή αθλητισµού αναψυχής ως «τρόπου 

ζωής», όπου όλες οι δραστηριότητες και οι συµπεριφορές του ατόµου περιφέρονται 

γύρω από την συγκεκριµένη δραστηριότητα που κάνει (Watkins, 1987). Οι τρεις 

παραπάνω διαστάσεις της εµπλοκής υπάρχουν σε θεωρητικό και εµπειρικό επίπεδο, 

αποτελώντας το προφίλ της εµπλοκής. Είναι αξιοσηµείωτο όµως ότι έχει  δοθεί µικρή 
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έως µηδαµινή προσοχή σε στοιχεία εµπλοκής στον ελεύθερο χρόνο σε σχέση µε το 

φύλο και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µερικά αθλήµατα θεωρούνται 

ανδροκρατούµενα µε µονοµερή συµµετοχή του ενός φύλου, γεγονός που δεν 

επιτρέπει την γενίκευση και ασφαλή διεξαγωγή συµπερασµάτων αλλά και την 

δηµιουργία ενός προφίλ εµπλοκής. Επειδή όµως η εµπλοκή είναι µια εκπαιδεύσιµη 

συµπεριφορά και επειδή αναπτύσσεται µεταξύ των αλληλεπιδράσεων µε το 

κοινωνικό περιβάλλον, θα πρέπει να εξαιρεθεί το κοινωνικό περιβάλλον των ανδρών 

και των γυναικών ώστε να έχει κάποια επίδραση. Η σχέση της εµπλοκής µε το φύλο 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός της κυριαρχίας του ανδρικού φύλου στα περισσότερα 

αθλήµατα, π.χ. στην Αµερική και τον Καναδά οι άνδρες συµµετέχουν πιο συχνά και 

πιο πολύ σε οργανωµένες δραστηριότητες αναψυχής (Robinson & Godbey, 1993; 

Statistics Canada, 1994). 

Για πρώτη φορά ο Metheny (1967) ανέλυσε το στερεότυπο του φύλου 

υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν σχετίζεται µε τις προσδοκίες του ρόλου του φύλου στην 

ευρύτερη κοινωνία και ότι η κατηγοριοποίηση των αθληµάτων σε άνδρες και 

γυναίκες βασίστηκε σε παράγοντες όπως η φυσική δύναµη, η σωµατική επαφή κατά 

το παιχνίδι και η αισθητική της δραστηριότητας. Αυτή η άποψη επικρατεί ακόµη 

κυρίως στην Β. Αµερική όπου τα διάφορα αθλήµατα σωµατικής επαφής θεωρούνται 

ανδροκρατούµενα (ποδόσφαιρο, χόκεϊ πάγου, µποξ) και τα µη σωµατικής επαφής ως 

γυναικεία (χορός, γυµναστική), όπως και τα λεγόµενα αισθητικά αθλήµατα τα οποία 

συνδέονται µε την παραδοσιακή ιδεολογία του φεµινισµού, (Colley, Nash, O’ Donell, 

& Restorick, 1987; Koivula, 1995). 

Το στερεότυπο των δραστηριοτήτων είναι σαφές ότι επιδρά στις επιλογές της 

συµµετοχής, όπου τα άτοµα που συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες τις 

λεγόµενες «ανδρών και γυναικών» αντίστοιχα θεωρούν ότι κερδίζουν σε «κοινωνική 

θέση» (Holland & Andre, 1988; Kane, 1988), αφού είναι σύµφωνοι µε την αντίληψη 

της κοινωνίας, συµµετέχοντας σε δραστηριότητες κοντινές στο φύλο τους.  

Στην έρευνα των Wiley, Shaw, και Havitz (2000) αναλύοντας τις διαστάσεις 

της εµπλοκής σε σχέση µε το φύλο, η διάσταση της ελκυστικότητας πιθανόν να είναι 

µεγαλύτερη για τις γυναίκες και η προσανατολισµένη διάσταση να είναι µεγαλύτερη 

στους άνδρες, γεγονός που δεν ξαφνιάζει αφού τα αθλήµατα είναι περισσότερο 

προσανατολισµένα στους άνδρες, συµφωνώντας µε άλλες µελέτες (Messner & Sabo, 

1990). Ακόµη η προσανατολισµένη διάσταση στη δραστηριότητα αναψυχής 

εξαρτάται από τον κοινωνικό περίγυρο των ατόµων και από το ενδιαφέρον και το 
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επίπεδο συµµετοχής των φίλων τους. Η έρευνα υποστήριξε ότι οι γυναίκες είχαν 

µεγάλη επίδοση στην προσέλκυση γεγονός που ταυτίζεται µε την άποψη των 

ερευνητών ότι οι γυναίκες προτιµούν την διασκέδαση και ταυτίζονται µε την 

αντίληψη της κοινωνίας. Η αυτοέκφραση µπορεί να αποδειχθεί σαν ένα σηµαντικό 

στοιχείο στην αθλητική εµπλοκή. Ωστόσο τα αποτελέσµατα της έρευνας 

διαφοροποιούνται από τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών π.χ. οι γυναίκες παίκτριες 

του χόκεϊ ανέφεραν την πιο χαµηλή διάρκεια και συχνότητα συµµετοχής έχοντας να 

ξεπεράσουν και το φύλο και τον ανδρικό χαρακτήρα του αθλήµατος. Το επίπεδο 

ελκυστικότητας πιθανόν ανεβαίνει γρήγορα σε µια περίοδο συµµετοχής µηνών ή και 

εβδοµάδων.  

Η εµπλοκή ως έννοια φαίνεται να βοηθά τους ερευνητές στην κατανόηση της 

συµπεριφοράς των συµµετεχόντων διότι τους δίνει πληροφορίες σχετικές µε την ίδια 

την συµπεριφορά τους αλλά και για να εξηγήσουν προσωπικά τους στοιχεία στην 

συµπεριφορά και πρακτική τους σε σχέση µε τον ελεύθερο χρόνο τους. Επίσης τους 

βοηθά στην κατανόηση της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες στον ελεύθερο 

χρόνο τους. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 οι ερευνητές άρχισαν να µελετούν 

τους τρόπους που η εµπλοκή θα µπορούσε να εφαρµοστεί στον αθλητισµό και σε 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (Loy, Mc Pherson, & Kenyon, 1978; Roberts & 

Kundrat, 1978). Πρόσφατα οι McIntyre και Pigram (1992) µε την ανάπτυξη της 

κλίµακας καταγραφής της εµπλοκής έχoυν δείξει ότι τα άτοµα ίσως έχουν υψηλά 

επίπεδα εµπλοκής µε τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και του κινδύνου της 

αναψυχής  σε σχέση µε την διάρκεια και την συχνότητα της συµµετοχής τους. Το 

γεγονός αυτό βοηθά στην εξήγηση των επιλογών του ελεύθερου χρόνου και στην 

διαδικασία λήψης απόφασης.  

Η σχέση µεταξύ εµπλοκής στα διάφορα αθλήµατα και της επιτυχίας στα 

µαθήµατα εξετάσθηκε στην έρευνα των Hanson και Kraus (1999) σε µαθήτριες 

λυκείου, διαπιστώνοντας ότι η συµµετοχή των µαθητριών στον αθλητισµό είχε πολλά 

θετικά αποτελέσµατα στην επίδοσή τους στα µαθήµατα. Αυτά τα οφέλη στην επίδοση 

των µαθηµάτων υπάρχουν σε όλα τα αθλήµατα, τις οµάδες και τα επίπεδα εµπλοκής, 

αλλά είναι µεγαλύτερα για τις µαθήτριες στην δεύτερη τάξη του λυκείου. 
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Η έννοια της διαπραγµάτευσης 

Η πρόταση διαπραγµάτευσης (negotiation) και οι στρατηγικές των ατόµων σ’ 

αυτή, έχει υποστηριχθεί  από  µελέτες (Frederick & Shaw, 1995; Henderson et al., 

1995, Jackson & Rucks, 1995; Samduhl & Jekubovich, 1997). Οι Jackson et al. 

(1993) επεκτείνοντας το ιεραρχικό µοντέλο των εµποδίων στον ελεύθερο χρόνο 

προτείνουν ότι η συµµετοχή στον ελεύθερο χρόνο εξαρτάται όχι µόνο από την 

απουσία εµποδίων, (αν και αυτό συµβαίνει για κάποιους ανθρώπους) αλλά από την 

διαπραγµάτευση µέσω αυτών, συµπεριλαµβάνοντας την διαπραγµατευτική πρόταση. 

Η αλληλεπίδραση µεταξύ των εµποδίων και της παρακίνησης πιθανόν είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας στην διαδικασία διαπραγµάτευσης και ίσως καθορίζει την 

συµµετοχή.  Αν και οι στρατηγικές διαπραγµάτευσης έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον 

των ερευνητών σε πολλές έρευνες, αντίθετα ο ρόλος της παρακίνησης στη λήψη 

απόφασης δεν έχει ερευνηθεί. Η έρευνα των Carroll και Alexandris (1997) εξετάζει 

την σχέση των εµποδίων και της παρακίνησης δείχνοντας ότι υπάρχει σηµαντικά 

αρνητική συσχέτιση µεταξύ των εµποδίων και της παρακίνησης. Στην συγκεκριµένη 

έρευνα δεν έγινε σαφής η αρνητική σχέση της παρακίνησης και των εµποδίων, εάν 

δηλαδή επιδρούν τα εµπόδια στην παρακίνηση ή η παρακίνηση στα εµπόδια. Πάντως 

πρότειναν ότι τα εµπόδια είναι πηγή µη παρακίνησης, η οποία µπλοκάρει τα 

εσωτερικά ψυχολογικά εµπόδια. Οι Iso Ahola και Manell (1985); Ellis et al. (1984) 

υποστήριξαν ότι τα εµπόδια επιδρούν στην παρακίνηση χωρίς αυτό να αποδεικνύεται 

εµπειρικά ενώ ο Stoldolska (2000) υποστήριξε το αντίθετο, ότι δηλαδή η παρακίνηση 

επηρεάζει τα εµπόδια. Οι Hubbard και Mannell (2001) µελετώντας τον ρόλο της 

παρακίνησης στο ιεραρχικό µοντέλο των εµποδίων ελεύθερου χρόνου και 

συγκεκριµένα τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ εµποδίων, παρακίνησης, διαπραγµάτευσης 

και συµµετοχής µε τη χρήση της δοµικής µοντελοποίησης, πρότειναν µια καινούργια 

κλίµακα µέτρησης των στρατηγικών διαπραγµάτευσης αλλά και ένα µετριοπαθές 

µοντέλο επίδρασης των εµποδίων. Η παρακίνηση στο µοντέλο αυτό είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει περισσότερο την διαπραγµάτευση από 

την συµµετοχή. Αυτό ήταν µη αναµενόµενο διότι όπως ίσχυε µέχρι τότε η 

παρακίνηση ήταν σηµαντική, επηρεάζοντας άµεσα την ανθρώπινη συµπεριφορά (Iso 

Ahola, 1999; Vallerance & Losier, 1999). Από άλλη έρευνα υποστηρίζεται ότι ένα 

υψηλό επίπεδο παρακίνησης στη συµµετοχή δεν οδηγεί σε µείωση της αντίληψης για 

τα εµπόδια. Αυτό ίσως είναι µια άλλη ένδειξη ότι µερικοί «τύποι εµποδίων» 
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εισέρχονται νωρίς στην διαδικασία λήψης απόφασης των ατόµων και επιδρούν στην 

παρακίνηση, (Hubbard & Mannell, 2001). 

Το γεγονός ότι τα εµπόδια δεν µειώνουν ή δεν αυξάνουν πάντα την 

συµµετοχή οδήγησε τους Crawford et al. (1993) να προτείνουν το δικό τους 

ιεραρχικό µοντέλο εµποδίων ελεύθερου χρόνου αναπτύσσοντας προτάσεις σχετικές 

µε τον ρόλο της διαπραγµάτευσης και της διαδικασίας της παρακίνησης. Πρώτα  οι 

Henderson et al. (1995); Jackson και Rucks (1995), προσπάθησαν να αναλύσουν τις 

πηγές διαπραγµάτευσης και τις στρατηγικές που χρησιµοποιούνται από τους 

ανθρώπους. Όµως η σύνδεση των πηγών διαπραγµάτευσης µε την συµµετοχή στον 

ελεύθερο χρόνο χρειάζεται να αποδειχθεί και εµπειρικά. Οι Frederick και Shaw 

(1995) βρήκαν ότι οι νέες γυναίκες συµµετέχοντας στο αερόµπικ ανέφεραν ότι 

χρησιµοποίησαν στρατηγικές διαπραγµάτευσης οι οποίες µείωσαν τις ανησυχίες 

σχετικά µε την σωµατική εµφάνισή τους η οποία ενεργούσε ως εµπόδιο. 

Οι Hubbard και Mannell (2001) πρότειναν ότι υπάρχει ένας αριθµός 

ανταγωνιστικών µοντέλων σχετικών µε τον τρόπο που τα εµπόδια, η διαπραγµάτευση 

και η παρακίνηση θα µπορούσαν να συνδεθούν µε την συµµετοχή και το αντίστροφο. 

Τα µοντέλα αυτά είναι το ανεξάρτητο, το ουδέτερο, το µετριαστικό και το 

απλοποιηµένο. Σύµφωνα µε το ανεξάρτητο µοντέλο δεν υπάρχει σύνδεση µεταξύ 

εµποδίων, παρακίνησης και διαπραγµάτευσης και ο καθένας από αυτούς τους τρεις 

παράγοντες έχει ανεξάρτητη επίδραση στη συµµετοχή ελεύθερου χρόνου, δηλαδή τα 

εµπόδια έχουν αρνητική επίδραση ενώ η παρακίνηση και η διαπραγµάτευση έχουν 

θετικές επιδράσεις. Στο ουδέτερο µοντέλο διαπραγµάτευσης, η διαπραγµάτευση δεν 

είναι ευθέως συνδεδεµένη µε τη συµµετοχή. Μάλλον τα εµπόδια και η 

διαπραγµάτευση αλληλεπιδρούν µε τέτοιο τρόπο ώστε η διαπραγµάτευση υπηρετεί 

σαν  ένας τροποποιητής την αρνητική επίδραση των εµποδίων στην συµµετοχή. Το 

µετριαστικό µοντέλο υποθέτει ότι και το ανεξάρτητο, επιπροσθέτως όµως τα εµπόδια 

και η διαπραγµάτευση σχετίζονται ευθέως το ένα µε το άλλο. Το απλοποιηµένο 

µοντέλο είναι παρόµοιο µε το µετριαστικό µε τη µόνη διαφορά που υπάρχει στην 

σχέση µεταξύ εµποδίων και διαπραγµάτευσης που άλλοτε είναι θετική και άλλοτε 

αρνητική.  

Ο ρόλος λοιπόν της στρατηγικής διαπραγµάτευσης είναι ο κυρίαρχος τρόπος 

να ξεπερασθούν τα εµπόδια για συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες (Jackson & 

Ruck’s, 1995). Η διαπραγµάτευση των εµποδίων είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην 

έναρξη για συµµετοχή σε µια δραστηριότητα αναψυχής ή στο ξεπέρασµα των 
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εµποδίων της για συµµετοχή από τα άτοµα. Σηµαντικότεροι παράγοντες στην 

στρατηγική διαπραγµάτευσης είναι η «διαχείριση χρόνου», η «εύρεση παρέας», η 

«αυτοπαρακίνηση» και η «υιοθέτηση ενός σχετικού τρόπου ζωής» (Κουθούρης, 

Αλεξανδρής, & Μπουντόλου, 2005). 

 

Αφοσίωση-πίστη 

Η πίστη (αφοσίωση) είναι µια έννοια η οποία µπορεί να προβλέψει το επίπεδο 

της δραστηριότητας της εµπλοκής (Corbin et al., 1987). Η ταύτιση της σειράς των 

παραγόντων οι οποίοι καθορίζουν την αφοσίωση για συµµετοχή δεν είναι εύκολη 

υπόθεση (Le Unes & Nation, 1996; Willis & Campbell, 1992). Η αφοσίωση 

σχετίζεται άµεσα µε τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια. Εάν η αφοσίωση µπορεί να 

προβλεφθεί από τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια τότε µπορεί να αυξηθεί η δέσµευση 

στη συµµετοχή. Η συµπεριφορά των ατόµων όµως στην αθλητική συµµετοχή έχει 

ερευνηθεί από τους Crawford et al., (1991) µε το ιεραρχικό µοντέλο των εµποδίων, 

όπου οι παράγοντες των εµποδίων επιδρούν στο επίπεδο της εµπλοκής. Το µοντέλο 

αυτό των εµποδίων δείχνει πως η πολυδιάστατη έννοια των εµποδίων µπορεί να 

συµπεριληφθεί στην διαδικασία λήψης απόφασης των ατόµων και στην πρόβλεψη 

της συµπεριφοράς τους στον ελεύθερο χρόνο µε ιεραρχικό τρόπο.  

Σύµφωνα µε τον Kiesler (1971) αφοσίωση είναι η υπόσχεση ή η δέσµευση 

των ατόµων στις δράσεις της συµπεριφοράς. Για να µετρηθεί η έννοια της δέσµευσης 

στην φυσική δραστηριότητα οι Corbin et al. (1987) ανέπτυξαν την κλίµακα µέτρησης 

της δέσµευσης στην φυσική δραστηριότητα (Commitment Physical Activity scale) 

προτείνοντας ότι το επίπεδο της αφοσίωσης στην συµµετοχή το οποίο ενδείκνυται 

από την συχνότητα και την διάρκεια της συµµετοχής, (αριθµός ηµερών και λεπτών 

εβδοµαδιαία σε µια τυπική εβδοµάδα) µπορεί να προβλεφθεί σηµαντικά από τα 

επίδοση στην συγκεκριµένη κλίµακα. Παρόµοιοι όροι µε την αφοσίωση και την 

δέσµευση είναι η πίστη και η υποταγή στην επιθυµία (Jackson & Dunn, 1988; Wright 

& Goodale, 1991). Η πίστη προϋποθέτει µια επιτυχηµένη προσαρµογή σε µια 

συγκεκριµένη συµπεριφορά ώστε να πετύχει κάποιους στόχους ενώ η υποταγή στην 

επιθυµία είναι ο βαθµός στον οποίο τα άτοµα πιστεύουν στην διαδικασία και στην 

πραγµάτευση (Willis & Campbell, 1992). Ανάµεσα στους παράγοντες οι οποίοι 

καθορίζουν την αφοσίωση στην συµµετοχή είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά και 

οι δηµογραφικές µεταβλητές όπως η προσωπικότητα, η ηλικία, το φύλο, η 
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κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, (De Cotiis & Summers, 1987; Granzin & Olsen, 

1989; Shephard, 1988) καθώς επίσης λειτουργικές και οργανωτικές µεταβλητές, όπως 

αθλητικά προγράµµατα και εγκαταστάσεις  (Haggerty & Denomme, 1991; Shephard 

& Cox, 1980). Ακόµη µε την αφοσίωση στην συµµετοχή συνδέονται 

κοινωνικοψυχολογικές µεταβλητές όπως η προσωπικότητα, (Shephard & Cox, 1980) 

οι προσωπικές συµπεριφορές, (Wankel, 1985) οι αξίες και τα πιστεύω, (Tirrel & Hart, 

1980), τα κίνητρα, (Mathes, McGivern, & Schneider, 1992) η ηγεσία, (Shephard, 

1988), η κοινωνική επίδραση και η αλληλεπίδραση (Wankel, Yardley, & Graham, 

1985). Όλες οι παραπάνω έρευνες έδειξαν ότι δεν µπορεί να γίνει πρόβλεψη στην 

αφοσίωση µόνο από ένα περιορισµένο αριθµό µεταβλητών αλλά µέσα από ένα 

ευρύτερο αριθµό µεταβλητών όπου υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ τους. 

Το ότι η αντίληψη των εµποδίων ίσως επηρεάζει µεταγενέστερα στοιχεία της 

αφοσίωσης (Crawford et al., 1991) υποστήριξαν και οι Alexandris et al. (2001) οι 

οποίοι πρότειναν ότι µε αυτή την αποδοχή προωθείται η βάση για το χτίσιµο ενός 

µοντέλου παραγόντων συµπεριφοράς το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε 

µελλοντικές έρευνες ώστε να προβλέψει την αφοσίωση µε µεγαλύτερη ασφάλεια. 

Άλλες µεταβλητές τις οποίες θα µπορούσε να περιέχει αυτό το δυναµικό  µοντέλο 

παραγόντων αφοσίωσης στην συµµετοχή, είναι οι µεταβλητές παρακίνησης, οι 

µεταβλητές στάσεων, το επίπεδο φυσικής κατάστασης και η ικανοποίηση. Τα 

λιγότερο αφοσιωµένα ως προς την συµµετοχή άτοµα ήταν εκείνα µε υψηλό επίπεδο 

διαπροσωπικών εµποδίων λόγω έλλειψης παρέας όπως επίσης και τα άτοµα µε υψηλό 

επίπεδο εµποδίων στις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα προγράµµατα (δοµικά 

εµπόδια).  

 

Ηθική συµπεριφορά, παρακίνηση και αθλητισµός 

Η συµβολή του αθλητισµού στην ηθική των ατόµων έχει συζητηθεί 

διαχρονικά από πολλούς επιστήµονες όπως ψυχολόγους και κοινωνιολόγους διεθνώς, 

των οποίων όµως οι απόψεις διίστανται. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ο αθλητισµός 

συµβάλλει στην ανάπτυξη της ηθικής των ατόµων και άλλοι όχι. Οι ∆ιγγελίδης και 

Κροµµύδας (2008) υποστήριξαν ότι οι θετικές αθλητικές συµπεριφορές σχετίζονται 

θετικά µε την ικανοποίηση από την φυσική αγωγή, το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση 

στη µάθηση και µε το στόχο επίτευξης µε προσανατολισµό στο έργο, ενώ οι 

αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές σχετίζονται θετικά µε το κλίµα παρακίνησης µε 
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έµφαση στην επίδοση και µε το στόχο επίτευξης µε έµφαση στο εγώ. Ο 

προσανατολισµός στο έργο, ο προσανατολισµός στο εγώ, η ικανοποίηση από το 

µάθηµα και το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στη µάθηση αποδείχτηκαν σηµαντικοί 

παράγοντες πρόβλεψης των θετικών αθλητικών συµπεριφορών. Επίσης ο 

προσανατολισµός στο εγώ, η ικανοποίηση από την φυσική αγωγή και το κλίµα 

παρακίνησης µε έµφαση στην επίδοση είναι σηµαντικοί παράγοντες πρόβλεψης των 

αρνητικών αθλητικών συµπεριφορών. Μεταξύ των φύλων ή των τάξεων ως προς τις 

θετικές αθλητικές συµπεριφορές δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Τα 

αγόρια είχαν υψηλότερη επίδοση ως προς τις αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές σε 

σχέση µε τα κορίτσια και οι µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων είχαν υψηλότερη 

επίδοση σε σχέση µε τους µαθητές των µικρότερων τάξεων. 

Ο χώρος της φυσικής αγωγής αποτελεί την πιο πρόσφορη περιοχή για την 

ηθική ανάπτυξη και την διαµόρφωση του χαρακτήρα των µαθητών για διάφορους 

λόγους. Καταρχήν είναι πιο «ελεύθερη» η διαδικασία εφαρµογής της σε σχέση µε τα 

άλλα µαθήµατα και τις δραστηριότητες του αγωνιστικού αθλητισµού, είναι πιο 

οργανωµένη σε σχέση µε άλλες φυσικές δραστηριότητες και οι µαθητές είναι υπό την 

επίβλεψη του ΚΦΑ. Επίσης είναι η συµµετοχικότερη φυσική δραστηριότητα (Shields 

& Bredemeier, 1995).  

Το γεγονός ότι ο χώρος της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού είναι ο πιο 

πρόσφορος για την ηθική ανάπτυξη των µαθητών υποστηρίζεται και από άλλους 

ερευνητές (Μπαλασάς & συν., 2006). Όπως αναφέρεται, η ηθική ανάπτυξη είναι ένα 

σύστηµα αξιών στο οποίο βασίζονται οι αποφάσεις που σχετίζονται µε το «σωστό» 

και το «λάθος», το «καλό» και το «κακό». Η ηθική µαθαίνεται και δεν έρχεται 

αυτόµατα, γι’ αυτό θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ηθική εκπαίδευση 

των µαθητών. Η ηθική µπορεί να αναπτυχθεί κάλλιστα µέσα από την φυσική αγωγή 

και τον αθλητισµό αφού είναι ένας από τους κυρίαρχους στόχους τους. 

Σύµφωνα µε ανασκοπική έρευνα  η ηθική ανάπτυξη των µαθητών διαµέσου 

της φυσικής αγωγής πραγµατοποιείται µόνο όταν το µάθηµα της φυσικής αγωγής 

περιέχει στρατηγικές ηθικής ανάπτυξης και δεν γίνεται µε τον παραδοσιακό τρόπο, 

δηλαδή µε αυταρχικό στυλ εκ µέρους του ΚΦΑ και µε ανταγωνιστικές 

δραστηριότητες που στοχεύουν κυρίως στην επίδοση και στην εκµάθηση δεξιοτήτων, 

(Χασάνδρα, 2006). 

Η πιθανή σχέση της παρακίνησης µε την ηθική συµπεριφορά εξετάσθηκε σε 

έρευνα  όπου πήραν µέρος µαθητές και µαθήτριες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
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εκπαίδευσης, (Παπαγεωργίου & συν., 2008). Αναφέρθηκε ότι όλες οι διαστάσεις της 

εσωτερικής παρακίνησης σχετίσθηκαν θετικά µε τις θετικές κοινωνικοηθικές 

συµπεριφορές και αρνητικά µε τις αρνητικές κοινωνικοηθικές συµπεριφορές. Σε 

σχέση µε το φύλο τα αγόρια είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τα κορίτσια στις 

αρνητικές διαστάσεις του τίµιου παιχνιδιού και χαµηλότερες επιδόσεις στη διάσταση 

σεβασµός στους συµπαίκτες. Σε ότι αφορά τις δυο βαθµίδες της εκπαίδευσης οι 

µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είχαν υψηλότερες επιδόσεις στις αρνητικές 

διαστάσεις του τίµιου παιχνιδιού και χαµηλότερες επιδόσεις στις θετικές διαστάσεις 

του τίµιου παιχνιδιού. Τέλος, βρέθηκε ότι τα αγόρια της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

είχαν χαµηλότερες επιδόσεις στη διάσταση «σεβασµός στους συµπαίκτες» σε σχέση 

µε τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας αλλά και σε σχέση µε τα παιδιά της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

 

«Καταναλωτική συµπεριφορά» - Αθλητική συµµετοχή 

Η καταναλωτική συµπεριφορά είναι στενά συνδεδεµένη µε τη συµµετοχή. Τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον σ’ αυτόν τον τοµέα ώστε 

να αναπτυχθεί ένα θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο να είναι εφαρµόσιµο στην 

βιοµηχανία των καταναλωτών στην αθλητική αναψυχή. Σύµφωνα µε το ιεραρχικό 

µοντέλο αθλητικής συµµετοχής των Crawford και Godbey (1987) οι τρεις κατηγορίες 

των εµποδίων αθλητικής συµµετοχής τα οποία εµπλέκονται στην διαδικασία λήψης 

απόφασης για συµµετοχή, έγιναν µε βάση τον τρόπο που επιδρούν στην σχέση 

µεταξύ της προτίµησης και της συµµετοχής. Στην πρώτη κατηγορία των 

ενδοπροσωπικών παραγόντων οι ψυχολογικοί παράγοντες κυρίως επιδρούν στην 

προτίµηση παρά παρεµβαίνουν µεταξύ της προτίµησης και της συµµετοχής. Στην 

δεύτερη κατηγορία είναι οι διαπροσωπικοί παράγοντες ως απόρροια των 

διαπροσωπικών σχέσεων των ατόµων. Στην τρίτη κατηγορία οι δοµικοί παράγοντες 

παρεµβαίνουν µεταξύ της προτίµησης και της συµµετοχής. Το παραπάνω µοντέλο 

ανέπτυξαν περισσότερο οι Crawford et al. (1991) τοποθετώντας τους παράγοντες σε 

µια ιεραρχική σειρά µέσα στην διαδικασία λήψης απόφασης για την συµµετοχή και 

προτείνοντας ότι τα επίπεδα των εµποδίων ταξινοµούνται από τα πιο κοντινά 

(εσωτερικά) στα πιο µακρινά (δοµικά), που σηµαίνει ότι τα εσωτερικά ως τα πιο 

κοντινά είναι και τα πιο ισχυρά ενώ τα δοµικά ως τα πιο µακρινά είναι και τα πιο 

αδύναµα. Το παραπάνω µοντέλο εξετάσθηκε και στην Ελλάδα και βρέθηκε ότι είναι 
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εφαρµόσιµο συνεισφέροντας ως ένα βαθµό στην πρόβλεψη της αθλητικής 

συµµετοχής και υποστηρίζοντας την θεωρία «ιεράρχησης των εµποδίων». 

Συµπερασµατικά τα εσωτερικά εµπόδια ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την µη 

συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής. 

Στην έρευνα του Alexandris (1998) στην Ελλάδα η αθλητική συµµετοχή των 

ηλικιωµένων σε αθλητικές δραστηριότητες κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα. Σχεδόν το 

1/3 των ερωτηθέντων ήταν απόλυτα αδρανείς τον τελευταίο χρόνο σε αθλητικές 

δραστηριότητες µεταξύ των οποίων και το περπάτηµα, αν και δεν είναι καθαρά 

αθλητική δραστηριότητα. Όταν εξαιρέθηκε το περπάτηµα υπήρξε δραµατική 

απόκλιση σε ότι αφορά τους µήνες συµµετοχής. Το ¼ των ερωτηθέντων (23%) ως 

µόνη αθλητική δραστηριότητα είχε το περπάτηµα. Αν εξετάσουµε τα ποσοστά των 

ηλικιωµένων το 56,5% δεν έκανε κανενός είδους αθλητική δραστηριότητα αναψυχής. 

Εδώ όµως πρέπει να εκτιµηθεί το γεγονός ότι η έρευνα διεξήχθη σε αστική περιοχή. 

Όµως λόγω έλλειψης δεδοµένων σε ανάλογες έρευνες δεν µπορούν να βγουν σαφή 

συµπεράσµατα. Τα παραπάνω ποσοστά είναι από τα πιο υψηλά σε σύγκριση µε άλλες 

χώρες π.χ. Αγγλία 24,5% (Matheson, 1991) και Γαλλία 25% (Samuel, 1996). Το είδος 

της δραστηριότητας παίζει σηµαντικό ρόλο στην συµµετοχή των ατόµων. Στην 

έρευνα η πιο δηµοφιλής δραστηριότητα ήταν το µπάσκετ (21,5%) λόγω και της 

συγκυριακής δηµοτικότητας του αθλήµατος. Αντίθετα  το κολύµπι είχε απρόσµενα 

ποσοστά (µόλις 14,2%) λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών στην Ελλάδα σε 

αντίθεση µε άλλες χώρες (Αγγλία 34,6%). Οι αναλογίες συµµετοχής στις παραπάνω 

δυο δραστηριότητες δεν πρέπει να συνδεθούν µε την πολιτική προώθησης της 

κεντρικής κυβέρνησης. Όµως η ανάπτυξη της δηµοτικότητας του µπάσκετ συνέβη 

λόγω της στρατηγικής που ακολούθησε στον τοµέα της προώθησης η Οµοσπονδία 

του αθλήµατος στην Ελλάδα µε την βοήθεια της ΓΓΑ, µια στρατηγική στενής 

συνεργασίας µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε τα σχολεία και την προώθηση του 

µπάσκετ στα λαϊκά στρώµατα του πληθυσµού κατασκευάζοντας γήπεδα στις 

γειτονιές. Συγκεκριµένα στην πόλη της Λάρισας όπου διεξήχθη η έρευνα το µπάσκετ 

προωθήθηκε και µε την λειτουργία τοπικών πρωταθληµάτων από τον Αθλητικό 

Οργανισµό του ∆ήµου. Τα παραπάνω ξεκίνησαν µετά την επιτυχία της εθνικής 

οµάδας µπάσκετ στο ευρωπαϊκό πρωτάθληµα το 1987. Αντίθετα η κολύµβηση δεν 

έτυχε µιας ανάλογης στρατηγικής παρόλο που θεωρείται σαν µια ιδανική 

δραστηριότητα αθλητικής αναψυχής και ευρέως διαδεδοµένη παγκόσµια (Αγγλία, 

Αθλητικό Συµβούλιο, 1994). Eιδικά για την πόλη της Λάρισας η χαµηλή συµµετοχή 
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οφείλεται και στην έλλειψη εγκαταστάσεων (1 κολυµβητήριο για πάνω από 150000 

κατοίκους) αλλά και στην πολιτική χρήσης του κολυµβητηρίου (δίνεται µόνο σε 

συλλόγους) γεγονός που εξηγεί την µη συµµετοχή των ηλικιωµένων. Επιπλέον η µη 

ύπαρξη της κολύµβησης στην πρώτη και δεύτερη βαθµίδα της εκπαίδευσης  παίζει 

καθοριστικό ρόλο. Οι παραπάνω παράγοντες δείχνουν σαφέστατα τις αιτίες της µη 

συµµετοχής των ατόµων στην κολύµβηση που συµβαίνει λόγω έλλειψης 

εγκαταστάσεων και στρατηγικής προώθησης και όχι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος 

των ατόµων για συµµετοχή ή λόγω απαιτήσεων του αθλήµατος. Σε ότι αφορά τις 

ατοµικές δραστηριότητες η έρευνα έδειξε ότι συµµετέχουν σε αυτές οµάδες ατόµων η 

µια σχετικά ανεξάρτητη από την άλλη. Άτοµα που συµµετέχουν στην προπόνηση µε 

βάρη ένα διάστηµα, προπονούνται και στην διατήρηση φυσικής κατάστασης στο 

αερόµπικ και στο τζόκινγκ. Η φυσική κατάσταση, το αερόµπικ και η προπόνηση µε 

βάρη είναι τρεις δραστηριότητες που προωθούνται πιο πολύ από τα ιδιωτικά 

γυµναστήρια στην Ελλάδα. Τα χαρακτηριστικά αυτών των δραστηριοτήτων είναι µη 

ανταγωνιστικά και γίνονται σε κλειστό χώρο. Τα δύο πιο δηµοφιλή αθλήµατα το 

µπάσκετ και το ποδόσφαιρο ακολουθεί ο στίβος. Άτοµα τα οποία έπαιζαν τένις 

επίσης τους άρεσε να παίζουν βόλεϊ και να συµµετέχουν  σε χορευτικές εκδηλώσεις, 

που ήταν η τέταρτη οµάδα δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν 

µπορούν να συγκριθούν µε άλλες έρευνες σε ότι αφορά την δοµή συµµετοχής τους. 

Οι Stockdale, Wells, και Rall (1996) ανέφεραν έντεκα κατηγορίες αθλητικών 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου βασισµένες σε αγγλικά δεδοµένα και δώδεκα 

κατηγορίες αθλητικών δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου σε αµερικάνικα δεδοµένα. 

Στη συχνότητα συµµετοχής ένα ποσοστό 27% γυµνάζονταν εβδοµαδιαία και 

δεσµευόταν σε ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Οι µη συχνά συµµετέχοντες ήταν 41%. 

Αυτοί που συµµετείχαν τουλάχιστον µια φορά το µήνα ήταν 17% ενώ εκείνοι που 

συµµετείχαν λιγότερο από µια φορά το µήνα 24%. Σύµφωνα µε αυτά που 

προτάθηκαν από τους Howley και Franks (1992); Wankel και Berger (1990) για να 

κερδίσει κάποιος καρδιοαναπνευστικά οφέλη χρειάζεται να εξασκείται 3-4 φορές την 

εβδοµάδα.  

Αναφορικά µε το φύλο και τα είδη δραστηριοτήτων οι πιο ελκυστικές 

δραστηριότητες στις γυναίκες είναι εκείνες που συνδέονται µε την υγεία και την 

σωµατική διάπλαση (φυσική κατάσταση, αεροβική, προπόνηση µε βάρη, τζόκινγκ, 

χορός) ενώ στις δραστηριότητες των ανδρών είναι τα οµαδικά αθλήµατα (µπάσκετ, 

ποδόσφαιρο) και κατόπιν δραστηριότητες σχετιζόµενες µε την σωµατική διάπλαση. 
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Μόνο το περπάτηµα βρέθηκε να είναι εξίσου στις προτιµήσεις µεταξύ ανδρών και 

γυναικών και µάλιστα το πιο δηµοφιλές. Το γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν χαµηλή 

συµµετοχή σε οµαδικά και ανταγωνιστικά αθλήµατα ίσως εξηγείται επειδή δεν είχαν 

ανταγωνιστικά κίνητρα ή επειδή είχαν περιορισµένες ευκαιρίες συµµετοχής. Το 

τελευταίο επιχείρηµα υποστηρίζουν και οι Alexandris και Carroll (1997b). Σε ότι 

αφορά τις ηλικιακές οµάδες εκείνη των 46-65 ετών ανέφερε συµµετοχή σε 

ανοργάνωτες δραστηριότητες αναψυχής όπως περπάτηµα, ποδόσφαιρο, τζόκινγκ και 

ποδήλατο, αντίθετα µε άλλες χώρες που εµφανίζουν συµµετοχή στην κολύµβηση και 

στο αερόµπικ. 

Στην προσπάθεια των ατόµων να συµµετέχουν σε µια δραστηριότητα 

«µεσολαβούν» και άλλες έννοιες όπως η διαπραγµάτευση των ατόµων να ξεπεράσουν 

τα εµπόδιά τους, η εµπλοκή, δηλαδή η συµµετοχή των ατόµων αφού πρώτα 

ξεπεράσουν τα εµπόδιά τους και η αφοσίωση, δηλαδή η υπόσχεση των ατόµων στον 

εαυτό τους να συνεχίσουν την συγκεκριµένη δραστηριότητα που κάνουν. Η ηθική 

συµπεριφορά επίσης είναι µια σηµαντική παράµετρος στην συµµετοχή ή όχι των 

ατόµων σε φυσική δραστηριότητα, η οποία µαζί µε τους προηγούµενες παράγοντες 

καθορίζουν τελικά το επίπεδο συµµετοχής των ατόµων. 

 

ΣΥΝΟΨΗ 
 

Συνοπτικά, το µάθηµα της φυσικής αγωγής στο σχολείο είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό καθώς βελτιώνει τους µαθητές σε όλα τα επίπεδα (ψυχοσωµατικά, 

πνευµατικά). Τα σχολικά πρωταθλήµατα, τα οποία είναι ελκυστικά στην πλειοψηφία 

των µαθητών, διεξάγονται κυρίως µε ευθύνη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής.  Οι 

αρµόδιοι φορείς για το µάθηµα της φυσικής αγωγής, αναγνωρίζοντας τα οφέλη των 

µαθητών από αυτό, θα πρέπει να του δώσουν την ανάλογη σηµασία αναπτύσσοντας 

διάφορα προγράµµατα µε στόχο την αύξηση της συµµετοχής των µαθητών 

επιδιώκοντας παράλληλα την συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων µε την σχολική 

κοινότητα. Έτσι οι µαθητές µέσα από την διαδικασία συµµετοχής τους στα σχολικά 

πρωταθλήµατα υιοθετούν την άσκηση και την υγιεινή διατροφή αναπτύσσοντας ένα 

προφίλ υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών.  

Οι δηµογραφικοί παράγοντες παίζουν σπουδαίο ρόλο στην συµµετοχή των 

µαθητών στα σχολικά πρωταθλήµατα. Από τους σηµαντικότερους παράγοντες είναι 
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το φύλο όπου φαίνεται ότι τα αγόρια συµµετέχουν περισσότερο σε σχέση µε τα 

κορίτσια, η ηλικία όπου όσο οι µαθητές ανεβαίνουν στις τάξεις φοίτησης 

συµµετέχουν όλο και λιγότερο, αλλά και ο τόπος διαµονής. Σηµαντικό ρόλο επίσης 

για συµµετοχή στα σχολικά πρωταθλήµατα από τους µαθητές παίζουν το µορφωτικό 

επίπεδο, η κοινωνική θέση και τα αθλητικά πρότυπα, παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν 

την συµµετοχή.  

Οι µαθητές κατά την διαδικασία συµµετοχής τους στα σχολικά πρωταθλήµατα 

αντιµετωπίζουν διάφορα εµπόδια. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι η έλλειψη 

χρόνου, κυρίως στις µεγαλύτερες τάξεις, αλλά και η έλλειψη ενηµέρωσης.  Τα 

παραπάνω εµπόδια ξεπερνούνται µε την βοήθεια κινήτρων τα οποία εισέρχονται στην 

διαδικασία λήψης απόφασης. Ωστόσο η παρακίνηση δεν είναι µια απλή αλλά µια 

πολυδιάστατη  έννοια, η οποία αποτελείται από την εσωτερική και την εξωτερική 

παρακίνηση.  

