
Ερευνητική 

∆ιεύθυνση επικοινωνίας: Ραζάκου Φωτεινή 
                                             Κερασούντος 55,  
                                             55131 Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 
                            e – mail:  kostasbeis@yahoo.com  

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό- 
τόµος 1(2),  143 – 151 

∆ηµοσιεύτηκε: 7 Μαΐου 2003 
  

 
www.hape.gr/emag.asp 

Inquiries in Sport & Physical Education 
Volume 1(2), 143 – 151 

Released: 7 May, 2003 

Ηλεκτρονικό περιοδικό 
Electronic journal 

 
 

 
 
 

∆ιερεύνηση Παραγόντων που Σχετίζονται µε την Ενασχόληση των  
Παιδιών Ηλικίας 7-12 ετών µε τον Αθλητισµό 

 
Φωτεινή Ραζάκου1, Αγγελική Τσαπακίδου2, Κωνσταντίνος Μπέης3, Θεοδώρα Τσοµπανάκη3  

1Τµήµα ∆ιατροφής, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης 
2Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

3ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 

Περίληψη 
Σκοπός της εργασίας ήταν να ερευνηθεί η σχέση συγκεκριµένων παραγόντων που επηρεάζουν την ενα-

σχόληση των παιδιών ηλικίας 7-12 ετών µε τον εξωσχολικό αθλητισµό. Ως δείγµα χρησιµοποιήθηκαν 288 
παιδιά µιας επαρχιακής πρωτεύουσας. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε την µέθοδο της άµεσης και δοµη-
µένης ατοµικής συνέντευξης. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι το 38.2% των παιδιών ζύγιζε περισσότερο 
από το φυσιολογικό βάρος (21.9% υπέρβαρα, 16.3% παχύσαρκα). Το 17.7% των υπέρβαρων παιδιών και το 
13.2% των παχύσαρκων δεν αθλούνταν καθόλου. Το 77.1% των παιδιών δεν είχε καµία σχέση µε τον αθλητι-
σµό, το 7.3% ασκούνταν 1-2 φορές την εβδοµάδα και το 15.6% ασκούνταν 3-6 φορές την εβδοµάδα. Από τα 
παιδιά που ασκούνταν το 10.4% επιδίδονταν στα οµαδικά αθλήµατα, ενώ 12.5% σε 11 ατοµικά αθλήµατα. Το 
21.2% εξασκούσαν κάποιο άθληµα, αλλά διέκοψαν κυρίως λόγω διαβάσµατος (12.8%), ή λόγω ελλείψεως 
χρόνου (4.2%). Συµπερασµατικά, το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών, που απείχαν από 
την αθλητική δραστηριότητα ήταν υψηλό. Το ποσοστό των παιδιών που ασκούνταν συστηµατικά ήταν µόλις 
15.6%. Τα κορίτσια συµµετείχαν λιγότερο στον αθλητισµό και εξέφρασαν αυτήν την διάθεση και για το µέλ-
λον. Τέλος, σηµαντικό ποσοστό παιδιών, εγκατέλειψαν ακούσια το άθληµά τους λόγω εξωτερικών πιέσεων 
(διάβασµα για το σχολείο, ξένες γλώσσες). 

 
Λέξεις κλειδιά: εξωσχολικός αθλητισµός, βάρος, παχυσαρκία, επιλογή αθλήµατος, αίτια διακοπής άσκησης 

 
Investigating Concrete Factors Related to the 7-12 Year Old Children’s Occupation 

with out of School Athleticism 

Razakou Fotini, Tsapakidou Ageliki, Beis Constantine, & Tsompanaki Theodora 

Abstract 
The purpose of this project was to study the relation between concrete factors that affect the 7-12 year 

old children’s occupation with out of school athleticism (weight, obesity, sex, parents, sports’ selection, sys-
tematic exercising, and causes of exercise interruption). 288 children of two elementary schools of a provin-
cial capital were used as sample. The data collection was conducted with the direct and individual personal 
interview method. From the results it became clear that 38.2% of children weighted more than normal (21.9% 
overweighed, 16.3% obese). 17.7% of the overweighed children and 13.2% of the obese children did not 
workout at all. 77.1% of the children had no relation to sports, 7.3% were working out 1-2 times a week and 
15,6% were working out 3-6 times a week. Among the children that were practicing a team sport, only 10.4% 
were really into it, while 12.5% were divided in 11 individual sports. 21.2% were practicing a sport, but had 
interrupted due to studies (12.8%) or due to lack of time (4.2%). Conclusively, the number of overweighed 
and obese children that lived away from sports was high. The number of children working out systemati-
cally was only 15.6%. Girls took part in sports less than boys and kept this conduct in the future. An impor-
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tant number of children willingly abandoned their sport due to outside pressure (study for school, foreign 
languages). 
 
Key Words: out of school athleticism, weight, obesity, sports’ selection, causes of exercise interruption  

 

Εισαγωγή 

Η φυσική δραστηριότητα, είτε αυτή αφορά την 
συµµετοχή του παιδιού στον οργανωµένο αθλητι-
σµό, είτε στον σχολικό αθλητισµό, είτε στο ελεύθε-
ρο παιχνίδι, επιδρά θετικά στην σωµατική και ψυ-
χική υγεία των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα ασκούν 
προληπτική προστασία από την παχυσαρκία και 
από τις παθήσεις που προκαλεί.  

