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Χρηµατοδότηση της διδακτορικής έρευνας 

 

H παρούσα διδακτορική έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: 

Ηράκλειτος ΙΙ . Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταµείου. 



Πρόλογος-Ευχαριστίες 
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Πρόλογος-Ευχαριστίες 

 
Η εκπόνηση της παρούσας διατριβής υπήρξε -σε επίπεδο πρόθεσης- ένα µεγάλο 

προσωπικό στοίχηµα, σε επίπεδο όµως διαδικασίας και αποτελέσµατος αποτελεί τη 

συνισταµένη πολλών και σηµαντικών συνιστωσών. Τώρα πια που το δηµιουργικό 

αυτό ταξίδι στα γοητευτικά µονοπάτια της επιστήµης φτάνει αισίως στο τέλος του, 

βρίσκοµαι πλέον στην ευχάριστη θέση να εκφράσω από καρδιάς τις ειλικρινείς 

ευχαριστίες µου προς όλους, όσοι µε ποικίλους τρόπους συνέδραµαν και συνέβαλαν 

από το δικό τους µετερίζι στην ολοκλήρωση αυτού του πονήµατος. Όλοι τους 

ανεξαιρέτως -και ανεξαρτήτως σειράς ή ιεράρχησης- υπήρξαν σηµαντικοί και 

απαραίτητοι παράγοντες για την επίτευξη, τόσο των επιµέρους στόχων, που κάθε 

φορά τέθηκαν, όσο και των γενικών σκοπών, που τελικά επιτεύχθηκαν, ώστε να 

αγγίξει την έκβασή της αυτή η επίµονη, επίπονη και επίµοχθη έρευνα. 

Επιθυµώ λοιπόν και συνάµα οφείλω να ευχαριστήσω:  

- Τον κ. Κώστα Καρτερολιώτη, επιβλέποντα καθηγητή µου, για την αµέριστη 

συµπαράσταση που µου παρείχε, τον ατέρµονο χρόνο που µου αφιέρωσε και την 

ειλικρινή πίστη, µε την οποία αγκάλιασε την έρευνά µου. Η καθοδήγησή του 

στάθηκε πραγµατικά ανεκτίµητη προκειµένου να τελεσφορήσει αυτή η πολυετής 

προσπάθεια και να µην παραµείνει στο αρχικό στάδιο µιας ευγενούς πρόθεσης. 

- Τους καθηγητές κ. ∆ηµήτρη Χατζηχαριστό και κ. Νικόλαο Γελαδά ως µέλη της 

τριµελούς επιτροπής, για την πολύτιµη συµβολή και τη συνεχή εµψύχωση, που µου 

παρείχαν απλόχερα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης πορείας.   

- Τους καθηγητές κ. Λάµπρο Συντώση την κ. Μαρία Κοσκολού, την κ. Μαρία 

Ψυχουντάκη και ιδιαίτερα τον κ. Νεκτάριο Σταύρου ως µέλη της εξεταστικής 

επιτροπής, για τη σωστή καθοδήγηση και τη θερµή συµπαράσταση στη προσπάθειά 

µου. 

- Την Ελένη Θεοδωροπούλου, διδακτορική φοιτήτρια και συνεργάτιδα, για την 

ειλικρινή της βοήθεια και την άψογη συνεργασία µας όλο αυτό το διάστηµα.  

- Το Υπουργείο Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης (ΥΠ∆ΒΜΘ) και το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, για την έγκριση πραγµατοποίησης της έρευνας στα σχολεία. 

- Τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας, που επέτρεψε να 

υλοποιηθεί η διαδικασία στα σχολεία του νοµού, δείχνοντας µου εκτίµηση και 

εµπιστοσύνη. 

- Τους διευθυντές και τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων που δέχτηκαν να 

συµµετάσχουν στην έρευνα και υπήρξαν µαζί µου απολύτως φιλικοί και 

συνεργάσιµοι. 

- Τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, που υπήρξαν σηµαντικοί στυλοβάτες του όλου 

εγχειρήµατος. 

- Τους γονείς των µαθητών, που παρείχαν την απαραίτητη άδεια στα παιδιά τους να 

συµµετάσχουν στις µετρήσεις και τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων της εν 

λόγω έρευνας.  

- Τους µαθητές, των οποίων η ενεργός συµµετοχή και οι αυθόρµητες απαντήσεις  

αποτέλεσαν «τη Λυδία Λίθο» και η δηµιουργική ύλη αυτού του επιστηµονικού 

οικοδοµήµατος. 

- Τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής: κ. Ευαγγελία Πατσουλάκη, κ. ∆ηµήτρη 

Αντωνόπουλο, κ. Αλέξη Βελισσαράκο και κ. Γεώργιο Καλτσά, οι οποίοι αποτέλεσαν 

την ερευνητική οµάδα που πραγµατοποίησε τις µετρήσεις και συνέβαλαν 

αποφασιστικά από τη δική τους πλευρά στο τελικό αποτέλεσµα.  



Πρόλογος-Ευχαριστίες 
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- Το ΤΕΦΑΑ Αθηνών για τη δυνατότητα που µου έδωσε να εκπονήσω την παρούσα 

διδακτορική διατριβή. 

- Το πρόγραµµα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ του ΕΣΠΑ για την υποτροφία, που συνέδραµε 

σηµαντικά την προσπάθειά µου. 

- Τέλος την οικογένειά µου, τα παιδιά µου, τον σύντροφό µου και ιδιαίτερα την 

αδελφή µου, για τη στήριξη και την ανοχή που µου παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια, 

προκειµένου να γίνει ακόµη ένα όνειρό µου πραγµατικότητα. 

 

                                                                                                     Ιωάννα Τσαµίτα 



Ο ρόλος του σχολείου στην προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής 

µαθητών/τριών ηλικίας 11-12 ετών, στο Ν. Ευβοίας 
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Περίληψη 

 

Εισαγωγή 

Η Φυσική ∆ραστηριότητα (Φ∆) και η Υγιεινή ∆ιατροφή (Υ∆) σχετίζονται µε την 

υγεία των παιδιών, συµβάλλοντας στη σωµατική, ψυχολογική και συναισθηµατική 

τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Παρόλα αυτά, πολλά από τα παιδιά δεν είναι δραστήρια 

και δεν τρέφονται υγιεινά. Σκοποί της παρούσας µελέτης ήταν: (α) να αξιολογηθούν 

διαχρονικά η Φ∆, οι ∆ιατροφικές Συνήθειες (∆Σ), οι Καθιστικές Συνήθειες (ΚΣ), ο 

∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ), το ποσοστό σωµατικού λίπους (% ΣΛ) και οι 

προσωπικοί /ψυχολογικοί παράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ και την Υ∆ των 

µαθητών/τριών, (β) να εξεταστεί η παραγοντική δοµή και η ισοδυναµία µέτρησης 

των κλιµάκων που αξιολόγησαν τους ανωτέρω προσωπικούς/ψυχολογικούς 

παράγοντες (γ) να ανιχνευτούν οι σχέσεις µεταξύ εξεταζόµενων µεταβλητών των 

µαθητών/τριών και των γονέων, (δ) να εξεταστεί η πρόβλεψη της Φ∆ και Υ∆ από 

τους εξεταζόµενους παράγοντες και (ε) να διερευνηθεί ένα προτεινόµενο µοντέλο 

αιτιωδών σχέσεων για την πρόβλεψη της Φ∆ και της Υ∆ των µαθητών/τριών, σε 

τρία χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια ενός διδακτικού έτους. 

 

Μέθοδος 

Στην παρούσα µελέτη συµµετείχαν 707 µαθητές/τριες Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης από 12 

∆ηµοτικά Σχολεία της Χαλκίδας και 372 γονείς. Οι µετρήσεις έγιναν στην αρχή 

(Οκτώβριος), στο µέσον (Φεβρουάριος) και στο τέλος (Μάιος) του διδακτικού έτους. 

Πραγµατοποιήθηκαν ανθρωποµετρήσεις στα παιδιά και συµπληρώθηκαν 

ερωτηµατολόγια από τα ίδια και από τους γονείς τους. Η αξιολόγηση της Φ∆ έγινε 

µε το Ερωτηµατολόγιο «Κλίµακα Αυτοαναφερόµενης Φυσικής ∆ραστηριότητας» - 

«SAPAC», των ∆Σ µε το «Ερωτηµατολόγιο Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφής» - 

«FFQ», της Φ∆ των γονέων µε το «Baecke, Ερωτηµατολόγιο Συνήθους Φυσικής 

∆ραστηριότητας» και των προσωπικών/ψυχολογικών παραγόντων, καθώς και των 

υπόλοιπων µεταβλητών των γονέων µε τη χρήση σχετικών κλιµάκων. Οι στατιστικές 

αναλύσεις των δεδοµένων περιλάµβαναν τους στατιστικούς δείκτες περιγραφικής 

στατιστικής, τον έλεγχο t-test, την Ανάλυση ∆ιακύµανσης δύο παραγόντων µε 

επαναλαµβανόµενες µετρήσεις, τον συντελεστή Pearson’s, την επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση, τον έλεγχο της ισοδυναµίας µέτρησης των κλιµάκων στις 

µετρήσεις των αγοριών και των κοριτσιών, τον συντελεστή Cronbach’s, την 

ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόµηση και την ανάλυση διαδροµών, µέσω των δοµικών 

εξισώσεων. 

 

Αποτελέσµατα 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τα ποσοστά των δραστήριων µαθητών/τριών 

ανήλθαν στα 69.7%, 73.8% και 83.2% και τα ποσοστά των µαθητών/τριών που 

αφιέρωναν πάνω από δύο ώρες την ηµέρα σε ΚΣ στα 39.4%, 45.9% και 45.4%, στις 

τρεις µετρήσεις αντίστοιχα. Στη διάρκεια του σχολικού έτους, παρατηρήθηκε 

αύξηση όλων των δεικτών της Φ∆, εντός και εκτός του σχολείου και µείωση του 

ΧΚΣ. Τα αγόρια υπερτερούσαν σε όλους τους δείκτες της Φ∆ έναντι των κοριτσιών 

σε κάθε µέτρηση, ενώ δεν διέφεραν ως προς τον ΧΚΣ και οι µαθητές/τριες της Ε΄ 

τάξης υπερτερούσαν σε όλους τους δείκτες της Φ∆ σε σχέση µε τους µαθητές/τριες 

της ΣΤ΄ τάξης, µόνο στην 3
η
 µέτρηση. 
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Παράλληλα, τα ποσοστά των µαθητών/τριών που σύµφωνα µε τη ∆ιατροφική 

Πυραµίδα ικανοποίησαν τις προτεινόµενες µερίδες κατανάλωσης γαλακτοκοµικών 

κυµάνθηκαν από 60.0% έως 66.6%, δηµητριακών από 1.2% έως 1.5%, 

πρωτεϊνούχων τροφών από 9.9% έως 17.9%, φρούτων από 46.6% έως 53.2%, 

λαχανικών από 0.2% έως 0.7% και φρούτων και λαχανικών από 9.0% έως 9.8%, στις 

τρεις µετρήσεις αντίστοιχα. Στη διάρκεια του σχολικού έτους, η συχνότητα 

κατανάλωσης γαλακτοκοµικών, δηµητριακών και πρωτεϊνούχων τροφών µειώθηκε, 

η συχνότητα κατανάλωσης λαχανικών και ανθυγιεινών τροφών παρέµεινε η ίδια και 

η συχνότητα κατανάλωσης φρούτων αυξήθηκε. Στις τρεις µετρήσεις, τα αγόρια 

κατανάλωναν περισσότερες ανθυγιεινές τροφές από τα κορίτσια και οι µαθητές/τριες 

της Ε΄ τάξης κατανάλωναν πιο συχνά δηµητριακά από τους/τις µαθητές/τριες της 

ΣΤ΄ τάξης. Στη συνέχεια, τα ποσοστά των λιπόβαρων µαθητών/τριών, µε βάση τον 

∆ΜΣ, κυµάνθηκαν από 3.9% έως 5.8%, των νορµοβαρών από 26.9% έως 59.8%, 

των υπέρβαρων από 26.9% έως 29.4% και των παχύσαρκων από 6.3% έως 9.5%, 

στις τρεις µετρήσεις αντίστοιχα. Το ποσοστό δηλ. των παιδιών που είχαν 

φυσιολογικό βάρος ανήλθε περίπου στο 60%, ενώ το ποσοστό των παιδιών που ήταν 

υπέρβαρα και παχύσαρκα στο 38%. Στη διάρκεια του σχολικού έτους, 

παρατηρήθηκε αύξηση του ∆ΜΣ και του % ΣΛ των µαθητών/τριών, µε τα αγόρια να 

εµφανίζουν µεγαλύτερο ∆ΜΣ από ότι τα κορίτσια.  

Επιπρόσθετα, το οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας σχετίστηκε θετικά µε τη Φ∆ 

και τη συχνότητα κατανάλωσης γαλακτοκοµικών και αρνητικά µε τον ΧΚΣ των 

µαθητών/τριών. Παρόµοια, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων σχετίστηκε θετικά µε 

τη Φ∆, τη συχνότητα κατανάλωσης γαλακτοκοµικών και αρνητικά µε τη συχνότητα 

κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφών, τον ∆ΜΣ και το % ΣΛ των µαθητών/τριών. 

Παράλληλα, η Φ∆, η Υ∆, η συχνότητα κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφών και ο 

∆ΜΣ των µαθητών/τριών σχετίστηκαν θετικά µε τις αντίστοιχες συµπεριφορές των 

γονέων. Εκτός αυτών, η Φ∆ των µαθητών/τριών σχετίστηκε θετικά µε τη συχνότητα 

κατανάλωσης γαλακτοκοµικών, δηµητριακών, φρούτων και λαχανικών στις τρεις 

µετρήσεις, και αρνητικά µε τις ΚΣ, στη 2
η
 και 3

η
 µέτρηση. Τέλος, εντοπίστηκε στις 

τρεις µετρήσεις, ότι ο ΧΚΣ σχετίζεται θετικά µε τη συχνότητα κατανάλωσης 

ανθυγιεινών τροφών, τον ∆ΜΣ και το % ΣΛ, ενώ ο ∆ΜΣ και το % ΣΛ σχετίζονται 

θετικά µε τη συχνότητα κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφών και αρνητικά µε τη 

συχνότητα κατανάλωσης δηµητριακών. 

Εκτός αυτών, οι κλίµακες που αξιολόγησαν τους προσωπικούς/ψυχολογικούς 

παράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ και την Υ∆ εµφάνισαν κανονική κατανοµή 

και πολυµεταβλητή κανονικότητα των ερωτήσεων, µέτριους προς υψηλούς 

συντελεστές εσωτερικής συνέπειας και ικανοποιητική παραγοντική δοµή, ενώ οι 

µετρήσεις τους ήταν ισοδύναµες στα αγόρια και στα κορίτσια. Επιπλέον, το τελικό 

µοντέλο πρόβλεψης της «Φ∆» ερµήνευσε το 78% της διακύµανσής της µε 

σηµαντικούς προβλεπτές το φύλο, την «αυτοαποτελεσµατικότητα», την «πρόθεση» 

και τις «στάσεις» και το τελικό µοντέλο πρόβλεψης της «Υ∆» ερµήνευσε το 60% 

της διακύµανσής της µε σηµαντικούς προβλεπτές την «πρόθεση», τις «στάσεις», τον 

«αντιλαµβανόµενο έλεγχο», την «αυτοαποτελεσµατικότητα» και τα 

«αντιλαµβανόµενα εµπόδια», στην ανάλυση της 1
ης

 µέτρησης.  

Τέλος, το ποσοστό της διακύµανσης της «Φ∆» που εξηγήθηκε από το 

προτεινόµενο µοντέλο αιτιωδών σχέσεων ανήλθε στο 80.2%, 76.7% και 78.4%, στις 

τρεις µετρήσεις αντίστοιχα. Ο «αντιλαµβανόµενος έλεγχος» και η 

«αυτοαποτελεσµατικότητα σε µεγάλη συµµετοχή σε Φ∆» επέδρασαν θετικά στη 
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«Φ∆» και στις τρεις µετρήσεις, ενώ η «αυτοαποτελεσµατικότητα σε µικρή 

συµµετοχή σε Φ∆» επέδρασε αρνητικά στη «Φ∆» µόνο στη 2
η
 µέτρηση. Παρόµοια, 

το ποσοστό της διακύµανσης της «Υ∆» που ερµηνεύτηκε από το µοντέλο ανήλθε 

στο 63.0%, 56.7% και 53.4%, στις τρεις µετρήσεις αντίστοιχα. Ο 

«αντιλαµβανόµενος έλεγχος» και η «χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα» και στις 

τρεις µετρήσεις, καθώς και η «υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα» στην 3
η
 µέτρηση 

επέδρασαν θετικά στην «Υ∆». 

 

Συζήτηση-Συµπεράσµατα 

Αν και τα ποσοστά των δραστήριων µαθητών/τριών κρίνονται σχεδόν 

ικανοποιητικά, παραµένει ένα ποσοστό των µαθητών που δεν ικανοποιεί τα 

προτεινόµενα κριτήρια συµµετοχής σε Φ∆, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζεται ένα 

σηµαντικό ποσοστό των µαθητών/τριών που αφιερώνει περισσότερο χρόνο από τον 

προτεινόµενο σε ΚΣ. Παράλληλα, η διατροφή των µαθητών/τριών παρουσιάζεται 

πτωχή σε δηµητριακά, πρωτεϊνούχες τροφές, φρούτα και λαχανικά, ενώ τέσσερα στα 

10 παιδιά είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα. Επιπρόσθετα, η αύξηση της Φ∆ στη 

διάρκεια του διδακτικού χρόνου, φανερώνει τη σηµαντική συµβολή του σχολείου, το 

οποίο έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί ευκαιρίες στους/στις µαθητές/τριες να 

δραστηριοποιούνται, καλύπτοντας µεγάλο µέρος της κινητικότητάς τους. Η µείωση 

όµως, της συχνότητας κατανάλωσης γαλακτοκοµικών, δηµητριακών και 

πρωτεϊνούχων τροφών και η αύξηση των ποσοστών του υπερβάλλοντος βάρους και 

της παχυσαρκίας µαρτυρούν τον κίνδυνο που διατρέχει η υγεία των µαθητών/τριών. 

Εποµένως, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή παρεµβατικών προγραµµάτων, 

στρατηγικών, πολιτικών και τακτικών για προαγωγή της Φ∆ και Υ∆ και αποφυγή 

των ΚΣ στα παιδιά, θα πρέπει να επικεντρώνονται κυρίως στους ψυχολογικούς 

παράγοντες και να εµπλέκουν τους γονείς, το σχολείο και όλους τους αρµόδιους 

φορείς, για να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά το υπερβάλλον βάρος και η 

παχυσαρκία από τη µικρή κυρίως ηλικία. 
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Summary 

 

Introduction 

Physical activity (PA) and Healthy Diet (HD) are related to children’s health and 

contribute to their physical, psychological and emotional growth and development. 

Despite the above, many children are not active and do not eat healthy. The aims of 

the present research were: (a) to estimate longitudinally the PA, Dietary Habits (DH), 

Sedentary Behaviors (SB), Body Mass Index (BMI), percentage of Body Fat (% BF), 

and the personal/psychological factors that are related with to students’ PA and HD, 

(b) to examine the factorial structure and the factorial invariance of the scales that 

evaluated the above personal/psychological factors, (c) to detect the relations 

between the examined variables of the students and their parents, (d) to estimate the 

prediction of the PA and HD from the examined factors and (e) to investigate a 

proposed causal model for the prediction of students’ PA and HD, in three periods 

during a school year. 

 

Methods 

In the present research participated 707 students of the 5th and 6th grade of 12 

primary schools from Halkida and 372 parents. The measurements were conducted at 

the beginning (October), in the middle (February) and at the end (May) of the school 

year. Anthropometric measures in children were realized and questionnaires were 

filled by the children themselves and their parents. The PA was assessed by “Self 

Administered Physical Activity Checklist” (SAPAC), the DH by “Food Frequencies 

Questionnaire” (FFQ), the parents’ PA by “Baecke Questionnare of Habitual 

Physical Activity” and the personal/psychological factors and parents’ remained 

variables, by relevant scales. The statistical analyses of data involved the descriptive 

statistics, t-test, Two-way ANOVA with repeated measures, Pearson’s r, 

confirmatory factors analysis, measurement invariance of scales, Cronbach’s a, 

hierarchical multiple regression and path analysis through structural equation 

modeling.  

 

Results 

According to the results the percentages of the active students were 69.7%, 73.8% 

and 83.2% and the percentages of students that devoted two and more hours a day to 

SB were 39.4%, 45.9% and 45.4%, in the three measures accordingly. During the 

school year an increase in all the indicators of PA, in and out of school, and a 

decrease in SB were observed. Boys were more active than girls, in every 

measurement, whereas they didn’t differ with regard to the SB and the students of the 

5
th
 grade were more active than students of the 6

th
 grade, only in the 3

rd
 

measurement. 

In parallel the percentages that according to Dietary Pyramid satisfied the 

proposed portions of dairy products’ consumption ranged from 60.0% to 66.6%, 

cereals from 1.2% to 1.5%, proteins from 9.9% to 17.9%, fruits from 46.6% to 

53.2%, vegetables from 0.2% to 0.7% and fruits and vegetables from 9.0% to 9.8%, 

in the three measurements respectively. During the school year the frequency of 

consumption of dairy products, cereals, and proteins was decreased, the frequency of 

consumption of vegetables and unhealthy food remained the same and the frequency 

of consumption of fruits was increased. In the three measurements, boys consumed 
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more unhealthy food than girls and the students of the 5
th
 grade consumed more often 

cereals than the students of 6
th
 grade. Furthermore, the percentages of underweight 

students, based on BMI, ranged from 3.9% to 5.8%, normal weight from 26.9% to 

59.8%, overweight from 26.9% to 29.4% and obese from 6.3% to 9.5%, in the three 

measurements respectively. In the others words, the percentage of children with 

normal weight was around 60%, whereas the percentage of children who were 

overweight and obese was 38%. During the school year, an increase in BMI and % 

BF of the students was observed, with boys having greater BMI than girls. 

Additionally, the family’s economic level was related positively with the PA and 

the frequency of consumption of dairy products and negatively with the students’ SB. 

Similarly, the parents’ educational level was related positively with the PA, the 

frequency of consumption of dairy products and negatively with the frequency of 

consumption of unhealthy food, the BMI and the % BF of the students. In parallel, 

PA, HD, frequency of consumption of unhealthy food and BMI of the students were 

related positively with the according behaviours of the parents. Furthermore, 

students’ PA was related positively with the frequency of consumption of dairy 

products, cereals, fruits and vegetables in the three measurements, and negatively 

with the SB, in the 2nd and 3rd measurement. Finally, it was found that SB is related 

positively with the frequency of consumption of unhealthy food, the BMI and % BF, 

in the three measurements, whereas the BMI and % BF were related positively with 

the frequency of consumption of unhealthy food and negatively with the frequency 

of consumption of cereals. 

In parallel, the scales that assessed the personal/psychological factors related to 

the PA and HD displayed normal distribution and multivariable normality of 

questions, medium to high coefficients of internal consistency and satisfactory 

factorial structure, while their measurements appeared equivalent to the boys and 

girls. Moreover, the final prediction model of “PA” interpreted the 78% of its 

variation with important predictors the sex, “self efficacy”, “intention” and 

“attitudes” and the final prediction model of “HD” interpreted the 60% of its 

variation with important predictors the “intention”, “attitudes”, “perceived behavior 

control”, “self efficacy” and “perceived barriers”, in the analysis of the 1
st
 

measurement. 

Finally, the percentage of children’s “PA” variation explained by proposed causal 

model was 80.2%, 76.7%, and 78.4% in the three measurements accordingly. The 

“perceived behaviour control” and “self efficacy in large participation in PA” 

affected positively the “PA” in the three measurements, while “self efficacy in small 

participation in PA” affected negatively the “PA” only in the 2
nd
 measurement. 

Similarly, the percentage of “HD” variation that was interpreted by proposed causal 

model was 63.0%, 56.7%, and 53.4%, in the three measurements respectively. The 

“perceived behaviour control” and “low self efficacy” in the three measurements and 

the “high self efficacy” in the 3
rd
 measurement affected positively the “HD”. 

 

Discussion - Conclusions 

Although the percentages of active students are quite satisfactory, there is a 

percentage of students that doesn’t satisfy the proposed criteria of participation in 

PA, whereas at the same time there is a significant percentage of students that spends 

more time than the proposed to SB. In parallel, the students’ diet seems poor in 

cereals, proteins, fruits, and vegetables, while four out of ten children are overweight 
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and obese. In addition, the increase of PA during the school year shows the 

significant contribution of school, which has the potential to create chances to 

students in order to be active and cover large part of their mobility. Thus, the 

decrease of the frequency of consumption of dairy products, cereals, proteins and the 

increase of the percentages of overweight and obesity underline the danger for the 

students’ health. Therefore, the design and application of interventions, strategies, 

politics and tactics for the promotion of PA and HD and the avoidance of SB in 

children, should mainly focus on the psychological factors and involve parents, 

school, and all the competent bodies, in order to counter effectively the overweight 

and obesity mainly from an early age.  
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Εισαγωγή 

 1 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Ορισµός του προβλήµατος 

Επιδηµιολογικές και κλινικές 

µελέτες έχουν δείξει ότι η Φυσική 

∆ραστηριότητα (Φ∆) και η Υγιεινή 

∆ιατροφή (Υ∆) σχετίζονται µε την 

υγεία των παιδιών, συµβάλλοντας στη 

σωµατική, ψυχολογική και συναισθη-

µατική τους ανάπτυξη και εξέλιξη 

(Janssen & LeBlanc, 2010; Moore, 

Bradlee, Gao, & Singer, 2008; Reaven, 

2005; Ventura et al., 2008; Warburton, 

Nicol, & Bredin, 2006). Παρά τις 

ευεργετικές επιδράσεις της Φ∆ στη 

συνολική ανάπτυξη και εξέλιξη των 

παιδιών, έχει διαπιστωθεί αφ’ ενός ότι 

ένα σηµαντικό ποσοστό των παιδιών 

δεν συµµετέχει επαρκώς σε Φ∆, µη 

ικανοποιώντας τα κριτήρια συµµετοχής 

σε Μέτριες και Έντονες Φυσικές ∆ρα-

στηριότητες (ΜΕΦ∆) και αφ’ ετέρου 

ότι η συµµετοχή των παιδιών σε Φ∆ 

µειώνεται µε την πάροδο της ηλικίας 

(Keresztes, Piko, Pluhar, & Page, 2008; 

Loucaides, Jago, & Theophanous, 

2011; Wrotniak et al., 2007). Παράλ-

ληλα, παρά τη θετική επίδραση της Υ∆ 

στην υγεία των παιδιών, έχει βρεθεί ότι 

τα παιδιά δεν καταναλώνουν τις 

µερίδες που προτείνει η ∆ιατροφική 

Πυραµίδα (Food Guide Pyramid: US 

Department of Agriculture, 1992), 

σύµφωνα µε την οποία η ηµερήσια 

κατανάλωση γαλακτοκοµικών θα 

πρέπει να είναι 2-3 µερίδες, δηµη-

τριακών 6-11 µερίδες, πρωτεϊνούχων 

τροφών 2 µερίδες, φρούτων 2-4 

µερίδες και λαχανικών 3-5 µερίδες 

(Cavadini, Decarli, Dirren, Cauderay, 

Narring, & Michaud, 1999; Lytle & 

Kubik, 2003; Wind et al., 2006). 

Εποµένως, η κατανάλωση γαλακτο-

κοµικών προϊόντων, φρούτων και 

λαχανικών εµφανίζεται µειωµένη, ενώ 

η κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών, 

όπως κορεσµένων λιπαρών, νατρίου, 

ζάχαρης, αναψυκτικών και γλυκών 

εµφανίζεται πάνω από τα προτεινόµενα 

όρια (Moreira et al., 2010; Vadiveloo, 

Zhu, & Quatromoni, 2009; Xie, 

Gilliland, Li, & Rockett, 2003).  

Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχουν 

αρκετές επιδηµιολογικές µελέτες που 

να αξιολογούν τα επίπεδα της Φ∆ και 

των ∆ιατροφικών Συνηθειών (∆Σ) 

παιδιών προεφηβικής ηλικίας, σηµα-

ντικές όµως µελέτες δείχνουν τον 

ανησυχητικό βαθµό αύξησης των 

παραγόντων κινδύνων υγείας, που 

οφείλονται στις αυξηµένες Καθιστικές 

Συνήθειες (ΚΣ) και στη µη Υ∆ των 

παιδιών (Βouziotas, Koutedakis, 

Shiner, Pananakakis, Fotopoulou, & 

Cara, 2001). Τα Ελληνόπουλα 

αφιερώνουν µικρό ποσοστό του 

ελεύθερου χρόνου τους σε ΜΕΦ∆, 

εντός και εκτός των ωρών του 

σχολείου και παράλληλα, εγκατα-

λείπουν την παραδοσιακή Μεσογειακή 

∆ιατροφή, που αποτελεί ένα υγιές 

διατροφικό µοντέλο και υιοθετούν τη 

διατροφή των ∆υτικών Χωρών 

(Hassapidou & Bairaktari, 2001; 

Linardakis, Sarri, Pateraki, Sbokos, & 

Kafatos, 2008; Loucaides et al., 2011).  

Αρκετοί ερευνητές µέχρι τώρα, 

προσπάθησαν να εξετάσουν τους 

παράγοντες που πιθανώς σχετίζονται 

µε τη δραστηριότητα και τη διατροφή 

των παιδιών. Τα ερευνητικά τους 

δεδοµένα, έδειξαν ότι η συµµετοχή των 

παιδιών σε Φ∆ καθορίζεται και 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, 

όπως βιολογικούς και παράγοντες 

ανάπτυξης, ψυχολογικούς, κοινωνικούς 

και πολιτιστικούς, παράγοντες 

συµπεριφοράς και παράγοντες φυσικού 

περιβάλλοντος (Drenowatz et al., 2010; 

Lubans, Foster, & Biddle, 2008; Park 

& Kim, 2008; Sallis, Prochaska, & 

Taylor, 2000). Τα αγόρια εµφανίζονται 

να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε 

Φ∆, αλλά και περισσότερο χρόνο σε 
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ΚΣ σε σχέση µε τα κορίτσια (Olds et 

al., 2009; Rowlands, Pilgrim, & Eston, 

2008; Te Velde et al., 2007). 

Επίσης, η καρδιαγγειακή και µυο-

σκελετική ευρωστία των παιδιών 

βρέθηκε να σχετίζεται περισσότερο µε 

την Έντονη Φυσική ∆ραστηριότητα 

(ΕΦ∆) παρά µε τη Μέτρια Φυσική 

∆ραστηριότητα (ΜΦ∆), η οποία 

εµφανίζεται να εξηγεί ένα µικρό µόνο 

ποσοστό της διακύµανσής της 

(Martínez-Vizcaíno & Sánchez-López, 

2008). Παράλληλα, οι κινητικές 

δεξιότητες διαδραµατίζουν σηµαντικό 

ρόλο στη δραστηριότητα του ελεύθε-

ρου παιγνιδιού και στην οργανωµένη 

Φ∆, αν και η σχέση των κινητικών 

δεξιοτήτων µε τα επίπεδα της Φ∆ των 

παιδιών δεν είναι ξεκάθαρη (Harten, 

Olds, & Dollman, 2008; Okely, Booth, 

& Patterson, 2001). 

Σχετικά µε τη σχέση υπερβάλλοντος 

βάρους και παχυσαρκίας µε τη Φ∆ των 

παιδιών, αναφέρθηκε ότι το 78% των 

µελετών εµφανίζουν µία αρνητική 

συσχέτιση, το 4% µία θετική συσχέ-

τιση, ενώ το 18% των µελετών καµία 

συσχέτιση µεταξύ Φ∆ και λιπώδους 

µάζας (Rowlands, Ingledew, & Eston, 

2000). Εκτός αυτών, παρατηρήθηκε 

µία θετική σχέση του υπερβάλλοντος 

βάρους και της παχυσαρκίας µε τις ΚΣ 

και ιδιαίτερα, µε την τηλεθέαση, καθώς 

τονίζεται ότι τα υπέρβαρα και παχύ-

σαρκα παιδιά είναι πιο υποκινητικά, 

συµµετέχουν σε περισσότερες ΚΣ και 

βλέπουν περισσότερο χρόνο τηλεό-

ραση (Butte, Puyau, Adolph, Vohra, & 

Zakeri, 2007; Janssen, Katzmarzyk, 

Bouce, King, & Pickett, 2004; Shah, 

Diwan, Rao, Bhabhor, Gokhle, & 

Mehta, 2008; Τάµπαλης, 2011). Εν 

τούτοις, επισηµαίνεται σε κάποιες 

µελέτες η θετική αλλά όχι σηµαντική 

σχέση ανάµεσα στο ∆ΜΣ και την 

τηλεθέαση και ανάµεσα στο υπερβάλ-

λον βάρος και τη χρήση των ηλεκτρο-

νικών υπολογιστών (Bukara-

Radujkovic & Zdravkovic, 2009; 

Janssen et al., 2005; Κάµτσιος & 

∆ιγγελίδης, 2007). 

Όσον αφορά στη σχέση της Φ∆ των 

παιδιών µε τους ψυχολογικούς 

παράγοντες, στις σχετικές µελέτες, η 

Φ∆ ελεύθερου χρόνου και η 

οργανωµένη Φ∆ σχετίστηκαν θετικά 

µε την πρόθεση των παιδιών να είναι 

δραστήρια, την αυτοαποτελεσµατικό-

τητα, τις θετικές στάσεις, τον αντι-

λαµβανόµενο έλεγχο, την προτίµηση 

σε Φ∆, την ευχαρίστηση στο µάθηµα 

της ΦΑ, τη σηµαντικότητα της 

άσκησης, τα αντιλαµβανόµενα οφέλη, 

την αυτοεκτίµηση και τις αντιλαµβα-

νόµενες ικανότητες των παιδιών 

(Dowda, Dishman, Pfeiffer, & Pate, 

2007; Heitzler, Martin, Duke, & 

Huhman, 2006) και αρνητικά µε τα 

αντιλαµβανόµενα εµπόδια, το άγχος 

και τη µελαγχολία (Biddle, Gorely, & 

Stensel, 2004; Parfitt, & Eston, 2005; 

Patnode, Lytle, Erickson, Sirard, Barr-

Anderson, & Story, 2010). 

Παράλληλα, η Φ∆ των παιδιών 

εµφανίζεται να σχετίζεται µε ορισµένες 

συµπεριφορές, όπως Υ∆, ΚΣ, προη-

γούµενη Φ∆, συµµετοχή σε οµαδικά 

αθλήµατα, κάπνισµα, χρήση αλκοόλ 

κ.ά. (Kelishadi et al., 2007; Sallis et al., 

2000). Τα δραστήρια παιδιά εµφανί-

ζονται να καταναλώνουν µεγαλύτερες 

ποσότητες γάλακτος, πρωτεϊνούχων 

τροφών, φρούτων και λαχανικών και 

να προσλαµβάνουν µικρότερες ποσό-

τητες λιπαρών σε σχέση µε τα µη 

δραστήρια παιδιά (Jago et al., 2004; 

Lasheras, Aznar, Merino, & Gil López, 

2001; Τσαµίτα, 2003). Επιπλέον, οι ΚΣ 

εµφανίζονται να σχετίζονται αφ’ ενός 

µε τη µεγαλύτερη ηµερήσια κατά-

νάλωση ανθυγιεινών τροφών, τροφών 

µε πολλά λιπαρά, ζάχαρη και λίγα 

µικροθρεπτικά συστατικά και αφ’ 

ετέρου µε τη µικρότερη κατανάλωση 

φρούτων, λαχανικών, φυτικών ινών και 

βιταµίνης C (Carandente, Roveda, 
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Montaruli, & Pizzini, 2009; Dixon, 

Scully, Wakefield, White, Crawford, 

2007; Yannakoulia, Karayiannis, 

Terzidou, Kokkevi, & Sidossis, 2004).  

Στη συνέχεια, ο ρόλος των γονέων 

θεωρείται αρκετά σηµαντικός στη 

συµµετοχή των παιδιών σε Φ∆. Οι 

γονείς µπορούν να επιδράσουν, είτε 

άµεσα µέσω της δικής τους συµπε-

ριφοράς, είτε έµµεσα µέσω των πι-

στεύω τους, στη δραστηριότητα των 

παιδιών τους (Beets, Vogel, Chapman, 

Pitetti, & Cardinal, 2007; Dowda et al., 

2007; Singh, Kogan, Siahpush, & Van 

Dyck, 2008). Παράλληλα, η δοµή της 

οικογένειας, το οικονοµικό και µορφω-

τικό επίπεδο και το επάγγελµα των 

γονέων, εµφανίζονται να σχετίζονται 

µε τη Φ∆ των παιδιών (Dollman & 

Lewis, 2010; Hesketh, Crawford, & 

Salmon, 2006; Sener, Copperman, 

Pendyala, & Bhat, 2008). Τέλος, 

σύµφωνα µε τις απόψεις των ερευ-

νητών η Φ∆ των παιδιών σχετίζεται µε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως 

υποδοµές αναψυχής και µεταφοράς, 

ελεύθερος χρόνος, ασφάλεια στη γει-

τονιά, ευκαιρίες για άθληση, εποχή, το-

πος, αθλητικός εξοπλισµός και αθλητι-

κή υλικοτεχνική υποδοµή των σχολεί-

ων (Davison & Lawson, 2006; Harten 

et al., 2008; Holt, Spence, Sehn, & 

Cutumisu, 2008). 

Όσον αφορά στην επίδραση παρα-

γόντων που µπορούν να επιδράσουν 

στις ∆Σ των παιδιών, βρέθηκε ότι το 

φύλο, η ηλικία, το βάρος του σώµατος, 

η επιθυµία και η γευστικότητα των 

γευµάτων, η διαθεσιµότητα της τρο-

φής, οι γνώσεις διατροφής και υγείας, 

τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια, η αυτο-

αποτελεσµατικότητα στην κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών, η διατροφή 

των γονέων και το εισόδηµά τους, η 

άσκηση, τα µηνύµατα Υ∆ από τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης και από την 

εφαρµογή των σχολικών προγραµµά-

των και κάποιες συµπεριφορές, όπως 

Φ∆, ΚΣ, κατανάλωση αλκοόλ και 

χρήση καπνού, έχουν σχέση µε την 

επιλογή και την κατανάλωση της τρο-

φής των παιδιών (Elfhag, Tholin, & 

Rasmussen, 2008; Forshee, Anderson, 

& Storey, 2004; Moreira et al., 2010; 

Xie et al., 2003). Ειδικότερα, διαπιστώ-

θηκε ότι τα κορίτσια ακολουθούν υγιει-

νότερες ∆Σ σε σχέση µε τα αγόρια (Al 

Sabbach, Vereecken, Kolsteren, 

Abdeen, & Maes, 2007; Riediger, 

Shooshtari, & Moghadasian, 2007), 

όπως και τα µικρότερα σε ηλικία 

παιδιά σε σχέση µε τα µεγα-λύτερα 

παιδιά (Collison, Zaidi, Subhani, Al-

Rubeaan, Shoukri, & Al-Mohanna, 

2010; Lien, Lytle, & Klepp, 2001; 

Lytle & Kubik, 2003; Riediger et al., 

2007). 

Επιπρόσθετα, τα παιδιά καταναλώ-

νουν τροφές που είναι πιο γευστικές, 

πιο αρεστές και περισσότερο διαθέσι-

µες στο σπίτι ή στο σχολείο (Kubic, 

Lytle, & Fulkerson, 2005; Vereecken, 

van Damme, & Maes, 2005). Οι 

προτιµήσεις και οι επιλογές τους επη-

ρεάζονται κατά πολύ από τη συσκευα-

σία, τη µάρκα και τη διαφήµιση των 

τροφών (marketing) (Ayala, Baquero, 

Arredondo, Campell, Larios, & Elder, 

2007; Batada Seitz, Wootan, & Story, 

2008). Οι διαφηµίσεις προβάλλουν 

περισσότερο ανθυγιεινές τροφές και λι-

γότερο υγιεινές τροφές, φρούτα και λα-

χανικά (Batada et al., 2008; Dennison 

& Edmunds, 2008). Επίσης, παιδιά που 

έχουν γνώσεις και είναι ενήµερα για 

την Υ∆ καταναλώνουν υγιεινότερες 

τροφές (Guenther, Jensen, Batres-

Marquez, & Chen, 2005; Wardle, 

Parmenter, & Waller, 2000), αν και 

εµφανίζονται παιδιά που οι επιλογές 

τους δεν αντανακλούν αυτή τη γνώση, 

ιδιαίτερα µέσα στο σχολείο και µέσα 

στο κοινωνικό περιβάλλον που ζουν 

(Brown, Mcllveen, & Strugnell, 2000; 

Pirouznia, 2001; Warren, Parry, Lynch, 

& Murphy, 2008).  
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Ακολούθως, η συµπεριφορά των 

παιδιών προς την Υ∆ επηρεάζεται από 

τη δοµή, τις συµπεριφορές, τις στάσεις 

και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 

της οικογένειας, το θετικό µοντέλο των 

γονέων και την Υ∆ τους (Ayala et al., 

2007; Elfhag et al., 2008). Η διατροφή 

των ίδιων των γονέων και η οικογε-

νειακή υποστήριξη φαίνεται να είναι 

σηµαντικοί παράγοντες στην υιοθέτη-

ση και διατήρηση υγιεινών ∆Σ των 

παιδιών (Ayala et al., 2007; Cullen, 

Baranowski, Riltenberry, Cosart, 

Hebert, & de Moor, 2001; Scaglioni, 

Salvioni, & Galimberti, 2008), όπως 

και το υψηλό οικογενειακό εισόδηµα 

και µορφωτικό επίπεδο των γονέων 

φαίνεται να σχετίζονται µε τη σωστή 

και Υ∆ των παιδιών (Alderman, 

Hoogeveen, & Rossi, 2006; Merchant, 

Dehghan, Behnke-Cook, & Anand, 

2007; Moreira et al., 2010). Τέλος, 

αποδεικνύεται ότι η κατανάλωση Υ∆ 

σχετίζεται θετικά µε τα επίπεδα της Φ∆ 

και αρνητικά µε τις ΚΣ, το υπερβάλλον 

βάρος και την παχυσαρκία (Amin, Al-

Sultan, & Ali, 2008; Carandente et al., 

2009; Croll, Neumark-Sztainer, Story, 

Wall, Perry, & Harnack, 2006; 

Hendricks, Herbold, & Fung, 2004).  

Μέχρι τώρα, αρκετοί ερευνητές 

χρησιµοποίησαν θεωρίες και µοντέλα, 

όπως η Θεωρία της Σχεδιασµένης Συ-

µπεριφοράς (Ajzen, 1985), η Κοινωνι-

κογνωστική Θεωρία (Bandura, 1986), 

η Θεωρία των Σταδίων Αλλαγής της 

Συµπεριφοράς (Prochaska & 

DiClemente, 1983), το µοντέλο των 

Πιστεύω Υγείας (Becker, 1974) για να 

αναγνωρίσουν τους ανωτέρω παρά-

γοντες/µεσολαβητές και να κατά-

νοήσουν την επίδρασή τους στις συ-

γκεκριµένες συµπεριφορές, µε στόχο 

την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της 

µείωσης της δραστηριότητας και της 

Υ∆ των παιδιών. Η Θεωρία της 

Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς υποστη-

ρίζει ότι η συµπεριφορά του ατόµου 

καθορίζεται από τις «προθέσεις» 

(intentions) που έχει το άτοµο να εκτε-

λέσει τη συγκεκριµένη πράξη, οι οποί-

ες «προθέσεις» καθορίζονται µε τη σει-

ρά τους από την αλληλεπίδραση των 

«στάσεων» (attitudes), των «υποκειµε-

νικών νορµών» (subjective norms) και 

του «αντιλαµβανόµενου ελέγχου» 

(perceived behavioral control). 

Σύµφωνα µε την Κοινωνικο-γνωστική 

Θεωρία, η συµπεριφορά και η λειτουρ-

γία του ατόµου επηρεάζεται από τη συ-

νεχή αλληλεπίδραση της συµπεριφο-

ράς, των ενδοπροσωπικών στοιχείων 

του ατόµου και των γεγονότων του 

περιβάλλοντος. Ο πιο κεντρικός µηχα-

νισµός στην πρόβλεψη µιας συµπερι-

φοράς θεωρείται η «αυτοαποτελεσµα-

τικότητα» (self-efficacy) του ατόµου 

στην εκτέλεση αυτής της συµπεριφο-

ράς (Bandura, 1986). Η «αυτοαποτελε-

σµατικότητα» αφορά στο πώς και κατά 

πόσο το άτοµο αντιλαµβάνεται ότι εί-

ναι άξιο και ικανό να πραγµατοποιήσει 

µε επιτυχία κάποιο επιδιωκόµενο σκο-

πό ή κάποια συµπεριφορά. Τέλος, κυ-

ρίαρχο στοιχείο του µοντέλου των Πι-

στεύω Υγείας αποτελούν τα «εµπόδια» 

που το άτοµο αντιλαµβάνεται στην 

εκτέλεση µιας συµπεριφοράς, τα οποία 

το αποτρέπουν να την εκτελέσει 

(Becker, 1974). 

Εποµένως, σύµφωνα µε τις ανωτέρω 

θεωρίες και µοντέλα, όταν τα παιδιά 

έχουν την πρόθεση να είναι δραστήρια 

και να τρέφονται υγιεινά, όταν έχουν 

θετικές στάσεις προς τη Φ∆ και Υ∆ και 

δεν αντιλαµβάνονται εµπόδια σ’ αυτή 

την προσπάθειά τους, τότε αυξάνονται 

οι πιθανότητες να συµµετέχουν σε Φ∆ 

και να τρέφονται υγιεινά. Παρόµοια, 

όταν τα παιδιά πιστεύουν ότι: (α) τα 

άλλα σηµαντικά πρόσωπα στη ζωή 

τους προσδοκούν για αυτά να είναι 

δραστήρια και να τρέφονται υγιεινά, 

(β) είναι εύκολο να συµµετέχουν σε 

Φ∆ και να τρέφονται υγιεινά και (γ) 

είναι άξια και ικανά να είναι δραστήρια 
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και να τρέφονται υγιεινά τότε εµφα-

νίζονται πιο δραστήρια και ακολου-

θούν υγιεινότερες ∆Σ. Το σχολείο 

αποτελεί ένα ιδανικό πεδίο για την 

προαγωγή της Φ∆ και Υ∆ δίνοντας 

περισσότερες ευκαιρίες για συµµετοχή 

σε ΜΕΦ∆ και υιοθέτηση υγιεινών ∆Σ. 

Οι σχολικές δραστηριότητες µπορούν 

να προκαλέσουν αλλαγές στη γνώση, 

στις στάσεις προς την άσκηση και Υ∆, 

να αναπτύξουν δεξιότητες, να παρακι-

νήσουν και να αυξήσουν την αυτο-

πεποίθηση και την αυτοεκτίµηση των 

µαθητών/τριών. 

Αρκετοί ερευνητές λοιπόν, βασι-

ζόµενοι στις ανωτέρω θεωρίες, εξέ-

τασαν τους συγκεκριµένους παράγο-

ντες για να προβλέψουν αφ’ ενός τη 

συµµετοχή των παιδιών σε Φ∆ και αφ’ 

ετέρου την Υ∆ τους (Bebetsos, Chroni, 

& Theodorakis, 2002; Fila & Smith, 

2006; Heitzler et al., 2006; Ryan & 

Dzewaltowski, 2002). Παράλληλα, 

ορισµένοι µελετητές εφάρµοσαν δοµι-

κά µοντέλα βασιζόµενα στις ψυχολο-

γικές θεωρίες και εξήγησαν µέρος της 

διακύµανσης της Φ∆ και της Υ∆ των 

παιδιών (Fila & Smith, 2006; Rhodes, 

Macdonald, & McKay, 2006).  

Στη χώρα µας όπου γίνεται φανερή 

η µείωση της δραστηριότητας των παι-

διών και της κατανάλωσης των υγιει-

νών τροφών, έχουν εξεταστεί οι σχέ-

σεις των προσωπικών/ψυχολογικών 

παραγόντων, που αποτελούν δοµικά 

στοιχεία των συγκεκριµένων ψυχολογι-

κών θεωριών και µοντέλων, µε τις συ-

µπεριφορές της Φ∆ και Υ∆ σε φοιτη-

τές, εφήβους και ενήλικες και όχι σε 

παιδιά της προεφηβείας (Bebetsos et 

al., 2002; Καρκαλέτση Σκορδίλης, & 

Κουτσούκη, 2008; Theodorakis, 1994; 

Theodorakis, Natsis, Papaioannou, & 

Goudas, 2002). Επιπλέον, δεν αναφέ-

ρονται µελέτες που να έχουν επικε-

ντρωθεί στην αποτελεσµατικότητα 

θεωρητικών µοντέλων αιτιωδών σχέ-

σεων και να έχουν εξηγήσει τη διακύ-

µανση της Φ∆ και της κατανάλωσης 

υγιεινών τροφών, ούτε έχει εξεταστεί η 

πρόβλεψη των συµπεριφορών της Φ∆ 

και Υ∆ από τις εξεταζόµενες µετά-

βλητές των θεωριών και των µοντέλων 

διαχρονικά στους/στις µαθητές/τριες 

της προεφηβείας. Εποµένως, κύριος 

σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να 

εξετάσει την πρόβλεψη της Φ∆ και Υ∆ 

σε τρία χρονικά διαστήµατα στη 

διάρκεια ενός διδακτικού έτους, από 

ένα προτεινόµενο µοντέλο αιτιωδών 

σχέσεων που βασίζεται στη Θεωρία 

της Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς και 

της Κοινωνικογνωστικής Θεωρίας και 

στο µοντέλο των Πιστεύω Υγείας, σε 

µαθητές/τριες ∆ηµοτικού Σχολείου. 

1.2. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι 

κατά αρχή να αξιολογηθούν η Φ∆, οι 

ΚΣ, οι ∆Σ, ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος 

(∆ΜΣ), το ποσοστό σωµατικού λίπους 

(% ΣΛ) και οι προσωπικοί/ψυχολογικοί 

παράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ 

και την Υ∆ των µαθητών/τριών Ε΄ και 

ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικού, σε τρία χρονικά 

διαστήµατα στη διάρκεια ενός διδακτι-

κού έτους. Επιπλέον, σκοπός της έρευ-

νας είναι να ανιχνευτούν οι σχέσεις µε-

ταξύ Φ∆, ΚΣ, ∆Σ, ∆ΜΣ, % ΣΛ των 

µαθητών/τριών και µεταξύ εξεταζόµε-

νων µεταβλητών των µαθητών/τριών 

(Φ∆, ∆Σ, ∆ΜΣ, % ΣΛ) και εξεταζόµε-

νων µεταβλητών των γονέων, όπως το 

οικογενειακό εισόδηµα, το µορφωτικό 

επίπεδο, η Φ∆, η Υ∆, ο ∆ΜΣ, η παρό-

τρυνση των παιδιών για άσκηση και 

Υ∆ από τους γονείς και τα πιστεύω και 

αντιλαµβανόµενα εµπόδια των γονέων 

στην άσκηση των παιδιών τους.  

Επιπρόσθετος κύριος σκοπός της 

παρούσας µελέτης αποτελεί η εξέταση 

ενός θεωρητικού µοντέλου αιτιωδών 

σχέσεων που προβλέπει τη Φ∆ και την 

Υ∆ των µαθητών/τριών διαχρονικά, 

χρησιµοποιώντας δοµικά στοιχεία από 

τη Θεωρία της Σχεδιασµένης Συµπερι-
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φοράς, την Κοινωνικογνωστική Θεω-

ρία και το Μοντέλο των Πιστεύω Υγεί-

ας, όπως «πρόθεση», «στάσεις», «υπο-

κειµενικές νόρµες», «αντιλαµβανόµε-

νος έλεγχος», «αυτοαποτελεσµατικότη-

τα» και «αντιλαµβανόµενα εµπόδια». 

Εξετάστηκαν δηλ. κατά πόσο οι «στα-

σεις», οι «υποκειµενικές νόρµες», ο 

«αντιλαµβανόµενος έλεγχος», η «αυτο-

αποτελεσµατικότητα» και τα «αντιλαµ-

βανόµενα εµπόδια» επιδρούν στην 

«πρόθεση» των µαθητών για Φ∆ και 

Υ∆ και κατά πόσο η «πρόθεση» για 

Φ∆ και Υ∆, ο «αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος» και η «αυτοαποτελεσµατικό-

τητα» επιδρούν στις συµπεριφορές της 

«Φ∆» και «Υ∆», αντίστοιχα, σε τρία 

χρονικά διαστήµατα στη διάρκεια ενός 

διδακτικού έτους. 

Πιο αναλυτικά στη συγκεκριµένη 

έρευνα: 

(α) αξιολογήθηκαν η Φ∆, οι ΚΣ, οι 

∆Σ, ο ∆ΜΣ και το % ΣΛ των µαθη-

τών/τριών, σε τρεις χρόνους στη διάρ-

κεια ενός διδακτικού έτους, 

(β) εξετάστηκε η παραγοντική δοµή 

και η ισοδυναµία µέτρησης των κλιµά-

κων που αξιολόγησαν τους προσωπι-

κούς/ψυχολογικούς παράγοντες που 

σχετίζονται µε τη Φ∆ και την Υ∆, 

(γ) αξιολογήθηκαν οι προσωπικοί 

/ψυχολογικοί παράγοντες, όπως «πρό-

θεση», «στάσεις», «υποκειµενικές νόρ-

µες», «αντιλαµβανόµενος έλεγχος», 

παράγοντες της «αυτοαποτελεσµατικό-

τητας» και παράγοντες των «αντιλαµ-

βανόµενων εµποδίων» που σχετίζονται 

µε τη Φ∆ και την Υ∆ των µαθητών 

/τριών, 

(δ) σχετίστηκαν αφ’ ενός οι εξετα-

ζόµενες µεταβλητές των µαθητών 

/τριών (Φ∆, ΚΣ, ∆Σ, ∆ΜΣ, % ΣΛ) και 

αφ’ ετέρου οι εξεταζόµενες µεταβλητές 

των µαθητών/τριών (Φ∆, ΚΣ, ∆Σ, 

∆ΜΣ, % ΣΛ) µε τις εξεταζόµενες µετα-

βλητές των γονέων (οικογενειακό εισό-

δηµα, µορφωτικό επίπεδο, Φ∆, Υ∆, 

∆ΜΣ, παρότρυνση των παιδιών για 

άσκηση και Υ∆ από τους γονείς, 

πιστεύω και αντιλαµβανόµενα εµπόδια 

των γονέων στην άσκηση των παιδιών 

τους),  

(ε) εξετάστηκε η πρόβλεψη της Φ∆ 

και Υ∆ από δηµογραφικούς/βιολογι-

κούς παράγοντες, ψυχολογικούς παρά-

γοντες, συµπεριφορές που σχετίζονται 

µε τη Φ∆ και Υ∆ και από κοινωνικούς 

παράγοντες, 

(στ) διερευνήθηκε ο βαθµός συσχέ-

τισης της «πρόθεσης» για Φ∆ και Υ∆, 

των «στάσεων» προς τη Φ∆ και Υ∆, 

των «υποκειµενικών νορµών» στη Φ∆, 

του «αντιλαµβανόµενου ελέγχου» στη 

Φ∆ και Υ∆, των παραγόντων της 

«αυτοαποτελεσµατικότητας» στη Φ∆ 

και Υ∆ και των παραγόντων των «αντι-

λαµβανόµενων εµποδίων» στη Φ∆ και 

Υ∆ µε τις συµπεριφορές της «Φ∆» και 

«Υ∆» των µαθητών/τριών, 

(ε) διερευνήθηκε το προτεινόµενο 

µοντέλο αιτιωδών σχέσεων για την 

πρόβλεψη της Φ∆ και της Υ∆ των µα-

θητών/τριών, σε τρία χρονικά διαστή-

µατα κατά τη διάρκεια ενός διδακτικού 

έτους. Ειδικότερα, επιδιώχθηκε: 

• να διερευνηθεί η ικανότητα 

πρόβλεψης της «πρόθεσης» για Φ∆ και 

Υ∆ από τους προσωπικούς/ψυχολογι-

κούς παράγοντες («στάσεις», «υποκει-

µενικές νόρµες», «αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος», παράγοντες της «αυτοαπο-

τελεσµατικότητας», παράγοντες των 

«αντιλαµβανόµενων εµποδίων») και 

• να διερευνηθεί η ικανότητα 

πρόβλεψης των συµπεριφορών της 

«Φ∆» και «Υ∆» από την «πρόθεση» 

για Φ∆ και Υ∆, τον «αντιλαµβανόµενο 

έλεγχο» Φ∆ και Υ∆ και τους παρά-

γοντες της «αυτοαποτελεσµατικότη-

τας» στη Φ∆ και Υ∆ (Σχ. 1.4.) 

1.3. Σηµασία της Έρευνας  

Από τα µέχρι τώρα ερευνητικά απο-

τελέσµατα, είναι αναµφισβήτητη η θε-

τική επίδραση της Φ∆ και της Υ∆ στη 

σωµατική και ψυχολογική υγεία των 
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παιδιών. Πολλές φορές αρχικές βλά-

βες, σηµαντικές σε µακροχρόνιες ασθέ-

νειες, δηµιουργούνται αµετάκλητα κα-

τά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και 

προσπάθειες για πρόληψη αυτών των 

ασθενειών στα µετέπειτα στάδια της 

ζωής δεν έχουν πάντα θετικά αποτελέ-

σµατα. Παρόλα αυτά, αρκετά παιδιά 

δεν είναι δραστήρια και δεν τρέφονται 

υγιεινά. Παράλληλα, συµπεριφορές, 

όπως η Φ∆, οι ΚΣ και η Υ∆ υιοθετού-

νται στην παιδική ηλικία, η οποία είναι 

µια περίοδος µάθησης, µίµησης και 

οικοδόµησης θετικών στάσεων και συ-

µπεριφορών και τείνουν να διατηρού-

νται στην ενήλικη ζωή, δίνοντας της 

ποσοτική και ποιοτική υπόσταση. Στη 

χώρα µας, εµφανίζονται κάποιες προ-

σπάθειες προάσπισης και προαγωγής 

της Φ∆ και της Υ∆ των παιδιών από 

τους γονείς και από το σχολείο που 

µπορεί να διαδραµατίσει ένα υποστηρι-

κτικό και προληπτικό ρόλο. Το σχολείο 

αποτελεί ίσως, το καταλληλότερο και 

σηµαντικότερο περιβάλλον για να 

προαχθεί η Φ∆ και η Υ∆ των µαθητών 

/τριών, αυξάνοντας τις γνώσεις τους 

και δηµιουργώντας κίνητρα για συµµε-

τοχή σε Φ∆ και για επιλογές υγιεινών 

τροφών. Η Φυσική Αγωγή (ΦΑ) και οι 

σχολικές δραστηριότητες µπορούν να 

δώσουν τη δυνατότητα στους µαθητές 

/τριες να καλύψουν ένα ποσοστό της 

Φ∆ τους που απαιτείται για να εξασφα-

λιστεί η υγεία τους, να καλλιεργήσουν 

θετικές στάσεις προς την άσκηση και 

τον αθλητισµό και να αποκτήσουν 

γνώσεις και εµπειρίες που θα τους 

ωθήσουν να αθλούνται στη µετέπειτα 

ζωή τους.  

Εποµένως, η σηµαντικότητα αυτής 

της διερεύνησης βασίζεται στο γεγονός 

ότι: (α) στη χώρα µας τα σχετικά δεδο-

µένα δεν είναι επαρκή για µια πλήρη 

τεκµηριωµένη άποψη, (β) η παιδική 

ηλικία είναι σηµαντική περίοδος για 

την πρόληψη ορισµένων ασθενειών 

που οι αρχικές τους βλάβες δηµιουρ-

γούνται κατά τη διάρκειά της και (γ) η 

παιδική ηλικία είναι περίοδος µάθησης, 

µίµησης και οικοδόµησης θετικών στα-

σεων και υγιεινών συµπεριφορών. 

Οποιαδήποτε λοιπόν, διαδικασία προα-

γωγής θετικών στάσεων σε θέµατα 

υγείας και ιδιαίτερα, διαδικασία από-

κτησης υγιεινών συµπεριφορών, όπως 

η Φ∆ και η Υ∆ είναι πολύ σηµαντική 

στις σχολικές ηλικίες.  

Επιπρόσθετα, η µείωση της δρα-

στηριότητας των παιδιών και της κατα-

νάλωσης των υγιεινών τροφών, που 

αναµφισβήτητα οδηγεί στην εµφάνιση 

σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία και 

στην ποιότητα ζωής τους, δείχνει αφ’ 

ενός την αναγκαιότητα να εξεταστεί 

κατά πόσο τα παιδιά ενδιαφέρονται ή 

έχουν την πρόθεση να είναι δραστήρια 

και να τρέφονται υγιεινά και αφ’ ετέ-

ρου να καθοριστούν, οι παράγοντες 

εκείνοι που επηρεάζουν τη συγκεκρι-

µένη πρόθεση των παιδιών. Η διαδικα-

σία αυτή θεωρείται απαραίτητη στον 

σχεδιασµό παρεµβατικών προγραµµά-

των που στοχεύουν να βοηθήσουν τους 

µαθητές/τριες να αυξήσουν τη δραστη-

ριότητά τους, να καταναλώνουν υγιει-

νές τροφές και να αποφεύγουν την κα-

τανάλωση ανθυγιεινών τροφών. Η ανα-

γνώριση και η κατανόηση των παραγό-

ντων εκείνων που επιδρούν στις συµπε-

ριφορές της Φ∆ και Υ∆ διευκολύνεται 

µε τη χρήση θεωρητικών µοντέλων πα-

ρακίνησης του ατόµου (Sallis et al., 

2000). Ένα από τα πιο δηµοφιλή ψυχο-

λογικά µοντέλα στο οπoίο έχουν επικε-

ντρώσει την προσοχή τους αρκετοί 

ερευνητές, είναι η Θεωρία της Σχεδια-

σµένης Συµπεριφοράς (Ajzen, 1991). 

Τα δεδοµένα όµως της αποτελεσµατι-

κότητας της συγκεκριµένης θεωρίας 

στην κατανόηση της συµµετοχής των 

παιδιών σε Φ∆ και της Υ∆ τους είναι 

περιορισµένα, ιδιαίτερα στη χώρα µας, 

γεγονός που οδηγεί στην αναγκαιότητα 

πραγµατοποίησης επιπλέον µελετών 

που θα βοηθήσουν στη διατύπωση πιο 
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τεκµηριωµένων απόψεων σχετικά µε 

το εξεταζόµενο θέµα. Προτάθηκε λοι-

πόν ένα θεωρητικό µοντέλο που χρησι-

µοποίησε δοµικά στοιχεία από τρεις 

θεωρίες (Θεωρία της Σχεδιασµένης Συ-

µπεριφοράς, Κοινωνικογνωστική θεω-

ρία, Μοντέλο των Πιστεύω της Υγείας) 

και που εξετάστηκε µέσω των δοµικών 

εξισώσεων (structural equation 

modeling). Με τον τρόπο αυτό διερευ-

νήθηκαν οι αιτιώδεις σχέσεις µεταξύ 

των παραγόντων που βασίζονται σε 

θεωρίες, σε τρία χρονικά διαστήµατα, 

στη διάρκεια εννέα µηνών, για να εξε-

ταστεί η σταθερότητα της πρόβλεψης 

της Φ∆ και Υ∆ από τους συγκεκριµέ-

νους παράγοντες. Εποµένως, µια εξέ-

ταση διαδροµών των προσωπικών 

/ψυχολογικών παραγόντων που σχετί-

ζονται µε τη Φ∆ και την Υ∆ των 

παιδιών και µάλιστα σε περισσότερους 

από ένα χρόνους, θα βοηθήσει ουσια-

στικά τους ερευνητές στην προσπάθειά 

τους να σχεδιάσουν και να εφαρµό-

σουν αποτελεσµατικά παρεµβατικά 

προγράµµατα, στρατηγικές, τακτικές 

και πρακτικές αύξησης της Φ∆ και Υ∆ 

των παιδιών, συµβάλλοντας όχι µόνο 

στην προαγωγή της υγείας, αλλά και 

της ποιότητας της ζωής τους. 

1.4. Εξεταζόµενο µοντέλο 

Το µοντέλο που προτείνεται στην 

παρούσα µελέτη αποτελεί ένα διευρυ-

µένο µοντέλο της Σχεδιασµένης Συ-

µπεριφοράς, όπου στα δοµικά του στοι-

χεία («στάσεις», «υποκειµενικές νόρ-

µες», «αντιλαµβανόµενος έλεγχος») 

ενσωµατώθηκαν δύο επιπλέον δοµικά 

στοιχεία, όπως η «αυτοαποτελεσµατι-

κότητα» και τα «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια». Συγκεκριµένα, στο προτει-

νόµενο µοντέλο εξετάζονται οι προσω-

πικοί/ψυχολογικοί παράγοντες, όπως 

«στάσεις», «υποκειµενικές νόρµες», 

«αντιλαµβανόµενος έλεγχος» (δοµικά 

στοιχεία της Θεωρίας της Σχεδιασµέ-

νης Συµπεριφοράς), «αυτοαποτελεσµα-

τικότητα» (δοµικό στοιχείο της Κοινω-

νικογνωστικής Θεωρίας) και «αντιλαµ-

βανόµενα εµπόδια», (δοµικό στοιχείο 

του µοντέλου των Πιστεύω της Υγεί-

ας), που σχετίζονται µε τη Φ∆ και την 

Υ∆ των µαθητών/τριών (Σχήµα 1.4.).  

Η «αυτοαποτελεσµατικότητα», που 

ορίζεται ως η αντιλαµβανόµενη ικα-

νότητα του ατόµου να εκτελεί µια 

συµπεριφορά, χρησιµοποιείται µερικές 

φορές για να καθορίσει τον «αντιλαµ-

βανόµενο έλεγχο». Ορισµένοι ερευνη-

τές θεωρούν ότι η «αυτοαποτελεσµατι-

κότητα» και ο «αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος» είναι ταυτόσηµες έννοιες 

(Ajzen, 1991; Bandura, 1998), ενώ 

κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι 

έννοιες διαφορετικές και θα πρέπει να 

εξετάζονται ξεχωριστά όταν εφαρµό-

ζεται η θεωρία της Σχεδιασµένης 

Συµπεριφοράς (Armitage & Conner, 

2001; Dzewaltowski et al. 1990, 

p.398). Θεωρείται ότι η «αυτοαποτε-

λεσµατικότητα» αφορά στην εσωτε-

ρική παρακίνηση του ατόµου για να 

εκτελέσει µια συµπεριφορά, ενώ ο 

«αντιλαµβανόµενος έλεγχος» αφορά 

στον έλεγχο που έχει το άτοµο σε εξω-

τερικούς παράγοντες που σχετίζονται 

µε τη συµπεριφορά του. Αναφέρεται δε 

ότι όταν η «αυτοαποτελεσµατικότητα» 

προστεθεί στο µοντέλο της θεωρίας της 

Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς προβλέ-

πει σηµαντικά την «πρόθεση» και τη 

συµπεριφορά (Armitage & Conner, 

1999; Fila & Smith, 2006; Martin, 

McCaughtry, & Shen, 2008; Trost, 

Pate, Dowda, Ward, Felton, & 

Saunders, 2002). Εν τούτοις, υπάρχουν 

και αντίθετες απόψεις σχετικά µε την 

ικανότητα της «αυτοαποτελεσµατικό-

τητας» να προβλέπει τη συµπεριφορά 

του ατόµου (Terry & Learly, 1995). 

Για τους λόγους αυτούς, στην παρούσα 

µελέτη η «αυτοαποτελεσµατικότητα» 

στη ΦΑ και στην Υ∆ των παιδιών προ-

στίθεται στο µοντέλο της θεωρίας της 

Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς και  
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εξετάζεται ξεχωριστά από τον «αντι-

λαµβανόµενο έλεγχο». Παράλληλα, σε 

σχετικές µελέτες τα «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια» στην άσκηση και στην Υ∆ 

των παιδιών θεωρούνται από τους ση-

µαντικότερους παράγοντες που σχετί-

ζονται µε τις συγκεκριµένες συµπερι-

φορές των παιδιών. Αρκετά παιδιά 

αντιλαµβάνονται εµπόδια που επιδρούν 

αρνητικά στην «πρόθεση» και στις 

προσπάθειές τους να συµµετέχουν σε 

Φ∆ και σπορ και να καταναλώνουν 

υγιεινές τροφές (Biddle et al., 2004; 

Patnode et al., 2010; Lytle et al., 2003; 

Wind et al., 2006). Για το λόγο αυτό, 

στη συγκεκριµένη µελέτη επιχειρήθηκε 

να εξεταστεί και ο παράγοντας «αντι-

λαµβανόµενα εµπόδια» στην προσπά-

θεια ελέγχου της προβλεπτικής ικανό-

τητας της θεωρίας της Σχεδιασµένης 

Συµπεριφοράς στη Φ∆ και την Υ∆ των 

παιδιών.  

Εποµένως, ως ανεξάρτητες µετά-

βλητές ορίσθηκαν οι «στάσεις», οι 

«υποκειµενικές νόρµες», ο «αντιλαµ-

βανόµενος έλεγχος», οι παράγοντες της 

«αυτοαποτελεσµατικότητας» και οι 

παράγοντες των «αντιλαµβανόµενων 

εµποδίων», ενώ ως εξαρτηµένες µετα-

βλητές ορίσθηκαν οι συµπεριφορές της 

«Φ∆» και της «Υ∆». Η µεταβλητή 

«πρόθεση» για Φ∆ ή για Υ∆ ορίσθηκε 

ως ενδιάµεση µεταβλητή, ως µετα-

βλητή που άλλοτε λαµβάνεται ως εξαρ-

τηµένη σε σχέση µε τις «στάσεις», τις 

«υποκειµενικές νόρµες», τον «αντιλαµ-

βανόµενο έλεγχο», τους παράγοντες 

της «αυτοαποτελεσµατικότητας» και 

τους παράγοντες των «αντιλαµβανόµε-

νων εµποδίων» και άλλοτε ως ανεξάρ-

τητη µεταβλητή σε σχέση µε τη «Φ∆» 

και την «Υ∆». Θεωρητικά λοιπόν, οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές «στάσεις», 

«υποκειµενικές νόρµες» και παράγο-

ντες των «αντιλαµβανόµενων εµπο-

δίων» επιδρούν στην «πρόθεση», η 

οποία µε τη σειρά της, επιδρά στη συ-

µπεριφορά. Παράλληλα, οι ανεξάρ-

Στάσεις 

Υποκειµενικές 

νόρµες 

Παράγοντες των 

Αντιλαµβανόµενων 

εµποδίων 

Παράγοντες της 

Αυτοαποτελεσµατικότητας 

Αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος 

Πρόθεση Συµπεριφορά 
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τητες µεταβλητές «αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος» και παράγοντες της «αυτο-

αποτελεσµατικότητας» επιδρούν τόσο 

άµεσα, όσο και έµµεσα µέσω της «πρό-

θεσης», στη συµπεριφορά. 

1.5. Ερευνητικά Ερωτήµατα 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που δια-

τυπώνονται στη συγκεκριµένη µελέτη 

είναι: 

1) ποιο είναι το επίπεδο Φ∆, οι ΚΣ, 

οι ∆Σ, ο ∆ΜΣ και το % ΣΛ µαθητών 

/τριών ηλικίας 11-12 ετών, από την 

Χαλκίδα, σε τρία χρονικά διαστήµατα 

στη διάρκεια ενός διδακτικού έτους; 

2) ποιοι είναι οι προσωπικοί/ψυχο-

λογικοί παράγοντες που σχετίζονται µε 

τη Φ∆ και Υ∆ («πρόθεση», «στάσεις», 

«υποκειµενικές νόρµες», «αντιλαµβα-

νόµενος έλεγχος», παράγοντες της 

«αυτοαποτελεσµατικότητας», παράγο-

ντες των «αντιλαµβανόµενων εµποδί-

ων»), στους/στις µαθητές/τριες ηλικίας 

11-12 ετών, από την Χαλκίδα; 

3) ποιο είναι το µορφωτικό και κοι-

νωνικό επίπεδο των γονέων, ο ∆ΜΣ, η 

Φ∆ και οι ∆Σ των γονέων; 

4) ποια είναι η «παρότρυνση» των 

γονέων για την άσκηση και την Υ∆ 

των παιδιών τους και ποια τα 

«πιστεύω» και τα «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια» των γονέων για την άσκηση 

των παιδιών τους; 

5) ποια είναι η σχέση της Φ∆ 

µαθητών/τριών µε τις ΚΣ τις ∆Σ, τον 

∆ΜΣ, το % ΣΛ και τους προσωπικούς 

/ψυχολογικούς παράγοντες που σχετί-

ζονται µε τη Φ∆; 

6) ποια είναι η σχέση των ∆Σ 

µαθητών/τριών µε τις ΚΣ, τον ∆ΜΣ, το 

% ΣΛ και τους προσωπικούς/ψυχολο-

γικούς παράγοντες που σχετίζονται µε 

την Υ∆; 

7) ποιες είναι οι σχέσεις της Φ∆ των 

µαθητών/τριών µε το εισόδηµα, το 

µορφωτικό επίπεδο, τη Φ∆, την «παρα-

κίνηση για άσκηση», τα «πιστεύω» και 

τα «αντιλαµβανόµενα εµπόδια στην 

άσκηση των παιδιών» των γονέων; 

8) ποιες είναι οι σχέσεις των ∆Σ των 

µαθητών/τριών µε το εισόδηµα, το 

µορφωτικό επίπεδο, τις ∆Σ και την 

«παρακίνηση για Υ∆ των παιδιών» των 

γονέων; 

9) ποια είναι η σχέση του ∆ΜΣ και 

του % ΣΛ των µαθητών/τριών µε τον 

∆ΜΣ των γονέων; 

10) ποια είναι πρόβλεψη της Φ∆ και 

Υ∆ από τους εξεταζόµενους δηµογρα-

φικούς/βιολογικούς παράγοντες, ψυχο-

λογικούς παράγοντες, συµπεριφορές 

που σχετίζονται µε τη Φ∆ και την Υ∆ 

και κοινωνικούς παράγοντες; 

11) ποια είναι η πρόβλεψη του 

προτεινόµενου µοντέλου αιτιωδών σχέ-

σεων Φ∆ και Υ∆, βασισµένου στη 

Θεωρία της Σχεδιασµένης Συµπερι-

φοράς, διαχρονικά; 

1.6. Ερευνητικές υποθέσεις 

Στην παρούσα µελέτη υποθέτουµε 

ότι: 

1) η Φ∆ των µαθητών/τριών σχε-

τίζεται αρνητικά µε τις ΚΣ, τον ∆ΜΣ, 

το % ΣΛ και θετικά µε την Υ∆, 

2) η Υ∆ των µαθητών/τριών σχε-

τίζεται αρνητικά µε τις ΚΣ, τον ∆ΜΣ 

και το % ΣΛ  

3) η Φ∆ των µαθητών/τριών σχε-

τίζεται θετικά µε τη Φ∆ των γονέων, το 

κοινωνικό και µορφωτικό τους επί-

πεδο, την «παρότρυνση» για άσκηση, 

τα «πιστεύω» και αρνητικά µε τα 

«αντιλαµβανόµενα εµπόδια» σχετικά 

µε την άσκηση των παιδιών τους, 

4) η Υ∆ των µαθητών/τριών σχετί-

ζεται θετικά µε την Υ∆ των γονέων 

τους, το κοινωνικό και µορφωτικό τους 

επίπεδο και την «παρότρυνση» των 

παιδιών τους για Υ∆, 

5) οι εξεταζόµενοι δηµογραφικοί 

/βιολογικοί παράγοντες, οι ψυχολο-

γικοί παράγοντες, οι συµπεριφορές που 

σχετίζονται µε τη Φ∆ και την Υ∆ και 
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οι κοινωνικοί παράγοντες προβλέπουν 

τη Φ∆ και την Υ∆ των µαθητών/τριών 

6) η «πρόθεση» των µαθητών/τριών 

για συµµετοχή σε Φ∆ και Υ∆, 

σχετίζεται θετικά µε τις «στάσεις», τις 

«υποκειµενικές νόρµες», τον «αντιλαµ-

βανόµενο έλεγχο», τους παράγοντες 

της «αυτοαποτελεσµατικότητας» και 

αρνητικά µε τους παράγοντες των 

«αντιλαµβανόµενων εµποδίων» σχετι-

κά µε την άσκηση και Υ∆ των µαθη-

τών/τριών, αντίστοιχα,  

7) η «πρόθεση» για συµµετοχή σε 

Φ∆ και Υ∆, ο «αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος» και οι παράγοντες της «αυτο-

αποτελεσµατικότητας» στη Φ∆ και 

στην Υ∆ των µαθητών/τριών σχετί-

ζονται θετικά µε τη «Φ∆» και την 

«Υ∆» των µαθητών/τριών, αντίστοιχα, 

8) το προτεινόµενο µοντέλο αιτι-

ωδών σχέσεων της Φ∆ και Υ∆ προ-

βλέπει σε µεγάλο ποσοστό τη «Φ∆» 

και την «Υ∆» των µαθητών /τριών. 

Ειδικότερα, υποθέτουµε ότι: 

• οι παράγοντες «στάσεις» προς 

τη Φ∆ και Υ∆ και «υποκειµενικές 

νόρµες» σχετίζονται θετικά µε την 

«πρόθεση» για Φ∆ και Υ∆ και απο-

τελούν άµεσους παράγοντες πρόβλε-

ψής της, 

• οι παράγοντες των «αντιλαµ-

βανόµενων εµποδίων» στη Φ∆ και Υ∆ 

σχετίζονται αρνητικά µε την «πρόθε-

ση» για Φ∆ και Υ∆ και αποτελούν 

άµεσους παράγοντες πρόβλεψής της, 

• οι παράγοντες «αντιλαµβανό-

µενος έλεγχος» και παράγοντες της 

«αυτοαποτελεσµατικότητας» στη Φ∆ 

και Υ∆, σχετίζονται θετικά µε την 

«πρόθεση» για Φ∆ και Υ∆ και θετικά 

µε τις συµπεριφορές «Φ∆» και «Υ∆» 

και αποτελούν παράγοντες πρόβλεψής 

τους και 

• ο παράγοντας «πρόθεση» για Φ∆ 

και Υ∆ σχετίζεται θετικά µε τις συµπε-

ριφορές της «Φ∆» και «Υ∆», αντίστοι-

χα και αποτελεί άµεσο παράγοντα 

πρόβλεψής τους 

9) η πρόβλεψη της «Φ∆» και «Υ∆» 

των µαθητών/τριών από το προτεινό-

µενο µοντέλο παραµένει σταθερή στη 

διάρκεια του χρόνου.  

1.7. Οριοθέτηση της Έρευνας 

Η παρούσα έρευνα πραγµατο-

ποιήθηκε σε ∆ηµοτικά Σχολεία από 

την Χαλκίδα του Ν. Ευβοίας. Στην 

έρευνα συµµετείχαν µαθητές/τριες, Ε΄ 

και ΣΤ΄ τάξης από 12 ∆ηµοτικά Σχο-

λεία.  

1.8. Περιορισµοί της έρευνας 

Στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

λήφθηκε υπόψη ότι: 

1) στην παρούσα έρευνα συµµε-

τείχαν µαθητές/τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τά-

ξης ∆ηµοτικών Σχολείων µόνο από την 

Χαλκίδα. Ενδεχοµένως, η πραγµατο-

ποίηση της έρευνας σε περισσότερες 

περιοχές της χώρας θα ισχυροποιούσε 

τα συγκεκριµένα ερευνητικά αποτελέ-

σµατα, 

2) στη συλλογή των δεδοµένων χρη-

σιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια από 

άλλες έρευνες τα οποία προσαρµό-

στηκαν στον ελληνικό παιδικό πλη-

θυσµό κατά την πιλοτική µας µελέτη. 

Οι συντελεστές εσωτερικής συνέπειας 

και αξιοπιστίας εµφανίστηκαν αποδε-

κτοί αν και διέφεραν από τους συγκε-

κριµένους συντελεστές αντίστοιχων 

ερευνών. Το πρόβληµα αυτό είναι 

κοινό όταν χρησιµοποιούνται οι αυτο-

αναφερόµενες αξιολογήσεις των µετά-

βλητών, ιδιαίτερα σε παιδιά (Pate, 

1993). Εποµένως, οι σαφείς και ακρι-

βείς οδηγίες και εξηγήσεις κατά τη συ-

µπλήρωση των ερωτηµατολογίων από 

τους µαθητές/τριες, θεωρήθηκαν απα-

ραίτητες γιατί βοήθησαν στην καλύτε-

ρη κατανόηση των ερωτηµάτων και 

στην εξασφάλιση έγκυρων απαντή-

σεων και 

3) δεν αξιολογήθηκαν η Φ∆ και οι 

ΚΣ τις ηµέρες του Σαββατοκύριακου. 

Η Φ∆ των παιδιών το Σαββατοκύριακο 
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έχει θεωρηθεί από αρκετούς ερευνητές 

υψηλότερη από τη Φ∆ τις καθηµερινές, 

επειδή πολλά παιδιά δραστηριοποι-

ούνται περισσότερο τα Σαββατοκύρια-

κα, λόγω των µειωµένων σχολικών 

υποχρεώσεων και του περισσότερου 

ελεύθερου χρόνου (Antono-georgos, 

Papadimitriou, Panagiotakos, Priftis, & 

Nikoloidou, 2010). 

1.9. ∆ιευκρίνιση των όρων 

- Φυσική ∆ραστηριότητα: κάθε κίνη-

ση του σώµατος που παράγεται από τη 

συστολή των σκελετικών µυών και η 

οποία αυξάνει την ενεργειακή δαπάνη 

πέρα από τα επίπεδα της ηρεµίας 

(Grundy et al., 1999). 

- MET (metabolic equivalent): 

µονάδα µέτρησης ενεργειακής δαπάνης 

της Φ∆. Ένα ΜΕΤ = 3.5 ml O2 / Kg / 

min (Wilmore & Costil, 1999) ή 1 

MET=1Kcal/Kg/h 

- Υγιεινές ∆ιατροφικές Συνήθειες: 

Συνήθειες κατανάλωσης τροφής πλού-

σιας σε φρούτα, λαχανικά, δηµητριακά, 

βιταµίνες και ιχνοστοιχεία και πτωχής 

σε λιπαρά, ιδιαίτερα κορεσµένα. Τα 

κριτήρια υγιεινής διατροφής βασί-

ζονται στο σχήµα «The Balance of 

Good Health» το οποίο δηµοσιεύτηκε 

από τη Health Education Authority 

(1996) (Blades, 1997). 

- MyPyramid: US Department of 

Agriculture, 2005: αποτελεί µία αναθε-

ώρηση της παλιάς ∆ιατροφικής Πυρα-

µίδας (US Department of Agriculture, 

1992) και προτείνει τις απαραίτητες 

µερίδες κατανάλωσης των βασικών 

οµάδων τροφίµων ανάλογα µε τις ανά-

γκες (ενεργειακή δαπάνη - Kcal) του 

κάθε ατόµου, βασιζόµενη στην ηλικία, 

στο φύλο και στη συµµετοχή σε Φ∆.  

- ∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ): 

ισούται µε το λόγο του βάρους του σώ-

µατος σε κιλά προς το τετράγωνο του 

ύψους σε µέτρα και χρησιµοποιείται 

για τον καθορισµό του ποσοστού σω-

µατικού λίπους (Must & Strauss, 

1999). 

- ∆ερµατοπτυχές: µια πολύ καλή µε-

τρηση του υποδόριου λίπους το οποίο 

σχετίζεται µε το συνολικό σωµατικό 

λίπος. 

- Πρόθεση (intention): άµεσος καθο-

ριστικός παράγοντας της συµπεριφο-

ράς που αντιπροσωπεύει το πόσο 

σκληρά προσπαθεί το άτοµο δηλ. πόση 

προσπάθεια καταβάλλει για να εκτελέ-

σει µία συµπεριφορά.  

- Στάσεις (attitude): αντιπροσωπεύ-

ουν τα πιστεύω του ατόµου για τα απο-

τελέσµατα που θα προκύψουν από την 

εκτέλεση µιας συµπεριφοράς και από 

τη θετική και αρνητική αξιολόγηση 

αυτών των αποτελεσµάτων (οι στάσεις 

αναφέρονται στη θετική ή αρνητική 

αξιολόγηση της συµπεριφοράς). 

- Υποκειµενικές νόρµες (subjective 

norm): αντιπροσωπεύουν τα πιστεύω 

του ατόµου σχετικά µε τις προσδοκίες 

άλλων σηµαντικών προσώπων (οικογέ-

νεια, φίλοι) από την εκτέλεση της συ-

µπεριφοράς του και η τάση του ατόµου 

να συµµορφώνεται µε αυτά τα πρότυπα 

πιστεύω. 

- Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

(perceived behavioral control): δείχνει 

το πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η 

εκτέλεση µιας συµπεριφοράς του ατό-

µου. 

- Αυτοαποτελεσµατικότητα (self-

efficacy): αντιπροσωπεύει την αντίλη-

ψη και την πεποίθηση που έχει σχηµα-

τίσει το άτοµο για την επάρκεια των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων του στην 

πραγµατοποίηση κάποιου επιδιωκόµε-

νου σκοπού (πώς και κατά πόσο το 

άτοµο αντιλαµβάνεται ότι είναι άξιο 

και ικανό να πραγµατοποιήσει µε επι-

τυχία κάποιο επιδιωκόµενο σκοπό). 

- Αντιλαµβανόµενα εµπόδια στην 

άσκηση: τα εµπόδια που το άτοµο αντι-

λαµβάνεται (πιστεύει ότι υπάρχουν) 

κατά τη συµµετοχή του στην άσκηση. 
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- Αντιλαµβανόµενα εµπόδια στην 

υγιεινή διατροφή: τα εµπόδια που το 

άτοµο αντιλαµβάνεται (πιστεύει ότι 

υπάρχουν) στην κατανάλωση υγιεινών 

τροφών. 

- Θεωρία της Σχεδιασµένης Συµπε-

ριφοράς (Ajzen, 1985): η θεωρία που 

υποστηρίζει ότι η συµπεριφορά του 

ατόµου καθορίζεται από τις «προθέ-

σεις» που έχει το άτοµο να εκτελέσει 

τη συγκεκριµένη συµπεριφορά, οι 

οποίες επηρεάζονται από την άλλη-

λεπίδραση των «στάσεων», των «υπο-

κειµενικών νορµών» και του «αντι-

λαµβανόµενου ελέγχου». 

- Κοινωνικογνωστική Θεωρία 

(Bandura, 1986): η θεωρία που υπο-

στηρίζει ότι η συµπεριφορά και η λει-

τουργία του ατόµου επηρεάζεται από 

τη συνεχή αλληλεπίδραση τριών παρα-

γόντων, όπως της συµπεριφοράς, των 

ενδοπροσωπικών στοιχείων του 

ατόµου και των γεγονότων του περι-

βάλλοντος. 

- Μοντέλο των «Πιστεύω Υγείας» 

(Becker, 1974): το µοντέλο που υπο-

στηρίζει ότι «αντιλαµβανόµενα εµπό-

δια» είναι τα πιστεύω του ατόµου σχε- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τικά µε το κόστος µιας πράξης ή µιας 

συµπεριφοράς.  

- Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων Φ∆ 

και Υ∆: το µοντέλο που µε τη χρήση 

δοµικών εξισώσεων, υποστηρίζει ότι οι 

«στάσεις», οι «υποκειµενικές νόρµες», 

ο «αντιλαµβανόµενος έλεγχος» οι πα-

ράγοντες της «αυτοαποτελεσµατικότη-

τας» και οι παράγοντες των «αντιλαµ-

βανόµενων εµποδίων» που σχετίζο-

νται µε τη Φ∆ και την Υ∆ προβλέπουν 

τις συµπεριφορές της «Φ∆» και «Υ∆» 

των µαθητών/τριών ∆ηµοτικού Σχο-

λείου.  

1.10. Συντοµογραφίες 

Φ∆: Φυσική ∆ραστηριότητα 

∆Σ: ∆ιατροφικές Συνήθειες 

Υ∆: Υγιεινή ∆ιατροφή 

∆ΜΣ: ∆είκτης Μάζας Σώµατος  

% ΣΛ: Ποσοστό Σωµατικού Λίπους 

ΜΕΦ∆: Μέτρια και Έντονη Φυσική 

∆ραστηριότητα 

ΜΦ∆: Μέτρια Φυσική ∆ραστηριότητα 

ΕΦ∆: Έντονη Φυσική ∆ραστηριότητα 

ΚΣ: Καθιστικές Συνήθειες 

ΦΑ: Φυσική Αγωγή 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Το πρώτο µέρος της ανασκόπησης 
της βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στη 
σχέση της Φ∆ και της Υ∆ των παιδιών 
µε τη σωµατική, ψυχολογική και 
συναισθηµατική τους υγεία. Στη συνέ-
χεια, αναφέρονται µελέτες που έχουν 
ως τώρα αξιολογήσει τα επίπεδα της 
Φ∆, τις ΚΣ και τις ∆Σ των παιδιών. 
Ακολουθεί µια εξειδικευµένη ανασκό-
πηση στους παράγοντες που πιθανώς 
σχετίζονται µε τη Φ∆, όπως βιολογικοί 
και παράγοντες ανάπτυξης, ψυχολο-
γικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί 
παράγοντες, παράγοντες συµπεριφοράς 
και παράγοντες φυσικού περιβάλλο-
ντος. Παρόµοια, αναφέρονται και οι 
προσωπικοί, ψυχολογικοί και κοινω-
νικοί παράγοντες που σχετίζονται µε 
τις ∆Σ των παιδιών και επηρεάζουν τις 
στάσεις τους και τις επιλογές των 
υγιεινών τροφών. Το επόµενο µέρος 
της ανασκόπησης επικεντρώνεται στις 
ψυχολογικές θεωρίες και στα θεωρη-
τικά µοντέλα που έχουν εξεταστεί για 
να αναγνωριστούν οι παράγοντες-
/µεσολαβητές και να κατανοηθεί η 
επίδρασή τους στις συµπεριφορές της 
Φ∆ και Υ∆ των παιδιών. Επιπλέον, 
δίνεται έµφαση στα δοµικά µοντέλα 
που βασίζονται στις σχετικές θεωρίες 
και έχουν εφαρµοστεί για να προβλέ-
ψουν τις συγκεκριµένες συµπεριφορές. 
Το τελευταίο µέρος της παρούσας 
ανασκόπησης αναφέρεται στο ρόλο 
που µπορεί να διαδραµατίσει το σχο-
λείο στις προσπάθειες προάσπισης και 
προαγωγής της Φ∆ και της Υ∆ των 
µαθητών/τριών. 

2.1. Φυσική ∆ραστηριότητα των 

παιδιών και Υγεία  

Οι καρδιαγγειακές δυσλειτουργίες 
οδηγούν στη νοσηρότητα και θνησι-
µότητα των ατόµων στις περισσότερο 
αναπτυγµένες χώρες (Reddy & Yusuf, 
1998). Επιδηµιολογικές µελέτες ανα-

γνωρίζουν την ύπαρξη κάποιων παρα-
γόντων κινδύνου των καρδιαγγειακών 
δυσλειτουργιών, όπως υπερλιπιδαιµία, 
υπέρταση, κάπνισµα, διαβήτης, παχυ-
σαρκία, χαµηλή Φ∆ και οικογενειακό 
ιστορικό σχετικά µε τις συγκεκριµένες 
δυσλειτουργίες (Ballantyne, Arroll, & 
Shepherd, 2005). Παρόµοια, τα ερευ-
νητικά δεδοµένα επισηµαίνουν την κυ-
ριαρχία των συγκεκριµένων παραγό-
ντων κινδύνου στα παιδιά (Bouziotas et 
al., 2001; Kong et al., 2010; Reed, 
Warburton, & McKay, 2007; Ribeiro et 
al., 2004; Uçar, Kiliç, Ăolak, Öner, & 
Kalyoncu, 2000).  

Συγκεκριµένα, βρέθηκε σε σχετικές 
µελέτες ότι το ποσοστό των παιδιών 
που είναι εκτεθειµένο σε ένα τουλά-
χιστον παράγοντα κινδύνου καρδιαγ-
γειακών δυσλειτουργιών κυµαίνεται 
από 47.7% έως 70% (Monge & Beita, 
2000; Reed et al., 2007; Ribeiro et al., 
2004; Uçar et al., 2000), το 11.7% των 
παιδιών είναι εκτεθειµένο σε δύο ή 
περισσότερους παράγοντες κινδύνου 
καρδιαγγειακών δυσλειτουργιών (Uçar 
et al., 2000) και το 45% 12χρονων 
αγοριών και το 50% 12χρονων κορι-
τσιών από την Ελλάδα είναι εκτε-
θειµένα σε τρεις ή περισσότερους 
παράγοντες κινδύνου, σύµφωνα µε τα 
δηµοσιευµένα κριτήρια (Bouziotas et 
al., 2001).  

Επιδηµιολογικές και κλινικές 
µελέτες έχουν δείξει ότι η Φ∆ 
σχετίζεται µε την υγεία, µειώνοντας 
τους κινδύνους νοσηρότητας και 
θνησιµότητας, όχι µόνο των ενηλίκων 
αλλά και των παιδιών (Caspersen, 
Nixon & Durant, 1998; Boreham, 
Twisk, Savage, Cran, & Strain, 1997; 
Chen & Wu, 2008; Ekelund et al., 
2006; Ribeiro et al., 2004; Twisk, 
2001). Συγκεκριµένα, ο Twisk (2001) 
κατηγοριοποιώντας τις βραχύχρονες 
επιδράσεις της Φ∆ των παιδιών και 
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εφήβων σε τρεις κατηγορίες (καρδιαγ-
γειακές δυσλειτουργίες, υγεία των 
οστών, συναισθηµατικές καταστάσεις) 
υποστήριξε ότι η Φ∆: (α) δεν έχει 
συνεπή επίδραση στα επίπεδα των 
λιπιδίων, στην πίεση του αίµατος και 
στα επίπεδα της γλυκόζης, (β) σχετί-
ζεται θετικά µε τη λιποπρωτείνη 
υψηλής πυκνότητας την καρδιανα-
πνευστική ευρωστία και αρνητικά µε 
τη λιπώδη µάζα, (γ) βελτιώνει την 
οστική µάζα και (δ) αυξάνει την 
αυτοεκτίµηση και µειώνει τα επίπεδα 
στρες. Σχετικά µε το θέµα, υποστη-
ρίχθηκε ότι η άσκηση επιδρά θετικά 
στη διαστολική και συστολική πίεση, 
στο λόγο της ολικής χοληστερόλης 
προς τις λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνό-
τητας, στο ποσοστό του σωµατικού 
λίπους και στην καρδιοαναπνευστική 
ευρωστία παιδιών, ηλικίας 12-15 ετών 
(Boreham et al., 1997), γεγονός που 
δείχνει ότι η Φ∆ και ο αθλητισµός 
σχετίζονται αντίστροφα µε τους 
παράγοντες κινδύνου µεταβολικών και 
καρδιαγγειακών δυσλειτουργιών 
(Ekelund et al., 2006). Επιπρόσθετα, 
παιδιά ηλικίας 8-15 ετών, µε υψηλό-
τερα επίπεδα Φ∆ εµφάνισαν µικρότερο 
αριθµό παραγόντων κινδύνου καρδιαγ-
γειακών δυσλειτουργιών (πίεση του 
αίµατος, ποσοστό λιπώδους µάζας, ολι-
κή χοληστερόλη) από τα παιδιά µε χα-
µηλότερα επίπεδα Φ∆ (Ribeiro et al., 
2004). Εν τούτοις, στη βιβλιογραφία, 
αναφέρονται και έρευνες µε αντίθετα 
αποτελέσµατα (Al-Hazzaa, Sulaiman, 
Al-Matar, & Al-Mobaireek, 1994; 
Andersen 1996; Guerra, Duarte, & 
Mota, 2001).  

Επιπλέον, σηµαντικό παράγοντα 
κινδύνου για την ανάπτυξη των καρ-
διαγγειακών δυσλειτουργιών και του 
διαβήτη αποτελεί το µεταβολικό σύν-
δροµο (παχυσαρκία, τριγλυκερίδια, 
πίεση του αίµατος, γλυκόζη και 
µειωµένη λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνό-
τητας) που εµφανίζεται κυρίως σε 

παχύσαρκα παιδιά και αυξάνει ανάλο-
γα µε τα επίπεδα της παχυσαρκίας, 
ιδιαίτερα του κεντρικού λιπώδους 
ιστού. Αναφέρεται σε σχετική µελέτη, 
ότι το µεταβολικό σύνδροµο κυριαρχεί 
στο 15.1% των παιδιών (Kelishadi et 
al., 2008). Παράλληλα, η οµαδοποίηση 
των παραγόντων κινδύνου που προκα-
λούν το µεταβολικό σύνδροµο σε 
παιδιά ηλικίας 9-15 ετών από τη ∆ανία, 
έδειξε ότι τέσσερις παράγοντες κινδύ-
νου εµφανίζονται 3.03 φορές περισ-
σότερο και πέντε παράγοντες κινδύνου 
8.70 φορές περισσότερο από ότι ανα-
µένεται από την τυχαία κατανοµή 
(Andersen, Wedderkopp, Hansen, 
Cooper, & Froberg, 2003). Το βάρος 
του σώµατος κατά τη γέννηση, το 
οικογενειακό ιστορικό σε χρόνιες δυσ-
λειτουργίες, το µορφωτικό επίπεδο των 
γονέων, η διατροφή και η Φ∆ θεω-
ρούνται σηµαντικοί παράγοντες που 
πιθανώς επιδρούν στο µεταβολικό ισο-
δύναµο (Kelishadi et al., 2008). Η αντι-
µετώπιση όµως του µεταβολικού συν-
δρόµου επικεντρώνεται κυρίως στη 
µείωση της παχυσαρκίας και στην 
αύξηση της Φ∆ (Celik, Iyisoy, & 
Yuksel, 2008; Eisenmann, 2003; Misra, 
Khurana, Vikram, Goel, & Wasir, 
2007). Οι µελέτες συσχέτισης έχουν 
αποδείξει τη σχέση της συνολικής Φ∆ 
και της ΕΦ∆ µε τη λιποπρωτεΐνη 
υψηλής πυκνότητας, την περιφέρεια 
µέσης, τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων 
και την πίεση του αίµατος (Kelishadi et 
al., 2007; Rizzo, Ruiz, Hurtig-Wennlöf, 
Ortega, & Sjöström, 2007). Παρόλα 
αυτά, δεν έχει καθοριστεί µε σαφήνεια 
το µέγεθος της Φ∆ που είναι απαραί-
τητο για την αποφυγή και την αντιµε-
τώπιση του µεταβολικού συνδρόµου, 
αν και τα παρεµβατικά προγράµµατα 
Φ∆ που εφαρµόστηκαν βελτίωσαν τα 
επίπεδα τριγλυκεριδίων, ινσουλίνης και 
λιπώδους µάζας παχύσαρκων και µη 
παχύσαρκων παιδιών (Strong et al., 
2005).  
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Εκτός αυτών, τα ερευνητικά δεδο-
µένα δείχνουν ότι η ΜΦ∆ επιδρά 
θετικά στο λιπιδαιµικό προφίλ των 
παιδιών, µε αποτέλεσµα να αποτρέπει 
ή να καθυστερεί τη δηµιουργία αθη-
ροσκλήρωσης, κατά την οποία εναπο-
τίθεται χοληστερόλη στις αρτηρίες, 
αποτελώντας έτσι τον κύριο παράγοντα 
κινδύνου καρδιαγγειακών δυσλειτουρ-
γιών (Solberg & Strong, 1983). Ως 
γνωστό, η διαδικασία της αθηροσκλή-
ρωσης αρχίζει από την παιδική ηλικία 
και προοδευτικά αναπτύσσεται µέχρι 
την ενήλικη ζωή (McGill, McMahan, 
Herderick, Malcom, Tracy, & Strong, 
2000; Strong, Malcom, Newman, & 
Oalmann, 1992), λόγω της παρατηρού-
µενης αύξησης των επιπέδων των λιπι-
δίων (Magkos et al., 2006; Monge, 
2001; Uçar et al., 2000; U.S. 
Department of Health and Human 
Services, 1991). Σύµφωνα µε το U.S. 
Department of Health and Human 
Services (1991) ένα ποσοστό περίπου 
5% των παιδιών και εφήβων, ηλικίας 
5-18 ετών έχει πάνω από 200 mg/dL 
χοληστερόλη, ενώ ένα 20% των παι-
διών έχει πάνω από 185 mg/dL. Επί-
σης, οι Uçar και συνεργάτες (2000) 
ανίχνευσαν σε παιδιά και εφήβους ηλι-
κίας 7-18 ετών, υπερχοληστερολαιµία 
στο 11.8% των παιδιών, µε τα κορίτσια 
(14.9%) και τα αγόρια (10.8%) να µην 
έχουν κανονικές τιµές στα επίπεδα των 
λιπιδίων, όπως και οι Magkos και 
συνεργάτες (2006) παρατήρησαν ότι οι 
µέσοι όροι των επιπέδων των TSC, 
LDL-C και TG παιδιών ηλικίας 10.8-
13.5 ετών, είναι πάνω από τις προτει-
νόµενες τιµές (National Cholesterol 
Education Program, NCEP), ενώ ο 
µέσος όρος των επιπέδων της HDL-C 
είναι αποδεκτός για το 92.3% των παι-
διών και ο λόγος TSC/HDL-C για το 
70% περίπου των παιδιών. 