Όταν το άτοµο καταφέρνει και ξεπερνά τα εµπόδιά του τότε συµµετέχει και 

νοιώθει ικανοποίηση. Η ικανοποίηση από την συµµετοχή σε αθλητικές 

δραστηριότητες είναι απόρροια διαφόρων παραγόντων όπως η προσωπική επίδοση 

του κάθε αθλητή, η ανάληψη πρωτοβουλιών των ίδιων των αθλητών, θέµατα 

οργάνωσης, διαιτησίας και ασφάλειας των συµµετεχόντων. Η ικανοποίηση συνδέεται 

άµεσα µε την συµµετοχή των ατόµων. Όσο µεγαλύτερη ικανοποίηση νοιώθουν τα 

άτοµα από την συµµετοχή τους σε µια δραστηριότητα τόσο περισσότερο 

συµµετέχουν και παράλληλα προσκολλούνται σε αυτές τις δραστηριότητες, 

«δεσµευόµενοι» να τις συνεχίσουν και µελλοντικά. Η δέσµευση των ατόµων για 

συνέχιση της φυσικής τους δραστηριότητας εξαρτάται και από άλλους παράγοντες 

όπως ο τύπος της δραστηριότητας, η υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον 

αλλά και το επίπεδο των δεξιοτήτων τους. 

Ιδιαίτερα σηµαντικές έννοιες στην προσπάθεια συµµετοχής των ατόµων σε 

µια δραστηριότητα είναι η διαπραγµάτευση των ατόµων, δηλαδή η προσπάθειά τους 

να ξεπεράσουν εσωτερικά τα εµπόδιά τους, η εµπλοκή, δηλαδή η συµµετοχή των 

ατόµων αφού ξεπεράσουν τα εµπόδιά τους και τέλος η αφοσίωση, δηλαδή η 

υπόσχεση των ατόµων να συνεχίσουν την συγκεκριµένη δραστηριότητα που κάνουν.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την αναγκαιότητα των 

σχολικών πρωταθληµάτων στη σχολική φυσική αγωγή. Επίσης να µελετήσει τα 

εµπόδια, τα κίνητρα, την ικανοποίηση και την δέσµευση των µαθητών από την 

συµµετοχή τους στα σχολικά πρωταθλήµατα. 
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Συνοπτικά οι υποθέσεις της έρευνας ήταν ότι: 

• θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους µαθητές σε σχέση 

µε το φύλο, την τάξη και την περιοχή διαµονής στα εµπόδια, στα κίνητρα, στην 

ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

• θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους µαθητές σε σχέση 

µε την χρήση ή µη αναβολικών κατά το παρελθόν και την πρόθεσή τους για 

χρήση ή µη αναβολικών στο µέλλον στα εµπόδια, στα κίνητρα, στην ικανοποίηση 

και στην δέσµευση. 

• θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που 

πιστεύουν και µαθητών που δεν πιστεύουν ότι τα κίνητρα της πολιτείας είναι προς 

την σωστή κατεύθυνση, δηµιουργούν ή όχι έντονο ανταγωνισµό, συµβάλλουν ή 

όχι  στην ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι 

αναγκαία ή όχι στη σχολική φυσική αγωγή στα εµπόδια, στα κίνητρα, στην 

ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

• θα υπάρξουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των 

τεσσάρων επιπέδων κινήτρων προτίµησης στα εµπόδια, στα κίνητρα, στην 

ικανοποίηση και στην δέσµευση. 

• θα υπάρξει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των 

ανασταλτικών παραγόντων, των κινήτρων, της ικανοποίησης, της δέσµευσης και 

µεταξύ των διαστάσεών τους.  
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ΙΙΙ. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

∆είγµα 

Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν από 2.535 µαθητές και µαθήτριες, Α΄, Β΄ και, Γ΄ 

τάξης, σε 16 Λύκεια οκτώ νοµών της Ελλάδας ηµιαστικών, αστικών και µεγάλων 

αστικών (υπεραστικών) περιοχών κατά το σχολικό έτος 2008-9 (Σεπτέµβριος 2008 

έως Ιούνιος 2009). Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε την µέθοδο της τυχαίας 

δειγµατοληψίας. Προϋπόθεση για την συλλογή του δείγµατος ήταν ότι τα 

συγκεκριµένα σχολεία συµµετείχαν στα σχολικά πρωταθλήµατα Λυκείων 

τουλάχιστον στις δυο πρώτες φάσεις (Α΄ & Β΄ φάση) κατά το σχολικό έτος που 

διεξαγόταν η έρευνα (2008-9). 

Λεπτοµερής περιγραφή των συµµετεχόντων γίνεται στην πρώτη υποενότητα 

των αποτελεσµάτων. 

 

Περιγραφή οργάνων 

Το όργανο µέτρησης της έρευνας ήταν ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο 

εµπεριείχε τέσσερα άλλα υποερωτηµατολόγια ως εξής: 

 

Ανασταλτικοί Παράγοντες – Εµπόδια (constraints) 

Για τους «ανασταλτικούς παράγοντες συµµετοχής-εµπόδια» επιλέχθηκαν 22 

ερωτήσεις (από τις συνολικά 29) από το ερωτηµατολόγιο Alexandris και Carroll 

(1997a) το οποίο χρησιµοποιήθηκε σε ελληνικό πληθυσµό. Οι 22 ερωτήσεις 

επιλέχθηκαν λόγω της µεγαλύτερης συνάφειας που είχαν µε τον σκοπό της έρευνας 

και προσαρµόσθηκαν στις ανάγκες της. Προστέθηκαν άλλες 14 ερωτήσεις 

κατάλληλες µε τον σκοπό της έρευνας, µετά από συνεντεύξεις µε την σχολική 

κοινότητα (µαθητές, ΚΦΑ και στελέχη ΦΑ στην εκπαίδευση). Η κλίµακα απάντησης 

ήταν η 7βάθµια κλίµακα Likert (1=συµφωνώ πάρα πολύ, 7=διαφωνώ πάρα πολύ). 

Μετά την παραγοντική ανάλυση των ερωτηµατολογίων της πιλοτικής έρευνας 

απορρίφθηκαν 4 ερωτήσεις λόγω χαµηλής φόρτισης. Αφού συλλέχθηκαν όλα τα 

ερωτηµατολόγια της έρευνας έγινε έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του 

ερωτηµατολογίου όπου τελικά παρέµειναν και εξετάσθηκαν συνολικά 25 θέµατα 

(αφού απορρίφθηκαν εκ νέου 7 ερωτήσεις λόγω χαµηλής φόρτισης). Η αρχική 
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ερώτηση του ερωτηµατολογίου ήταν: «εµπόδια-προβλήµατα που περιορίζουν την 

συµµετοχή σου στο σχολικό πρωτάθληµα» όπου ο µαθητής καλούνταν να απαντήσει 

στις 25 ερωτήσεις το πόσο συµφωνεί ή διαφωνεί µε την καθεµιά ερώτηση, π.χ. …δεν 

έχω το χρόνο λόγω των υποχρεώσεων των µαθηµάτων µου, (έλλειψη χρόνου) …δεν 

έχω καλές τεχνικές δεξιότητες, (έλλειψη ικανοτήτων) …δεν θέλω να ξοδεύω έτσι τον 

ελεύθερό µου χρόνο, (έλλειψη ενδιαφέροντος) …φοβάµαι την αποτυχία, 

(ατοµικά/ψυχολογικά) …φοβάµαι µήπως χρησιµοποιήσω αθέµιτα µέσα για να 

διακριθώ, (ηθική). 

 

Κίνητρα (motivation) 

Για τα «κίνητρα»  χρησιµοποιήθηκαν οι 30 ερωτήσεις, και προσαρµόσθηκαν 

στις ανάγκες της έρευνας, από το ερωτηµατολόγιο Γκόλτσος και Κουθούρης (2005) 

το οποίο χρησιµοποιήθηκε σε ελληνικό πληθυσµό και ήταν βασισµένο στο 

ερωτηµατολόγιο Manfredo, Driver και Tarrant (1996). Προστέθηκαν άλλες 2 

ερωτήσεις κατάλληλες µε τον σκοπό της έρευνας, µετά από συνεντεύξεις µε την 

σχολική κοινότητα. Η κλίµακα απάντησης ήταν η 7βάθµια κλίµακα Likert 

(1=διαφωνώ απόλυτα, 7=συµφωνώ απόλυτα). Μετά την παραγοντική ανάλυση των 

ερωτηµατολογίων της πιλοτικής έρευνας απορρίφθηκε 1 ερώτηση λόγω χαµηλής 

φόρτισης. Αφού συλλέχθηκαν όλα τα ερωτηµατολόγια της έρευνας έγινε έλεγχος 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου όπου τελικά παρέµειναν και 

εξετάσθηκαν συνολικά 26 θέµατα (αφού απορρίφθηκαν εκ νέου 5 ερωτήσεις λόγω 

χαµηλής φόρτισης). Η αρχική ερώτηση του ερωτηµατολογίου ήταν: «για ποιους 

λόγους συµµετέχεις στο σχολικό πρωτάθληµα» όπου ο µαθητής καλούνταν να 

απαντήσει στις 26 ερωτήσεις το πόσο συµφωνεί ή διαφωνεί µε την καθεµιά ερώτηση, 

π.χ. …για να ξεφύγω από τις καθηµερινές υποχρεώσεις, (φυσική 

χαλάρωση/απόδραση) …για να αισθανθώ την γρήγορη ροή των γεγονότων, 

(έκσταση/αυτοπροβολή) …για να δείξω στον εαυτό µου τι αξίζω, 

(επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση) …για να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους, 

(συνεύρεση/κοινωνικοποίηση) …για να ελέγξω τις ικανότητές µου, 

(αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων). 
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Ικανοποίηση (satisfaction) 

Για την «ικανοποίηση» χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο Θεοδωράκης 

και Μπεµπέτσος (2003) µε 10 ερωτήσεις οι οποίες προσαρµόσθηκαν στις ανάγκες της 

έρευνας. Προστέθηκαν άλλες 8 ερωτήσεις κατάλληλες µε τον σκοπό της έρευνας, 

µετά από συνεντεύξεις µε την σχολική κοινότητα. Η κλίµακα απάντησης ήταν η 

7βάθµια κλίµακα Likert (1=απόλυτα δυσαρεστηµένος, 7=απόλυτα ευχαριστηµένος).  

Μετά την παραγοντική ανάλυση των ερωτηµατολογίων της πιλοτικής έρευνας 

απορρίφθηκαν 2 ερωτήσεις λόγω χαµηλής φόρτισης. Αφού συλλέχθηκαν όλα τα 

ερωτηµατολόγια της έρευνας έγινε έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του 

ερωτηµατολογίου όπου επιβεβαιώθηκαν και εξετάσθηκαν συνολικά τα 16 θέµατα. Η 

αρχική ερώτηση του ερωτηµατολογίου ήταν: «πόσο ευχαριστηµένος/δυσαρεστηµένος 

είσαι από την συµµετοχή σου στο σχολικό πρωτάθληµα» όπου ο µαθητής καλούνταν 

να απαντήσει στις 16 ερωτήσεις το πόσο ευχαριστηµένος ή δυσαρεστηµένος ήταν 

στην καθεµιά ερώτηση, π.χ. …από το στυλ ηγεσίας του γυµναστή σου, (ηγεσία) 

…από τον τρόπο που αγωνίζεσαι, (προσωπική επίδοση) …από το αθλητικό 

περιβάλλον των σχολικών αγώνων). 

 

∆έσµευση (commitment) 

Για την «δέσµευση» κατασκευάσθηκε για τις ανάγκες της έρευνας 

ερωτηµατολόγιο, µετά από συνεντεύξεις µε την σχολική κοινότητα, µε 28 ερωτήσεις 

κατάλληλες µε τον σκοπό της έρευνας, απαντηµένες σε 7βάθµια κλίµακα Likert 

(1=διαφωνώ απόλυτα, 7=συµφωνώ απόλυτα). Μετά την παραγοντική ανάλυση των 

ερωτηµατολογίων της πιλοτικής έρευνας απορρίφθηκαν 12 ερωτήσεις λόγω χαµηλής 

φόρτισης. Αφού συλλέχθηκαν όλα τα ερωτηµατολόγια της έρευνας έγινε έλεγχος 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου όπου επιβεβαιώθηκαν και 

εξετάσθηκαν συνολικά τα 16 θέµατα. Η αρχική ερώτηση του ερωτηµατολογίου ήταν: 

«πιστεύεις ότι η συµµετοχή σου στο σχολικό πρωτάθληµα σε δεσµεύει µελλοντικά 

να…» όπου ο µαθητής καλούνταν να απαντήσει στις 16 ερωτήσεις το πόσο συµφωνεί 

ή διαφωνεί µε την καθεµιά ερώτηση, όπως για παράδειγµα …να αποφεύγεις το 

αλκoόλ, (αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών) …να φέρεσαι τίµια και 

ηθικά, (ηθικές στάσεις και συµπεριφορές) …να κάνεις υγιεινή διατροφή» (υιοθέτηση 

υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών). 
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Για τα τρία πρώτα αρχικά ερωτηµατολόγια ζητήθηκε και αποκτήθηκε η 

σχετική άδεια από τους συγγραφείς. 

Εκτός από τα 4 παραπάνω ερωτηµατολόγια υπήρξαν 6 ερωτήσεις σχετικές µε: 

1) την χρήση ή µη αναβολικών από τους µαθητές στο παρελθόν, 2) την πρόθεση για 

χρήση ή µη αναβολικών από τους µαθητές στο µέλλον, 3) αν τα κίνητρα της 

πολιτείας για συµµετοχή των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα είναι ή όχι προς την 

σωστή κατεύθυνση, 4) αν τα κίνητρα της πολιτείας προκαλούν ή όχι έντονο 

ανταγωνισµό και χρήση αθέµιτων µέσων, 5) αν τα σχολικά πρωταθλήµατα 

συµβάλλουν ή όχι στην ψυχοσωµατική βελτίωση των µαθητών και τέλος 6) τι 

κίνητρα θα προτιµούσαν οι ίδιοι οι µαθητές για να συµµετέχουν στα σχολικά 

πρωταθλήµατα. Ακόµη το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε και 8 δηµογραφικές 

ερωτήσεις σχετικές µε το φύλο των µαθητών, την πόλη διαµονής τους, το σχολείο και 

την τάξη φοίτησής τους, αν συµµετείχαν για πρώτη ή όχι φορά στο σχολικό 

πρωτάθληµα, το άθληµα συµµετοχής τους στο σχολικό πρωτάθληµα, αν ήταν ή όχι 

µέλη  αθλητικού συλλόγου και σε πιο άθληµα. 

 

∆ιαδικασία µέτρησης 

Μετά την έγκριση διεξαγωγής της έρευνας από την Επιτροπή Βιοηθικής & 

∆εοντολογίας του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ζητήθηκε και λήφθηκε η σχετική άδεια διεξαγωγής της 

έρευνας σε Λύκεια από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το αρµόδιο τµήµα του 

Υπουργείου Παιδείας. 

Πρώτα κατασκευάσθηκε το αρχικό ερωτηµατολόγιο το οποίο αποτελούνταν 

από 128 ερωτήσεις, αφού προηγήθηκαν συνεντεύξεις µε την σχολική κοινότητα 

(µαθητές, καθηγητές και στελέχη φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση). Ακολούθησε 

πιλοτική έρευνα του ερωτηµατολογίου σε 275 µαθητές και µαθήτριες, σε δυο σχολεία 

ηµιαστικής και αστικής περιοχής. Μετά τον έλεγχο εγκυρότητας και αξιοπιστίας του 

ερωτηµατολογίου (των 275 µαθητών και µαθητριών) της πιλοτικής έρευνας 

κατασκευάσθηκε το τελικό ερωτηµατολόγιο µε συνολικά 109 θέµατα.  

Μοιράσθηκαν από τον ερευνητή συνολικά 2.600 ερωτηµατολόγια κατά τις 

διάφορες φάσεις διεξαγωγής των σχολικών πρωταθληµάτων (Α΄, Β΄, Γ΄& ∆΄ φάση) 

όπως αυτά εξελισσόταν κατά το σχολικό έτος που διεξαγόταν η έρευνα (2008-9), στα 

σχολεία όπου φοιτούσαν οι µαθητές αλλά και στα γήπεδα όπου διεξαγόταν τα 
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σχολικά πρωταθλήµατα πριν τον αγώνα. Πριν την συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου µοιράσθηκαν ισάριθµα µε τα ερωτηµατολόγια έντυπα συναίνεσης 

για την έρευνα µε τα οποία οι µαθητές έδιναν την συγκατάθεσή τους για την 

συµµετοχή τους σε αυτή. Αφού πρώτα τους δινόταν οι σχετικές και απαραίτητες 

οδηγίες για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου στη συνέχεια δινόταν οι 

κατάλληλες διευκρινίσεις όταν υπήρχαν απορίες από τους συµµετέχοντες. Τα 

ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα και ο χρόνος συµπλήρωσής τους διαρκούσε περίπου 

15 λεπτά. Συλλέχθηκαν τελικά κατόπιν συγκατάθεσης των µαθητών 2.535 έγκυρα 

απαντηµένα ερωτηµατολόγια. Το ποσοστό ανταπόκρισης των ερωτηθέντων 

κυµάνθηκε στο 97,5%. 

Μετά τον έλεγχο εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου του 

τελικού δείγµατος (συνολικά των 2535 µαθητών και µαθητριών) εξετάσθηκαν και 

µελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα συνολικά 97 θέµατα. 

 

Σχεδιασµός έρευνας 

Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS, (έκδοση 13).  

Από τις απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις για την χρήση ή µη στο 

παρελθόν και την πρόθεση χρήσης ή µη στο µέλλον αναβολικών από τους µαθητές 

στα σχολικά πρωταθλήµατα δηµιουργήθηκε µια νέα µεταβλητή («αναβολικά 3») µε 4 

επίπεδα ως εξής: 1ο επίπεδο «έκανα και προτίθεµαι να ξανακάνω χρήση αναβολικών 

στο σχολικό πρωτάθληµα», 2ο επίπεδο «δεν έκανα ούτε προτίθεµαι να κάνω χρήση 

αναβολικών στο σχολικό πρωτάθληµα», 3ο επίπεδο «έκανα αλλά προτίθεµαι να µην 

ξανακάνω χρήση αναβολικών στο σχολικό πρωτάθληµα», 4ο επίπεδο «δεν έκανα 

αλλά προτίθεµαι να κάνω χρήση αναβολικών στο σχολικό πρωτάθληµα». 

Από τις απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις για το άθληµα που 

συµµετέχουν στο σχολικό πρωτάθληµα και το άθληµα που συµµετέχουν σε αθλητικό 

σύλλογο δηµιουργήθηκε µια νέα µεταβλητή («άθληµα 3») µε 5 επίπεδα ως εξής: 1ο 

επίπεδο «συµµετέχω στο ίδιο άθληµα στο πρωτάθληµα µε το άθληµα που κάνω στο 

σύλλογο», 2ο επίπεδο «συµµετέχω σε άλλο άθληµα στο πρωτάθληµα από το άθληµα 

που κάνω στο σύλλογο», 3ο επίπεδο «συµµετέχω µόνο στο πρωτάθληµα», 4ο επίπεδο 

«συµµετέχω µόνο στο σύλλογο», 5ο επίπεδο «δεν συµµετέχω ούτε στο πρωτάθληµα 

ούτε σε σύλλογο». 
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Οι απαντήσεις των µαθητών για τον τόπο διαµονής και φοίτησής τους 

κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: α) ηµιαστική περιοχή, πόλεις από 5000 έως 20.000 

κατοίκους, β) αστική περιοχή, πόλεις από 20.000 έως 200.000 κατοίκους και γ) 

µεγάλη αστική περιοχή, πόλεις από 200.000 κατοίκους και πάνω.  

Εξαρτηµένες µεταβλητές ήταν οι ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής 

(εµπόδια), τα κίνητρα, η ικανοποίηση και η δέσµευση ενώ ανεξάρτητες όλες οι 

υπόλοιπες µεταβλητές που µελετήθηκαν.  

Σε ότι αφορά τις αναλύσεις της έρευνας προηγήθηκε έλεγχος εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου και ακολούθησε περιγραφική ανάλυση και 

αναλύσεις συσχετίσεων των παραγόντων των εξαρτηµένων µεταβλητών. 

Αναλυτικότερα για να ελεγχθεί η εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου έγινε 

παραγοντική ανάλυση κύριων αξόνων ενώ ο έλεγχος αξιοπιστίας έγινε µε τον 

συντελεστή alpha του cronbach. Για την διαπίστωση πιθανών στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών µεταξύ ανεξάρτητων µεταβλητών έγινε ανάλυση Χ2. Για να διαπιστωθεί αν 

οι κλίµακες των εξαρτηµένων µεταβλητών πληρούσαν τα κριτήρια 

παραγοντοποίησης έγινε  Kaiser Meyer Olkin test και Bartlett’s test of sphericity. Για 

την ποσοστιαία καταγραφή των ανεξάρτητων µεταβλητών έγινε περιγραφική 

ανάλυση και ανάλυση συχνοτήτων. Για την συσχέτιση των εξαρτηµένων µεταβλητών 

µεταξύ τους αλλά και των παραγόντων τους µεταξύ τους έγινε ανάλυση συσχετίσεων.  

Για την εξέταση των παραγόντων των εξαρτηµένων µεταβλητών µεταξύ των 

επιπέδων του φύλου των µαθητών, της τάξης φοίτησής τους, της περιοχής διαµονής, 

της συµµετοχής ή όχι σε αθλητικό σύλλογο, της χρήσης ή µη αναβολικών, της 

πρόθεσης για χρήση ή µη αναβολικών, της άποψης των µαθητών για τα κίνητρα της 

πολιτείας για συµµετοχή στο σχολικό πρωτάθληµα αν είναι ή όχι προς την σωστή 

κατεύθυνση χρησιµοποιήθηκε πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης µιας 

κατεύθυνσης.  

Επίσης για την εξέταση των παραγόντων των εξαρτηµένων µεταβλητών 

µεταξύ της άποψης των µαθητών για το αν τα κίνητρα της πολιτείας για συµµετοχή 

στο σχολικό πρωτάθληµα δηµιουργούν ή όχι έντονο ανταγωνισµό µεταξύ των 

µαθητών, της άποψης των µαθητών για τα κίνητρα της πολιτείας για συµµετοχή στο 

σχολικό πρωτάθληµα αν συµβάλλουν ή όχι στην ψυχοσωµατική και πνευµατική 

καλλιέργεια των µαθητών και τέλος µεταξύ των τεσσάρων επιπέδων για το τι κίνητρα 

προτιµούν οι µαθητές ώστε να συµµετέχουν στο σχολικό πρωτάθληµα, 

χρησιµοποιήθηκε πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης µιας κατεύθυνσης. 
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Στις αναλύσεις διακύµανσης στα εµπόδια χρησιµοποιήθηκε το σύνολο των 

ερωτηµατολογίων του δείγµατος (2535 µαθητές και µαθήτριες) ενώ στα κίνητρα, 

στην ικανοποίηση και στην δέσµευση χρησιµοποιήθηκαν τα ερωτηµατολόγια των 

συµµετεχόντων µαθητών και µαθητριών στα σχολικά πρωταθλήµατα (1451 µαθητές 

και µαθήτριες). 
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ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Περιγραφικά στατιστικά 

Σε ότι αφορά τα αποτελέσµατα από τα ερωτηµατολόγια των µαθητών µετά 

την περιγραφική ανάλυση παρατηρήθηκαν τα εξής: 

Από τους 2535 µαθητές και µαθήτριες που απάντησαν τα ερωτηµατολόγια τα 

1182 ήταν αγόρια (46,6%) και τα 1353 ήταν κορίτσια (53,4%), (Γράφηµα 1). 

 

46,6%

53,4%

Αγόρια Κορίτσια

Φύλλο

 
Γράφηµα 1 : Ποσοστά συµµετοχής των µαθητών στην έρευνα ανά φύλο 
 

Σχετικά µε τον τόπο διαµονής/φοίτησης το 21% των µαθητών διέµενε σε 

ηµιαστική περιοχή (πόλεις από 5000 έως 20.000 κατοίκους), το 32,3% των µαθητών 

διέµενε σε αστική περιοχή (πόλεις από 20.000 έως 200.000 κατοίκους) και το 46,7% 

των µαθητών διέµενε σε µεγάλη αστική περιοχή (πόλεις από 200.000 κατοίκους και 

πάνω), (Γράφηµα 2). 

 

Τόπος διαµονής/φοίτησης

46,7%
21%

32,3%

Ηµιαστική περιοχή  Αστική περιοχή Μεγάλη αστική περιοχή 

 
Γράφηµα 2 : Ποσοστά συµµετοχής των µαθητών στην έρευνα ανάλογα µε τον τόπο 
διαµονής/φοίτησης 
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Σε ότι αφορά τις τάξεις φοίτησης το 34,4% των  µαθητών φοιτούσαν στην 

Α΄τάξη του Λυκείου, το 36,6% των  µαθητών φοιτούσαν στην Β΄τάξη του Λυκείου 

και το 29% των  µαθητών φοιτούσαν στην Γ΄τάξη του Λυκείου, (Γράφηµα 3). 
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Α  ́τάξη Β  ́τάξη Γ́  τάξη
 

Γράφηµα 3 : Ποσοστά συµµετοχής των µαθητών στην έρευνα ανά τάξη 
 

Σχετικά µε την συµµετοχή των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα το 42,8% 

απάντησε ότι δεν συµµετείχε και το 57,2% ότι συµµετείχε (Γράφηµα 4). 

 

57,2%

42,8%

ναι

όχι

Συµµετοχή ή µη των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα

όχι

ναι

 
Γράφηµα 4 : Ποσοστά συµµετοχής ή µη των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα 
 

Από τους µαθητές που συµµετείχαν το 17,3% των µαθητών (ανεξάρτητα σε 

ποια τάξη φοιτούσε) απάντησε ότι συµµετείχε για πρώτη φορά στα σχολικά 

πρωταθλήµατα ενώ το 39,9% δήλωσε ότι δεν συµµετείχε για πρώτη φορά στα 

σχολικά πρωταθλήµατα.  
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Για να διαπιστωθούν τυχόν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

συµµετοχής ή µη των µαθητών και φύλου, περιοχής διαµονής και τάξης έγινε 

ανάλυση  Χ2. Από τα αποτελέσµατα προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ φύλου και συµµετοχής, Χ
2=170.9, df=1, p<0.01. Στα αγόρια το 71,0% 

συµµετείχε και το 29,0% δεν συµµετείχε ενώ στα κορίτσια το 45,2% συµµετείχε και 

το 54,8% δεν συµµετείχε (Γράφηµα 5). 

  

71,0%

29,0%

45,2%

54,8%

Αγόρια Κορίτσια

Συµµετοχή µαθητών ανά φύλλο

όχι

ναι

 
Γράφηµα 5 : Ποσοστά συµµετοχής ή µη των µαθητών ανά φύλο 
 

Επίσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ συµµετοχής και 

περιοχής διαµονής, Χ2=17.87, df=2, p<0.01. Στην αστική περιοχή το 52,3% των 

µαθητών συµµετείχε και το 47,7% δεν συµµετείχε, στην ηµιαστική περιοχή το 63,9% 

των µαθητών συµµετείχε και το 36,1% δεν συµµετείχε και στην υπεραστική περιοχή 

το 57,7% των µαθητών συµµετείχε και το 42,3% δεν συµµετείχε (Γράφηµα 6).  
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Γράφηµα 6 : Ποσοστά συµµετοχής ή µη των µαθητών ανά περιοχή διαµονής/φοίτησης 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:02 EEST - 54.219.128.100



 

104 
 

Όµως δεν προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ συµµετοχής 

και τάξης φοίτησης, Χ2=2.76, df=2, p=.25. Στην Α΄ τάξη το 57,3% των µαθητών 

συµµετείχε και το 42,7% δεν συµµετείχε, στην Β΄ τάξη το 59,0% των µαθητών 

συµµετείχε και το 41,0% δεν συµµετείχε και στην Γ΄ τάξη το 55,0% των µαθητών 

συµµετείχε και το 45,0% δεν συµµετείχε (Γράφηµα 7). 
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Γράφηµα 7 : Ποσοστά συµµετοχής ή µη των µαθητών ανά τάξη 
 

Σε σχέση µε την συµµετοχή των µαθητών ανά φύλο και ανά περιοχή διαµονής 

στα µεν αγόρια στις υπεραστικές περιοχές το 74,4% συµµετείχε και το 25,6% δεν 

συµµετείχε, στις ηµιαστικές περιοχές το 70,2% συµµετείχε και το 29,8% δεν 

συµµετείχε και στις αστικές περιοχές το 66,8% συµµετείχε και το 33,2% δεν 

συµµετείχε, ενώ στα κορίτσια στις ηµιαστικές περιοχές το 58,2% συµµετείχε και το 
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Γράφηµα 8 : Ποσοστά συµµετοχής ή µη των µαθητών ανά φύλο και περιοχή διαµονής 
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41,8% δεν συµµετείχε, στις υπεραστικές περιοχές το 43,5% συµµετείχε και το 56,5% 

δεν συµµετείχε και στις αστικές περιοχές το 39,4% συµµετείχε και το 60,6% δεν 

συµµετείχε (Γράφηµα 8). 

Σε ότι αφορά τα αθλήµατα στα οποία συµµετείχαν οι µαθητές στα σχολικά 

πρωταθλήµατα τα οµαδικά (46,4%) αθλήµατα κατείχαν σηµαντικά µεγαλύτερα 

ποσοστά σε σχέση µε τα ατοµικά (8,6%) αθλήµατα (Γράφηµα 9). Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η µεγαλύτερη συµµετοχή στα οµαδικά αθλήµατα είναι συνάρτηση και 

του συστήµατος συµµετοχής στα αντίστοιχα πρωταθλήµατα (π.χ. 12 παίκτες για κάθε 

σχολική οµάδα). 

 

 
Γράφηµα 9 : Ποσοστά συµµετοχής των µαθητών ανά τύπο αθλήµατος 
 

Συγκεκριµένα στα οµαδικά αθλήµατα το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής 

κατείχε το ποδόσφαιρο µε 17,1%, ακολουθώντας η πετοσφαίριση µε 15,3%, στη 

συνέχεια η καλαθοσφαίριση µε 10,2%, κατόπιν η χειροσφαίριση µε 2,9%, µετά ο 

χορός µε 0,7% και τέλος η υδατοσφαίριση µε 0,2%, (Γράφηµα 10). 

 

Συµµετοχή των µαθητών ανά τύπο οµαδικού αθλήµατος

2,9%
0,7% 0,2%

10,2%

17,1%
15,3%

π
οδ
όσ
φα
ιρ
ο

π
ετ
οσ
φ
αί
ρι
ση

κα
λα
θο
σφ
αί
ρι
ση

χε
ιρ
οσ
φ
αί
ρι
ση

χο
ρό
ς

υδ
ατ
οσ
φ
αί
ρι
ση

 
Γράφηµα 10 : Ποσοστά συµµετοχής των µαθητών ανά τύπο οµαδικού αθλήµατος 

Συµµετοχή των µαθητών σε σχέση µε τα αθλήµατα
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Στα ατοµικά αθλήµατα το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής κατείχε ο στίβος 

µε 4,0%, ακολουθώντας η κολύµβηση µε 1,7%, στη συνέχεια η αντισφαίριση και η 

επιτραπέζια αντισφαίριση µε 0,9% η καθεµιά, κατόπιν η πάλη µε 0,3% και τέλος η 

αντιπταίριση, το µπαλέτο, το bowling, η ενόργανη, το judo και το taekwondo µε 0,1% 

αντίστοιχα, (Γράφηµα 11). 

 

Συµµετοχή των µαθητών ανά τύπο ατοµικού αθλήµατος
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Γράφηµα 11 : Ποσοστά συµµετοχής των µαθητών ανά τύπο ατοµικού αθλήµατος 
 

Σε ότι αφορά την παράλληλη συµµετοχή ή µη των µαθητών σε αθλητικούς 

συλλόγους το 38,0% των µαθητών ήταν ενεργά µέλη σε αθλητικούς συλλόγους ενώ 

το 62,0% όχι, (Γράφηµα 12). 

 

38,0%

62,0%

ναι όχι

Συµµετοχή µαθητών σε αθλητικό σύλλογο

 
Γράφηµα 12 :  Συµµετοχή ή µη των µαθητών σε αθλητικούς συλλόγους 
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Από τους µαθητές που πήραν µέρος στην έρευνα το 24,0% συµµετείχε στο 

ίδιο άθληµα στο πρωτάθληµα µε αυτό που έκανε και στο σύλλογο, το 7,0% 

συµµετείχε σε άλλο άθληµα στο πρωτάθληµα από αυτό που έκανε στο σύλλογο, το 

24,8% συµµετείχε µόνο στο πρωτάθληµα, το 7,1% συµµετείχε µόνο σε σύλλογο και 

τέλος το 37,2% δεν συµµετείχε ούτε σε σύλλογο ούτε στο πρωτάθληµα (Γράφηµα 

13).  

Σχέση συµµετοχής στο σχολικό πρωτάθληµα & στο σύλλογο

7,0%7,1%

24,0%24,8%

37,2%

καµµιά

συµµετοχή

συµµετοχή µόνο
στο πρωτάθληµα

συµµετοχή ίδιο
σπορ σε

πρωτάθληµα &
σύλλογο

συµµετοχή µόνο
στο σύλλογο

συµµετοχή άλλο
σπορ στο

πρωτάθληµα &
άλλο σε
σύλλογο

 
Γράφηµα 13 : Σχέση συµµετοχής των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα και σε αθλητικό 
σύλλογο 
 

Σε ότι αφορά τα αναβολικά: 

Στην ερώτηση αν έχει κάνει κάποτε στο παρελθόν χρήση αναβολικών το 6,4% 

(9,6% των αγοριών και 3,7 % των κοριτσιών) απάντησε «ναι» και το 93,6% «όχι» 

ενώ στην ερώτηση αν θα έκανε ποτέ στο µέλλον χρήση αναβολικών το 7,8% (11,2% 

των αγοριών και 4,8% των κοριτσιών) απάντησε «ναι» και το 92,2% «όχι», 

(Γράφηµα 14). 

6,4%

93,6%

7,8%

92,2%

χρήση αναβολικών
στο παρελθόν

πρόθεση για χρήση
αναβολικών στο

µέλλον

Χρήση & πρόθεση για χρήση αναβολικών

όχι

ναι

 
Γράφηµα 14 : Ποσοστά χρήσης ή µη αναβολικών στο παρελθόν & πρόθεση ή µη για χρήση 
αναβολικών στο µέλλον. 
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Ειδικότερα σε σχέση µε τις στάσεις των µαθητών για τα αναβολικά το 90,0% 

των µαθητών δήλωσε ότι δεν πήραν και ούτε θα πάρουν, το 2,2% πήραν αλλά δεν θα 

ξαναπάρουν, το 4,2% πήραν και θα ξαναπάρουν ενώ το 3,6% δεν πήραν αλλά θα 

πάρουν αναβολικά, (Γράφηµα 15). 

90,0%

4,2% 3,6% 2,2%

δεν πήρα ούτε
θα πάρω

πήρα & θα
ξαναπάρω

δεν πήρα αλλά
θα πάρω

πήρα αλλά δεν
θα ξαναπάρω

Στάσεις µαθητών για τα αναβολικά

 
Γράφηµα 15 : Στάσεις των µαθητών για τα αναβολικά 
 

 Στην ερώτηση «πιστεύεις ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) που 

δίνει η πολιτεία στους µαθητές στο σχολικό πρωτάθληµα είναι προς τη σωστή 

κατεύθυνση» το 54,2% απάντησε «ναι» ενώ το 45,8% απάντησε «όχι» ενώ στην 

ερώτηση «πιστεύεις ότι τα κίνητρα της πολιτείας δηµιουργούν έντονο ανταγωνισµό 

και προωθούν την χρήση αθέµιτων µέσων µεταξύ των µαθητών για την επίτευξη της 

νίκης µε κάθε τρόπο» το 68,0% απάντησε «ναι» ενώ το 32,0% «όχι» (Γράφηµα 16). 

 

54,2%
45,8%

68,0%

32,0%

τα κίνητρα είναι στη σωστή
κατεύθυνση

τα κίνητρα οδηγούν σε
χρήση αθέµιτων µέσων

Στάσεις των µαθητών για τα κίνητρα της πολιτείας

ναι

όχι

 
Γράφηµα 16 : Στάσεις των µαθητών για τα κίνητρα της πολιτείας 
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 Στην ερώτηση «πιστεύεις ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην 

ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην 

σχολική φυσική αγωγή» το 80,2% απάντησε «ναι» ενώ το 19,8% «όχι» (Γράφηµα 

17). 

80,2%

19,8%

ναι όχι

Αναγκαιότητα των σχολικών πρωταθληµάτων

 
Γράφηµα 17 : Απόψεις των µαθητών για την αναγκαιότητα των σχολικών πρωταθληµάτων 
 

 Στην ερώτηση «ποια κίνητρα θα θέσπιζες εάν είχες την αρµοδιότητα αυτή;» 

το 35,5% των µαθητών απάντησε ότι θα προτιµούσε «µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ – 

ΤΕΙ», το 21,6% «ηθικά κίνητρα» (βραβεύσεις), το 17,4% «οικονοµικά κίνητρα» 

(χρήµατα, υποτροφίες) ενώ το 25,5% «ψυχαγωγικά κίνητρα» (εκδροµές), (Γράφηµα 

18). 

 

35,5%

25,5% 21,6%
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στην γ /́θµια
εκπαίδευση
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κίνητρα

Προτιµήσεις κινήτρων συµµετοχής

 
Γράφηµα 18 : Προτιµήσεις των µαθητών για τα κίνητρα συµµετοχής 
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Παραγοντικές αναλύσεις 

Παραγοντική ανάλυση κύριων αξόνων, Kaiser Meyer Olkin test και Bartlett’s 

test of sphericity έγινε στις απαντήσεις των µαθητών στις µεταβλητές των 

ανασταλτικών παραγόντων, των κινήτρων, της ικανοποίησης και της δέσµευσης. 

Το αρχικό ερωτηµατολόγιο της πιλοτικής έρευνας µοιράσθηκε συνολικά σε 

275 άτοµα και αποτελούνταν από 128 ερωτήσεις µοιρασµένες σε 4 

υποερωτηµατολόγια ως εξής: Εµπόδια 36 ερωτήσεις, κίνητρα 32 ερωτήσεις, 

ικανοποίηση 18 ερωτήσεις, δέσµευση 28 ερωτήσεις και 14 δηµογραφικές ερωτήσεις. 

Μετά την παραγοντική ανάλυση των ερωτηµατολογίων της πιλοτικής έρευνας 

απορρίφθηκαν 19 ερωτήσεις λόγω χαµηλής φόρτισης και παρέµειναν 109 ερωτήσεις 

ως εξής: Εµπόδια 32 ερωτήσεις, κίνητρα 31 ερωτήσεις, ικανοποίηση 16 ερωτήσεις, 

δέσµευση 16 ερωτήσεις και 14 δηµογραφικές ερωτήσεις, αποτελώντας το νέο 

ερωτηµατολόγιο της τελικής έρευνας το οποίο µοιράσθηκε σε 2600 άτοµα. 

Συλλέχθηκαν συνολικά 2535 ερωτηµατολόγια από τα οποία µετά την παραγοντική 

ανάλυση του ερωτηµατολογίου απορρίφθηκαν 12 ερωτήσεις λόγω χαµηλής φόρτισης 

και παρέµειναν και αναλύθηκαν τελικά 97 ερωτήσεις ως εξής: Εµπόδια 25 ερωτήσεις, 

κίνητρα 26 ερωτήσεις, ικανοποίηση 16 ερωτήσεις, δέσµευση 16 ερωτήσεις και 14 

δηµογραφικές ερωτήσεις. Οι φορτίσεις των ερωτήσεων που αναλύθηκαν φαίνονται 

παρακάτω. 

 

Ερωτηµατολόγιο ανασταλτικών παραγόντων (εµποδίων) 

Στους ανασταλτικούς παράγοντες τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν 5 

παράγοντες µε ιδιοτιµή πάνω από 1 που εξηγούσαν το 59% της συνολικής 

διακύµανσης (πίνακας 1). Ακολούθησε περιστροφή αξόνων τόσο ορθογώνια όσο και 

πλάγια. Επειδή οι παράγοντες δεν συσχετιζόταν µεταξύ τους αναφέρονται 

αποτελέσµατα από ορθογώνια περιστροφή. Στον πρώτο παράγοντα που εξηγούσε το 

29,8% της συνολικής διακύµανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (πάνω από .53) τα 10 

θέµατα που δηλώνουν την έλλειψη ενδιαφέροντος των µαθητών για συµµετοχή τους 

στο σχολικό πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον παράγοντα τα υπόλοιπα 15 θέµατα είχαν 

πολύ χαµηλή φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε 

«έλλειψη ενδιαφέροντος». Στον δεύτερο παράγοντα που εξηγούσε το 10,2% της 

συνολικής διακύµανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (πάνω από .74) τα 4 θέµατα που 

δηλώνουν θέµατα ηθικής των µαθητών για συµµετοχή τους στο σχολικό  
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Πίνακας 1 : Παραγοντική ανάλυση των εµποδίων συµµετοχής στο σχολικό πρωτάθληµα. 
 
