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Η ζπλνιηθή ζηάζε ησλ καζεηώλ από δεκόζηα ζρνιεία ησλ λνκώλ Αηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθεο έλαληη ζηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

Πεξίιεςε 

Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ, ηεο 

ειηθίαο, ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ζσκαηηθήο πγείαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο φπνπ αλήθνπλ ηα ζρνιεία ησλ καζεηψλ, σο πξνο ηε ζηάζε 

ηνπο έλαληη ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εζεινληηθά 20932 

καζεηέο (10378 αγφξηα θαη 10554 θνξίηζηα) ειηθίαο απφ 11 έσο 18 εηψλ, νη νπνίνη 

θνηηνχζαλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία (5385), ζηα γπκλάζηα (8006) θαη ζηα ιχθεηα (7541) ησλ 

Ννκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ζηξσκαηνπνηεκέλε 

ηπραία δεηγκαηνιεςία. Απφ ηελ αλάιπζε (t-test) γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, 

δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηάθνξεο κεηαμχ ησλ δπν θχισλ (αγφξηα-

θνξίηζηα) σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (t=21.688, 

df=20223, p< .05). Απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο σο πξνο έλαλ παξάγνληα (One Way 

ANOVA) δηαπηζηψζεθαλ: α) ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ [11-12 εηψλ (καζεηέο Δ΄& ΣΤ΄Γεκνηηθνχ), 13-15 εηψλ (καζεηέο 

Γπκλαζίνπ) θαη 16-18 εηψλ (καζεηέο Λπθείνπ)] σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (F(2,20222)=40.559, p< .05). β) ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ησλ δεηθηψλ κάδαο ζψκαηνο (ειιηπνβαξείο-

θπζηνινγηθνί-ππέξβαξνη θαη παρχζαξθνη), σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (F(3,20221)=50.713, p< .05). γ) ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο ( Α΄ Αζήλαο, Β΄ Αζήλαο, Γ΄ Αζήλαο, Γ΄ Αζήλαο, 

Αλαηνιηθή Αηηηθή, Γπηηθή Αηηηθή, Πεηξαηάο, Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε θαη Γπηηθή 

Θεζζαινλίθε), σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(F(8,20216)=10.088, p< .05). Η παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ έλαληη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα 

εληζρπζνχλ νη νκάδεο απηέο θαη λα απνθηήζνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε θαζψο θαη ζην 

ζρεδηαζκφ γεηηνληψλ κε ππνδνκέο θηιηθφηεξεο θαη ειθπζηηθφηεξεο γηα θπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζηάζεηο, θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, δνκεκέλν πεξηβάιινλ 
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The attitude of students from public schools towards physical activity on the 

whole in the prefectures of Attica and Thessaloniki 

 

Abstract  

The purpose of this study was to investigate the effect of gender, age, physical health of 

different categories and different education directorates where pupils schools belong, in 

their attitude towards physical activity. 20 932 students voluntarily participated in this 

survey (10378 boys and 10554 girls) aged 11-18 years who were enrolled in elementary 

schools (5385), junior high schools (8006) and senior high schools (7541) in the 

prefectures of Attica and Thessaloniki. The selection of the sample was stratified random 

sampling. The analysis (t-test) for independent samples, there were statistically 

significant differences between the two sexes (boys-girls) in their attitude towards 

physical activity (t = 21.688, df = 20223, p <.05). Since the variance analysis of one 

factor (One Way ANOVA) revealed: a) statistically significant differences between 

different age groups [11-12 years (elementary school students), 13-15 years (junior high 

school students) and 16 -18 years (senior high school students)] as to their attitude 

towards physical activity (F (2,20222) = 40.559, p <.05). b) statistically significant 

differences between different categories of physical health (underweight-normal-

overweight and obese), in their attitude towards physical activity (F (3,20221) = 50.713, 

p <.05). c) statistically significant differences between different education directorates (A 

Athens, B Athens, C Athens, D Athens, East Attica, West Attica, Piraeus, East 

Thessaloniki and West Thessaloniki), in their attitude towards physical activity (F 

(8,20216) = 10.088, p <.05). This research can be used to understand the students' 

attitudes towards physical activity in order to strengthen these groups and acquire 

positive attitudes and to design neighborhoods with infrastructure-friendly and attractive 

to physical leisure activities. 