Οι µελέτες συσχέτισης της Φ∆ µε το 
λιπιδαιµικό προφίλ των παιδιών έδει-
ξαν ότι η Φ∆ σχετίστηκε θετικά µε τα 

επίπεδα της HDL-C και τους λόγους 
HDL-C/LDL-C, HDL-C/TSC και 
αρνητικά µε τα επίπεδα των TG, TSC, 
VLDL-C και τους λόγους TSC/HDL-C 
και LDL-C/HDL-C (Bo Andersen et 
al., 2006; Bouziotas et al., 2004; 
Ekelund et al., 2006; Wennlöf, Yngve, 
Nilsson, & Sjöström, 2005; Wennlöf, 
Ruiz, Harro, & Sjöström, 2007). Επί-
σης, σε ορισµένες µελέτες οι συσχετί-
σεις της Φ∆ παιδιών µε το λιπιδαιµικό 
προφίλ παρέµειναν και µετά τις προ-
σαρµογές ως προς ορισµένους παράγο-
ντες, όπως το φύλο και η ηλικία (Bo 
Andersen et al., 2006; Wennlöf et al., 
2005). Εκτός αυτών, η Φ∆ παιδιών 
εµφανίστηκε να είναι ένας σηµαντικός 
προβλεπτής των HDL-C, LDL-C, Apo 
A-I, Apo B, TG και VLDL-C και των 
λόγων TSC/HDL-C και LDL-C/HDL-
C (Craig, Bandini, Lichtenstein, 
Schaefer, & Dietz, 1996; Durant, 
Linder, Harkess, & Gray, 1983; Suter 
& Haves, 1993). Αντίθετα, κάποιοι 
ερευνητές υποστήριξαν τη µη συσχέτι-
ση της Φ∆ µε τα επίπεδα των TSC, TG, 
HDL-C, LDL-C και Apo A-I 
(Armstrong, Williams, Balding, Gentle, 
& Kirby, 1991; Garcia-Artero et al., 
2007; Zonderland, Erich, Kortlandt, 
Thijssen, & Erkelens, 1995). Συγκε-
κριµένα, οι Zonderland και συνεργάτες 
(1995) ανέφεραν ότι η συµµετοχή σε 
Φ∆ και οργανωµένα σπορ δεν σχετίζε-
ται µε τα επίπεδα HDL-C ή Apo A-I, 
σε αγόρια 9.9 ετών, είτε γιατί τα επίπε-
δα των συγκεκριµένων λιποπρωτεϊνών 
ήταν υψηλά, είτε γιατί η διάρκεια και η 
ένταση των δραστηριοτήτων των αγο-
ριών δεν ήταν επαρκείς για να αλλά-
ξουν το λιπιδαιµικό προφίλ. Παρόµοια, 
ούτε οι Armstrong και συνεργάτες 
(1991) διαπίστωσαν σηµαντικές συσχε-
τίσεις ανάµεσα στη Φ∆ και στα επίπε-
δα TSC, ούτε οι Garcia-Artero και 
συνεργάτες (2007) ανάµεσα στη Φ∆ 
και στα επίπεδα των TG, HDL-C και 
LDL-C. Όσον αφορά στις διαφορές 
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µεταξύ δραστήριων και µη δραστήριων 
παιδιών ως προς το λιπιδαιµικό προφίλ, 
τα ερευνητικά δεδοµένα συνήθως δεί-
χνουν ένα πιο ευνοϊκό προφίλ λιπιδίων 
και λιποπρωτεϊνών στα δραστήρια παι-
διά. Με άλλα λόγια, διαπιστώθηκε ότι 
παιδιά µε υψηλά επίπεδα Φ∆ εµφανί-
ζουν υψηλότερες τιµές HDL-C και 
HDL-C/TSC και χαµηλότερες τιµές 
TG, TSC, TSC/HDL-C και LDL-
C/HDL-C σε σχέση µε τα παιδιά µε χα-
µηλά επίπεδα Φ∆ (Al-Hazzaa et al., 
1994; Duarte, Ribeiro, Oliveira, & 
Mota, 2004; Eisenmann, Katzmarzyk, 
Perusse, Bouchard, & Malina, 2003). 
Εν τούτοις, υπάρχουν και ερευνητικά 
δεδοµένα που δείχνουν ότι οι διαφορές 
µεταξύ δραστήριων και µη δραστήριων 
παιδιών ως προς τα λιπίδια, τις λιπο-
πρωτεΐνες και τις απολιποπρωτεΐνες 
δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές 
(Armstrong & Simons-Morton 1994). 
Εκτός αυτών, οι µελέτες που εφάρµο-
σαν κλινικά παρεµβατικά προγράµµα-
τα έδειξαν µία αδύνατη θετική επί-
δραση της Φ∆ στα επίπεδα των HDL-C 
και TG, ενώ οι µελέτες που εφάρµοσαν 
παρεµβατικά προγράµµατα στους σχο-
λικούς χώρους, δεν ανίχνευσαν επίδρα-
ση της Φ∆ στα επίπεδα των λιπιδίων 
και λιποπρωτεϊνών (Strong et al., 
2005).  

Ακολούθως, διφορούµενα εµφανί-
ζονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα 
σχετικά µε τη σχέση της Φ∆ µε την 
πίεση του αίµατος των παιδιών, πιθα-
νώς λόγω της διαφορετικής αξιολόγη-
σης της Φ∆ (Bo Andersen et al., 2006; 
Bouziotas et al., 2004; Brage et al., 
2004; Chen & Wu, 2008; Gidding et 
al., 2006; Leary et al., 2008). Έτσι, 
αναφέρονται µελέτες που έδειξαν αντί-
στροφες συσχετίσεις µεταξύ Φ∆ παι-
διών και πίεσης του αίµατος (Al 
Hazzaa et al., 1994; Bouziotas et al., 
2004; Gidding et al., 2006; Leary et al., 
2008), αλλά και µελέτες που έδειξαν 
µη σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των 

συγκεκριµένων µεταβλητών (Brage et 
al., 2004; Chen & Wu, 2008; Guera et 
al., 2001). Ειδικότερα, οι Chen και Wu 
(2008) εντόπισαν σε παιδιά 8-10 ετών, 
ότι τα χαµηλά επίπεδα της Φ∆ αποτε-
λούν παράγοντα κινδύνου για υψηλό-
τερη συστολική πίεση, ενώ οι Guera 
και συνεργάτες (2001) ανίχνευσαν σε 
αγόρια 8-13 ετών, σηµαντικές συσχε-
τίσεις της Φ∆ µε τη συστολική και 
διαστολική πίεση. Παράλληλα, οι Bo 
Andersen και συνεργάτες (2006) 
βρήκαν αρνητική συσχέτιση µεταξύ 
Φ∆ και πίεσης του αίµατος σε παιδιά 
ηλικίας 9-15 ετών, ακόµα και µετά τον 
έλεγχο παραγόντων µεσολαβητών ηλι-
κίας, φύλου και χώρας, όπως και οι 
Leary και συνεργάτες (2008) σε παιδιά 
ηλικίας 11-12 ετών, µετά τον έλεγχο 
των παραγόντων µεσολαβητών ηλι-
κίας, φύλου, ∆ΜΣ, κοινωνικών παρα-
γόντων, µορφωτικού επιπέδου, υπέρτα-
σης και καπνίσµατος γονέων, θερµο-
κρασίας του περιβάλλοντος και χρόνου 
της ηµέρας. Οι συσχετίσεις της Φ∆, 
όπως και της καρδιοαναπνευστικής 
ευρωστίας µε την πίεση του αίµατος 
επηρεάζονται κατά πολύ από τη 
λιπώδη µάζα (Twisk, Kemper, & Van 
Mechelen, 2000). Έτσι υπέρβαρα και 
παχύσαρκα παιδιά ηλικίας 6-11 ετών 
εµφάνισαν υψηλότερη πίεση από τα 
παιδιά µε φυσιολογικό βάρος (Barba, 
Troiano, Russo, Strzzullo, & Siani, 
2006) και παιδιά ηλικίας 6-13 ετών, µε 
χαµηλό ∆ΜΣ εµφάνισαν λιγότερες 
πιθανότητες να είναι υπερτασικά 
(Monyeki, Kemper, & Makgae, 2006). 
Τέλος, ορισµένες µελέτες αξιολόγησαν 
την επίδραση παρεµβατικών προγραµ-
µάτων Φ∆ και άσκησης στη συστολική 
και διαστολική πίεση των παιδιών 
(Gidding et al., 2006; Kelley, Kelley, & 
Tran, 2001; Reed, Warburton, 
Macdonald, Naylor, & McKay, 2008). 
Αναλυτικότερα, οι Gidding και συ-
νεργάτες (2006) διαπίστωσαν σε µελέ-
τη τους µε παιδιά ηλικίας 8-10 ετών, 
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ότι η συµµετοχή των παιδιών σε Φ∆ 
διάρκειας 100 ωρών, προκάλεσε µείω-
ση της συστολικής τους πίεσης κατά 
1.15 mm Hg, ενώ οι Reed και 
συνεργάτες (2008) σε µελέτη µε παιδιά 
ηλικίας 9-11 ετών, παρατήρησαν µια 
µείωση 5.7% στην πίεση του αίµατος 
των παιδιών µετά την εφαρµογή πα-
ρεµβατικού προγράµµατος άσκησης. 
Αντιπροσωπευτική είναι η προσπάθεια 
των Kelley και συνεργατών (2001) που 
εξέτασαν σε µετα-ανάλυση την επίδρα-
ση 12 παρεµβατικών ελεγχόµενων προ-
γραµµάτων άσκησης στην πίεση τους 
αίµατος. Τα αποτελέσµατά τους έδει-
ξαν ότι µετά την εφαρµογή των προ-
γραµµάτων, η συστολική πίεση των 
παιδιών µειώθηκε κατά 1% και η 
διαστολική πίεση κατά 3%, αν και τα 
διαστήµατα εµπιστοσύνης κατά την 
ανάλυση του µοντέλου των τυχαίων 
επιδράσεων ήταν µεγάλα.  

Παράλληλα, ορισµένοι ερευνητές 
εξέτασαν τη σχέση της Φ∆ µε το 
µεταβολισµό της γλυκόζης και πρότει-
ναν για τη βελτίωσή του την αύξηση 
της Φ∆ και τη µείωση του σωµατικού 
λίπους, ιδιαίτερα της κοιλιακής χώρας 
(Brage et al., 2004; Krekoukia, Nassis, 
Psarra, Skenderi, Chrousos, & Sidossis, 
2007; Ku, Gower, Hunter, & Goran, 
2000; Schmitz, Jacobs, Hong, 
Steinberger, Moran, & Sinaiko, 2002). 
Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε ότι η 
συνολική Φ∆ και ιδιαίτερα η ΕΦ∆ των 
παιδιών σχετίζεται µε την έκκριση και 
την ευαισθησία της ινσουλίνης ανε-
ξάρτητα της σωµατικής σύστασης, της 
εθνικότητας και των επιπέδων των 
λιπιδίων (Ku et al., 2000; Schmitz et 
al., 2002). Επιπλέον, βρέθηκε ότι η Φ∆ 
παιδιών ηλικίας 9.7 ± 0.44 σχετίζεται 
ισχυρότερα µε την ινσουλίνη παρά µε 
τη γλυκόζη του αίµατος, λόγω της 
πολύπλοκης δραστηριότητας των β 
κυττάρων (Brage et al., 2004). Τέλος, 
φάνηκε ότι η ευαισθησία στην ινσου-
λίνη στην ηλικία των 10 ετών σχετί-

ζεται αφ’ ενός µε τον αριθµό των Φ∆ 
την εβδοµάδα και αφ’ ετέρου µε τα 
επίπεδα της Φ∆, αν και η σχέση αυτή 
δεν είναι ανεξάρτητη από το σωµατικό 
βάρος ή τον λιπώδη ιστό. Συµπερα-
σµατικά, η µείωση του σωµατικού βά-
ρους και η αύξηση της Φ∆ και της 
καρδιοαναπνευστικής ευρωστίας επι-
δρούν θετικά στην ευαισθησία της 
ινσουλίνης και µπορούν να βελτιώσουν 
την αντίσταση σ’ αυτή (Bunt, Salbe, 
Harper, Hanson, & Tataranni, 2003; 
Carrel, Clark, Peterson, Nemeth, 
Sullivan, & Allen, 2005; Kang et al., 
2002; Nassis et al., 2005). Σχετικά µε 
το θέµα, τονίστηκε ότι η άσκηση και 
ιδιαίτερα η άσκηση υψηλής έντασης σε 
παχύσαρκα παιδιά έχει θετική επίδρα-
ση στην αντίσταση της ινσουλίνης 
(Kang et al., 2002). Παράλληλα, από-
δείχτηκε ότι πρόγραµµα άσκησης διάρ-
κειας 9 µηνών σε υπέρβαρα παιδιά ηλι-
κίας 12±0.5 ετών, µειώνει το σωµατικό 
λίπος, αυξάνει την καρδιοαναπνευστι-
κή ευρωστία και βελτιώνει τα επίπεδα 
της ινσουλίνης (Carrel et al., 2005), 
όπως και πρόγραµµα αερόβιας άσκη-
σης 12 εβδοµάδων σε υπέρβαρα και 
παχύσαρκα κορίτσια ηλικίας 13.1 ± 1.8 
ετών, έχει θετική επίδραση στην ευαι-
σθησία της ινσουλίνης, χωρίς όµως να 
προκαλεί αλλαγές στο σωµατικό βάρος 
ή στο ποσοστό σωµατικού λίπους 
(Nassis et al., 2005). 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται 
µια σηµαντική αύξηση του υπερβάλλο-
ντος βάρους και της παχυσαρκίας των 
παιδιών, η οποία οφείλεται κυρίως στη 
µεγαλύτερη ενεργειακή πρόσληψη και 
στα χαµηλά επίπεδα Φ∆. Στην Αµερι-
κή, πάνω από το 1/3 των παιδιών, βρέ-
θηκε να είναι υπέρβαρα (Ogden, 
Flegal, Carroll, & Johnson, 2002), ενώ 
διαπιστώθηκε ότι το 23% των παιδιών 
και εφήβων ηλικίας 10-19 ετών, βρί-
σκονται στον κίνδυνο να γίνουν υπέρ-
βαρα/οι, το 26% είναι υπέρβαρα/οι και 
το 46% έχουν φυσιολογικό βάρος 
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(Ammouri, Kaur, Neuberger, 
Gajewski, & Choi, 2007). Ο κίνδυνος 
του υπερβάλλοντος βάρους, όπως ανα-
φέρεται σε µελέτη µε 12.538 παιδιά 9-
14 ετών από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, 
στα µεν αγόρια αυξάνεται µε την υψη-
λή τηλεθέαση και τα χαµηλά επίπεδα 
Φ∆, στα δε κορίτσια αυξάνεται µε την 
υψηλή τηλεθέαση και τη χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συνεπώς, 
για τα επίπεδα του υπερβάλλοντος βά-
ρους, φαίνεται στα αγόρια να είναι ση-
µαντικές οι περισσότερες από τις µη 
υγιεινές συµπεριφορές, ενώ στα κορί-
τσια να είναι πιο σηµαντικές οι ΚΣ από 
ότι η άσκηση (Te Velde et al., 2007). 

Σχετικά µε την επίδραση της Φ∆ 
στην υγεία των οστών, υποστηρίζεται 
ότι η προεφηβεία αποτελεί την πιο κα-
τάλληλη περίοδο κατά την οποία η Φ∆ 
µπορεί να επιδράσει θετικά στη µάζα, 
στην πυκνότητα και στην επιφάνεια 
των οστών των παιδιών, συµβάλλοντας 
θετικά στην πρόληψη της οστεοπόρω-
σης (Baxter-Jones, Kontulainen, 
Faulkner, & Bailey, 2008; Fulkerson et 
al., 2004; MacKelvie, McKay, Petit, 
Moran, & Khan, 2002; MacKelvie, 
Khan, Petit, Janssen, & McKay, 2003; 
Slemenda, Miller, Hui, Reister, & 
Johnston, 1991; Strong et al., 2005). Η 
Φ∆ µπορεί κατά ένα µέρος να αντι-
σταθµίσει την πρόσληψη του ασβεστί-
ου, αφού η ωφέλιµη ποσότητα ασβε-
στίου προσλαµβάνεται µόνο από ένα 
µικρό ποσοστό παιδιών (Anderson, 
2000). Αναλυτικότερα, οι Slemenda 
και συνεργάτες (1991) σε µελέτη µε 
118 παιδιά ηλικίας 5.3-14 ετών, έδει-
ξαν ότι η οστική πυκνότητα σχετίζεται 
µε τις αυτο-αναφερόµενες Φ∆ και τα 
σπορ, ενώ δεν σχετίζεται µε την τηλε-
θέαση και τις ώρες της ΦΑ. Επιπλέον, 
οι Strong και συνεργάτες (2005) σε 
σχετική τους ανασκόπηση, τόνισαν τη 
θετική επίδραση της Φ∆ στην υγεία 
των οστών παιδιών, καθώς και την επί-
δραση προγραµµάτων, διάρκειας 10-60 

λεπτά µε ΜΕΦ∆ για 2-3 φορές την 
εβδοµάδα. Παρόµοια, οι MacKelvie 
και συνεργάτες (2002) ανέφεραν ότι 
πρόγραµµα άσκησης διάρκειας 10 
λεπτών τρεις φορές την εβδοµάδα για 
επτά µήνες σε αγόρια ηλικίας 10.3 ± 
0.6 ετών, αυξάνει την οστική µάζα των 
αγοριών µε φυσιολογικό και µε χαµηλό 
∆ΜΣ, όχι όµως µε υψηλό ∆ΜΣ και οι 
MacKelvie και συνεργάτες (2003) δια-
πίστωσαν ότι πρόγραµµα άσκησης 
διάρκειας 10 λεπτών, τρεις φορές την 
εβδοµάδα για δύο χρόνια σε κορίτσια 
ηλικίας 9.9 ±0.6 ετών αυξάνει την 
οστική τους µάζα. Τα ίδια αποτελέσµα-
τα επιβεβαιώθηκαν και από τους 
Fulkerson και συνεργάτες (2004) οι 
οποίοι υποστήριξαν ότι η εφαρµογή 
προγραµµάτων Φ∆ και η ταυτόχρονη 
πρόσληψη ασβεστίου έχουν θετικά 
αποτελέσµατα στην οστική µάζα και 
οστική πυκνότητα παιδιών, γεγονός 
που οδηγεί στην πρόληψη της οστεο-
πόρωσης. Τέλος, ενδιαφέροντα είναι 
και τα αποτελέσµατα µιας διαχρονικής 
µελέτης σε παιδιά 8-15 ετών και αργό-
τερα σε νέους ενήλικες 23-30 ετών, 
που έδειξαν ότι τα θετικά οφέλη της 
Φ∆ στην παιδική και εφηβική ηλικία 
διατηρούνται και στα πρώτα χρόνια της 
ενήλικης ζωής (Baxter-Jones et al., 
2008). 

Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι η Φ∆ 
κατά την παιδική ηλικία και εφηβική 
ηλικία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 
και στην πρόληψη των χρόνιων 
ασθενειών στην ενήλικη ζωή (Hallal, 
Victora, Azevedo, & Wells, 2006; 
Raitakari, Porkka, Taimela, Telama, 
Räsänen, & Viikari, 1994). Παράλ-
ληλα, επισηµαίνεται ότι η Φ∆ στην 
παιδική και εφηβική ηλικία αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα στη Φ∆ των 
ενηλίκων, αν και δεν έχουν καθοριστεί 
τα επίπεδα της Φ∆ στην παιδική και 
εφηβική ηλικία που οδηγούν τους 
ενήλικες σε µια δραστήρια ζωή (Hallal 
et al., 2006). Παρόλα αυτά, ορισµένα 
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αποτελέσµατα δίνουν µια µέτρια συ-
σχέτιση της Φ∆ και της ευρωστίας 
στην παιδική ηλικία µε τη Φ∆ και τους 
σχετιζόµενους παράγοντες υγείας στην 
ενήλικη ζωή. Πιθανώς, οι περιορισµοί 
της µεθοδολογίας στη µέτρηση της Φ∆ 
να οδηγούν στην υποεκτίµηση της ση-
µαντικότητας της επίδρασης της Φ∆ 
στην υγεία (Leonard, 2001). Συµπερα-
σµατικά, τα άνω ερευνητικά δεδοµένα 
δείχνουν την ευεργετική επίδραση της 
Φ∆ αφ’ ενός στη φυσιολογική ανάπτυ-
ξη και εξέλιξη των παιδιών και αφ’ 
ετέρου στη σωστή αντιµετώπιση των 
προβληµάτων υγείας που τυχόν εµφα-
νίζονται. Υπάρχει λοιπόν αναγκαιότη-
τα, τα παιδιά να συµµετέχουν σε Φ∆ 
όχι µόνο στην παιδική αλλά και στην 
εφηβική και ενήλικη ζωή τους. 

2.2. ∆ιατροφικές Συνήθειες των 

παιδιών και Υγεία 

Πολλές έρευνες έχουν εξετάσει τη 
σχέση της διατροφής µε την υγεία, 
επισηµαίνοντας τις σηµαντικές επιπτώ-
σεις της µη ισορροπηµένης διατροφής 
στην υγεία του ανθρώπου. Ιδιαίτερα, 
κατά την παιδική είναι αναµφισβήτητη 
η σηµαντικότητα της Υ∆, καθώς συµ-
βάλλει θετικά στην όλη ανάπτυξη και 
εξέλιξη των παιδιών και επιπλέον, στη 
διατήρηση της υγείας τους. Συγκεκρι-
µένα, έχει αναφερθεί ότι η Υ∆ σχετίζε-
ται µε τη µείωση των παραγόντων κιν-
δύνου καρδιαγγειακών δυσλειτουργι-
ών, τη µείωση της αρτηριακής πίεσης 
και της συγκέντρωσης των λιπιδίων 
στο αίµα, την αύξηση της οστικής 
πυκνότητας, τη βελτίωση της σωµατι-
κής σύστασης, τη µη εµφάνιση κά-
ποιων µορφών καρκίνου, την καταπο-
λέµηση της αναιµίας, του διαβήτη, την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων υγιει-
νής των δοντιών και επιπλέον, η Υ∆ 
εµφανίζεται να επιδρά θετικά στις νοη-
τικές ικανότητες και ψυχολογικές κα-
ταστάσεις του ατόµου (Buttriss, 1995; 
Chan, 2000; Epstein, Coleman, & 

Myers, 1996; Swiss Society for 
Nutrition Research, 2000; Wells, 
2000). Εκτός αυτών, έχει βρεθεί ότι η 
µη Υ∆ στην παιδική ηλικία σχετίζεται 
µε προβλήµατα υγείας και µε χρόνιες 
δυσλειτουργίες (καρδιακές δυσλει-
τουργίες, καρκίνος, οστεοπόρωση, 
δυσλιπιδαιµίες και αθηροσκλήρωση) 
στην ενήλικη ζωή (Ellison, Moorre, 
Proctor, Nguyen, Schaefer, & Stare, 
1997; Maynard, Gunnell, Emmett, 
Frankel, & Smith, 2003). Ειδικότερα, 
βρέθηκε ότι τα χαµηλά επίπεδα των 
λιπαρών και η χαµηλή χοληστερόλη 
στο αίµα των παιδιών σχετίζεται µε τα 
επίπεδα χοληστερόλης των ενηλίκων 
(Ellison et al., 1997), καθώς και η 
κατανάλωση φρούτων στην παιδική 
έχει προστατευτική επίδραση στον 
κίνδυνο καρκίνου στους ενήλικες 
(Maynard et al., 2003).  

Κατά αρχή, αρκετές µελέτες έχουν 
εξετάσει τον προστατευτικό ρόλο των 
φρούτων και λαχανικών στις παιδικές 
ασθένειες (Antova et al., 2003; 
Buttriss, 1995; He et al., 2008). Πιο 
αναλυτικά, σε µελέτη µε 20.271 παιδιά 
ηλικίας 7-11 ετών, από έξι χώρες της 
κεντρικής Ευρώπης, διαπιστώθηκε ότι 
τα συµπτώµατα δυσλειτουργίας του 
αναπνευστικού συστήµατος σχετίζο-
νται µε τη χαµηλή κατανάλωση φρού-
των και λαχανικών, καθώς και µε τη 
χαµηλή κατανάλωση ψαριών (Antova 
et al., 2003). Ο προστατευτικός ρόλος 
της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών 
και γάλακτος στην υγεία του αναπνευ-
στικού συστήµατος των παιδιών, απο-
δείχτηκε και σε άλλη σχετική έρευνα 
µε 2.228 παιδιά ηλικίας 10.07±0.86 
ετών από την Κίνα. Τα παιδιά δηλ. που 
κατανάλωναν µεγαλύτερες ποσότητες 
πράσινων λαχανικών είχαν σηµαντικά 
καλύτερη λειτουργία των πνευµόνων 
σε σχέση µε τα παιδιά που κατανά-
λωναν πράσινα λαχανικά λιγότερο από 
µια φορά την εβδοµάδα. Παρόµοια, 
καλύτερη λειτουργία των πνευµόνων 
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εµφάνισαν και τα παιδιά που κατανά-
λωναν µεγαλύτερες ποσότητες φρέ-
σκων φρούτων και γάλακτος σε σχέση 
µε τα παιδιά που κατανάλωναν µικρές 
ποσότητες, αν και οι διαφορές δεν ήταν 
στατιστικά σηµαντικές (He et al., 
2008). Εκτός αυτών, παρατηρήθηκε ότι 
η µικρότερη κατανάλωση φρούτων, 
λαχανικών και τροφών πλούσιων σε 
σίδηρο, καθώς και η µεγαλύτερη κατα-
νάλωση ζάχαρης και άλατος οδηγούν 
στην εµφάνιση της αναιµίας και στη 
δηµιουργία προβληµάτων σχετικών µε 
την υγιεινή των δοντιών (Buttriss, 
1995). 

Σχετικά µε τη σχέση της διατροφής 
µε τα επίπεδα των λιπιδίων του αίµατος 
βρέθηκε σε 105 παιδιά 8 ετών, ότι η 
υψηλή κατανάλωση ζυµαρικών και η 
χαµηλή κατανάλωση κόκκινου κρέα-
τος, αποτελούν δείκτες ευνοϊκότερου 
προφίλ λιπαρών οξέων στο αίµα και 
αιµατοχηµικών µεταβολικών δεικτών. 
Αναλυτικότερα, τα παιδιά που κατανά-
λωναν µεγαλύτερες ποσότητες ζυµαρι-
κών και χαµηλότερες ποσότητες κόκκι-
νου κρέατος είχαν χαµηλότερα επίπεδα 
συνολικών κορεσµένων λιπαρών (29% 
προς 35%, P=.001), υψηλότερα επίπε-
δα συνολικών µονοακόρεστων λιπα-
ρών (30% προς 24%, P=.04), χαµηλό-
τερα επίπεδα λιποπρωτεΐνης χαµηλής 
πυκνότητας (90 προς 109 mg/dl, 
P=.08) και χαµηλότερα επίπεδα 
ινσουλίνης (4.0 προς 6.3 µU/ml, 
P=0.04) στο αίµα τους σε σχέση µε τα 
παιδιά που κατανάλωναν µέτριες ή χα-
µηλές ποσότητες ζυµαρικών και υψη-
λές ή µέτριες ποσότητες κόκκινου 
κρέατος (Scaglioni et al., 2004).  

Παρόµοια, η διερεύνηση του ση-
µαντικού ρόλου της διατροφής στην 
πίεση του αίµατος των παιδιών οδήγη-
σε τους ερευνητές σε προτάσεις για την 
αποφυγή της υπέρτασης (Gillman, 
Oliveria, Moore, & Ellison, 1992; 
Simon, Obarzanek, Daniels, & 
Frederick, 1994; Simons-Morton & 

Obarzanek, 1997; Simons-Morton et 
al., 1997). Ειδικότερα, βρέθηκε ότι η 
πρόσληψη ασβεστίου σχετίζεται αντί-
στροφα µε τη συστολική πίεση του 
αίµατος των παιδιών, µετά την προ-
σαρµογή ως προς το φύλο, το ύψος, 
τον ∆ΜΣ και την καρδιακή συχνότητα 
(Gillman et al., 1992). Επιπλέον, 
διαπιστώθηκε σε παιδιά ηλικίας 8-11 
ετών που είχαν υψηλά επίπεδα λιπο-
πρωτεΐνης χαµηλής πυκνότητας, ότι η 
συστολική πίεση σχετίζεται θετικά µε 
την κατανάλωση λιπαρών και η δια-
στολική πίεση θετικά µε την πρόσληψη 
των συνολικών και µονοακόρεστων λι-
παρών και αρνητικά µε τη πρόσληψη 
ασβεστίου και φυτικών ινών, γεγονός 
που δείχνει τη σηµαντικότητα της πρό-
σληψης ασβεστίου, φυτικών ινών και 
λιπαρών στα επίπεδα της πίεσης του 
αίµατος (Simons-Morton et al., 1997). 
Παρόµοια, ανιχνεύτηκε ότι η υπέρταση 
των παιδιών σχετίζεται µε την υψηλή 
πρόσληψη άλατος και τη χαµηλή πρό-
σληψη µαγνησίου, υδατανθράκων, πο-
λυακόρεστων λιπαρών και φυτικών 
ινών (Simons-Morton & Obarzanek, 
1997). Τέλος, παρατηρήθηκε µια 
αρνητική συσχέτιση µεταξύ πρόσλη-
ψης µαγνησίου και διαστολικής πίεσης 
(p<.01) κοριτσιών ηλικίας 9-10 ετών 
λευκής φυλής, η οποία διατηρήθηκε 
και µετά τον έλεγχο ως προς την καρ-
διακή συχνότητα, τον ∆ΜΣ και το οι-
κογενειακό εισόδηµα, όχι όµως και µε-
τά τον έλεγχο ως προς την πρόσληψη 
ινών (Simon et al., 1994). 

Εκτός αυτών, οι ερευνητές επικε-
ντρώθηκαν και στις σχέσεις της δια-
τροφής µε το µεταβολικό σύνδροµο 
και την αντίσταση της ινσουλίνης 
(Reaven, 2005; Ventura et al., 2008). 
Συγκεκριµένα, οι Ventura και συνεργά-
τες (2008) βρήκαν σε 109 υπέρβαρα 
παιδιά ηλικίας 10-17 ετών, ότι η πρό-
σληψη χοληστερόλης σχετίζεται θετικά 
µε τη συστολική πίεση του αίµατος και 
η πρόσληψη διαλυτών ινών (που επι-
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τυγχάνεται µε την κατανάλωση φρού-
των, λαχανικών και φασολιών) σχετί-
ζεται αντίστροφα µε την περιφέρεια 
µέσης. Επιπλέον, η πρόσληψη των δια-
λυτών ινών εµφανίστηκε να είναι υψη-
λότερη στα παιδιά που δεν είχαν κανέ-
να µεταβολικό σύµπτωµα (5.2 gr την 
ηµέρα) από ότι στα παιδιά που εµφάνι-
σαν τρία χαρακτηριστικά του µεταβο-
λικού συνδρόµου (4.1 gr την ηµέρα) 
(P=.046). Σύµφωνα µε την άποψη του 
Reaven (2005), η αντίσταση στην 
ινσουλίνη µπορεί να βελτιωθεί µε την 
Υ∆, όπως βελτιώνεται µε τη µείωση 
του σωµατικού βάρους και την αύξηση 
της Φ∆ και της καρδιοαναπνευστικής 
ευρωστίας (Kang et al., 2002; Nassis et 
al., 2005).  

Όσον αφορά στη σχέση της δια-
τροφής µε την υγεία των οστών, ανα-
φέρθηκε ότι η διαχρονική (από 2-8 
ετών) πρόσληψη πρωτεϊνών, φωσφό-
ρου, βιταµίνης Κ, µαγνησίου, ψευ-
δαργύρου και σιδήρου αποτελούν πα-
ράγοντες που σχετίζονται θετικά µε 
την οστική µάζα των παιδιών στην ηλι-
κία των 8 ετών, όπως επίσης και η δια-
χρονική πρόσληψη πρωτεϊνών και µα-
γνησίου αποτελούν παράγοντες που 
σχετίζονται θετικά µε την οστική 
πυκνότητα των παιδιών (Bounds, 
Skinner, Carruth, & Ziegler, 2005). 
Παράλληλα, διαπιστώθηκε σε κάποια 
άλλη έρευνα ότι κορίτσια 12 ετών, που 
καταναλώνουν περισσότερες µερίδες 
φρούτων εµφανίζουν υψηλότερα επίπε-
δα οστικής πυκνότητας στα κάτω άκρα 
σε σχέση µε τα κορίτσια που κατα-
ναλώνουν µικρότερες ποσότητες 
(McGartland et al., 2004). Εκτός 
αυτών, αξίζει να αναφερθεί σχετική µε-
λέτη που έδειξε ότι η πλούσια σε γαλα-
κτοκοµικά και πρωτεϊνούχες τροφές 
διατροφή, κατά τη διάρκεια της παιδι-
κής ηλικίας, έχει θετική επίδραση στην 
οστική µάζα κατά την περίοδο της εφη-
βείας. Πιο αναλυτικά, η κατανάλωση 
δύο ή περισσοτέρων µερίδων γαλακτο-

κοµικών την ηµέρα και η κατανάλωση 
τεσσάρων ή περισσοτέρων µερίδων 
κρέατος/πρωτεϊνούχων τροφών την 
ηµέρα σχετίζονται µε τα υψηλότερα 
επίπεδα οστικής µάζας και οστικής επι-
φάνειας των παιδιών (Moore, Bradlee, 
Gao, & Singer 2008).  

Επιπρόσθετα, η διατροφή φαίνεται 
να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 
εµφάνιση και ανάπτυξη του καρκίνου. 
Παρεµβατικά προγράµµατα διατροφής, 
στρατηγικές και πολιτικές που έχουν 
εφαρµοστεί τονίζουν την κατανάλωση 
λιγότερων λιπαρών και ιδιαίτερα κορε-
σµένων, τη µικρότερη πρόσληψη να-
τρίου και τη µεγαλύτερη κατανάλωση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
(Glanz, 1997). Ωστόσο, κατά πόσο η 
διατροφή επηρεάζει την εµφάνιση του 
καρκίνου στην παιδική ηλικία δεν έχει 
πλήρως τεκµηριωθεί. Είναι βέβαια γε-
γονός, ότι διατροφή πλούσια σε φρού-
τα και λαχανικά σχετίζεται µε τη µείω-
ση κινδύνου κάποιων µορφών καρκί-
νου, όπως εντέρου, οισοφάγου, στοµά-
χου και πνευµόνων (Department of 
Health, 1999a). 

Τέλος, οι Rich-Edwards και συ-
νεργάτες (2007) διατύπωσαν την άπο-
ψη ότι η κατανάλωση γάλακτος σχετί-
ζεται µε την ανάπτυξη των αγοριών και 
των κοριτσιών. Πιθανώς, τα θρεπτικά 
συστατικά του γάλακτος ενεργοποιούν 
την παραγωγή της ενδογενούς αυξητι-
κής ορµόνης. Παράλληλα, σε οµόχρο-
νες µελέτες η πλούσια σε γαλακτοκοµι-
κά προϊόντα διατροφή εµφανίζεται να 
σχετίζεται µε τη µικρότερη συγκέντρω-
ση λίπους όχι µόνο στους ενήλικες αλ-
λά και στα παιδιά, αν και παρεµβατικά 
προγράµµατα δείχνουν ασυνεπή αποτε-
λέσµατα. Το γεγονός αυτό µπορεί να 
εξηγηθεί, είτε από την ύπαρξη µεθοδο-
λογικών προβληµάτων στην αξιολόγη-
ση της πρόσληψης των θρεπτικών 
συστατικών για µεγάλη διάρκεια, είτε 
από την ύπαρξη πολλών παραγόντων 
που πιθανώς συµµετέχουν στη ρύθµιση 
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του βάρους. Αν και είναι αµφίβολη η 
αιτιολογική σχέση της κατανάλωσης 
γαλακτοκοµικών και εποµένως, της 
πρόσληψης του ασβεστίου µε την από-
θήκευση της λιπώδους µάζας, σχετικές 
έρευνες τονίζουν τη θετική επίδραση 
των γαλακτοκοµικών στην υγεία των 
παιδιών πέρα από την παχυσαρκία 
(Barba & Russo, 2006). Συµπερασµατι-
κά, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 
ερευνητικών διαδικασιών η µη ισορρο-
πηµένη διατροφή των παιδιών επιφέρει 
σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία τους 
και στη σωστή ανάπτυξη και εξέλιξή 
τους. 

2.3. Συµµετοχή των παιδιών σε 

Φυσικές ∆ραστηριότητες 

Για τη βελτίωση και τη διατήρηση 
της σωµατικής και ψυχικής υγείας των 
παιδιών και εφήβων ηλικίας 6-18 ετών, 
προτείνεται η καθηµερινή συµµετοχή 
τους, συνεχόµενη ή διακοπτόµενη για 
60 λεπτά σε ΜΕΦ∆, σε Φ∆ δηλ. που 
απαιτούν ενεργειακή δαπάνη τουλάχι-
στον 4 METs ή το 40% - 60% της 
µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου 
(VO2max) (Brooks, Butte, Rand, Flatt, 
& Caballero, 2004; Strong et al., 2005). 
Παρά τις ευεργετικές επιδράσεις της 
Φ∆ στη συνολική ανάπτυξη και εξέλι-
ξη των παιδιών, έχει διαπιστωθεί αφ’ 
ενός ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των 
παιδιών δεν συµµετέχει επαρκώς σε 
Φ∆, µη ικανοποιώντας τα κριτήρια 
συµµετοχής σε ΜΕΦ∆ και αφ’ ετέρου 
ότι η συµµετοχή των παιδιών σε Φ∆ 
µειώνεται µε την πάροδο της ηλικίας 
(Basterfield, Adamson, Maute, & 
Reilly 2008; Centers for Disease 
Control and Prevention, 2002; Driskell, 
Dyment, Mauriello, Castle, & 
Sherman, 2008; Duncan, Al-Nakeed, 
Woodfield, & Lyons, 2007; Keresztes 
et al., 2008; Lasheras et al., 2001; 
Riddoch et al., 2007; Wrotniak et al., 
2007). Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι 
το 62% των παιδιών ηλικίας 9-13 ετών 

δεν συµµετέχει σε οργανωµένες Φ∆ 
στις ώρες εκτός σχολείου και το 23% 
σε καµία Φ∆ ελεύθερου χρόνου 
(Centers for Disease Control and 
Prevention, 2002). Παρόµοια, παρατη-
ρείται ότι το 44% των παιδιών ηλικίας 
10-12 ετών, δεν ικανοποιεί τα προτει-
νόµενα κριτήρια συµµετοχής σε Φ∆, 
δηλ. 60 λεπτά καθηµερινής Φ∆, αφού 
µέσος όρος του ποσοστού του χρόνου 
που τα παιδιά συµµετείχαν σε ΜΕΦ∆ 
την ηµέρα ήταν 15.2%, ενώ το ποσο-
στό χρόνου σε ΚΣ την ηµέρα ήταν 
79.2% (Wrotniak et al., 2007). Σχετικά 
µε το θέµα, οι Lasheras και συνεργάτες 
(2001) ανέφεραν σε µελέτη τους µε 
1.358 παιδιά, ηλικίας 6-15 ετών από 
την Ισπανία, ότι λιγότερο από το 30% 
είναι δραστήριο, ενώ από την ηλικία 
των 11 ετών το ποσοστό των δραστή-
ριων παιδιών σταθεροποιείται. Παράλ-
ληλα, οι Keresztes και συνεργάτες 
(2008) διαπίστωσαν σε µεταγενέστερη 
έρευνα µε παιδιά ηλικίας 12.2 ετών, ότι 
το 30.4% των αγοριών και το 32.9% 
των κοριτσιών εµφανίζουν χαµηλά 
επίπεδα Φ∆. 

Τα ίδια αποτελέσµατα παρατηρήθη-
καν σε παιδιά ηλικίας 9 ετών, όπου τα 
παιδιά συµµετείχαν µόνο 25 λεπτά την 
εβδοµάδα σε ΜΕΦ∆, αποτυγχάνοντας 
έτσι να ικανοποιήσουν τα διεθνή προ-
τεινόµενα κριτήρια συµµετοχής σε Φ∆ 
(The National Institute of Child Health 
and Human Development Study of 
Early Child Care and Youth 
Development Νetwork, 2003) και σε 
παιδιά ηλικίας 9-11 ετών, όπου τα µισά 
περίπου παιδιά (52%) δεν συµµετείχαν 
σε ένα τουλάχιστον 15λεπτο χρονικό 
διάστηµα σε ΜΦ∆, στη διάρκεια τριών 
ηµερών καταγραφής της (Al-Nakeeb, 
Duncan, Lyons, & Woodfield, 2007). 
Επιπρόσθετα, παιδιά 10 ετών από την 
Αυστραλία, συµµετείχαν σε ΜΕΦ∆ 
κατά µέσο όρο 118 λεπτά την ηµέρα, 
όπως επίσης, συµµετείχαν σε οργανω-
µένες Φ∆ 55.8 λεπτά την ηµέρα και σε 
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µη οργανωµένες Φ∆ 69.3 λεπτά την 
ηµέρα (Barnett, Van Beurden, Morgan, 
Brooks, & Beard, 2008). Επιπλέον, 
πολύ µικρή συµµετοχή των παιδιών σε 
Φ∆ ανίχνευσε σχετική µελέτη µε 5.595 
παιδιά ηλικίας 11.8 ετών, όπου παρα-
τηρήθηκε ότι µόνο το 2.5% των παι-
διών (αγόρια: 5.1% και κορίτσια: 
0.4%) ικανοποιεί τα προτεινόµενα κρι-
τήρια συµµετοχής σε Φ∆ (Riddoch et 
al., 2007). Εποµένως, από ότι δείχνουν 
τα ερευνητικά δεδοµένα, η πλειοψηφία 
των παιδιών δεν ξεπερνά το επίπεδο 
της Φ∆ που σχετίζεται µε την υγεία 
(Duncan et al., 2007).  

Εκτός αυτών, µελέτες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί στη χώρα µας, αλλά 
και σε χώρες του εξωτερικού δείχνουν 
τα χαµηλά επίπεδα Φ∆ των µαθητών-
/τριών στους χώρους του σχολείου. Αν 
και το σχολείο και ιδιαίτερα, η ΦΑ 
αποτελούν µια πολύ καλή ευκαιρία στο 
να συµµετέχουν οι µαθητές/τριες σε 
ΜΕΦ∆ (Καλογιάννης, 2006; McKenzie 
Sallis, Faucette, Roby, & Kolody, 
1993, Simons-Morton, O´Hara, Parcel, 
Huanc, Baranowski, & Wilson, 1990), 
δεν συµβάλλουν αρκετά στην 
προαγωγή τους (Εµµανουηλίδου, ∆έρ-
ρη, Βασιλειάδου, & Κιουµουρτζόγλου, 
2007; Κόσσυβα & Χατζηχαριστός, 
2007; Koutedakis & Bouziotas, 2003; 
Τζέτζης, Γούδας, & Κυρατσού, 2005; 
Χριστόδουλος, ∆ούδα, Μπουζιώτας, & 
Τοκµακίδης, 2004). Συγκεκριµένα, 
αναφέρθηκε ότι τα επίπεδα της Φ∆ µα-
θητών/τριών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτι-
κού στην ώρα της ΦΑ είναι χαµηλά 
(Τζέτζης και συν., 2005) και οι µαθη-
τές/τριες, κατά το 77% του ακαδηµαϊ-
κού χρόνου, δε συµµετέχουν σε κινητι-
κές δραστηριότητες, εφόσον ένα σχετι-
κά µεγάλο ποσοστό χρόνου (35%) 
αφιερώνεται σε οργανωτικές διαδικα-
σίες (Εµµανουηλίδου και συν., 2007). 
Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι ούτε η 
ΦΑ στο ∆ηµοτικό, όπως γίνεται σήµε-
ρα, επιφέρει επιθυµητές φυσιολογικές 

προσαρµογές στις παραµέτρους της 
φυσικής κατάστασης που σχετίζονται 
µε την κινητική επιδεξιότητα και την 
υγεία (Χριστόδουλος και συν., 2004), 
ούτε η ΦΑ στο Γυµνάσιο είναι προσα-
νατολισµένη στην υγεία, αφού δεν 
προάγει τη φυσική κατάσταση και δεν 
επιτυγχάνει τα απαιτούµενα επίπεδα 
της κινητικής και καρδιαγγειακής υγεί-
ας (Κόσσυβα & Χατζηχαριστός, 2007; 
Koutedakis & Bouziotas, 2003). 

Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν δώ-
σει και οι ερευνητικές διαδικασίες που 
πραγµατοποιήθηκαν σε χώρες του εξω-
τερικού (Cleland, Dwyer, Blizzard, & 
Venn, 2008; Haug, Torsheim, & 
Samdal, 2008). Αν και τα παιδιά συµ-
µετέχουν στο µάθηµα της ΦΑ 
(5φορέςΧ50΄/εβδοµάδα) και ενδιαφέ-
ρονται για περισσότερες ευκαιρίες Φ∆ 
στο σχολείο (Haug et al., 2008; 
Wagner, Klein-Platat, Arveiler, Haan, 
Schlienger, & Simon, 2004), η συµµε-
τοχή των µαθητών/τριών σε ΜΕΦ∆ 
είναι µικρή, µε αποτέλεσµα να µην 
ικανοποιούνται τα προτεινόµενα διεθνή 
κριτήρια της δραστηριότητας των µα-
θητών/τριών ότι δηλ. οι µαθητές /τριες 
θα πρέπει να συµµετέχουν σε ΜΕΦ∆ 
στο 50% του χρόνου της ΦΑ (US 
Department of Health and Human 
Services, Healthy People, 2010). Πιο 
αναλυτικά, σε µελέτη που πραγµατο-
ποιήθηκε σε 335 ∆ηµοτικά στο Τέξας, 
διαπιστώθηκε ότι η ΦΑ δεν δίνει 
ευκαιρίες συµµετοχής σε Φ∆ σ’ ένα 
σηµαντικό ποσοστό παιδιών. Τα µαθή-
µατα ΦΑ πραγµατοποιούνταν κατά 
µέσο όρο 3.5 φορές την εβδοµάδα και 
κάθε µάθηµα διαρκούσε 40 λεπτά, 
συνολικά δηλ. 140 λεπτά την εβδοµά-
δα. Οι µαθητές/τριες συµµετείχαν σε 
ΜΕΦ∆ κατά µέσο όρο στο 8.5% του 
χρόνου του µαθήµατος, σε ΜΦ∆ στο 
23.3% και σε καθιστικές δραστηριότη-
τες στο 68.1% του χρόνου. Οι µαθητές 
/τριες σε κανένα από τα σχολεία που 
έλαβαν µέρος στην έρευνα, δεν συµµε-
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τείχαν σε ΜΕΦ∆ στο 20% του χρόνου 
της ΦΑ (Simons-Morton, Taylor, 
Snider, & Huang, 1993).  

Παρόµοια, σε έρευνα µε 814 µαθη-
τές/τριες ηλικίας 9 ετών από τις ΗΠΑ, 
βρέθηκε ότι οι µαθητές/τριες συµµετεί-
χαν κατά µέσο όρο σε 2.1 µαθήµατα 
ΦΑ την εβδοµάδα δηλ. 68.7 λεπτά. 
Μόνο το 5.9% των µαθητών /τριών 
συµµετείχε στη ΦΑ πέντε φορές την 
εβδοµάδα, το 2.6% τέσσερις φορές, το 
16% τρεις φορές, το 45.3% δύο φορές 
και το 30.2% των µαθητών /τριών µία 
φορά την εβδοµάδα. Γενικώς, οι µαθη-
τές/τριες στη ΦΑ συµµετείχαν 11.9 λε-
πτά σε ΜΕΦ∆ και 4.8 λεπτά σε ΕΦ∆ 
σε κάθε µάθηµα (37.0% και 15.0% του 
χρόνου της ΦΑ, αντίστοιχα) (The 
National Institute of Child Health and 
Human Development Study of Early 
Child Care and Youth Development 
Νetwork, 2003). Παράλληλα, παρατη-
ρήθηκε σε µαθητές/τριες ηλικίας 11-14 
ετών από την Αγγλία, ότι στα µαθήµα-
τα ΦΑ, διάρκειας 50.6±20.8 λεπτών, οι 
µαθητές/τριες συµµετέχουν σε ΜΕΦ∆ 
για 17.5±12.9 λεπτά (34.3±21.8% του 
χρόνου του µαθήµατος) και σε ΕΦ∆ 
για 3.9 ±5.3 λεπτά (8.3±11.1% του 
χρόνου του µαθήµατος), γεγονός που 
δείχνει ότι η ΦΑ θα πρέπει να σχεδια-
στεί και να οργανωθεί κατάλληλα, 
ώστε να προσφέρει περισσότερες ευ-
καιρίες στους µαθητές/τριες για συµµε-
τοχή σε ΜΕΦ∆ (Fairlough & Stratton, 
2005). 

Παράλληλα, τα αποτελέσµατα έρευ-
νας σε 20 ∆ηµοτικά Σχολεία της Αγ-
γλίας έδειξαν ότι το ∆ηµοτικό Σχολείο 
δεν αποτελεί ένα χώρο προαγωγής της 
Φ∆. Πιο αναλυτικά, 374 µαθητές /τριες 
ηλικίας 5-11 ετών, παρατηρήθηκαν για 
30.650 λεπτά, στη ΦΑ (374 µαθή-
µατα), στα διαλείµµατα (374 φορές) 
και στην ώρα του γεύµατος (215 
φορές). Οι µαθητές/τριες συµµετείχαν 
σε Φ∆ τουλάχιστον µέτριας έντασης 
στο 11.8% του συνολικού χρόνου πα-

ρατήρησης, έχοντας τη µεγαλύτερη 
δραστηριότητα στη ΦΑ και στην ώρα 
του διαλείµµατος. Αυτό αντιστοιχούσε 
κατά µέσο όρο σε 15 λεπτά την ηµέρα 
συµµετοχής σε ΜΕΦ∆. Οι µαθητές 
/τριες συµµετείχαν σε ΜΦ∆ για 3.7 λε-
πτά και σε ΕΦ∆ για 1.2 λεπτά τη φορά 
µε διακυµάνσεις για τη ΜΦ∆ από 0 
έως 21 λεπτά και για την ΕΦ∆ από 0 
έως 20.2 λεπτά. ∆ηλ. στο 65% των 
παρατηρήσεων της ΜΦ∆ και στο 92% 
των παρατηρήσεων της ΕΦ∆ τα παιδιά 
συµµετείχαν µόνο 0-5 λεπτά σε δρα-
στηριότητα. Μερικοί µαθητές µάλιστα, 
δεν συµµετείχαν σε καµία δραστηριό-
τητα κατά τη διάρκεια της ΦΑ. Συνε-
πώς, στη ΦΑ τα παιδιά συµµετείχαν σε 
ΜΕΦ∆ στο 18% του χρόνου ΦΑ δηλ. 
για 6.6 λεπτά σε κάθε µάθηµα, εύρηµα 
που δείχνει ότι η συµµετοχή σε ΜΕΦ∆ 
ήταν πολύ µικρή στο σχολικό πρό-
γραµµα (Waring, Warburton, & Coy, 
2007). 

Σχετικά µε τη δραστηριότητα των 
µαθητών/τριών στα διαλείµµατα βρέ-
θηκε σε µαθητές/τριες 8-10 ετών, ότι 
το ποσοστό χρόνου σε ΜΕΦ∆ κατά τη 
διάρκεια του διαλείµµατος, καλύπτει 
ένα µικρό µέρος της καθηµερινής Φ∆ 
(6% για τα αγόρια και 8% για τα 
κορίτσια). Τα κορίτσια φαίνεται να 
συµµετέχουν σε περισσότερες ΜΕΦ∆ 
στα διαλείµµατα (38%) από ότι τα 
αγόρια (31%), γεγονός που δείχνει ότι 
τα διαλείµµατα στο σχολείο µπορούν 
να δώσουν ευκαιρίες για να προαχθεί η 
Φ∆ των παιδιών, ειδικότερα των κο-
ριτσιών (Mota, Silva, Santos, Ribeiro, 
Oliveira, & Duarte, 2005). Αντίθετα, 
σε µεταγενέστερη µελέτη διαπιστώθη-
κε η χαµηλή δραστηριότητα κατά τη 
διάρκεια των διαλειµµάτων στα σχο-
λεία, µε πιο συχνή ΚΣ των µαθητών 
/τριών τη συζήτηση µε τους φίλους. Τα 
αγόρια εµφανίστηκαν πιο δραστήρια 
από τα κορίτσια συµµετέχοντας στο 
ποδόσφαιρο και στα άλλα αθλήµατα µε 
µπάλα (Khunti et al., 2007). Αν και οι 
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στρατηγικές που εφαρµόζονται στα 
σχολεία, αυξάνοντας τη σχολική Φ∆ 
(ΦΑ και Φ∆ στις σχολικές ώρες), δεν 
είναι επαρκείς για να αυξήσουν τη Φ∆, 
την ευρωστία και να µειώσουν την 
παχυσαρκία στα παιδιά (Cleland et al., 
2008), η ΦΑ και τα διαλείµµατα θα 
πρέπει να προσεγγίζονται µε θετικό 
τρόπο γιατί µπορούν να δώσουν στους 
µαθητές/τριες, ιδιαίτερα στους/στις µα-
θητές/τριες µε χαµηλά επίπεδα Φ∆, τη 
δυνατότητα να καλύψουν ένα σηµαντι-
κό ποσοστό της συνολικής τους δρα-
στηριότητας. 

Επιπρόσθετα, σηµαντική πηγή ηµε-
ρήσιας Φ∆ στο σχολικό περιβάλλον, 
θεωρείται και η δραστήρια µετακί-
νηση των µαθητών/τριών προς και από 
το σχολείο (Faulkner, Buliung, Flora, 
& Fusco, 2009; Jago & Baranowski, 
2004; Lewis, Dollman, & Dale, 2007; 
Loucaides & Jago, 2008; Ziviani, 
Scott, & Wadley, 2004). Ειδικότερα, οι 
Loucaides και Jago (2008) διαπίστω-
σαν σε 247 µαθητές/τριες ∆ηµοτικού 
Σχολείου από την Κύπρο, ότι το 26.3% 
των µαθητών/τριών περπατά προς και 
από το σχολείο, ενώ το 72.5% µετακι-
νείται µε το αυτοκίνητο. Επιπλέον, πα-
ρατηρήθηκε ότι το 8% της ηµερήσιας 
Φ∆ των µαθητών/τριών αντιστοιχεί 
στο χρονικό διάστηµα πριν το σχολείο, 
το 9% στο 20λεπτο διάλειµµα, το 31% 
στο υπόλοιπο χρονικό διάστηµα των 
σχολικών ωρών και το 52% στο χρονι-
κό διάστηµα µετά το σχολείο. Οι µαθη-
τές/τριες που περπατούσαν προς και 
από το σχολείο εµφανίστηκαν πιο δρα-
στήριοι/ιες το χρονικό διάστηµα πριν 
το σχολείο, κατά τη διάρκεια και µετά 
το σχολείο, καθώς και κατά τη διάρ-
κεια όλης της ηµέρας σε σχέση µε τους 
/τις µαθητές/τριες που πήγαιναν σχο-
λείο µε κάποιο µεταφορικό µέσον. Τα 
ίδια αποτελέσµατα υποστήριξαν και οι 
Faulkner και συνεργάτες (2009) σε 
σχετική τους ανασκόπηση που εξέτασε 
τη δραστήρια µετακίνηση των µαθη-

τών/τριών προς και από το σχολείο. 
Στις περισσότερες µελέτες, οι µαθητές 
/τριες που είχαν δραστήρια µετακίνηση 
προς και από το σχολείο είχαν και υψη-
λότερα επίπεδα Φ∆ από τους/τις µαθη-
τές/τριες που δεν µετακινούνταν δρα-
στήρια. 

Τέλος, διαχρονική µελέτη (1985 και 
2004) σε 929 µαθητές/τριες ηλικίας 9-
15 ετών, έδειξε ότι δεν παρατηρούνται 
διαφορές στο περπάτηµα προς και από 
το σχολείο, στην ευχαρίστηση στο µά-
θηµα της ΦΑ και στα σχολικά πρωτα-
θλήµατα ανάµεσα στα συγκεκριµένα 
έτη. Εν τούτοις, παρατηρήθηκε ότι το 
2004 λιγότερα παιδιά ποδηλατούσαν 
προς και από το σχολείο (15.3%), ενώ 
περισσότεροι µαθητές/τριες (µόνο οι 
µεγαλύτεροι/ες) συµµετείχαν στα µα-
θήµατα της ΦΑ. Επίσης, το ποσοστό 
των παιδιών που κάθονταν και συζη-
τούσαν στα διαλείµµατα αυξήθηκε, 
ενώ ο αριθµός µόνο των µεγαλύτερων 
κοριτσιών που έτρεχαν στους σχολι-
κούς χώρους, µειώθηκε (Lewis et al., 
2007). 

Από την άλλη πλευρά, ορισµένοι 
ερευνητές διαπίστωσαν υψηλότερα επί-
πεδα Φ∆ στα παιδιά από αυτά που 
έχουν προαναφερθεί (Dencker et al., 
2006; Klasson-Heggebø & Anderssen, 
2003; Mota, Valente, Aires, Silva, 
Santos, & Ribeiro, 2007; Nader, 
Bradley, Houts, McRitechic, & 
O’Brien, 2008; Rowlands et al., 2008). 
Αναλυτικότερα, οι Klasson-Heggebø 
και Anderssen (2003) ανέφεραν ότι το 
86.2% 9χρονων παιδιών από τη Νορ-
βηγία ικανοποιούν τα προτεινόµενα 
κριτήρια συµµετοχής σε ΜΦ∆ 60 λε-
πτά την ηµέρα και οι Dencker και συ-
νεργάτες (2006) ότι το 92% των αγο-
ριών και το 86% των κοριτσιών, ηλι-
κίας 8-11 ετών από τη Σουηδία συµµε-
τέχουν σε ΕΦ∆ για 20 λεπτά ή περισ-
σότερο την ηµέρα. Παρόµοια, υψηλά 
ποσοστά δραστήριων παιδιών κατα-
γράφηκαν και στην Πορτογαλία (το 
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95.7% των αγοριών και το 87.2% των 
κοριτσιών) (Mota et al., 2007), στην 
Αγγλία (το 91.1% των αγοριών και το 
79.5% των κοριτσιών (Rowlands et al., 
2008) και στις Η.Π.Α. (το 96.1% των 
11χρονων παιδιών και το 83.4% των 
12 χρονων παιδιών (Nader et al., 
2008).  

Όσον αφορά στη µείωση της Φ∆ µε 
την πάροδο της ηλικίας, σχετική έρευ-
να αναφέρει ότι η συµµετοχή των παι-
διών µειώνεται σηµαντικά ανάµεσα 
στις ηλικίες των 9 και 15 χρόνων. Πιο 
συγκεκριµένα, στην ηλικία των 9 χρό-
νων τα παιδιά συµµετέχουν σε ΜΕΦ∆ 
τρεις ώρες περίπου την ηµέρα και στην 
ηλικία των 15 χρόνων 49 λεπτά την 
ηµέρα (καθηµερινές) και 35 λεπτά την 
ηµέρα (Σαββατοκύριακο). Ο χρόνος 
συµµετοχής σε ΜΕΦ∆ τις καθηµερινές 
µειώνεται κατά 38 λεπτά ανά έτος και 
το Σαββατοκύριακο κατά 41 λεπτά ανά 
έτος. Ο ρυθµός µείωσης του χρόνου 
συµµετοχής σε ΜΕΦ∆ είναι ο ίδιος και 
στα αγόρια και στα κορίτσια. Στην 
ηλικία των 14.7 ετών τα αγόρια δια-
σταυρώνονται µε το επίπεδο της προ-
τεινόµενης συµµετοχής σε ΜΕΦ∆ των 
60 λεπτών τις καθηµερινές και στην 
ηλικία των 13.4 ετών το Σαββατοκύ-
ριακο. Αντίστοιχα, για τα κορίτσια οι 
ηλικίες διασταύρωσης µε τα προτεινό-
µενα κριτήρια συµµετοχής σε ΜΕΦ∆ 
είναι 13.1 έτη τις καθηµερινές και 12.6 
το Σαββατοκύριακο (Nader et al., 
2008). 

Η συγκεκριµένη µείωση της Φ∆ των 
παιδιών έχει σαν επακόλουθο την αύ-
ξηση των ΚΣ (Dixon et al., 2007; Jago, 
Anderson, Baranowski, & Watson, 
2005; Jollie-Trottier, Holm & 
McDonald, 2008; Khunti et al., 2007; 
Singh et al., 2008; Strauss, Rodzilsky, 
Burack, & Colin, 2001; Wagner et al., 
2004). Ειδικότερα, οι Strauss και συ-
νεργάτες (2001) διαπίστωσαν ότι παι-
διά από την Αµερική, συµµετέχουν σε 
ΚΣ στο 75.5% της ηµέρας δηλ. 5.2±1.8 

ώρες την ηµέρα, βλέποντας τηλεόρα-
ση, χρησιµοποιώντας τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και κάνοντας τις σχολικές 
εργασίες τους, ενώ συµµετέχουν σε 
ΕΦ∆ µόνο στο 1.4% της ηµέρας δηλ. 
12.6±12.2 λεπτά την ηµέρα. Την ίδια 
διαπίστωση έκαναν και οι Wagner και 
συνεργάτες (2004), οι οποίοι ανέφεραν 
σε µελέτη τους µε 3.000 παιδιά ηλικίας 
12 ετών από τη Γαλλία, ότι το 1/3 των 
παιδιών εµφανίζει αρκετές ΚΣ, όπως 
δραστηριότητες οθόνης (τηλεθέαση, 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, βί-
ντεο) και διάβασµα πάνω από δύο ώρες 
την ηµέρα (>12 ώρες την εβδοµάδα και 
στα δύο φύλα). Επιπλέον, τα χαµηλά 
επίπεδα Φ∆ και τα υψηλά επίπεδα ΚΣ 
των παιδιών από την Αγγλία, ανίχνευ-
σαν σε µεταγενέστερη έρευνα και οι 
Khunti και συνεργάτες (2007), οι 
οποίοι παρατήρησαν ότι τα µισά περί-
που παιδιά (46%) αφιερώνουν τέσσερις 
ή περισσότερες ώρες την ηµέρα στις 
δραστηριότητες οθόνης. Στην Αυστρα-
λία επίσης, παρατηρήθηκαν παρόµοια 
αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τα οποία 
το 1/3 των παιδιών βλέπει 1-2 ώρες τη-
λεόραση την ηµέρα και το 50% των 
παιδιών περίπου τρεις ή περισσότερες 
ώρες την ηµέρα, που σηµαίνει ότι κατά 
µέσο όρο τα παιδιά βλέπουν τηλεό-
ραση 17 ώρες την εβδοµάδα (Dixon et 
al., 2007). Παράλληλα, οι Jollie-
Trottier και συνεργάτες (2008) παρατή-
ρησαν σε παιδιά 8-12 ετών, ότι το 12% 
αυτών βλέπουν τηλεόραση πάνω από 
πέντε ώρες την ηµέρα, το 8% τέσσερις 
ώρες την ηµέρα, το 12% τρεις ώρες την 
ηµέρα, το 19% δύο ώρες την ηµέρα, το 
23% µία ώρα την ηµέρα, το 19% 
λιγότερο από µία ώρα την ηµέρα και 
µόνο το 8% των παιδιών δεν παρακο-
λουθούν καθόλου τηλεόραση. Σύµφω-
να µε την άποψη των Singh και 
συνεργατών (2008), η οποία τεκµηριώ-
θηκε σε µελέτη µε 68.288 παιδιά και 
εφήβους ηλικίας 6-17 ετών από τις 
ΗΠΑ, τα παιδιά και οι έφηβοι που βλέ-
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πουν τηλεόραση τρεις ή περισσότερες 
ώρες την ηµέρα είναι περισσότερο 
υποκινητικά και λιγότερο δραστήρια 
από αυτά που βλέπουν τηλεόραση λι-
γότερο από τρεις ώρες την ηµέρα. Γενι-
κότερα, όπως φαίνεται τα τελευταία 
χρόνια, τα παιδιά συµµετέχουν µε µε-
γαλύτερο ρυθµό και σε µεγαλύτερη 
διάρκεια σε καθιστικές, µη δοµηµένες 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στο 
σπίτι (Sener et al., 2008). Παράλληλα, 
ο Le Bigot Macaux (2001) επεσήµανε 
ότι η αύξηση των ωρών τηλεθέασης 
παρατηρείται και κατά τη διάρκεια των 
γευµάτων. Η τηλεθέαση δηλ. αυξάνε-
ται κατά 25% στο πρόγευµα, κατά 46% 
στο µεσηµεριανό γεύµα και κατά 41% 
στο βραδινό. Τέλος, αξίζει να αναφερ-
θούν και τα δεδοµένα σχετικής ανα-
σκόπησης τα οποία έδειξαν τη διακύ-
µανση των ποσοστών µαθητών/τριών, 
ηλικίας 10-12 ετών από 34 χώρες που 
συµµετείχαν σε Φ∆, έβλεπαν τηλεόρα-
ση και χρησιµοποιούσαν τον ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή. Πιο αναλυτικά, το 
ποσοστό των µαθητών/τριών που συµ-
µετείχε 60 ή περισσότερα λεπτά πέντε 
ή περισσότερες φορές την εβδοµάδα σε 
Φ∆ κυµάνθηκε από 19.3% στη Γαλλία 
έως 49.5% στις ΗΠΑ, το ποσοστό των 
µαθητών/τριών που παρακολουθούσε 
τρεις ή περισσότερες ώρες τηλεόραση 
κατά µέσο όρο την ηµέρα κυµάνθηκε 
από 24.0% στην Ελβετία έως 66.2% 
στο Ισραήλ, και το ποσοστό των µαθη-
τών/τριών που χρησιµοποιούσε τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή για δύο ή πε-
ρισσότερες ώρες κατά µέσο όρο την 
ηµέρα κυµάνθηκε από 15.7% στην 
Ελβετία έως 47.9% στο Ισραήλ 
(Janssen et al., 2005). 

Εκτός αυτών, υποστηρίζεται ότι η 
συµµετοχή σε Φ∆, όπως και η καθιστι-
κή ζωή υιοθετούνται στην παιδική ηλι-
κία και τείνουν να διατηρούνται στην 
ενήλικη ζωή. Έτσι τα λιγότερο δραστή-
ρια παιδιά γίνονται λιγότερο δραστή-
ριοι ενήλικες (McMurray, Harell, 

Bangdiwala, & Hu, 2003; Tammelin, 
Näyhä, Hills, & Järvelin, 2003; 
Telama, Yang, Viikari, Välimäki, 
Wanne, & Raitakari, 2005; Twisk et 
al., 2000). Ειδικότερα, τα υψηλά επίπε-
δα Φ∆ στην περίοδο από 9-18 ετών 
εµφανίστηκαν να προβλέπουν σηµαντι-
κά τα υψηλά επίπεδα Φ∆ στην ενήλικη 
ζωή. Αν και οι συσχετίσεις που παρα-
τηρήθηκαν ήταν χαµηλές προς µέτριες, 
φαίνεται ότι η Φ∆ στη σχολική ηλικία 
επηρεάζει τη Φ∆ στην ενήλικη ζωή 
(Telama et al., 2005). Παρόµοια, 
διαπιστώθηκε σε µελέτη διατήρησης µε 
7.794 αγόρια και κορίτσια ότι η συχνή 
συµµετοχή σε σπορ µετά το σχολείο, 
σχετίζεται µε το υψηλό επίπεδο Φ∆ 
στην ενήλικη ζωή. Πιο αναλυτικά, η 
συµµετοχή τουλάχιστον µία φορά την 
εβδοµάδα στα κορίτσια και δύο φορές 
την εβδοµάδα στα αγόρια σχετίστηκε 
µε τα υψηλά επίπεδα Φ∆ στη µετέπειτα 
ζωή (Tammelin et al., 2003). Παρόλα 
αυτά, ορισµένοι ερευνητές παρατηρώ-
ντας µια χαµηλή προς µέτρια χάραξη 
(επικράτηση) της καθηµερινής Φ∆, 
έχουν την άποψη ότι συµπεριφορές 
που υιοθετούνται, όπως η Φ∆, είναι λι-
γότερο πιθανόν να προβλέπουν συµπε-
ριφορές στη νεαρή ενήλικη ζωή, σε 
αντίθεση µε τις ανθρωποµετρικές πα-
ραµέτρους, όπως η αερόβια ικανότητα, 
οι οποίες εξαρτώνται περισσότερο από 
γενετικούς παράγοντες (Boreham, 
Robson, Gallagher, Cran, Savage, & 
Murray, 2004; McMurray et al., 2003; 
Twisk et al., 2000). Συµπερασµατικά, η 
µείωση της δραστηριότητας και η ταυ-
τόχρονη αύξηση των ΚΣ των παιδιών, 
που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους, 
κάνουν πιο εµφανή την ανάγκη να σχε-
διαστούν παρεµβατικά προγράµµατα 
και να εφαρµοστούν πολιτικές και 
στρατηγικές που θα τα βοηθήσουν και 
θα τα παρακινήσουν να αυξήσουν το 
χρόνο συµµετοχής σε Φ∆ και να µειώ-
σουν το χρόνο των ΚΣ. 
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2.4. ∆ιατροφικές Συνήθειες των 

παιδιών 

Η σωστή διατροφή είναι πολύ 
σηµαντική για τη σωµατική ανάπτυξη 
των παιδιών και τη µακροχρόνια προ-
αγωγή της υγείας τους. Κατά την παιδι-
κή ηλικία υιοθετούνται θετικές στάσεις 
και συµπεριφορές προς τις υγιεινές ∆Σ, 
που τείνουν να διατηρηθούν και στη 
µετέπειτα ζωή. Ωστόσο, παρά τη θετι-
κή επίδραση της Υ∆ στην υγεία των 
παιδιών, έχει βρεθεί ότι τα παιδιά δεν 
καταναλώνουν τις µερίδες κατανάλω-
σης που προτείνει η ∆ιατροφική Πυρα-
µίδα (US Department of Agriculture, 
1992), σύµφωνα µε την οποία η ηµε-
ρήσια κατανάλωση γαλακτοκοµικών 
θα πρέπει να είναι 2-3 µερίδες, δηµη-
τριακών 6-11 µερίδες, πρωτεϊνούχων 
τροφών 2 µερίδες, φρούτων 2-4 µερί-
δες και λαχανικών 3-5 µερίδες. Πιο 
πρόσφατα, δηµιουργήθηκε η νέα ∆ια-
τροφική Πυραµίδα (US Department of 
Agriculture, 2005), µε το όνοµα 
«MyPyramid», η οποία αποτελεί µία 
αναθεώρηση της παλιάς ∆ιατροφικής 
Πυραµίδας (US Department of 
Agriculture, 1992). Η νέα ∆ιατροφική 
Πυραµίδα προτείνει τις απαραίτητες 
µερίδες κατανάλωσης των βασικών 
οµάδων τροφίµων (γαλακτοκοµικά, δη-
µητριακά, πρωτεϊνούχες τροφές, φρού-
τα και λαχανικά) ανάλογα µε την ηµε-
ρήσια ενεργειακή δαπάνη (Kcal) του 
κάθε ατόµου, βασιζόµενη στην ηλικία, 
στο φύλο και στη συµµετοχή σε Φ∆, 
όπως προτείνει και ειδικά κριτήρια κα-
τανάλωσης για κάποια είδη λαχανικών 
(Clark, Kovarik, Voigt, & Hayes, 2006; 
Guenther, Dodd, Reedy, & Krebs-
Smith, 2006). 

Αναλυτικότερα, σε σχετική έρευνα 
που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ βρέ-
θηκε ότι το ποσοστό των παιδιών που 
καταναλώνει τις προτεινόµενες µερίδες 
γαλακτοκοµικών, δηµητριακών, πρω-
τεϊνούχων τροφών, φρούτων και λαχα-
νικών κυµαίνεται περίπου από ~30% 

για τα φρούτα, δηµητριακά γαλακτοκο-
µικά και πρωτεϊνούχες τροφές έως 36% 
για τα λαχανικά, ενώ το 16% δεν κα-
ταναλώνει καµία προτεινόµενη µερίδα 
κατανάλωσης τροφίµων (Muñoz, 
Krebs-Smith, Ballard-Barbash, & 
Cleveland, 1997). Σχετικά µε την κατα-
νάλωση γαλακτοκοµικών, σε µελέτη 
που πραγµατοποιήθηκε σε χώρα της 
Αµερικής, παρατηρήθηκε ότι µόνο το 
1/3 παιδιών ηλικίας 11-14 ετών, 
καταναλώνει δύο ή τρία ποτήρια γάλα 
την ηµέρα (Roseman, Yeung, & 
Nickelsen, 2007), γεγονός που οδηγεί 
στη µειωµένη πρόσληψη ασβεστίου 
(Johnson, 2000). Αναµφισβήτητα, τα 
παιδιά όταν δεν καταναλώνουν γαλα-
κτοκοµικά προϊόντα δεν προσλαµβά-
νουν τις απαραίτητες ποσότητες ασβε-
στίου για τον οργανισµό τους. Τα κα-
νονικά γεύµατα δεν εξασφαλίζουν 
πάντα τις απαραίτητες ποσότητες 
ασβεστίου, όπως συµβαίνει µε τα άλλα 
θρεπτικά συστατικά. Σύµφωνα µε την 
άποψη των Gao, Wilde, Lichtenstein 
και Tucker (2006), θα πρέπει τα παιδιά 
να ενθαρρύνονται να καταναλώνουν 
ενισχυµένες τροφές µε ασβέστιο για 
την υγεία των οστών τους, µε την 
παράλληλη συµµετοχή τους σε Φ∆ και 
την έκθεσή τους στον ήλιο για την 
προαγωγή της βιταµίνης D. 

Όσον αφορά στην κατανάλωση 
φρούτων και λαχανικών τα περισσότε-
ρα παιδιά δεν καταναλώνουν τις προ-
τεινόµενες µερίδες της διατροφικής 
πυραµίδας (Davy, Harrell, Stewart, & 
King, 2004; Elfhag et al., 2008; 
Jiménez-Cruz, Bacardí-Gascón, & 
Jones, 2002; Roseman et al., 2007; 
Vadiveloo et al., 2009). Ειδικότερα, 
διαπιστώθηκε σε 1.441 παιδιά 12 ετών 
από τη Σουηδία, ότι το 32% των αγο-
ριών και το 37% των κοριτσιών κατα-
ναλώνουν καθηµερινά (τις επτά τελευ-
ταίες ηµέρες της καταγραφής) λαχανι-
κά, ενώ το 28% των αγοριών και το 
38% των κοριτσιών καταναλώνουν 
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φρούτα (Elfhag et al., 2008). Παράλ-
ληλα, επισηµάνθηκε ότι παιδιά από τις 
ΗΠΑ καταναλώνουν κατά µέσο όρο 
1.5 µερίδες φρούτα και 2.5 µερίδες 
λαχανικά την ηµέρα, µε αποτέλεσµα το 
77% και το 62% των παιδιών να 
καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά 
αντίστοιχα, κάτω από τις προτεινόµε-
νες µερίδες (Jiménez-Cruz et al., 
2002). Παρόµοια, αναφέρεται ότι το 
ποσοστό των παιδιών, ηλικίας 11-14 
ετών, που κατανάλωσε µία ή περισ-
σότερες φορές την ηµέρα (την προη-
γούµενη εβδοµάδα) χυµό φρούτων 
ήταν το 25% και φρούτα περίπου το 
30% αυτών. Αντίστοιχα, το 50% των 
παιδιών δεν κατανάλωσε πράσινη σα-
λάτα την προηγούµενη εβδοµάδα, ενώ 
το 22% δεν κατανάλωσε άλλα λαχανι-
κά (Roseman et al., 2007). Εκτός 
αυτών, η κατανάλωση φρούτων, χυµών 
και λαχανικών από παιδιά 8-10 ετών 
εµφανίζεται να σχετίζεται αρνητικά µε 
το ποσοστό πρόσληψης ενέργειας από 
τα λιπαρά και θετικά µε το ποσοστό 
πρόσληψης των άλλων θρεπτικών συ-
στατικών. Αντίθετα, η κατανάλωση ζα-
χαρούχων ποτών (ροφηµάτων) εµφανί-
ζεται να σχετίζεται θετικά µε την πρό-
σληψη ενέργειας από τα λιπαρά και 
την πρόσληψη σουκρόζης, φρουκτόζης 
και βιταµίνης C (Cullen et al., 2004). 
Τέλος, σε αρκετές µελέτες αναφέρεται 
και η µείωση της κατανάλωσης φρού-
των και λαχανικών µε την πάροδο της 
ηλικίας (Collison et al., 2010; Lytle & 
Kubik, 2003; Riediger et al., 2007; 
Rockett, Berkey, Field, & Colditz, 
2001; Striegel-Moore et al., 2005).  

Η παρατηρούµενη µείωση της 
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 
από τα παιδιά, όπως έδειξαν τα ερευνη-
τικά δεδοµένα, συνοδεύεται από την 
αύξηση της κατανάλωσης ανθυγιεινών 
τροφών (Cavadini, Siega-Riz, & 
Popkin 2000; Hunt & Rigley, 1995; 
Xie et al., 2003; Vadiveloo et al., 2009) 
και συνεπώς από την αύξηση της ηµε-

ρήσιας ενεργειακής πρόσληψης των 
παιδιών (Burghardt, Devaney, & 
Gordon, 1995). Συγκεκριµένα, η πρό-
σληψη υδατανθράκων, φυτικών ινών 
και σιδήρου από παιδιά ηλικίας 8-11, 
εµφανίζεται να είναι κάτω από τα 
προτεινόµενα επίπεδα (RNI) του 
«Department of Health», ενώ η κατα-
νάλωση της προσλαµβανόµενης ζάχα-
ρης και των λιπαρών εµφανίζεται να 
είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη 
προτεινόµενη (Hunt & Rigley, 1995). 
Παρόµοια, κάτω από τα προτεινόµενα 
κριτήρια κατανάλωσης εµφανίζεται και 
η κατανάλωση δηµητριακών, πρωτεϊ-
νούχων τροφών και υδατανθράκων από 
τα παιδιά (Burghardt et al., 1995; 
Rocket et al., 2001; Xie et al., 2003). 
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα η 
διατροφή των παιδιών να είναι πλούσια 
σε λιπαρά και νάτριο και πτωχή σε 
φυτικές ίνες, σίδηρο, φολικό οξύ, 
ασβέστιο, µαγνήσιο, ψευδάργυρο και 
βιταµίνες (Barić & Šatalić, 2002; 
Cavadini et al., 2000; Lee, Mitchell, 
Smiciklas-Wright, & Birch, 2001; 
Pawlak & Malinauskas, 2008; 
Vadiveloo, et al., 2009; Williams, 
2006). Έτσι, κορίτσια µε υψηλή πρό-
σληψη λιπών στη διατροφή τους 
(>30% ενέργειας από τα λιπαρά) κατα-
νάλωναν λιγότερα φρούτα, περισσότε-
ρο κρέας και περισσότερα λιπαρά και 
γλυκά σε σχέση µε τα κορίτσια µε χα-
µηλή πρόσληψη λιπών στη διατροφή 
τους (<30% ενέργειας από τα λιπαρά) 
(Lee et al., 2001). Παράλληλα, η πρό-
σληψη ινών, η οποία γίνεται µε την κα-
τανάλωση φρούτων, λαχανικών, δηµη-
τριακών και σιτηρών εµφανίζεται χα-
µηλότερη από αυτή που προτείνεται, 
σε ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών από 
την Αµερική, γεγονός που οδηγεί στη 
µη επαρκή πρόσληψη των απαραίτη-
των βιταµινών και ιχνοστοιχείων για 
τον οργανισµό (καλή λειτουργία του 
εντέρου και µείωση των µελλοντικών 
χρόνιων δυσλειτουργιών) (Williams, 
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2006). Τέλος, η ενεργειακή πρόσληψη 
πολλών θρεπτικών συστατικών από 
παιδιά ηλικίας 7-10 ετών, εµφανίζεται 
να είναι κάτω από την προτεινόµενη 
(Recommended Dietary Allowance -
RDA) και η πρόσληψη ιωδίου, σεληνί-
ου και βιταµίνης D να µην είναι επαρ-
κής σε όλα τα παιδιά, σε αντίθεση µε 
την πρόσληψη πρωτεΐνης η οποία 
εµφανίζεται να είναι διπλάσια της προ-
τεινόµενης (Barić & Šatalić, 2002). 

Παρόµοια εικόνα παρουσιάζουν και 
τα νεότερα ερευνητικά δεδοµένα 
(Davy et al., 2004; Wrotniak et al., 
2007; Vadiveloo et al., 2009). Συγκε-
κριµένα, οι Davy και συνεργάτες 
(2004) ανέφεραν ότι η πρόσληψη κορε-
σµένων λιπαρών και νατρίου από 205 
παιδιά, ηλικίας 11.9 ± 0.06 ετών είναι 
πάνω από τα προτεινόµενα όρια, ενώ η 
πρόσληψη ασβεστίου είναι ανεπαρκής. 
Παρόµοια, οι Wrotniak και συνεργάτες 
(2007) διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση 
λιπαρών και αναψυκτικών από παιδιά 
10-12 ετών, είναι µεγαλύτερη από αυτή 
που προτείνεται, ενώ η πρόσληψη θρε-
πτικών ουσιών, όπως ασβεστίου, µα-
γνησίου, βιταµίνης Ε, είναι ανεπαρκής. 
Παράλληλα, ένα µεγάλο ποσοστό παι-
διών 11-13 ετών από το Κουβέιτ, 
βρέθηκε να καταναλώνει γλυκά (42%), 
αναψυκτικά (43%) και κέικ (31%) 
πολλές φορές την ηµέρα, µε αποτέλε-
σµα κάθε παιδί να καταναλώνει όλα τα 
άνω προϊόντα ζάχαρης περισσότερο 
από µία φορά την ηµέρα (Honkala, 
Honkala, & Al-Sahli, 2006). Η υψηλή 
κατανάλωση αναψυκτικών και σνακ µε 
υψηλά λιπαρά διαπιστώθηκε και σε 
παιδιά από την Καλιφόρνια, όπου το 
92% των παιδιών καταναλώνει ένα 
αναψυκτικό την ηµέρα και το 85% ένα 
σνακ µε υψηλά λιπαρά (Jiménez-Cruz 
et al., 2002). Παρόµοια, σε σχετική µε-
λέτη παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό 
των παιδιών που καταναλώνει ένα 
αναψυκτικό την ηµέρα ανέρχεται στο 
43% (De Bruijn, Kremers, de Vries, 

van Mechelen & Brug, 2007), ενώ σε 
κάποια άλλη ανέρχεται στο 29%, ενώ 
το ποσοστό των παιδιών που κατανα-
λώνει δύο αναψυκτικά την ηµέρα ανέρ-
χεται στο 18% (Roseman et al., 2007). 
Όπως φαίνεται, η πρόσληψη κορεσµέ-
νων λιπαρών και νατρίου από τα παιδιά 
είναι υψηλή, η κατανάλωση τροφών µε 
αρκετές θερµίδες, όπως σνακς και γλυ-
κά είναι µεγάλη, ενώ η πρόσληψη ινών 
είναι ανεπαρκής (Vadiveloo et al., 
2009). Τέλος, αξίζει να επισηµανθούν 
τα ευρήµατα σχετικής ανασκόπησης σε 
παιδιά 10-12 ετών από 34 χώρες, τα 
οποία ανίχνευσαν µεγάλη διακύµανση 
στο ποσοστό των µαθητών/τριών από 
τις διάφορες χώρες, που καταναλώνει 
µία ή περισσότερες φορές/ηµέρα φρού-
τα (20.1% στην Εσθονία και 51.5% 
στο Ισραήλ), λαχανικά (11.0% στην 
Ισπανία και 52.5% στο Βέλγιο), γλυκά 
(8.9% στη Φιλανδία και 48.7% στην 
Ιρλανδία) και αναψυκτικά (7.6% στη 
Φιλανδία και 53.1% στο Ισραήλ) 
(Janssen et al., 2005).  

Από την άλλη πλευρά, επισηµάνθη-
κε ότι τα ροφήµατα σχετίζονται µε την 
ποιότητα της διατροφής και στα παιδιά 
της προσχολικής αλλά και της σχολι-
κής ηλικίας. Τα παιδιά ωφελούνται από 
την κατανάλωση ροφηµάτων µε λιγό-
τερες θερµίδες και µε µεγαλύτερη πυ-
κνότητα σε µικροθρεπτικά στοιχεία 
(LaRowe, Moeller, & Adams, 2007). 
Παράλληλα, το πρωινό µε ποικιλία 
τροφών, όπως φυτικές ίνες, δηµητρια-
κά, φρούτα και παράγωγα του γάλα-
κτος, ως µέρος της Υ∆ και του υγιεινού 
τρόπου ζωής, επιδρά θετικά στην υγεία 
και στην καλή διάθεση και ευφορία 
των παιδιών. Η κατανάλωση πρωινού 
βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες 
που σχετίζονται µε τη µνήµη, τις 
επιδόσεις και την παρακολούθηση των 
µαθηµάτων στο σχολείο. Τα παιδιά που 
καταναλώνουν πρωινό σε καθηµερινή 
βάση τρέφονται πιο υγιεινά από ότι τα 
παιδιά που δεν παίρνουν συχνά πρωινό. 
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Παρόλα αυτά, εντοπίζεται ότι η µη 
κατανάλωση πρωινού γεύµατος από τα 
παιδιά είναι µεγάλη και στις χώρες της 
Αµερικής (10%), αλλά και στις χώρες 
της Ευρώπης (30%). Σε σχετική έρευνα 
µάλιστα, παρατηρείται ότι µόνο το 
45% παιδιών, ηλικίας 11-14 ετών, κα-
τανάλωσε πρωινό την προηγούµενη 
εβδοµάδα κάθε µέρα, ενώ το 13% δεν 
κατανάλωσε πρωινό καµία ηµέρα 
(Roseman et al., 2007).  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά 
το πέρασµα από την παιδική και εφη-
βική ηλικία στη νεαρή ενήλικη ζωή πα-
ρατηρούνται αλλαγές στις ∆Σ των ατό-
µων µε µείωση της ποιότητας διατρο-
φής. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε σε 
σχετική µελέτη ότι: (α) η κατανάλωση 
φρούτων/χυµών φρούτων, κρέατος 
(P≤.05), επιδόρπιου, ζαχαρωτών και 
γάλακτος (P≤.0001) στην παιδική 
ηλικία είναι µεγαλύτερη από την κατα-
νάλωση στη νεαρή ενήλικη ζωή, (β) η 
κατανάλωση αναψυκτικών, πουλερι-
κών, θαλασσινών (P≤.001), αλµυρών 
σνακ (P≤.05) και βοδινού κρέατος 
(P≤.01) στη νεαρή ηλικία είναι µεγα-
λύτερη από αυτή στην παιδική ηλικία 
και (γ) η κατανάλωση γάλακτος µειώ-
νεται από την παιδική στη νεαρή ενή-
λικη ζωή, ιδιαίτερα στα αγόρια 
(P≤.0001) (Demory-Luce, Morales, 
Nicklas, Baranowski, Zakeri, & 
Berenson, 2004). Εποµένως, η ανίχνευ-
ση και η κατανόηση των ∆Σ των παι-
διών από νωρίς είναι πάρα πολύ σηµα-
ντικό στοιχείο για τον σχεδιασµό πα-
ρεµβατικών προγραµµάτων υιοθέτησης 
και διατήρησης υγιεινών ∆Σ. 

2.5. Φυσική ∆ραστηριότητα των 

παιδιών και παράγοντες επίδρασης 

Τα µέχρι τώρα ερευνητικά δεδοµένα 
έχουν δείξει ότι η συµµετοχή των 
παιδιών σε Φ∆ καθώς και ο τύπος, η 
συχνότητα, η διάρκεια και η ένταση 
της Φ∆ των παιδιών καθορίζονται και 
επηρεάζονται από πολλούς παράγο-

ντες. Οι µέχρι τώρα ανασκοπήσεις 
έχουν κατηγοριοποιήσει τους συγκε-
κριµένους παράγοντες σε: (α) βιολογι-
κούς παράγοντες και παράγοντες ανά-
πτυξης, όπως καρδιαγγειακή και µυο-
σκελετική ευρωστία, ισορροπία και 
συντονισµός, φύλο, ηλικία, σύσταση 
σωµατικού λίπους, κατάσταση της 
υγείας, (β) ψυχολογικούς παράγοντες, 
όπως αυτοαποτελεσµατικότητα, αυτο-
εκτίµηση, πρόθεση του να είναι 
κάποιος δραστήριος, αντιλαµβανόµε-
νες ικανότητες και στάσεις απέναντι 
στη Φ∆, εικόνα του σώµατος, αντι-
λαµβανόµενα εµπόδια και οφέλη από 
την άσκηση, ευχαρίστηση, κίνητρα (γ) 
κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγο-
ντες, όπως κοινωνικοοικονοµικό επίπε-
δο, υποστήριξη και πρότυπο των γονέ-
ων και των άλλων σηµαντικών προσώ-
πων, Φ∆ των γονέων, υποκειµενικές 
νόρµες και µεταφορά των παιδιών 
στους χώρους άθλησης από τους γονείς 
(δ) παράγοντες συµπεριφοράς, όπως 
Υ∆, προηγούµενη Φ∆, χρόνος σε ΚΣ, 
συµµετοχή σε οµαδικά σπορ, κάπνισµα 
και αλκοόλ (ε) παράγοντες φυσικού πε-
ριβάλλοντος, όπως πρόσβαση στα 
εφαρµοζόµενα προγράµµατα, ελεύθε-
ρος χρόνος, εποχή, τόπος, ασφάλεια 
στη γειτονιά, (Booth et al., 2001; 
Ferreira, Van der Horst, Wendel-Vos, 
Kremers, van Lenthe, & Brug, 2006; 
Lubans et al., 2008; Park & Kimm, 
2008; Sallis et al., 2000; van der Horst, 
Paw, Twisk, & van Mechelen, 2007). Η 
ανασκόπηση π.χ. των Sallis και συν. 
(2000) περιλαµβάνει 108 µελέτες οι 
οποίες αξιολογούν 40 παράγοντες επί-
δρασης στη Φ∆ των παιδιών και 48 
παράγοντες επίδρασης στη Φ∆ των 
εφήβων. Το 60% όλων των συσχετί-
σεων των παραγόντων αυτών µε τη Φ∆ 
είναι στατιστικά σηµαντικό. 
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2.5.1. Βιολογικοί παράγοντες και 

παράγοντες ανάπτυξης 

Καταρχήν το φύλο και η ηλικία 
αποτελούν τους πλέον σηµαντικούς 
παράγοντες επίδρασης της Φ∆ παιδιών, 
που έχουν εξεταστεί από πολλούς 
ερευνητές (Dencker et al., 2006; 
Duncan, Woodfield, Al-Nakeeb, & 
Nevill, 2002; Inchley, Currie, Todd, 
Akhtar, & Currie, 2005; Lindquist, 
Reynolds, & Goran, 1999; Riddoch et 
al., 2004; Sallis et al., 2000; Samdal, 
Tynjälä, Roberts, Sallis, Villberg, 
Wold, 2006). Συγκεκριµένα, ανα-
φέρθηκε ότι στο 81% των συγκρίσεων 
σε παιδιά, τα αγόρια είναι πιο δρα-
στήρια από τα κορίτσια, ενώ λιγότερο 
συνεπή εµφανίστηκαν τα ευρήµατα 
των αρνητικών συσχετίσεων της Φ∆ 
των παιδιών µε την ηλικία (Sallis et al., 
2000). Μεταγενέστερες έρευνες που 
πραγµατοποιήθηκαν στις χώρες της 
Αµερικής, της Ευρώπης και της Ασίας 
επιβεβαίωσαν τη µεγαλύτερη συµµετο-
χή των αγοριών σε Φ∆ από αυτή των 
κοριτσιών και στην παιδική ηλικία, 
όπως επίσης, επιβεβαίωσαν και την πα-
ρατηρούµενη µείωση της Φ∆ µε την 
αύξηση της ηλικίας (Al Sabbah et al., 
2007; Ammouri et al., 2007; Butte et 
al., 2007; Harten et al., 2008; Kelishadi 
et al., 2007; Olds et al., 2009; 
Rowlands et al., 2008; Saygin, Zorba, 
Karacabey, & Mengutay, 2007; Te 
Velde et al., 2007; Χαριζάνη, Καµατέ-
ρη, Ζάγκαλης Γουρνή, Πολυκανδριώ-
τη, & Γουρνή 2010).  

Πιο συγκεκριµένα, οι Duncan και 
συνεργάτες (2002) παρατήρησαν µεγα-
λύτερη ενεργειακή δαπάνη και µεγαλύ-
τερο χρόνο συµµετοχής σε ΜΕΦ∆ στα 
αγόρια από ότι στα κορίτσια και αργό-
τερα οι Saygin και συνεργάτες (2007) 
διαπίστωσαν ότι η διάρκεια των Φ∆ 
ελαφριάς έντασης είναι µεγαλύτερη 
στα κορίτσια από ότι στα αγόρια, ενώ 
η διάρκεια των ΜΕΦ∆ είναι µεγαλύτε-
ρη στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. 

Παράλληλα, οι Lindquist και συνεργά-
τες (1999) υποστήριξαν σε µελέτη παι-
διών ηλικίας 10 ετών, ότι το φύλο προ-
βλέπει τις ώρες άσκησης την εβδοµάδα 
και η ηλικία τη συµµετοχή των παιδιών 
σε οµαδικά σπορ, όπως επίσης, οι 
Rowlands και συνεργάτες (2008) σε 
µελέτη παιδιών ηλικίας 9-11 ετών ότι η 
συχνότητα, διάρκεια και ή ένταση της 
Φ∆ (bouts) των αγοριών είναι µεγα-
λύτερες από αυτές των κοριτσιών, µε 
τα κορίτσια να συµµετέχουν περισσό-
τερο σε σποραδικές Φ∆ από ότι τα 
αγόρια, ενώ τα αγόρια να συµµετέχουν 
σε Φ∆ µεγαλύτερης διάρκειας ≥5 min 
bouts. Τέλος, υποστηρίχθηκε σε σχετι-
κή µελέτη ότι τα αγόρια αναφέρουν 
υψηλότερα επίπεδα Φ∆ και µεγαλύτε-
ρη συµµετοχή σε ΜΕΦ∆ και σπορ από 
ότι τα κορίτσια, ενώ τα κορίτσια ανα-
φέρουν περισσότερη δραστήρια µετα-
κίνηση από ότι τα αγόρια (Olds et al., 
2009). 

Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρή-
θηκαν και στη συµµετοχή των παιδιών 
σε ΕΦ∆. ∆ιαχρονική µελέτη σε επτά 
Ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι σ’ όλες 
τις χώρες η συµµετοχή των αγοριών σε 
ΕΦ∆ είναι µεγαλύτερη από αυτή των 
κοριτσιών, ενώ παρατηρείται σταθερό-
τητα ή µια µικρή αύξηση της Φ∆ των 
αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 11-15 
ετών από τα µέσα της δεκαετίας του 
1980 έως στις αρχές της δεκαετίας του 
2000 (Samdal et al., 2006). Παράλλη-
λα, σε κάποια άλλη διαχρονική µελέτη 
(1990-2002) παρατηρήθηκε ότι: (α) τα 
κορίτσια εµφανίζουν χαµηλότερα επί-
πεδα ΕΦ∆ από ότι τα αγόρια, (β) η 
σχέση της ΕΦ∆ και της ηλικίας στα 
µεν αγόρια ποικίλλει κατά τη διάρκεια 
της έρευνας στα δε κορίτσια εµφανίζει 
µία σταθερή µείωση της ΕΦ∆ µε την 
αύξηση της ηλικίας, (γ) η διαφορά µε-
ταξύ αγοριών και κοριτσιών στο µέσο 
όρο των σκορ της ΕΦ∆ είναι 1.4 στην 
ηλικία των 11 ετών και 2.7 στην ηλικία 
των 15 ετών, που σηµαίνει ότι στην 



Φυσική ∆ραστηριότητα και Υγιεινή ∆ιατροφή µαθητών/τριών 

 34 

ηλικία των 15 ετών, τα κορίτσια συµ-
µετέχουν σε ΕΦ∆ 2-3 ώρες την εβδο-
µάδα λιγότερο από ότι τα αγόρια 
(Inchley et al., 2005). Σε αντίθεση µε 
τα ανωτέρω αποτελέσµατα δεν παρα-
τηρήθηκαν διαφορές µεταξύ αγοριών 
και κοριτσιών ηλικίας 9-11 ετών, ως 
προς το χρόνο κατανάλωσης µε καρ-
διακή συχνότητα πάνω από το επίπεδο 
της ΜΦ∆ (Al-Nakeeb et al., 2007). 
Τέλος, διαπιστώθηκε σε µελέτη µε 
2.185 παιδιά (9-15 ετών) ότι στην 
ηλικία των 9 ετών µεγαλύτερο ποσο-
στό αγοριών και κοριτσιών ικανοποιεί 
τα κριτήρια συµµετοχής σε ΜΕΦ∆ 
(97.4% και 97.6% αντίστοιχα), σε 
σχέση µε το ποσοστό των αγοριών και 
κοριτσιών στην ηλικία των 15 ετών 
(81.9% και 62%, αντίστοιχα) (Riddoch 
et al., 2004). Αν και τα αγόρια λοιπόν, 
εµφανίζονται πιο δραστήρια από τα 
κορίτσια, σύµφωνα µε τα ανωτέρω 
ερευνητικά δεδοµένα, καταναλώνουν 
περισσότερο χρόνο σε ΚΣ και ιδιαίτε-
ρα στην τηλεθέαση από ότι τα κορίτσια 
(Olds et al., 2009; Samdal et al., 2006; 
Te Velde et al., 2007). 

Επιπρόσθετα, η καρδιαγγειακή και 
µυοσκελετική ευρωστία των παιδιών, 
αν και βελτιώνεται µε τη συµµετοχή 
τους σε Φ∆, αποτελεί παράγοντα που 
µπορεί να τα διευκολύνει ή να τα εµπο-
δίσει να συµµετέχουν σε Φ∆ (Sallis et 
al., 1992). Η καρδιαγγειακή ευρωστία 
σχετίζεται µέτρια µε τη Φ∆ των παι-
διών (Pate, Dowda, & Ross, 1990) και 
δεν έχει τόσο σηµαντική επίδραση σε 
αυτήν, εφ’ όσον κατά τη διάρκεια της 
παιδικής ηλικίας, η αερόβια ικανότητα 
ανά κιλό σωµατικού βάρους διατηρεί-
ται σταθερά, ενώ η Φ∆ µειώνεται 
(Rowland, 1990). Αποτελέσµατα έρευ-
νας σε 780 παιδιά ηλικίας 9-10 ετών 
από τη Σουηδία και την Εσθονία έδει-
ξαν ότι η συνολική Φ∆, η ΜΦ∆ και η 
ΕΦ∆ σχετίζονται θετικά µε την καρδιο-
αναπνευστική ευρωστία. Έτσι, παιδιά 
που συµµετείχαν σε ΕΦ∆ πάνω από 40 

λεπτά την ηµέρα εµφάνισαν υψηλότε-
ρη καρδιοαναπνευστική ευρωστία από 
ότι τα παιδιά που συµµετείχαν σε ΕΦ∆ 
κάτω από 18 λεπτά την ηµέρα (Ruiz, 
Rizzo, Hurtig-Wennlöf, Ortega, 
Wärnberg, & Sjöström, 2006). Παρό-
µοια δεδοµένα έδωσε µελέτη σε 248 
παιδιά ηλικίας 7.9-11.1 ετών, σύµφω-
να µε τα οποία, η αερόβια ικανότητα 
των παιδιών σχετίζεται θετικά µε την 
ηµερήσια Φ∆ και ισχυρότερα µε το 
χρόνο συµµετοχής σε ΕΦ∆, ενώ δεν 
σχετίζεται µε τη ΜΦ∆ των παιδιών 
(Dencker et al., 2006). Σε µεταγενέ-
στερη βέβαια, µελέτη µε αγόρια και 
κορίτσια 9 και 11 ετών, οι Rizzo και 
συνεργάτες (2007) παρατήρησαν ότι: 
(α) η συνολική Φ∆ σχετίζεται σηµαντι-
κά µε την καρδιοαναπνευστική ευρω-
στία στα εννιάχρονα αγόρια και κορί-
τσια και στα 15χρονα κορίτσια, (β) η 
ΜΦ∆ σχετίζεται µε την καρδιοανα-
πνευστική ευρωστία στα κορίτσια και 
των δύο ηλικιών και οριακά στα 
9χρονα αγόρια και (γ) η ΕΦ∆ σχετίζε-
ται µε την καρδιοαναπνευστική ευρω-
στία και στις δύο οµάδες του φύλου 
και στις δύο ηλικιακές οµάδες. Τέλος, 
σε σχετική ανασκόπηση οι Martínez-
Vizcaíno, και Sánchez-López (2008) 
ανακεφαλαιώνοντας τα ερευνητικά δε-
δοµένα, επεσήµαναν τη σχέση της Φ∆ 
µε την ευρωστία και την καλύτερη φυ-
σική κατάσταση των δραστήριων παι-
διών από αυτή των µη δραστήριων. Συ-
µπερασµατικά, η σχέση της Φ∆ µε την 
ευρωστία στις περισσότερες µελέτες 
εµφανίζεται αδύνατη ή µέτρια και σε 
ορισµένες µελέτες µη σηµαντική. Το 
γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί από 
τη διαφορά στις µετρήσεις της Φ∆ και 
της ευρωστίας ως προς την αξιοπιστία 
και εγκυρότητα και από τη µικρή διάρ-
κεια της συµµετοχής των παιδιών σε 
ΜΕΦ∆.  