Η ενασχόληση των παιδιών µε τον αθλητισµό 
αποτελεί βασική παράµετρο, όχι µόνον για την 
φυσική τους ανάπτυξη, αλλά και για την ολοκλή-
ρωση των νοητικών και κοινωνικοσυναισθηµατι-
κών χαρακτηριστικών τους (Piaget, 1988; Gallahue, 
1987; Bruner, 1985). Η φυσική δραστηριότητα γε-
νικά αποτελεί κύριο παράγοντα στην εν γένει ζωή 
των παιδιών και συµβάλει στην ολόπλευρη ανά-
πτυξή τους ( Piaget 1972). 

Ο Vygotsky (1994) τονίζει την σπουδαιότητα 
της φυσικής δραστηριότητας παιχνιδιού το οποίο 
αποτελεί σηµαντική πηγή ανάπτυξης στην παιδική 
ηλικία. Το παιδί αναπτύσσεται µε το παιχνίδι και 
την άσκηση όχι µόνο σωµατικά αλλά νοητικά, κοι-
νωνικοσυναισθηµατικά  και ψυχοκινητικά. Η φυ-
σική δραστηριότητα παρέχει την δυνατότητα στο 
παιδί να αναπτύξει την µυϊκή δύναµή του, τον µυ-
ϊκό έλεγχο και γενικά να αποκτήσει βασικές κινη-
τικές δεξιότητες. Καλλιεργεί την νοητική λειτουρ-
γία µέσα από την παρατήρηση, τον πειραµατισµό, 
την διερεύνηση, τον σχεδιασµό, την ερµηνεία, την 
διατύπωση υποθέσεων, την παραγωγή ερωτήσεων 
και την κριτική σκέψη. Ενισχύει την κοινωνική αλ-
ληλεπίδραση, βελτιώνει την εικόνα για τον εαυτό 
του και αποκτά εµπειρίες προσαρµογής µέσα στο 
κοινωνικό σύνολο. Η απασχόληση του παιδιού µε 
την άσκηση και το παιχνίδι στο σχολείο και στον 
ελεύθερο χρόνο, επηρεάζει θετικά την ψυχική 
υγεία, βοηθά στην πρόληψη διαφόρων ασθενειών, 
στον έλεγχο του βάρους του σώµατος και καταπο-
λεµά την παχυσαρκία (Berger, 1996). 

Η άσκηση συµβάλει αποφασιστικά και στην 
ψυχική υγεία του παιδιού, στην µείωση του άγ-
χους, στην βελτίωση της διάθεσης, της ευχαρίστη-
σης και ικανοποίησής του (Morgan & Goldston, 
1987). H Παγκόσµια οργάνωση Υγείας (World 
Health Organization) περιλαµβάνει µεταξύ των 
στόχων της την προαγωγή της υγείας µε κατάλλη-
λη άσκηση, σωστή διατροφή, αποτροπή από το 
κάπνισµα κ.α. (WHO, 1986). 

Σήµερα η φυσική δραστηριότητα των παιδιών 

(άσκηση και παιχνίδι), περιορίζεται διότι µε την 
σύγχρονη τεχνολογία γίνονται παθητικοί δέκτες 
των τηλεοράσεων, των βίντεο και των Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών. Τα αρνητικά αποτελέσµατα αυ-
τής της συνήθειας είναι να γίνονται τα παιδιά πα-
θητικά, παχύσαρκα, µη κοινωνικά και ευάλωτα σε 
ασθένειες. Έρευνες έδειξαν, ότι η έλλειψη συµµετο-
χής των παιδιών σε φυσικές δραστηριότητες οφεί-
λεται στα καθιστικά παιχνίδια, στην νοοτροπία 
των γονέων και στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο 
(Cheung, 1995). 

Κατά την παιδική ηλικία υπάρχει αλληλοεξαρ-
τώµενη σχέση µεταξύ φυσικής δραστηριότητας και 
παραγόντων της υγείας, ειδικά στον παράγοντα 
της παχυσαρκίας, όπως τονίζουν οι Βaranowski, 
Mendlein, Resnicow, Frank, Cullen και Baranow-
ski (2000). Τα παχύσαρκα παιδιά εκθέτουν την 
υγεία τους σε διάφορους κινδύνους, εκ των οποίων 
ένας σοβαρός είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις 
(Must, Jacques, Dallah, Bajema & Dietz, 1992), συ-
µπέρασµα µε το οποίο συµφωνούν και οι New-
man, Freedman και Berenson (1986) και προσθέ-
τουν τον παιδικό διαβήτη, αλλά και άλλες ασθένει-
ες. Άλλη έρευνα έδειξε ότι το 80% των παχύσαρκων 
παιδιών αντιµετωπίζουν την πιθανότητα να εξα-
κολουθούν να είναι παχύσαρκα και ως ενήλικες 
(Dietz, 1981). Στις δύο τελευταίες δεκαετίες ο αριθ-
µός των υπέρβαρων παιδιών στην Ελλάδα έχει 
σχεδόν διπλασιασθεί. Περίπου δύο στα δέκα παι-
διά είναι παχύσαρκα και όσο αυξάνει η ηλικία, 
τόσο αυξάνεται και η παχυσαρκία (Manios, Mo-
schandreas, Hantzis & Kafatos, 1999). Ένας τρόπος 
πρόληψης και αντιµετώπισης της παιδικής παχυ-
σαρκίας είναι η φυσική δραστηριότητα η οποία 
επιδρά θετικά σε τρεις τύπους ιστών: στον οστίτη 
ιστό, στον µυϊκό και στον λιπώδη ιστό (Bailey, 
Martin, Houston & Howie, 1986). 

