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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια δραµατική αύξηση του ποσοστού της 

παιδικής παχυσαρκίας, φαινόµενο το οποίο έχει αρνητικές επιδράσεις στην υγεία και 

στην ποιότητα ζωής του παιδιού. Έρευνες αναφέρουν ότι τα παιδιά, και ιδιαίτερα τα 

υπέρβαρα παιδιά, ολοένα και λιγότερο εντάσσουν τη φυσική άσκηση στις 

καθηµερινές τους δραστηριότητες, σε αντίθεση µε τις καθιστικές δραστηριότητες 

όπως είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Στη συγκεκριµένη εργασία, αναζητήθηκαν 

διαφορές στις  φυσιολογικές και συναισθηµατικές αντιδράσεις κατά τη φυσική 

δραστηριότητα. Οι συµµετέχοντες ήταν παιδιά, αγόρια και κορίτσια, Ε’ και Στ΄ 

δηµοτικού, από σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Ρεθύµνου. Ως µοντέλο φυσικής 

άσκησης χρησιµοποιήθηκε το Dance Dance Revolution Hottest Party 2 (Konami®). 

Πρόκειται για ένα παιχνίδι προσοµοίωσης χορού, το οποίο συνδέεται µε την κονσόλα 

Wii της Nintendo. Τιµές για τις φυσιολογικές αντιδράσεις ελήφθησαν στην αρχή 

αλλά και στο τέλος της φυσικής δραστηριότητας. Σύνολο ασκήθηκαν για περίπου 15 

λεπτά, ενώ υπήρξαν τρία διαλλείµατα για τη συµπλήρωση των κλιµάκων 

αντιλαµβανόµενης κόπωσης, συναισθηµατικής κατάστασης, αντιλαµβανόµενης 

ενεργοποίησης και στο τέλος συµπλήρωσαν την κλίµακα απόλαυσης της φυσικής 

δραστηριότητας που προηγήθηκε. Για την εξέταση των υποθέσεων χρησιµοποιήθηκε 

ανάλυση διακύµανσης µικτού µοντέλου (mixed-model ANOVA). Η οµάδα των 

υπέρβαρων παιδιών δεν διέφερε από την οµάδα των παιδιών µε κανονικό βάρος, σε 

αντίθεση µε την αρχική υπόθεση. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο ότι η άσκηση 

ερµηνεύθηκε πρωταρχικά ως παιχνίδι από τα παιδιά και τους εξασφάλιζε αίσθηµα 

αυτονοµίας. Η συγκεκριµένη έρευνα είναι η µόνη γνωστή στην οποία µελετήθηκαν 

τα επίπεδα ευχαρίστησης κατά την άσκηση σε αυτή την ηλικιακή οµάδα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, υπήρξε µια µεγάλη αλλαγή όσον αφορά το 

προφίλ των ασθενειών και τις αιτίες θνησιµότητας. Ενώ παλαιότερα κύριες αιτίες 

θανάτου αποτελούσαν οι µολυσµατικές ασθένειες, όπως είναι η φυµατίωση και η 

πνευµονία, τώρα κύριες αιτίες θνησιµότητας αποτελούν οι χρόνιες ασθένειες, όπως 

είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι οποίες 

σχετίζονται µε αλλαγές στον τρόπο ζωής. Παράγοντες επικινδυνότητας για την 

εκδήλωση των παραπάνω χρόνιων ασθενειών, όπως το κάπνισµα, η υπερβολική 

πρόσληψη αλκοόλ, η διατροφή και η έλλειψη σωµατικής άσκησης, αποτελούν 

συµπεριφορές του σύγχρονου τρόπου ζωής και επιβαρύνουν τη δηµόσια υγεία. 

Πολλοί άνθρωποι περνούν το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας δουλεύοντας στα 

γραφεία τους ή πίσω από οθόνες τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά παχυσαρκίας και µειώνοντας την καθηµερινή φυσική 

δραστηριότητα.  

Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας έχει χαρακτηρίσει το φαινόµενο της 

παχυσαρκίας ως την επιδηµία του 21ου αιώνα (World Health Organization, 2003). Το 

ποσοστό της παχυσαρκίας έχει σχεδόν τριπλασιαστεί της τελευταίες δεκαετίες· ένας 

στους δυο ενήλικες και ένα στα πέντε παιδιά είναι παχύσαρκοι και οι αριθµοί 

αυξάνονται µε γοργούς ρυθµούς (Kimm & Obarzanek, 2002· World Health 

Organization, 2006, σελ.23). Παγκοσµίως,  η επικράτηση της παιδικής παχυσαρκίας 

έχει αυξηθεί τα τελευταία 20-30 χρόνια σχεδόν σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες 

(Corzilius, 2007). Η παχυσαρκία της παιδικής ηλικίας συναντάται µετέπειτα στην 

ενήλικη ζωή του ατόµου και αυτό αποτελεί σοβαρή απειλή καθώς συνδέεται µε 

ποικίλα προβλήµατα υγείας, όπως είναι οι καρδιαγγειακές ασθένειες (Lavie, Milani, 
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& Ventura, 2009· Poirier et al., 2006), ο σακχαρώδης διαβήτης (Wang, Rimm, 

Stampfer, Willett & Hu, 2005· Williamson et al., 2000)  και το µεταβολικό σύνδροµο 

(Krekoukia et al., 2007). 

Σε µια επιδηµιολογική έρευνα που διεξήχθη µε συµµετέχοντες από τη Βόρεια 

Ελλάδα, τη νοτιοδυτική Τουρκία και την κεντρική Σερβία, βρέθηκε ότι σηµαντικό 

ποσοστό των συµµετεχόντων ήταν παχύσαρκοι (12,4%) και το ένα τρίτο ήταν 

υπέρβαροι (31,3%). Τα αποτελέσµατα έδωσαν στην Ελλάδα την αρνητική πρωτιά σε 

σχέση µε τις άλλες χώρες, καθώς οι αντίστοιχες τιµές ήταν για τη Τουρκία 12,0% και 

30,9% και για τη Σερβία 8,2% και 29,4%. Αξίζει να αναφερθεί ότι, στην Ελλάδα, ενώ 

σχετικά περισσότεροι άνδρες ήταν παχύσαρκοι σε σύγκριση µε τις γυναίκες, οι 

γυναίκες κατά µέσο όρο εµφάνιζαν υψηλότερο βαθµό παχυσαρκίας (Krassas et al., 

2003).  

Μέσα σε 20 χρόνια, το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών (6-11 ετών) έχει 

αυξηθεί στις Ηνωµένες Πολιτείες από 6% που ήταν το 1980 σε 20% (CDC, 2007-

2008). Παρόµοιες τάσεις παρατηρούνται στη βόρεια και νότια Ευρώπη. Ωστόσο, όσο 

πιο νότια η χώρα διαµονής του παιδιού, τόσο πιο υπέρβαρο αυτό τείνει να είναι.  Για 

παράδειγµα, η Μάλτα και η νότια Ιταλία αναφέρουν ότι το 35% των παιδιών είναι 

υπέρβαρα ή παχύσαρκα, ενώ το ποσοστό αυτό είναι µόλις 15% στη Σκανδιναβία 

(Janssen et al., 2005· Lobstein et al., 2004, αναφ στο Corzilius, 2007).    

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων και 

παιδιών έχει αυξηθεί σε ανησυχητικό βαθµό µέσα σε λίγα χρόνια.  Σύµφωνα µε τους 

Candrington, Sarri και Kafatos (2007), οι έρευνες που έχουν γίνει δεν µπορούν να 

συνοψιστούν εύκολα εξαιτίας των διαφορετικών πειραµατικών σχεδιασµών, των 

διαφορετικών χρονικών στιγµών και µεθόδων µέτρησης που χρησιµοποιήθηκαν. Έτσι 
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τα ποσοστά παχυσαρκίας και υπερβολικού βάρους εµφανίζουν αξιοσηµείωτο εύρος 

και στους άντρες και στις γυναίκες.  

Mια αντιπροσωπευτική έρευνα διεξήχθη από τους Panagiotakos et al. (2004) 

στην περιοχή της Αττικής. Οι ερευνητές βρήκαν ότι µια στις έξι γυναίκες και ένας 

στους πέντε άντρες είναι παχύσαρκοι, ενώ ένας στους δυο άντρες και το ένα τρίτο 

των γυναικών είναι υπέρβαροι.  

Σε έρευνα των Georgiadis και Nassis (2007) σε µαθητές σχολείων στην 

Ελλάδα βρέθηκε ότι ο συνολικός επιπολασµός των υπέρβαρων και παχύσαρκων 

παιδιών και εφήβων ήταν 17,3% και 3,6% αντίστοιχα.  Τα ποσοστά του 

υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας ήταν παρόµοια σε αγόρια και 

κορίτσια. Στα κορίτσια ωστόσο, τα αυξηµένα ποσοστά παχυσαρκίας ήταν  

υψηλότερα στην ηλικία των 6 ετών, ενώ µετά από αυτή µειωνόταν.  

Σε µια δεκαετή έρευνα των Tambalis et al. (2010), στην οποία συµµετείχαν 

µαθητές από το 80% των ελληνικών δηµοτικών σχολείων, βρέθηκε ότι, ενώ το 1997 

το ποσοστό των υπέρβαρων κοριτσιών ήταν 7,2%, το 2004 το ποσοστό αυτό ανέβηκε 

στο 11,3%. Για τα αγόρια, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 8,1% και 12,3%.  

Ιδιαίτερα στην Κρήτη, διάφορες έρευνες τονίζουν τα αυξανόµενα ποσοστά 

παχυσαρκίας και τη σχέση της µε τις καρδιαγγειακές ασθένειες και το µεταβολικό 

σύνδροµο, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά (Kafatos et al., 1997· Linardakis, 

Bertsias, Sarri, Papadaki, & Kafatos, 2008� Magkos, Manios, Christakis, & Kafatos, 

2005· Mamalakis, Kafatos, Manios, Anagnostopoulou, & Apostolaki, 2000). Οι 

Magkos et al. (2005) διεξήγαγαν έρευνα προκειµένου να αναζητήσουν αλλαγές που 

συνέβησαν σε διάστηµα 20 ετών (1982-2002) στην ανθρωποµετρία (ύψος, βάρος, 

περίµετρος µέσης και γοφών) και στα λιπίδια του αίµατος σε αγόρια δηµοτικού στην 

Κρήτη. Τη συγκεκριµένη περίοδο, η νοσηρότητα και η θνησιµότητα από 
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καρδιαγγειακές ασθένειες παρουσίαζαν στους Κρητικούς ιδιαίτερη αύξηση 

(Voukiklaris et al., 1996 αναφ στο Magkos et al., 2005). Τα ευρήµατα έδειξαν ότι τα 

παιδιά του 2002 ήταν ψηλότερα, πιο δυσκίνητα και είχαν µεγαλύτερο δείκτη µάζας 

σώµατος (∆ΜΣ) από ότι οι συνοµήλικοι τους το 1982. Επιπλέον, το συνολικό 

ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ήταν υψηλότερο από ότι κατά τη 

δεκαετία του ’80. Οι αλλαγές αυτές συνέβησαν παράλληλα σε αστικές και αγροτικές 

περιοχές της Κρήτης (Manios, Magkos, Christakis, & Κafatos, 2005). 

Σε πρόσφατη έρευνα, το 4% των παιδιών και των εφήβων στη Κρήτη 

διαγνώσθηκαν µε (δυσ-) µεταβολικό σύνδροµο (οµάδα µεταβολικών ανωµαλιών που 

περιλαµβάνει την παχυσαρκία, κυρίως κεντρικού τύπου, τη δυσλιπιδαιµία, την 

υπέρταση και την υπεργλυκαιµία). Παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση του 

µεταβολικού συνδρόµου αποτελούν το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία, η 

διατροφή χαµηλού επιπέδου και η έλλειψη φυσικής άσκησης (Linardakis et al., 

2008).  

 

Παράγοντες που εντείνουν το πρόβληµα της παχυσαρκίας 

∆ιατροφικές συνήθειες 

Οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και η έλλειψη φυσικής 

δραστηριότητας αποτελούν τους δυο βασικότερους παράγοντες που εντείνουν το 

πρόβληµα της παχυσαρκίας. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, η κρητική µεσογειακή 

διατροφή αποτελούσε το «όπλο» κατά πολλών ασθενειών και κυρίως κατά των 

καρδιαγγειακών ασθενειών. Η διατροφή αυτή περιλαµβάνει την πρόσληψη πολλών 

µερίδων φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών, δηµητριακών καθώς και ελαιολάδου, 

τυριών, ψαριού και µικρής ποσότητας κρασιού, ενώ περιορίζει την κατανάλωση 

κορεσµένων λιπαρών. Πολλές έρευνες τονίζουν την προστατευτική δράση της 



 11

συγκεκριµένης διατροφής σε χρόνιες ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος και τα 

καρδιαγγειακά νοσήµατα (Panagiotakos et al., 2003· Trichopoulou, Costacou, Bamia, 

& Trichopoulos, 2003), ενώ συµβάλλει στην πρόληψη της παχυσαρκίας 

(Panagiotakos, Chrysohoou, Pitsavos, & Stefanadis, 2006). Τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα, η µεσογειακή διατροφή έχει αποκτήσει µια πιο δυτική χροιά, καθώς έχει 

αυξηθεί η ηµερήσια πρόσληψη θερµίδων (αύξηση της κατανάλωσης του ελαιολάδου, 

του αλκοόλ και των κορεσµένων λιπαρών) και έχει µειωθεί αρκετά η φυσική 

δραστηριότητα (Trichopoulou, Naska, Orfanos, & Trichopoulos, 2005). 

Καθιστική συµπεριφορά των παιδιών 

Η σωµατική αδράνεια έχει συµβάλλει σε µια άνευ προηγουµένου επιδηµία της 

παιδικής παχυσαρκίας, η οποία µαστίζει σήµερα τις περισσότερες δυτικές χώρες. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η σωµατική δραστηριότητα µειώνεται σταθερά µε την 

ηλικία και η δραστηριότητα των παιδιών δεν επαρκεί για την προαγωγή της υγείας 

(Amstrong & Welsman, 1997 αναφ στο Christodoulos, Douda, Polykratis, & 

Tokmakidis, 2006· Dunn, Trivedi, & O’Neal, 2001). Οι τρέχουσες οδηγίες για τα 

παιδιά είναι να συγκεντρώνουν 60 λεπτά µέτριας έντασης φυσικής δραστηριότητας 

κάθε µέρα (Biddle, Sallis, Cavil, 1998 αναφ στο Graves et al., 2010). Παρά την 

αυξανόµενη αναγνώριση των οφελών της σωµατικής δραστηριότητας, ένα µεγάλο 

ποσοστό παιδιών και εφήβων δεν ασκείται συστηµατικά και αυτό µπορεί να οδηγήσει 

σε αύξηση της παχυσαρκίας (Chatzisarantis, Hagger, Biddle, & Smith, 2005). 

            Γιατί τα παιδιά δεν συµµετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες; 

Η υποκινητικότητα των παιδιών οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ένας 

από αυτούς πηγάζει από τις περιορισµένες ευκαιρίες για παιχνίδι/φυσική 

δραστηριότητα που έχουν τα παιδιά εντός των πόλεων και τις µειωµένες µετακινήσεις 
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µε τα πόδια (French, Story,  & Jeffery, 2001· Roemmich, Epstein, Raja, & Yin, 2007). 

Με βάση την οικονοµική θεωρία της συµπεριφοράς (Epstein, Paluch, Gordy, & Dorn, 

2000)1,  οι επιλογές των παιδιών βασίζονται εν µέρει στο κατά πόσο αυτές είναι 

εύκολα προσβάσιµες αλλά και στην ενισχυτική αξία που έχει η κάθε εναλλακτική 

επιλογή. Ενδεικτικό είναι, για παράδειγµα, ότι τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους 

φαίνεται να προτιµούν να παίξουν κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι ή να δουν τηλεόραση 

(Gorely, Marshall, & Biddle, 2004· Kautiainien, Koivusilta, Lintonen, Virtanen, & 

Rimpela, 2005· Ma, Li, Hu, Ma, & Wu, 2002). Άλλος λόγος που ενδέχεται να 

σχετίζεται µε την υποκινητικότητα είναι η υπερπροστατευτικότητα των γονιών, οι 

οποίοι φοβούνται να τα αφήσουν ελεύθερα σε µια πόλη να ασκηθούν (Harten & Olds, 

2004· Gomez, Johnson, Selva, & Sallis, 2004).  