 

Key words: attitudes, physical activity, built environment. 
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Η ζπλνιηθή ζηάζε ησλ καζεηώλ από δεκόζηα ζρνιεία ησλ λνκώλ Αηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθεο έλαληη ζηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

Δηζαγσγή 

Σχκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή παηδηαηξηθή Αθαδεκία, πεξίπνπ ην 32% ησλ 

παηδηψλ ζηελ Ακεξηθή είλαη ππέξβαξα H έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο ζπκβάιιεη ζε απηά 

ηα πςειά πνζνζηά. Η επηηξνπή ζρεηηθά κε ηε πεξηβαιινληηθή πγεία (2009), αλαθέξεη φηη 

ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηηο επθαηξίεο γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα παηδηά. 

Οη γεηηνληέο θαη νη θνηλφηεηεο πξέπεη λα έρνπλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη λα παξέρνπλ 

επθαηξίεο γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα κε πάξθα θαη αλνηθηνχο ρψξνπο, ψζηε ηα παηδηά λα 

θαηνξζψλνπλ ηα 60 ιεπηά ζπληζηψκελεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο εκεξεζίσο, Τα παηδηά 

κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 

ηνπο, φπσο είλαη ε δηαδξνκή γηα ην ζρνιείν . 

Η έξεπλα ησλ Goran, Reynolds θαη Lindquist (1999), εζηίαζε ζην ξφιν ηεο 

ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πξφιεςε ηεο παρπζαξθίαο. Τφληζε, φηη ηα επίπεδα 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα παηδηά είλαη εμαηξεηηθά κεηαβιεηά θαη επεξεάδνληαη απφ 

έλα πιήζνο θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπζηνινγηθψλ, 

ςπρνινγηθψλ, θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο παρπζαξθίαο είλαη ακθηιεγφκελε θαη 

ν πξνζηαηεπηηθφο κεραληζκφο αζαθήο, ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνζηαηεχεη ηα 

άηνκα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο παρπζαξθίαο απμάλνληαο ηελ ελεξγεηαθή δαπάλε θαη ην 

κεηαβνιηθφ ξπζκφ εξεκίαο, θαζψο ζπκβάιεη ζε κηα επλντθή αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. Διεγρφκελα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα άζθεζεο εθαξκφζηεθαλ ζηα 

ζρνιεία, ηηο νηθνγέλεηεο, ηηο θνηλφηεηεο πξνηείλνληαο ππνζρφκελεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο. Καηέιεμαλ, φηη είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη κηα πην 

επηηπρεκέλε πξφιεςε ηεο παρπζαξθίαο αλ νη δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο 

πεξηιάκβαλαλ ζεσξία, έλα πνιηηηζκηθά θαηάιιειν ζρνιείν θαη παξεκβάζεηο απφ ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα. 

Σηελ έξεπλα ησλ Holt, Spence, Sehn θαη Cutumisu (2007), κεηαμχ 2 

δηαθνξεηηθψλ γεηηνληψλ, θάλεθε φηη ηα παηδηά πνπ δηέκελαλ ζε γεηηνληέο κε ρακειή 

ηθαλφηεηα γηα πεξπάηεκα έπαηδαλ ζην ζπίηη ηνπο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δηέκελαλ ζε 

γεηηνληέο κε πςειή ηθαλφηεηα πεξπαηήκαηνο πνπ έπαηδαλ έμσ θαη ήηαλ πην θπζηθά 

δξαζηήξηα. 
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Σχκθσλα κε ηνπο Pate θαη ζπλ. (2008), νη ππνδνκέο γηα πνιιαπιέο θπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο δηθηχνπ 1 ρηιηνκέηξνπ γχξσ απφ ην ζπίηη έθεβσλ θνξηηζηψλ 

ζπλδένληαλ κε απμεκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηα θνξίηζηα. Πνιιά είδε απφ απηέο 