Η συµµετοχή των παιδιών σε φυσικές δραστη-
ριότητες παρατήρησε ο Rowland (1991), µειώνεται 
αισθητά (50-75%), όσο τα παιδιά µεγαλώνουν από 
6 έως 18 ετών. Τα παιδιά που ασχολούνται µε κά-
ποια δραστηριότητα αναψυχής ή αθλητισµού πα-
ρακινούνται από το άµεσο οικογενειακό περιβάλ-
λον και επηρεάζονται από το µορφωτικό και κοι-
νωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων τους 
(Smith & Theberge, 1987). Σε αρκετές έρευνες δεν 
δίδεται έµφαση στην ύπαρξη ελεύθερων χώρων 
που έχουν σχέση µε την φυσική δραστηριότητα και 
την επιρροή που ασκούν οι σύγχρονες συνθήκες 
διαβίωσης και ο τρόπος ζωής των παιδιών (Mason, 
1995).  
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Συνεκτιµώντας τα πορίσµατα των ερευνών, 
αναφύονται σηµαντικά ερωτήµατα σχετικά µε την 
σχέση που έχουν τα ελληνόπουλα µε την φυσική 
δραστηριότητα και ιδιαίτερα µε την συµµετοχή 
τους στον εξωσχολικό αθλητισµό. Σε τι ποσοστό 
ασκούνται; πόσο συστηµατικά; τι ρόλο παίζουν οι 
γονείς τους; το βάρος και το φύλο παρουσιάζουν 
κάποια επίδραση στην συµµετοχή τους; ποια αθλή-
µατα επιλέγουν; διακόπτουν την άσκηση; αν ναι 
ποιοι λόγοι τα εξαναγκάζουν; 

Με βάση την παραδοχή ότι ο αθλητισµός επη-
ρεάζει σηµαντικά την ζωή των παιδιών όχι µόνο 
βραχυπρόθεσµα, αλλά και µακροχρόνια και σχετί-
ζεται πρωτίστως µε την διαχρονική επιλογή ενός 
υγιούς προτύπου ζωής, οι παραπάνω προβληµατι-
σµοί αποτέλεσαν την αφορµή να διενεργηθεί η 
παρούσα έρευνα. Σκοπός της παρούσας έρευνας 
ήταν να εξετασθεί η σχέση συγκεκριµένων παρα-
γόντων που επηρεάζουν την ενασχόληση των παι-
διών ηλικίας  7-12 ετών µε τον εξωσχολικό αθλητι-
σµό (βάρος, παχυσαρκία, φύλο, γονείς, συστηµα-
τική άσκηση, επιλογή αθληµάτων, αίτια διακοπής 
της άσκησης).  

Μέθοδος και ∆ιαδικασία 

∆είγµα 

Το δείγµα αποτέλεσαν 288 παιδιά (140 αγόρια, 
48,6% και 148 κορίτσια, 51,4%), δηµοτικών σχο-
λείων. Τα σχολεία επιλέχθηκαν -µε την µέθοδο της 
δειγµατοληψίας ελεγχόµενου δείγµατος- να βρί-
σκονται στο κέντρο µιας επαρχιακής πρωτεύουσας 
80.000 κατοίκων, για να ερευνηθεί κατά πόσο τα 
παιδιά αξιοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και 
γενικότερα τις δυνατότητες ενασχόλησης µε τον 
αθλητισµό, που παρέχει µια σύγχρονη πόλη. Τα 
παιδιά ανήκαν σε όλες τις τάξεις, ήτοι Α τάξη: 38 
παιδιά (21 αγόρια και 17 κορίτσια), Β τάξη: 46 (25 
αγόρια και 21 κορίτσια), Γ τάξη: 50 (19 αγόρια και 
31 κορίτσια), ∆ τάξη: 43 (17 αγόρια και 26 κορί-
τσια), Ε τάξη: 46 (24 αγόρια και 22 κορίτσια), ΣΤ 

τάξη: 65 (34 αγόρια και 31 κορίτσια).  

Όργανα µέτρησης  

Η συλλογή των στοιχείων έγινε µε την µέθοδο 
του ερωτηµατολογίου και διενεργήθηκε από τον 
Καθηγητή Φυσικής Αγωγής των µαθητών το Φθι-
νόπωρο του 2000. Τα δεδοµένα (περιγραφικές 
απαντήσεις µαθητών σε ερωτήσεις ανοικτής µορ-
φής), συλλέχθηκαν σε ειδικό ερωτηµατολόγιο 22 
συγκεκριµένων ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις συγκρο-
τούσαν τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας 
µελετούσε τη σχέση των παιδιών µε τον αθλητισµό 
σε συνάρτηση και µε άλλους παράγοντες (βάρος, 
ηλικία, γονείς), ο δεύτερος παράγοντας µελετούσε 
το χρόνο που διαθέτουν τα παιδιά για ελεύθερο 
παιχνίδι και ο τρίτος παράγοντας µελετούσε τη 
διαχείριση του ελεύθερου χρόνου (τηλεόραση, βί-
ντεο, ηλεκτρονικά παιχνίδια, µουσική, ζωγραφική, 
κ.λ.π.). Οι ερωτήσεις προέκυψαν µετά από ένα πι-
λοτικό ερωτηµατολόγιο, για να προσδιορισθούν οι 
πλέον ουσιαστικές και ενδιαφέρουσες σχετικώς µε 
το θέµα.  

Για τον εντοπισµό του ∆είκτη Μάζας Σώµατος 
(∆ΜΣ), χρησιµοποιήθηκαν ένα αναστηµόµετρο 
(SECA) και µια ηλεκτρονική ζυγαριά (SECA, ακρί-
βεια 0,1gr).  