∆ιάφορες επιδηµιολογικές και παρεµβατικές έρευνες αναφέρουν ότι η 

τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια µπορούν να αποτελέσουν παράγοντα 

κινδύνου για ανάπτυξη παχυσαρκίας σε παιδιά από την προσχολική ηλικία µέχρι την 

εφηβεία (Epstein et al., 2008· Gorely et al., 2004� Manios et al.,  2009). Ως πιθανοί 

µηχανισµοί που σχετίζονται µε αυτό τον κίνδυνο αναφέρονται η µείωση της φυσικής 

δραστηριότητας, η αύξηση των προσλαµβανόµενων θερµίδων µπροστά στην οθόνη 

(Wiecha, Peterson, Ludwig, Kim, Sobol, & Gortmaker, 2006) και η συνακόλουθη 

µείωση του µεταβολικού ρυθµού (Mendoza, Zimmerman, & Christakis, 2007). Σε 

έρευνα των Vandewater, Shim και Caplovitz, (2004), αναφέρεται ότι σε παιδιά κάτω 

των δώδεκα ετών η αύξηση του βάρους σχετιζόταν περισσότερο µε τη χρήση των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών παρά µε την παρακολούθηση τηλεόρασης. Οι ερευνητές 

τονίζουν ότι η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, και όχι τόσο η τηλεόραση, είναι 

                                                 
1
 Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, η µια δραστηριότητα υποκαθιστά την άλλη. Εφόσον ο ρυθµός µια 
δραστηριότητας µειώνεται, τότε ο ρυθµός της άλλης αυξάνεται. Στη συγκεκριµένη έρευνα, η αύξηση 
των καθιστικών δραστηριοτήτων (τηλεόραση), οδηγούσε σε µείωση της φυσικής δραστηριότητας 
(Epstein et al., 2000).  
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πιθανός παράγοντας αντικατάστασης της φυσικής δραστηριότητας. Στο Μεξικό, 

έρευνα σε παιδιά σχολικής ηλικίας έδειξε ότι ο κίνδυνος για ανάπτυξη παχυσαρκίας 

αυξανόταν κατά 12% για κάθε επιπλέον ώρα τηλεοπτικού χρόνου (Hernández et al., 

1999). Συνεπής µε τα παραπάνω, η έρευνα των Janssen et al. (2005), µε 

συµµετέχοντες από 34 χώρες, έδειξε ότι ο χρόνος που περνούσαν τα παιδιά και οι 

έφηβοι στην τηλεόραση σχετιζόταν ευθέως µε τον κίνδυνο ανάπτυξης παχυσαρκίας 

σε 22 από τις συµµετέχουσες χώρες (65%).  

Τα υπέρβαρα παιδιά ασκούνται λιγότερο 

Η έλλειψη επαρκούς φυσικής δραστηριότητας αποτελεί προδιαθεσικό 

παράγοντα για την ανάπτυξη παχυσαρκίας, αλλά και η παχυσαρκία αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα για συµµετοχή σε φυσική δραστηριότητα. Οι υπέρβαροι ή 

παχύσαρκοι ενήλικες ασκούνται σε µικρότερο βαθµό από συνοµηλίκους τους που δεν 

έχουν αυξηµένο βάρος (Ekkekakis & Lind, 2006). Στην έρευνα των Ekkekakis και 

Lind (2006) αναφέρεται ότι ένας λόγος για αυτή την αποχή ενδέχεται να είναι το 

«κοινωνικό άγχος της σωµατικής εµφάνισης», δηλαδή το άγχος που προκαλείται όταν 

κάποιος εκτιµά ότι η εµφάνιση και η φυσική κατάσταση του σώµατός του 

αξιολογείται αρνητικά από άλλους παρευρισκόµενους. Ωστόσο, η επίδραση αυτού 

του παράγοντα τείνει να µειώνεται όταν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του επίπεδου 

της έντασης της φυσικής δραστηριότητας. Σε µελέτη των Zabinski, Saelens, Stein, 

Hayden-Wade, & Wilfley, (2003), τα υπέρβαρα παιδιά, ιδιαίτερα τα υπέρβαρα 

κορίτσια, ανέφεραν ότι η εικόνα που έχουν για το σώµα τους αποτελεί  συχνά το λόγο 

για την αποχή από τη σωµατική δραστηριότητα. 

Έρευνες µε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά έχουν συσχετίσει την αποχή από 

τη φυσική άσκηση µε το φόβο ότι µπορεί να πέσουν θύµατα λεκτικού εκφοβισµού 

από τους συνοµηλίκους τους. Μελέτες αναφέρουν ότι οι αρνητικές στάσεις απέναντι 
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στα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτοµα ξεκινάνε στις αρχές της κοινωνικοποίησης του 

παιδιού, µε την ένταξη του στο σχολείο (Bauer, Yang, & Austin, 2004· Cramer & 

Steinwert, 1998). Η λεκτική θυµατοποίηση για το βάρος συνδέεται µε χαµηλότερη 

συµµετοχή σε σωµατικές δραστηριότητες και ακολούθως µε προτίµηση για 

καθιστικές δραστηριότητες (Hayden-Wade et al., 2005). Οι Faith et al. (2002) βρήκαν 

ότι τα παιδιά που έχουν επικριθεί για το βάρος τους από τους γονείς ή από άλλα 

παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να απολαύσουν τον αθλητισµό και λιγότερο πιθανό να 

συµµετέχουν σε ήπιας έντασης δραστηριότητα. Ακόµα και τα ίδια τα παιδιά µε 

υπερβολικό βάρος αναφέρουν τη λεκτική θυµατοποίηση για το βάρος τους ως ένα 

εµπόδιο για τη συµµετοχή στη φυσική δραστηριότητα (Zabinski et al., 2003) 

Η παχυσαρκία στα παιδιά σχετίζεται µε χαµηλότερα επίπεδα φυσικής 

κατάστασης, καθώς και µε µειωµένη ταχύτητα και ευκινησία. Έτσι, τα παχύσαρκα 

παιδιά συχνά δεν είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν συγκεκριµένες σωµατικές 

δραστηριότητες στο βαθµό που µπορούν οι συνοµήλικοί τους χωρίς περίσσιο βάρος. 

Λόγω του υπερβολικού βάρους τους, τα παχύσαρκα παιδιά µπορεί να δαπανούν 

περισσότερη ενέργεια και έχουν αυξηµένη φυσιολογική λειτουργία κατά την 

εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας. Συνέπεια αυτού είναι το να κουράζονται 

ευκολότερα (Sothern, Gordon, & von Almen, 2006 αναφ. στο Bennett & Sothern, 

2009). Αυτή η µειωµένη ικανότητά τους σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους µπορεί 

να τα αποθαρρύνει από τη συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες (Lissau et al. 2004· 

Ness et al., 2007· Tokmakidis, Kasambalis, & Christodoulos, 2006). Η αποχή από τη 

φυσική δραστηριότητα έχει σχετιστεί µε την αρνητική διάθεση των παιδιών για 

άσκηση εξαιτίας της χαµηλής ικανοποίησης που αντλούν από αυτή (Faith et al., 2002· 

Kamtsios & Digelidis, 2008).  
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Φαύλος κύκλος παχυσαρκίας-έλλειψης φυσικής άσκησης-παχυσαρκίας 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η σχέση παχυσαρκίας-έλλειψης φυσικής 

δραστηριότητας προσοµοιάζει ένα φαύλο κύκλο. Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας 

µπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία, αλλά και η ύπαρξη παχυσαρκίας συντελεί στην 

αποχή από τη φυσική δραστηριότητα. H φυσική δραστηριότητα αποτελεί ένα βασικό 

τρόπο αντιµετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας (Atlantis et al., 2006· Kamtsios & 

Digelidis, 2008· Kautiainien, Koivusilta, Lintonen, Virtanen, & Rimpela, 2005· 

Maffeis & Castellani, 2007· Tokmakidis et al., 2006) και έχει σηµαντικά οφέλη για 

την υγεία των νέων και όχι µόνο. Αρχικά, η σωµατική δραστηριότητα σχετίζεται µε 

µειωµένες πιθανότητες ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου καθώς βοηθάει τα παιδιά να 

έχουν χαµηλότερη αρτηριακή πίεση (Leary et al. 2008· Strong et al., 2005) αλλά και 

χαµηλότερα επίπεδα παχυσαρκίας (Atlantis et al., 2006· Strong et al., 2005). 

Σηµαντικό όφελος είναι επίσης το ότι η φυσική δραστηριότητα συµβάλλει στην 

ενδυνάµωση των οστών και στην ανάπτυξη του σκελετικού συστήµατος (Byrne & 

Hills, 2007). Επιπλέον, η σωµατική δραστηριότητα και η έλλειψη υπερβολικού 

βάρους έχουν συνδεθεί µε καλύτερη ψυχική διάθεση, αυξηµένη αυτοεκτίµηση και 

χαµηλότερα επίπεδα άγχους και στρες (Erermis et al., 2004). H Van Mechelen (1997) 

αναφέρεται στη φυσική άσκηση ως την καλύτερη "οδό" για την εξασφάλιση της 

υγείας, η οποία πρέπει να ξεκινάει από την παιδική ηλικία, ώστε να συνεχίζονται τα 

οφέλη της και στην ενήλικη ζωή του ατόµου. 

Μια µετά-ανάλυση εξέτασε 30 µελέτες θεραπείας παιδικής παχυσαρκίας που 

περιελάµβαναν την άσκηση σαν παρέµβαση. Σηµαντικές βελτιώσεις στη σύσταση 

του σώµατος και στη µείωση του λίπους σε υπέρβαρα παιδιά συσχετίστηκαν µε 

προγράµµατα που αποτελούνταν από επαναλαµβανόµενες ασκήσεις ενδυνάµωσης σε 
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συνδυασµό µε αεροβική άσκηση µέτριας έντασης (Sothern, Gordon, & von Almen, 

2006 αναφ. στο Bennett & Sothern, 2009). 

Η σωµατική δραστηριότητα αποτελεί ένα τρόπο κατανάλωσης ενέργειας, στον 

οποίο τα παιδιά χρειάζεται να δεσµευτούν οικειοθελώς (Maffeis & Castellani, 2007). 

Η συστηµατική άσκηση, περισσότερο ίσως από τη µείωση του φαγητού, είναι ο 

καλύτερος, ασφαλέστερος και αποτελεσµατικότερος τρόπος για την πρόληψη και 

αντιµετώπιση της παχυσαρκίας (Ross et al., 2004). Τα παχύσαρκα παιδιά ασκούνται 

λιγότερο από τα παιδιά κανονικού βάρους και είναι πιο πιθανό να µειώσουν τη 

φυσική δραστηριότητα όταν τους παρέχονται επιλογές για καθιστικού τύπου 

δραστηριότητες (Epstein, Roemmich, Paluch, & Raynor, 2005).  Για αυτό το λόγο 

υποστηρίζεται ότι πρέπει να δοθούν ευκαιρίες για ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων 

που είναι απαραίτητες στη φυσική δραστηριότητα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την 

ανάπτυξη καινοτόµων ιδεών φυσικής δραστηριότητας που θα µειώσουν τη φυσική 

αδράνεια και την καθιστική ζωή των παιδιών και θα ωθήσουν τα παιδιά, ιδιαίτερα 

αυτά που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, να συµµετέχουν. 

Η αντικατάσταση των καθιστικών ασχολιών µε φυσική δραστηριότητα, 

σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία της συµπεριφοράς που αναφέρεται παραπάνω, 

µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της παχυσαρκίας. Αρχικά, οι νέοι µπορεί να αυξήσουν 

τη φυσική δραστηριότητα µειώνοντας τις καθιστικές ενασχολήσεις τους. Έτσι, η 

µείωση της καθιστικής συµπεριφοράς των νέων µπορεί να συµβάλει στη µείωση της 

παχυσαρκίας (Epstein, Saelens, & O'Brien,1995· Epstein et al., 2000). Ο περιορισµός 

της τηλεόρασης και η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας αποτελεί ένα στόχο για τα 

παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά, καθώς σχετίζεται µε µείωση των 

προσλαµβανόµενων θερµίδων, απώλεια βάρους (Epstein, Paluch, Kilanowski, & 
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Raynor, 2004) και βελτίωση της υγείας (Gorely, Marshall, & Biddle, 2004· Kamtsios 

& Digelidis, 2008· Ma, Li, Hu, Ma, & Wu, 2002).  

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας στις Ηνωµένες Πολιτείες ξοδεύουν περίπου τρεις 

ώρες την ηµέρα βλέποντας τηλεόραση και περίπου άλλη µια ώρα παίζοντας κάποιο 

ηλεκτρονικό παιχνίδι (Jordan, Hersey, McDivitt, & Heitzler, 2006). Στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, το 97 % των παιδιών ηλικίας 11 µε 15 ετών δήλωσαν ότι παίζουν κάποιο 

είδος ηλεκτρονικού παιχνιδιού, ενώ από αυτά το 91% έπαιζαν τρία ή και παραπάνω 

είδη πλατφορµών.  Σε αυτήν την ηλικιακή οµάδα, το 74% ανέφερε ότι έπαιζαν από 

τρεις έως επτά φορές την εβδοµάδα και ο µέσος χρόνος που ξόδευαν κάθε φορά ήταν 

σχεδόν δύο ώρες (Pratchett, 2005 αναφ στο Madison et al., 2007). Σε µια 

προκαταρκτική µελέτη των Ni Mhurchu et al. (2008), αναφέρεται ότι τα παιδιά που 

παίζουν "ενεργά" βιντεοπαιχνίδια σε τακτική βάση µπορεί να βελτιώσουν τα επίπεδα 

φυσικής δραστηριότητας τους. Γι' αυτό το λόγο, το τελευταίο διάστηµα, σχεδιάζονται 

έρευνες για να εξετάσουν την αποτελεσµατικότητα των διαδραστικών παιχνιδιών στη 

µείωση της παχυσαρκίας (αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας), καθώς και την 

αντικατάσταση του καθιστικού τηλεοπτικού χρόνου µε ενεργητικό τηλεοπτικό χρόνο 

(Lanningham-Foster et al., 2006). 

Ο  σύγχρονος ρόλος των ηλεκτρονικών παιχνιδιών  

Ηλεκτρονικά παιχνίδια νέας γενιάς, όπως είναι τα παιχνίδια προσοµοίωσης 

χορού, αποτελούν µια καινοτόµο στρατηγική που µπορεί να βοηθήσει στην αύξηση 

της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών. Τα παιχνίδια αυτά µπορούν να 

µετατρέψουν τις καθιστικές συνήθειες των παιδιών σε ενεργητικές, ενώ ταυτόχρονα 

τα παιδιά µπορούν να διασκεδάζουν. Η γοητεία που ασκούν αυτά τα βιντεοπαιχνίδια 

στα παιδιά µπορεί να αξιοποιηθεί, ώστε να αυξηθούν τα επίπεδα φυσικής 

δραστηριότητάς τους.  
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Το διαδοµένο πλέον Wii® παρουσιάστηκε το 2006 από τη Nintendo®. Το 

παιχνίδι αυτό αποτελούσε µια προσπάθεια να ενσωµατωθεί η φυσική δραστηριότητα 

στην εµπειρία ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού, µε σκοπό να γίνει το παιχνίδι πιο 

ρεαλιστικό για τον παίκτη. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω ενός τηλεχειριστηρίου, 

το οποίο επιτρέπει στον παίκτη να κινεί το σώµα του ενώ αλληλεπιδρά µε το παιχνίδι.  