ηηο ππνδνκέο ζπλδένληαλ κε πςειήο έληαζεο θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Σε έξεπλα ησλ Graham, Sirard θαη Neumark-Sztainer (2011), νη έθεβνη πνπ είραλ 

ζεηηθφηεξε ζηάζε έλαληη ζηα αζιήκαηα, ηελ άζθεζε θαη ηε θπζηθή θαηάζηαζε ήηαλ 

πεξηζζφηεξν δξαζηήξηνη 5 θαη 10 ρξφληα αξγφηεξα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο λένπο κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηηο ζηνρεπκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Σχκθσλα κε ηνπο Heitzler, Martin, Duke θαη Huhman 2006, ηα παηδηά ειηθίαο 9-

13 εηψλ θαη νη γνλείο ηνπο είραλ ζεηηθή άπνςε γηα ηα νθέιε ηεο νξγαλσκέλεο θαη 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Η άπνςε ησλ παηδηψλ γηα ππνζηήξημε απφ 

ην γνλέα ζπλδένληαλ κε ηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ην αίζζεκα αζθάιεηαο, ην 

λα ππάξρνπλ αξθεηά κέξε γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα 

ζπλδένληαλ κε ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Σηελ έξεπλά ηνπο νη Subramaniam θαη Silverman (2007), εμέηαζαλ ηε ζηάζε ησλ 

καζεηψλ γπκλαζίνπ έλαληη ηεο θπζηθήο αγσγήο. Σθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα 

εμαθξηβψζεη εάλ ην δηαθνξεηηθφ θχιν θαη ε δηαθνξεηηθή ειηθία επεξέαδαλ ηε ζηάζε ησλ 

καζεηψλ έλαληη ηεο θπζηθήο αγσγήο. Σπλνιηθά, νη καζεηέο είραλ ζεηηθή ζηάζε έλαληη ηεο 

θπζηθήο αγσγήο, ελψ παξνπζηάζηεθε κείσζε ζηηο ηηκέο ησλ ζηάζεσλ θαζψο νη καζεηέο 

πξνρσξνχζαλ ηάμε.  

Η έξεπλα ησλ Deforche, Bourdeaudhuij θαη Tanghe (2006), εμέηαζε ηηο δηαθνξέο 

ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο ζηάζεηο έλαληη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε 

εθήβνπο κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ζσκαηηθήο πγείαο. Η ζηάζε έλαληη ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κεηξήζεθε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ αληηιακβαλφκελσλ νθειψλ θαη 

εκπνδίσλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο έδεημαλ φηη ε ζπκκεηνρή ζηα αζιήκαηα 

ήηαλ πςειφηεξε ζηνπο θπζηνινγηθνχο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππέξβαξνπο θαη ηνπο 

παρχζαξθνπο. Γελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ειεπζέξνπ 

ρξφλνπ κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Τα αληηιακβαλφκελα νθέιε δελ δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ, αιιά νη θπζηνινγηθνί αληηιακβάλνληαλ ιηγφηεξα εκπφδηα απφ φηη νη ππέξβαξνη 

θαη νη παρχζαξθνη. Οη παρχζαξθνη έθεβνη είραλ ιηγφηεξν ζεηηθή ζηάζε ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο θπζηνινγηθνχο θαη ηνπο ππέξβαξνπο. Η ζπκκεηνρή ζε αζιήκαηα, πξνβιέπνληαλ 

απφ ηνλ αληηιακβαλφκελν φθεινο «επραξίζηεζε» θαη απφ ην αληηιακβαλφκελν εκπφδην 
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«δελ κνπ αξέζεη» αθνχ ιήθζεθαλ ππφςε ηα επίπεδα ζσκαηηθήο πγείαο. Η ζρέζε κεηαμχ 

ηεο ζπκκεηνρήο ζηα αζιήκαηα θαη ηεο ζηάζεο δελ κεηξηάδνληαλ απφ ην επίπεδν ηεο 

ζσκαηηθήο πγείαο. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ππέξβαξνη θαη παρχζαξθνη έθεβνη 

δείρλνπλ κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζηα αζιήκαηα θαη έρνπλ ιηγφηεξν ζεηηθή ζηάζε έλαληη ηεο 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ, ηεο 