Ανασταλτικοί παράγοντες 

συµµετοχής 
Έλλειψη 

Ενδιαφέροντος 
Ηθική 

 
Έλλειψη 

Ικανοτήτων 
Ατοµικοί 

Ψυχολογικοί 
Έλλειψη 
Χρόνου 

∆εν θέλω να ξοδεύω έτσι τον 
ελεύθερό µου χρόνο 

.67     

Οι σχολικοί αγώνες µε 
κουράζουν 

.64     

∆εν βρίσκω λόγο να πείσω τον 
εαυτό µου να συµµετέχει  σε 
σχολικούς αγώνες 

.71     

∆εν είναι στις προτεραιότητές 
µου οι σχολικοί αγώνες 

.72     

∆εν περνάω καλά όταν πηγαίνω  
σε σχολικούς αγώνες 

.76     

∆εν µου αρέσει και πολύ να  
συµµετέχω σε σχολικούς 
αγώνες 

.82     

∆εν µου αρέσει το περιβάλλον 
των  σχολικών αγώνων 

.66     

Βαριέµαι τις συγκεκριµένες 
ώρες της ηµέρας που παίζουµε 

.61     

Ο αθλητικός χώρος δεν είναι ο 
χώρος που θέλω να διακριθώ 

.53     

∆εν έχω να κερδίσω κάτι από 
την συµµετοχή µου στους 
σχολικούς αγώνες 

.62     

Φοβάµαι µήπως 
χρησιµοποιήσω αθέµιτα µέσα 
για να διακριθώ 

 .81    

Φοβάµαι µήπως συµπεριφερθώ 
µε ανήθικο και ανέντιµο τρόπο 
για να διακριθώ 

 .88    

Φοβάµαι µήπως συµπεριφερθώ 
βίαια και επιθετικά για να 
διακριθώ 

 .85    

Φοβάµαι µήπως κάνω χρήση 
αναβολικών ουσιών για να 
διακριθώ 

 .74    

∆εν έχω καλές τεχνικές 
δεξιότητες 

  .79   

∆εν έχω καλή φυσική 
κατάσταση 

  .79   

∆εν έχω αυτοπεποίθηση στις 
ικανότητες µου όταν 
συµµετέχω σε σχολικούς 
αγώνες 

  .69   

Φοβάµαι την αποτυχία    .79  
Νοµίζω ότι δεν θα τα 
καταφέρω 

   .65  

∆εν µου αρέσει να χάνω    .67  
Ανησυχώ µήπως δεν πετύχω 
τους στόχους µου 

   .71  

∆εν µου αρέσει ο 
ανταγωνισµός 

   .31  

∆εν έχω το χρόνο λόγω των 
υποχρεώσεων των µαθηµάτων 
µου 

    .63 

∆εν έχω το χρόνο λόγω των 
οικογενειακών µου 
υποχρεώσεων 

    .78 

∆εν έχω το χρόνο λόγω των 
κοινωνικών µου υποχρεώσεων 

    .79 

Ιδιοτιµές 7.4 2.6 2.1 1.4 1.3 
 % εξήγηση των φορτίσεων 29.8% 10.2% 8.2% 5.6% 5.2% 
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πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον παράγοντα τα υπόλοιπα 21 θέµατα είχαν πολύ χαµηλή 

φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε «ηθική». Στον τρίτο 

παράγοντα που εξηγούσε το 8,2% της συνολικής διακύµανσης είχαν υψηλές 

φορτίσεις (πάνω από .69) τα 3 θέµατα που δηλώνουν την έλλειψη ικανοτήτων των 

µαθητών για συµµετοχή τους στο σχολικό πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον παράγοντα τα 

υπόλοιπα 22 θέµατα είχαν πολύ χαµηλή φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας 

αυτός ονοµάσθηκε «έλλειψη ικανοτήτων». Στον τέταρτο παράγοντα που εξηγούσε 

το 5.6% της συνολικής διακύµανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (πάνω από .31) τα 5 

θέµατα που δηλώνουν τα ατοµικά/ψυχολογικά εµπόδια των µαθητών από την 

συµµετοχή τους στο σχολικό πρωτάθληµα Σ’ αυτόν τον παράγοντα τα υπόλοιπα 20 

θέµατα είχαν πολύ χαµηλή φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας αυτός 

ονοµάσθηκε «ατοµικά/ψυχολογικά». Τέλος στον πέµπτο παράγοντα που εξηγούσε 

το 5,2% της συνολικής διακύµανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (πάνω από .63) τα 3 

θέµατα που δηλώνουν την έλλειψη χρόνου των µαθητών για συµµετοχή τους 

στοσχολικό πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον παράγοντα τα υπόλοιπα 22 θέµατα είχαν πολύ 

χαµηλή φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε  «έλλειψη 

χρόνου».  

Η κλίµακα των εµποδίων πληρούσε τα κριτήρια παραγοντοποίησης 

(ΚΜΟ=.91, Bartlett’s test of sphericity, p< .001). 

 

Ερωτηµατολόγιο κινήτρων 

Στα κίνητρα τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν 5 παράγοντες µε ιδιοτιµή πάνω 

από 1 που εξηγούσαν το 66,6% της συνολικής διακύµανσης (πίνακας 2). Ακολούθησε 

περιστροφή αξόνων τόσο ορθογώνια όσο και πλάγια. Επειδή οι παράγοντες  

συσχετιζόταν µεταξύ τους αναφέρονται αποτελέσµατα από πλάγια περιστροφή. Στον 

πρώτο παράγοντα που εξηγούσε το 36,1% της συνολικής διακύµανσης είχαν υψηλές 

φορτίσεις (πάνω από .43) τα 7 θέµατα που δηλώνουν την φυσική χαλάρωση και την 

απόδραση από την καθηµερινότητα των µαθητών µε την συµµετοχή τους στο σχολικό  

πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον παράγοντα τα υπόλοιπα 19 θέµατα είχαν πολύ χαµηλή 

φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε «φυσική 

χαλάρωση/απόδραση». Στον δεύτερο παράγοντα που εξηγούσε το 10,5% της 

συνολικής διακύµανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (πάνω από .67) τα 4 θέµατα που  
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Πίνακας 2 : Παραγοντική ανάλυση των κινήτρων συµµετοχής στο σχολικό πρωτάθληµα 

 
Κίνητρα 

Συµµετοχής 
Φυσική 

Χαλάρωση/ 
Απόδραση 

Έκσταση/ 
Αυτοπροβολή 

Επίτευξη/ 
Κοινωνική 
Αναγνώριση 

Συνεύρεση/ 
Κοινωνικοποίηση 

Αυτοέλεγχος/ 
Ανάπτυξη 
∆εξιοτήτων 

Για να µην είµαι στο 
καθηµερινό σχολικό 
περιβάλλον 

.43     

Για να αισθανθώ καλά µετά 
από την άσκηση 

.55     

Για να χαλαρώσω .76     
Για να ξεκουραστώ .83     
Για να απαλλαγώ από τις 
καθηµερινές εντάσεις 

.87     

Για να ελαττώσω τις 
καθηµερινές εντάσεις 

.88     

Για να ξεφύγω από τις 
καθηµερινές υποχρεώσεις 

.79     

Γιατί αισθάνοµαι έκσταση  .70    
Για να αισθανθώ την γρήγορη 
ροή των γεγονότων 

 .76    

Για να διηγούµαι ιστορίες από 
τους αγώνες στους φίλους 

 .72    

Για να ξέρουν οι φίλοι µου 
που πήγα 

 .67    

Για να δείξω στον εαυτό µου 
τι αξίζω 

  -.62   

Για να αισθανθώ περήφανος   -.63   
Για να βελτιώσω την 
αυτοπεποίθησή µου 

  -.55   

Για να κάνω καλή εντύπωση 
στους άλλους/αντίθετο φύλο 

  -.73   

Για να δείξω στους άλλους ότι 
µπορώ να τα καταφέρω 

  -.88   

Για να δείξω στους άλλους τι 
αξίζω 

  -.86   

Για να είµαι µαζί µε τους 
φίλους µου/συµµαθητές µου 

   -.74  

Για να κάνω πράγµατα µε 
τους φίλους µου/συµµαθητές 
µου 

   -.80  

Για να συνοµιλώ µε 
καινούριους ανθρώπους 

   -.83  

Για να γνωρίζω καινούριους 
ανθρώπους 

   -.80  

Για να παρατηρώ άλλους 
ανθρώπους 

   -.58  

Για να βελτιωθώ     .69 
Για να αναπτύξω τις 
δεξιότητες και τις ικανότητές 
µου 

    .76 

Για να ελέγξω τις ικανότητές 
µου 

    .75 

Για να µάθω τα όριά µου     .74 
Ιδιοτιµές 9.4 2.7 2.1 1.6 1.4 
% εξήγηση των φορτίσεων 36.1% 10.5% 8.2% 6.2% 5.6% 
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δηλώνουν τον εκστασιασµό και την αυτοπροβολή των µαθητών από την συµµετοχή 

τους στο σχολικό πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον παράγοντα τα υπόλοιπα 22 θέµατα είχαν 

πολύ χαµηλή φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε 

«έκσταση/αυτοπροβολή». Στον τρίτο παράγοντα που εξηγούσε το 8,2% της 

συνολικής διακύµανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (πάνω από .55) τα 6 θέµατα που 

δηλώνουν την επίτευξη και την κοινωνική αναγνώριση των µαθητών για συµµετοχή 

τους στο σχολικό πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον παράγοντα τα υπόλοιπα 20 θέµατα είχαν 

πολύ χαµηλή φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε 

«επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση». Στον τέταρτο παράγοντα που εξηγούσε το 6,2%  

της συνολικής διακύµανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (πάνω από .58) τα 5 θέµατα που 

δηλώνουν την συνεύρεση µε φίλους και την κοινωνικοποίηση των µαθητών µε 

άλλους ανθρώπους κατά την συµµετοχή τους στο σχολικό πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον 

παράγοντα τα υπόλοιπα 21 θέµατα είχαν πολύ χαµηλή φόρτιση (µικρότερη του .30). 

Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε «συνεύρεση/κοινωνικοποίηση». Τέλος στον 

πέµπτο παράγοντα που εξηγούσε το 5,6% της συνολικής διακύµανσης είχαν υψηλές 

φορτίσεις (πάνω από .69) τα 4 θέµατα που δηλώνουν τον αυτοέλεγχο και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων των µαθητών κατά την συµµετοχή τους στο σχολικό 

πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον παράγοντα τα υπόλοιπα 22 θέµατα είχαν πολύ χαµηλή 

φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε 

«αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων».  

Η κλίµακα των κινήτρων πληρούσε τα κριτήρια παραγοντοποίησης 

(ΚΜΟ=.92, Bartlett’s test of sphericity, p< .001). 

 

Ερωτηµατολόγιο ικανοποίησης 

Στην ικανοποίηση τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν 3 παράγοντες µε ιδιοτιµή 

πάνω από 2 που εξηγούσαν το 67,4% της συνολικής διακύµανσης (πίνακας 3). 

Ακολούθησε περιστροφή αξόνων τόσο ορθογώνια όσο και πλάγια. Επειδή οι 

παράγοντες  συσχετιζόταν µεταξύ τους αναφέρονται αποτελέσµατα από πλάγια 

περιστροφή. Στον πρώτο παράγοντα που εξηγούσε το 39,5% της συνολικής 

διακύµανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (πάνω από .77) τα 7 θέµατα που δηλώνουν την 

καθοδήγηση των µαθητών από τον γυµναστή τους κατά την συµµετοχή τους στο 

σχολικό πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον παράγοντα τα υπόλοιπα 9 θέµατα είχαν πολύ 

χαµηλή φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε «ηγεσία». 
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Στον δεύτερο παράγοντα που εξηγούσε το 15,3% της συνολικής διακύµανσης είχαν 

υψηλές φορτίσεις (πάνω από .62) τα 5 θέµατα που έχουν να κάνουν µε τα οργάνωση 

των σχολικών αγώνων. Σ’ αυτόν τον παράγοντα τα υπόλοιπα 11 θέµατα είχαν πολύ 

χαµηλή φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε 

«οργάνωση». Τέλος στον τρίτο παράγοντα που εξηγούσε το 12,6% της συνολικής 

διακύµανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (πάνω από .64) τα 4 θέµατα που έχουν να 

κάνουν µε τις προσωπικές επιδόσεις των µαθητών κατά την συµµετοχή τους στο 

σχολικό πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον παράγοντα τα υπόλοιπα 12 θέµατα είχαν πολύ 

χαµηλή φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε «προσωπική 

επίδοση».  

Η κλίµακα της ικανοποίησης πληρούσε τα κριτήρια παραγοντοποίησης 

(ΚΜΟ=.88, Bartlett’s test of sphericity, p< .001). 

 
Πίνακας 3 : Παραγοντική ανάλυση της ικανοποίησης από την συµµετοχή στο σχολικό 
πρωτάθληµα 
 

Ικανοποίηση 
 από την συµµετοχή 

Ηγεσία Οργάνωση Προσωπική 
Επίδοση 

Το στυλ ηγεσίας του γυµναστή σου .77   
Το πώς σου συµπεριφέρεται ο γυµναστής σου .83   
Την ικανότητα του γυµναστή σου να σε προπονεί .87   
Την καθοδήγηση του γυµναστή σου .89   
Τον σεβασµό και την δίκαιη µεταχείριση που έχεις από τον 
γυµναστή σου 

.84   

Τον τρόπο που ο γυµναστής σου αντιµετωπίζει/χειρίζεται 
τα προβλήµατα που προκύπτουν 

.85   

Την υποστήριξη του γυµναστή σου .81   
Tο αθλητικό περιβάλλον των σχολικών αγώνων  .62  
Tην ασφάλεια των γηπέδων όπου διεξάγονται οι σχολικοί 
αγώνες 

 .83  

Tην ποιότητα των εγκαταστάσεων  όπου διεξάγονται οι 
σχολικοί αγώνες 

 .87  

Tο επίπεδο οργάνωσης των σχολικών αγώνων  .85  
Tο επίπεδο διαιτησίας των σχολικών αγώνων  .73  
Τον τρόπο που αγωνίζεσαι   .70 
Την προσωπική σου ανάπτυξη και βελτίωση   .64 
Την φυσική σου κατάσταση   .86 
Tην προσωπική σου επίδοση   .88 
Ιδιοτιµές 6.3 2.4 2.0 
% εξήγηση των φορτίσεων 39.5% 15.3% 12.6% 
 

 

Ερωτηµατολόγιο δέσµευσης 

Στην δέσµευση τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν 3 παράγοντες µε ιδιοτιµή πάνω 

από 1 που εξηγούσαν το 73% της συνολικής διακύµανσης (πίνακας 4). Ακολούθησε 
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περιστροφή αξόνων τόσο ορθογώνια όσο και πλάγια. Επειδή οι παράγοντες 

συσχετιζόταν µεταξύ τους αναφέρονται αποτελέσµατα από πλάγια περιστροφή. Στον  

πρώτο παράγοντα που εξηγούσε το 57,8% της συνολικής διακύµανσης είχαν υψηλές 

φορτίσεις (πάνω από .64) τα 7 θέµατα που δηλώνουν την υιοθέτηση υγιεινών 

στάσεων και συµπεριφορών των µαθητών από την συµµετοχή τους στο σχολικό 

πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον παράγοντα αυτό τα υπόλοιπα 9 θέµατα είχαν πολύ χαµηλή 

φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε «υιοθέτηση 

υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών». Στον δεύτερο παράγοντα που εξηγούσε το 

7,9% της συνολικής διακύµανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (πάνω από .74) τα 4 

θέµατα που δηλώνουν την αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών των 

µαθητών µε την συµµετοχή τους στο σχολικό πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον παράγοντα 

τα υπόλοιπα 12 θέµατα είχαν πολύ χαµηλή φόρτιση (µικρότερη του .30).  

 

Πίνακας 4 : Παραγοντική ανάλυση της δέσµευσης από την συµµετοχή στο σχολικό πρωτάθληµα 

 
 

∆έσµευση 
από την συµµετοχή 

Υιοθέτηση 
υγιεινών 
στάσεων & 

συµπεριφορών 

Αποφυγή 
ανθυγιεινών 
στάσεων & 

συµπεριφορών  

Ηθικές 
στάσεις 

& 
συµπεριφορές 

Να ακολουθείς ένα υγιεινό τρόπο 
ζωής 

.64   

Να είσαι κατά της καθιστικής ζωής .81   
Να κάνεις υγιεινή διατροφή .81   
Να ακολουθείς υγειινές συµπεριφορές .77   
Να προάγεις αθλητικές συµπεριφορές .80   
Να είσαι υπέρ της φυσικής 
δραστηριότητας 

.88   

Να είσαι κατά της παχυσαρκίας .76   
Να αποφεύγεις ανθυγειινές 
συµπεριφορές 

 .77  

Να αποφεύγεις το αλκοόλ  .90  
Να αποφεύγεις το κάπνισµα  .88  
Να αποφεύγεις τις εξαρτησιογόνες 
ουσίες 

 .74  

Να χρησιµοποιείς το fair play όταν 
αγωνίζεσαι 

  .75 

Να φέρεσαι τίµια και ηθικά   .87 
Να είσαι κατά των αναβολικών   .83 
Να είσαι κατά των βίαιων και 
επιθετικών συµπεριφορών 

  .84 

Να εφαρµόζεις σωστά τους 
κανονισµούς του παιχνιδιού όταν 
αγωνίζεσαι 

  .74 

Ιδιοτιµές 9.3 7.9 7.3 
% εξήγηση των φορτίσεων 57.8% 7.9% 7.3% 
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Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και 

συµπεριφορών». Τέλος στον τρίτο παράγοντα που εξηγούσε το 7,3% της συνολικής 

διακύµανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (πάνω από .74) τα 5 θέµατα που δηλώνουν την 

υιοθέτηση ηθικών στάσεων και συµπεριφορών των µαθητών για συµµετοχή τους στο 

σχολικό πρωτάθληµα. Σ’ αυτόν τον παράγοντα τα υπόλοιπα 11 θέµατα είχαν πολύ 

χαµηλή φόρτιση (µικρότερη του .30). Ο παράγοντας αυτός ονοµάσθηκε «ηθικές 

στάσεις και συµπεριφορές».  

Η κλίµακα της δέσµευσης πληρούσε τα κριτήρια παραγοντοποίησης 

(ΚΜΟ=.95, Bartlett’s test of sphericity, p< .001). 

 

Αξιοπιστία 

Η εσωτερική συνοχή των παραγόντων που προέκυψαν εξετάσθηκε µε τον 

υπολογισµό αlpha του Cronbach. Για τους ανασταλτικούς παράγοντες (πίνακας 5), οι 

συντελεστές ήταν: «έλλειψη ενδιαφέροντος» α=.89, «ηθική» α=.85, «έλλειψη 

ικανοτήτων» α=.78, «ατοµικά/ψυχολογικά» α=.72 και «έλλειψη χρόνου» α=.64. Η 

συνολική εσωτερική συνοχή της κλίµακας ήταν α=.89. Για τα κίνητρα (πίνακας 5), οι 

συντελεστές ήταν: «φυσική χαλάρωση/απόδραση» α=.88, «έκσταση/αυτοπροβολή» 

α=.75, «επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση» α=.86, «συνεύρεση/κοινωνικοποίηση» 

 

Πίνακας 5 : Κλίµακες παραγόντων εµποδίων & κινήτρων συµµετοχής των µαθητών στο σχολικό 
πρωτάθληµα. 
 
ΕΜΠΟ∆ΙΑ M SD a Θέµατα ΚΙΝΗΤΡΑ M SD a Θέµατα 
Έλλειψη 

Ενδιαφέροντος 
4.99 1.35 .89 10 

Φυσική Χαλάρωση 
/Απόδραση 

4.92 1.43 .88 7 

Ηθική 5.64 1.54 .85 4 
Έκσταση/ 

Αυτοπροβολή 
3.82 1.39 .75 4 

Έλλειψη 
Ικανοτήτων 

5.15 1.58 .78 3 
Επίτευξη/Κοινωνική 

Αναγνώριση 
4.51 1.45 .86 6 

Ατοµικοί 
Ψυχολογικοί 

4.68 1.39 .72 5 
Συνεύρεση/ 

Κοινωνικοποίηση 
4.60 1.42 .84 5 

Έλλειψη 
Χρόνου 

4.49 1.40 .64 3 
Αυτοέλεγχος/Ανάπτυξη 

∆εξιοτήτων 
5.21 1.61 .91 4 

Συνολικά 
εµπόδια 

5.08 .94 .89 25 Συνολικά κίνητρα 4.65 1.06 .92 26 

 

α=.84 και «αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων» α=.91. Η συνολική εσωτερική 

συνοχή της κλίµακας ήταν α=.92. Για την ικανοποίηση (πίνακας 6), οι συντελεστές 

ήταν: «ηγεσία» α=.93, «οργάνωση» α=.84 και «προσωπική επίδοση» α=.80. Η 
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συνολική εσωτερική συνοχή της κλίµακας ήταν α=.89. Για την δέσµευση (πίνακας 6), 

οι συντελεστές ήταν: «υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» α=.92, 

«αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» α=.90 και «ηθικές στάσεις και 

συµπεριφορές» α=.89. Η συνολική εσωτερική συνοχή της κλίµακας ήταν α=.95.  

 

Πίνακας 6 : Κλίµακες παραγόντων ικανοποίησης & δέσµευσης από την συµµετοχή των µαθητών 
στο σχολικό πρωτάθληµα 
 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ M SD a Θέµατα ∆ΕΣΜΕΥΣΗ M SD a Θέµατα 

Ηγεσία 4,48 1.48 .93 7 
Υιοθέτηση 

υγιεινών στάσεων 
& συµπεριφορών 

5.05 1.24 .92 7 

Οργάνωση 3.80 1.35 .84 5 

Αποφυγή 
ανθυγιεινών 
στάσεων & 

συµπεριφορών 

4.85 1.75 .90 4 

Προσωπική 
Επίδοση 

4.98 1.19 .80 4 
Ηθικές στάσεις & 
συµπεριφορές 

5.15 1.55 .95 5 

Συνολική 
ικανοποίηση 

4.39 1.04 .89 16 Συνολική 
δέσµευση 

5.15 1.38 .95 16 

 

Από τους µέσους όρους των παραγόντων των µεταβλητών παρατηρείται ότι: 

Στους ανασταλτικούς παράγοντες (πίνακας 5), ο παράγοντας που βιώνεται µε την 

µεγαλύτερη ένταση είναι η «έλλειψη χρόνου» (M=4.49, SD=1.40), ακολουθώντας οι 

«ατοµικοί/ψυχολογικοί» (M=4.68, SD=1.39), στη συνέχεια η «έλλειψη 

ενδιαφέροντος» (M=4.99, SD=1.35), κατόπιν η «έλλειψη ικανοτήτων» (M=5.15, 

SD=1.58) και τέλος η «ηθική» (M=5.64, SD=1.54). Συνολικά τα εµπόδια είχαν 

M=5.08, SD=.94. Στα κίνητρα (πίνακας 5), ο παράγοντας που βιώνεται µε την 

µεγαλύτερη ένταση είναι ο «αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων» (M=5.21, SD=1.61), 

ακολουθώντας η «φυσική χαλάρωση/απόδραση» (M=4.92, SD=1.43), στη η 

«συνεύρεση/κοινωνικοποίηση» (M=4.60, SD=1.42), κατόπιν η «επίτευξη/κοινωνική 

αναγνώριση» (M=4.51, SD=1.45) και τέλος η «έκσταση/αυτοπροβολή» (M=3.82, 

SD=1.39. Συνολικά τα κίνητρα είχαν M=4.65, SD=.1.06. Στην ικανοποίηση (πίνακας 

6), ο παράγοντας που βιώνεται µε την µεγαλύτερη ένταση είναι η «προσωπική 

επίδοση» (M=4.98, SD=1.19), ακολουθώντας η «ηγεσία» (M=4.48, SD=1.48)  και 

τέλος η «οργάνωση» (M=3.82, SD=1.39. Συνολικά η ικανοποίηση είχε M=4.39, 

SD=1.04. Στην δέσµευση (πίνακας 6), ο παράγοντας που βιώνεται µε την µεγαλύτερη 

ένταση είναι οι «ηθικές στάσεις και συµπεριφορές» (M=5.15, SD=1.55), 

ακολουθώντας η «υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» (M=5.05, 
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SD=1.24)  και τέλος η «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» (M=4.85, 

SD=1.75. Συνολικά η δέσµευση είχε M=5.15, SD=1.38. 

Σε ότι αφορά στους ανασταλτικούς παράγοντες που αντιµετωπίζουν οι 

µαθητές για την συµµετοχή τους στο σχολικό πρωτάθληµα οι 5 πιο ισχυροί κατά 

σειρά ήταν ότι οι µαθητές «δεν έχουν τον χρόνο λόγω των υποχρεώσεων των 

µαθηµάτων τους», ότι «οι σχολικοί αγώνες δεν είναι στις προτεραιότητές τους», ότι 

«δεν τους αρέσει να χάνουν», ότι «ο αθλητικός χώρος δεν είναι ο χώρος που θέλουν 

να διακριθούν» και «ότι ανησυχούν µήπως δεν πετύχουν τους στόχους τους». 

 
Πίνακας 7 : Συσχετίσεις παραγόντων εµποδίων 

 

Σε ότι αφορά τα κίνητρα τα 5 πιο ισχυρά κατά σειρά για τους µαθητές ήταν 

«για να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους», «για να βελτιωθούν», 

«για να ελέγξουν τις ικανότητές τους», «για να απαλλαγούν από τις καθηµερινές 

εντάσεις» και «για να µάθουν τα όριά τους». 

 
Πίνακας 8 : Συσχετίσεις παραγόντων κινήτρων 
 

Παράγοντες 
κινήτρων 

Φυσική 
Χαλάρωση 
/Απόδραση 

Έκσταση/ 
Αυτοπροβολή 

Επίτευξη/ 
Κοινωνική 
Αναγνώριση 

Συνεύρεση/ 
Κοινωνικοποίηση 

Έκσταση/ 
Αυτοπροβολή .277** - - - 

Επίτευξη/ 
Κοινωνική 
Αναγνώριση 

.432** .371** - - 

Συνεύρεση/ 
Κοινωνικοποίηση .505** .377** .406** - 

Αυτοέλεγχος/ 
Ανάπτυξη 
∆εξιοτήτων 

.597** .224** .504** .458** 

 

Σε ότι αφορά την ικανοποίηση τα 5 πιο ισχυρά στοιχεία κατά σειρά για τους 

µαθητές ήταν η ικανοποίησή τους από «την φυσική τους κατάσταση», «την 

προσωπική τους επίδοση», «την προσωπική τους ανάπτυξη και βελτίωση», «τον 

Παράγοντες 
Εµποδίων 

Έλλειψη 
Ενδιαφέροντος 

Ηθική 
Έλλειψη 

Ικανοτήτων 
Ατοµικοί 

Ψυχολογικοί 
Ηθική .272** - - - 

Έλλειψη 
Ικανοτήτων 

.500** .164** - - 

Ατοµικοί 
Ψυχολογικοί 

.415** .258** .445** - 

Έλλειψη χρόνου .400** .211** .233** .222** 
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σεβασµό και την δίκαιη µεταχείριση που έχουν από τον γυµναστή τους» και τέλος 

«από την υποστήριξη του γυµναστή τους». 

Τέλος σε ότι αφορά την δέσµευση τα 5 πιο ισχυρά κατά σειρά στοιχεία για 

τους µαθητές ήταν «η αποφυγή της παχυσαρκίας», ακολουθώντας «η επιδίωξη της 

φυσικής δραστηριοποίησης», κατόπιν «η υγιεινή διατροφή», µετά «η αποφυγή της 

καθιστικής ζωής» και τέλος «η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής». 

 

Συσχετίσεις 

Από την ανάλυση συσχέτισης των παραγόντων παρατηρείται ότι: 

Οι παράγοντες των ανασταλτικών παραγόντων ήταν όλοι θετικά σχετιζόµενοι µεταξύ  

τους σε επίπεδο 0.001 (πίνακας 7). Οι παράγοντες των κινήτρων ήταν όλοι θετικά 

σχετιζόµενοι µεταξύ τους σε επίπεδο 0.001 (πίνακας 8). Οι παράγοντες της 

ικανοποίησης  

 

Πίνακας 9 : Συσχετίσεις παραγόντων ικανοποίησης 

 
 

ήταν όλοι θετικά σχετιζόµενοι µεταξύ τους σε επίπεδο 0.001 (πίνακας 9) και τέλος οι 

παράγοντες της δέσµευσης ήταν όλοι θετικά σχετιζόµενοι µεταξύ τους σε επίπεδο 

0.001 (πίνακας 10). 

 
Πίνακας 10 : Συσχετίσεις παραγόντων δέσµευσης 
 

Παράγοντες 

∆έσµευσης 

Υιοθέτηση Υγειινών Στάσεων 

& Συµπεριφορών 

Αποφυγή Ανθυγειινών 

Στάσεων & Συµπεριφορών 

Αποφυγή Ανθυγειινών Στάσεων 

& Συµπεριφορών 
.170** - 

Ηθικές Στάσεις & 

Συµπεριφορές 
.241** .647** 

 

Από την ανάλυση συσχέτισης συνολικά όλων των παραγόντων (ανασταλτικοί 

παράγοντες, κίνητρα, ικανοποίηση και δέσµευση) παρατηρείται ότι όλοι ήταν θετικά  

  

Παράγοντες 
Ικανοποίησης 

Ηγεσία Οργάνωση 

Οργάνωση .347** - 
Προσωπική 
Επίδοση .367** .264** 
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Πίνακας 11 : Συσχετίσεις παραγόντων εµποδίων, κινήτρων, ικανοποίησης & δέσµευσης 

 

 Έλλειψη 
Ενδιαφέροντος

Ηθική Έλλειψη 
Ικανοτήτων 

Ατοµικά/ 
Ψυχολογικά 

Έλλειψη 
Χρόνου 

Φυσική 
Χαλάρωση/ 
Απόδραση 

Έκσταση/ 
Αυτοπροβολή. 

Επίτευξη/ 
Κοινωνική 
Αναγνώριση 

Συνεύρεση/ 
Κοινωνικοποίηση 

Αυτοέλεγχος 
/Ανάπτυξη 
∆εξιοτήτων. 

Ηγεσία Οργάνωση Προσωπ. 
Επίδοση 

Υιοθέτηση. 
Υγειινών.στάσεων. 
&  Συµπεριφορών. 

Αποφυγή 
Ανθυγειινών. 
Στασεων 

&  
Συµπεριφορών. 

Ηθική .272** - - - - - - - - - - - - - - 

Έλλειψη 
Ικανοτήτων 

.500** .164** - - - - - - - - - - - - - 

Ατοµικά/ 
Ψυχολογικά 

.415** .258** .445** - - - - - - - - - - - - 

Έλλειψη 
Χρόνου 

.400** .211** .233** .222** - - - - - - - - - - - 

Φυσική 
Χαλάρωση 
/Απόδραση 

.260** .127** .167** .122** .093** - - - - - - - - - - 

Έκσταση/ 
Αυτοπροβολή 

.201** -.010 .163** .113** .087** .277** - - - - - - - - - 

Επίτευξη/ 
Κοινωνική 
Αναγνώριση 

.188** .006 .108** -.036 .058** .432** .371** - - - - - - - - 

Συνεύρεση/ 
Κοινωνικοποίηση 

.184** .023 .081** .084** .045* .505** .377** .406** - - - - - - - 

Αυτοέέλεγχος 
/Ανάπτυξη 
∆εξιοτήτων 

.250** .103** .115** .073** .082** .597** .224** .504** .458** - - - - - - 

Ηγεσία .198** .099** .088** .080** .074** .106** .099** .125** .135** .169** - - - - - 

Οργάνωση .216** .051** .093** .112** .110** .082** .150** .110** .113** .092** .347** - - - - 

Προσωπική 
Επίδοση 

.395** .177** .459** .249** .182** .257** .199** .219** .189** .262** .367** .264** - - - 

Υιοθέτηση 
Υγιεινώνστάσεων 
& Συµπεριφορών 

.871** .272** .492** .447** .377** .224** .183** .168** .188** .220** .212** .226** .404** - - 

Αποφυγή 
Ανθιυγιεινών 
Στασεων& 

Συµπεριφορών 

.190** .069** .071** -.018 .063** .172** 101** .146** .136** .217** .234** .179** .212** .170** - 

Ηθικές 
στάσεις 

& Συµπεριφορές 
.265** .137** .097** .067** .115** .233** .110** .168** .209** .258** .293** .239** .257** .241** .647** 
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σηµαντικά σχετιζόµενοι µεταξύ τους σε επίπεδο 0.001, (µόνο ο παράγοντας 

«συνεύρεση/κοινωνικοποίηση» των κινήτρων µε τον παράγοντα «έλλειψη χρόνου» 

των ανασταλτικών παραγόντων σχετίζονταν θετικά σε επίπεδο 0.05) εκτός από την 

µη συσχέτιση του παράγοντα «ηθική» των ανασταλτικών παραγόντων µε  τον 

παράγοντα «έκσταση/αυτοπροβολή» των κινήτρων, τον παράγοντα «ηθική» των 

ανασταλτικών παραγόντων µε  τον παράγοντα «επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση» 

των κινήτρων, τον παράγοντα «ηθική» των ανασταλτικών παραγόντων µε  τον 

παράγοντα «συνεύρεση/κοινωνικοποίηση» των κινήτρων, τον παράγοντα 

«ατοµικά/ψυχολογικά» των ανασταλτικών παραγόντων µε τον παράγοντα 

«επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση» των κινήτρων και τον παράγοντα 

«ατοµικά/ψυχολογικά» των εµποδίων µε τον παράγοντα «αποφυγή ανθυγιεινών 

στάσεων και συµπεριφορών» της δέσµευσης (πίνακας 11).  

 

Αναλύσεις διακύµανσης 

Πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης µιας κατεύθυνσης έγινε στους 

παράγοντες των ανασταλτικών παραγόντων, των κινήτρων, της ικανοποίησης και της 

δέσµευσης: 

Το φύλο 

Στην ανεξάρτητη µεταβλητή «φύλο», δηλαδή µεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

στους παράγοντες των ανασταλτικών παραγόντων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .91, F(5,2522)=47.23, p<0.001. Από τις  αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών σε όλους τους παράγοντες, «έλλειψη ενδιαφέροντος» F(1,2526)=85.07, 

p<0.001, η2= .033, «ηθική» F(1,2526)=4.37, p<0.05, η2= .002, «έλλειψη ικανοτήτων» 

F(1,2526)=115.9, p<0.001, η2= .044, «ατοµικά/ψυχολογικά» F(1,2526)=131.4, p<0.001, 

η
2= .049 και «έλλειψη χρόνου» F(1,2526)=40.6, p<0.001, η2= .016. Τα αγόρια είχαν 

λιγότερους ανασταλτικούς παράγοντες  «έλλειψης ενδιαφέροντος», «έλλειψης 

ικανοτήτων», «ατοµικούς/ψυχολογικούς», «έλλειψης χρόνου» και περισσότερα 

εµπόδια «ηθικής» από ότι τα κορίτσια αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον 

πίνακα 12). 
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Πίνακας 12 : Μέσοι όροι των παραγόντων των εµποδίων σε σχέση µε το «φύλο», & το «σύλλογο»  

**p<0.001, *p<0.05 

 

Στους παράγοντες των κινήτρων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές, λ= .97, F(5,1444) =7.73, p<0.001. Από τις αναλύσεις διακύµανσης προέκυψαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών µόνο στους  

 
Πίνακας 13 : Μέσοι όροι των παραγόντων των κινήτρων σε σχέση µε το «φύλο» & το «σύλλογο» 
 

Κίνητρα Φύλο M SD F η2 Σύλλογος M SD F η2 

Φυσική Χαλάρωση 
/Απόδραση 

 

Αγόρ. 5.03 1.50 
.188 .000 

Αθλούµενοι 5.17 1.47 
12.25** .008 

Κορ. 5.06 1.39 Μη αθλούµενοι 4.90 1.41 

Έκσταση/ 
Αυτοπροβολή 

 

Αγόρ. 4.08 1.45 
14.14** .010 

Αθλούµενοι 4.04 1.43 
5.64* .004 

Κορ. 3.80 1.36 Μη αθλούµενοι 3.86 1.39 

Επίτευξη/ 
Κοινωνική 
Αναγνώριση 

 

Αγόρ. 4.76 1.51 
11.21* .008 

Αθλούµενοι 4.77 1.47 
12.69** .009 

Κορ. 4.50 1.35 Μη αθλούµενοι 4.50 1.42 

Συνεύρεση/ 
Κοινωνικοποίηση 

 

Αγόρ. 4.68 1.49 
.015 .000 

Αθλούµενοι 4.75 1.47 
3.51 .002 

Κορ. 4.69 1.39 Μη αθλούµενοι 4.60 1.43 

Αυτοέλεγχος 
/Ανάπτυξη 
∆εξιοτήτων 

Αγόρ. 5.26 1.67 
3.20 .002 

Αθλούµενοι 5.45 1.68 
9.90* .007 

Κορ. 5.41 1.52 Μη αθλούµ. 5.18 1.51 

      
   

  

**p<0.001, *p<0.05 

 

Εµπόδια Φύλο M SD 
F η2 

Σύλλογος M SD 
F η2 

Έλλειψη 
Ενδιαφέροντος 

Αγόρ. 5.26 1.31 
85.07** .033 

Αθλούµενοι 5.62 1.16 
354.2** .125 

Κορ. 4.77 1.34 Μη Αθλούµενοι 4.63 1.32 

Ηθική 
Αγόρ. 5.57 1.54 

4.35* .002 
Αθλούµενοι 5.74 1.49 

5.88* .002 
Κορ. 5.70 1.53 Μη Αθλούµενοι 5.59 1.56 

Έλλειψη 
Ικανοτήτων 

Αγόρ. 5.50 1.49 
115.9** .044 

Αθλούµενοι 5.79 1.33 
275.2** .100 

Κορ. 4.84 1.59 Μη Αθλούµενοι 4.76 1.59 

Ατοµικοί 
Ψυχολογικοί 

Αγόρ. 5.01 1.34 
131,4** .049 

Αθλούµενοι 5.00 1.38 
79.3** .031 

Κορ. 4.39 1.37 Μη Αθλούµενοι 4.49 1.36 

Έλλειψη 
Χρόνου 

Αγόρ. 4.68 1.48 
40.6** .016 

Αθλούµενοι 4.89 1.45 
122.4** .047 

Κορ. 4.32 1.31 Μη Αθλούµενοι 4.26 1.32 
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παράγοντες «έκσταση/αυτοπροβολή», F(1,1448)=14.14, p<0.001, η
2= .010 και 

«επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση» F(1,1448)=11.21, p<0.05, η2= .008. Τα αγόρια είχαν 

περισσότερα κίνητρα  «έκστασης/αυτοπροβολής» και «επίτευξης/κοινωνικής 

αναγνώρισης» από ότι τα κορίτσια αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 

13).  

Στους παράγοντες της ικανοποίησης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .99, F(3,1446)=6.91, p<0.001. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών µόνο 

στον παράγοντα «προσωπική επίδοση», F(1,1448)=14.10, p<.001, η2= .010. Τα αγόρια 

είχαν µεγαλύτερη ικανοποίηση στην «προσωπική επίδοση» από ότι τα κορίτσια 

αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 14). 

Τέλος στους παράγοντες της δέσµευσης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ=.96, F(3,1446)=17.28, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών σε όλους τους παράγοντες, «υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και 

συµπεριφορών», F(1,1448)=26.61, p<0.001, η2= .018, «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων 

και συµπεριφορών», F(1,1448)=13.82, p<0.001, η2= .009 και «ηθικές στάσεις και 

συµπεριφορές» F(1,1448)=4.23, p<0.05, η2= .003. Τα αγόρια είχαν µικρότερη δέσµευση 

στην «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» και στις «ηθικές στάσεις 

και συµπεριφορές» και µεγαλύτερη δέσµευση στην «υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και 

συµπεριφορών» από ότι τα κορίτσια αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 

15). 

Μαθητές µέλη ή µη αθλητικών συλλόγων 

Στην ανεξάρτητη µεταβλητή «σύλλογος», δηλαδή µεταξύ µαθητών που ήταν 

εν ενεργεία µέλη αθλητικών συλλόγων και µαθητών που δεν ήταν εν ενεργεία µέλη 

αθλητικών συλλόγων στους παράγοντες των ανασταλτικών παραγόντων µε βάση το 

Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .84, F(5,2486)=94.8, p<0.001.  

Από τις  αναλύσεις διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

µαθητών που ήταν εν ενεργεία µέλη αθλητικών συλλόγων και µαθητών που δεν ήταν 

εν ενεργεία µέλη αθλητικών συλλόγων σε όλους τους παράγοντες, «έλλειψη 

ενδιαφέροντος» F(1,2490)=354.2, p<0.001, η2= .125, «ηθική» F(1,2490)=5.88, p<0.05, 

η
2= .002, «έλλειψη ικανοτήτων» F(1,2490)=275.2, p<0.001, η

2= .100, 

«ατοµικά/ψυχολογικά» F(1,2490)=79.3, p<0.001, η2= .031 και «έλλειψη χρόνου» 
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F(1,2490)=122.4, p<0.001, η2= .047. Οι µαθητές που ήταν εν ενεργεία µέλη αθλητικών 

συλλόγων είχαν λιγότερους ανασταλτικούς παράγοντες «έλλειψης ενδιαφέροντος», 

«ηθικής» «έλλειψης ικανοτήτων», «ατοµικούς/ψυχολογικούς» και «έλλειψης 

χρόνου» από ότι οι µαθητές που δεν ήταν εν ενεργεία µέλη αθλητικών συλλόγων 

αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 12). 