Σε ένα παιχνίδι προσοµοίωσης χορού µπορούν να παίξουν ταυτόχρονα ένας ή 

δυο παίκτες. Ο κάθε παίκτης στέκεται πάνω σε ένα χαλί, το οποίο είναι συνδεδεµένο 

µε µια κονσόλα και ανταποκρίνεται σε βέλη που εµφανίζονται στην οθόνη µε το να 

πατάει τα αντίστοιχα βέλη µε τα πόδια του στο ρυθµό µιας σχετικά γρήγορης 

µουσικής. Τα συγκεκριµένα παιχνίδια µπορούν να αυξήσουν τη δαπάνη ενέργειας σε 

σχέση µε άλλες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια αυτών των παιχνιδιών, οι παίκτες 

αλληλεπιδρούν φυσικά (χρησιµοποιώντας το χέρι, το πόδι ή ολόκληρο το σώµα) µε 

εικόνες που υπάρχουν στην οθόνη σε µια ποικιλία δραστηριοτήτων (ποδόσφαιρο, 

ποδήλατο, χορός). Το παιχνίδι εξαρτάται από τις κινήσεις του παίκτη και έτσι η 

κίνηση είναι απαραίτητη για να κερδίσει κάποιος. 

Έρευνες που έχουν γίνει σε παιδιά σχολικής ηλικίας βρήκαν ότι παιχνίδια 

προσοµοίωσης χορού (όπως το Dance Dance Revolution, DDR), είναι πιο ελκυστικά 

σε αυτή την ηλικία από ότι ο απλός χορός, το ποδήλατο ή ακόµα και το (διαδραστικό) 

ποδήλατο προσοµοίωσης (Epstein, Beecher, Graf, & Roemmich, 2007· Maloney et 

al., 2008). Πολλές ερευνητικές µελέτες έχουν διεξαχθεί για να µετρήσουν την 

κατανάλωση θερµίδων (ενεργειακή δαπάνη) αυτών των παιχνιδιών (Graves, Stratton, 

Ridgers, & Cable, 2007· Ni Mhurchu et al., 2008· Straker & Abbott, 2007). Οι 

περισσότερες έχουν δείξει ότι, συγκριτικά µε καθιστικές δραστηριότητες των 

παιδιών, όπως η τηλεόραση ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα νέου τύπου "ενεργητικά" 

παιχνίδια οδηγούν σε σηµαντικά µεγαλύτερη δαπάνη ενέργειας. Σε µελέτη στην 



 19

οποία συµµετείχαν παιδιά και ενήλικες, διερευνήθηκε η  κατανάλωση ενέργειας σε 

διάφορες συνθήκες, όπως σε περίοδο ξεκούρασης, παρακολούθησης τηλεόρασης, 

παίζοντας ένα παραδοσιακό ηλεκτρονικό παιχνίδι και παίζοντας ένα παιχνίδι κίνησης 

όπως είναι η πυγµαχία στην κονσόλα Wii της Nintendo. Η κατανάλωση ενέργειας για 

τα παιδιά που έπαιζαν το παιχνίδι µε την κίνηση ήταν σαφώς υψηλότερη (1990 

θερµίδες εβδοµαδιαίως) σε σύγκριση µε το παραδοσιακό ηλεκτρονικό παιχνίδι (652 

θερµίδες) (Lanningham-Foster et al., 2009). 

Σε µελέτη των Lanninggham et al. (2006) αναφέρεται ότι, αν ένα παιδί παίζει 

κάποιο παιχνίδι προσοµοίωσης χορού (όπως το DDR) για 8 ώρες την εβδοµάδα, τότε 

οι ηµερήσιες θερµίδες που ξοδεύει θα είναι περίπου 189, ενώ αντίστοιχα αν 

περπατούσε σε κυλιόµενο διάδροµο για αντίστοιχο διάστηµα θα ξόδευε 166 θερµίδες 

ηµερησίως. Σε µελέτη των Warburton et al. (2009), βρέθηκε ότι οι συµµετέχοντες 

που έπαιζαν κάποιο διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι (ποδήλατο) είχαν αυξηµένη 

δαπάνη ενέργειας, καρδιακό ρυθµό και κατανάλωση οξυγόνου σε σχέση µε τους 

συµµετέχοντες που ασκήθηκαν στο παραδοσιακό ποδήλατο. Αξιοσηµείωτο είναι 

ωστόσο ότι δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στην αντιλαµβανόµενη κόπωση.  

Σε µελέτη των Unnithan, Houser και Fernhall (2006), αναζητήθηκαν διαφορές 

στην κατανάλωση ενέργειας και την καρδιοαναπνευστική λειτουργία ανάµεσα σε 

υπέρβαρα και κανονικού βάρους παιδιά. Τα παιδιά συµµετείχαν σε δυο συνθήκες: 

έτρεξαν σε έναν κυλιόµενο διάδροµο και έπαιξαν ένα παιχνίδι προσοµοίωσης χορού, 

το DDR. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας ήταν υψηλότερη για τα υπέρβαρα παιδιά 

σε σχέση µε τα παιδιά κανονικού βάρους. Τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα, 

ωστόσο, του DDR, ως µέσου για τη µείωση του σωµατικού βάρους και µεταβολής 

της σύστασης του σώµατος σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και έφηβους, 

χρειάζεται περαιτέρω  διερεύνηση. 
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Σε µελέτη των Klein και Simmers (2008), εξετάστηκαν οι στάσεις εφήβων 

απέναντι στο παιχνίδι DDR. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ιδιαίτερα οι έφηβοι που 

συνήθιζαν να κάθονται πολλές ώρες τη µέρα αξιολόγησαν αυτό το παιχνίδι θετικά και 

το θεώρησαν περισσότερο σαν ένα τρόπο ψυχαγωγίας παρά σαν τρόπο άσκησης. Σε 

έρευνα των Epstein et al. (2007), συµµετείχαν παιδιά κανονικού βάρους και 

υπέρβαρα ηλικίας 8 έως 12 ετών και αναζητήθηκε η ενισχυτική δράση διαφόρων 

ειδών άσκησης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά προτιµούν τα 

διαδραστικά/ενεργητικά παιχνίδια (χορός και ποδήλατο) έναντι των παραδοσιακών.  

Ιδιαίτερα θελκτικό ήταν το παιχνίδι προσοµοίωσης χορού, κάτι το οποίο ίσχυε και για 

τις δυο οµάδες παιδιών. Αρκετά σχολεία σε τουλάχιστον 10 πολιτείες των Ηνωµένων 

Πολιτειών της Αµερικής χρησιµοποιούν ήδη το συγκεκριµένο παιχνίδι σαν µέρος του 

προγράµµατος φυσικής αγωγής (Schiesel, 2007a αναφ στο Murphy, 2009).  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Όπως αναφέρουν οι Ekkekakis και Dafermos (in press), στο χώρο της 

ψυχολογίας της άσκησης, "οι νέοι ερευνητές έχουν έλλειψη πληροφοριών για το ρόλο 

του συναισθήµατος ως δύναµη κινητοποίησης στην ανθρώπινη συµπεριφορά" (σελ. 

17). Την ίδια διαπίστωση κάνουν και οι Ajzen και Fishbein (αναφ. στο Ekkekakis & 

Dafermos, in press), τονίζοντας ότι οι έρευνες που απορρέουν από τις γνωστικές 

θεωρίες και τις θεωρίες κινήτρων δίνουν λίγη σηµασία στο ρόλο του συναισθήµατος 

στην πρόβλεψη της πρόθεσης και της συµπεριφοράς.   

Με τον όρο "ψυχολογικός ηδονισµός" χαρακτηρίζεται το κυνήγι της 

ευχαρίστησης και η επακόλουθη αποφυγή του πόνου και της δυσαρέσκειας. Οι 

πρώτες αναφορές στην έννοια της απόλαυσης εντοπίζονται στους αρχαίους Έλληνες 

συγγραφείς, όπως ο Όµηρος, ο Αρίστιππος, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και άλλοι. Οι 

αναφορές για την ευχαρίστηση και τον πόνο αποτέλεσαν για αιώνες σηµείο 
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συζήτησης, στοχασµού και έρευνας για πολλούς (για αναφορές, βλ. Ekkekakis & 

Dafermos, in press). Κάποιοι φιλόσοφοι θεώρησαν ότι η απόλαυση πηγάζει από τις 

σωµατικές απολαύσεις, ενώ άλλοι αντιπρότειναν ότι η ουσιαστική απόλαυση 

("ευδαιµονία" κατά τον Αριστοτέλη) επιτυγχάνεται µόνο µέσω της πνευµατικής 

ανύψωσης. Κάποιοι ανέφεραν την ευχαρίστηση ως αυτοσκοπό στη ζωή του 

ανθρώπου ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι η αξία της συνδέεται κυρίως µε την αξία της 

δραστηριότητας από την οποία πηγάζει. Κοινό σηµείο, ωστόσο, αυτών των 

φιλοσοφικών και θεωρητικών προσεγγίσεων είναι ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να 

"κατακτήσει την απόλαυση" και προς αυτήν κατευθύνονται οι πράξεις του. 

Στην τοµέα της ψυχολογίας, ο ηδονισµός αναφέρεται στη συµπεριφορά που 

κατευθύνεται από την επιθυµία για απόλαυση και την αποφυγή του πόνου. Η πρώτη 

φορά που αναφέρθηκε ότι η "άσκηση πρέπει να είναι ευχάριστη διαφορετικά είναι 

απίθανο κάποιος να συνεχίσει να ασκείται" ήταν το 1880 από τον Robert Roberts 

(αναφ. στο Ekkekakis & Dafermos, in press, σελ. 26). Έκτοτε πολλοί σύγχρονοι 

πρωτοπόροι που ασχολήθηκαν µε την επιστήµη της άσκησης υποστήριξαν την ίδια 

ιδέα. Το 1971, οι Brickman και Campbell παρατήρησαν ότι οι άνθρωποι βιώνουν 

ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα για σύντοµο, όµως, διάστηµα. Πρότειναν τον όρο 

"ηδονικός διάδροµος" για να περιγράψουν την αντίληψη ότι, αν και οι άνθρωποι θα 

συνεχίσουν να συγκεντρώνουν εµπειρίες και αντικείµενα που τους κάνουν 

ευτυχισµένους ή δυστυχισµένους, το συνολικό τους επίπεδο ευτυχίας 

µακροπρόθεσµα τείνει να παραµένει αρκετά σταθερό. Η ευτυχία και η δυστυχία 

αποτελούν αντιδράσεις µε περιορισµένη χρονική διάρκεια, οι οποίες δίνουν τη σειρά 

τους σε µια κατάσταση ουδετερότητας. Ο άνθρωπος, ως κυνηγός της ευτυχίας, την 

επιδιώκει συνεχώς, καθώς θεωρεί ότι αυτή θα επιτευχθεί επιτυγχάνοντας τον επόµενο 

στόχο ή λύνοντας το επόµενο πρόβληµα. Έτσι οι προσπάθειες του ατόµου είναι 
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µάταιες, καθώς αυτό που επιθυµεί πάντα θα απέχει από αυτό που έχει. Η ηδονική 

θεωρία παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση της σχέσης µεταξύ συναισθήµατος 

και συµπεριφορών που σχετίζονται µε τη φυσική δραστηριότητα. Οι  Brickman και 

Campbell (1971) πρότειναν ότι οι συναισθηµατικές αντιδράσεις κάποιου ατόµου 

σχετίζονται µε τις προηγούµενες εµπειρίες του και καθορίζουν τις τρέχουσες 

συνθήκες ζωής του.  

 Oι Dishman, Sallis και Orenstein (1985, αναφ. στο Ekkekakis & Dafermos, in 

press σελ.26) αναφέρουν ότι "τα συναισθήµατα της απόλαυσης και της ευεξίας 

φαίνεται να είναι ισχυρότερα κίνητρα για τη διατήρηση µιας συµπεριφοράς από ότι 

είναι η γνώση και η πίστη στα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας". Οι Pollock, 

Wilmore και Fox (1978, αναφ στο Ekkekakis & Dafermos, in press) υποστήριξαν ότι 

τα προγράµµατα άσκησης πρέπει να προωθούν ικανοποιητικά επίπεδα σωµατικής 

υγείας, αλλά πρέπει και να είναι ευχάριστα, να παρέχουν επιβράβευση και να είναι 

διασκεδαστικά (αναφ. στο Ekkekakis & Dafermos, in press σελ.26), καθώς "οι 

άνθρωποι συµµετέχουν σε προγράµµατα που απολαµβάνουν" (Pollock, 1978, p.59 

αναφ. στο Ekkekakis & Dafermos, in press). Την άποψη αυτή υποστήριξε αργότερα 

και ο Dishman (1990, αναφ. στο Ekkekakis & Dafermos, in press, σελ.27). 

Παροµοίως, ο Biddle (2000, αναφ. στο Ekkekakis & Dafermos, in press, σελ.27) 

υποστήριξε ότι "τo πώς αισθάνονται οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια και µετά τη 

δραστηριότητα µπορεί να είναι κρίσιµο για το αν θα συνεχίσουν. Ως εκ τούτου, το 

συναίσθηµα και η ψυχική διάθεση µπορούν να αποτελέσουν κίνητρα για φυσική 

δραστηριότητα".  

Σύµφωνα µε την ηδονική θεωρία, οι συναισθηµατικές αντιδράσεις που 

σχετίζονται µε µια συµπεριφορά είναι καθοριστικές για τον αν το άτοµο θα 

επαναλάβει αυτή τη συµπεριφορά και στο µέλλον (Kahneman, 1999 αναφ στο 
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Williams et al., 2008). Οι Kahneman, Fredrickson, Schreiber και Redelmeier, (1993 

αναφ. στο Williams et al., 2008)  έδειξαν ότι οι συναισθηµατικές αντιδράσεις που 

συνδέονται µε µια συµπεριφορά µπορεί να επηρεάσουν την απόφαση του ατόµου για 

το αν θα την επαναλάβει ή όχι. Κατά την Fredrickson (1998), υπάρχει µια τάση να 

βιώνουµε θετικά συναισθήµατα και αυτό µπορεί να αποτελεί κίνητρο για τις πράξεις 

µας. 

Η αναθεώρηση της θεωρίας των Brickman και Campbell από τους Diener, 

Lucas, και Scollon (2006) αποδίδει έµφαση στο ότι οι παρεµβάσεις για την αύξηση 

της ευτυχίας µπορεί να είναι αποτελεσµατικές. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, φαίνεται 

ότι δραστηριότητες που βιώνονται ως ευχάριστες είναι πιθανότερο κάποιος να τις 

συνεχίσει και να τις επιδιώξει ξανά προκειµένου να νιώσει και πάλι ευχάριστα. 

Εποµένως, προκειµένου ένα υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδί να συµµετάσχει σε κάποια 

φυσική δραστηριότητα, αυτή θα πρέπει να συνδέεται µε ευχάριστα συναισθήµατα.  

Συναισθηµατικές αντιδράσεις στη φυσική δραστηριότητα 

Για να προβλεφθούν οι συµπεριφορές υγείας µακροπρόθεσµα, χρειάζεται να 

ληφθούν υπόψη ψυχολογικοί, συµπεριφορικοί και φυσιολογικοί παράµετροι. 

Συγκεκριµένα, στην άσκηση έχει µελετηθεί και ο παράγοντας της υποκειµενικής 

εµπειρίας (Bryan, Hutchison, Seals, & Allen, 2007). Σύµφωνα µε τη θεωρία της 

προσχεδιασµένης συµπεριφοράς (Ajzen, 1991), οι στάσεις απέναντι σε µια 

συµπεριφορά, τα κοινωνικά πρότυπα που σχετίζονται µε την συµπεριφορά και ο 

αντιλαµβανόµενος έλεγχος συνήθως µπορούν να προβλέψουν την πρόθεση κάποιου 

για το αν θα συµπεριφερθεί κάπως ή όχι. Οι συναισθηµατικές αντιδράσεις µπορούν 

να οδηγήσουν σε κινητοποίηση σε επίπεδο στάσεων, αυτό-αποτελεσµατικότητας και 

πρόθεσης για φυσική δραστηριότητα (Kwan & Bryan, 2010b). Μονάδες άσκησης 

µπορούν να  οδηγήσουν  σε µια άµεση βελτίωση της συναισθηµατικής κατάστασης 
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(π.χ. µείωση του άγχους) (Reed, 2005 αναφ στο Kwan & Bryan, 2010b). Ερευνητικά 

δεδοµένα δείχνουν ότι µια θετική συναισθηµατική αντίδραση2 κατά την άσκηση 

µπορεί να συµβάλει στην δέσµευση κάποιου σε αυτήν (Kwan & Bryan, 2010a· 

Williams et al., 2008). Όταν κάποιος αισθάνεται καλά εξαιτίας της άσκησης, τότε 

είναι πιο πιθανό να ασκείται περισσότερο και να διατηρεί αυτή τη συµπεριφορά 

(Kwan & Bryan, 2010b). Σε µια ανασκόπηση των Allender, Cowburn, και Foster, 

(2006, αναφ. στο Ekkekakis & Dafermos, in press, σελ.29) αναφέρεται ότι 

συναισθηµατικές αντιδράσεις, όπως είναι η διασκέδαση και η απόλαυση, 

αναφέρονται πιο συχνά ως προβλεπτές για τη συµµετοχή σε προγράµµατα φυσικής 

δραστηριότητας σε σύγκριση µε τα αντιλαµβανόµενα οφέλη για την υγεία. Σε έρευνα 

των Ekkekakis, Lind, και Vazou (2009), αναφέρεται ότι, πιθανόν, οι συναισθηµατικές 

αντιδράσεις να αποτελούν έναν από τους αιτιώδεις παράγοντες πίσω από τα χαµηλά 

ποσοστά συµµετοχής στη φυσική δραστηριότητα. Στην έρευνά τους βρήκαν ότι 

παχύσαρκες µεσήλικες γυναίκες ανέφεραν χαµηλότερα επίπεδα απόλαυσης κατά τη 

διάρκεια άσκησης σε σύγκριση µε συνοµήλικές τους µε κανονικό βάρος ή υπέρβαρες. 