Στη συνέχεια, η σχέση των κινητι-
κών δεξιοτήτων µε τη Φ∆ δεν είναι 
ξεκάθαρη, επειδή οι κινητικές δεξιότη-
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τες βελτιώνονται κατά την περίοδο της 
παιδικής ηλικίας, ενώ αντίστοιχα µειώ-
νεται η συµµετοχή των παιδιών σε Φ∆ 
(Sallis et al., 2000). Ωστόσο, παιδιά µε 
χαµηλό επίπεδο κινητικών δεξιοτήτων 
εµφανίζονται πιο υποκινητικά, σηµειώ-
νοντας χαµηλότερα επίπεδα ενεργεια-
κής δαπάνης, ενώ παιδιά µε αναπτυγ-
µένες κινητικές δεξιότητες και µε µε-
γαλύτερο συγχρονισµό κινήσεων εµφα-
νίζονται πιο δραστήρια (Fisher, Reilly, 
Kelly, Montgomery, Williamson, & 
Paton, 2005; Harten et al., 2008). Σχε-
τικά µε το θέµα, οι Wrotniak, Epstein, 
Dorn, Jones, και Kondilis (2006) υπο-
στήριξαν ότι οι κινητικές ικανότητες 
παιδιών 8-10 ετών από τη Νέα Υόρκη, 
σχετίζονται θετικά µε τα συνολικά επί-
πεδα Φ∆, το χρόνο σε ΜΦ∆ και 
ΜΕΦ∆ και αρνητικά µε το χρόνο σε 
ΚΣ.  

Όσον αφορά στη σχέση της Φ∆ των 
παιδιών µε το υπερβάλλον βάρος και 
την παχυσαρκία αναφέρεται σε σχετική 
µετα-ανάλυση των Rowlands και 
συνεργατών (2000) ότι το 78% των µε-
λετών εµφάνισαν µία αρνητική συσχέ-
τιση, το 4% µία θετική συσχέτιση, ενώ 
το 18% καµία συσχέτιση µεταξύ Φ∆ 
και λιπώδους µάζας. Με βάση το 
µέγεθος της επίδρασης η αρνητική σχέ-
ση µεταξύ των συγκεκριµένων µετα-
βλητών χαρακτηρίστηκε µικρή προς 
µέτρια. Μεταγενέστερες έρευνες βέ-
βαια, επιβεβαίωσαν τη σχέση του ∆ΜΣ 
µε τη Φ∆, τη συµµετοχή σε σπορ και 
σε προγράµµατα άσκησης και µε την 
ενεργειακή δαπάνη των παιδιών 
(Adkins, Sherwood, Story, & Davis, 
2004; Dowda, Ainsworth, Addy, 
Saunders, & Riner, 2001; Jollie-
Trottier et al., 2008; Kelishadi et al., 
2007; Utter, Scragg, Schaaf, Fitzgerald, 
& Wilson, 2007). Έτσι παιδιά µε χαµη-
λά επίπεδα υπερβάλλοντος βάρους ή 
παχυσαρκίας, µε µικρότερο ποσοστό 
σωµατικού λίπους και µε µικρότερη 
περιφέρεια µέσης εµφάνισαν υψηλότε-

ρα επίπεδα Φ∆ και µεγαλύτερη συµµε-
τοχή σε ΕΦ∆ σε σχέση µε τα υπέρβαρα 
ή παχύσαρκα παιδιά (Butte, et al., 
2007; Dencker et al., 2006; ∆ιγγελίδης, 
Κάµτσιος, & Θεοδωράκης, 2007; 
Janssen et al., 2004; Kamtsios, & 
Digelidis, 2008; Τάµπαλης, 2011; Τζέ-
τζης και συν., 2005). Παρόλα αυτά, σε 
κάποιες µελέτες το ποσοστό σωµατι-
κού λίπους σχετίστηκε µόνο µε τα επί-
πεδα της ΕΦ∆ και όχι της ΜΦ∆, γεγο-
νός που δείχνει ότι µεγαλύτερη επίδρα-
ση στη παχυσαρκία των παιδιών έχει η 
ΕΦ∆ παρά η ΜΦ∆ (Ortega, Ruiz, & 
Sjöström, 2007; Ruiz et al., 2006).  

Επιπλέον, στη βιβλιογραφία αναφέ-
ρονται και µελέτες που επικεντρώθη-
καν στην επίδραση των αλλαγών της 
Φ∆ στις αλλαγές του ∆ΜΣ και του 
λιπώδους ιστού (Berkey, Rockett, 
Gillman, & Colditz, 2003; Elgar, 
Roberts, Moore, & Tudor-Smith, 2005; 
kimm et al., 2005; Moayeri et al., 2006; 
Moore et al., 2003). Πιο αναλυτικά, σε 
διαχρονικές µελέτες που πραγµατο-
ποιήθηκαν στην Αµερική και στην Ευ-
ρώπη τονίστηκε ότι τα υψηλά επίπεδα 
Φ∆ στην παιδική ηλικία οδηγούν στη 
µικρότερη αύξηση σωµατικού λίπους 
στην αρχή της εφηβείας και ότι η Φ∆ 
νωρίς στην εφηβεία επηρεάζει τη σω-
µατική µάζα των παιδιών στο τέλος της 
εφηβείας (Elgar et al., 2005; Moore et 
al., 2003). Επιπλέον, οι Berkey και 
συνεργάτες (2003) εξετάζοντας 11.887 
αγόρια και κορίτσια ηλικίας 10-15 
ετών παρατήρησαν, στη διάρκεια ενός 
έτους, ότι µία αύξηση της Φ∆ σχετίζε-
ται µε µία σχετική µείωση του ∆ΜΣ 
στα κορίτσια και στα υπέρβαρα αγό-
ρια. Παρόµοια, οι kimm και συνεργά-
τες (2005) εξετάζοντας 2.287 (1.152 
µαύρης φυλής +1.135 λευκής φυλής) 
κορίτσια ηλικίας 9-19 ετών, διαπίστω-
σαν ότι κάθε µείωση στη δραστηριό-
τητα των 10 METs την εβδοµάδα σχε-
τίζεται στα µεν κορίτσια της µαύρης 
φυλής µε µία αύξηση κατά 0.14 Kg/m2 
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στο ∆ΜΣ και µία αύξηση κατά 0.62 
mm στο άθροισµα των δερµατοπτυχών, 
στα δε κορίτσια της λευκής φυλής µία 
αύξηση κατά 0.09 Kg/m2 στο ∆ΜΣ και 
µία αύξηση κατά 0.63 mm στο άθροι-
σµα των δερµατοπτυχών.  

Εν τούτοις, κάποιοι µελετητές υπο-
στήριξαν διαφορετικά αποτελέσµατα 
(Al-Nakeeb et al., 2007; Armstrong, 
2000; Raustorp, Pangrazi, & Stähle, 
2004; Sur et al., 2005; Thompson, 
Campagna, Rehman, Murphy, 
Rasmussen, & Ness, 2005; Vogels, 
Westerterp, Posthumus, Rutters, & 
Westerterp-Plantenga, 2007). Πιο συ-
γκεκριµένα, οι Vogels και συνεργάτες 
(2007) επεσήµαναν ότι η Φ∆ (συνολι-
κά counts την ηµέρα των δραστηριο-
γράφων) είναι χαµηλότερη στα υπέρ-
βαρα παιδιά από ότι στα αδύνατα παι-
διά. Στην εκτέλεση όµως των δραστη-
ριοτήτων µε δοµηµένο πρωτόκολλο 
δεν εµφανίστηκαν σηµαντικές διαφο-
ρές στα counts µεταξύ υπέρβαρων και 
αδύνατων παιδιών. Οι δοµηµένες Φ∆, 
σε αντίθεση µε τις καθηµερινές Φ∆ δεν 
σχετίστηκαν µε το ποσοστό σωµατικού 
λίπους. Συνεπώς, τα υπέρβαρα παιδιά 
έχουν µειωµένες τις καθηµερινές Φ∆ 
και εκτελούν κυρίως τις δοµηµένες και 
προγραµµατισµένες Φ∆ σε σχέση µε τα 
αδύνατα παιδιά, τα οποία όπως φαίνε-
ται, συµµετέχουν εκτός από τις προ-
γραµµατισµένες Φ∆ και σε επιπλέον 
καθηµερινές Φ∆ την ηµέρα (Vogels et 
al., 2007). Παράλληλα, οι Raustorp και 
συνεργάτες (2004) σε 871 παιδιά 
ηλικίας 7-14 ετών, δεν παρατήρησαν 
σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στη 
Φ∆ και στο ∆ΜΣ και οι Al-Nakeeb και 
συνεργάτες (2007) σε παιδιά ηλικίας 9-
11 ετών, δεν ανίχνευσαν σηµαντικές 
συσχετίσεις ανάµεσα στη συµµετοχή 
σε ΜΕΦ∆ και στο ποσοστό της λιπώ-
δους µάζας. Επίσης, ούτε οι Thompson 
και συνεργάτες (2005) διαπίστωσαν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ οµάδων 
µε διαφορετικό ∆ΜΣ (φυσιολογικά 

παιδιά, παιδιά που βρίσκονται σε 
κίνδυνο παχυσαρκίας, παιδιά παχύσαρ-
κα), ως προς το χρόνο συµµετοχής σε 
ΜΕΦ∆, ούτε οι Sur και συνεργάτες 
(2005) σε 1.044 παιδιά ηλικίας 12-13 
ετών, από την Τουρκία βρήκαν σηµα-
ντικές διαφορές µεταξύ παιδιών µε φυ-
σιολογικό βάρος και υπέρβαρων παι-
διών ως προς τη συµµετοχή τους σε 
ΜΕΦ∆ και στα δύο φύλα. 

Όσον αφορά στη σχέση των ΚΣ µε 
το υπερβάλλον βάρος και την παχυ-
σαρκία στα παιδιά, τα ερευνητικά δε-
δοµένα δείχνουν µια θετική σχέση µε-
ταξύ παχυσαρκίας και υποκινητικό-
τητας των παιδιών (Shah et al., 2008; 
Te Velde et al., 2007). Έτσι, τα 
υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά εµφα-
νίστηκαν να αφιερώνουν περισσότερο 
χρόνο σε ΚΣ συγκριτικά µε τα παιδιά 
φυσιολογικού βάρους (∆ιγγελίδης και 
συν., 2007; Butte et al., 2007; Kamtsios 
& Digelidis, 2008; Lagiou & Parava, 
2008; Τάµπαλης, 2011) και παιδιά ηλι-
κίας 9-14 ετών από τις ΗΠΑ, που αφιέ-
ρωναν περισσότερο χρόνο σε ΚΣ ση-
µείωσαν µεγαλύτερες αυξήσεις στο 
∆ΜΣ σε σχέση µε τα παιδιά που αφιέ-
ρωναν λιγότερο χρόνο σε ΚΣ (Berkey 
et al., 2000). 

Επίσης, οι περισσότερες ώρες τηλε-
θέασης εµφανίζονται να σχετίζονται µε 
τον υψηλότερο ∆ΜΣ των παιδιών 
(Crespo, Smith, Troiano, Barlett, 
Macera, & Andersen; 2001; Dowda et 
al., 2001; Janssen et al., 2004; Janssen 
et al., 2005; Jollie-Trottier et al., 2008; 
Kuriyan, Bhat, Thomas, Vaz, & 
Kurpad, 2007; Utter et al., 2007). 
Ειδικότερα, οι Crespo και συνεργάτες 
(2001) παρατήρησαν σε παιδιά ηλικίας 
8-16 ετών ότι η παχυσαρκία είναι µι-
κρότερη στα παιδιά που βλέπουν µία 
ώρα ή και λιγότερο τηλεόραση την 
ηµέρα και µεγαλύτερη στα παιδιά που 
βλέπουν τέσσερις ή περισσότερες ώρες 
την ηµέρα. Τα ίδια αποτελέσµατα δια-
πίστωσαν και οι Dowda και συνεργά-
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τες (2001) σε 2.791 παιδιά, ηλικίας 8-
16 ετών, ότι τα κορίτσια που παρακο-
λουθούν τέσσερις ή περισσότερες ώρες 
τηλεόραση είναι πιο υπέρβαρα από τα 
κορίτσια που παρακολουθούν λιγότερο 
από τέσσερις ώρες. Τέλος, τη θετική 
συσχέτιση µεταξύ τηλεθέασης και 
∆ΜΣ παιδιών ηλικίας 10-12 ετών από 
34 χώρες, επιβεβαίωσε σχετική ανα-
σκόπηση των Janssen και συνεργατών 
(2005) όπου το 65% των χωρών υπο-
στήριξε το συγκεκριµένο εύρηµα. 

Παρόλα αυτά, αναφέρεται ότι η σχέ-
ση µεταξύ ∆ΜΣ παιδιών 12-16 ετών 
από τις ΗΠΑ και τηλεθέασης ήταν µεν 
θετική αλλά όχι στατιστικά σηµαντική 
(Forshee et al., 2004), όπως επίσης, 
αναφέρεται ότι η σχέση µεταξύ υπερ-
βάλλοντος βάρους παιδιών ηλικίας 10-
12 ετών και χρήσης των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών δεν ήταν στατιστικά 
σηµαντική (Janssen et al., 2005). 
Συµπερασµατικά λοιπόν, τα χαµηλά 
επίπεδα της συνολικής Φ∆, ιδιαίτερα 
της ΕΦ∆ και τα υψηλά επίπεδα των 
ΚΣ, ιδιαίτερα της τηλεθέασης αυξά-
νουν τον κίνδυνο του υπερβάλλοντος 
βάρους και της παιδικής παχυσαρκίας 
(Ortega et al., 2007; Te Velde et al., 
2007). 

2.5.2. Ψυχολογικοί παράγοντες  

Σχετικές ανασκοπήσεις και µελέτες 
επικεντρώθηκαν στους ψυχολογικούς 
παράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ 
των παιδιών (Biddle et al., 2004; 
Martin, Oliver, & McCaughtry, 2007; 
Motl, Dishman, Saunders, Dowda, & 
Pate, 2007; Sallis et al., 2000). Πιο 
αναλυτικά, οι Sallis και συνεργάτες 
(2000) ανέφεραν ότι η Φ∆ των παιδιών 
σχετίζεται θετικά µε την πρόθεση και 
µε τη προτίµηση σε Φ∆, αρνητικά µε 
τα αντιλαµβανόµενα εµπόδια, ασυνε-
πώς µε την αυτοαποτελεσµατικότητα, 
τις αντιλαµβανόµενες ικανότητες και 
στάσεις προς τη Φ∆, ενώ δεν σχετίζε-
ται µε την εικόνα του σώµατος, την 

αυτοεκτίµηση, τα αντιλαµβανόµενα 
οφέλη από την άσκηση, τη στάση προς 
την εφίδρωση και τη Φ∆ µετά το σχο-
λείο. Παρόµοια, οι Biddle και συνεργά-
τες (2004), ανέφεραν στην ανασκόπη-
σή τους, ότι η µειωµένη Φ∆ των παι-
διών σχετίζεται µε τα µεγαλύτερα αντι-
λαµβανόµενα εµπόδια, ενώ η αυξηµένη 
Φ∆ µε τις προθέσεις και τις προτιµή-
σεις σε Φ∆. Στο θέµα αυτό, οι Trost, 
Pate, Saunders, Ward, Dowda και 
Felton (1997) παρατήρησαν ότι σηµα-
ντικοί παράγοντες για τη συµµετοχή σε 
ΜΕΦ∆ των κοριτσιών είναι η συµµε-
τοχή σε οµαδικά σπορ και η αυτοαπο-
τελεσµατικότητα στην υπερπήδηση 
των εµποδίων, ενώ για τη συµµετοχή 
σε ΕΦ∆ είναι η συµµετοχή σε οµαδικά 
σπορ, η αυτοαποτελεσµατικότητα στην 
υπερπήδηση των εµποδίων και η ευχα-
ρίστηση στο µάθηµα της ΦΑ. Αντί-
στοιχα, σηµαντικοί παράγοντες για τη 
συµµετοχή σε ΜΕΦ∆ των αγοριών 
είναι τα πιστεύω για τα αποτελέσµατα 
της Φ∆ και η συµµετοχή σε οµαδικά 
σπορ, ενώ για τη συµµετοχή σε ΕΦ∆ 
είναι µόνο η αυτοαποτελεσµατικότητα 
στην υπερπήδηση των εµποδίων.  

Πιο ειδικά, οι Heitzler και συνεργά-
τες (2006) διαπίστωσαν σε παιδιά 9-13 
ετών από τις ΗΠΑ, ότι τα θετικά από-
τελέσµατα από την άσκηση ή τα πι-
στεύω των παιδιών σχετικά µε τη ση-
µαντικότητα της άσκησης σχετίζονται 
µε τη συµµετοχή τους σε οργανωµένα 
αθλήµατα και σε Φ∆ ελεύθερου χρό-
νου. Οι απόψεις δε των παιδιών, σχετι-
κά µε την άσκηση εµφανίστηκαν να 
σχετίζονται ισχυρά µε την οργανωµένη 
Φ∆, ενώ τα αισθήµατα ασφάλειας 
εµφανίστηκαν να σχετίζονται ισχυρά 
µε τη Φ∆ στον ελεύθερο χρόνο. Επί-
σης, οι Strauss και συνεργάτες (2001) 
παρατήρησαν σε 92 παιδιά ηλικίας 10-
16 ετών, ότι τα υψηλά επίπεδα Φ∆ 
σχετίζονται µε την αυτοαποτελεσµατι-
κότητα, η οποία βρέθηκε να ερµηνεύει 
το 10% περίπου της διακύµανσης των 
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υψηλών επιπέδων της Φ∆ και την 
αυτοεκτίµηση των παιδιών, ενώ δεν 
σχετίζονται µε τα πιστεύω των παιδιών 
σχετικά µε την υγεία. Παρόµοια, οι 
Parfitt και Eston (2005) υποστήριξαν 
ότι η συνήθης Φ∆ παιδιών ηλικίας 
(10.4±0.4), σχετίζεται µε τη συνολική 
αυτοεκτίµηση (r=.66), το άγχος (r=-
.48) και τη µελαγχολία (r=-0.60), γεγο-
νός που δείχνει ότι πιο δραστήρια παι-
διά έχουν πιο ευνοϊκό ψυχολογικό προ-
φίλ από ότι τα λιγότερο δραστήρια παι-
διά. Εκτός αυτών, παρατηρήθηκε ότι ο 
αντιλαµβανόµενος έλεγχος, η αυτοαπο-
τελεσµατικότητα και οι αυτοαντιλή-
ψεις σχετικά µε τη Φ∆ των κοριτσιών 
σχετίζονται µε τις αλλαγές στα επίπεδα 
της Φ∆ µε την πάροδο της ηλικίας 
(Davidson, Simen-Kapeu, & 
Veugelers, 2010; Dowda et al., 2007; 
Lee, Loprinzi, & Trost, 2010; Madison 
et al., 2009; Neumark-Sztainer, Story, 
Hannan, Tharp, & Rex, 2003). Συνε-
πώς, τα παιδιά για να αυξήσουν τη 
δραστηριότητα θα πρέπει να έχουν 
αυτοπεποίθηση, εµπιστοσύνη στον 
εαυτό τους σχετικά µε τη συµµετοχή 
τους σε Φ∆ και να βρίσκουν ή να δηµι-
ουργούν περιβάλλοντα που υποστηρί-
ζουν τη Φ∆ (Neumark-Sztainer et al., 
2003; Ryan & Dzewaltowski, 2002). 

2.5.3. Κοινωνικοί και πολιτιστικοί 

παράγοντες  

Όσον αφορά στη σχέση της Φ∆ µε 
τους κοινωνικούς παράγοντες, ο ρόλος 
των γονέων είναι πολύ σηµαντικός στη 
δραστηριότητα των παιδιών, επειδή οι 
γονείς µπορούν να επιδράσουν, είτε 
άµεσα µέσω της δικής τους συµπεριφο-
ράς, είτε έµµεσα µέσω των απόψεων 
και των πιστεύω τους. Η οικογενειακή 
υποστήριξη αφορά στην ενθάρρυνση 
από τους γονείς, στην ενασχόληση µε 
αθλητικές δραστηριότητες µαζί µε τους 
γονείς, στη µεταφορά του παιδιού 
στους χώρους άθλησης, στην παρακο-
λούθηση της Φ∆ του παιδιού και τη 

Φ∆ ως οικογενειακή διασκέδαση 
(Anderson, Hughes, & Fuemmeler, 
2009; Van Der Horst, Kremers, 
Ferreira, Singh, Oenema, & Brug, 
2007; Veitch, Salmon, & Ball, 2010; 
Zecevic, Tremblay, Lovsin, & Michel, 
2010). 

Οι Sallis και συνεργάτες (2000) 
αναφέρουν ότι στις µελέτες των 
παιδιών η Φ∆ σχετίστηκε ασυνεπώς 
µόνο µε τη Φ∆ των γονέων. Εν τού-
τοις, η συµµετοχή των γονέων σε Φ∆ 
και σπορ και οι ΚΣ τους είναι από τους 
πλέον σηµαντικούς παράγοντες που 
µπορούν να επηρεάσουν τη δραστηριό-
τητα ή την υποκινητικότητα των παι-
διών (Beets et al., 2007; Martin, 
Dollman, Norton, & Robertson, 2005; 
Pugliese & Tinsley, 2007; Wagner et 
al., 2004; Wold & Anderssen, 1992; 
Wrotniak et al., 2007). Πιο συγκεκρι-
µένα, παιδιά 12 ετών από τη Γαλλία, 
των οποίων οι γονείς συµµετείχαν σε 
σπορ, εµφανίστηκαν να είναι πιο 
δραστήρια από τα παιδιά των οποίων οι 
γονείς δεν συµµετείχαν, όπως επίσης, 
παιδιά που οι γονείς τους έβλεπαν τη-
λεόραση πάνω από δύο ώρες την ηµέ-
ρα είχαν υψηλότερα επίπεδα ΚΣ σε 
σχέση µε τα παιδιά των οποίων οι γο-
νείς δεν παρακολουθούσαν τηλεόραση 
πάνω από δύο ώρες την ηµέρα 
(Wagner et al., 2004). Παράλληλα, η 
Φ∆ των γονέων βρέθηκε να εξηγεί ένα 
επιπλέον 46.2% της διακύµανσης της 
Φ∆ παιδιών 10-12 ετών από τη Νέα 
Υόρκη, καθώς ο µέσος όρος του ποσο-
στού χρόνου συµµετοχής σε ΜΕΦ∆ 
την ηµέρα ήταν 15.2% για τα παιδιά 
και 11.7% για τους γονείς, ενώ το πο-
σοστό χρόνου σε ΚΣ την ηµέρα ήταν 
79.2% και 60.2% για τα παιδιά και 
τους γονείς, αντίστοιχα (Wrotniak et 
al., 2007). Εποµένως, η µεγαλύτερη 
συµµετοχή των παιδιών σε Φ∆ και 
σπορ (οργανωµένη και µη Φ∆) εµφανί-
ζεται να σχετίζεται µε τη δραστηριότη-
τα των γονέων και η µικρότερη συµµε-
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τοχή των παιδιών σε Φ∆ και σπορ µε 
την υποκινητικότητα των γονέων 
(Heitzler et al., 2006; Martin et al., 
2005; Πετράκη, ∆έρρη, Γκαϊντατζής, 
& Αγγελούσης, 2006; Singh et al., 
2008). Η σχέση αυτή φαίνεται να 
επηρεάζεται από τον δεσµό που έχουν 
οι γονείς µε τα παιδιά τους, ιδιαίτερα 
στην προεφηβεία (Dzewaltowski, 
Ryan, & Rosenkranz, 2008). 

Παράλληλα, η οικογενειακή υπο-
στήριξη βρέθηκε να σχετίζεται µε τις 
αλλαγές στα επίπεδα της Φ∆ µε την 
πάροδο της ηλικίας (Dowda et al., 
2007). Επιπρόσθετα, όταν οι γονείς 
θεωρούν την ενασχόληση µε Φ∆ σαν 
ένα τρόπο διασκέδασης παρακινούν τα 
παιδιά τους να είναι δραστήρια. Παρα-
τηρήθηκε λοιπόν, ότι η Φ∆ κοριτσιών 
8-11 ετών από τις ΗΠΑ, εκτός σπιτιού, 
τις ηµέρες της εβδοµάδας, σχετίζεται 
θετικά µε τη θεώρηση της Φ∆ ως δια-
σκέδαση από τη µητέρα (Beets et al., 
2007). Παράλληλα, όταν οι γονείς 
εγγράφουν και µεταφέρουν τα παιδιά 
τους σε αθλητικές εκδηλώσεις και χώ-
ρους άθλησης υποστηρίζουν κατά ένα 
τρόπο τη δραστηριότητά τους. ∆ιαπι-
στώθηκε λοιπόν, σε µελέτη των 
Hoefer, McKenzie, Sallis, Marshall, 
και Conway (2001) ότι η µεταφορά 
των κοριτσιών από τους γονείς στους 
χώρους άθλησης συµβάλλει σηµαντικά 
στη συνολική τους Φ∆ (p=.001) και 
στη συµµετοχή τους σε σπορ και σε 
αθλητικές δραστηριότητες (p=.001), 
ενώ η µεταφορά των αγοριών από τους 
γονείς τους στους χώρους άθλησης 
συµβάλλει οριακά στη συνολική τους 
Φ∆ (=.06) και σηµαντικά στη συµµε-
τοχή τους σε σπορ και σε αθλητικές 
δραστηριότητες (=.001). Παρόµοια, σε 
µελέτη των Davison, Cutting, και 
Birch, (2003) αναφέρθηκε ότι η υπο-
στήριξη των µητέρων µε την εγγραφή 
και µεταφορά των 9χρονων κοριτσιών 
τους σε αθλητικές εκδηλώσεις σχετίζε-
ται µε τη Φ∆ τους. Γενικώς, υποστηρί-

ζεται ότι τα µικρά παιδιά που δέχονται 
µεγαλύτερη υποστήριξη από τους γο-
νείς έχουν 6.3 φορές περισσότερες πι-
θανότητες να συµµετέχουν για µία ώρα 
ή περισσότερο σε Φ∆ την ηµέρα από 
ότι τα παιδιά που δεν υποστηρίζονται 
(Zecevic et al., 2010). Εκτός αυτών, η 
αντίληψη των γονέων για τη σηµαντι-
κότητα της Φ∆ και το κατά πόσο οι 
ίδιοι περπατούσαν προς και από το 
σχολείο θεωρήθηκαν σηµαντικοί παρά-
γοντες που µπορούν να επηρεάσουν τη 
δραστήρια µετακίνηση των µαθητών 
/τριών προς και από το σχολείο 
(Ziviani et al., 2004). 

Παράλληλα, η δοµή της οικογένειας 
και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 
συµβάλλουν στη δραστηριότητα των 
παιδιών. Παιδιά από µονογονεϊκές οι-
κογένειες, ή παιδιά που δεν έχουν 
αδέλφια τείνουν να συµµετέχουν λιγό-
τερο χρόνο σε δοµηµένες Φ∆ και 
ΜΕΦ∆ και περισσότερο χρόνο σε Φ∆ 
χαµηλής έντασης και σε ΚΣ σε σχέση 
µε τα παιδιά που ζουν µε τους δυο 
γονείς και έχουν αδέλφια (Bagley, 
Salmon, & Crawford, 2006; Hesketh et 
al., 2006; Wagner et al., 2004). Επίσης, 
παιδιά που προέρχονται από οικογέ-
νειες υψηλού κοινωνικοοικονοµικού 
επιπέδου συµµετέχουν περισσότερο σε 
ΜΕΦ∆ και σε δοµηµένες δραστηριότη-
τες εκτός σπιτιού, έχοντας µεγαλύτερη 
ενεργειακή δαπάνη, ενώ συµµετέχουν 
λιγότερο σε ΚΣ (τηλεθέαση, χρήση 
ηλεκτρονικός υπολογιστής) σε σχέση 
µε τα παιδιά που προέρχονται από 
οικογένειες χαµηλού κοινωνικοοικονο-
µικού επιπέδου (Dollman & Lewis, 
2010; Drenowatz et al., 2010; Hesketh 
et al., 2006; Inchley et al., 2005; 
Kantomaa, Tammelin, Näyhä, & 
Taanila, 2007; McVeigh, Norris, & de 
Wet, 2004; Merchant et al., 2007; 
Sener et al., 2008; Wagner et al., 2004). 

Επίσης, σηµαντικό ρόλο στη δρα-
στηριότητα των παιδιών διαδραµατίζει 
εκτός από την οικογενειακή και η κοι-
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νωνική υποστήριξη. Οι κοινωνικές επι-
δράσεις εµφανίζονται σηµαντικοί προ-
βλεπτές των επιπέδων της Φ∆ και των 
σπορ. Σηµαντικότερες πηγές των κοι-
νωνικών επιδράσεων σε παιδιά µε υψη-
λά επίπεδα Φ∆ και σπορ είναι οι φίλοι 
(61.7%) και οι συµµαθητές (64.2%). 
Τα παιδιά συµµετέχουν σε Φ∆ υψηλό-
τερης έντασης και σε οργανωµένες Φ∆ 
όταν συνοδεύονται και υποστηρίζονται 
από τους φίλους και συµµαθητές τους 
(Heitzler et al., 2006; Keresztes et al., 
2008; Neumark-Sztainer et al., 2003; 
Salvy, Romero, Paluch, & Epstein, 
2007). 

Συµπερασµατικά, όπως δείχνουν τα 
ερευνητικά δεδοµένα η οικογενειακή 
και κοινωνική υποστήριξη αποτελούν 
σηµαντικούς παράγοντες που µπορούν 
να βοηθήσουν και να παρακινήσουν τα 
παιδιά να είναι δραστήρια. Επιπλέον, 
αυξάνοντας τις Φ∆ και µειώνοντας τις 
ΚΣ σε στρατηγικές και πολιτικές που 
ενσωµατώνουν τους γονείς και τους φί-
λους αυξάνεται και η αποτελεσµατικό-
τητα των παρεµβατικών προγραµµά-
των προαγωγής Φ∆ (Borra, Kelly, 
Shirreffs, Neville, & Geiger, 2003; 
Norton, Froelicher, Waters, & Carrieri-
Kohlman, 2003; Ornelas, Perreira, & 
Ayala, 2007; Wrotniak et al., 2007). 

2.5.4. Παράγοντες συµπεριφοράς  

Σε µελέτες παιδιών που εξετάστη-
καν οι παράγοντες της συµπεριφοράς, 
όπως αναφέρει η ανασκόπηση των 
Sallis και συνεργατών (2000), η Φ∆ 
σχετίστηκε θετικά µε την Υ∆ και την 
προηγούµενη Φ∆ των παιδιών, ασυνε-
πώς µε τον χρόνο σε ΚΣ (τηλεθέαση), 
ενώ δεν σχετίστηκε µε το κάπνισµα, το 
αλκοόλ και την πρόσληψη θερµίδων. 
Όσον αφορά στην επίδραση της άσκη-
σης στις ∆Σ των παιδιών, διαπιστώθη-
κε ότι τα δραστήρια άτοµα καταναλώ-
νουν µεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος, 
πρωτεϊνούχων τροφών, φρούτων και 
λαχανικών και προσλαµβάνουν µικρό-

τερες ποσότητες λιπαρών σε σχέση µε 
τα µη δραστήρια άτοµα (Croll et al., 
2006; Jago et al., 2004; Lasheras et al., 
2001; Papaioannou, Karastogiannidou, 
& Theodorakis, 2004; Pate, Trost, 
Levin, & Dowda, 2000; Τσαµίτα, 
2003). Ειδικότερα, βρέθηκε σε παιδιά 
8-10 ετών από την Αµερική ότι όλες οι 
δείκτες της Φ∆ (ο µέσος όρος των 
counts/min των δραστηριογράφων 
CSA, ο µέσος όρος των λεπτών των 
ΜΕΦ∆ την ηµέρα και ο µέσος όρος 
των METs το λεπτό) σχετίζονται αρνη-
τικά µε το ποσοστό θερµίδων από τα 
λιπαρά, ενώ ο µέσος όρος των 
METs/min σχετίζεται θετικά µε το πο-
σοστό των θερµίδων από τους υδατάν-
θρακες (Jago et al., 2004). Επιπλέον, 
αναφέρθηκε ότι παιδιά που συµµετέ-
χουν σε σπορ εκτός του ότι καταναλώ-
νουν πιο συχνά πρωινό, έχουν µεγαλύ-
τερη πρόσληψη πρωτεϊνών, ασβεστίου, 
σιδήρου και ψευδαργύρου σε σχέση µε 
τα παιδιά που δεν συµµετέχουν σε 
αθλήµατα και σπορ (Croll et al., 2006). 
Εκτός αυτών, επισηµάνθηκε σε µελέτη 
µε 882 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών από 
την Ελλάδα, ότι οι στάσεις, η πρόθεση, 
ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος και η συ-
µπεριφορά σχετικά µε την άσκηση σχε-
τίζονται θετικά µε τις ίδιες µεταβλητές 
της συµπεριφοράς προς την κατανάλω-
ση των φρούτων (Theodorakis, et al., 
2002).  

Όσον αφορά στη σχέση της Φ∆ µε 
τις ΚΣ, οι Biddle και συνεργάτες 
(2004) σε σχετική ανασκόπηση, όπως 
και οι Marshall, Biddle, Gorely, 
Cameron και Murdey (2004) σε σχετι-
κή µετα-ανάλυση, εντόπισαν την αντί-
στροφη, αλλά αδύνατη σχέση της Φ∆ 
µε τον χρόνο σε ΚΣ, όπως τηλεθέαση 
και ηλεκτρονικός υπολογιστής, µετά το 
σχολείο και το Σαββατοκύριακο. Η 
ίδια σχέση όµως υποστηρίχθηκε, αργό-
τερα και από αρκετούς ερευνητές 
(Anderson et al., 2009; Carandente et 
al., 2009; Melkevik, Torsheim, Iannotti 
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& Wold, 2010; Motl, McAuley, 
Birnbaum, & Lytle, 2006; Pahkala, 
Heinonen, Logström, Hakala, 
Sillanmäki, & Simell, 2007; Steele, van 
Sluijs, Sharp, Landsbaugh, Ekelund, & 
Griffin, 2010; Zecevic et al., 2010). 

Αξίζει να αναφερθεί, η χαρακτηρι-
στική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε 
σε 200.615 παιδιά 11, 13 και 15 ετών 
από 39 διαφορετικές χώρες της Ευρώ-
πης και της Νότιας Αµερικής. Τα απο-
τελέσµατά της έδειξαν ότι ο χρόνος σε 
δραστηριότητες της οθόνης πάνω από 
δύο ώρες την ηµέρα σχετίζεται αρνητι-
κά αφ’ ενός µε τη ΜΕΦ∆ των αγοριών 
και των κοριτσιών και αφ’ ετέρου µε 
την ΕΦ∆ των κοριτσιών. Όταν εξετά-
στηκαν χωριστά οι διάφοροι τύποι των 
δραστηριοτήτων της οθόνης βρέθηκε 
ότι η τηλεθέαση πάνω από δύο ώρες 
την ηµέρα σχετίζεται µε τα µικρότερα 
επίπεδα της ΜΕΦ∆ των αγοριών και 
κοριτσιών και µε τα µικρότερα επίπεδα 
της ΕΦ∆ των κοριτσιών. Επίσης, τα 
ηλεκτρονικά παιγνίδια σχετίστηκαν µε 
τη µικρότερη ΜΕΦ∆ και ΕΦ∆ των 
αγοριών και η χρήση του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή χωρίς τα παιγνίδια σχετί-
στηκε µε τα υψηλότερα επίπεδα της 
ΜΕΦ∆ και ΕΦ∆ των αγοριών και των 
κοριτσιών. Οι ισχυρότερες αρνητικές 
συσχετίσεις µεταξύ Φ∆ και χρόνου των 
δραστηριοτήτων της οθόνης παρατηρή-
θηκαν στις χώρες που µέσος όρος της 
Φ∆ ήταν υψηλός (Melkevik et al., 
2010).  

Στο θέµα αυτό διατυπώθηκε η άπο-
ψη ότι µόνο τα επίπεδα της ΜΦ∆ και 
όχι της ΕΦ∆ παιδιών 10-16 ετών από 
τις ΗΠΑ, σχετίζονται αντίστροφα µε 
τον χρόνο σε ΚΣ, ιδιαίτερα µε τον 
χρόνο τηλεθέασης και χρήσης του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. (Strauss et 
al., 2001). Εκτός αυτών, η υψηλή τηλε-
θέαση στα κορίτσια και η χαµηλή 
συµµετοχή στα σχολικά οµαδικά σπορ 
στα αγόρια εµφανίστηκαν να προβλέ-
πουν τη µείωση Φ∆ (Barnett, 

O΄Looughlin, & Paradis, 2002). 
Αντίθετα, αναφέρονται µελέτες οι 
οποίες δεν ανίχνευσαν σηµαντική σχέ-
ση µεταξύ Φ∆ και ΚΣ των παιδιών 
(Feldman, Barnett, Shrier, Rossignol, 
& Abenhaim, 2003; Jago, Fox, Page, 
Brockman, & Thompson, 2010; Mitáš, 
Nykodým, & Frömel, 2009; Samdal et 
al., 2006). 

Εν τούτοις, η τηλεθέαση φαίνεται 
να µην επιδρά µόνο στη Φ∆ σε παιδιά 
ηλικίας 3-10 ετών, αλλά στις ∆Σ, στο 
σωµατικό βάρος, στον ύπνο, στο ενδια-
φέρον για µελέτη, στη σχολική απόδο-
ση και γενικώς στην υγεία τους. Συγκε-
κριµένα µε µέσο όρο 18.5 ώρες τηλε-
θέαση την εβδοµάδα αυξήθηκε το βά-
ρος στο 19.6% των παιδιών, µειώθηκε 
η Φ∆ στο 30.4%, µειώθηκε η σχολική 
απόδοση στο 10%, διαταράχθηκε ο 
ύπνος στο 24% και εµφανίστηκαν 
ιατρικά προβλήµατα στο 11.6% των 
παιδιών (Gupta, Saini, Acharya, & 
Miglani, 1994). Παράλληλα, οι ΚΣ και 
ιδιαίτερα οι δραστηριότητες οθόνης, 
εµφανίστηκαν να σχετίζονται αφ’ ενός 
µε την ηµερήσια κατανάλωση ανθυ-
γιεινών τροφών (ανθρακούχα ποτά, τη-
γανιτές τροφές, σνακς), τροφών µε 
πολλά λιπαρά, ζάχαρη και λίγα µικρο-
θρεπτικά συστατικά και αφ’ ετέρου µε 
τη µικρότερη κατανάλωση φρούτων, 
λαχανικών, φυτικών ινών και βιταµίνης 
C (Dixon et al., 2007; Liang, Kuhle, & 
Veugelers, 2009; Ortega, Andres, 
Requejo, Lopez-Sobaler, Redondo, & 
Gonzalez-Fernandez, 1996; Platat et 
al., 2006; Scully, Dixon, White, & 
Beckman, 2007; Utter, Neumark-
Sztainer, Jeffery, & Storry, 2003; 
Yannakoulia et al., 2004). Πιο αναλυτι-
κά, οι ώρες καθιστικής ζωής και ιδιαί-
τερα οι ώρες τηλεθέασης την εβδοµάδα 
παιδιών από την Αυστραλία και την 
Ιταλία, εµφανίστηκαν να σχετίζονται 
θετικά µε τις θετικές στάσεις προς την 
κατανάλωση αναψυκτικών, σοκολάτας, 
γρήγορου φαγητού και γενικότερα µε 
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την κατανάλωση ανθυγιεινών και µη 
θρεπτικών τροφών (Carandente et al., 
2009; Dixon et al., 2007; Scully et al., 
2007). Επίσης, τα περισσότερα γεύµα-
τα στη διάρκεια της τηλεθέασης εµφα-
νίστηκαν να σχετίζονται µε τη µεγαλύ-
τερη κατανάλωση αναψυκτικών και µε 
το µεγαλύτερο ποσοστό ενεργειακής 
πρόσληψης από τους υδατάνθρακες, τα 
λίπη και τα σνακ, ανεξάρτητα από το 
χρόνο που τα παιδιά βλέπουν τηλεόρα-
ση (Liang et al., 2009). 

2.5.5. Παράγοντες φυσικού περι-

βάλλοντος 

Σχετικά µε τη σχέση της Φ∆ µε τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες οι Sallis 
και συνεργάτες (2000) ανέφεραν ότι 
στις µελέτες παιδιών, η Φ∆ σχετίζεται 
θετικά µε την πρόσβαση στα εφαρµο-
ζόµενα προγράµµατα και µε τον ελεύ-
θερο χρόνο που καταναλώνεται έξω 
από το σπίτι, ασυνεπώς µε την εποχή 
και µε τον τόπο, ενώ δεν σχετίζεται µε 
την ασφάλεια στη γειτονιά και τη µετά-
φορά των παιδιών στους χώρους άθλη-
σης από τους γονείς. Σε µεταγενέστερη 
ανασκόπηση παρατηρήθηκε ότι η συµ-
µετοχή των παιδιών σε Φ∆ σχετίζεται 
θετικά µε τις δηµόσιες υποδοµές ανα-
ψυχής (πρόσβαση σε ευκολίες αναψυ-
χής και σχολεία) και µε τις υποδοµές 
µεταφοράς (ύπαρξη πεζόδροµων και 
ελεγχόµενων διαβάσεων, πρόσβαση 
στους προορισµούς και δηµόσια µετά-
φορά), ενώ σχετίζεται αρνητικά µε τις 
υποδοµές µεταφοράς (αριθµός των δια-
σταυρώσεων στους δρόµους και η κί-
νηση και ταχύτητα των οχηµάτων 
στους δρόµους) και τις τοπικές συνθή-
κες (εγκληµατικότητα, υποβάθµιση 
των περιοχών) (Davison, & Lawson, 
2006). 

Συγκεκριµένα, γειτονιές µε µεγάλη 
διαβατικότητα, µε αυξηµένη πρόσβαση 
µεταξύ των σπιτιών και µε περισσό-
τερες ευκαιρίες για άσκηση, καθώς και 
ο αριθµός των πάρκων σχετίστηκαν µε 

τα αυξηµένα επίπεδα Φ∆ των παιδιών 
(Cohen et al., 2006; Holt et al., 2008; 
Hume, Salmon, & Ball, 2005; 
Roemmich, Epstein, Raja, Yin, 
Robinson, & Winiewicz, 2006). Επίσης 
τα αισθήµατα ασφάλειας, η ύπαρξη 
διαθέσιµων χώρων άθλησης και χώρων 
παιγνιδιού, η πρόσβαση στον αθλητικό 
εξοπλισµό και οι αντιλήψεις για περισ-
σότερες περιβαλλοντικές ευκαιρίες για 
άσκηση σχετίστηκαν µε τη µεγαλύτερη 
συµµετοχή των παιδιών (Ammouri et 
al., 2007; Harten et al., 2008; Motl et 
al., 2005; Timperio et al., 2008). Παρό-
λα αυτά, οι απόψεις των κορισιών 8-10 
ετών από τη Μιννεάπολη/Σαν Πάολο 
για την αντιλαµβανόµενη ασφάλεια της 
γειτονιάς και η πρόσβαση στις ευκο-
λίες δεν σχετίστηκαν µε τα επίπεδα της 
Φ∆ των κοριτσιών (Adkins et al., 
2004).  

Αξίζει να αναφερθεί ότι και τα χα-
ρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλο-
ντος σχετίζονται µε την προαγωγή της 
Φ∆ στους σχολικούς χώρους. Σε χαρα-
κτηριστική µελέτη των Sallis, Conway, 
Prochaska, McKenzie, Marshall, και 
Brown (2001) εξετάστηκε η σχέση των 
χαρακτηριστικών του σχολικού περι-
βάλλοντος µε τη Φ∆ των µαθητών 
/τριών από 24 σχολεία. Τα αποτελέ-
σµατα έδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά 
του σχολικού περιβάλλοντος εξηγούν 
το 42% της µεταβλητότητας της Φ∆ 
των δραστήριων µαθητριών και το 
59% της µεταβλητότητας της Φ∆ των 
µαθητών. Οι µαθητές/τριες ήταν πιο 
δραστήριοι/ες όταν υπήρχε διαθέσιµο 
αθλητικό υλικό και επίβλεψη από τους 
καθηγητές/προπονητές. Επίσης, βρέθη-
κε σε 1.347 µαθητές/τριες από 68 σχο-
λεία στη Νορβηγία, ότι µαθητές/τριες 
που παρακολουθούν σχολεία µε πολλές 
ευκολίες για άσκηση έχουν πιο πολλές 
πιθανότητες να είναι δραστήριοι/ιες, σε 
σχέση µε τους/τις µαθητές/τριες που 
παρακολουθούν σχολεία µε λιγότερες 
ευκολίες για άσκηση, ακόµα και µετά 
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την προσαρµογή ως προς το κοινωνι-
κοοικονοµικό επίπεδο, το φύλο και το 
ενδιαφέρον τους για Φ∆ στο σχολείο 
(Haug et al., 2008). Παράλληλα, µαθη-
τές/τριες ∆ηµοτικού Σχολείου από την 
Τουρκία προτιµούσαν σχολικές αυλές 
µε χαρακτηριστικά φυσικού τοπίου 
δηλ. αυλές ευρύχωρες και αυλές µε 
βλάστηση, γιατί ο συνωστισµός στον 
αύλειο χώρο περιόριζε τη Φ∆ τους 
(Ozdemir & Yilmaz, 2008). 

Άρα, µε βάση τα ανωτέρω ερευνητι-
κά δεδοµένα, γίνεται αποδεκτό ότι το 
φυσικό περιβάλλον σχετίζεται µε τη 
Φ∆ των παιδιών, γεγονός που θα πρέ-
πει να ληφθεί υπόψη στις προσπάθειες 
της πολιτείας για την αύξηση της δρα-
στηριότητάς τους (Davison & Lawson, 
2006). 

2.6. ∆ιατροφικές Συνήθειες των παι-

διών και παράγοντες επίδρασης 

Ερευνητικά δεδοµένα µαρτυρούν 
την επίδραση αρκετών παραγόντων 
στις ∆Σ των παιδιών, επιφέροντας µα-
κροχρόνια αποτελέσµατα στην υγεία 
τους κατά την ενήλικη ζωή (Patrick & 
Nicklas, 2005). Συγκεκριµένα, το φύ-
λο, η ηλικία, η επιθυµία και η γευ-
στικότητα των γευµάτων, οι γνώσεις 
διατροφής και υγείας, η αντιλαµβανό-
µενη σηµαντικότητα της διατροφής 
στην υγεία, η διαθεσιµότητα της τρο-
φής, η αυτοαποτελεσµατικότητα των 
παιδιών στην κατανάλωση φρούτων 
και λαχανικών, η κοινωνική υποστήρι-
ξη, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 
της οικογένειας, τα µηνύµατα Υ∆ από 
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και από 
την εφαρµογή των σχολικών προγραµ-
µάτων και τέλος, κάποιες συµπεριφο-
ρές, όπως η Φ∆, οι ΚΣ, το υπερβάλλον 
βάρος ή παχυσαρκία, η κατανάλωση 
αλκοόλ και η χρήση καπνού θεωρού-
νται παράγοντες που έχουν σχέση µε 
την επιλογή και την κατανάλωση της 
τροφής των παιδιών (Al Sabbah et al., 
2007; Carandente et al., 2009; Elfhag et 

al., 2008; Forshee et al., 2004; 
Hendricks et al., 2004; Kelishadi et al., 
2007; Moreira et al., 2010; Reinaerts, 
de Nooijer, Candel, & de Vries, 2007; 
Shi, Lien, Kumar, & Holmboe-
Ottessen, 2005; Xie et al., 2003; 
Yannakoulia et al., 2004).  

Πρωταρχικά, διαπιστώθηκε σε ερευ-
νητικές διαδικασίες ότι τα κορίτσια 
ακολουθούν υγιεινότερες ∆Σ, κατανα-
λώνοντας µεγαλύτερες ποσότητες 
φρούτων και λαχανικών και µικρότερες 
ποσότητες ανθυγιεινών τροφών και µε-
τρούν συχνότερα το βάρος τους σε σχέ-
ση µε τα αγόρια (Al Sabbah et al., 
2007; Moreira et al., 2010; Reynolds et 
al., 1999; Riediger et al., 2007; 
Warwick Mcllveen, & Strugnell, 
1999). Παράλληλα, βρέθηκε ότι τα 
µικρότερα σε ηλικία παιδιά καταναλώ-
νουν µεγαλύτερες ποσότητες γαλακτο-
κοµικών, φρούτων και λαχανικών και 
µικρότερες ποσότητες κρέατος και 
ανθυγιεινών τροφών σε σχέση µε τα 
µεγαλύτερα παιδιά (Collison, et al., 
2010; Laing et al., 1999; Lien et al., 
2001; MacNicol, Murray, & Austin, 
2003; Riediger et al., 2007). Οι Barker, 
Robinson, Wilman και Barker (2000) 
σχολιάζοντας το θέµα διατύπωσαν την 
άποψη ότι παιδιά ηλικίας 9-11 χρόνων 
καταναλώνουν υγιεινότερες τροφές απ’ 
ότι τα µεγαλύτερα παιδιά, λόγω της 
µεγαλύτερης επιρροής από τους γονείς 
τους και λόγω της διατροφικής τους 
εκπαίδευσης. Αντίθετα µε την άποψη 
αυτή, οι Berg, Jonsson και Conner 
(2000) πιστεύουν ότι τα µεγαλύτερα 
παιδιά έχουν περισσότερες γνώσεις 
γύρω από την Υ∆ απ’ ότι τα µικρότερα 
και επιπλέον έχουν την τάση να επιλέ-
γουν και να υιοθετούν θετικότερες στα-
σεις και πιο υγιεινές συµπεριφορές.  

Εν συνεχεία, η γευστικότητα και η 
προτίµηση των τροφών αποτελούν ένα 
σπουδαίο παράγοντα που επιδρά στις 
∆Σ των παιδιών (Domel, Thompson, 
Davis, Baranowski, Leonard, & 
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Baranowski, 1996; Douglas, 1998; 
Duff, 1999; Vereecken et al., 2005). 
Συγκεκριµένα, σε µελέτη του Douglas 
(1998) γίνεται πιο εµφανής η προτί-
µηση των 12χρονων παιδιών σε τροφές 
µε υψηλά λιπαρά και ζάχαρη παρά σε 
αµυλούχες τροφές, σε τροφές µε φυτι-
κές ίνες, λαχανικά, µη τηγανιτές πατά-
τες και γάλα. Επίσης, τα παιδιά συνηθί-
ζουν να καταναλώνουν σε µεγάλες µε-
ρίδες, τις τροφές που προτιµούν περισ-
σότερο, όπως τηγανιτές πατάτες, κρέας 
και πατατάκια, ενώ καταναλώνουν σε 
µικρές µερίδες τροφές που δεν προτι-
µούν, όπως τα λαχανικά, µε αποτέλε-
σµα να µειώνουν µε τον τρόπο αυτό, 
την ποιότητα της διατροφής τους και 
ταυτόχρονα να αυξάνουν την ενεργεια-
κή τους πρόσληψη (Colapinto, 
Fitzgerald, Taper, & Veugelers, 2007). 
Επιπλέον, η κατανάλωση αναψυκτικών 
από τα παιδιά αυξάνεται γιατί αποτελεί 
ένα µέρος ευχαρίστησης, ικανοποίησης 
και πειραµατισµού. Τόσο η συσκευα-
σία και η µάρκα των αναψυκτικών όσο 
και το περιεχόµενο τους οδηγούν τα 
παιδιά να τα προτιµούν και να τα κατα-
ναλώνουν. Συνεπώς, η γεύση, η συ-
σκευασία και η διαθεσιµότητα των 
προϊόντων θεωρούνται πιο σηµαντικοί 
παράγοντες προτίµησης απ’ ότι η θρε-
πτική τους αξία και η συµβολή τους 
στην υγεία των παιδιών (Duff, 1999). 
Επιπλέον, η διαθεσιµότητα και η πρό-
σβαση στα φρούτα και λαχανικά στο 
σπίτι και στο σχολείο, εµφανίζονται να 
σχετίζονται µε την κατανάλωση τους 
(Kubic et al., 2005) και οι αλλαγές 
στην πρόσβαση στα φρούτα και λαχα-
νικά στο σπίτι και στο σχολείο, καθώς 
και οι αλλαγές στις προτιµήσεις των 
παιδιών εµφανίζονται να είναι σηµα-
ντικοί προβλεπτές της µελλοντικής κα-
τανάλωσης φρούτων και λαχανικών 
από τα παιδιά (Bere & Klepp, 2005). 
Άλλοι παράγοντες που φαίνεται να επι-
δρούν στις επιλογές των τροφών είναι 
ο χρόνος, οι ευκολίες και το κόστος, το 

οποίο βέβαια δεν επιδρά µόνο στις 
επιλογές των τροφών, αλλά όπως υπο-
στηρίζουν οι Carter, Goto, Schuldberg, 
και Wolff (2007), αποτελεί ένα σηµα-
ντικό εµπόδιο στη διαθεσιµότητα των 
φρούτων και λαχανικών στο σπίτι. 
Εκτός των άνω παραγόντων, κάποιοι 
ερευνητές διαπίστωσαν ότι και το 
marketing της διατροφής επηρεάζει κα-
τά πολύ τις προτιµήσεις των παιδιών 
για τα διατροφικά είδη, την κατανάλω-
ση των τροφών και συνεπώς την υγεία 
τους (Ayala et al., 2007; Batada et al., 
2008). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η 
κατανάλωση λαχανικών στην παιδική 
ηλικία βρέθηκε να σχετίζεται σηµαντι-
κά µε την έκθεση και προτίµηση φρού-
των και λαχανικών, µε τη δοκιµή και-
νούριων τροφών και µε την κατανάλω-
ση φρούτων και λαχανικών στην ενήλι-
κη ζωή, σε αντίθεση µε την κατανάλω-
ση φρούτων στην παιδική ηλικία, η 
οποία δεν βρέθηκε να σχετίζεται µε τις 
∆Σ στην ενήλικη ζωή (Haire-Joshu, 
Kreuter, Holt, & Steger-May, 2004). 

Παράλληλα, οι γνώσεις και η ενηµέ-
ρωση σχετικά µε τις τροφές, που 
αποτελούν σηµαντικό παράγοντα που 
επιδρά στην επιλογή των τροφών, σχε-
τίστηκαν µε την Υ∆ (Al-Almaie, 2005; 
Guenther et al., 2005; MacNicol et al., 
2003; Wardle et al., 2000). Παρόλα 
αυτά, τα παιδιά ενώ είναι ενήµερα για 
την Υ∆, οι επιλογές τους δεν αντανα-
κλούν αυτή τη γνώση, ιδιαίτερα µέσα 
στο σχολείο και µέσα στο κοινωνικό 
περιβάλλον που ζουν (Brown et al., 
2000; Pirouznia, 2001; Warren, et al., 
2008). Θεωρούν ότι είναι δύσκολο να 
τρέφονται υγιεινά καθώς αντιλαµβάνο-
νται αρκετά εµπόδια στο να καταναλώ-
νουν τις προτεινόµενες µερίδες κατά-
νάλωσης τροφών (Carter et al., 2007; 
Croll, Neumark-Sztainer, & Story, 
2001). Εν τούτοις, αρκετά είναι τα παι-
διά που έχουν την τάση να καταναλώ-
νουν συχνότερα υγιεινές τροφές, επει-
δή τις θεωρούν σηµαντικές για τη βελ-
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τίωση της υγείας τους (Woodward, 
Boon, Cumming, Ball, Williams, & 
Hornsby 1996).  

Σχετικά µε την επίδραση της αυτο-
αποτελεσµατικότητας στην κατανάλω-
ση φρούτων και λαχανικών, διαπιστώ-
θηκε ότι η αυτοαποτελεσµατικότητα 
σχετίζεται και προβλέπει την κατανά-
λωσή τους (Chung & Hoerr, 2005; 
Zabinski et al., 2006; Vereecken et al., 
2005). Παράλληλα, η αυτοαποτελε-
σµατικότητα στην κατανάλωση γάλα-
κτος µε χαµηλά λιπαρά βρέθηκε να 
σχετίζεται θετικά µε την κατανάλωση 
γάλακτος µε χαµηλά και υψηλά λιπαρά 
και αρνητικά µε την κατανάλωση γλυ-
κών ροφηµάτων (Thompson, Bachman, 
Watson, Baranowski, & Cullen, 2007), 
όπως επίσης, η αυτοαποτελεσµατικό-
τητα των παιδιών στις επιλογές υγιει-
νών τροφών βρέθηκε να σχετίζεται µε 
την κατανάλωση γαλακτοκοµικών και 
µε την πρόσληψη ασβεστίου (Larson, 
Story, Wall, Neumark-Sztainer, 2006). 
Εποµένως, όσο πιο σίγουρα είναι τα 
παιδιά ότι µπορούν να τρέφονται υγιει-
νά, τόσο περισσότερο καταναλώνουν 
υγιεινές τροφές.  

Ακολούθως, τα πιστεύω ενός υγιει-
νού τρόπου ζωής και οι συµπεριφορές 
των παιδιών επηρεάζονται από τη δο-
µή, τις συµπεριφορές και τις στάσεις 
της οικογένειας, το θετικό µοντέλο των 
γονέων και την Υ∆ τους (Brow & 
Ogden, 2004; Cullen et al., 2000; 
Elfhag et al., 2008; Guidetti & 
Cavazza, 2008; Scaglioni et al., 2008; 
Theodorakis, Papaioannou, & 
Karastogianidou, 2004).  

Η επίδραση των γονέων στις υγιει-
νές συµπεριφορές των παιδιών τους, 
που πολλές φορές διαρκεί και πέρα από 
την εφηβεία, θεωρείται αρκετά σηµα-
ντική. Οι γονείς είναι πολύ αποτελε-
σµατικοί δάσκαλοι των υγιεινών συνη-
θειών στο σπίτι, ειδικά όταν καθοδη-
γούνται από τους ειδικούς της Εκπαί-
δευσης Υγείας. Η επίδραση των γονέ-

ων ποικίλλει ανάλογα µε την εθνικότη-
τα/φυλή το κοινωνικοοικονοµικό επί-
πεδο και το φύλο (Matheson, 2008; 
Norton et al., 2003). Πρωταρχικά, η 
διατροφή των ίδιων των γονέων φαίνε-
ται να αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα 
στην υιοθέτηση και διατήρηση υγιει-
νών ∆Σ των παιδιών (Ayala et al., 
2007; Elfhag et al., 2008; Feunekes, de 
Graaf, Meyboom, & van Staveren, 
1998; Gibson, Wardle, & Watts, 1998; 
Lee et al., 2001; Matheson, Varady, 
Varady, & Killen, 2002; Pearson, 
Biddle, & Gorely, 2009; Reinaerts et 
al., 2007; Vereecken et al., 2005; Zive 
et al., 1998). Συγκεκριµένα, οι Elfhag 
και συνεργάτες (2008) παρατήρησαν 
ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχα-
νικών από τα παιδιά σχετίζεται σηµα-
ντικά µε την κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών από τους γονείς και αντί-
στοιχα, η κατανάλωση γλυκισµάτων 
και αναψυκτικών από τα παιδιά σχε-
τίζεται µε αυτή των γονέων τους. Επί-
σης, οι Feunekes και συνεργάτες 
(1998) ανίχνευσαν σηµαντικές συσχε-
τίσεις στην κατανάλωση σχεδόν όλων 
των τροφών µεταξύ γονέων και παι-
διών και οι Gibson και συνεργάτες 
(1998) βρήκαν θετική συσχέτιση στην 
κατανάλωση φρούτων µεταξύ µητέρων 
και παιδιών. Επιπλέον, οι Lee και 
συνεργάτες (2001) εντόπισαν ότι οι µη-
τέρες κοριτσιών µε υψηλή πρόσληψη 
λιπών έχουν υψηλότερη πρόσληψη λι-
πών σε σχέση µε τις µητέρες των κορι-
τσιών µε χαµηλή πρόσληψη λιπών. 
Παράλληλα, οι Zive και συνεργάτες 
(1998) διαπίστωσαν ότι οι ∆Σ των γο-
νέων και η ενθάρρυνση που δίνουν στα 
παιδιά τους να τρέφονται υγιεινά επι-
δρούν θετικά στην πρόσληψη λιπαρών 
και νατρίου. Επίσης, οι Ayala και 
συνεργάτες (2007) παρατήρησαν σε 
παιδιά και εφήβους ηλικίας 8-18 ετών 
ότι η µεγαλύτερη οικογενειακή υπο-
στήριξη για Υ∆ σχετίζεται µε τη µικρό-
τερη κατανάλωση σνακ και τη µεγαλύ-
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τερη πρόσληψη φυτικών ινών από τα 
παιδιά, ενώ οι Matheson και συνεργά-
τες (2002) υποστήριξαν ότι τα παιδιά 
από οικογένειες που νιώθουν ανασφά-
λεια στον τοµέα της διατροφής εµφανί-
ζουν µειωµένη ενεργειακή πρόσληψη 
και µειωµένη κατανάλωση κρέατος. 
Τέλος, επισηµαίνεται ότι ακόµα και οι 
παππούδες και οι γιαγιάδες αποτελούν 
σηµαντικό παράγοντα στη συµπεριφο-
ρά των παιδιών προς τη διατροφή, είτε 
µε την παρασκευή των γευµάτων, είτε 
µε τις στάσεις τους προς τη διατροφή. 
Επειδή πιστεύουν ότι τα παιδιά που 
έχουν περισσότερο βάρος τρέφονται 
και πιο σωστά και γίνονται ψηλότερα 
όταν µεγαλώσουν, προσφέρουν περισ-
σότερα γεύµατα και µεγαλύτερες µερί-
δες στα εγγόνια τους. Πολλές φορές 
µάλιστα, χρησιµοποιούν την τροφή ως 
µέσο για να εκπαιδεύσουν τα εγγόνια 
τους και να εκφράσουν την αγάπη τους 
και το ενδιαφέρον τους προς αυτά 
(Jingxiong, Rosenqvist, Huishan, 
Greiner, Guangli, & Sarkadi, 2007). 
Αναµφίβολα λοιπόν, η οικογένεια 
ασκεί επίδραση στη διαµόρφωση των 
∆Σ των παιδιών και έµµεσα στην αντι-
µετώπιση της παχυσαρκίας µε το να 
επηρεάζει τα πιστεύω, τις στάσεις και 
τις συµπεριφορές των παιδιών προς τη 
διατροφή (Lazarou, Lalavana, & 
Matalas, 2008; Scaglioni et al., 2008).  

Επιπρόσθετα, το διαµορφωµένο κοι-
νωνικό και µορφωτικό κλίµα και η 
διαθεσιµότητα και αύξηση των τροφών 
στην οικογένεια έχουν αλλάξει τον 
τρόπο ζωής και τη διατροφή των παι-
διών στις αναπτυγµένες χώρες (Scully 
et al., 2007; Edmonds, Baranowski, 
Baranowski, Cullen, & Myres, 2001; 
Kocaoglu et al., 2005; Moreira et al., 
2010; Pearson et al., 2009). Το υψηλό 
οικογενειακό εισόδηµα εµφανίζεται να 
σχετίζεται µε τη σωστή και Υ∆ των 
παιδιών (Alderman et al., 2006). Έτσι, 
παιδιά 8-11 ετών, που προέρχονται από 
γονείς υψηλού οικονοµικού και µορ-

φωτικού επιπέδου καταναλώνουν πε-
ρισσότερες ποσότητες γάλακτος, κρέα-
τος, φρούτων και λαχανικών, ενώ παι-
διά που προέρχονταν από γονείς χαµη-
λού οικονοµικού και µορφωτικού επι-
πέδου καταναλώνουν περισσότερες 
ψηµένες τροφές, πατατάκια, ανθρακού-
χα, ζελατινούχα επιδόρπια και γλυκά 
(Hunt & Rigley, 1995; Merchant et al., 
2007). Παρόµοια, παιδιά που προέρχο-
νται από οικογένειες υψηλού οικονοµι-
κού και µορφωτικού επιπέδου κατανα-
λώνουν λιγότερα λιπαρά και ζάχαρη, 
περισσότερες πρωτεΐνες, ασβέστιο, φο-
λικό οξύ, υδατάνθρακες, βιταµίνες, 
σίδηρο και περισσότερα γαλακτοκοµι-
κά, φρούτα και λαχανικά σε σχέση µε 
τα παιδιά που προέρχονται από οικογέ-
νειες χαµηλού οικονοµικού και µορφω-
τικού επιπέδου (Devaney, Gordon, & 
Burghardt, 1995; Shi et al., 2005; Xie 
et al., 2003). Εκτός αυτών, οι κοινω-
νικοδηµογραφικοί παράγοντες αποδει-
κνύονται και ισχυροί προβλεπτές αφ’ 
ενός των επιλογών διαφόρων τύπων 
κρέατος και αφ’ ετέρου του µεγέθους 
κατανάλωσης τροφών (Guenther et al., 
2005). Συνεπώς, τα παρεµβατικά προ-
γράµµατα που περιλαµβάνουν νόρµες, 
το ρόλο του µοντέλου, την κοινωνική 
υποστήριξη και τις ευκαιρίες για υγιει-
νές συµπεριφορές µπορούν να επιδρά-
σουν θετικά στις πρακτικές για Υ∆ των 
παιδιών (Kubic et al., 2005; Van der 
Horst et al., 2007). 

Επιπλέον, στη σχετική βιβλιογραφία 
αποδεικνύεται ότι κάποιες συµπεριφο-
ρές σχετίζονται µε τις ∆Σ των παιδιών 
και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται 
στις προσπάθειες προαγωγής της Υ∆ 
και µείωσης του κινδύνου των χρόνιων 
δυσλειτουργιών. Παράλληλα, στην επι-
στηµονική κοινότητα υπάρχει οµοφω-
νία για την συνύπαρξη συγκεκριµένων 
συµπεριφορών που σχετίζονται µε την 
υγεία (Burke et al., 1997; Hendricks et 
al., 2004; Neumark-Sztainer, Story, 
Toporoff, Himes, Resnick, & Blum, 
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1997). Έτσι, η εξέταση της σχέσης της 
Φ∆, της κατανάλωσης φρούτων και 
λαχανικών και του περιορισµένου χρό-
νου τηλεθέασης σε παιδιά και έφηβους 
από τις ΗΠΑ, έδειξε ότι όταν αυξά-
νεται ο κίνδυνος εµφάνισης µιας συ-
µπεριφοράς αυξάνεται και ο κίνδυνος 
εµφάνισης των άλλων συµπεριφορών 
(Driskell et al., 2008). 

Όσον αφορά στην επίδραση της Φ∆ 
στις ∆Σ των παιδιών, διαπιστώθηκε ότι 
τα δραστήρια παιδιά καταναλώνουν 
µεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος, 
πρωτεϊνούχων τροφών, φρούτων και 
λαχανικών και προσλαµβάνουν µικρό-
τερες ποσότητες λιπαρών σε σχέση µε 
τα µη δραστήρια άτοµα (Croll et al., 
2006; Jago et al., 2004; Lasheras et al., 
2001; Pate et al., 2000; Platat et al., 
2006). Παρόλα αυτά, αναφέρθηκε ότι 
παιδιά που διαφέρουν ως προς τη Φ∆ 
δεν διαφέρουν ως προς την κατανάλω-
ση γάλακτος, φρούτων και λαχανικών 
(Lasheras et al., 2001). Τέλος, υποστη-
ρίχθηκε ότι η Φ∆ δεν σχετίζεται µε τις 
∆Σ των παιδιών (Wrotniak et al., 
2007).  

Επιπλέον, οι ΚΣ και ιδιαίτερα οι 
δραστηριότητες οθόνης, εµφανίστηκαν 
να σχετίζονται µε τη µεγαλύτερη 
ηµερήσια κατανάλωση ανθυγιεινών 
τροφών (ανθρακούχα ποτά, τηγανιτές 
τροφές, σνακ), τροφών µε πολλά λιπα-
ρά, ζάχαρη και λίγα µικροθρεπτικά συ-
στατικά και µε τη µικρότερη κατανά-
λωση φρούτων, λαχανικών, φυτικών 
ινών και βιταµίνης C (Carandente et 
al., 2009; Boynton-Jarrett, Thomas, 
Peterson, Wiecha, Sobol, & Gortmaker, 
2003; Dixon et al., 2007; Platat et al., 
2006; Tanasescu, Ferris, Himmelgreen, 
Rodriguez, & Pérez-Escamilla, 2000; 
Utter et al., 2003; Yannakoulia et al., 
2004). Ειδικότερα, διαπιστώθηκε σε 
παιδιά 10.3 ετών από την Αυστραλία, 
ότι οι ώρες τηλεθέασης την εβδοµάδα 
σχετίστηκαν θετικά µε τις θετικές στα-
σεις προς την κατανάλωση αναψυκτι-

κών, σοκολάτας, γρήγορου φαγητού 
και γενικότερα ανθυγιεινών και µη 
θρεπτικών τροφών (Dixon et al., 2007). 
Επιπλέον, παρατηρήθηκε σε παιδιά 
ηλικίας 11.7 ετών από τη Μασαχουσέ-
τη, ότι µία ώρα επιπλέον τηλεθέαση 
την ηµέρα οδηγεί στη µείωση των 
µερίδων κατανάλωσης φρούτων και 
λαχανικών κατά -0.14, µετά την προ-
σαρµογή ως προς τις ∆Σ και τις ανθρω-
ποµετρικές και δηµογραφικές µεταβλη-
τές (Boynton-Jarrett, et al., 2003).  

Είναι γεγονός, ότι οι τροφές απει-
κονίζονται συχνά στις διαφηµίσεις και 
στα προγράµµατα της τηλεόρασης 
(Dickinson, 2000), τα οποία προβάλ-
λουν συνήθως µία πιο υγιεινή και πιο 
ισορροπηµένη διατροφή από ότι οι 
διαφηµίσεις (Young & Hetherington, 
1996). H σχέση της διαφήµισης µε την 
προαγωγή κατανάλωσης φρούτων και 
λαχανικών είναι πολύ µικρότερη από 
τη σχέση της διαφήµισης µε την προα-
γωγή διατροφής πλούσιας σε υψηλά 
λίπη, ζάχαρη και αλάτι (Cottee, 1999). 
Σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα, το 
Μάιο του 2005 παρατηρήθηκε ότι σε 
διάρκεια 27.5 ωρών, το 49% των δια-
φηµίσεων στην τηλεόραση αφορούσαν 
στην προαγωγή και κατανάλωση τρο-
φών (281 διαφηµίσεις από τις συνο-
λικές 572). Το 91% των ανωτέρω δια-
φηµίσεων διατροφής αφορούσαν τρο-
φές ή ροφήµατα/αναψυκτικά υψηλά σε 
λιπαρά, νάτριο και πρόσθετη ζάχαρη 
µε µικρές ποσότητες θρεπτικών συστα-
τικών και µόνο οι µισές από τις διαφη-
µίσεις περιλάµβαναν µηνύµατα Υ∆ ή 
Φ∆ (Batada et al., 2008). Η σηµαντική 
αύξηση των διαφηµίσεων των αναψυ-
κτικών και τροφών µε πολλά λιπαρά, 
µε µεγάλες ποσότητες ζάχαρης και µε 
πολλές θερµίδες (Dennison, & 
Edmunds, 2008) οδηγεί πολλές φορές 
τους γονείς να αγοράζουν τροφές που 
έχουν διαφηµιστεί στην τηλεόραση και 
να ξοδεύουν περισσότερα χρήµατα στο 
γρήγορο φαγητό και στα σνακ, µε 
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αποτέλεσµα τα παιδιά να καταναλώ-
νουν περισσότερα σνακ και λιπαρά 
(Ayala et al., 2007). Στην Αυστραλία, 
τα εµπορικά δίκτυα µεταδίδουν κατά 
µέσο όρο πέντε διαφηµίσεις τροφίµων 
την ώρα στην τηλεόραση, µε το 81% 
των διαφηµίσεων να αφορούν στις 
ανθυγιεινές τροφές (Chapman, 
Nicholas, & Supramaniam, 2006).  

Εκτός αυτών, ορισµένοι ερευνητές 
εξέτασαν και τις ∆Σ των παιδιών κατά 
τη διάρκεια της τηλεθέασης (Coon, 
Goldberg, Rogers, & Tucker, 2001; 
Dennison, & Edmunds, 2008; Fiates, 
Ambomi, & Teixeira, 2008; Liang et 
al., 2009). Ειδικότερα, βρέθηκε ότι οι 
τροφές και τα σνακς που τα παιδιά 
καταναλώνουν βλέποντας τηλεόραση, 
περιλαµβάνουν συνήθως πολλά λιπαρά 
µε πολλές θερµίδες και λιγότερα 
φρούτα, λαχανικά ή γαλακτοκοµικά 
προϊόντα (Dennison & Edmunds, 
2008). Έτσι, η κατανάλωση γεύµατος 
στη διάρκεια της τηλεθέασης επιδρά 
αρνητικά στην κατανάλωση φρούτων 
και λαχανικών και συνεπώς στην 
ποιότητα της διατροφής των παιδιών. 
Επιπλέον, τα περισσότερα γεύµατα στη 
διάρκεια της τηλεθέασης εµφανίστη-
καν να σχετίζονται µε τη µεγαλύτερη 
κατανάλωση αναψυκτικών και µε το 
µεγαλύτερο ποσοστό ενεργειακής πρό-
σληψης από τους υδατάνθρακες, τα 
λίπη και τα σνακ, ανεξάρτητα από το 
χρόνο που τα παιδιά βλέπουν τηλεόρα-
ση (Liang et al., 2009). 

Παράλληλα, αυξηµένο είναι το 
ενδιαφέρον των ερευνητών για την 
εξέταση της σχέσης µεταξύ ∆ΜΣ και 
∆Σ των παιδιών. Ερευνητικά δεδοµένα 
έδειξαν ότι ο ∆ΜΣ σχετίζεται αρνητικά 
µε την κατανάλωση φρούτων, φυτικών 
ινών και ανθρακούχων ποτών µε λιγό-
τερη ζάχαρη (light) και θετικά µε την 
κατανάλωση αναψυκτικών και κορε-
σµένων λιπαρών (Amin et al., 2008; 
Boumtje, Huang, Lee, & Lin, 2005; 
Hendricks et al., 2004; Lee et al., 2001; 

Lioret, Touvier, Lafay, Volatier, & 
Maire, 2008; Reifsnider, Keller, & 
Gallagher, 2006; Storey, Forshee, 
Weaver, & Sansalone, 2003). Πιο 
συγκεκριµένα, ο ∆ΜΣ παιδιών σχετί-
στηκε θετικά µε την ποσότητα κατα-
νάλωσης των λιπών και αρνητικά µε 
τις ποσότητες πρωτεϊνών στην καθηµε-
ρινή διατροφή των παιδιών (Reifsnider 
et al., 2006). Επιπλέον, ο κίνδυνος για 
υπερβάλλον βάρος και την παχυσαρκία 
των παιδιών, σχετίστηκε αρνητικά µε 
την κατανάλωση γάλακτος µε χαµηλά 
λιπαρά, άλλων γαλακτοκοµικών, φρού-
των και λαχανικών και θετικά µε την 
αυξηµένη κατανάλωση ανθρακούχων 
ποτών, λιπαρών, ελαίου και νατρίου 
(Boumtje et al., 2005). Σε χαρακτηρι-
στική µελέτη µε 748 παιδιά ηλικίας 3-
11 ετών από τη Γαλλία, που εξέτασε τη 
σχέση του συνδυασµού της Υ∆ και Φ∆ 
µε το υπερβάλλον βάρος αναφέρθηκε 
ότι το υπερβάλλον βάρος σχετίζεται 
θετικά µε τους παράγοντες «σνακ και 
ΚΣ» στα µικρότερα παιδιά και αρνητι-
κά µε τους παράγοντες «ποικίλες τρο-
φές και Φ∆» στα µεγαλύτερα παιδιά 
(Lioret et al., 2008). Εν τούτοις, αναφέ-
ρονται στη βιβλιογραφία και αντίθετα 
αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τα οποία 
το υπερβάλλον βάρος και η παχυ-
σαρκία δεν σχετίζονται µε τις ∆Σ των 
παιδιών (Forshee et al., 2004; Janssen 
et al., 2004; Janssen et al., 2005). 
Συγκεκριµένα, η κατανάλωση αναψυ-
κτικών και χυµών φρούτων δεν σχετί-
στηκε σηµαντικά µε τον ∆ΜΣ παιδιών 
12-16 ετών από τις ΗΠΑ (Forshee et 
al., 2004) και το υπερβάλλον βάρος δεν 
σχετίστηκε µε την κατανάλωση φρού-
των, λαχανικών και αναψυκτικών 
(Janssen et al., 2005). 

Τέλος, τη σχέση της κατανάλωσης 
πρωινού µε προσωπικούς και κοινωνι-
κούς παράγοντες εξέτασαν οι Dejong, 
Van Lenthe, Van der Horst, & 
Oenema, (2009) σε µελέτη µε 1.089 
παιδιά ηλικίας 12-15 ετών από την 
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Ολλανδία. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 
ότι η καθηµερινή κατανάλωση πρωινού 
σχετίζεται αφ’ ενός µε τις στάσεις, τον 
αντιλαµβανόµενο έλεγχο, το µοντέλο 
των φίλων και των γονέων και τη πρό-
θεση και αφ’ ετέρου µε τους κανόνες 
του πρωινού, τη διαθεσιµότητα των 
τροφών στο πρωινό, την κατανάλωση 
πρωινού ή βραδινού µαζί µε τον γονέα 
και την κατανάλωση βραδινού γεύµα-
τος µπροστά στην τηλεόραση. Επίσης, 
οι Panagiotakos και συνεργάτες (2007) 
διαπίστωσαν σε παιδιά ηλικίας 10-12 
ετών από την Ελλάδα, ότι η καθη-
µερινή κατανάλωση πρωινού και η 
κατανάλωση δηµητριακών στη διάρ-
κεια του πρωινού σχετίζονται αντί-
στροφα µε το υπερβάλλον βάρος και 
την παχυσαρκία. Συµπερασµατικά, τα 
ανωτέρω ερευνητικά δεδοµένα δεί-
χνουν την ύπαρξη παραγόντων που 
µπορούν να επηρεάσουν τις ∆Σ των 
παιδιών, γεγονός που πρέπει να λαµβά-
νεται υπόψη για τη µεγαλύτερη αποτε-
λεσµατικότητα των προσπαθειών πα-
ρότρυνσης των παιδιών να υιοθετή-
σουν θετικές στάσεις και συµπεριφορές 
προς την Υ∆ και να καταναλώνουν 
υγιεινές τροφές. 

2.7. Φυσική ∆ραστηριότητα, ∆ιατρο-

φικές Συνήθειες, Θεωρίες και 

Μοντέλα 

Για την αναγνώριση των παραγό-
ντων/µεσολαβητών και την κατανόηση 
της επίδρασης τους, στις συµπεριφορές 
της Φ∆ και Υ∆ έχουν χρησιµοποιηθεί 
θεωρίες και µοντέλα, όπως η Θεωρία 
της Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς 
(Ajzen, 1985), η Κοινωνικογνωστική 
Θεωρία (Bandura, 1986) και το µοντέ-
λο των Πιστεύω Υγείας (Becker, 
1974). Η Θεωρία της Σχεδιασµένης 
Συµπεριφοράς που αποτελεί µια προέ-
κταση της Θεωρίας της Αιτιολογηµέ-
νης Συµπεριφοράς (Ajzen & Fishbein, 
1977) υποστηρίζει ότι η συµπεριφορά 
του ατόµου καθορίζεται από τις «προ-

θέσεις» (intentions) που έχει το άτοµο 
να εκτελέσει τη συγκεκριµένη συµπε-
ριφορά. Εποµένως, όσο πιο δυνατή 
είναι η πρόθεση του παιδιού να συµµε-
τέχει σε Φ∆ και να τρέφεται υγιεινά, 
τόσο περισσότερο προσπαθεί και συνε-
πώς, τόσο περισσότερο αυξάνει τις πι-
θανότητες να είναι δραστήριο παιδί και 
να τρέφεται υγιεινά. Η «πρόθεση» 
όµως του ατόµου να εκτελέσει µια συ-
µπεριφορά καθορίζεται, σύµφωνα µε 
τη συγκεκριµένη θεωρία, από την αλ-
ληλεπίδραση τριών ανεξάρτητα εννοιο-
λογικών παραγόντων, δηλ. των «στα-
σεων», των «υποκειµενικών νορµών» 
και του «αντιλαµβανόµενου ελέγχου» 
(Σχ. 2.1.). Οι «στάσεις» (attitudes) ανα-
φέρονται στα θετικά ή αρνητικά συναι-
σθήµατα που έχει το άτοµο για κάποια 
συµπεριφορά και στη θετική ή αρνη-
τική αξιολόγηση αυτής της συµπερι-
φοράς. Με άλλα λόγια, οι «στάσεις» 
που υιοθετούνται κυρίως µέσα από τις 
εµπειρίες του ατόµου, αντιπροσωπεύ-
ουν τα πιστεύω του για τα αποτελέσµα-
τα που θα προκύψουν από την εκτέλε-
ση της συµπεριφοράς του και από τη 
θετική και αρνητική αξιολόγηση αυτών 
των αποτελεσµάτων (Ajzen, 1991). Για 
παράδειγµα, για να αξιολογήσουµε τις 
«στάσεις» των παιδιών προς την άσκη-
ση, τους ζητάµε να απαντήσουν αν εί-
ναι καλό ή κακό για αυτούς «να γυµ-
νάζονται τακτικά τους επόµενους µή-
νες». Οι «υποκειµενικές νόρµες» 
(subjective norm) αντιπροσωπεύουν 
αφ’ ενός τα πιστεύω του ατόµου σχετι-
κά µε τις προσδοκίες άλλων σηµαντι-
κών προσώπων (οικογένεια, φίλοι) που 
έχουν από την εκτέλεση της συµπερι-
φοράς του και αφ’ ετέρου την τάση του 
ατόµου να συµµορφώνεται µε αυτά τα 
πρότυπα πιστεύω. Οι «υποκειµενικές 
νόρµες» αναφέρονται στο ρόλο των 
«σηµαντικών άλλων προσώπων» και 
στη γνώµη που έχουν τα πρόσωπα 
αυτά για τη συγκεκριµένη συµπεριφο-
ρά του ατόµου, είναι δηλ. οι «υποκει-
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µενικές νόρµες» η κοινωνική πίεση 
που δέχεται το άτοµο για να εκτελέσει 
ή όχι τη συµπεριφορά του. Για παρά-
δειγµα, για να αξιολογήσουµε τις 
«υποκειµενικές νόρµες» στην άσκηση, 
ζητάµε από τα παιδιά αν συµφωνούν ή 
διαφωνούν µε την πρόταση «οι συµµα-
θητές/τριες πιστεύουν ότι θα µπορούσα 
να είµαι δραστήριος/ρια στον ελεύθερο 
χρόνο µου τις περισσότερες ηµέρες». Ο 
«αντιλαµβανόµενος έλεγχος» 
(perceived behavioral control) δείχνει 
το πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η 
εκτέλεση µιας συµπεριφοράς του ατό-
µου και επηρεάζει άµεσα τη συµπερι-
φορά του ατόµου αλλά και έµµεσα, 
µέσω της επίδρασης του στην «πρόθε-
ση» που έχει το άτοµο για τη συγκεκρι-
µένη συµπεριφορά. Ο «αντιλαµβανό-
µενος έλεγχος» αναφέρεται στον 
έλεγχο που έχει το άτοµο στη συγκε-
κριµένη συµπεριφορά του, αν δηλ. 
είναι αυτός που αποφασίζει να εκτελέ-
σει ή όχι τη συµπεριφορά του (Ajzen, 

1985). Για παράδειγµα, για να αξιολο-
γήσουµε τον «αντιλαµβανόµενο έλεγ-
χο» στην άσκηση, ζητάµε από τα παι-
διά αν είναι πολύ δύσκολο ή πολύ εύ-
κολο για αυτά «να γυµνάζονται στον 
ελεύθερο χρόνο τις περισσότερες ηµέ-
ρες».  

Σύµφωνα λοιπόν, µε τη Θεωρία της 
Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς, ένα άτο-
µο εκτελεί µία συµπεριφορά ανάλογα 
µε τις στάσεις που έχει προς σ’ αυτή 
(πόσο καλή ή κακή, ευχάριστη ή δυσά-
ρεστη, χρήσιµη ή άχρηστη κ. ά. είναι), 
ανάλογα µε την κοινωνική πίεση που 
δέχεται από τα άλλα σηµαντικά πρό-
σωπα (γονείς, φίλοι, συµµαθητές, δά-
σκαλοι κ. ά.) για το θέµα αυτό και κυ-
ρίως ανάλογα µε την πρόθεση που έχει 
το άτοµο να εκδηλώσει ή όχι τη συγκε-
κριµένη συµπεριφορά του, η οποία 
πρόθεση εξαρτάται από τον έλεγχο που 
νοµίζει το άτοµο ότι ασκεί επάνω στη 
συµπεριφορά του (Παπαϊωάννου, Θεο-
δωράκης, & Γούδας, 1999) (Σχ. 2.1). 

 
Σχήµα 2.1. Θεωρία της Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς (Ajzen, 1985) 

 

Σύµφωνα µε την Κοινωνικογνωστι-
κή Θεωρία, η συµπεριφορά και η λει-
τουργία του ατόµου επηρεάζεται από 
τη συνεχή αλληλεπίδραση τριών παρα-
γόντων, όπως της συµπεριφοράς του 
ατόµου, των ενδοπροσωπικών στοιχεί-
ων του ατόµου και των γεγονότων του 

περιβάλλοντος. Η συµπεριφορά δηλ. 
που εκδηλώνει το άτοµο, οι γνωστικοί 
παράγοντες του ατόµου και οι περιβαλ-
λοντικές καταστάσεις λειτουργούν 
αµφίδροµα, επηρεάζοντας ο ένας πα-
ράγοντας τον άλλο, µε αποτέλεσµα να 
διαµορφώνεται έτσι η ανθρώπινη συ-
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µπεριφορά. Τα άτοµα αντιδρούν, αυτο-
ρυθµίζονται, διαµορφώνουν το περι-
βάλλον τους και στη συνέχεια, παίρ-
νουν τις αποφάσεις τους και κάνουν τις 
επιλογές τους (Σχ. 2.2.). 

Ο πιο κεντρικός µηχανισµός στην 
πρόβλεψη µιας συµπεριφοράς θεωρεί 
ται η «αυτοαποτελεσµατικότητα» (self-
efficacy) του ατόµου στην εκτέλεση 
αυτής της συµπεριφοράς (Bandura, 
1986). Η «αυτοαποτελεσµατικότητα» 
αντιπροσωπεύει την αντίληψη και την 
πεποίθηση που έχει σχηµατίσει το άτο-
µο για την επάρκεια των ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων του, στην πραγµατο-
ποίηση κάποιου επιδιωκόµενου σκο-
πού ή κάποιας συµπεριφοράς (πώς και 
κατά πόσο το άτοµο αντιλαµβάνεται 

ότι είναι άξιο και ικανό να πραγµατο-
ποιήσει µε επιτυχία κάποιο σκοπό που 
επιδιώκει ή κάποια συµπεριφορά). Για 
παράδειγµα, για να αξιολογήσουµε την 
«αυτοαποτελεσµατικότητα» των παι-
διών στην άσκηση, τους ζητάµε να 
απαντήσουν «πόσο σίγουρα είναι ότι 
µπορούν να κάνουν 30 λεπτά ΜΕΦ∆ 
µία έως επτά ηµέρες κάθε εβδοµάδα». 
Εποµένως, όσο τα παιδιά πιστεύουν ότι 
µπορούν να είναι δραστήρια και ότι 
µπορούν να τρέφονται υγιεινά τόσο πε-
ρισσότερες πιθανότητες έχουν να οργα-
νώσουν τις ενέργειες και τις επιλογές 
τους, να προσπαθήσουν περισσότερο 
και να ξεπεράσουν τα εµπόδια και τις 
αποτυχίες για να είναι δραστήρια παι-
διά και να τρέφονται υγιεινά.  

 

 
Σχήµα 2.2. Κοινωνικογνωστική Θεωρία (Bandura, 1986) 
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τητα, τον αντιλαµβανόµενο έλεγχο, τις 
αντιλαµβανόµενες ικανότητες και στα-
σεις προς τη Φ∆ και αρνητικά µε τα 
αντιλαµβανόµενα εµπόδια στην άσκη-
ση (Allison, Dwyer, & Makin, 1999; 
Dowda et al., 2007; Haerens, Cerin, 
Maes, Cardon, Deforche, & De 
Bourdeaudhuij, 2007; Sallis et al., 
2000; Saunders et al., 1997; Strauss et 
al., 2001). Πιο αναλυτικά, σε µελέτη µε 
558 παιδιά υποστηρίχθηκε ότι η 
αυτοαποτελεσµατικότητα και τα πι-
στεύω για την άσκηση σχετίζονται µε 
την πρόθεση των παιδιών να συµ-
µετέχουν σε Φ∆, ενώ η αυτοαποτε-
λεσµατικότητα στα εµπόδια σχετίζεται 
µε τη Φ∆ των παιδιών (Saunders et al., 
1997). Παρόµοια, βρέθηκε σε 421 
κορίτσια από τη Νότια Καρολίνα των 
ΗΠΑ, ότι η αυτοαποτελεσµατικότητα 
στην άσκηση, η οικογενειακή υποστή-
ριξη και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος 
σχετίζονται µε τις αλλαγές στα επίπεδα 
της Φ∆ µε την πάροδο της ηλικίας. Τα 
κορίτσια που ανέφεραν µικρότερη 
υποστήριξη από την οικογένεια τους 
εµφάνισαν µεγαλύτερη µείωση στη 
δραστηριότητά τους και η αλλαγή µιας 
µονάδας οικογενειακής υποστήριξης 
σχετίστηκε περίπου µε το 1/3 της 
τυπικής απόκλισης της αλλαγής στα 
συνολικά METs της Φ∆ των κοριτσιών 
(Dowda et al., 2007). Επιπλέον, παρα-
τηρήθηκε ότι η ΕΦ∆ παιδιών ηλικίας 
10-16 ετών από τις ΗΠΑ, σχετίζεται µε 
τις κοινωνικές επιδράσεις και την 
αυτοαποτελεσµατικότητα στην άσκη-
ση, η οποία εµφανίστηκε να ερµηνεύει 
το 10% της διακύµανσής της ΕΦ∆ 
(Strauss, et al., 2001). 

Η πρόθεση θεωρείται ο πλέον 
σηµαντικός παράγοντας που σχετίζεται 
και προβλέπει τη συµπεριφορά, ενώ 
επηρεάζεται από τις στάσεις, τις 
υποκειµενικές νόρµες και τον αντι-
λαµβανόµενο έλεγχο (Armitage & 
Conner, 2001). Οι αρχικές έρευνες σε 
παιδιά απέδειξαν την πρόβλεψη της 

συµµετοχής των παιδιών σε Φ∆ από 
την πρόθεση και την πρόβλεψη της 
πρόθεσης από τις στάσεις απέναντι 
στις Φ∆ (Godin & Shephard, 1986; 
Greenockle, Lee, & Lomax, 1990; 
Theodorakis, Doganis, Bagiatis, & 
Gouthas, 1991). Μεταγενέστερη µελέ-
τη υποστήριξε ότι η πρόθεση και οι 
υποκειµενικές νόρµες είναι σηµαντι-
κοί προβλεπτές της καθηµερινής συµ-
µετοχής σε Φ∆ µαθητών/τριών ηλικίας 
13.3 ετών από τον Καναδά, οι οποίοι/ες 
διατήρησαν τις προθέσεις τους για την 
άσκηση για τα επόµενα δύο χρόνια, 
γεγονός που ισχυροποιεί την πρόβλεψη 
(Godin, Anderson, Lambert, & 
Desharnais, 2005). Σχετικά µε τη σχέ-
ση µεταξύ Φ∆ των παιδιών και στα-
σεων προς την άσκηση, οι Heitzler και 
συνεργάτες (2006) παρατήρησαν ότι τα 
πιστεύω παιδιών 9-13 ετών από τις 
ΗΠΑ σχετικά µε τα θετικά αποτελέ-
σµατα της άσκησης (θετικές στάσεις), 
σχετίζονται µε τη συµµετοχή των παι-
διών σε οργανωµένα αθλήµατα και σε 
Φ∆ ελεύθερου χρόνου. Σε παρόµοια 
µελέτη, οι Nelson, Benson, και Jensen 
(2009), εξέτασαν τη σχέση της Φ∆ µε 
τις αρνητικές στάσεις απέναντι στη 
Φ∆, 382 παιδιών ηλικίας 10.8 ετών. Τα 
αποτελέσµατά τους έδειξαν µια σηµα-
ντική συσχέτιση ανάµεσα στη δραστη-
ριότητα των παιδιών και στις αρνητικές 
στάσεις προς τη Φ∆, οι οποίες εµφανί-
στηκαν να είναι πιο δυνατοί προβλε-
πτές της Φ∆ από ότι οι θετικές στάσεις, 
σύµφωνα µε προηγούµενες έρευνες. 
Εποµένως, η δραστηριότητα των παι-
διών δεν επηρεάζεται µόνο από τις θε-
τικές στάσεις των παιδιών προς τη Φ∆, 
αλλά και από τις αρνητικές στάσεις, οι 
οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπό-
ψη στο σχεδιασµό των παρεµβατικών 
προγραµµάτων προαγωγής της Φ∆ παι-
διών. 

Στη συνέχεια, οι υποκειµενικές νόρ-
µες σε πολλές µελέτες, εµφανίζονται 
να µη σχετίζονται µε συµπεριφορές 
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που έχουν σχέση µε την υγεία και να 
επηρεάζουν λιγότερο τις συµπεριφορές 
από ότι οι στάσεις και ο αντιλαµβανό-
µενος έλεγχος (Godin & Kok, 1996). 
Για το λόγο αυτό, η σηµαντικότητα 
των υποκειµενικών νορµών, ως παρά-
γοντας που µπορεί να προβλέψει την 
πρόθεση για συµµετοχή σε Φ∆, ποικίλ-
λει µεταξύ των µελετών. Μοντέλα που 
περιλαµβάνουν στάσεις και υποκειµε-
νικές νόρµες εξηγούν το 19% 
(Theodorakis et al., 1991) και το 34% 
(Godin, & Shephard, 1986) της µετα-
βλητότητας της πρόθεσης για την εκτέ-
λεση µιας συµπεριφοράς. Σχετικά µε 
το θέµα, οι Hagger, Chatzisarantis, 
Biddle, & Orbell (2001) παρατήρησαν 
ότι οι υποκειµενικές νόρµες δεν προ-
βλέπουν την πρόθεση παιδιών 12-14 
ετών για συµµετοχή σε Φ∆, αν και 
τεκµηρίωσαν την προβλεπτική εγκυρό-
τητα της Θεωρίας της Σχεδιασµένης 
Συµπεριφοράς, καθώς και τον βαθµό 
σταθερότητας των δοµικών της στοι-
χείων µέσα στο χρόνο, µε τον προσθε-
τικό ρόλο της προηγούµενης συµπερι-
φοράς. 

Επιπλέον, σε µια προσπάθεια να 
οµαδοποιηθούν οι συσχετίσεις της Φ∆ 
µε ψυχολογικούς παράγοντες σε παιδιά 
10-11 ετών και να αξιολογηθεί κατά 
πόσο τα επίπεδα της Φ∆ διαφέρουν 
µεταξύ των οµάδων, βρέθηκε ότι τα 
παιδιά που αναφέρουν υψηλά επίπεδα 
Φ∆ έχουν υψηλότερα σκορ στις κλίµα-
κες των στάσεων, της αυτοαποτελε-
σµατικότητας, της κοινωνικής υποστή-
ριξης και των αντιλαµβανόµενων οφε-
λών από την άσκηση, ενώ έχουν χαµη-
λότερα σκορ στην κλίµακα των αντι-
λαµβανόµενων εµποδίων (Cardon et 
al., 2005). 

Χαρακτηριστική επίσης, είναι η µε-
λέτη των Trost και συνεργατών (2002) 
που εξέτασε τη χρησιµότητα της Θεω-
ρίας της Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς 
και της Θεωρίας της Αιτιολογηµένης 
Συµπεριφοράς στην εξήγηση της συ-

µπεριφοράς της Φ∆ σε κορίτσια ηλι-
κίας 13.6 ετών λευκής και µαύρης φυ-
λής. Στα αποτελέσµατα της µελέτης 
βρέθηκε ότι στην οµάδα των κοριτσιών 
της λευκής φυλής, το 17% της διακύ-
µανσης της πρόθεσης για συµµετοχή 
σε ΜΕΦ∆ εξηγήθηκε από τις υποκειµε-
νικές νόρµες και τις στάσεις και το 8% 
της διακύµανσης της συµµετοχής σε 
ΜΕΦ∆ εξηγήθηκε από την πρόθεση. Η 
προσθήκη του αντιλαµβανόµενου ελέγ-
χου και της αυτοαποτελεσµατικότητας 
στα δοµικά στοιχεία της Θεωρίας της 
Αιτιολογηµένης Συµπεριφοράς, βελτί-
ωσε την πρόβλεψη της πρόθεσης και 
της ΜΕΦ∆ υπολογίζοντας το 40% και 
το 10% των διακυµάνσεών τους, αντί-
στοιχα. Παρόµοια, στην οµάδα των κο-
ριτσιών της µαύρης φυλής βρέθηκε ότι 
το 13% της διακύµανσης της πρόθεσης 
για συµµετοχή σε ΜΕΦ∆ εξηγήθηκε 
από τις υποκειµενικές νόρµες και τις 
στάσεις και το 3% της διακύµανσης 
της ΜΕΦ∆ εξηγήθηκε από την πρό-
θεση. Στην περίπτωση αυτή η προσθή-
κη του αντιλαµβανόµενου ελέγχου και 
της αυτοαποτελεσµατικότητας στα δο-
µικά στοιχεία της Θεωρίας της Αιτιο-
λογηµένης Συµπεριφοράς, βελτίωσε 
την πρόβλεψη της πρόθεσης και της 
ΜΕΦ∆ υπολογίζοντας το 28% και το 
15% των διακυµάνσεών τους, αντίστοι-
χα. Εν τούτοις, η σχετικά χαµηλή πρό-
βλεψη που παρατηρήθηκε µεταξύ πρό-
θεσης και ΜΕΦ∆ και στις δύο οµάδες 
δείχνει ότι κάποιοι άλλοι παράγοντες, 
εκτός από τους παράγοντες που σχετί-
ζονται µε τη θεωρία, πιθανώς είναι πιο 
σηµαντικοί και επηρεάζουν σε µεγαλύ-
τερο βαθµό τη Φ∆ των κοριτσιών. 