ειηθίαο, ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ζσκαηηθήο πγείαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο φπνπ αλήθνπλ ηα ζρνιεία ησλ καζεηψλ, ζηε ζηάζε ηνπο 

έλαληη ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

Μεζνδνινγία 

Γείγκα 

Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εζεινληηθά 20932 καζεηέο (10378 αγφξηα θαη 10554 θνξίηζηα) 

ειηθίαο απφ 11 έσο 18 εηψλ, νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία (5385), ζηα 

γπκλάζηα (8006) θαη ζηα ιχθεηα (7541) ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. Η επηινγή 

ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ζηξσκαηνπνηεκέλε ηπραία δεηγκαηνιεςία. 

 

Όξγαλα κέηξεζεο 

Σηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ φξγαλα κέηξεζεο: 

Δξσηεκαηνιφγην: 

Αμηνιφγεζε ηεο ζηάζεο ησλ παηδηψλ έλαληη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (CATPA) 

Children’s Attitudes Towards Physical Activity (Schutz, Smoll, Carre & Mosher, 1985). 7 

ζέκαηα ζε 5βάζκηα θιίκαθα. 

Ηιεθηξνληθή δπγαξηά θαη αλαζηεκφκεηξν.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο. Ο ππνινγηζκφο έγηλε κε βάζε ην ιφγν 

ηνπ βάξνπο ηνπ θάζε καζεηή ζε θηιά, πξνο ην ηεηξάγσλν ηνπ χςνπο ηνπ ζε κέηξα, 

δεκηνπξγψληαο 4 επίπεδα (ειιηπνβαξήο, θπζηνινγηθφο, ππέξβαξνο θαη παρχζαξθνο). 

 

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2012-2013 

ζπκπιήξσζαλ εζεινληηθά έλα εξσηεκαηνιφγην κε ηελ παξνπζία θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 

εξεπλεηή, ζε κηα δηδαθηηθή ψξα, φπνπ παξέκεηλε αλψλπκν, κε ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ζηε 

θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Καηφπηλ, κεηξήζεθε ην χςνο θαη ην βάξνο ηνπο φπνπ θαη 

πξνζδηνξίζηεθε ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο ηνπ θάζε καζεηή. 
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Σηαηηζηηθή αλάιπζε 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην spss 

(10.0). Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε δηαθχκαλζεο σο πξνο έλαλ παξάγνληα (One Way 

Anova), θαζψο θαη t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα γηα λα δηαπηζησζνχλ αλ ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ έλαληη ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

  

Απνηειέζκαηα 

Απφ ηνπο 20932 καζεηέο πνπ εζεινληηθά έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα νη 10378 ήηαλ 

αγφξηα (49,6%) θαη ηα 10554 ήηαλ θνξίηζηα (50,4%). Οη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ήηαλ 

5385 (25,7%), νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ 8006 (38,2%) θαη νη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ 7541 

(36,0%). Οη καζεηέο κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο ήηαλ ην 4,2% 

ειιηπνβαξείο,, ην 64% θπζηνινγηθνί, ην 24,6% ππέξβαξνη θαη ην 7,2% παρχζαξθνη. 

 

Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 

Μαθητές           Συχνότητα                            Ποσοστό 

Αγόρια 10378 49,60% 

Κορίτςια 10554 50,40% 

Δημοτικό 5385 25,70% 

Γυμνάςιο 8006 38,30% 

Λφκειο 7541 36% 

Ελλειποβαρείσ 882 4,20% 

Φυςιολογικοί 13398 64% 

Υπέρβαροι 5145 24,60% 

Παχφςαρκοι 1507 7,20% 

 

Απφ ηελ αλάιπζε (t-test) γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηάθνξεο κεηαμχ ησλ δπν θχισλ (αγφξηα-θνξίηζηα) σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο 

έλαληη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (t=21.688, df=20223, p< .05). Σπγθεθξηκέλα, νη 

καζήηξηεο ζεκείσζαλ πςειφηεξεο ηηκέο (Μ.Ο.=20.65, SD±2.67) ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο (Μ.Ο.=19.81, SD±2.86) σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Αλαιπηηθφηεξα, γηα θάζε κηα ζηάζε μερσξηζηά, νη κεγαιχηεξεο δηάθνξεο 