Η έρευνα των Rhodes, Warburton και Bredin, (2009), έδειξε ότι τα διαδραστικά 

ηλεκτρονικά ποδήλατα µπορούν να βοηθήσουν στις συµπεριφορές άσκησης, σε 

αντίθεση µε ένα κλασσικό ποδήλατο, καθώς σχετίζονται µε θετικότερες 

συναισθηµατικές αντιδράσεις. Οι συναισθηµατικές αντιδράσεις κατά την άσκηση 

είναι θετικές, ιδιαίτερα όταν κάποιος µπορεί να επιλέξει το είδος (Miller, 

Bartholomew, & Springer, 2005) ή την ένταση (Ekkekakis & Lind, 2006).  

Ένας παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει το πώς τα παιδιά επιλέγουν να 

κατανείµουν τον ελεύθερο χρόνο τους όταν έχουν ως επιλογή τη φυσική 

δραστηριότητα ή την καθιστική ψυχαγωγική δραστηριότητα είναι το επίπεδο 

                                                 
2 Οι συναισθηµατικές αντιδράσεις ως µεσολαβητικός παράγοντας, ανάµεσα στην πρόθεση και τη 
συµπεριφορά  
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ευχαρίστησης που µπορούν να αντλήσουν από την κάθε δραστηριότητα (Dishman, et 

al., 2005). Ενώ τα παιδιά µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε ποικίλες δραστηριότητες 

στον ελεύθερό τους χρόνο, όταν τους δίνεται η ευκαιρία να επιλέξουν ανάµεσα σε 

ενεργητική δραστηριότητα και κάποια "καθιστική" εναλλακτική, τότε εκείνα 

επιλέγουν την τελευταία, ακόµα και όταν η επιλογή τους αυτή καθίσταται δύσκολα 

προσβάσιµη (Εpstein, Smith, Vara, & Rodefer, 1991· Vara & Epstein, 1993). Σε 

έρευνα των Epstein et al. (1991), όταν η πρόσβαση στην καθιστική δραστηριότητα 

έγινε πιο δύσκολη, τα κανονικού βάρους παιδιά στράφηκαν προς την ενεργητική 

δραστηριότητα, αλλά τα υπέρβαρα παιδιά εξακολουθούσαν να επιλέγουν την 

καθιστική, ακόµα και όταν οι δραστηριότητες ήταν εξίσου αρεστές. Σε άλλη έρευνα, 

στην οποία τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάµεσα σε δυο είδη 

άσκησης, εκείνα επέλεγαν αυτήν πάνω στην οποία µπορούσαν να έχουν κάποιο 

έλεγχο (Vara & Epstein, 1993). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας 

Η παιδική παχυσαρκία θεωρείται πλέον νόσος και η αιτιολογία της είναι 

πολυπαραγοντική. Ενώ τα γονίδια φαίνεται να διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο στην 

προδιάθεση κάποιου ατόµου για αύξηση του βάρους του, το ενεργειακό ισοζύγιο 

καθορίζεται από την πρόσληψη θερµίδων και τη φυσική δραστηριότητα.  

Κοινωνικές αλλαγές και η παγκόσµια αλλαγή στον τρόπο διατροφής και φυσικής 

δραστηριότητας, η οικονοµική ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισµός, η αστικοποίηση και η 

παγκοσµιοποίηση των τροφίµων είναι µερικοί λόγοι που έχουν συµβάλλει στην 

επιδηµία της παχυσαρκίας (World Health Organization, 2003). Ενώ η παιδική 

παχυσαρκία έχει συνδεθεί µε προβλήµατα υγείας στη µετέπειτα ζωή του ατόµου, τα 

ποσοστά των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών είναι συνεχώς αυξανόµενα. Παρά 

τις παρεµβάσεις που γίνονται σε επίπεδο σχολείου (ένταξη µαθήµατος φυσικής 
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αγωγής, εισαγωγή υγιεινών τροφίµων στα κυλικεία, ενηµέρωση στα σχολεία των 

µεγάλων πόλεων για τη σωστή διατροφή και τα οφέλη της άσκησης), έρευνες 

δείχνουν ότι τα παιδιά ολοένα και περισσότερο τρέφονται µε λάθος τρόπο και 

ασκούνται λιγότερο. 

Έχουν γίνει αρκετές έρευνες που αφορούν τη διερεύνηση των στάσεων των 

παιδιών απέναντι στην φυσική άσκηση αλλά κα την προτίµηση των παιδιών σε 

διάφορες εναλλακτικές µορφές άσκησης. Παρά τη σηµασία των συναισθηµατικών 

αντιδράσεων στην άσκηση και την απόλαυση που αυτή µπορεί να επιφέρει, καµία 

προηγούµενη εργασία δεν έχει συγκρίνει τις συναισθηµατικές αντιδράσεις και την 

απόλαυση παιδιών σχολικής ηλικίας που είναι υπέρβαρα και παιδιών που είναι 

κανονικού βάρους. Εξαιτίας της ευχαρίστησης που τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

φαίνεται να προσφέρουν στα παιδιά αυτής της ηλικιακής οµάδας και των ευρηµάτων 

διαφόρων ερευνών στο χώρο της ψυχολογίας ότι τα παιδιά προτιµούν τέτοιες µορφές 

άσκησης έναντι των κλασσικών, ο σχεδιασµός της συγκεκριµένης εργασίας 

περιλαµβάνει την χρήση της ηλεκτρονικής κονσόλας Wii® της Nintendo® και το 

παιχνίδι DDR. Συγκεκριµένα, εξετάστηκαν οι εξής ερευνητικές υποθέσεις: 

 

α. Οι φυσιολογικές αντιδράσεις (καρδιακή συχνότητα, τυµπανική θερµοκρασία) 

και η αντιλαµβανόµενη σωµατική κόπωση κατά τη διάρκεια άσκησης θα είναι 

υψηλότερες σε υπέρβαρα παιδιά σε σύγκριση µε παιδιά κανονικού σωµατικού 

βάρους. 

 β. Η ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια της άσκησης και η απόλαυση µετά την 

άσκηση θα είναι θετικότερες στα παιδιά κανονικού σωµατικού βάρους σε 

σύγκριση µε υπέρβαρα παιδιά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

∆είγµα 

Στην έρευνα συµµετείχαν 42 παιδιά (22 αγόρια και 20 κορίτσια) από το νοµό 

Ρεθύµνης. Αναλυτικά, 29 παιδιά φοιτούσαν στην 5η δηµοτικού και 13 στην 6η , 14 

αγόρια ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα, 8 αγόρια ήταν κανονικού βάρους, ενώ από τα 

κορίτσια που συµµετείχαν στην έρευνα, 11 ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα και 9 

κανονικού βάρους 3. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται περιγραφικά στατιστικά για τις 

µεταβλητές ηλικία, φύλο, τάξη φοίτησης και ∆ΜΣ. Για την αναζήτηση του δείγµατος, 

εξασφαλίστηκε αρχικά προφορική άδεια από το ∆ιευθυντή της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης του Νοµού Ρεθύµνου. Ακολούθησε επικοινωνία µε τους ∆ιευθυντές των 

σχολείων για εξασφαλιστεί και η δική τους συναίνεση. Ο χώρος του σχολείου 

χρησιµοποιήθηκε µόνο για να δοθεί στα παιδιά η φόρµα συγκατάθεσης, η οποία θα 

έπρεπε να συµπληρωθεί στο σπίτι από τους γονείς (βλ. παράρτηµα για τη φόρµα). 

Φόρµες συγκατάθεσης µοιράστηκαν στα σχολεία του Ρεθύµνου (περίπου 400 

φόρµες), στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών της πόλης και σε γραφεία διαιτολόγων. 

Εξαιτίας της µικρής ανταπόκρισης, περιλήφθηκαν και σχολεία εκτός της πόλης. Από 

τα 45 παιδιά που επέστρεψαν συµπληρωµένες φόρµες συγκατάθεσης, τα 41 βρέθηκαν 

µέσω σχολείων και 4 µέσω ενός γραφείου διαιτολόγου. ∆υο παιδιά δεν ήρθαν τη 

µέρα που είχε κανονιστεί και ένα παιδί αποκλείστηκε επειδή η µητέρα ήθελε να είναι 

παρούσα κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος. Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι µέσοι όροι, 

το εύρος, οι ελάχιστες και µέγιστες τιµές για τη µεταβλητή ∆ΜΣ, ενώ στον Πίνακα 2 

αναφέρονται απόλυτες τιµές για τις µεταβλητές ηλικία, τάξη φοίτησης, ∆ΜΣ και 

φύλο.  

                                                 
3 Με βάση το ύψος (cm) και το βάρος (kg), υπολογίστηκε ο ∆ΜΣ. Τα παιδιά των οποίων ο ∆ΜΣ είναι 
στο 85ο ή υψηλότερο εκατοστηµόριο της ηλικιακής τους οµάδας θεωρούνται υπέρβαρα ή παχύσαρκα.  
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Πίνακας 1.  

Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για τους συµµετέχοντες 

 Ν Μ ± SD Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή 
 
Ηλικία (µήνες) 

 
42 

 
137,2 ± 7,37 

 
127,00 

 
162,00 

Τάξη φοίτησης 42  5η 6η 
Ύψος (cm) 42 148,3 ± 9,17 121 165 
Βάρος (kg) 42 45,9 ± 9,2 30 67 
∆ΜΣ (kg/m2) 42 20,8 ± 3,64 12,8 28,5 

 

∆ιαδικασία 

Στη φόρµα συγκατάθεσης που δόθηκε στους γονείς, συµπληρώθηκαν στοιχεία 

για το παιδί, όπως η ηµεροµηνία γέννησης, το ύψος, το βάρος και η τάξη φοίτησης. 

Για το κάθε παιδί, ορίστηκε µία ώρα συνάντησης για τη διεξαγωγή του πειράµατος. 

Στην αίθουσα που χρησιµοποιήθηκε υπήρχε µόνο ο ερευνητής. Στην αρχή δινόταν οι 

οδηγίες του παιχνιδιού. Ο ίδιος ο εκπαιδευτής έδειχνε στα παιδιά την τεχνική του 

παιχνιδιού. Κανένα παιδί δεν είχε χρησιµοποιήσει στο παρελθόν το συγκεκριµένο 

παιχνίδι ούτε είχε παίξει πότε στη συγκεκριµένη κονσόλα. Σε όλα τα παιδιά δόθηκε 

χρόνος να µάθουν το παιχνίδι (συνολικός χρόνος περίπου 3 λεπτά). Πριν ξεκινήσει το 

παιχνίδι, έγινε έλεγχος της θερµοκρασίας του ωτός και τα παιδιά φόρεσαν ένα 

καρδιοσυχνόµετρο για τη µέτρηση των καρδιακών παλµών. Έπειτα από τη 

διαδικασία εκµάθησης του παιχνιδιού, ξεκινούσε η καθαυτή πειραµατική διαδικασία, 

η οποίο αποτελείτο από τα εξής στάδια: (α) τα παιδιά έπαιζαν για 3 λεπτά, (β) 

συµπλήρωναν τις κλίµακες συναισθηµατικής κατάστασης, αντιλαµβανόµενης 

ενεργοποίησης και αντιλαµβανόµενης κόπωσης (διάστηµα περίπου 1 λεπτό), (γ) 

έπαιζαν για 3 λεπτά, (δ) συµπλήρωναν τις κλίµακες, (δ) έπαιζαν για 4:30 λεπτά και 

(ε) συµπλήρωναν τις κλίµακες. Κατά τη διάρκεια των διαλλειµάτων για τη 

συµπλήρωση των κλιµάκων, γινόταν επίσης καταγραφή του καρδιακού ρυθµού. Η 

θερµοκρασία ωτός καταγραφόταν ξανά στο τέλος της διαδικασίας. Πριν 
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αποχωρήσουν τα παιδιά, συµπλήρωσαν επίσης µια κλίµακα µέτρησης της απόλαυσης 

της φυσικής δραστηριότητας που προηγήθηκε.  

 

Περιγραφή του παιχνιδιού 

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως µοντέλο φυσικής 

δραστηριότητας ήταν το Dance Dance Revolution Hottest Party 2 (Konami®). 

Πρόκειται για ένα παιχνίδι προσοµοίωσης χορού. Εκτός του λογισµικού, το παιχνίδι 

περιλαµβάνει ένα χαλί το οποίο συνδέεται µε την κονσόλα Wii της Nintendo. 

Αισθητήρες ενσωµατωµένοι σε αυτό το χαλί συλλέγουν πληροφορίες για τις κινήσεις 

του παίκτη, µε βάση τις οποίες η κονσόλα παρέχει ανατροφοδότηση στους 

συµµετέχοντες. Όλα τα παιδιά έπαιξαν το παιχνίδι υπό τις ίδιες συνθήκες και 

ακολουθώντας τις ίδιες οδηγίες. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι ο χορός πάνω στο 

χαλί, µε κίνηση των ποδιών και των χεριών σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονταν 

µέσω της οθόνης και ακολουθώντας το ρυθµό της µουσικής. Όλα τα παιδιά έπαιξαν 

τα 9 πρώτα τραγούδια που υπάρχουν στο παιχνίδι, συνολικής διάρκειας περίπου 14 

λεπτών.  Τα πρώτα 2 τραγούδια χρησιµοποιήθηκαν για την εξοικείωση των παιδιών 

µε το παιχνίδι. Όταν καθίστατο σαφές ότι τα παιδιά είχαν καταλάβει πλήρως τις 

οδηγίες, ξεκινούσε η καθαυτή πειραµατική διαδικασία, όπως αυτή περιγράφηκε 

προηγουµένως. 

 

Όργανα Μέτρησης 

Η συναισθηµατική κατάσταση µετρήθηκε υπό το πρίσµα του κυκλόπλοκου 

µοντέλου (circumplex model), όπως αυτό έχει περιγραφεί από τον Russell (1980). 