 

Πίνακας 14: Μέσοι όροι των παραγόντων της ικανοποίησης σε σχέση µε το «φύλο» & το 
«σύλλογο» 

**p<0.001, *p<0.05 

  

Στους παράγοντες των κινήτρων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές, λ= .99, F(5,1444)=3.77, p<0.05. Από τις αναλύσεις διακύµανσης προέκυψαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που ήταν εν ενεργεία µέλη 

αθλητικών συλλόγων και µαθητών που δεν ήταν εν ενεργεία µέλη αθλητικών 

συλλόγων µόνο στους παράγοντες «φυσική χαλάρωση/απόδραση», F(1,1448)=12.25, 

p<0.001, η
2= .008, «έκσταση/αυτοπροβολή», F(1,1448)=5.64, p<0.05, η

2= .004, 

«επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση» F(1,1448)=12.69, p<0.001, η
2= .009 και 

«αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων», F(1,1448)=9.90, p<0.05, η2= .007. Οι µαθητές 

που ήταν εν ενεργεία µέλη αθλητικών συλλόγων είχαν περισσότερα κίνητρα  

«φυσικής χαλάρωσης/απόδρασης», «έκστασης/αυτοπροβολής», 

«επίτευξης/κοινωνικής αναγνώρισης», και «αυτοελέγχου/ανάπτυξης δεξιοτήτων» από 

ότι οι µαθητές που δεν ήταν εν ενεργεία µέλη αθλητικών συλλόγων αντίστοιχα (οι 

µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 13). 

Στους παράγοντες της ικανοποίησης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .96, F(3,1446)=20.34, p<0.05. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που ήταν εν ενεργεία 

 
Ικανοποίηση 

 

 
Φύλο 

 

 
M 
 

 
SD 

 

 
F 

 
η2 

 
Σύλλογος 

 

 
M 
 

 
SD 

 

 
F 

 
η2 

Ηγεσία 
Αγόρ. 4.47 1.61 

1.17 .001 
Αθλούµενοι 4.60 1.60 

5.21* .004 

Κορ. 4.56 1.47 Μη αθλούµενοι 4.41 1.48 

Οργάνωση 
Αγόρ. 3.86 1.50 

.003 .000 
Αθλούµενοι 3.93 1.45 

4.27* .003 

Κορ. 3.86 1.29 Μη αθλούµενοι 3.78 1.36 

Προσωπική 
Επίδοση 

Αγόρ. 5.31 1.20 
14.10** .010 

Αθλούµενοι 5.43 1.17 
60.89** .040 

Κορ. 5.08 1.09 Μη αθλούµενοι 4.96 1.10 
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µέλη αθλητικών συλλόγων και µαθητών που δεν ήταν εν ενεργεία µέλη αθλητικών 

συλλόγων σε όλους τους παράγοντες «ηγεσία», F(1,1448)=5.21, p<0.05, η2= .004, 

«οργάνωση», F(1,1448)=4.27, p<0.05, η
2= .003 και «προσωπική επίδοση» 

F(1,1448)=60.89, p<0.001, η2= .040. Οι µαθητές που ήταν εν ενεργεία µέλη αθλητικών 

συλλόγων είχαν µεγαλύτερη ικανοποίηση στην «ηγεσία», στην «οργάνωση»  και 

στην «προσωπική επίδοση» από ότι οι µαθητές που δεν ήταν εν ενεργεία µέλη 

αθλητικών συλλόγων αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 14). 

 

Πίνακας 15 : Μέσοι όροι των παραγόντων της δέσµευσης σε σχέση µε το «φύλο» &  το 
«σύλλογο» 

**p<0.001, *p<0.05 

 

Τέλος στους παράγοντες της δέσµευσης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .95, F(3,1446)=27.76, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που ήταν 

εν ενεργεία µέλη αθλητικών συλλόγων και µαθητών που δεν ήταν εν ενεργεία µέλη 

αθλητικών συλλόγων µόνο στους παράγοντες, «υιοθέτηση υγειινών στάσεων και 

συµπεριφορών», F(1,1448)=78.79, p<0.001, η
2= .052 και «αποφυγή ανθυγιεινών 

στάσεων και συµπεριφορών», F(1,1448)=6.98, p<0.05, η2= .005. Οι µαθητές που ήταν 

εν ενεργεία µέλη αθλητικών συλλόγων είχαν µεγαλύτερη δέσµευση στην «υιοθέτηση 

υγειινών στάσεων και συµπεριφορών» και στην «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και 

συµπεριφορών» από ότι οι µαθητές που δεν ήταν εν ενεργεία µέλη αθλητικών 

συλλόγων αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 15). 

 

Χρήση ή µη αναβολικών 

Στην ανεξάρτητη µεταβλητή «αναβολικά 1» δηλαδή µεταξύ µαθητών που 

έκαναν χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν στο σχολικό πρωτάθληµα και µαθητών 

∆έσµευση Φύλο M SD F η2 Σύλλογος M SD F η2 

 
Υιοθέτηση υγιεινών 

στάσεων & συµπεριφορών 
 

Αγόρ. 5.53 1.16 
26.61** .018 

Αθλούµενοι 5.64 1.10 
78.79** .052 

Κορ. 5.21 1.14 
Μη 

αθλούµενοι 
5.10 1.17 

 
Αποφυγή ανθυγιεινών. 

στάσεων & συµπεριφορών 
 

Αγόρ. 4.70 1.86 
13.82** .009 

Αθλούµενοι 4.96 1.80 
6.98* .005 

Κορ. 5.04 1.59 
Μη 

αθλούµενοι 
4.71 1.70 

Ηθικές στάσεις & 
συµπεριφορές 

Αγόρ. 5.15 1.61 
4.23* .003 

Αθλούµενοι 5.27 1.55 
1.79 .001 

Κορ. 5.31 1.39 
Μη 

αθλούµενοι 
5.16 1.49 
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που δεν έκαναν χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν στους παράγοντες των 

ανασταλτικών παραγόντων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές, λ= .94, F(5,2487)=29.8, p<0.001.  

 

Πίνακας 16: Μέσοι όροι των παραγόντων των εµποδίων σε σχέση µε τη «χρήση αναβολικών» & 
την «πρόθεση για χρήση αναβολικών » 

**p<0.001, *p<0.05 

 

Από τις  αναλύσεις διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ µαθητών που έκαναν χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν στο σχολικό 

πρωτάθληµα και µαθητών που δεν έκαναν χρήση αναβολικών µόνο στους 

παράγοντες, «έλλειψη ενδιαφέροντος» F(1,2491)=23.15, p<0.001, η2= .009, «ηθική» 

F(1,2491)=123.3, p<0.001, η2= .047 και «έλλειψη χρόνου» F(1,2491)=19.4, p<0.001, 

η
2= .008. Οι µαθητές που έκαναν χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν είχαν 

περισσότερους ανασταλτικούς παράγοντες «έλλειψης ενδιαφέροντος», «ηθικής» και 

«έλλειψης χρόνου» από ότι οι µαθητές που δεν έκαναν χρήση αναβολικών αντίστοιχα 

(οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 16). 

Στους παράγοντες των κινήτρων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .98, F(5,1424)=6.05, p<0.001. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που έκαναν χρήση 

αναβολικών κατά το παρελθόν στο σχολικό πρωτάθληµα και µαθητών που δεν 

έκαναν χρήση αναβολικών µόνο στους παράγοντες «φυσική χαλάρωση/απόδραση», 

F(1,1428)=13.81, p<0.001, η2= .010, «επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση», F(1,1428)=4.14, 

p<0.05, η2= .003, «συνεύρεση/κοινωνικοποίηση», F(1,1428)=4.78, p<0.05, η2= .003 και 

Εµπόδια 
Χρήση 

αναβολικών M 
 

SD F η2 
Πρόθεση 

χρήσης αναβολικών 
 

M 
 

SD F η2 

Έλλειψη 
Ενδιαφέροντος 

Ναι 4.50 1.33 
23.15** .009 

Ναι 4.59 1.44 
18.4** .007 

Όχι 5.03 1.35 Όχι 5.03 1.34 

Ηθική 
Ναι 4.37 1.75 

123.3** .047 
Ναι 4.58 1.74 

104.9** .040 
Όχι 5.74 1.48 Όχι 5.74 1.49 

Έλλειψη 
Ικανοτήτων 

Ναι 5.13 1.75 
.023 .000 

Ναι 5.27 1.66 
1.36 .001 

Όχι 5.15 1.57 Όχι 5.14 1,57 

Ατοµικοί 
Ψυχολογικοί 

Ναι 4.65 1.31 
.045 .000 

Ναι 4.47 1.31 
4.54* .002 

Όχι 4.68 1.40 Όχι 4.69 1.40 

Έλλειψη 
Χρόνου 

Ναι 4.02 1.65 
19.4** .008 

Ναι 4.05 1.61 
20.5** .008 

Όχι 4.52 1.38 Όχι 4.53 1.38 
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«αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων» F(1,1428)=22.04, p<0.001, η2= .015. Οι µαθητές 

που έκαναν χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν είχαν λιγότερα κίνητρα  «φυσικής 

χαλάρωσης/απόδρασης», «επίτευξης/κοινωνικής αναγνώρισης», 

«συνεύρεσης/κοινωνικοποίησης»  και «αυτοελέγχου/ανάπτυξης δεξιοτήτων» από ότι 

οι µαθητές που δεν έκαναν χρήση αναβολικών αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται 

στον πίνακα 17). 

 
 
Πίνακας 17: Μέσοι όροι των παραγόντων των κινήτρων σε σχέση µε τη «χρήση αναβολικών» & 
την «πρόθεση για χρήση αναβολικών» 
 

Κίνητρα Χρήση 
αναβολικών M SD F η2 Πρόθεση 

χρήσης αναβολικών M SD F η2 

Φυσική Χαλάρωση 
/Απόδραση 

 

Ναι 4.52 1.48 
13.81** .010 

Ναι 4.82 1.44 
2.80 .002 

Όχι 5.08 1.45 Όχι 5.06 1.45 

Έκσταση/ 
Αυτοπροβολή 

 

Ναι 4.10 1.50 
1.11 .001 

Ναι 4.30 1.53 
7.14* .005 

Όχι 3.95 1.41 Όχι 3.93 1.41 

Επίτευξη/ 
Κοινωνική 
Αναγνώριση 

 

Ναι 4.36 1.44 

4.14* .003 

Ναι 4.82 1.47 

1.71 .001 
Όχι 4.67 1.45 Όχι 4.63 1.45 

Συνεύρεση/ 
Κοινωνικοποίηση 

 

Ναι 4.37 1.53 
4.78* .003 

Ναι 4.34 1.58 
6.60* .005 

Όχι 4.71 1.45 Όχι 4.71 1.44 

Αυτοέλεγχος 
/Ανάπτυξη 
∆εξιοτήτων 

Ναι 4.58 1.70 
22.04** .015 

Ναι 5.02 1.71 
4.19* .003 

Όχι 5.37 1.60 Όχι 5.34 1.60 

           

**p<0.001, *p<0.05 

 

Στους παράγοντες της ικανοποίησης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .97, F(3,1425)=13.81, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που 

έκαναν χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν στο σχολικό πρωτάθληµα και µαθητών 

που δεν έκαναν χρήση αναβολικών µόνο στους παράγοντες «ηγεσία», F(1,1427)=30.77, 

p<0.001, η2= .021 και «προσωπική επίδοση» F(1,1427)=22.24, p<0.001, η2= .015. Οι 

µαθητές που έκαναν χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν είχαν µικρότερη 

ικανοποίηση στην «ηγεσία»  και στην «προσωπική επίδοση» από ότι οι µαθητές που 

δεν έκαναν χρήση αναβολικών αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 18). 

Τέλος στους παράγοντες της δέσµευσης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .95, F(3,1425)=22.26, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που 

έκαναν χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν στο σχολικό πρωτάθληµα και µαθητών 

που δεν έκαναν χρήση αναβολικών σε όλους τους παράγοντες, «υιοθέτηση υγειινών 
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στάσεων και συµπεριφορών», F(1,1427)=42.25, p<0.001, η
2= .029, «αποφυγή 

ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών», F(1,1427)=30.95, p<0.001, η2= .021 και 

«ηθικές στάσεις και συµπεριφορές» F(1,1427)=34.68, p<0.001, η2= .024. Οι µαθητές 

που έκαναν χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν είχαν µικρότερη δέσµευση στην 

«υιοθέτηση υγειινών στάσεων και συµπεριφορών», στην «αποφυγή ανθυγιεινών 

στάσεων και συµπεριφορών» και στις «ηθικές στάσεις και συµπεριφορές» από ότι οι 

µαθητές που δεν έκαναν χρήση αναβολικών αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον 

πίνακα 19). 

 

Πρόθεση για χρήση ή µη αναβολικών 

Στην ανεξάρτητη µεταβλητή «αναβολικά 2» δηλαδή µεταξύ µαθητών που 

προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά στο σχολικό πρωτάθληµα και 

µαθητών που δεν προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά στο σχολικό 

πρωτάθληµα στους παράγοντες των ανασταλτικών παραγόντων µε βάση το Wilk’s λ 

υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .95, F(5,2487)=26.2, p<0.001. Από τις  

αναλύσεις διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών 

που προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά στο σχολικό πρωτάθληµα 

και µαθητών που δεν προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά µόνο 

στους παράγοντες, «έλλειψη ενδιαφέροντος» F(1,2491)=18.4, p<0.001, η
2= .007, 

«ηθική» F(1,2491)=104.9, p<0.001, η2= .040, «ατοµικά/ψυχολογικά» F(1,2491)=4.54, 

p<0.05, η2= .002 και «έλλειψη χρόνου» F(1,2491)=20.5, p<0.001, η2= .008. Οι µαθητές 

που προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά είχαν περισσότερους 

ανασταλτικούς παράγοντες  «έλλειψης ενδιαφέροντος», «ηθικής», 

«ατοµικούς/ψυχολογικούς» και «έλλειψης χρόνου» από ότι οι µαθητές που δεν 

προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον 

πίνακα 16). 

Στους παράγοντες των κινήτρων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .98, F(5,1424)=6.09, p<0.001. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που προτίθεντο να 

κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά στο σχολικό πρωτάθληµα και µαθητών που 

δεν προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά µόνο στους παράγοντες 

«έκσταση/αυτοπροβολή», F(1,1428)=7.14, p<0.05, η
2= .005, 

«συνεύρεση/κοινωνικοποίηση», F(1,1428)=6.60, p<0.05, η
2= .005 και 
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«αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων» F(1,1428)=4.19, p<0.05, η2= .003. Οι µαθητές που 

προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά είχαν περισσότερα κίνητρα  

«έκστασης/αυτοπροβολής», και λιγότερα κίνητρα «συνεύρεσης/κοινωνικοποίησης»  

και «αυτοελέγχου/ανάπτυξης δεξιοτήτων» από ότι οι µαθητές που δεν προτίθεντο να 

κάνουν χρήση αναβολικών αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 17). 

 

Πίνακας 18: Μέσοι όροι των παραγόντων της ικανοποίησης σε σχέση µε τη «χρήση αναβολικών» 
& την «πρόθεση για χρήση αναβολικών» 

**p<0.001, *p<0.05 

 

Στους παράγοντες της ικανοποίησης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .99, F(3,1425)=5.31, p<0.05. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που προτίθεντο να 

κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά στο σχολικό πρωτάθληµα και µαθητών που 

δεν προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά σε όλους τους παράγοντες 

«ηγεσία», F(1,1427)=13.69, p<0.001, η2= .010, «οργάνωση», F(1,1427)=6.44, p<0.05, 

η
2= .004 και «προσωπική επίδοση» F(1,1427)=4.88, p<0.05, η2= .003. Οι µαθητές που 

προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά είχαν µικρότερη ικανοποίηση 

στην «ηγεσία», στην «οργάνωση»  και στην «προσωπική επίδοση» από ότι οι 

µαθητές που δεν προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών αντίστοιχα (οι µέσοι όροι 

φαίνονται στον πίνακα 18). 

Τέλος στους παράγοντες της δέσµευσης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .93, F(3,1425)=36.89, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που 

προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά στο σχολικό πρωτάθληµα και 

µαθητών που δεν προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά σε όλους τους 

 
Ικανοποίηση 

 
 Χρήση 

αναβολικών 

 
M 
 

 
SD 

 

 
F 

 
η2 Πρόθεση 

χρήσης αναβολικών 

 
M 
 

 
SD 

 

 
F 

 
η2 

Ηγεσία  Ναι 3.69 1.53 
30.77** .021 

Ναι 4.00 1.56 
13.69** .010 

  Όχι 4.58 1.53 Όχι 4.56 1.54 

Οργάνωση  Ναι 3.66 1.41 
2.10 .001 

Ναι 3.53 1.37 
6.44* .004 

  Όχι 3.87 1.40 Όχι 3.88 1.41 

Προσωπική 
Επίδοση 

 Ναι 4.69 1.41 
22.24** .015 

Ναι 4.99 1.32 
4.88* .003 

  Όχι 5.26 1.13 Όχι 5.24 1.14 
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παράγοντες, «υιοθέτηση υγειινών στάσεων και συµπεριφορών», F(1,1427)=34.46, 

p<0.001, η
2= .024, «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών», 

F(1,1427)=48.93, p<0.001, η
2= .033 και «ηθικές στάσεις και συµπεριφορές» 

F(1,1427)=95.80, p<0.001, η2= .063. Οι µαθητές που προτίθεντο να κάνουν χρήση 

αναβολικών µελλοντικά είχαν µικρότερη δέσµευση στην «υιοθέτηση υγειινών 

στάσεων και συµπεριφορών», στην «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και 

συµπεριφορών» και στις «ηθικές στάσεις και συµπεριφορές» από ότι οι µαθητές που 

δεν προτίθεντο να κάνουν χρήση αναβολικών αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται 

στον πίνακα 19). 

 
Πίνακας 19: Μέσοι όροι των παραγόντων της δέσµευσης σε σχέση µε τη «χρήση αναβολικών» & 
την «πρόθεση για χρήση αναβολικών» 

**p<0.001, *p<0.05 

 

Η συµµετοχή ή µη των µαθητών 

Στην ανεξάρτητη µεταβλητή «συµµετοχή», δηλαδή µεταξύ µαθητών που 

συµµετείχαν και µαθητών που δεν συµµετείχαν στους παράγοντες των ανασταλτικών 

παραγόντων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .86, 

F(5,2522)=83.4, p<0.001. Από τις  αναλύσεις διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που συµµετείχαν και µαθητών που δεν 

συµµετείχαν σε όλους τους παράγοντες, «έλλειψη ενδιαφέροντος» F(1,2526)=349.5, 

p<0.001, η2= .122, «ηθική» F(1,2526)=9.28, p<0.05, η2= .002, «έλλειψη ικανοτήτων» 

F(1,2526)=229.0, p<0.001, η2= .083, «ατοµικά/ψυχολογικά» F(1,2526)=88.1, p<0.001, 

η
2= .034 και «έλλειψη χρόνου» F(1,2526)=79.9, p<0.001, η2= .031. Οι µαθητές που 

συµµετείχαν είχαν λιγότερους ανασταλτικούς παράγοντες  «έλλειψης 

ενδιαφέροντος», «ηθικής», «έλλειψης ικανοτήτων», «ατοµικούς/ψυχολογικούς», 

∆έσµευση 
Χρήση 

αναβολικών M SD 
 

F 
 
η2 

Πρόθεση 
χρήσης 

αναβολικών 
M SD 

 
F 

 
η2 

 
Υιοθέτηση υγιεινών 

στάσεων & 
συµπεριφορών 

Ναι 4.65 1.40 
42.25** .029 

Ναι 4.77 1.43 
34.46** .024 

Όχι 5.44 1.13 Όχι 5.44 1.13 

 
Αποφυγή ανθυγιεινών. 

στάσεων & 
συµπεριφορών 

 

Ναι 3.89 1.92 
30.95** .021 

Ναι 3.75 1.86 
48.93** .033 

Όχι 4.91 1.73 Όχι 4.94 1.72 

Ηθικές στάσεις & 
συµπεριφορές 

Ναι 4.35 1.66 
34.68** .024 

Ναι 3.91 1.62 
95.80** .063 

Όχι 5.28 1.49 Όχι 5.33 1.46 
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Πίνακας 20: Μέσοι όροι των παραγόντων των εµποδίων σε σχέση µε την «συµµετοχή» & την 
«βελτίωση» 

**p<0.001, *p<0.05 

 

«έλλειψης χρόνου» από ότι οι µαθητές που δεν συµµετείχαν αντίστοιχα (οι µέσοι όροι 

φαίνονται στον πίνακα 20). 

 

Απόψεις των µαθητών σχετικά µε τα κίνητρα της πολιτείας 

Στην ανεξάρτητη µεταβλητή «κίνητρα 1» δηλαδή µεταξύ µαθητών που 

πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας για συµµετοχή 

στο σχολικό πρωτάθληµα είναι προς την σωστή κατεύθυνση και µαθητών που 

πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας για συµµετοχή 

στο σχολικό πρωτάθληµα δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση στους παράγοντες 

των ανασταλτικών παραγόντων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές, λ= .97, F(5,2461)=13.08, p<0.001.  

Από τις  αναλύσεις διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ µαθητών που πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της 

πολιτείας είναι προς την σωστή κατεύθυνση και µαθητών που πιστεύουν ότι τα 

κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας για συµµετοχή στο σχολικό 

πρωτάθληµα δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση σε όλους τους παράγοντες, 

«έλλειψη ενδιαφέροντος» F(1,2465)=52.8, p<0.001, η2= .021, «ηθική» F(1,2465)=6.13, 

p<0.05, η
2= .002, «έλλειψη ικανοτήτων» F(1,2465)=5.90, p<0.05, η

2= .002,  

«ατοµικά/ψυχολογικά» F(1,2465)=9.13, p<0.05, η
2= .004 και «έλλειψη χρόνου» 

F(1,2465)=33.3, p<0.001, η2= .013. Οι µαθητές που πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια 

εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας είναι προς την σωστή κατεύθυνση είχαν 

Εµπόδια Συµµετοχή M SD F η2 Βελτίωση M SD F η2 

Έλλειψη 

Ενδιαφέροντος 

Ναι 5.40 1.24 
349.5** .122 

Ναι 5.17 1.29 
172.4** .064 

Όχι 4.45 1.30 Όχι 4.30 1.39 

Ηθική 
Ναι 5.72 1.51 

9.28* .004 
Ναι 5.72 1.50 

21.7** .009 
Όχι 5.54 1.57 Όχι 5.36 1.64 

Έλλειψη 

Ικανοτήτων 

Ναι 5.54 1.43 
229.0* .083 

Ναι 5.20 1.56 
12.3** .005 

Όχι 4.62 1.61 Όχι 4.93 1.62 

Ατοµικοί 

Ψυχολογικοί 

Ναι 4.90 1.37 
88.1** .034 

Ναι 4.71 1.39 
6.65* .003 

Όχι 4.38 1.37 Όχι 4.53 1.36 

Έλλειψη 

Χρόνου 

Ναι 4.70 1.42 
79.9** .031 

Ναι 4.57 1.38 
31.7** .013 

Όχι 4.29 1.33 Όχι 4.18 1.41 
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λιγότερους ανασταλτικούς παράγοντες  «έλλειψης ενδιαφέροντος», «ηθικής», 

«έλλειψης ικανοτήτων», «ατοµικούς/ψυχολογικούς» και «έλλειψης χρόνου» από ότι 

οι µαθητές που δεν πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της 

πολιτείας είναι προς την σωστή κατεύθυνση αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον 

πίνακα 21). 

 

Πίνακας 21: Μέσοι όροι των παραγόντων των εµποδίων σε σχέση µε τα «κίνητρα1» & τα 
«κίνητρα2» 

**p<0.001, *p<0.05 

 

Στους παράγοντες των κινήτρων µε βάση το Wilk’s λ δεν υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .99, F(5,1415)=2.12, p=0.060. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που πιστεύουν ότι 

τακίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας για συµµετοχή στο σχολικό 

πρωτάθληµα είναι προς την σωστή κατεύθυνση και µαθητών που πιστεύουν ότι τα 

κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας για συµµετοχή στο σχολικό 

πρωτάθληµα δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση µόνο στους παράγοντες  

«έκσταση/αυτοπροβολή», F(1,1419)=5.79, p<0.05, η
2= .004, «επίτευξη/κοινωνική 

αναγνώριση», F(1,1419)=6.34, p<0.05, η
2= .004 και «αυτοέλεγχος/ανάπτυξη 

δεξιοτήτων» F(1,1419)=4.16, p<0.05, η2= .003. Οι µαθητές που πιστεύουν ότι τα 

κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας είναι προς την σωστή 

κατεύθυνση είχαν περισσότερα κίνητρα  «έκστασης/αυτοπροβολής», 

«επίτευξης/κοινωνικής αναγνώρισης»  και «αυτοελέγχου/ανάπτυξης δεξιοτήτων» από 

ότι οι µαθητές που δεν πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της 

πολιτείας είναι προς την σωστή κατεύθυνση αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον 

πίνακα 22). 

Εµπόδια  Κίνητρα 1 M SD F η2 Κίνητρα 2 M SD F η2 

Έλλειψη 

Ενδιαφέροντος 

 Ναι 5.18 1.32 
52.8** .021 

Ναι 4.94 1.37 
7.90* .003 

 Όχι 4.79 1.36 Όχι 5.10 1.31 

Ηθική 
 Ναι 5.72 1.47 

6.13* .002 
Ναι 5.63 1.53 

.44 .000 
 Όχι 5.57 1.60 Όχι 5.67 1.55 

Έλλειψη 

Ικανοτήτων 

 Ναι 5.23 1.56 
5.90* .002 

Ναι 5.08 1.59 
9.22* .004 

 Όχι 5.07 1.59 Όχι 5.29 1.54 

Ατοµικοί 

Ψυχολογικοί 

 Ναι 4.75 1.38 
9.13* .004 

Ναι 4.62 1.40 
8.97* .004 

 Όχι 4.58 1.40 Όχι 4.80 1.35 

Έλλειψη 

Χρόνου 

 Ναι 4.65 1.41 
33.3** .013 

Ναι 4.42 1.36 
13.2** .005 

 Όχι 4.33 1.37 Όχι 4.64 1.46 
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Στους παράγοντες της ικανοποίησης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .97, F(3,1417)=12.81, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που 

πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας για συµµετοχή 

στο σχολικό πρωτάθληµα είναι προς την σωστή κατεύθυνση και µαθητών που 

πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας για συµµετοχή 

στο σχολικό πρωτάθληµα δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση σε όλους τους 

παράγοντες «ηγεσία», F(1,1419)=15.42, p<0.001, η2= .011 «οργάνωση», F(1,1419)=24.34, 

p<0.001, η2= .017 και «προσωπική επίδοση» F(1,1419)=21.23, p<0.001, η2= .015. Οι 

µαθητές που πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας 

είναι προς την σωστή κατεύθυνση είχαν µεγαλύτερη ικανοποίηση στην «ηγεσία», 

στην   «οργάνωση» και στην «προσωπική επίδοση» από ότι οι µαθητές που δεν 

πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας είναι προς την 

σωστή κατεύθυνση αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 23). 

 
Πίνακας 22: Μέσοι όροι των παραγόντων των κινήτρων σε σχέση µε τα «κίνητρα1», τα «κίνητρα 
2» & την «βελτίωση» 

**p<0.001, *p<0.05 

 

Κίνητρα 
Κίνητρα 

1 
M SD F η2 

Κίνητρα 

2 
M SD F η2 Βελτίωση M SD F η2 

Φυσική 

χαλάρωση 

/Απόδραση 

Ναι 5.08 1.43 

.77 .001 

Ναι 5.02 1.47 

.64 .000 

Ναι 5.12 1.43 

19.78** .014 

Όχι 5.01 1.48 Όχι 5.08 1.42 Όχι 4.67 1.49 

Έκσταση/ 

Αυτοπροβολή 

Ναι 4.03 1.42 

5.79* .004 

Ναι 3.93 1.41 

1.56 .001 

Ναι 4.00 1.39 

5.85* .004 

Όχι 3.85 1.42 Όχι 4.03 1.43 Όχι 3.77 1.52 

Επίτευξη/ 

Κοινωνική 

Αναγνώριση 

Ναι 4.73 1.45 

6.34* .004 

Ναι 4.63 1.44 

.14 .000 

Ναι 4.70 1.42 

11.16* .008 

Όχι 4.54 1.44 Όχι 4.66 1.46 Όχι 4.37 1.54 

Συνεύρεση/ 

Κοινωνικοποίηση 

Ναι 4.74 1.41 

3.45 .002 

Ναι 4.67 1.46 

.22 .000 

Ναι 4.75 1.44 

19.32** .013 

Όχι 4.60 1.51 Όχι 4.70 1.43 Όχι 4.32 1.46 

Αυτοέλεγχος 

/Ανάπτυξη 

∆εξιοτήτων 

Ναι 5.40 1.59 

4.16* .003 

Ναι 5.30 1.63 

.66 .000 

Ναι 5.42 1.59 

23.39** .016 

Όχι 5.23 1.63 Όχι 5.38 1.56 Όχι 4.89 1.64 
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Τέλος στους παράγοντες της δέσµευσης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .98, F(3,1417)=11.40, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών πιστεύουν 

ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας για συµµετοχή στο 

σχολικό πρωτάθληµα είναι προς την σωστή κατεύθυνση και µαθητών που πιστεύουν 

ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας για συµµετοχή στο 

σχολικό πρωτάθληµα δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση σε όλους τους 

παράγοντες, «υιοθέτηση υγειινών στάσεων και συµπεριφορών», F(1,1419)=24.60, 

p<0.001, η
2= .017, «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών», 

F(1,1419)=7.99, p<0.05, η
2= .006 και «ηθικές στάσεις και συµπεριφορές» 

F(1,1419)=17.55, p<0.001, η2= .012. Οι µαθητές που πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια 

εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας είναι προς την σωστή κατεύθυνση είχαν 

µεγαλύτερη δέσµευση στην «υιοθέτηση υγειινών στάσεων και συµπεριφορών», στην 

«αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» και στις «ηθικές στάσεις και 

συµπεριφορές» από ότι οι µαθητές που δεν πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια 

εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας είναι προς την σωστή κατεύθυνση αντίστοιχα 

(οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 24). 

Στην ανεξάρτητη µεταβλητή «κίνητρα 2» δηλαδή µεταξύ µαθητών που 

πιστεύουν ότι τα κίνητρα της πολιτείας για συµµετοχή στο σχολικό πρωτάθληµα 

δηµιουργούν έντονο ανταγωνισµό και χρήση αθέµιτων µέσων για την επίτευξη της 

νίκης µε κάθε τρόπο και µαθητών που δεν πιστεύουν ότι τα κίνητρα της πολιτείας για 

συµµετοχή στο σχολικό πρωτάθληµα δηµιουργούν έντονο ανταγωνισµό και χρήση 

αθέµιτων µέσων για την επίτευξη της νίκης µε κάθε τρόπο στους παράγοντες των 

ανασταλτικών παραγόντων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές, λ= .99, F(5,2500)=4.20, p<0.05. Από τις  αναλύσεις διακύµανσης προέκυψαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που πιστεύουν ότι τα κίνητρα 

(µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας είναι προς την σωστή κατεύθυνση και 

µαθητών που πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας 

για συµµετοχή στο σχολικό πρωτάθληµα δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση µόνο 

στους παράγοντες, «έλλειψη ενδιαφέροντος» F(1,2504)=7.90, p<0.05, η
2= .003, 

«έλλειψη ικανοτήτων» F(1,2504)=9.22, p<0.05, η
2= .004,  «ατοµικά/ψυχολογικά» 

F(1,2504)=8.97, p<0.05, η
2= .004 και «έλλειψη χρόνου» F(1,2504)=13.2, p<0.001, 

η
2= .005. Οι µαθητές που πιστεύουν ότι τα κίνητρα της πολιτείας δηµιουργούν έντονο 

ανταγωνισµό και χρήση αθέµιτων µέσων είχαν περισσότερους ανασταλτικούς 
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παράγοντες  «έλλειψης ενδιαφέροντος», «έλλειψης ικανοτήτων», 

«ατοµικούς/ψυχολογικούς» και «έλλειψης χρόνου» από ότι οι µαθητές που δεν 

πιστεύουν ότι τα κίνητρα της πολιτείας δηµιουργούν έντονο ανταγωνισµό και χρήση 

αθέµιτων µέσων αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 21). 

Στους παράγοντες των κινήτρων µε βάση το Wilk’s λ δεν υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .10, F(5,1433)=.42, p=.834. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

δεν προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που πιστεύουν ότι 

τα κίνητρα της πολιτείας δηµιουργούν έντονο ανταγωνισµό και χρήση αθέµιτων 

µέσων και µαθητών που δεν πιστεύουν ότι τα κίνητρα της πολιτείας δηµιουργούν 

έντονο ανταγωνισµό και χρήση αθέµιτων µέσων σε κανέναν παράγοντα (οι µέσοι 

όροι φαίνονται στον πίνακα 22). 

Στους παράγοντες της ικανοποίησης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .10, F(3,1435)=1.95, p=0.120. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που πιστεύουν ότι τα 

κίνητρα της πολιτείας δηµιουργούν έντονο ανταγωνισµό και χρήση αθέµιτων µέσων 

και µαθητών που δεν πιστεύουν ότι τα κίνητρα της πολιτείας δηµιουργούν έντονο 

ανταγωνισµό και χρήση αθέµιτων µέσων µόνο στον παράγοντα «οργάνωση», 

F(1,1437)=3.90, p<0.05, η2= .003. Οι µαθητές που πιστεύουν ότι τα κίνητρα της 

πολιτείας δηµιουργούν έντονο ανταγωνισµό και χρήση αθέµιτων µέσων είχαν 

µικρότερη ικανοποίηση στην «οργάνωση» από ότι οι µαθητές που δεν πιστεύουν ότι 

τα κίνητρα της πολιτείας δηµιουργούν έντονο ανταγωνισµό και χρήση αθέµιτων 

µέσων αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 23). 

 
Τέλος στους παράγοντες της δέσµευσης µε βάση το Wilk’s λ δεν υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .10, F(3,1435)=1.06, p=0.364. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης δεν προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών  που 

πιστεύουν ότι τα κίνητρα της πολιτείας δηµιουργούν έντονο ανταγωνισµό και χρήση 

αθέµιτων µέσων και µαθητών που δεν πιστεύουν ότι τα κίνητρα της πολιτείας 

δηµιουργούν έντονο ανταγωνισµό και χρήση αθέµιτων µέσων σε κανένα από τους 

παράγοντες της δέσµευσης (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 24). 
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Απόψεις των µαθητών σχετικά µε την αναγκαιότητα των σχολικών 

πρωταθληµάτων 

Στην ανεξάρτητη µεταβλητή «βελτίωση» δηλαδή µεταξύ µαθητών που 

πιστεύουν ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και 

πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην σχολική φυσική 

αγωγή και µαθητών που δεν πιστεύουν ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν 

στην ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία 

στην σχολική φυσική αγωγή στους παράγοντες των ανασταλτικών παραγόντων µε 

βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .93, F(5,2502)=38.7, 

p<0.001. Από τις  αναλύσεις διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ µαθητών που πιστεύουν ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-

ΤΕΙ) της πολιτείας είναι προς την σωστή κατεύθυνση και µαθητών που πιστεύουν ότι 

τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) της πολιτείας για συµµετοχή στο σχολικό 

πρωτάθληµα δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση σε όλους τους παράγοντες, 

«έλλειψη ενδιαφέροντος» F(1,2506)=172.4, p<0.001, η2= .064, «ηθική» F(1,2506)=21.7, 

p<0.001, η
2= .009, «έλλειψη ικανοτήτων» F(1,2506)=12.3, p<0.001, η

2= .005,  

«ατοµικά/ψυχολογικά» F(1,2506)=6.63, p<0.05, η
2= .003 και «έλλειψη χρόνου» 

F(1,2506)=31.7, p<0.001, η2= .013. Οι µαθητές που πιστεύουν ότι τα σχολικά 

πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των 

µαθητών και είναι αναγκαία στην σχολική φυσική αγωγή είχαν λιγότερους 

ανασταλτικούς παράγοντες  «έλλειψης ενδιαφέροντος», «ηθικής», «έλλειψης 

ικανοτήτων», «ατοµικούς/ψυχολογικούς» και «έλλειψης χρόνου» από ότι οι µαθητές 

που δεν πιστεύουν ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική 

και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην σχολική φυσική 

αγωγή αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 20). 

Στους παράγοντες των κινήτρων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .98, F(5,1432)=6.23, p<0.001. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που πιστεύουν ότι τα 

σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και πνευµατική 

καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην σχολική φυσική αγωγή και 

µαθητών που δεν πιστεύουν ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην 

ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην 

σχολική φυσική αγωγή σε όλους τους παράγοντες «φυσική χαλάρωση/απόδραση», 
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F(1,1436)=19.78, p<0.001, η2= .014 «έκσταση/αυτοπροβολή», F(1,1436)=5.85, p<0.05, 

η
2= .004, «επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση», F(1,1436)=11.16, p<0.001, η

2= .008, 

«συνεύρεση/κοινωνικοποίηση», F(1,1436)=19.32, p<0.001, η
2= .013 και 

«αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων» F(1,1436)=23.39, p<0.001, η2= .016. Οι µαθητές 

που πιστεύουν ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και 

πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην σχολική φυσική 

αγωγή είχαν περισσότερα κίνητρα «φυσικής χαλάρωσης/απόδρασης», 

«έκστασης/αυτοπροβολής», «επίτευξης/κοινωνικής αναγνώρισης», 

«συνεύρεσης/κοινωνικοποίησης» και «αυτοελέγχου/ανάπτυξης δεξιοτήτων» από ότι 

οι µαθητές που δεν πιστεύουν ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην 

ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην 

σχολική φυσική αγωγή αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 22). 

 

Πίνακας 23: Μέσοι όροι των παραγόντων της ικανοποίησης σε σχέση µε τα «κίνητρα 1», τα 
«κίνητρα 2» & την «βελτίωση» 

**p<0.001, *p<0.05 

 

Στους παράγοντες της ικανοποίησης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .95, F(3,1434)=25.02, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που 

πιστεύουν ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και 

πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην σχολική φυσική 

αγωγή και µαθητών που δεν πιστεύουν ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν 

στην ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία 

στην σχολική φυσική αγωγή σε όλους τους παράγοντες «ηγεσία», F(1,1436)=37.14, 

Ικανοποίηση 
Κίνητρα 

1 
M SD F η2 

Κίνητρα 

2 
M SD F η2 Βελτίωση M SD F η2 

Ηγεσία 

Ναι 4.65 1.52 

15.42** .011 

Ναι 4.49 1.52 

.56 .000 

Ναι 4.63 1.51 

37.14** .025 

Όχι 4.32 1.58 Όχι 4.56 1.60 Όχι 3.98 1.60 

Οργάνωση 

Ναι 4.01 1.39 

24.34** .017 

Ναι 3.81 1.40 

3.90* .003 

Ναι 3.93 1.38 

12.67** .009 

Όχι 3.64 1.42 Όχι 3.96 1.43 Όχι 3.58 1.50 

Προσωπική 

Επίδοση 

Ναι 5.34 1.10 

21.23** .015 

Ναι 5.17 1.17 

3.25 .002 

Ναι 5.32 1.12 

60.91** .041 

Όχι 5.06 1.22 Όχι 5.29 1.15 Όχι 4.71 1.22 
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p<0.001, η2= .025 «οργάνωση», F(1,1436)=12.67, p<0.001, η2= .009 και «προσωπική 

επίδοση» F(1,1436)=60.91, p<0.001, η2= .041. Οι µαθητές που πιστεύουν ότι τα σχολικά 

πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των 

µαθητών και είναι αναγκαία στην σχολική φυσική αγωγή είχαν µεγαλύτερη 

ικανοποίηση στην «ηγεσία», στην   «οργάνωση» και στην «προσωπική επίδοση» από 

ότι οι µαθητές που δεν πιστεύουν ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην 

ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην 

σχολική φυσική αγωγή αντίστοιχα (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 23). 