∆ιαδικασία 

Για κάθε παιδί έγινε µέτρηση του βάρους και 
του ύψους του και εντοπίσθηκε ο δείκτης µάζας 
του σώµατός του (∆ΜΣ, βάρος/ύψος2). Κάθε παιδί 
χαρακτηρίσθηκε ως παχύσαρκο, υπέρβαρο ή φυσι-
ολογικού βάρους µε βάση τις διεθνείς προδιαγρα-
φές που ισχύουν για τον προσδιορισµό της παιδι-
κής παχυσαρκίας, όπου λαµβάνεται υπόψη και η 
ηλικία (Coyle, 2000).  

Κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων και στο 
τέλος του σχολικού ωραρίου διενεργούνταν η ατο-
µική συνέντευξη και η συµπλήρωση του ερωτηµα-
τολογίου από τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής. 
Παρόντες ήταν µόνο ο ερωτών και ο µαθητής. 

 
Πίνακας 1. Κατανοµή του βάρους των παιδιών σε σχέση µε την ηλικία τους. 

Βάρος Ηλικία Σύνολο 
 7 8 9 10 11 12  

Φυσιολογικό 30 33 29 26 31 29 178 
  10.4% 11.5% 10.1% 9.0% 10.8% 10.1% 61.8% 
Υπέρβαρα 5 11 13 7 7 20 63 
  1.7% 3.8% 4.5% 2.4% 2.4% 6.9% 21.9% 
Παχύσαρκα 3 2 8 10 8 16 47 
  1.0% 0.7% 2.8% 3.5% 2.8% 5.6% 16.3% 

Σύνολο 38 46 50 43 46 65 288 
  13.2% 16.0% 17.4% 14.9% 16.0% 22.6% 100.0% 
 Chi-Square Tests=21.442       p=.018       df=10 
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Αποτελέσµατα 

Το 61,8% των παιδιών είχε φυσιολογικό βάρος, 
το 21.9% ήταν υπέρβαρα και το 16.3% παχύσαρκα. 
Στην ηλικία των 12 ετών υπήρχε απότοµη αύξηση 
των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών (Πίνα-
κας 1). Το φύλο δεν έπαιξε κανένα ρόλο στο βάρος 
(Πίνακας 2). 
 
 
 
 
 
 

 

Πίνακας 2. Κατανοµή του βάρους των παιδιών σε σχέση 
µε το φύλο. 

Βάρος Φύλο Σύνολο 
 Αγόρια Κορίτσια  

Φυσιολογικό 85 93 178 
  29.5% 32.3% 61.8% 
Υπέρβαρα 32 31 63 
  11.1% 10.8% 21.9% 
Παχύσαρκα 23 24 47 
  8.0% 8.3% 16.3% 

Σύνολο 140 148 288 
  48.6% 51.4% 100.0% 
 Chi-Square Tests=0.916       p=.175       df=2 

 

Πίνακας 3. Κατανοµή του βάρους των παιδιών σε σχέση µε την συχνότητα άσκησης ανά εβδοµάδα. 

Βάρος Γυµνάζεσαι συχνά; Σύνολο 
 Καθόλου 1/εβδ 2/εβδ 3/εβδ 5/εβδ 6/εβδ  

Φυσιολογικό 133 5 9 22 4 5 178 
  46.2% 1.7% 3.1% 7.6% 1.4% 1.7% 61.8% 
Υπέρβαρα 51 * 3 8 * 1 63 
  17.7% * 1.0% 2.8% * 0.3% 21.9% 
Παχύσαρκα 38 * 4 4 * 1 47 
  13.2% * 1.4% 1.4% * 0.3% 16.3% 

Σύνολο 222 5 16 34 4 7 288 
  77.1% 1.7% 5.6% 11.8% 1.4% 2.4% 100.0% 
  Chi-Square Tests=7.618      p= .666     df=10 

 
 
 

Το 77.1% των παιδιών δεν γυµνάζονταν κα-
θόλου (Πίνακας 3 και Σχήµα 1), όπως και τα πε-
ρισσότερα υπέρβαρα (17.7% από 21.9%) και παχύ-
σαρκα παιδιά (13.2% από 16.3%), τα οποία προέρ-
χονταν κατά κανόνα από γονείς που δεν είχαν 
καµία σχέση µε το αθλητισµό (Πίνακας 4, 18.1% 
από 21.9% των υπέρβαρων και 14.2% από 16.3% 
των παχύσαρκων).  

Μόνο το 15.6% ασκούνταν συστηµατικά πάνω 
από 3 φορές την εβδοµάδα (Σχήµα 1), ενώ το 7.3% 
ασκούνταν 1-2 φορές την εβδοµάδα. 

Από τα παιδιά που δεν ασκούνταν (Πίνακας 
5, 77.%), τα κορίτσια ήταν περισσότερα (43.8%) 
από τα αγόρια (33.3%). Στα δύο οµαδικά αθλήµα-
τα ασκούνταν τα περισσότερα παιδιά (ποδόσφαι-
ρο 6,6%, καλαθοσφαίριση 3.8% = 10.4%), ενώ τα 
υπόλοιπα (12.5%) ασκούνταν σε 11 ατοµικά αθλή-
µατα (στίβος 4.5%, TaeKwonDo 2.4%, κ.λ.π.). 
 
 
 

 

Πίνακας 4. Κατανοµή του βάρους των παιδιών σε σχέση 
µε την άσκηση των γονέων τους. 