Σύµφωνα µε το κυκλόπλοκο µοντέλο, το πεδίο της βασικής συναισθηµατικής 

κατάστασης µπορεί να οριστεί επαρκώς από δύο ορθογώνιες και διπολικές 
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διαστάσεις: τη διάσταση της ευχαρίστησης-δυσαρέσκειας (η οποία ονοµάζεται επίσης 

και διάσταση του "συναισθηµατικού σθένους", affective valence) και τη διάσταση της 

αντιλαµβανόµενης ενεργοποίησης (perceived activation, arousal). Οι δύο αυτές 

διαστάσεις ορίζουν έναν κύκλο, ο οποίος περιγράφει τη βασική συναισθηµατική 

κατάσταση του ατόµου. Λέξεις που περιγράφουν τη συναισθηµατική κατάσταση 

τοποθετούνται πάνω στην περιφέρεια του κύκλου αυτού ανάλογα µε το βαθµό 

ευχαρίστησης-δυσαρέσκειας και αντιλαµβανόµενης ενεργοποίησης που 

υποδηλώνουν. Οι δύο διαστάσεις τέµνουν τον κύκλο σε τέσσερα τεταρτηµόρια τα 

οποία αντιστοιχούν σε τέσσερις βασικούς τύπους συναισθηµατικής κατάστασης. Ο 

συνδυασµός ευχαρίστησης µε υψηλή ενεργοποίηση χαρακτηρίζεται από περιγραφές 

όπως "ενθουσιώδης", "γεµάτος ενέργεια" ή "γεµάτος ζωντάνια". Ο συνδυασµός 

ευχαρίστησης µε χαµηλή ενεργοποίηση χαρακτηρίζεται από περιγραφές όπως 

"ήρεµος", "γαλήνιος" ή "σε χαλάρωση". Ο συνδυασµός δυσαρέσκειας µε υψηλή 

ενεργοποίηση χαρακτηρίζεται από περιγραφές όπως "σε ένταση", "µε τεντωµένα 

νεύρα" ή "φοβισµένος". Τέλος, ο συνδυασµός δυσαρέσκειας µε χαµηλή 

ενεργοποίηση χαρακτηρίζεται από περιγραφές όπως "σε λήθαργο", "βαριεστηµένος" 

ή "εξαντληµένος". Παρόµοιες περιγραφές της συναισθηµατικής κατάστασης (π.χ. 

"χαρούµενος" και "ευτυχής") βρίσκονται κοντά, ενώ αντιθετικές περιγραφές (π.χ. 

"χαρούµενος" και "δυσαρεστηµένος") βρίσκονται σε διαµετρικά σηµεία (απόσταση 

180°). Τέλος, περιγραφές της συναισθηµατικής κατάστασης που είναι στατιστικά 

ανεξάρτητες (π.χ. "σε ένταση" και "ενθουσιώδης") βρίσκονται σε σηµεία που 

απέχουν κατά 90°.  

Σύµφωνα µε το κυκλόπλοκο µοντέλο, για τη µέτρηση της συναισθηµατικής 

κατάστασης χρησιµοποιήθηκαν δυο µονοδιάστατες κλίµακες, η κλίµακα 

συναισθηµατικής κατάστασης (Feeling Scale, FS, Hardy  & Rejeski, 1989) και η 
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κλίµακα αντιλαµβανόµενης ενεργοποίησης (Felt Arousal Scale, FAS, Svebak & 

Murgatroyd, 1985).  

Η κλίµακα συναισθηµατικής κατάστασης FS είναι µια διπολική µονοδιάστατη 

κλίµακα που µετράει  το βαθµό ευχαρίστησης ή δυσαρέσκειας που βιώνει κάποιος σε 

µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Στην έκδοση της κλίµακας για ενήλικες (Hardy & 

Rejeski, 1989), το δίπολο περιλαµβάνει 11 βαθµίδες και εκτείνεται από +5 

(αισθάνοµαι "πολύ καλά") έως -5 (αισθάνοµαι "πολύ άσχηµα"), ενώ το µέσο της 

κλίµακας (µηδέν) αντιστοιχεί στο αίσθηµα συναισθηµατικής ουδετερότητας 

(αισθάνοµαι "ουδέτερα"). Οι Hulley et al. (2008) τροποποίησαν την κλίµακα για 

χρήση µε παιδιά. Η τροποποίηση έγκειται στην προσθήκη σκίτσων µε εκφράσεις 

προσώπου και επεξηγήσεων που διευκολύνουν την κατανόηση του αντικειµένου και 

της διαβάθµισης της κλίµακας από παιδιά (βλ. παράρτηµα).  Αυτή η τροποποιηµένη 

κλίµακα χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη.  

Η κλίµακα αντιλαµβανόµενης ενεργοποίησης FAS είναι επίσης µια διπολική 

και µονοδιάστατη κλίµακα. Στην έκδοση για ενήλικες (Svebak & Murgatroyd, 1985), 

η κλίµακα FAS περιλαµβάνει 6 βαθµίδες και εκτείνεται από το 1 ("χαµηλή 

ενεργοποίηση") στο 6 ("υψηλή ενεργοποίηση"). Όπως και µε την κλίµακα 

συναισθηµατικής κατάστασης, προκειµένου να γίνει πιο κατανοητή στα παιδιά, η 

κλίµακα FAS εµπλουτίστηκε µε εικόνες και επεξήγηση για κάθε εικόνα ("νυστάζω 

πάρα πολύ" έως "δεν νυστάζω καθόλου"). Η τροποποιηµένη αυτή µορφή της 

κλίµακας χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη.  

Οι κλίµακες FS και FAS έχουν χρησιµοποιηθεί σε µελέτες στα πλαίσια 

φυσικής δραστηριότητας και έχουν εµφανίσει σηµαντικές συσχετίσεις µε άλλες 

κλίµακες που µετρούν τις διαστάσεις της συναισθηµατικής κατάστασης (βλ. 

ανασκόπηση, Ekkekakis, 2003). Οι Van Landuyt, Ekkekakis, Hall και Petruzello 
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(2000) βρήκαν ότι η κλίµακα FS εµφανίζει συσχετίσεις από 0,51 µέχρι 0,88 και η 

κλίµακα FAS εµφανίζει συσχετίσεις από 0,45 έως 0,88 µε τις αντίστοιχες κλίµακες 

του Self-Assessment Manikin  (SAM) του Lang (1980).  

Η κλίµακα απόλαυσης της φυσικής δραστηριότητας (Physical Activity 

Enjoyment Scale, PACES, Kendzierski & De Carlo, 1991) αναπτύχθηκε για τη 

µέτρηση των αισθηµάτων απόλαυσης ή ευχαρίστησης που πηγάζει από συµµετοχή σε 

µια µονάδα φυσικής δραστηριότητας. Η κλίµακα PACES προσαρµόστηκε για χρήση 

από παιδιά από τους Motl et al. (2001). Η τροποποιηµένη κλίµακα περιλαµβάνει 16 

ευθέως και αντιστρόφως βαθµολογούµενες ερωτήσεις που απαντώνται σε µια 

πενταβάθµια κλίµακα από το 1 ("διαφωνώ πάρα πολύ") µέχρι το 5 ("συµφωνώ πάρα 

πολύ"). Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας  κυµαίνεται από α = 0.85 µέχρι α = 0.90 και 

ο δείκτης αξιοπιστίας επαναλαµβανόµενων µετρήσεων ήταν r = 0.75, p < 0.1 (Motl et 

al., 2001). Η προσαρµογή της κλίµακας από τα αγγλικά στα ελληνικά έγινε αρχικά µε 

µετάφραση από έναν ψυχολόγο µε άριστη γνώση και των δύο γλωσσών (µε τα 

ελληνικά ως µητρική γλώσσα) και µετά µε µετάφραση των ελληνικών διατυπώσεων 

πίσω στην αγγλική (back-translation, βλ. Brislin, 1970) από έναν ανεξάρτητο 

ψυχολόγο µε άριστη γνώση και των δύο γλωσσών (αλλά µε τα αγγλικά ως µητρική 

γλώσσα). ∆ιαφορές ανάµεσα στην αρχική και τη µεταφρασµένη αγγλική έκδοση 

διευθετήθηκαν µε τελικές τροποποιήσεις στην ελληνική έκδοση από έναν τρίτο 

ανεξάρτητο γνώστη και των δύο γλωσσών (µε µητρική γλώσσα τα ελληνικά), ο 

οποίος είχε µεγάλη εµπειρία στην προσαρµογή ψυχοµετρικών εργαλείων στα 

ελληνικά. 

Για τη µέτρηση της αντιλαµβανόµενης κόπωσης χρησιµοποιήθηκε η 

καµπυλόγραµµη κλίµακα (Curvilinear Scale) των Eston και Parfitt (2006), η οποία 

αναπτύχθηκε εξαρχής για χρήση µε παιδιά. Η κλίµακα βασίζεται σε µια σειρά 
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εύληπτων εικόνων που αναπαριστούν παιδιά που επιδεικνύουν εκφράσεις προσώπου 

και στάσεις σώµατος που παραπέµπουν σε αυξανόµενα επίπεδα κόπωσης. Οι 

απεικονίσεις αυτές είναι τοποθετηµένες πάνω σε µια ανηφόρα µε διαρκώς 

αυξανόµενη κλίση. Η κλίση αυτή αντιστοιχεί στη µη-γραµµική ψυχοφυσική σχέση 

µεταξύ της έντασης της άσκησης και της αντιλαµβανόµενης κόπωσης που 

αναπτύχθηκε από τις πρωτοποριακές µελέτες του Borg (1998). Μελέτη της 

εγκυρότητας αυτής της κλίµακας σε παιδιά ηλικίας 8 µε 11 ετών έδειξε ότι οι 

συσχετίσεις µε την κλίµακα Rating of Perceived Exertion (Borg, 1998) κυµαίνονται 

από r = 0.71 έως r = 0.76. Τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση "ο κ. 

Κουρασµένος θέλει να µάθει πόσο κουράστηκες κατά τη διάρκεια της άσκησης" και 

βαθµολογείται από 0 ("δεν κουράστηκα καθόλου") µέχρι 10 ("νιώθω πολύ 

κουρασµένος, θέλω να σταµατήσω").  

 

Ανθρωποµετρικά στοιχεία 

       Υπολογισµός ∆είκτη Μάζας Σώµατος 

Ο ορισµός της παχυσαρκίας των ενηλίκων που έχει υιοθετηθεί από τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (World Health Organization, WHO) στηρίζεται στον 

υπολογισµό του ∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ). Ο ∆ΜΣ ορίζεται ως το κλάσµα του 

βάρους του σώµατος (σε κιλά) στον αριθµητή δια του ύψους (σε µέτρα) στο 

τετράγωνο στον παρονοµαστή. Με βάση αυτή την προσέγγιση, ένα άτοµο θεωρείται 

υπέρβαρο εάν  ο ∆ΜΣ > 25 kg/m² και παχύσαρκο εάν ο ∆ΜΣ > 30 kg/m². Ωστόσο, τα 

κριτήρια αυτά θεωρούνται ανακριβή προκειµένου για παιδιά, των οποίων η ανάπτυξη 

δεν έχει ολοκληρωθεί. Για το λόγο αυτό, ένα παιδί χαρακτηρίζεται ως υπέρβαρο εάν 

ο ∆ΜΣ του ισούται µε ή υπερβαίνει το 85ο εκατοστηµόριο σε σύγκριση µε τα παιδιά 

της ηλικίας του, ενώ ένα παιδί χαρακτηρίζεται ως παχύσαρκο εάν ο ∆ΜΣ του ισούται 
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µε ή υπερβαίνει το 95ο εκατοστηµόριο (August et al., 2008). Στην περίπτωση της 

Ελλάδας, ένα επιπλέον εµπόδιο είναι ότι οι εθνικές νόρµες βασίζονται αποκλειστικά 

στα σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά παιδιών από την περιοχή της Αττικής (Χρούσος, 

2003). Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα επίπεδα παχυσαρκίας στην Κρήτη 

υπερβαίνουν αυτά που παρατηρούνται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και είναι 

συγκρίσιµα, αν όχι ανώτερα, αυτών των αµερικανοπαίδων (Mamalakis, Kafatos, 

Manios, Anagnostopopοulou, & Apostolaki, 2000). Έτσι, για την παρούσα µελέτη, 

προτιµήθηκε η κατηγοριοποίηση των συµµετεχόντων µε βάση τις νόρµες που έχουν 

αναπτυχθεί για τα αµερικανόπαιδα. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα 

κατηγοριοποίησης που παρέχεται από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών 

των Η.Π.Α. (Centers for Disease Control And Prevention). Για την ηλικιακή οµάδα 

των συµµετεχόντων στην παρούσα έρευνα, παιδιά µε ∆ΜΣ ≤ 19.99 θεωρήθηκαν 

κανονικού βάρους, ενώ παιδιά µε ∆ΜΣ ≥ 20.00 θεωρήθηκαν υπέρβαρα.  

Οι καρδιακοί παλµοί µετρήθηκαν µε ένα καρδιοσυχνόµετρο (Polar, Kempele, 

Finland). To τηλεµετρικό αυτό σύστηµα αποτελείται από µία ελαστική ζώνη (που 

περιλαµβάνει ενσωµατωµένα ηλεκτρόδια και έναν ραδιοποµπό), η οποία τοποθετείται 

γύρω από το θώρακα του εξεταζόµενου, και ένα δέκτη σε µορφή ρολογιού χειρός. 

Μελέτες της εγκυρότητας του συστήµατος έχουν δείξει συσχετίσεις µε καρδιακή 

συχνότητα που µετρήθηκε µε ηλεκτροκαρδιογράφηµα, οι οποίες κυµαίνονται από 

0.94 έως 0.99 και απόκλιση µεταξύ 1 και 12 σφυγµών ανά λεπτό (Léger & Thivierge, 

1988 · Treiber et al., 1989).  

Η θερµοκρασία µετρήθηκε µε ένα θερµόµετρο ωτός Braun (Thermoscan IRT 

3020), το οποίο λειτουργεί µε σάρωση της τυµπανικής µεµβράνης µε υπέρυθρη 

ακτινοβολία. Κλινικές µελέτες της αξιοπιστίας του θερµοµέτρου έχουν δείξει 

διαφορές µικρότερες από 0.03 °C µεταξύ δύο µετρήσεων από τον ίδιο χειριστή και 
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µικρότερες από 0.04 °C µεταξύ µετρήσεων από διαφορετικούς χειριστές (Mangat, 

Standley, Prevost, Vasconcelos, & White, 2010). Επίσης, µελέτες εγκυρότητας έχουν 

δείξει διαφορές µικρότερες από 0.5 °C στις περισσότερες περιπτώσεις σε σύγκριση 

µε µετρήσεις από το ρινοφάρυγγα (Mangat et al, 2010) ή τον πρωκτό (van Staaij, 

Rovers, Schilder, & Hoes, 2003).   

Στατιστικές Αναλύσεις 

Αρχικά στον σχεδιασµό της έρευνας, το φύλο συµπεριλήφθηκε ως 

ανεξάρτητη µεταβλητή. Ωστόσο, η επίδρασή της δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά 

σηµαντική είτε ως κύρια επίδραση είτε ως αλληλεπίδραση µε κάποια άλλη 

ανεξάρτητη µεταβλητή. Συνεπώς, το φύλο δεν συµπεριλήφθηκε ως ανεξάρτητη 

µεταβλητή στις αναλύσεις που ακολουθούν. 

Υπόθεση Πρώτη: Για την εξέταση της πρώτης υπόθεσης, χρησιµοποιήθηκε ανάλυση 

διακύµανσης µικτού µοντέλου (mixed-model ANOVA). Συγκεκριµένα, η µία 

ανεξάρτητη µεταβλητή ήταν η οµάδα ∆ΜΣ, µε δύο επίπεδα: (α) παιδιά µε ∆ΜΣ ≤ 

19.99 (κανονικού βάρους) και (β) παιδιά µε ∆ΜΣ ≥ 20.00 (υπέρβαρα ή παχύσαρκα). 

Η δεύτερη ανεξάρτητη µεταβλητή ήταν ο χρόνος (επαναλαµβανόµενες µετρήσεις), µε 

επίπεδα τα οποία αντιστοιχούσαν στις µετρήσεις των εξαρτηµένων µεταβλητών 

(καρδιακή συχνότητα, θερµοκρασία του τυµπάνου του ωτός, αντιλαµβανόµενη 

κόπωση) πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας του παιχνιδιού.  Στον Πίνακα 2, 

αναφέρονται περιγραφικά στατιστικά για τη µεταβλητή "καρδιακή συχνότητα" για τις 

δυο οµάδες παιδιών. Για τον έλεγχο της προϋπόθεσης της σφαιρικότητας 

χρησιµοποιήθηκε το τεστ του Mauchly. Σε περίπτωση παραβίασης της προϋπόθεσης 

της σφαιρικότητας, οι βαθµοί ελευθερίας διορθώθηκαν µε τη µέθοδο Huynh-Feldt. 