Εκτός αυτών, αξίζει να αναφερθεί 
και η διερεύνηση της διαχρονικής πρό-
βλεψης της Φ∆ 364 παιδιών ηλικίας 9-
11 ετών από τον Καναδά, από το µο-
ντέλο της Σχεδιασµένης Συµπεριφο-
ράς. Στη συγκεκριµένη εξέταση των 
παραγόντων που προβλέπουν την πρό-
θεση και τη συµπεριφορά της Φ∆ σε 
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διαφορετικούς χρόνους, παρατηρήθη-
κε ότι το µοντέλο της Θεωρίας της 
Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς εξήγησε 
το 30%-50% της διακύµανσης της Φ∆ 
και το 74%-76% της διακύµανσης της 
πρόθεσης για Φ∆. Το εξεταζόµενο 
αυτοπαλίνδροµο διαχρονικό µοντέλο 
διαδροµών έδειξε ότι τα δοµικά στοι-
χεία της Θεωρίας της Σχεδιασµένης 
Συµπεριφοράς προβλέπουν τις αλλαγές 
στη Φ∆ και η Φ∆ προβλέπει µε τη 
σειρά της, τις αλλαγές στα δοµικά 
στοιχεία της Θεωρίας της Σχεδιασµέ-
νης Συµπεριφοράς (p<.05). Επιπρό-
σθετα, το φύλο δεν σχετίστηκε δυνατά 
µε τη Φ∆ ή µε την πρόθεση για Φ∆ και 
δεν µετρίασε τη σχέση της Θεωρίας 
της Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς µε τη 
Φ∆. Συνεπώς, η πρόθεση και ο αντι-
λαµβανόµενος έλεγχος, εµφανίστηκαν 
να είναι σηµαντικοί άµεσοι προβλεπτές 
(p<0.05) της Φ∆, όπως και οι υποκει-
µενικές νόρµες και ο αντιλαµβανόµε-
νος έλεγχος σηµαντικοί προβλεπτές της 
πρόθεσης για Φ∆ (p<.05) (Rhodes et 
al., 2006). 

Επιπρόσθετα, αναφέρεται στη βι-
βλιογραφία και η προσπάθεια ορισµέ-
νων ερευνητών να εξετάσουν τις µετα-
βλητές που θα µπορούσαν να επηρεά-
σουν τη σχέση µεταξύ πρόθεσης, στα-
σεων, υποκειµενικών νορµών, αντι-
λαµβανόµενου ελέγχου και συµπεριφο-
ράς της Φ∆. Βρέθηκε λοιπόν, ότι η 
ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, ο τόπος 
διαµονής, ο ∆ΜΣ και η αυτό-αναφερό-
µενη συµµετοχή σε ΕΦ∆ κατά τη 
διάρκεια του προηγούµενου έτους, 
αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες 
που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τη 
συγκεκριµένη σχέση (Craig, Goldberg, 
& Dietz, 1996). 

Επιπλέον, αρκετοί ερευνητές ενσω-
µάτωσαν στα προτεινόµενα θεωρητικά 
µοντέλα και άλλους ψυχολογικούς, 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς πα-
ράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆, 
για να αυξήσουν το ποσοστό της ερµη-

νείας της διακύµανσής της (Bélanger-
Gravel & Godin, 2010; De Bruijn, 
Kremers, Lensvelt-Mulders, de Vries, 
van Mechelen, & Brug, 2006; 
Hamilton & White, 2008; Lee et al., 
2010; Martin et al., 2008; Motl et al., 
2007; Patnode et al., 2010; Trost, 
Sallis, Pate, Freedson, Taylor, & 
Dowda, 2003). Πιο συγκεκριµένα, ανα-
φέρεται χαρακτηριστική µελέτη που 
διερεύνησε ένα εννοιολογικό µοντέλο 
συνδέοντας τους προσανατολισµούς 
των γονέων σε Φ∆ (συµµετοχή σε Φ∆, 
ευχαρίστηση από τη συµµετοχή σε Φ∆, 
σηµαντικότητα της Φ∆), την υποστή-
ριξη των γονέων στη Φ∆ των παιδιών 
(µεταφορά του παιδιού στους χώρους 
άθλησης, παρακολούθηση της Φ∆ του 
παιδιού, ενθάρρυνση κ.α.) και την 
αυτοαποτελεσµατικότητα των παιδιών 
µε τη συµµετοχή τους σε Φ∆. Τα 
αποτελέσµατά της έδειξαν ότι η ηλικία, 
το φύλο, η Φ∆ των γονέων, η ευχα-
ρίστηση των γονέων από τη συµµετοχή 
τους σε Φ∆ και η σηµαντικότητα της 
άσκησης για τους γονείς εξήγησαν το 
22% της µεταβλητότητας της υποστή-
ριξης των παιδιών από τους γονείς, η 
οποία µε τη σειρά της εξήγησε το 4% 
της µεταβλητότητας της αυτοαποτελε-
σµατικότητας των παιδιών. Συγκεν-
τρωτικά, η ηλικία, το φύλο, η υποστή-
ριξη των παιδιών από τους γονείς και η 
αυτοαποτελεσµατικότητα των παιδιών 
εξήγησαν το 17% της µετα-βλητότητας 
της Φ∆ των παιδιών (Trost et al., 
2003). 

Επιπλέον, σε σχετική εργασία των 
Hamilton και White (2008) σε 423 
παιδιά ηλικίας 12-14 ετών από την 
Αυστραλία, διαπιστώνεται ότι τα δοµι-
κά στοιχεία της Θεωρίας της Σχεδια-
σµένης συµπεριφοράς ερµήνευσαν το 
58% της διακύµανσης της «πρόθεσης» 
µε σηµαντικούς προβλεπτές τις «στα-
σεις», τις «υποκειµενικές νόρµες» και 
τον «αντιλαµβανόµενο έλεγχο», ενώ η 
«πρόθεση» και ο «αντιλαµβανόµενος 
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έλεγχος» εξήγησαν το 37% της διακύ-
µανσης της «Φ∆» µε µόνο σηµαντικό 
προβλεπτή την «πρόθεση». Στο τελικό 
µοντέλο το 56% της διακύµανσης της 
«ΜΕΦ∆» των παιδιών εξηγήθηκε από 
την «πρόθεση», την αυτοαντίληψη και 
την προηγούµενη Φ∆, ενώ οι «στα-
σεις», ο «αντιλαµβανόµενος έλεγχος», 
οι «υποκειµενικές νόρµες» και η υπο-
στήριξη των γονέων και των φίλων δεν 
εµφανίστηκαν σηµαντικοί προβλεπτές.  

Παράλληλα, σε µελέτη των Martin 
και συνεργατών (2008) που πραγµατο-
ποιήθηκε σε 348 παιδιά ηλικίας 10-14 
ετών, υποστηρίζεται ότι το 7% της 
διακύµανσης της «Φ∆» εξηγήθηκε από 
τις µεταβλητές της Θεωρίας της Σχε-
διασµένης Συµπεριφοράς, ενώ όταν 
προστέθηκαν οι µεταβλητές της Κοι-
νωνικογνωστικής Θεωρίας εξηγήθηκε 
ένα 2% επιπλέον της διακύµανσης της 
«Φ∆». Άρα, συνολικά από τις µετα-
βλητές και των δύο θεωριών εξηγή-
θηκε το 9% της διακύµανσης της «Φ∆» 
µε την πιο δυνατή πρόβλεψη να 
προέρχεται από τις µεταβλητές της 
Κοινωνικογνωστικής Θεωρίας και 
ιδιαίτερα από την «αυτοαποτελεσµατι-
κότητα».  

Τέλος, σε σχετική µελέτη στην 
οποία εξετάστηκε µοντέλο που περι-
λάµβανε ψυχοκοινωνικούς και περι-
βαλλοντικούς παράγοντες, αναφέρεται 
ότι η «αυτοαποτελεσµατικότητα», οι 
«στάσεις», οι «κοινωνικές νόρµες» και 
η ευχαρίστηση στη Φ∆ παιδιών ηλικίας 
14.4 ετών από τη Σιγκαπούρη, αύξη-
σαν την πρόβλεψη του µοντέλου κατά 
7% στα αγόρια και κατά 4% στα 
κορίτσια. Το τελικό ποσοστό της «Φ∆» 
που εξηγήθηκε από τις µεταβλητές του 
µοντέλου ανήλθε στο 10% στα αγόρια 
και το 8% στα κορίτσια (Lee et al., 
2010). 

Όσον αφορά στην πρόβλεψη των 
∆Σ των παιδιών από προσωπικούς/ψυ-
χολογικούς παράγοντες, η βιβλιογρα-
φία αναφέρει σχετικές µελέτες που εξέ-

τασαν την αποτελεσµατικότητα των 
άνω θεωριών στην πρόβλεψη της Υ∆ 
(Bere & Klepp, 2005; Chung & Hoerr, 
2005; Domel et al., 1996; Fila & 
Smith, 2006; Hewitt & Stephens, 2007; 
Lien, Lytle, & Komro, 2002; Lytle et 
al., 2003; Μπεµπέτσος, Θεοδωράκης, 
& Χρόνη, 2000; Pawlak, & 
Malinauskas, 2008; Resnicow et al., 
1997; Zabinski et al., 2006; Vereecken 
et al., 2005). Πιο συγκεκριµένα, σε 
αρχικές µελέτες µε παιδιά διαπιστώ-
θηκε ότι τα εξεταζόµενα µοντέλα πρό-
βλεψης της Υ∆, ερµήνευσαν το 10-13 
% της διακύµανσης της συχνότητας 
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, 
µε σηµαντικούς προβλεπτές τις προτι-
µήσεις των παιδιών στις τροφές και τις 
θετικές προσδοκίες (Domel et al., 
1996; Resnicow et al., 1997). Σε µετα-
γενέστερη µελέτη µε 1406 παιδιά από 
το Σαν Πάολο, παρατηρήθηκαν σηµα-
ντικές άµεσες και έµµεσες επιδράσεις 
µόνο των αντιλαµβανόµενων εµποδί-
ων, µέσω της πρόθεσης, στην κατανά-
λωση φρούτων και λαχανικών. Το εξε-
ταζόµενο µοντέλο ερµήνευσε το 31% 
της διακύµανσης της πρόθεσης για Υ∆ 
και µόνο το 7% της διακύµανσης της 
Υ∆ (Lien et al., 2002). Παράλληλα, σε 
µελέτη µε παιδιά ηλικίας 12.8 ετών 
από την Μινεσότα, διαπιστώθηκε ότι 
το εξεταζόµενο θεωρητικό µοντέλο, το 
οποίο περιλάµβανε περισσότερους πα-
ράγοντες, όπως υποκειµενικές νόρµες, 
αντιλαµβανόµενα εµπόδια, στάσεις και 
πρακτικές των γονέων, γνώσεις, θρή-
σκευµα και συµπτώµατα κατάθλιψης 
ερµήνευσε µεγαλύτερο ποσοστό (31%) 
της διακύµανσης κατανάλωσης φρού-
των και λαχανικών από τα παιδιά 
(Lytle et al., 2003).  

Στη συνέχεια, οι Fila και Smith 
(2006) παρατήρησαν σε 139 παιδιά και 
εφήβους 9-18 ετών από την Αµερική, 
ότι η Υ∆ σχετίζεται µε τα εµπόδια, τις 
στάσεις, τον αντιλαµβανόµενο έλεγχο 
και τις υποκειµενικές νόρµες. Επιπλέ-
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ον, οι άνω ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
οι υποκειµενικές νόρµες και ο αντι-
λαµβανόµενος έλεγχος εξήγησαν το 
30% της διακύµανσης της Υ∆ των 
αγοριών, ενώ τα εµπόδια, οι στάσεις, οι 
υποκειµενικές νόρµες και η αυτοαποτε-
λεσµατικότητα εξήγησαν το 45% της 
διακύµανσης της Υ∆ των κοριτσιών. 
Παράλληλα, στη συγκεκριµένη έρευνα, 
οι στάσεις, οι υποκειµενικές νόρµες και 
η αυτοαποτελεσµατικότητα εµφανίστη-
καν να σχετίζονται µε την πρόθεση, η 
οποία όµως δεν σχετίστηκε µε την Υ∆ 
των παιδιών και εφήβων. Ένα χρόνο 
αργότερα, οι Hewitt και Stephens 
(2007) διαπίστωσαν σε 261 παιδιά ηλι-
κίας 10-13 ετών από τη Νέα Ζηλανδία, 
ότι οι υποκειµενικές νόρµες, τα πιστεύ-
ω, οι στάσεις και ο αντιλαµβανόµενος 
έλεγχος προβλέπουν την πρόθεση για 
Υ∆, η οποία µε τη σειρά της προβλέπει 
την Υ∆ των παιδιών. Επιπλέον, οι ίδιοι 
ερευνητές εξετάζοντας και την επίδρα-
ση των γονέων στην πρόβλεψη της 
πρόθεσης για κατανάλωση υγιεινών 
συµπεριφορών, ανέφεραν ότι η επίδρα-
ση των γονέων δεν αυξάνει την ερµη-
νευτική δύναµη του µοντέλου, γεγονός 
που δείχνει την αναγκαία περαιτέρω 
εξέταση της επίδρασης των γονέων.  

Σε νεότερη επίσης, έρευνα µε 157 
παιδιά µε µέσο όρο ηλικίας 14.71 ετών 
από τη Ν. Καρολίνα, οι Pawlak και 
Malinauskas (2008) υποστήριξαν ότι οι 
στάσεις, οι υποκειµενικές νόρµες και ο 
αντιλαµβανόµενος έλεγχος προβλέ-
πουν το 77.2% της διακύµανσης της 
πρόθεσης για κατανάλωση 2.5 µερίδων 
λαχανικών την ηµέρα. Εκτός αυτών, οι 
Bere και Klepp (2005), εξετάζοντας 
την πρόβλεψη µελλοντικής κατανάλω-
σης φρούτων και λαχανικών σε παιδιά 
11.8 ετών από την Νορβηγία, από 
οµάδα παραγόντων (προσβασιµότητα 
στο σπίτι και στο σχολείο, µοντέλο των 
γονέων, αδελφών, φίλων και δασκά-
λων, «πρόθεση», προτιµήσεις, «αυτο-
αποτελεσµατικότητα» και ενηµέρωση), 

ανίχνευσαν ότι η προηγούµενη κατανά-
λωση των παιδιών και οι παρατηρού-
µενες αλλαγές στις ανεξάρτητες µετα-
βλητές από την αρχική στην τελική 
µέτρηση ερµήνευσαν το 43% της δια-
κύµανσης της κατανάλωσης στην τελι-
κή µέτρηση.  

Τέλος, οι Lautenschlager και Smith 
(2007) στην προσπάθειά τους να εφαρ-
µόσουν παρεµβατικό πρόγραµµα που 
βασίστηκε στο µοντέλο της Θεωρίας 
της Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς, για 
να αυξήσουν την κατανάλωση φρού-
των και λαχανικών από παιδιά ηλικίας 
8-15 ετών, έδειξαν: (α) την αύξηση της 
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 
στο τέλος του παρεµβατικού προγράµ-
µατος (β) την αποτελεσµατικότητα του 
µοντέλου, το οποίο ερµήνευσε σηµα-
ντικό µέρος της διακύµανσης της πρό-
θεσης και της συµπεριφοράς των παι-
διών και εφήβων, (γ) την πρόβλεψη της 
πρόθεσης από τις στάσεις, πριν την 
εφαρµογή του προγράµµατος και στα 
αγόρια και στα κορίτσια, (δ) τη σχέση 
του αντιλαµβανόµενου ελέγχου µε τη 
συµπεριφορά των κοριτσιών, µετά την 
εφαρµογή του προγράµµατος και (ε) 
την πρόβλεψη της συµπεριφοράς των 
αγοριών, µετά την εφαρµογή του πα-
ρεµβατικού προγράµµατος, από τα 
υψηλά επίπεδα της πρόθεσής τους.  

Όσον αφορά στην αποτελεσµατικό-
τητα της Θεωρίας της Σχεδιασµένης 
Συµπεριφοράς στην πρόβλεψη της κα-
τανάλωσης αναψυκτικών, αναφέρεται 
σε µελέτη µε κορίτσια από το Λος 
Άντζελες, ότι οι στάσεις, οι υποκειµε-
νικές νόρµες, ο αντιλαµβανόµενος 
έλεγχος σχετίστηκαν θετικά µε την 
πρόθεση για κατανάλωση αναψυκτι-
κών, εξηγώντας το 64% της διακύ-
µανσής της (Kassem, Lee, Modeste, & 
Johnston, 2003). Παρόµοια, αναφέρε-
ται σε µελέτη µε αγόρια από το Λος 
Άντζελες, ότι οι στάσεις, οι υποκειµε-
νικές νόρµες, ο αντιλαµβανόµενος 
έλεγχος σχετίστηκαν θετικά µε την 
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πρόθεση για κατανάλωση αναψυκτι-
κών, εξηγώντας το 61% της διακύ-
µανσής της (Kassem & Lee, 2004). Σε 
µεταγενέστερη µελέτη των De Bruijn 
και συνεργάτες (2007) αναφέρεται ότι 
το µοντέλο της Θεωρίας της Σχεδια-
σµένης Συµπεριφοράς µαζί µε τις πρα-
κτικές των γονέων και την προσωπικό-
τητα των παιδιών εξήγησε µόνο το 
14% της κατανάλωσης των αναψυκτι-
κών, µε τις στάσεις και τις υποκειµενι-
κές νόρµες να σχετίζονται σηµαντικά 
µε την κατανάλωση αναψυκτικών από 
τα παιδιά. 

Παράλληλα, οι Gummeson, 
Jonsson, και Conner (1997) εφάρµοσαν 
τη Θεωρία της Σχεδιασµένης Συµπερι-
φοράς σε 218 παιδιά ηλικίας 10, 13 και 
16 ετών για να προβλέψουν τις επι-
λογές των τροφών στο πρωινό τους. Τα 
αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι το 
50%-84% της διακύµανσης της πρό-
θεσης για επιλογές τροφών στο πρωινό 
εξηγείται κυρίως από τις στάσεις, σε 
µερικές περιπτώσεις από τις υποκει-
µενικές νόρµες και πολύ λιγότερο από 
τον αντιλαµβανόµενο έλεγχο. Ταυτό-
χρονα, οι επιλογές των τροφών στο 
πρωινό εξηγήθηκαν µέτρια µόνο από 
την πρόθεση και όχι από τον αντι-
λαµβανόµενο έλεγχο. Παράλληλα, οι 
Dejong και συνεργάτες (2009) σε 
πρόσφατη έρευνα µε 1089 παιδιά ηλι-
κίας 12-15 ετών από την Ολλανδία 
παρατήρησαν ότι οι στάσεις, ο αντι-
λαµβανόµενος έλεγχος, το µοντέλο των 
φίλων και των γονέων και η πρόθεση 
σχετίστηκαν µε την καθηµερινή κατα-
νάλωση πρωινού των παιδιών.  

Συµπερασµατικά λοιπόν, σε αρκετές 
µελέτες υποστηρίχθηκε η αποτελεσµα-
τικότητα των ψυχολογικών θεωριών 
στην πρόβλεψη των συµπεριφορών της 
Φ∆ και Υ∆ των παιδιών. Το γεγονός 
αυτό δείχνει ότι οι εξεταζόµενοι προ-
σωπικοί/ψυχολογικοί παράγοντες επη-
ρεάζουν τις ανωτέρω συµπεριφορές και 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο σχε-

διασµό παρεµβατικών προγραµµάτων, 
πολιτικών, στρατηγικών και τακτικών 
για την προαγωγή της Φ∆ και Υ∆ των 
παιδιών. 

2.8. Ο ρόλος του σχολείου στην 

προαγωγή της Φυσικής ∆ραστηριό-

τητας και της Υγιεινής ∆ιατροφής 

των µαθητών/τριών 

Τα ερευνητικά δεδοµένα της βι-
βλιογραφίας δείχνουν τη µείωση της 
Φ∆ και της κατανάλωσης των υγιεινών 
τροφών από τα παιδιά, γεγονός που 
έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση σο-
βαρών επιπτώσεων στην υγεία και 
στην ποιότητα ζωής τους. Το πρόβλη-
µα εντοπίζεται και στη χώρα µας, όπου 
εµφανίζονται προσπάθειες προάσπισης 
και προαγωγής της Φ∆ και της Υ∆ των 
παιδιών όχι µόνο από τους γονείς, αλλά 
και από το σχολείο το οποίο µπορεί να 
διαδραµατίσει ένα ρόλο υποστηρικτικό 
και προληπτικό. Στο ελληνικό σχολείο, 
η ΦΑ, η Ευέλικτη Ζώνη η Αγωγή 
Υγείας και οι δραστηριότητες του 
Ολοήµερου Σχολείου αποτελούν ίσως 
το καταλληλότερο και σηµαντικότερο 
κοµµάτι της εκπαιδευτικής µας διαδι-
κασίας, για την υιοθέτηση και την προ-
αγωγή υγιεινών συµπεριφορών. 

Κατά αρχή, σύµφωνα µε το αναλυ-
τικό πρόγραµµα, σκοπός της ΦΑ στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συµ-
βάλλει κατά προτεραιότητα στη σωµα-
τική ανάπτυξη των µαθητών και πα-
ράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και 
πνευµατική τους καλλιέργεια καθώς 
και στην αρµονική ένταξή τους στην 
κοινωνία (Φ.Ε.Κ. 304/13-3-2003 τ. 
Β΄). Εποµένως, η ΦΑ επικεντρώνεται 
και στους τρεις βασικούς τοµείς της 
προσωπικότητας των µαθητών/τριών 
δηλ. τον ψυχοκινητικό, συναισθηµατι-
κό και γνωστικό τοµέα, γεγονός που 
αναδεικνύει τον πλούτο και τις δυνα-
τότητες του µαθήµατος. Μέσω της ΦΑ, 
οι µαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα 
να αναπτύξουν τις φυσικές ικανότητες 
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και τις κινητικές τους δεξιότητες µέσω 
της εξάσκησης, να καλλιεργήσουν τις 
κοινωνικές και ηθικές τους αρετές, 
όπως οµαδικότητα, συνεργασία, επι-
κοινωνία, αυτοεκτίµηση, θετική αυτο-
αντίληψη, αυτοπεποίθηση, τιµιότητα, 
δικαιοσύνη, σεβασµός του αντιπάλου 
και τέλος, να αυξήσουν τις γνώσεις 
τους σχετικά µε την άσκηση και τα 
οφέλη της, την ιστορία, τους κανο-
νισµούς, τη στρατηγική και τακτική 
των αθληµάτων. Όλα αυτά επιτυγχάνο-
νται µε την παρακίνηση των µαθη-
τών/τριών να συµµετέχουν στην άσκη-
ση, την ενίσχυση της συµµετοχής τους 
στη ΦΑ και την ενίσχυση του αυτο-
καθορισµού, µε τον καθορισµό προ-
κλητικών, συγκεκριµένων και µετρήσι-
µων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, 
µε τη σωστή εσωτερική και εξωτερική 
ανατροφοδότηση, µε τη σωστή διαχεί-
ριση του χρόνου και µεγιστοποίηση 
του ενεργού χρόνου συµµετοχής των 
µαθητών/τριών, µε τη δηµιουργία 
ασφαλούς και ευνοϊκού περιβάλλοντος 
µάθησης, µε την ποικιλία των δραστη-
ριοτήτων, µε τη χρήση ποικίλου αθλη-
τικού υλικού, µε τη χρήση ψυχολογι-
κών στρατηγικών µάθησης (νοερή εξά-
σκηση, θετικός αυτοδιάλογος, αυτο-
συγκέντρωση), µε την αντικειµενική 
αξιολόγηση και τέλος, µε κατάλληλες 
µεθόδους διδασκαλίας (αναπαραγωγής 
και παραγωγής) καθώς και µε τη 
διαθεµατική, την εξατοµικευµένη, τη 
διαφοροποιηµένη και την οµαδοσυ-
νεργατική διδασκαλία. Εκτός αυτών, η 
ΦΑ ενισχύοντας το στόχο της δια βίου 
άσκησης, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην άσκηση σαν µέσο ενίσχυσης και 
προαγωγής της υγείας και της ποιο-
τητας ζωής των µαθητών/τριών. Τα 
µαθήµατα δηλ. οργανώνονται έτσι 
ώστε να καλύπτεται ένα ποσοστό της 
Φ∆ των µαθητών/τριών που απαιτείται 
για την εξασφάλιση της υγείας τους, να 
καλλιεργούνται θετικές στάσεις προς 
την άσκηση και τον αθλητισµό και να 

προσφέρονται γνώσεις και εµπειρίες 
που να ωθούν τους µαθητές/τριες να 
εξακολουθήσουν να αθλούνται στη 
µετέπειτα ζωή τους. Αυτό επιτυγχάνε-
ται µε το να κατανοήσουν όλοι οι µα-
θητές/τριες τη συµβολή της άσκησης 
στην προαγωγή της σωµατικής και 
ψυχικής τους υγείας, να συµµετέχουν 
όλοι οι µαθητές/τριες στην άσκηση 
οποιασδήποτε µορφής και να χαίρο-
νται, να µάθουν τους τρόπους να 
ασκούνται σωστά και να αξιοποιούν τις 
ευκαιρίες που τους δίνονται για να 
ασκηθούν εκτός σχολείου (∆ιγγελίδης, 
Θεοδωράκης, Ζέτου, & ∆ήµας, 2006; 
Μπουρνέλλη, Κουτσούκη, Ζωγράφου, 
Αγγελονίδης Χατζόπουλος, & Αγαλια-
νού, 2007). Οι συγκεκριµένοι στόχοι 
της ΦΑ δείχνουν ότι η ΦΑ µπορεί να 
συµβάλλει αποτελεσµατικά αφ’ ενός 
στην προαγωγή της δηµόσιας υγείας 
και αφ’ ετέρου στην ποιότητα της ζωής 
των αυριανών πολιτών. Αρκετοί ερευ-
νητές έχουν αποδείξει τη σηµαντι-
κότητα της ΦΑ στη σωµατική και 
ψυχική υγεία των µαθητών/τριών και 
ορισµένοι έχουν υποστηρίξει ότι η ΦΑ 
αποτελεί µια πολύ καλή ευκαιρία 
συµµετοχής των µαθητών/τριών σε 
ΜΕΦ∆ (Καλογιάννης, 2006; McKenzie 
et al., 1993, Simons-Morton, et al., 
1990).  

Παρόµοια, τα εσωτερικά και τα δια-
σχολικά πρωταθλήµατα στοχεύουν στο 
να δηµιουργήσουν ευκαιρίες στους µα-
θητές/τριες να αναδείξουν τις αθλητι-
κές τους ικανότητες, να καλλιεργήσουν 
συνολικά την προσωπικότητά τους, να 
συνεχίσουν την αθλητική παράδοση 
της χώρας µας και να την εκπροσωπή-
σουν στις διεθνείς µαθητικές συναντή-
σεις. Οι µαθητές/τριες µε τη συµµετοχή 
στις συγκεκριµένες διοργανώσεις καλ-
λιεργούν και αναπτύσσουν τις φυσικές 
και κινητικές ικανότητες, τις κοινωνι-
κές και ηθικές αρετές, την αγωνιστικό-
τητα και τον συναγωνισµό. Επιπλέον, 
βιώνουν τη ψυχαγωγία και τη χαρά 
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συµµετοχής στον αγώνα, την υψηλή 
επίδοση και τη νίκη του καλύτερου. 
Τέλος, καλλιεργούν την αγάπη τους για 
τον αθλητισµό και πρωταθλητισµό, αυ-
ξάνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε 
τους κανονισµούς των αθληµάτων, τη 
στρατηγική και την τακτική αυτών και 
παρακινούνται να συµµετέχουν σε Φ∆ 
και να ασκούνται δια βίου (1755/Γ4/9-
1-2006 Υπ. Απ., ΦΕΚ 16/τ. Β΄ /13-1-
2006). 

Παράλληλα, η «Ευέλικτη Ζώνη 
∆ιαθεµατικών και ∆ηµιουργικών ∆ρα-
στηριοτήτων» για το ∆ηµοτικό που 
εντάσσεται µέσα στο πλαίσιο δια-
µόρφωσης του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου 
Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών 
(∆ΕΠΠΣ) (ΦΕΚ 303 και 304/3-3-2003) 
βασίζεται σε µία πρωτοβουλιακή, δια-
θεµατική και συνεργατική προσέγγιση 
της µάθησης, καθώς και στην ανά-
πτυξη της συλλογικής προσπάθειας, 
της βιωµατικής δράσης και της κριτι-
κής σκέψης του/της µαθητή/τριας µέσα 
από δραστηριότητες και σχέδια εργα-
σίας. Στην Ευέλικτη Ζώνη που έχει 
«ανοιχτή» θεµατική µπορούν να διε-
ρευνηθούν θέµατα Ολυµπιακής Παι-
δείας και Αγωγής Υγείας µε κατάλ-
ληλο και πλούσιο διδακτικό υλικό. Με 
ποικίλες δραστηριότητες ενεργητικής 
φύσης και διερευνητικού προσανατολι-
σµού που λαµβάνουν χώρα στη συγκε-
κριµένη διαδικασία, δίνεται η ευκαιρία 
στους µαθητές/τριες να αυξήσουν τις 
γνώσεις τους σχετικά µε την άσκηση, 
τον αθλητισµό, την Υ∆ και την υγεία 
του σώµατος και να υιοθετήσουν θετι-
κές στάσεις και συµπεριφορές προς ένα 
υγιεινό τρόπο ζωής, αναπτύσσοντας 
δεξιότητες για επιλογές που προάγουν 
την υγεία και την ευεξία τους (Φ. 
12.1/545/85812/Γ1/13-09-2005, ΦΕΚ 
1280/13-09-2005, τ Β΄). Επιπρόσθετα, 
τα οµαδικά ή ατοµικά σχέδια εργασίας 
δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές 
/τριες να αναπτύξουν τις ικανότητες 
τους, να διερευνήσουν τη γνώση σχετι-

κά µε τις υγιεινές συµπεριφορές, να 
βελτιώσουν την αυτοπεποίθηση και 
την αυτοεκτίµηση τους, να µάθουν να 
συµµετέχουν ενεργά και να δουλεύουν 
οµαδικά (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2001). Άρα, τα 
προγράµµατα Αγωγής Υγείας επικε-
ντρώνονται σε προσωπικούς, κοινωνι-
κοπολιτικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες που σύµφωνα µε τις ψυχο-
λογικές θεωρίες και τα θεωρητικά µο-
ντέλα µπορούν να αλλάξουν τις συµπε-
ριφορές της Φ∆ και Υ∆ των µαθητών 
/τριών. Είναι γεγονός ότι µόνο η 
πληροφόρηση των µαθητών/τριών σε 
θέµατα Φ∆ και Υ∆ δεν αρκεί για να 
είναι τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας 
αποτελεσµατικά (Κάµτσιος, 2007). 
Αναφέρεται σε σχετική µελέτη ότι µε-
τά την εφαρµογή προγράµµατος Αγω-
γής Υγείας στο ∆ηµοτικό, τα παιδιά 
µείωσαν τις θετικές τους στάσεις και 
αύξησαν τις αρνητικές απέναντι στα 
ανθυγιεινά τρόφιµα (πατατάκια, τηγα-
νιτές πατάτες, πίτσες, τοστ, σουβλάκια, 
κ.ά.), άλλαξαν τις απόψεις τους προς 
µια θετικότερη κατεύθυνση όσον αφο-
ρά στα διατροφικά πρότυπα και επέλε-
γαν υγιεινότερες τροφές, επηρεαζόµε-
νοι λιγότερο από τους φίλους τους 
(Καλόγηρος & Κολοβελώνης, 2007). 

Τέλος, το Ολοήµερο Σχολείο (Ν. 
2525/1997, ΦΕΚ 188/23-9-1997) µε το 
έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πε-
ριεχόµενο και µε την εµπλοκή των µα-
θητών/τριών σε εµπεδωτικές, διερευνη-
τικές και δηµιουργικές δραστηριότη-
τες, κυρίως οµαδοσυνεργατικής και 
βιωµατικής µορφής, στοχεύει στην παι-
δαγωγική αξιοποίηση του απογευµατι-
νού χρόνου παραµονής των παιδιών 
στο σχολείο. Ένας από τους βασικούς 
του στόχους είναι ο εµπλουτισµός του 
πρωινού προγράµµατος του σχολείου 
µε επιπλέον διδακτικά αντικείµενα, 
όπως αθλητισµός, χορός, κ.ά. 
(Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, ΦΕΚ 
1139/23-8-2006 τ. Β΄). Έτσι οι µαθη-
τές/τριες έχουν τη δυνατότητα να συµ-
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µετέχουν για περισσότερο χρόνο σε 
φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες 
βελτιώνοντας τις κινητικές, φυσικές, 
συναισθηµατικές και γνωστικές τους 
δεξιότητες καθώς και να διδαχθούν 
επιπρόσθετα µαθήµατα που ανταποκρί-
νονται στα άµεσα ενδιαφέροντα και 
στις ανάγκες τους. 

Συµπερασµατικά, µέσω των ΑΠΣ 
της ΦΑ, της Ευέλικτης Ζώνης, της 
Αγωγής Υγείας και του Ολοήµερου 
Σχολείου, το σχολείο αποτελεί ένα ιδα-
νικό πεδίο για τη διαµόρφωση θετικών 
στάσεων και αντιλήψεων στους/στις 
µαθητές/τριες για την άσκηση και την 
Υ∆, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση 
της δραστηριότητάς τους και στην επι-
λογή υγιεινών τροφών. Με άλλα λόγια, 
οι δραστηριότητες του σχολείου προ-
άγουν τα δοµικά στοιχεία των εξεταζό-
µενων θεωριών και του µοντέλου (πρό-
θεση, στάσεις, υποκειµενικές νόρµες, 
αντιλαµβανόµενος έλεγχος, αυτοαπο-
τελεσµατικότητα, αντιλαµβανόµενα 
εµπόδια) τα οποία επιδρούν στην αύξη-
ση της Φ∆ και στην προαγωγή της Υ∆ 
των µαθητών/τριών.  

Ανακεφαλαιώνοντας, τα ερευνητικά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

δεδοµένα της βιβλιογραφικής ανασκό-
πησης δείχνουν ότι τα παιδιά µειώνουν 
µε την πάροδο της ηλικίας τη δραστη-
ριότητά τους και συνηθίζουν να κατα-
ναλώνουν λιγότερο υγιεινές τροφές, 
µολονότι η Φ∆ και η Υ∆ επιδρούν θε-
τικά στη σωµατική, ψυχολογική και 
συναισθηµατική τους υγεία. Απαραίτη-
τες λοιπόν, γίνονται οι προσπάθειες 
παρακίνησης και ενθάρρυνσης των µα-
θητών/τριών, από όλους τους φορείς 
και ιδιαίτερα από το σχολείο, ώστε να 
αποκτήσουν θετικές στάσεις και συ-
µπεριφορές προς την άσκηση και την 
Υ∆, υιοθετώντας ένα υγιεινό τρόπο 
ζωής. Για να είναι οι προσπάθειες προ-
αγωγής της Φ∆ και Υ∆ επιτυχείς και 
αποτελεσµατικές θα πρέπει να επικε-
ντρώνονται σε παράγοντες που σχετί-
ζονται µε τις συγκεκριµένες συµπερι-
φορές. Η χρήση ψυχολογικών θεωριών 
και η εφαρµογή µοντέλων πρόβλεψης 
της Φ∆ και Υ∆ δίνουν τη σωστή κα-
τεύθυνση στο χειρισµό των ανωτέρω 
παραγόντων και βοηθούν ουσιαστικά 
στην αντιµετώπιση και λύση του προ-
βλήµατος µείωσης της Φ∆ και της κα-
τανάλωσης Υ∆ από τα παιδιά. 
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

Στο κεφάλαιο της Μεθόδου γίνεται 

αναφορά (α) στα χαρακτηριστικά του 

δείγµατος που συµµετείχε στην παρού-

σα έρευνα, (β) στον σχεδιασµό της 

ερευνητικής διαδικασίας (γ) στη διαδι-

κασία µέτρησης (δ) στην αξιολόγηση 

των µεταβλητών, (ε) στην ανάλυση της 

ιεραρχικής πολλαπλής παλινδρόµησης, 

(στ) στην ανάλυση διακύµανσης δύο 

παραγόντων µε επαναλαµβανόµενες 

µετρήσεις για τη διαχρονική αξιολόγη-

ση των µεταβλητών, (ζ) στην παραγο-

ντική δοµή των κλιµάκων που αξιολο-

γούν τους προσωπικούς/ψυχολογικούς 

παράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ 

και την Υ∆ των µαθητών/τριών, (η) 

στην ισοδυναµία µέτρησης των κλιµά-

κων που αξιολογούν τους προσωπικούς 

/ψυχολογικούς παράγοντες που σχετί-

ζονται µε τη Φ∆ και Υ∆ των µαθητών 

/τριών, (θ) στην ανάλυση διαδροµών 

(path analysis) και (ι) στα µοντέλα 

αιτιωδών σχέσεων (Structural Equation 

Modeling, SEM).  

3.1. ∆είγµα 

Στην παρούσα µελέτη συµµετείχαν 

συνολικά 707 µαθητές/τριες Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξης από 12 10/θέσια και 12/θέσια 

∆ηµοτικά Σχολεία της πόλης Χαλκίδας 

(από τα 20 συνολικά σχολεία εξαιρέ-

θηκαν τα δύο σχολεία που συµµετείχαν 

στην πιλοτική έρευνα και τα έξι σχο-

λεία που δεν έδειξαν προθυµία για 

συµµετοχή στην ερευνητική διαδικα-

σία) και 372 γονείς των συµµετεχό-

ντων µαθητών/τριών. Για τη συµµετο-

χή των µαθητών/τριών, απαραίτητη 

ήταν η γραπτή συγκατάθεση των ιδίων 

και των γονέων τους (Α. Παράρτηµα - 

Ι, Β. Παράρτηµα - Ι). 

3.2. Σχεδιασµός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιή-

θηκε το διδακτικό έτος 2009-2010. Τον 

Σεπτέµβριο του 2009, πριν αρχίσει η 

ερευνητική διαδικασία, ενηµερώθηκε 

και εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση του 

κ. ∆/ντή της Π/θµιας Εκπ/σης του Ν. 

Ευβοίας. Στη συνέχεια, ενηµερώθηκαν 

οι διευθυντές, ο σύλλογος διδασκόντων 

και ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων 

των ∆ηµοτικών Σχολείων της Χαλκί-

δας. Επιπλέον, στάλθηκε στους γονείς, 

το έντυπο ενηµέρωσης και δήλωσης 

συγκατάθεσης και δόθηκε στους µαθη-

τές/τριες που φοιτούσαν στην Ε΄ και 

ΣΤ΄ τάξη, το έντυπο δήλωσης συγκα-

τάθεσης για τη συµµετοχή τους στην 

ερευνητική διαδικασία.  

3.3. ∆ιαδικασία µέτρησης 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν 

στα σχολεία που δέχτηκαν να συµ-

µετάσχουν στη συγκεκριµένη µελέτη 

και στους µαθητές/τριες που οι γονείς 

τους, αλλά και οι ίδιοι/ιες δέχτηκαν να 

λάβουν µέρος. Οι πρώτες µετρήσεις 

των εξεταζόµενων µεταβλητών πραγ-

µατοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 

2009, οι δεύτερες τον Φεβρουάριο και 

οι τρίτες τον Μάιο του 2010, από ερευ-

νητική οµάδα εκπαιδευµένων καθηγη-

τών ΠΕ11. Αναλυτικότερα, πραγµατο-

ποιήθηκαν οι ανθρωποµετρήσεις (σω-

µατικό βάρος, σωµατικό ανάστηµα, 

δερµατοπτυχές) και συµπληρώθηκαν 

τα ερωτηµατολόγια οµαδικά ανά τµή-

µα, στη διάρκεια δύο διδακτικών 

ωρών. Παράλληλα, δόθηκαν τα ερωτη-

µατολόγια στους γονείς, οι οποίοι τα 

επέστρεψαν µετά τη συµπλήρωσή 

τους. Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων 

διασφαλίστηκε η ανωνυµία και η προ-

στασία των δοκιµαζόµενων. 

3.4. Αξιολόγηση µεταβλητών 

Οι µετρήσεις του σωµατικού βά-

ρους, του σωµατικού αναστήµατος, 

των δερµατοπτυχών, της Φ∆, της συ-

χνότητας κατανάλωσης τροφίµων και 

των προσωπικών/ψυχολογικών παρα-
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γόντων που σχετίζονται µε τη Φ∆ και 

Υ∆ («πρόθεση», «στάσεις», «υποκει-

µενικές νόρµες», «αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος», «αυτοαποτελεσµατικότητα» 

και «αντιλαµβανόµενα εµπόδια») 

στους µαθητές/τριες πραγµατοποιήθη-

καν, όπως αναφέρθηκε, στην αρχή, στο 

µέσον και στο τέλος του διδακτικού 

έτους. Οι µετρήσεις του οικογενειακού 

εισοδήµατος, του µορφωτικού επιπέ-

δου, του ∆ΜΣ, της Φ∆, της Υ∆ και των 

προσωπικών παραγόντων σχετικά µε 

τη Φ∆ και Υ∆, στους γονείς πραγµατο-

ποιήθηκαν µόνο στην αρχή της παρού-

σας διαδικασίας.  

3.4.1. Αξιολόγηση µαθητών/τριών  

3.4.1.1. Ανθρωποµετρήσεις 

α) Σωµατικό βάρος και σωµατικό 

ανάστηµα 

Το σωµατικό βάρος των µαθητών 

/τριών µετρήθηκε µε ζυγαριά ακριβείας 

±100 gr και η τιµή που καταγράφηκε 

από τη µέτρηση αναφερόταν στο πλη-

σιέστερο 0.1 Κgr. Το σωµατικό τους 

ανάστηµα µετρήθηκε µε αναστηµόµε-

τρο ακριβείας ±1cm και η καταγραφό-

µενη τιµή από τη µέτρηση αναφερόταν 

στο πλησιέστερο 0.1 m. Οι τιµές του 

σωµατικού βάρους και του σωµατικού 

αναστήµατος χρησιµοποιήθηκαν για 

τον υπολογισµό του ∆ΜΣ, σύµφωνα µε 

την εξίσωση ∆ΜΣ=Βάρος (Kg)/Ύψος
2 

(m) (Γ. Παράρτηµα - Ι). 

β) ∆ερµατοπτυχές 

Οι δερµατοπτυχές αποτελούν µια 

καλή µέτρηση του υποδόριου λίπους το 

οποίο σχετίζεται µε το συνολικό σωµα-

τικό λίπος. Για τη µέτρηση των δερµα-

τοπτυχών του τρικέφαλου και της υπο-

πλατιαίας χρησιµοποιήθηκε το δερµα-

τοπτυχόµετρο (Harpenden, HSK-BI, 

England) (∆. Παράρτηµα - Ι).  

∆ιαδικασία: Όλες οι µετρήσεις των 

δερµατοπτυχών πραγµατοποιήθηκαν 

στη δεξιά πλευρά του σώµατος από τον 

ίδιο εξεταστή για να αποφευχθούν τα 

πιθανά λάθη που θα µπορούσαν να 

προκύψουν από διαφορετικούς εξετα-

στές (Heyward & Stolarczyk, 1996). 

Πριν τη µέτρηση ψηλαφιζόταν η δερ-

µατοπτυχή και στη συνέχεια πιανόταν 

σταθερά από τον αντίχειρα και τον δεί-

κτη του αριστερού χεριού για να δια-

χωριστεί από το µυϊκό ιστό, περίπου 1 

εκ. κοντά στο σηµείο που θα γινόταν η 

µέτρηση. Η συγκεκριµένη απόσταση 

ήταν απαραίτητη για να µην επηρεα-

στεί το αποτέλεσµα από την πίεση που 

ασκούνταν από τα δάχτυλα. Το δερµα-

τοπτυχόµετρο τοποθετούνταν κάθετα 

στη δερµατοπτυχή. Η µέτρηση κατά-

γραφόταν στα δύο πρώτα δευτερόλε-

πτα µετά την εφαρµογή του δερµατο-

πτυχόµετρου για να αποφευχθούν τα 

λάθη που θα µπορούσαν να προκύψουν 

από την µετακίνηση του υποδόριου λί-

πους. Πραγµατοποιήθηκαν τρεις µε-

τρήσεις µε διαφορά η µία από την άλλη 

15 δευτερόλεπτα περίπου και η τιµή 

της δερµατοπτυχής προέκυπτε από το 

µέσο όρο των µετρήσεων (Lohman, 

Roche, & Martorell, 1988; Lohman, 

McGinnis, Bodmer, McGinnis, 2002).  

Για τη µέτρηση της υποπλατιαίας 

δερµατοπτυχής ο δοκιµαζόµενος στε-

κόταν σε όρθια θέση µε τα πόδια σε 

ελαφρά διάσταση και τα χέρια χαλαρά 

στο πλάι (δίπλα στα πλευρά). Το δερ-

µατοπτυχόµετρο εφαρµοζόταν διαγώ-

νια σε γωνία 45
ο
 από το οριζόντιο επί-

πεδο σε σηµείο που βρισκόταν λοξά 

και χαµηλά από το τόξο που σχηµα-

τίζει η ωµοπλάτη (διαγώνια δερµατο-

πτυχή). Παρόµοια, για τη µέτρηση του 

τρικέφαλου ο δοκιµαζόµενος στεκόταν 

σε όρθια θέση µε τα πόδια σε ελαφρά 

διάσταση και τα χέρια χαλαρά στο 

πλάι. Το δερµατοπτυχόµετρο εφαρµο-

ζόταν κάθετα στο µέσον της απόστα-

σης µεταξύ ακρωµίου (ακραίου οστού) 

και ωλέκρανου (αγκώνα) (κάθετη δερ-

µατοπτυχή). 

Το % ΣΛ υπολογίστηκε από τις πα-

ρακάτω εξισώσεις (Slaughter et al., 

1988): 
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Εάν το άθροισµα δερµατοπτυχών 

τρικέφαλου και υποπλατιαίας δερµατο-

πτυχής ήταν πάνω από την τιµή 35 mm 

χρησιµοποιήθηκαν οι εξισώσεις:  

% ΣΛ αγοριών =0.783 (άθροισµα 

δερµατοπτυχών τρικέφαλου και υπο-

πλατιαίας δερµατοπτυχής) + 1.6% ΣΛ 

κοριτσιών =0.546 (άθροισµα δερµατο-

πτυχών τρικέφαλου και υποπλατιαίας 

δερµατοπτυχής) + 9.7  

Εάν το άθροισµα δερµατοπτυχών 

τρικέφαλου και υποπλατιαίας δερµα-

τοπτυχής ήταν κάτω από την τιµή 

35mm χρησιµοποιήθηκαν οι εξισώσεις:  

% ΣΛ αγοριών =1.21 (άθροισµα δερ-

µατοπτυχών τρικέφαλου και υποπλα-

τιαίας δερµατοπτυχής) – 0.008 (άθροι-

σµα δερµατοπτυχών τρικέφαλου και 

υποπλατιαίας δερµατοπτυχής)
2 

+ I*  

% ΣΛ κοριτσιών =1.33 (άθροισµα δερ-

µατοπτυχών τρικέφαλου και υποπλα-

τιαίας δερµατοπτυχής) – 0.013 (άθροι-

σµα δερµατοπτυχών τρικέφαλου και 

υποπλατιαίας δερµατοπτυχής)
2 

– 2.5  

* ∆είκτης που βασίζεται στην 

ωρίµανση και στην εθνικότητα για τα 

αγόρια: Ι* = -1.7 (προέφηβοι λευκοί). 

3.4.1.2. Αξιολόγηση της Φυσικής 

∆ραστηριότητας 

Η αξιολόγηση της Φ∆ έγινε µε το 

Ερωτηµατολόγιο «Κλίµακα Αυτοανα-

φερόµενης Φυσικής ∆ραστηριότητας» 

- «Self Administered Physical Activity 

Checklist - SAPAC» (Sallis et al., 

1996), το οποίο συµπληρώθηκε από 

τους συµµετέχοντες για τρεις συνεχό-

µενες ηµέρες καταγράφοντας τη Φ∆ 

της προηγούµενης ηµέρας. Το ερωτη-

µατολόγιο περιλαµβάνει αφ’ ενός 21 

διαφορετικές Φ∆ που συνήθως συµ-

µετέχουν τα παιδιά και αφ’ ετέρου ΚΣ, 

όπως η τηλεθέαση, η χρήση ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή, τα παιγνίδια στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η µελέ-

τη. Οι συµµετέχοντες κατέγραψαν το 

χρόνο (λεπτά) που αφιέρωσαν σε κάθε 

δραστηριότητα (τουλάχιστον 5΄) πριν, 

κατά τη διάρκεια και µετά το σχολείο, 

καθώς και την ένταση της κάθε Φ∆, 

κατά πόσο δηλ. αισθάνθηκαν κόπωση 

ή λαχάνιασαν («καθόλου», «λίγο», 

«πολύ»). Οι συγκεκριµένες βαθµίδες 

έντασης αντιστοιχούν σε ελαφριές, 

µέτριες και έντονες Φ∆. Έτσι οι µα-

θητές/τριες ανέφεραν το χρονικό διά-

στηµα της ηµέρας, τον αριθµό των λε-

πτών και την υποκειµενική ένταση για 

κάθε δραστηριότητα που εκτέλεσαν 

την προηγούµενη ηµέρα. Κατά την 

επεξεργασία των δεδοµένων υπολογί-

στηκαν: (α) τα METs των ΜΕΦ∆ 

(MVPA METs), (λεπτά της δραστη-

ριότητας Χ τιµή των METs), (β) ο 

σταθµισµένος δείκτης της Φ∆ 

(Weighted MVPA METs), (λεπτά της 

δραστηριότητας Χ τιµή των METs Χ 

ένταση), (γ) ο χρόνος που αφιερώθηκε 

σε Φ∆ (λεπτά) και (δ) ο χρόνος που 

αφιερώθηκε σε ΚΣ (τηλεόραση, Η/Υ, 

µελέτη) εκτός των ωρών του σχολείου 

(λεπτά). Το παρόν ερωτηµατολόγιο 

έχει προσαρµοστεί ανάλογα µε τη 

συµµετοχή των Ελληνοπαίδων σε Φ∆, 

αποµακρύνοντας ή προσθέτοντας κά-

ποιες Φ∆. Η εγκυρότητα του συγκε-

κριµένου ερωτηµατολογίου έχει εξετα-

στεί µε τη χρήση προσωπικής συνέ-

ντευξης (Physical Activity Checklist 

Interview - PACI), καρδιοταχόµετρου 

και δραστηριογράφου Caltrac σε 125 

παιδιά ηλικίας 11 ετών, από τις ΗΠΑ. 

Αναλυτικότερα, το ερωτηµατολόγιο 

σχετίστηκε µε την προσωπική συνέ-

ντευξη (r=.76, P<.001) µε το περιεχό-

µενο της καρδιακής συχνότητας (r=.57, 

P<.001) και µε τα σκορ του δραστη-

ριογράφου (r=.30, P<.001) (Sallis et 

al., 1996). Τέλος, η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία της µέτρησης έχει υποστη-

ριχθεί σε σχετική έρευνα µε µαθητές 

/τριες ∆ηµοτικών Σχολείων στην Αθή-

να. Η εγκυρότητα του ερωτηµατολο-

γίου εξετάστηκε µε τη µέθοδο-κριτήριο 

τον δραστηριογράφο, όπου και παρου-

σιάστηκαν σηµαντικές συσχετίσεις για 
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µεν το χρόνο της Φ∆ r=.62, για δε τον 

Σ∆ της Φ∆ r=65, ενώ ο συντελεστής 

αξιοπιστίας ήταν για το συνολικό 

χρόνο Φ∆ R=.93, για τον Σ∆ της Φ∆ 

R=.81 και για τον χρόνο ΚΣ R=.90 

(Κονιδάρη, 2001). Επιπλέον, διερευνή-

θηκε σε 72 παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 

από τη ∆. Αττική, η αξιοπιστία εσω-

τερικής συνάφειας/συνέπειας στην 

οποία οι τιµές του συντελεστή 

Cronbach’ s κυµάνθηκαν από .87 έως 

.89 σε όλα τα επίπεδα του ερωτηµατο-

λογίου και η αξιοπιστία των επαναλη-

πτικών µετρήσεων στην οποία ο ενδο-

ταξικός συντελεστής συσχέτισης έλαβε 

τιµές από .85 έως .88 (Τάµπαλης, 

2011). Τέλος, σε πρόσφατη µελέτη 

υποστηρίχθηκε η εσωτερική συνέπεια, 

η εγκυρότητα (µε τον δραστηριο-

γράφο RT3) και η αξιοπιστία του ερω-

τηµατολογίου σε Ελληνόπουλα 10-13 

ετών. Ο συντελεστής Cronbach’ s a 

(>.87), ο συντελεστής αξιοπιστίας 

(ICC >.85, P<.001) και οι συντελεστές 

Kendall’s tau-b (.31 και .37, P<.01) για 

τα συνολικά METs και για τα METs 

των ΜΕΦ∆ θεωρήθηκαν ικανοποιητι-

κοί, υποστηρίζοντας την αξιοπιστία και 

την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου 

(Gioxari, Kavouras, Tambalis, Maraki, 

Kollia & Sidossis, 2011) (Ε. Παράρτη-

µα - Ι). 

3.4.1.3. Αξιολόγηση της Συχνότητας 

Κατανάλωσης Τροφών 

Η αξιολόγηση των ∆Σ έγινε µε το 

«Ερωτηµατολόγιο Συχνότητας Κατα-

νάλωσης Τροφής» (ΕΣΚΤ) - «Food 

Frequency Questionnaire - FFQ», 

(Cavadini et al., 1999), το οποίο σχε-

διάστηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνι-

κής και Προληπτικής Ιατρικής του 

Πανεπιστηµίου της Λοζάνης, µε στόχο 

να διερευνήσει τη σχέση της Φ∆, της 

ευρωστίας και των ∆Σ παιδιών και 

εφήβων ηλικίας 9-19 ετών. Το ΕΣΚΤ 

είναι εύκολο, κατανοητό και περι-

λαµβάνει έναν κατάλογο τροφίµων τα 

οποία έχουν οµαδοποιηθεί σε 5 κατη-

γορίες. Οι οµάδες των τροφίµων περι-

λαµβάνουν τα γαλακτοκοµικά (γάλα, 

γιαούρτι/κρέµα, τυρί), τα δηµητριακά 

(ψωµί, παξιµάδι, κρουασάν, δηµητρια-

κά, ρύζι, ζυµαρικά, βραστές πατάτες), 

τις πρωτεϊνούχες τροφές (µπριζόλα, 

κοτόπουλο, ψάρι, αυγό, όσπρια), τα 

λαχανικά (µαγειρεµένα λαχανικά, φρέ-

σκα λαχανικά/σαλάτα), τα φρούτα 

(φρούτα, χυµός φρούτων) και τις ανθυ-

γιεινές τροφές (µπισκότα/κέικ, σοκολά-

τα, παγωτό, σνακ, χάµπουργκερ, λου-

κάνικο, πίτσα, πίτα, τηγανιτές πατάτες, 

σουβλάκι, γύρος, αναψυκτικά, τσάι, 

καφές). Η αξιολόγηση της συχνότητας 

κατανάλωσης των ανωτέρω τροφίµων 

έγινε µε την ερώτηση: «Πόσο συχνά 

καταναλώνεις τις παρακάτω τροφές;» 

και οι απαντήσεις δόθηκαν σε κλίµακα 

όπως “≥ 2 φορές/ηµέρα”, “1 φορά 

/ηµέρα”, “4-6 φορές/εβδοµάδα”, “1-3 

φορές/εβδοµάδα”, “1-2 φορές/µήνα” 

και “ποτέ”. Για τις ανάγκες της παρού-

σας έρευνας το συγκεκριµένο ερωτη-

µατολόγιο τροποποιήθηκε, εν µέρει και 

προσαρµόστηκε στα είδη κατανάλωσης 

και στις ∆Σ των Ελλήνων µαθητών 

/τριών (ΣΤ. Παράρτηµα -Ι). Η εγκυ-

ρότητα του ερωτηµατολογίου έχει εξε-

ταστεί από τους Cavadini και συνεργά-

τες, (1999) µε κριτήριο µέτρησης τη 

µέθοδο της «Τροποποιηµένης ερµηνεί-

ας διατροφικής ιστορίας» (Cameron & 

van Staveren, 1988), η οποία είναι ένας 

συνδυασµός καταγραφής των τροφί-

µων και συνέντευξης µε διαιτολόγο. Οι 

συντελεστές Spearman ήταν στατιστι-

κά σηµαντικοί ή σχεδόν σηµαντικοί για 

την πλειοψηφία των τροφίµων, όπως 

π.χ. για τη συχνότητα κατανάλωσης 

του γάλακτος r=.60, του ψωµιού r=.24, 

του ρυζιού και των ζυµαρικών r=.46, 

του κρέατος r=.38, του ψαριού r=.74, 

των φρούτων και των χυµών φρούτων 

r=.71, των λαχανικών και της σαλάτας 

r=.72 κ.ά. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας 

του ΕΣΚΤ εξετάστηκε σε σχετική 
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έρευνα µε παιδιά από την Εύβοια, όπου 

ο συντελεστής αξιοπιστίας βρέθηκε να 

είναι ικανοποιητικός r=.76, p<.01 

(Τσαµίτα, 2003). 

3.4.1.4. Αξιολόγηση των προσωπι-

κών/ψυχολογικών παραγόντων που 

σχετίζονται µε τη Φυσική ∆ραστη-

ριότητα και την Υγιεινή ∆ιατροφή 

Η αξιολόγηση των προσωπικών/ 

ψυχολογικών παραγόντων που σχετίζο-

νται µε τη Φ∆ και Υ∆ αφορά στην 

αξιολόγηση της «πρόθεσης» για Φ∆ ή 

για Υ∆, των «στάσεων» προς τη Φ∆ ή 

την Υ∆, των «υποκειµενικών νορµών» 

στη Φ∆, του «αντιλαµβανόµενου ελέγ-

χου» στη Φ∆ ή στην Υ∆, των παραγό-

ντων της «αυτοαποτελεσµατικότητας» 

στη Φ∆ ή στην Υ∆ και τέλος, στην 

αξιολόγηση των παραγόντων των 

«αντιλαµβανόµενων εµποδίων» στη 

Φ∆ ή στην Υ∆.  

Χαρακτηριστικά των ερωτηµατολο-

γίων/κλιµάκων 

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµο-

ποιήθηκε για την αξιολόγηση των 

δοµικών στοιχείων της Θεωρίας της 

Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς αποτελεί-

ται από: (α) την Κλίµακα Πρόθεσης 

για Φ∆ και Υ∆, (β) την Κλίµακα 

Στάσεων προς τη Φ∆ και Υ∆, (γ) την 

Κλίµακα Υποκειµενικών Νορµών στη 

Φ∆ και Υ∆ και (δ) την Κλίµακα 

Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στη Φ∆ 

και Υ∆ (Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Ι). Οι 

συγκεκριµένες κλίµακες, που οι ερωτή-

σεις τους βασίζονται στις προτάσεις 

των Ajzen (1985, 1991, 2002, 2004) 

και Ajzen και Madden (1986), έχουν 

χρησιµοποιηθεί σε έρευνες σχετικά µε 

τη Φ∆ και Υ∆ και έχει εξεταστεί η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους 

(Hagger et al., 2001; Martin et al., 

2005; Motl et al., 2000; Μπεµπέτσος 

και συν., 2000; Theodorakis, 1994). 

Παρόµοια, σε µελέτες µε παιδιά και 

εφήβους έχει χρησιµοποιηθεί και έχει 

εξεταστεί η εγκυρότητα και η αξιο-

πιστία τόσο της Κλίµακας Αυτοαποτε-

λεσµατικότητας στη Φ∆ και Υ∆ όσο 

και της Κλίµακας Αντιλαµβανόµενων 

Εµποδίων στη Φ∆ και Υ∆ 

(Dzewaltowski, Karteroliotis, Welk, 

Johnston, Nyaronga, & Estabrooks, 

2007; Gracey, Stanley, Burke, Corti, & 

Beilin, 1996; Karteroliotis, Tsamita, 

Gyurcsik, & Dzewaltowski, 2004; Wu, 

Ronis, Pender, Faan, & Jwo, 2002). Για 

τις ανάγκες της παρούσας µελέτης 

πραγµατοποιήθηκε πιλοτική µελέτη σε 

83 µαθητές/τριες για τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας και της εσωτερικής συνέ-

πειας των εξεταζόµενων κλιµάκων.  

Πιο αναλυτικά, η Κλίµακα Πρόθε-

σης για Φ∆ αποτελείται από τρεις 

ερωτήσεις, όπως: (α) «σκοπεύω να 

γυµνάζοµαι τακτικά τους επόµενους 

µήνες», (β) «θα προσπαθήσω να 

γυµνάζοµαι τακτικά τους επόµενους 

µήνες» και (γ) «είµαι αποφασισµένος/η 

να γυµνάζοµαι τακτικά τους επόµενους 

µήνες» και οι απαντήσεις δίνονται σε 

επταβάθµια κλίµακα και ζεύγος της 

µορφής “καθόλου-απόλυτα”, όπου το 

“1” αντιστοιχεί στο “καθόλου” και το 

“7” στο “απόλυτα”. Οι συντελεστές 

αξιοπιστίας και εσωτερικής συνέπειας 

έλαβαν τιµές .63 (p<.01) και .83, αντί-

στοιχα. Παρόµοια, η Κλίµακα Πρόθε-

σης για Υ∆ αποτελείται από τρεις ερω-

τήσεις, όπως: (α) «σκοπεύω να τρώω 

υγιεινά τους επόµενους µήνες», (β) «θα 

προσπαθήσω να τρώω υγιεινά τους 

επόµενους µήνες» και (γ) «είµαι απo-

φασισµένος/η να τρώω υγιεινά τους 

επόµενους µήνες» και οι απαντήσεις 

δίνονται σε επταβάθµια κλίµακα και 

ζεύγος της µορφής “καθόλου-απόλυ-

τα”, όπου το “1” αντιστοιχεί στο “κα-

θόλου” και το “7” στο “απόλυτα”. Οι 

συντελεστές αξιοπιστίας και εσωτερι-

κής συνέπειας ανήλθαν στις τιµές .77 

(p<.01) και .89, αντίστοιχα. Η Κλίµακα 

Πρόθεσης για Φ∆ και η Κλίµακα 

Πρόθεσης για Υ∆ είναι µονοπαραγο-

ντικές, όπου οι τρεις ερωτήσεις τους 
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συνιστούν ένα παράγοντα του οποίου η 

τιµή προκύπτει από το µέσο όρο των 

τιµών των ερωτήσεων (Ajzen, 2002; 

Motl et al., 2000; Theodorakis, 1994). 

Επίσης, η Κλίµακα Στάσεων προς 

τη Φ∆ συνίσταται από µία ερώτηση, 

όπως «για µένα το να γυµνάζοµαι 

τακτικά τους επόµενους µήνες είναι…» 

και οι απαντήσεις δίνονται σε επταβάθ-

µια κλίµακα και τέσσερα ζεύγη επιθέ-

των της µορφής “κακό-καλό”, “ανθυ-

γιεινό-υγιεινό”, “άχρηστο-χρήσιµο” 

και “δυσάρεστο-ευχάριστο”. Στην 1
η
 

απάντηση το “1” αντιστοιχεί στο 

“πάρα πολύ κακό” και το “7” στο 

“πάρα πολύ καλό”, στη 2
η
 απάντηση το 

“1” αντιστοιχεί στο “πάρα πολύ 

ανθυγιεινό” και το “7” στο “πάρα πολύ 

υγιεινό”, στην 3
η
 απάντηση το “1” 

αντιστοιχεί στο “πάρα πολύ άχρηστο” 

και το “7” στο “πάρα πολύ χρήσιµο” 

και τέλος, στην 4
η
 απάντηση το “1” 

αντιστοιχεί στο “πάρα πολύ δυσά-

ρεστο” και το “7” στο “πάρα πολύ 

ευχάριστο”. Οι συντελεστές αξιοπι-

στίας και εσωτερικής συνέπειας παρου-

σίασαν αποδεκτές τιµές .94 (p<.01) και 

.80, αντίστοιχα. Παράλληλα, η Κλίµα-

κα Στάσεων προς την Υ∆ συνίσταται 

από µία ερώτηση «για µένα το να 

ακολουθήσω µία υγιεινή διατροφή 

τους επόµενους µήνες είναι…» και οι 

απαντήσεις δίνονται σε επταβάθµια 

κλίµακα και τέσσερα ζεύγη επιθέτων 

της µορφής “κακό-καλό”, “ανθυγιεινό-

υγιεινό”, “άχρηστο-χρήσιµο” και “δυ-

σάρεστο-ευχάριστο”. Οι αντιστοιχίες 

στις απαντήσεις είναι ίδιες µε τις προ-

αναφερθέντες. Οι συντελεστές αξιοπι-

στίας και εσωτερικής συνέπειας έλα-

βαν τιµές .72 (p<.01) και .74, αντίστοι-

χα. Η Κλίµακα Στάσεων προς τη Φ∆ 

και η Κλίµακα Στάσεων προς την Υ∆ 

είναι µονοπαραγοντικές και οι τιµές 

των παραγόντων τους προκύπτουν από 

το µέσο όρο των τιµών των ερωτήσεών 

τους (Ajzen, 2002; Kamtsios & 

Digelidis, 2008; Motl et al., 2000; 

Theodorakis, 1994). 

Στη συνέχεια, οι «υποκειµενικές 

νόρµες» στη Φ∆ αξιολογήθηκαν µε 

κλίµακα που αποτελείται από επτά 

ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται στις 

προσδοκίες των άλλων σηµαντικών 

προσώπων σχετικά µε τη δραστηριό-

τητα του/της µαθητή/τριας και την 

αντίστοιχη παρακίνηση για να ανταπο-

κριθεί ο/η µαθητής/τρια στις συγκεκρι-

µένες προσδοκίες, όπως π.χ. «οι συµ-

µαθητές/τριες µου πιστεύουν ότι θα 

µπορούσα να είµαι δραστήριος/α τον 

ελεύθερο χρόνο µου τις περισσότερες 

ηµέρες», «ο πατέρας µου πιστεύει ότι 

θα µπορούσα να είµαι δραστήριος/α 

στον ελεύθερο χρόνο µου τις περισσό-

τερες ηµέρες» και οι απαντήσεις δίνο-

νται σε πενταβάθµια κλίµακα από το 

“1” που αντιστοιχεί στο “διαφωνώ 

πολύ” έως το “5” που αντιστοιχεί στο 

“συµφωνώ πολύ”. Η Κλίµακα Υποκει-

µενικών Νορµών στη Φ∆ είναι µονο-

παραγοντική και η τιµή του παράγοντα 

προκύπτει από το µέσο όρο των σκορ 

των επτά ερωτήσεων (Motl et al., 

2000). Οι συντελεστές αξιοπιστίας και 

εσωτερικής συνέπειας έφθασαν στις 

αντίστοιχες τιµές .87 (p<.01) και .78. 

Παράλληλα, οι «υποκειµενικές νόρ-

µες» στην Υ∆ αξιολογήθηκαν µε κλί-

µακα τριών ερωτήσεων, όπως: (α) «αν 

τρώω υγιεινά τους επόµενους µήνες 

πολλά άτοµα σπουδαία για µένα…» 

και οι απαντήσεις δίνονται σε πεντα-

βάθµια κλίµακα και ζεύγη της µορφής 

“θα διαφωνήσουν πολύ-θα συµφωνή-

σουν πολύ”, (το “1” αντιστοιχεί στο 

“θα διαφωνήσουν πολύ” και το “5” στο 

“θα συµφωνήσουν πολύ”), (β) «πολλά 

άτοµα σπουδαία για µένα, πιστεύουν 

ότι πρέπει να τρώω υγιεινά τους 

επόµενους µήνες» και (γ) «µ’ αρέσει 

να τρώω υγιεινά επειδή τα άτοµα που 

είναι σπουδαία για µένα θέλουν να 

τρώω υγιεινά» και οι απαντήσεις δίνο-

νται σε πενταβάθµια κλίµακα και ζεύγη 
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της µορφής “διαφωνώ πολύ-συµφωνώ 

πολύ” (το “1” αντιστοιχεί στο “διαφω-

νώ πολύ” και το “5” στο “συµφωνώ 

πολύ”). Η Κλίµακα Υποκειµενικών 

Νορµών στην Υ∆ είναι µονοπαραγο-

ντική και η τιµή του παράγοντα προκύ-

πτει από το µέσο όρο των σκορ των 

τριών ερωτήσεων (Ajzen, 2004; 

Theodorakis, 1994). Ο συντελεστής 

αξιοπιστίας έφθασε την τιµή .75 

(p<.01), ενώ ο συντελεστής εσωτερι-

κής συνέπειας παρουσίασε πολύ χαµη-

λή τιµή .32, γεγονός που οδήγησε στη 

µη χρησιµοποίηση της συγκεκριµένης 

κλίµακας στην ανάλυση των δεδοµέ-

νων της κυρίας µελέτης.  

Εκτός αυτών, η Κλίµακα Αντι-

λαµβανόµενου Ελέγχου στη Φ∆ περι-

λαµβάνει τέσσερις ερωτήσεις που ανα-

φέρονται στην αντιλαµβανόµενη ευκο-

λία ή δυσκολία του/της µαθητή/τριας 

να είναι δραστήριος/α και στον έλεγχο 

που µπορεί να ασκήσει στη συγκεκρι-

µένη συµπεριφορά, όπως π.χ. «για 

µένα το να γυµνάζοµαι στον ελεύθερο 

χρόνο µου τις περισσότερες µέρες 

είναι…» µε απάντηση σε πενταβάθµια 

κλίµακα από το “1” που αντιστοιχεί 

στο “πολύ δύσκολο” έως το “5” που 

αντιστοιχεί στο “πολύ εύκολο” ή 

«πιστεύω ότι έχω όλα εκείνα που 

χρειάζοµαι για να γυµνάζοµαι στον 

ελεύθερο χρόνο µου τις περισσότερες 

µέρες» και οι απαντήσεις δίνονται σε 

πενταβάθµια κλίµακα από το “1” που 

αντιστοιχεί στο “διαφωνώ πολύ” έως 

το “5” που αντιστοιχεί στο “συµφωνώ 

πολύ” (Motl et al., 2000). Οι συντελε-

στές αξιοπιστίας και εσωτερικής 

συνέπειας έλαβαν τιµές .80 (p<.01) και 

.68, αντίστοιχα. Επιπλέον, η Κλίµακα 

Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στην Υ∆ 

περιλαµβάνει τρεις ερωτήσεις, όπως 

(α) «για µένα το να τρώω υγιεινά τους 

επόµενους µήνες είναι…», µε απάντη-

ση σε πενταβάθµια κλίµακα από το “1” 

που αντιστοιχεί στο “πολύ δύσκολο” 

έως το “5” που αντιστοιχεί στο “πολύ 

εύκολο” (β) «αν µ’ αρέσει µπορώ να 

τρώω υγιεινά τους επόµενους µήνες» 

και (γ) «αν αποφασίσω µπορώ να τρώω 

υγιεινά τους επόµενους µήνες» µε απα-

ντήσεις σε πενταβάθµια κλίµακα από 

το “1” που αντιστοιχεί στο “διαφωνώ 

πολύ” έως το “5” που αντιστοιχεί στο 

“συµφωνώ πολύ”. Οι συντελεστές 

αξιοπιστίας και εσωτερικής συνέπειας 

έφθασαν τις αντίστοιχες τιµές .83 

(p<.01) και .73. Η Κλίµακα Αντι-

λαµβανόµενου Ελέγχου στη Φ∆ και 

Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στην Υ∆ 

είναι µονοπαραγοντικές, όπου οι ερω-

τήσεις τους συνιστούν ένα παράγοντα 

του οποίου η τιµή προκύπτει από το 

µέσο όρο των τιµών των ερωτήσεών 

τους (Ajzen, 2002; Motl et al., 2000; 

Theodorakis, 1994). 

Παράλληλα, στην Κλίµακα Αυτο-

αποτελεσµατικότητας στη Φ∆ οι συµ-

µετέχοντες ανέφεραν τη γνώµη τους 

για το πόσο σίγουροι είναι (“καθόλου”, 

“σχεδόν”, “απόλυτα”) ότι µπορούν να 

συµµετέχουν σε ΜΕΦ∆ για 30 λεπτά 

«µία ηµέρα την εβδοµάδα», «δύο 

ηµέρες την εβδοµάδα», «τρεις ηµέρες 

την εβδοµάδα», «τέσσερις ηµέρες την 

εβδοµάδα», «πέντε ηµέρες την εβδοµά-

δα», «έξι ηµέρες την εβδοµάδα» ή 

«επτά ηµέρες την εβδοµάδα» και στην 

Κλίµακα Αυτοαποτελεσµατικότητας 

στην Υ∆ απάντησαν για το πόσο 

σίγουροι είναι (“καθόλου”, “σχεδόν”, 

“απόλυτα”) ότι µπορούν να καταναλώ-

σουν «µία µερίδα φρούτων ή και λαχα-

νικών κάθε ηµέρα», «δύο µερίδες 

φρούτων ή και λαχανικών κάθε ηµέ-

ρα», «τρεις µερίδες φρούτων ή και λα-

χανικών κάθε ηµέρα», «τέσσερις µερί-

δες φρούτων ή και λαχανικών κάθε 

ηµέρα», «πέντε µερίδες φρούτων ή και 

λαχανικών κάθε ηµέρα» και «έξι ή 

περισσότερες µερίδες φρούτων ή και 

λαχανικών κάθε ηµέρα». Όσον αφορά 

στην Κλίµακα Αυτοαποτελεσµατικότη-

τας στη Φ∆, οι Motl και συνεργάτες, 

(2000) έχουν υποστηρίξει σε σχετική 
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µελέτη ότι η συγκεκριµένη κλίµακα 

είναι µονοπαραγοντική, όπου οι ερωτή-

σεις της συνιστούν ένα παράγοντα, ενώ 

οι Dzewaltowski και συνεργάτες, 

(2007) έχουν υποστηρίξει ότι η κλίµα-

κα είναι πολυπαραγοντική, όπου οι 

ερωτήσεις της συνιστούν δύο παρά-

γοντες: (α) «αυτοαποτελεσµατικότητα 

στη µικρή συµµετοχή σε Φ∆ (1-3 ηµέ-

ρες)», (3 ερωτήσεις) και (β) «αυτοαπο-

τελεσµατικότητα στη µεγάλη συµµετο-

χή σε Φ∆ (5-7 ηµέρες)» (3 ερωτήσεις). 

Κατά την πιλοτική µελέτη οι συντελε-

στές αξιοπιστίας και εσωτερικής συνέ-

πειας έλαβαν τιµές .88 (p<.01) και .93, 

αντίστοιχα. Παράλληλα, η Κλίµακα 

Αυτοαποτελεσµατικότητας στην Υ∆, 

κατασκευάστηκε από τους Gyurcsik, 

Dzewaltowski, Karteroliotis, Esta-

brooks, και Hill (2002), όπου και 

ελέγχθηκε η δοµή της σε παιδιά από 

την Αµερική. Στην Ελλάδα η παραγο-

ντική δοµή της συγκεκριµένης κλίµα-

κας ελέγχθηκε σε παιδιά, από τους 

Karteroliotis και συνεργάτες (2004). 

Τα αποτελέσµατα των άνω ερευνών 

έδειξαν ότι η κλίµακα είναι πολυπαρα-

γοντική, όπου οι έξι ερωτήσεις της 

συνιστούν δύο παράγοντες: (α) «χαµη-

λή αυτοαποτελεσµατικότητα στην Υ∆ 

(κατανάλωση 1-3 µερίδων φρούτων ή 

και λαχανικών)» και (β) «υψηλή αυτο-

αποτελεσµατικότητα στην Υ∆ (κατα-

νάλωση 4 ή περισσοτέρων µερίδων 

φρούτων ή και λαχανικών)». Οι τιµές 

των παραγόντων προκύπτουν από το 

µέσο όρο των τιµών των ερωτήσεών 

τους. Στην πιλοτική µελέτη οι συντελε-

στές αξιοπιστίας και εσωτερικής συνέ-

πειας παρουσίασαν τις αντίστοιχες τι-

µές .85 (p<.01) και .92. 

Τέλος, τα «αντιλαµβανόµενα εµπό-

δια στη Φ∆» αξιολογήθηκαν µε 12 

ερωτήσεις, όπως π.χ. «δεν ασκούµαι 

γιατί δεν έχω χρόνο», «δεν ασκούµαι 

γιατί δεν έχω ένα καλό µέρος να 

ασκούµαι» ή «δεν ασκούµαι γιατί 

υπάρχουν άλλα πιο ενδιαφέροντα 

πράγµατα να κάνω» και οι απαντήσεις 

δόθηκαν σε πενταβάθµια κλίµακα από 

το “1” που αντιστοιχεί στο “διαφωνώ 

πολύ” έως το “5” που αντιστοιχεί στο 

“συµφωνώ πολύ”. Οι Wu και συνεργά-

τες (2002) διέκριναν τρεις παράγοντες 

πρώτης τάξης, σε σχετική µελέτη µε 

παιδιά ηλικίας 13.4 ετών, που 

ερµηνεύουν τη διακύµανση των ερωτή-

σεων της Κλίµακας Αντιλαµβανό-

µενων Εµποδίων στη Φ∆. Πέντε ερω-

τήσεις συνιστούσαν τον πρώτο παρά-

γοντα «προσωπικά εµπόδια - personal 

issues», τέσσερις ερωτήσεις συνιστού-

σαν το δεύτερο παράγοντα «περιβαλ-

λοντικά εµπόδια - environment 

surroundings» και τρεις ερωτήσεις 

συνιστούσαν τον τρίτο παράγοντα «έλ-

λειψη χρόνου - time constrains». Οι 

ανωτέρω τρεις παράγοντες συγκροτού-

σαν ένα κοινό παράγοντα δεύτερης τά-

ξης τα «αντιλαµβανόµενα εµπόδια» 

στη Φ∆ (Wu et al., 2002). Οι συντε-

λεστές αξιοπιστίας και εσωτερικής συ-

νέπειας έλαβαν τιµές .84 (p<.01) και 

.82, αντίστοιχα. Επίσης, τα «αντιλαµ-

βανόµενα εµπόδια» στην Υ∆ αξιολο-

γήθηκαν µε 14 ερωτήσεις, όπως π.χ. 

«δεν τρέφοµαι υγιεινά γιατί στο σπίτι 

µου δεν υπάρχουν υγιεινά φαγητά» ή 

«δεν τρέφοµαι υγιεινά γιατί νοµίζω ότι 

η υγιεινή διατροφή είναι πολύ ακριβή» 

και οι απαντήσεις δόθηκαν σε πεντα-

βάθµια κλίµακα από το “1” που αντι-

στοιχεί στο “διαφωνώ πολύ” έως το 

“5” που αντιστοιχεί στο “συµφωνώ πο-

λύ” (Gracey et al., 1996). Τα αποτελέ-

σµατα διερευνητικής παραγοντικής 

ανάλυσης της Κλίµακας Αντιλαµβανό-

µενων Εµποδίων στην Υ∆ που πραγµα-

τοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη έδει-

ξαν ότι η κλίµακα είναι πολυπαραγο-

ντική, µε τρεις παράγοντες, όπου έξι 

ερωτήσεις συνιστούν τον πρώτο παρά-

γοντα «περιβαλλοντικά εµπόδια», τρεις 

ερωτήσεις συνιστούν το δεύτερο παρά-

γοντα «έλλειψη γνώσεων» και τρεις 

ερωτήσεις συνιστούν τον τρίτο παρά-
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γοντα «προσωπικά εµπόδια». Οι τιµές 

των παραγόντων προκύπτουν από το 

µέσο όρο των τιµών των ερωτήσεών 

τους. Στην πιλοτική µελέτη οι συντελε-

στές αξιοπιστίας και εσωτερικής συνέ-

πειας παρουσίασαν τις αντίστοιχες τι-

µές .98 (p<.01) και .89. 

3.4.2. Αξιολόγηση των γονέων  

Η αξιολόγηση των γονέων αφορά 

στην αξιολόγηση του οικογενειακού 

εισοδήµατος, του µορφωτικού επιπέ-

δου, του ∆ΜΣ (βάρος και ύψος), της 

συµµετοχής σε Φ∆, της Υ∆, της παρό-

τρυνσης για συµµετοχή των παιδιών σε 

Φ∆ και για υιοθέτηση Υ∆ και τέλος, 

των πιστεύω και των αντιλαµβανό-

µενων εµποδίων σχετικά µε τη Φ∆ των 

παιδιών (Η. Παράρτηµα - Ι). 

Το οικογενειακό εισόδηµα αξιολο-

γήθηκε µε κλίµακα τεσσάρων κατηγο-

ριών, όπως µηνιαίο εισόδηµα: (1) 

«<1000 €», (2) «1000-2000€», (3) 

«2000-3000€» και (4) «>3000€» και το 

µορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της 

µητέρας αξιολογήθηκε µε κλίµακα έξι 

κατηγοριών όπως απόφοιτος: (1) «∆η-

µοτικού», (2) «Γυµνασίου», (3) «Λυ-

κείου», (4) «Επαγγελµατικής Σχολής», 

(5) «ΑΕΙ/ΤΕΙ» και (6) «Μεταπτυχια-

κά».  

Η Φ∆ των γονέων αξιολογήθηκε µε 

το ερωτηµατολόγιο «Baecke 

Questionnaire of Habitual Physical 

Activity» (Baecke, Burema, & Frijters, 

1982) που περιλαµβάνει 16 ερωτήσεις 

που αναφέρονται σε τρεις δείκτες Φ∆, 

όπως στο (α) δείκτη εργασίας (οκτώ 

ερωτήσεις), (β) δείκτη συστηµατικής 

άσκησης (δύο ερωτήσεις) και (γ) δεί-

κτη Φ∆ κατά τον ελεύθερο χρόνο (έξι 

ερωτήσεις). Πιο αναλυτικά, οι γονείς 

απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορού-

σαν στη δραστηριότητά τους κατά τη 

διάρκεια της εργασίας, στο είδος, στις 

ώρες την εβδοµάδα και στους µήνες 

συστηµατικής άσκησης, καθώς και στη 

συχνότητα Φ∆, βαδίσµατος, ποδηλα-

σίας, τηλεθέασης στον ελεύθερο τους 

χρόνο. Το συγκεκριµένο ερωτηµατολό-

γιο έχει συγκριθεί µε τη µέθοδο 

προσδιοριζόµενου ισοτοπικά νερού 

(DLW) σε σχετικές έρευνες, όπου βρέ-

θηκαν υψηλές και στατιστικά σηµαντι-

κές συσχετίσεις των επιµέρους τριών 

δεικτών Φ∆ µε τον καθηµερινό ηµερή-

σιο µεταβολικό ρυθµό και µε το επίπε-

δο Φ∆ (Ainslie, Reilly, & Westerterp, 

2003; Philippaerts, Westerterp, & 

Lefevre, 1999) και έχει εξεταστεί η 

αξιοπιστία του σε ελληνικό πληθυσµό 

(Κοντογιάννη, 2001). Για τις ανάγκες 

της παρούσας µελέτης εξετάστηκε η 

αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου, όπου 

και παρατηρήθηκαν υψηλοί συντελε-

στές συσχέτισης Pearson’s (από .89 

έως .94, (p<.01) στους δείκτες της Φ∆ 

των γονέων. 

Οι ∆ιατροφικές Συνήθειες (∆Σ) 

αξιολογήθηκαν µε δύο ερωτήσεις που 

αναφέρονταν στη συχνότητα κατανά-

λωσης φρούτων, λαχανικών και ανθυ-

γιεινών τροφών την προηγούµενη ηµέ-

ρα, όπως (α) «την προηγούµενη ηµέρα, 

πόσες φορές καταναλώσατε φρούτα 

και λαχανικά;» και (β) «την προηγού-

µενη ηµέρα, πόσες φορές καταναλώσα-

τε χάµπουργκερ, λουκάνικα, σάλτσες, 

τηγανιτές πατάτες, πατατάκια, γλυκά, 

αναψυκτικά, αλµυρά, πίτσες…;». Οι 

απαντήσεις δόθηκαν σε κλίµακα από 

“καθόλου”, “1 φορά”, “2 φορές” µέχρι 

και “3 ή περισσότερες φορές” (Τσαµί-

τα & Καρτερολιώτης, 2008). 

Επιπλέον, η «παρότρυνση» των µα-

θητών από τους γονείς για άσκηση και 

Υ∆ εκτιµήθηκε µε 11 ερωτήσεις, όπως 

π.χ. «πόσο συχνά παροτρύνετε το παιδί 

σας να συµµετέχει σε Φ∆, σπορ ή 

αθλήµατα;», «πόσο συχνά παροτρύνετε 

το παιδί σας να τρέφεται υγιεινά;» και 

οι απαντήσεις δόθηκαν σε πενταβάθµια 

κλίµακα από το “1” που αντιστοιχεί 

στο “καθόλου” έως το “5” που αντι-

στοιχεί στο “πάρα πολύ”. Κατά την 

πιλοτική µελέτη, ο συντελεστής συσχέ-
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τισης Pearson’s ανήλθε στην τιµή .93 

(p<.01) για τις ερωτήσεις που 

αφορούσαν στην παρότρυνση για 

άσκηση και στην τιµή .86 (p<.01) για 

τις ερωτήσεις που αφορούσαν στην 

παρότρυνση για Υ∆, ενώ στον έλεγχο 

της εσωτερικής συνέπειας, οι παρατη-

ρούµενοι συντελεστές Cronbach’s α 

ανήλθαν στις τιµές .77 και .78, αντί-

στοιχα. Παράλληλα, τα «πιστεύω» των 

γονέων σχετικά µε την άσκηση αξιο-

λογήθηκαν µε τέσσερις ερωτήσεις, 

όπως π.χ. «τα παιδιά που συµµετέχουν 

σε µέτριες φυσικές δραστηριότητες 

έχουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», 

«τα παιδιά που συµµετέχουν σε µέτριες 

φυσικές δραστηριότητες έχουν προ-

βλήµατα στο σχολείο» και οι απα-

ντήσεις δόθηκαν σε πενταβάθµια κλί-

µακα από το “1” που αντιστοιχεί στο 

“διαφωνώ πολύ” έως το “5” που αντι-

στοιχεί στο “συµφωνώ πολύ” (Heitzler 

et al., 2006; Masse, Dassa, Gauvin, 

Giles-Corti, & Motl, 2002). Στην πιλο-

τική µελέτη ο συντελεστής συσχέτισης 

της αξιοπιστίας έλαβε την τιµή .80 

(p<.01) και ο συντελεστής εσωτερικής 

συνέπειας την τιµή .68. Από την ανά-

λυση των δεδοµένων διαπιστώθηκε ότι 

αποµακρύνοντας την «ερώτηση 3» από 

την κλίµακα, ο συντελεστής αξιοπι-

στίας βελτιώθηκε λαµβάνοντας την τι-

µή .82 (p<.01) και ο συντελεστής εσω-

τερικής συνέπειας την τιµή .74. Στην 

παρούσα µελέτη για την εξασφάλιση 

µεγαλύτερης εσωτερικής συνέπειας, 

χρησιµοποιήθηκε η συγκεκριµένη κλί-

µακα χωρίς την «ερώτηση 3». Τέλος, 

τα «αντιλαµβανόµενα εµπόδια» των 

γονέων στην άσκηση του παιδιού τους 

µετρήθηκαν µε πέντε ερωτήσεις, όπως 

π.χ. «τα προβλήµατα µετακίνησης 

εµποδίζουν το παιδί µου να συµµετέχει 

σε Φ∆ που θα ήθελε να συµµετέχει», 

«έχω αρκετό χρόνο να βοηθήσω το 

παιδί µου να συµµετέχει σε φυσικές 

δραστηριότητες» και οι απαντήσεις 

δόθηκαν σε πενταβάθµια κλίµακα από 

το “1” που αντιστοιχεί στο “διαφωνώ 

πολύ” έως το “5” που αντιστοιχεί στο 

“συµφωνώ πολύ” (Heitzler et al., 2006; 

Masse et al., 2002). Στην πιλοτική 

µελέτη οι δείκτες αξιοπιστίας και 

εσωτερικής συνέπειας της κλίµακας 

ανήλθαν στις τιµές .92 (p<.01) και .55, 

αντίστοιχα. Η χαµηλή τιµή του συντε-

λεστή εσωτερικής συνέπειας οδήγησε 

στην αποµάκρυνση της «ερώτησης 5», 

γεγονός που προκάλεσε την αύξηση 

του συντελεστή από την τιµή .55 σε 

.70, ενώ ο συντελεστής αξιοπιστίας 

έλαβε τιµή .91 (p<.01). Στην παρούσα 

µελέτη χρησιµοποιήθηκε η συγκεκρι-

µένη κλίµακα χωρίς την «ερώτηση 5». 

3.5. Στατιστική Ανάλυση 

Για την στατιστική ανάλυση των δε-

δοµένων χρησιµοποιήθηκαν: 

1. οι στατιστικοί δείκτες περιγραφι-

κής στατιστικής, όπως ο µέσος όρος 

και η τυπική απόκλιση για την αξιο-

λόγηση όλων των εξεταζόµενων µετά-

βλητών και στις τρεις µετρήσεις, 

2. ο συντελεστής Pearson (παραµε-

τρικές συσχετίσεις) για την εξέταση 

των σχέσεων µεταξύ εξεταζόµενων 

µεταβλητών των µαθητών/τριών και 

µεταξύ εξεταζόµενων µεταβλητών των 

µαθητών/τριών και των γονέων, 

3. η µέθοδος της µερικής συσχέτι-

σης, για την εξέταση των σχέσεων µε-

ταξύ εξεταζόµενων µεταβλητών των 

µαθητών/τριών µετά την αποµάκρυνση 

της επίδρασης του φύλου και της ηλι-

κίας, 

4. η στατιστική µέθοδος t-test για 

τον έλεγχο των διαφορών µεταξύ των 

οµάδων φύλου και ηλικίας ως προς τη 

Φ∆, τις ΚΣ, την Υ∆, τον ∆ΜΣ και το 

%ΣΛ,  

5. η ανάλυση της ιεραρχικής πολ-

λαπλής παλινδρόµησης για την εξέτα-

ση της πρόβλεψης της Φ∆ και Υ∆ των 

µαθητών/τριών από τους συνδυασµέ-

νους παράγοντες που σχετίζονται µε 

αυτές, 
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6. η Ανάλυση ∆ιακύµανσης δύο 

παραγόντων µε επαναλαµβανόµενες 

µετρήσεις (two-way ANOVA with 

repeated measures, RM-ANOVA) για 

τη διαχρονική αξιολόγηση των εξετα-

ζόµενων µεταβλητών Φ∆, ΚΣ, ∆Σ, 

∆ΜΣ και % ΣΛ, 

7. η διερευνητική παραγοντική ανά-

λυση, µε τη µέθοδο της «principal-axis 

factoring», για τον εντοπισµό των βα-

σικών δοµών ή παραγόντων στις µε-

τρήσεις των κλιµάκων που αξιολογούν 

τους προσωπικούς/ψυχολογικούς πα-

ράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ και 

την Υ∆, 

8. η επιβεβαιωτική παραγοντική 

ανάλυση, µε τη µέθοδο της µέγιστης 

πιθανότητας, (Maximum Likelihood - 

ML) για την εξέταση της παραγοντικής 

δοµής των κλιµάκων. Για το σκοπό 

αυτό ελέγχθηκε η µονοµεταβλητή 

ασυµµετρία κατανοµής (univariate 

skewness), (β) η µονοµεταβλητή 

κύρτωση (univariate kurtosis) και (γ) ο 

δείκτης Mardia πολυµεταβλητής 

κύρτωσης (Mardia’s coefficient 

multivariate kurtosis), 

9. ο έλεγχος της ισοδυναµίας µέτρη-

σης των κλιµάκων που αξιολογούν 

τους προσωπικούς/ψυχολογικούς πα-

ράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ και 

την Υ∆ των µαθητών/τριών, για να 

εξεταστεί αν η δοµή των άνω κλιµά-

κων είναι ισοδύναµη στις µετρήσεις 

των αγοριών και των κοριτσιών, στην 

1
η
 και 3

η
 µέτρηση, 

10. ο συντελεστής α του Cronbach, 

για τον έλεγχο της εσωτερικής συνέ-

πειας των κλιµάκων που αξιολογούν 

τους προσωπικούς/ψυχολογικούς πα-

ράγοντες των µαθητών/τριών και γο-

νέων που σχετίζονται µε τη Φ∆ και 

Υ∆, 

11. η µέθοδος της ανάλυσης διαδρο-

µών (path analysis) µέσω δοµικών εξι-

σώσεων (structural equation modeling) 

για τη µέτρηση των αιτιωδών σχέσεων 

µεταξύ εξεταζόµενων µεταβλητών, 

Οι άνω στατιστικές αναλύσεις πραγ-

µατοποιήθηκαν µε τη χρήση του στα-

τιστικού πακέτου για τις κοινωνικές 

επιστήµες SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences) 13.0 και του 

στατιστικού προγράµµατος AMOS 

(Analysis of Moment Structures) 4.0 

(Arbuckle & Wothke, 1999). 

3.5.1. Ανάλυση της Ιεραρχικής 

Πολλαπλής Παλινδρόµησης 

Η πολλαπλή παλινδρόµηση 

(multiple regression) είναι η πιο κατάλ-

ληλη µέθοδος για την εξέταση της πρό-

βλεψης µιας εξαρτηµένης µεταβλητής 

από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες 

µεταβλητές. Σκοπός της συγκεκριµένης 

ανάλυσης είναι να προβλέψει τις τρο-

ποποιήσεις που επέρχονται στην εξαρ-

τηµένη µεταβλητή ως αντίδραση των 

ανεξάρτητων µεταβλητών (Hair, 

Anderson, Tatham, & Black, 1998; 

Καµπίτσης, 2004). Όταν χρησιµοποι-

ούνται περισσότερες από µια µεταβλη-

τές πρόβλεψης αυξάνεται συνήθως η 

πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλη-

τής.  

Στην παρούσα µελέτη εφαρµόστηκε 

µια σειρά αναλύσεων ιεραρχικής πολ-

λαπλής παλινδρόµησης (hierarchi-cal 

multiple regression) για να εξεταστεί 

αφ’ ενός η πρόβλεψη των METs της 

Φ∆ και αφ’ ετέρου η πρόβλεψη της Υ∆ 

(εξαρτηµένες µεταβλητές) από οµάδες 

µεταβλητών (blocks), όπως δηµογρα-

φικοί/βιολογικοί παράγοντες, ψυχολο-

γικοί παράγοντες, συµπεριφορές που 

σχετίζονται µε τη Φ∆ ή την Υ∆ και 

κοινωνικοί παράγοντες (ανεξάρτητες 

µεταβλητές). Οι αναλύσεις της πολλα-

πλής παλινδρόµησης πραγµατοποιήθη-

καν σε βήµατα. Σε κάθε βήµα εξεταζό-

ταν και ένα µοντέλο πρόβλεψης. Χρη-

σιµοποιήθηκε η µέθοδος «enter» κατά 

την οποία όλες οι µεταβλητές επιλέχ-

θηκαν ταυτόχρονα, χωρίς να εξεταστεί 

αν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις 

εισαγωγής στην εξίσωση. Κατά την 1
η
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µέτρηση, στο πρώτο βήµα («µοντέλο 

1») εισήχθησαν οι δηµογραφικοί παρά-

γοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, το 

οικογενειακό εισόδηµα, το µορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα και της µητέρας, ο 

∆ΜΣ και το % ΣΛ των µαθητών/τριών. 

Οι συγκεκριµένες µεταβλητές, οι 

οποίες παρέµειναν σταθερές σε όλα τα 

µοντέλα, εισήχθησαν ανεξάρτητα από 

τις συσχετίσεις τους µε τα METs των 

Φ∆, ή την Υ∆ διότι σε πολλές έρευνες 

υποστηρίζονται οι σχέσεις τους µε τη 

Φ∆ ή την Υ∆ των µαθητών/τριών. Στο 

δεύτερο βήµα («µοντέλο 2») εισήχ-

θησαν οι ψυχολογικοί παράγοντες, στο 

τρίτο βήµα («µοντέλο 3») οι συµπερι-

φορές που σχετίζονται µε τη Φ∆, ή την 

Υ∆ και τέλος, στο τέταρτο βήµα («µο-

ντέλο 4») οι κοινωνικοί παράγοντες. 

Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν αναλύ-

σεις ιεραρχικής πολλαπλής παλινδρό-

µησης και στις τρεις µετρήσεις σε τρία 

βήµατα, για να εξεταστεί η πρόβλεψη 

των METs της Φ∆ και της Υ∆ από 

τους εξεταζόµενους δηµογραφικούς, 

ψυχολογικούς παράγοντες και από τις 

συµπεριφορές που σχετίζονται µε τη 

Φ∆ ή την Υ∆. ∆εν εισάχθηκε δηλ. η 

οµάδα των κοινωνικών παραγόντων 

(τέταρτο βήµα, «µοντέλο 4») επειδή τα 

δεδοµένα των γονέων συλλέχθηκαν 

µόνο στην 1
η
 µέτρηση.  

Στις αναλύσεις της ιεραρχικής 

πολλαπλής παλινδρόµησης, χρησιµο-

ποιήθηκε ο συντελεστής πολλαπλής 

συσχέτισης (R
2
), ο οποίος υποδεικνύει 

τη σχέση ανάµεσα στην εξαρτηµένη 

µεταβλητή και στο σταθµισµένο άθροι-

σµα των µεταβλητών πρόβλεψης. Η 

τιµή δηλ. του συντελεστή αντιπροσω-

πεύει το µέγεθος της διακύµανσης της 

εξαρτηµένης µεταβλητής που εξηγείται 

ή ερµηνεύεται από τους συνδυασµέ-

νους παράγοντες πρόβλεψης. Ο υπολο-

γισµός της αύξησης του R
2
 όταν µια 

µεταβλητή εισέρχεται στην εξίσωση, 

στην οποία υπάρχουν ήδη άλλες µετά-

βλητές, δείχνει τη σχετική σπουδαιότη-

τα των ανεξάρτητων µεταβλητών. Η 

µεγάλη αύξηση π.χ. του R
2
 φανερώνει 

ότι η συγκεκριµένη µεταβλητή είναι 

πολύ σηµαντική στην πρόβλεψη της 

εξαρτηµένης µεταβλητής (Field, 2000).  

Επιπρόσθετα, χρησιµοποιήθηκε ο 

προσαρµοσµένος συντελεστής πολλα-

πλής συσχέτισης (adjusted R
2
), ο οποί-

ος δείχνει πόσο καλά το µοντέλο µπο-

ρεί να εφαρµοστεί στον πληθυσµό απ’ 

όπου προέρχεται το δείγµα, πόσο δηλ. 

το µοντέλο µπορεί να γενικευτεί. Εάν 

πολλαπλασιαστεί η διαφορά µεταξύ 

των συντελεστών R
2
 και adjusted R

2
 µε 

το 100, τότε υπολογίζεται το ποσοστό 

της λιγότερης διακύµανσης της εξαρ-

τηµένης µεταβλητής που εξηγείται από 

τους προβλεπτές στον πληθυσµό απ’ 

ότι στο δείγµα. 

Παράλληλα, στην ανάλυση της 

ANOVA εξετάστηκε κατά πόσο το 

κάθε µοντέλο είναι σηµαντικά καλύτε-

ρο στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης 

µεταβλητής ή κατά πόσο το κάθε 

µοντέλο προβλέπει σε ικανοποιητικό 

βαθµό την εξαρτηµένη µεταβλητή. 

Ειδικότερα, η τιµή F-ratio δείχνει το 

µέγεθος βελτίωσης στην πρόβλεψη, ως 

αποτέλεσµα της προσαρµογής του 

µοντέλου, σχετικά µε την ανακρίβεια η 

οποία υπάρχει ακόµα στο µοντέλο. Η 

στατιστικά σηµαντικότητα της τιµής 

του F φανερώνει ότι το µοντέλο βελτι-

ώνει σηµαντικά την πρόβλεψη της ε-

ξαρτηµένης µεταβλητής από τις ανε-

ξάρτητες µεταβλητές του µοντέλου 

(Field, 2000). 

Σχετικά µε τους συντελεστές του 

µοντέλου, οι τιµές β δείχνουν την ατο-

µική συνεισφορά κάθε προβλεπτή στο 

µοντέλο, το βαθµό δηλ. που επιδρά κά-

θε προβλεπτής στην εξαρτηµένη µετά-

βλητή, όταν οι επιδράσεις των άλλων 

προβλεπτών παραµένουν σταθερές. Αν 

η τιµή β είναι θετική τότε η συσχέτιση 

του προβλεπτή µε την εξαρτηµένη µε-

ταβλητή είναι θετική και αντίστροφα. 

Κάθε µία από τις τιµές β σχετίζεται µε 
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το τυπικό σφάλµα (standard error), δεί-

χνοντας κατά πόσο οι τιµές αυτές ποι-

κίλλουν σε διαφορετικά δείγµατα. Τα 

συγκεκριµένα τυπικά σφάλµατα χρησι-

µοποιούνται για να καθορίσουν αν οι 

τιµές β διαφέρουν σηµαντικά από το 

µηδέν. Αν και στην απλή παλινδρό-

µηση η σηµαντική τιµή του t δείχνει 

ότι η κλίση της γραµµής παλινδρόµη-

σης είναι σηµαντικά διαφορετική από 

την οριζόντια γραµµή, στην πολλαπλή 

παλινδρόµηση δεν είναι τόσο εύκολο 

να διαπιστωθεί. Έτσι λοιπόν, είναι πιο 

εύκολο τα t-tests να θεωρηθούν έλεγχοι 

που µπορούν να εκτιµήσουν κατά πόσο 

ο προβλεπτής έχει µια σηµαντική 

συνεισφορά στο µοντέλο. Εποµένως, 

εάν η τιµή του t-test που σχετίζεται µε 

µία τιµή β είναι σηµαντική τότε ο προ-

βλεπτής συνεισφέρει σηµαντικά στο 

µοντέλο. Τέλος, προτείνεται ο υπολογι-

σµός των τυποποιηµένων τιµών β επει-

δή ερµηνεύονται καλύτερα και δεν 

επηρεάζονται από τη µέτρηση των µε-

ταβλητών (Field, 2000; Καµπίτσης, 

2004; Thomas & Nelson, 2003). 