Βάρος Άσκηση  γονέων Σύνολο 
 ΟΧΙ ΝΑΙ  
Φυσιολογικό 141 37 178 
  49.0% 12.8% 61.8% 
Υπέρβαρα 52 11 63 
  18.1% 3.8% 21.9% 
Παχύσαρκα 41 6 47 
  14.2% 2.1% 16.3% 

Σύνολο 234 54 288 
  81.3% 18.7% 100.0% 
 Chi-Square Tests=13.418       p=.859       df=20 
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Σχήµα 1. Συχνότητα εβδοµαδιαίας ενασχόλησης των παιδιών µε κάποιο άθληµα. 

 
 
 
 

Στον Πίνακα 6 φαίνεται η προτίµηση των παι-
διών: 11.1% εκ των οποίων τα περισσότερα κορί-
τσια (7.6%), δεν ήθελαν να ασχοληθούν µε κανένα 
άθληµα. Το 44.5% θα ήθελε να ασχοληθεί µε τρία 
οµαδικά αθλήµατα (ποδόσφαιρο 25.7%, καλαθο-
σφαίριση 16.7%, πετοσφαίριση 2.1%), ενώ το υπό-
λοιπο 55.5% προτίµησε 9 ατοµικά αθλήµατα (στί-
βος 21.2%, κολύµβηση 7.3%, Tae Kwon Do 4.5%). 

Από τον Πίνακα 7 φαίνεται ότι µόνο το 17.3% 
των παιδιών συνέχιζαν να ασκούνται στο άθληµα 
που επέλεξαν. Η διαρροή ήταν µεγαλύτερη από 
την καλαθοσφαίριση, το ποδόσφαιρο και τον 
στίβο, ενώ αξιοπρόσεκτο ποσοστό παιδιών από τα 
λίγα που ασκούνταν, διέκοψε τον αθλητισµό λόγω 
διαβάσµατος (12.8%), ή λόγω έλλειψης χρόνου 
(4.2%). 

 
 
 

Πίνακας 5.  Κατανοµή των αθληµάτων στα οποία ασκούνταν τα παιδιά. 

 Συχνότητα % Αγόρια Κορίτσια 

Κανένα  222 77.1 33.3% 43.8% 
1. Ποδόσφαιρο   18 6.6 6.3% 0.3% 
2. Καλαθοσφαίριση 11 3.8 3.1% 0.7% 
3. Στίβος 13 4.5 1.7% 2.8% 
4. Tae Kwon Do 7 2.4 1.7% 0.7% 
5. Κολύµβηση  4 1.4 * 1.4% 
6. Μπαλέτο-Χοροί  5 1.7 * 1.7% 
7. Τένις  2 0.7 0.7% * 
8. Judo 1 0.3 0.3% * 
9. Ιστιοπλοΐα  1 0.3 0.3% * 
10. Πυγµαχία 1 0.3 0.3% * 
11. Ποδηλασία 1 0.3 0.3% * 
12. Ενόργανη 1 0.3 * 0.3% 
13. Ορειβασία 1 0.3 0.3% * 

Σύνολο 288 100.0 33.3% 43.8% 
 Chi-Square Tests=42.259     p=0.000     df=13 
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Πίνακας 6. Κατανοµή των αθληµάτων µε τα οποία θα ήθελαν τα παιδιά να ασχοληθούν στο µέλλον. 

Συχνότητα % Αγόρια Κορίτσια 

1. Κανένα 32 11.1 3.5% 7.6% 
2. Ποδόσφαιρο 74 25.7 22.6% 3.1% 
3. Στίβος  61 21.2 6.3% 14.9% 
4. Καλαθοσφαίριση 48 16.7 9.0% 7.6% 
5. Κολύµβηση 21 7.3 0.7% 6.6% 
6. Tae Kwon Do 13 4.5 2.8% 1.7% 
7. Ποδηλασία 11 3.8 0.3% 3.5% 
8. Άρση Βαρών 9 3.1 2.4% 0.7% 
9. Μπαλέτο 7 2.4 * 2.4% 
10. Πετοσφαίριση 6 2.1 * 2.1% 
11. Ενόργανη 3 1.0 * 1.0% 
12. Τένις 2 0.7 0.7% * 
13. Ιστιοπλοΐα  1 0.3 0.3% * 

Σύνολο 288 100.0 48.6% 51.4% 
  Chi-Square Tests=100.909     p=.000         df=12 

 
 
 
Συζήτηση 

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων φάνηκε 
ότι οι συγκεκριµένοι παράγοντες  που διερευνώ-
νται σχετίζονται µε την ενασχόληση των παιδιών 
µε τον αθλητισµό. ∆ιαπιστώθηκε ότι το ποσοστό 
των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ήταν 
ανησυχητικά υψηλό και επισηµάνθηκε απότοµη 
αύξηση αυτού του ποσοστού στην ηλικία των 12 
ετών. Το φύλο δεν έπαιξε κανένα ρόλο όσον αφο-
ρά την παχυσαρκία. Κατά τους Manios et al. 
(1999), τα αιτία της παχυσαρκίας πρέπει να αναζη-

τηθούν στην λανθασµένη ή και ανθυγιεινή διατρο-
φή των παιδιών και στην καθιστική νοοτροπία 
τους. Το µεγαλύτερο ποσοστό των υπέρβαρων και 
των παχύσαρκων παιδιών απείχαν από την αθλη-
τική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα και οι γονείς 
τους δεν είχαν ποτέ καµία σχέση µε τον αθλητισµό. 
Σύµφωνα µε τους Pate και Ross (1987), η παιδική 
ηλικία είναι η καλύτερη περίοδος για να εµπεδω-
θούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες αφού η µα-
κροχρόνια παχυσαρκία ξεκινά στην ηλικία µεταξύ 
6 και 9 ετών. 