 

Πίνακας 24: Μέσοι όροι των παραγόντων της δέσµευσης σε σχέση µε τα «κίνητρα 1», τα 
«κίνητρα 2» & την «βελτίωση» 

**p<0.001, *p<0.05 

 

Τέλος στους παράγοντες της δέσµευσης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .92, F(3,1434)=42.35, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών που 

πιστεύουν ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και 

πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην σχολική φυσική 

αγωγή και µαθητών που δεν πιστεύουν ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν 

στην ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία 

στην σχολική φυσική αγωγή σε όλους τους παράγοντες, «υιοθέτηση υγειινών 

στάσεων και συµπεριφορών», F(1,1436)=77.53, p<0.001, η
2= .051, «αποφυγή 

ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών», F(1,1436)=56.72, p<0.001, η2= .038 και 

«ηθικές στάσεις και συµπεριφορές» F(1,1436)=68.68, p<0.001, η2= .046. Οι µαθητές 

που πιστεύουν ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και 

∆έσµευση 
Κίνητρα 

1 
M SD F η2 

Κίνητρα 

2 
M SD F η2 Βελτίωση M SD F η2 

Υιοθέτηση 

υγιεινών 

στάσεων & 

συµπεριφορών 

Ναι 5.53 1.11 

24.60** .017 

Ναι 5.36 1.18 

1.64 .001 

Ναι 5.52 1.10 

77.53** .051 

Όχι 5.23 1.18 Όχι 5.45 1.14 Όχι 4.82 1.30 

Αποφυγή 

ανθυγιεινών 

στάσεων & 

συµπεριφορών 

Ναι 4.97 1.70 

7.99* .006 

Ναι 4.86 1.75 

.004 .000 

Ναι 5.02 1.70 

56.72** .038 

Όχι 4.71 1.83 Όχι 4.85 1.77 Όχι 4.12 1.83 

Ηθικές 

στάσεις 

& 

συµπεριφορές 

Ναι 5.37 1.45 

17.55** .012 

Ναι 5.19 1.48 

1.02 .001 

Ναι 5.38 1.44 

68.68** .046 

Όχι 5.02 1.61 Όχι 5.28 1.60 Όχι 4.53 1.68 
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πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην σχολική φυσική 

αγωγή είχαν µεγαλύτερη δέσµευση στην «υιοθέτηση υγειινών στάσεων και 

συµπεριφορών», στην «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» και στις 

«ηθικές στάσεις και συµπεριφορές» από ότι οι µαθητές που δεν πιστεύουν ότι τα 

σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και πνευµατική 

καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην σχολική φυσική αγωγή αντίστοιχα 

(οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 24). 

 

Η τάξη φοίτησης των µαθητών 

Στην ανεξάρτητη µεταβλητή «τάξη» δηλαδή µεταξύ µαθητών Α΄ Β΄ & 

Γ΄τάξης στους παράγοντες των ανασταλτικών παραγόντων µε βάση το Wilk’s λ 

υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .98, F(10,5042)=4.10, p<0.001. Από τις  

αναλύσεις διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών 

των τριών τάξεων µόνο στους παράγοντες, «έλλειψη ενδιαφέροντος» F(2,2525)=6.03, 

p<0.05, η2= .005 και «έλλειψη χρόνου» F(2,2525)=11.6, p<0.001, η2= .009.  

 
 
Πίνακας 25: Μέσοι όροι των παραγόντων των εµποδίων σε σχέση µε την «τάξη» & µε την 
«περιοχή» 
 

Εµπόδια Τάξη M SD F η
2 Περιοχή M SD F η

2 

Έλλειψη 
Ενδιαφέροντος 

Α 5.11 1.31 

6.03* .005 

Αστική 4.83 1.36   

Β 4.99 1.34 Ηµιαστική 5.11 1.33 9.08** .007 

Γ 4.87 1.39 Υπεραστική 5.06 1.34   

 
Ηθική 

 

Α 5.58 1.55 

1.29 .001 

Αστική 5.65 1.54   

Β 5.67 1.53 Ηµιαστική 5.59 1.55 .35 .000 

Γ 5.69 1.54 Υπεραστική 5.66 1.53   

Έλλειψη 
Ικανοτήτων 

Α 5.20 1.52 

1.80 .001 

Αστική 5.13 1.56   

Β 5.17 1.60 Ηµιαστική 5.22 1.57 .72 .001 

Γ 5.06 1.62 Υπεραστική 5.13 1.59   

Ατοµικοί 
Ψυχολογικοί 

Α 4.66 1.41 

2.48 .002 

Αστική 4.65 1.38   

Β 4.75 1.37 Ηµιαστική 4.81 1.37 2.87 .002 

Γ 4.60 1.39 Υπεραστική 4.64 1.41   

Έλλειψη 
Χρόνου 

Α 4.65 1.40 

11.6** .009 

Αστική 4.34 1.41   

Β 4.47 1.40 Ηµιαστική 4.70 1.44 10.46** .008 

Γ 4.32 1.37 Υπεραστική 4.50 1.37   

**p<0.001, *p<0.05 
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Οι µαθητές της Α΄ τάξης είχαν λιγότερους ανασταλτικούς παράγοντες από 

τους µαθητές των υπόλοιπων τάξεων και οι µαθητές της Β΄ τάξης λιγότερους από 

τους µαθητές της Γ΄ τάξης και στην «έλλειψη ενδιαφέροντος» και στην «έλλειψη 

χρόνου» (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 25). 

Στους παράγοντες των κινήτρων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .98, F(10.2886)=2.22, p<0.05. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των τριών τάξεων µόνο 

στους παράγοντες «επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση», F(2,1447)=3.58, p<0.05, η2= .005 

και «αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων» F(2,2886)=3.61, p<0.05, η2= .005. Οι µαθητές 

της Α΄ τάξης είχαν περισσότερα κίνητρα από όλους τους υπόλοιπους και οι µαθητές 

της Β΄ τάξης περισσότερα  κίνητρα από τους µαθητές της Γ΄ τάξης στην 

«επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση» και οι µαθητές της Α΄ τάξης είχαν περισσότερα 

κίνητρα από τους µαθητές της Β΄ τάξης ενώ οι µαθητές της Γ΄  τάξης περισσότερα  

κίνητρα από τους µαθητές της Β΄ & Α΄τάξης στον «αυτοέλεγχο/ανάπτυξη 

δεξιοτήτων» (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 26). 

 
Πίνακας 26: Μέσοι όροι των παραγόντων των κινήτρων σε σχέση µε την «τάξη» & µε την 
«περιοχή» 
 

Κίνητρα Τάξη M SD F η
2 Περιοχή M SD F η

2 

 
Φυσική χαλάρωση 

/Απόδραση 
 

Α 5.03 1.46   Αστική 5.19 1.36   

Β 4.98 1.50 1.63 .002 Ηµιαστική 4.81 1.48 6.64* .009 

Γ 5.15 1.38   Υπεραστική 5.07 1.48   

Έκσταση/ 
Αυτοπροβολή 

Α 3.98 1.33   Αστική 3.98 1.46   

Β 3.94 1.47 .125 .000 Ηµιαστική 3.85 1.38 1.25 .002 

Γ 3.97 1.46   Υπεραστική 4.00 1.41   

Επίτευξη/ Κοινωνική 
Αναγνώριση 

Α 4.78 1.42   Αστική 4.73 1.43   

Β 4.60 1.47 3.58* .005 Ηµιαστική 4.58 1.48 1.15 .002 

Γ 4.54 1.45   Υπεραστική 4.63 1.45   

 
Συνεύρεση/ 

Κοινωνικοποίηση 
 

Α 4.73 1.43   Αστική 4.78 1.37   

Β 4.64 1.47 .433 .001 Ηµιαστική 4.66 1.50 1.57 .002 

Γ 4.67 1.45   Υπεραστική 4.62 1.47   

Αυτοέλεγχος/ 
Ανάπτυξη 
∆εξιοτήτων 

Α 5.38 1.57   Αστική 5.32 1.50   

Β 5.18 1.71 3.61* .005 Ηµιαστική 5.21 1.67 1.41 .002 

Γ 5.45 1.51   Υπεραστική 5.39 1.65   

**p<0.001, *p<0.05 

 
Στους παράγοντες της ικανοποίησης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .98, F(6,2890)=5.18, p<0.001. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 
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προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των τριών τάξεων µόνο 

στους παράγοντες «ηγεσία», F(2,1447)=10.97, p<0.001, η2= .015 και «οργάνωση» 

F(2,1447)=6.98 p<0.001, η2= .010. Μεγαλύτερη ικανοποίηση είχαν οι µαθητές της Α΄ 

τάξης, ακολουθώντας της Γ΄ τάξης και τέλος της Β΄ τάξης στην «ηγεσία» και 

µεγαλύτερη ικανοποίηση είχαν οι µαθητές της Α΄ τάξης, ακολουθώντας της Β΄ τάξης 

και τέλος της Γ΄ στην   «οργάνωση» (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 27). 

 

Τέλος στους παράγοντες της δέσµευσης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .98, F(6,2890)=3.72, p<0.05. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των τριών 

τάξεων µόνο στον παράγοντα «ηθικές στάσεις και συµπεριφορές» F(2,1447)=8.25, 

p<0.001, η2= .011. Οι µαθητές της Α΄ τάξης είχαν µεγαλύτερη ικανοποίηση από τους 

υπόλοιπους  και της Β΄ τάξης  µεγαλύτερη από της Γ΄ τάξης στις «ηθικές στάσεις και 

συµπεριφορές» (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 28). 

 

Η περιοχή διαµονής των µαθητών 

Στην ανεξάρτητη µεταβλητή «περιοχή 2» δηλαδή µεταξύ µαθητών αστικής, 

ηµιαστικής και υπεραστικής περιοχής στους παράγοντες των ανασταλτικών 

παραγόντων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .98, 

F(10,5042)=4.39, p<0.001. Από τις  αναλύσεις διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών αστικής, ηµιαστικής και υπεραστικής περιοχής  

 
Πίνακας 27: Μέσοι όροι των παραγόντων της ικανοποίησης σε σχέση µε την «τάξη» & µε την 
«περιοχή» 
 
Ικανοποίηση Τάξη M SD F η

2 Περιοχή M SD F η
2 

 
Ηγεσία 

 

Α 4.77 1.45   Αστική 4.28 1.52   

Β 4.38 1.57 10.97** .015 Ηµιαστική 4.48 1.53 9.04** .012 

Γ 4.37 1.60   Υπεραστική 4.68 1.55   

Οργάνωση 

Α 4.00 1.40   Αστική 3.60 1.48   

Β 3.89 1.43 6.98* .010 Ηµιαστική 3.91 1.39 10.51** .014 

Γ 3.65 1.39   Υπεραστική 4.00 1.36   

Προσωπική 
Επίδοση 

Α 5.32 1.10   Αστική 5.13 1.18   

Β 5.16 1.20 2.91 .004 Ηµιαστική 5.09 1.20 6.02* .008 

Γ 5.16 1.17   Υπεραστική 5.33 1.12   

**p<0.001, *p<0.05 
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µόνο στους παράγοντες, «έλλειψη ενδιαφέροντος» F(2,2525)=9.08, p<0.001, η2= .007 

και «έλλειψη χρόνου» F(2,2525)=10.46, p<0.001, η2= .008. Οι µαθητές αστικής 

περιοχής είχαν περισσότερους ανασταλτικούς παράγοντες από τους υπόλοιπους και 

υπεραστικής περισσότερους από της αστικής (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 

25). 

Στους παράγοντες των κινήτρων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .98, F(10.2886)=2.68, p<0.05. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών αστικής, ηµιαστικής 

και υπεραστικής περιοχής µόνο στον παράγοντα «φυσική χαλάρωση/απόδραση», 

F(2,1447)=6.64, p<0.001, η2= .009. Περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές της αστικής 

περιοχής ακολουθώντας της υπεραστικής και τέλος της ηµιαστικής περιοχής στην 

«φυσική χαλάρωση/απόδραση» (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 26). 

Στους παράγοντες της ικανοποίησης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .98, F(6,2890)=5.93, p<0.001. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών αστικής, ηµιαστικής 

και υπεραστικής περιοχής σε όλους τους παράγοντες «ηγεσία», F(2,1447)=9.04, 

p<0.001, η2= .012 «οργάνωση», F(2,1447)=10.51, p<0.001, η2= .014 και «προσωπική 

επίδοση» F(2,1447)=6.02, p<0.05, η2= .008. Στην «ηγεσία» και στην «οργάνωση» 

περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές της υπεραστικής περιοχής, ακολουθώντας της 

ηµιαστικής και τέλος της αστικής, ενώ στην   «προσωπική επίδοση» περισσότερα 

κίνητρα είχαν οι µαθητές της υπεραστικής περιοχής, ακολουθώντας της αστικής και 

τέλος της ηµιαστικής περιοχής (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 27). 

 
Πίνακας 28: Μέσοι όροι των παραγόντων της δέσµευσης σε σχέση µε την «τάξη» & µε την 
«περιοχή» 
 

∆έσµευση Τάξη M SD F η2 Περιοχή M SD F η2 

 
Υιοθέτηση 

υγιεινών στάσεων 
& συµπεριφορών 

 

Α 5.45 1.11   Αστική 5.22 1.23   

Β 5.41 1.17 2.17 .003 Ηµιαστική 5.47 1.17 6.35* .009 

Γ 5.29 1.22   Υπεραστική 5.46 1.11   

Αποφυγή 
ανθυγιεινών 
στάσεων & 

συµπεριφορών 

Α 4.95 1.72   Αστική 4.76 1.81   

Β 4.76 1.78 1.62 .002 Ηµιαστική 4.94 1.70 .10 .001 

Γ 4.82 1.77   Υπεραστική 4.84 1.76   

Ηθικές στάσεις 
& συµπεριφορές 

Α 5.44 1.43   Αστική 5.16 1.57   

Β 5.14 1.54 8.25** .011 Ηµιαστική 5.29 1.47 .65 .001 

Γ 5.05 1.57   Υπεραστική 5.22 1.52   

**p<0.001, *p<0.05 
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Τέλος στους παράγοντες της δέσµευσης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .99, F(6,2890)=2.28, p<0.05. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών αστικής, 

ηµιαστικής και υπεραστικής περιοχής µόνο στον παράγοντα «υιοθέτηση υγειινών 

στάσεων και συµπεριφορών», F(2,1447)=6.35, p<0.05, η2= .009. Οι µαθητές αστικής 

περιοχής είχαν µικρότερη δέσµευση από τους υπόλοιπους και υπεραστικής  

µικρότερη δέσµευση από της αστικής (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 28). 

 

Είδη κινήτρων που προτιµούν οι µαθητές για να συµµετάσχουν στο σχολικό 

πρωτάθληµα 

Στην ανεξάρτητη µεταβλητή «κίνητρα 3» µεταξύ µαθητών των τεσσάρων 

επιπέδων ως προς την προτίµηση των κινήτρων της πολιτείας για συµµετοχή τους στο 

σχολικό πρωτάθληµα, δηλαδή µαθητών που προτιµούσαν µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-

ΤΕΙ (1o επίπεδο), µαθητών που προτιµούσαν ηθικά κίνητρα (2o επίπεδο), µαθητών 

που προτιµούσαν οικονοµικά κίνητρα (3o επίπεδο) και µαθητών που προτιµούσαν 

ψυχαγωγικά κίνητρα (4o επίπεδο) για την συµµετοχή τους στο σχολικό πρωτάθληµα  

στους παράγοντες των ανασταλτικών παραγόντων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .97, F(15,5979)=3.33, p<0.001. Από τις  αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των 

τεσσάρων επιπέδων προτίµησης κινήτρων µόνο στους παράγοντες, «έλλειψη 

ενδιαφέροντος» F(3,2170)=9.03, p<0.001, η2= .012, «ηθική» F(3,2170)=3.87, p<0.05, 

η
2= .005, «έλλειψη ικανοτήτων» F(3,2170)=3.31, p<0.05, η

2= .005 και «έλλειψη 

χρόνου» F(3.2170)=8.24, p<0.001, η2= .011. Και στους τέσσερις παραπάνω παράγοντες 

περισσότερους ανασταλτικούς παράγοντες είχαν οι µαθητές του 1ου επιπέδου 

προτίµησης κινήτρων, ακολουθώντας του 2ου επιπέδου, κατόπιν του 4ου 
και τέλος του 

3ου επιπέδου, (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 29). 

Στους παράγοντες των κινήτρων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .98, F(15,3390)=1.87, p<0.05. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των τεσσάρων 

επιπέδων προτίµησης κινήτρων µόνο στους παράγοντες «επίτευξη/κοινωνική 

αναγνώριση»,  F(3,1232)=2.73, p<0.05, η2= .007, και «αυτοέλεγχος/ανάπτυξη 

Πίνακας 29: Μέσοι όροι των παραγόντων των εµποδίων σε σχέση µε τα «αναβολικά 3», τα 
«κίνητρα 3» & µε το «άθληµα 3» 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:02 EEST - 54.219.128.100



 

145 
 

Εµπόδια 
Αναβολικά 

3 
M SD F η2 Κίνητρα 3 M SD F η2 Άθληµα 3 M SD F η2 

Έ
λ
λ
ει
ψ
η
 Ε
ν
δ
ια
φ
έρ
ο
ν
το
ς 

Πήρα 
αναβολικά 

& θα 
ξαναπάρω 

4.32 1.36 

9.
71

**
 

.0
12

 

Μόρια 
εισαγωγής 
σε Α.Ε.Ι.-
Τ.Ε.Ι. 

5.19 1.31 

9.
03

**
 

.0
12

 

Ίδιο άθληµα σε 
πρωτάθληµα & 

σύλλογο 
5.86 1.04 

15
1.

2*
* 

.1
98

 

∆εν πήρα 
& ούτε θα 
πάρω 

5.03 1.34 
Ηθικά 
κίνητρα 

5.00 1.33 

∆ιαφορετικό 
άθληµα σε 

πρωτάθληµα & 
σύλλογο 

5.38 1.21 

Πήρα 
αναβολικά, 
δεν θα 

ξαναπάρω 

4.83 1.20 
Οικονοµικά 
κίνητρα 

4.77 1.35 
Μόνο στο 

πρωτάθληµα 
5.07 1.23 

∆εν πήρα 
αλλά θα 
πάρω 

4.92 1.46 
Ψυχαγωγικά 
κίνητρα 

4.94 1.36 
Μόνο στο 
σύλλογο 

5.07 1.24 

- - - - - - 
∆εν συµµετέχω 

πουθενά 
4.33 1.29 

Η
θ
ικ
ή
 

Πήρα 
αναβολικά 

& θα 
ξαναπάρω 

4.28 1.74 
50

.0
8*

* 

.0
58

 

Μόρια 
εισαγωγής 
σε Α.Ε.Ι.-
Τ.Ε.Ι. 

5.79 1.47 

3.
87

* 

.0
05

 

Ίδιο άθληµα σε 
πρωτάθληµα & 

σύλλογο 
5.84 1.42 

4.
21

* 

.0
07

 

∆εν πήρα 
& ούτε θα 
πάρω 

5.77 1.47 
Ηθικά 
κίνητρα 

5.77 1.52 

∆ιαφορετικό 
άθληµα σε 

πρωτάθληµα & 
σύλλογο 

5.59 1.65 

Πήρα 
αναβολικά, 
δεν θα 

ξαναπάρω 

4.53 1.76 
Οικονοµικά 
κίνητρα 

5.52 1.57 
Μόνο στο 

πρωτάθληµα 
5.69 1.54 

∆εν πήρα 
αλλά θα 
πάρω 

4.93 1.68 
Ψυχαγωγικά 
κίνητρα 

5.59 1.58 
Μόνο στο 
σύλλογο 

5.61 1.50 

- - - - - - 
∆εν συµµετέχω 

πουθενά 
5.52 1.57 

Έ
λ
λ
ει
ψ
η
 Ι
κ
α
ν
ο
τή
τω

ν
 

 

Πήρα 
αναβολικά 

& θα 
ξαναπάρω 

5.12 1.79 

1.
14

 

.0
01

 

Μόρια 
εισαγωγής 
σε Α.Ε.Ι.-
Τ.Ε.Ι. 

5.28 1.55 
3.

31
* 

.0
05

 

Ίδιο άθληµα σε 
πρωτάθληµα & 

σύλλογο 
5.96 1.25 

97
.8

**
 

.1
36

 

∆εν πήρα 
& ούτε θα 
πάρω 

5.14 1.57 
Ηθικά 
κίνητρα 

5.01 1.62 

∆ιαφορετικό 
άθληµα σε 

πρωτάθληµα & 
σύλλογο 

5.84 1.20 

Πήρα 
αναβολικά, 
δεν θα 

ξαναπάρω 

5.14 1.69 
Οικονοµικά 
κίνητρα 

5.11 1.57 
Μόνο στο 

πρωτάθληµα 
5.13 1.47 

∆εν πήρα 
αλλά θα 
πάρω 

5.45 1.49 
Ψυχαγωγικά 
κίνητρα 

5.14 1.58 
Μόνο στο 
σύλλογο 

5.18 1.49 

- - - - - - 
∆εν συµµετέχω 

πουθενά 
4.52 1.62 

Α
το
µ
ικ
ά
 /

  Ψ
υ
χο
λ
ο
γι
κ
ά
 

 

Πήρα 
αναβολικά 

& θα 
ξαναπάρω 

4.56 1.34 

2.
01

 

.0
02

 

Μόρια 
εισαγωγής 
σε Α.Ε.Ι.-
Τ.Ε.Ι. 

4.72 1.43 

.7
4 

.0
01

 

Ίδιο άθληµα σε 
πρωτάθληµα & 

σύλλογο 
5.13 1.35 

33
.5

**
 

.0
51

 

∆εν πήρα 
& ούτε θα 
πάρω 

4.69 1.40 
Ηθικά 
κίνητρα 

4.65 1.37 

∆ιαφορετικό 
άθληµα σε 

πρωτάθληµα & 
σύλλογο 

4.93 1.35 

Πήρα 
αναβολικά, 
δεν θα 

ξαναπάρω 

4.82 1.24 
Οικονοµικά 
κίνητρα 

4.61 1.36 
Μόνο στο 

πρωτάθληµα 
4.72 1.35 

∆εν πήρα 
αλλά θα 
πάρω 

4.36 1.27 
Ψυχαγωγικά 
κίνητρα 

4.62 1.43 
Μόνο στο 
σύλλογο 

4.62 1.43 

- - - - - - 
∆εν συµµετέχω 

πουθενά 
4.33 1.35 

Έ
λ
λ
ει
ψ
η
  Χ

ρ
ό
ν
ο
υ
 

 

Πήρα 
αναβολικά 

& θα 
ξαναπάρω 

3.80 1.68 

9.
46

**
 

.0
11

 

Μόρια 
εισαγωγής 
σε Α.Ε.Ι.-
Τ.Ε.Ι. 

4.69 1.39 

8.
24

**
 

.0
11

 

Ίδιο άθληµα σε 
πρωτάθληµα & 

σύλλογο 
5.04 1.44 

40
.0

6*
* 

.0
61

 

∆εν πήρα 
& ούτε θα 
πάρω 

4.53 1.37 
Ηθικά 
κίνητρα 

4.50 1.41 

∆ιαφορετικό 
άθληµα σε 

πρωτάθληµα & 
σύλλογο 

4.84 1.33 

Πήρα 
αναβολικά, 
δεν θα 

ξαναπάρω 

4.44 1.53 
Οικονοµικά 
κίνητρα 

4.68 1.44 
Μόνο στο 

πρωτάθληµα 
4.38 1.34 

∆εν πήρα 
αλλά θα 
πάρω 

4.35 1.47 
Ψυχαγωγικά 
κίνητρα 

4.44 1.31 
Μόνο στο 
σύλλογο 

4.46 1.49 

- - - - - - 
∆εν συµµετέχω 

πουθενά 
4.17 1.30 

**p<0.001, *p<0.05 

 

δεξιοτήτων» F(3,1232)=3.90, p<0.05, η2= .009. Στην «επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση» 

περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές του 4ου επιπέδου προτίµησης κινήτρων, 
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ακολουθώντας του 4ου επιπέδου, κατόπιν του 3ου και τέλος του 2ου επιπέδου ενώ στον 

«αυτοέλεγχο/ανάπτυξη δεξιοτήτων» περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές του 1ου 

επιπέδου προτίµησης κινήτρων, ακολουθώντας του 2ου επιπέδου, κατόπιν του 4ου 
και 

τέλος του 3ου επιπέδου, (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 30). 

Στους παράγοντες της ικανοποίησης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .97, F(9,2994)=3.65, p<0.001. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των τεσσάρων 

επιπέδων προτίµησης κινήτρων σε όλους τους παράγοντες «ηγεσία», F(3,1232)=6.38, 

p<0.001, η2= .015, «οργάνωση», F(3,1232)=3.30, p<0.05, η2= .028 και «προσωπική 

επίδοση» F(3,1232)=3.82, p<0.05, η2= .009. Στην «ηγεσία» µεγαλύτερη ικανοποίηση 

είχαν οι µαθητές του 1ου επιπέδου ακολουθώντας του 2ου επιπέδου, κατόπιν του 4ου 

και τέλος του 3ου επιπέδου, στην «οργάνωση» µεγαλύτερη ικανοποίηση είχαν οι 

µαθητές του 1ου επιπέδου ακολουθώντας του 4ου επιπέδου, κατόπιν του 3ου 
και τέλος 

του 2ου επιπέδου ενώ στην «προσωπική επίδοση» µεγαλύτερη ικανοποίηση είχαν οι 

µαθητές του 1ου επιπέδου ακολουθώντας του 3ου επιπέδου, κατόπιν του 4ου 
και τέλος 

του 2ου επιπέδου (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 31). 

Τέλος στους παράγοντες της δέσµευσης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .96, F(9,2994)=6.06, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των 

τεσσάρων επιπέδων προτίµησης κινήτρων σε όλους τους παράγοντες «υιοθέτηση 

υγειινών στάσεων και συµπεριφορών», F(3,1232)=7.98, p<0.001, η2= .019, «αποφυγή 

ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών», F(3,1232)=9.39, p<0.001, η2= .022 και 

«ηθικές στάσεις και συµπεριφορές», F(3,1232)=11.22, p<0.001, η
2= .027. Στην  

«υιοθέτηση υγειινών στάσεων και συµπεριφορών» µεγαλύτερη δέσµευση είχαν οι 

µαθητές του 1ου επιπέδου, ακολουθώντας του 2ου επιπέδου, κατόπιν του 4ου 
και τέλος 

του 3ου επιπέδου, στην «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» 

µεγαλύτερη δέσµευση είχαν οι µαθητές του 2ου επιπέδου ακολουθώντας του 1ου, 

κατόπιν του 4ου επιπέδου και τέλος του 3ου επιπέδου και στις «ηθικές στάσεις και 

συµπεριφορές» µεγαλύτερη δέσµευση είχαν οι µαθητές του 2ου επιπέδου
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Πίνακας 30: Μέσοι όροι των παραγόντων των κινήτρων σε σχέση µε τα «αναβολικά 3», τα «κίνητρα 3» & µε το «άθληµα 3» 
 

Κίνητρα Αναβολικά 3 M SD F η2 Κίνητρα 3 M SD F η2 Άθληµα 3 M SD F η2 

Φ
υ
σ
ικ
ή
 

Χ
α
λ
ά
ρ
ω
σ
η
  

/Α
π
ό
δ
ρ
α
σ
η
 

Πήρα αναβολικά & θα ξαναπάρω 4.39 1.48 

5.
53

* 

.0
12

 

Μόρια εισαγωγής σε 
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 

5.10 1.47 

1.
69

 

.0
04

 

Ίδιο άθληµα σε πρωτάθληµα & 
σύλλογο 

5.14 1.49 

5.
81

**
 

.0
16

 ∆εν πήρα & ούτε θα πάρω 5.07 1.45 Ηθικά κίνητρα 5.11 1.40 
∆ιαφορετικό άθληµα σε 
πρωτάθληµα & σύλλογο 

5.28 1.41 

Πήρα αναβολικά. δεν θα 
ξαναπάρω 

4.72 1.48 Οικονοµικά κίνητρα 4.89 1.42 Μόνο στο πρωτάθληµα 4.94 1.41 

∆εν πήρα αλλά θα πάρω 5.33 1.22 Ψυχαγωγικά κίνητρα 5.17 1.40 Μόνο στο σύλλογο 5.48 1.19 
-   -   ∆εν συµµετέχω πουθενά 4.34 1.43 

Έ
κ
σ
τα
σ
η
/ 

Α
υ
το
π
ρ
ο
β
ο
λ
ή
 

 

Πήρα αναβολικά & θα ξαναπάρω 4.02 1.67 

4.
67

* 

.0
10

 

Μόρια εισαγωγής σε 
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 

4.01 1.40 

1.
39

 

.0
03

 

Ίδιο άθληµα σε πρωτάθληµα & 
σύλλογο 

4.07 1.46 

2.
43

* 

.0
07

 ∆εν πήρα & ούτε θα πάρω 3.92 1.41 Ηθικά κίνητρα 3.80 1.37 
∆ιαφορετικό άθληµα σε 
πρωτάθληµα & σύλλογο 

3.95 1.37 

Πήρα αναβολικά. δεν θα 
ξαναπάρω 

4.24 1.18 Οικονοµικά κίνητρα 3.99 1.46 Μόνο στο πρωτάθληµα 3.89 1.39 

∆εν πήρα αλλά θα πάρω 4.62 1.27 Ψυχαγωγικά κίνητρα 3.93 1.40 Μόνο στο σύλλογο 3.87 .76 
-   -   ∆εν συµµετέχω πουθενά 3.54 1.51 

Ε
π
ίτ
ευ
ξη

/Κ
ο
ιν
ω
ν
ι

κ
ή
 Α
ν
α
γν
ώ
ρ
ισ
η
 

 

Πήρα αναβολικά & θα ξαναπάρω 4.40 1.51 

4.
94

* 

.0
10

 

Μόρια εισαγωγής σε 
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 

4.81 1.41 

2.
73

* 

.0
07

 

Ίδιο άθληµα σε πρωτάθληµα & 
σύλλογο 

4.80 1.47 

3.
93

* 

.0
11

 ∆εν πήρα & ούτε θα πάρω 4.64 1.45 Ηθικά κίνητρα 4.53 1.48 
∆ιαφορετικό άθληµα σε 
πρωτάθληµα & σύλλογο 

4.67 1.47 

Πήρα αναβολικά. δεν θα 
ξαναπάρω 

4.29 1.32 Οικονοµικά κίνητρα 4.56 1.52 Μόνο στο πρωτάθληµα 4.52 1.42 

∆εν πήρα αλλά θα πάρω 5.31 1.26 Ψυχαγωγικά κίνητρα 4.72 1.35 Μόνο στο σύλλογο 4.85 .88 
-   -   ∆εν συµµετέχω πουθενά 4.23 1.48 

 
Σ
υ
ν
εύ
ρ
εσ
η
/ 

Κ
ο
ιν
ω
ν
ικ
ο
π
ο
ίη
σ
η
 

 

Πήρα αναβολικά & θα ξαναπάρω 4.16 1.53 

2.
92

* 

.0
06

 

Μόρια εισαγωγής σε 
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 

4.79 1.41 

2.
19

 

.0
05

 

Ίδιο άθληµα σε πρωτάθληµα & 
σύλλογο 

4.76 1.47 

2.
99

* 

.0
08

 ∆εν πήρα & ούτε θα πάρω 4.71 1.44 Ηθικά κίνητρα 4.65 1.40 
∆ιαφορετικό άθληµα σε 
πρωτάθληµα & σύλλογο 

4.71 1.49 

Πήρα αναβολικά. δεν θα 
ξαναπάρω 

4.72 1.49 Οικονοµικά κίνητρα 4.51 1.47 Μόνο στο πρωτάθληµα 4.65 1.42 

∆εν πήρα αλλά θα πάρω 4.56 1.63 Ψυχαγωγικά κίνητρα 4.77 1.49 Μόνο στο σύλλογο 4.66 1.23 
-   -   ∆εν συµµετέχω πουθενά 4.03 1.38 

 
Α
υ
το
έλ
εγ
χο
ς/
Α
ν
ά
π
τ

υ
ξη

. 
∆
εξ
ιο
τή
τω

ν
 

Πήρα αναβολικά & θα ξαναπάρω 4.59 1.78 

7.
50

**
 

.0
16

 

Μόρια εισαγωγής σε 
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 

5.48 1.54 

3.
90

* 

.0
09

 

Ίδιο άθληµα σε πρωτάθληµα & 
σύλλογο 

5.51 1.65 

4.
09

* 

.0
11

 ∆εν πήρα & ούτε θα πάρω 5.36 1.60 Ηθικά κίνητρα 5.40 1.59 
∆ιαφορετικό άθληµα σε 

πρωτάθληµα 
& σύλλογο 

5.24 1.77 

Πήρα αναβολικά. δεν θα 
ξαναπάρω 

4.57 1.57 Οικονοµικά κίνητρα 5.03 1.64 Μόνο στο πρωτάθληµα 5.21 1.52 

∆εν πήρα αλλά θα πάρω 5.52 1.49 Ψυχαγωγικά κίνητρα 5.35 1.63 Μόνο στο σύλλογο 5.31 1.44 
-   -   ∆εν συµµετέχω πουθενά 4.86 1.47 

**p<0.001, *p<0.05 
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ακολουθώντας του 3ου επιπέδου, κατόπιν του 1ου 
και τέλος του 4ου (οι µέσοι όροι 

φαίνονται στον πίνακα 32). 

 

Οι στάσεις των µαθητών σε σχέση µε τα αναβολικά 

Στην ανεξάρτητη µεταβλητή «αναβολικά 3» µεταξύ µαθητών των τεσσάρων 

επιπέδων ως προς την χρήση ή µη και την πρόθεση χρήσης ή µη αναβολικών από 

τους µαθητές κατά την συµµετοχή τους στο σχολικό πρωτάθληµα, δηλαδή µαθητών 

που πήραν αναβολικά και θα ξαναπάρουν (1o επίπεδο), µαθητών που ούτε πήραν 

αναβολικά ούτε θα πάρουν (2o επίπεδο), µαθητών που πήραν αναβολικά αλλά δεν θα 

ξαναπάρουν (3o επίπεδο) και µαθητών που δεν πήραν αναβολικά αλλά θα πάρουν (4o 

επίπεδο) στους παράγοντες των ανασταλτικών παραγόντων µε βάση το Wilk’s λ 

υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .92, F(15,6860)=13.2, p<0.001. Από τις  

αναλύσεις διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών 

των τεσσάρων επιπέδων χρήσης ή µη και πρόθεσης χρήσης ή µη αναβολικών από 

τους µαθητές µόνο στους παράγοντες, «έλλειψη ενδιαφέροντος» F(3,2489)=9.71, 

p<0.001, η2= .012, «ηθική» F(3,2489)=50.8, p<0.05, η2= .058 και «έλλειψη χρόνου» 

F(3.2489)=9.46, p<0.001, η
2= .011. Και στους τέσσερις παραπάνω παράγοντες 

περισσότερους ανασταλτικούς παράγοντες είχαν οι µαθητές του 1ου επιπέδου χρήσης 

ή µη και πρόθεσης χρήσης ή µη αναβολικών από τους µαθητές, ακολουθώντας του 

3ου επιπέδου, κατόπιν του 4ου 
και τέλος του 2ου επιπέδου, (οι µέσοι όροι φαίνονται 

στον πίνακα 29). 

Στους παράγοντες των κινήτρων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .96, F(15,3926)=4.24, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των 

τεσσάρων επιπέδων χρήσης ή µη και πρόθεσης χρήσης ή µη αναβολικών από τους 

µαθητές σε όλους τους παράγοντες «φυσική χαλάρωση/απόδραση», F(3,1426)=5.53, 

p<0.05, η
2= .012 «έκσταση/αυτοπροβολή», F(3,1426)=4.67, p<0.05, η

2= .010 

«επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση», F(3,1426)=4.94, p<0.05, η
2= .010 

«συνεύρεση/κοινωνικοποίηση», F(3,1426)=2.92, p<0.05, η
2= .006 και 

«αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων» F(3,1426)=7.50, p<0.001, η2= .016. Στην «φυσική  
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Πίνακας 31: Μέσοι όροι των παραγόντων της ικανοποίησης σε σχέση µε τα «αναβολικά 3», τα «κίνητρα 3» & µε το «άθληµα 3» 
 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Αναβολικά 3 M SD F η2 Κίνητρα 3 M SD F η2 Άθληµα 3 M SD F η2 

Ηγεσία 
 

Πήρα αναβολικά & θα 
ξαναπάρω 

3.93 1.50 

13.48** .028 

Μόρια εισαγωγής σε 
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 

4.64 1.50 

6.38** .015 

Ίδιο άθληµα σε πρωτάθληµα & 
σύλλογο 

4.64 1.60 

2.11 .006 

∆εν πήρα & ούτε θα 
πάρω 

4.60 1.52 Ηθικά κίνητρα 4.59 1.59 
∆ιαφορετικό άθληµα σε 
πρωτάθληµα & σύλλογο 

4.42 1.61 

Πήρα αναβολικά. δεν θα 
ξαναπάρω 

3.29 1.52 Οικονοµικά κίνητρα 4.10 1.59 Μόνο στο πρωτάθληµα 4.42 1.50 

∆εν πήρα αλλά θα πάρω 4.09 1.65 Ψυχαγωγικά κίνητρα 4.41 1.57 Μόνο στο σύλλογο 5.10 1.72 

-   -   ∆εν συµµετέχω πουθενά 4.41 1.13 

Οργάνωση 
 

Πήρα αναβολικά & θα 
ξαναπάρω 

3.60 1.43 

2.39 .005 

Μόρια εισαγωγής σε 
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 

4.00 1.39 

3.30* .008 

Ίδιο άθληµα σε πρωτάθληµα & 
σύλλογο 

3.97 1.47 

1.63 .004 

∆εν πήρα & ούτε θα 
πάρω 

3.89 1.41 Ηθικά κίνητρα 3.70 1.40 
∆ιαφορετικό άθληµα σε 
πρωτάθληµα & σύλλογο 

3.80 1.40 

Πήρα αναβολικά. δεν θα 
ξαναπάρω 

3.74 1.39 Οικονοµικά κίνητρα 3.73 1.45 Μόνο στο πρωτάθληµα 3.78 1.38 

∆εν πήρα αλλά θα πάρω 3.45 1.30 Ψυχαγωγικά κίνητρα 3.78 1.45 Μόνο στο σύλλογο 4.12 1.49 

-   -   ∆εν συµµετέχω πουθενά 3.78 .99 

Προσωπική 
Επίδοση 

Πήρα αναβολικά & θα 
ξαναπάρω 

4.69 1.42 

7.50** .016 

Μόρια εισαγωγής σε 
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 

5.36 1.15 

3.82* .009 

Ίδιο άθληµα σε πρωτάθληµα & 
σύλλογο 

5.50 1.16 

21.44** .056 

∆εν πήρα & ούτε θα 
πάρω 

5.26 1.13 Ηθικά κίνητρα 5.16 1.11 
∆ιαφορετικό άθληµα σε 
πρωτάθληµα & σύλλογο 

5.26 1.17 

Πήρα αναβολικά. δεν θα 
ξαναπάρω 

4.70 1.40 Οικονοµικά κίνητρα 5.06 1.26 Μόνο στο πρωτάθληµα 4.99 1.07 

∆εν πήρα αλλά θα πάρω 5.35 1.11 Ψυχαγωγικά κίνητρα 5.23 1.10 Μόνο στο σύλλογο 4.65 1.01 

-   -   ∆εν συµµετέχω πουθενά 4.47 1.37 

**p<0.001, *p<0.05 
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χαλάρωση/απόδραση» περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές του 4ου επιπέδου 

χρήσης ή µη και πρόθεσης χρήσης ή µη αναβολικών από τους µαθητές, 

ακολουθώντας του 2ου επιπέδου κατόπιν του 3ου & τέλος του 1ου επιπέδου, στην 

«έκσταση/αυτοπροβολή» περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές του 3ου επιπέδου 

χρήσης ή µη και πρόθεσης χρήσης ή µη αναβολικών από τους µαθητές, 

ακολουθώντας του 4ου επιπέδου κατόπιν του 2ου & τέλος του 1ου επιπέδου, στην 

«επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση» περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές του 3ου 

επιπέδου χρήσης ή µη και πρόθεσης χρήσης ή µη αναβολικών από τους µαθητές, 

ακολουθώντας του 2ου επιπέδου κατόπιν του 4ου & τέλος του 1ου επιπέδου, στην 

«συνεύρεση/κοινωνικοποίηση» περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές του 4ου 

επιπέδου χρήσης ή µη και πρόθεσης χρήσης ή µη αναβολικών από τους µαθητές, 

ακολουθώντας του 2ου επιπέδου κατόπιν του 1ου & τέλος του 3ου επιπέδου και στον 

«αυτοέλεγχο/ανάπτυξη δεξιοτήτων» περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές του 3ου 

επιπέδου χρήσης ή µη και πρόθεσης χρήσης ή µη αναβολικών από τους µαθητές, 

ακολουθώντας του 2ου επιπέδου, κατόπιν του 4ου 
και τέλος του 1ου επιπέδου, (οι µέσοι 

όροι φαίνονται στον πίνακα 30). 

Στους παράγοντες της ικανοποίησης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .96, F(9,3463)=6.38, p<0.001. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των τεσσάρων 

επιπέδων χρήσης ή µη και πρόθεσης χρήσης ή µη αναβολικών από τους µαθητές µόνο 

στους παράγοντες «ηγεσία», F(3,1425)=13.48, p<0.001, η2= .028 και «προσωπική 

επίδοση» F(3,1425)=7.50, p<0.001, η2= .016. Στην «ηγεσία» µεγαλύτερη ικανοποίηση 

είχαν οι µαθητές του 3ου επιπέδου ακολουθώντας του 1ου επιπέδου, κατόπιν του 4ου 

και τέλος του 2ου επιπέδου ενώ στην «προσωπική επίδοση» µεγαλύτερη ικανοποίηση 

είχαν οι µαθητές του 4ου επιπέδου ακολουθώντας του 2ου επιπέδου, κατόπιν του 3ου 

και τέλος του 1ου επιπέδου (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 31). 