(p≤.000) παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζηάζε « Παίξλεηε κέξνο ζε θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

έρνπλ αξκνληθέο θαη ξπζκηθέο θηλήζεηο (π.ρ. ρνξφο, ελφξγαλε, ξπζκηθή γπκλαζηηθή), πσο 

αηζζάλεζηε;)», κε ηηο καζήηξηεο λα ζεκεηψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο (Μ.Ο.=21.83, SD±4.34) 

ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο (Μ.Ο.=15.55, SD±6.63). 
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Απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο σο πξνο έλαλ παξάγνληα (One Way ANOVA) 

δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ [11-12 εηψλ (καζεηέο Δ΄& ΣΤ΄Γεκνηηθνχ), 13-15 εηψλ (καζεηέο Γπκλαζίνπ) θαη 

16-18 εηψλ (καζεηέο Λπθείνπ)] σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (F(2,20222)=40.559, p<.05). Σπγθεθξηκέλα, εθαξκφζηεθε ην ηεζη 

πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ Scheffe θαη δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηάμχ ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. Οη 

καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζεκείσζαλ πςειφηεξεο ηηκέο (M.O.=20.54, SD±2.82) ζε ζρέζε 

κε ηνπο καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ (M.O.=20.14, SD±2.72) θαη ηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ 

(M.O.=20.13, SD±2.84) σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Σρήκα 2). 

 Αλαιπηηθφηεξα, γηα θάζε ζηάζε μερσξηζηά, νη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο 

F(2,20570)=102.010, p<.05) παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζηάζε « Παίξλεηε κέξνο ζε θπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ αξκνληθέο θαη ξπζκηθέο θηλήζεηο (π.ρ. ρνξφο, ελφξγαλε, 

ξπζκηθή γπκλαζηηθή), πσο αηζζάλεζηε;, κε ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ λα ζεκεηψλνπλ 

πςειφηεξεο ηηκέο (M.O.=19.81, SD±6.09) ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ 

(M.O.=18.45, SD±6.49) θαη ηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ (M.O.=18.28, SD±6.46). 

Απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο σο πξνο έλαλ παξάγνληα (One Way ANOVA), 

δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 

ησλ δεηθηψλ κάδαο ζψκαηνο (ειιηπνβαξείο-θπζηνινγηθνί-ππέξβαξνη θαη παρχζαξθνη), 

σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (F(3,20221)=50.713, p<.05). 

Σπγθεθξηκέλα, εθαξκφζηεθε ην ηεζη πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ Scheffe θαη δηαπηζηψζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ παρχζαξθσλ κε ηνπο 

ειιηπνβαξείο, ηνπο θπζηνινγηθνχο θαη ηνπο ππέξβαξνπο. Οη παρχζαξθνη καζεηέο 

ζεκείσζαλ ρακειφηεξεο ηηκέο (M.O.=19.50, SD±2.78) ζε ζρέζε κε ηνπο ειιηπνβαξείο 

(M.O.=20.15, SD±2.76), κε ηνπο θπζηνινγηθνχο (M.O.=20.38, SD±2.78) θαη κε ηνπο 

ππέξβαξνπο (M.O.=20.09, SD±2.80) σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (Σρήκα 3). 

Αλαιπηηθφηεξα, γηα θάζε ζηάζε μερσξηζηά, νη κεγαιχηεξεο δηάθνξεο 

(F(3,20583)=38.859, p<.05) παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζηάζε «Παίξλεηε κέξνο ζε επηθίλδπλεο 

θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ γξήγνξε θίλεζε θαη γξήγνξε αιιαγή θαηεχζπλζεο, 

πσο αηζζάλεζηε;», κε ηνπο παρχζαξθνπο λα ζεκεηψλνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο 

(M.O.=17.05, SD±5.69) ζε ζρέζε κε ηνπο ειιηπνβαξείο (M.O.=17.65, SD±5.67), ηνπο 

ππέξβαξνπο (M.O.=18.06, SD±5.69) θαη ηνπο θπζηνινγηθνχο (M.O.=18.56, SD±5.78). 
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Απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο σο πξνο έλαλ παξάγνληα (One Way ANOVA), 

δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δηεπζχλζεσλ 

εθπαίδεπζεο ( Α΄ Αζήλαο, Β΄ Αζήλαο, Γ΄ Αζήλαο, Γ΄ Αζήλαο, Αλαηνιηθή Αηηηθή, Γπηηθή 

Αηηηθή, Πεηξαηάο, Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε θαη Γπηηθή Θεζζαινλίθε), σο πξνο ηε ζηάζε 

ηνπο έλαληη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (F(8,20216)=10.088, p<.05). 