 
Πίνακας 7. Συνάφεια µεταξύ του αθλήµατος που ασκούνταν τα παιδιά και της συνέχισης ή της διακοπής της άσκησης 

καθώς και της αιτίας της διακοπής (διαρροή αθλητών κατά άθληµα). 

 ∆εν συνεχίζει Συνεχίζει 

Άθληµα ΟΧΙ 
Λόγω 

διαβάσµατος 
Έλλειψη 
χρόνου Απόσταση

Ασθένεια – 
Τραυµατισµός Με έδιωξαν

∆εν µου 
άρεσε ΝΑΙ Σύνολο 

 Κανένα 61.5% * 0.3% * * * * * 61.8% 
 Μπάσκετ 0.7% 5.6% 1.4% 0.3% 0.3% * * 4.2% 12.5% 
 Ποδόσφαιρο * 2.4% 0.3% * 0.3% 0.3% * 4.9% 8.3% 
 Στίβος 0.7% 3.5% 1.7% 0.3% 0.3% * * 3.8% 10.4% 
 Κολύµβηση * 1.0% 0.3% 0.3% * * 0.3% 0.7% 2.8% 
 ΤaeΚwonDo * 0.3% * * * * * 1.4% 1.7% 
 Μπαλέτο * * * * * * * 1.4% 1.4% 
 Tένις * * * * * * * 0.3% 0.3% 
 Πυγµαχία * * * * * * * 0.3% 0.3% 
 Ποδηλασία * * * * * * * 0.3% 0.3% 

Σύνολο 62.8% 12.8% 4.2% 1.0% 1.0% 0.3% 0.3% 17.3% 100.0% 
   Chi-Square Tests=377.402      p=.000     df=72 



Φ. Ραζάκου κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), 143 - 151                                  149 

  

Προβληµατισµό πρέπει να προκαλέσει το υψη-
λό ποσοστό των παιδιών που απείχαν από κάθε 
αθλητική δραστηριότητα, σε συνδυασµό µε το µι-
κρό ποσοστό των παιδιών που ασκούνταν συστη-
µατικά. Σε µια άλλη έρευνα (Θωίδης, 2000), βρέθη-
κε πως ασκούνταν µεν το 47,3% των παιδιών, αλλά 
ο µέσος όρος του χρόνου ήταν µόλις 1.45 λεπτά την 
εβδοµάδα, χρόνος που βεβαίως δεν αντιπροσωπεύ-
ει συστηµατική ενασχόληση, αλλά παροδική και 
εποµένως δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν αθλη-
τές.  

Τα κορίτσια συµµετείχαν εµφανώς λιγότερο 
στον αθλητισµό σε σύγκριση µε τα αγόρια και εκ-
δήλωσαν επίσης µικρότερο ενδιαφέρον να ασχολη-
θούν µε τον αθλητισµό στο µέλλον. Εποµένως, αφ’ 
ενός χάνεται σηµαντικό αθλητικό δυναµικό για 
τον τόπο, αφ’ ετέρου δεν ενισχύεται η υγεία των 
γυναικών για το µέλλον (εγκυµοσύνη, οστεοπόρω-
ση, κ.λ.π.). Και από την έρευνα του Θωίδη (2000), 
προέκυψε ότι τα κορίτσια έχουν την τάση να συµ-
µετέχουν λιγότερο στον αθλητισµό. Σύµφωνα µε 
άλλες έρευνες (Αυγερινός, 2001), τα κορίτσια από 
µικρή ηλικία ασχολούνται κυρίως µε τις εντός του 
σπιτιού δραστηριότητες, ενώ τα αγόρια προτιµούν 
να ασχολούνται µε φυσική δραστηριότητα-παιχνί-
δι, µε αθλητισµό και βίντεο-παιχνίδια. Με την αύ-
ξηση της ηλικίας παρατηρήθηκε µείωση της φυσι-
κής δραστηριότητας υπέρ των κοινωνικών δραστη-
ριοτήτων, ιδιαίτερα στα κορίτσια. Σε όλες τις ηλι-
κίες τα αγόρια είναι πιο δραστήρια από τα κορί-
τσια τα οποία δείχνουν την τάση να αδρανοποιού-
νται ακόµη από την ηλικία του δηµοτικού. Σε γε-
νικές γραµµές η καθιστική νοοτροπία δείχνει να 
είναι το βασικό χαρακτηριστικό των νέων µας και 
δείχνει να έχει τις ρίζες του στην ηλικία του δηµο-
τικού.     

∆εν µπορεί να αγνοηθεί η σηµασία του γεγο-
νότος, ότι ελάχιστοι γονείς είχαν ενεργή αθλητική 
δραστηριότητα στο παρελθόν ή στο παρόν. Οι λί-
γοι γονείς που ασκούνταν σε συγκεκριµένο άθλη-
µα προώθησαν κατά κανόνα τα παιδιά τους στο 
ίδιο άθληµα. Από το ποσοστό των παιδιών που 
ασκούνταν, φάνηκε ότι οι γονείς -πρώην αθλητές ή 
µη- δεν έπαιξαν κανένα θετικό ρόλο όσον αφορά 
την προώθηση των παιδιών τους στον αθλητισµό. 
Υπήρχε µια τάση τόσο από τα αγόρια όσο και από 
τα κορίτσια ξεχωριστά, να προτιµούν συγκεκριµέ-
να αθλήµατα.  