 
Τέλος στους παράγοντες της δέσµευσης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .91, F(9,3463)=15.45, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των 

τεσσάρων επιπέδων χρήσης ή µη και πρόθεσης χρήσης ή µη αναβολικών από τους 

µαθητές σε όλους τους παράγοντες «υιοθέτηση υγειινών στάσεων και 

συµπεριφορών», F(3,1425)=18.23, p<0.001, η2= .037, «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων 

και συµπεριφορών», F(3,1425)=18.32, p<0.001, η2= .037 και «ηθικές στάσεις και 
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συµπεριφορές», F(3,1425)=33.66, p<0.001, η
2= .066. Στην «υιοθέτηση υγειινών 

στάσεων και συµπεριφορών» µεγαλύτερη δέσµευση είχαν οι µαθητές του 4ου 

επιπέδου, ακολουθώντας του 1ου επιπέδου, κατόπιν του 3ου 
και τέλος του 2ου 

επιπέδου, στην «αποφυγή ανθυγειινών στάσεων και συµπεριφορών» µεγαλύτερη 

δέσµευση είχαν οι µαθητές του 4ου επιπέδου, ακολουθώντας του 1ου επιπέδου, 

κατόπιν του 2ου 
και τέλος του 3ου επιπέδου ενώ στις «ηθικές στάσεις και 

συµπεριφορές» µεγαλύτερη δέσµευση είχαν οι µαθητές του 3ου επιπέδου, 

ακολουθώντας του 1ου επιπέδου, κατόπιν του 2ου επιπέδου και τέλος του 4ου επιπέδου 

(οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 32). 

 

Οι στάσεις των µαθητών σε σχέση µε τo άθληµα συµµετοχής 

Στην ανεξάρτητη µεταβλητή «άθληµα 3» µεταξύ µαθητών των πέντε 

επιπέδων ως προς την συµµετοχή ή µη των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα και 

την συµµετοχή ή µη των µαθητών σε αθλητικό σύλλογο, δηλαδή µαθητών που 

συµµετείχαν σε ίδιο αθλήµατα στο πρωτάθληµα µε αυτό που έκαναν και στον 

σύλλογο (1o επίπεδο), µαθητών που συµµετείχαν σε άλλο αθλήµατα στο πρωτάθληµα 

µε αυτό που έκαναν στον σύλλογο (2o επίπεδο), µαθητών που συµµετείχαν µόνο στο 

πρωτάθληµα (3o επίπεδο) µαθητών που συµµετείχαν µόνο σε σύλλογο (4o επίπεδο) 

και µαθητών που δεν συµµετείχαν πουθενά, ούτε στο πρωτάθληµα ούτε σε σύλλογο 

(5ο επίπεδο), στους παράγοντες των ανασταλτικών παραγόντων µε βάση το Wilk’s λ 

υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .76, F(20,8239)=35.3, p<0.001. Από τις  

αναλύσεις διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών 

των πέντε επιπέδων ως προς την συµµετοχή ή µη των µαθητών στο σχολικό 

πρωτάθληµα και την συµµετοχή ή µη των µαθητών σε αθλητικό σύλλογο σε όλους 

τους παράγοντες, «έλλειψη ενδιαφέροντος» F(4,2488)=151,2, p<0.001, η
2= .196, 

«ηθική» F(4,2488)=4.21, p<0.05, η
2= .007, «έλλειψη ικανοτήτων» F(4,2488)=97.8, 

p<0.001, η2= .136, «ατοµικά/ψυχολογικά» F(4,2488)=33.5, p<0.001, η2= .051  και 

«έλλειψη χρόνου» F(4.2488)=40.6, p<0.001, η2= .061. Στον παράγοντα «έλλειψη 

ενδιαφέροντος» περισσότερους ανασταλτικούς παράγοντες είχαν οι µαθητές του 5ου 

επιπέδου, ακολουθώντας ισοδύναµα του 3ου επιπέδου και του 4ου 
επιπέδου, κατόπιν 

του 2ου επιπέδου και τέλος του 1ου επιπέδου, στον παράγοντα «ηθική» περισσότερους 

ανασταλτικούς παράγοντες είχαν οι µαθητές του 5ου επιπέδου, ακολουθώντας του 2ου 

επιπέδου, κατόπιν του 4ου επιπέδου, στη συνέχεια του 3ου επιπέδου και τέλος του 1ου 
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επιπέδου, στον παράγοντα «ατοµικά/ψυχολογικά» περισσότερους ανασταλτικούς 

παράγοντες είχαν οι µαθητές του 5ου επιπέδου, ακολουθώντας του 4ου επιπέδου, 

κατόπιν του 3ου επιπέδου, στη συνέχεια του 2ου επιπέδου και τέλος του 1ου επιπέδου  

και στους παράγοντες «έλλειψη ικανοτήτων» και «έλλειψη χρόνου» περισσότερους 

ανασταλτικούς παράγοντες είχαν οι µαθητές του 5ου επιπέδου, ακολουθώντας του 3ου 

επιπέδου, κατόπιν του 4ου επιπέδου, στη συνέχεια του 2ου επιπέδου και τέλος του 1ου 

επιπέδου (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 29). 

Στους παράγοντες των κινήτρων µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .97, F(20,4780)=2.33, p<0.05. Από τις αναλύσεις διακύµανσης 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των πέντε επιπέδων ως 

προς την συµµετοχή ή µη των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα και την συµµετοχή 

ή µη των µαθητών σε αθλητικό σύλλογο σε όλους τους παράγοντες «φυσική 

χαλάρωση/απόδραση», F(4,1445)=5.81, p<0.001, η2= .016, «έκσταση/αυτοπροβολή», 

F(4,1445)=2.43, p<0.05, η2= .007, «επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση», F(4,1445)=3.93, 

p<0.05, η2= .011, «συνεύρεση/κοινωνικοποίηση», F(4,1445)=2.99, p<0.05, η2= .008 και 

«αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων» F(4,1445)=4.09, p<0.05, η2= .011. Στην «φυσική 

χαλάρωση/απόδραση» περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές του 4ου επιπέδου, 

ακολουθώντας του 2ου επιπέδου, κατόπιν του 1ου επιπέδου, έπειτα του 3ου επιπέδου 

και τέλος του 5ου επιπέδου, στην «έκσταση/αυτοπροβολή» περισσότερα κίνητρα 

είχαν οι µαθητές του 1ου επιπέδου, ακολουθώντας του 2ου επιπέδου, κατόπιν του 3ου, 

στη συνέχεια του 4ου επιπέδου και τέλος του 5ου επιπέδου, στην «επίτευξη/κοινωνική 

αναγνώριση» περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές του 4ου επιπέδου, ακολουθώντας 

του 1ου επιπέδου, κατόπιν του 2ου, στη συνέχεια του 3ου επιπέδου και τέλος του 5ου 

επιπέδου, στην «συνεύρεση/κοινωνικοποίηση» περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές 

του 1ου επιπέδου, ακολουθώντας του 2ου επιπέδου, κατόπιν του 4ου, στη συνέχεια του 

3ου επιπέδου και τέλος του 5ου επιπέδου και τέλος στον «αυτοέλεγχο/ανάπτυξη 

δεξιοτήτων» περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές του 1ου επιπέδου, ακολουθώντας 

του 4ου επιπέδου, κατόπιν του 2ου, στη συνέχεια του 3ου επιπέδου και τέλος του 5ου 

επιπέδου, (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 30). 

Στους παράγοντες της ικανοποίησης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές, λ= .94, F(12,3818)=7.52, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των πέντε 

επιπέδων ως προς την συµµετοχή ή µη των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα και 

την συµµετοχή ή µη των µαθητών σε αθλητικό σύλλογο µόνο στον παράγοντα 
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Πίνακας 32: Μέσοι όροι των παραγόντων της δέσµευσης σε σχέση µε τα «αναβολικά 3», τα «κίνητρα 3» & µε το «άθληµα 3» 

 
**p<0.001, *p<0.05 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ Αναβολικά 3 M SD F η2 Κίνητρα 3 M SD F η2 Άθληµα 3 M SD  

Υιοθέτηση υγιεινών στάσεων 
& συµπεριφορών 

Πήρα αναβολικά & 
θα ξαναπάρω 

4.35 1.47 

18.23** .037 

Μόρια εισαγωγής σε 
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 

5.60 1.08 

7.98** .019 

Ίδιο άθληµα σε πρωτάθληµα 
& σύλλογο 

5.73 1.07 

31.66** .081 

∆εν πήρα & ούτε θα 
πάρω 

5.45 1.13 Ηθικά κίνητρα 5.42 1.06 
∆ιαφορετικό άθληµα σε 
πρωτάθληµα & σύλλογο 

5.37 1.12 

Πήρα αναβολικά. δεν 
θα ξαναπάρω 

5.14 1.14 Οικονοµικά κίνητρα 5.16 1.25 Μόνο στο πρωτάθληµα 5.16 1.14 

∆εν πήρα αλλά θα 
πάρω 

5.25 1.22 Ψυχαγωγικά κίνητρα 5.38 1.12 Μόνο στο σύλλογο 5.00 1.29 

-   -   ∆εν συµµετέχω πουθενά 4.35 1.32 

 
 

Αποφυγή ανθυγιεινών 
στάσεων & συµπεριφορών 

 

Πήρα αναβολικά & 
θα ξαναπάρω 

3.66 1.97 

18.32** .037 

Μόρια εισαγωγής σε 
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 

4.99 1.78 

9.39** .022 

Ίδιο άθληµα σε πρωτάθληµα 
& σύλλογο 

5.00 1.78 

2.46* .007 

∆εν πήρα & ούτε θα 
πάρω 

4.96 1.71 Ηθικά κίνητρα 5.09 1.65 
∆ιαφορετικό άθληµα σε 
πρωτάθληµα & σύλλογο 

4.81 1.85 

Πήρα αναβολικά. δεν 
θα ξαναπάρω 

4.28 1.79 Οικονοµικά κίνητρα 4.31 1.89 Μόνο στο πρωτάθληµα 4.73 1.73 

∆εν πήρα αλλά θα 
πάρω 

3.85 1.74 Ψυχαγωγικά κίνητρα 4.92 1.70 Μόνο στο σύλλογο 5.25 1.34 

-   -   ∆εν συµµετέχω πουθενά 4.51 1.49 

Ηθικές στάσεις & 
συµπεριφορές 

Πήρα αναβολικά & 
θα ξαναπάρω 

4.04 1.72 

33.66** .066 

Μόρια εισαγωγής σε 
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 

5.42 1.48 

11.22** .027 

Ίδιο άθληµα σε πρωτάθληµα 
& σύλλογο 

5.31 1.52 

1.35 .004 

∆εν πήρα & ούτε θα 
πάρω 

5.35 1.46 Ηθικά κίνητρα 5.41 1.50 
∆ιαφορετικό άθληµα σε 
πρωτάθληµα & σύλλογο 

5.11 1.64 

Πήρα αναβολικά. δεν 
θα ξαναπάρω 

4.85 1.44 Οικονοµικά κίνητρα 4.74 1.64 Μόνο στο πρωτάθληµα 5.18 1.49 

∆εν πήρα αλλά θα 
πάρω 

3.76 1.51 Ψυχαγωγικά κίνητρα 5.21 1.46 Μόνο στο σύλλογο 5.40 1.21 

-   -   ∆εν συµµετέχω πουθενά 4.94 1.48 
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«προσωπική επίδοση» F(4,1445)=21.44, p<0.001, η2= .056. Στην «προσωπική επίδοση» 

µεγαλύτερη ικανοποίηση είχαν οι µαθητές του 1ου επιπέδου ακολουθώντας του 2ου 

επιπέδου, κατόπιν του 3ου επιπέδου, στη συνέχεια του 4ου επιπέδου 
και τέλος του 5ου 

επιπέδου (οι µέσοι όροι φαίνονται στον πίνακα 31). 

Τέλος στους παράγοντες της δέσµευσης µε βάση το Wilk’s λ υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, λ= .92, F(12,3818)=10.75, p<0.001. Από τις αναλύσεις 

διακύµανσης προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ µαθητών των πέντε 

επιπέδων ως προς την συµµετοχή ή µη των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα και 

την συµµετοχή ή µη των µαθητών σε αθλητικό σύλλογο µόνο στους παράγοντες 

«υιοθέτηση υγειινών στάσεων και συµπεριφορών», F(4,1445)=31.66, p<0.001, η2= .081 

και «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών», F(4,1445)=2.46, p<0.05, 

η
2= .007. Στην «υιοθέτηση υγειινών στάσεων και συµπεριφορών» µεγαλύτερη 

δέσµευση είχαν οι µαθητές του 1ου επιπέδου, ακολουθώντας του 2ου επιπέδου, 

κατόπιν του 3ου , στη συνέχεια του 4ου επιπέδου και τέλος του 5ου επιπέδου, ενώ στην 

«αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» µεγαλύτερη δέσµευση είχαν οι 

µαθητές του 4ου επιπέδου, ακολουθώντας του 1ου επιπέδου, κατόπιν του 2ου επιπέδου, 

στη συνέχεια του 3ου επιπέδου και τέλος του 5ου επιπέδου (οι µέσοι όροι φαίνονται 

στον πίνακα 32). 

Τέλος, πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης δύο κατευθύνσεων έγινε στους 

παράγοντες των ανασταλτικών παραγόντων, των κινήτρων, της ικανοποίησης και της 

δέσµευσης σε σχέση µε το φύλο και: την χρήση ή µη αναβολικών από τους µαθητές 

κατά το παρελθόν, την πρόθεση ή µη για χρήση αναβολικών από τους µαθητές στο 

µέλλον, την συµµετοχή ή µη των µαθητών σε αθλητικούς συλλόγους, την περιοχή 

διαµονής των µαθητών και την τάξη φοίτησής τους. Ωστόσο όµως δεν 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ανεξάρτητων 

µεταβλητών σε κάποια από τις εξαρτηµένες µεταβλητές. 
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V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Γενικά συµπεράσµατα 

Η έρευνα είχε ως σκοπό να διερευνήσει την αναγκαιότητα των σχολικών 

πρωταθληµάτων στη σχολική φυσική αγωγή καθώς επίσης πιθανές διαφορές στους 

ανασταλτικούς παράγοντες, στα κίνητρα, στην ικανοποίηση και στην δέσµευση) σε 

σχέση µε δηµογραφικές και άλλες µεταβλητές (φύλο, τάξη, περιοχή διαµονής, µέλος 

ή όχι αθλητικού συλλόγου, στάσεις µαθητών σε σχέση µε τα αναβολικά, απόψεις των 

µαθητών για τα κίνητρα της πολιτείας) κατά την διαδικασία συµµετοχής των 

µαθητών στα σχολικά πρωταθλήµατα. 

Το πρώτο γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας είναι ότι στα σχολικά πρωταθλήµατα συµµετέχουν περισσότερο αγόρια, οι 

οποίοι είναι µαθητές ηµιαστικών περιοχών, στην πλειοψηφία τους φοιτούν στην B΄ 

και στην A΄ τάξη, συµµετέχουν κυρίως σε οµαδικά αθλήµατα και οι οποίοι είναι 

ταυτόχρονα και αθλητές συλλόγων. Θεωρούν ότι τα βασικότερα κίνητρα συµµετοχής 

από την πολιτεία είναι τα «µόρια εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση» και ότι τα 

σχολικά πρωταθλήµατα είναι αναγκαία διότι συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική τους 

βελτίωση. Τα σηµαντικότερα εµπόδια που αντιµετωπίζουν κατά την συµµετοχή τους 

στα σχολικά πρωταθλήµατα είναι η «έλλειψη χρόνου» και τα «ατοµικά/ψυχολογικά» 

εµπόδια, ενώ ως σηµαντικότερα κίνητρα συµµετοχής θεωρούν την «βελτίωση των 

ικανοτήτων» τους και την «χαλάρωση-απόδραση από την καθηµερινότητα». Σε ότι 

αφορά την ικανοποίηση από την συµµετοχή τους οι µαθητές και οι µαθήτριες 

νοιώθουν αρκετά ικανοποιηµένοι από την προσωπική τους επίδοση αλλά και από την 

καθοδήγηση και συµπεριφορά του γυµναστή τους, όχι όµως και από το επίπεδο 

οργάνωσης, ασφάλειας και διαιτησίας των σχολικών πρωταθληµάτων. Ωστόσο 

δηλώνουν δεσµευµένοι να ακολουθούν υγιεινές και ηθικές στάσεις και συµπεριφορές 

στο µέλλον, δηλαδή να είναι φυσικά δραστήριοι και να αποφεύγουν την καθιστική 

ζωή, το αλκοόλ, το κάπνισµα, τις απαγορευµένες ουσίες, την βίαιη και επιθετική 

συµπεριφορά και γενικά να διάγουν ένα υγιεινό τρόπο ζωής.  
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∆ηµογραφικά στοιχεία 

Μελετώντας τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος πιο αναλυτικά 

προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

Σε ότι αφορά την συµµετοχή των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα και την 

τάξη φοίτησης παρατηρήθηκε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής είχε η Β΄ τάξη 

(59,0%) ενώ το µικρότερο είχε η Γ΄ τάξη (55,0%) συµφωνώντας µε άλλη έρευνα που 

έγινε στην Ελλάδα σε µαθητές λυκείου (Μπερτάκη & συν., 2007). 

Η ηλικία είναι σηµαντικός παράγοντας διαφοροποίησης της συµµετοχής των 

µαθητών, καθώς όσο µεγαλώνουν σε ηλικία µειώνουν και την συµµετοχή τους σε 

οργανωµένες αθλητικές δραστηριότητες κυρίως λόγω και της αύξησης των σχολικών 

τους υποχρεώσεων, (Hamalainen et al., 2000) ιδιαίτερα τα κορίτσια (Sallis, 1993).  

Σε σχέση µε την συµµετοχή στο σχολικό πρωτάθληµα και το φύλο των 

µαθητών στα αγόρια συµµετείχε το 71,0% ενώ στα κορίτσια συµµετείχε το 45,2%. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα είναι 

αγόρια. Παρόµοια αποτελέσµατα διαπιστώθηκαν στην έρευνα των ∆αµιανίδη και των 

συνεργατών του (2007). 

Σε ότι αφορά την συµµετοχή των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα και την 

περιοχή διαµονής στην αστική περιοχή συµµετείχε το 52,3% των µαθητών, στην 

ηµιαστική περιοχή συµµετείχε το 63,9% των µαθητών ενώ στην υπεραστική περιοχή 

συµµετείχε το 57,7% των µαθητών. Το µικρότερο ποσοστό συµµετοχής των µαθητών 

αναλογικά στο σχολικό πρωτάθληµα απαντάται στις αστικές περιοχές, κατόπιν στις 

υπεραστικές και τέλος στις ηµιαστικές περιοχές. Η περιοχή διαµονής επηρεάζει τα 

εµπόδια και κατ’ επέκταση και την συµµετοχή των ατόµων σε αθλητικές 

δραστηριότητες (Drakou, Tzetzis, & Mamantzi, 2009). 

Σε σχέση µε το φύλο, την συµµετοχή των µαθητών και την περιοχή διαµονής 

τους το µικρότερο ποσοστό συµµετοχής στο σχολικό πρωτάθληµα τόσο των αγοριών 

(66,8%) όσο και των κοριτσιών (39,4%) απαντάται στις αστικές περιοχές πιθανόν 

λόγω των διαφορετικών προτεραιοτήτων που θέτουν οι µαθητές σε αυτές τις 

περιοχές. 

Το ποσοστό των µαθητών που συµµετέχουν στα σχολικά πρωταθλήµατα είναι 

χαµηλό (57,2%) σε σχέση µε την Αµερική (84,9% τα αγόρια και 67,6% τα κορίτσια, 

NCAA News, 2007), ωστόσο δεν µπορούν να γίνουν ανάλογες συγκρίσεις τόσο µε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσο και µε την Ελλάδα λόγω του διαφορετικού τρόπου και 
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σκοπού που διεξάγονται τα σχολικά πρωταθλήµατα στην κάθε χώρα. Η µαζικότερη 

συµµετοχή των αγοριών καταγράφηκε στο ποδόσφαιρο αφού είναι το δηµοφιλέστερο 

άθληµα στην Ελλάδα (17,1%), όπως και στην Φιλανδία όπου πρώτο άθληµα σε 

συµµετοχή στο σχολείο ήταν το ποδόσφαιρο (Nupponen & Telama, 1998), σε 

αντίθεση µε τις ΗΠΑ όπου είναι το µπάσκετ (NCAA News, 2007) ενώ στα κορίτσια 

µαζικότερη συµµετοχή καταγράφηκε στο βόλεϊ (15,3%) το οποίο ως άθληµα έχει 

καθιερωθεί περισσότερο στα σχολεία ως «γυναικείο» άθληµα, σε αντίθεση µε την 

Φινλανδία όπου τα κορίτσια προτιµούν τον στίβο (Nupponen & Telama, 1998). Οι  

µισοί περίπου µαθητές (45,5%) συµµετείχαν στα πρώτα τέσσερα οµαδικά αθλήµατα 

µε βάση τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής, πράγµα το οποίο δηλώνει την 

προτίµηση των µαθητών σε οµαδικά αθλήµατα, καθώς όπως αναφέρεται και σε άλλη 

έρευνα τα κορίτσια προτιµούν φυσικές δραστηριότητες χαµηλής έντασης µη 

ανταγωνιστικές ενώ τα αγόρια συµµετέχουν σε δραστηριότητες που κυριαρχεί η 

υψηλή ένταση και ο ανταγωνισµός (Sirard et al., 2006).  

Οι µαθητές οι οποίοι συµµετείχαν σε σχολικά πρωταθλήµατα σε ένα αρκετά 

µεγάλο ποσοστό (37,4) ήταν ενεργά µέλη αθλητικών συλλόγων από τους οποίους 

µάλιστα το 23,6% συµµετείχε στο ίδιο άθληµα στο σχολικό πρωτάθληµα µε αυτό που 

έκανε στον αθλητικό σύλλογο που ανήκε, συµφωνώντας µε άλλες έρευνες που 

αναφέρουν ότι µεγαλύτερη παρακίνηση σε σχολικές δραστηριότητες έχουν οι 

µαθητές που κάνουν εξωσχολικό αθλητισµό (Goudas et al., 2001) και ότι ο 

σωµατειακός αθλητισµός είναι επιπλέον κίνητρο για την συµµετοχή των µαθητών 

στα σχολικά πρωταθλήµατα (Smith et al., 2007). 

Σε ότι αφορά τα ποσοστά των µαθητών που έκαναν χρήση αναβολικών στο 

παρελθόν προκειµένου να κερδίσει η οµάδα τους στους σχολικούς αγώνες αν και 

γνώριζε τις βλαβερές συνέπειες (9,6% των αγοριών & 3,7% των κοριτσιών) φαίνεται 

να είναι αρκετά ανησυχητικό σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά στην Αµερική 

(4,1% των αγοριών και το 1,2% των κοριτσιών που συµµετείχαν σε αθλητισµό στο 

λύκειο δήλωσαν ότι παίρνουν αναβολικά), (Durant et al., 1997). 

Περισσότερο ανησυχητικό όµως είναι το ακόµη µεγαλύτερο ποσοστό των 

µαθητών (7,8%) που δηλώνει ότι θα κάνει χρήση αναβολικών µελλοντικά 

αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην υγεία τους αλλά και το ποσοστό των µαθητών 

που δήλωσε ότι θα κάνει χρήση αναβολικών για πρώτη φορά (3,6%). Ενθαρρυντικό 

ωστόσο είναι το ποσοστό των µαθητών (90%) που δήλωσε σίγουρο για τον εαυτό του 

ότι δηλαδή ούτε έκανε ούτε πρόκειται να κάνει ποτέ χρήση αναβολικών στο µέλλον. 
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Η χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν και η πρόθεση χρήσης αναβολικών στο 

µέλλον από τους µαθητές στα σχολικά πρωταθλήµατα δεν µπορεί να συγκριθεί µε 

αντίστοιχα ευρήµατα ελλείψει ανάλογων ερευνών τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.  

Στα κίνητρα της πολιτείας για συµµετοχή των µαθητών στα σχολικά 

πρωταθλήµατα µόνον οι µισοί µαθητές (54,2%) απάντησαν ότι αυτά είναι προς τη 

σωστή κατεύθυνση». Αυτή η άποψη ενισχύεται και από το αρκετά µεγάλο ποσοστό 

(68%) των µαθητών οι οποίοι δήλωσαν ότι αυτά ενθαρρύνουν την χρήση αθέµιτων 

µέσων µεταξύ των µαθητών για την επίτευξη της νίκης της οµάδας τους µε κάθε 

τρόπο. ∆ιαφαίνεται µέσα από τις απαντήσεις ότι οι µαθητές διαφωνούν µε τα 

συγκεκριµένα κίνητρα διότι αυτά δεν προάγουν το «ευ αγωνίζεσθε» ούτε την µαζική 

συµµετοχή. Παράλληλα ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (80,2%) πιστεύει στην 

αναγκαιότητα ύπαρξης των σχολικών πρωταθληµάτων στην σχολική φυσική αγωγή 

αφού αυτά συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των 

µαθητών. 

Πρώτα στις προτιµήσεις των κινήτρων της πολιτείας από τους µαθητές για να 

συµµετέχουν στο σχολικό πρωτάθληµα είναι τα «µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ – ΤΕΙ» 

(35,5%), αφού οι µαθητές σε αυτή την επιλογή βλέπουν διέξοδο για την είσοδό τους 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατόπιν τα «ψυχαγωγικά κίνητρα» (25,5%, π.χ. 

εκδροµές) λόγω του νεαρού της ηλικίας των, στη συνέχεια τα «ηθικά κίνητρα» 

(21,6%, π.χ. τιµητικές βραβεύσεις), δείχνοντας την πίστη τους σε ηθικές αξίες και 

τέλος τα «οικονοµικά κίνητρα» (17,4%, π.χ. χρήµατα, υποτροφίες), πιθανόν ως ένα 

οικονοµικό κίνητρο των µαθητών για την συµµετοχή τους στους σχολικούς αγώνες. 

Οι απόψεις των µαθητών για την αναγκαιότητα ή µη των σχολικών πρωταθληµάτων 

αλλά και για τα κίνητρα συµµετοχής της πολιτείας δεν µπορούν να συγκριθούν µε 

άλλα δεδοµένα αφού δεν υπάρχουν αποτελέσµατα άλλων σχετικών ερευνών. 

 

Ερωτηµατολόγια 

Οι διαστάσεις των µεταβλητών 

Από την παραγοντική ανάλυση στις µεταβλητές των εµποδίων 

παρατηρήθηκαν πέντε παράγοντες, εκ των οποίων οι τρεις «έλλειψη ενδιαφέροντος», 

«ατοµικοί/ψυχολογικοί» και «έλλειψη χρόνου» έχουν αναφερθεί σε πολλές έρευνες 

στο παρελθόν στο χώρο της αναψυχής (Alexandris & Carroll, 1997a; Γκόλτσος & 
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συν., 2004; Κουθούρης & συν., 2005; Θεοδωράκης & συν., 2008) και του σχολικού 

αθλητισµού (Coetzee et al., 2004). Οι δυο νέοι παράγοντες που προέκυψαν «έλλειψη 

ικανοτήτων» και «ηθική»  στην παρούσα έρευνα έχουν να κάνουν µε την 

συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα του δείγµατος της έρευνας που είναι οι µαθητές 

αφενός, δηλαδή για το πώς αντιλαµβάνονται οι ίδιοι ότι µπορούν να τα καταφέρουν 

στη συγκεκριµένη αθλητική δραστηριότητα, και αφετέρου η ίδια η φύση της 

δραστηριότητας οι σχολικοί αγώνες, δηλαδή για το πώς αντιλαµβάνονται την 

συµπεριφορά τους οι µαθητές απέναντι σε θέµατα ηθικής, βίας και χρήσης 

απαγορευµένων ουσιών στην ενασχόλησή τους µε τον αθλητισµό. 

Στα κίνητρα παρατηρήθηκαν πέντε παράγοντες, «φυσική 

χαλάρωση/απόδραση», «έκσταση/αυτοπροβολή», «επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση», 

«συνεύρεση/κοινωνικοποίηση» και «αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων» οι οποίοι 

µεταξύ άλλων παραγόντων παρατηρήθηκαν και σε άλλες έρευνες όπως Γκόλτσος  και 

Κουθούρης (2005), (επίτευξη, κοινωνική αναγνώριση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

αυοταξιολόγηση, έκσταση, αυτοπροβολή, παρέα, κοινωνικοποίηση, απόλαυση 

φύσης, φυσική δραστηριοποίηση, χαλάρωση, δραπέτευση), Manfredo et al. (1996), 

∆ούλιας και συνεργάτες (2005), (βελτίωση δεξιοτήτων, επιτυχία/αύξηση κύρους, 

φιλία, συµµετοχή σε οµάδα, φυσική κατάσταση, συµµετοχή στο χορό, διασκέδαση), 

Sit και Lindner (2006), (ατοµικά, οµάδα/φίλοι, έκσταση/πρόκληση, δεξιότητες, 

εκτόνωση/χαλάρωση, φυσικές ικανότητες και περιστασιακοί παράγοντες), Ashford, 

et al. (1993), (επίτευξη, ευεξία, κοινωνικοψυχική ευχαρίστηση, επίδοση και 

δεξιότητες) Celsi et al. (1993), (διασκέδαση, έλεγχος βάρους, κλίµα εγρήγορσης, 

ευεξία, συνεύρεση, πρόκληση, επίτευξη, αυτοέλεγχος, αυτοπεποίθηση), Alexandris 

και Carroll (1997), (συναγωνισµός/επιτυχία, κοινωνική και πνευµατική κατάσταση, 

σωµατική διάπλαση, φυσική χαλάρωση), ενώ άλλες έρευνες αναφέρουν τα 

εσωτερικά, τα εξωτερικά κίνητρα και την έλλειψη παρακίνησης (Pelletier et al., 

1995). 

Στην ικανοποίηση παρατηρήθηκαν 3 παράγοντες, εκ των οποίων η «ηγεσία» 

που αφορά σε θέµατα διαχείρισης και συµπεριφοράς του γυµναστή προς τους 

µαθητές του και η «προσωπική επίδοση» που αφορά τις προσωπικές ικανότητες και 

δεξιότητες των µαθητών, έχουν αναφερθεί και σε άλλη έρευνα (Θεοδωράκης & συν., 

2008). Ο νέος παράγοντας «οργάνωση» έχει να κάνει µε αυτή καθ’ αυτή τη 

δραστηριότητα των σχολικών αγώνων, η διεξαγωγή της οποίας απαιτεί προετοιµασία 
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και οργάνωση σε διάφορα επίπεδα (ποιότητα εγκαταστάσεων, ασφάλεια γηπέδων, 

επίπεδο οργάνωσης, επίπεδο διαιτησίας). 

Τέλος στην δέσµευση παρατηρήθηκαν τρεις παράγοντες, η «υιοθέτηση 

υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών», ο οποίος σχετίζεται µε την πιθανή µελλοντική 

δέσµευση των µαθητών σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής (φυσική δραστηριότητα, υγιεινή 

διατροφή) η «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» ο οποίος σχετίζεται 

µε την πιθανή µελλοντική δέσµευση των µαθητών να αποφεύγουν ανθυγιεινές 

συµπεριφορές (κάπνισµα, αλκοόλ, εξαρτησιογόνες ουσίες) και οι «ηθικές στάσεις και 

συµπεριφορές» ο οποίος σχετίζεται µε την πιθανή µελλοντική δέσµευση των 

µαθητών να ακολουθούν ηθικές στάσεις και συµπεριφορές (να χρησιµοποιούν το fair 

play και τους κανόνες του παιχνιδιού, να φέρονται τίµια και ηθικά και να είναι κατά 

της βίας).  

 

Αξιοπιστία των εξαρτηµένων µεταβλητών 

Εξετάζοντας την συνολική εσωτερική συνοχή της κλίµακας της κάθε 

µεταβλητής (εµπόδια α=.89, κίνητρα α=.92, ικανοποίηση α=.89, δέσµευση α=.95) 

αλλά και των επιµέρους παραγόντων των µεταβλητών (εµπόδια: «έλλειψη 

ενδιαφέροντος» α=.89, «ηθική» α=.85, «έλλειψη ικανοτήτων» α=.78, 

«ατοµικοί/ψυχολογικοί» α=.72 «έλλειψη χρόνου» α=.64, κίνητρα: «φυσική 

χαλάρωση/απόδραση» α=.88, «έκσταση/αυτοπροβολή» α=.75, «επίτευξη/κοινωνική 

αναγνώριση» α=.86, «συνεύρεση/κοινωνικοποίηση» α=.84, «αυτοέλεγχος/ανάπτυξη 

δεξιοτήτων» α=.91, ικανοποίηση: «ηγεσία» α=.93, «οργάνωση» α=.84, «προσωπική 

επίδοση» α=.80, δέσµευση: «υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» α=.92, 

«αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» α=.90 και «ηθικές στάσεις και 

συµπεριφορές» α=.89) παρατηρούµε την υψηλή εσωτερική συνοχή των θεµάτων και 

των παραγόντων των µεταβλητών που σηµαίνει τόσο την ισχυρή συνοχή των 

θεµάτων µεταξύ τους στον κάθε παράγοντα όσο και συνολικά στην κάθε µεταβλητή. 

Η συνολική εσωτερική συνοχή των παραγόντων των εµποδίων ήταν παρόµοια µε 

αυτή άλλων ερευνών (Alexandris & Carroll, 1997; Κουθούρης & συν., 2005). 

Ωστόσο οι παράγοντες των κινήτρων είχαν µεγαλύτερη εσωτερική συνοχή από τους 

αντίστοιχους παράγοντες άλλων ερευνών (∆ούλιας & συν., 2005; Manfredo et al., 

1995). Στην ικανοποίηση η συνολική εσωτερική συνοχή των παραγόντων «ηγεσία» 

και «προσωπική επίδοση» ήταν παρόµοια µε αυτή άλλης έρευνας (Θεοδωράκης & 
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συν., 2008) ενώ στην «οργάνωση» και στους παράγοντες της µεταβλητής 

«δέσµευση» δεν µπορούν να γίνουν συγκρίσεις στην εσωτερική συνοχή λόγω 

έλλειψης σχετικών ερευνών. 

 

Στατιστικά µεγέθη 

Από την ανάλυση των παραγόντων των εµποδίων ο ισχυρότερος όλων ήταν ο 

παράγοντας «έλλειψη χρόνου» συµφωνώντας µε πλήθος άλλων ερευνών στο χώρο 

της αθλητικής αναψυχής (Carroll & Alexandris, 1997; Θεοδωράκης & συν., 2008) 

και του σχολικού αθλητισµού (Coetzee et al., 2004; Lee et al., 2004). Οι µαθητές στο 

λύκειο λόγω του βεβαρυµµένου καθηµερινού τους σχολικού προγράµµατος, ιδίως της 

Γ΄ λυκείου (σχολείο, φροντιστήριο), βιώνουν έντονα την έλλειψη χρόνου µε 

αποτέλεσµα να αναστέλλουν την συµµετοχή τους σε άλλες δραστηριότητες (σχολικά 

πρωταθλήµατα) οι οποίες απαιτούν δέσµευση και χρόνο. Οι «ατοµικοί/ψυχολογικοί» 

παράγοντες οι οποίοι βιώνονται δεύτεροι κατά σειρά από τους µαθητές είναι µεταξύ 

των πιο ισχυρών προβλέψιµων παραγόντων στην αθλητική συµµετοχή. Σχετίζονται 

µε το αντιλαµβανόµενο επίπεδο επίτευξης στόχων και συναγωνισµού των µαθητών. 

Ο παράγοντας έλλειψη ενδιαφέροντος είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης, 

παρόλο που έρχεται τρίτος κατά σειρά. Ωστόσο ο ρόλος του στην συµµετοχή στον 

αθλητισµό δεν είναι ξεκάθαρος. Άλλοι έχουν γενικότερα έλλειψη ενδιαφέροντος για 

τα διάφορα αθλήµατα και άλλοι επηρεάζονται από τα εσωτερικά τους εµπόδια όπως 

οι αρνητικές εµπειρίες στο παρελθόν οι οποίες είναι δύσκολο να ξεπερασθούν 

(Carroll & Alexandris, 1997), ή ακόµη και λόγω των προτεραιοτήτων που βάζουν σε 

αυτή την ηλικία οι µαθητές (είσοδος στην τριτοβάθµια εκπαίδευση). Επίσης και άλλοι 

ερευνητές συµφωνούν µε την άποψη ότι µεταξύ των ισχυρότερων εµποδίων για 

συµµετοχή είναι η έλλειψη χρόνου, τα ατοµικά/ ψυχολογικά εµπόδια και η έλλειψη 

ενδιαφέροντος, (Coetzee et al., 2004) ή ότι τα εσωτερικά εµπόδια εισέρχονται πρώτα 

στην διαδικασία λήψης απόφασης και είναι τα πιο ισχυρά (Crawford et al., 1991). 

Εµπόδια που σχετίζονται µε την έλλειψη ικανοτήτων και αυτοπεποίθησης των 

µαθητών αλλά και µε θέµατα ηθικής φαίνεται ότι ξεπερνιούνται από τους ίδιους τους 

µαθητές λόγω εµπιστοσύνης που έχουν στον εαυτό τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

σηµαντική παράµετρος των εµποδίων είναι το φύλο, αφού έχει διαπιστωθεί ότι  τα 

κορίτσια βιώνουν περισσότερα εµπόδια σε διάφορες διαστάσεις, και συµµετέχουν 

λιγότερο σε σχέση µε τα αγόρια σε δραστηριότητες αναψυχής ή στα σχολικά 
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πρωταθλήµατα στην Ελλάδα (∆αµιανίδης & συν. 2007; Αυγερινός & συν., 2002; 

Γογγάκη & συν., 2004) ή στο εξωτερικό (Flammer & Schaffner, 2003; Shaw et al., 

1996; Shaw et al., 1995). 

Στους παράγοντες των κινήτρων βλέπουµε ότι την πιο υψηλή επίδοση είχε ο 

παράγοντας «αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων» ο οποίος έχει να κάνει µε τον 

αυτοέλεγχο των µαθητών, την γνώση των ορίων τους, την βελτίωση και την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, ακολουθώντας ο παράγοντας «φυσική 

χαλάρωση/απόδραση» δηλαδή θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε την χαλάρωση και 

την ξεκούραση (σωµατική και ψυχική) των µαθητών αλλά και την απόδρασή τους 

από την καθηµερινή ρουτίνα, συµφωνώντας µε άλλες έρευνες οι οποίες προτείνουν 

ότι οι συµµετέχοντες θέλουν να ξεφύγουν µε την συµµετοχή τους στα διάφορα 

αθλήµατα από το άγχος της καθηµερινής ζωής (Wankel & Berger, 1990) και ότι τα 

εσωτερικά κίνητρα, δηλαδή όταν κάποιος κάνει κάτι για χάρη του, για προσωπική του 

ευχαρίστηση και ικανοποίηση (Deci, 1975),  είναι τα πιο ισχυρά (Alexandris & 

Carroll, 1997; Ashford, et al., 1993) και ότι οι νέοι δείχνουν ενδιαφέρον στην 

εκµάθηση νέων δεξιοτήτων µε την συµµετοχή τους στα αθλήµατα και την διεύρυνση 

των γνώσεών τους γύρω από αυτά (Wigfield & Braskamp, 1985). Φαίνεται ότι τα 

εσωτερικά κίνητρα υπερισχύουν έναντι των άλλων διότι οι µαθητές σε αυτή την 

ηλικία (εφηβεία) δοκιµάζουν τις ικανότητες και τα όριά τους από την µια, και από την 

άλλη λόγω του φόρτου των σχολικών τους υποχρεώσεων θέλουν να ξεφύγουν από 

την καθηµερινότητα. Την τρίτη κατά σειρά επίδοση είχε ο παράγοντας 

«συνεύρεση/κοινωνικοποίηση» των µαθητών µε φίλους τους ή µε νέες παρέες, 

θέµατα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τους έφηβους σε αυτή την ηλικία. Στη 

συνέχεια σε ότι αφορά την προτίµηση των κινήτρων από τους µαθητές βρίσκεται ο 

παράγοντας «επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση» και τέλος ο παράγοντας 

«έκσταση/αυτοπροβολή», θέµατα τα οποία απασχολούν λιγότερο ή ελάχιστα τους 

µαθητές. Ωστόσο έρευνες υποστηρίζουν ότι το επίπεδο εσωτερικής παρακίνησης 

φαίνεται να επηρεάζεται από µια σειρά παραγόντων όπως η αντίληψη για την 

αναψυχή, η ποικιλία δραστηριοτήτων στην αναψυχή και η ηθική στην αναψυχή (Iso–

Ahola & Weissinger, 1987). 

Στην ικανοποίηση ο παράγοντας που βιώνεται µε την µεγαλύτερη ένταση 

είναι η «προσωπική επίδοση» ακολουθώντας η «ηγεσία», γεγονός που έρχεται σε 

αντίθεση µε τα αποτελέσµατα άλλης έρευνας (Θεοδωράκης & συν., 2003) όπου έστω 

και οριακά πρώτος παράγοντας ήταν η «ηγεσία» και ακολουθούσε η «προσωπική 
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επίδοση». Τελευταίος παράγοντας ήταν η «οργάνωση» ο οποίος δεν εξετάσθηκε σε 

άλλες έρευνες, ωστόσο θεωρείται από τους µαθητές µικρότερης σηµασίας σε σχέση 

µε τους υπόλοιπους. Το γεγονός ότι ο παράγοντας που βιώνεται µε την µεγαλύτερη 

ένταση είναι η «προσωπική επίδοση» δείχνει ότι οι µαθητές θεωρούν σηµαντικότατο 

στοιχείο στην διαδικασία εµπλοκής τους µε τους σχολικούς αγώνες τις προσωπικές 

τους επιδόσεις. Ωστόσο η ηγεσία παίζει σηµαντικό ρόλο στην δέσµευση των ατόµων 

για αθλητική συµµετοχή µελλοντικά όπως υποστηρίχθηκε από έρευνα που διεξήχθη 

σε αθλητές γυµναστικής (Weiss & Weiss, 2006). 