3.5.2. ∆ιαχρονική αξιολόγηση των 

δεικτών της Φυσικής ∆ραστηριότη-

τας, των Καθιστικών Συνηθειών, 

των ∆ιατροφικών συνηθειών, του 

∆είκτη Μάζας Σώµατος και του % 

Σωµατικού Λίπους των µαθητών 

/τριών 

Η διαχρονική αξιολόγηση των 

εξεταζόµενων µεταβλητών πραγµατο-

ποιήθηκε µέσω της Ανάλυσης ∆ιακύ-

µανσης δύο παραγόντων µε επανα-

λαµβανόµενες µετρήσεις (Two-way 

ANOVA with repeated measures, RM-

ANOVA), η οποία χρησιµοποιείται ό-

ταν τα ίδια άτοµα συµµετέχουν σε όλες 

τις µετρήσεις. Με τον τρόπο αυτό επι-

τυγχάνεται η σύγκριση µεταξύ των εξε-

ταζόµενων µεταβλητών που έχουν µε-

τρηθεί σε διαφορετικούς χρόνους και 

καθορίζονται οι αλλαγές που τυχόν 

έχουν συµβεί. Με τη χρήση της Ανάλυ-

σης ∆ιακύµανσης δύο παραγόντων µε 

επαναλαµβανόµενες µετρήσεις: (α) ο 

ερευνητής έχει την ευκαιρία να ελέγξει 

τις ατοµικές διαφορές ανάµεσα στα 

άτοµα οι οποίες πολλές φορές προκα-

λούν τη µεγαλύτερη πηγή διακύµανσης 

που εισέρχεται στο σφάλµα µέτρησης 

και µειώνει το κριτήριο F, (β) απαι-

τείται µικρότερος αριθµός εξεταζόµε-

νων για να αποκτηθεί ο ίδιος αριθµός 

παρατηρήσεων απ’ ότι σε ένα σχεδια-

σµό µε ανεξάρτητες οµάδες (οικονοµι-

κή µέθοδος) και (γ) επιτρέπεται η µελέ-

τη ενός διαχρονικού φαινοµένου, αφού 

µπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε αλλα-

γή στη συµπεριφορά ή στην απόδοση 

µιας ή περισσοτέρων οµάδων ατόµων 

(Καµπίτσης, 2004; Thomas & Nelson, 

2003). 

Βασική προϋπόθεση για τη χρήση 

της Ανάλυσης ∆ιακύµανσης δύο παρα-

γόντων µε επαναλαµβανόµενες µετρή-

σεις είναι η σφαιρικότητα (sphericity), 

σύµφωνα µε την οποία οι επαναλαµ-

βανόµενες µετρήσεις δεν σχετίζονται η 

µία µε την άλλη και έχουν ισότιµες 

διακυµάνσεις. Η παραβίαση της σφαι-

ρικότητας µειώνει την ισχύ του τεστ 

γιατί αυξάνει το σφάλµα Τύπου Ι 

(απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης, 

ενώ είναι αληθής) και ελέγχεται µε το 

τεστ «Mauchly’s Test of Sphericity». 

Στην περίπτωση που η σηµαντικότητα 

της τιµής του συγκεκριµένου τεστ είναι 

p<.05 και δεν εξασφαλίζεται η σφαι-

ρικότητα, ακολουθεί η διόρθωση των 

βαθµών ελευθερίας, αξιολογείται δηλ. 

ο δείκτης F µε ένα νέο αριθµό βαθµών 

ελευθερίας (df) µε τη χρήση του δείκτη 

epsilon (ε) (Καµπίτσης, 2004; Thomas 

& Nelson, 2003). Όταν η τιµή της 

σφαιρικότητας είναι µεγαλύτερη από 

την τιµή .75 θα πρέπει να χρησιµο-

ποιείται ο δείκτης διόρθωσης Huynh-

Feldt, ενώ όταν είναι µικρότερη από 

την τιµή .75 θα πρέπει να χρησι-µοποι-

είται ο δείκτης διόρθωσης Greenhouse-

Geisser (Field, 2000). Παράλληλα, ένα 
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από τα πλέον χρησιµοποιούµενα τεστ 

στις Post hoc συγκρίσεις στην RM-

ANOVA, είναι η τεχνική Bonferroni, η 

οποία τροποποιεί το επίπεδο σηµαντι-

κότητας ανάλογα µε τον αριθµό των 

τεστ σύγκρισης που πραγµατοποιού-

νται.  

Στην παρούσα µελέτη εξετάστηκε 

αν οι τιµές των µεταβλητών (Φ∆, ΚΣ, 

∆Σ, ∆ΜΣ και % ΣΛ) των µαθητών 

/τριών διέφεραν στατιστικά σηµαντικά 

µεταξύ των τριών µετρήσεων και αν 

υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφο-

ρές ανάµεσα στα αγόρια και στα κορί-

τσια και ανάµεσα στους/στις µαθητές 

/τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως προς τις 

αλλαγές των δεικτών της Φ∆, των ΚΣ, 

των ∆Σ, του ∆ΜΣ και του % ΣΛ, στις 

διαδοχικές µετρήσεις.  

3.5.3. Παραγοντική δοµή των κλιµά-

κων που αξιολογούν τους προσωπι-

κούς/ψυχολογικούς παράγοντες που 

σχετίζονται µε τη Φυσική ∆ραστη-

ριότητα και την Υγιεινή ∆ιατροφή 

Η παραγοντική δοµή των κλιµάκων 

που αξιολογούν τους προσωπικούς/ψυ-

χολογικούς παράγοντες που σχετίζο-

νται µε τη Φ∆ και την Υ∆, εξετάστηκε 

µε τη χρήση της επιβεβαιωτικής παρα-

γοντικής ανάλυσης (confirmatory 

factor analysis), στην οποία ελέγχθηκε 

κατά πόσο οι δοµές των συγκεκριµέ-

νων κλιµάκων, εφαρµόζονται κατάλλη-

λα στα δεδοµένα της παρούσας µελέ-

της. Εφαρµόστηκε η µέθοδος της µέγι-

στης πιθανότητας (Bentler 1993), η 

οποία µπορεί να εκτιµήσει µια καλή 

εφαρµογή σε δεδοµένα που έχουν µε-

τρηθεί µε τακτική κλίµακα και εµφα-

νίζουν διαφορετικούς βαθµούς λοξότη-

τας και κυρτότητας (Hutchinson & 

Olmos, 1998). 

Ο έλεγχος των ψυχοµετρικών χαρα-

κτηριστικών των κλιµάκων των προ-

σωπικών/ψυχολογικών παραγόντων 

που σχετίζονται µε τη Φ∆ και την Υ∆ 

περιλαµβάνει τον έλεγχο της κατανο-

µής των µεταβλητών και τον έλεγχο 

της καλής προσαρµογής των µοντέλων. 

Κατά τον έλεγχο της κατανοµής των 

µεταβλητών ελέγχθηκαν: (α) η µονο-

µεταβλητή ασυµµετρία κατανοµής 

(univariate skewness), όπου η τιµή 2 

αναφέρεται ως η ανώτερη τιµή της 

κανονικότητας της κλίµακας (β) η 

µονοµεταβλητή κύρτωση (univariate 

kurtosis), όπου η τιµή 7 αναφέρεται ως 

η ανώτερη τιµή της κανονικότητας της 

κλίµακας και (γ) ο δείκτης Mardia 

πολυµεταβλητής κύρτωσης (Mardia’s 

coefficient multivariate kurtosis), ο 

οποίος προσδιορίζει τα όρια της πολυ-

µεταβλητής κανονικότητας και υπολο-

γίζεται από τον τύπο p(p+2), όπου p 

είναι το σύνολο των ερωτήσεων της 

κλίµακας. Η µονοµεταβλητή ασυµµε-

τρία κατανοµής και η µονοµεταβλητή 

κύρτωση ελέγχουν την πιθανή διατή-

ρηση µιας ερώτησης, ενώ ο δείκτης 

Mardia την επιλογή της µεθόδου 

ανάλυσης (Bollen, 1989; Mardia, 1970; 

West, Finch, & Curran, 1995). Κατά 

τον έλεγχο της καλής προσαρµογής 

των µοντέλων αξιολογήθηκαν οι ακό-

λουθοι δείκτες: (α) το χ
2
 (το Chi-

Square για το εξεταζόµενο µοντέλο - 

Chi-square statistic for the 

hypothesized model), df (βαθµοί ελευ-

θερίας - degrees of freedom for the 

hypothesized model), το p (επίπεδο 

σηµαντικότητας - probability value) (β) 

ο RMSEA (ο δείκτης Ρίζα του Μέσου 

Τετραγωνικού Σφάλµατος Προσέγγι-

σης - Root Mean Square Error of 

Approximation), (γ) ο GFI (ο ∆είκτης 

Καλής Προσαρµογής - Goodness-of-

Fit-Index), (δ) ο NFI (ο Σταθµισµένος 

∆είκτης Προσαρµογής - Normed Fit 

Index), (ε) ο IFI (ο ∆είκτης Αυξηµένης 

Προσαρµογής - Incremental Index of 

Fit) και (στ) ο CFI (ο Συγκριτικός 

∆είκτης Προσαρµογής - Comparative 

Fit Index) (Arbuckle & Wothke, 1999; 

Bentler, 1995; Bentler & Bonett, 1980; 

Byrne, 1994; Hu & Bentler 1995, 
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1999; Joreskog & Sorbom, 1989; 

Marsh, Balla, & MacDonald, 1988; 

Steiger & Lind, 1980).  

Ο µη στατιστικά σηµαντικός χ
2
 υπο-

στηρίζει την ύπαρξη αποδεκτής τιµής. 

Οι τιµές των δεικτών GFI, NFI, CFI 

και IFI κυµαίνονται από 0 έως 1, όπου 

τιµές ανώτερες της τιµής .90 αντιπρο-

σωπεύουν ένα αποδεκτό µοντέλο. Τι-

µές του RMSEA πάνω από την τιµή 

.10 δείχνουν ότι το µοντέλο δεν ταιριά-

ζει ικανοποιητικά µε τα δεδοµένα, ενώ 

τιµές κοντά στην τιµή .06 αποτελούν 

τα πλέον αποδεκτά κριτήρια. Για τον 

δείκτη 90% CI του RMSEA η τιµή 

κάτω από την τιµή .05 δηλώνει την 

καλή προσαρµογή του µοντέλου στα 

δεδοµένα. Τέλος, οι παραγοντικές 

φορτίσεις των ερωτήσεων πρέπει να 

είναι άνω της τιµής .40 (Bentler, 1990, 

1995; Hu & Bentler 1999; Tabachnick 

& Fidell, 1996). 

3.5.4. Ισοδυναµία της µέτρησης των 

κλιµάκων που αξιολογούν τους προ-

σωπικούς/ψυχολογικούς παράγοντες 

που σχετίζονται µε τη Φυσική ∆ρα-

στηριότητα και την Υγιεινή ∆ιατρο-

φή των µαθητών /τριών 

Στο συγκεκριµένο τµήµα εξετάστη-

κε κατά πόσο οι κλίµακες που αξιολο-

γούν τους προσωπικούς/ψυχολογικούς 

παράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ 

και την Υ∆ µετρούν την ίδια δοµή ή 

την ίδια έννοια στα δείγµατα των αγο-

ριών και των κοριτσιών. Με άλλα λό-

για, εξετάστηκε εάν τα αγόρια και τα 

κορίτσια ερµηνεύουν νοηµατικά τις 

ίδιες κλίµακες µε τον ίδιο τρόπο. Η κα-

τάλληλη µέθοδος για να εξεταστεί εάν 

οι ερωτήσεις της κάθε κλίµακας αποτε-

λούν τους έµµεσους δείκτες µιας συ-

γκεκριµένης λανθάνουσας µεταβλητής 

είναι η επιβεβαιωτική παραγοντική 

ανάλυση, (Confirmatory Factor 

Analysis, CFA) (Bollen, 1989). Πα-

ράλληλα, η επιβεβαιωτική παραγοντι-

κή ανάλυση πολλαπλών οµάδων 

(Multi-group Confirmatory Factor 

Analysis) θεωρείται η κατάλληλη µε-

θοδος για να εξεταστεί εάν οι ερωτή-

σεις µιας κλίµακας, ως έµµεσοι δείκτες 

µιας έννοιας που µετριέται είναι 

ισοδύναµες σε κάθε οµάδα και εάν η 

σύγκριση των δειγµάτων που αντιπρο-

σωπεύουν το κάθε πληθυσµό αντανα-

κλά αληθινές διαφορές του πληθυσµού 

και δεν επηρεάζεται από τα χαρακτηρι-

στικά των οµάδων τα οποία δεν έχουν 

σχέση µε το χαρακτηριστικό που αξιο-

λογείται µε την κλίµακα (Cheung & 

Rensvold, 2000; Meredith & Teresi, 

2006). Μέσω των παραµέτρων των 

µοντέλων της επιβεβαιωτικής παραγο-

ντικής ανάλυσης, εξετάζονται οι δια-

φορετικοί τύποι της ισοδυναµίας της 

µέτρησης (measurement invariance) 

των κλιµάκων, οι οποίοι αντανακλούν 

την ισοδυναµία συγκεκριµένων παρα-

µέτρων των ψυχοµετρικών ιδιοτήτων 

των ερωτήσεων των κλιµάκων. Σύµ-

φωνα µε τον Gregorich, (2006) οι τύποι 

της ισοδυναµίας της µέτρησης που θα 

πρέπει να ελεγχθούν είναι (α) η δια-

στασιακή ισοδυναµία (dimensional 

invariance), η συµµορφική ισοδυναµία 

(configural invariance), η µετρική ισο-

δυναµία (metric invariance), η ισχυρή 

παραγοντική ισοδυναµία (strong 

factorial invariance) και η αυστηρή πα-

ραγοντική ισοδυναµία (strict factorial 

invariance) (Βλαχόπουλος, 2010).  

Πιο αναλυτικά, στον έλεγχο της 

διαστασιακής ισοδυναµίας (ισοδυναµία 

αριθµού παραγόντων) εξετάζεται εάν 

µία κλίµακα αντανακλά τον ίδιο αρι-

θµό παραγόντων σε κάθε οµάδα, ενώ 

στον έλεγχο της συµµορφικής ισοδυνα-

µίας (ισοδυναµία της µορφής των πα-

ραγόντων) εξετάζεται αν ο κάθε παρά-

γοντας ορίζεται από το ίδιο ακριβώς 

σύνολο των ερωτήσεων σε κάθε οµά-

δα. Στη συνέχεια, στον έλεγχο της µε-

τρικής ισοδυναµίας (ισοδυναµία της 

φόρτισης των παραγόντων), εξετάζεται 

αν οι παραγοντικές φορτίσεις είναι 
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ισοδύναµες στις δύο οµάδες. Αυτό επι-

τυγχάνεται µε την επιβολή περιορι-

σµών ισότητας (equality constraints) 

στις παραγοντικές φορτίσεις των ερω-

τήσεων που προσδιορίζουν τον παρά-

γοντα σε κάθε οµάδα. Εάν το θεωρη-

τικό παραγοντικό µοντέλο µε τους πε-

ριορισµούς στις παραγοντικές φορτί-

σεις ταιριάζει µε τα δεδοµένα, τότε οι 

περιορισµοί ισότητας ισχύουν στα 

συγκεκριµένα δεδοµένα και εποµένως, 

οι συγκεκριµένες παραγοντικές φορτί-

σεις είναι ισοδύναµες σε κάθε οµάδα. 

Εκτός αυτών, συµπληρωµατικά, µπορεί 

να εξεταστεί η µετρική ισοδυναµία µε 

τη σύγκριση του µοντέλου συµµορφι-

κής ισοδυναµίας µε το µοντέλο µετρι-

κής ισοδυναµίας η οποία πραγµατοποι-

είται µε τη δοκιµασία χ
2
 και µε την 

εξέταση των δεικτών καλής προσαρµο-

γής. Εάν το µοντέλο της µετρικής 

ισοδυναµίας είναι καλύτερο από το 

µοντέλο της συµµορφικής ισοδυναµί-

ας, τότε η µετρική ισοδυναµία υποστη-

ρίζεται και συνεπώς, οι ερωτήσεις που 

φορτίζουν στους παράγοντες είναι ισο-

δύναµες σε κάθε οµάδα (Βλαχόπουλος, 

2010). 

Στον έλεγχο της ισχυρής παραγοντι-

κής ισοδυναµίας εξετάστηκε η ισοδυ-

ναµία στις σταθερές των ερωτήσεων 

(item intercepts) που αντιπροσωπεύουν 

την τιµή του µέσου όρου της κάθε ερώ-

τησης, η οποία αντιστοιχεί στην τιµή 

του µηδενός για το µέσο όρο του 

λανθάνοντα παράγοντα. Κατά κάποιο 

τρόπο ελέγχεται εάν οι κλίµακες µε-

τρησης µοιράζονται τον ίδιο λειτουργι-

κό σκοπό σε κάθε οµάδα. Μπορεί οι 

απαντήσεις των ατόµων στις ερωτήσεις 

να επηρεάζονται ανάλογα µε την οµά-

δα στην οποία ανήκουν και όχι από 

τους καθαυτούς λανθάνοντες παράγο-

ντες (Baumgartner & Steenkamp, 

2001; Cheung & Rensvold, 2000). 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να επη-

ρεάζονται οι µέσοι όροι, χωρίς να επη-

ρεάζεται η διακύµανση των απαντήσε-

ων, µε συνέπεια να διαφοροποιούνται 

οι µέσοι όροι των παραγόντων σε κάθε 

οµάδα (Βλαχόπουλος, 2010). Άρα, 

όταν υπάρχει ισχυρή παραγοντική ισο-

δυναµία οι διαφορές στους µέσους 

όρους του λανθάνοντα παράγοντα σε 

κάθε οµάδα δεν επηρεάζονται από τις 

απαντήσεις των ατόµων, ανάλογα µε 

την οµάδα στην οποία ανήκουν και οι 

διαφορές στους παρατηρούµενους µε-

σους όρους έχουν άµεση σχέση µε τις 

αντίστοιχες διαφορές στους µέσους 

όρους των λανθανόντων παραγόντων. 

Η ισχυρή παραγοντική ισοδυναµία 

µπορεί να εξεταστεί µε την επιβολή 

περιορισµών ισότητας στις σταθερές 

των ερωτήσεων των οποίων οι παρα-

γοντικές φορτίσεις αποδείχθηκαν ισο-

δύναµες στον έλεγχο του µοντέλου της 

µετρικής ισοδυναµίας. Στη συνέχεια, 

ελέγχεται η καλή προσαρµογή του 

θεωρητικού µοντέλου στα πραγµατικά 

δεδοµένα και συµπληρωµατικά συγκρί-

νεται µε το προηγούµενο ιεραρχικά µο-

ντέλο της µετρικής ισοδυναµίας (Βλα-

χόπουλος, 2010). 

Τέλος, στην εξέταση της αυστηρής 

παραγοντικής ισοδυναµίας (ισοδυναµία 

της διακύµανσης των υπολοίπων σφάλ-

µατος των ερωτήσεων) τέθηκαν οι πε-

ριορισµοί ισότητας στις διακυµάνσεις 

των υπολοίπων σφάλµατος των ερωτή-

σεων της κλίµακας σε κάθε οµάδα. Η 

συγκεκριµένη εξέταση δίνει πληροφο-

ρίες σχετικά µε το αν τα θέµατα µε-

τρούν το λανθάνον χαρακτηριστικό µε 

τον ίδιο βαθµό σφάλµατος (Cheung & 

Rensvold, 2002). Η διακύµανση σε 

κάθε ερώτηση ανά λανθάνοντα παρά-

γοντα, ως γνωστό αποτελείται από την 

αληθινή διακύµανση (διακύµανση που 

αποδίδεται στον λανθάνοντα παράγο-

ντα) και τη διακύµανση σφάλµατος της 

ερώτησης (διακύµανση που δεν αποδί-

δεται στην επίδραση του χαρακτηρι-

στικού το οποίο µετριέται). Όταν λοι-

πόν συγκρίνονται οι διακυµάνσεις των 

παρατηρούµενων παραγόντων και όχι 
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των λανθανόντων σε δύο οµάδες, θα 

πρέπει αυτή η σύγκριση να αντανακλά 

εξ ολοκλήρου τις διαφορές στη διακύ-

µανση που αποδίδεται στον λανθάνο-

ντα παράγοντα, χωρίς να επηρεάζεται 

από πιθανές διαφορές στις διακυµάν-

σεις των υπολοίπων σφάλµατος των 

ερωτήσεων. Εποµένως, µε την υποστή-

ριξη της ισοδυναµίας της διακύµανσης 

των υπολοίπων σφάλµατος των ερωτή-

σεων, όταν συγκρίνεται η παρατηρού-

µενη διακύµανση είτε του παράγοντα, 

είτε των συγκεκριµένων ερωτήσεων, οι 

διαφορές στις διακυµάνσεις των παρα-

τηρούµενων παραγόντων ισοδυναµούν 

µε τις διαφορές στις διακυµάνσεις των 

λανθανόντων παραγόντων (Βλαχόπου-

λος, 2010; Cheung & Rensvold, 2002). 

Η αυστηρή παραγοντική ισοδυναµία 

µπορεί να εξεταστεί µε την επιβολή 

περιορισµών ισότητας στις διακυµάν-

σεις των υπολοίπων σφάλµατος των 

ερωτήσεων της κλίµακας, µε τον έλεγ-

χο της καλής προσαρµογής του θεωρη-

τικού µοντέλου στα πραγµατικά δεδο-

µένα και συµπληρωµατικά µε τη σύγ-

κριση του µοντέλου µε το προηγού-

µενο ιεραρχικά µοντέλο της ισχυρής 

παραγοντικής ισοδυναµίας (Βλαχόπου-

λος, 2010). 

Στην παρούσα µελέτη εξετάστηκαν 

τέσσερα µοντέλα, µέσω της ανάλυσης 

πολλαπλών δειγµάτων (multi-sample 

analysis). Στο πρώτο µοντέλο («µοντέ-

λο 1» - unconstrained) πολλαπλών 

δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκε ως 

βάση των υπόλοιπων µοντέλων που 

ακολούθησαν ελέγχθηκε η διαστασια-

κή και η συµµορφική ισοδυναµία όπου 

και δεν υπήρχαν περιορισµοί ισοδυνα-

µίας. Στο δεύτερο µοντέλο («µοντέλο 

2» - measurement weights) ελέγχθηκε 

η µετρική ισοδυναµία, όπου προστέθη-

καν περιορισµοί ισοδυναµίας στις πα-

ραγοντικές φορτίσεις των ερωτήσεων 

για να εξεταστεί η υπόθεση ότι οι 

παραγοντικές φορτίσεις είναι ισοδύνα-

µες (equal factor loadings) στα δείγµα-

τα των αγοριών και κοριτσιών. Στο 

τρίτο µοντέλο («µοντέλο 3» - structural 

variances) ελέγχθηκε ισχυρή παραγο-

ντική ισοδυναµία, όπου και προστέ-

θηκαν οι περιορισµοί ισοδυναµίας στις 

διακυµάνσεις των παραγόντων για να 

εξεταστεί η υπόθεση ότι οι διακυ-

µάνσεις των παραγόντων είναι ισοδύ-

ναµες (equal variances) στα δείγµατα 

των αγοριών και κοριτσιών. Τέλος, στο 

τέταρτο µοντέλο («µοντέλο 4» - 

measurement residuals) ελέγχθηκε η 

αυστηρή παραγοντική ισοδυναµία, 

όπου και προστέθηκαν οι περιορισµοί 

ισοδυναµίας στα σφάλµατα µέτρησης 

των ερωτήσεων, για να εξεταστεί η 

υπόθεση ότι τα σφάλµατα µέτρησης 

των ερωτήσεων είναι ισοδύναµα (equal 

item uniqueness) στα δείγµατα των 

αγοριών και των κοριτσιών. 

Ο δείκτης που χρησιµοποιήθηκε για 

τον έλεγχο της ισοδυναµίας µέτρησης 

των κλιµάκων που αξιολογούν τους 

προσωπικούς/ψυχολογικούς παράγο-

ντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ και Υ∆ 

ήταν ο δείκτης χ
2
, όπου µία µη στα-

τιστικά σηµαντική τιµή του δείχνει ότι 

δεν απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση 

και ο υποτιθέµενος πίνακας συνδιακυ-

µάνσεων είναι ίδιος µε τον παρατηρού-

µενο πίνακα συνδιακυµάνσεων. Επειδή 

ο δείκτης χ
2
 επηρεάζεται σε µεγάλο 

βαθµό από το µέγεθος του δείγµατος 

χρησιµοποιήθηκαν και άλλοι δείκτες 

καλής προσαρµογής, όπως RMSEA, 

GFI, NFI, TLI, CFI. Για τη σύγκριση 

των µοντέλων χρησιµοποιήθηκε η 

διαφορά των δεικτών χ
2
 (∆χ

2
) και CFI 

(∆CFI). Μία µη σηµαντική αλλαγή 

στην τιµή του δείκτη χ
2
 από ένα 

µοντέλο µε λιγότερους περιορισµούς 

σ’ ένα µοντέλο µε περισσότερους πε-

ριορισµούς και µία διαφορά στην τιµή 

του δείκτη CFI ίση ή µικρότερη από 

την τιµή -.01 υποστηρίζουν την ισο-

δυναµία µέτρησης της κάθε εξεταζό-

µενης κλίµακας (Cheung & Rensvold, 

2002). 
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3.5.5. Ανάλυση ∆ιαδροµών 

3.5.5.1. Έννοια και ορισµός 

Η ανάλυση διαδροµών (path 

analysis) αν και επινοήθηκε και ανα-

πτύχθηκε το 1920-21 από τον βιολόγο 

και γενετιστή Sewall Wright ως µια 

δυναµική µέθοδο ανάλυσης µη πει-

ραµατικών δεδοµένων στη βιολογική 

έρευνα, χρησιµοποιήθηκε κυρίως από 

το µέσο της δεκαετίας του 1960 και 

πρόσφατα αναγνωρίστηκε από τους άλ-

λους επιστηµονικούς κλάδους (Γεωρ-

γούσης, 1996). Η ανάλυση διαδροµών 

αποτελεί ένα δοµικό µοντέλο ή µοντέ-

λο αιτιωδών σχέσεων που χρησιµοποι-

είται για να διερευνηθεί ο τρόπος µε 

τον οποίο συγκεκριµένα χαρακτηριστι-

κά σχετίζονται µεταξύ τους και προ-

σπαθούν να δηλώσουν αιτία. Με άλλα 

λόγια, η ανάλυση διαδροµών χρησιµο-

ποιεί τις συσχετίσεις όλων των εξετα-

ζόµενων µεταβλητών για να υπολογί-

σει τις συνδέσεις που υπάρχουν µεταξύ 

τους, στις περιπτώσεις εκείνες βέβαια 

που έχει µορφοποιηθεί κάποια λογική 

για τον τρόπο που αυτές οι µεταβλητές 

επηρεάζουν η µία την άλλη (Thomas & 

Nelson, 2003). Το όνοµα της ανάλυσης 

διαδροµών απορρέει από το πρώτο 

βήµα της µεθόδου, όπου σχεδιάζεται 

ένα διάγραµµα που απεικονίζει τις συν-

δέσεις ή τις διαδροµές (paths) µεταξύ 

των µεταβλητών. ∆ιαδροµή (path) εί-

ναι απλά η άµεση επίδραση µιας µετα-

βλητής σε µια άλλη (Γεωργούσης, 

1996). 

Η σχέση µιας συγκεκριµένης ανε-

ξάρτητης µεταβλητής (χαρακτηριστι-

κό) µε µια εξαρτηµένη µεταβλητή (συ-

µπεριφορά) µπορεί να θεωρηθεί αιτιώ-

δης όταν κάποιος µπορεί θεωρητικά να 

θέσει το επιχείρηµα ότι η αλλαγή στην 

ανεξάρτητη µεταβλητή δηµιουργεί αλ-

λαγή στην εξαρτηµένη µεταβλητή και 

όταν οι αληθινοί πειραµατικοί σχεδια-

σµοί µαζί µε την κατάλληλη στατιστι-

κή ανάλυση µπορούν να υποστηρίξουν 

αυτή την υπόθεση. Προϋπόθεση βέ-

βαια είναι ο έλεγχος όλων των πιθανών 

επιδράσεων. Στο θέµα αυτό η ανάλυση 

διαδροµών επιτρέπει ένα περισσότερο 

πολύπλοκο µοντέλο του τρόπου που 

δεν είναι πάντα ξεκάθαρος, µε τον 

οποίο οι µεταβλητές επηρεάζουν η µία 

την άλλη. Αυτό βέβαια που αναφέρεται 

είναι αν το µοντέλο είναι ή όχι συνεπές 

προς τα δεδοµένα και προς τις ερευνη-

τικές υποθέσεις. Η αιτία και το αποτέ-

λεσµα εξαρτάται από άλλα στοιχεία, 

όπως έλεγχος όλων των άλλων µετά-

βλητών, προσεκτικοί πειραµατικοί χει-

ρισµοί, λογικές υποθέσεις και έγκυρες 

θεωρίες (Thomas & Nelson, 2003). 

Με τη µέθοδο της ανάλυσης δια-

δροµών ο ερευνητής µπορεί αφ’ ενός 

να κατανοήσει καλύτερα τους περιορι-

σµούς και τη χρήση των ερευνητικών 

σχεδιασµών µε τις τεχνικές της συσχέ-

τισης και αφ’ ετέρου µπορεί να έχει µια 

καλύτερη βάση για τον έλεγχο αιτιω-

δών σχέσεων σε δεδοµένα συσχετί-

σεων από ότι έχει µε άλλες µεθόδους. 

Η ανάλυση διαδροµών µοιάζει µε τις 

άλλες µεθόδους µελέτης των πολυµε-

ταβλητών (πολλαπλή παλινδρόµηση-

Multiple Regression, ανάλυση διάκρι-

σης-Discriminant Analysis, κανονική 

συσχέτιση-Canonical Correlation, πα-

ραγοντική ανάλυση-Factor Analysis) 

ως προς την επεξεργασία σχέσεων µε-

ταξύ τριών ή περισσότερων µεταβλη-

τών, ενώ διαφέρει ως προς το σκοπό 

(Γεωργούσης, 1996). Η ανάλυση δια-

δροµών δηλ. (α) µελετά θεωρίες γύρω 

από υποθετικές αιτιώδεις συνδέσεις 

µεταξύ των µεταβλητών και όχι το 

βαθµό συσχέτισης µεταξύ διάφορων 

συνδυασµών µεταβλητών που µελε-

τούν οι άλλες µέθοδοι, (β) δεν ενδιαφέ-

ρεται τόσο πολύ για την πρόβλεψη, 

όπως η πολλαπλή παλινδρόµηση, αλλά 

ενδιαφέρεται για τη λογική ερµηνεία 

των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών, 

(γ) διατυπώνει, ερµηνεύει και δεν 

επινοεί (δεν ανακαλύπτει) µια αιτιώδη 
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δοµή που παρατηρείται στα ερευνητικά 

δεδοµένα, (δ) µελετά την υπάρχουσα 

διασπορά µεταξύ των µεταβλητών και 

διαχωρίζει τις συσχετίσεις µεταξύ των 

µεταβλητών σε αιτιώδη και µη αιτιώδη 

συστατικά, πράγµα που δεν γίνεται σε 

οποιαδήποτε άλλη µορφή συσχέτισης, 

(ε) συνδυάζει τα δεδοµένα συσχέτισης 

µε µια σαφή θεωρία «αιτίας-αποτελέ-

σµατος» για να φανεί η αιτιώδης σχέ-

ση, η οποία δεν συνεπάγεται από 

οποιαδήποτε άλλη µορφή συσχέτισης 

και (στ) αποδεικνύει την αιτιότητα η 

οποία δεν µπορεί να αποδειχθεί ή να 

µετρηθεί, αλλά να βγει µόνο ως συµπέ-

ρασµα στις άλλες τεχνικές συσχέτισης 

(Γεωργούσης, 1996). 

Συµπερασµατικά, όταν εξετάζεται 

µια σχέση πολυµεταβλητών, όπου µπο-

ρούν να διατυπωθούν ορισµένες υποθέ-

σεις για την κατεύθυνση και τις άλλη-

λεπιδράσεις µεταξύ των µεταβλητών, η 

ανάλυση διαδροµών µπορεί να οδηγή-

σει στη µέτρηση της δύναµης των σχέ-

σεων µεταξύ των µεταβλητών. Κατά τη 

διαδικασία ο ερευνητής στην αρχή µε-

λετά προσεκτικά τα σχετικά θεωρητικά 

και ουσιαστικά ζητήµατα και καθορίζει 

ένα υπόδειγµα (µοντέλο) αιτιωδών 

σχέσεων. Στη συνέχεια, εφαρµόζει την 

ανάλυση διαδροµών και υπολογίζει το 

µέγεθος των αιτιωδών σχέσεων που 

υποτίθεται ότι λειτουργούν µεταξύ των 

µεταβλητών και που απεικονίζονται 

στο διάγραµµα διαδροµών. Η ανάλυση 

διαδροµών εξαρτάται από τη δοµή του 

υποδείγµατος (µοντέλου) αιτιωδών 

σχέσεων, η οποία µε τη σειρά της 

εξαρτάται από τη σχέση αιτίας-αποτε-

λέσµατος µεταξύ των µεταβλητών. 

Άρα, οι στατιστικοί όροι αιτία και από-

τέλεσµα αντιστοιχούν στους όρους 

ανεξάρτητη και εξαρτηµένη µεταβλη-

τή, που καθορίζονται µε πολύ σαφή 

τρόπο στην ανάλυση διαδροµών 

(Γεωργούσης, 1996). 

 

3.5.5.2. Στάδια κατά την εφαρµογή 

της Ανάλυσης ∆ιαδροµών 

Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης 

διαδροµών περιλαµβάνει τη διατύπωση 

µιας θεωρίας σχετικά µε τη σύνδεση 

των εξεταζόµενων µεταβλητών. Η δια-

τύπωση της θεωρίας γίνεται µε τη 

µορφή ενός γραµµικού υποδείγµατος 

(µοντέλου) αιτιωδών σχέσεων (causal 

model), το οποίο αποτελεί µια σειρά 

από διαρθρωτικές ή γραµµικές εξισώ-

σεις που αντιπροσωπεύουν τις αιτιώ-

δεις διαδικασίες που υποτίθεται ότι 

λειτουργούν µεταξύ των εξεταζόµενων 

µεταβλητών. Το µοντέλο αιτιωδών 

σχέσεων διαφέρει από την ανάλυση 

διαδροµών. Το µοντέλο δηλ. αιτιωδών 

σχέσεων, που στηρίζεται σε µια θεωρία 

ή σε ένα υποθετικό συλλογισµό, δεί-

χνει αφ’ ενός τις σχέσεις των ανε-

ξάρτητων µεταβλητών µε την εξαρτη-

µένη µεταβλητή και αφ’ ετέρου τις 

σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών που 

προηγούνται σε µια αιτιώδη ακολου-

θία, ενώ η ανάλυση διαδροµών υπολο-

γίζει το µέγεθος των διάφορων σχέσε-

ων που προβλέπονται από το µοντέλο 

αιτιωδών σχέσεων. Εκτός αυτών, στα 

µοντέλα αιτιωδών σχέσεων υπάρχουν 

ορισµένες βασικές πηγές πληροφο-

ριών, όπως είναι η χρονική προτεραιό-

τητα των µεταβλητών και η λογική, τα 

αποτελέσµατα άλλων µελετών, οι θεω-

ρητικές υποθέσεις και η αληθινή και 

όχι πλαστή αιτιώδης σχέση, από τις 

οποίες πηγές µπορούµε να συµπερά-

νουµε και όχι να αποδείξουµε τις αι-

τιώδεις σχέσεις (Γεωργούσης, 1996). 

Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει 

την επιλογή ή την κατασκευή εργα-

λείων (µέσων, µέτρων) για τη µέτρηση 

των εξεταζόµενων µεταβλητών. Τα κα-

τάλληλα µέτρα οδηγούν σε έγκυρα 

αποτελέσµατα και σε δεδοµένα προ-

σαρµοσµένα στο µοντέλο αιτιωδών 

σχέσεων. Αντίθετα, η έλλειψη αξιοπι-

στίας στη µέτρηση των µεταβλητών 

µπορεί να αυξήσει ή να µειώσει το 
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µέγεθος του συντελεστή συσχέτισης 

ανάλυσης διαδροµών σε κάποια δια-

δροµή ανάλογα µε το ποιας µετά-

βλητής η µέτρηση είναι αναξιόπιστη. 

Το τρίτο στάδιο περιλαµβάνει τον 

υπολογισµό των στατιστικών δεικτών 

που δείχνουν τη δύναµη της σχέσης 

ανάµεσα στις µεταβλητές που συνδέο-

νται αιτιωδώς. Επιπλέον, κατασκευάζε-

ται πίνακας µε τις τιµές των απλών 

συντελεστών συσχέτισης (Pearson r) 

των άνω µεταβλητών, οι οποίοι συντε-

λεστές περιγράφουν και µετρούν το 

βαθµό συνάφειας (µέγεθος επίδρασης) 

µεταξύ των δύο µεταβλητών (Γεωρ-

γούσης, 1996). 

Το τέταρτο στάδιο περιλαµβάνει τη 

σχεδίαση ενός διαγράµµατος διαδρο-

µών (γραφική αναπαράσταση του µο-

ντέλου αιτιωδών σχέσεων), το οποίο 

αναπαριστά µία υπόθεση ή ένα συµπέ-

ρασµα σχετικά µε τις αιτιώδεις σχέσεις 

µεταξύ των µεταβλητών. Γράφονται τα 

ονόµατα των µεταβλητών και σύρεται 

ένα βέλος από την ανεξάρτητη µετα-

βλητή (αίτιο) στην εξαρτηµένη µετα-

βλητή (αποτέλεσµα). Η ευθεία γραµµή 

δείχνει την άµεση επίδραση µιας µετα-

βλητής σε µια άλλη ή την έµµεση επί-

δραση, µέσω δηλ. µιας τρίτης ενδιάµε-

σης µεταβλητής. Κάθε διαδροµή δεί-

χνει την κατεύθυνση της επίδρασης 

(µονόδροµο βέλος) και µια αριθµητική 

τιµή που ονοµάζεται συντελεστής συ-

σχέτισης ανάλυσης διαδροµών (path 

coefficient, p) µετρά τη σηµασία της 

διαδροµής (τη δύναµη δηλ. των σχέ-

σεων µεταξύ των µεταβλητών). Επι-

πλέον, σε ένα διάγραµµα διαδροµών 

δύο µεταβλητές µπορεί να συνδέονται 

µε καµπύλη γραµµή που φέρει δύο 

βέλη αντίθετης κατεύθυνσης. Η καµπύ-

λη γραµµή δείχνει ότι οι συγκεκριµένες 

µεταβλητές σχετίζονται µεν αλλά δεν 

έχει διατυπωθεί καµία υπόθεση για το 

αν αυτές οι µεταβλητές σχετίζονται 

αιτιωδώς µεταξύ τους και ποια είναι η 

κατεύθυνση της αιτιώδους σχέσης τους 

(Γεωργούσης, 1996) (Σχήµα 3.5.5.) 

Όσον αφορά στις µεταβλητές, σε 

ένα διάγραµµα διαδροµών απεικονίζο-

νται: (α) οι εξωγενείς (exogenous) µε-

ταβλητές που υποτίθεται ότι επηρεά-

ζονται από άλλες µεταβλητές που 

βρίσκονται έξω από το µοντέλο και όχι 

από µεταβλητές του συγκεκριµένου 

µοντέλου αιτιωδών σχέσεων, (β) οι 

ενδογενείς (endogenous) µεταβλητές 

που υποτίθεται ότι επηρεάζονται είτε 

από εξωγενείς είτε από άλλες ενδο-

γενείς µεταβλητές του µοντέλου είτε 

και από τις δύο µαζί και (γ) το κα-

τάλοιπο (residual variable-R) σε κάθε 

εξαρτηµένη µεταβλητή του µοντέλου, 

το οποίο εξηγεί ένα µέρος της διακύ-

µανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής 

που δεν συµπεριλαµβάνεται στο διά-

γραµµα διαδροµών και το οποίο δεν 

µετριέται, δεν ερµηνεύεται και αντι-

προσωπεύεται µε βέλος µιας κατεύ-

θυνσης που προέρχεται απ’ έξω από το 

σύστηµα και κατευθύνεται προς την 

ενδογενή µεταβλητή που επηρεάζει. 

Με άλλα λόγια, τα κατάλοιπα µέσα στο 

µοντέλο ούτε συσχετίζονται µεταξύ 

τους, ούτε συσχετίζονται µε τις άλλες 

εξαρτηµένες µεταβλητές που επηρεά-

ζουν (Γεωργούσης, 1996) (Σχήµα 

3.5.5.).  

Το πέµπτο στάδιο περιλαµβάνει τη 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων 

για να προσδιοριστεί η δύναµη της 

σύνδεσης µεταξύ κάθε σειράς µετα-

βλητών. Η στατιστική διαδικασία είναι 

µια µορφή πολλαπλής παλινδρόµησης. 

Στο πλαίσιο του µοντέλου αιτιωδών 

σχέσεων η γραµµική εξίσωση παλιν-

δρόµησης ονοµάζεται διαρθρωτική εξί-

σωση (structural equation) επειδή αντι-

προσωπεύει έναν αιτιώδη δεσµό και 

όχι µια απλή εµπειρική σύνδεση, ενώ 

οι συντελεστές παλινδρόµησης ονοµά-

ζονται συντελεστές συσχέτισης ανάλυ-

σης διαδροµών (path coefficients). Ο 

συντελεστής συσχέτισης ανάλυσης δια-
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δροµών (τυπικός συντελεστής συσχέτι-

σης παλινδρόµησης) δείχνει το ποσό 

της άµεσης επίδρασης µιας µεταβλητής 

σε µια άλλη µεταβλητή, όταν οι άλλες 

µεταβλητές διατηρούνται σταθερές. Με 

άλλα λόγια, ο συντελεστής συσχέτισης 

ανάλυσης διαδροµών αντιπροσωπεύει 

την αναλογία της αλλαγής που επέρχε-

ται σε µια εξαρτηµένη µεταβλητή από 

την άµεση επίδραση µιας ανεξάρτητης 

µεταβλητής, όταν οι άλλες µεταβλητές 

του συστήµατος διατηρούνται σταθε-

ρές. Οι έµµεσες επιδράσεις υπολογίζο-

νται µε τον πολλαπλασιασµό των 

συντελεστών συσχέτισης ανάλυσης 

διαδροµών και η συνολική επίδραση µε 

την πρόσθεση των άµεσων και έµµε-

σων επιδράσεων µιας µεταβλητής σε 

µια άλλη. Το άθροισµα των τετραγώ-

νων όλων των συντελεστών συσχέτι-

σης ανάλυσης διαδροµών ενός δια-

γράµµατος διαδροµών πρέπει να ισού-

ται µε την τιµή 1. Αν όµως το άθροι-

σµα είναι µικρότερο της µονάδας, τότε 

η διαφορά θα αντιπροσωπεύει την ανα-

λογία της επίδρασης του κατάλοιπου 

στην εξαρτηµένη µεταβλητή (Γεωρ-

γούσης, 1996). 

Το έκτο στάδιο περιλαµβάνει τον 

έλεγχο της καλής προσαρµογής, όπου 

προσδιορίζεται αν τα αποτελέσµατα 

στηρίζουν τη θεωρία που έχει εκ των 

προτέρων διατυπωθεί. ∆υο γενικές 

προσεγγίσεις για το σκοπό αυτό µπο-

ρούν να χρησιµοποιηθούν: (α) ο έλεγ-

χος της διασποράς των εξαρτηµένων 

µεταβλητών µε τη χρήση των συντελε-

στών µερικής συσχέτισης και των 

συντελεστών προσδιορισµού και (β) ο 

έλεγχος του µεγέθους (της στατιστικής 

σηµαντικότητας) των συντελεστών συ-

σχέτισης ανάλυσης διαδροµών. Η αξιο-

λόγηση του µοντέλου αιτιωδών σχέσε-

ων θα οδηγήσει είτε στην επιβεβαίωσή 

του, είτε στην αναµόρφωσή του (δια-

γραφή «άσχετων» διαδροµών ή αντικα-

τάσταση αυτών µε άλλες πιο σηµαντι-

κές ή προσθήκη νέων διαδροµών) 

(Γεωργούσης, 1996). 

Το έβδοµο και τελευταίο στάδιο 

της ανάλυσης διαδροµών περιλαµβάνει 

την ερµηνεία των αποτελεσµάτων, 

 

 

Σχήµα 3.5.5. Ανάλυση διαδροµών των επιδράσεων των ανεξάρτητων µεταβλητών στην εξαρτηµένη 

µεταβλητή  

Α και Β = ανεξάρτητες µεταβλητές (εξωγενείς), Γ και ∆ = ενδιάµεσες µεταβλητές (ενδογενείς), Ε = 

εξαρτηµένη (ενδογενής), R = κατάλοιπο, p = συντελεστές συσχέτισης ανάλυσης διαδροµών µεταξύ των 

µεταβλητών,          επίδραση µιας µεταβλητής (αίτιο) σε µια άλλη (αποτέλεσµα),          σχέση δύο 

µεταβλητών για τις οποίες δεν έχει διατυπωθεί καµία υπόθεση (Γεωργούσης, 1996).  
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όπου τα συµπεράσµατα θα εξαρτηθούν 

από τις αιτιώδεις σχέσεις που υποτίθε-

ται ότι ισχύουν και που εκφράζονται στο 

διάγραµµα διαδροµών. Βασικά, η έννοια 

της αριθµητικής τιµής του συντελεστή 

συσχέτισης ανάλυσης διαδροµών είναι 

ότι ένας µεγαλύτερος συντελεστής συ-

σχέτισης ανάλυσης διαδροµών δηλώνει 

µεγαλύτερη επίδραση. Στις διµεταβλητές 

µεταβλητές η τιµή του κυµαίνεται από -1 

έως +1, ενώ στις πολυµεταβλητές υψού-

µενος στο τετράγωνο µπορεί να υπερ-

βαίνει το +1 δείχνοντας ότι η εξωγενής 

µεταβλητή διαµορφώνει περισσότερο 

από το 100% της διακύµανσης της εξαρ-

τηµένης µεταβλητής. Στην περίπτωση 

αυτή η εξωγενής µεταβλητή θα πρέπει 

να αντισταθµίσει την τάση της να προ-

καλεί µεγαλύτερη διασπορά στην ενδο-

γενή µεταβλητή απ’ ότι παρατηρείται 

στα δεδοµένα.  

Επιπρόσθετα, µέσα σε ένα µοντέλο 

ανάλυσης διαδροµών ο συντελεστής 

συσχέτισης ανάλυσης διαδροµών είναι 

ίσος µε τον συντελεστή συσχέτισης 

Pearson r (p=r) σε δυο περιπτώσεις: (α) 

όταν µια µεταβλητή «αποτέλεσµα» θεω-

ρείται ότι εξαρτάται από µια µοναδική 

µεταβλητή «αιτία» και (β) όταν µια 

µεταβλητή εξαρτάται από περισσότερες 

από µια αιτίες, οι οποίες είναι ανε-

ξάρτητες µεταξύ τους. Στις άλλες περι-

πτώσεις, ο συντελεστής συσχέτισης ανά-

λυσης διαδροµών διαφέρει από τον 

συντελεστή συσχέτισης Pearson’s r. Για 

να υπολογιστεί η συνολική έµµεση επί-

δραση µιας µεταβλητής σε µια εξαρτη-

µένη µεταβλητή αφαιρείται ο αντίστοι-

χος συντελεστής συσχέτισης ανάλυσης 

διαδροµών (p) από τον συντελεστή συ-

σχέτισης Pearson’s r µεταξύ της µετά-

βλητής αυτής και της εξαρτηµένης. Τέ-

λος, στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

δεν θα πρέπει να αγνοείται το γεγονός 

ότι η εξαρτηµένη µεταβλητή πιθανώς να 

επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες 

που δεν συµπεριλαµβάνονται στο µοντέ-

λο που αναλύεται (Γεωργούσης, 1996). 

Ως πλεονεκτήµατα της ανάλυσης 

διαδροµών σε σχέση µε τις άλλες µεθό-

δους, µπορούν να θεωρηθούν τα εξής: 

(α) εξετάζονται αιτιώδεις θεωρίες µε τη 

χρήση δεδοµένων συσχέτισης, (β) κατά-

νοείται καλύτερα το πρόβληµα και προς-

διορίζονται µε σαφήνεια οι υποθέσεις, 

(γ) εξειδικεύονται οι ανεξάρτητες και οι 

εξαρτηµένες µεταβλητές και διατυπώνε-

ται µε σαφήνεια η αιτιώδης ακολουθία 

και τα πρότυπα αιτίας και αποτελέσµα-

τος, (δ) ενισχύεται η αλληλεπίδραση 

µεταξύ θεωρίας και εµπειρικής έρευνας, 

αφού δίνεται η δυνατότητα ώστε µια 

θεωρία όχι µόνο να διατυπωθεί καλύτε-

ρα και να ελεγχθεί µε µεγαλύτερη λεπτο-

µέρεια αλλά και να τροποποιηθεί, (ε) 

εκτιµώνται και οι άµεσες και οι έµµεσες 

επιδράσεις που ασκεί µια µεταβλητή σε 

µια άλλη µεταβλητή και (στ) δεν υπολο-

γίζεται µόνο η επίδραση µιας µεταβλη-

τής σε κάποια άλλη, αλλά ερµηνεύεται 

και εξάγεται συµπέρασµα από το αποτέ-

λεσµα του συγκεκριµένου υπολογισµού. 

Αντίθετα, ως µειονεκτήµατα της 

ανάλυσης διαδροµών µπορούν να θεω-

ρηθούν τα εξής: (α) η υπεραπλούστευση 

του µοντέλου αιτιωδών σχέσεων που 

µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα τη µετά-

βολή στα πρόσηµα της επίδρασης µιας 

µεταβλητής σε κάποια άλλη, (β) η µονό-

δροµη αιτιώδη ροή που πιθανώς να µην 

ανταποκρίνεται στην αιτιότητα της 

πραγµατικής ζωής και (γ) η µη ύπαρξη 

λάθους µέτρησης των µεταβλητών γεγο-

νός που είναι αρκετά δύσκολο να επι-

τευχθεί στις ερευνητικές εκπαιδευτικές 

διαδικασίες (Γεωργούσης, 1996). 

3.5.6. ∆οµικά µοντέλα 

Τα δοµικά µοντέλα ή µοντέλα αιτιω-

δών σχέσεων (ανάλυση διαδροµών και 

δοµικές εξισώσεις - Structural Equation 

Modeling, SEM), χρησιµοποιούνται για 

να διερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά σχετίζο-

νται µεταξύ τους και προσπαθούν να 

δηλώσουν αιτία. Οι δοµικές εξισώσεις 
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αποτελούν µια εξειδικευµένη προσέγγι-

ση στα δοµικά µοντέλα που χρησιµοποι-

είται αρκετά στη µη πειραµατική έρευ-

να, ιδιαίτερα στην έρευνα των κοινωνι-

κών επιστηµών. Τα µοντέλα µε δοµικές 

εξισώσεις αξιοποιούν τα ερευνητικά 

δεδοµένα, ελέγχουν τα χαρακτηριστικά 

/µεταβλητές µιας συµπεριφοράς σε δια-

φορετικούς χρόνους, σύµφωνα µε τη 

θεωρία, προσδιορίζουν το είδος και το 

βαθµό των σχέσεων µεταξύ των µετα-

βλητών και προβλέπουν τις αλλαγές 

αυτών. Παρέχουν δηλ. ένα τρόπο όπου 

µπορούν να αξιολογηθούν οι πολύπλο-

κες σχέσεις που υπάρχουν σε αληθινά 

δεδοµένα (Byrne, 2001; Thomas & 

Nelson, 2003).  

Πιο αναλυτικά, το µοντέλο µε δοµι-

κές εξισώσεις περιλαµβάνει: (α) τις πα-

ρατηρήσιµες µεταβλητές (που αντιστοι-

χούν άµεσα στα εµπειρικά δεδοµένα), 

(β) τις λανθάνουσες µεταβλητές (παρά-

γοντες) στις οποίες µπορούν να αναχ-

θούν οι παρατηρήσιµες µεταβλητές, (γ) 

τα διανύσµατα που απεικονίζουν το πρό-

τυπο των δοµικών σχέσεων που έχουν οι 

διάφορες µεταβλητές µεταξύ τους και 

(δ) τις παραµέτρους που δείχνουν την 

υπολειπόµενη διακύµανση των µεταβλη-

τών και των παραγόντων. Οι παράµετροι 

αυτοί εκφράζουν τη διακύµανση των 

πραγµατικών εµπειρικών δεδοµένων που 

δεν ερµηνεύεται από το προτεινόµενο 

µοντέλο (το σφάλµα µέτρησης ή το υπο-

λειπόµενο σφάλµα) (Byrne, 2001; Πλα-

τσίδου, 2001) (Σχήµα 3.5.6.).  

Οι παρατηρήσιµες µεταβλητές, οι 

λανθάνουσες µεταβλητές, η υπολειπόµε-

νη διακύµανσή τους και οι διανυσµατι-

κές σχέσεις διατυπώνονται µε τη µορφή 

δοµικών εξισώσεων. Ένα µοντέλο λοι-

πόν, µπορεί να αποδοθεί είτε γραφικά, 

είτε µε τη µορφή µιας σειράς εξισώσε-

ων. Συνεπώς, κατά την ανάλυση των 

δοµικών εξισώσεων οµαδοποιούνται οι 

µεταβλητές σε παράγοντες, καταδει-

κνύεται το µέγεθος και η κατεύθυνση 

των σχέσεων µεταξύ των παραγόντων, 

οµαδοποιούνται οι υπολογισµοί κάθε 

παράγοντα σε µια γραµµική εξίσωση και 

τέλος, καταδεικνύονται οι σχέσεις µετά-

ξύ των παραγόντων σε µια σειρά γενι-

κών γραµµικών εξισώσεων. Εποµένως, ο 

γενικός σκοπός των δοµικών εξισώσεων 

αποτελεί η καλύτερη δυνατή αναδόµηση 

των αλληλοσυσχετίσεων των παραγό-

ντων που βασίζονται σε θεωρίες (Byrne, 

2001; Πλατσίδου, 2001). 

Τα δοµικά µοντέλα ή µοντέλα αιτιω-

δών σχέσεων (SEM) διαφέρουν από τις 

άλλες µεθόδους µελέτης των πολυµετα-

βλητών ως προς ορισµένα χαρακτηριστι-

κά. Καταρχήν οι δοµικές εξισώσεις στην 

ανάλυση των δεδοµένων έχουν περισσό-

τερο επιβεβαιωτικό χαρακτήρα και όχι 

τόσο διερευνητικό. Η αξιολόγηση της 

υπόθεσης είναι πιο εύκολη στις δοµικές 

εξισώσεις από ότι στις άλλες µεθόδους, 

οι οποίες είναι πολύ αναλυτικές και κα-

θιστούν δύσκολη την αξιολόγηση. Επι-

πλέον, οι δοµικές εξισώσεις είναι σε θέ-

ση να υπολογίζουν τα σφάλµατα που 

πιθανώς λαµβάνουν χώρα στις διαδικα-

σίες µέτρησης (σφάλµα µέτρησης, 

σφάλµα κωδικοποίησης, σφάλµα δοκι-

µασίας, κ.ά.), σε αντίθεση µε τις άλλες 

διαδικασίες που δεν µπορούν να αξιολο-

γήσουν ή να διορθώσουν τα σφάλµατα 

µέτρησης και θεωρούν ότι δεν υπάρχουν 

σφάλµατα στις µετρήσεις των µεταβλη-

τών, γεγονός αρκετά δύσκολο. Παράλ-

ληλα, οι δοµικές εξισώσεις µπορούν να 

ενσωµατωθούν σε παρατηρήσιµες και 

µη παρατηρήσιµες µεταβλητές, ενώ οι 

άλλες µέθοδοι στηρίζονται µόνο σε 

παρατηρήσιµες µετρήσεις. Τέλος, µε τις 

δοµικές εξισώσεις µπορούν να δη-

µιουργηθούν µοντέλα πολυµεταβλητών 

σχέσεων ή να υπολογιστούν οι έµµεσες 

επιδράσεις µεταξύ των µεταβλητών, 

γεγονός που δεν παρατηρείται στις άλλες 

µεθόδους (Byrne, 2001; Πλατσίδου, 

2001; Thomas & Nelson, 2003).  
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Σχήµα 3.5.6. Γραφική απεικόνιση του µοντέλου αιτιωδών σχέσεων (Τσιγγίλης, 2010) 

 

Μετά τον καθορισµό του µοντέλου µε 

δοµικές εξισώσεις, που θα πρέπει να βα-

σίζεται σε ένα καλό θεωρητικό υπόβα-

θρο και µετά την περιγραφή όλων των 

σχέσεων που αναµένεται να υπάρχουν 

µεταξύ µεταβλητών, µεταξύ µεταβλητών 

και παραγόντων και µεταξύ παραγό-

ντων, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγη-

σης του µοντέλου. Το µοντέλο µπορεί να 

αξιολογηθεί στατιστικά µε µια ταυτό-

χρονη ανάλυση ολόκληρου του συστή-

µατος των µεταβλητών για να καθορι-

στεί αν είναι συνεπές µε τα δεδοµένα ή 

όχι. Η συνέπεια του µοντέλου, η καλή 

εφαρµογή δηλ. του µοντέλου στα δεδο-

µένα, δείχνει την ισχύ των προτεινόµε-

νων σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών 

(την ορθότητα της θεωρίας), ενώ η ασυ-

νέπεια δείχνει τη µη ισχύ των συγκε-

κριµένων σχέσεων. Για την αξιολόγηση 

της φύσης του µοντέλου και τον προς-

διορισµό της βέλτιστης προσαρµογής 

του χρησιµοποιούνται διάφοροι δείκτες 

«καλής προσαρµογής» που δεν υπόκει-

νται σε έλεγχο στατιστικής σηµαντικό-

τητας, όπως (α) ο δείκτης chi-square 

(χ
2
), (β) η αναλογία Satorra-Bentler ή 

Σταθµισµένο χ
2
 (Normed Chi-Sqare, NC 

(χ
2
/df), (γ) ο ∆είκτης των Tucker και 

Lewis (Tucker-Lewis Index, TLI) ή 

αλλιώς ο Μη Σταθµισµένος ∆είκτης 

Προσαρµογής (Non-Normed Fit Index, 

NNFI), (δ) ο Σταθµισµένος ∆είκτης 

Προσαρµογής (Normed Fit Index (NFI) 

(ε) ο Συγκριτικός ∆είκτης Προσαρµογής 

(Comparative Fit Index, CFI), (στ) ο 

δείκτης Ρίζα του Μέσου Τετραγωνικού 

Σφάλµατος Προσέγγισης (Root Mean 

Square Error of Approximation, 

RMSEA), (ζ) ο δείκτης Ρίζα του Τυπο-

ποιηµένου Μέσου Τετραγωνικού Υπο-

λοίπου Σφάλµατος (Standardized Root 

Mean Squared Residual, SRMR), (η) ο 

Προσαρµοσµένος ∆είκτης Καλής Προ-

σαρµογής (Adjusted Goodness of Fit 

Index, AGFI), (θ) ο ∆είκτης Καλής Προ-
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σαρµογής (Goodness of Fit Index, GFI) 

και (ι) ο ∆είκτης Αυξηµένης Προσαρµο-

γής (Incremental Fit Index, IFI) (Bentler, 

1995; Bentler & Bonnet, 1980; Byrne, 

1994; Hu & Bentler, 1999; Steiger, 

1990). Οι άνω δείκτες παίρνουν τιµές 

από 0-1.00. Όσο η τιµή του δείκτη πλη-

σιάζει το 1.00 τόσο το µοντέλο έχει την 

καλύτερη εφαρµογή στα δεδοµένα. 

Θεωρείται µάλιστα, ότι οποιαδήποτε 

τιµή µεγαλύτερη από το 0.90 δείχνει την 

ικανοποιητική εφαρµογή του µοντέλου 

και φυσικά την ορθότητα της θεωρίας. 

Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης Ρίζα του 

Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος Προ-

σέγγισης (RMSEA), ο οποίος πρέπει να 

έχει τιµή <.10 για να έχει το µοντέλο 

καλή προσαρµογή στα δεδοµένα. Όταν 

µάλιστα, η τιµή του δείκτη είναι <.05 

τότε το µοντέλο εµφανίζει την καλύτερη 

προσαρµογή στα δεδοµένα (Steiger, 

1990).  

Η αξιολόγηση και ο προσδιορισµός 

της βέλτιστης προσαρµογής των µοντέ-

λων µπορεί να µην είναι πάντα ακριβής. 

Στον υπολογισµό π.χ. του χ
2 

και στην 

εκτίµηση του επιπέδου στατιστικής ση- 

µαντικότητάς του,
 
στους αντίστοιχους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

βαθµούς ελευθερίας, ελέγχεται η µηδε-

νική υπόθεση ότι δηλ. το προτεινόµενο 

µοντέλο δε διαφέρει από το µοντέλο των 

πραγµατικών δεδοµένων. Η στατιστική 

όµως, σηµαντικότητα του χ
2
 επηρεάζεται 

από το µέγεθος του δείγµατος. Όταν το 

δείγµα είναι µεγάλο αυξάνονται οι βα-

θµοί ελευθερίας και συνεπώς επιδιώκε-

ται χαµηλότερη τιµή του χ
2 

για να είναι 

σηµαντικό, ώστε να αποδειχθεί η µηδε-

νική υπόθεση. Με τον τρόπο αυτό µπο-

ρεί να απορριφθεί το προτεινόµενο µο-

ντέλο, ενώ θα βρίσκεται κοντά στο µο-

ντέλο των πραγµατικών δεδοµένων. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ο δείκτης της αναλογίας 

Satorra-Bentler (χ
2
/df). Αντίθετα, το 

πρόβληµα αυτό δεν παρουσιάζεται όταν 

χρησιµοποιείται ο µη Σταθµισµένος ∆εί-

κτης Προσαρµογής (NNFI), ο οποίος δεν 

επηρεάζεται από το µέγεθος του δείγ-

µατος. Εµπειρικά το µέγεθος του δείγ-

µατος µπορεί να καθοριστεί από την 

αναλογία του αριθµού των δοκιµαζόµε-

νων και του αριθµού των µεταβλητών 

που περιλαµβάνει το µοντέλο (10:1) 

(Tanaka, 1987).  
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας 

έρευνας αναφέρονται: (α) στα χαρα-

κτηριστικά των µαθητών/τριών που 

συµµετείχαν στη διαδικασία, (β) στη 

διαχρονική αξιολόγηση της Φ∆, των 

ΚΣ, της συχνότητας κατανάλωσης τρο-

φών, του ∆ΜΣ και του % ΣΛ των µα-

θητών/τριών, (γ) στην εκτίµηση των 

σχέσεων µεταξύ εξεταζόµενων µετά-

βλητών των µαθητών/τριών (Φ∆, ΚΣ, 

∆Σ, ∆ΜΣ, % ΣΛ) (δ) στα χαρακτηρι-

στικά του δείγµατος των γονέων και 

στην αξιολόγηση του οικονοµικού και 

µορφωτικού επιπέδου, της Φ∆, της Υ∆ 

και του ∆ΜΣ αυτών, καθώς και των 

προσωπικών/ψυχολογικών παραγό-

ντων που σχετίζονται µε τη Φ∆ και την 

Υ∆ των παιδιών τους, (ε) στην εκτί-

µηση των σχέσεων µεταξύ εξεταζό-

µενων µεταβλητών των µαθητών/τριών 

και εξεταζόµενων µεταβλητών των 

γονέων τους, (στ) στην αξιολόγηση 

των προσωπικών/ψυχολογικών παρα-

γόντων που σχετίζονται µε τη Φ∆ και 

την Υ∆, (ζ) στην εξέταση της παραγο-

ντικής δοµής, της παραγοντικής ισοδυ-

ναµίας των κλιµάκων που αξιολογούν 

τους συγκεκριµένους παράγοντες και 

στον έλεγχο της εσωτερικής συνέπειας, 

(η) στην εκτίµηση των σχέσεων µεταξύ 

µεταβλητών των προτεινόµενων µοντέ-

λων Φ∆ και Υ∆, όπως αξιολογήθηκαν 

και στις τρεις µετρήσεις, (θ) στην πρό-

βλεψη της Φ∆ και της Υ∆ των µαθη-

τών/τριών από τους εξεταζόµενους πα-

ράγοντες και (ι) στην εξέταση των προ-

τεινόµενων µοντέλων αιτιωδών σχέσε-

ων Φ∆ και Υ∆ µέσω των γραµµικών 

δοµικών σχέσεων ή δοµικών εξισώσε-

ων (SEM), σε τρία χρονικά διαστήµατα 

στη διάρκεια ενός διδακτικού έτους. 

4.1. Χαρακτηριστικά των µαθητών 
/τριών 

Στην παρούσα ερευνητική διαδικα-

σία συµµετείχαν συνολικά 707 µαθητές 

/τριες από 12 ∆ηµοτικά Σχολεία της 

Χαλκίδας. Τριακόσια ογδόντα (53.7%) 

ήταν αγόρια και 327 (46.3%) ήταν κο-

ρίτσια, καθώς οι 318 (45%) ήταν µαθη-

τές/τριες της Ε΄ τάξης και οι 389 (55%) 

ήταν µαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης. 

Στον Πίνακα 4.1.1. αναγράφονται ο 

αριθµός και τα ποσοστά των µαθητών 

/τριών των ∆ηµοτικών Σχολείων που 

συµµετείχαν στις τρεις µετρήσεις. 

Εκτός αυτών, οι µαθητές/τριες που 

συµµετείχαν και στις τρεις µετρήσεις 

και απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις 

των ερωτηµατολογίων σχετικά µε τη 

Φ∆ και τις ∆Σ αποτέλεσαν το δείγµα 

στο οποίο εξετάστηκαν διαχρονικά τα 

προτεινόµενα µοντέλα πρόβλεψης της 

Φ∆ και Υ∆. Πιο συγκεκριµένα, στη 

 
Πίνακας 4.1.1. Αριθµός και ποσοστιαία αναλογία των µαθητών/τριών των ∆ηµοτικών Σχολείων που 

συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα. 

 

∆ηµοτικά Σχολεία Ν % ∆ηµοτικά Σχολεία Ν % 

3
ο
 ∆ηµ. Σχ. Χαλκίδας 53 7.5 14

ο
 ∆ηµ. Σχ. Χαλκίδας 41 5.8 

5
ο
 ∆ηµ. Σχ. Χαλκίδας 65 9.2 15

ο
 ∆ηµ. Σχ. Χαλκίδας 43 6.1 

6
ο
 ∆ηµ. Σχ. Χαλκίδας 54 7.6 18

ο
 ∆ηµ. Σχ. Χαλκίδας 69 9.8 

7
ο
 ∆ηµ. Σχ. Χαλκίδας 63 8.9 19

ο
 ∆ηµ. Σχ. Χαλκίδας 85 12.0 

9
ο
 ∆ηµ. Σχ. Χαλκίδας 84 11.9 21

ο
 ∆ηµ. Σχ. Χαλκίδας 95 13.4 

10
ο
 ∆ηµ. Σχ. Χαλκίδας 26 3.7 ∆ηµ. Σχ. Ν. Λαµψάκου 29 4.1 
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διαχρονική εξέταση του µοντέλου πρό-

βλεψης της Φ∆ το δείγµα αποτελείτο 

από 613 µαθητές/τριες εκ των οποίων 

322 (52.5%) ήταν αγόρια και 291 

(47.5%) ήταν κορίτσια, όπως επίσης, οι 

268 (43.7%) ήταν µαθητές/τριες της Ε΄ 

τάξης και οι 345 (56.3%) ήταν µαθητές 

/τριες της ΣΤ΄ τάξης. Παρόµοια, στη 

διαχρονική εξέταση του µοντέλου πρό-

βλεψης της Υ∆ συµµετείχαν 613 µαθη-

τές/τριες εκ των οποίων 321 (52.4%) 

ήταν αγόρια και 292 (47.6%) ήταν κο-

ρίτσια, όπως επίσης, οι 267 (43.6%) 

ήταν µαθητές/τριες της Ε΄ τάξης και οι 

346 (56.4%) ήταν µαθητές/τριες της 

ΣΤ΄ τάξης. 

4.2. ∆ιαχρονική αξιολόγηση των εξε-
ταζόµενων µεταβλητών των µαθη-
τών/τριών 

Το συγκεκριµένο τµήµα περιλαµβά-

νει τη διαχρονική αξιολόγηση των δει-

κτών της Φ∆, των ΚΣ, της συχνότητας 

κατανάλωσης τροφών, του ∆ΜΣ και 

του % ΣΛ των µαθητών/τριών. 

4.2.1. ∆ιαχρονική αξιολόγηση της 
Φυσικής ∆ραστηριότητας των µαθη-
τών/τριών 

Η Φ∆ των µαθητών/τριών αξιολο-

γήθηκε µε το ερωτηµατολόγιο SAPAC 

το οποίο συµπληρώθηκε τρεις φορές 

από τους/τις µαθητές/τριες. Συγκεκρι-

µένα, υπολογίστηκαν: (α) ο συνολικός 

αριθµός των METs των ΜΕΦ∆ (λεπτά 

της δραστηριότητας Χ τιµή των 

METs), (β) ο σταθµισµένος δείκτης 

των ΜΕΦ∆ (λεπτά της δραστηριότητας 

Χ τιµή των METs Χ ένταση) και (γ) ο 

χρόνος που αφιερώνεται σε Φ∆ (λε-

πτά). Επιπλέον, καταγράφηκε και ο 

χρόνος που αφιέρωναν οι µαθητές 

/τριες σε ΚΣ (τηλεόραση, ηλεκτρονι-

κός υπολογιστής, µελέτη) εκτός των 

ωρών του σχολείου (λεπτά) σε κάθε 

µέτρηση (Πίνακας 4.2.1.1.). Οι τιµές 

των συνολικών METs των ΜΕΦ∆ στις 

οποίες συµµετείχαν οι µαθητές/τριες σε 

κάθε µία µέτρηση κυµάνθηκαν από 

18.75 έως 1069.83 METs, οι τιµές του 

Σ∆ των ΜΕΦ∆ από 18.75 έως 1270.58 

METs, οι τιµές του χρόνου που αφιέ-

ρωναν οι µαθητές/τριες σε ΜΕΦ∆ από 

5 έως 233.33 λεπτά και τέλος, οι τιµές 

του χρόνου που αφιέρωναν οι µαθητές 

/τριες σε ΚΣ από 11.67 έως 553.33 

λεπτά. 

Από τα αποτελέσµατα οι µαθητές 

/τριες κρίθηκαν δραστήριοι/ες και µη 

δραστήριοι/ες µε βάση το κριτήριο 

συµµετοχής σε Φ∆ των παιδιών που 

προτείνεται από το «United Kingdom 

Expert Consensus» (Cavil, Biddle, & 

Sallis, 2001), σύµφωνα µε το οποίο τα 

παιδιά θα πρέπει να συµµετέχουν σε 

Φ∆ τουλάχιστον µέτριας έντασης, 60 

λεπτά την ηµέρα ή 420 λεπτά την εβδο-

µάδα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

το ποσοστό των δραστήριων µαθητών 

/τριών ανήλθε στο 69.7%, 73.8% και 

στο 83.2% στις τρεις µετρήσεις, αντί-

στοιχα. Πιο αναλυτικά, τα αντίστοιχα 

στις τρεις µετρήσεις ποσοστά των αγο-

ριών που ικανοποίησαν το συγκεκρι-

µένο κριτήριο συµµετοχής σε Φ∆ ήταν 

78.0%, 82.3% και 89.8%, των κορι-

τσιών 66.6%, 64.4% και 76%, των µα-

θητών/τριών της Ε΄ τάξης 71.3%, 

75.0% και 86.9% και της ΣΤ΄ τάξης 

68.5%, 72.8% και 80.3%. 

Όσον αφορά στις ΚΣ των µαθητών 

/τριών καταγράφηκαν, όπως προανα-

φέρθηκε, οι ώρες που οι µαθητές/τριες 

αφιέρωναν στην παρακολούθηση τη-

λεόρασης, στη χρήση του ηλεκτρονι-

κού υπολογιστή και στη µελέτη των 

µαθηµάτων τους, εκτός των ωρών του 

σχολείου. Ο Πίνακας 4.2.1.2. απεικονί-

ζει τα περιγραφικά στατιστικά δεδοµέ-

να των ΚΣ ανά κατηγορία φύλου και 

ηλικίας και στις τρεις µετρήσεις. Όπως 

φαίνεται στον συγκεκριµένο Πίνακα 

και στις τρεις µετρήσεις, ο ΜΟ (ΤΑ) 

των ωρών τηλεθέασης των µαθητών 

/τριών κυµάνθηκε από 81.40 (56.93) 

έως 85.83 (57.86), ο ΜΟ (ΤΑ) των  
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Πίνακας 4.2.1.1. Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα των δεικτών της Φυσικής ∆ραστηριότητας και των 

Καθιστικών Συνηθειών των µαθητών/τριών, όπως αξιολογήθηκαν µε το ερωτηµατολόγιο SAPAC, σε 

κάθε µέτρηση.  

 
METs 

ΜΟ (ΤΑ) 
Σ∆ 

ΜΟ (ΤΑ) 
ΧΦ∆ 

ΜΟ (ΤΑ) 
ΧΚΣ 

ΜΟ (ΤΑ) Κατηγορίες 
1η µέτρηση 

Αγόρια (Ν=338) 498.45 (210.24) 587.95 (257.34) 85.48 (35.55) 250.46 (92.59) 

Κορίτσια (Ν=304) 372.01 (194.39) 412.23 (225.71) 72.20 (34.96) 249.75 (89.81) 

Ε΄ τάξη (Ν=282) 449.83 (209.83) 515.22 (253.12) 79.76 (35.56) 241.22 (84.18) 

ΣΤ΄ τάξη (Ν=360) 429.76 (214.18) 496.55 (261.96) 78.75 (36.15) 257.11 (95.90) 

Σύνολο (Ν=642) 438.58 (212.35) 504.75 (258.08) 79.19 (35.87) 250.13 (91.21) 

 2η µέτρηση 

Αγόρια (Ν=356) 506.19 (215.07) 586.42 (260.57) 87.46 (34.72) 257.06 (93.61) 

Κορίτσια (Ν=309) 395.36 (191.74) 429.68 (224.68) 76.20 (34.00) 256.00 (99.23) 

Ε΄ τάξη (Ν=296) 474.30 (210.05) 534.44 (252.48) 84.59 (35.63) 257.02 (93.17) 

ΣΤ΄ τάξη (Ν=369) 438.96 (212.11) 496.87 (258.97) 80.34 (34.08) 256.20 (98.67) 

Σύνολο (Ν=665) 454.69 (211.77) 513.59 (256.59) 82.23 (34.82) 256.56 (96.19) 

 3η µέτρηση 

Αγόρια (Ν=352) 554.13 (192.31) 639.97 (238.03) 98.60 (32.03) 236.02 (89.53) 

Κορίτσια (Ν=311) 417.97 (182.33) 447.92 (209.87) 86.47 (35.43) 247.37 (87.94) 

Ε΄ τάξη (Ν=296) 516.47 (194.81) 574.36 (232.90) 97.25 (34.66) 245.59 (88.31) 

ΣΤ΄ τάξη (Ν=367) 469.12 (200.99) 530.14 (252.36) 89.41 (33.43) 237.92 (89.35) 

Σύνολο (Ν=663) 490.26 (199.50) 549.88 (244.67) 92.91 (34.18) 241.34 (88.90) 

 
Σηµείωση. METs = Συνολικά METs των ΜΕΦ∆, Σ∆ = Σταθµισµένος ∆είκτης των Φ∆, ΧΦ∆ = 

Χρόνος Φ∆, ΧΚΣ = Χρόνος ΚΣ. 

 

ωρών που αφιερώθηκαν στη χρήση 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών από 

33.50 (42.91) έως 36.29 (40.95), ο ΜΟ 

(ΤΑ) των ωρών µελέτης από 120.72 

(64.15) έως 135.49 (62.25) και τέλος, ο 

ΜΟ (ΤΑ) των ωρών που αφιερώθηκαν 

συνολικά στην τηλεθέαση και στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές κυµάνθηκε 

από 114.90 (76.51) έως 122.11 (76.47). 

Από την ανάλυση των αποτελεσµά-

των βρέθηκε στις τρεις µετρήσεις, 

αντίστοιχα, ότι τα ποσοστά των µαθη-

τών/τριών που αφιερώνουν στην παρα-

κολούθηση τηλεόρασης: (α) µέχρι 60΄ 

την ηµέρα ανέρχονται στα 42.7%, 

38.6% και 36.5%,(β) από 60΄ έως 120΄ 

στα 38.1%, 39.3% και 41.9% και (γ) 

πάνω από 120΄ την ηµέρα στα 19.2%, 

22.1% και 21.6%. Παρόµοια, παρατη-

ρήθηκε στις τρεις µετρήσεις, αντίστοι-

χα, ότι τα ποσοστά των µαθητών/τριών 

που χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή: (α) µέχρι 60΄ την ηµέρα 

φθάνουν τα 79.3%, 78.6% και 76.0% 

(β) από 60΄ έως 120΄ τα 14.9%, 16.4% 

και 19.9% και (γ) πάνω από 120΄ λεπτά 

την ηµέρα τα 5.8%, 5.0% και 4.1%. 

Τέλος, διαπιστώθηκε στις τρεις µετρή-

σεις, αντίστοιχα, ότι τα ποσοστά των 

µαθητών/τριών που µελετούν τα µαθή-

µατά τους (α) µέχρι 60΄ την ηµέρα αγ-

γίζουν τα 10.0%, 11.1% και 17.8%, (β) 

από 60΄ έως 120΄ τα 36.3%, 36.0% και 

39.7%, (γ) από 120΄ έως 180΄ την ηµέ- 
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Πίνακας 4.2.1.2. Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα των Καθιστικών Συνηθειών των µαθητών/τριών, 

όπως αξιολογήθηκαν µε το ερωτηµατολόγιο SAPAC, σε κάθε µέτρηση.  

 

Κατηγορίες Ν 
Τηλεθέαση 

ΜΟ (ΤΑ) 

Η/Υ 

ΜΟ (ΤΑ) 

Μελέτη 

ΜΟ (ΤΑ) 

Τηλεθέαση - Η/Υ 

ΜΟ (ΤΑ) 

1
η
 µέτρηση 

Αγόρια 338 83.62 (56.44) 39.87 (45.48) 127.19 (64.48) 123.49 (77.93) 

Κορίτσια 304 78.93 (57.47) 26.43 (38.71) 144.71 (58.41) 105.35 (73.85) 

Ε΄ Τάξη 282 71.92 (51.22) 32.28 (42.45) 137.01 (62.59) 104.20 (72.13) 

ΣΤ΄ Τάξη 360 88.82 (60.07) 34.46 (43.29) 134.29 (62.05) 123.28 (78.85) 

Σύνολο 642 81.40 (56.93) 33.50 (42.91) 135.49 (62.25) 114.90 (76.51) 

2
η
 µέτρηση 

Αγόρια 356 88.30 (56.14) 42.56 (42.42) 126.22 (64.64) 130.86 (74.36) 

Κορίτσια 309 82.97 (59.74) 29.07 (37.99) 143.71 (65.51) 112.04 (77.73) 

Ε΄ Τάξη 296 80.87 (54.76) 32.28 (37.93) 142.73 (67.53) 114.15 (71.51) 

ΣΤ΄ Τάξη 369 89.80 (60.01) 38.70 (43.12) 127.62 (62.27) 128.50 (79.75) 

Σύνολο 665 85.83 (57.86) 36.29 (40.95) 134.35 (65.05) 122.11 (76.47) 

3
η
 µέτρηση 

Αγόρια 352 83.75 (50.42) 40.97 (42.92) 111.32 (62.36) 124.72 (67.43) 

Κορίτσια 311 85.83 (52.83) 30.54 (39.38) 130.91 (64.43) 116.03 (67.38) 

Ε΄ Τάξη 296 78.68 (51.76) 34.01 (40.57) 133.27 (69.67) 112.69 (67.81) 

ΣΤ΄ Τάξη 367 89.59 (50.91) 37.75 (41.42) 110.60 (57.44) 127.35 (66.45) 

Σύνολο 663 84.72 (51.54) 35.08 (41.05) 120.72 (64.15) 120.80 (67.41) 

 

ρα τα 32.5%, 32.6% και 26.8% και (δ) 

πάνω από 180΄ την ηµέρα αγγίζουν τα 

21.2%, 20.3% και 15.7% . 

Σχετικά µε το συνολικό χρόνο των 

µαθητών/τριών που αφιερώνουν στην 

παρακολούθηση τηλεόρασης και στη 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

βρέθηκε στις τρεις µετρήσεις, αντίστοι-

χα, ότι τα ποσοστά των µαθητών/τριών 

που αφιερώνουν στις άνω ΚΣ (α) µέχρι 

60΄ την ηµέρα ανέρχονται στα 27.1%, 

22.7% και 21.0%, (β) από 60΄έως 120΄ 

την ηµέρα στα 33.5%, 31.4% και 

33.6% (γ) από 120΄ έως 180΄ την ηµέ-

ρα στα 22.0%, 25.4% και 27.1% και 

(δ) πάνω από 180΄ την ηµέρα ανέρχο-

νται στα 17.4%, 20.5% και 18.3%. 

Συνεπώς, στην παρούσα µελέτη, τα 

ποσοστά των µαθητών που αφιέρωναν 

πάνω από δύο ώρες την ηµέρα σε ΚΣ 

(τηλεθέαση, ηλεκτρονικός υπολογι-

στής) που θεωρείται το ανώτερο επι-

τρεπτό όριο για την υγεία των παιδιών, 

ανήλθαν στα 39.4%, 45.9% και 45.4% 

στις τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα. Τέ-

λος, αν στο συνολικό χρόνο των µαθη-

τών/τριών που αφιέρωναν στην παρα-

κολούθηση τηλεόρασης και στη χρήση 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προστε-

θεί και ο χρόνος που µελετούσαν τότε 

διαπιστώνεται στις τρεις µετρήσεις, 

αντίστοιχα, ότι τα ποσοστά των µαθη-

τών/τριών που αφιέρωναν στις συγκε-

κριµένες ΚΣ (τηλεθέαση, ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, µελέτη): (α) µέχρι 60΄ 

την ηµέρα ανήλθαν στα 0.5%, 0.6% 
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και 0.3%, (β) από 60΄έως 120΄ την ηµέ-

ρα στα 5.7%, 5.9% και 8.3%, (γ) από 

120΄ έως 180΄ την ηµέρα στα 17.5%, 

15.9% και 20.4% και (δ) πάνω από 

180΄ την ηµέρα ανήλθαν στα 76.3%, 

77.6% και 71.0%. 

Στη συνέχεια, κατά την εκτίµηση 

των διαφορών µεταξύ αγοριών και κο-

ριτσιών και µεταξύ µαθητών/τριών της 

Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως προς τους δείκτες 

της Φ∆ (συνολικά METs, Σ∆, ΧΦ∆) 

και τον ΧΚΣ, που έγινε µε τον έλεγχο 

t-test για ανεξάρτητα δείγµατα και 

επίπεδο σηµαντικότητας p≤.05, παρα-

τηρήθηκε ότι στατιστικά σηµαντικά: 

(α) τα αγόρια υπερτερούν σε όλους 

τους δείκτες της Φ∆ σε κάθε µέτρηση 

(p<.001) έναντι των κοριτσιών (Σχήµα 

4.2.1.1.), καθώς τα συνολικά METs 

των Φ∆, ο Σ∆ και ο ΧΚΣ ήταν υψηλό-

τερα κατά 34%, 43% και 18% αντί-

στοιχα, στα αγόρια από ότι στα κορί-

τσια (διαφορές 126.44 METs, 175.72 

METs και 13.28 λεπτά την ηµέρα, 

αντίστοιχα), (β) οι µαθητές/τριες της Ε΄ 

τάξης υπερτερούν στα συνολικά METs 

(t=2.14, p<.05) στη 2
η
 µέτρηση και σε 

όλους τους δείκτες της Φ∆ στην 3
η
 µε-

τρηση (METs → t=3,06, p<.01, Σ∆ → 

t=2.32, p<.05, ΧΦ∆ → t=2.91, p<.01) 

έναντι των µαθητών/τριών της ΣΤ΄ τά-

ξης και (γ) οι µαθητές/τριες της ΣΤ΄ τά-

ξης υπερτερούν στον ΧΚΣ (t=-2.23, 

p<.05) µόνο στην 1
η
 µέτρηση, έναντι 

των µαθητών/τριών της Ε΄ τάξης (Π-

Πίνακας 4.2.1.1., Π-Πίνακας 4.2.1.2.). 

 

 

Σχήµα 4.2.1.1. ∆ιαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τα συνολικά METs, σε κάθε µέτρηση 

***p<.001 

 

Συνεπώς, στη διάρκεια του σχολι-

κού έτους, τα αγόρια ήταν περισσότερο 

δραστήρια από τα κορίτσια και οι µα-

θητές/τριες της Ε΄ τάξης, ήταν πιο δρα-

στήριοι/ες σε ορισµένα χρονικά δια-

στήµατα από τους/τις µαθητές/ τριες 

της ΣΤ΄ τάξης, µε µικρότερη συµµε-

τοχή σε ΚΣ στην 1
η
 µόνο µέτρηση. 

Για τη διαχρονική αξιολόγηση των 

δεικτών της Φ∆ πραγµατοποιήθηκε η 

Ανάλυση ∆ιακύµανσης δύο παραγό-

ντων µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις 

(RM-ANOVA). Σκοπός της συγκεκρι-

µένης ανάλυσης ήταν να εξεταστεί αν 

οι τιµές των δεικτών της Φ∆ των µαθη-

τών/τριών διέφεραν στατιστικά σηµα-

ντικά µεταξύ των τριών µετρήσεων και 

αν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και στα 

κορίτσια και ανάµεσα στους/στις µαθη-

 Συνολικά METs 

498.45 506.19 
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τές/τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως προς 

τις αλλαγές των δεικτών της Φ∆ στις 

διαδοχικές µετρήσεις. Στον Πίνακα 

4.2.1.3. απεικονίζονται οι µέσοι όροι 

και οι τυπικές αποκλίσεις των δεικτών 

της Φ∆ για κάθε οµάδα φύλου και 

ηλικίας και στις τρεις µετρήσεις.

 
Πίνακας 4.2.1.3. Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα των δεικτών της Φυσικής ∆ραστηριότητας και των 

Καθιστικών Συνηθειών των µαθητών/τριών, όπως αξιολογήθηκαν µε το ερωτηµατολόγιο SAPAC και 

στις τρεις µετρήσεις (N=614). 

 
METs 

ΜΟ (ΤΑ) 
Σ∆ 

ΜΟ (ΤΑ) 
ΧΦ∆ 

ΜΟ (ΤΑ) 
ΧΚΣ 

ΜΟ (ΤΑ) Κατηγορίες 
1η µέτρηση 

Αγόρια  504.39 (209.74) 594.95 (257.20) 86.65 (35.36) 249.04 (92.57) 

Κορίτσια  375.86 (194.24) 416.01 (225.67) 72.81 (34.92) 250.93 (88.89) 

Ε΄ τάξη  455.80 (208.72) 521.72 (252.59) 80.89 (35.31) 240.31 (83.65) 

ΣΤ΄ τάξη  433.55 (214.84) 500.65 (262.96) 79.43 (36.21) 257.40 (95.37) 

Σύνολο  443.26 (212.31) 509.85 (258.49) 80.07 (35.80) 249.94 (90.77) 

 2η µέτρηση 

Αγόρια  519.00 (214.69) 602.96 (259.73) 89.50 (34.82) 255.06 (94.04) 

Κορίτσια  393.43 (193.28) 427.89 (225.70) 76.05 (34.39) 255.43 (100.40) 

Ε΄ τάξη  479.40 (214.20) 541.83 (257.35) 85.54 (36.35) 255.96 (93.61) 

ΣΤ΄ τάξη  443.70 (212.91) 502.56 (259.63) 81.22 (34.30) 254.67 (99.74) 

Σύνολο  459.28 (214.03) 519.70 (259.16) 83.11 (35.25) 255.23 (97.04) 

 3η µέτρηση 

Αγόρια  560.58 (191.62) 648.81 (236.66) 99.47 (32.35) 234.38 (90.41) 

Κορίτσια  418.02 (182.83) 448.74 (211.34) 86.37 (35.47) 246.72 (88.75) 

Ε΄ τάξη  520.18 (195.83) 580.50 (234.12) 97.59 (34.92) 243.78 (89.58) 

ΣΤ΄ τάξη  471.56 (201.65) 532.87 (253.26) 89.88 (33.77) 237.51 (89.94) 

Σύνολο  492.78 (200.43) 553.66 (246.03) 93.25 (34.46) 240.25 (89.77) 

 
Κατά την εκτίµηση των σχέσεων 

µεταξύ των τριών µετρήσεων των δει-

κτών της Φ∆ οι συντελεστές συσχέ-

τισης (Pearson’s), που κυµάνθηκαν 

από .77 έως .89, εµφανίστηκαν υψηλοί 

(p<.01). Εν τούτοις, δεν παρατηρήθηκε 

το χαρακτηριστικό των διαχρονικών 

σχεδιασµών αφού οι συσχετίσεις των 

δεικτών Φ∆ µεταξύ της 1
ης

 και 2
ης

 µε-

τρησης (διαδοχικές µετρήσεις) ήταν 

χαµηλότερες από αυτές της 1
ης

 και 3
ης

 

µέτρησης (µη διαδοχικές µετρήσεις). 

Αντίθετα, οι συσχετίσεις του ΧΚΣ µε-

ταξύ των τριών µετρήσεων, που κυ-

µάνθηκαν από .53 έως .67, εµφάνισαν 

το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό των 

διαχρονικών σχεδιασµών (Πίνακας 

4.2.1.4.). 

Βασική προϋπόθεση για τη χρήση 

της RM-ANOVA είναι η σφαιρικότητα 

(sphericity), σύµφωνα µε την οποία οι 

επαναλαµβανόµενες µετρήσεις δεν 

σχετίζονται η µία µε την άλλη και 

έχουν ισότιµες διακυµάνσεις. Με άλλα 

λόγια, η σφαιρικότητα αναφέρεται 

στην προϋπόθεση ότι οι διακυµάνσεις 

κάθε ευθύγραµµου συνδυασµού που 

µπορεί να σχηµατιστεί από τις επανα 
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Πίνακας 4.2.1.4. Συσχετίσεις (Pearson’s) µεταξύ των τριών µετρήσεων των δεικτών Φ∆ και του ΧΚΣ, 

(p-value) (Ν=614). 

 
 1

η
 µέτρηση 2

η
 µέτρηση 3

η
 µέτρηση 

METs 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .83** 1.00  

3
η
 µέτρηση .87** .89** 1.00 

Σ∆ 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .84** 1.00  

3
η
 µέτρηση .87** .89** 1.00 

ΧΦ∆ 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .77** 1.00  

3
η
 µέτρηση .77** .84** 1.00 

ΧΚΣ 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .59** 1.00  

3
η
 µέτρηση .53** .67** 1.00 

 
**p<.01 (2-tailed) 

 

λαµβανόµενες µετρήσεις είναι ταυτό-

σηµες.  

Συγκεκριµένα, θα πρέπει όλες οι 

διαφορές µεταξύ των διαφορετικών 

µετρήσεων να έχουν ίσες διακυµάν-

σεις. Η παραβίαση της σφαιρικότητας 

µειώνει την ισχύ του τεστ γιατί αυξάνει 

το σφάλµα Τύπου Ι (απόρριψη της 

µηδενικής υπόθεσης, ενώ είναι αληθής) 

και ελέγχεται µε το τεστ «Mauchly’s 

Test of Sphericity». Στην περίπτωση 

που η σηµαντικότητα της τιµής του 

συγκεκριµένου τεστ είναι p<.05 και 

δεν εξασφαλίζεται η σφαιρικότητα, 

ακολουθεί η διόρθωση των βαθµών 

ελευθερίας, αξιολογείται δηλ. ο δείκτης 

F µε ένα νέο αριθµό βαθµών ελευθε-

ρίας (df) µε τη χρήση του δείκτη 

epsilon (ε) (Καµπίτσης, 2004; Thomas 

& Nelson, 2003). Όταν η τιµή της 

σφαιρικότητας είναι µεγαλύτερη από 

την τιµή .75 θα πρέπει να χρησιµο-

ποιείται ο δείκτης διόρθωσης Huynh-

Feldt, ενώ όταν είναι µικρότερη από 

την τιµή .75 θα πρέπει να χρησι-

µοποιείται ο δείκτης διόρθωσης 

Greenhouse-Geisser (Field, 2000). 

Παράλληλα, ένα από τα πλέον χρησι-

µοποιούµενα τεστ στις Post hoc 

συγκρίσεις στην RM-ANOVA, είναι η 

τεχνική Bonferroni, η οποία τροποποιεί 

το επίπεδο σηµαντικότητας ανάλογα µε 

τον αριθµό των τεστ σύγκρισης που 

πραγµατοποιούνται.  

Στην ανάλυση των δεδοµένων των 

δεικτών της Φ∆ και του ΧΚΣ µε τη 

χρήση της RM-ANOVA, η µη 

εξασφάλιση της προϋπόθεσης της 

σφαιρικότητας (METs � W = .92, χ
2
 

(2) = 54.36, p<.001, Σ∆ � W = .93, χ
2
 

(2) = 42.31, p<.001, ΧΦ∆ � W = .94, 

χ
2
 (2) = 35.33, p<.001, ΧΚΣ� W = .98, 

χ
2
 (2) = 15.24, p<.001), οδήγησε στη 

χρήση του Huynh-Feldt epsilon (METs 

� ε = .93, Σ∆ � ε = .95, ΧΦ∆ � ε = 

.95, ΧΚΣ � ε = .98), για τη διόρθωση 

των βαθµών ελευθερίας.  

Σχετικά µε τα συνολικά METs των 

ΜΕΦ∆ των µαθητών/τριών στον έλεγ-

χο των επιδράσεων µέσα στις οµάδες, 

τα αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

µετρήσεων ως προς τα συνολικά METs 

των ΜΕΦ∆ F (1.86, 1132.81) = 67.78, 
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p<.001, (η
2
=.10) και µεταξύ µαθητών 

/τριών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως προς τις 

αλλαγές των συνολικών METs στις 

τρεις µετρήσεις F (1.86, 1132.81) = 

4.44, p<.05, (η
2
=.01). Για να ελεγχθεί η 

µηδενική υπόθεση ότι δηλ. οι µέσοι 

όροι των τιµών των METs των ΜΕΦ∆ 

στις τρεις µετρήσεις είναι ίδιοι, οι αρχι-

κές µεταβλητές µετατράπηκαν σε 

γραµµικές σχέσεις των διαφορών τους. 

Μέσω των συγκεκριµένων συνδυα-

σµών, που ονοµάζονται contrasts, συ-

γκρίθηκε ο µέσος όρος των METs των 

ΜΕΦ∆ κάθε µέτρησης µε το µέσο όρο 

της αρχικής µέτρησης και µε το µέσο 

όρο της µέτρησης που έχει προηγηθεί. 

Στην ανάλυση των contrasts διαπιστώ-

θηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

στις τιµές των συνολικών METs ανά-

µεσα: (α) στην 1
η
 και 2

η
 µέτρηση F (1, 

610) = 11.60, p=.001, (η
2
=.02), (β) στη 

2
η
 και 3

η
 F (1, 610) = 75.04, p<.001, 

(η
2
=.11) και (γ) στην 1

η
 και 3

η
 µέτρηση 

F (1, 610) = 136.40, p<.001, (η
2
=.18). 

Παρόµοια, βρέθηκαν σηµαντικές δια-

φορές ως προς τις αλλαγές των συνο-

λικών METs: (α) µεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών από τη 2
η
 στην 3

η
 µέτρηση 

F (1, 610) = 4.49, p<.05, (η
2
=.01) και 

(β) µεταξύ µαθητών/τριών Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξης από την 1
η
 στην 3

η
 µέτρηση F 

(1, 610) = 9.24, p<.01, (η
2
=.02) (Σχήµα 

4.2.1.2.).  
Όσον αφορά στον Σ∆ των ΜΕΦ∆ 

των µαθητών/τριών διαπιστώθηκαν κα-

τά τον έλεγχο των επιδράσεων µέσα 

στις οµάδες, σηµαντικές διαφορές: (α) 

ως προς τον Σ∆ µεταξύ των µετρήσεων 

F (1.89, 1152.30) = 37.86, p<.001, 

(η
2
=.06) και (β) ως προς τις αλλαγές 

του Σ∆ µεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

F (1.89, 1152.30) = 3.12, p<.05, 

(η
2
=.01) και µεταξύ µαθητών/τριών Ε΄ 

και ΣΤ΄ τάξης F (1.89, 1152.30) = 

3.20, p<.05, (η
2
=.01), στις τρεις µετρή-

σεις. Επιπλέον, η ανάλυση των 

contrasts έδειξε ότι οι τιµές του Σ∆ των 

ΜΕΦ∆ των µαθητών/τριών ήταν στατι-

στικά υψηλότερες στην 3
η
 απ’ ότι στην 

2
η
 µέτρηση F (1, 610) = 49.27, p<.001, 

(η
2
=.08) και απ’ ότι στην 1

η
 µέτρηση F 

(1, 610) = 72.62, p<.01), (η
2
=.11). Πα-

ράλληλα, αναδείχτηκε ότι οι αλλαγές 

στις τιµές του Σ∆ διέφεραν στατιστικά 

σηµαντικά: (α) ανάµεσα στα αγόρια 

και στα κορίτσια από τη 2
η
 στην 3

η
 µέ-

τρηση F (1, 610) = 6.12, p<.05, 

(η
2
=.01) και από την 1

η
 στην 3

η
 µέτρη-

ση F (1, 610) = 4.65, p<.05, (η
2
=.01) 

και (β) ανάµεσα στους µαθητές/τριες 

της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης από την 1
η
 στην 

3
η
 µέτρηση F (1, 610) = 6.47, p<.05, 

(η
2
=.01) (Σχήµα 4.2.1.2.). 

Εκτός αυτών, τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης RM-ANOVA στον έλεγχο 

των επιδράσεων µέσα στις οµάδες, 

ανέδειξαν σηµαντικές διαφορές: (α) ως 

προς τον ΧΦ∆ µεταξύ των µετρήσεων 

F (1.91, 1164.10) = 118.77, p<.001, 

(η
2
=.15) και (β) ως προςτις αλλαγές 

του ΧΦ∆ µεταξύ µαθητών/τριών Ε΄ και 

ΣΤ΄ τάξης F (1.91, 1164.10) = 5.59, 

p<.01, (η
2
=.01), στις τρεις µετρήσεις. 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης των contrasts ανέδειξαν ση-

µαντικές διαφορές στον ΧΦ∆ ανάµε-

σα: (α) στην 1
η
 και 2

η
 µέτρηση F (1, 

610) = 10.89, p<.01, (η
2
=.02), (β) στη 

2
η
 και 3

η
 µέτρηση F (1, 610) = 164.71, 

p<.001, (η
2
=.21) και (γ) στην 1

η
 και 3

η
 

F (1, 610) = 200.10, p<.001, (η
2
=.25). 

Παρόµοια, βρέθηκαν σηµαντικές δια-

φορές ως προς τις αλλαγές του ΧΦ∆ 

µεταξύ µαθητών/τριών Ε΄ και ΣΤ΄ τά-

ξης από τη 2
η
 στην 3

η
 µέτρηση F (1, 

610) = 4.45, p<.05, (η
2
=.01) και από 

την 1
η
 στην 3

η
 µέτρηση F (1, 610) = 

10.24, p=.001, (η
2
=.02) (Σχήµα 

4.2.1.3.).  
Παράλληλα, στους ελέγχους των 

επιδράσεων µεταξύ των οµάδων διαπι-

στώθηκε στατιστικά σηµαντική επίδρα-

ση: (α) του φύλου στα συνολικά METs 

F(1, 610)=72.79, p<.001, (η
2
=.11), 

στον Σ∆ F(1, 610)=99.92, p<.001, 

(η
2
=.14) και στον ΧΦ∆ F(1,  
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 (α)                                                                              (β) 

 
Σχήµα 4.2.1.2. (α) ∆ιαχρονική αξιολόγηση των συνολικών METs (Ν=614), 1

η
+2

η
 µέτρηση → p=.001, 

2
η
+3

η
 µέτρηση → p<.001, 1

η
+3

η
 µέτρηση → p<.001  

(β) ∆ιαχρονική αξιολόγηση του Σταθµισµένου ∆είκτη (Ν=614), 2
η
+3

η
 µέτρηση → p<.001, 1

η
+3

η
 

µέτρηση → p<.001.  