Παιδιά προερχόµενα από γονείς χαµηλής µόρ-
φωσης, συµµετέχουν λιγότερο σε δηµιουργικές 
δραστηριότητες στο σπίτι (Αυγερινός, 2001). Γενι-
κά η καθιστική συµπεριφορά κυριαρχεί διότι οι 
γονείς δίνουν πιθανώς περισσότερη σηµασία στις 
ακαδηµαϊκές δραστηριότητες από ότι στο δηµιουρ-
γικό παιχνίδι, ή διότι οι γονείς δεν διαθέτουν τον 
χρόνο ή την διάθεση για να συνοδεύσουν τα παι-
διά σε κάποια φυσική δραστηριότητα. Οι γονείς 

µετατρέπονται µε αυτόν τον τρόπο σε αρνητικό 
πρότυπο για τα παιδιά (Andersen & Wold, 1992; 
Taylor, Baranowski & Sallis, 1994). 

Τα τρία οµαδικά αθλήµατα τα οποία προβάλ-
λονται ιδιαίτερα από τα ΜΜΕ συγκέντρωσαν την 
προτίµηση των παιδιών που θα ήθελαν να ασκη-
θούν στο µέλλον. Αξιοπρόσεκτο ήταν το ποσοστό 
των παιδιών που δεν ήθελαν να ασχοληθούν µε 
κανένα άθληµα (11,1%) και σ’ αυτό το ποσοστό τα 
κορίτσια ήταν διπλάσια (7,6%) από τα αγόρια 
(3,5%). Παρόµοια, στην έρευνα του Θωίδη (2000), 
το 91,2% των αγοριών θα ήθελαν να ασχοληθούν 
στο µέλλον µε τον αθλητισµό, ενώ σταθερά µικρό-
τερο ήταν αντιστοίχως το ποσοστό των κοριτσιών 
(70,7%). Στην ίδια έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι µα-
θητές, των οποίων ο πατέρας είναι απόφοιτος 
Ανωτέρας Σχολής ή Πανεπιστηµίου, ασχολούνται 
λιγότερο µε τον αθλητισµό από ότι οι υπόλοιποι 
(Θωίδης, 2000).  

Στα αθλήµατα όπου παρατηρήθηκε η µεγαλύ-
τερη προσέλευση παιδιών, σηµειώθηκε και η µεγα-
λύτερη διαρροή, προφανώς λόγω της προσπάθειας 
αναζήτησης του κατάλληλου για το παιδί αθλήµα-
τος, ενώ στα λιγότερο δηµοφιλή αθλήµατα προσέρ-
χονταν κυρίως παιδιά που -όπως φαίνεται- είχαν 
αποφασίσει τι τους αρέσει, γι’ αυτό η διαρροή 
ήταν εµφανώς µικρότερη.   

Αυτό που πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί είναι 
ότι σηµαντικό ποσοστό παιδιών που άρχισαν να 
ασκούνται εγκατέλειψαν το άθληµά τους χωρίς να 
το θέλουν, κυρίως λόγω εξωτερικών πιέσεων που 
σχετίζονταν µε πολλές ώρες διαβάσµατος για το 
σχολείο και µε έλλειψη χρόνου λόγω εκµάθησης 
ξένων γλωσσών, γεγονός που ενίσχυσε την καθι-
στική τους συµπεριφορά. Τα αποτελέσµατα συµ-
φωνούν µε αυτά του Θωίδη (2000), σύµφωνα µε 
την οποία τα παιδιά διέθεταν κατά µέσο όρο 3.40 
ώρες την ηµέρα για τις κατ’ οίκον σχολικές εργασί-
ες και το φροντιστήριο. Τα περισσότερα εξ’ αυτών 
αφιέρωναν επιπλέον ώρες την εβδοµάδα για φρο-
ντιστήρια ξένων γλωσσών, µουσικής ή Η/Υ. Με 
αυτές τις συνθήκες είναι αναµενόµενο τα παιδιά 
να µην αθλούνται, εφόσον αποµένει ελάχιστος 
ελεύθερος χρόνος. Στην έρευνά του ο Αυγερινός 
(2001), συµπέρανε ότι οι εξωσχολικές δραστηριότη-
τες (ξένες γλώσσες, φροντιστήρια), παίρνουν σηµα-
ντικό µέρος από τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. 
Η καθιστική ζωή (µουσική, τηλεοψία, βόλτα) είναι 
πιο δηµοφιλή και στα δύο φύλα. Άλλες επιστηµο-
νικές έρευνες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 
συµµετοχή σε καθιστικές δραστηριότητες µειώνει 
την συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες και 
στον αθλητισµό (Kohl & Hobbs, 1998; Savage, 
1996). Οι Lindquist, Reynolds και Goran (1999) 
συµφωνούν ότι οι καθιστικές δραστηριότητες οδη-
γούν σε µείωση συµµετοχής σε φυσικές δραστηριό-
τητες και στον αθλητισµό και τις προσδιόρισαν 
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στην τηλοψία, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, στο πα-
θητικό άκουσµα µουσικής, σε διάβασµα και σε 
βόλτες. Η περιοχή της οικίας και του σχολείου δεν 
επηρεάζουν αρνητικά τις δραστηριότητες του ελεύ-
θερου χρόνου των παιδιών (Αυγερινός, 2001). 