Στατιστικά σηµαντικές κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις εξετάστηκαν µε 

συγκρίσεις µέσων όρων κατά ζεύγη, κατά τις οποίες το ποσοστό διάπραξης 
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Σφάλµατος Τύπου Ι (άλφα) προσαρµόστηκε µε τη µέθοδο Bonferroni. Επίσης, 

εξαιτίας του ότι ο ∆ΜΣ είναι εκ φύσεως συνεχής (και όχι κατηγορική) µεταβλητή και 

η κατηγοριοποίηση σε οµάδες "κανονικού βάρους" και "υπέρβαρα/παχύσαρκα" 

εµπεριέχει ένα στοιχείο αυθαιρεσίας, η σχέση του ∆ΜΣ µε τις φυσιολογικές 

µεταβλητές και την αντιλαµβανόµενη κόπωση εξετάστηκε επίσης και µε συσχετίσεις 

Pearson. Τέλος, υπολογίστηκαν και οι αλλαγές στην καρδιακή συχνότητα και τη 

θερµοκρασία του τυµπάνου του ωτός από την κατάσταση ηρεµίας. Οι σχέσεις αυτών 

των αλλαγών µε το ∆ΜΣ εξετάστηκαν επίσης µε συσχετίσεις Pearson.  

Υπόθεση ∆εύτερη: Για την εξέταση της δεύτερης υπόθεσης, χρησιµοποιήθηκε 

επίσης mixed-model ANOVA. Συγκεκριµένα, η µία ανεξάρτητη µεταβλητή ήταν η 

οµάδα ∆ΜΣ, µε δύο επίπεδα (κανονικού βάρους και υπέρβαρα ή παχύσαρκα, βλ. 

Πίνακα 3). Η δεύτερη ανεξάρτητη µεταβλητή ήταν ο χρόνος (επαναλαµβανόµενες 

µετρήσεις), µε επίπεδα τα οποία αντιστοιχούσαν στις χρονικές στιγµές µέτρησης των 

εξαρτηµένων µεταβλητών κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας του παιχνιδιού. Οι 

εξαρτηµένες µεταβλητές ήταν η θετικότητα-αρνητικότητα της συναισθηµατικής 

κατάστασης και η αντιλαµβανόµενη ενεργοποίηση. Στατιστικά σηµαντικές κύριες 

επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις εξετάστηκαν µε συγκρίσεις µέσων όρων κατά ζεύγη, 

κατά τις οποίες το ποσοστό διάπραξης Σφάλµατος Τύπου Ι (άλφα) προσαρµόστηκε µε 

τη µέθοδο Bonferroni. Επίσης, για τη σύγκριση των επιπέδων απόλαυσης από τη 

φυσική δραστηριότητα (PACES) ανάµεσα στα παιδιά κανονικού βάρους και τα 

παιδιά που ήταν υπέρβαρα/παχύσαρκα χρησιµοποιήθηκε ανάλυση t-test για 

ανεξάρτητα δείγµατα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για την καρδιακή συχνότητα εµφανίζονται 

στον Πίνακα 2. Έλεγχος της υπόθεσης της σφαιρικότητας µε το δείκτη W του 

Mauchly έδειξε σηµαντική παραβίαση (W = .495, p =.000). Κατόπιν τούτου, κατά την 

ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 2 (οµάδες: κανονικού βάρους, υπέρβαρα) επί 4 

(χρονικά σηµεία) για την καρδιακή συχνότητα, οι βαθµοί ελευθερίας διορθώθηκαν µε 

τη συντηρητική µέθοδο Greenhouse-Geisser (έψιλον .715) και οι διορθωµένοι βαθµοί 

ελευθερίας αναφέρονται στο κείµενο για τις αναλύσεις που αναφέρονται σε 

επιδράσεις within-subjects. Η ANOVA έδειξε σηµαντική κύρια επίδραση της οµάδας, 

F (1, 40) = 5.97, p = .019, η2 = .13, σηµαντική κύρια επίδραση του χρόνου, F (2.146, 

85.833) = 36.66, p =.000 η2 = .478, καθώς και σηµαντική αλληλεπίδραση οµάδας και 

χρόνου, F (2.146, 85.833) = 6.48, p =.002, η2 = .139. Γενικά, όπως φαίνεται από τον 

Πίνακα 2, οι τιµές καρδιακής συχνότητας των υπέρβαρων παιδιών ήταν υψηλότερες 

από αυτές των παιδιών κανονικού βάρους. Ωστόσο, η διαφορά των δύο οµάδων 

αυξήθηκε προοδευτικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οδηγώντας στην 

προαναφερθείσα σηµαντική αλληλεπίδραση. Χρησιµοποιώντας διόρθωση του 

ποσοστού διάπραξης σφάλµατος Τύπου Ι (άλφα) µε τη µέθοδο Bonferroni για 

τέσσερις συγκρίσεις µέσων όρων (.05 / 4 = .0125), διαπιστώθηκε ότι οι δύο οµάδες 

δεν διέφεραν σηµαντικά πριν την άσκηση, t (40) = -1.566, p = .125, ή κατά την πρώτη 

µέτρηση κατά τη διάρκεια της άσκησης, t (40) = -2.212, p = .033, αλλά διέφεραν 

σηµαντικά κατά τη δεύτερη, t (40) = -2.680, p = .011, και κατά την τρίτη µέτρηση, t 

(40) = -3.235, p = .002. Οι αντίστοιχοι δείκτες µεγέθους αποτελέσµατος κατά Cohen 

δείχνουν τη σταδιακή αύξηση της διαφοράς: d1 = -0.48, d2 = -0.68, d3 = -0.83 και d4 = 

-1.00.  
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Πίνακας 2. 

 Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες (µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) της καρδιακής 

συχνότητας 

 
 Κανονικού βάρους (n = 17) Υπέρβαρα (n = 25) 

 Μέσος όρος, 

Μ 

Τυπική 

απόκλιση, S 

Μέσος όρος, 

Μ 

Τυπική 

απόκλιση, S 

Πριν την άσκηση 79.94 16.04 88.76 19.05 

Λεπτό 6’  82.18 17.00 95.08 19.53 

Λεπτό  9’ 83.94 14.93 97.32 16.49 

Λεπτό 13’.30’’ 85.18 13.42 101.92 18.21 

 
 

Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για την τυµπανιαία θερµοκρασία 

εµφανίζονται στον Πίνακα 3. Οι τιµές της τυµπανικής θερµοκρασίας δεν διαφέρουν 

στις 2 οµάδες παιδιών, ούτε κατά τη πρώτη µέτρηση πριν την άσκηση, t (40) =.058, p 

=.954, ούτε κατά τη δεύτερη µέτρηση, στο τέλος της άσκησης, t (40) =.495, p =.623. 

Οι αντίστοιχοι δείκτες µεγέθους αποτελέσµατος κατά Cohen ήταν d1 = -0.021, d2 = 

0.160. 
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Πίνακας 3.  

Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες (µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) της τυµπανιαίας 

θερµοκρασίας 

 Κανονικού βάρους (n = 17) Υπέρβαρα (n = 25) 

 Μέσος όρος, 

Μ 

Τυπική 

απόκλιση, S 

Μέσος όρος, 

Μ 

Τυπική 

απόκλιση, S 

Πριν την άσκηση (°C) 36.63 0.44 36.64 0.49 

Τέλος άσκησης (°C) 36.78 0.43 36.70 0.56 

 
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για τη 

µεταβλητή αντιλαµβανόµενη κόπωση. Έλεγχος της υπόθεσης της σφαιρικότητας µε 

το δείκτη W του Mauchly έδειξε ότι δεν υπάρχει παραβίαση (W = .969 > .75, p = 

.541), οπότε δεν διορθώθηκαν οι βαθµοί ελευθερίας. Η ANOVA έδειξε ότι δεν 

υπάρχει σηµαντική κύρια επίδραση της οµάδας, F (1,40) = 0.306, p =.584, η2 =.008, 

υπήρχε όµως σηµαντική κύρια επίδραση του χρόνου, F (2,80) = 3.20, p = .046, η2 = 

.074. Επίσης, δεν υπήρξε σηµαντική αλληλεπίδραση οµάδας και χρόνου, F (2,80) = 

0.152, p = .859, η2 = .004. Post hoc συγκρίσεις των µέσων όρων µε διόρθωση 

Bonferroni (α = 0.0167) δεν επεσήµανε καµία σύγκριση µεταξύ χρονικών στιγµών ως 

στατιστικά σηµαντική. Η µέση τιµή της κλίµακας αντιλαµβανόµενης κόπωσης (µετά 

από συγχώνευση των δεδοµένων από τις δύο οµάδες) παρέµεινε σταθερή από το 

λεπτό 6:00 στο λεπτό 9:00 (d = 0.00) και παρουσίασε αύξηση από το λεπτό 9:00 στο 

λεπτό 13:30 (d = 0.38), η οποία ωστόσο δεν υπερέβη το διορθωµένο κριτήριο 

στατιστικής σηµαντικότητας, t (41) = 2.397, p = .021.  
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Πίνακας 4.  

Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για την µεταβλητή αντιλαµβανόµενη κόπωση 

 Κανονικού βάρους (n = 17) Υπέρβαρα (n = 25) 

 Μέσος όρος, 

Μ 

Τυπική 

απόκλιση, S 

Μέσος όρος, 

Μ 

Τυπική 

απόκλιση, S 

Λεπτό  6’ 2.588 2.346 2.640 1.604 

Λεπτό 9’   2.352 1.902 2.800 1.607 

Λεπτό 13’.30’’ 3.235 2.840 3.560 2.218 

 
 

Για τη µεταβλητή συναισθηµατική κατάσταση, οι περιγραφικοί στατιστικοί 

δείκτες παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Ο έλεγχος της σφαιρικότητας µε το δείκτη W 

του Mauchly έδειξε ότι δεν υπάρχει παραβίαση της σφαιρικότητας (W = .920 > .75, p 

= .196), οπότε οι βαθµοί ελευθερίας δεν χρειάστηκε να διορθωθούν. Η ανάλυση 

διακύµανσης για τις δύο οµάδες (κανονικού βάρους, υπέρβαρα) επί 3 (χρονικά 

σηµεία) για τη συναισθηµατική κατάσταση έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικώς  

σηµαντικές κύριες επιδράσεις ούτε της οµάδας, F (1, 40) = 0.086, p = .771, η2 = .002, 

ούτε του χρόνου F (2, 80) = 0.735 p = .483, η2 = .018, αλλά ούτε σηµαντική 

αλληλεπίδραση οµάδας και χρόνου, F (2, 80) = 1.070, p  = .348, η2 = .026.  
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Πίνακας 5. 

 Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για την µεταβλητή συναισθηµατική κατάσταση 

 Κανονικού βάρους (n = 17) Υπέρβαρα (n = 25) 

 Μέσος όρος, 

Μ 

Τυπική 

απόκλιση, S 

Μέσος όρος, 

Μ 

Τυπική 

απόκλιση, S 

Λεπτό  6’ 3.000 1.903 3.480 1.294 

Λεπτό 9’ 2.882 2.619 3.280 1.860 

Λεπτό 13’.30’’ 3.705 3.036 3.280 1.720 

 

 

Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για την µεταβλητή αντιλαµβανόµενη 

ενεργοποίηση φαίνονται στον Πίνακα 6. Ο έλεγχος της σφαιρικότητας µε το δείκτη W 

του Mauchly έδειξε ότι υπάρχει σηµαντική παραβίαση της σφαιρικότητας (W = .825, 

p = .024), οπότε οι βαθµοί ελευθερίας διορθώθηκαν µε τη µέθοδο Huynh-Feldt.  Η 

ανάλυση διακύµανσης για τις δύο οµάδες (κανονικού βάρους, υπέρβαρα) επί 3 

(χρονικά σηµεία) για την αντιλαµβανόµενη ενεργοποίηση έδειξε ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικώς σηµαντικές κύριες επιδράσεις ούτε της οµάδας, F (1, 40) = 0.145, p = 

.705, η2 = .004, ούτε του χρόνου, F (1.815, 72.586) = 1.351, p = .265, η2 =.033, αλλά 

ούτε σηµαντική αλληλεπίδραση οµάδας και χρόνου, F (1.815, 72.586) = 0.536, p  = 

.570, η2 =.013.  
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Πίνακας 6.  

Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για την µεταβλητή αντιλαµβανόµενη ενεργοποίηση 

 Κανονικού βάρους (n = 17) Υπέρβαρα (n = 25) 

 Μέσος όρος, 

Μ 

Τυπική 

απόκλιση, S 

Μέσος όρος, 

Μ 

Τυπική 

απόκλιση, S 

Λεπτό 6’ 5.529 .717 5.560 .583 

Λεπτό 9’ 5.470 1.067 5.400 .816 

Λεπτό 13’.30’’ 5.117 1.128 5.400 1.118 

 
 
 

Η συνολική βαθµολογία για την κλίµακα απόλαυσης κατά τη φυσική 

δραστηριότητα φαίνεται στον Πίνακα 7. ∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα στις δύο οµάδες παιδιών, t (40) = -.104, p = .918. Ο δείκτης 

µεγέθους αποτελέσµατος κατά  Cohen ήταν d = -0.03. 

 

Πίνακας 7 

Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες για τη µεταβλητή απόλαυσης κατά τη φυσική 

δραστηριότητα 

 
 Κανονικού βάρους (n = 17) Υπέρβαρα (n = 25) 

 Μέσος όρος, 

Μ 

Τυπική 

απόκλιση, S 

Μέσος όρος, 

Μ 

Τυπική 

απόκλιση, S 

Στο τέλος της 

άσκησης 

68.76 9.53 69.04 7.62 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν τυχόν διαφορές 

ανάµεσα σε παιδιά κανονικού βάρους και υπέρβαρα στις φυσιολογικές αντιδράσεις, 

την αντιλαµβανόµενη κόπωση, την ευχαρίστηση και την απόλαυση κατά τη διάρκεια 

µιας φυσικής δραστηριότητας. Εξετάστηκαν δύο υποθέσεις.  

Πρώτη Υπόθεση 

Η πρώτη υπόθεση ήταν ότι οι φυσιολογικές αντιδράσεις και η 

αντιλαµβανόµενη κόπωση θα ήταν υψηλότερες σε υπέρβαρα παιδιά σε σύγκριση µε 

παιδιά κανονικού βάρους. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε µόνον εν µέρει. 

Συγκεκριµένα, η οµάδα των υπέρβαρων παιδιών παρουσίασε µεν υψηλότερες τιµές 

καρδιακής συχνότητας σε σύγκριση µε τα παιδιά κανονικού βάρους, αλλά δεν 

υπήρξαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην τυµπανιαία θερµοκρασία. Κατά τα 

φαινόµενα, το επιπλέον έργο που συνεπάγεται η ύπαρξη πρόσθετου σωµατικού 

βάρους αντανακλάται µεν στην καρδιακή συχνότητα, αλλά όχι απαραίτητα και στην 

τυµπανιαία θερµοκρασία. Πιθανόν το εύρηµα αυτό να είναι αποτέλεσµα της 

επιλεκτικής ρύθµισης της εγκεφαλικής θερµοκρασίας (Cabanac, 1993), η οποία 

ενδέχεται να προκαλεί απόκλιση της εγκεφαλικής (και άρα και της τυµπανιαίας) 

θερµοκρασίας από τη θερµοκρασία κορµού κατά τη διάρκεια σωµατικής 

προσπάθειας. Το υπερβολικό σωµατικό βάρος είναι πιθανότερο να επηρεάζει τη 

θερµοκρασία κορµού σε σύγκριση µε τη θερµοκρασία του εγκεφάλου. Άρα, 

παραµένει πιθανόν τα υπέρβαρα παιδιά να εµφανίζουν υψηλότερη θερµοκρασία 

κορµού σε σύγκριση µε τα παιδιά κανονικού βάρους (Haymes, Buskirk, Hodgson, 

Lundegren, & Nicholas, 1974· Haymes, McCormick, & Buskirk, 1975), αν και όχι 

εγκεφαλική (ή τυµπανιαία) θερµοκρασία.  
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Είναι, ωστόσο, αξιοσηµείωτο ότι, ενώ τα υπέρβαρα παιδιά εµφάνισαν 

αυξηµένη καρδιακή συχνότητα σε σύγκριση µε τα παιδιά κανονικού βάρους, δεν 

βρέθηκε διαφορά στην αντιλαµβανόµενη κόπωση. Η κλίµακα αντιλαµβανόµενης 

κόπωσης έχει βρεθεί ότι σχετίζεται µε διάφορες φυσιολογικές µεταβλητές, µια εκ των 

οποίων είναι και η καρδιακή συχνότητα (Chen, Fan, & Moe, 2002). Έρευνες έχουν 

επιβεβαιώσει τη σχέση της αντιλαµβανόµενης κόπωσης µε τα επίπεδα της καρδιακής 

συχνότητας (Ekkekakis & Lind, 2006� Hall, Ekkekakis, & Petruzello, 2005). Σε 

έρευνα των Ekkekakis και Lind (2006), διερευνήθηκε η επίδραση της ελεύθερης 

επιλογής της έντασης της άσκησης στην αντιλαµβανόµενη κόπωση και την απόλαυση 

σε δυο οµάδες γυναικών, υπέρβαρων/παχύσαρκων και κανονικού βάρους. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι, τόσο σε συνθήκες αυτο-επιλεγόµενης έντασης όσο και σε 

συνθήκες επιβαλλόµενης έντασης, η οµάδα των υπέρβαρων γυναικών εµφάνιζε 

υψηλότερα επίπεδα καρδιακής συχνότητας και δήλωνε υψηλότερα επίπεδα 

αντιλαµβανόµενης κόπωσης σε σύγκριση µε τις συνοµήλικές τους µε κανονικό 

βάρος. Παροµοίως, σε έρευνα των Marinov et al. (2002), στην  οποία υπέρβαρα 

παιδιά και παιδιά κανονικού βάρους συµµετείχαν σε µια τυποποιηµένη άσκηση, 

βρέθηκε ότι τα υπέρβαρα παιδιά ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα αντιλαµβανόµενης 

κόπωσης από ότι οι συνοµήλικοί τους µε κανονικό βάρος. Συνεπώς, θα περίµενε 

κανείς ότι και στην παρούσα µελέτη, δεδοµένης της υψηλότερης καρδιακής 

συχνότητας στα υπέρβαρα παιδιά, αυτά θα δήλωναν και υψηλότερα επίπεδα 

αντιλαµβανόµενης κόπωσης. Το ότι αυτό δεν συνέβη αποτελεί ενδιαφέρον εύρηµα, 

άξιο σχολιασµού.  