Σπγθεθξηκέλα, εθαξκφζηεθε ην ηεζη πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ Scheffe θαη 

δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηεπζχλζεσλ ηεο Αλαηνιηθήο 

ζεζζαινλίθεο κε ηεο Α΄ Αζήλαο, Β΄ Αζήλαο, Γ΄ Αζήλαο, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Πεηξαηά, 

θαζψο θαη ησλ δηεπζχλζεσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο κε ηεο Β΄ Αζήλαο, Γ΄ Αζήλαο, 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Πεηξαηά. Οη καζεηέο απφ ηελ Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε ζεκείσζαλ 

πςειφηεξεο ηηκέο (M.O.=20.51, SD±3.01) ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Αζήλαο 

(M.O.=20.21, SD±2.66), κε ηεο Β΄ Αζήλαο (M.O.=20.13, SD±2.96) κε ηεο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο (M.O.=20.10, SD±2.84), κε ηεο Γ΄ Αζήλαο (M.O.=20.09, SD±2.75)  θαη κε ηνπ 

Πεηξαηά (M.O.=19.98, SD±2.60) σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο νη καζεηέο απφ ηελ Γπηηθή Θεζζαινλίθε ζεκείσζαλ 

πςειφηεξεο ηηκέο (M.O.=20.45, SD±2.78) ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο Β΄ Αζήλαο 

(M.O.=20.13, SD±2.96) κε ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (M.O.=20.10, SD±2.84), κε ηεο Γ΄ 

Αζήλαο (M.O.=20.09, SD±2.75) θαη κε ηνπ Πεηξαηά (M.O.=19.98, SD±2.60) σο πξνο ηε 

ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Σρήκα 4). 

Αλαιπηηθφηεξα, γηα θάζε ζηάζε μερσξηζηά, νη κεγαιχηεξεο δηάθνξεο 

(F(8,20800)=11.026, p< .05) παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζηάζε «Παίξλεηε κέξνο ζε θπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζαο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλαληήζεηε θαηλνχξγηνπο αλζξψπνπο, 

πσο αηζζάλεζηε;», κε ηνπο καζεηέο απφ ηε δηεχζπλζε ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο θαη 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο λα ζεκεηψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο (M.O.=21.37, SD±4.92) θαη 

(M.O.=21.39, SD±3.48) αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο απφ ηε δηεχζπλζε ηεο Γ΄ 

Αζήλαο (M.O.=20.75, SD±3.46), ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (M.O.=20.75, SD±3.44), ηεο Γ΄ 

Αζήλαο (M.O.=20.74, SD±3.60) θαη ηνπ Πεηξαηά (M.O.=20.58, SD±3.44). 

 

Σπδήηεζε - Σπκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη φηη ν θχξηνο ζθνπφο θαη νη επί 

κέξνπο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζε κεγάιν πνζνζηφ 

ηθαλνπνηήζεθαλ. 
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Η αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ παρχζαξθσλ θαη ππέξβαξσλ παηδηψλ, ηα 

πξνβιήκαηα πγείαο (δηαβήηεο ηχπνπ ΙΙ) πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ θαζηζηηθφ θαη παζεηηθφ 

ηξφπν δσήο, ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο λενιαίαο (Sirard, 

Ainsworth, Mclver & Pate 2005), θαη ηα πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ πγεία πνπ πεγάδνπλ 

απφ απηή (Janssen & Leblanc 2010), έρνπλ ζηξέςεη ην βιέκκα ηεο παγθφζκηαο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηελ αλεχξεζε ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ. 