Κατ’ άλλους συγγραφείς, ο εθισµός σε καθιστι-
κή συµπεριφορά προέρχεται από το γεγονός ότι η 
φυσική δραστηριότητα εµποδίζεται ουσιαστικά 
από την έλλειψη ελεύθερων και ασφαλών χώρων 
(Andersen & Wold, 1992; Taylor, Baranowski & 
Sallis, 1994). Η παρούσα έρευνα µελέτησε και αυ-
τόν τον παράγοντα, αλλά από την στατιστική 
ανάλυση δεν προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέ-
σµατα, διότι για τα συγκεκριµένα παιδιά δεν υφί-
στατο τέτοιο πρόβληµα.  

Για την αντιµετώπιση της κατάστασης θα πρέ-
πει να οργανωθεί η συστηµατική ενηµέρωση των 
παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών σχε-
τικά µε τις σωστές διατροφικές συνήθειες και την 
ανάγκη της ενεργής συµµετοχής στον αθλητισµό, 
µε έναρξη σε µικρή ηλικία και διατήρησή της δια 
βίου.  

Οι γονείς ασφαλώς παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην έναρξη, αλλά και στην διατήρηση της αθλητι-
κής δραστηριότητας των παιδιών, γι’ αυτό πρέπει 
να γίνει οργανωµένη και συστηµατική ενηµέρωσή 
τους από την πολιτεία, αλλά και από τους Καθηγη-
τές Φυσικής Αγωγής στην Α/θµια και Β/θµια εκ-
παίδευση, καθώς και στο πρόγραµµα της Ολυµπια-
κής Παιδείας. Το πρόγραµµα στην Α/θµια και 
Β/θµια εκπαίδευση (µαζί µε το ολοήµερο Σχολείο), 
οφείλει να καλύπτει επαρκώς την εκµάθηση ξένων 
γλωσσών, µουσικής και Η/Υ ώστε να αποδεσµευ-
τούν τα παιδιά από αυτές τις απογευµατινές τους 
υποχρεώσεις. Επίσης προτείνεται να αναµορφωθεί 

το πρόγραµµα της Φυσικής αγωγής, ώστε να αντα-
ποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. 

Επιβάλλεται µια λογικότερη διαχείριση του 
ελεύθερου χρόνου και ελάφρυνση των παιδιών 
από πρόσθετες «υποχρεώσεις» που τα κρατούν κα-
θηλωµένα σε µια καρέκλα, χωρίς να τα αφήνουν 
κανένα χρονικό περιθώριο για αθλητισµό, ή και 
για παιχνίδι, σε ορισµένες δε περιπτώσεις ακόµη 
και το Σαββατοκύριακο.  

Η ανάπτυξη κάποιων αθληµάτων προκλήθηκε 
κυρίως από την έντονη προβολή τους στα ΜΜΕ. 
Οι αθλητικές οµοσπονδίες και τα σωµατεία πρέπει 
να ενεργήσουν στο µέλλον αναλόγως, εάν ενδια-
φέρονται να προσελκύσουν τα παιδιά. Οφείλουν 
επίσης να λάβουν υπόψη τους και την τάση των 
παιδιών που αναλόγως το φύλο τους προτιµούν ή 
αποφεύγουν κάποια αθλήµατα. Ιδιαίτερα πρέπει 
να κινητοποιηθούν οι Οµοσπονδίες των ατοµικών 
αθληµάτων, όπου καταγράφεται εµφανώς µικρότε-
ρη προσέλευση νέων αθλητών. 

Το σηµαντικότερο είναι όµως ότι θα πρέπει να 
πεισθεί η πολιτεία ότι το πρόβληµα της µικρής 
συµµετοχής των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων 
στον ενεργό αθλητισµό, δεν αποτελεί αποκλειστικό 
θέµα των οµοσπονδιών και των σωµατείων, αλλά 
κυρίως αποτελεί µείζον κοινωνικό πρόβληµα που 
αφορά την υγεία του πληθυσµού και την έξη προς 
ευγενείς (υγιεινός τρόπος ζωής) ή αυτοκαταστρο-
φικές συνήθειες (κάπνισµα, αλκοόλ, ναρκωτικά), 
τα οποία εντοπίζονται ιδιαίτερα σε νεαρά άτοµα 
τα οποία απέχουν από τον αθλητισµό. Έµφαση 
αξίζει να δοθεί στα κορίτσια τα οποία πρέπει να 
πεισθούν για την χρησιµότητας της άσκησης και 
να ενθαρρυνθούν ώστε να συµµετέχουν πιο ενεργά 
στον αθλητισµό. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Σηµασία για την ποιότητα ζωής 

Η υγεία (σωµατική και ψυχική) αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα σε ότι καλείται ποιότητα 
ζωής και στην παιδική ηλικία εξαρτάται άµεσα από την φυσική δραστηριότητα (φυσική αγωγή – 
ενασχόληση µε τον αθλητισµό). Ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας που συµβάλει ουσιαστικά στην 
υγεία είναι η σωστή διατροφή, η οποία σχετίζεται άµεσα και µε το σωµατικό βάρος.  
Σηµασία για την Φυσική Αγωγή 

Η φυσική αγωγή στο σχολείο, αλλά και ο εξωσχολικός αθλητισµός, πρέπει να αποτελούν βασική ενα-
σχόληση των παιδιών, όχι µόνο για την προαγωγή της υγείας τους αλλά και για την ολόπλευρη ανάπτυ-
ξή τους. Μερικοί από τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ενασχόληση των παιδιών µε τον αθλη-
τισµό (σωµατικό βάρος, φύλο και ηλικία, συχνότητα άσκησης), αποτέλεσαν το αντικείµενο έρευνας της 
παρούσης εργασίας.  
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