Μια πιθανή εξήγηση είναι το ότι οι συµµετέχοντες ερµήνευσαν τη 

δραστηριότητα ως παιχνίδι και όχι ως καθαυτή άσκηση. Συνηγορώντας σε αυτή την 

πιθανότητα, σε µελέτη των Klein και Simmers (2008), βρέθηκε ότι έφηβοι που 
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συνήθιζαν να κάθονται πολλές ώρες την ηµέρα αξιολόγησαν το DDR θετικά και το 

θεώρησαν περισσότερο σαν ένα τρόπο ψυχαγωγίας παρά σαν τρόπο άσκησης. 

Επίσης, σε µελέτη των Warburton et al. (2009), οι συµµετέχοντες που έπαιζαν κάποιο 

διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι είχαν αυξηµένες φυσιολογικές λειτουργίες σε 

σύγκριση µε τους συµµετέχοντες που ασκήθηκαν στο παραδοσιακό ποδήλατο, ενώ 

δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στην αντιλαµβανόµενη κόπωση. Αυτό µπορεί να 

συµβαίνει εξαιτίας της  θετικής ανταπόκρισης και του ενθουσιασµού που δείχνουν τα 

παιδιά αυτής της ηλικίας για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Epstein et al., 2007� Maloney 

et al., 2008). Παράλληλα, ωστόσο, τα διαδραστικά/ενεργητικά ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, όπως το DDR, δεν παύουν να είναι αποτελεσµατικά ως άσκηση, 

αυξάνοντας τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των παιδιών και προκαλώντας 

απώλεια βάρους (Ni Mirchu et al., 2008· Unnithan et al., 2006). 

∆εύτερη Υπόθεση 

Ένας από τους παράγοντες που µπορεί να αποτρέψει ένα παιδί από το να 

συµµετέχει συστηµατικά σε φυσικές δραστηριότητες είναι και οι συναισθηµατικές 

αντιδράσεις που συνοδεύουν αυτές τις δραστηριότητες και, συγκεκριµένα, η 

απόλαυση ή δυσαρέσκεια που µπορεί να απορρέουν από αυτές. Το συναίσθηµα 

αποτελεί βασικό συστατικό του βιώµατος της φυσικής δραστηριότητας και έρευνες 

το έχουν συνδέσει µε τη συµµετοχή ή όχι σε αυτή (Ekkekakis & Lind, 2006� 

Ekkekakis et al., 2010� Kwan & Bryan, 2010b� Williams et al., 2008). 

Η δεύτερη υπόθεση ήταν ότι η ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια της άσκησης 

και η απόλαυση µετά την άσκηση θα ήταν θετικότερες στα παιδιά κανονικού 

σωµατικού βάρους σε σύγκριση µε υπέρβαρα παιδιά. Αυτή η υπόθεση δεν 

επιβεβαιώθηκε, καθώς δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες 

στα επίπεδα ευχαρίστησης και ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια της άσκησης ή στα 
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επίπεδα απόλαυσης µετά το τέλος της άσκησης. Αυτό το αποτέλεσµα είναι αντίθετο 

µε έρευνες σε ενήλικες, σύµφωνα µε τις οποίες παχύσαρκες γυναίκες δηλώνουν 

χαµηλότερα επίπεδα ευχαρίστησης κατά τη διάρκεια της άσκησης σε σύγκριση µε 

γυναίκες χαµηλότερου βάρους (Ekkekakis et al., 2010). Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί 

ότι, ενώ προηγούµενες έρευνες έχουν συγκρίνει τις στάσεις υπέρβαρων και 

κανονικού βάρους παιδιών απέναντι στην άσκηση (Deforche, De Bourdeaudhuij, 

Tanghe, 2006� Kamtsios & Digelidis, 2008) ή τους λόγους αποχής από αυτήν (French 

et al., 2001� Gorely et al., 2004� Harten & Olds, 2004� Trichopoulou et al., 2005), η 

παρούσα µελέτη είναι η µόνη γνωστή στην οποία µελετήθηκαν τα επίπεδα 

ευχαρίστησης κατά την άσκηση σε αυτή την ηλικιακή οµάδα.  

Μία πιθανή ερµηνεία για την απουσία διαφορών ανάµεσα στις οµάδες 

διαφορετικού ∆είκτη Μάζας Σώµατος στην παρούσα µελέτη πηγάζει από τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα της άσκησης που χρησιµοποιήθηκε. Συγκεκριµένα, έχει 

παρατηρηθεί ότι οι διαφορές στα επίπεδα ευχαρίστησης µεταξύ συµµετεχόντων µε 

διαφορετικά επίπεδα ∆είκτη Μάζας Σώµατος εκµηδενίζονται όταν η ένταση της 

άσκησης είναι αυτο-επιλεγόµενη (Ekkekakis & Lind, 2006 Parfitt, Rose, & Burgess, 

2006� Rose & Parfitt, 2007). Είναι συνεπώς πιθανό το διαδραστικό ηλεκτρονικό 

παιχνίδι που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη να ερµηνεύθηκε από τους 

συµµετέχοντες ως δραστηριότητα που επέτρεπε αυτονοµία στην επιλογή της έντασης.  

 Σύµφωνα µε τη θεωρία του αυτο-προσδιορισµού (Ryan & Deci, 1985 αναφ 

στο Ryan & Deci, 2000), το άτοµο έχει κάποιες βασικές έµφυτες ανάγκες και αυτές οι 

ανάγκες αποτελούν τα κίνητρα για τη µελλοντική του συµπεριφορά. Μια από αυτές 

τις βασικές ανάγκες είναι η αυτονοµία. Η συµπεριφορά του ατόµου που είναι 

αυτόνοµη προέρχεται από εσωτερικά κίνητρα και σχετίζεται µε την ικανοποίηση. Σε 

αντίθεση, τα εξωτερικά κίνητρα σχετίζονται µε κάποια εξωγενή ανταµοιβή. Η ανάγκη 
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του ατόµου για αυτονοµία αντανακλά την επιθυµία να εµπλακεί σε συµπεριφορές της 

επιλογής του (Deci, 1975� Deci & Ryan, 1985 αναφ στο Ryan & Deci, 2000). Με 

βάση αυτή τη θεωρία, αν ένα παιδί συµµετέχει σε µια δραστηριότητα που ικανοποιεί 

την ανάγκη του για αυτονοµία, τότε η δραστηριότητα αυτή βιώνεται ως ευχάριστη. 

Επακόλουθα, αυτό αυξάνει τις πιθανότητες το παιδί να εµπλακεί στη συµπεριφορά 

για µεγαλύτερο διάστηµα ή να την επαναλάβει στο µέλλον (Koestner & Losier, 2002 

αναφ στο Edmunds, Ntoumanis & Duda, 2005). Στο βαθµό στον οποίο η αίσθηση 

αυτονοµίας ευθύνεται για την απουσία διαφορών στην παρούσα µελέτη, ο 

ψυχολογικός αυτός µηχανισµός προφανώς αποδείχτηκε ισχυρότερος του εάν τα 

παιδιά ήταν υπέρβαρα ή όχι. Η αυτονοµία και ο ρόλος της στην κινητοποίηση της 

συµπεριφοράς έχει σχετισθεί µε συµπεριφορές άσκησης και ιδιαίτερα στο κοµµάτι 

της δέσµευσης και της διατήρησης της συµπεριφοράς για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

(Chatzisarantis, Biddle & Meek, 1997� Chatzisarantis, Hagger, Biddle, Smith, & 

Wang, 2003� Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse, & Biddle, 2003� Pelletier, Dion, 

Slovinec-D’Angelo, & Reid,  2004� Vansteenkiste, Simons, Soenens, & Lens, 2004� 

Wilson & Rodgers, 2004).  

Μία άλλη πιθανή ερµηνεία για την απουσία διαφορών στην ευχαρίστηση 

µεταξύ των οµάδων µε διαφορετικό ∆είκτη Μάζας Σώµατος στην παρούσα µελέτη 

προέρχεται από τη θεωρία των ψυχολογικών αναστροφών (Apter & Smith, 1975). Η 

θεωρία αυτή αποσκοπούσε αρχικά να ερµηνεύσει το γιατί ο άνθρωπος δεν αναζητά 

µόνο καταστάσεις ηρεµίας και ευχαρίστησης αλλά κάποιες φόρες πράττει µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτύχει προκλήσεις και αισθήµατα διέγερσης (ενεργοποίησης). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία, η ψυχολογική κατάσταση µεταβάλλεται διαρκώς, ωθούµενη 

προς το ένα ή το άλλο άκρο µιας σειράς διπολικών διαστάσεων που ονοµάζονται 

"καταστάσεις µετα-κινήτρων". Οι καταστάσεις αυτές δεν αποτελούν καθαυτά 
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κίνητρα, αλλά τρόπους ερµηνείας των κινήτρων. Μία τέτοια διάσταση ορίζεται από 

τον λεγόµενο "τελικό" και τον "παρατελικό" πόλο. Στην "τελική" κατάσταση (από 

τον όρο τέλος = σκοπός), το άτοµο εστιάζει στο σκοπό των πράξεών του και στην 

επίτευξη (ή µη) του αποτελέσµατος των πράξεων αυτών. Για παράδειγµα, ένας 

ασκούµενος, ο οποίος  κατά τη διάρκεια της άσκησης εστιάζει στην απώλεια (ή µη) 

ενός αριθµού θερµίδων, θεωρείται πως βρίσκεται σε "τελική" κατάσταση. Αντιθέτως, 

στην "παρατελική" κατάσταση, το άτοµο εστιάζει στα άµεσα βιώµατα που πηγάζουν 

από τη συµπεριφορά, χωρίς να λαµβάνει υπόψη πιθανά µελλοντικά επακόλουθα ή 

συνέπειες. Για παράδειγµα, ένας ασκούµενος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της άσκησης 

εστιάζει στο πώς αισθάνεται (π.χ. στο αίσθηµα σωµατικής ενεργοποίησης), θεωρείται 

πως βρίσκεται σε "παρατελική" κατάσταση.  

Μια σηµαντική πρόβλεψη της θεωρίας των ψυχολογικών αναστροφών είναι 

ότι η µετακίνηση ανάµεσα στον "τελικό" και τον "παρατελικό" πόλο επηρεάζει την 

ερµηνεία των συµπτωµάτων φυσιολογικής διέγερσης. Η µεν "τελική" κατάσταση 

χαρακτηρίζεται από την ερµηνεία της φυσιολογικής διέγερσης ως αρνητική (ως 

άγχος) και συνοδεύεται από τάσεις αποφυγής. Αντιθέτως, η "παρατελική" κατάσταση 

χαρακτηρίζεται από την ερµηνεία της φυσιολογικής διέγερσης ως θετική (ως ενέργεια 

και ευεξία) και συνοδεύεται από τάσεις προσέγγισης (Apter, 1989). Κατά συνέπεια, η 

σχέση διέγερσης και "ηδονικού τόνου" (ευχαρίστησης ή δυσαρέσκειας) περιλαµβάνει 

τέσσερα τεταρτηµόρια. Οι καταστάσεις χαµηλής φυσιολογικής διέγερσης ενδέχεται 

να είναι είτε ευχάριστες είτε δυσάρεστες (χαλάρωση ή πλήξη). Παρόµοια, οι 

καταστάσεις υψηλής φυσιολογικής διέγερσης ενδέχεται επίσης να είναι είτε 

ευχάριστες είτε δυσάρεστες (ενθουσιασµός ή άγχος).  

Κεντρική θέση στη θεωρία κατέχει η έννοια της αναστροφής ανάµεσα στους 

δύο πόλους. Η αναστροφή µπορεί να προκληθεί από περιβαλλοντικά γεγονότα, από 
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συναισθήµατα απογοήτευσης που συνδέονται µε την παρούσα κατάσταση, ή από 

κορεσµό (παραµονή για µεγάλο διάστηµα στη συγκεκριµένη κατάσταση). 

Στην παρούσα µελέτη, το γεγονός ότι η υψηλότερη φυσιολογική διέγερση 

(δηλ. καρδιακή συχνότητα) των υπέρβαρων παιδιών δεν συνοδεύτηκε από µείωση της 

αναφερόµενης ευχαρίστησης µε την πάροδο του χρόνου ή από χαµηλότερα επίπεδα 

ευχαρίστησης σε σύγκριση µε τα παιδιά κανονικού βάρους ενδέχεται να αντανακλά 

την επικράτηση "παρατελικής" κατάστασης (Kerr, 1988). Με άλλα λόγια, τα παιδιά 

έπαιζαν, εστιάζοντας στο αίσθηµα ευχαρίστησης της στιγµής και όχι για να πετύχουν 

κάποιο µελλοντικό στόχο. Όπως αναφέρει ο Murgatroyd (1981, αναφ στο Kerr, 

1988), όταν τα παιδιά παίζουν, είναι εντελώς "απορροφηµένα". Ο χρόνος ή ο χώρος 

αποκτούν µικρή σηµασία µπροστά στην προσοχή που αποδίδεται στη στιγµή.  

Συνοψίζοντας, η οµάδα των υπέρβαρων παιδιών δεν διέφερε από την οµάδα 

των παιδιών µε κανονικό βάρος, σε αντίθεση µε την αρχική υπόθεση. Αυτό ενδέχεται 

να οφείλεται στο ότι η άσκηση ερµηνεύθηκε πρωταρχικά ως παιχνίδι. Το DDR 

πιθανότατα επιτρέπει την ανάπτυξη αισθήµατος αυτονοµίας στα παιδιά. Επιπλέον, µε 

το να διευκολύνει την επικέντρωση στο παρόν, το αίσθηµα της φυσιολογικής 

διέγερσης συνδυάζεται µε συναισθήµατα ενθουσιασµού και ευχαρίστησης. Οι δύο 

αυτές πιθανότητες, οι οποίες πηγάζουν από τις θεωρίες του αυτο-προσδιορισµού και 

των ψυχολογικών αναστροφών αντίστοιχα, θα πρέπει να διερευνηθούν συστηµατικά 

σε µελλοντικές πειραµατικές µελέτες.  