 

610)=25.13, p<.001, (η
2
=.04) και (β), 

της ηλικίας στα συνολικά METs F(1, 

610)=7.16, p<.01, (η
2
=.01), στον Σ∆ 

F(1, 610)=5.53, p<.05, (η
2
=.01) και 

στον ΧΦ∆ F(1, 610)=3.90, p<.05, 

(η
2
=.01). 

Τέλος, σχετικά µε τον χρόνο που οι 

µαθητές/τριες αφιέρωναν σε ΚΣ κατά 

τον έλεγχο των επιδράσεων µέσα στις 

οµάδες, διαπιστώθηκαν στατιστικά ση-

µαντικές διαφορές µεταξύ των µετρή-

σεων ως προς τον ΧΚΣ F (1.97, 

1200.22) = 9.41, p<.001, (η
2
=.02) και 

µεταξύ µαθητών/τριών Ε΄ και ΣΤ΄ τά-

ξης ως προς τις αλλαγές του ΧΚΣ στις 

τρεις µετρήσεις F (1.97, 1200.22) = 

6.68, p<.01, (η
2
=.01). Επιπλέον, στην 

ανάλυση των contrasts αναδείχτηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως 

προς τον ΧΚΣ ανάµεσα: (α) στη 2
η
 και 

3
η
 µέτρηση F (1, 610) = 22.18, p<.001, 

(η
2
=.04) και (β) στην 1

η
 και 3

η
 F (1, 

610) = 5.24, p<.05, (η
2
=.01), καθώς και 

ως προς τις αλλαγές του ΧΚΣ µεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών από τη 2
η
 στην 

3
η
 µέτρηση F (1, 610) = 4.38, p<.05, 

(η
2
=.01) και µεταξύ µαθητών/τριών Ε΄ 

και ΣΤ΄ τάξης από την 1
η
 στη 2

η
 µε-

τρηση F (1, 610) = 7.06, p<.01, 

(η
2
=.01) και από την 1

η
 στην 3

η
 

µέτρηση F (1, 610) = 10.94, p=.001, 

(η
2
=.02). Στον έλεγχο των επιδράσεων 

µεταξύ των οµάδων δεν διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές επιδράσεις του 

φύλου της ηλικίας και της αλληλεπί-

δρασης αυτών στον ΧΚΣ των µαθητών 

/τριών (Σχήµα 4.2.1.3.). 

Συµπερασµατικά, στη διάρκεια του 

σχολικού έτους (από την 1
η
 στην 3

η
 µέ-

τρηση) παρατηρήθηκε αύξηση όλων 

των δεικτών της Φ∆, µε το φύλο να 

επηρεάζει τις αλλαγές: (α) των συνολι-

κών METs των ΜΕΦ∆ από τη 2
η
 στην 

3
η
 µέτρηση και (β) του Σ∆ των ΜΕΦ∆ 

από την 1
η
 στην 3

η
 µέτρηση και από τη 

2
η
 στην 3

η
 µέτρηση και µε την ηλικία 

να επηρεάζει τις αλλαγές: (α) των συ-

νολικών METs από την 1
η
 στην 3

η
 µε-

τρηση και (β) του Σ∆ από την 1
η
 στην 

3
η
 µέτρηση και (γ) του ΧΦ∆ από την 

1
η
 στην 3

η
 µέτρηση και από τη 2

η
 στην 

3
η
 µέτρηση. Εκτός αυτών, στη διάρκεια 

του σχολικού έτους (από την 1
η
 στην 

3
η
 µέτρηση) παρατηρήθηκε µείωση του 

ΧΚΣ, µε το φύλο να επηρεάζει τις αλ-

λαγές του ΧΚΣ από τη 2
η
 στην 3

η
 µε-

τρηση και µε την ηλικία να επηρεάζει 

τις αλλαγές του ΧΚΣ από την 1
η
 στη 2

η
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 (α)                                                                                      (β) 

 

Σχήµα 4.2.1.3. (α) ∆ιαχρονική αξιολόγηση του Χρόνου Φυσικής ∆ραστηριότητας (Ν=614), 1
η
+2

η
 

µέτρηση → p=.001, 2
η
+3

η
 µέτρηση → p<.001, 1

η
+3

η
 µέτρηση → p<.001 

(β) ∆ιαχρονική αξιολόγηση του Χρόνου Καθιστικών Συνηθειών (Ν=614), 2
η
+3

η
 µέτρηση → p<.001, 

1
η
+3

η
 µέτρηση → p<.05.  

 

και από την 1
η
 στην 3

η
 µέτρηση. 

Εκτός από τον υπολογισµό και τη 

διαχρονική αξιολόγηση της συνολικής 

Φ∆ των µαθητών/τριών υπολογίστηκε 

επιπλέον και αξιολογήθηκε διαχρονικά 

η συµµετοχή τους σε Φ∆ εντός και 

εκτός των σχολικών ωρών. Στον Πίνα-

κα 4.2.1.5. απεικονίζονται οι µέσοι 

όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των δει-

κτών της Φ∆ εντός και εκτός του 

σχολείου, ανά κατηγορία φύλου και 

ηλικίας σε κάθε µέτρηση.  

Στη συνέχεια, ο έλεγχος διαφορών 

µεταξύ Φ∆ εντός και εκτός σχολείου, 

που πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο t-

test για εξαρτηµένα δείγµατα, έδειξε 

ότι η δραστηριότητα των µαθητών 

/τριών είναι αρκετά µεγαλύτερη εκτός 

των ωρών του σχολείου από ότι εντός 

των σχολικών ωρών (p<.001) (Π-Πίνα-

κας 4.2.1.3.). Όσον αφορά στον έλεγχο 

των διαφορών µεταξύ αγοριών και κο-

ριτσιών και µεταξύ µαθητών/τριών Ε΄ 

και ΣΤ΄ τάξης ως προς τους δείκτες της 

Φ∆ εντός και εκτός σχολείου, που έγι-

νε µε τον έλεγχο t-test για ανεξάρτητα 

δείγµατα και επίπεδο σηµαντικότητας 

p≤.05, διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια 

υπερτερούν σ’ όλους τους δείκτες της 

Φ∆ εντός και εκτός σχολείου σε κάθε 

µέτρηση, έναντι των κοριτσιών (p<.05, 

p<.01, p<.001), (εκτός του ΧΦ∆ εντός 

του σχολείου στη 2
η
 µέτρηση) και οι 

µαθητές/τριες της Ε΄ τάξης υπερτε-

ρούν: (α) στα συνολικά METs εντός 

(1
η
 και 3

η
 µέτρηση) και εκτός σχολείου 

(2
η
 µέτρηση), (β) στον Σ∆ εντός (3

η
 µέ-

τρηση) και εκτός σχολείου (2
η
 µέτρη-

ση) και (γ) στον ΧΦ∆ εκτός σχολείου 

(2
η
 και 3

η
 µέτρηση), έναντι των µαθη-

τών/τριών της ΣΤ΄ τάξης (p<.05, 

p<.01) (Π-Πίνακας 4.2.1.4., Π-Πίνακας 

4.2.1.5.). Συνεπώς, στη διάρκεια του 

σχολικού έτους, τα αγόρια ήταν πε-

ρισσότερο δραστήρια εντός και εκτός 

σχολείου από τα κορίτσια και οι µαθη-

τές/τριες της Ε΄ τάξης, ήταν πιο δρα-

στήριοι/ες σε ορισµένα χρονικά δια-

στήµατα εντός και εκτός σχολείου από 

τους/τις µαθητές/ τριες της ΣΤ΄ τάξης.  

Παράλληλα, κατά την επεξεργασία 

των αποτελεσµάτων της διαχρονικής 

αξιολόγησης της Φ∆, υπολογίστηκαν 

τα συνολικά METs, ο Σ∆ και ο χρόνος 

των Φ∆ στις οποίες συµµετείχαν οι 

µαθητές/τριες στις ώρες εντός και 

εκτός του σχολείου (Πίνακας 4.2.1.6.). 

Η διαχρονική αξιολόγηση των δεικτών 
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Πίνακας 4.2.1.5. Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα των δεικτών της Φυσικής ∆ραστηριότητας των 

µαθητών/τριών, στη διάρκεια του σχολείου και µετά το σχολείο, όπως αξιολογήθηκαν µε το 

ερωτηµατολόγιο SAPAC σε κάθε µέτρηση. 

 

Κατηγορίες 
METs 

ΜΟ (ΤΑ) 
Σ∆ 

ΜΟ (ΤΑ) 
ΧΦ∆ 

ΜΟ (ΤΑ) 
1η µέτρηση  

(Ν=642) 
Εντός σχολείου 

Αγόρια 133.93 (87.79) 150.36 (101.38) 24.36 (15.23) 

Κορίτσια 107.54 (72.79) 112.53 (80.44) 22.23 (13.42) 

Ε΄ τάξη 129.25 (85.85) 139.66 (97.72) 24.58 (14.67) 

ΣΤ΄ τάξη 115.32 (78.50) 126.79 (90.56) 20.40 (14.18) 

Σύνολο 121.44 (82.04) 132.45 (93.91) 23.35 (14.43) 

Εκτός σχολείου 

Αγόρια 364.17 (185.57) 437.59 (229.62) 61.26 (30.19) 

Κορίτσια 264.53 (179.05) 299.71 (212.39) 50.00 (30.80) 

Ε΄ τάξη 320.21 (194.11) 375.56 (236.88) 55.32 (31.42) 

ΣΤ΄ τάξη 314.46 (185.21) 369.75 (228.27) 56.40 (30.66) 

Σύνολο 316.99 (189.05) 372.30 (231.93) 55.93 (30.97) 

2η µέτρηση  
(Ν=665) 

Εντός σχολείου 

Αγόρια 164.37 (97.00) 184.55 (118.94) 28.57 (15.09) 

Κορίτσια 134.34 (76.30) 142.22 (88.60) 25.12 (13.38) 

Ε΄ τάξη 146.29 (82.70) 158.94 (101.01) 26.13 (13.13) 

ΣΤ΄ τάξη 153.73 (94.06) 169.64 (113.10) 27.65 (15.34) 

Σύνολο 150.42 (89.19) 164.88 (107.94) 26.97 (14.41) 

Εκτός σχολείου 

Αγόρια 342.46 (196.51) 402.38 (238.30) 59.08 (32.25) 

Κορίτσια 261.02 (180.34) 287.46 (212.10) 51.10 (31.66) 

Ε΄ τάξη 328.78 (199.62) 376.10 (238.43) 58.68 (33.61) 

ΣΤ΄ τάξη 285.24 (186.18) 327.23 (227.45) 52.72 (30.82) 

Σύνολο 304.62 (193.35) 348.98 (233.49) 55.37 (32.20) 

3η µέτρηση 
(Ν=663) 

Εντός σχολείου 

Αγόρια 170.00 (95.86) 192.75 (121.15) 29.78 (14.46) 

Κορίτσια 129.77 (72.58) 135.10 (86.40) 27.49 (14.01) 

Ε΄ τάξη 162.01 (92.11) 178.15 (115.11) 29.84 (14.84) 

ΣΤ΄ τάξη 142.35 (83.63) 155.67 (104.85) 27.80 (13.77) 

Σύνολο 151.13 (87.99) 165.71 (110.03) 28.71 (14.28) 

Εκτός σχολείου 

Αγόρια 384.13 (187.14) 447.22 (226.96) 68.79 (32.18) 

Κορίτσια 288.20 (186.71) 312.82 (213.64) 59.08 (35.63) 

Ε΄ τάξη 354.46 (198.48) 396.21 (231.47) 67.40 (36.14) 

ΣΤ΄ τάξη 326.77 (187.54) 374.47 (229.80) 61.68 (32.30) 

Σύνολο 339.13 (192.85) 384.18 (230.63) 64.23 (34.16) 

 

της Φ∆ εντός και εκτός σχολείου 

πραγµατοποιήθηκε µε την Ανάλυση 

∆ιακύµανσης δύο παραγόντων µε επα-

ναλαµβανόµενες µετρήσεις (RM-

ANOVA), όπου και εξετάστηκε αν οι 

τιµές των δεικτών της Φ∆ των µαθη-
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τών/τριών εντός και εκτός σχολείου 

διέφεραν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ 

των τριών µετρήσεων και αν υπήρχαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανά-

µεσα στα αγόρια και στα κορίτσια και 

ανάµεσα στους/στις µαθητές/τριες της 

Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως προς τις αλλαγές 

των δεικτών της Φ∆ στις διαδοχικές 

 
Πίνακας 4.2.1.6. Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα των δεικτών της Φυσικής ∆ραστηριότητας των 

µαθητών/τριών, στη διάρκεια του σχολείου και µετά το σχολείο, όπως αξιολογήθηκαν µε το 

ερωτηµατολόγιο SAPAC και στις τρεις µετρήσεις (Ν=614). 

 

Κατηγορίες 
METs 

ΜΟ (ΤΑ) 
Σ∆ 

ΜΟ (ΤΑ) 
ΧΦ∆ 

ΜΟ (ΤΑ) 
1η µέτρηση 

Εντός σχολείου 

Αγόρια 136.25 (87.59) 152.86 (101.22) 24.75 (15.13) 

Κορίτσια 108.54 (72.42) 113.41 (80.94) 22.34 (13.50) 

Ε΄ τάξη 132.32 (85.20) 142.78 (97.11) 25.09 (14.44) 

ΣΤ΄ τάξη 115.92 (79.31) 127.38 (91.36) 20.45 (14.31) 

Σύνολο 123.08 (82.27) 134.10 (94.14) 23.61 (14.42) 

Εκτός σχολείου 

Αγόρια 368.13 (185.56) 442.09 (229.77) 62.00 (30.16) 

Κορίτσια 267.31 (179.77) 302.60 (213.45) 50.52 (30.76) 

Ε΄ τάξη 323.49 (194.80) 378.94 (237.75) 55.93 (31.52) 

ΣΤ΄ τάξη 317.63 (185.54) 373.27 (228.98) 57.02 (30.55) 

Σύνολο 320.19 (189.50) 375.75 (232.67) 56.54 (30.96) 

2η µέτρηση 
Εντός σχολείου 

Αγόρια 168.91 (97.77) 190. 60 (120.10) 29.28 (15.21) 

Κορίτσια 131.83 (76.48) 139.87 (88.92) 24.65 (13.38) 

Ε΄ τάξη 145.23 (83.29) 158.31 (102.31) 25.95 (13.19) 

ΣΤ΄ τάξη 155.96 (94.97) 172.80 (114.19) 27.95 (15.47) 

Σύνολο 151.28 (90.14) 166.48 (109.31) 27.08 (14.54) 

Εκτός σχολείου 

Αγόρια 350.28 (198.04) 412.35 (239.74) 60.30 (32.82) 

Κορίτσια 261.60 (180.87) 288.03 (211.93) 51.33 (32.02) 

Ε΄ τάξη 334.40 (203.60) 383.52 (242.53) 59.63 (34.51) 

ΣΤ΄ τάξη 287.74 (185.86) 329.76 (226.79) 53.25 (31.03) 

Σύνολο 308.11 (195.02) 353.23 (235.12) 56.03 (32.72) 

3η µέτρηση 
Εντός σχολείου 

Αγόρια 172.53 (95.48) 196.29 (120.96) 29.98 (14.42) 

Κορίτσια 127.99 (72.34) 133.07 (85.86) 27.15 (14.00) 

Ε΄ τάξη 160.36 (90.19) 176.63 (115.01) 29.48 (14.87) 

ΣΤ΄ τάξη 144.37 (84.18) 158.16 (105.92) 27.98 (13.80) 

Σύνολο 151.35 (88.05) 166.22 (110.27) 28.64 (14.28) 

Εκτός σχολείου 

Αγόρια 388.05 (187.13) 452.52 (226.59) 69.39 (32.56) 

Κορίτσια 290.03 (185.22) 315.67 (212.60) 59.32 (35.16) 

Ε΄ τάξη 359.82 (198.21) 403.87 (231.32) 68.10 (36.10) 

ΣΤ΄ τάξη 327.19 (186.85) 374.72 (228.97) 61.89 (32.38) 

Σύνολο 341.43 (192.41) 387.44 (230.26) 64.60 (34.16) 

 
Αγόρια Ν=322, Κορίτσια Ν=292, Ε΄ τάξη Ν=268, ΣΤ΄ τάξη=346, Σύνολο Ν=614 
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µετρήσεις. Οι συντελεστές συσχέτισης 

(Pearson’s) των δεικτών της Φ∆ στη 

διάρκεια εντός του σχολείου κυµάνθη-

καν από .32 έως .45 και στη διάρκεια 

εκτός σχολείου από .72 έως .83. Οι συ-

σχετίσεις των συνολικών METs εντός 

του σχολείου και του ΧΦ∆ εντός και 

εκτός σχολείου µεταξύ των µετρήσεων 

εµφάνισαν το χαρακτηριστικό των δια-

χρονικών σχεδιασµών, όπως απεικονί-

ζει ο Πίνακας 4.2.1.7. 

Όσον αφορά στη διαχρονική αξιο-

λόγηση της Φ∆ στη διάρκεια εντός του 

σχολείου, κατά την ανάλυση των δεδο-

µένων των δεικτών της Φ∆ µε τη χρή-

ση της RM-ANOVA, εξασφαλίστηκε η 

προϋπόθεση της σφαιρικότητας (METs 

� W = 1.00, χ
2
 (2) = .01, p=.93, Σ∆ � 

W = 1.00, χ
2
 (2) = .04, p=.98, ΧΦ∆ � 

W = .99, χ
2
 (2) = 4.50, p=.11). Στη 

συνέχεια, στον έλεγχο των επιδράσεων 

µέσα στις οµάδες, τα αποτελέσµατα 

της ανάλυσης έδειξαν στατιστικά ση-

µαντικές διαφορές µεταξύ των τριών 

µετρήσεων ως προς τους δείκτες της 

Φ∆ (METs: F (2, 1220) = 32.37, 

p<.001, η
2
=.05, Σ∆: F (2, 1220) = 

30.06, p<.001, η
2
=.05, ΧΦ∆: F (2, 

1220) = 29.73, p<.001, η
2
=.05), όπως 

επίσης, µεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

(Σ∆: F (2, 1220) = 3.63, p<.05, η
2
=.01 

και µεταξύ µαθητών/τριών Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξης (METs: F (2, 1220) = 7.99, 

p<.001, η
2
=.01, µεταξύ µαθητών/τριών 

 
Πίνακας 4.2.1.7. Συσχετίσεις (Pearson’s) των δεικτών Φ∆ εντός και εκτός σχολείου µεταξύ τριών 

µετρήσεων,( p-value), (Ν=614). 

 
 1

η
 µέτρηση 2

η
 µέτρηση 3

η
 µέτρηση 

∆είκτες Φ∆ εντός του σχολείου 

Συνολικά METs 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .37** 1.00  

3
η
 µέτρηση .36** .42** 1.00 

Σ∆ 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .37** 1.00  

3
η
 µέτρηση .39** .45** 1.00 

ΧΦ∆ 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .41** 1.00  

3
η
 µέτρηση .32** .40** 1.00 

∆είκτες Φ∆ εκτός του σχολείου 

Συνολικά METs 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .78** 1.00  

3
η
 µέτρηση .80** .83** 1.00 

Σ∆ 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .79** 1.00  

3
η
 µέτρηση .81** .83** 1.00 

ΧΦ∆ 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .72** 1.00  

3
η
 µέτρηση .72** .77** 1.00 

 
**p<.01 (2-tailed) 
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Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης (METs: F (2, 1220) = 

7.99, p<.001, η
2
=.01, Σ∆: F (2,1220) = 

7.82, p<.001, η
2
=.01, ΧΦ∆: F (2, 1220) 

= 6.85, p=.001, η
2
=.01) ως προς τις 

αλλαγές των δεικτών στις τρεις µετρή-

σεις.  

Στην ανάλυση των contrasts ανα-

δείχτηκαν στατιστικά σηµαντικές δια-

φορές στα συνολικά METs ανάµεσα: 

(α) στην 1
η
 και 2

η
 µέτρηση F (1, 610) = 

45.55, p<.001, (η
2
=.07) και (β) στην 1

η
 

και 3
η
 µέτρηση F (1, 610) = 50.70, 

p<.001, (η
2
=.08), καθώς επίσης, σηµα-

ντικές διαφορές ως προς τις αλλαγές 

των συνολικών METs ανάµεσα στα 

αγόρια και στα κορίτσια από την 1
η
 

στην 3
η
 µέτρηση F (1, 610) = 5.16, 

p<.05, (η
2
=.01) και ανάµεσα στους/στις 

µαθητές/τριες Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης από 

την 1
η
 στη 2

η
 µέτρηση F (1, 610) = 

12.07, p<.001, (η
2
=.02) και από τη 2

η
 

στην 3
η
 µέτρηση F (1, 610) = 12.05, 

p<.001, (η
2
=.02) (Σχήµα 4.2.1.4).  

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν στατι-

στικά σηµαντικές διαφορές στον Σ∆ 

των ΜΕΦ∆ ανάµεσα: (α) στην 1
η
 και 

2
η
 µέτρηση F (1, 610) = 42.54, p<.001, 

(η
2
=.07) και (β) στην 1

η
 και 3

η
 µέτρηση 

F (1, 610) = 47.65, p<.001, (η
2
=.07), 

καθώς επίσης, σηµαντικές διαφορές ως 

προς τις αλλαγές του Σ∆ των ΜΕΦ∆ 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών από την 

1
η
 στην 3

η
 µέτρηση F (1, 610) = 7.30, 

p<.01, (η
2
=.01) και µεταξύ µαθητών 

/τριών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης από την 1
η
 στη 

2
η
 µέτρηση F (1, 610) = 10.34, p=.001, 

(η
2
=.02) και από τη 2

η
 στην 3

η
 µέτρηση 

F (1, 610) = 12.91, p<.001, (η
2
=.02) 

(Σχήµα 4.2.1.5).  
Τέλος, βρέθηκαν στατιστικά σηµα-

ντικές διαφορές στον ΧΦ∆ ανάµεσα: 

(α) στην 1
η
 και 2

η
 µέτρηση F (1, 610) = 

24.57, p<.001, (η
2
=.04) και (β) στην 2

η
 

και 3
η
 µέτρηση F (1, 610) = 8.08, 

p<.01, (η
2
=.01) και (γ) στην 1

η
 και 3

η
 

µέτρηση F (1, 610) = 53.53, p<.001, 

(η
2
=.08), καθώς επίσης, σηµαντικές 

διαφορές ως προς τις αλλαγές του 

ΧΦ∆ µεταξύ µαθητών/τριών Ε΄ και 

ΣΤ΄ τάξης από την 1
η
 στη 2

η
 µέτρηση F 

(1, 610) = 13.44, p<.001, (η
2
=.02) και 

από τη 2
η
 στην 3

η
 µέτρηση F (1, 610) = 

7.15, p<.01, (η
2
=.01) (Σχήµα 4.2.1.6).  

Στους ελέγχους των επιδράσεων µε-

ταξύ των οµάδων διαπιστώθηκε µόνο 

στατιστικά σηµαντική επίδραση του 

φύλου στα συνολικά METs F(1, 

610)=46.38, p<.001, (η
2
=.07), στον Σ∆ 

F(1, 610)=63.47, p<.001, (η
2
=.09) και 

στον ΧΦ∆ F(1, 610)=12.58, p<.001, 

(η
2
=.02). 

Σχετικά µε τη διαχρονική αξιολόγη-

ση της Φ∆ στη διάρκεια εκτός του σχο-

λείου, κατά την ανάλυση των δεδοµέ-

νων των δεικτών της Φ∆ µε τη χρήση 

της RM-ANOVA, εξασφαλίστηκε η 

προϋπόθεση της σφαιρικότητας στην 

ανάλυση του ΧΦ∆ (W = 1.00, χ
2
 (2) = 

3.13, p=.209). Αντίθετα, στην ανάλυση 

των METs και του Σ∆ χρησιµοποιή-

θηκε ο δείκτης Huynh-Feldt epsilon ε = 

.99 για τη διόρθωση των βαθµών 

ελευθερίας, επειδή δεν ικανοποιήθηκε 

η προϋπόθεση της σφαιρικότητας των 

METs: W = .99, χ
2
 (2) = 6.82, p<.05 

και του Σ∆: W = .99, χ
2
 (2) = 6.70, 

p<.05. Στη συνέχεια, στον έλεγχο των 

επιδράσεων µέσα στις οµάδες, τα απο-

τελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν στα-

τιστικά σηµαντικές διαφορές: (α) µετα-

ξύ των τριών µετρήσεων ως προς τους 

δείκτες της Φ∆ (METs: F (1.99, 

1216.43) = 22.93, p<.001, η
2
=.04, Σ∆: 

F (2, 1216.66) = 15.32, p<.001, η
2
=.02, 

ΧΦ∆: F (2, 1220) = 53.32, p<.001, 

η
2
=.08) και (β) µεταξύ µαθητών/τριών 

Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως προς τις αλλαγές 

των δεικτών στις τρεις µετρήσεις 

(METs: F (1.99, 1216.43) = 8.75, 

p<.001, η
2
=.01, Σ∆: F (2, 1216.66) = 

8.14, p<.001, η
2
=.01, ΧΦ∆: F (2, 1220) 

= 9.62, p<.001, η
2
=.02).  

Στην ανάλυση των contrasts αναδεί-

χτηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφο-

ρές στα συνολικά METs ανάµεσα: (α) 

στη 2
η
 και 3

η
 µέτρηση F (1, 610) = 
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47.52, p<.001, (η
2
=.07) και (β) στην 1

η
 

και 3
η
 µέτρηση F (1, 610) = 22.12, 

p<.001, (η
2
=.04), καθώς επίσης, σηµα-

ντικές διαφορές ως προς τις αλλαγές 

των συνολικών METs µεταξύ µαθητών 

/τριών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης από την 1
η
 στη 

2
η
 µέτρηση F (1, 610) = 15.46, p<.001, 

(η
2
=.03) και από την 1

η
 στην 3

η
 µέτρη-

ση F (1, 610) = 7.50, p<.01, (η
2
=.01) 

(Σχήµα 4.2.1.4). 

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν στατι-

στικά σηµαντικές διαφορές στον Σ∆ 

ανάµεσα: (α) στην 1
η
 και 2

η
 µέτρηση F 

(1, 610) = 9.68, p<.01, (η
2
=.02), (β) 

στη 2
η
 και 3

η
 F (1, 610) = 33.31, 

p<.001, (η
2
=.05) και (γ) στην 1

η
 και 3

η
 

µέτρηση F (1, 610) = 5.10, p<.05, 

(η
2
=.01), καθώς επίσης, σηµαντικές 

διαφορές ως προς τις αλλαγές του Σ∆ 

µεταξύ µαθητών/τριών Ε΄ και ΣΤ΄ τά-

ξης από την 1
η
 στη 2

η
 µέτρηση F (1, 

610) = 14.92, p=.001, (η
2
=.02), από τη 

2
η
 στην 3

η
 µέτρηση F (1, 610) = 4.52, 

p<.05, (η
2
=.01) και από την 1

η
 στην 3

η
 

µέτρηση F (1, 610) = 4.03, p<.05, 

(η
2
=.01) (Σχήµα 4.2.1.5).  

Τέλος, βρέθηκαν στατιστικά σηµα-

ντικές διαφορές στον ΧΦ∆ ανάµεσα: 

(α) στη 2
η
 και 3

η
 µέτρηση F (1, 610) = 

83.97, p<.001, (η
2
=.12) και (β) στην 1

η
 

και 3
η
 µέτρηση F (1, 610) = 74.72, 

p<.001, (η
2
=.11), καθώς επίσης, σηµα-

ντικές διαφορές ως προς τις αλλαγές 

του ΧΦ∆ µεταξύ µαθητών/τριών Ε΄ και 

ΣΤ΄ τάξης από την 1
η
 στη 2

η
 µέτρηση F 

(1, 610) = 14.41, p<.001, (η
2
=.02) και 

από την 1
η
 στην 3

η
 µέτρηση F (1, 610) 

= 13.52, p<.001, (η
2
=.02) (Σχήµα 

4.2.1.6.).  

Στους ελέγχους των επιδράσεων µε-

ταξύ των οµάδων διαπιστώθηκε στατι-

στικά σηµαντική επίδραση: (α) του 

φύλου στα συνολικά METs F(1, 

610)=45.26, p<.001, (η
2
=.07), στον Σ∆ 

F(1, 610)=61.77, p<.001, (η
2
=.09) και 

στον ΧΦ∆ F(1, 610)=17.27, p<.001, 

(η
2
=.03) και (β) της ηλικίας στα συνο-

λικά METs F(1, 610)=5.23, p<.05, 

(η
2
=.01) και στον Σ∆ F(1, 610)=4.19, 

p<.05, (η
2
=.01). 

.

 

 

Σχήµα 4.2.1.4. ∆ιαχρονική αξιολόγηση των συνολικών METs εντός και εκτός σχολείου (Ν=614). 

 

Εντός του σχολείου: 1
η
+2

η
 µέτρηση → p<.001, 1

η
+3

η
 µέτρηση → p<.001. 

Εκτός του σχολείου:2
η
+3

η
 µέτρηση → p<.001, 1

η
+3

η
 µέτρηση → p<.001. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ METs Φ∆ 
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Σχήµα 4.2.1.5. ∆ιαχρονική αξιολόγηση του Σταθµισµένου ∆είκτη της Φυσικής ∆ραστηριότητας εντός 

και εκτός σχολείου (Ν=614). 

 

Εντός του σχολείου: 1
η
+2

η
 µέτρηση → p<.001, 1

η
+3

η
 µέτρηση → p<.001. 

Εκτός του σχολείου:1
η
+2

η
 µέτρηση → p<.001, 2

η
+3

η
 µέτρηση → p<.001, 1

η
+3

η
 µέτρηση → p<.05. 

 

 

 
 
Σχήµα 4.2.1.6. ∆ιαχρονική αξιολόγηση του χρόνου που αφιερώνεται στη Φυσική ∆ραστηριότητα εντός 

και εκτός σχολείου (Ν=614). 

 

Εντός του σχολείου: 1
η
+2

η
 µέτρηση → p<.001, 2

η
+3

η
 µέτρηση → p<.01, 1

η
+3

η
 µέτρηση → p<.001. 

Εκτός του σχολείου: 2
η
+3

η
 µέτρηση → p<.001, 1

η
+3

η
 µέτρηση → p<.001. 

 

Συµπερασµατικά λοιπόν, παρατηρή-

θηκε: (α) από την 1
η
 στη 2

η
 µέτρηση 

αύξηση της Φ∆ των µαθητών/τριών 

στο σχολείο µε παράλληλη µείωση της 

Φ∆ εκτός σχολείου και (β) από τη 2
η
 

στη 3
η
 µέτρηση σταθερότητα της Φ∆ 

ΧΡΟΝΟΣ Φ∆ 
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των µαθητών/τριών στη διάρκεια του 

σχολείου και αύξηση της Φ∆ στη 

διάρκεια εκτός σχολείου. Με άλλα 

λόγια, η Φ∆ των µαθητών/τριών στη 

διάρκεια του σχολείου αυξάνεται αρχι-

κά και µετά σταθεροποιείται διατηρώ-

ντας την αύξηση µέχρι το τέλος του 

σχολικού έτους. Αντίθετα, η Φ∆ στη 

διάρκεια εκτός σχολείου µειώνεται 

αρχικά και µετά αυξάνεται, µε αποτέ-

λεσµα να είναι αρκετά µεγαλύτερη στο 

τέλος, σε σχέση µε την αρχή του σχολι-

κού έτους. Το φύλο εµφανίζεται να 

επηρεάζει τις αλλαγές των συνολικών 

METs και του Σ∆ των ΜΕΦ∆ που 

πραγµατοποιούνται µέσα στο σχολείο, 

ενώ η ηλικία εµφανίζεται να επηρεάζει 

αφ’ ενός τις αλλαγές του ΧΦ∆ µέσα 

στο σχολείο και αφ’ ετέρου όλους τους 

δείκτες της Φ∆ στην οποία συµµε-

τείχαν οι µαθητές/τριες εκτός σχο-

λείου. 

4.2.2. ∆ιαχρονική αξιολόγηση των 
∆ιατροφικών Συνηθειών των µαθη-
τών/τριών 

Οι ∆Σ αξιολογήθηκαν µε το ΕΣΚΤ. 

Οι µαθητές/τριες απάντησαν στην ερώ-

τηση «Πόσο συχνά καταναλώνεις τις 

τροφές;» µε εξαβάθµια κλίµακα, όπως: 

“2 ή περισσότερες φορές την ηµέρα” 

(“6”), “1 φορά την ηµέρα” (“5”), “4-6 

φορές την εβδοµάδα” (“4”), “1-3 φορές 

την εβδοµάδα” (“3”), “1-2 φορές το 

µήνα” (“2”) και “ποτέ” (“1”). Οι 

τροφές οµαδοποιήθηκαν σε έξι κατηγο-

ρίες, όπως γαλακτοκοµικά, δηµητρια-

κά, πρωτεϊνούχες τροφές, φρούτα, λα-

χανικά και ανθυγιεινές τροφές. Στον 

Πίνακα 4.2.2.1. απεικονίζονται οι µε-

σοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της 

συχνότητας κατανάλωσης κάθε οµάδας 

τροφίµων από τους µαθητές/τριες ανά 

κατηγορία φύλου και ηλικίας και σε 

κάθε µέτρηση. Όπως παρατηρείται από 

τους µέσους όρους, οι µαθητές/τριες 

κατανάλωναν περίπου και στις τρεις 

µετρήσεις, λιγότερο από “4-6 φορές 

την εβδοµάδα” γαλακτοκοµικά, λιγότε-

ρο από “1-3 φορές την εβδοµάδα” δη-

µητριακά και πρωτεϊνούχες τροφές, 

περισσότερο από “4-6 φορές την εβδο-

µάδα” φρούτα, περισσότερο από “1-3 

φορές την εβδοµάδα” λαχανικά και πε-

ρισσότερο από “1-2 φορές το µήνα” 

ανθυγιεινές τροφές.  

Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε, στις 

τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα, ότι µεγάλα 

ποσοστά µαθητών/τριών πίνουν ένα 

ποτήρι γάλα “δύο ή περισσότερες φο-

ρές την ηµέρα” (42.2%, 39.5% και 

39.8%), ένα ποτήρι γάλα “µία φορά 

την ηµέρα” (41.5%, 40.7%, 42.3%) και 

καταναλώνουν ένα κοµµάτι τυρί “µία 

φορά την ηµέρα” (26.4%, 23.8% και 

19.2%). Επιπλέον, στις τρεις µετρή-

σεις, τα ποσοστά των µαθητών/τριών 

που καταναλώνουν πάνω από µία φέτα 

ψωµί την ηµέρα, ανήλθαν σε 70.4%, 

68.8%,69.1% και τα ποσοστά των 

µαθητών/τριών που καταναλώνουν “1-

3 φορές την εβδοµάδα” µία µερίδα ρύζι 

ανήλθαν σε 42.1%, 39.5%, 36.7% και 

µία µερίδα ζυµαρικά σε 49.4%, 55.5%, 

52.3%. Παρόµοια, στις τρεις µετρή-

σεις, οι µαθητές/τριες κατανάλωναν 

“1-3 φορές την εβδοµάδα” µία µπρι-

τζόλα (46.3%, 41.7%, 42.9%), µία µε-

ρίδα κοτόπουλο (47.8%, 43.6%, 

49.6%), µία µερίδα ψάρι (50.5%, 

47.6%, 50.1%) και µία µερίδα όσπρια 

(43.3%, 43.1% 51.7%).  

Όσον αφορά στην κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών, στις τρεις µε-

τρήσεις, το 2.0%, 2.0%, 2.4% των µα-

θητών/τριών κατανάλωνε µία µερίδα 

µαγειρεµένα λαχανικά “µία φορά την 

ηµέρα”, ενώ το 28.4%, 28.4%, 30.2% 

“1-3 φορές την εβδοµάδα”. Παράλλη-

λα, οι µαθητές/τριες κατανάλωναν “µία 

φορά την ηµέρα” µία µερίδα φρέσκα 

λαχανικά ή σαλάτα (36%, 35.1%, 

35.0%), ένα φρούτο (35.1%, 36.6%, 

36.5%) και ένα ποτήρι χυµό φρούτου 

(34.8%, 38.3%, 35.3%). 
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Πίνακας 4.2.2.1. Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα της συχνότητας κατανάλωσης τροφών από τους 

µαθητές\τριες, όπως αξιολογήθηκε µε το ερωτηµατολόγιο ΕΣΚΤ, σε κάθε µέτρηση. 

 

Γαλακτοκοµικά 
ΜΟ (ΤΑ) 

∆ηµητριακά 
ΜΟ (ΤΑ) 

Πρωτεϊνούχες 
τροφές 

ΜΟ (ΤΑ) 

Φρούτα  
ΜΟ (ΤΑ) 

Λαχανικά 
ΜΟ (ΤΑ) 

Ανθυγιεινές 
τροφές 

ΜΟ (ΤΑ) 
Κατηγορίες 

1η µέτρηση (Ν=644) 

Αγόρια 3.77 (.83) 3.02 (.50) 2.72 (.46) 4.44 (.98) 3.16 (1.02) 2.37 (.54) 

Κορίτσια 3.91 (.80) 2.97 (.49) 2.75 (.44) 4.45 (.97) 3.35 (.86) 2.24 (.47) 

Ε΄ τάξη 3.89 (.87) 3.05 (.52) 2.76 (.47) 4.53 (.98) 3.29 (1.03) 2.36 (.54) 

ΣΤ΄ τάξη 3.79 (.77) 2.95 (.47) 2.71 (.43) 4.38 (.97) 3.22 (.88) 2.27 (.48) 

Σύνολο 3.83 (.81) 2.99 (.49) 2.73 (.45) 4.44 (.98) 3.25 (.95) 2.31 (.51) 

 2η µέτρηση (Ν=659) 

Αγόρια 3.71 (.80) 2.97 (.51) 2.67 (.46) 4.57 (1.01) 3.10 (1.00) 2.33 (.50) 

Κορίτσια 3.88 (.77) 2.92 (.48) 2.72 (.45) 4.63 (.99) 3.34 (.86) 2.22 (.44) 

Ε΄ τάξη 3.85 (.80) 3.01 (.52) 2.72 (.47) 4.67 (.99) 3.24 (.96) 2.33 (.52) 

ΣΤ΄ τάξη 3.75 (.77) 2.90 (.47) 2.67 (.44) 4.54 (1.00) 3.20 (.93) 2.24 (.43) 

Σύνολο 3.79 (.79) 2.94 (.49) 2.69 (.45) 4.60 (1.00) 3.21 (.95) 2.28 (.47) 

 3η µέτρηση (Ν=665) 

Αγόρια 3.73 (.71) 2.98 (.47) 2.67 (.39) 4.49 (.93) 3.19 (.92) 2.39 (.49) 

Κορίτσια 3.80 (.76) 2.87 (.46) 2.66 (.40) 4.52 (.97) 3.25 (.79) 2.24 (.46) 

Ε΄ τάξη 3.85 (.75) 2.98 (.47) 2.69 (.41) 4.55 (.97) 3.25 (.88) 2.32 (.51) 

ΣΤ΄ τάξη 3.69 (.72) 2.89 (.46) 2.65 (.35) 4.47 (.92) 3.19 (.85) 2.33 (.46) 

Σύνολο 3.76 (.74) 2.93 (.46) 2.67 (.40) 4.50 (.95) 3.22 (.86) 2.32 (.48) 

 

Τέλος, σχετικά µε την κατανάλωση 

ανθυγιεινών τροφών οι µαθητές/τριες 

κατανάλωναν “1-3 φορές την εβδοµά-

δα” ένα µπισκότο ή ένα κοµµάτι κέικ 

(30.7%, 36.3%, 34.9%), µία σοκολάτα 

(31.8%, 29.6%, 30.5%), ένα πακέτο 

σνακ (20.2%, 20.8%, 23.0%), ένα λου-

κάνικο (19,7%, 19.0%, 17.0%), ένα 

σουβλάκι (22.0%, 24.1%, 23.2%), ένα 

γύρο (26.4%, 24.0%, 24.8%), µία πίτσα 

(22.2%, 21.1%, 19.29%), µία πίτα 

(33.4%, 29.8%, 32.8%), µία µερίδα 

τηγανιτές πατάτες (37.1%, 37.8%, 

40.6%) και ένα αναψυκτικό (25.8%, 

26.3%, 29.5%), στις τρεις µετρήσεις 

αντίστοιχα. 

Κατά την εκτίµηση των διαφορών 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών και µε-

ταξύ µαθητών/τριών της Ε΄ και ΣΤ΄ τά-

ξης ως προς τη συχνότητα κατανάλω-

σης των τροφών, που πραγµατοποιήθη-

κε µε τον έλεγχο t-test για ανεξάρτητα 

δείγµατα και επίπεδο σηµαντικότητας 

p≤.05, παρατηρήθηκε ότι στατιστικά 

σηµαντικά: (α) τα κορίτσια καταναλώ-

νουν πιο συχνά γαλακτοκοµικά (t=-

2.14, p<.05, t=-2.63, p<.01) στην 1
η
 

και 2
η
 µέτρηση και φρούτα - λαχανικά 

(t=-2.44, p<.05) στη 2
η
 µέτρηση, σε 

σχέση µε τα αγόρια, (β) τα αγόρια κα-

ταναλώνουν πιο συχνά δηµητριακά 

(t=2.94, p<.01) στην 3
η
 µέτρηση και 

ανθυγιεινές τροφές (t=3.21, p=.001, 

t=3.12, p<.01, t=4.07, p<.001) στις 

τρεις µετρήσεις, σε σχέση µε τα κορί-

τσια (Σχήµα 4.2.2.1.) και (γ) οι µαθη-

τές/τριες της Ε΄ τάξης καταναλώνουν 

πιο συχνά γαλακτοκοµικά (t=2.80,  
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Σχήµα 4.2.2.1. ∆ιαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τη συχνότητα κατανάλωσης 

ανθυγιεινών τροφών, σε κάθε µέτρηση. 

**p<.01, ***p≤.001 

 
 

p<.01) στην 3
η
 µέτρηση, δηµητριακά 

(t=2.62, p<.01, t=2.88, p<.01, t=2.65, 

p<.01) στις τρεις µετρήσεις (Σχήµα 

4.2.2.2.) και ανθυγιεινές τροφές 

(t=2.36, p<.05, t=2.36, p<.05) στην 1
η
 

και 2
η
 µέτρηση, σε σχέση µε τους/τις 

µαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης (Π-Πίνα-

κας 4.2.2.1., Π-Πίνακας 4.2.2.2.). 

Για τη διαχρονική αξιολόγηση της 

συχνότητας κατανάλωσης τροφών 

στους/στις µαθητές/τριες χρησιµοποιή-

θηκε η Ανάλυση ∆ιακύµανσης δύο 

παραγόντων µε επαναλαµβανόµενες 

µετρήσεις (RM-ANOVA) όπου και 

εξετάστηκε αν η συχνότητα κατανάλω-

σης τροφών διέφερε στατιστικά σηµα-

ντικά µεταξύ των τριών µετρήσεων και 

αν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και στα 

κορίτσια και ανάµεσα στους/στις µαθη-

τές/τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως προς 

τις αλλαγές της συχνότητας κατανάλω-

σης τροφών στις διαδοχικές µετρήσεις. 

Στον Πίνακα 4.2.2.2. απεικονίζονται οι 

µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

της συχνότητας κατανάλωσης τροφί-

µων κάθε οµάδας φύλου και κάθε ηλι-

κιακής οµάδας και στις τρεις µετρή-

σεις. 

Στη διαχρονική αξιολόγηση της συ-

χνότητας κατανάλωσης τροφών από 

τους µαθητές/τριες παρατηρήθηκε ότι 

οι συσχετίσεις µεταξύ των τριών µε-

τρήσεων, εµφάνισαν το χαρακτηριστι-

κό των διαχρονικών σχεδιασµών, αφού 

οι συσχετίσεις µεταξύ διαδοχικών µε-

τρήσεων ήταν υψηλότερες από τις συ-

σχετίσεις µεταξύ µη διαδοχικών µετρή-

σεων. Οι συντελεστές συσχέτισης 

(Pearson’ r) κυµάνθηκαν από .56 έως 

.83 (p<.01) (Πίνακας 4.2.2.3.). Στην 

ανάλυση των δεδοµένων της συχνότη-

τας κατανάλωσης των τροφών µε τη 

χρήση της RM-ANOVA διορθώθηκαν 

οι βαθµοί ελευθερίας µε τη χρήση 

Huynh-Feldt epsilon (ε), επειδή ο έλεγ-

χος Mauchly’s έδειξε ότι η προϋπόθε-

ση της σφαιρικότητας δεν εξασφαλίζε-

ται στις µετρήσεις συχνότητας κατανά-

λωσης των οµάδων τροφών. Πιο συ- 

  
Συχνότητα κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφών 

2.39 

2.24 2.24 

2.37 

2.33 

2.22 

2.05 

2.1 

2.15 

2.2 

2.25 

2.3 

2.35 

2.4 

2.45 

2.5 

2.55 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση 

Αγόρια 
Κορίτσια 

*** ** *** 
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Σχήµα 4.2.2.2. ∆ιαφορές µεταξύ µαθητών/τριών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως προς τη συχνότητα 

κατανάλωσης δηµητριακών, σε κάθε µέτρηση. 

*p<.05, **p<.01 

 

γκεκριµένα, το τεστ Mauchly’s ήταν 

στατιστικά σηµαντικό στην ανάλυση 

της συχνότητας κατανάλωσης γαλα-

κτοκοµικών W = .89, χ
2
 (2) = 69.81, 

p<.001, ε=.91, δηµητριακών W = .91, 

χ
2
 (2) = 56.71, p<.001, ε=.93, πρω-

τεϊνούχων τροφών W = .87, χ
2
 (2) = 

84.79, p<.001, ε=.89, φρούτων και λα-

χανικών W = .89, χ
2
 (2) = 68.21, 

p<.001, ε=.91, φρούτων W = .93, χ
2
 (2) 

= 43.81, p<.001, ε=.94, λαχανικών W = 

.93, χ
2
 (2) = 45.37, p<.001 ε=.91 και 

ανθυγιεινών τροφών W = .96, χ
2
 (2) = 

24.84, p<.001, ε=.97. 

Σχετικά µε τη συχνότητα κατανάλω-

σης γαλακτοκοµικών από τους µαθητές 

/τριες στον έλεγχο των επιδράσεων 

µέσα στις οµάδες, τα αποτελέσµατα 

έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφο-

ρές µεταξύ των µετρήσεων ως προς τη 

συχνότητα κατανάλωσης γαλακτοκοµι-

κών F (1.82, 1109.29) = 5.05, p<.01, 

(η
2
=.01) και µεταξύ αγοριών και κορι-

τσιών ως προς τις αλλαγές της 

συχνότητας κατανάλωσης γαλακτοκο-

µικών στις τρεις µετρήσεις F (1.82, 

1109.29) =4.82, p<.05, (η
2
=.01). Επι-

πρόσθετα, στην ανάλυση των contrasts 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές: (α) ως προς τη συχνότητα 

κατανάλωσης γαλακτοκοµικών ανάµε-

σα στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση F (1, 610) = 

7.62, p<.01, (η
2
=.01) και (β) ως προς 

τις αλλαγές της συχνότητας κατανάλω-

σης γαλακτοκοµικών ανάµεσα στα 

αγόρια και στα κορίτσια από τη 2
η
 

στην 3
η
 µέτρηση F (1, 610) = 7.68, 

p<.01, (η
2
=.01) και από την 1

η
 στην 3

η
 

µέτρηση F (1, 610) = 6.25, p<.05, 

(η
2
=.01) (Σχήµα 4.2.2.3.). 

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν στατιστι-

κά σηµαντικές διαφορές στον έλεγχο 

των επιδράσεων µέσα στις οµάδες, µε-

ταξύ των µετρήσεων ως προς τη συ-

χνότητα κατανάλωσης δηµητριακών F 

(1.85, 1119.21) = 8.41, p<.001, 

(η
2
=.01) και µεταξύ αγοριών και κορι-

τσιών ως προς τις αλλαγές της συχνό-

τητας κατανάλωσης δηµητριακών στις 

τρεις µετρήσεις F (1.85, 1119.21) = 

4.72, p<.05, (η
2
=.01). Στην ανάλυση 

των contrasts διαπιστώθηκαν στατιστι-

κά σηµαντικές διαφορές: (α) ως προς 

τη συχνότητα κατανάλωσης δηµητρια- 

Συχνότητα κατανάλωσης δηµητριακών 

3.05 

3.01 
2.98 

2.95 

2.90 2.89 

2.8 
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3 

3.05 

3.1 

3.15 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση 

Σ
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χ
ν
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** 

** 
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Πίνακας 4.2.2.2. Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα της συχνότητας κατανάλωσης τροφών από τους 

µαθητές\τριες, όπως αξιολογήθηκε µε το ερωτηµατολόγιο ΕΣΚΤ και στις τρεις µετρήσεις. 

 

Γαλακτοκοµικά 
ΜΟ (ΤΑ) 
(Ν=614) 

∆ηµητριακά 
ΜΟ (ΤΑ) 
(Ν=609) 

Πρωτεϊνούχες 
τροφές 

ΜΟ (ΤΑ) 
(Ν=614) 

Φρούτα  
ΜΟ (ΤΑ) 
(Ν=613) 

Λαχανικά 
ΜΟ (ΤΑ) 
(Ν=614) 

Ανθυγιεινές 
τροφές 

ΜΟ (ΤΑ) 
(Ν=611) 

Κατηγορίες 

1η µέτρηση  

Αγόρια 3.76 (.81) 3.00 (.50) 2.71 (.46) 4.42 (.98) 3.13 (1.01) 2.37 (.53) 

Κορίτσια 3.92 (.80) 2.98 (.49) 2.76 (.44) 4.47 (.97) 3.36 (.86) 2.25 (.46) 

Ε΄ τάξη 3.88 (.87) 3.05 (.51) 2.76 (.47) 4.53 (.98) 3.28 (1.03) 2.36 (.54) 

ΣΤ΄ τάξη 3.80 (.76) 2.94 (.47) 2.72 (.43) 4.38 (.97) 3.21 (.88) 2.27 (.48) 

Σύνολο 3.83 (.81) 2.99 (.49) 2.73 (.45) 4.45 (.97) 3.24 (.95) 2.31 (.51) 

 2η µέτρηση  

Αγόρια 3.74 (.76) 2.98 (.49) 2.69 (.44) 4.59 (1.0) 3.14 (1.01) 2.33 (.49) 

Κορίτσια 3.87 (.77) 2.92 (.48) 2.71 (.45) 4.65 (.98) 3.31 (.86) 2.22 (.44) 

Ε΄ τάξη 3.87 (.79) 3.01 (.50) 2.73 (.46) 4.70 (.97) 3.25 (.97) 2.33 (.52) 

ΣΤ΄ τάξη 3.75 (.75) 2.91 (.47) 2.68 (.43) 4.55 (1.00) 3.20 (.93) 2.24 (.43) 

Σύνολο 3.80 (.77) 2.95 (.49) 2.70 (.45) 4.62 (.99) 3.22 (.95) 2.28 (.47) 

 3η µέτρηση  

Αγόρια 3.70 (.69) 2.99 (.47) 2.67 (.40) 4.51 (.91) 3.19 (.93) 2.40 (.49) 

Κορίτσια 3.79 (.76) 2.86 (.45) 2.66 (.40) 4.53 (.96) 3.23 (.79) 2.24 (.45) 

Ε΄ τάξη 3.86 (.72) 2.98 (.47) 2.69 (.42) 4.58 (.96) 3.24 (.88) 2.32 (.51) 

ΣΤ΄ τάξη 3.69 (.72) 2.89 (.46) 2.65 (.38) 4.48 (.92) 3.19 (.86) 2.32 (.45) 

Σύνολο 3.76 (.72) 2.93 (.46) 2.67 (.40) 4.52 (.94) 3.21 (.87) 2.32 (.48) 

 

κών ανάµεσα στην 1
η
 και 2

η
 µέτρηση F 

(1, 605) = 6.88, p<.01, (η
2
=.01) και 

στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση F (1, 605) = 

12.94, p<.001, (η
2
=.02) και (β) ως προς 

τις αλλαγές της συχνότητας κατανάλω-

σης δηµητριακών ανάµεσα στα αγόρια 

στα κορίτσια από τη 2
η
 στην 3

η
 µέτρη-

ση F (1, 605) = 5.89, p<.05, (η
2
=.01) 

και από την 1
η
 στην 3

η
 µέτρηση F (1, 

605) = 7.07, p<.01, (η
2
=.01) (Σχήµα 

4.2.2.3.). 

Στη συνέχεια, στον έλεγχο των επι-

δράσεων µέσα στις οµάδες, βρέθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µετα-

ξύ των µετρήσεων µόνο ως προς τη 

συχνότητα κατανάλωσης πρωτεϊνού-

χων τροφών F (1.78, 1087.91) = 12.55, 

p<.001, (η
2
=.02). Στην ανάλυση των 

contrasts διαπιστώθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ως προς τη συ-

χνότητα κατανάλωσης πρωτεϊνούχων 

τροφών ανάµεσα στην 1
η
 και 2

η
 µέτρη-

ση F (1, 610) = 5.30, p<.05, (η
2
=.01), 

στην 2
η
 και 3

η
 µέτρηση F (1, 610) = 

9.45, p<.01, (η
2
=.02) και ανάµεσα στην 

1
η
 και 3

η
 µέτρηση F (1, 610) = 22.14, 

p<.001, (η
2
=.04) καθώς επίσης, σηµα-

ντικές διαφορές ως προς τις αλλαγές 

της συχνότητας κατανάλωσης πρωτεϊ-

νούχων τροφών ανάµεσα στα αγόρια 

και στα κορίτσια από τη 2
η
 στην 3

η
 µέ-

τρηση F (1, 610) = 3.93, p<.05, 

(η
2
=.01) και από την 1

η
 στην 3

η
 

µέτρηση F (1, 610) = 5.03, p<.05, 

(η
2
=.01) (Σχήµα 4.2.2.4.). 

Παράλληλα, παρατηρήθηκαν στον 



Αποτελέσµατα 

 107 

Πίνακας 4.2.2.3. Συσχετίσεις (Pearson’ r) µεταξύ των τριών µετρήσεων της συχνότητας κατανάλωσης 

τροφών (p-value). 

 
 1

η
 µέτρηση 2

η
 µέτρηση 3

η
 µέτρηση 

Γαλακτοκοµικά (Ν=614) 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .81** 1.00  

3
η
 µέτρηση .69** .81** 1.00 

∆ηµητριακά (Ν=609) 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .68** 1.00  

3
η
 µέτρηση .57** .74** 1.00 

Πρωτεϊνούχες τροφές (Ν=614) 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .65** 1.00  

3
η
 µέτρηση .64** .80** 1.00 

Φρούτα - Λαχανικά (Ν=613) 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .80** 1.00  

3
η
 µέτρηση .71** .83** 1.00 

Φρούτα (Ν=613) 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .73** 1.00  

3
η
 µέτρηση .62** .76** 1.00 

Λαχανικά (Ν=614) 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .78** 1.00  

3
η
 µέτρηση .64** .76** 1.00 

Ανθυγιεινές τροφές (Ν=611) 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .68** 1.00  

3
η
 µέτρηση .64** .73** 1.00 

 
**p<.01 (2-tailed) 

 

έλεγχο των επιδράσεων µέσα στις οµά-

δες, στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των µετρήσεων ως προς τη συ-

χνότητα κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών F (1.82, 1109.68) = 6.92, 

p=.001, (η
2
=.01) και µεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών ως προς τις αλλαγές της 

συχνότητας κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών στις τρεις µετρήσεις F 

(1.82, 1109.68)= 4.21, p<.05, (η
2
=.01). 

Στην ανάλυση των contrasts διαπιστώ-

θηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφο-

ρές: (α) ως προς τη συχνότητα κατανά-

λωσης φρούτων και λαχανικών ανάµε-

σα στην 1
η
 και 2

η
 µέτρηση F (1, 609) = 

13.30, p<.001, (η
2
=.02) και ανάµεσα 

στη 2
η
 και 3

η
 µέτρηση F (1, 609) = 

9.88, p<.01, (η
2
=.02) και (β) ως προς 

τις αλλαγές της συχνότητας κατανάλω-

σης φρούτων και λαχανικών ανάµεσα 

στα αγόρια και στα κορίτσια από τη 2
η
 

στην 3
η
 µέτρηση F (1, 609) = 5.64, 

p<.05, (η
2
=.01) και από την 1

η
 στην 3

η
 

µέτρηση F (1, 609) = 6.03, p<.05, 

(η
2
=.01) (Σχήµα 4.2.2.4.).  

Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µετά-

ξύ των µετρήσεων ως προς τη συχνό-

τητα κατανάλωσης φρούτων F (1.89, 

1147.84) = 15.60, p<.001, (η
2
=.03) και 
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 (α)                                                                                 (β) 

 

Σχήµα 4.2.2.3. (α) ∆ιαχρονική αξιολόγηση της συχνότητας κατανάλωσης γαλακτοκοµικών (Ν=614), 

1
η
+3

η
 µέτρηση → p<.01,  

(β) ∆ιαχρονική αξιολόγηση της συχνότητας κατανάλωσης δηµητριακών (Ν=609), 1
η
+2

η
 µέτρηση → 

p<.01, 1
η
+3

η
 µέτρηση → p<.001. 

 

 

      

(α)                                                                               (β) 

 

Σχήµα 4.2.2.4. (α) ∆ιαχρονική αξιολόγηση της συχνότητας κατανάλωσης πρωτεϊνούχων τροφών 

(Ν=614), 1
η
+2

η
 µέτρηση → p<.05, 2

η
+3

η
 µέτρηση → p<.01,  

1
η
+3

η
 → p<.001  

(β) ∆ιαχρονική αξιολόγηση της συχνότητας κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών (Ν=613),1
η
+2

η
 

µέτρηση → p<.001, 2
η
+3

η
 µέτρηση → p<.01. 

 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς 

τις αλλαγές της συχνότητας κατανάλω-

σης λαχανικών στις τρεις µετρήσεις F 

(1.88, 1147.26).= 6.34, p<.01, (η
2
=.01). 

Στην ανάλυση των contrasts διαπιστώ-

θηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ως προς τη συχνότητα κατανάλωσης 

φρούτων ανάµεσα στην 1
η
 και 2

η
 µέ-

τρηση F (1, 609) = 32.83, p<.001, 

(η
2
=.05), στη 2

η
 και 3

η
 µέτρηση F (1, 

609) = 12.86, p<.001, (η
2
=.02) και 

στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση F (1, 609) = 

4.39, p<.05, (η
2
=.01) καθώς και ως 

προς τις αλλαγές της συχνότητας κατα-

νάλωσης λαχανικών ανάµεσα στα αγό-

ρια και στα κορίτσια από τη 2
η
 στην 3

η
 

µέτρηση F (1, 610) = 6.79, p<.01, 

(η
2
=.01) και από την 1

η
 στην 3

η
 µέτρη-
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ση F (1, 610) = 9.50, p<.01, (η
2
=.02) 

(Σχήµα 4.2.2.5.). 

Τέλος, διαπιστώθηκαν στον έλεγχο 

των επιδράσεων µέσα στις οµάδες, 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές: (α) 

µεταξύ των µετρήσεων ως προς τη 

συχνότητα κατανάλωσης ανθυγιεινών 

τροφών F (1.94, 1176.54) = 4.01, 

p<.05, (η
2
=.01) και (β) µεταξύ µαθη-

τών/τριών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως προς τις 

αλλαγές της συχνότητας κατανάλωσης 

ανθυγιεινών τροφών στις τρεις µετρή-

σεις F (1.94, 1176.54) = 5.70, p<.01, 

(η
2
=.01). Στην ανάλυση των contrasts 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ως προς τη συχνότητα κατα-

νάλωσης ανθυγιεινών τροφών ανάµεσα 

στην 1
η
 και 2

η
 µέτρηση F (1, 607) = 

4.91, p<.05, (η
2
=.01) και ανάµεσα στη 

2
η
 και 3

η
 µέτρηση F (1, 607) = 8.42, 

p<.01, (η
2
=.01) καθώς και ως προς τις 

αλλαγές της συχνότητας κατανάλωσης 

ανθυγιεινών τροφών ανάµεσα στους 

/στις µαθητές/τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξης από τη 2
η
 στην 3

η
 µέτρηση F (1, 

607) = 9.99, p<.05, (η
2
=.02) και από 

την 1
η
 στην 3

η
 µέτρηση F (1, 607) = 

7.77, p<.01, (η
2
=.01) (Σχήµα 4.2.2.6.).

 

     

 (α)                                                                                (β) 

 
Σχήµα 4.2.2.5. (α) ∆ιαχρονική αξιολόγηση της συχνότητας κατανάλωσης φρούτων (Ν=613), 1

η
+2

η
 

µέτρηση → p<.001, 2
η
+3

η
 µέτρηση → p<.001, 1

η
+3

η
 µέτρηση → p<.05 

(β) ∆ιαχρονική αξιολόγηση της συχνότητας κατανάλωσης λαχανικών (Ν=614). 

 

 

Σχήµα 4.2.2.6. ∆ιαχρονική αξιολόγηση της συχνότητας κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφών (Ν=611), 

1
η
+2

η
 µέτρηση → p<.05, 2

η
+3

η
 µέτρηση → p<.01. 
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Όσον αφορά στους ελέγχους των 

επιδράσεων µεταξύ των οµάδων διαπι-

στώθηκε στατιστικά σηµαντική επίδρα-

ση: (α) του φύλου στη συχνότητα 

κατανάλωσης γαλακτοκοµικών F(1, 

610)=4.52, p<.05, (η
2
=.01), δηµητρια-

κών F(1, 605)=4.35, p<.05, (η
2
=.01) 

και ανθυγιεινών τροφών F(1, 607) 

=14.28, p<.001, (η
2
=.02) και (β) της 

ηλικίας στη συχνότητα κατανάλωσης 

γαλακτοκοµικών F(1, 610)=4.59, 

p<.05, (η
2
=.01) και δηµητριακών F(1, 

605)=8.87, p<.01, (η
2
=.01). 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµα-

τα, η συχνότητα κατανάλωσης γαλα-

κτοκοµικών, δηµητριακών και πρωτεϊ-

νούχων τροφών µειώθηκε στη διάρκεια 

του σχολικού έτους (από την 1
η
 στην 

3
η
 µέτρηση), η συχνότητα κατανάλω-

σης λαχανικών και ανθυγιεινών τρο-

φών παρέµεινε η ίδια, ενώ αυξήθηκε η 

συχνότητα κατανάλωσης φρούτων. Το 

φύλο εµφανίστηκε να επηρεάζει τις 

αλλαγές στη συχνότητα κατανάλωσης 

γαλακτοκοµικών, δηµητριακών, πρω-

τεϊνούχων τροφών, φρούτων και λαχα-

νικών, ενώ η ηλικία εµφανίστηκε να 

επηρεάζει τη συχνότητα κατανάλωσης 

ανθυγιεινών τροφών. Αξίζει να ανα-

φερθεί, ότι η στατιστικά σηµαντική αύ-

ξηση της συχνότητας κατανάλωσης 

φρούτων στη 2
η
 µέτρηση, συνοδεύτηκε 

από την ταυτόχρονη στατιστικά σηµα-

τική µείωση της συχνότητας κατανά-

λωσης ανθυγιεινών τροφών. 

4.2.3. ∆ιαχρονική αξιολόγηση του 
∆είκτη Μάζας Σώµατος και του πο-
σοστού Σωµατικού Λίπους των µα-
θητών/τριών 

Ο ∆ΜΣ υπολογίστηκε από το βάρος 

και το ύψος του σώµατος των µαθητών 

/τριών, σύµφωνα µε τον τύπο ∆ΜΣ= 

βάρος του σώµατος σε κιλά/ύψος του 

σώµατος σε µέτρα
2
. Οι τιµές του ∆ΜΣ 

των µαθητών/τριών κυµάνθηκαν από 

10.40 έως 32.86 Kg/m
2
 και οι τιµές του 

% ΣΛ των µαθητών/τριών από 7.47% 

έως 65.96%, στις τρεις µετρήσεις. Στον 

Πίνακα 4.2.3.1. αναγράφονται οι µέσοι 

όροι και οι τυπικές αποκλίσεις του 

∆ΜΣ και του % ΣΛ για κάθε οµάδα 

φύλου και ηλικίας σε κάθε µέτρηση. 

Όσον αφορά στο ∆ΜΣ του δείγ-

µατος, τα παιδιά κατηγοριοποιήθηκαν 

σε λιπόβαρα, νορµοβαρή, υπέρβαρα 

και παχύσαρκα. H Παγκόσµια Οµάδα 

∆ράσης για την Παχυσαρκία 

(International Obesity Task Force, 

(IOTF) υποστήριξε την κατηγοριοποίη-

ση των υπέρβαρων και παχύσαρκων 

παιδιών, από τους Cole, Bellizzi,  

 
Πίνακας 4.2.3.1. Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα του ∆είκτη Μάζας Σώµατος και του ποσοστού 

Σωµατικού Λίπους των µαθητών/τριών ανά κατηγορία φύλου και ηλικίας, όπως καταγράφηκαν σε κάθε 

µέτρηση. 

 
 1η µέτρηση  2η µέτρηση  3η µέτρηση 

Κατηγορίες 

∆ΜΣ 

ΜΟ (ΤΑ) 

Ν=592 

% ΣΛ 

ΜΟ (ΤΑ) 

Ν=582 

∆ΜΣ 

ΜΟ (ΤΑ) 

Ν=587 

% ΣΛ 

ΜΟ (ΤΑ) 

Ν=570 

∆ΜΣ 

ΜΟ (ΤΑ) 

Ν=592 

% ΣΛ 

ΜΟ (ΤΑ) 

Ν=581 

Αγόρια 20.54 (3.72) 26.07 (11.83) 20.66 (3.68) 27.30 (12.02) 20.60 (3.52) 26.92 (11.68) 

Κορίτσια 19.57 (3.49) 25.06 (8.24) 19.69 (3.48) 25.39 (8.72) 19.69 (3.51) 25.24 (9.89) 

Ε΄ τάξη 19.67 (3.56) 25.17 (10.52) 19.93 (3.55) 26.26 (10.51) 19.92 (3.59) 26.75 (11.28) 

ΣΤ΄ τάξη 20.43 (3.68) 25.96 (10.20) 20.44 (3.65) 26.59 (10.86) 20.41 (3.49) 26.49 (10.56) 

Σύνολο 20.09 (3.64) 25.61 (10.34) 20.21 (3.62) 26.44 (10.69) 20.18 (3.54) 26.61 (10.90) 
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Flegal και Dietz (2000), οι οποίοι χρη-

σιµοποίησαν δεδοµένα ∆ΜΣ αγοριών 

και κοριτσιών 2 έως 18 ετών από έξι 

εθνικές αντιπροσωπευτικές οµόχρονες 

µελέτες, τα οποία σχετίζονται µε τα 

διεθνώς αναγνωρισµένα κριτήρια του 

υπέρβαρου (25 Kg/m
2
) και παχύσαρ-

κου ενήλικα (30 Kg/m
2
). Τα συγκε-

κριµένα όρια του ∆ΜΣ που ορίζουν τα 

υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά είναι 

για τα αγόρια ηλικίας 11-12 ετών 20.89 

Kg/m
2
 και 25.58 Kg/m

2
 και για τα 

κορίτσια της ίδιας ηλικίας 21.20 Kg/m
2
 

και 26.05 Kg/m
2
, αντίστοιχα. Παράλ-

ληλα, η κατηγοριοποίηση των παιδιών 

σε λιπόβαρα βασίστηκε στα πρόσφατα 

κριτήρια κατάταξης του IOTF από τους 

Cole, Flegal, Nicholls, και Jackson 

(2007), σύµφωνα µε τα οποία το όριο 

του ∆ΜΣ για τον ορισµό των λιπόβα-

ρων παιδιών είναι για τα αγόρια ηλικί-

ας 11-12 ετών 15.16 Kg/m
2
 και για τα 

κορίτσια της ίδιας ηλικίας 15.32 Kg/m
2
 

(αντίστοιχο µε την οριακή τιµή ∆ΜΣ 

των 18.5 Kg/m
2 

που έχει οριστεί για 

τον ενήλικα). Η επεξεργασία των απο-

τελεσµάτων και στις τρεις µετρήσεις, 

αντίστοιχα, έδειξε ότι τα ποσοστά των 

λιπόβαρων µαθητών ανέρχονται σε 

4.4%, 4.9%, 3.9% και των λιπόβαρων 

µαθητριών σε 5.7%, 5.8%, 4.7%, ενώ 

τα ποσοστά των νορµοβαρών µαθητών 

ανέρχονται σε 59.1%, 57.1%, 58.1% 

και των νορµοβαρών µαθητριών σε 

59.3%, 57.2%, 59.8%. Παρόµοια, οι 

υπέρβαροι µαθητές ανήλθαν σε ποσο-

στά 27%, 29.4%, 29.2% και οι υπέρβα-

ρες µαθήτριες σε 26.9%, 29.2%, 29.2% 

στις τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα. Τέ-

λος, οι παχύσαρκοι µαθητές ανήλθαν 

σε ποσοστά 9.5%, 8.2%, 8.8% και οι 

παχύσαρκες µαθήτριες σε 8.1%, 7.8%, 

6.3%, στις τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα.  

Αν η αξιολόγηση του ∆ΜΣ γίνει µε 

βάση τα εκατοστηµόρια του ως προς 

την ηλικία (Dietz & Bellizi, 1999), 

τότε ο µέσος όρος των αγοριών (20.54 

Kg/m
2
) βρίσκεται µεταξύ του 75

ου
 και 

85
ου

 εκατοστηµορίου δηλ. στην κατη-

γορία των ελαφρά υπέρβαρων παιδιών, 

ενώ ο µέσος όρος των κοριτσιών 

(19.57 Kg/m
2
) βρίσκεται µεταξύ 50

ου
 

και 75
ου

 εκατοστηµορίου δηλ. στην κα-

τηγορία των παιδιών µε φυσιολογικό 

βάρος. Με άλλα λόγια, µόνο το 1/2 

περίπου των αγοριών και τα 2/3 περί-

που των κοριτσιών έχουν φυσιολογικό 

βάρος. Συνολικά, το ποσοστό των παι-

διών που έχουν φυσιολογικό βάρος 

ανέρχεται µέχρι το 60% (από 57.1% 

έως 59.8%), ενώ το ποσοστό των παι-

διών που είναι υπέρβαρα και παχύ-

σαρκα µέχρι το 38% (από 35% έως 

38%). 

Ο έλεγχος διαφορών µεταξύ αγο-

ριών και κοριτσιών και µεταξύ µαθη-

τών/τριών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως 

προς τον ∆ΜΣ, το % ΣΛ, πραγµατο-

ποιήθηκε µε τον έλεγχο t-test για ανε-

ξάρτητα δείγµατα και επίπεδο σηµαντι-

κότητας p≤.05. Τα αποτελέσµατα έδει-

ξαν ότι: (α) τα αγόρια εµφανίζουν 

µεγαλύτερο ∆ΜΣ (t=3.26, p=.001, 

t=3.26, p=.001, t=3.13, p<.01) σε κάθε 

µέτρηση (Σχήµα 4.2.3.1.) και µεγαλύ-

τερο % ΣΛ (t=2.19, p<.05) µόνο στη 2
η
 

µέτρηση, σε σχέση µε τα κορίτσια και 

(β) οι µαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης 

εµφανίζουν µεγαλύτερο ∆ΜΣ (t=-2.53, 

p<.05) µόνο στην 1
η
 µέτρηση σε σχέση 

µε τους/τις µαθητές/τριες της Ε΄ τάξης 

(Π-Πίνακας 4.2.3.1., Π-Πίνακας 

4.2.3.2.). 

Για τη διαχρονική αξιολόγηση του 

∆ΜΣ και του % ΣΛ πραγµατοποιήθηκε 

η Ανάλυση ∆ιακύµανσης δύο παραγό-

ντων µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις 

(Two-way ANOVA with repeated 

measures, RM-ANOVA). Σκοπός της 

συγκεκριµένης ανάλυσης ήταν να εξε-

ταστεί αν οι τιµές του ∆ΜΣ και του % 

ΣΛ των µαθητών/τριών διέφεραν στα-

τιστικά σηµαντικά µεταξύ των τριών 

µετρήσεων και αν υπήρχαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα 

αγόρια και στα κορίτσια και ανάµεσα 
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στους/στις µαθητές/τριες της Ε΄ και 

ΣΤ΄ τάξης ως προς τις αλλαγές του 

∆ΜΣ και του % ΣΛ στις διαδοχικές µε-

τρήσεις. Στον Πίνακα 4.2.3.2. απεικο-

νίζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις του ∆ΜΣ και του % ΣΛ για 

κάθε οµάδα φύλου και ηλικίας και στις 

τρεις µετρήσεις.  
 

 

 
Σχήµα 4.2.3.1. ∆ιαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τον ∆είκτη Μάζας Σώµατος, σε κάθε 

µέτρηση. 

**p≤.01, ***p=.001 

 
 
Πίνακας 4.2.3.2. Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα του ∆είκτη Μάζας Σώµατος (N=488) και του 

ποσοστού Σωµατικού Λίπους των µαθητών/τριών (N=473) ανά κατηγορία φύλου και ηλικίας, όπως 

καταγράφηκαν και στις τρεις µετρήσεις. 

 
 1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση 

Κατηγορίες 
∆ΜΣ 

ΜΟ (ΤΑ) 

% ΣΛ 

ΜΟ (ΤΑ) 

∆ΜΣ 

ΜΟ (ΤΑ) 

% ΣΛ 

ΜΟ (ΤΑ) 

∆ΜΣ 

ΜΟ (ΤΑ) 

% ΣΛ 

ΜΟ (ΤΑ) 

Αγόρια 20.39 (3.46) 25.39 (10.98) 20.53 (3.49) 26.70 (11.39) 20.50 (3.42) 26.51 (11.17) 

Κορίτσια 19.61 (3.50) 25.04 (8.40) 19.76 (3.53) 25.46 (8.79) 19.73 (3.49) 26.29 (10.01) 

Ε΄ τάξη 19.73 (3.48) 25.12 (10.37) 19.91 (3.56) 26.20 (10.57) 19.89 (3.47) 26.65 (11.07) 

ΣΤ΄ τάξη 20.29 (3.50) 25.32 (9.50) 20.41 (3.49) 26.08 (10.10) 20.36 (3.45) 26.21 (10.29) 

Σύνολο 20.04 (3.50) 25.23 (9.90) 20.18 (3.52) 26.14 (10.31) 20.15 (3.47) 26.41 (10.65) 

 
Οι συσχετίσεις (bivariate 

correlations) µεταξύ των τριών µετρή-

σεων του ∆ΜΣ, όπως και µεταξύ των 

τριών µετρήσεων του % ΣΛ βρέθηκαν 

αρκετά υψηλές (p<.01). Οι συντελε-

στές συσχέτισης (Pearson’s) κυµάνθη-

καν από .93 έως .98. Οι συσχετίσεις 

µεταξύ διαδοχικών µετρήσεων εµφανί-

στηκαν υψηλότερες από τις συσχετί-

σεις µεταξύ µη διαδοχικών µετρήσεων, 

γεγονός που αποτελεί χαρακτηριστικό 

των διαχρονικών σχεδιασµών (Πίνακας 

4.2.3.3.). 

Κατά τη διαχρονική αξιολόγηση του 

∆ΜΣ 

20.54 20.66 20.60 

19.69 19.69 19.57 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση 

K
g

/m
2

Αγόρια 
Κορίτσια 

*** ***  ** 
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Πίνακας 4.2.3.3. Συσχετίσεις (Pearson’s) µεταξύ των τριών µετρήσεων του ∆ΜΣ και µεταξύ των τριών 

µετρήσεων του % ΣΛ (p-value). 

 
 1

η
 µέτρηση 2

η
 µέτρηση 3

η
 µέτρηση 

∆ΜΣ (Ν=488) 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .98** 1.00  

3
η
 µέτρηση .96** .97** 1.00 

% ΣΛ (Ν=473) 

1
η
 µέτρηση 1.00   

2
η
 µέτρηση .97** 1.00  

3
η
 µέτρηση .93** .97** 1.00 

 
**p<.01 (2-tailed) 

 

∆ΜΣ, ο έλεγχος Mauchly’s Test ήταν 

στατιστικά σηµαντικός W = .85, χ
2
 (2) 

= 75.38, p<.001 που σηµαίνει ότι δεν 

εξασφαλιζόταν η προϋπόθεση της 

σφαιρικότητας. Ακολούθησε η τροπο-

ποίηση του δείκτη Huynh-Feldt epsilon 

(ε = .87) για να διορθωθούν οι βαθµοί 

ελευθερίας και να µην αυξηθεί το 

σφάλµα Τύπου Ι. Σύµφωνα µε τα απο-

τελέσµατα της RM-ANOVA, κατά τον 

έλεγχο των επιδράσεων µέσα στις οµά-

δες (Test Within-Subjects Effects) πα-

ρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µόνο µεταξύ των µετρήσεων 

του ∆ΜΣ F (1.76, 846.04) = 7.24, 

p=.001, (η
2
=.02). ∆ύο contrasts έδωσαν 

στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα. 

Πιο αναλυτικά, βρέθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ως προς τον ∆ΜΣ 

ανάµεσα στην 1
η
 και 2

η
 µέτρηση F (1, 

480) = 16.99, p<.001, (η
2
=.03) και 

ανάµεσα στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση F (1, 

480) = 6.41, p<.05, (η
2
=.01). Τέλος, 

στον έλεγχο των επιδράσεων µεταξύ 

των οµάδων (Test of Between-Subjects 

Effects) διαπιστώθηκε στατιστικά ση-

µαντική επίδραση του φύλου F(1, 

480)=4.78, p<.05, (η
2
=.01) και της αλ-

ληλεπίδρασης µεταξύ φύλου και ηλικί-

ας F(1, 480)=4.29, p<.05, (η
2
=.01). 

Παρόµοια, στη διαχρονική αξιολό-

γηση του % ΣΛ η στατιστικά σηµα-

ντική τιµή του δείκτη Mauchly’s Test 

W = .70, χ
2
 (2) = 164.20, p<.001, έδειξε 

τη µη σφαιρικότητα των δεδοµένων. 

Το τεστ τροποποιήθηκε µε τη χρήση 

του δείκτη Huynh-Feldt epsilon (ε = 

.77). Τα αποτελέσµατα της RM-

ANOVA στον έλεγχο των επιδράσεων 

µέσα στις οµάδες, έδειξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µε-

τρήσεων ως προς το % ΣΛ F (1.56, 

724.87) = 35.86, p<.001, (η
2
=.07) και 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς 

τις αλλαγές του % ΣΛ στις τρεις µετρή-

σεις F (1.56, 724.87) = 7.61, p<.01, 

(η
2
=.02). Επιπλέον, στην ανάλυση των 

συνδυασµών contrasts διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 

τιµές του % ΣΛ ανάµεσα: (α) στην 1
η
 

και 2
η
 µέτρηση F (1, 466) = 48.51, 

p<.001, (η
2
=.09), (β) στη 2

η
 και 3

η
 µε-

τρηση F (1, 466) = 6.81, p<.01, 

(η
2
=.01) και (γ) στην 1

η
 και 3

η
 µέτρηση 

F (1, 466) = 43.37, p<.001, (η
2
=.09). 

Παρόµοια, παρατηρήθηκε ότι δύο 

contrasts µεταξύ των µετρήσεων ήταν 

στατιστικώς σηµαντικά ως προς το 

φύλο. Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκαν 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών ως προς τις αλλαγές του 

% ΣΛ από την 1
η
 στη 2

η
 µέτρηση F (1, 

466) = 11.83, p<.001, (η
2
=.03) και από 

τη 2
η
 στη 3

η
 µέτρηση F (1, 466) = 

18.89, p<.001, (η
2
=.04). Τέλος, στον 

έλεγχο των επιδράσεων µεταξύ των 

οµάδων δεν διαπιστώθηκε στατιστικά 

σηµαντική επίδραση του φύλου, της 
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ηλικίας και της αλληλεπίδρασης 

αυτών.  

Συµπερασµατικά, στη διάρκεια του 

σχολικού έτους (από την 1
η
 στην 3

η
 µε-

τρηση) παρατηρήθηκε αύξηση του 

∆ΜΣ και του % ΣΛ των µαθητών 

/τριών, µε το φύλο να επηρεάζει µόνο 

τις αλλαγές του % ΣΛ από την 1
η
 στη 

2
η
 και από τη 2

η
 στην 3

η
 µέτρηση (Σχή-

µα 4.2.3.2.). 

 

    

 (α)                                                                               (β) 

 

Σχήµα 4.2.3.2. (α) ∆ιαχρονική αξιολόγηση του ∆είκτη Μάζας Σώµατος (Ν=488), 1
η
+2

η
 µέτρηση → 

p<.001, 1
η
+3

η
 µέτρηση → p<.05 

(β) ∆ιαχρονική αξιολόγηση του % Σωµατικού Λίπους (Ν=473), 1
η
+2

η
 µέτρηση → p<.001, 2

η
+3

η
 

µέτρηση → p<.01, 1
η
+3

η
 µέτρηση → p<.001  

 

4.3. Σχέσεις µεταξύ εξεταζόµενων µε-
ταβλητών των µαθητών/τριών 

Το τµήµα αυτό αφορά στην εκτίµη-

ση των σχέσεων (Pearson’ r) του ∆ΜΣ 

και του % ΣΛ µε: (α) τους δείκτες της 

Φ∆ (συνολικά METs, Σ∆, ΧΦ∆), (β) 

το χρόνο που αφιερώνεται σε ΚΣ (Πί-

νακας 4.3.1.) και (γ) τη συχνότητα κα-

τανάλωσης τροφών από τους/τις µαθη-

τές/τριες και στις τρεις µετρήσεις (Πί-

νακας 4.3.2.), όπως επίσης, την εκτίµη-

ση των σχέσεων των δεικτών της Φ∆ 

µε τη συχνότητα κατανάλωσης τροφών 

και µε τον ΧΚΣ και την εκτίµηση των 

σχέσεων της συχνότητας κατανάλωσης 

τροφών µε τον ΧΚΣ (Πίνακας 4.3.3.). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.3.1., 

ο ∆ΜΣ δεν σχετίστηκε µε τους δείκτες 

Φ∆ σε καµία φάση των µετρήσεων, 

ενώ σχετίστηκε θετικά µε το χρόνο που 

αφιερώνεται σε ΚΣ και στις τρεις 

µετρήσεις (p<.01). Παράλληλα, το % 

ΣΛ σχετίστηκε αρνητικά µε τους 

δείκτες της Φ∆ µόνο στην 1
η
 µέτρηση 

(p<.05, p<.01) και θετικά µε τον χρόνο 

που αφιερώνεται σε ΚΣ και στις τρεις 

µετρήσεις (p<.01). 

Στη συνέχεια, οι άνω σχέσεις εξετά-

στηκαν και µέσω της µεθόδου της 

µερικής συσχέτισης, όπου αποµακρύν-

θηκε η επίδραση του φύλου και της 

ηλικίας. Στα αποτελέσµατα δεν παρα-

τηρήθηκαν αλλαγές στις σχέσεις µετά-

ξύ ∆ΜΣ και Φ∆ και ΧΚΣ. Αντίθετα, 

διαπιστώθηκε ότι το % ΣΛ σχετίζεται 

πολύ χαµηλά µε τον ΧΦ∆ µόνο στη 2
η
 

µέτρηση (r=-.09, p<.05), όταν αποµα-

κρύνθηκε η επίδραση της ηλικίας. Συ-

νεπώς, ο ∆ΜΣ και το % ΣΛ και στις 

τρεις µετρήσεις εµφανίστηκαν να σχε-

τίζονται θετικά µόνο µε τον ΧΚΣ και 

όχι µε τους δείκτες της Φ∆. Σύµφωνα 

λοιπόν µε τα αποτελέσµατα, το φύλο 

και η ηλικία δεν φάνηκε να επηρεά- 

ζουν τις σχέσεις των άνω µεταβλητών.

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 

20.15 

20.04 

20.18 
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20.06 
20.08 
20.10 
20.12 
20.14 
20.16 
20.18 
20.20 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση 

K
g/

m
 

2 

% ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

26.41 
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25.40 
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26.00 
26.20 
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Πίνακας 4.3.1. Συντελεστές συσχέτισης (Pearson’ r) µεταξύ ∆ΜΣ, % ΣΛ και δεικτών Φ∆, ΧΚΣ, όπως 

αξιολογήθηκαν και σε κάθε µέτρηση. 

 

Μεταβλητές 
1

η
 µέτρηση 

(Ν=572) 

2
η
 µέτρηση 

(Ν=564) 

3
η
 µέτρηση 

(Ν=567) 

 ∆ΜΣ % ΣΛ ∆ΜΣ % ΣΛ ∆ΜΣ % ΣΛ 

METs -.04 -.09* .02 -.05 .03 -.04 

Σ∆ -.03 -.09* .02 -.04 .03 -.04 

ΧΦ∆ -.05 -.11* -.02 -.08 .01 -.05 

ΧΚΣ .17** .16** .13** .15** .12** .16** 

 
*p≤.05, **p≤.01 (2-tailed) 

 
Σηµείωση. ∆ΜΣ = ∆είκτης Μάζας Σώµατος, % ΣΛ = ποσοστό Σωµατικού Λίπους, METs = Συνολικά 

METs των ΜΕΦ∆, Σ∆ = Σταθµισµένος ∆είκτης των ΜΕΦ∆, ΧΦ∆ = Χρόνος Φ∆, ΧΚΣ= Χρόνος σε ΚΣ. 

 

Όσον αφορά στους δείκτες συχνότη-

τας κατανάλωσης τροφών, ο ∆ΜΣ των 

µαθητών/τριών εµφανίστηκε να σχετί-

ζεται αρνητικά µε τη συχνότητα κατα-

νάλωσης δηµητριακών και στις τρεις 

µετρήσεις (p<.01), φρούτων και λαχα-

νικών µόνο στην 1
η
 µέ-τρηση (p<.05) 

και γαλακτοκοµικών µόνο στην 3
η
 µέ-

τρηση (p<.01) (Πίνακας 4.3.2.). Παρό-

µοια, το % ΣΛ σχετίστηκε αρνητικά µε 

τη συχνότητα κατανάλωσης δηµητρια-

κών και στις τρεις µετρήσεις (p<.01), 

πρωτεϊνούχων τροφών (p<.05), φρού-

των - λαχανικών (p<.05) και ανθυγιει-

νών τροφών (p<.01) µόνο στην 1
η
 

µέτρηση και γαλακτοκοµικών µόνο 

στην 3
η
 µέτρη-ση (p<.05) (Πίνακας 

4.3.2.). 

 
Πίνακας 4.3.2. Συντελεστές συσχέτισης (Pearson’ r) µεταξύ ∆ΜΣ, % ΣΛ και συχνότητας κατανάλωσης 

τροφών, όπως αξιολογήθηκαν σε κάθε µέτρηση. 

 

Μεταβλητές 
1

η
 µέτρηση 

(Ν=570) 

2
η
 µέτρηση 

(Ν=553) 

3
η
 µέτρηση 

(Ν=567) 

 ∆ΜΣ % ΣΛ ∆ΜΣ % ΣΛ ∆ΜΣ % ΣΛ 

Γαλακτοκοµικά -.05 -.07 -.02 -.03 -.13** -.11* 

∆ηµητριακά -.20** -.21** -.15** -.16** -.19** -.20** 

Πρωτεϊνούχες 

τροφές 
-.06 -.10* -.06 -.04 -.06 -.06 

Φρούτα - 

λαχανικά 
-.11* -.10* -.05 -.05 -.06 -.04 

Ανθυγιεινές 

τροφές 
-.06 -.11** -.04 -.05 -.02 -.04 

 

*p≤.05, **p≤.01 (2-tailed) 
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Στα αποτελέσµατα της διερεύνησης 

της σχέσης µεταξύ των άνω µεταβλη-

τών µέσω της µερικής συσχέτισης, 

όπου ελέγχθηκε η επίδραση του φύλου 

και της ηλικίας, παρατηρήθηκαν και 

στις τρεις µετρήσεις, οι ίδιες συσχετί-

σεις του ∆ΜΣ και του % ΣΛ µε τη 

συχνότητα κατανάλωσης τροφών. Συ-

γκεκριµένα, ο ∆ΜΣ και το % ΣΛ των 

µαθητών/τριών σχετίστηκαν και στις 

τρεις µετρήσεις µόνο µε τη συχνότητα 

κατανάλωσης δηµητριακών. Συνεπώς, 

το φύλο και η ηλικία δεν επηρέασαν τις 

σχέσεις µεταξύ των άνω εξεταζόµενων 

µεταβλητών.  

Τέλος, στο παρόν τµήµα εξετάστη-

καν και οι σχέσεις ανάµεσα στους δεί-

κτες της Φ∆ και στη συχνότητα κατα-

νάλωσης τροφών από τους µαθητές 

/τριες. Ο Πίνακας 4.3.3., απεικονίζει 

τις συσχετίσεις µεταξύ δεικτών της Φ∆ 

και συχνότητας κατανάλωσης ορισµέ-

νων οµάδων τροφών σε επίπεδα σηµα-

ντικότητας p<.05 και p<.01. Πιο ανα-

λυτικά, παρατηρήθηκαν χαµηλές θετι-

κές συσχετίσεις µεταξύ: (α) των δει-

κτών της Φ∆ και των δεικτών 

συχνότητας κατανάλωσης γαλακτοκο-

µικών, δηµητριακών, φρούτων και λα-

χανικών και στις τρεις µετρήσεις, (β) 

του ΧΦ∆ και της συχνότητας κατα-

νάλωσης πρωτεϊνούχων τροφών και 

στις τρεις µετρήσεις, (γ) των συνολι-

κών METs και της συχνότητας κατανά-

λωσης πρωτεϊνούχων τροφών στη 3
η
 

µέτρηση και (δ) του ΧΚΣ και της συ-

χνότητας κατανάλωσης ανθυγιεινών 

τροφών και στις τρεις µετρήσεις. Πα-

ράλληλα, διαπιστώθηκαν χαµηλές 

  
Πίνακας 4.3.3. Συντελεστές συσχέτισης (Pearson’ r) µεταξύ δεικτών Φ∆ και συχνότητας κατανάλωσης 

τροφών, όπως αξιολογήθηκαν σε κάθε µέτρηση. 

 

 Γαλακτοκοµικά ∆ηµητριακά 
Πρωτεϊνούχες 

τροφές 

Φρούτα - 

λαχανικά 

Ανθυγιεινές 

τροφές 

 1
η
 µέτρηση (Ν=639) 

METs .12** .11** .05 .17** -.06 

Σ∆ .10* .11** .04 .16** -.05 

ΧΦ∆ .14** .10* .08* .18** -.07 

ΧΚΣ -.03 .02 .04 .06 .17** 

 2
η
 µέτρηση (Ν=653) 

METs .16** .09* .07 .15** -.07 

Σ∆ .14** .09* .06 .12** -.06 

ΧΦ∆ .15** .08* .08* .16** -.08* 

ΧΚΣ -.08* .04 .02 -.05 .26** 

 3
η
 µέτρηση (Ν=659) 

METs .17** .14** .08* .19** -.02 

Σ∆ .15** .13** .07 .17** -.02 

ΧΦ∆ .19** .13** .10** .22** -.03 

ΧΚΣ -.11** -.01 .03 -.01 .21** 

 

*p≤.05, **p≤.01 (2-tailed) 



Αποτελέσµατα 

 117 

αρνητικές συσχετίσεις µεταξύ: (α) του 

ΧΦ∆ και της συχνότητας κατανάλωσης 

ανθυγιεινών τροφών στη 2
η
 µέτρηση 

και (β) του ΧΚΣ και της συχνότητας 

κατανάλωσης γαλακτοκοµικών στη 2
η
 

και 3
η
 µέτρηση. Παράλληλα, στη διε-

ρεύνηση των σχέσεων των άνω µετα-

βλητών µέσω της µεθόδου της µερικής 

συσχέτισης, παρατηρήθηκε επιπλέον 

και στις τρεις µετρήσεις, ότι η συχνό-

τητα κατανάλωσης ανθυγιεινών τρο-

φών σχετίστηκε αρνητικά µε τους δεί-

κτες της Φ∆ (p<.05, p<.01) όταν απο-

µακρύνθηκε η επίδραση του φύλου. 

Όσον αφορά στη σχέση των δεικτών 

Φ∆ µε τον ΧΚΣ ανιχνεύτηκαν σηµα-

ντικές αρνητικές συσχετίσεις στη 2
η
 

και 3
η
 µέτρηση, οι οποίες κυµάνθηκαν 

από r =-.144 έως r =-.183, p<.01. 

Συµπερασµατικά λοιπόν, στις τρεις 

µετρήσεις, οι δείκτες της Φ∆ σχετίστη-

καν χαµηλά µε τη συχνότητα κατανά-

λωσης γαλακτοκοµικών, δηµητριακών, 

φρούτων και λαχανικών και ο ΧΚΣ µε 

τη συχνότητα κατανάλωσης ανθυγιει-

νών τροφών. Τέλος, το φύλο εµφανί-

στηκε να επηρεάζει µόνο τη σχέση µε-

ταξύ δεικτών της Φ∆ και της συχνό-

τητας κατανάλωσης ανθυγιεινών τρο-

φών στις τρεις µετρήσεις. 

4.4. Χαρακτηριστικά του δείγµατος 
των γονέων 

Στο τµήµα αυτό περιγράφονται τα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά των γο-

νέων που συµµετείχαν στην ερευνητι-

κή διαδικασία και τα περιγραφικά στα-

τιστικά δεδοµένα του ∆ΜΣ, της Φ∆, 

της συχνότητας κατανάλωσης φρού-

των, λαχανικών και ανθυγιεινών τρο-

φών από τους γονείς και ορισµένων 

προσωπικών /ψυχολογικών παραγό-

ντων των γονέων που σχετίζονται µε τη 

Φ∆ και την Υ∆ των παιδιών τους. 

Συγκεκριµένα, στην παρούσα διαδι-

κασία συµµετείχαν συνολικά 372 γο-

νείς οι οποίοι συµπλήρωσαν τα σχετικά 

ερωτηµατολόγια στην 1
η
 µέτρηση. Τα 

περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα (συ-

χνότητες και ποσοστιαίες αναλογίες) 

του οικονοµικού και µορφωτικού 

επιπέδου των γονέων απεικονίζονται 

στον Πίνακα 4.4.1. Όπως φαίνεται, τα 

µεγαλύτερα ποσοστά των οικογενειών 

έχουν εισόδηµα από 2000-3000 € 

(32%) και 1000-2000 € (30.5%), ενώ 

το µεγαλύτερο ποσοστό των πατέρων 

κατέχουν πτυχίο ΤΕΙ και ΑΕΙ (30.9%) 

και τα µεγαλύτερα ποσοστά των µη-

τέρων έχουν απολυτήριο Λυκείου 

(33.9%) και πτυχίο ΤΕΙ - ΑΕΙ (32.8%). 

Στη συνέχεια, στον Πίνακα 4.4.2. 

αναγράφονται οι συχνότητες, οι µέσοι 

όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των εξε-

ταζόµενων µεταβλητών στο δείγµα των 

γονέων. Οι τιµές του ∆ΜΣ του πατέρα 

κυµάνθηκαν από 20.05 έως 47.26 

Kg/m
2
 και της µητέρας από 16.61 έως 

41.81 Kg/m
2
 . Η Φ∆ των γονέων αξιο-

λογήθηκε µε τον υπολογισµό του δεί-

κτη Φ∆ στην εργασία, του δείκτη των 

σπορ, του δείκτη Φ∆ ελεύθερου χρό-

νου και του δείκτη της συνολικής Φ∆, 

της οποίας οι τιµές κυµάνθηκαν από 

2.25 έως 11.8. Επίσης, η συχνότητα 

κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και 

ανθυγιεινών τροφών από τους γονείς 

αξιολογήθηκε µε τετραβάθµια κλίµακα 

από “καθόλου” (“1”) έως “3 ή περισ-

σότερες φορές την ηµέρα” (“4”). Οι 

µέσοι όροι της συχνότητας κατανάλω-

σης φρούτων και λαχανικών και 

ανθυγιεινών τροφών δείχνουν ότι οι 

γονείς κατανάλωσαν “δύο έως τρεις 

φορές” φρούτα και λαχανικά την προη-

γούµενη µέρα και “µία έως δύο φορές” 

ανθυγιεινές τροφές. Πιο συγκεκριµένα, 

το 44.6% και το 34.1% των γονέων 

κατανάλωσε φρούτα και λαχανικά την 

προηγούµενη ηµέρα “µία φορά” και 

“δύο φορές” αντίστοιχα, ενώ το 39.8% 

κατανάλωσε “µία φορά” την προηγού-

µενη ηµέρα ανθυγιεινές τροφές και το 

53.0% των γονέων δεν κατανάλωσε 

“καµία” ποσότητα ανθυγιεινών τροφών 

την προηγούµενη ηµέρα. 
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Πίνακας 4.4.1. Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα του οικονοµικού και µορφωτικού επιπέδου των 

γονέων, όπως αξιολογήθηκαν κατά την 1
η
 µέτρηση. 

 
  Συχνότητες % 

<1000 € 53 16.0 

1000-2000 € 101 30.5 

2000-3000 € 106 32.0 

>3000 € 71 21.5 

Οικονοµικό επίπεδο 

Σύνολο 331 100 

∆ηµοτικό 23 6.4 

Γυµνάσιο 41 11.4 

Λύκειο 97 27.0 

Τεχνική Σχολή 65 18.1 

ΤΕΙ - ΑΕΙ 111 30.9 

Μεταπτυχιακά 22 6.1 

Μορφωτικό επίπεδο 
πατέρα 

Σύνολο 348 100 

∆ηµοτικό 22 6.0 

Γυµνάσιο 44 11.9 

Λύκειο 125 33.9 

Τεχνική Σχολή 46 12.5 

ΤΕΙ - ΑΕΙ 121 32.8 

Μεταπτυχιακά 11 3.0 

Μορφωτικό επίπεδο 
µητέρας 

Σύνολο 369 100 

 

 
Πίνακας 4.4.2. Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα των µεταβλητών που αξιολογήθηκαν στους γονείς 

κατά την 1
η
 µέτρηση. 

 

Μεταβλητές των γονέων Ν ΜΟ (ΤΑ) 

∆ΜΣ πατέρα 350 27.47 (3.78) 

∆ΜΣ µητέρας 367 24.45 (4.04) 

∆είκτης Φ∆ στην εργασία 372 2.85 (.77) 

∆είκτης των σπορ 372 2.32 (.78) 

∆είκτης Φ∆ ελεύθερου χρόνου 372 2.60 (.66) 

Συνολικός δείκτης Φ∆ 372 7.77 (1.39) 

Συχνότητα κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 372 2.41 (.81) 

Συχνότητα κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφών  372 1.56 (.67) 

Πιστεύω στην άσκηση 369 3.97 (.71) 

Παρακίνηση για άσκηση 368 3.75 (.72) 

Παρακίνηση για Υ∆ 367 4.45 (.49) 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια στην άσκηση 364 2.68 (.97) 

 

Επιπρόσθετα, η «παρακίνηση» των 

γονέων για άσκηση και Υ∆ αξιολογή-

θηκε µε 6 και 5 ερωτήσεις αντίστοιχα, 

που οι απαντήσεις τους δόθηκαν σε 

πενταβάθµια κλίµακα από “καθόλου” 

(“1”) έως “πάρα πολύ” (“5”). Οι µέσοι 

όροι των απαντήσεων δείχνουν ότι οι 

γονείς παρακινούν τα παιδιά τους να 

ασκούνται “µέτρια” έως “πολύ” και να 

τρέφονται υγιεινά “πολύ” έως “πάρα 

πολύ”. Αναλυτικότερα, οι περισσότε-

ροι γονείς αναλαµβάνουν “πολύ συ-

χνά” τη µεταφορά του παιδιού τους σε 

χώρους άθλησης (40.8%), επισηµαί-

νουν “πολύ συχνά” στο παιδί τους 

πόσο σηµαντική για τη ζωή του είναι η 
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άθληση (50.5%) και θεωρούν οι ίδιοι 

τη συµµετοχή του παιδιού τους σε Φ∆ 

“πάρα πολύ” σηµαντική για την υγεία 

του (62.8%). Παρόµοια, οι περισσότε-

ροι γονείς παροτρύνουν “συχνά” το 

παιδί τους να συµµετέχει σε Φ∆ 

(39.7%) και το παρακολουθούν όταν 

συµµετέχει σε Φ∆ και σπορ (32.9%). 

Παράλληλα, οι περισσότεροι γονείς 

καταναλώνουν “πολύ συχνά” υγιεινές 

τροφές µαζί µε το παιδί τους (44.8%) 

και “πάρα πολύ συχνά”: (α) παρο-

τρύνουν το παιδί τους να τρέφεται 

υγιεινά (64.0%), (β) ελέγχουν τι τρώει 

το παιδί τους (46.2%), (γ) επισηµαί-

νουν στο παιδί τους πόσο σηµαντική 

για την υγεία του είναι η Υ∆ (62.0%) 

και τέλος, θεωρούν οι ίδιοι “πάρα 

πολύ” σηµαντική την Υ∆ για την υγεία 

του παιδιού τους (62.8%). 