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήξζαλ λα ζηεξίμνπλ ηηο αξρηθέο καο 

ππνζέζεηο γηα ηηο δηαθνξέο ηνπ θχινπ, ησλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ, ησλ θαηεγνξηψλ ηεο 

ζσκαηηθήο πγείαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο σο πξνο ηηο ζηάζεηο 

ησλ καζεηψλ έλαληη ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα θνξίηζηα είραλ ζεηηθφηεξε ζηάζε 

έλαληη ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Η έξεπλά καο έξρεηαη λα 

ζπκθσλήζεη κε ηελ έξεπλα ησλ Hicks θαη ζπλ 2001, φπνπ ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηάθνξεο αλάκεζα ζηα δχν θχια, κε ηα αγφξηα λα ζεκεηψλνπλ αξλεηηθφηεξε 

ζηάζε ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ζηε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

Δπίζεο, νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ έδεημαλ ζεηηθφηεξε ζηάζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ζηε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σηα ίδηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Subramaniam θαη Silverman 

(2007), φπνπ νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ρακειφηεξεο ηηκέο ζηελ ζηάζε ηνπο έλαληη ζηε 

θπζηθή αγσγή φζν πξνρσξνχζαλ ζε κεγαιχηεξε ηάμε. 

Σχκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε ζσκαηηθήο πγείαο ησλ καζεηψλ, ε έξεπλα 

επηβεβαίσζε ηελ έξεπλα ησλ Deforche, Bourdeaudhuij θαη Tanghe (2006) φπνπ νη 

παρχζαξθνη καζεηέο είραλ αξλεηηθφηεξε ζηάζε ζε ζρέζε κε ηνπο ειιηπνβαξείο, 

θπζηνινγηθνχο θαη ππέξβαξνπο ζπκκαζεηέο ηνπο σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ζηε 

θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Τέινο, απφ ηελ έξεπλα θάλεθε φηη νη καζεηέο απφ ηελ Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε 

έδεημαλ ζεηηθφηεξε ζηάζε έλαληη ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο απφ αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, θαζψο ην ίδην παξαηεξήζεθε θαη κε 

ηνπο καζεηέο απφ ηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο απφ ηε Β Αζήλαο, Γ 

Αζήλαο, Αλαηνιηθή Αηηηθή θαη Πεηξαηά. Τν δνκεκέλν πεξηβάιινλ είλαη κηα πνιπδηάζηαηε 

έλλνηα. Έξεπλεο δείρλνπλ 5 αιιειέλδεηεο θαη ζπρλά ζπζρεηηδφκελεο δηαζηάζεηο ηνπ 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζηελ θιίκαθα ηεο γεηηνληάο πνπ επεξεάδνπλ ηελ κεηαθίλεζε 
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θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. α) ην πνζφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε κηα πεξηνρή β) ην 

κείγκα ρξήζεο γεο γ) ε ζπλδεζηκφηεηα ησλ δξφκσλ δ) ε θιίκαθα ησλ δξφκσλ ε) ε 

εκθάληζε θαη ε ειθπζηηθφηεηα ελφο κέξνπο ζη) ε θαηαλνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

ππνδνκψλ κεηαθίλεζεο θαηά κήθνο ηεο πεξηνρήο (Handey, S.L., Boarnet, M.G., Ewing, 

R. & kilingsworth, R.E., 2002). 

Ο ζρεδηαζκφο γεηηνληάο, ε ηθαλφηεηα γηα πεξπάηεκα ζηε γεηηνληά (kligerman θαη 

ζπλ, 2007), νη ρψξνη αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ, ε αζθάιεηα ζρεηίδνληαη κε θπζηθά 

δξαζηήξηνπο  εθήβνπο.  Βειηηψλνληαο ηηο ππνδνκέο, θαη δεκηνπξγψληαο πην θηιηθέο ζην 

πεξπάηεκα θαη ηελ αλαςπρή ειεχζεξνπ ρξφλνπ γεηηνληέο, δεκηνπξγνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα πην πγηείο θαη θπζηθά δξαζηήξηνπο πνιίηεο κε ζεηηθφηεξε ζηάζε έλαληη 

ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα.  
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