Περιορισµοί και Προτάσεις για Μελλοντικές Μελέτες  

Για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης έρευνας, θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη ορισµένοι περιορισµοί. Στην έρευνα συµµετείχαν µαθητές Ε’ και 

Στ’ τάξης του δηµοτικού σχολείου από την ευρύτερη περιοχή του Ρεθύµνου και αυτό 

περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων. Κανένα από τα παιδιά που 
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συµµετείχαν στην έρευνα δεν είχαν χρησιµοποιήσει στο παρελθόν το συγκεκριµένο 

παιχνίδι, γεγονός που ενδέχεται να επηρέασε τα αποτελέσµατα είτε θετικά (π.χ. 

εξαιτίας του ενθουσιασµού της πρώτης επαφής) είτε αρνητικά (π.χ. εξαιτίας της 

έλλειψης εξοικείωσης και της ανάγκης για επικέντρωση στην εκµάθηση της 

τεχνικής). Επίσης, στην παρούσα µελέτη, ως αντιπροσωπευτικό δείγµα ενεργητικού-

διαδραστικού παιχνιδιού, χρησιµοποιήθηκε µόνο το Dance Dance Revolution, το 

οποίο ωστόσο διακρίνεται από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (π.χ. στηρίζεται στη 

µίµηση χορευτικών κινήσεων), τα οποία δεν είναι κοινά µε άλλα παιχνίδια τα οποία 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να αυξήσουν τη φυσική δραστηριότητα των 

παιδιών. Άλλα παιχνίδια στηρίζονται σε θεµελιωδώς διαφορετικά µοντέλα, όπως τον 

αυτοσχεδιασµό κινήσεων (π.χ. φιγούρες µε σκέιτµπορντ), την αλληλεπίδραση µε 

αντίπαλο (π.χ. αγώνα τένις) ή την καταδίωξη (π.χ. µε ποδήλατο). Επιπλέον, ο 

συνολικός χρόνος άσκησης ήταν περίπου 15 λεπτά. Το διάστηµα αυτό σαφώς 

υπολείπεται των 60 λεπτών καθηµερινής άσκησης που συνιστώνται για παιδιά από 

διεθνείς επιστηµονικές ενώσεις. Μελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν να εξετάσουν 

την επίδραση µεγαλύτερων διαστηµάτων ενασχόλησης µε ενεργητικά παιχνίδια. 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, µελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εξετάσουν το ρόλο 

µεταβλητών (π.χ. από τις θεωρίες του αυτο-προσδιορισµού και των αναστροφών), οι 

οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τις αντιδράσεις ευχαρίστησης και απόλαυσης κατά 

τη διάρκεια της ενασχόλησης µε ενεργητικά παιχνίδια. Τέτοιες µεταβλητές 

περιλαµβάνουν την αίσθηση αυτονοµίας και καταστάσεις µετα-κινήτρων (π.χ. τελική-

παρατελική), αλλά και άλλες, όπως η αυτo-αποτελεσµατικότητα και το άγχος 

σωµατικής εµφάνισης.  

Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς της µελέτης, τα αποτελέσµατα είναι 

χρήσιµα και καινοτόµα, καθώς βρέθηκε για πρώτη φορά (και αντίθετα µε τις 
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υποθέσεις, οι οποίες βασίστηκαν σε µελέτες µε ενήλικες συµµετέχοντες) ότι οι 

αντιδράσεις ευχαρίστησης και απόλαυσης υπέρβαρων παιδιών κατά τη συγκεκριµένη 

µορφή φυσικής δραστηριότητας (α) είναι θετικές, (β) δεν επιδεινώνονται, τουλάχιστο 

προκειµένου για ενασχόληση που δεν ξεπερνά τα 15 λεπτά και (γ) δεν διαφέρουν 

σηµαντικά από αυτές παιδιών κανονικού βάρους. ∆εδοµένου ότι έρευνες σε 

υπέρβαρους και παχύσαρκους ενήλικες έχουν δείξει ότι οι αντιδράσεις ευχαρίστησης 

κατά τη διάρκεια συµβατικών µορφών άσκησης, όπως το περπάτηµα και η 

ποδηλασία, εµφανίζουν πτωτικές τάσεις και είναι χαµηλότερα σε σύγκριση µε τις 

αντιδράσεις συµµετεχόντων κανονικού βάρους (Ekkekakis & Lind, 2006� Ekkekakis 

et al., 2010), τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης δηµιουργούν µια αισιόδοξη 

προοπτική. Μελλοντικές προσπάθειες παρέµβασης για την αύξηση της φυσικής 

δραστηριότητας των παιδιών και τη µείωση του ποσοστού της παιδικής παχυσαρκίας 

θα µπορούσαν να λάβουν υπόψη ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενεργητικών-

διαδραστικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών όπως το DDR (π.χ. η αίσθηση αυτονοµίας 

και η απορρόφηση στα ερεθίσµατα και την εµπειρία του παρόντος) ενδέχεται να 

εξισορροπούν κάποιες από τις αρνητικές επιδράσεις του υπερβολικού σωµατικού 

βάρους στον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά βιώνουν την άσκηση. Είναι αξιοσηµείωτο 

ότι ήδη σε κάποια σχολεία του εξωτερικού οι νέες ψυχαγωγικές τεχνολογίες έχουν 

ενσωµατωθεί στα προγράµµατα φυσικής αγωγής. 
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Η φόρµα συγκατάθεσης για τη συµµετοχή στην έρευνα που δόθηκε στα παιδιά: 

Ελάτε να παίξουµε ένα ηλεκτρονικό 

παιχνίδι!!! 

 
 

 
 
 

 
Σε καλούµε να συµµετάσχεις σε µια 

έρευνα του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 

 

Η συµµετοχή σου δεν θα πάρει πολύ 

χρόνο και όλα τα παιδιά που θα 

συµµετέχουν θα µπουν σε κλήρωση για 

µια ψηφιακή  φωτογραφική µηχανή!!! 
 
 

 
 
 



 72

Συγκατάθεση για τη Συµµετοχή Ανήλικου Τέκνου σε Μελέτη 
 του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 
Ζητείται η συγκατάθεση σας για να συµµετάσχει ο γιος ή η κόρη σας σε µια ερευνητική 
µελέτη που διοργανώνεται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Τµήµατος 
Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Παρακαλούµε, διαβάστε το κείµενο που 
ακολουθεί και περιγράφει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις σας αν δεχτείτε να 
συµµετάσχετε. Αν έχετε απορίες, µπορείτε να θέσετε ερωτήσεις όποτε θέλετε.  
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:  
Ψυχολογικές αντιδράσεις κατά τη χρήση διαδραστικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών µε 
σωµατική κίνηση 
 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ: 
Πανταλού Κατερίνα, Ψυχολόγος.                           Παντελεήµων Εκκεκάκης 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:                                    Τηλέφωνο επικοινωνίας:28310-77535 
 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι η αξιολόγηση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού 
που απαιτεί σωµατική κίνηση. Κύριος σκοπός αυτής της µελέτης είναι η µέτρηση των 
ψυχολογικών αντιδράσεων στο παιχνίδι αυτό και η εκτίµηση της έλξης που µπορεί να ασκεί 
στα παιδιά ως µια εναλλακτική µορφή φυσικής άσκησης. Ο λόγος για τον οποίο ζητείται από 
το δικό σας παιδί να συµµετάσχει στην έρευνα είναι επειδή είναι στην ηλικία που µας 
ενδιαφέρει, δηλαδή 11 έως 12 ετών.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ:Εάν δώσετε την συγκατάθεση σας για υη συµµετοχή του 
γιου ή της κόρης σας σε αυτή την έρευνα, η συµµετοχή του αναµένεται ότι θα διαρκέσει 20-
25 λεπτά. Θα χρειαστεί µονάχα µια επίσκεψη, σε µέρα και ώρα που θα συµφωνηθεί από πριν. 
Οι ώρες θα είναι απογευµατινές και το µέρος που θα χρειαστεί να έρθουν τα παιδιά είναι το 
στέκι Περάµατος.  
 
 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ: ∆εν υπάρχει κανένας  αναµενόµενος κίνδυνος από τη συµµετοχή 
στη συγκεκριµένη µελέτη. Το παιχνίδι το οποίο θα χρησιµοποιηθεί είναι διαθέσιµο στο 
εµπόριο και χρησιµοποιείται ήδη από εκατοµµύρια παιδιά σε όλο τον κόσµο. Επίσης τα 
ερωτηµατολόγια που θα χρησιµοποιήσουµε είναι ευρέως χρησιµοποιούµενα στην ψυχολογία 
και δεν περιλαµβάνουν ερωτήσεις που µπορεί να θίξουν ή να προσβάλλουν.  
 
ΟΦΕΛΗ: Παρότι δεν θα υπάρξει κάποιο απτό όφελος(π.χ χρηµατική αµοιβή), θα υπάρξει η 
ηθική ικανοποίηση της προσφοράς στην έρευνα για το καλό του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου. Η αξιολόγηση του συγκεκριµένου διαδραστικού παιχνιδιού σαν µια εναλλακτική 
και πιθανά ευχάριστη µορφή φυσικής άσκησης ενδεχοµένως να βοηθήσει στην αύξηση του 
επιπέδου φυσικής δραστηριότητας των παιδιών της χώρας µας και αλλού. Τέλος, για να δοθεί 
ένα επιπλέον κίνητρο στα παιδιά για να συµµετάσχουν, θα υπάρξει κλήρωση για µια ψηφιακή 
φωτογραφική µηχανή.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ∆εν υπάρχει κανένα απολύτως κόστος για τη συµµετοχή σας 
στη µελέτη αυτή, πέραν από τα τυχόν έξοδα µετακίνησης του παιδιού από και προς τον τόπο 
διεξαγωγής της µελέτης.  
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Η συµµετοχή σας σε αυτήν την έρευνα είναι απολύτως 
εθελοντική. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υποχρεούστε να συµµετάσχετε, αλλά ακόµα και αν αρχικά 
δεχθείτε αλλά κατά τη πορεία αποφασίσετε να διακόψετε τη συµµετοχή σας για οποιαδήποτε 



 73

λόγο, είσαστε ελεύθεροι να το κάνετε. Εάν αποφασίσετε να µην συµµετάσχετε ή να 
διακόψετε πρόωρα δεν θα υπάρξει καµία απολύτως συνέπεια.  
 
ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ: Σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία, θα τηρηθεί εχεµύθεια 
σχετικά µε τη συµµετοχή σας στη µελέτη. Αυτό σηµαίνει ότι σε καµία περίπτωση δεν θα 
δηµοσιοποιηθεί το όνοµα σας ή το όνοµα του παιδιού σας και δεν θα ταυτιστούν  οι 
απαντήσεις που θα δώσει το παιδί σας στα σχετικά ερωτηµατολόγια µε το πρόσωπο ή το 
όνοµα του. Τα αποτελέσµατα της µελέτης ενδέχεται να δηµοσιευτούν σε επιστηµονικά 
συνέδρια ή περιοδικά, αλλά αυτό θα γίνει ανώνυµα και µε αναφορά µόνον σε ολόκληρη την 
οµάδα παιδιών που θα συµµετάσχει και όχι ατοµικά.  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: Οποιαδήποτε στιγµή θελήσετε, είτε τώρα(πριν δώσετε 
τη συγκατάθεση σας) είτε και κατά τη διάρκεια της µελέτης, έχετε την οποιαδήποτε απορία, 
µπορείτε να ρωτήσετε ελεύθερα. Θα προσπαθήσουµε να σας απαντήσουµε µε όσον το 
δυνατόν περισσότερη σαφήνεια.  
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ: Η υπογραφή σας δείχνει ότι δίνετε την συγκατάθεση 
σας για τη συµµετοχή του γιού ή της κόρης σας στη µελέτη που περιγράφηκε στο κείµενο 
αυτό. ∆ηλώνετε επίσης ότι σας έχουν δοθεί επαρκείς πληροφορίες για τη διαδικασία, καθώς 
και επαρκείς επεξηγήσεις σε τυχόν ερωτήσεις που θέσατε.  
 
Όνοµα συµµετέχοντα(ολογράφως):      _______________________ 
 
Υπογραφή γονέα ή κηδεµόνα:              _______________________ 
 
Ηµεροµηνία:                                          _______________________ 
 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 
Βεβαιώνω ότι ο συµµετέχων είχε επαρκή χρόνο για να διαβάσει και να πληροφορηθεί 
για την έρευνα και όλες οι  ερωτήσεις και απορίες του έχουν απαντηθεί. Κατά τη 
γνώµη µου, ο συµµετέχων κατανοεί το στόχο, τους κινδύνους, τα οφέλη και τις 
διαδικασίες που η συµµετοχή σε αυτή την έρευνα συνεπάγεται και δέχεται εκουσίως 
να συµµετάσχει. 
 
Υπογραφή του ατόµου που λαµβάνει την συγκατάθεση: 
Ηµεροµηνία 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 
 
Παρακαλώ παρακάτω συµπληρώστε  τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά µε το παιδί.  
 
Όνοµα και επώνυµο:     _____________________________________________ 
 
Ηµεροµηνία Γέννησης:  ____________________________________________ 
 
Τάξη φοίτησης:             _____________________________________________ 
 
Βάρος:                          _________________________________________ κιλά 
 
Ύψος:                           1 µέτρο και______________________________ πόντους 
 
Αγαπηµένο χόµπι/σπορ: _____________________________________________ 
 
Αγαπηµένο χρώµα:     _______________________________________________ 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Σταθερό:                      _______________________________________________ 
 
Κινητό:                        _______________________________________________ 
 
Ώρες επικοινωνίας:     ________________________________________________ 
 
Ποιες απογευµατινές ώρες θα σας βόλευαν περισσότερο για την επίσκεψη στο 
Κέντρο; 
 
Ηµέρα/ες της εβδοµάδας:  _____________________________________________ 
 
Ώρα/ωρες:                         _____________________________________________ 
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

Η καµπυλόγραµµη κλίµακα (Curvilinear Scale) των Eston και Parfitt (2006), 

για την αντιλαµβανόµενη κόπωση:  
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Η κλίµακα συναισθηµατικής κατάστασης (Feeling Scale, FS, Hardy  & 

Rejeski, 1989) και η κλίµακα αντιλαµβανόµενης ενεργοποίησης (Felt Arousal Scale, 

FAS, Svebak & Murgatroyd, 1985):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πώς αισθάνεσαι αυτή τη στιγµή; 

Αισθάνοµαι                 Αισθάνοµαι          Αισθάνοµαι         Αισθάνοµαι  Αισθάνοµαι               Αισθάνοµαι       Αισθάνοµαι 
πολύ άσχηµα               άσχηµα                 µάλλον  άσχηµα  Ουδέτερα     µάλλον καλά                καλά                πολύ καλά 
                                                               

Πόσο νυσταγµένος/η νιώθεις αυτή τη στιγµή; 

    Νυστάζω                    Νυστάζω πολύ         Μάλλον                     Νυστάζω           δεν νυστάζω        ∆εν νυστάζω 
 Παρα πολυ                                                     Νυστάζω                   πολύ λίγο                                            καθόλου 
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Η κλίµακα απόλαυσης της φυσικής δραστηριότητας (Physical Activity 

Enjoyment Scale, PACES, Kendzierski & De Carlo, 1991): 

 

Κατά τη διάρκεια της άσκησης: 

 

∆ιαφωνώ πολύ (1)    

∆ιαφωνώ (2)  

Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ (3)  

Συµφωνώ (4)  

Συµφωνώ πολύ (5)  

 

1. Το απολαµβάνω       …………………………………………………..                

2. Βαριέµαι                  ………………………………………………….. 

3. Το αντιπαθώ           ……………………………………………………. 

4. Το βρίσκω απολαυστικό…………………………………………….. 

5. ∆εν είναι καθόλου διασκεδαστικό  ………………………………… 

6. Μου δίνει ενέργεια    …………………………………………………….. 

7. Μου προκαλεί στενοχώρια  …………………………………………… 

8. Είναι πολύ ευχάριστο  ……………………………………………………. 

9. Σωµατικά νιώθω καλά  ……………………………………………….. 

10. Μπορώ να πάρω κάτι από αυτό ………………………………….. 

11. Είναι πολύ συναρπαστικό   ……………………………………………. 

12. Με απογοητεύει               ……………………………………………. 

13. ∆εν είναι καθόλου ενδιαφέρον …………………………………… 

14. Μου δίνει µια αίσθηση επιτυχίας ……………………………….. 

15. Νιώθω καλά               ………………………………………………… 

16. Νιώθω ότι θα προτιµούσα να κάνω κάτι άλλο …………. 

 
 
 