Σε ότι αφορά την δέσµευση θα πρέπει εξαρχής να τονισθεί ότι δεν υπάρχουν 

αρκετές έρευνες που να µελέτησαν την «δια βίου» δέσµευση ή όχι σε ηθικές και 

υγιεινές συµπεριφορές από την συµµετοχή των µαθητών σε σχολικά πρωταθλήµατα 

τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες και ως εκ τούτου δεν µπορούν να γίνουν 

συγκρίσεις µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας. Σε µια από τις ελάχιστες 

έρευνες διαπιστώθηκε ότι η συµµετοχή µαθητών λυκείου σε σχολικά και µη 

πρωταθλήµατα αυξάνει την εµπλοκή τους αργότερα ως ενήλικες σε αθλητική και 

φυσική δραστηριότητα (Howell & McKenzie, 1987) κυρίως διότι τα οργανωµένα 

αθλητικά προγράµµατα στο σχολείο σχετίζονται µε µεγαλύτερη µελλοντική 

δέσµευση σε δια βίου φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο. Ωστόσο σε 

έρευνα στην Ελλάδα βρέθηκε ότι η εσωτερική παρακίνηση συνδέεται στενά µε την 

πρόθεση των ατόµων να συνεχίσουν µελλοντικά την αθλητική δραστηριότητα 

(Papacharisis et al., 2007). Επίσης στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής παρατηρήθηκε 

ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να αποκτήσουν 

δεξιότητες ώστε να συµµετέχουν σε µια ποικιλία αθληµάτων που θα τους 

εξασφαλίσουν µια µακρόχρονη δραστήρια ζωή (Bocarro et al., 2008). 

Στην παρούσα έρευνα ο παράγοντας που βιώνεται µε την µεγαλύτερη ένταση 

και µάλιστα µε υψηλή επίδοση (M=5.15, SD=1.55) είναι οι «ηθικές στάσεις και 

συµπεριφορές». Φαίνεται ότι θέµατα «ηθικών στάσεων και συµπεριφορών» είναι 

πρώτης προτεραιότητας για τους µαθητές σε αυτή την ηλικία πρωτίστως για δυο 

λόγους. Αφενός από τους στενούς δεσµούς της ελληνικής οικογένειας και της 

«βαρύτητας» που αυτή δίνει σε ανάλογα θέµατα ηθικής στάσης και συµπεριφοράς 

στην ζωή γενικότερα και αφετέρου λόγω της θέσης που κατέχουν αυτού του είδους 

τα θέµατα στις αντιλήψεις των µαθητών λόγω της ευαισθησίας τους στην ηλικία της 

εφηβείας, συµφωνώντας µε άλλη έρευνα στην οποία βρέθηκε ότι οι ατοµικές 

ανθρώπινες αξίες µεταξύ των οποίων η τιµιότητα και η συνέπεια σχετίζονται µε την 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:02 EEST - 54.219.128.100



 

164 
 

αθλητική συµµετοχή (McLean & Hamm, 2008).  Ακολουθεί ο παράγοντας 

«υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» γεγονός το οποίο πιθανόν 

εξηγείται από το ότι οι µαθητές ενδιαφέρονται για την υγεία τους µελλοντικά, καθώς 

ολοένα και περισσότερο ενηµερώνονται σε θέµατα υγείας είτε εντός σχολείου είτε 

από την τηλεόραση, τα περιοδικά, το διαδίκτυο κ.λ.π. Τελευταίος παράγοντας είναι η 

«αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών» γεγονός που δείχνει ότι οι 

µαθητές φροντίζουν να αποφεύγουν ανθυγιεινές στάσεις και συµπεριφορές 

γνωρίζοντας για τις βλαβερές συνέπειές τους. Πάντως το πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο 

της έρευνας είναι ότι και οι τρεις παράγοντες της δέσµευσης είχαν αρκετά µεγάλη 

επίδοση και µάλιστα υψηλότερη σε σχέση µε τους παράγοντες των υπόλοιπων 

µεταβλητών, γεγονός που πιθανόν σηµαίνει ότι η συµµετοχή τους σε σχολικούς 

αγώνες δηµιουργεί προϋποθέσεις για την δέσµευσή τους σε υγιεινές και ηθικές 

στάσεις και συµπεριφορές.  

 

Οι συσχετίσεις των µεταβλητών και των διαστάσεών τους 

Στις συσχετίσεις των παραγόντων των εµποδίων, των κινήτρων, της 

ικανοποίησης και της δέσµευσης επισηµαίνονται τα εξής: οι παράγοντες των 

εµποδίων οι οποίοι ήταν όλοι σηµαντικά θετικά σχετιζόµενοι µεταξύ τους, πιθανόν 

σηµαίνει ότι ο κάθε παράγοντας ανάλογα µε τη θετική ή αρνητική επίδοση που είχε 

επηρέαζε θετικά ή αρνητικά τους περισσότερους από τους υπόλοιπους παράγοντες 

είτε περιορίζοντας είτε αυξάνοντας τελικά την συµµετοχή των µαθητών αντίστοιχα,. 

Για παράδειγµα εµπόδια «έλλειψης χρόνου» των µαθητών επηρέαζαν και τα εµπόδια 

«έλλειψης ικανοτήτων», στη συνέχεια τα εµπόδια «έλλειψης ενδιαφέροντος», 

κατόπιν τα «ατοµικά/ψυχολογικά εµπόδια» και τέλος τα εµπόδια «ηθικής» (οι 

παράγοντες των εµποδίων σχετίζονται θετικά µεταξύ τους, Crawford & Godbey, 

1987; Caroll & Alexandris, 1997; Γκόλτσος & συν., 2004; Vallerand & Losier, 1999, 

οι οποίοι ταξινοµούνται ιεραρχικά, ιεραρχικό µοντέλο). Κάτι ανάλογο συµβαίνει και 

µε τις συσχετίσεις των παραγόντων των κινήτρων µεταξύ τους, των παραγόντων της 

ικανοποίησης µεταξύ τους και τέλος των παραγόντων της δέσµευσης µεταξύ τους. 

Ειδικότερα οι παράγοντες των κινήτρων ήταν θετικά σηµαντικά σχετιζόµενοι µεταξύ 

τους δηλαδή ο κάθε παράγοντας των κινήτρων επηρέαζε ανάλογα µε την υψηλή ή 

χαµηλή επίδοσή του θετικά, (Deci & Ryan, 1985) ή αρνητικά, (Fortier et al., 1995) 
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και τους περισσότερους από τους υπόλοιπους παράγοντες, όπως επίσης και οι 

παράγοντες της ικανοποίησης και της δέσµευσης.  

Σε ότι αφορά την σχέση των παραγόντων των εµποδίων µε τους παράγοντες 

των κινήτρων, της ικανοποίησης και της δέσµευσης επισηµαίνεται ότι ήταν όλοι 

σηµαντικά θετικά σχετιζόµενοι µεταξύ τους, που σηµαίνει ότι όσο περισσότερα 

εµπόδια είχαν οι µαθητές τόσο µικρότερη ήταν η παρακίνησή τους για συµµετοχή, 

(υψηλά επίπεδα ατοµικών/ψυχολογικών και έλλειψης ενδιαφέροντος εµποδίων 

σχετίζονται µε χαµηλά επίπεδα εσωτερικής παρακίνησης, Alexandris et al., 2002) 

τόσο µικρότερη ήταν η ικανοποίησή τους από την συµµετοχή, (η παρακίνηση 

συνδέεται άµεσα µε την ικανοποίηση από την συµµετοχή, Crandall, 1980) και τόσο 

µικρότερη ήταν η δέσµευσή τους σε µελλοντική συµµετοχή, (η «υιοθέτηση υγιεινών 

στάσεων και συµπεριφορών» επηρέασε αρνητικά τα εµπόδια, δηλαδή τα άτοµα µε 

υγιεινό τρόπο ζωής βίωσαν λιγότερα εµπόδια στους περισσότερους από τους 

παράγοντες των εµποδίων σε σχέση µε τα άτοµα που δεν είχαν υγιεινό τρόπο ζωής, 

Drakou et al., 2009), εκτός  από τον παράγοντα «ηθική» των εµποδίων µε την 

«έκσταση/αυτοπροβολή», την «επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση» και την 

«συνεύρεση/κοινωνικοποίηση» των κινήτρων (γεγονός που πιθανόν εξηγείται ότι οι 

µαθητές αντιλαµβάνονται ότι η ηθική δεν συνδέεται µε τους προηγούµενους τρεις 

παράγοντες των κινήτρων) και εκτός επίσης από τον παράγοντα 

«ατοµικά/ψυχολογικά» των εµποδίων µε τον παράγοντα «επίτευξη/κοινωνική 

αναγνώριση» των κινήτρων και µε τον παράγοντα «αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων 

και συµπεριφορών» της δέσµευσης. Τα παραπάνω συµφωνούν εν µέρει µε τις 

διαπιστώσεις άλλων ερευνητών (Vallerance & Losier, 1999) οι οποίοι αναφέρουν ότι 

οι κοινωνικοί παράγοντες επιδρούν στους ψυχολογικούς, οι οποίοι κατ’ επέκταση 

επιδρούν στην παρακίνηση και ότι τα εσωτερικά εµπόδια προβλέπουν σηµαντική 

αλλά όχι ισχυρή εσωτερική παρακίνηση, γεγονός που σηµαίνει ότι υψηλά επίπεδα 

ατοµικών / ψυχολογικών και έλλειψης ενδιαφέροντος εµποδίων σχετίζονται µε 

χαµηλά επίπεδα εσωτερικής παρακίνησης.  
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Η επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών 

Η επίδραση του φύλου 

Το «φύλο» είναι από τους σηµαντικότερους παράγοντες στην διαδικασία 

εµπλοκής ή όχι των µαθητών στα σχολικά πρωταθλήµατα. Σε σχέση µε τους 

ανασταλτικούς παράγοντες, τα αγόρια ενδιαφέρονταν περισσότερο να συµµετέχουν, 

πίστευαν στις δυνατότητές τους περισσότερο, είχαν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 

διέθεταν περισσότερο χρόνο για συµµετοχή σε σχολικούς αγώνες σε σηµαντικό 

βαθµό (η2>.012) ενώ είχαν περισσότερες αναστολές σε θέµατα ηθικής σε σχέση µε τα 

κορίτσια αντίστοιχα. Φαίνεται ότι οι αντιλήψεις της κοινωνίας για την συµµετοχή 

αγοριών και κοριτσιών σε αθλητισµό γενικότερα είναι διαφοροποιηµένες όχι µόνο 

τώρα αλλά και διαχρονικά, π.χ. στην Αµερική η συµµετοχή των νεαρών αγοριών στα 

διάφορα αθλήµατα είναι φυσιολογική εξαιτίας και της παρότρυνσης των γονέων τους 

γεγονός το οποίο δεν ισχύει για τα κορίτσια (Messner, 1988). ; 

Oπως πιστεύεται σε άλλες έρευνες οι αξίες και οι ιδεολογίες γύρω από τα 

διάφορα αθλήµατα (ανταγωνιστικότητα, συναγωνισµός) είναι έννοιες συνδεδεµένες 

µε την αρρενωπότητα, τα επαγγελµατικά αθλήµατα είναι ανδροκρατούµενα, οι 

ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των µέσων ενηµέρωσης είναι κυρίως στραµµένα προς 

το ανδρικό φύλο (Theberge, 1991), η θέση των γυναικών στην κοινωνία, οι 

οικογενειακές τους υποχρεώσεις, οι ψυχολογικοί παράγοντες που σχετίζονται µε 

αρνητικές αθλητικές εµπειρίες και το επίπεδο αυτοεκτίµησης των γυναικών (Raymore 

et al., 1994). Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν και σε ελληνικό πληθυσµό 

(Μπερτάκη & συν., 2007) τα αγόρια ήταν σηµαντικά πιο δραστήρια από τα κορίτσια. 

Στα κίνητρα τα αγόρια είχαν περισσότερα κίνητρα  

«έκστασης/αυτοπροβολής» και «επίτευξης/κοινωνικής αναγνώρισης» από ότι τα 

κορίτσια αντίστοιχα, όχι όµως σε σηµαντικό βαθµό (η2<.012) συµφωνώντας µε άλλη 

έρευνα (Wigfield & Braskamp, 1985), στην οποία βρέθηκε ότι οι άνδρες σε σχέση µε 

τις γυναίκες είχαν υψηλότερα κίνητρα για κοινωνική αναγνώριση ενώ αντίθετα οι 

γυναίκες είχαν υψηλότερη επίδοση στην «πνευµατική κατάσταση» και στον 

«συναγωνισµό-επιτυχία» και όχι µόνον στην υγεία και την σωµατική διάπλαση όπως 

πίστευαν,  γεγονός που πιθανόν εξηγείται από το ότι τα αγόρια από την φύση τους 

επιζητούν την συµµετοχή τους σε δραστηριότητες που τους ανεβάζουν την 

αδρεναλίνη, επιζητούν την αυτοπροβολή, την αυτοεπιβεβαίωση και την αναγνώριση 
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από τους άλλους σε σχέση µε τα κορίτσια. Σε άλλη έρευνα (∆ούλιας & συν., 2005) 

βρέθηκαν διαφορές µόνο στην «βελτίωση δεξιοτήτων» και στην «δηµιουργία φιλίας» 

όπου τα αγόρια είχαν υψηλότερη επίδοση σε σχέση µε τα κορίτσια. Στους υπόλοιπους 

παράγοντες που δεν διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών φαίνεται 

ότι και τα αγόρια και τα κορίτσια επιζητούν εξίσου την φυσική χαλάρωση, την 

απόδραση από την καθηµερινότητα, την βελτίωση των ικανοτήτων τους, τον 

αυτοέλεγχο και την παρέα µε τους συµµαθητές τους ή µε άλλους ανθρώπους. Γενικά 

όµως τα κορίτσια διαθέτουν λιγότερο χρόνο σε εξωσχολικές αθλητικές 

δραστηριότητες αναψυχής (Flammer & Schaffner, 2003; Shaw et al., 1996; Shaw et 

al., 1995; Αυγερινός & συν., 2002; Γογγάκη & συν., 2004).  

Στην ικανοποίηση τα αγόρια ήταν περισσότερο ικανοποιηµένα από την 

προσωπική τους επίδοση σε σχέση µε τα κορίτσια πιθανόν λόγω της µεγαλύτερης 

ενασχόλησής τους µε τον αθλητισµό τα καταφέρνουν καλύτερα από τα κορίτσια, (η 

διαφορροποίηση της ικανοποίησης από το φύλο ήταν µικρή, η2<.012). Τέλος στην 

δέσµευση τα αγόρια φαίνεται ότι επιζητούσαν περισσότερο την υγιεινή διατροφή και 

την άσκηση ενώ ήταν λιγότερο διατεθειµένα να αποφύγουν ανθυγιεινές 

συµπεριφορές (κάπνισµα, αλκοόλ, εξαρτησιογόνες ουσίες, φαρµακοδιέγερση) και να 

ακολουθήσουν ηθικές συµπεριφορές (τίµιο παιχνίδι, σωστή εφαρµογή των 

κανονισµών, αποφυγή βίαιης και επιθετικής συµπεριφοράς) και µάλιστα σε 

σηµαντικό βαθµό (η2>.012) από ότι τα κορίτσια αντίστοιχα, όπως διαπιστώθηκε και 

σε άλλη έρευνα (∆ιγγελίδης & Κροµµύδας, 2008) όπου τα αγόρια είχαν υψηλότερη 

επίδοση ως προς τις αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές σε σύγκριση µε τα κορίτσια 

αντίστοιχα, αλλά και γενικότερα όπως έχει διαπιστωθεί τα αγόρια διαφοροποιούνται 

στο βαθµό της δέσµευσης σε σχέση µε τα κορίτσια (Casper, 2005), (τα αγόρια της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είχαν χαµηλότερη επίδοση στη διάσταση «σεβασµός 

στους συµπαίκτες» σε σχέση µε τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας, Παπαγεωργίου και 

συνεργάτες 2008). 

Το γεγονός ότι οι µαθητές που συµµετείχαν στο σχολικό πρωτάθληµα είχαν 

λιγότερα εµπόδια σε όλους τους παράγοντες σε σχέση µε τους µαθητές που δεν 

συµµετείχαν και µάλιστα σε σηµαντικό βαθµό, η2>.012, (ιδιαίτερα στον παράγοντα 

«έλλειψη ενδιαφέροντος», η2=.122) εξηγείται ακριβώς από την ίδια την συµµετοχή 

των µαθητών, όπου στους συµµετέχοντες µαθητές ξεπεράσθηκαν τα εµπόδιά τους µε 

αποτέλεσµα την συµµετοχή τους.  
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Μέλη ή µη αθλητικών συλλόγων 

Ο παράγοντας «σύλλογος», δηλαδή εάν οι µαθητές παράλληλα µε την 

συµµετοχή τους στο σχολικό πρωτάθληµα ήταν και µέλη αθλητικών συλλόγων, ίσως 

ήταν στην παρούσα έρευνα ο ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης για αθλητική 

συµµετοχή, αφού οι µαθητές µέλη αθλητικών συλλόγων που συµµετείχαν είχαν 

λιγότερα εµπόδια, ιδιαίτερα «έλλειψη ενδιαφέροντος», (η2=.125)και «έλλειψης 

ικανοτήτων», (η2=.100) περισσότερα κίνητρα (αλλά όχι σηµαντικά), µεγαλύτερη 

ικανοποίηση  (η2>.012) και µεγαλύτερη δέσµευση σε σχέση µε τους µαθητές που δεν 

ήταν µέλη αθλητικών συλλόγων. Φαίνεται ότι ο παράγοντας «σύλλογος» επέδρασε 

καθοριστικά στην αναστολή των εµποδίων, στην αύξηση των κινήτρων, της 

ικανοποίησης και της δέσµευσης των µαθητών που συµµετείχαν στο σχολικό 

πρωτάθληµα. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνονται τουλάχιστο 

σε ότι αφορά τα εµπόδια από άλλη έρευνα που έγινε στην Ελλάδα σε µαθητές 

(∆αµιανίδης & συν., 2007) όπου βρέθηκε ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες που 

συµµετείχαν σε αθλητικούς συλλόγους αντιµετώπισαν λιγότερα εµπόδια συµµετοχής 

σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής σε σχέση µε µαθητές και µαθήτριες που 

δεν συµµετείχαν σε αθλητικούς συλλόγους. Εξάλλου οι µαθητές «δένονται» 

ψυχολογικά µε το άθληµα που ασχολούνται εξωσχολικά λόγω και της µακρόχρονης 

αθλητικής συµµετοχής τους (Lau et al, 2005). 

Ειδικότερα σε σχέση µε την επιλογή του αθλήµατος και την συµµετοχή ή όχι 

των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα ή σε αθλητικό σύλλογο τα περισσότερα 

εµπόδια είχαν οι µαθητές οι οποίοι δεν συµµετείχαν στο σχολικό πρωτάθληµα ούτε 

ήταν ενεργά µέλη σε αθλητικό σύλλογο και µάλιστα σε πολύ µεγάλο βαθµό 

(η2=.196), ενώ αντίθετα τα λιγότερα εµπόδια είχαν οι µαθητές οι οποίοι συµµετείχαν 

στο σχολικό πρωτάθληµα στο ίδιο άθληµα στο οποίο ήταν ενεργά µέλη και στον 

αθλητικό σύλλογο. Επίσης περισσότερα κίνητρα, (φυσικής χαλάρωσης/απόδρασης, 

η
2>.012) µεγαλύτερη ικανοποίηση, (προσωπικής επίδοσης, η2=.056) και περισσότερη 

δέσµευση, (υιοθέτησης υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών, η2=.081) είχαν οι 

µαθητές οι οποίοι συµµετείχαν στο σχολικό πρωτάθληµα στο ίδιο άθληµα στο οποίο 

ήταν ενεργά µέλη σε αθλητικό σύλλογο. Φαίνεται ότι καταλυτικό ρόλο (θετικό ή 

αρνητικό αναλόγως) στην διαδικασία συµµετοχής των µαθητών στο σχολικό 

πρωτάθληµα παίζει η πιθανή ενασχόλησή τους ή µη σε αθλητικό σύλλογο και 

µάλιστα στο ίδιο άθληµα µε αυτό που συµµετέχουν στους σχολικούς αγώνες, 
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συµφωνώντας µε άλλη έρευνα η οποία υποστήριξε ότι η µακρόχρονη ενασχόληση 

των µαθητών µε εξωσχολικό αθλητισµό (σωµατειακό) επιφέρει ψυχολογική 

δέσµευση στους µαθητές να συνεχίσουν την συµµετοχή σε αθλητική δραστηριότητα 

και µάλιστα στο ίδιο άθληµα (Lau et al, 2005). Αυτό παράλληλα δικαιολογεί και το 

µικρό ποσοστό συµµετοχής των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα που δεν είναι 

ταυτόχρονα ενεργά µέλη αθλητικών συλλόγων, γεγονός που πιθανόν περιορίζει (έστω 

και ακούσια) την µαζική συµµετοχή των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα η οποία 

θα ‘πρεπε να είναι ο πρωταρχικός στόχος του σχολικού πρωταθλήµατος.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι το µέγεθος της επίδρασης του 

παράγοντα «µέλος ή µη αθλητικού συλλόγου» και ειδικότερα η ενασχόληση του 

µαθητή στον αθλητικό σύλλογο µε το ίδιο άθληµα µε αυτό που πήρε µέρος στο 

σχολικό πρωτάθληµα, ήταν το µεγαλύτερο µέγεθος επίδρασης στις εξαρτηµένες 

µεταβλητές (ιδιαίτερα στα εµπόδια) από κάθε άλλη ανεξάρτητη µεταβλητή. 

 

Οι στάσεις των µαθητών για τα αναβολικά 

Το γεγονός ότι οι µαθητές οι οποίοι έκαναν χρήση αναβολικών κατά το 

παρελθόν είχαν περισσότερους ανασταλτικούς παράγοντες «έλλειψης 

ενδιαφέροντος», «ηθικής» (σε µεγάλο βαθµό,  η2=.047) και «έλλειψης χρόνου» (από 

ότι οι µαθητές που δεν έκαναν χρήση αναβολικών αντίστοιχα), πιθανόν εξηγείται από 

το ότι η χρήση αναβολικών από τους µαθητές επέδρασε αρνητικά στο ενδιαφέρον 

τους για συµµετοχή στους σχολικούς αγώνες  και στην διάθεση χρόνου από τους 

ίδιους µαθητές να συµµετέχουν σε αυτούς. Επίσης θέµατα ηθικής θεωρούνται 

σηµαντικά από τους ίδιους µαθητές κατά την διαδικασία λήψης απόφασης για 

συµµετοχή. Το ότι οι µαθητές οι οποίοι έκαναν χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν 

είχαν λιγότερα κίνητρα  «φυσικής χαλάρωσης/απόδρασης», «επίτευξης/κοινωνικής 

αναγνώρισης», «συνεύρεσης/κοινωνικοποίησης»  και «αυτοελέγχου/ανάπτυξης 

δεξιοτήτων», (η2>.012) (από ότι οι µαθητές που δεν έκαναν χρήση αναβολικών 

αντίστοιχα) πιθανόν σηµαίνει ότι ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την χαλάρωση, 

την απόδραση από την καθηµερινότητα, την επίτευξη στόχων, την κοινωνική 

αναγνώριση, την παρέα, την κοινωνικοποίηση, τον αυτοέλεγχο και την βελτίωση των 

δεξιοτήτων είναι θέµατα τα οποία δεν λειτουργούν ως κίνητρα συµµετοχής στους 

σχολικούς αγώνες για τους µαθητές που έκαναν χρήση αναβολικών κατά το 
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παρελθόν. Η µικρότερη ικανοποίηση στην «ηγεσία»  και στην «προσωπική επίδοση», 

(η2>.012) των µαθητών που έκαναν χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν (από ότι οι 

µαθητές που δεν έκαναν χρήση αναβολικών αντίστοιχα) πιθανόν να δηλώνει τις 

υψηλότερες προσδοκίες αφενός που είχαν οι εν λόγω µαθητές από τους γυµναστές 

τους σε ότι αφορά την καθοδήγησή τους αλλά και από τον ίδιο τους τον εαυτό σε ότι 

αφορά την απόδοσή τους και αφετέρου το χαµηλό επίπεδο ανταπόκρισης-στήριξης 

των µαθητών αυτών από τους γυµναστές τους ή ακόµη και το χαµηλό επίπεδο 

απόδοσης των ίδιων των µαθητών. Αναµενόµενη θεωρείται η µικρότερη δέσµευση 

που είχαν οι µαθητές που έκαναν χρήση αναβολικών κατά το παρελθόν σε όλους 

ανεξαιρέτως τους παράγοντες της δέσµευσης (υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και 

συµπεριφορών, αποφυγή ανθυγιεινών στάσεων και συµπεριφορών, ηθικές στάσεις 

και συµπεριφορές, (η2>.012)), σε σχέση µε τους µαθητές που δεν έκαναν χρήση 

αναβολικών λόγω της συγκεκριµένης στάσης των µαθητών αυτών σε σχέση µε τα 

αναβολικά. 

Η πρόθεση χρήσης αναβολικών από τους µαθητές µελλοντικά η οποία 

επηρέασε σχεδόν όλους τους παράγοντες των µεταβλητών (περισσότερα εµπόδια 

«έλλειψης ενδιαφέροντος», «ηθικής», (η2>.012) «ατοµικά/ψυχολογικά» και 

«έλλειψης χρόνου», λιγότερα κίνητρα  «συνεύρεσης/κοινωνικοποίησης» και 

«αυτοελέγχου/ανάπτυξης δεξιοτήτων» και περισσότερα κίνητρα 

«έκστασης/αυτοπροβολής», µικρότερη ικανοποίηση σε όλους τους παράγοντες και 

µικρότερη δέσµευση σε όλους τους παράγοντες σε σηµαντικό βαθµό (στην 

«υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών», στην «αποφυγή ανθυγιεινών 

στάσεων και συµπεριφορών» και στις «ηθικές στάσεις και συµπεριφορές», η2>.012) 

φαίνεται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στις στάσεις και στις συµπεριφορές των 

µαθητών που προτίθενται να κάνουν χρήση αναβολικών µελλοντικά. 

Σηµαντικά συµπεράσµατα προκύπτουν από τον συνδυασµό χρήσης ή µη και 

πρόθεσης για χρήση ή µη αναβολικών από τους µαθητές όπου περισσότερα εµπόδια 

«έλλειψης ενδιαφέροντος», «ηθικής», (σε µεγάλο βαθµό, η2>.012)  και «έλλειψης 

χρόνου» αντιµετωπίζουν οι µαθητές οι οποίοι δήλωσαν ότι «πήραν και θα 

ξαναπάρουν αναβολικά» ενώ λιγότερα εµπόδια αντιµετωπίζουν οι µαθητές οι οποίοι 

δήλωσαν ότι «δεν πήραν ούτε θα πάρουν αναβολικά», και που πιθανόν εξηγείται από 

το ότι η χρήση αναβολικών και η πρόθεση χρήσης αναβολικών από τους µαθητές 

συµβαίνει ακριβώς εξαιτίας των προβληµάτων-εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι ίδιοι 

οι µαθητές. Περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν είχαν 
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πάρει αναβολικά στο παρελθόν αλλά προτίθενται να πάρουν στο µέλλον πιθανόν 

λόγω του ότι η χρήση αναβολικών µελλοντικά προβάλλει ως «κίνητρο» προκειµένου 

να πετύχουν το στόχο τους οι µαθητές. Στην ικανοποίηση όπου στην «ηγεσία» και 

στην «προσωπική επίδοση» περισσότερο ικανοποιηµένοι ήταν οι µαθητές και 

µάλιστα σε σηµαντικό βαθµό (η2>.012), οι οποίοι δήλωσαν ότι «δεν πήραν ούτε θα 

πάρουν αναβολικά», όπως επίσης περισσότερο δεσµευµένοι και στους τρεις 

παράγοντες (υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών, αποφυγή ανθυγιεινών 

στάσεων και συµπεριφορών, ηθικές στάσεις και συµπεριφορές, η2>.012) ήταν οι 

µαθητές οι οποίοι δήλωσαν ότι «δεν πήραν ούτε θα πάρουν αναβολικά» ενώ αντίθετα 

λιγότεροι δεσµευµένοι ήταν οι µαθητές οι οποίοι δήλωσαν ότι «πήραν και θα 

ξαναπάρουν αναβολικά». Φαίνεται ότι οι µαθητές οι οποίοι ακολουθούν µη υγιεινές 

συµπεριφορές  (χρήση αναβολικών) έχουν λιγότερη ικανοποίηση και µικρότερη 

δέσµευση από την συµµετοχή τους στο σχολικό πρωτάθληµα σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους, πιθανόν λόγω της ακραίας αυτής συµπεριφοράς τους. Αυτό που είναι 

ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι περισσότερα κίνητρα «φυσικής 

χαλάρωσης/απόδρασης» «έκστασης/αυτοπροβολής», «επίτευξης/κοινωνικής 

αναγνώρισης» και «αυτοελέγχου/ανάπτυξης δεξιοτήτων» στο να συµµετέχουν είχαν 

οι µαθητές οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν πήραν αναβολικά αλλά προτίθενται να πάρουν 

στο µέλλον, ίσως λόγω του ότι οι µαθητές κυνηγώντας τον στόχο (εισαγωγή στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, άλλα κίνητρα) είναι διατεθειµένοι ακόµη και να προβούν σε 

χρήση αναβολικών. 

 

Οι απόψεις των µαθητών για τα κίνητρα 

Οι απόψεις των µαθητών για το εάν τα κίνητρα που δίνει η πολιτεία για 

συµµετοχή στο σχολικό πρωτάθληµα είναι ή όχι προς την σωστή κατεύθυνση είναι 

επίσης ένας σηµαντικός παράγοντας επίδρασης των «παραγόντων συµµετοχής» στους 

σχολικούς αγώνες, αφού οι µαθητές που πιστεύουν ότι «τα κίνητρα της πολιτείας για 

συµµετοχή στο σχολικό πρωτάθληµα είναι προς την σωστή κατεύθυνση» έχουν 

λιγότερα εµπόδια, περισσότερα κίνητρα, µεγαλύτερη ικανοποίηση σε µεγάλο βαθµό, 

(η2>.012)  και µεγαλύτερη δέσµευση από ότι οι µαθητές οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι 

τα κίνητρα της πολιτείας είναι προς την σωστή κατεύθυνση, πιθανόν επειδή 

πιστεύουν ότι τα συγκεκριµένα κίνητρα είναι τα σωστά. 
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Ωστόσο οι απόψεις των µαθητών για το εάν «τα κίνητρα της πολιτείας για 

συµµετοχή στους σχολικούς αγώνες δηµιουργούν ή όχι έντονο ανταγωνισµό και 

προωθούν ή όχι την χρήση αθέµιτων µέσων µεταξύ των µαθητών» φαίνεται ότι δεν 

διαφοροποιεί  τους περισσότερους από τους παράγοντες συµµετοχής των µαθητών  

(εµπόδια, κίνητρα, ικανοποίηση, δέσµευση), καθότι δεν παρατηρούνται σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των µαθητών των δυο διαφορετικών απόψεων, ιδιαίτερα δε στις 

µεταβλητές «κίνητρα» και «δέσµευση» όπου δεν διαπιστώνεται καµιά διαφορά 

µεταξύ των δυο απόψεων των µαθητών. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι µαθητές που υποστηρίζουν ότι τα 

σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και πνευµατική 

καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην σχολική φυσική αγωγή 

αντιµετωπίζουν σαφώς λιγότερα εµπόδια, (ιδιαίτερα «έλλειψης ενδιαφέροντος», 

η
2=.064) έχουν περισσότερα κίνητρα, (φυσικής χαλάρωσης/απόδρασης, 

συνεύρεσης/κοινωνικοποίησης, αυτοελέγχου/ανάπτυξης δεξιοτήτων, η
2>.012)  

νοιώθουν µεγαλύτερη ικανοποίηση, (ηγεσία, προσωπική επίδοση, η2>.012) και 

δηλώνουν µεγαλύτερη δέσµευση σε πολύ µεγάλο βαθµό, (η2>.038) από την 

συµµετοχή τους στους σχολικούς αγώνες σε σχέση µε τους µαθητές που 

υποστηρίζουν ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα δεν συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική 

και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και δεν είναι αναγκαία στην σχολική 

φυσική αγωγή, ακριβώς επειδή πιστεύουν στην αναγκαιότητα ύπαρξης των σχολικών 

πρωταθληµάτων. 

Σε ότι αφορά τα είδη κινήτρων που παρέχει η πολιτεία στους µαθητές για να 

συµµετέχουν στο σχολικό πρωτάθληµα φαίνεται ότι περισσότερα εµπόδια, σε µικρό 

βαθµό (η2<.012) είχαν οι µαθητές οι οποίοι προτιµούσαν «οικονοµικά» κίνητρα ενώ 

λιγότερα εµπόδια αυτοί που προτιµούσαν ως κίνητρα «µόρια εισαγωγής στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση», οι οποίοι πιθανόν ξεπερνούσαν τα εµπόδια που 

αντιµετώπιζαν χάρις στην σηµαντικότητα του στόχου τους που ήταν η εισαγωγή τους 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Περισσότερα κίνητρα «επίτευξης/κοινωνικής 

αναγνώρισης» και «αυτοελέγχου/ανάπτυξης δεξιοτήτων», (η2<.012) είχαν οι µαθητές 

που προτιµούσαν ως κίνητρα «µόρια εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση» 

πιθανόν λόγω του ότι επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων τους και την κοινωνική 

τους αναγνώριση µε κατεύθυνση την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Επίσης µεγαλύτερη ικανοποίηση και περισσότερη δέσµευση σε µεγάλο βαθµό 

(η2>.012)  ένοιωθαν οι µαθητές που προτιµούσαν ως κίνητρα «µόρια εισαγωγής στην 
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τριτοβάθµια εκπαίδευση» ενώ την µικρότερη ικανοποίηση και την µικρότερη 

δέσµευση ένοιωθαν οι µαθητές που προτιµούσαν οικονοµικά κίνητρα (πιθανόν τα 

υλικά κίνητρα δεν προσφέρουν ικανοποίηση, ούτε δεσµεύουν τους µαθητές σε 

υγιεινές και ηθικές συµπεριφορές). Τα «µόρια εισαγωγής στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση» ως κίνητρα φαίνεται ότι λειτουργούν περισσότερο ως αυτοσκοπός για 

τους µαθητές αφού η πιθανή εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τους λύνει 

ίσως το σηµαντικότερο πρόβληµα της ηλικίας τους που είναι η µελλοντική 

επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν µπορούν να εξαχθούν βάσιµα 

συµπεράσµατα τόσο σε ότι αφορά τα αποτελέσµατα των µαθητών σε σχέση µε τις 

στάσεις τους προς τα αναβολικά όσο και σε ότι αφορά τα αποτελέσµατα των 

µαθητών σε σχέση µε τις στάσεις τους προς τα κίνητρα της πολιτείας καθότι δεν 

µπορούν να γίνουν συγκρίσεις λόγω έλλειψης παρόµοιων σχετικών ερευνών. 

 

Η επίδραση του παράγοντα «τάξη» 

Στην µεταβλητή «τάξη» παρατηρούµε ότι στα «εµπόδια» υπάρχουν µικρές 

διαφοροποιήσεις  (η2<.012) µεταξύ µαθητών των τριών τάξεων στην «έλλειψη 

ενδιαφέροντος» και στην «έλλειψη χρόνου». Συγκεκριµένα οι µαθητές της Α΄ τάξης 

είχαν λιγότερους ανασταλτικούς παράγοντες από τους µαθητές των υπόλοιπων 

τάξεων και οι µαθητές της Β΄ τάξης είχαν λιγότερους ανασταλτικούς παράγοντες από 

τους µαθητές της Γ΄ τάξης και στην «έλλειψη ενδιαφέροντος» και στην «έλλειψη 

χρόνου». Οι δυο αυτοί παράγοντες σχετίζονται άµεσα µε τις σχολικές υποχρεώσεις 

των µαθητών, καθώς όσο µεγαλώνουν οι µαθητές αλλάζουν τα ενδιαφέροντά τους-

λόγω της αναζήτησης επιλογών που αφορούν το µέλλον τους- αλλά και οι σχολικές 

τους υποχρεώσεις είναι µεγαλύτερες όσων φοιτούν σε µεγαλύτερη τάξη και ιδιαίτερα 

στην Γ΄ λυκείου. Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν µε άλλες έρευνες που έγιναν σε 

µαθητές τόσο στην Ελλάδα όπου διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες της 

Γ΄ λυκείου ήταν λιγότερο δραστήριοι από ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες των 

υπόλοιπων τάξεων (Μπερτάκη & συν., 2007) όσο και στο εξωτερικό όπου 

αναφέρθηκε ως βασικό αίτιο µείωσης της φυσικής δραστηριότητας η «έλλειψη 

χρόνου» αλλά και η «έλλειψη ενδιαφέροντος» (Kimm et al., 2006). Μικρή 

διαφοροποίηση (η2<.005) υπάρχει και στους παράγοντες των κινήτρων 
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«επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση» και «αυτοέλεγχος/ανάπτυξη δεξιοτήτων» όπου 

στην «επίτευξη/κοινωνική αναγνώριση» περισσότερα κίνητρα είχαν οι µαθητές της 

Α΄ τάξης, ακολουθώντας της Β΄ και κατόπιν της Γ΄ τάξης (πιθανόν λόγω της ηλικίας 

οι µαθητές των µικρότερων τάξεων επιζητούν περισσότερο την κοινωνική 

αναγνώριση και την επίτευξη στόχων συγκριτικά µε τους µαθητές των µεγαλύτερων 

τάξεων). Στον «αυτοέλεγχο/ανάπτυξη δεξιοτήτων» περισσότερα κίνητρα είχαν οι 

µαθητές της Γ΄ τάξης, ακολουθώντας της Α΄ και κατόπιν της Β΄ τάξης. Σε ότι αφορά 

την ικανοποίηση περισσότερο ικανοποιηµένοι ένοιωσαν οι µαθητές των µικρότερων 

τάξεων, ίσως λόγω των µικρότερων προσδοκιών που είχαν, συγκριτικά µε τους 

µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων, (ιδιαίτερα στον παράγοντα «ηγεσία», (η2>.012). 

Σε ότι αφορά την δέσµευση µεγαλύτερη δέσµευση δήλωσαν οι µαθητές των 

µικρότερων τάξεων στις «ηθικές στάσεις και συµπεριφορές», (η2=.011) ίσως λόγω 

του ότι θεωρούν σηµαντικά τα θέµατα της ηθικής σε σχέση µε τους µαθητές των 

µεγαλύτερων τάξεων. 

 

Η περιοχή διαµονής των µαθητών 

Η περιοχή διαµονής των µαθητών (ηµιαστική, αστική, υπεραστική) είναι µια 

σηµαντική παράµετρος στην εµπλοκή ή όχι των µαθητών στους σχολικούς αγώνες 

αφού επηρεάζει τα εµπόδια, τα κίνητρα, την ικανοποίηση και την δέσµευση των 

µαθητών). Ωστόσο το µέγεθος της επίδρασης της περιοχής διαµονής των µαθητών 

στα εµπόδια είναι µικρό (η2<.012). Λιγότερα εµπόδια «έλλειψης ενδιαφέροντος» και 

«έλλειψης χρόνου» αντιµετωπίζουν οι µαθητές των ηµιαστικών περιοχών σε σχέση 

µε τις αστικές και υπεραστικές περιοχές πιθανόν λόγω των προτεραιοτήτων των 

µαθητών αλλά και λόγω ύπαρξης αθλητικών εγκαταστάσεων (περισσότεροι χώροι 

άθλησης σε ηµιαστικές περιοχές λόγω µικρότερης πυκνότητας κατοίκων). Στην 

έρευνα της Drakou et al. (2009) βρέθηκε ότι ο τόπος διαµονής επηρέασε κυρίως τον 

παράγοντα των εµποδίων «έλλειψη παρέας» αφού τα άτοµα που διέµεναν σε 

ηµιαστικές περιοχές βίωσαν περισσότερα εµπόδια έλλειψης παρέας σε σχέση µε 

εκείνα που διέµεναν σε αστικές περιοχές. Σηµαντικό θεωρείται το γεγονός ότι οι 

µαθητές των υπεραστικών κα αστικών περιοχών έχουν περισσότερα κίνητρα 

«φυσικής χαλάρωσης/απόδρασης» (η2<.012) ακριβώς λόγω του έντονου ρυθµού ζωής 

στις πυκνοκατοικηµένες αυτές περιοχές αφενός και αφετέρου λόγω της έλλειψης 
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δεξιοτήτων των µαθητών αυτών των περιοχών εξαιτίας της έλλειψης ενασχόλησής 

τους µε αθλητικές δραστηριότητες, συγκριτικά µε τους µαθητές που διαµένουν στις 

υπόλοιπες περιοχές. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το ότι οι µαθητές των υπεραστικών 

περιοχών νοιώθουν µεγαλύτερη ικανοποίηση σε όλους τους παράγοντες (ηγεσία, 

οργάνωση σε σηµαντικό βαθµό, η2>.012) προσωπική επίδοση) από ότι οι µαθητές 

των υπόλοιπων περιοχών αλλά και το ότι οι µαθητές των ηµιαστικών περιοχών 

δηλώνουν µεγαλύτερη δέσµευση σε υγιεινές στάσεις και συµπεριφορές µελλοντικά 

(η2<.012). 