Εκτός αυτών, τα «πιστεύω» των γο-

νέων σχετικά µε τη Φ∆ των παιδιών 

τους αξιολογήθηκαν µε τρεις ερωτή-

σεις που οι απαντήσεις τους δόθηκαν 

σε πενταβάθµια κλίµακα από το “δια-

φωνώ πολύ” (“1”) έως το “συµφωνώ 

πολύ” (“5”). Ο µέσος όρος των απα-

ντήσεων δείχνει ότι οι γονείς “συµφω-

νούν” ότι τα δραστήρια παιδιά έχουν 

µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είναι 

περισσότερο υγιή τόσο στην παιδική 

όσο και στην ενήλικη ζωή. Πιο συγκε-

κριµένα, τα µεγαλύτερα ποσοστά των 

γονέων “συµφωνούν” ότι τα παιδιά που 

συµµετέχουν σε µέτριες Φ∆ έχουν 

µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση (53.8%), 

είναι περισσότερο υγιή (49.6%) και θα 

είναι υγιείς ενήλικες (44.3%). Τέλος, 

τα «εµπόδια» που οι γονείς αντιλαµβά-

νονται στην άσκηση των παιδιών τους 

αξιολογήθηκαν µε τέσσερις ερωτήσεις 

που οι απαντήσεις τους δόθηκαν σε 

πενταβάθµια κλίµακα από το “διαφω-

νώ πολύ” (“1”) έως το “συµφωνώ πο-

λύ” (“5”). Ο µέσος όρος των απαντή-

σεων δείχνει ότι οι γονείς “ούτε διαφω-

νούν ούτε συµφωνούν” ότι υπάρχουν 

εµπόδια στην άσκηση των παιδιών 

τους. Ειδικότερα, το 34.1% των γονέων 

“διαφωνεί”, ενώ το 23.4% των γονέων 

“συµφωνεί” ότι τα προβλήµατα µετακί-

νησης εµποδίζουν το παιδί τους να 

συµµετέχει σε Φ∆ που θα ήθελε να 

συµµετάσχει. Επίσης, το 63.7% των 

γονέων “διαφωνεί” ή “διαφωνεί πολύ”, 

ενώ το 23.4% “συµφωνεί” ή “συµφω-

νεί πολύ” ότι δεν υπάρχουν πολλές ευ-

καιρίες για το παιδί τους να συµµετέχει 

σε Φ∆ στην περιοχή που κατοικούν. 

Παράλληλα, το 26.6% των γονέων 

“διαφωνεί” ενώ το 25.5% “συµφωνεί” 

ότι το οικονοµικό κόστος αποτελεί 

εµπόδιο στη δραστηριότητα του παι-

διού τους. Τέλος, το 56.3% των γονέων 

“διαφωνεί” ή “διαφωνεί πολύ”, ενώ το 

31.3% “συµφωνεί” ή “συµφωνεί πο-

λύ”, ότι οι ίδιοι δεν έχουν χρόνο να 

βοηθήσουν το παιδί τους να είναι 

δραστήριο. 

4.5. Σχέσεις µεταξύ εξεταζόµενων 
µεταβλητών των µαθητών/τριών και 
εξεταζόµενων µεταβλητών των γο-
νέων 

Το παρόν τµήµα περιλαµβάνει τη 

διερεύνηση των σχέσεων ανάµεσα στις 

µεταβλητές των µαθητών/τριών (Φ∆, 

ΚΣ, συχνότητα κατανάλωσης τροφών, 

∆ΜΣ, % ΣΛ) και στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές των γονέων (οικονοµικό 

και µορφωτικό επίπεδο, ∆ΜΣ, Φ∆, 

κατανάλωση Υ∆ και ανθυγιεινών τρο-

φών, προσωπικοί/ψυχολογικοί παρά-

γοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ και 

Υ∆ των παιδιών τους). 

4.5.1. Σχέσεις µεταξύ Φυσικής ∆ρα-
στηριότητας, Καθιστικών Συνηθει-
ών, ∆είκτη Μάζας Σώµατος, ποσο-
στού Σωµατικού Λίπους µαθητών 
/τριών και εξεταζόµενων µεταβλη-
τών των γονέων 

Για την εκτίµηση των σχέσεων 

µεταξύ των µεταβλητών Φ∆, ΧΚΣ, 

∆ΜΣ και % ΣΛ των µαθητών/τριών 

και των µεταβλητών στις οποίες αξιο-
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λογήθηκαν οι γονείς τους, χρησιµο-

ποιήθηκε ο συντελεστής Pearson’ r 

(Πίνακας 4.5.1.). Συγκεκριµένα, οι δεί-

κτες της Φ∆ των µαθητών/τριών σχετί-

στηκαν θετικά µε το οικογενειακό 

εισόδηµα (p<.01), το µορφωτικό επίπε-

δο της µητέρας (p<.05, p<.01), τον δεί-

κτη των σπορ (p<.01) τον δείκτη της 

συνολικής Φ∆ των γονέων (p<.05), την 

παρακίνηση των γονέων (p<.01) και 

αρνητικά µε τα εµπόδια που αντι-

λαµβάνονται οι γονείς όταν τα παιδιά 

τους ασκούνται (p<.01). Επιπλέον, ο 

χρόνος που αφιερώνουν οι µαθητές 

/τριες σε ΚΣ σχετίστηκε θετικά µε τον 

∆ΜΣ της µητέρας (p<.01) και αρνη-

τικά µε το οικογενειακό εισόδηµα 

(p<.05) και την παρακίνηση των παι-

διών για άσκηση από τους γονείς τους 

(p<.05).  

Παράλληλα, ο ∆ΜΣ των µαθητών 

/τριών σχετίστηκε θετικά µε τον ∆ΜΣ 

του πατέρα (p<.05) και της µητέρας 

(p<.01) και αρνητικά µε το µορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα (p<.01) και της µη-

τέρας (p<.05). Παρόµοια, το % ΣΛ των 

µαθητών/τριών σχετίστηκε θετικά µε 

τον ∆ΜΣ του πατέρα (p<.01) και της 

µητέρας (p<.05) και αρνητικά µε το 

µορφωτικό επίπεδο του πατέρα (p<.01) 

και της µητέρας (p<.05), την παρακίνη-

ση (p<.05) και τα πιστεύω των γονέων 

για την άσκηση των παιδιών τους 

(p<.05) (Πίνακας 4.5.1.). 

Συµπερασµατικά λοιπόν, η Φ∆ των 

παιδιών φαίνεται να επηρεάζεται θετι-

κά από τη Φ∆ των γονέων, το οικογε-

νειακό εισόδηµα, το µορφωτικό επίπε-

δο της µητέρας και την παρακίνηση για 

άσκηση από τους γονείς και αρνητικά 

από τα εµπόδια που αντιλαµβάνονται 

οι γονείς στην άσκηση των παιδιών 

τους. Παρόµοια, ο χρόνος που αφιερώ-

νουν τα παιδιά σε ΚΣ φαίνεται να επη-

ρεάζεται θετικά από τον ∆ΜΣ της µη-

τέρας και αρνητικά από το οικογενεια-

κό εισόδηµα και την παρακίνηση των 

παιδιών για άσκηση από τους γονείς 

τους, ενώ ο ∆ΜΣ και το % ΣΛ φαίνε-

ται να επηρεάζονται θετικά από τον 

∆ΜΣ των γονέων και αρνητικά από το 

µορφωτικό επίπεδο και τα πιστεύω των 

γονέων σχετικά µε την άσκηση των 

παιδιών τους. 

4.5.2. Σχέσεις µεταξύ συχνότητας κα-
τανάλωσης τροφών από τους/τις µα-
θητές/τριες και εξεταζόµενων µετά-
βλητών των γονέων 

Για την εκτίµηση των σχέσεων µε-

ταξύ της συχνότητας κατανάλωσης των 

τροφών από τους/τις µαθητές και των 

µεταβλητών στις οποίες αξιολογήθη-

καν οι γονείς τους χρησιµοποιήθηκε ο 

συντελεστής Pearson’ r (Πίνακας 

4.5.2.). Όπως διαπιστώνεται, η συχνό-

τητα κατανάλωσης γαλακτοκοµικών 

από τα παιδιά σχετίστηκε θετικά µε το 

οικογενειακό εισόδηµα (p<.05) και το 

µορφωτικό επίπεδο του πατέρα (p<.05) 

και της µητέρας (p<.01), ενώ η συχνό-

τητα κατανάλωσης πρωτεϊνούχων τρο-

φών σχετίστηκε αρνητικά µε τη συχνό-

τητα κατανάλωσης ανθυγιεινών τρο-

φών των γονέων (p<.05). Παρόµοια, η 

συχνότητα κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών από τα παιδιά σχετίστηκε 

θετικά µε τη συχνότητα κατανάλωσης 

φρούτων και λαχανικών από τους γο-

νείς (p<.05) και την παρακίνηση των 

παιδιών τους για Υ∆ (p<.01) και αρνη-

τικά µε τη συχνότητα κατανάλωσης 

ανθυγιεινών τροφών από τους γονείς 

(p<.01). Τέλος, η συχνότητα κατανά-

λωσης ανθυγιεινών τροφών από τα παι-

διά σχετίστηκε θετικά µε τη συχνότητα 

κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφών από 

τους γονείς (p<.05), τον ∆ΜΣ του πα-

τέρα (p<.05) και της µητέρας (p<.05) 

και αρνητικά µε το µορφωτικό επίπεδο 

του πατέρα (p<.01) και της µητέρας 

(p<.05) (Πίνακας 4.5.2.). 

Όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα, η 

κατανάλωση φρούτων/λαχανικών από 

τα παιδιά επηρεάστηκε θετικά από την 

κατανάλωση φρούτων/λαχανικών από  
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Πίνακας 4.5.1. Συντελεστές συσχέτισης (Pearson’ r) µεταξύ Φ∆, ΧΚΣ, ∆ΜΣ, % ΣΛ που αξιολογήθηκαν 

στους/στις µαθητές/τριες και µεταβλητών που αξιολογήθηκαν στους γονείς, κατά την 1
η
 µέτρηση. 

 
 Μεταβλητές µαθητών/τριών 

Μεταβλητές γονέων METs Σ∆ ΧΦ∆ ΧΚΣ ∆ΜΣ %ΣΛ 

Οικονοµικό επίπεδο  .17** .17** .14** -.12* -.07 -.09 

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα  .06 .07 .10 -.07 -.16** -.17** 

Μορφωτικό επίπεδο µητέρας  .12* .11* .18** -.02 -.14* -.13* 

∆ΜΣ πατέρα -.08 -.08 -.19** .10 .14* .18** 

∆ΜΣ µητέρας -.06 -.07 -.11 .15** .23** .12* 

∆είκτης Φ∆ στην εργασία  -.04 -.03 -.07 -.05 .03 .03 

∆είκτης των σπορ  .16** .18** .18** -.06 .03 .01 

∆είκτης Φ∆ ελεύθερου χρόνου .08 .09 .10 -.05 .03 .05 

∆είκτης συνολικής Φ∆  .11* .12* .11 -.08 .05 .04 

Παρακίνηση για άσκηση  .32** .33** .27** -.12* -.06 -.13* 

Πιστεύω στην άσκηση  .03 0.4 .05 -.07 -.10 -.13* 

Αντιλ. εµπόδια στην άσκηση  -.23** -.25** -.24** .03 .01 .08 

 

*p≤.05, **p≤.01 (2-tailed) 

 

 

 
Πίνακας 4.5.2. Συντελεστές συσχέτισης (Pearson’ r) µεταξύ συχνότητας κατανάλωσης τροφίµων που 

αξιολογήθηκε στους/στις µαθητές/τριες και µεταβλητών που αξιολογήθηκαν στους γονείς, κατά την 1
η
 

µέτρηση. 

 
 Συχνότητες κατανάλωσης τροφών από τους µαθητές 

Μεταβλητές γονέων Γαλακτοκοµικά ∆ηµητριακά 
Πρωτεϊνούχες 

τροφές 
Φρούτα 

λαχανικά 
Ανθυγιεινές 

τροφές 
Οικονοµικό επίπεδο (Ν=309) .13* .07 .07 .06 -.07 

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 

(Ν=333)  
.13* .02 .08 .03 -.19** 

Μορφωτικό επίπεδο µητέρας 

(Ν=341) 
.17** .03 .06 .08 -.14* 

∆ΜΣ πατέρα (Ν=326) .03 -.02 -.03 -.07 .14* 

∆ΜΣ µητέρας (Ν=341) -.03 -.08 -.02 -.10 .14* 

Υγιεινή ∆ιατροφή (Ν=343) .08 .02 -.04 .13* -.06 

Ανθυγιεινές τροφές (Ν=343) -.04 -.06 -.12* -.14** .12* 

Παρακίνηση για Υ∆ (Ν=339) .06 .02 .07 .18** -.10 

 

*p≤.05, **p≤.01 (2-tailed) 
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τους γονείς, ενώ η κατανάλωση ανθυ-

γιεινών τροφών από τα παιδιά επηρεά-

στηκε θετικά από την κατανάλωση 

ανθυγιεινών από τους γονείς και τον 

∆ΜΣ των γονέων και αρνητικά από το 

µορφωτικό επίπεδο των γονέων.  

Συµπερασµατικά, οι συσχετίσεις µε-

ταξύ εξεταζόµενων µεταβλητών στους 

/στις µαθητές/τριες και στους γονείς 

τους εµφανίστηκαν χαµηλές. Παρόλα 

αυτά, υποδεικνύουν ότι οι γονείς µπο-

ρούν να επηρεάζουν είτε άµεσα µέσω 

της δικής τους συµπεριφοράς, είτε έµ-

µεσα µέσω των πιστεύω και των από-

ψεών τους την Υ∆ των παιδιών τους. 

4.6. Προσωπικοί/ψυχολογικοί παρά-
γοντες που σχετίζονται µε τη Φυσική 
∆ραστηριότητα των µαθητών/τριών 

Το συγκεκριµένο τµήµα αναφέρε-

ται: (α) στην αξιολόγηση των προσωπι-

κών/ψυχολογικών παραγόντων που 

σχετίζονται µε τη Φ∆ των µαθητών 

/τριών, (β) στον έλεγχο της εσωτερικής 

συνέπειας (Cronbach alpha) των κλιµά-

κων, (γ) στην εξέταση της παραγοντι-

κής δοµής των κλιµάκων και (δ) στον 

έλεγχο της παραγοντικής ισοδυναµίας 

(factorial invariance) των κλιµάκων 

που αξιολογούν τους συγκεκριµένους 

παράγοντες. 

4.6.1. Αξιολόγηση των προσωπικών 
/ψυχολογικών παραγόντων που σχε-
τίζονται µε τη Φυσική ∆ραστηριότη-
τα των µαθητών/τριών 

Όσον αφορά στους προσωπικούς 

/ψυχολογικούς παράγοντες που σχετί-

ζονται µε τη Φ∆ αξιολογήθηκαν: (α) η 

«πρόθεση» των µαθητών/τριών για 

συµµετοχή σε Φ∆, (β) οι «στάσεις» 

τους προς τη Φ∆, (γ) οι «υποκειµενικές 

νόρµες», (δ) τα «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια» κατά την άσκηση, (ε) ο 

«αντιλαµβανόµενος έλεγχος» και (ζ) η 

«αυτοαποτελεσµατικότητα» στη Φ∆ 

τους. Στον πίνακα 4.6.1. αναγράφονται 

οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

των σκορ των απαντήσεων των µαθη-

τών/τριών ανά κατηγορία φύλου και 

ηλικίας σε κάθε µέτρηση. 

Ειδικότερα, στην αξιολόγηση του 

παράγοντα «πρόθεση» για συµµετοχή 

σε Φ∆ στις τρεις µετρήσεις, διαπιστώ-

θηκε ότι οι µαθητές/τριες, µε βάση τις 

απαντήσεις τους σε επταβάθµια κλίµα-

κα από “καθόλου” (“1”) έως “απόλυ-

τα” (“7”), έχουν την πρόθεση να δρα-

στηριοποιηθούν και να προσπαθήσουν 

“πολύ” έως “πάρα πολύ”. Παρατηρή-

θηκε λοιπόν, ότι το µεγαλύτερο ποσο-

στό των µαθητών/τριών: (α) σκοπεύει 

“απολυτα” να γυµνάζεται τακτικά τους 

επόµενους µήνες (40.2%, 40.1%, 

45.9%), (β) θα προσπαθήσει “πάρα πο-

λύ” να γυµνάζεται τακτικά τους επόµε-

νους µήνες (37.8%, 37.6%, 42.4%) και 

(γ) είναι “πολύ” αποφασισµένο να γυ-

µνάζεται τακτικά τους επόµενους µή-

νες (28.4%, 30.8%, 30.8%) στις τρεις 

µετρήσεις, αντίστοιχα.  

Παρόµοια, οι «στάσεις» των µαθη-

τών/τριών προς τη Φ∆ που αξιολογή-

θηκαν µε επταβάθµια κλίµακα τεσσά-

ρων ερωτήσεων ήταν “πολύ” θετικές 

έως “πάρα πολύ” θετικές και στις τρεις 

µετρήσεις. Συγκεκριµένα, τα ποσοστά 

των µαθητών/τριών που πιστεύουν ότι 

το να γυµνάζονται τακτικά τους επόµε-

νους µήνες είναι: (α) “πάρα πολύ κα-

λό” κυµάνθηκαν από40.7% έως 44.3%, 

(β) “πολύ καλό” από 42.8% έως 46.2% 

και (γ) “λίγο καλό” από 8.0% έως 

13.2%, στις τρεις µετρήσεις. Επίσης, 

τα ποσοστά των µαθητών/τριών που πι-

στεύουν ότι το να γυµνάζονται τακτικά 

τους επόµενους µήνες είναι: (α) “πάρα 

πολύ υγιεινό” κυµάνθηκαν από 33.2%, 

έως 41.1%, (β) “πολύ υγιεινό” από 

52.7% έως 55.7% και (γ) “λίγο υγιει-

νό” από 5.7% έως 10.1%.  

Παράλληλα στις τρεις µετρήσεις, τα 

ποσοστά των µαθητών/τριών που πι-

στεύουν ότι το να γυµνάζονται τακτικά 

τους επόµενους µήνες είναι: (α) “πάρα 

πολύ χρήσιµο” κυµάνθηκαν από 23.9%  
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Πίνακας 4.6.1. Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα των προσωπικών/ψυχολογικών παραγόντων που 

σχετίζονται µε τη Φ∆ των µαθητών/τριών, όπως αξιολογήθηκαν σε κάθε µέτρηση. 

 
 Προσωπικοί και ψυχολογικοί παράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ 

ΠΡ  
ΜΟ (ΤΑ) 

ΣΤ  
ΜΟ (ΤΑ) 

ΥΝ  
ΜΟ (ΤΑ) 

ΑΕΛ  
ΜΟ (ΤΑ) 

ΑΕΜ  
ΜΟ (ΤΑ) 

ΑΥΤ  
ΜΟ (ΤΑ) Κατηγορίες 

1η µέτρηση 

Αγόρια (Ν=340) 5.56 (1.14) 6.19 (0.60) 4.08 (0.56) 4.13 (0.59) 2.11 (0.65) 4.22 (1.04) 

Κορίτσια Ν=305) 5.05 (1.13) 5.99 (0.56) 3.88 (0.54) 3.87 (0.56) 2.25 (0.52) 3.64 (0.95) 

Ε΄ τάξη (Ν=285) 5.43 (1.12) 6.12 (0.60) 4.01 (0.59) 4.05 (0.60) 2.21 (0.65) 3.97 (1.04) 

ΣΤ΄ τάξη (Ν=360) 5.23 (1.19) 6.08 (0.58) 3.96 (0.54) 3.97 (0.59) 2.15 (0.54) 3.93 (1.04) 

Σύνολο (Ν=645) 5.32 (1.17) 6.10 (0.59) 3.98 (0.56) 4.01 (0.59) 2.19 (0.59) 3.94 (1.04) 

 2η µέτρηση 

Αγόρια (Ν=355) 5.54 (1.10) 6.20 (0.56) 4.07 (0.55) 4.12 (0.59) 2.08 (0.61) 4.16 (1.02) 

Κορίτσια (Ν=308) 5.13 (1.10) 6.03 (0.53) 3.88 (0.54) 3.90 (0.54) 2.22 (0.50) 3.73 (0.94) 

Ε΄ τάξη (Ν=295) 4.48 (1.07) 6.17 (0.54) 4.03 (0.56) 4.09 (0.56) 2.15 (0.61) 4.02 (1.00) 

ΣΤ΄ τάξη (Ν=368) 5.25 (1.14) 6.08 (0.56) 3.94 (0.55) 3.96 (0.59) 2.14 (0.53) 3.91 (1.02) 

Σύνολο (Ν=663) 5.35 (1.12) 6.12 (0.55) 3.98 (0.55) 4.02 (0.58) 2.14 (0.57) 3.96 (1.01) 

 3η µέτρηση 

Αγόρια (Ν=352) 5.73 (1.01) 6.26 (0.53) 4.17 (0.53) 4.21 (0.55) 2.00 (0.57) 4.32 (0.98) 

Κορίτσια (Ν=310) 5.24 (1.07) 6.08 (0.50) 3.97 (0.53) 3.97 (0.54) 2.15 (0.47) 3.79 (0.94) 

Ε΄ τάξη (Ν=296) 5.63 (1.02) 6.23 (0.52) 4.13 (0.56) 4.18 (0.55) 2.06 (0.56) 4.14 (0.98) 

ΣΤ΄ τάξη (Ν=366) 5.39 (1.10) 6.13 (0.52) 4.03 (0.52) 4.03 (0.55) 2.08 (0.51) 4.01 (1.00) 

Σύνολο (Ν=662) 5.50 (1.07) 6.18 (0.53) 4.08 (0.54) 4.10 (0.55) 2.07 (0.53) 4.07 (1.00) 

 
Σηµείωση. ΠΡ = Πρόθεση, ΣΤ = Στάσεις, ΥΝ = Υποκειµενικές Νόρµες, ΑΕΜ = Αντιλαµβανόµενα 

Εµπόδια, ΑΕΛ = Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος, ΑΥΤ = Αυτοαποτελεσµατικότητα  

 

έως 24.3%, (β) “πολύ χρήσιµο” από 

57.2% έως 63.3% και (γ) “λίγο χρήσι-

µο” από 11.6% έως 16.7%. 

Τέλος στις τρεις µετρήσεις, τα πο-

σοστά των µαθητών/τριών που πιστεύ-

ουν ότι το να γυµνάζονται τακτικά τους 

επόµενους µήνες είναι: (α) “πάρα πολύ 

ευχάριστο” κυµάνθηκαν από 16.3% 

έως 19.7%, (β) “πολύ ευχάριστο” από 

54.4% έως 59.7% και (γ) “λίγο ευχά-

ριστο” από19.0% έως 22.6%.  

Στη συνέχεια, στην αξιολόγηση του 

παράγοντα «υποκειµενικές νόρµες» 

στην Υ∆ οι απαντήσεις των µαθητών 

/τριών που δόθηκαν σε πενταβάθµια 

κλίµακα από “διαφωνώ πολύ” (“1”) 

έως “συµφωνώ πολύ” (5), έδειξαν ότι 

οι µαθητές/τριες “συµφωνούν” ότι ση-

µαντικά πρόσωπα, όπως γονείς, συµ-

µαθητές, φίλοι κ.ά. πιστεύουν ότι θα 

µπορούσαν να είναι δραστήριοι/ες και 

να ασκούνται στον ελεύθερο χρόνο 

τους. Πιο αναλυτικά, παρατηρήθηκε 

στις τρεις µετρήσεις, ότι οι µαθητές 

/τριες σε µεγαλύτερα ποσοστά “συµ-

φωνούν” ότι: (α) οι συµµαθητές /τριες 

(43.4%, 44.2%, 47.9%), (β) ο/η κα-

λύτερος/η φίλος/η (42.8%, 49.5%, 

45.2%) (γ) ο/η γυµναστής/στρια (51%, 

49.2%, 55.6%) πιστεύουν για αυτούς 

/ές ότι θα µπορούσαν να είναι δραστή-

ριοι/ες στον ελεύθερο χρόνο τους τις 
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περισσότερες ηµέρες. Επιπλέον, οι µα-

θητές/τριες σε µεγαλύτερα ποσοστά, 

στις τρεις µετρήσεις, “συµφωνούν πο-

λύ” ότι: (α) ο πατέρας (49.3%, 49.9%, 

51.7%) και (β) η µητέρα (49.3%, 

48.0%, 51.4%) πιστεύουν για αυτούς 

/ές ότι θα µπορούσαν να είναι δραστή-

ριοι/ες στον ελεύθερο χρόνο τους τις 

περισσότερες ηµέρες. Τέλος, τα µεγα-

λύτερα ποσοστά των µαθητών/τριών, 

στις τρεις µετρήσεις “ούτε διαφωνούν 

ούτε συµφωνούν” ότι οι άλλοι/ες δά-

σκαλοι/ες (48.4%, 47.8%, 42.4%) πι-

στεύουν για αυτούς/ές ότι θα µπορού-

σαν να είναι δραστήριοι/ες στον ελεύ-

θερο χρόνο τους τις περισσότερες ηµέ-

ρες. 

Εκτός αυτών, οι µέσοι όροι των 

απαντήσεων που δόθηκαν στην αξιολό-

γηση του παράγοντα «αντιλαµβανόµε-

νος έλεγχος» στη Φ∆ και στις τρεις µε-

τρήσεις, δείχνουν ότι οι µαθητές/τριες 

θεωρούν “εύκολη” τη συµµετοχή τους 

σε Φ∆ και “συµφωνούν” αφ’ ενός ότι 

µπορούν να γυµνάζονται στον ελεύθε-

ρο χρόνο, αν τους αρέσει και αν το 

αποφασίσουν και αφ’ ετέρου ότι έχουν 

όλα εκείνα που χρειάζονται για να 

γυµνάζονται στον ελεύθερο χρόνο 

τους. Ειδικότερα, το µεγαλύτερο πο-

σοστό των µαθητών/τριών (48.5%, 

48.9%, 49.7%) θεωρεί ότι του είναι 

“εύκολο” να γυµνάζεται στον ελεύθερο 

χρόνο, τις περισσότερες µέρες, όπως 

επίσης, τα µεγαλύτερα ποσοστά των 

µαθητών/τριών “συµφωνούν”: (α) ότι 

µπορούν να γυµνάζονται στον ελεύθε-

ρο χρόνο, τις περισσότερες µέρες, αν 

τους αρέσει (50.5%, 51.3%, 46.5%) και 

αν το αποφασίσουν (54.4%, 57.2%, 

56.3%) και (β) ότι έχουν όλα εκείνα 

που τους χρειάζονται για να γυµνά-

ζονται στον ελεύθερο χρόνο, τις περισ-

σότερες µέρες (45.9%, 44.6%, 43.7%) 

στις τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα. 

Επιπρόσθετα, τα «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια» στην άσκηση αξιολογήθηκαν 

µε απαντήσεις σε πενταβάθµια κλίµα-

κα από “διαφωνώ πολύ” (“1”) έως 

“συµφωνώ πολύ” (“5”) 12 ερωτήσεων. 

Οι µέσοι όροι δείχνουν ότι οι µαθητές 

/τριες “διαφωνούν” ότι υπάρχουν εµπό-

δια στην άσκησή τους. Αναλυτικότερα, 

τα µεγαλύτερα ποσοστά των µαθητών 

/τριών, στις τρεις µετρήσεις “ούτε δια-

φωνούν ούτε συµφωνούν” ότι δεν 

ασκούνται γιατί: (α) δεν έχουν χρόνο 

(37.1%, 37.7%, 39.7%) και (β) έχουν 

πολλές σχολικές εργασίες να κάνουν 

στο σπίτι (43.7%, 44.8%, 52.3%). 

Επίσης, οι µαθητές/τριες σε µεγάλα πο-

σοστά “διαφωνούν” ότι δεν ασκούνται 

γιατί: (α) έχουν πολλές δουλειές να κά-

νουν (39.5%, 40.3%, 45.2%), (β) δεν 

έχουν ένα καλό µέρος να ασκούνται 

(38.9%, 39.2%, 40.0%), (γ) δεν ξέρουν 

πώς να κάνουν τις ασκήσεις (39.5%, 

39.4%, 39.7%), (δ) δεν έχουν το σωστό 

εξοπλισµό για να ασκούνται (37.4%, 

35.7%, 35.6%), (ε) δεν έχουν κάποιον 

να ασκούνται µαζί (37.1%, 38.8%, 

38.1%), (ζ) είναι πολύ κουρασµένοι 

(39.7%, 38.9%, 44.7%) και (η) έχουν 

πιο ενδιαφέροντα πράγµατα να κάνουν 

(35.8%, 37.3%, 37.3%). Παρόµοια, σε 

µεγάλα ποσοστά στις τρεις µετρήσεις, 

οι µαθητές/τριες “διαφωνούν πολύ” ότι 

δεν ασκούνται γιατί: (α) δεν έχουν τα 

κατάλληλα ρούχα για να ασκούνται 

(48.7%, 48.7%, 54.2%), (β) δεν ξέρουν 

πώς να κάνουν τις ασκήσεις (39.5%, 

41.8%, 41.5%), (γ) δεν τους αρέσει να 

ασκούνται (59.2%, 57.8%, 62.1%) και 

(δ) τους αρκεί το µάθηµα της γυµνα-

στικής στο σχολείο (39.4%, 44.9%, 

44.6%). 

Τέλος, ο παράγοντας «αυτοαποτελε-

σµατικότητα» στην άσκηση, αξιολογή-

θηκε µε εξαβάθµια κλίµακα από το 

“καθόλου σίγουρος/η” (“1”) έως “πάρα 

πολύ σίγουρος /η” (“6”). Οι µέσοι όροι 

των σκορ των απαντήσεων δείχνουν 

ότι οι µαθητές/τριες είναι “σίγουροι” 

ότι µπορούν να συµµετέχουν σε Φ∆. 

Συγκεκριµένα, τα ποσοστά των µαθη-

τών/τριών στις τρεις µετρήσεις που 
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είναι “πάρα πολύ σίγουρα” ότι 

µπορούν να κάνουν 30 λεπτά ΜΕΦ∆ 

1ηµέρα την εβδοµάδα ανήλθαν σε 

89%, 89.6%, 90.3%, 2 ηµέρες την 

εβδοµάδα σε 78.9%, 81.3%, 83.4%, 3 

ηµέρες την εβδοµάδα σε 56.3%, 

55.4%, 62.0%, 4 ηµέρες την εβδοµάδα 

σε 35.9%, 35.6%, 40.2%, 5 ηµέρες την 

εβδοµάδα σε 22%, 21.9%, 24.2%, 6 

ηµέρες την εβδοµάδα σε 10.7%, 

11.7%, 12.3% και 7 ηµέρες την 

εβδοµάδα σε 7.1%, 6.9%, 8.0%. Παρό-

µοια, τα ποσοστά των µαθητών/τριών 

που είναι “σίγουρα” ότι µπορούν να 

κάνουν 30 λεπτά ΜΕΦ∆ 1ηµέρα την 

εβδοµάδα ανήλθαν σε 10.7%, 9.9%, 

9.5%, 2 ηµέρες την εβδοµάδα σε 

19.8%, 18.1%, 15.8%, 3 ηµέρες την 

εβδοµάδα σε 39.7%, 42.2%, 35.6%, 4 

ηµέρες την εβδοµάδα σε 52.5%, 

54.5%, 52.1%, 5 ηµέρες την εβδοµάδα 

σε 48.6%, 48.3%, 49.7%, 6 ηµέρες την 

εβδοµάδα σε 37.2% 35.6%, 39.5% και 

7 ηµέρες την εβδοµάδα σε 28.2%, 

26.1%, 30.8%. Τέλος, τα ποσοστά των 

µαθητών/τριών που “δεν είναι καθόλου 

σίγουρα” ότι µπορούν να κάνουν 30 

λεπτά ΜΕΦ∆ 1ηµέρα την εβδοµάδα 

ανήλθαν σε 0.3%, 0.5%, 0.2%, 2 ηµέ-

ρες την εβδοµάδα σε 1.2%, 0.6%, 

0.8%, 3 ηµέρες την εβδοµάδα σε 4.1%, 

2.4%, 2.4%, 4 ηµέρες την εβδοµάδα σε 

11.5%, 10.0%, 7.7%, 5 ηµέρες την 

εβδοµάδα σε 29.3%, 29.9%, 26.1%, 6 

ηµέρες την εβδοµάδα σε 52.1%, 

52.8%, 48.2% και 7 ηµέρες την εβδο-

µάδα σε 64.7%, 67.0%, 61.2%. 

4.6.2. Εσωτερική συνέπεια των 
κλιµάκων που αξιολογούν τους προ-
σωπικούς/ψυχολογικούς παράγοντες 
που σχετίζονται µε τη Φυσική ∆ρα-
στηριότητα 

Στον Πίνακα 4.6.2. παρουσιάζονται 

οι µέσοι όροι (ΜΟ), οι διακυµάνσεις 

(∆) οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας 

Cronbach alpha (α), οι ελάχιστες τιµές 

(ΕΤ), οι µέγιστες τιµές (ΜΤ) και το 

εύρος των ερωτηµάτων στα οποία απά-

ντησαν οι συµµετέχοντες για την αξιο-

λόγηση των προσωπικών/ψυχολογικών 

παραγόντων που σχετίζονται µε τη Φ∆ 

και στις τρεις µετρήσεις. 

Όπως διαπιστώνεται, οι κλίµακες 

που αξιολόγησαν τους προσωπικούς 

/ψυχολογικούς παράγοντες που σχετί-

ζονται µε τη Φ∆ εµφάνισαν και στις 

τρεις µετρήσεις, υψηλούς συντελεστές 

εσωτερικής συνέπειας αφού κυµάνθη-

καν από .80 έως .95. 

4.6.3. Παραγοντική δοµή των κλιµά-
κων που αξιολογούν τους προσωπι-
κούς/ψυχολογικούς παράγοντες που 
σχετίζονται µε τη Φυσική ∆ραστη-
ριότητα 

Η παραγοντική δοµή των κλιµάκων 

των προσωπικών/ψυχολογικών παρα-

γόντων που σχετίζονται µε τη Φ∆, εξε-

τάστηκε µε τη χρήση της επιβεβαιω-

τικής παραγοντικής ανάλυσης. Εφαρ-

µόστηκε η µέθοδος της µέγιστης πιθα-

νότητας (Bentler 1993) για να εκτιµη-

θεί η καλή εφαρµογή στα δεδοµένα και 

χρησιµοποιήθηκαν οι δείκτες κατανο-

µής των µεταβλητών και οι δείκτες 

προσαρµογής των µοντέλων µε δοµικές 

εξισώσεις για να ελεγχθούν τα ψυχοµε-

τρικά χαρακτηριστικά των συγκεκρι-

µένων κλιµάκων. Σύµφωνα µε τα απο-

τελέσµατα, οι δείκτες κατανοµής των 

ερωτήσεων των εξεταζόµενων κλιµά-

κων υποστήριξαν την κανονική κατά-

νοµή των ερωτήσεων και την πολυµε-

ταβλητή κανονικότητα αυτών. 

Σχετικά µε την κλίµακα Πρόθεσης 

για Φ∆ εξετάστηκε µονοπαραγοντικό 

µοντέλο στο οποίο τρεις ερωτήσεις 

συνιστούσαν τον παράγοντα «πρόθε-

ση» για Φ∆ (Motl et al., 2000; Motl et 

al., 2005; Theodorakis, 1994). Στην 

ανάλυση, οι δείκτες καλής προσαρµο-

γής υποστήριξαν την προσαρµογή του 

µοντέλου στα πραγµατικά δεδοµένα, οι 

φορτίσεις των ερωτήσεων ξεπέρασαν 

την τιµή .40., ο παράγοντας εξήγησε 
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Πίνακας 4.6.2. Εσωτερική συνέπεια του ερωτηµατολογίου που αξιολογεί τους 

προσωπικούς/ψυχολογικούς παράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ και στις τρεις µετρήσεις (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ∆ α ΕΤ-ΜΤ Εύρος  

1η µέτρηση 

Πρόθεση 5.34 .33 .95 4.76-5.92 1.15 

Στάσεις  6.11 .03 .83 5.91-6.26 .36 

Υποκειµενικές νόρµες 3.99 .11 .86 3.47-4.34 .87 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 4.02 .04 .80 3.83-4.30 .47 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 3.98 1.66 .95 2.21-5.63 3.42 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια 2.16 .19 .86 1.56-3.04 1.48 

2η µέτρηση 

Πρόθεση 5.38 .33 .95 4.82-5.96 1.15 

Στάσεις  6.13 .04 .82 5.89-6.30 .41 

Υποκειµενικές νόρµες 4.00 .11 .86 3.47-4.37 .90 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 4.04 .05 .82 3.83-4.34 .51 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 3.99 1.73 .95 2.18-5.67 3.49 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  2.13 .20 .86 1.54-3.02 1.48 

3η µέτρηση 

Πρόθεση 5.52 .32 .95 4.97-6.1 1.13 

Στάσεις  6.19 .04 .81 5.94-6.36 .41 

Υποκειµενικές νόρµες 4.09 .10 .86 3.57-4.42 .85 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 4.11 .05 .80 3.90-4.41 .51 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 4.09 1.68 .95 2.28-5.70 3.42 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  2.06 .19 .85 1.49-2.94 1.45 

 

πάνω από το 86.7% της συνολικής 

ερµηνευόµενης διακύµανσης των ερω-

τήσεων και ο συντελεστής εσωτερικής 

συνέπειας έλαβε την τιµή .95 και στις 

τρεις µετρήσεις 

Παρόµοια, στην κλίµακα των Στα-

σεων προς τη Φ∆, εξετάστηκε µονοπα-

ραγοντικό µοντέλο, στο οποίο τέσσερις 

ερωτήσεις συνιστούσαν τον παράγοντα 

«στάσεις» προς τη Φ∆ (Motl, et al., 

2000; Motl et al., 2002; Theodorakis, 

1994). Εξετάστηκε εναλλακτικό µοντέ-

λο στο οποίο οι δείκτες καλής προ-

σαρµογής έλαβαν αποδεκτές τιµές, οι 

παραγοντικές φορτίσεις των ερωτήσε-

ων έλαβαν τιµές από .62 έως .82 στις 

τρεις µετρήσεις, ο παράγοντας ερµή-

νευσε πάνω από το 51% της συνολικής 

ερµηνευόµενης διακύµανσης των ερω-

τήσεων και οι τιµές του συντελεστή 

εσωτερικής συνέπειας της κλίµακας 

έλαβαν τιµές από .81 έως .83 και στις 

τρεις µετρήσεις  

Στη συνέχεια, όσον αφορά στην κλί-

µακα των Υποκειµενικών Νορµών στη 

Φ∆ εξετάστηκε µονοπαραγοντικό µο-
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ντέλο στο οποίο επτά ερωτήσεις συνι-

στούσαν τον παράγοντα «υποκειµενι-

κές νόρµες» στη Φ∆ (Motl et al., 

2002). Εξετάστηκε εναλλακτικό µοντέ-

λο το οποίο έγινε αποδεκτό από τους 

δείκτες καλής προσαρµογής, οι φορτί-

σεις του παράγοντα κυµάνθηκαν από 

.51 έως .79, οι τιµές της συνολικής 

ερµηνευόµενης διακύµανσης των ερω-

τήσεων ξεπέρασαν την τιµή 44.2% και 

ο συντελεστής του Cronbach’s α της 

εξεταζόµενης κλίµακας έλαβε την τιµή 

.86 και στις τρεις µετρήσεις. 

Παράλληλα, στην κλίµακα του 

Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στη Φ∆, 

εξετάστηκε µονοπαραγοντικό µοντέλο 

στο οποίο τέσσερις ερωτήσεις συνι-

στούσαν τον παράγοντα «αντιλαµβα-

νόµενος έλεγχος» στη Φ∆ (Ajzen, 

2004; Ajzen & Madden, 1986; Motl et 

al., 2000). Στην εξέταση εναλλακτικού 

µοντέλου, στις τρεις µετρήσεις, οι δεί-

κτες καλής προσαρµογής έλαβαν από-

δεκτές τιµές, οι φορτίσεις του παράγο-

ντα εµφανίστηκαν υψηλότερες από την 

τιµή .54, ο παράγοντας εξήγησε πάνω 

από το 47.6% της συνολικής ερµηνευό-

µενης διακύµανσης των ερωτήσεων και 

οι τιµές του συντελεστή Cronbach’s α 

ξεπέρασαν την τιµή .80. 

Εκτός αυτών, η κλίµακα της Αυτο-

αποτελεσµατικότητας στη Φ∆ αποτε-

λείτο από επτά ερωτήσεις που συνι-

στούσαν δύο σχετιζόµενους παράγο-

ντες, όπως την «αυτοαποτελεσµατικό-

τητα σε µεγάλη συµµετοχή σε Φ∆» και 

την «αυτοαποτελεσµατικότητα σε µι-

κρή συµµετοχή σε Φ∆» (Dzewaltowski 

et al., 2007). Εξετάστηκαν δύο εναλλα-

κτικά µοντέλα. Το 2
ο
 εναλλακτικό µο-

ντέλο («3
ο
 µοντέλο») υποστηρίχθηκε 

ικανοποιητικά από τους δείκτες καλής 

προσαρµογής, οι παραγοντικές φορτί-

σεις κυµάνθηκαν από .70 έως .99, οι 

δύο παράγοντες της κλίµακας εξήγη-

σαν πάνω από το 90.5% της συνολικής 

ερµηνευόµενης διακύµανσης των ερω-

τήσεων και οι τιµές του συντελεστή 

εσωτερικής συνέπειας των κλιµάκων 

που αφορούσαν στους δύο παράγοντες 

έλαβαν αποδεκτές τιµές (από .92 έως 

.96) και στις τρεις µετρήσεις.  

Τέλος, η κλίµακα των Αντιλαµβανό-

µενων Εµποδίων στη Φ∆ αποτελείτο 

από 12 ερωτήσεις που συνιστούσαν 

τρεις παράγοντες πρώτης τάξης, όπως 

«προσωπικά εµπόδια» στη Φ∆, «πε-

ριβαλλοντικά εµπόδια» στη Φ∆ και 

«έλλειψη χρόνου» στη Φ∆, οι οποίοι 

συγκροτούσαν ένα κοινό παράγοντα 

δεύτερης τάξης τα «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια» στη Φ∆ (Wu et al., 2002). 

Εξετάστηκε εναλλακτικό µοντέλο το 

οποίο υποστηρίχθηκε ικανοποιητικά 

από τους δείκτες καλής προσαρµογής, 

µε φορτίσεις πάνω από την τιµή .22, µε 

συνολική ερµηνευόµενη διακύµανση 

των ερωτήσεων από τους τρεις παρά-

γοντες πάνω από το 30.0% και µε τιµές 

του συντελεστή εσωτερικής συνέπειας 

των κλιµάκων που αφορούσαν στους 

τρεις παράγοντες, κυµαινόµενες από 

.71 έως .83, στις τρεις µετρήσεις.  

Η εξέταση της παραγοντικής δοµής 

των κλιµάκων που αξιολογούν των 

προσωπικούς/ψυχολογικούς παράγο-

ντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ παρου-

σιάζεται πιο διεξοδικά στο Παράρτηµα 

ΙΙ . 

4.6.4. Ισοδυναµία της µέτρησης των 
κλιµάκων που αξιολογούν τους προ-
σωπικούς/ψυχολογικούς παράγοντες 
που σχετίζονται µε τη Φυσική ∆ρα-
στηριότητα των µαθητών/τριών. 

Το παρόν τµήµα περιλαµβάνει την 

ανάλυση της ισοδυναµίας µέτρησης 

(measurement invariance) των κλιµά-

κων που αξιολογούν την «πρόθεση», 

τις «στάσεις», τις «υποκειµενικές νόρ-

µες», τον «αντιλαµβανόµενο έλεγχο», 

την «αυτοαποτελεσµατικότητα» και τα 

«αντιλαµβανόµενα εµπόδια» στη Φ∆, 

ανά φύλο. Για να εξεταστεί ο βαθµός 

της ισοδυναµίας µέτρησης των άνω 

κλιµάκων ανά φύλο, (αν δηλ. η παρα-
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γοντική δοµή των κλιµάκων είναι ισο-

δύναµη στις µετρήσεις των αγοριών 

και των κοριτσιών), στην 1
η
 και 3

η
 µέ-

τρηση, υπολογίστηκαν τα τεστ της ισο-

δυναµίας µέτρησης µε την τεχνική των 

δοµικών εξισώσεων (SEM), µέσω του 

προγράµµατος AMOS 4.0. Τέσσερα 

µοντέλα εξετάστηκαν, µέσω της ανά-

λυσης πολλαπλών δειγµάτων (multi-

sample analysis) µε τη χρήση δεικτών 

καλής προσαρµογής, όπως χ
2
, RMSEA, 

GFI, NFI, TLI και CFI και συγκρί-

θηκαν για να ελεγχθούν οι υποθέσεις: 

(α) της διαστασιακής και συµµορφικής 

ισοδυναµίας των κλιµάκων, ανά φύλο 

(«µοντέλο 1»), (β) της µετρικής ισοδυ-

ναµίας, ανά φύλο («µοντέλο 2»), (γ) 

της ισχυρής παραγοντικής ισοδυνα-

µίας, ανά φύλο («µοντέλο 3») και (δ) 

της αυστηρής παραγοντικής ισοδυνα-

µίας, ανά φύλο («µοντέλο 4»). Εάν τα 

µοντέλα δεν διέφεραν στατιστικά ση-

µαντικά µεταξύ τους (εάν δηλ. η δια-

φορά στις τιµές του δείκτη χ
2
 δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντική ή η διαφορά στις 

τιµές του δείκτη CFI ήταν µικρότερη ή 

ίση από την προτεινόµενη τιµή -.01), 

τότε επαληθεύονταν οι υποθέσεις και 

υποστηριζόταν η ισοδυναµία της µέ-

τρησης της εξεταζόµενης κλίµακας.  

Αρχικά, στην εξέταση της Κλίµακας 

Πρόθεσης για Φ∆ ελέγχθηκε το µονο-

παραγοντικό µοντέλο στο οποίο τρεις 

ερωτήσεις συνιστούσαν τον παράγοντα 

«πρόθεση για Φ∆». Το εν λόγω µοντέ-

λο έχει υποστηριχθεί από τους δείκτες 

καλής προσαρµογής κατά την εξέταση 

της παραγοντικής δοµής της κλίµακας 

(Π-Πίνακας 4.6.3.1β.). Τα αποτελέ-

σµατα της ανάλυσης της ισοδυναµίας 

της µέτρησης της Κλίµακας Πρόθεσης 

για Φ∆ ανάµεσα στα αγόρια και στα 

κορίτσια, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση 

απεικονίζονται στον Πίνακα 4.6.4.1. 

Όπως φαίνεται, οι δείκτες καλής 

προσαρµογής GFI, NFI, TLI, CFI πα-

ρουσίασαν τιµές πάνω από την αποδε-

κτή τιµή (>.900), ο δείκτης χ
2
 δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντικός, εκτός από τον 

δείκτη χ
2
 του «µοντέλου 4» στην 3

η
 µέ-

τρηση (p <.05) και ο δείκτης RMSEA 

εµφάνισε αποδεκτές τιµές (από .000 

έως .043). Εποµένως, όλοι σχεδόν οι 

δείκτες υποστήριξαν την καλή προ-

σαρµογή των εξεταζόµενων µοντέλων 

και στις δύο µετρήσεις. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα των συγκρίσεων των 

ανωτέρω µοντέλων, µέσω των οποίων 

ελέγχθηκαν οι εξεταζόµενες υποθέσεις, 

διαπιστώθηκε ότι τα «µοντέλα 1 και 2» 

δεν διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά, 

εφ’ όσον η διαφορά στις τιµές του χ
2
 

δεν ήταν στατιστικά σηµαντική (∆χ
2
(1) 

= .031, p<.90 και ∆χ
2
(1) = .911, p<.50, 

στις δύο µετρήσεις αντίστοιχα), όπως 

και η διαφορά µεταξύ των τιµών του 

δείκτη CFI των µοντέλων ήταν µικρό-

τερη από την προτεινόµενη τιµή -.01 

(∆CFI = .000 και ∆CFI = .000 στις δύο 

µετρήσεις, αντίστοιχα). Συνεπώς, επα-

ληθεύτηκε η υπόθεση ότι οι παραγο-

ντικές φορτίσεις στις κλίµακες των 

αγοριών και των κοριτσιών είναι ισο-

δύναµες και στην 1
η
 και στην 3

η
 µέτρη-

ση. Παρόµοια, δεν διέφεραν σηµαντικά 

ούτε τα «µοντέλα 2 και 3» (∆χ
2
 (1) = 

.025, p<.90, ∆CFI = .000 και ∆χ
2
 (1) = 

.218 p<.70, ∆CFI = -.001 στις δύο 

µετρήσεις αντίστοιχα), που σηµαίνει 

ότι επαληθεύτηκε και η υπόθεση ότι οι 

διακυµάνσεις των παραγόντων στις 

κλίµακες των αγοριών και των κο-

ριτσιών είναι ισοδύναµες. Τέλος, τα 

«µοντέλα 3 και 4» στην 1
η
 µέτρηση δεν 

διέφεραν σηµαντικά (∆χ
2
(3) = 7.673, 

p<.10, ∆CFI = .000), ενώ στην 3
η
 µέ-

τρηση, αν και η διαφορά στις τιµές του 

δείκτη χ
2
 (∆χ

2
(3) = 10.202, p<.02) ήταν 

σηµαντική, η διαφορά στις τιµές του 

CFI (∆CFI = .004) ήταν κάτω από την 

προτεινόµενη (-.01). Η υπόθεση λοιπόν 

ότι τα σφάλµατα µέτρησης των ερωτή-

σεων στις κλίµακες των αγοριών και 

των κοριτσιών είναι ισοδύναµες επαλη-

θεύτηκε στην 1
η
 µέτρηση µε τη χρήση 

και των δύο κριτηρίων (∆χ
2
 και ∆CFI)
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Πίνακας 4.6.4.1. ∆είκτες καλής προσαρµογής των µοντέλων της ισοδυναµίας της µέτρησης της 

Κλίµακας Πρόθεσης για Φυσική ∆ραστηριότητα, ανά φύλο, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 

Μοντέλα χ
2
 df RMSEA (90% CI) GFI NFI TLI CFI 

1η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
.012 2 .000 (.000-.000) 1.000 1.000 1.003 1.000 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
.043 3 .000 (.000-.000) 1.000 1.000 1.003 1.000 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
.068 4 .000 (.000-.000) 1.000 1.000 1.003 1.000 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα των ερωτήσεων) 
7.741 7 .000 (.000-.000) 1.000 1.000 1.003 1.000 

3η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
3.606 2 .036 (.000-.096) .996 .998 .998 .999 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
4.517 3 .029 (.000-.079) .995 .998 .998 .999 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
4.735 4 .017 (.000-.066) .995 .998 .999 1.000 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα µέτρησης των 

ερωτήσεων) 

14.937 7 .043 (.010-.074) .984 .992 .996 .996 

 

 1η µέτρηση 3η µέτρηση 

Συγκρίσεις 
µοντέλων 

∆χ
2 ∆df p ∆CFI ∆χ

2 ∆df p ∆CFI 

Μοντέλο 1 προς 2 .031 1 <.90 .000 .911 1 <.50 .000 

Μοντέλο 2 προς 3 .025 1 <.90 .000 .218 1 <.70 -.001 

Μοντέλο 3 προς 4 7.673 3 <.10 .000 10.202 3 <.02 .004 

 

και στην 3
η
 µέτρηση µε τη χρήση του 

κριτηρίου ∆CFI. Συνεπώς, τα άνω απο-

τελέσµατα δείχνουν την ισοδυναµία 

της µέτρησης της Κλίµακας Πρόθεσης 

για Φ∆, ανά φύλο, εφ’ όσον η δοµή της 

συγκεκριµένης κλίµακας ήταν ισοδύ-

ναµη στις οµάδες των αγοριών και των 

κοριτσιών. 

Στη συνέχεια, στην εξέταση της 

Κλίµακας Στάσεων προς τη Φ∆ 

ελέγχθηκε το µονοπαραγοντικό µοντέ-

λο στο οποίο τέσσερις ερωτήσεις συνι-

στούσαν τον παράγοντα «στάσεις προς 

τη Φ∆» και στο οποίο συσχετίστηκαν 

τα σφάλµατα µέτρησης των ερωτήσε-

ων 1 και 2 µε βάση τη λεκτική και εν-

νοιολογική οµοιότητά τους («2
ο
 µο-

ντέλο»). Το άνω µοντέλο έχει υπο-

στηριχθεί από τους δείκτες καλής προ-

σαρµογής κατά τον έλεγχο της παρα-

γοντικής δοµής της κλίµακας (Π-Πί-

νακας 4.6.3.2β.). Ο Πίνακας 4.6.4.2. 

παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ανά-

λυσης της ισοδυναµίας της µέτρησης 

της Κλίµακας Στάσεων προς τη Φ∆, 

ανά φύλο, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

Στην εξέταση των δεικτών καλής 

προσαρµογής των εξεταζόµενων µο-

ντέλων στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση, βρέθη-

κε ότι οι τιµές των δεικτών GFI, NFI, 

TLI και CFI ήταν πάνω από το αποδε-

κτό όριο (>.900), ο δείκτης χ
2
 δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντικός και ο δείκτης 

RMSEA (από .000 έως .042) είχε τιµές 

κάτω από το αποδεκτό όριο (<.100). 

Συνεπώς, η καλή προσαρµογή των µο- 
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Πίνακας 4.6.4.2. ∆είκτες καλής προσαρµογής των µοντέλων της ισοδυναµίας της µέτρησης της 

Κλίµακας Στάσεων προς τη Φυσική ∆ραστηριότητα, ανά φύλο, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 

Μοντέλα χ
2
 df RMSEA (90% CI) GFI NFI TLI CFI 

1η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
1.993 2 .000 (.000-.080) .998 .998 1.000 1.000 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
10.512 5 .042 (.000-.079) .991 .988 .985 .994 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
10.982 6 .037 (.000-.071) .991 .988 .989 .994 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα των ερωτήσεων) 
12.993 11 .017 (.000-.048) 989 .985 .998 .998 

3η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
1.724 2 .000 (.000-.077) .999 .998 1.002 1.000 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
2.616 5 .000 (.000-.039) .998 .997 1.008 1.000 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
3.198 6 .000 (.000-.035) .997 .996 1.008 1.000 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα µέτρησης των 

ερωτήσεων) 

6.459 11 .000 (.000-.025) .995 .991 1.007 1.000 

        

 1η µέτρηση 3η µέτρηση 

Συγκρίσεις 
µοντέλων 

∆χ
2 ∆df p ∆CFI ∆χ

2 ∆df p ∆CFI 

Μοντέλο 1 προς 2 8.519 3 <.05 .006 .892 3 <.90 .000 

Μοντέλο 2 προς 3 0.47 1 <.50 .000 .582 1 <.50 .000 

Μοντέλο 3 προς 4 2.011 5 <.90 -.004 3.261 5 <.70 .000 

 

ντέλων υποστηρίχθηκε από όλους τους 

δείκτες καλής προσαρµογής και στις 

δύο µετρήσεις. Κατά τον έλεγχο των 

υποθέσεων, στη σύγκριση των «µοντέ-

λων 1 και 2» παρατηρήθηκε στην 1
η
 

µέτρηση ότι αν και η ∆χ
2
(3) = 8.519 

ήταν οριακά στατιστικά σηµαντική 

(p=.05), η διαφορά του δείκτη CFI 

(∆CFI = .006) µεταξύ των µοντέλων 

ήταν µικρότερη από την προτεινόµενη 

-.01, υποστηρίζοντας έτσι ότι τα δύο 

µοντέλα δεν διέφεραν µεταξύ τους. 

Αντίθετα, στην 3
η
 µέτρηση τα άνω µο-

ντέλα βρέθηκαν να µην διαφέρουν στα-

τιστικά σηµαντικά µεταξύ τους ∆χ
2
(3) 

= .892, p<.90, ∆CFI = .000. Παράλ-

ληλα, στις συγκρίσεις των «µοντέλων 2 

και 3» και των «µοντέλων 3 και 4» δεν 

διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ τους, ούτε στην 1
η
 µέ-

τρηση (∆χ
2
(1) = .047, p<.50, ∆CFI = 

.000 και ∆χ
2
(5) = 2.011, p<.90, ∆CFI = 

-.004, αντίστοιχα), ούτε στην 3
η
 µέτρη-

ση (∆χ
2
(1) = .582, p<.50, ∆CFI = .000 

και ∆χ
2
(5) = 3.621, p<.70, ∆CFI = 

.000, αντίστοιχα). Εποµένως, επαλη-

θεύτηκαν οι υποθέσεις (ισοδυναµία 

των παραγοντικών φορτίσεων, των δια-

κυµάνσεων των παραγόντων και των 

σφαλµάτων µέτρησης των ερωτήσεων) 

και υποστηρίχθηκε η ισοδυναµία της 

µέτρησης της Κλίµακας Στάσεων προς 

τη Φ∆, ανά φύλο και στις δύο µετρή-

σεις. 

Σχετικά µε την εξέταση της Κλίµα-

κας Υποκειµενικών Νορµών στη Φ∆ 
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ελέγχθηκε το µονοπαραγοντικό µοντέ-

λο στο οποίο έξι ερωτήσεις συνιστού-

σαν τον παράγοντα «υποκειµενικές 

νόρµες στη Φ∆» και στο οποίο συσχε-

τίστηκαν τα σφάλµατα µέτρησης των 

ερωτήσεων 1 και 2, 3 και 4, 5 και 6, 

εξαιτίας της λεκτικής και εννοιολογι-

κής οµοιότητά τους («2
ο
 µοντέλο»). Η 

εξέταση της παραγοντικής δοµής της 

κλίµακας, έχει δείξει την υποστήριξη 

του συγκεκριµένου µοντέλου από τους 

δείκτες καλής προσαρµογής (Π-Πίνα-

κας 4.6.3.3β.). Στο σχετικό Πίνακα 

4.6.4.3. παρουσιάζονται τα αποτελέ-

σµατα της ανάλυσης της ισοδυναµίας 

της µέτρησης της Κλίµακας Υποκειµε-

νικών Νορµών στη Φ∆, ανάµεσα στα 

αγόρια και στα κορίτσια, στην 1
η
 και 3

η
 

µέτρηση.

 
Πίνακας 4.6.4.3. ∆είκτες καλής προσαρµογής των µοντέλων της ισοδυναµίας της µέτρησης της 

Κλίµακας Υποκειµενικών Νορµών στη Φυσική ∆ραστηριότητα, ανά φύλο, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 

Μοντέλα χ
2
 df RMSEA (90% CI) GFI NFI TLI CFI 

1η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
43.696 22 .040 (.022-.058) .981 .974 .974 .987 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
62.367 28 .045 (.030-.060) .972 .962 .968 .979 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
62.492 29 .043 (.029-.058) .972 .962 .970 .979 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα των ερωτήσεων) 
73.922 39 .038 (.025-.051) .967 .955 .777 .978 

3η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
58.303 22 .036 (.000-.096) .973 .969 .962 .980 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
73.079 28 .029 (.000-.079) .965 .961 .963 .975 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
73.754 29 .017 (.000-.066) .965 .960 .964 .975 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα µέτρησης των 

ερωτήσεων) 

95.725 39 .043 (.010-.074) .954 .948 .966 .969 

 

 1η µέτρηση 3η µέτρηση 

Συγκρίσεις 
µοντέλων 

∆χ
2 ∆df p ∆CFI ∆χ

2 ∆df p ∆CFI 

Μοντέλο 1 προς 2 18.671 6 <.01 .008 14.776 6 <.05 .005 

Μοντέλο 2 προς 3 .125 1 <.80 .000 .675 1 <.50 .000 

Μοντέλο 3 προς 4 11.430 10 <.50 .001 21.971 10 <.02 .006 

 

Από την ανάλυση των δεδοµένων, 

οι δείκτες καλής προσαρµογής GFI, 

NFI, TLI και CFI έλαβαν αποδεκτές τι-

µές από .955 έως .987, ο δείκτης χ
2
 

ήταν στατιστικά σηµαντικός (p<.01, 

p<.001) και ο δείκτης RMSEA παρου-

σίασε αποδεκτές τιµές από .017 έως 

.045. Συνεπώς, αν και ο δείκτης χ
2
 

εµφανίστηκε στατιστικά σηµαντικός 

στις δύο µετρήσεις, οι υπόλοιποι δεί-

κτες καλής προσαρµογής έδειξαν την 

εφαρµογή των µοντέλων στα δεδοµέ-

να. Επιπρόσθετα, στις συγκρίσεις των 

µοντέλων διαπιστώθηκε η µη στατιστι-

κά σηµαντική διαφορά µεταξύ: (α) των 

«µοντέλων 1 και 2» µε βάση το κριτή-
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ριο ∆CFI στην 1
η
 µέτρηση (∆CFI = 

.008) και στην 3
η
 µέτρηση (∆CFI = 

.005), αν και οι διαφορές στις τιµές του 

χ
2
 ήταν σηµαντικές (∆χ

2
(6) = 18.671, 

p<.01 και ∆χ
2
(6) = 14.776, p<.05 στις 

δύο µετρήσεις, αντίστοιχα), (β) των 

«µοντέλων 2 και 3» στην 1
η
 µέτρηση 

∆χ
2
(1) = .125, p<.80, ∆CFI = .000 και 

στην 3
η
 µέτρηση ∆χ

2
(1) = .675, p<.50, 

∆CFI = .000 και (γ) των «µοντέλων 3 

και 4» στην 1
η
 µέτρηση ∆χ

2
(10) = 

11.430, p<.50, ∆CFI = .001 και στην 

3
η
 µέτρηση µε τη χρήση του κριτηρίου 

∆CFI = .006. Συµπερασµατικά, µε τη 

χρήση του κριτηρίου ∆χ
2
 επαληθεύτη-

κε η υπόθεση της ισοδυναµίας των δια-

κυµάνσεων των παραγόντων και στις 

δύο µετρήσεις και η υπόθεση της ισο-

δυναµίας των σφαλµάτων µέτρησης 

των ερωτήσεων της εξεταζόµενης κλί-

µακας στην 1
η
 µέτρηση, ενώ µε τη χρή-

ση του κριτηρίου ∆CFI επαληθεύτηκαν 

όλες οι υποθέσεις. Συνεπώς, µπορεί να 

γίνει αποδεκτή η ισοδυναµία της µέ-

τρησης της Κλίµακας Υποκειµενικών 

Νορµών στη Φ∆, ανά φύλο και στις 

δύο µετρήσεις. 

Όσον αφορά, στην εξέταση της Κλί-

µακας Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στη 

Φ∆ ελέγχθηκε το µονοπαραγοντικό µο-

ντέλο στο οποίο τέσσερις ερωτήσεις 

της κλίµακας συνιστούσαν τον παρά-

γοντα «αντιλαµβανόµενος έλεγχος στη 

Φ∆» και στο οποίο συσχετίστηκαν τα 

σφάλµατα µέτρησης των ερωτήσεων 2 

και 3 µε βάση τη λεκτική και εννοιο-

λογική τους οµοιότητα («2
ο
 µοντέλο»). 

Τα αποτελέσµατα της εξέτασης της πα-

ραγοντικής δοµής έχουν δείξει την 

υποστήριξη του συγκεκριµένου µοντέ-

λου από τους δείκτες καλής προσαρµο-

γής (Π-Πίνακας 4.6.3.4β). Ο Πίνακας 

4.6.4.4. απεικονίζει τα αποτελέσµατα 

της ανάλυσης της ισοδυναµίας της µέ-

τρησης της Κλίµακας Αντιλαµβανόµε-

νου Ελέγχου στη Φ∆, ανά φύλο, στην 

1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

Στην εξέταση των δεικτών καλής 

προσαρµογής παρατηρείται και στις 

δύο µετρήσεις, ότι οι δείκτες GFI, NFI, 

TLI και CFI παρουσίασαν τιµές πάνω 

από την αποδεκτή τιµή (>.900), ο δεί-

κτης χ
2
 δεν ήταν στατιστικά σηµαντι-

κός και ο δείκτης RMSEA εµφάνισε τι-

µές που κυµάνθηκαν από .000 έως 

.043, αποτέλεσµα που αναδεικνύει την 

καλή προσαρµογή των µοντέλων στα 

δεδοµένα και στις δύο µετρήσεις. 

Επιπλέον, στις συγκρίσεις των µοντέ-

λων διαπιστώθηκε ότι τα «µοντέλα 1 

και 2», τα «µοντέλα 2 και 3» και τα 

«µοντέλα 3 και 4» δεν διαφέρουν µετα-

ξύ τους, γεγονός που δείχνει ότι επαλη-

θεύονται οι υποθέσεις (ισοδυναµία των 

παραγοντικών φορτίσεων, των διακυ-

µάνσεων και των σφαλµάτων µέτρησης 

των ερωτήσεων) και γίνεται αποδεκτή 

η ισοδυναµία της µέτρησης της Κλίµα-

κας Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στη 

Φ∆, ανά φύλο και στις δύο µετρήσεις. 

Παράλληλα, στην εξέταση της Κλί-

µακας Αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

Φ∆ ελέγχθηκε το πολυπαραγοντικό µο-

ντέλο στο οποίο τέσσερις ερωτήσεις 

της κλίµακας συνιστούσαν δύο σχετι-

ζόµενους παράγοντες, τον παράγοντα 

«αυτοαποτελεσµατικότητα στη µικρή 

συµµετοχή σε Φ∆» (2 ερωτήσεις) και 

τον παράγοντα «αυτοαποτελεσµατικό-

τητα στη µεγάλη συµµετοχή σε Φ∆» (2 

ερωτήσεις) («3
ο
 µοντέλο»). Το εν λόγω 

µοντέλο έχει υποστηριχθεί µερικώς 

από τους δείκτες καλής προσαρµογής, 

κατά την εξέταση της παραγοντικής 

δοµής της κλίµακας (Π-Πίνακας 

4.6.3.5στ.). Τα αποτελέσµατα της ανά-

λυσης της ισοδυναµίας της µέτρησης 

της Κλίµακας Αυτοαποτελεσµατικό-

τητας στη Φ∆, ανάµεσα στα αγόρια και 

στα κορίτσια, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6.4.5. 

Όπως διαπιστώνεται, οι τιµές των 

δεικτών καλής προσαρµογής GFI, NFI, 

TLI και CFI κυµάνθηκαν από .972 έως 

1.000, ο δείκτης χ
2
 εµφανίστηκε σηµα- 
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Πίνακας 4.6.4.4. ∆είκτες καλής προσαρµογής των µοντέλων της ισοδυναµίας της µέτρησης της 

Κλίµακας Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στη Φυσική ∆ραστηριότητα, ανά φύλο, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 

Μοντέλα χ
2
 df RMSEA (90% CI) GFI NFI TLI CFI 

1η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
1.259 2 .000 (.000-.070) .999 .998 1.006 1.000 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
3.832 5 .000 (.000-.049) .997 .995 1.004 1.000 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
5.699 6 .000 (.000-.051) .995 .993 1.001 1.000 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα των ερωτήσεων) 
10.638 11 .000 (.000-.041) .991 .986 1.001 1.000 

3η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
3.344 2 .036 (.000-.096) .997 .996 .989 1.000 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
5.319 5 .029 (.000-.079) .996 .993 .999 1.000 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
6.155 6 .017 (.000-.066) .995 .992 1.000 1.000 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα µέτρησης των 

ερωτήσεων) 

8.775 11 .043 (.010-.074) .993 .988 1.003 1.000 

 

 1η µέτρηση 3η µέτρηση 

Συγκρίσεις 
µοντέλων 

∆χ
2 ∆df p ∆CFI ∆χ

2 ∆df p ∆CFI 

Μοντέλο 1 προς 2 2.573 3 <.50 .000 1.975 3 <.70 -.002 

Μοντέλο 2 προς 3 1.867 1 <.20 .000 .836 1 <.50 .000 

Μοντέλο 3 προς 4 4.939 5 <.50 .000 2.620 5 <.80 .000 

 

ντικός στην 1
η
 µέτρηση σ’ όλα µοντέλα 

(p<.01, p<.001), ενώ στην 3
η
 µέτρηση 

µόνο στο «µοντέλο 2» (p<.05) και οι 

τιµές του δείκτη RMSEA κυµάνθηκαν 

από .000 έως .043. Όπως συµπεραί-

νεται, η καλή προσαρµογή των εξετα-

ζόµενων µοντέλων στα δεδοµένα βε-

βαιώνεται σχεδόν από όλους τους ανω-

τέρω δείκτες. Παρόµοια, στις συγκρί-

σεις των µοντέλων υποστηρίχθηκε η 

µη στατιστικά σηµαντική διαφορά µε-

ταξύ: (α) των «µοντέλων 1 και 2» µε τη 

χρήση του κριτηρίου ∆CFI = .002 στην 

1
η
 και ∆CFI = .002 στην 3

η
 µέτρηση, 

(β) των «µοντέλων 2 και 3» µε τη χρή-

ση του κριτηρίου ∆χ
2
(3) = 3.159, p<.50 

στην 3
η
 µέτρηση και µε τη χρήση του 

κριτηρίου ∆CFI = .004 στην 1
η
 και 

∆CFI = .000 στην 3
η
 µέτρηση και (γ) 

των «µοντέλων 3 και 4» µε τη χρήση 

και των δύο κριτηρίων ∆χ
2
(4) = 4.996, 

p<.30, ∆CFI = .000 στην 1η και ∆χ
2
(4) 

= 4.186, p<.50, ∆CFI = .000 στην 3
η
 

µέτρηση. Το γεγονός ότι η επαλήθευση 

των υποθέσεων της ισοδυναµίας των 

παραγοντικών φορτίσεων και των δια-

κυµάνσεων στην 1
η
 ή στην 3

η
 µέτρηση 

υποστηρίχθηκε µε τη χρήση ενός κρι-

τηρίου και ότι η επαλήθευση της υπό-

θεσης της ισοδυναµίας των σφαλµάτων 

µέτρησης υποστηρίχθηκε µε τη χρήση 

και των δύο κριτηρίων, οδηγεί στην 

αποδοχή της ισοδυναµίας της µέτρησης 

της Κλίµακας Αυτοαποτελεσµατικότη-

τας στη Φ∆, ανά φύλο. 
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Πίνακας 4.6.4.5. ∆είκτες καλής προσαρµογής των µοντέλων της ισοδυναµίας της µέτρησης της 

Κλίµακας Αυτοαποτελεσµατικότητας στη Φυσική ∆ραστηριότητα ανά φύλο, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 

Μοντέλα χ
2
 df RMSEA (90% CI) GFI NFI TLI CFI 

1η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
12.703 2 .094 (.049-.146) .990 .995 .977 .996 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
20.043 4 .081 (.048-.118) .984 .993 .983 .994 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
34.741 7 .081 (.055-.108) .972 .988 .983 .990 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα των ερωτήσεων) 
39.737 11 .065 (.044-.088) .969 .986 .989 .990 

3η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
2.048 2 .006 (.000-.081) .998 .999 1.000 1.000 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
9.937 4 .049 (.009-.089) .992 .997 .994 .998 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
13.096 7 .038 (.000-.069) .989 .995 .996 .998 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα µέτρησης των 

ερωτήσεων) 

17.282 11 .031 (.000-.057) .986 .994 .998 .998 

 

 1η µέτρηση 3η µέτρηση 

Συγκρίσεις 
µοντέλων 

∆χ
2 ∆df p ∆CFI ∆χ

2 ∆df p ∆CFI 

Μοντέλο 1 προς 2 7.340 2 <.05 .002 7.889 2 <.02 .002 

Μοντέλο 2 προς 3 14.698 3 <.01 .004 3.159 3 <.50 .000 

Μοντέλο 3 προς 4 4.996 4 <.30 .000 4.186 4 <.50 .000 

 

Εκτός αυτών, στην εξέταση της 

Κλίµακας Αντιλαµβανόµενων Εµπο-

δίων στη Φ∆ ελέγχθηκε το πολυπαρα-

γοντικό µοντέλο στο οποίο 12 ερωτή-

σεις της κλίµακας συνιστούσαν τρεις 

παράγοντες πρώτης τάξης, όπως «προ-

σωπικά εµπόδια» (5 ερωτήσεις), «περι-

βαλλοντικά εµπόδια» (4 ερωτήσεις) 

και «έλλειψη χρόνου») (3 ερωτήσεις), 

που συγκροτούσαν ένα κοινό παράγο-

ντα δεύτερης τάξης τα «αντιλαµβανό-

µενα εµπόδια» στη Φ∆. Επιπρόσθετα, 

το εν λόγω µοντέλο όπου επιτράπηκε η 

φόρτιση της ερώτησης 11 σε δύο παρά-

γοντες (παράγοντας 1 «προσωπικά 

εµπόδια» και παράγοντας 3 «έλλειψη 

χρόνου») («2
ο
 µοντέλο»), έχει υποστη-

ριχθεί από τους δείκτες καλής προ-

σαρµογής κατά την εξέταση της παρα-

γοντικής δοµής της κλίµακας (Π-Πίνα-

κας 4.6.3.6γ.). Ο Πίνακας 4.6.4.6. απει-

κονίζει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

της ισοδυναµίας της µέτρησης της Κλί-

µακας Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων 

στη Φ∆, ανάµεσα στα αγόρια και στα 

κορίτσια, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

Όπως φαίνεται στην εξέταση των 

δεικτών καλής προσαρµογής, οι δεί-

κτες GFI, TLI και CFI έλαβαν αποδε-

κτές τιµές από .915 έως .957, ο δείκτης 

NFI έλαβε τιµές από .869 έως .919, ο 

δείκτης χ
2
 εµφανίστηκε στατιστικά ση-

µαντικός (p<.001) και στις δύο µετρή-

σεις και ο δείκτης RMSEA παρουσίασε  
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Πίνακας 4.6.4.6. ∆είκτες καλής προσαρµογής των µοντέλων της ισοδυναµίας της µέτρησης της 

Κλίµακας Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων στη Φυσική ∆ραστηριότητα ανά φύλο, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 

Μοντέλα χ
2
 df RMSEA (90% CI) GFI NFI TLI CFI 

1η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
203.664 100 .041 (.033-.049) .946 .919 .943 .957 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
220.953 110 .041 (.033-.048) .943 .913 .944 .954 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
238.576 116 .042 (.034-.049) .938 .906 .942 .949 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα των ερωτήσεων) 
287.948 128 .045 (.038-.052) .923 .886 .931 .933 

3η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
238.667 100 .048 (.040-.055) .937 .896 .915 .936 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
248.105 110 .045 (.038-.053) .936 .892 .923 .936 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
266.859 116 .046 (.039-.053) .932 .884 .921 .930 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα µέτρησης των 

ερωτήσεων) 

300.564 128 .047 (.040-.054) .920 .869 .918 .920 

 

 1η µέτρηση 3η µέτρηση 

Συγκρίσεις 
µοντέλων 

∆χ
2 ∆df p ∆CFI ∆χ

2 ∆df p ∆CFI 

Μοντέλο 1 προς 2 17.289 10 .068 -.003 9.438 10 .491 .000 

Μοντέλο 2 προς 3 17.623 6 <.01 -.005 18.754 6 <.01 .006 

Μοντέλο 3 προς 4 49.372 12 <.001 .016 33.705 12 .001 .010 

 

τιµές από .041 έως .048. Από τα άνω 

αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι η κα-

λή προσαρµογή των µοντέλων στα δε-

δοµένα υποστηρίχθηκε σχεδόν από 

όλους τους δείκτες καλής προσαρµο-

γής. Στη συνέχεια, τα αποτελέσµατα 

των συγκρίσεων των µοντέλων έδειξαν 

ότι: (α) τα «µοντέλα 1 και 2» δεν δια-

φέρουν σηµαντικά στην 1
η
 ∆χ

2
(10) 

=17.289, p=.068, ∆CFI = -.003 και 

στην 3
η
 µέτρηση ∆χ

2
(10) =9.438, 

p=.491, ∆CFI = .000, (β) τα «µοντέλα 

2 και 3» δεν διαφέρουν σηµαντικά 

στην 1
η
 ∆CFI = -.005 και στην 3

η
 µέ-

τρηση ∆CFI = .006 και (γ) τα «µοντέ-

λα 3 και 4» δεν διαφέρουν σηµαντικά 

(οριακά) στην 3
η
 µέτρηση ∆CFI = 

.010. Παρατηρείται λοιπόν, ότι οι εξε-

ταζόµενες υποθέσεις δεν επαληθεύτη-

καν και στις δύο µετρήσεις µε τη χρή-

ση και των δύο κριτηρίων (∆χ
2
, ∆CFI), 

γεγονός που οδηγεί στη µερικώς υπο-

στηριζόµενη ισοδυναµία της µέτρησης 

της Κλίµακας των Αντιλαµβανόµενων 

Εµποδίων στη Φ∆, ανά φύλο. 

Γενικά, τα αποτελέσµατα του παρό-

ντος τµήµατος έδειξαν σε ικανοποιη-

τικό βαθµό την ισοδυναµία της µέτρη-

σης των κλιµάκων που αξιολογούν 

τους προσωπικούς/ψυχολογικούς πα-

ράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ 

των µαθητών/τριών, ανά φύλο, υπο-

στηρίζοντας επαρκώς την εγκυρότητα 

της γενικευσιµότητας των ανωτέρω 

κλιµάκων. 
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Τέλος, όσον αφορά στον έλεγχο της 

αξιοπιστίας (Cronbach’ s alpha 

coefficient) βρέθηκε ότι όλες οι κλίµα-

κες που αξιολογούν τους προσωπικούς 

/ψυχολογικούς παράγοντες που σχετί-

ζονται µε τη Φ∆ των µαθητών/τριών 

εµφανίζουν αποδεκτά επίπεδα εσωτερι-

κής συνέπειας και στα αγόρια στην 1
η
 

(από .80 έως .94) και 3
η
 µέτρηση (από 

.79 έως .94) και στα κορίτσια στην 1
η
 

(από .78 έως .94) και 3
η
 µέτρηση (από 

.79 έως .94) (Πίνακας 4.6.4.7.). 
 
Πίνακας 4.6.4.7. Εσωτερική συνέπεια των κλιµάκων που αξιολογούν τους προσωπικούς/ψυχολογικούς 

παράγοντες που σχετίζονται µε τη Φυσική ∆ραστηριότητα, στα αγόρια (Ν=322) και στα κορίτσια 

(Ν=291), στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 

Μεταβλητές ΜΟ ∆ α ΕΤ-ΜΤ Εύρος  
1η µέτρηση 

Αγόρια  
Πρόθεση 5.58 .30 .94 5.04-6.14 1.10 

Στάσεις  6.22 .03 .83 6.03-6.40 .37 

Υποκειµενικές νόρµες 4.09 .11 .87 3.58-4.44 .86 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 4.16 .03 .80 3.99-4.40 .42 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 4.29 1.15 .94 3.10-5.41 2.31 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια 2.08 .17 .89 1.53-2.89 1.35 

Κορίτσια 
Πρόθεση 5.07 .37 .94 4.46-5.67 1.21 

Στάσεις  5.99 .03 .83 5.76-6.16 .40 

Υποκειµενικές νόρµες 3.88 .11 .83 3.36-4.25 .89 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 3.88 .05 .78 3.65-4.19 .53 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 3.67 1.62 .93 2.27-5.03 2.76 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  2.25 .22 .80 1.60-3.22 1.62 

3η µέτρηση 
Αγόρια 

Πρόθεση 5.76 .27 .94 5.27-6.30 1.03 

Στάσεις  6.29 .03 .80 6.07-6.44 .34 

Υποκειµενικές νόρµες 4.19 .10 .86 3.69-4.51 .83 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 4.23 .03 .79 4.09-4.48 .40 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 4.39 1.20 .93 3.14-5.53 2.39 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια 1.98 .17 .88 1.45-2.82 1.37 

Κορίτσια 
Πρόθεση 5.25 .38 .94 4.64-5.88 1.24 

Στάσεις  6.08 .04 .80 5.81-6.26 .45 

Υποκειµενικές νόρµες 3.97 .10 .85 3.44-4.31 .87 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 3.97 .07 .79 3.69-4.32 .64 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 3.81 1.64 .94 2.41-5.19 2.78 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  2.15 .22 .80 1.54-3.07 1.53 

 

4.7. Προσωπικοί/ψυχολογικοί παρά-
γοντες που σχετίζονται µε την Υγιει-
νή ∆ιατροφή των µαθητών/τριών 

Το συγκεκριµένο τµήµα αναφέρε-

ται: (α) στην αξιολόγηση των προσωπι-

κών/ψυχολογικών παραγόντων που 

σχετίζονται µε την Υ∆ των µαθητών 

/τριών, (β) στον έλεγχο της εσωτερικής 

συνέπειας των κλιµάκων (γ) στην 

εξέταση της παραγοντικής δοµής των 

κλιµάκων και (δ) στον έλεγχο της πα-

ραγοντικής ισοδυναµίας των κλιµάκων 

που αξιολογούν τους συγκεκριµένους 

παράγοντες. 
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4.7.1. Αξιολόγηση των προσωπικών 
/ψυχολογικών παραγόντων που σχε-
τίζονται µε την Υγιεινή ∆ιατροφή 
των µαθητών/τριών 

Σχετικά µε τους προσωπικούς/ψυ-

χολογικούς παράγοντες που σχετίζο-

νται µε την Υ∆ αξιολογήθηκαν (α) η 

«πρόθεση» των µαθητών/τριών για 

κατανάλωση Υ∆, (β) οι «στάσεις» τους 

προς την Υ∆, (γ) ο «αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος» στην Υ∆ (δ) η «αυτοαποτελε-

σµατικότητα» στην Υ∆ και (ε) τα 

«αντιλαµβανόµενα εµπόδια» στην Υ∆. 

Στον Πίνακα 4.7.1. αναγράφονται οι 

µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

των σκορ των απαντήσεων των µαθη-

τών/τριών ανά κατηγορία φύλου και 

ηλικίας σε κάθε µέτρηση. 

 
Πίνακας 4.7.1. Περιγραφικά στατιστικά δεδοµένα των προσωπικών/ψυχολογικών παραγόντων που 

σχετίζονται µε την Υ∆, όπως αξιολογήθηκαν µε το ΕΣΚΤ και στις τρεις µετρήσεις. 

 
Προσωπικοί/ψυχολογικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την Υ∆ 

Κατηγορίες ΠΡ  
ΜΟ (ΤΑ) 

ΣΤ  
ΜΟ (ΤΑ) 

ΑΕΛ  
ΜΟ (ΤΑ) 

ΑΕΜ  
ΜΟ (ΤΑ) 

ΑΥΤ  
ΜΟ (ΤΑ) 

 1η µέτρηση 

Αγόρια 5.43 (1.13) 6.15 (0.65) 4.08 (0.60) 2.04 (0.59) 3.77 (0.91) 

Κορίτσια 5.52 (1.04) 6.23 (0.58) 4.13 (0.53) 2.01 (0.50) 3.72 (0.88) 

Ε΄ τάξη 5.67 (1.07) 6.28 (0.61) 4.18 90.59) 1.99 (0.59) 3.77 (0.94) 

ΣΤ΄ τάξη 5.31 (1.08) 6.11 (0.62) 4.03 (0.54) 2.05 (0.51) 3.73 (0.86) 

Σύνολο 5.47 (1.09) 6.19 (0.62) 4.10 (0.57) 2.02 (0.55) 3.75 (0.90) 

1η µέτρηση 

Αγόρια 5.44 (1.12) 6.22 (0.61) 4.04 (0.61) 1.97 (0.59) 3.85 (0.92) 

Κορίτσια 5.67 (1.02) 6.30 (0.55) 4.13 (0.54) 1.90 (0.48) 3.87 (0.85) 

Ε΄ τάξη 5.71 (1.04) 6.33 (0.56) 4.16 (0.59) 1.93 (0.59) 3.94 (0.95) 

ΣΤ΄ τάξη 5.42 (1.09) 6.20 (0.59) 4.01 (0.57) 1.94 (0.50) 3.80 (0.83) 

Σύνολο 5.55 (1.08) 6.26 (0.58) 4.08 (0.58) 1.93 (0.54) 3.86 (0.89) 

1η µέτρηση 

Αγόρια 5.44 (1.11) 6.20 (0.62) 4.02 (0.63) 1.97 (0.54) 3.85 (0.84) 

Κορίτσια 5.60 (0.99) 6.24 (0.59) 4.07 (0.56) 1.92 (0.43) 3.85 (0.78) 

Ε΄ τάξη 5.70 (1.06) 6.30 (0.60) 4.14 (0.60) 1.90 (0.50) 3.91 (0.88) 

ΣΤ΄ τάξη 5.38 (1.04) 6.15 (0.60) 3.96 (0.59) 1.99 (0.48) 3.80 (0.75) 

Σύνολο 5.52 (1.06) 6.22 (0.61) 4.04 (0.60) 1.95 (0.49) 3.85 (0.81) 

 
Σηµείωση. ΠΡ = Πρόθεση, ΣΤ = Στάσεις, ΥΝ = Υποκειµενικές Νόρµες, ΑΕΜ = Αντιλαµβανόµενα 

Εµπόδια, ΑΕΛ = Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος, ΑΥΤ = Αυτοαποτελεσµατικότητα  

 

Συγκεκριµένα, στον παράγοντα 

«πρόθεση» για κατανάλωση Υ∆, που 

αξιολογήθηκε µε τρεις ερωτήσεις, οι 

µαθητές/τριες µε βάση τις απαντήσεις 

τους σε επταβάθµια κλίµακα από “κα-

θόλου” (“1”) έως “απόλυτα” (“7”), 

είχαν την πρόθεση να καταναλώνουν 

Υ∆ “πολύ” έως “πάρα πολύ” και στις 

τρεις µετρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, 

στις τρεις µετρήσεις, διαπιστώθηκε ότι 

µεγάλα ποσοστά των µαθητών/τριών: 

(α) σκοπεύουν “απόλυτα” να τρέ-
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φονται υγιεινά τους επόµενους µήνες 

(44.8%, 46.3%, 47.1%), (β) θα προ-

σπαθήσουν “πάρα πολύ” να τρέφονται 

υγιεινά τους επόµενους µήνες (35.0%, 

34.9%, 35.9%) και (γ) είναι “πολύ” 

αποφασισµένοι να τρέφονται υγιεινά 

τους επόµενους µήνες (30.6%, 31.1%, 

30.2%). 

Παρόµοια, οι «στάσεις» των µαθη-

τών/τριών προς την Υ∆, που αξιολογή-

θηκαν µε επταβάθµια κλίµακα τεσσά-

ρων ερωτήσεων, ήταν “πολύ” θετικές 

έως “πάρα πολύ” θετικές και στις τρεις 

µετρήσεις. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε 

στις τρεις µετρήσεις, ότι τα ποσοστά 

των µαθητών/τριών που πιστεύουν ότι 

το να ακολουθήσουν µία Υ∆ τους επό-

µενους µήνες είναι: (α) “πάρα πολύ 

καλό” κυµαίνονται από 53.0% έως 

61.0%, (β) “πολύ καλό” από 32.6% 

έως 38.8% και (γ) “λίγο καλό” από 

5.0% έως 6.4%. Παρόµοια, τα ποσοστά 

των µαθητών/τριών που πιστεύουν ότι 

το να ακολουθήσουν µία Υ∆ τους επό-

µενους µήνες είναι: (α) “πάρα πολύ 

υγιεινό” κυµαίνονται από 48.0% έως 

51.9%, (β) “πολύ υγιεινό” από 40.1% 

έως 44.5% και (γ) “λίγο υγιεινό” από 

5.5% έως. 7.0%. Παράλληλα, τα ποσο-

στά των µαθητών/τριών που πιστεύουν 

ότι το να ακολουθήσουν µία Υ∆ τους 

επόµενους µήνες είναι: (α) “πάρα πολύ 

χρήσιµο” κυµαίνονται από 36.2%, έως 

39.9% (β) “πολύ χρήσιµο” από 46.3% 

έως 50.5% και (γ) “λίγο χρήσιµο” από 

9.4% έως 11.0%. Τέλος, τα ποσοστά 

των µαθητών/τριών που πιστεύουν ότι 

το να ακολουθήσουν µία Υ∆ τους επό-

µενους µήνες είναι: (α) “πάρα πολύ 

ευχάριστο” κυµαίνονται από 22.2% 

έως 24.3%, (β) “πολύ ευχάριστο” από 

44.1% έως 44.3% και “λίγο ευχάριστο” 

από 22.2% έως 23.6%. 

Εκτός αυτών, οι µέσοι όροι των 

απαντήσεων από τις οποίες αξιολογή-

θηκε ο παράγοντας «αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος» στην Υ∆ και στις τρεις µε-

τρήσεις, δείχνουν ότι οι µαθητές/τριες 

θεωρούν “εύκολο” το να τρέφονται 

υγιεινά τους επόµενους µήνες και 

“συµφωνούν” ότι αν τους αρέσει και 

αν το αποφασίσουν µπορούν να τρέφο-

νται υγιεινά. Πιο συγκεκριµένα στις 

τρεις µετρήσεις, τα µεγαλύτερα ποσο-

στά των µαθητών/τριών θεωρούν ότι 

τους είναι “εύκολο” να τρέφονται 

υγιεινά τους επόµενους µήνες (44.3%, 

42.0%, 47.1%) όπως επίσης, τα µεγα-

λύτερα ποσοστά των µαθητών/τριών 

“συµφωνούν” ότι µπορούν να τρέφο-

νται υγιεινά τους επόµενους µήνες αν 

τους αρέσει (52.8%, 54.8%, 53.8%) και 

αν το αποφασίσουν (47.5%, 49.8%, 

47.7%).  

Επιπρόσθετα, τα «εµπόδια» που 

αντιλαµβάνονται οι µαθητές/τριες στην 

Υ∆ αξιολογήθηκαν µε 15 ερωτήσεις 

των οποίων οι απαντήσεις δόθηκαν σε 

πενταβάθµια κλίµακα, από “διαφωνώ 

πολύ” (“1”) έως “συµφωνώ πολύ” (5). 

Οι µέσοι όροι των σκορ των συγκεκρι-

µένων απαντήσεων στις τρεις µετρή-

σεις, δείχνουν ότι οι µαθητές/τριες 

“διαφωνούν” ότι αντιλαµβάνονται 

εµπόδια στην Υ∆ τους. Ιδιαίτερα στις 

τρεις µετρήσεις, τα µεγαλύτερα ποσο-

στά των µαθητών/τριών “ούτε διαφω-

νούν ούτε συµφωνούν” ότι δεν τρέφο-

νται υγιεινά γιατί: (α) δεν ξέρουν ποια 

φαγητά έχουν λιγότερη ζάχαρη και 

λιγότερο λίπος (33.9%, 31.1%, 36.1%), 

(β) δεν ξέρουν ποια φαγητά έχουν 

πολλές φυτικές ίνες (33.0%, 31.4%, 

35.7%) και (γ) δεν ξέρουν πόσες θερµί-

δες έχουν τα διάφορα φαγητά (33.6%, 

34.4%, 38.9%). Επίσης, τα µεγαλύτερα 

ποσοστά των µαθητών/τριών στις τρεις 

µετρήσεις, “διαφωνούν” ότι δεν τρέφο-

νται γιατί: (α) παρασύρονται και τρώνε 

οτιδήποτε υπάρχει στο σπίτι (32.2%, 

32.8%, 34.8%), (β) δεν µπορούν να 

ελέγξουν την ποσότητα του φαγητού 

που τρώνε (36.9%, 35.7%, 38.3%), (γ) 

δεν έχουν την πειθαρχία να τρώνε 

υγιεινά (36.4%, 34.4%, 38.1%) και (δ) 

δεν έχουν χρόνο να ετοιµάζουν µόνοι 



Αποτελέσµατα 

 139 

τους υγιεινά φαγητά (32.8%, 32.0%, 

33.1%). Τέλος, τα µεγαλύτερα ποσο-

στά των µαθητών/τριών στις τρεις µε-

τρήσεις, “διαφωνούν πολύ” ότι δεν 

τρέφονται υγιεινά γιατί: (α) δεν 

υπάρχουν στο σπίτι τους υγιεινά φαγη-

τά (62.7%, 68.3%, 67.2%), (β) δεν ξέ-

ρουν να διαλέγουν υγιεινές τροφές από 

το κυλικείο του σχολείου (43.4%%, 

50.1%, 49.4%), (γ) δεν ξέρουν να δια-

λέγουν υγιεινά φαγητά όταν είναι έξω 

µε την οικογένειά τους ή µε τους φί-

λους τους (37.0%, 37.2%, 38.3%), (δ) 

νοµίζουν ότι δεν είναι απαραίτητο για 

την υγεία τους να τρώνε υγιεινά 

(64.9%%, 69.8%, 70.6%), (ε) η οικο-

γένειά τους δεν τους στηρίζει όταν 

προσπαθούν να τρέφονται υγιεινά 

(63.9%, 68.3%, 67.2%), (στ) νοµίζουν 

ότι η υγιεινή διατροφή είναι πολύ ακρι-

βή (44.2%, 49.8%, 37.2%), (ζ) είναι 

δύσκολο για αυτούς και τις οικογένειες 

τους να ψωνίζουν υγιεινές τροφές 

(61.4%, 65.3%, 57.1%) και (η) το φα-

γητό χρησιµοποιείται από την οικογέ-

νειά τους σαν αµοιβή για τη συµπερι-

φορά τους (54.9%, 59.5%, 55.9%).  

Τέλος, η «αυτοαποτελεσµατικότη-

τα» στην Υ∆ αξιολογήθηκε µε έξι ερω-

τήσεις και οι απαντήσεις δόθηκαν σε 

εξαβάθµια κλίµακα από το “καθόλου 

σίγουρος/η” (“1”) έως “πάρα πολύ 

σίγουρος/η” (“6”). Οι µέσοι όροι των 

σκορ των απαντήσεων και στις τρεις 

µετρήσεις, δείχνουν ότι οι µαθητές 

/τριες είναι “σίγουροι” ότι µπορούν να 

τρέφονται υγιεινά, καταναλώνοντας 

φρούτα και λαχανικά. Ειδικότερα στις 

τρεις µετρήσεις, το ποσοστά των µαθη 

τών/τριών που είναι “πάρα πολύ σίγου-

ρα” ότι µπορούν να καταναλώνουν µία 

µερίδα φρούτα ή και λαχανικά κάθε 

µέρα ανήλθαν σε 85.5%, 88.1% 89.7%, 

δύο µερίδες κάθε µέρα σε 73.8%, 

77.8%, 81.2%, τρεις µερίδες κάθε µέρα 

σε 39.2%, 42.2%, 44.2%, τέσσερις 

µερίδες κάθε µέρα σε 16.2%, 20.5%, 

17.6%, πέντε µερίδες κάθε µέρα σε 

5.6%, 7.2%, 5.3% και έξι µερίδες κάθε 

µέρα σε 3.6%, 7.2%, 5.3%. Παρόµοια, 

τα ποσοστά των µαθητών/τριών που 

είναι “σίγουρα” ότι µπορούν να κατά-

ναλώνουν µία µερίδα φρούτα ή και 

λαχανικά κάθε µέρα ανήλθαν σε 

13.2%, 11.0%, 10.0%, δύο µερίδες 

κάθε µέρα σε 23.5%, 21.0%, 18.2%, 

τρεις µερίδες κάθε µέρα σε 

51.8%,52.8%, 51.4%, τέσσερις µερίδες 

κάθε µέρα σε 63.1%, 60.2%, 65.7%, 

πέντε µερίδες κάθε µέρα σε 41.9%, 

40.1%, 39.1% και έξι µερίδες κάθε 

µέρα σε 21.7%, 24.2%, 23.1%, στις 

τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα. Τέλος, τα 

ποσοστά των µαθητών/τριών που “δεν 

είναι καθόλου σίγουρα” ότι µπορούν 

να καταναλώνουν µία µερίδα φρούτα ή 

και λαχανικά κάθε µέρα ανήλθαν σε 

1.2%, 0.8%, 0.3%, δύο µερίδες κάθε 

µέρα σε 2.6%, 1.3%, 5.4%, τρεις µερί-

δες κάθε µέρα σε 9.0%, 5.0%, 4.4%, 

τέσσερις µερίδες κάθε µέρα σε 20.7%, 

19.2%, 16.7%, πέντε µερίδες κάθε 

µέρα σε 53.3%, 52.8%, 55.6% και έξι 

µερίδες κάθε µέρα σε 74.7%, 72.1%, 

74.6%, στις τρεις µετρήσεις, αντί-

στοιχα. 

4.7.2. Εσωτερική συνέπεια των κλι-
µάκων που αξιολογούν τους προσω-
πικούς/ψυχολογικούς παράγοντες 
που σχετίζονται µε την Υγιεινή ∆ια-
τροφή 

Στον Πίνακα 4.7.2. παρουσιάζονται 

οι µέσοι όροι (ΜΟ), οι διακυµάνσεις 

(∆) οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας 

Cronbach alpha (α), οι ελάχιστες τιµές 

(ΕΤ), οι µέγιστες τιµές (ΜΤ) και το 

εύρος των ερωτηµάτων στα οποία απά-

ντησαν οι συµµετέχοντες για την 

αξιολόγηση των προσωπικών/ψυχολο-

γικών παραγόντων που σχετίζονται µε 

την Υ∆ τους και στις τρεις µετρήσεις. 

Στις κλίµακες των προσωπικών/ψυ-

χολογικών που σχετίζονται µε την Υ∆ 

διαπιστώθηκε και στις τρεις µετρήσεις 

ότι: (α) οι Κλίµακες Πρόθεσης, Αυτο-
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αποτελεσµατικότητας και Αντιλαµβα-

νόµενων Εµποδίων στην Υ∆ εµφάνι-

σαν υψηλούς συντελεστές εσωτερικής 

συνέπειας οι οποίοι κυµάνθηκαν από 

.83 έως .92 και (β) οι Κλίµακες Στα-

σεων και Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου 

εµφάνισαν ικανοποιητικούς συντελε-

στές εσωτερικής συνέπειας αφού 

κυµάνθηκαν από .73 έως .80 και στις 

τρεις µετρήσεις. 
 
Πίνακας 4.7.2. Εσωτερική συνέπεια του ερωτηµατολογίου που αξιολογεί τους 

προσωπικούς/ψυχολογικούς παράγοντες που σχετίζονται µε την Υγιεινή ∆ιατροφή (Ν=613). 

 
Μεταβλητές ΜΟ ∆ α ΕΤ-ΜΤ Εύρος  

1η µέτρηση 

Πρόθεση 5.47 .32 .92 4.91-6.03 1.12 

Στάσεις  6.19 .09 .78 5.76-6.43 .66 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 4.10 .03 .65 3.90-4.22 .32 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 3.75 1.91 .91 1.94-5.49 3.56 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια 2.02 .19 .84 1.47-2.76 1.29 

2η µέτρηση 

Πρόθεση 5.57 .33 .91 4.98-6.13 1.16 

Στάσεις  6.27 .10 .76 5.83-6.53 .70 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 4.08 .01 .69 3.95-4.17 .22 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 3.87 1.99 .91 1.99-5.60 3.61 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  1.93 .17 .84 1.42-2.61 1.19 

3η µέτρηση 

Πρόθεση 5.52 .39 .90 4.90-6.14 1.24 

Στάσεις  6.22 .11 .80 5.78-6.53 .75 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 4.05 .01 .73 3.95-4.15 .20 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 3.85 2.21 .89 1.89-5.65 3.77 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  1.94 .17 .83 1.41-2.63 1.22 

 

4.7.3. Παραγοντική δοµή των κλιµά-
κων που αξιολογούν τους προσωπι-
κούς/ψυχολογικούς παράγοντες που 
σχετίζονται µε την Υγιεινή ∆ιατροφή 

Η παραγοντική δοµή των κλιµάκων 

των προσωπικών/ψυχολογικών παρα-

γόντων που σχετίζονται µε την Υ∆, 

εξετάστηκε µε τη χρήση της επιβε-

βαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης. 