Συµπερασµατικά στην παρούσα έρευνα η πλειοψηφία των µαθητών που 

πήραν µέρος ήταν κορίτσια, οι περισσότεροι µαθητές διέµεναν σε µεγάλα ή σε 

µικρότερα αστικά κέντρα, περίπου ισόποσα κατανεµηµένοι στις τρεις τάξεις του 

λυκείου µε µικρή αριθµητική υπεροχή των µαθητών της Β΄ τάξης και κατόπιν της Α΄ 

τάξης και µε µικρότερη συµµετοχή στο σχολικό πρωτάθληµα συγκριτικά µε τους 

µαθητές άλλων χωρών. Συµµετείχαν στα σχολικά πρωταθλήµατα κυρίως σε οµαδικά 

αθλήµατα και µάλιστα αυτοί που ήταν ταυτόχρονα και αθλητές συλλόγων. 

Μεγαλύτερη συµµετοχή είχαν τα αγόρια κυρίως στο ποδόσφαιρο που είναι και το 

δηµοφιλέστερο άθληµα στην Ελλάδα συγκριτικά µε τα κορίτσια που συµµετείχαν 

κυρίως στο βόλεϊ είτε λόγω τοπικής παράδοσης είτε λόγω του ότι δεν έχει σωµατική 

επαφή µε τον αντίπαλο. Την µεγαλύτερη συµµετοχή στο σχολικό πρωτάθληµα είχαν 

οι µαθητές της Β΄ τάξης και τη µικρότερη συµµετοχή της Γ΄ τάξης. Τα αγόρια 

συµµετείχαν σε µεγαλύτερα ποσοστά (71,0%) σε σχέση µε τα κορίτσια (45,2%). Το 

µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής των µαθητών το είχαν εκείνοι που µένουν σε 

ηµιαστικές περιοχές (63,9%) ενώ το µικρότερο ποσοστό συµµετοχής των µαθητών το 

είχαν εκείνοι που µένουν σε αστικές περιοχές (52,3%).  

Στην προσπάθεια συµµετοχής των µαθητών µερικοί (6,4%) δήλωσαν ότι 

έκαναν χρήση αναβολικών στο παρελθόν και ένας µεγαλύτερος αριθµός µαθητών 

(7,7%) ότι θα κάνει χρήση αναβολικών στο µέλλον, ενώ κάποιοι (3,5%) θα κάνουν 

χρήση αναβολικών για πρώτη φορά. Μόνον οι µισοί µαθητές δήλωσαν ότι τα κίνητρα 

της πολιτείας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι 

αυτά ενθαρρύνουν την χρήση αθέµιτων µέσων µεταξύ των µαθητών για την επίτευξη 

της νίκης της οµάδας τους µε κάθε τρόπο. Τα 4/5 των µαθητών πιστεύει στην 

αναγκαιότητα ύπαρξης των σχολικών πρωταθληµάτων στην σχολική φυσική αγωγή 

αφού αυτά συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των 

µαθητών. Προτιµούν κυρίως ως κίνητρα συµµετοχής στο σχολικό πρωτάθληµα 
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«µόρια εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση», ψυχαγωγικά, ηθικά και 

οικονοµικά κίνητρα. 

Η πραγµατοποίηση των σχολικών πρωταθληµάτων στα πλαίσια του 

µαθήµατος της σχολικής φυσικής αγωγής δίνει σηµαντικά κίνητρα σε πολλούς από 

τους µαθητές και τις µαθήτριες, τουλάχιστον στις πρώτες φάσεις των 

πρωταθληµάτων όπου η συµµετοχή είναι µαζικότερη, να βελτιώσουν τις φυσικές τους 

ικανότητες και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να βελτιώσουν τον αυτοέλεγχό τους, 

να χαλαρώσουν και να αποδράσουν από την καθηµερινότητα. Τα σχολικά 

πρωταθλήµατα τους δίνουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν περισσότερο µέσα 

από παρέες και νέες φιλίες, να πετύχουν κάποιους στόχους τους οποίους θέτουν και 

να καταξιωθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα, στον φιλικό και οικογενειακό τους 

περίγυρο. Ωστόσο στην προσπάθειά τους αυτή αντιµετωπίζουν διάφορα εµπόδια µε 

κυριότερο όλων την έλλειψη χρόνου λόγω των σχολικών τους υποχρεώσεων. 

Σηµαντικό εµπόδιο επίσης είναι τα ατοµικά/ψυχολογικά, η έλλειψη ενδιαφέροντος 

για την συγκεκριµένη δραστηριότητα και λιγότερο σηµαντικά εµπόδια η έλλειψη 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων αλλά και θέµατα ηθικών αναστολών. Τα παραπάνω 

εµπόδια οι µαθητές τα ξεπερνούν σε ικανοποιητικό βαθµό και συµµετέχουν στους 

αγώνες, νοιώθοντας αρκετά ικανοποιηµένοι από την προσωπική τους επίδοση, σε 

θέµατα καθοδήγησης, συµπεριφοράς και σεβασµού από τους γυµναστές τους αλλά 

δεν νοιώθουν ικανοποιηµένοι από την οργάνωση των αγώνων αφού θεωρούν µη 

ικανοποιητικό το επίπεδο οργάνωσης και διαιτησίας, την ασφάλεια των γηπέδων και 

την ποιότητα των εγκαταστάσεων όπου διεξάγονται τα σχολικά πρωταθλήµατα. 

Παράλληλα οι µαθητές δηλώνουν αρκετά δεσµευµένοι στο µέλλον λόγω της 

συµµετοχής τους στους σχολικούς αγώνες να αποφύγουν τις κακές διατροφικές 

συνήθειες,, να είναι φυσικά δραστήριοι και γενικά να κάνουν ένα υγιεινό τρόπο ζωής, 

ακολουθώντας ηθικές στάσεις και συµπεριφορές και αποφεύγοντας ανθυγειινές 

στάσεις και συµπεριφορές όπως κάπνισµα, αλκοόλ και εξαρτησιογόνες ουσίες. 

Από τους παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε την συµµετοχή ή µη των 

µαθητών στα σχολικά πρωταθλήµατα (το φύλο, η περιοχή διαµονής, αν είναι ή όχι οι 

µαθητές µέλη αθλητικών συλλόγων και σε πιο άθληµα, η τάξη φοίτησής τους, η 

στάση τους προς τα αναβολικά και οι απόψεις τους σχετικά µε τα κίνητρα της 

πολιτείας ώστε να συµµετέχουν στο σχολικό πρωτάθληµα)  άλλοι επηρέασαν 

σηµαντικά και άλλοι όχι τα εµπόδια, τα κίνητρα, την ικανοποίηση και την δέσµευση 

των µαθητών στο σχολικό πρωτάθληµα. Ο παράγοντας ο οποίος επηρέασε 
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ολοκληρωτικά τους µαθητές ήταν η «βελτίωση», δηλαδή οι µαθητές που πιστεύουν 

ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική βελτίωση των 

µαθητών και είναι αναγκαία στη σχολική φυσική αγωγή είχαν σε όλες τις διαστάσεις 

λιγότερα εµπόδια, περισσότερα κίνητρα, µεγαλύτερη ικανοποίηση και µεγαλύτερη 

δέσµευση σε σχέση µε τους µαθητές που δεν το πιστεύουν. Άλλοι παράγοντες που 

επηρέασαν σχεδόν εξίσου σηµαντικά τους µαθητές ήταν ο παράγοντας «αθλητικός 

σύλλογος», δηλαδή αν οι µαθητές ταυτόχρονα µε την συµµετοχή τους στο σχολικό 

πρωτάθληµα είναι και µέλη αθλητικών συλλόγων, οι στάσεις των µαθητών για τα 

αναβολικά και οι απόψεις τους σχετικά µε τα κίνητρα της πολιτείας για συµµετοχή 

στο σχολικό πρωτάθληµα όπως επίσης και το φύλο των µαθητών. Οι παράγοντες οι 

οποίοι επηρέασαν ελάχιστα ή και καθόλου τους µαθητές ήταν η τάξη φοίτησης και η 

περιοχή διαµονής. 

Οι παράγοντες οι οποίοι προαναφέρθηκαν ότι σχετίζονται µε την συµµετοχή ή 

µη των µαθητών στα σχολικά πρωταθλήµατα επιδρούν σε διαφορετικό βαθµό ο 

καθένας, προσδιορίζοντας ανάλογα τα εµπόδια, τα κίνητρα, την ικανοποίηση και την 

δέσµευση των µαθητών από την συµµετοχή τους στα σχολικά πρωταθλήµατα. Το 

µεγαλύτερο µέγεθος επίδρασης, κυρίως στα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι µαθητές 

στην διαδικασία συµµετοχής τους στα σχολικά πρωταθλήµατα έχει ο παράγοντας 

«αθλητικός σύλλογος», δηλαδή αν οι µαθητές ταυτόχρονα µε την συµµετοχή τους 

στο σχολικό πρωτάθληµα είναι και µέλη αθλητικών συλλόγων και ακόµη σε 

µεγαλύτερο βαθµό αν συµµετέχουν στο ίδιο άθληµα µε αυτό που κάνουν στον 

σύλλογο. Ακολουθούν σε µέγεθος επίδρασης οι στάσεις των µαθητών για τα 

αναβολικά και οι απόψεις τους σχετικά µε το αν πιστεύουν ή όχι ότι τα σχολικά 

πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική βελτίωση των µαθητών και είναι 

αναγκαία στη σχολική φυσική αγωγή. Τέλος το µικρότερο µέγεθος επίδρασης είχαν 

οι παράγοντες τάξη φοίτησης και περιοχή διαµονής των µαθητών. 

 Εν κατακλείδι τα σχολικά πρωταθλήµατα (µε τα όποια προβλήµατα 

αντιµετωπίζουν οι µαθητές κατά την συµµετοχή τους σε αυτά), δίνουν πολλαπλά 

κίνητρα συµµετοχής στους µαθητές σε αθλητική δραστηριότητα, τους ικανοποιούν 

αρκετά και παράλληλα τους δεσµεύουν σε δια βίου υγιεινές και ηθικές συµπεριφορές 

αλλά πρωτίστως τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν σηµαντικά στον στόχο της 

σχολικής φυσικής αγωγής που πέρα από την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των 

µαθητών είναι η βελτίωση της υγείας τους αλλά κυρίως θα πρέπει να είναι και η 

κάλυψη των αναγκών των µαθητών για αναψυχή, στην οποία θα πρέπει να δίνεται 
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ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο από τους ίδιους τους γυµναστές όσο και από την ίδια την 

πολιτεία η οποία θα πρέπει να σχεδιάζει ανάλογα γι’ αυτό το σκοπό τα αναλυτικά 

προγράµµατα του µαθήµατος της φυσικής αγωγής µε σκοπό την συµµετοχή όλων των 

µαθητών αλλά και την βελτίωση της ψυχικής τους υγείας. 

Ωστόσο όµως στην έρευνα παρατηρήθηκαν οι παρακάτω περιορισµοί: 

∆εν λήφθηκαν δεδοµένα από αγροτικές περιοχές (πόλεις κάτω των 5000 

κατοίκων) διότι τα λύκεια σε αυτές τις περιοχές δεν διέθεταν και τις τρεις τάξεις 

λυκείου σε αυτές τις περιοχές. Επίσης η κατηγοριοποίηση των περιοχών σε 

ηµιαστικές, αστικές και µεγάλες αστικές περιοχές έγινε σύµφωνα µε πληθυσµιακά 

κριτήρια συλλογής του δείγµατος. Ακόµη τα πολλά θέµατα των ερωτήσεων του 

ερωτηµατολογίου πιθανόν να οδήγησαν στην µη σωστή συµπλήρωσή τους από τους 

µαθητές. Επιπροσθέτως ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας πιθανόν να επηρέασε τις 

απαντήσεις των µαθητών, (µε το πέρασµα του χρόνου, καθώς η έρευνα διήρκεσε ένα 

σχολικό έτος, προχωρούσαν και οι φάσεις των σχολικών πρωταθληµάτων άρα και το 

ενδιαφέρον των µαθητών για συµµετοχή διαφοροποιούνταν). Τέλος η χρήση του 

ερωτηµατολογίου της δέσµευσης έγινε για πρώτη φορά στην παρούσα έρευνα. 

 

Προτάσεις 

Καθώς η παρούσα έρευνα ήταν η πρώτη στο είδος της τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό προτείνεται η διεξαγωγή περισσότερων σχετικών ερευνών ώστε να 

εξαχθούν ασφαλέστερα συµπεράσµατα. 

Επίσης, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας θα πρέπει να 

ληφθούν µέτρα και να γίνουν διάφορες βελτιώσεις τόσο στα κίνητρα και την 

προετοιµασία των σχολικών πρωταθληµάτων όσο και κατά την διεξαγωγή τους όχι 

µόνο σε θέµατα οργάνωσης αλλά και στις αθλητικές εγκαταστάσεις όπου 

διεξάγονται. Αρχικά θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα από την πολιτεία και τους 

αρµόδιους φορείς της (Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ., ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής) ώστε να γίνει 

µαζικότερη η συµµετοχή στα σχολικά πρωταθλήµατα, η οποία θα αφορά το σύνολο 

των µαθητών αλλά ταυτόχρονα να είναι και λιγότερο ανταγωνιστική δραστηριότητα. 

Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να διαµορφωθούν κατάλληλα προγράµµατα και κίνητρα 

συµµετοχής ώστε να διευρυνθεί ο αριθµός των αθληµάτων και να συµµετέχουν 

περισσότερο τα κορίτσια. Επίσης θα πρέπει να αυξηθεί η συµµετοχή των µαθητών 

της Γ΄ τάξης οι οποίοι έχουν περισσότερες σχολικές υποχρεώσεις σε σχέση µε τους 
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µαθητές των υπόλοιπων τάξεων αλλά και η συµµετοχή των µαθητών που διαµένουν 

σε αστικές περιοχές. 

Τα κίνητρα της πολιτείας θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να τεθούν σε νέα 

βάση αφού τα «µόρια εισαγωγής των µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση» που 

δίνονται πιστεύεται από τους περισσότερους µαθητές ότι αυτά ενθαρρύνουν την 

χρήση αθέµιτων µέσων µεταξύ των µαθητών για την επίτευξη της νίκης της οµάδας 

τους µε κάθε τρόπο (εξάλλου µόνο οι µισοί µαθητές πιστεύουν ότι τα κίνητρα της 

πολιτείας είναι προς την σωστή κατεύθυνση). Αυτό θα έχει ως συνέπεια την µείωση 

του ποσοστού χρήσης αναβολικών από τους µαθητές αλλά και την µείωση του 

ποσοστού πρόθεσης για χρήση αναβολικών από τους µαθητές στο µέλλον 

προκειµένου να πετύχουν τους αγωνιστικούς στόχους.  

Σε ότι αφορά τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα 

από την πλευρά της πολιτείας να ξεπερασθούν τα εµπόδια που σχετίζονται µε την 

έλλειψη χρόνου των µαθητών λόγω των αυξηµένων σχολικών τους υποχρεώσεων, οι 

σχολικοί αγώνες θα πρέπει να γίνουν πιο ελκυστικοί προσελκύοντας µεγαλύτερη 

συµµετοχή ανά περιφέρεια σε τοπικό επίπεδο µε την µορφή φεστιβαλικού χαρακτήρα 

και λιγότερο ανταγωνιστικού χαρακτήρα, ώστε να µειωθούν τα ατοµικά/ψυχολογικά 

εµπόδια που εκδηλώνουν οι µαθητές για την συµµετοχή τους σε αυτούς. 

Σε ότι αφορά την ικανοποίηση των µαθητών από την συµµετοχή τους στο 

σχολικό πρωτάθληµα ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί από την πολιτεία στην 

οργάνωση των σχολικών πρωταθληµάτων και στις εγκαταστάσεις όπου αυτά 

διεξάγονται, αφού οι µαθητές δεν νοιώθουν ικανοποιηµένοι από την οργάνωση των 

αγώνων καθώς θεωρούν µη ικανοποιητικό το επίπεδο οργάνωσης και διαιτησίας, την 

ασφάλεια των γηπέδων και την ποιότητα των εγκαταστάσεων. 

Ακόµη ο θεσµός των σχολικών πρωταθληµάτων θα πρέπει να συνεχισθεί και 

να ενισχυθεί προς ένα πιο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, καθότι οι µαθητές δηλώνουν στα 

κυριότερα κίνητρα την φυσική χαλάρωση και την απόδραση από την καθηµερινότητα 

και τις σχολικές τους υποχρεώσεις δηλώνοντας δεσµευµένοι στο µέλλον λόγω της 

συµµετοχής τους στους σχολικούς αγώνες να αποφύγουν τις κακές διατροφικές 

συνήθειες, να είναι φυσικά δραστήριοι, και γενικά να έχουν ένα υγιεινό τρόπο ζωής, 

ακολουθώντας ηθικές στάσεις και συµπεριφορές και αποφεύγοντας ανθυγειινές 

στάσεις και συµπεριφορές όπως το κάπνισµα, το αλκοόλ και τις εξαρτησιογόνες 

ουσίες. 
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 Συµπερασµατικά, η πολιτεία θα πρέπει να αναθεωρήσει τον θεσµό των 

σχολικών πρωταθληµάτων, δηλαδή να µην είναι ένας τρόπος περαιτέρω ενίσχυσης 

των µαθητών που ασχολούνται γενικότερα µε τον αθλητισµό για την εισαγωγή τους 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά να είναι ένας τρόπος προσέλκυσης για αθλητική 

συµµετοχή του συνόλου των µαθητών, παράλληλα δε ένας τρόπος κάλυψης των 

αναγκών τους για αναψυχή που θα λειτουργεί ως «αντίβαρο» στην πίεση των 

καθηµερινών σχολικών υποχρεώσεων των µαθητών. 
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Ηλεκτρονικό περιοδικό, ειδ. Τεύχος 1, 20 -27. 
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VII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Α) ΄Εγκριση άδειας από από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την 

διεξαγωγή της έρευνας σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

         

                                                           

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

            

      ENIAIOΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

       Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

                           ΤΜΗΜΑ Α' 

 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15122 Μαρούσι 

Τηλέφωνο  : 210-3442238 

 

Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου 

 

 

 

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ : Έγκριση διεξαγωγής έρευνας. 

 

Απαντώντας σε σχετική αίτηση και µετά τη γνωµοδότηση του Τµήµατος 
Ερευνών, Τεκµηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου  (πράξη 9/2008) σας γνωρίζουµε ότι  ε π ι τ ρ έ π ο υ µ ε  τη 
διεξαγωγή έρευνας από τον κ. Κωνσταντίνο Γκόλτσο, κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους 2008-2009 µε τις εξής προϋποθέσεις: α) Πριν την 

Να διατηρηθεί µέχρι ................ 

Βαθµός Ασφαλείας ................... 

 

Μαρούσι                  1-10-08 

Αριθ. Πρωτ        125848/Γ2 

Βαθ. Προτερ. ........................... 

1. κ. Κωνσταντίνο Γκόλτσο 

Ιπποκράτους 18 

    41500 Γιάννουλη. 

2. ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας 

    Εκπ/σης Α΄ Αθήνας, Αν. 

Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας,  

Λάρισας, Μαγνησίας, Πιερίας, 

Τρικάλων και Φθιώτιδας.  

 

ΠΡΟΣ : 
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έναρξη της έρευνας να γίνει ενηµέρωση των ∆ιευθυντών και του συλλόγου 
διδασκόντων των σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι 
οποίες θα συµµετάσχουν στην έρευνα, σχετικά µε τη διαδικασία 
διεξαγωγής της β) Η έρευνα να γίνει µε τη σύµφωνη γνώµη τους. γ) Η 
έρευνα να γίνει µε την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων-κηδεµόνων των 
µαθητών (για κάθε µαθητή χωριστά). Ο ∆ιευθυντής του σχολείου να 
αποστείλει στους γονείς προς συµπλήρωση το έντυπο γονικής συναίνεσης 
που θα του κατατεθεί από τον ερευνητή και στο οποίο θα περιγράφεται η 
µεθοδολογία της έρευνας. Στη συνέχεια, αφού συγκεντρώσει τα 
ενυπόγραφα σηµειώµατα µε τη συγκατάθεση των γονέων, να προχωρήσει 
η διεξαγωγή της έρευνας. δ) Οι µαθητές να συµπληρώσουν τα 
ερωτηµατολόγια ανώνυµα και εφόσον το επιθυµούν.  

   Επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή στην έρευνα δεν είναι 
υποχρεωτική.  

 Η έρευνα έχει θέµα: «Η διερεύνηση της αναγκαιότητας των σχολικών 
πρωταθληµάτων στη Σχολική Φυσική Αγωγή» 

και απευθύνεται στους µαθητές των Σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του συνηµµένου πίνακα. 

Για την πραγµατοποίηση  της έρευνας θα πρέπει :  
1. Οι επισκέψεις στα σχολεία να γίνουν µετά από συνεννόηση µε το 

∆ιευθυντή τους  και σε συνεργασία µε το σύλλογο καθηγητών, ώστε να µην 
παρεµποδίζεται η οµαλή διεξαγωγή των µαθηµάτων. 

 2. Τα αποτελέσµατα της έρευνας µετά την ολοκλήρωσή της να 
κοινοποιηθούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στο Κέντρο Εκπαιδευτικής 
Έρευνας (Αδριανού 91, 10596  Αθήνα). 

3. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α΄ 
Αθήνας, Αν. Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Πιερίας, 
Τρικάλων και Φθιώτιδας να ενηµερώσουν σχετικά τους ∆ιευθυντές των 
σχολείων ευθύνης τους, ώστε να διευκολύνουν τον ενδιαφερόµενο στην 
πραγµατοποίηση της έρευνας αυτής. 
  
 
 
 
        
Συν. 8 σελίδες            
 Εσωτ. ∆ιανοµή 
 ∆/νση Σπουδών ∆.Ε.  
Τµήµα Α’ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Β) Κατάλογος σχολείων όπου διεξήχθη η έρευνα 

 

1. 1ο ΓΕΛ Λάρισας, Λάρισα, 2410620721 

 

2. 2ο ΓΕΛ Λάρισας, Λάρισα, 2410236258 

 

3. 4ο ΓΕΛ Λάρισας, Λάρισα, 2410620729 

 

4. 6ο ΓΕΛ Λάρισας, Λάρισα, 2410614566 

 

5. 7ο ΓΕΛ Λάρισας, Λάρισα, 2410551242 

 

6. 11ο ΓΕΛ Λάρισας, Λάρισα, 2410235897 

 

7. ΓΕΛ Γιάννουλης, Γιάννουλη, 2410591384 

 

8. ΓΕΛ Τυρνάβου, Τύρναβος, 2492023566 

 

9. 1ο ΓΕΛ Γαλατσίου, Αθήνα, 2102023850 

 

10. 1ο ΓΕΛ Πανοράµατος, Θεσσαλονίκη, 2310342626 

 

11. 1ο ΓΕΛ Καλαµαριάς, Θεσσαλονίκη, 2310411753 

 

12. 2ο ΓΕΛ Τρικάλων, Τρίκαλα, 2431027523 

 

13. 4ο ΓΕΛ Καρδίτσας, Καρδίτσα, 2441026314 

 

14. 1ο ΓΕΛ Κατερίνης, κατερίνη, 2351023277 

 

15. 4ο ΓΕΛ Λαµίας, Λαµία, 2231028141 

 

16. 1ο ΓΕΛ Βόλου, Βόλος, 2421046410 
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Γ) Έντυπο συναίνεσης των γονέων για την διεξαγωγή της έρευνας 

Συναίνεση δοκιµαζόµενου σε ερευνητική εργασία 

1. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας 

Η συµµετοχή των µαθητών σε φυσική άσκηση και µάλιστα µε οργανωµένη 

µορφή στο σχολικό περιβάλλον όπως είναι η σχολική φυσική αγωγή και τα σχολικά 

πρωταθλήµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αν αναλογισθεί κανείς από την µια πλευρά 

την έννοια της ηθικής συµπεριφοράς των µαθητών και από την άλλη την απόρριψη 

ανθυγειινών συµπεριφορών όπως το κάπνισµα, το αλκοόλ, η χρήση εξαρτησιογόνων 

ή άλλων ουσιών καθώς και τα υψηλά ποσοστά επικράτησης της εφηβικής 

παχυσαρκίας στα ελληνόπουλα, λόγω και του σηµερινού δυτικού τρόπου ζωής των 

εφήβων, δηλαδή λόγω της κακής διατροφής, της υπερβολικής πρόσληψης θερµίδων 

αλλά και της έλλειψης άσκησης ή φυσικής δραστηριότητας, πρόβληµα το οποίο 

φαίνεται να αυξάνει ολοένα και περισσότερο ιδιαίτερα στη χώρα µας. Παράλληλα 

γίνεται πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό για τον σχολικό αθλητισµό και για τα 

κίνητρα που δίνονται από την πολιτεία στους πρωταθλητές µαθητές. Σκοπός της 

παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την αναγκαιότητα και την συµβολή των 

σχολικών πρωταθληµάτων στη σχολική φυσική αγωγή καθώς επίσης τα κίνητρα, τα 

εµπόδια, την ικανοποίηση αλλά και την µελλοντική «δέσµευση» σε ηθικές, υγειινές 

συµπεριφορές και στην δια βίου άσκηση των µαθητών, λόγω της συµµετοχής τους 

στα σχολικά πρωταθλήµατα. 

2. ∆ιαδικασία µετρήσεων 

Ο µαθητής θα συµπληρώσει ανώνυµο ερωτηµατολόγιο πριν τη συµµετοχή του στους 

σχολικούς αγώνες ξοδεύοντας το πολύ 10 λεπτά από το χρόνο του. Ο 

γονέας/κηδεµόνας θα υπογράψει το παρών έντυπο συναίνεσης σχετικά µε την έρευνα. 

3. Προσδοκούµενες ωφέλειες 

Τα ευρήµατα από την εργασία θα καταδείξουν την αναγκαιότητα ή µη των σχολικών 

πρωταθληµάτων στη σχολική φυσική αγωγή και την συµβολή τους στην 

ψυχοσωµατική και πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών. 

4. ∆ηµοσίευση δεδοµένων – αποτελεσµάτων 
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Η συµµετοχή του µαθητή στην έρευνα συνεπάγεται ότι συµφωνεί µε τη δηµοσίευση 

των δεδοµένων και των αποτελεσµάτων της, µε την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες 

θα είναι ανώνυµες και δεν θα αποκαλυφθεί η ταυτότητα των συµµετεχόντων. 

5. Πληροφορίες 

Μη διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις γύρω από το σκοπό, την διαδικασία και τον τρόπο 

πραγµατοποίησης της έρευνας ώστε να σας δοθούν πρόσθετες εξηγήσεις. 

6. Ελευθερία συναίνεσης  

Η άδεια να συµµετάσχει ο µαθητής-τρια στην έρευνα είναι εθελοντική.  

∆ιάβασα το έντυπο αυτό και συναινώ στην συµµετοχή του µαθητή-τριας στην 

έρευνα. 

 

      Ηµεροµηνία…./…./….                                  Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή 

           Ο ερευνητής                                                       γονέα/κηδεµόνα 

      Κων/νος Ν. Γκόλτσος  
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∆) Ερωτηµατολόγιο της έρευνας 

 

Αγαπητοί µαθητές & µαθήτριες , 

 παρακαλούµε συµπληρώστε το παρακάτω ερωτηµατολόγιο, συµβάλλοντας στην 

έρευνα του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, για την καλύτερη διεξαγωγή 

των σχολικών πρωταθληµάτων 

Εµπόδια-προβλήµατα που περιορίζουν την συµµετοχή 
σου στο σχολικό πρωτάθληµα… 

 ΣΥΜΦΩΝΩ                          ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ                      ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

∆εν έχω το χρόνο λόγω των υποχρεώσεων των µαθηµάτων µου 1         2         3         4         5        6        7 
∆εν έχω το χρόνο λόγω των οικογενειακών µου υποχρεώσεων  1         2         3         4         5        6        7 
∆εν έχω το χρόνο λόγω των κοινωνικών µου υποχρεώσεων 1         2         3         4         5        6        7 
∆εν θέλω να ξοδεύω έτσι τον ελεύθερό µου χρόνο 1         2         3         4         5        6        7 
Οι σχολικοί αγώνες µε κουράζουν 1         2         3         4         5        6        7 
∆εν έχω καλές τεχνικές δεξιότητες 1         2         3         4         5        6        7 
∆εν έχω καλή φυσική κατάσταση 1         2         3         4         5        6        7 
∆εν έχω αυτοπεποίθηση στις ικανότητες µου όταν συµµετέχω σε 
σχολικούς αγώνες  

1         2         3         4         5        6        7 

∆εν βρίσκω λόγο να πείσω τον εαυτό µου να συµµετέχει  σε 
σχολικούς αγώνες 

1         2         3         4         5        6        7 

∆εν είναι µία από τις προτεραιότητές µου οι σχολικοί αγώνες 1         2         3         4         5        6        7 
∆εν περνάω καλά όταν πηγαίνω  σε σχολικούς αγώνες 1         2         3         4         5        6        7 
∆εν µου αρέσει και πολύ να  συµµετέχω σε σχολικούς αγώνες 1         2         3         4         5        6        7 
∆εν µου αρέσει το περιβάλλον των  σχολικών αγώνων 1         2         3         4         5        6        7 
Εάν τελειώσουν οι σχολικοί αγώνες δεν έχω κάτι άλλο να κάνω 1         2         3         4         5        6        7 
∆εν αισθάνοµαι ασφαλής και άνετος όταν παίζω  σε σχολικούς 
αγώνες 

1         2         3         4         5        6        7 

∆εν έχω πάντα παρέα όταν παίζω σε σχολικούς αγώνες 1         2         3         4         5        6        7 
Βαριέµαι τις συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας που παίζουµε 1         2         3         4         5        6        7 
Στην οικογένειά µου (στους γονείς µου) και στο άµεσο 
περιβάλλον µου  δεν αρέσουν οι σχολικοί αγώνες 

1         2         3         4         5        6        7 

∆εν µου αρέσουν τα ταξίδια 1         2         3         4         5        6        7 
Φοβάµαι την αποτυχία 1         2         3         4         5        6        7 
Νοµίζω ότι δεν θα τα καταφέρω 1         2         3         4         5        6        7 
∆εν µου αρέσει να φεύγω µακριά από το σπίτι µου 1         2         3         4         5        6        7 
∆εν µου αρέσει να χάνω 1         2         3         4         5        6        7 
Ο αθλητικός χώρος δεν είναι ο χώρος που θέλω να διακριθώ 1         2         3         4         5        6        7 
Ανησυχώ µήπως δεν πετύχω τους στόχους µου 1         2         3         4         5        6        7 
∆εν µου αρέσει ο ανταγωνισµός 1         2         3         4         5        6        7 
Προτιµώ να διακριθώ µέσα από την απόδοσή µου στα µαθήµατα 1         2         3         4         5        6        7 
∆εν έχω να κερδίσω κάτι από την συµµετοχή µου στους 
σχολικούς αγώνες 

1         2         3         4         5        6        7 

Φοβάµαι µήπως χρησιµοποιήσω αθέµιτα µέσα για να διακριθώ 1         2         3         4         5        6        7 
Φοβάµαι µήπως συµπεριφερθώ µε ανήθικο και ανέντιµο τρόπο για 
να διακριθώ 

1         2         3         4         5        6        7 

Φοβάµαι µήπως συµπεριφερθώ βίαια και επιθετικά για να 
διακριθώ 

1         2         3         4         5        6        7 

Φοβάµαι µήπως κάνω χρήση αναβολικών ουσιών για να διακριθώ 1         2         3         4         5        6        7 
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Έχεις κάνει ποτέ χρήση αναβολικών προκειµένου να κερδίσεις εσύ και η οµάδα σου 

στο σχολικό πρωτάθληµα         ΝΑΙ    �     ΟΧΙ    � 

 

Θα έκανες ποτέ χρήση αναβολικών προκειµένου να διακριθείς στο σχολικό 

πρωτάθληµα και να ωφεληθείς τα σχετικά προνόµια της πολιτείας παρόλο που 

γνωρίζεις τις καταστροφικές συνέπειες (µόνιµη αναπηρία ακόµη & θάνατος) από την 

χρήση των αναβολικών στην ανθρώπινη υγεία       ΝΑΙ    �     ΟΧΙ    � 

Για ποιους λόγους συµµετέχεις στο σχολικό 
πρωτάθληµα…. 

∆ιαφωνώ       Ουδέτερο        Συµφωνώ 
Απόλυτα                                    Απόλυτα 

Για να δείξω στον εαυτό µου τι αξίζω 1         2          3          4         5          6           7 
Για να αισθανθώ περήφανος 1         2          3          4         5          6           7 
Για να βελτιώσω την αυτοπεποίθησή µου 1         2          3          4         5          6           7 
Για να κάνω καλή εντύπωση στους άλλους/αντίθετο φύλο 1         2          3          4         5          6           7 
Για να δείξω στους άλλους ότι µπορώ να τα καταφέρω 1         2          3          4         5          6           7 
Για να δείξω στους άλλους τι αξίζω 1         2          3          4         5          6           7 
Για να βελτιωθώ 1         2          3          4         5          6           7 
Για να αναπτύξω τις δεξιότητες και τις ικανότητές µου 1         2          3          4         5          6           7 
Για να ελέγξω τις ικανότητές µου 1         2          3          4         5          6           7 
Για να µάθω τα όριά µου 1         2          3          4         5          6           7 
Γιατί αισθάνοµαι έκσταση 1         2          3          4         5          6           7 
Για να αισθανθώ την γρήγορη ροή των γεγονότων 1         2          3          4         5          6           7 
Για να διηγούµαι ιστορίες από τους αγώνες στους φίλους 1         2          3          4         5          6           7 
Για να ξέρουν οι φίλοι µου που πήγα 1         2          3          4         5          6           7 
Για να είµαι µαζί µε τους φίλους µου/συµµαθητές µου 1         2          3          4         5          6           7 
Για να κάνω πράγµατα µε τους φίλους µου/συµµαθητές µου 1         2          3          4         5          6           7 
Για να συνοµιλώ µε καινούριους ανθρώπους 1         2          3          4         5          6           7 
Για να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους 1         2          3          4         5          6           7 
Για να παρατηρώ άλλους ανθρώπους 1         2          3          4         5          6           7 
Για να ασκούµαι σε αθλητικό περιβάλλον 1         2          3          4         5          6           7 
Για να µην είµαι στο καθηµερινό σχολικό περιβάλλον 1         2          3          4         5          6           7 
Για να ασκηθώ 1         2          3          4         5          6           7 
Για να έχω καλή φυσική κατάσταση 1         2          3          4         5          6           7 
Για να αισθανθώ καλά µετά από την άσκηση 1         2          3          4         5          6           7 
Για να χαλαρώσω 1         2          3          4         5          6           7 
Για να ξεκουραστώ 1         2          3          4         5          6           7 
Για να απαλλαγώ από τις καθηµερινές εντάσεις 1         2          3          4         5          6           7 
Για να ελαττώσω τις καθηµερινές εντάσεις 1         2          3          4         5          6           7 
Για να ξεφύγω από τις καθηµερινές υποχρεώσεις 1         2          3          4         5          6           7 
Για να εισαχθώ ευκολότερα στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση  1         2          3          4         5          6           7 
Για να διακριθώ και να γίνω ευρύτερα γνωστός 1         2          3          4         5          6           7 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:02 EEST - 54.219.128.100



 

208 
 

 

 
 
 
Πιστεύεις ότι τα κίνητρα (µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) που δίνει η πολιτεία στους 
µαθητές στο σχολικό πρωτάθληµα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ΝΑΙ  �  ΟΧΙ  � 
 
Πιστεύεις ότι τα κίνητρα της πολιτείας δηµιουργούν έντονο ανταγωνισµό και 
προωθούν την χρήση αθέµιτων µέσων µεταξύ των µαθητών για την επίτευξη της 
νίκης µε κάθε τρόπο      ΝΑΙ    �     ΟΧΙ    � 
 
Πιστεύεις ότι τα σχολικά πρωταθλήµατα συµβάλλουν στην ψυχοσωµατική και 
πνευµατική καλλιέργεια των µαθητών και είναι αναγκαία στην σχολική φυσική 
αγωγή         ΝΑΙ    �     ΟΧΙ    � 
 
 
Ποια κίνητρα θα θέσπιζες εάν είχες την αρµοδιότητα αυτή; 
 

1. µόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ – ΤΕΙ  
2. ηθικά κίνητρα 
3. οικονοµικά κίνητρα 
4. ψυχαγωγικά κίνητρα 

Πόσο ευχαριστηµένος/δυσαρεστηµένος είσαι από την 
συµµετοχή σου στο σχολικό πρωτάθληµα από …. 

     Απόλυτα        Ουδέτερο        Απόλυτα  
∆υσαρεστηµένος                  Ευχαριστηµένος     

Τον τρόπο που αγωνίζεσαι 1         2          3          4         5          6           7 
Το στυλ ηγεσίας του γυµναστή σου 1         2          3          4         5          6           7 
Το πώς σου συµπεριφέρεται ο γυµναστής σου 1         2          3          4         5          6           7 
Την προσωπική σου ανάπτυξη και βελτίωση 1         2          3          4         5          6           7 
Την ικανότητα του γυµναστή σου να σε προπονεί 1         2          3          4         5          6           7 
Την καθοδήγηση του γυµναστή σου 1         2          3          4         5          6           7 
Τον σεβασµό και την δίκαιη µεταχείριση που έχεις από τον 
γυµναστή σου 

1         2          3          4         5          6           7 

Τον τρόπο που ο γυµναστής σου αντιµετωπίζει/χειρίζεται τα 
προβλήµατα που προκύπτουν 

1         2          3          4         5          6           7 

Την υποστήριξη του γυµναστή σου 1         2          3          4         5          6           7 
Την φυσική σου κατάσταση 1         2          3          4         5          6           7 
Tην προσωπική σου επίδοση 1         2          3          4         5          6           7 
Tο αθλητικό περιβάλλον των σχολικών αγώνων 1         2          3          4         5          6           7 
Tην ασφάλεια των γηπέδων όπου διεξάγονται οι σχολικοί 
αγώνες 

1         2          3          4         5          6           7 

Tην ποιότητα των εγκαταστάσεων  όπου διεξάγονται οι 
σχολικοί αγώνες 

1         2          3          4         5          6           7 

Tο επίπεδο οργάνωσης των σχολικών αγώνων  1         2          3          4         5          6           7 
Tο επίπεδο διαιτησίας των σχολικών αγώνων 1         2          3          4         5          6           7 
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Αγόρι      �                   Κορίτσι      �     
 
Πόλη………………………..     Λύκειο……………………     Τάξη……… 
 
Είναι πρώτη φορά που συµµετέχεις στο σχολικό πρωτάθληµα     ΝΑΙ  �     ΟΧΙ    � 
 
Σε ποιο άθληµα συµµετέχεις στο σχολικό πρωτάθληµα  ……………………………… 
 
Είσαι ενεργό µέλος σε κάποιο αθλητικό σύλλογο           ΝΑΙ   �      ΟΧΙ    �    
 
Αν ναι σε ποιο άθληµα      ……………….…………………………… 
 
 
 
 
Ευχαριστούµε πολύ για την συµµετοχή σου !!! 
 

Πιστεύεις ότι η συµµετοχή σου στο σχολικό πρωτάθληµα 
σε «δεσµεύει» µελλοντικά … 

∆ιαφωνώ           Ουδέτερο             Συµφωνώ 
Απόλυτα                                          Απόλυτα 

Να αποφεύγεις ανθυγειινές συµπεριφορές 1         2          3          4         5          6           7 
Να αποφεύγεις το αλκοόλ 1         2          3          4         5          6           7 
Να αποφεύγεις το κάπνισµα 1         2          3          4         5          6           7 
Να αποφεύγεις τις εξαρτησιογόνες ουσίες 1         2          3          4         5          6           7 
Να χρησιµοποιείς το fair play όταν αγωνίζεσαι 1         2          3          4         5          6           7 
Να φέρεσαι τίµια και ηθικά 1         2          3          4         5          6           7 
Να είσαι κατά των αναβολικών 1         2          3          4         5          6           7 
Να είσαι κατά των βίαιων και επιθετικών συµπεριφορών 1         2          3          4         5          6           7 
Να εφαρµόζεις σωστά τους κανονισµούς του παιχνιδιού 
όταν αγωνίζεσαι 

1         2          3          4         5          6           7 

Να ακολουθείς ένα υγειινό τρόπο ζωής 1         2          3          4         5          6           7 
Να είσαι κατά της καθιστικής ζωής 1         2          3          4         5          6           7 
Να κάνεις υγειινή διατροφή 1         2          3          4         5          6           7 
Να ακολουθείς υγειινές συµπεριφορές 1         2          3          4         5          6           7 
Να προάγεις αθλητικές συµπεριφορές 1         2          3          4         5          6           7 
Να είσαι υπέρ της φυσικής δραστηριότητας 1         2          3          4         5          6           7 
Να είσαι κατά της παχυσαρκίας 1         2          3          4         5          6           7 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:02 EEST - 54.219.128.100