Εφαρµόστηκε η µέθοδος της µέγιστης 

πιθανότητας (Bentler 1993) για να 

εκτιµηθεί η καλή εφαρµογή στα δεδο-

µένα και χρησιµοποιήθηκαν οι δείκτες 

κατανοµής των µεταβλητών και οι 

δείκτες προσαρµογής των µοντέλων µε 

δοµικές εξισώσεις για να ελεγχθούν τα 

ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά των 

συγκεκριµένων κλιµάκων. Σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα, οι δείκτες κατανο-

µής των ερωτήσεων των εξεταζόµενων 

κλιµάκων υποστήριξαν την κανονική 

κατανοµή των ερωτήσεων και την 

πολυµεταβλητή κανονικότητα αυτών. 
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Σχετικά µε την κλίµακα Πρόθεσης 

για Υ∆ εξετάστηκε µονοπαραγοντικό 

µοντέλο στο οποίο τρεις ερωτήσεις συ-

νιστούσαν τον παράγοντα «πρόθεση» 

για Υ∆ (Bebetsos et al., 2002; 

Theodorakis, 1994; Theodorakis et al., 

2002; Theodorakis et al., 2004). Σχεδόν 

όλοι οι δείκτες υποστήριξαν την καλή 

προσαρµογή στα δεδοµένα, οι τιµές 

των παραγοντικών φορτίσεων εµφανί-

στηκαν υψηλότερες από την τιµή .79 

και ο παράγοντας «πρόθεση στην Υ∆» 

εξήγησε περισσότερο από το 80.2% 

της συνολικής ερµηνευόµενης διακύ-

µανσης των ερωτήσεων και στις τρεις 

µετρήσεις. Εκτός αυτών, οι τιµές του 

συντελεστή εσωτερικής συνέπειας κυ-

µάνθηκαν από .90 έως .92 στις τρεις 

µετρήσεις.  

Επιπρόσθετα, στον έλεγχο της κλί-

µακας των Στάσεων προς την Υ∆, εξε-

τάστηκε µονοπαραγοντικό µοντέλο, 

στο οποίο τέσσερις ερωτήσεις συνι-

στούσαν τον παράγοντα «στάσεις» 

προς την Υ∆ (Bebetsos et al., 2002; 

Theodorakis, 1994; Theodorakis et al., 

2002; Theodorakis et al., 2004). Το 

εναλλακτικό µοντέλο που εξετάστηκε 

υποστηρίχθηκε ικανοποιητικά από τους 

δείκτες καλής προσαρµογής, οι παρα-

γοντικές φορτίσεις κυµάνθηκαν από 

.44 έως .88, ο παράγοντας «στάσεις 

προς την Υ∆» εξήγησε πάνω από το 

46.4% της συνολικής ερµηνευόµενης 

διακύµανσης των ερωτήσεων και στις 

τρεις µετρήσεις και ο συντελεστής 

Cronbach’s α κυµάνθηκε µέσα στα 

αποδεκτά όρια (>.70) και στις τρεις 

µετρήσεις. 

Στη συνέχεια, στον έλεγχο της κλί-

µακας του Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου 

στην Υ∆, εξετάστηκε µονοπαραγοντι-

κό µοντέλο στο οποίο τρεις ερωτήσεις 

συνιστούσαν τον παράγοντα «αντι-

λαµβανόµενος έλεγχος» στην Υ∆ 

(Theodorakis, 1994; Theodorakis et al., 

2002; Theodorakis et al., 2004). Στην 

ανάλυση οι δείκτες καλής προσαρµο-

γής παρουσίασαν αποδεκτές τιµές, οι 

παραγοντικές φορτίσεις εµφάνισαν τι-

µές πάνω από την τιµή .50 και ο παρά-

γοντας εξήγησε περισσότερο από 

39.8% της συνολικής ερµηνευόµενης 

διακύµανσης των ερωτήσεων, ενώ ο 

συντελεστής εσωτερικής συνέπειας 

έλαβε τιµές από .65 έως .73 στις τρεις 

µετρήσεις. 

Παράλληλα, η κλίµακα της Αυτο-

αποτελεσµατικότητας στην Υ∆ αποτε-

λείτο από έξι ερωτήσεις που συνιστού-

σαν δύο σχετιζόµενους παράγοντες, 

όπως την «υψηλή αυτοαποτελεσµατι-

κότητα» στην Υ∆ και τη «χαµηλή 

αυτοαποτελεσµατικότητα» στην Υ∆ 

(Karteroliotis et al., 2004). Στην ανάλυ-

ση εξετάστηκε εναλλακτικό µοντέλο 

που υποστηρίχθηκε ικανοποιητικά από 

τους δείκτες καλής προσαρµογής. Στις 

τρεις µετρήσεις, οι παραγοντικές 

φορτίσεις εµφανίστηκαν αποδεκτές 

(>.59), οι δύο παράγοντες εξήγησαν 

πάνω από το 72.5% της συνολικής 

ερµηνευόµενης διακύµανσης των ερω-

τήσεων και οι τιµές του συντελεστή 

εσωτερικής συνέπειας της κλίµακας 

που αφορούσαν στους δύο παράγοντες 

κυµάνθηκαν από .70 έως .89.  

Τέλος, στην εξέταση της κλίµακας 

των Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων 

στην Υ∆ (Gracey et al., 1996) πραγµα-

τοποιήθηκε αρχικά διερευνητική παρα-

γοντική ανάλυση, στο µισό δείγµα της 

1
ης

 µέτρησης (Ν=306) µε τυχαία επιλο-

γή, για να εξεταστεί η δοµική εγκυρό-

τητα της κλίµακας και να αναγνωρι-

στούν οι παράγοντες που απαρτίζονται 

από τις ερωτήσεις της κλίµακας 

(Fabrigar, Wegener, MacCallum, & 

Strahan, 1999) και στη συνέχεια, 

πραγµατοποιήθηκε επιβεβαιωτική πα-

ραγοντική ανάλυση στο υπόλοιπο 

δείγµα (Ν=307) για να ελεγχθεί κατά 

πόσο η δοµή της κλίµακας είχε 

εφαρµογή σε ένα διαφορετικό δείγµα. 

Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

της εξεταζόµενης κλίµακας, που παρέ-
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µεινε µε 12 ερωτήσεις, ανέδειξε τρεις 

παράγοντες που ονοµάστηκαν «περι-

βαλλοντικά εµπόδια», «έλλειψη γνώ-

σεων» και «προσωπικά εµπόδια». Στην 

επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση 

το πολυπαραγοντικό µοντέλο υποστη-

ρίχθηκε ικανοποιητικά από τους δεί-

κτες καλής προσαρµογής, οι φορτίσεις 

των ερωτήσεων της κλίµακας έλαβαν 

τιµές από .48 έως .80 οι παράγοντες 

εξήγησαν το 36.1% της συνολικής 

ερµηνευόµενης διακύµανσης των ερω-

τήσεων και ο συντελεστής εσωτερικής 

συνέπειας Cronbach’s α έλαβε αποδε-

κτές τιµές και στις τρεις κλίµακες που 

αφορούσαν στους ανωτέρω παράγο-

ντές της (.71, .79 και .72, αντίστοιχα). 

Η εξέταση της παραγοντικής δοµής 

των κλιµάκων που αξιολογούν των 

προσωπικούς/ψυχολογικούς παράγο-

ντες που σχετίζονται µε την Υ∆ παρου-

σιάζεται πιο διεξοδικά στο Παράρτηµα 

ΙΙ . 

4.7.4. Ισοδυναµία της µέτρησης των 
κλιµάκων που αξιολογούν τους προ-
σωπικούς/ψυχολογικούς παράγοντες 
που σχετίζονται µε την Υγιεινή ∆ια-
τροφή των µαθητών /τριών 

Το συγκεκριµένο τµήµα περιλαµβά-

νει την εξέταση της ισοδυναµίας της 

µέτρησης των κλιµάκων που αξιολο-

γούν την «πρόθεση», τις «στάσεις», 

τον «αντιλαµβανόµενο έλεγχο», την 

«αυτοαποτελεσµατικότητα» και τα 

«αντιλαµβανόµενα εµπόδια» στην Υ∆, 

µεταξύ των µετρήσεων των αγοριών 

και κοριτσιών, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

Στην ανάλυση της ισοδυναµίας της µέ-

τρησης κάθε κλίµακας ελέγχθηκαν οι 

υποθέσεις ότι δηλ. στις µετρήσεις των 

αγοριών και των κοριτσιών: (α) η εξε-

ταζόµενη κλίµακα έχει τον ίδιο αριθµό 

παραγόντων και κάθε παράγοντας ορί-

ζεται από το ίδιο ακριβώς σύνολο ερω-

τήσεων σε κάθε οµάδα («µοντέλο 1»), 

(β) οι παραγοντικές φορτίσεις κάθε πα-

ράγοντα της κλίµακας είναι ίδιες στις 

δύο οµάδες («µοντέλο 2»), (γ) οι παρά-

γοντες της κλίµακας έχουν την ίδια 

διακύµανση στις δύο οµάδες («µοντέλο 

3») και (δ) τα σφάλµατα µέτρησης των 

ερωτήσεων της κλίµακας είναι ίδια 

στις δύο οµάδες («µοντέλο 4»). Η καλή 

προσαρµογή των µοντέλων στα δεδο-

µένα εξετάστηκε µε τους δείκτες καλής 

προσαρµογής, όπως χ
2
, RMSEA, GFI, 

NFI, TLI και CFI. Η σύγκριση των 

άνω µοντέλων, η οποία αφορούσε στη 

σύγκριση των τιµών του δείκτη χ
2
 

(∆χ
2
) και του δείκτη CFI (∆CFI) µετά-

ξύ αγοριών και κοριτσιών, πραγµατο-

ποιήθηκε στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. Η µη 

στατιστικά σηµαντική διαφορά στις 

τιµές του δείκτη χ
2
 και η διαφορά στην 

τιµή του δείκτη CFI που ήταν ίση ή 

µικρότερη από την τιµή -.01 έδειξαν τη 

µη στατιστικά σηµαντική διαφορά µε-

ταξύ των άνω µοντέλων και εποµένως 

την ισοδυναµία της µέτρησης κάθε εξε-

ταζόµενης κλίµακας. 

Αρχικά, στην εξέταση της Κλίµακας 

Πρόθεσης για Υ∆ ελέγχθηκε το µονο-

παραγοντικό µοντέλο στο οποίο οι 

τρεις ερωτήσεις συνιστούσαν τον πα-

ράγοντα «πρόθεση στην Υ∆». Κατά 

τον έλεγχο της παραγοντικής δοµής της 

κλίµακας το άνω µοντέλο βρέθηκε να 

υποστηρίζεται στην 1
η
 µέτρηση από 

όλους τους δείκτες καλής προσαρµο-

γής, ενώ στην 3η µέτρηση µόνο από 

τους δείκτες GFI, NFI, IFI (Π-Πίνακας 

4.7.3.1β.). Τα αποτελέσµατα της ανά-

λυσης της ισοδυναµίας της µέτρησης 

της Κλίµακας Πρόθεσης για Υ∆, ανά-

µεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, 

στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση απεικονίζονται 

στον Πίνακα 4.7.4.1. 

Όπως φαίνεται, στην 1
η
 µέτρηση, οι 

δείκτες καλής προσαρµογής GFI, NFI, 

TLI, CFI παρουσίασαν αποδεκτές τιµές 

(από .980 έως .999), ο δείκτης χ
2
 δεν 

ήταν στατιστικά σηµαντικός, εκτός από 

τον δείκτη χ
2
 του «µοντέλου 4» (p<.01) 

και οι τιµές του δείκτη RMSEA (από 

.025 έως .052) ήταν µέσα στα αποδε- 
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Πίνακας4.7.4.1. ∆είκτες καλής προσαρµογής των µοντέλων της ισοδυναµίας της µέτρησης της 

Κλίµακας Πρόθεσης για Υγιεινή ∆ιατροφή, ανά φύλο, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 

Μοντέλα χ
2
 df RMSEA (90% CI) GFI NFI TLI CFI 

1η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
3.692 2 .037 (.000-.096) .996 .998 .997 .999 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
4.177 3 .025 (.000-.077) .996 .997 .998 .999 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
7.627 4 .039 (.000-.080) .992 .995 .996 .998 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα των ερωτήσεων) 
18.708 7 .052 (.024-.082) .980 .998 .993 .992 

3η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
8.596 2 .073 (.028-.127) .991 .994 .987 .996 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
21.927 3 .102 (.064-.143) .977 .985 .975 .987 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
23.468 4 .089 (.056-.126) .975 .984 .980 .987 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα µέτρησης των 

ερωτήσεων) 

26.731 7 .068 (.042-.096) .972 .982 .989 .987 

 

 1η µέτρηση 3η µέτρηση 

Συγκρίσεις 
µοντέλων 

∆χ
2 ∆df p ∆CFI ∆χ

2 ∆df p ∆CFI 

Μοντέλο 1 προς 2 .485 1 <.50 .000 13.331 1 <.001 .009 

Μοντέλο 2 προς 3 3.450 1 <.10 .001 1.541 1 <.30 .000 

Μοντέλο 3 προς 4 11.081 3 <.02 .006 3.263 3 <.50 .000 

 

κτά όρια των τιµών (<.100). Παρόµοια, 

στην 3
η
 µέτρηση οι δείκτες καλής προ-

σαρµογής GFI, NFI, TLI, CFI έλαβαν 

αποδεκτές τιµές (από .972 έως .986), ο 

δείκτης χ
2
 ήταν στατιστικά σηµαντικός 

σ’ όλα τα µοντέλα και οι τιµές του δεί-

κτη RMSEA (από .068 έως .089) ήταν 

µέσα στα αποδεκτά όρια των τιµών 

(<.100), εκτός από την τιµή του 

RMSEA του «µοντέλου 2» (.102). Συ-

νεπώς, η καλή προσαρµογή των άνω 

µοντέλων επιβεβαιώθηκε σχεδόν από 

όλους τους δείκτες καλής προσαρµο-

γής. Παράλληλα, στις συγκρίσεις των 

µοντέλων διαπιστώθηκε ότι σύµφωνα 

µε το κριτήριο ∆χ
2
, τα µοντέλα δεν 

διαφέρουν στατιστικά µεταξύ τους, 

εκτός από τα «µοντέλα 3 και 4» 

(∆χ
2
(3)=11.081, p<.02) στην 1

η
 µέ-

τρηση και τα «µοντέλα 1 και 2» 

∆χ
2
(1)=13.331 p<.001) στην 3

η
 µέτρη-

ση και σύµφωνα µε το κριτήριο ∆CFI, 

τα άνω µοντέλα και στις δύο µετρή-

σεις, δεν διαφέρουν στατιστικά µεταξύ 

τους. Συµπερασµατικά, από τα αποτε-

λέσµατα της ανάλυσης µπορεί να υπο-

στηριχθεί η ισοδυναµία της µέτρησης 

της Κλίµακας Πρόθεση για Υ∆, ανά 

φύλο, και στις δύο µετρήσεις. 

Στη συνέχεια, στην εξέταση της 

Κλίµακας Στάσεων προς την Υ∆ ελέγ-

χθηκε το µονοπαραγοντικό µοντέλο 

στο οποίο τέσσερις ερωτήσεις συνι-

στούσαν τον παράγοντα «στάσεις προς 

την Υ∆» και στο οποίο συσχετίστηκαν 

τα σφάλµατα µέτρησης των ερωτή-
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σεων 3 και 4, µε βάση τη λεκτική και 

εννοιολογική οµοιότητά τους «2
ο
 µο-

ντέλο»). Το άνω µοντέλο έχει επιβε-

βαιωθεί από τους δείκτες καλής προ-

σαρµογής κατά την εξέταση της παρα-

γοντικής δοµής της κλίµακας (Π-Πίνα-

κας 4.7.3.2β.). Ο Πίνακας 4.7.4.2. πα-

ρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ανάλυ-

σης της ισοδυναµίας της µέτρησης της 

Κλίµακας Στάσεων προς την Υ∆, ανά-

µεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, 

στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 
Πίνακας 4.7.4.2. ∆είκτες καλής προσαρµογής των µοντέλων της ισοδυναµίας της µέτρησης της 

Κλίµακας Στάσεων προς την Υγιεινή ∆ιατροφή, ανά φύλο, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 

Μοντέλα χ
2
 df RMSEA (90% CI) GFI NFI TLI CFI 

1η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
4.475 2 .045 (.000-.102) .996 .994 .980 .997 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
7.269 5 .027 (.000-.067) .994 .990 .993 .997 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
10.474 6 .035 (.000-.069) .992 .986 .988 .994 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα των ερωτήσεων) 
28.955 11 .052 (.029-.075) 978 .961 .973 .976 

3η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
2.745 2 .025 (.000-.088) .998 .997 .995 .999 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
3.530 5 .000 (.000-.047) .997 .996 1.004 1.000 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
3.655 6 .000 (.000-.039) .997 .996 1.005 1.000 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα µέτρησης των 

ερωτήσεων) 

7.950 11 .000 (.000-.032) .994 .992 1.004 1.000 

 

 1η µέτρηση 3η µέτρηση 

Συγκρίσεις 
µοντέλων 

∆χ
2 ∆df p ∆CFI ∆χ

2 ∆df p ∆CFI 

Μοντέλο 1 προς 2 2.794 3 <.50 .000 .785 3 <.90 -.001 

Μοντέλο 2 προς 3 3.205 1 <.10 .003 .125 1 <.80 .000 

Μοντέλο 3 προς 4 18.481 5 <.01 .018 4.295 5 <.70 .000 

 

Κατά την εξέταση των δεικτών κα-

λής προσαρµογής των εξεταζόµενων 

µοντέλων και στις δύο µετρήσεις (1
η
 

και 3
η
 µέτρηση) βρέθηκε ότι οι τιµές 

των δεικτών GFI, NFI, TLI και CFI 

ήταν πάνω από το αποδεκτό όριο 

(>.900), ο δείκτης χ
2
 δεν ήταν στατιστι-

κά σηµαντικός, εκτός από τον χ
2
 του 

«µοντέλου 4» στην 1
η
 µέτρηση (p<.01) 

και ο δείκτης RMSEA είχε τιµές κάτω 

από το αποδεκτό όριο (<.100). Συνε-

πώς, η καλή προσαρµογή των µοντέ-

λων υποστηρίχθηκε από όλους σχεδόν 

τους δείκτες καλής προσαρµογής. 

Όσον αφορά, στις συγκρίσεις των µο-

ντέλων µε βάση τα κριτήρια ∆χ
2
 και 

∆CFI βρέθηκε ότι τα µοντέλα δεν δια-

φέρουν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ 

τους. Εξαίρεση αποτελεί µόνο η 

διαφορά των «µοντέλων 3 και 4» 

(∆χ
2
(5)=18.481, p<.01) στην 1

η 
µέτρη-

ση. Εποµένως, η ισοδυναµία της µέ-

τρησης της Κλίµακας Στάσεων προς 

την Υ∆ µπορεί να γίνει αποδεκτή εφ’ 
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όσον η κλίµακα εµφάνισε την ίδια σχε-

δόν παραγοντική δοµή στα δείγµατα 

των αγοριών και των κοριτσιών.  

Επιπλέον, στην ανάλυση της Κλίµα-

κας Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στην 

Υ∆, χρησιµοποιήθηκε το µονοπαραγο-

ντικό µοντέλο στο οποίο οι τρεις ερω-

τήσεις συνιστούσαν τον παράγοντα 

«αντιλαµβανόµενος έλεγχος στην Υ∆». 

Η εξέταση της παραγοντικής δοµής της 

κλίµακας έχει δείξει την υποστήριξη 

του συγκεκριµένου µοντέλου από τους 

δείκτες καλής προσαρµογής (Π-Πίνα-

κας 4.7.3.3β.). Τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης της ισοδυναµίας της µέτρη-

σης της Κλίµακας Αντιλαµβανόµενου 

Ελέγχου στην Υ∆, ανάµεσα στα αγόρια 

και στα κορίτσια, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρη-

ση, απεικονίζονται στο σχετικό Πίνακα 

4.7.4.3. 
 
Πίνακας 4.7.4.3. ∆είκτες καλής προσαρµογής των µοντέλων της ισοδυναµίας της µέτρησης της 

Κλίµακας Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στην Υγιεινή ∆ιατροφή, ανά φύλο, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 

Μοντέλα χ
2
 df RMSEA (90% CI) GFI NFI TLI CFI 

1η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
1.030 2 .000 (.000-.066) .999 .996 1.011 1.000 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
3.197 3 .010 (.000-.070) .997 .988 .998 .999 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
9.940 4 .049 (.009-.089) .989 .962 .965 .977 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα των ερωτήσεων) 
13.318 7 .038 (.000-.070) .986 .949 979 .975 

3η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
.677 2 .000 (.000-.058) .999 .998 1.010 1.000 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
.712 3 .000 (.000-.035) .999 .998 1.011 1.000 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
8.642 4 .044 (.000-.084) .991 .979 .983 .989 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα µέτρησης των 

ερωτήσεων) 

11.773 7 .033 (.000-.066) .988 .971 .990 .988 

 

 1η µέτρηση 3η µέτρηση 

Συγκρίσεις 
µοντέλων 

∆χ
2 ∆df p ∆CFI ∆χ

2 ∆df p ∆CFI 

Μοντέλο 1 προς 2 2.167 1 <.20 .001 .035 1 <.90 .000 

Μοντέλο 2 προς 3 6.743 1 <.01 .022 7.930 1 <.01 .011 

Μοντέλο 3 προς 4 3.378 3 <.50 .005 3.131 3 <.50 .001 

 

Στην εξέταση των δεικτών καλής 

προσαρµογής των µοντέλων και στις 

δύο µετρήσεις, οι δείκτες GFI, NFI, 

TLI και CFI παρουσίασαν τιµές πάνω 

από την τιµή .962, ο δείκτης χ
2
 εµφα-

νίστηκε στατιστικά σηµαντικός µόνο 

στο «µοντέλο 3» (p<.05) στην 1
η
 µέ-

τρηση και ο δείκτης RMSEA έλαβε τι-

µές κάτω από την τιµή .049 υποστηρί-

ζοντας την καλή προσαρµογή των µο-

ντέλων στα δεδοµένα. Παράλληλα, από 

τα αποτελέσµατα των συγκρίσεων των 

άνω µοντέλων συµπεραίνεται και στις 

δύο µετρήσεις, ότι τα «µοντέλα 1 και 
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2» (∆χ
2
(1)=2.167, p<.20, ∆CFI=.001 

και ∆χ
2
(1)=.035, p<.90, ∆CFI=.000 

στις δύο µετρήσεις, αντίστοιχα) και τα 

«µοντέλα 3 και 4» (∆χ
2
(3)=3.378, 

p<.50, ∆CFI=.005 και ∆χ
2
(3)=3.131, 

p<.50, ∆CFI=.001 στις δύο µετρήσεις, 

αντίστοιχα) δεν διέφεραν στατιστικά 

σηµαντικά µεταξύ τους, εν αντιθέσει 

µε τα «µοντέλα 2 και 3» τα οποία βρέ-

θηκαν να διαφέρουν σηµαντικά και 

στην 1
η
 µέτρηση ∆χ

2
(1)=6.743, p<.01, 

∆CFI=.022 και στην 3
η
 µέτρηση 

∆χ
2
(1)=7.930, p<.01, ∆CFI=.011. Άρα, 

µε βάση τα ανωτέρω, επαληθεύτηκαν 

οι υποθέσεις της ισοδυναµίας των πα-

ραγοντικών φορτίσεων και των σφαλ-

µάτων µέτρησης των ερωτήσεων, ενώ 

δεν επαληθεύτηκε η υπόθεση ότι οι 

διακυµάνσεις των παραγόντων είναι 

ισοδύναµες στις κλίµακες των αγοριών 

και των κοριτσιών, στις δύο µετρήσεις.  

Όσον αφορά, στην εξέταση της Κλί-

µακας Αυτοαποτελεσµατικότητας στην 

Υ∆, ελέγχθηκε το πολυπαραγοντικό 

µοντέλο στο οποίο τέσσερις ερωτήσεις 

της κλίµακας συνιστούσαν δύο σχετι-

ζόµενους παράγοντες («2
ο
 µοντέλο»), 

τον παράγοντα «χαµηλή αυτοαποτελε-

σµατικότητα στην Υ∆» (2 ερωτήσεις) 

και τον παράγοντα «υψηλή αυτοαποτε-

λεσµατικότητα στην Υ∆» (2 ερωτή-

σεις). Το συγκεκριµένο µοντέλο έχει 

υποστηριχθεί από τους δείκτες καλής 

προσαρµογής κατά την εξέταση της 

παραγοντικής δοµής της κλίµακας (Π-

Πίνακας 4.7.3.4δ.). Ο Πίνακας 4.7.4.4. 

απεικονίζει τα αποτελέσµατα της ανά-

λυσης της ισοδυναµίας της µέτρησης 

της Κλίµακας Αυτοαποτελεσµατικότη-

τας στην Υ∆, ανά φύλο, στην 1
η
 και 3

η
 

µέτρηση.  

Η εξέταση των δεικτών καλής προ-

σαρµογής των µοντέλων έδειξε ότι: (α) 

οι δείκτες GFI, NFI, TLI, CFI παρου-

σίασαν αποδεκτές τιµές (>.900), (β) ο 

δείκτης χ
2
 δεν ήταν στατιστικά σηµα-

ντικός, στο «µοντέλο 1» (1
η
 και 3

η
 µέ-

τρηση) στο «µοντέλο 2» (1
η
 µέτρηση) 

και στο «µοντέλο 3» (1
η
 µέτρηση) και 

(γ) ο δείκτης RMSEA παρουσίασε τι-

µές κάτω από την τιµή .056. Άρα, η 

καλή προσαρµογή των µοντέλων υπο-

στηρίχθηκε σχεδόν από όλους τους δεί-

κτες καλής προσαρµογής. Σχετικά µε 

την επαλήθευση των υποθέσεων, στις 

συγκρίσεις των µοντέλων, διαπιστώθη-

κε και στις δύο µετρήσεις, ότι τα «µο-

ντέλα 1 και 2» (∆χ
2
(2)=.032, p<.99, 

∆CFI=-.001 και ∆χ
2
(2)=5.644, p<.10, 

∆CFI=.003 στις δύο µετρήσεις, αντί-

στοιχα) και τα «µοντέλα 2 και 3» 

(∆χ
2
(3)=.587, p<.90, ∆CFI=.000 και 

∆χ
2
(3)=3.736, p<.30, ∆CFI=.000 στις 

δύο µετρήσεις, αντίστοιχα) δεν διαφέ-

ρουν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ 

τους, που σηµαίνει ότι επαληθεύτηκε η 

υπόθεση της ισοδυναµίας των παραγο-

ντικών φορτίσεων και η υπόθεση της 

ισοδυναµίας των διακυµάνσεων των 

παραγόντων της εξεταζόµενης κλίµα-

κας στα δείγµατα των αγοριών και των 

κοριτσιών. Αντίθετα τα «µοντέλα 3 και 

4» µε βάση το κριτήριο ∆χ
2
 διέφεραν 

σηµαντικά µεταξύ τους στην 1
η
 

∆χ
2
(4)=32.797 p<.001 και στην 3

η
 µέ-

τρηση ∆χ
2
(4)=10.011 p<.05 και µε βά-

ση το κριτήριο ∆CFI µόνο στην 1
η
 µέ-

τρηση (∆CFI=.017). Εποµένως, η υπό-

θεση της ισοδυναµίας των σφαλµάτων 

µέτρησης των ερωτήσεων δεν επαλη-

θεύτηκε στην 1
η
 µέτρηση, ενώ επαλη-

θεύτηκε µε βάση το κριτήριο της ∆CFI 

στην 3
η
 µέτρηση. 

Παράλληλα, στην εξέταση της Κλί-

µακας Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων 

στην Υ∆, χρησιµοποιήθηκε ένα πολύ-

παραγοντικό µοντέλο στο οποίο 12 

ερωτήσεις συνιστούσαν τρεις σχετιζό-

µενους παράγοντες, όπως «περιβαλλο-

ντικά εµπόδια» (6 ερωτήσεις), «έλλει-

ψη γνώσεων» (3 ερωτήσεις) και «προ-

σωπικά εµπόδια» (3 ερωτήσεις). Τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου της παρα-

γοντικής δοµής της κλίµακας έχουν 

δείξει την υποστήριξη του άνω µοντέ-

λου από τους δείκτες καλής προσαρµο- 
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Πίνακας 4.7.4.4. ∆είκτες καλής προσαρµογής των µοντέλων της ισοδυναµίας της µέτρησης της 

Κλίµακας Αυτοαποτελεσµατικότητας στην Υγιεινή ∆ιατροφή, ανά φύλο, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 

Μοντέλα χ
2
 df RMSEA (90% CI) GFI NFI TLI CFI 

1η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
4.084 2 .041 (.000-.099) .997 .997 .992 .999 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
4.116 4 .007 (.000-.062) .997 .997 1.000 1.000 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
4.703 7 .000 (.000-.038) .996 .997 1.003 1.000 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα των ερωτήσεων) 
37.500 11 .063 (.041-.085) .973 .976 .982 .983 

3η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
5.900 2 .056 (.000-.112) .995 .996 .986 .998 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
11.544 4 .056 (.019-.094) .991 .993 .986 .995 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
15.280 7 .044 (.012-.074) .988 .991 .991 .995 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα µέτρησης των 

ερωτήσεων) 

25.291 11 .046 (.022-.070) .979 .984 .990 .991 

 

 1η µέτρηση 3η µέτρηση 

Συγκρίσεις 
µοντέλων 

∆χ
2 ∆df p ∆CFI ∆χ

2 ∆df p ∆CFI 

Μοντέλο 1 προς 2 .032 2 <.99 -.001 5.644 2 <.10 .003 

Μοντέλο 2 προς 3 .587 3 <.90 .000 3.736 3 <.30 .000 

Μοντέλο 3 προς 4 32.797 4 <.001 .017 10.011 4 <.05 .004 

 

γής (Π-Πίνακας 4.7.3.5.2β.). Στον πα-

ρακάτω Πίνακα 4.7.4.5. παρουσιάζο-

νται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

της ισοδυναµίας της µέτρησης της Κλί-

µακας Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων 

στην Υ∆, µεταξύ αγοριών και κορι-

τσιών, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση.  

Από τα αποτελέσµατα της εξέτασης 

των δεικτών καλής προσαρµογής των 

µοντέλων διαπιστώνεται ότι οι δείκτες 

GFI, NFI, TLI, CFI έλαβαν τιµές από 

.829 έως .981, ο δείκτης χ
2
 εµφανίστη-

κε στατιστικά σηµαντικός και ο δεί-

κτης RMSEA έλαβε τιµές κάτω από 

την αποδεκτή τιµή (<.100) (από .024 

έως .047). Όπως φαίνεται, η καλή προ-

σαρµογή των µοντέλων υποστηρίχθηκε 

µερικώς από τους δείκτες καλής προ-

σαρµογής. Παρόµοια, κατά τον έλεγχο 

των υποθέσεων, στις συγκρίσεις των 

µοντέλων βρέθηκε ότι: (α) τα «µοντέλα 

1 και 2» δεν διαφέρουν στατιστικά µε-

ταξύ τους (∆χ
2
(9)=7.531, p<.70, 

∆CFI=-.001 και ∆χ
2
(9)=15.682, 

p<.10), ∆CFI=.003 στις δύο µετρήσεις, 

αντίστοιχα) γεγονός που δείχνει την 

επαλήθευση της ισοδυναµίας των πα-

ραγοντικών φορτίσεων της κλίµακας 

µεταξύ των οµάδων αγοριών και κορι-

τσιών, (β) τα «µοντέλα 2 και 3» δεν 

διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους µε 

βάση το κριτήριο ∆CFI (∆CFI = .008 

και ∆CFI = .009 στις δύο µετρήσεις, 

αντίστοιχα), ενώ διαφέρουν µε βάση το 

κριτήριο ∆χ
2
 (∆χ

2
(6)= 20.725, p<.01 

και (∆χ
2
(6)=26.275, p<.001 στις δύο 
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Πίνακας 4.7.4.5. ∆είκτες καλής προσαρµογής των µοντέλων της ισοδυναµίας της µέτρησης της 

Κλίµακας Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων στην Υγιεινή ∆ιατροφή, ανά φύλο, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 

Μοντέλα χ
2
 df RMSEA (90% CI) GFI NFI TLI CFI 

1η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
141.446 102 .025 (.014-.035) .963 .932 .974 .980 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
148.977 111 .024 (.012-.033) .962 .829 .977 .981 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
169.702 117 .027 (.018-.036) .957 .919 .970 .973 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα των ερωτήσεων) 
188.499 129 .027 (.018-.036) .952 .910 .969 .970 

3η µέτρηση 
Μοντέλο 1 (ισοδύναµη 

δοµή των παραγόντων) 
229.858 102 .045 (.038-.053) .938 .899 .923 .940 

Μοντέλο 2 (ισοδύναµες 

παραγοντικές φορτίσεις) 
245.540 111 .045 (.037-.052) .934 .892 .925 .937 

Μοντέλο 3 (ισοδύναµες 

διακυµάνσεις) 
271.815 117 .047 (.039-.054) .928 .880 .918 .928 

Μοντέλο 4 (ισοδύναµα 

σφάλµατα µέτρησης των 

ερωτήσεων) 

298.500 129 .046 (.040-.053) .923 .869 .919 .921 

 

 1η µέτρηση 3η µέτρηση 

Συγκρίσεις 
µοντέλων 

∆χ
2 ∆df p ∆CFI ∆χ

2 ∆df p ∆CFI 

Μοντέλο 1 προς 2 7.531 9 <.70 -.001 15.682 9 <.10 .003 

Μοντέλο 2 προς 3 20.725 6 <.01 .008 26.275 6 <.001 .009 

Μοντέλο 3 προς 4 18.797 12 <.10 .003 26.685 12 <.01 .007 

 

µετρήσεις, αντίστοιχα), γεγονός που 

οδηγεί στην επαλήθευση της ισοδυνα-

µίας των διακυµάνσεων των παραγό-

ντων µόνο µε τη χρήση του κριτηρίου 

της ∆CFI και (γ) τα «µοντέλα 3 και 4» 

δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους, 

ούτε στην 1
η
 µέτρηση µε τη χρήση των 

δύο κριτηρίων, (∆χ
2
(12)=18.797, 

p<.10, ∆CFI=.003), ούτε στην 3
η
 µέ-

τρηση µε τη χρήση του κριτηρίου 

∆CFI (∆CFI=.007), γεγονός που δεί-

χνει την επαλήθευση της ισοδυναµίας 

των σφαλµάτων µέτρησης των ερωτή-

σεων της κλίµακας, ανά φύλο και στην 

1
η
 µέτρηση, αλλά και στην 3

η
 µέτρηση 

µε τη χρήση του κριτηρίου ∆CFI. 

Γενικά, τα αποτελέσµατα του παρό-

ντος τµήµατος υποστήριξαν σε ικανο-

ποιητικό βαθµό την ισοδυναµία της µέ-

τρησης των κλιµάκων που αξιολογούν 

τους προσωπικούς/ψυχολογικούς πα-

ράγοντες που σχετίζονται µε την Υ∆ 

των µαθητών/τριών, ανά φύλο, υπο-

στηρίζοντας επαρκώς την εγκυρότητα 

της γενικευσιµότητας των άνω κλιµά-

κων. 

Τέλος, στον έλεγχο της αξιοπιστίας 

(Cronbach’s α) διαπιστώθηκε ότι οι 

κλίµακες που αξιολογούν τους προσω-

πικούς/ψυχολογικούς παράγοντες που 

σχετίζονται µε την Υ∆ των µαθητών 

/τριών εµφανίζουν ικανοποιητικούς 

συντελεστές εσωτερικής συνέπειας και 

στα αγόρια στην 1
η
 (από .68 έως .93) 

και 3
η
 µέτρηση (από .77 έως .92) και 

στα κορίτσια στην 1
η
 (από .61 έως .90) 
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και 3
η
 µέτρηση (από .67 έως .88) (Πίνακας 4.7.4.6.). 

 
Πίνακας 4.7.4.6. Εσωτερική συνέπεια των κλιµάκων που αξιολογούν τους προσωπικούς/ψυχολογικούς 

παράγοντες που σχετίζονται µε την Υγιεινή ∆ιατροφή, στα αγόρια (Ν=322) και στα κορίτσια (Ν=291), 

στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

 

Μεταβλητές ΜΟ ∆ α ΕΤ-ΜΤ Εύρος  
1η µέτρηση 

Αγόρια  

Πρόθεση 5.41 .27 .93 4.90-5.93 1.03 

Στάσεις  6.14 .08 .78 5.74-6.37 .08 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 4.07 .02 .68 3.91-4.20 .29 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 3.79 1.66 .86 2.26-5.31 3.05 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια 2.04 .20 .84 1.50-2.70 1.19 

Κορίτσια 

Πρόθεση 5.53 .37 .90 4.91-6.14 1.22 

Στάσεις  6.24 .10 .78 5.79-6.49 .71 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 4.13 .04 .61 3.90-4.25 .35 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 3.77 1.77 .88 2.23-5.40 3.17 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  1.99 .28 .78 1.43-2.83 1.40 

3η µέτρηση 
Αγόρια 

Πρόθεση 5.45 .35 .92 4.86-6.05 1.19 

Στάσεις  6.21 .12 .80 5.75-6.53 .78 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 4.03 .01 .77 3.95-4.10 .14 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 3.88 1.75 .88 2.26-5.38 3.11 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια 1.97 .19 .83 1.42-2.61 1.19 

Κορίτσια 

Πρόθεση 5.60 .42 .88 4.94-6.24 1.30 

Στάσεις  6.25 .10 .80 5.81-6.53 .73 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 4.07 .02 .67 3.95-4.20 .25 

Αυτοαποτελεσµατικότητα 3.87 1.98 .87 2.16-5.47 3.31 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  1.92 .23 .75 1.38-2.65 1.27 

 

4.8. Συσχετίσεις µεταξύ µεταβλητών 
των µοντέλων αιτιωδών σχέσεων της 
Φυσικής ∆ραστηριότητας και της 
Υγιεινής ∆ιατροφής 

Στους Πίνακες 4.8.1., 4.8.2. και 

4.8.3. απεικονίζονται οι συντελεστές 

συσχέτισης (Pearson’ r) µεταξύ µετα-

βλητών του προτεινόµενου µοντέλου 

αιτιωδών σχέσεων της Φ∆ και στις 

τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα. Οι στατι-

στικά σηµαντικές συσχετίσεις (p<.01) 

που κυµάνθηκαν από -.55 έως .82 και 

στις τρεις µετρήσεις δείχνουν ότι οι πιο 

δραστήριοι/ες µαθητές/τριες (α) έχουν 

την πρόθεση να γυµνάζονται και να 

προσπαθούν περισσότερο γι’ αυτό, (β) 

έχουν θετικότερες απόψεις σχετικά µε 

την άσκηση αναγνωρίζοντας τα αποτε-

λέσµατά της, (γ) έχουν µεγαλύτερη 

αυτοαποτελεσµατικότητα για την ά-

σκηση θεωρώντας ότι είναι ικανοί/ές 

και άξιοι/ες να συµµετέχουν σε Φ∆, (δ) 

πιστεύουν ότι τα άλλα σηµαντικά πρό-

σωπα για αυτούς/ές προσδοκούν να εί-

ναι δραστήριοι/ες (ε) θεωρούν πιο 

εύκολο το να συµµετέχουν σε Φ∆ και 

(στ) αντιλαµβάνονται λιγότερα εµπό-

δια όταν ασκούνται, σε σχέση µε τους 

/τις λιγότερο δραστήριους/ες µαθητές 

/τριες  
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Πίνακας 4.8.1. Συντελεστές συσχέτισης (Pearson’ r) µεταξύ µεταβλητών του µοντέλου αιτιωδών 

σχέσεων της Φυσικής ∆ραστηριότητας της 1
ης

 µέτρησης (N=613). 

 

 METs1 Σ∆1 ΧΦ∆1 ΠΡ1 ΣΤ1 ΥΝ1 ΑΕΜ1 ΑΕΛ1 ΑΥΤ1 

METs1 1         

Σ∆1 .98** 1        

ΧΦ∆1 .90** .85** 1       

ΠΡ1 .78** .77** .73** 1      

ΣΤ1 .76** .75** .70** .77** 1     

ΥΝ1 .68** .67** .60** .68** .64** 1    

ΑΕΜ1 -.69** -.69** -.64** -.69** -.65** -.55** 1   

ΑΕΛ1 .77** .77** .71** .76** .75** .70** -.69** 1  

ΑΥΤ1 .82** .82** .76** .77** .73** .63** -.67** .74** 1 

 

**p≤.01 (2-tailed) 

 
Συντοµεύσεις: METs = Συνολικά METs των Φ∆, Σ∆ = Σταθµισµένος ∆είκτης των Φ∆, ΧΦ∆ = 

Χρόνος Φ∆, ΠΡ = Πρόθεση, ΣΤ = Στάσεις, ΥΝ = Υποκειµενικές Νόρµες, ΑΕΜ = Αντιλαµβανόµενα 

Εµπόδια, ΑΕΛ = Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος, ΑΥΤ = Αυτοαποτελεσµατικότητα.  

 
 
Πίνακας 4.8.2. Συντελεστές συσχέτισης (Pearson’ r) µεταξύ µεταβλητών του µοντέλου αιτιωδών 

σχέσεων της Φυσικής ∆ραστηριότητας της 2
ης

 µέτρησης (N=613). 

 
 METs2 Σ∆2 ΧΦ∆2 ΠΡ2 ΣΤ2 ΥΝ2 ΑΕΜ2 ΑΕΛ2 ΑΥΤ2 

METs2 1         

Σ∆2 .99** 1        

ΧΦ∆2 .92** .88** 1       

ΠΡ2 .77** .76** .74** 1      

ΣΤ2 .77** .75** .74** .81** 1     

ΥΝ2 .67** .66** .63** .71** .67** 1    

ΑΕΜ2 -.71** -.70** -.67** -.69** -.69** -.61** 1   

ΑΕΛ2 .76** .75** .72** .80** .77** .73** -.74** 1  

ΑΥΤ2 .82** .81** .77** .78** .76** .66** -.70** .76** 1 

 

**p≤.01 (2-tailed) 

 

Παράλληλα, στους Πίνακες 4.8.4., 

4.8.5.και 4.8.6. απεικονίζονται οι συ-

ντελεστές συσχέτισης (Pearson’ r) µε-

ταξύ µεταβλητών του προτεινόµενου 

µοντέλου αιτιωδών σχέσεων της Υ∆ 

και στις τρεις µετρήσεις. Οι στατιστικά 

σηµαντικές συσχετίσεις (p<.01) που 

κυµάνθηκαν από .40 έως .70 και στις 

τρεις µετρήσεις, δείχνουν ότι οι µαθη 
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Πίνακας 4.8.3. Συντελεστές συσχέτισης (Pearson’ r) µεταξύ µεταβλητών του µοντέλου αιτιωδών 

σχέσεων της Φυσικής ∆ραστηριότητας της 3
ης

 µέτρησης (N=613). 

 

 METs3 Σ∆3 ΧΦ∆3 ΠΡ3 ΣΤ3 ΥΝ3 ΑΕΜ3 ΑΕΛ3 ΑΥΤ3 

METs3 1         

Σ∆3 .98** 1        

ΧΦ∆3 .89** .83** 1       

ΠΡ3 .78** .77** .71** 1      

ΣΤ3 .76** .75** .71** .80** 1     

ΥΝ3 .69** .68** .61** .69** .67** 1    

ΑΕΜ3 -.68** -.68** -.61** -.67** -.67** -.58** 1   

ΑΕΛ3 .79** .78** .71** .81** .78** .74** -.72** 1  

ΑΥΤ3 .81** .81** .72** .78** .74** .65** -.68** .76** 1 

 

**p≤.01 (2-tailed) 

 

τές/τριες που τρέφονται πιο υγιεινά (α) 

έχουν την πρόθεση να τρέφονται υγιει-

νά και προσπαθούν για αυτό περισσό-

τερο, (β) έχουν θετικότερες απόψεις 

σχετικά µε την Υ∆ αναγνωρίζοντας τα 

αποτελέσµατά της, (γ) έχουν µεγαλύτε-

ρη αυτοαποτελεσµατικότητα στην Υ∆ 

θεωρώντας ότι είναι ικανοί/ές και άξιοι 

/ιες να καταναλώνουν φρούτα και λα-

χανικά, (δ) πιστεύουν ότι τα άλλα ση-

µαντικά πρόσωπα για αυτούς/ές προ-

σδοκούν να τρέφονται υγιεινά (ε) θεω-

ρούν ότι τους είναι εύκολο να τρέφο-

νται υγιεινά και (στ) αντιλαµβάνονται 

λιγότερα εµπόδια όταν θέλουν να τρα-

φούν υγιεινά, σε σχέση µε τους/τις µα-

θητές/τριες που τρέφονται λιγότερο 

υγιεινά.
 
 
Πίνακας 4.8.4. Συντελεστές συσχέτισης (Pearson’ r) µεταξύ µεταβλητών του µοντέλου αιτιωδών 

σχέσεων της Υγιεινής ∆ιατροφής της 1
ης

 µέτρησης (N=613). 

 
 Υ∆1 ΠΡ1 ΣΤ1 ΑΕΜ1 ΑΕΛ1 ΑΥΤ1 

Υ∆1 1      

ΠΡ1 .57** 1     

ΣΤ1 .54** .62** 1    

ΑΕΜ1 -.59** -.57** -51** 1   

ΑΕΛ1 .58** .62** .61** -.53** 1  

ΑΥΤ1 .70** .56** .49** -.54** .52** 1 

 
**p≤.01 (2-tailed) 

 
Συντοµεύσεις: Υ∆ = Υγιεινή ∆ιατροφή, ΠΡ = Πρόθεση, ΣΤ = Στάσεις, ΑΕΜ = Αντιλαµβανόµενα 

Εµπόδια, ΑΕΛ = Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος, ΑΥΤ = Αυτοαποτελεσµατικότητα. 
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Πίνακας 4.8.5. Συντελεστές συσχέτισης (Pearson’ r) µεταξύ µεταβλητών του µοντέλου αιτιωδών 

σχέσεων της Υγιεινής ∆ιατροφής της 2
ης

 µέτρησης (N=613) 

 
 Υ∆2 ΠΡ2 ΣΤ2 ΑΕΜ2 ΑΕΛ2 ΑΥΤ2 

Υ∆2 1      

ΠΡ2 .54** 1     

ΣΤ2 .48** .64** 1    

ΑΕΜ2 -.57** -.53** -.52** 1   

ΑΕΛ2 .53** .64** .57** -.50** 1  

ΑΥΤ2 .68** .51** .44** -.50** .50** 1 

 
**p≤.01 (2-tailed) 

 
 
Πίνακας 4.8.6. Συντελεστές συσχέτισης (Pearson’ r) µεταξύ µεταβλητών του µοντέλου αιτιωδών 

σχέσεων της Υγιεινής ∆ιατροφής της 3
ης

 µέτρησης (N=613). 

 

 Υ∆3 ΠΡ3 ΣΤ3 ΑΕΜ3 ΑΕΛ3 ΑΥΤ3 

Υ∆3 1      

ΠΡ3 .57** 1     

ΣΤ3 .49** .68** 1    

ΑΕΜ3 -.57** -.55** -.54** 1   

ΑΕΛ3 .48** .63** .60** -.48** 1  

ΑΥΤ3 .70** .58** .45** -.52** .49** 1 

 
**p≤.01 (2-tailed) 

 
4.9. Πρόβλεψη της Φυσικής ∆ραστη-
ριότητας και Υγιεινής ∆ιατροφής 
των µαθητών/τριών από τους εξετα-
ζόµενους παράγοντες 

Στην παρούσα µελέτη εφαρµόστηκε 

µια σειρά αναλύσεων ιεραρχικής πολ-

λαπλής παλινδρόµησης (hierarchical 

multiple regression) για να εξεταστεί 

αφ’ ενός η πρόβλεψη των METs της 

Φ∆ και αφ’ ετέρου η πρόβλεψη της Υ∆ 

(εξαρτηµένες µεταβλητές) από οµάδες 

µεταβλητών (blocks), όπως δηµογραφι-

κοί παράγοντες, ψυχολογικοί παράγο-

ντες, συµπεριφορές που σχετίζονται µε 

τη Φ∆ και την Υ∆ και κοινωνικοί 

παράγοντες (ανεξάρτητες µεταβλητές). 

Στην αρχή πραγµατοποιήθηκαν οι ανα-

λύσεις ιεραρχικής πολλαπλής παλιν-

δρόµησης και στις τρεις µετρήσεις, 

όπου εξετάστηκε η πρόβλεψη της Φ∆ ή 

της Υ∆ από τρεις οµάδες παραγόντων 

(δηµογραφικοί, ψυχολογικοί και συ-

µπεριφορές που σχετίζονται µε τη Φ∆ 

ή µε την Υ∆). Στο πρώτο βήµα (µοντέ-

λο 1) εισήχθησαν οι δηµογραφικοί πα-

ράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, το 

οικογενειακό εισόδηµα, το µορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα και της µητέρας, ο 

∆ΜΣ και το % ΣΛ των µαθητών/τριών. 

Οι συγκεκριµένες µεταβλητές οι οποίες 

παρέµειναν σταθερές σε όλα τα µοντέ-

λα, εισήχθησαν ανεξάρτητα από τις συ-

σχετίσεις τους µε τα METs των Φ∆, ή 

µε την Υ∆ επειδή σε πολλές έρευνες 
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υποστηρίζονται οι σχέσεις τους µε τη 

Φ∆ και την Υ∆ των µαθητών/τριών 

(Bukara-Radujkovic & Zdravkovic, 

2009; Dollman & Lewis, 2010; 

Moreira et al., 2010). Στο δεύτερο βή-

µα (µοντέλο 2) εισήχθησαν οι ψυχολο-

γικοί παράγοντες και στο τρίτο βήµα 

(µοντέλο 3) οι συµπεριφορές που σχε-

τίζονται µε τη Φ∆, ή την Υ∆. Στη συ-

νέχεια, πραγµατοποιήθηκαν οι αναλύ-

σεις ιεραρχικής πολλαπλής παλινδρό-

µησης µόνο στην 1
η
 µέτρηση όπου εξε-

τάστηκε η πρόβλεψη της Φ∆ ή της Υ∆ 

από τέσσερις οµάδες παραγόντων (δη-

µογραφικοί, ψυχολογικοί, συµπεριφο-

ρές που σχετίζονται µε τη Φ∆ ή την 

Υ∆ και κοινωνικοί παράγοντες) επειδή 

τα δεδοµένα των µεταβλητών των γο-

νέων (κοινωνικοί παράγοντες – µοντέ-

λο 4) καταγράφηκαν µόνο στην 1
η
 µέ-

τρηση. Η ιεράρχηση των οµάδων κατά 

την είσοδό τους στην ανάλυση βασί-

στηκε στα µέχρι τώρα ερευνητικά 

δεδοµένα. Πολλά παρεµβατικά προ-

γράµµατα αύξησης της Φ∆ και της Υ∆ 

έχουν επικεντρωθεί στους ψυχολογι-

κούς ατοµικούς παράγοντες των παι-

διών, αρκετά στοχεύουν και σε άλλες 

συµπεριφορές που σχετίζονται µε τη 

Φ∆ και Υ∆ και λιγότερα έχουν συµπε-

ριλάβει τη συµµετοχή των γονέων 

(Edmundson et al., 1996; Stevens et al., 

2003). 

4.9.1. Πρόβλεψη της Φυσικής ∆ρα-
στηριότητας των µαθητών/τριών 
από τους εξεταζόµενους παράγοντες 

Αρχικά, όπως αναφέρθηκε, εξετά-

στηκε η πρόβλεψη των METs της Φ∆ 

από τρεις οµάδες παραγόντων (δηµο-

γραφικοί, ψυχολογικοί και συµπεριφο-

ρές που σχετίζονται µε τη Φ∆), στις 

τρεις µετρήσεις. Η ιεραρχική πολλαπλή 

παλινδρόµηση πραγµατοποιήθηκε σε 

τρία βήµατα, όπου στο πρώτο βήµα 

(µοντέλο 1) εισήχθησαν οι δηµογραφι-

κοί παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλι-

κία, το οικογενειακό εισόδηµα, το µορ-

φωτικό επίπεδο του πατέρα και της µη-

τέρας, ο ∆ΜΣ και το % ΣΛ των µαθη-

τών/τριών. Οι συγκεκριµένες µεταβλη-

τές, κρατήθηκαν υπό έλεγχο ώστε αφ’ 

ενός να αφαιρεθεί το ποσό της διακύ-

µανσης της Φ∆ που εξηγήθηκε από 

αυτές και αφ’ ετέρου η διακύµανση της 

Φ∆ που εξηγήθηκε από τις ανεξάρτη-

τες µεταβλητές στα επόµενα βήµατα να 

είναι ανεξάρτητη από τους δηµογραφι-

κούς παράγοντες. Στο δεύτερο βήµα 

(µοντέλο 2) εισήχθησαν οι ψυχολογι-

κοί παράγοντες, όπως «αυτοαποτελε-

σµατικότητα», «πρόθεση», «στάσεις», 

«υποκειµενικές νόρµες», «αντιλαµβα-

νόµενος έλεγχος» και «αντιλαµβανόµε-

να εµπόδια» στη Φ∆ και στο τρίτο 

βήµα (µοντέλο 3) οι συµπεριφορές που 

σχετίζονται µε τη Φ∆, όπως η Υ∆. Τα 

αποτελέσµατα της ιεραρχικής πολλα-

πλής παλινδρόµησης και στις τρεις 

µετρήσεις απεικονίζονται στον Πίνακα 

4.9.1.1. 

Όπως διαπιστώνεται, οι δηµογραφι-

κοί παράγοντες προέβλεψαν σηµαντικά 

τη Φ∆ F(4, 565)=16.72, p<.001, F(4, 

552)=14.02, p<.001 και F(4, 

561)=24.34, p<.001 και στις τρεις µε-

τρήσεις εξηγώντας αντίστοιχα, το 

10.6%, 9.2% και 14.8% της διακύ-

µανσής της. Η είσοδος του µοντέλου 2 

(ψυχολογικοί παράγοντες) βελτίωσε 

σηµαντικά την πρόβλεψη του µοντέλου 

F(10, 559)=199.19, p<.001, F(10, 

546)=176.38, p<.001 και F(10, 

555)=199.71, p<.001 στις τρεις µετρή-

σεις, αντίστοιχα, εξηγώντας το 77.7%, 

75.9% και 78.3% της διακύµανσης της 

Φ∆. Όλοι οι ψυχολογικοί παράγοντες 

σχετίστηκαν µε τη Φ∆ (p<.05, p<.01, 

p<.001) (εκτός από τις «υποκειµενικές 

νόρµες» στη Φ∆ στη 2
η
 µέτρηση) 

ερµηνεύοντας το 67.5%, 67.2% και 

63.5% στις τρεις µετρήσεις, αντίστοι-

χα. Τέλος, η προσθήκη του µοντέλου 3 

(συµπεριφορές που σχετίζονται µε τη 

Φ∆) F(11, 558)=180.84, p<.001, F(12, 

544)=146.97, p<.001 και F(12, 
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Πίνακας 4.9.1.1. Ανάλυση ιεραρχικής πολλαπλής παλινδρόµησης για την πρόβλεψη των METs των Φ∆ 

των µαθητών/τριών και στις τρεις µετρήσεις 

 Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 
Οµάδες µεταβλητών Τυπ. b p Τυπ. b p Τυπ. b p 

∆ηµογραφικοί παράγοντες 

Φύλο -.30 

-.24 

-.33 

<.001 
<.001 
<.001 

-.07 

-.08 

-.14 

=.001 
<.001 
<.001 

-.07 

-.08 

-.14 

<.001 
<.001 
<.001 

Ηλικία -.07 

-.12 

-.16 

.11 

<.01 
<.001 

-.01 

-.02 

-.03 

.66 

.35 

.16 

-.01 

-.02 

-.03 

.65 

.35 

.16 

∆ΜΣ .09 

.29 

.22 

.26 

<.01 
<.05 

.03 

.05 

.03 

.53 

.32 

.54 

.03 

.05 

.03 

.54 

.32 

.51 

% ΣΛ -.18 

-.33 

-.25 

<.05 
<.001 
<.01 

-.03 

-.03 

-.01 

.51 

.58 

.82 

-.03 

-.03 

-.01 

.50 

.62 

.85 

Ψυχολογικοί παράγοντες       

Αυτοαποτελεσµατικότητα  

 

 

 .39 

.39 

.35 

<.001 
<.001 
<.001 

.39 

.39 

.35 

<.001 
<.001 
<.001 

Πρόθεση  

 

 

 .11 

.09 

.09 

<.01 
<.05 
<.05 

.11 

.10 

.09 

<.01 
<.05 
<.05 

Στάσεις  

 

 

 .13 

.15 

.12 

<.001 
<.001 
=.001 

.13 

.15 

.12 

<.001 
<.001 
<.01 

Υποκειµενικές νόρµες  

 

 

 .08 

.03 

.11 

<.01 
.33 

<.001 

.08 

.03 

.11 

<.01 
.38 

<.001 
Αντιλαµβανόµενος έλεγχος  

 

 

 .16 

.15 

.17 

<.001 
=.001 
<.001 

.16 

.15 

.17 

<.001 
=.001 
<.001 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  

 

 

 -.11 

-.13 

-.10 

=.001 
<.001 
=.001 

-.11 

-.12 

-.10 

=.001 
<.001 
=.001 

Συµπεριφορές που σχετίζονται µε τη Φ∆ 
Υγιεινή ∆ιατροφή     -.01 

.00 

.02 

.66 

.90 

.41 

Καθιστικές Συνήθειες     - - 

     -.03 

-.03 

.22 

.21 

       

R2 .11 
.09 
.15 

 .78 
.76 
.78 

 .78 
.76 
.78 

 

Προσαρµοσµένο R2  .10 

.09 

.14 

 .78 

.76 

.78 

 .78 

.76 

.78 

 

Αλλαγή του R2 .11 

.09 

.15 

 .68 

.67 

.64 

 .00 

.00 

.00 

 

Σηµαντικότητα του 
µοντέλου 

F(4, 565)=16.72, p<.001 

F(4, 552)=14.02, p<.001 

F(4, 561)=24.34, p<.001 

F(10, 559)=199.19, p<.001 

F(10, 546)=176.38, p<.001 

F(10, 555)=199.71, p<.001 

F(11, 558)=180.84, p<.001 

F(12, 544)=146.97, p<.001 

F(12, 553)=166.65, p<.001 

Οι τρεις τιµές στις στήλες του πίνακα για κάθε µεταβλητή αντιστοιχούν στην 1
η
, 2

η
 και 3

η
 µέτρηση. 
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553)=166.65, p<.001 και στις τρεις µε-

τρήσεις, δεν φάνηκε να ερµηνεύει πε-

ρισσότερη διακύµανση της Φ∆, αφού 

οι αλλαγές του συντελεστή R
2
 ήταν µη-

δενικές.  

Συνεπώς, σηµαντικές µεταβλητές 

στην πρόβλεψη της Φ∆ στο τελικό µο-

ντέλο και στις τρεις µετρήσεις, εµφανί-

στηκε το φύλο (p≤.001), η «αυτοαποτε-

λεσµατικότητα» (p<.001), ο «αντιλαµ-

βανόµενος έλεγχος» (p≤.001) και τα 

«αντιλαµβανόµενα εµπόδια» (p≤.001), 

όπως επίσης, η «πρόθεση» στην 1
η
 

µέτρηση (p<.001) και στη 2
η
 και 3

η
 µέ-

τρηση (p<.05), οι «στάσεις» στη 1
η
 και 

2
η
 µέτρηση (p<.001) και στην 3

η
 µέ-

τρηση (p<.01) και οι «υποκειµενικές 

νόρµες» στην 1
η
 µέτρηση (p<.01) και 

στην 3
η
 µέτρηση (p<.001).  

Όπως αναφέρθηκε, στην 1
η
 µέτρηση 

η ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόµηση 

πραγµατοποιήθηκε επιπλέον, σε τέσσε-

ρα βήµατα. Στο πρώτο βήµα (µοντέλο 

1) εισήχθησαν οι δηµογραφικοί παρά-

γοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, το οι-

κογενειακό εισόδηµα, το µορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα και της µητέρας, ο 

∆ΜΣ και το % ΣΛ των µαθητών/τριών, 

οι οποίοι παρέµειναν σταθεροί σε όλα 

τα µοντέλα και εισήχθησαν ανεξάρτη-

τα από τις συσχετίσεις τους µε τα 

METs των Φ∆. Στο δεύτερο βήµα (µο-

ντέλο 2) εισήχθησαν οι ψυχολογικοί 

παράγοντες, όπως «αυτοαποτελεσµατι-

κότητα», «πρόθεση», «στάσεις», «υπο-

κειµενικές νόρµες», «αντιλαµβανόµε-

νος έλεγχος» και «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια» στη Φ∆, στο τρίτο βήµα (µο-

ντέλο 3) οι συµπεριφορές που σχετίζο-

νται µε τη Φ∆, όπως η Υ∆ και τέλος, 

στο τέταρτο βήµα (µοντέλο 4) οι κοι-

νωνικοί παράγοντες, όπως η Φ∆ των 

σπορ και η συνολική Φ∆ των γονέων, 

η παρακίνηση των γονέων στην άσκη-

ση των παιδιών τους και τα εµπόδια 

που αντιλαµβάνονται οι γονείς σ’ αυτή. 

Ο παρακάτω Πίνακας 4.9.1.2. παρου-

σιάζει τα αποτελέσµατα της ιεραρχικής 

πολλαπλής παλινδρόµησης όπου εξετά-

στηκε η πρόβλεψη των METs της Φ∆ 

από τις τέσσερις οµάδες παραγόντων 

κατά την 1
η
 µέτρηση 

Όπως παρατηρείται το αρχικό 

µοντέλο (δηµογραφικοί παράγοντες) 

προέβλεψε σηµαντικά τη Φ∆ F(7, 

271)=4.88, p<.001, εξηγώντας το 

11.2% της διακύµανσής της. Η είσοδος 

του µοντέλου 2 (ψυχολογικοί παράγο-

ντες) βελτίωσε σηµαντικά την πρόβλε-

ψη του µοντέλου F(13, 265)=69.40, 

p<.001 εξηγώντας το 77.3% της διακύ-

µανσης Φ∆. Η «αυτοαποτελεσµατικό-

τητα» (p<.001), η «πρόθεση» (p<.05), 

οι «στάσεις» (p=.001) και ο «αντι-

λαµβανόµενος έλεγχος» (p=.05) σχετί-

στηκαν σηµαντικά µε τη Φ∆ ερµηνεύο-

ντας το 66.1% της διακύµανσή της. 

Αντίθετα, η προσθήκη του µοντέλου 3 

(συµπεριφορές που σχετίζονται µε τη 

Φ∆) F(14, 264)=64.32, p<.001 δεν 

βελτίωσε την πρόβλεψη της Φ∆, αφού 

η Υ∆ δεν σχετίστηκε µε τη Φ∆ και το 

µέγεθος της διακύµανσής της που 

ερµηνεύτηκε (77.3%) παρέµεινε το 

ίδιο. Παρόµοια, το τελικό µοντέλο, στο 

οποίο προστέθηκε η πρόβλεψη της Φ∆ 

από τους κοινωνικούς παράγοντες (µο-

ντέλο 4) F(18, 260)=49.84, p<.001, 

εξήγησε το 77.5% της διακύµανσης της 

Φ∆. Κανένας κοινωνικός παράγοντας 

δεν σχετίστηκε µε τη Φ∆ των µαθητών 

/τριών. Συνεπώς, οι σηµαντικές µετα-

βλητές στην πρόβλεψη της Φ∆ στο τε-

λικό µοντέλο εµφανίστηκε το φύλο 

(p<.05), η «αυτοαποτελεσµατικότητα» 

(p<.001), η «πρόθεση» (p<.05) και οι 

«στάσεις» προς τη Φ∆ των µαθητών 

/τριών (p=.001). 

Συµπερασµατικά λοιπόν, όπως δεί 

χνουν τα αποτελέσµατα τα τελικά µο-

ντέλα των παραγόντων προβλέπουν 

σηµαντικά τα συνολικά METs της Φ∆ 

των µαθητών/τριών. ∆ιατηρώντας στα-

θερή την επίδραση των δηµογραφικών 

παραγόντων, οι ψυχολογικοί παράγο-

ντες εµφανίστηκαν να είναι οι σηµα-  
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Πίνακας 4.9.1.2. Ανάλυση ιεραρχικής πολλαπλής παλινδρόµησης για την πρόβλεψη των METs των Φ∆ 

των µαθητών/τριών στην 1
η
 µέτρηση 

 
 Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 Συνολικό µοντέλο 
Οµάδες µεταβλητών Τυπ. b p Τυπ. b p Τυπ. b p Τυπ. b p 

         

∆ηµογραφικοί παράγοντες 
Φύλο -.26 <.001 -.07 <.05 -.07 <.05 -.07 <.05 
Ηλικία -.09 .13 -.04 .13 -.04 .17 -.05 .13 

Οικ. εισόδηµα .09 .20 -.01 .70 -.01 .73 -.01 .70 

Μορφ. επίπ. πατέρα -.08 .26 -.04 .29 -.04 .27 -.04 .29 

Μορφ. επίπ. µητέρας .10 .16 -.00 .76 -.01 .89 -.01 .76 

∆ΜΣ .03 .24 -.05 .46 -.05 .43 -.05 .46 

% ΣΛ -.14 .80 .06 .43 .05 .39 .05 .43 

         

Ψυχολογικοί παράγοντες 
Αυτοαποτελεσµατικότητα   .43 <.001 .43 <.001 .44 <.001 
Πρόθεση   .13 <.05 .13 <.05 .14 <.05 
Στάσεις   .19 =.001 .19 =.001 .19 =.001 
Υποκειµενικές νόρµες   .06 .19 .06 .19 .06 .18 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος   .12 =.05 .12 =.05 .11 .07 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια   -.02 .66 -.02 .68 -.02 .67 

         

Συµπεριφορές που σχετίζονται µε τη Φ∆ 
Υγιεινή ∆ιατροφή     .02 .52 .02 .48 

         

Κοινωνικοί παράγοντες 
Φ∆ των σπορ των γονέων       .02 .65 

Συνολική Φ∆ των γονέων       -.03 .58 

Παρακίνηση των γονέων        -.04 .24 

Εµπόδια στην άσκηση των 

παιδιών 

      -.02 .57 

         

R
2
 .11  .77  .77  .78  

Προσαρµοσµένο R
2
  .09  .76  .76  .76  

Αλλαγή του R
2
 .11  .66  .00  .00  

Σηµαντικότητα του 

µοντέλου 

F(7, 271)=4.88, 

p<.001 

F(13, 265)=69.40, 

p<.001 

F(14, 264)=64.32, 

p<.001 

F(18, 260)=49.84, 

p<.001 

 

ντικοί προβλεπτές της Φ∆, σε αντίθεση 

µε τις συµπεριφορές που σχετίζονται 

µε τη Φ∆ και τους κοινωνικούς παρα-

γοντες που δεν σχετίστηκαν µε τη Φ∆. 

Το ποσοστό της συνολικής διακύµαν-

σης της Φ∆ των µαθητών/τριών που 

ερµηνεύτηκε από τους συνδυασµένους 

παράγοντες κυµάνθηκε από το 76.4% 

έως το 78.3%, γεγονός που δείχνει την 

αναγκαιότητα να συµπεριληφθούν οι 

συγκεκριµένοι παράγοντες στο σχεδια-

σµό και στην εφαρµογή των παρεµβα-

τικών προγραµµάτων αύξησης της Φ∆. 

4.9.2. Πρόβλεψη της Υγιεινής ∆ια-
τροφής των µαθητών/τριών από τους 
εξεταζόµενους παράγοντες 

Αρχικά, οι αναλύσεις της ιεραρχικής 

πολλαπλής παλινδρόµησης πραγµατο-

ποιήθηκαν και στις τρεις µετρήσεις, 

όπου εξετάστηκε η πρόβλεψη της συ-

χνότητας κατανάλωσης φρούτων και 

λαχανικών από τους/τις µαθητές/τριες 

από τρεις οµάδες παραγόντων (δηµο-

γραφικοί, ψυχολογικοί παράγοντες και 

συµπεριφορές που σχετίζονται µε την 

Υ∆). Οι συγκεκριµένες αναλύσεις 

πραγµατοποιήθηκαν σε τρία βήµατα. 
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Στο πρώτο βήµα (µοντέλο 1) εισήχθη-

σαν οι δηµογραφικοί παράγοντες, όπως 

το φύλο, η ηλικία, το οικογενειακό 

εισόδηµα, το µορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα και της µητέρας, ο ∆ΜΣ και το 

% ΣΛ των µαθητών/τριών, οι οποίοι 

παρέµειναν σταθεροί σε όλα τα µοντέ-

λα. Στο δεύτερο βήµα (µοντέλο 2) ει-

σήχθησαν οι ψυχολογικοί παράγοντες, 

όπως «αυτοαποτελεσµατικότητα», 

«πρόθεση», «στάσεις», «αντιλαµβανό-

µενος έλεγχος» και «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια» στην Υ∆ και στο τρίτο βήµα 

(µοντέλο 3) οι συµπεριφορές που σχε-

τίζονται µε την Υ∆, όπως η Φ∆. Τα 

αποτελέσµατα της ιεραρχικής πολλα-

πλής παλινδρόµησης και στις τρεις 

µετρήσεις απεικονίζονται στον Πίνακα 

4.9.2.1. 

Όπως διαπιστώνεται από τα αποτε-

λέσµατα, οι δηµογραφικοί παράγοντες 

προέβλεψαν σηµαντικά την Υ∆ µόνο 

στην 1
η
 µέτρηση F(4, 563)=3.09, 

p<.05, εξηγώντας το 2.2% της διακύ-

µανσής της. Τα ποσοστά διακύµανσης 

της Υ∆ που ερµηνεύτηκαν στη 2
η
 και 

3
η
 µέτρηση έφθασαν τα 1.6% και .8%, 

αντίστοιχα. Από τους δηµογραφικούς 

παράγοντες µόνο το φύλο εµφανίστηκε 

να σχετίζεται µε την Υ∆ στη 2
η
 µόνο 

µέτρηση (p<.05). Η είσοδος του µοντέ-

λου 2 (ψυχολογικοί παράγοντες) βελ-

τίωσε σηµαντικά την πρόβλεψη του 

µοντέλου F(9, 558)=95.83, p<.001, 

F(9, 547)=77.38, p<.001 και F(9, 

557)=98.33, p<.001 και στις τρεις 

µετρήσεις, εξηγώντας το 60.7%, 56.0% 

και 61.4% της διακύµανσης της Υ∆, 

αντίστοιχα. Από τους ψυχολογικούς 

παράγοντες και στις τρεις µετρήσεις 

εµφανίστηκαν να σχετίζονται µε την 

Υ∆ η «αυτοαποτελεσµατικότητα» 

(p<.001) και τα «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια» (p<.001). Η «πρόθεση» σχε-

τίστηκε µε την Υ∆ µόνο στην 3
η
 µέ-

τρηση (p<.05), ενώ ο «αντιλαµβανόµε-

νος έλεγχος» στην 1
η
 (p<.001) και στη 

2
η
 µέτρηση (p<.01). Τέλος, η προσθή-

κη του µοντέλου 3 (συµπεριφορές που 

σχετίζονται µε την Υ∆) F(10, 

557)=86.09, p<.001, F(10, 546)=69.55, 

p<.001 και F(10, 556)=88.47, p<.001 

δεν φάνηκε να ερµηνεύει περισσότερη 

διακύµανση της Υ∆, αφού οι αλλαγές 

του συντελεστή R
2
 ήταν µηδενικές. 

Συνεπώς, σηµαντικές µεταβλητές στην 

πρόβλεψη της Υ∆ στο τελικό µοντέλο 

εµφανίστηκε το φύλο στην 1
η
 µέτρηση 

(p<.05), η «αυτοαποτελεσµατικότητα» 

στις τρεις µετρήσεις (p<.001), η «πρό-

θεση» στην 3
η
 µέτρηση (p<.05), οι 

«στάσεις» στην 3
η
 µέτρηση (p<.05), ο 

«αντιλαµβανόµενος έλεγχος» στην 1
η
 

και 3
η
 µέτρηση (p<.001 και p<.01, 

αντίστοιχα) και τα «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια» στις τρεις µετρήσεις 

(p<.001). Οι δηµογραφικοί παράγοντες 

και η Φ∆ δεν συνεισφέρουν σηµαντικά 

στην πρόβλεψη της Υ∆ των µαθητών 

/τριών. 

Επιπρόσθετα, στην 1
η
 µέτρηση η 

ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόµηση 

πραγµατοποιήθηκε σε τέσσερα βήµα-

τα. Στο πρώτο βήµα (µοντέλο 1) ει-

σήχθησαν οι δηµογραφικοί παράγο-

ντες, όπως το φύλο, η ηλικία, το οικο-

γενειακό εισόδηµα, το µορφωτικό επί-

πεδο του πατέρα και της µητέρας, ο 

∆ΜΣ και το % ΣΛ των µαθητών/τριών, 

οι οποίοι παρέµειναν σταθεροί σε όλα 

τα µοντέλα. Στο δεύτερο βήµα (µοντέ-

λο 2) εισήχθησαν οι ψυχολογικοί 

παράγοντες, όπως «αυτοαποτελεσµατι-

κότητα», «πρόθεση», «στάσεις», «αντι-

λαµβανόµενος έλεγχος» και «αντι-

λαµβανόµενα εµπόδια στην Υ∆», στο 

τρίτο βήµα (µοντέλο 3) οι συµπεριφο-

ρές που σχετίζονται µε την Υ∆, όπως η 

Φ∆ και τέλος, στο τέταρτο βήµα 

(µοντέλο 4) οι κοινωνικοί παράγοντες, 

όπως η κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών από τους γονείς, η κα-

τανάλωση ανθυγιεινών τροφών από 

τους γονείς και η παρακίνηση των 

παιδιών για Υ∆ από τους γονείς. Ο 

παρακάτω Πίνακας 4.9.2.2. παρου-  
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Πίνακας 4.9.2.1. Ανάλυση ιεραρχικής πολλαπλής παλινδρόµησης για την πρόβλεψη της συχνότητας 

κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών από τους/τις µαθητές/τριες και στις τρεις µετρήσεις 

 
 Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 
Οµάδες µεταβλητών Τυπ. b p Τυπ. b p Τυπ. b p 

∆ηµογραφικοί παράγοντες 

Φύλο .07 

.09 

.01 

.08 

<.05 
.75 

.06 

.05 

-.00 

<.05 
.09 

.10 

.06 

.05 

.00 

<.05 
.08 

.90 

Ηλικία -.07 

-.07 

-.05 

.11 

.10 

.22 

-.00 

.01 

.03 

.91 

.74 

.36 

-.00 

.02 

.03 

.91 

.72 

.13 

∆ΜΣ -.02 

.02 

-.12 

.81 

.81 

.24 

-.07 

-.01 

-.03 

.20 

.89 

.60 

.07 

-.01 

-.04 

.20 

.86 

.54 

% ΣΛ -.08 

-.07 

.07 

.36 

.50 

.48 

-.08 

.02 

.05 

.13 

.75 

.47 

-.09 

.02 

.05 

.13 

.72 

.42 

Ψυχολογικοί παράγοντες       

Αυτοαποτελεσµατικότητα  

 

 

 .44 

.43 

.50 

<.001 
<.001 
<.001 

.44 

.43 

.49 

<.001 
<.001 
<.001 

Πρόθεση  

 

 

 .07 

.07 

.09 

.07 

.09 

<.05 

.07 

.07 

.09 

.07 

.09 

<.05 
Στάσεις  

 

 

 .06 

.07 

.10 

.09 

.08 

<.05 

.06 

.07 

.10 

.09 

.09 

<.05 
Αντιλαµβανόµενος έλεγχος  

 

 

 .12 

.15 

.04 

<.001 
<.01 
.26 

.16 

.12 

.04 

<.001 
<.01 
.25 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  

 

 

 -.20 

-.22 

-.21 

<.001 
<.001 
<.001 

-.20 

-.22 

-.21 

<.001 
<.001 
<.001 

Συµπεριφορές που σχετίζονται µε την Υ∆ 
Συνολικά METs των Φ∆     -.00 

.01 

.02 

.92 

.73 

.47 

       

R2 .02 
.02 
.01 

 .61 
.56 
.61 

 .61 
.56 
.61 

 

Προσαρµοσµένο R2  .02 

.01 

.00 

 .61 

.55 

.61 

 .60 

.55 

.61 

 

Αλλαγή του R2 .02 

.02 

.01 

 .59 

.54 

.61 

 .00 

.00 

.00 

 

Σηµαντικότητα του 
µοντέλου 

F(4, 563)=3.09, p<.050 

F(4, 552)=2.27, p=.061 

F(4, 562)=1.18, p=.318 

F(9, 558)=95.83, p<.001 

F(9, 547)=77.38, p<.001 

F(9, 557)=98.33, p<.001 

F(10, 557)=86.09, p<.001 

F(10, 546)=69.55, p<.001 

F(10, 556)=88.47, p<.001 

 

Οι τρεις τιµές στις στήλες του πίνακα για κάθε µεταβλητή αντιστοιχούν στην 1
η
, 2

η
 και 3

η
 µέτρηση. 
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σιάζει τα αποτελέσµατα της ιεραρχικής 

πολλαπλής παλινδρόµησης όπου εξετά-

στηκε η πρόβλεψη της συχνότητας κα-

τανάλωσης φρούτων και λαχανικών 

από τις τέσσερις οµάδες παραγόντων 

κατά την 1
η
 µέτρηση.  

Όπως παρατηρείται το αρχικό µο-

ντέλο (δηµογραφικοί παράγοντες) δεν 

προέβλεψε σηµαντικά την Υ∆ F(7, 

271)=.98, p=.447, εξηγώντας µόνο το 

2.5% της διακύµανσής της. Η είσοδος 

του µοντέλου 2 (ψυχολογικοί παράγο-

ντες) βελτίωσε σηµαντικά την πρόβλε-

ψη του µοντέλου F(12, 266)=31.89, 

p<.001 εξηγώντας το 59.0% της διακύ-

µανσης της Υ∆. Η «αυτοαποτελεσµατι-

κότητα» (p<.001), η «πρόθεση» 

(p<.05), οι «στάσεις» (p<.05) και τα 

«αντιλαµβανόµενα εµπόδια» (p<.001) 

σχετίστηκαν σηµαντικά µε την Υ∆ 

ερµηνεύοντας το 56.5% της διακύ-

µανσή της. Η προσθήκη του µοντέλου 

3 (συµπεριφορές που σχετίζονται µε 

την Υ∆) F(13, 265)=29.81, p<.001 δεν 

βελτίωσε την πρόβλεψη της Υ∆, αφού 

η Φ∆ δεν σχετίστηκε µε την Υ∆ και 

δεν εξηγήθηκε µεγαλύτερο ποσοστό 

της διακύµανσής της (59.4%). Παρό-

µοια, το τελικό µοντέλο στο οποίο 

προστέθηκε η πρόβλεψη της Υ∆ από 

τους κοινωνικούς παράγοντες (µοντέλο 

4) F(16, 262)=24.15, p<.001 εµφανί- 

 
Πίνακας 4.9.2.2. Ανάλυση ιεραρχικής πολλαπλής παλινδρόµησης για την πρόβλεψη της συχνότητας 

κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών από τους/τις µαθητές/τριες κατά την 1
η
 µέτρηση 

 
 Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 Συνολικό µοντέλο 
Οµάδες µεταβλητών Τυπ. b p Τυπ. b p Τυπ. b p Τυπ. b p 

         

∆ηµογραφικοί παράγοντες 
Φύλο .08 .19 .02 .73 .03 .53 .02 .59 

Ηλικία .05 .42 .01 .87 .01 .82 .01 .85 

Οικ. εισόδηµα .03 .65 -.01 .76 -.02 .69 -.02 .64 

Μορφ. επίπ. πατέρα -.08 .34 -.04 .50 -.03 .52 -.04 .48 

Μορφ. επίπ. µητέρας .14 .08 .01 .78 .01 .80 .01 .90 

∆ΜΣ -.07 .58 .03 .76 .03 .70 .03 .73 

% ΣΛ .03 .82 -.02 .85 -.02 .80 -.01 .88 

         

Ψυχολογικοί παράγοντες 
Αυτοαποτελεσµατικότητα   .42 <.001 .41 <.001 .41 <.001 
Πρόθεση   .14 <.05 .14 <.05 .13 <.05 
Στάσεις   .12 <.05 .12 <.05 .12 <.05 
Αντιλαµβανόµενος έλεγχος   -.08 .09 -.16 <.05 -.15 <.05 
Αντιλαµβανόµενα εµπόδια   -.27 <.001 -.27 <.001 -.27 <.001 
         

Συµπεριφορές που σχετίζονται µε την Υ∆ 
Συνολικά METS των Φ∆     .10 .11 .10 .13 

         

Κοινωνικοί παράγοντες 
Υ∆ των γονέων       .03 .43 

Ανθυγιεινή. διατροφή των 

γονέων 

      -.02 .64 

Παρακίνηση των γονέων        -.02 .63 

         

R
2
 .03  .59  .59  .60  

Προσαρµοσµένο R
2
  -.01  .57  .57  .57  

Αλλαγή του R
2
 .03  .57  .00  .00  

Σηµαντικότητα του µοντέλου F(7, 271)=.98, 

p=.447 

F(12, 266)=31.89, 

p<.001 

F(13, 265)=29.81, 

p<.001 

F(16, 262)=24.15, 

p<.001 
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στηκε να εξηγεί το 59.6% της διακύ-

µανσης της Υ∆. Κανένας κοινωνικός 

παράγοντας δεν σχετίστηκε µε την Υ∆ 

των µαθητών/τριών. Εποµένως, στο τε-

λικό µοντέλο οι σηµαντικές µεταβλη-

τές στην πρόβλεψη της Υ∆ εµφανίστη-

καν µόνο οι ψυχολογικοί παράγοντες, 

όπως η «αυτοαποτελεσµατικότητα» 

(p<.001), η «πρόθεση» (p<.05), οι 

«στάσεις» (p<.05), ο «αντιλαµβανόµε-

νος έλεγχος» (p<.05) και τα «αντιλαµ-

βανόµενα εµπόδια» (p<.001).  

Συµπερασµατικά λοιπόν, όπως δεί-

χνουν τα αποτελέσµατα τα τελικά µο-

ντέλα των παραγόντων προβλέπουν 

σηµαντικά τη συχνότητα κατανάλωσης 

φρούτων και λαχανικών από τους/τις 

µαθητές/τριες. ∆ιατηρώντας σταθερή 

την επίδραση των δηµογραφικών πα-

ραγόντων, οι ψυχολογικοί παράγοντες 

εµφανίστηκαν να είναι οι σηµαντικοί 

προβλεπτές της Υ∆, σε αντίθεση µε τις 

συµπεριφορές που σχετίζονται µε την 

Υ∆ και τους κοινωνικούς παράγοντες 

που δεν σχετίστηκαν µε την Υ∆ των 

µαθητών/τριών. Η συνολική διακύµαν-

ση της Υ∆ των µαθητών/τριών που 

ερµηνεύτηκε από τους συνδυασµένους 

παράγοντες κυµάνθηκε από το 56.0% 

έως το 61.4%, γεγονός που δείχνει την 

αναγκαιότητα να συµπεριληφθούν οι 

συγκεκριµένοι παράγοντες στο σχεδια-

σµό και στην εφαρµογή των παρεµβα-

τικών προγραµµάτων αύξησης της Υ∆. 

4.10. Εξέταση του µοντέλου Φυσικής 
∆ραστηριότητας µέσω των γραµµι-
κών δοµικών σχέσεων (SEM) 

Το παρόν τµήµα περιλαµβάνει την 

εξέταση του δοµικού µοντέλου ή µο-
ντέλου αιτιωδών σχέσεων ή αιτιο-
λογικό µοντέλο (causal model) Φ∆. Τα 

δοµικά µοντέλα, όπως προαναφέρθηκε, 

που στηρίζονται σε µια θεωρία ή σε 

ένα υποθετικό συλλογισµό, χρησιµο-

ποιούνται για να διερευνηθεί ο τρόπος 

µε τον οποίο συγκεκριµένα χαρακτηρι-

στικά σχετίζονται µεταξύ τους και προ-

σπαθούν να δηλώσουν αιτία. ∆είχνουν 

δηλ. αφ’ ενός τις σχέσεις των ανεξά-

ρτητων µεταβλητών µε την εξαρτηµένη 

µεταβλητή και αφ’ ετέρου τις σχέσεις 

µεταξύ των µεταβλητών που προηγού-

νται σε µια αιτιώδη ακολουθία. Με 

άλλα λόγια, παρέχουν ένα τρόπο όπου 

µπορούν να αξιολογηθούν οι πολύπλο-

κες σχέσεις που υπάρχουν σε αληθινά 

δεδοµένα.  

Οι µαθητές/τριες που συµµετείχαν 

και στις τρεις µετρήσεις και απάντησαν 

σε όλες τις ερωτήσεις των ερωτηµατο-

λογίων σχετικά µε τη Φ∆ αποτέλεσαν 

το δείγµα στο οποίο εξετάστηκε δια-

χρονικά το προτεινόµενο µοντέλο πρό-

βλεψης της Φ∆. Το συγκεκριµένο δείγ-

µα αποτελείτο από 613 µαθητές/ τριες 

εκ των οποίων 322 (52.5%) ήταν αγό-

ρια και 291 (47.5%) ήταν κορίτσια, 

όπως επίσης, οι 268 (43.7%) ήταν µα-

θητές/τριες της Ε΄ τάξης και οι 345 

(56.3%) ήταν µαθητές/τριες της ΣΤ΄ 

τάξης. 

Στο εν λόγω µοντέλο αιτιωδών σχέ-

σεων της Φ∆ ορίστηκαν ως ανεξάρτη-

τες µεταβλητές: οι «στάσεις» προς τη 

Φ∆, οι «υποκειµενικές νόρµες» στη 

Φ∆, ο «αντιλαµβανόµενος έλεγχος» 

στη Φ∆, οι παράγοντες της «αυτοαπο-

τελεσµατικότητας» στη Φ∆ και τα 

«αντιλαµβανόµενα εµπόδια» στη Φ∆. 

Ως ενδιάµεση µεταβλητή ορίστηκε η 

«πρόθεση» για Φ∆ και ως εξαρτηµένη 

µεταβλητή η «Φ∆». Ειδικότερα, στο 

συγκεκριµένο µοντέλο εξετάστηκε κα-

τά πόσο οι προσωπικοί/ψυχολογικοί 

παράγοντες (ανεξάρτητες µεταβλητές) 

µπορούν να προβλέψουν την «πρόθε-

ση» για Φ∆ (ενδιάµεση µεταβλητή), η 

οποία µε τη σειρά της µπορεί να προ-

βλέψει τη «Φ∆» (εξαρτηµένη µεταβλη-

τή). Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθη-

καν έµµεσες διαδροµές των ανεξάρτη-

των µεταβλητών προς την εξαρτηµένη 

µεταβλητή «Φ∆», διαµέσου της µετά-

βλητής «πρόθεση» για Φ∆. Επιπλέον, 

εξετάστηκε κατά πόσο ο «αντιλαµβα-
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νόµενος έλεγχος» στη Φ∆ και οι πα-

ράγοντες της «αυτοαποτελεσµατικότη-

τας» στη Φ∆ (ανεξάρτητες µεταβλη-

τές) µπορούν να προβλέψουν τη «Φ∆» 

(εξαρτηµένη µεταβλητή) µε τη δηµι-

ουργία δύο άµεσων διαδροµών (1ο µο-
ντέλο). Στο Σχήµα 4.10.1. απεικονίζε-

ται το προτεινόµενο µοντέλο αιτιωδών 

σχέσεων Φ∆, στο οποίο: (α) οι µετα-

βλητές: «στάσεις» προς τη Φ∆ και 

«υποκειµενικές νόρµες» στη Φ∆ επι-

δρούν θετικά στη µεταβλητή «πρόθε-

ση» στη Φ∆, ενώ η µεταβλητή των 

«αντιλαµβανόµενων εµποδίων» στη 

Φ∆ επιδρά αρνητικά και (β) οι µετα-

βλητές «αντιλαµβανόµενος έλεγχος» 

στη Φ∆ και οι παράγοντες της «αυτο-

αποτελεσµατικότητας» στη Φ∆ επι-

δρούν θετικά στις µεταβλητές «πρόθε-

ση» για Φ∆ και «Φ∆».  

Το προτεινόµενο µοντέλο εξετάστη-

κε µε τη µέθοδο της µέγιστης πιθανό-

τητας και η καλή προσαρµογή του µε-

τρήθηκε αρχικά µε τον δείκτη χ
2
. Αν 

 

Σχήµα 4.10.1. Προτεινόµενο µοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Φυσικής ∆ραστηριότητας. 

 
Συντοµεύσεις: Φ∆=Φυσική ∆ραστηριότητα, ΠΡ=Πρόθεση, ΣΤ=Στάσεις, ΥΠ. ΝΟ. =Υποκειµενικές 

Νόρµες, Α. ΕΜΠ=Αντιλαµβανόµενα Εµπόδια, ΠΡ. ΕΜ.=Προσωπικά Εµπόδια, ΠΕΡ. 

ΕΜ.=Περιβαλλοντικά Εµπόδια, ΕΛ. ΧΡ.=Έλλειψη Χρόνου, Χ. ΑΥΤ.=Χαµηλή Αυτοαποτελεσµατικότητα 

στη Φ∆ και Υ∆. ΑΥΤ.=Υψηλή Αυτοαποτελεσµατικότητα στη Φ∆. 

ΠΡ. 

ΑΝ. ΕΛ. 

Χ. ΑΥΤ. ΥΠ. ΝΟ. 

ΕΛ. ΧΡ. 

ΠΕΡ. ΕΜ. 

ΠΡ. ΕΜ. 

ΣΤ. 

Υ. ΑΥΤ 

Φ∆ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 
+ 

+ 

+ 

Α. ΕΜΠ. 
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και οι µεγάλες σηµαντικές τιµές του χ
2
 

δεν δείχνουν την καλή προσαρµογή 

του µοντέλου στα δεδοµένα, υποστηρί-

ζεται ότι στις δοµικές αναλύσεις των 

συνδιακυµάνσεων, οι τιµές του χ
2
 επη-

ρεάζονται από το µεγάλο µέγεθος του 

δείγµατος και συνεπώς είναι συχνά ση-

µαντικές (Bentler, 1989; Byrne, 1994). 

Ως εκ τούτου, στο εξεταζόµενο µοντέ-

λο συνεκτιµήθηκαν και οι δείκτες «κα-

λής εφαρµογής», όπως οι GFI, NFI, 

IFI, CFI και RMSEA (Bentler, 1995; 

Bentler & Bonett, 1980; Byrne, 1994; 

Hu & Bentler 1999). 

Στην εξέταση του προτεινόµενου 

µοντέλου της Φ∆ (1ο µοντέλο) κατά 

την 1
η
 µέτρηση, παρατηρήθηκε αφ’ 

ενός ότι το 49.1% (R
2
=.49) της διακύ-

µανσης της µεταβλητής «πρόθεση» στη 

Φ∆ ερµηνεύεται από τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές του µοντέλου και αφ’ 

ετέρου ότι το 62.9% (R
2
=.63) της 

διακύµανσης της «Φ∆» ερµηνεύεται 

από την ενδιάµεση µεταβλητή δηλ. τη 

«πρόθεση» στη Φ∆ και τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές του µοντέλου (Σχήµα 

4.10.2.). Αντίστοιχα, στη 2
η
 και 3

η 

µέτρηση το ποσοστό της συνολικής 

ερµηνευόµενης διακύµανσης της µετα-

βλητής «πρόθεση» για Φ∆ ανήλθε στο 

59.3% (R
2
=.59) και στο 57.5% 

(R
2
=.58) και της µεταβλητής «Φ∆» στο 

57.9% (R
2
=.58) και στο 61.8% 

(R
2
=.62) (Σχήµα 4.10.2.). 

Στους Π-Πίνακες 4.10.1., 4.10.2. 

και 4.10.3. αναγράφονται οι άµεσες, 

έµµεσες και συνολικές επιδράσεις των 

ανεξάρτητων µεταβλητών στην ενδιά-

µεση («πρόθεση» για Φ∆) και στην 

εξαρτηµένη µεταβλητή («Φ∆») και 

στις τρεις µετρήσεις. Όπως φαίνεται, οι 

συνολικές επιδράσεις των ανεξάρτητων 

µεταβλητών στην «πρόθεση» για Φ∆ 

κυµάνθηκαν από .06 έως .55 και στη 

«Φ∆» από .01 έως .58 και στις τρεις 

µετρήσεις. Κατά την 1
η
 µέτρηση, στα-

τιστικά σηµαντικές επιδράσεις παρου-

σιάστηκαν οι επιδράσεις των µεταβλη-

τών: (α) «στάσεις» προς τη Φ∆ (τυπο-

ποιηµένη φόρτιση =.43, p<.001), (β) 

«υποκειµενικές νόρµες» στη Φ∆ (τυπο-

ποιηµένη φόρτιση=.28, p<.001), (γ) 

«αντιλαµβανόµενος έλεγχος» στη Φ∆ 

(τυποποιηµένη φόρτιση=.28, p<.001), 

(δ) «αντιλαµβανόµενα εµπόδια» στη 

Φ∆ (τυποποιηµένη φόρτιση=-.24, 

p<.001) και (ε) «αυτοαποτελεσµατικό-

τητα σε µικρή συµµετοχή σε Φ∆» (τυ-

ποποιηµένη φόρτιση=.21, p<.001) στη 

µεταβλητή «πρόθεση» για Φ∆, καθώς 

επίσης οι επιδράσεις των µεταβλητών: 

(α) «αντιλαµβανόµενος έλεγχος» στη 

Φ∆ (τυποποιηµένη φόρτιση=.41, 

p<.001), (β) «αυτοαποτελεσµατικότητα 

σε µεγάλη συµµετοχή σε Φ∆» 

(τυποποιηµένη φόρτιση=.46, p<.001) 

και (γ) «πρόθεση» για Φ∆ (τυποποιη-

µένη φόρτιση=.23, p<.001) στην 

εξαρτηµένη µεταβλητή «Φ∆» (Σχήµα 

4.10.2.). Στο ίδιο Σχήµα παρουσιάζο-

νται οι στατιστικά σηµαντικές επιδρά-

σεις των µεταβλητών του µοντέλου 

στην 2
η
 και 3

η
 µέτρηση. 

Κατά την εξέταση των δεικτών κα-

λής προσαρµογής του 1
ου

 µοντέλου και 

στις τρεις µετρήσεις, οι δείκτες GFI, 

NFI, IFI, CFI παρουσίασαν τιµές κάτω 

από την αποδεκτή τιµή (<.900), ο χ
2
 

εµφανίστηκε στατιστικά σηµαντικός 

και οι τιµές του δείκτη RMSEA, από 

.086 έως .090, παρουσιάστηκαν κοντά 

στο αποδεκτό όριο (<.100), στηρίζο-

ντας µέτρια την καλή προσαρµογή του 

µοντέλου (Πίνακας 4.10.1.). Συνεπώς, 

η µέτρια υποστήριξη του 1
ου

 µοντέλου 

µόνο από τον δείκτη RMSEA και στις 

τρεις µετρήσεις, οδήγησε στον επανα-

προσδιορισµό του. 

Στο εναλλακτικό µοντέλο σχετίστη-

καν όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές 

του µοντέλου, όπως: «στάσεις» προς τη 

Φ∆, «υποκειµενικές νόρµες» στη Φ∆, 

«αντιλαµβανόµενος έλεγχος» στη Φ∆, 

παράγοντες της «αυτοαποτελεσµατικό-

τητας» στη ΦΑ και παράγοντες των 

«αντιλαµβανόµενων εµποδίων» στη  



Αποτελέσµατα 

 163 

 
Σχήµα 4.10.2. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Φυσικής ∆ραστηριότητας (1

ο
 µοντέλο). Τυποποιηµένες 

φορτίσεις των ανεξάρτητων µεταβλητών και συντελεστές πολλαπλής συσχέτισης των ενδογενών 

µεταβλητών, στις τρεις µετρήσεις. 

 
*p<.05, **p<.001, ***p<.001 

 
Σηµείωση: Στην κορυφή παρουσιάζονται οι συντελεστές του µοντέλου στην 1

η
 µέτρηση, στο µέσον οι 

συντελεστές του µοντέλου στη 2
η
 µέτρηση και στη βάση οι συντελεστές του µοντέλου στην 3

η
 µέτρηση.  

 

Φ∆ (2ο µοντέλο). Τα µέχρι τώρα ερευ-

νητικά δεδοµένα έχουν δείξει τις στατι-

στικά σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ 

των άνω µεταβλητών (Cardon et al., 

2005; Martin et al., 2007; Motl et al., 

2007; Rhodes et al. 2006). Παράλληλα, 

οι τιµές των δεικτών τροποποίησης µε-

ταξύ των συγκεκριµένων µεταβλητών 

εµφανίστηκαν αρκετά υψηλότερες από 

το οριζόµενο κατώφλι της τιµής 4, 

αφού έλαβαν τιµές από 10.26 έως 

334.57 στις τρεις µετρήσεις, υποστηρί-

ζοντας τη βελτίωση προσαρµογής του 

µοντέλου. Στο Σχήµα 4.10.3. απεικονί-

ζεται το ποσοστό διακύµανσης της µε-

ταβλητής «πρόθεση» για Φ∆ που ερµη-

νεύτηκε από τις ανεξάρτητες µεταβλη-

τές το οποίο και ανήλθε στο 75.4% 

(R
2
=.75), 83.2% (R

2
=.83) και 82.7% 

(R
2
=.83) και το ποσοστό διακύµανσης 

της «Φ∆» το οποίο ανήλθε στο 80.2% 

(R
2
=.80), 76.7% (R

2
=.77) και 78.4% 
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Πίνακας 4.10.1. ∆είκτες καλής προσαρµογής του 1
ου

 µοντέλου αιτιωδών σχέσεων της Φυσικής 

∆ραστηριότητας, στις τρεις µετρήσεις.  

 

1ο µοντέλο ∆είκτες 
προσαρµογής 
των µοντέλων 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση 

χ
2 2980.011 3236.383 3251.132 

df 542 542 542 

p .000 .000 .000 

RMSEA 

(90% CI) 

.086 

(.083- 089) 

.090 

(.087-.093) 

.090  

(.087-.093) 

GFI .742 .727 .727 

NFI .803 .792 .788 

IFI .833 .821 .817 

CFI .833 .820 .816 

 
Συντοµεύσεις: χ

2
=chi-square, df=degrees of freedom, p=probability level, RMSEA=root mean square 

error of approximation, 90% CI of RMSEA=90% confidence interval of RMSEA, GFI=goodness-of-

fit-index, NFI= normed fit index, IFI=incremental index of fit, CFI=comparative fit index.  

 

(R
2
=.78) στις τρεις µετρήσεις, αντί-

στοιχα. Τα άνω ποσοστά διακύµανσης 

των εξαρτηµένων µεταβλητών που 

ερµηνεύτηκαν από τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές είναι υψηλότερα από τα 

αντίστοιχα ποσοστά στο 1
ο
 µοντέλο. 

Επιπρόσθετα, στους Π-Πίνακες 4.10.4., 

4.10.5. και 4.10.6. παρουσιάζονται οι 

συνολικές επιδράσεις των ανεξάρτητων 

µεταβλητών στην «πρόθεση» για Φ∆ οι 

οποίες κυµάνθηκαν από .00 έως .80 και 

στη «Φ∆» οι οποίες κυµάνθηκαν από 

.00 έως .72 και στις τρεις µετρήσεις. 

Εκτός αυτών, κατά την 1
η
 µέτρηση, οι 

επιδράσεις των µεταβλητών: (α) «στα-

σεις» προς τη Φ∆ (τυποποιηµένη φόρ-

τιση=.35, p<.01), (β) «αντιλαµβανόµε-

να εµπόδια» στη Φ∆ (τυποποιηµένη 

φόρτιση=-.15, p<.05), (γ) «υποκειµενι-

κές νόρµες» στη Φ∆ (τυποποιηµένη 

φόρτιση=.15, p<.05) και (δ) «αυτοαπο-

τελεσµατικότητα σε µικρή συµµετοχή 

σε Φ∆» (τυποποιηµένη φόρτιση=.11, 

p<.05) στη «πρόθεση» για Φ∆ ήταν 

στατιστικά σηµαντικές, όπως και οι 

επιδράσεις των µεταβλητών: (α) «αντι-

λαµβανόµενος έλεγχος» στη Φ∆ 

(τυποποιηµένη φόρτιση=.59, p<.001) 

και (β) «αυτοαποτελεσµατικότητα σε 

µεγάλη συµµετοχή σε Φ∆» (τυποποιη-

µένη φόρτιση=.27, p<.001) στη «Φ∆» 

(Σχήµα 4.10.3.). Στο ίδιο σχήµα παρου-

σιάζονται και οι στατιστικά σηµαντικές 

επιδράσεις των µεταβλητών του µοντέ-

λου στη 2
η
 και 3

η
 µέτρηση.  

Συνεπώς, σηµαντικές επιδράσεις 

στη µεταβλητή «Φ∆» και στις τρεις µε-

τρήσεις παρουσιάστηκαν οι επιδράσεις 

των µεταβλητών: (α) «αντιλαµβανόµε-

νος έλεγχος» στη Φ∆ (τυποποιηµένη 

φόρτιση=.59, p<.001, τυποποιηµένη 

φόρτιση=.57, p<.001, τυποποιηµένη 

φόρτιση=.78, p<.001, στις τρεις µετρή-

σεις αντίστοιχα), (β) «αυτοαποτελε-

σµατικότητα σε µεγάλη συµµετοχή σε 

Φ∆» (τυποποιηµένη φόρτιση=.27, 

p<.001, τυποποιηµένη φόρτιση=.38, 

p<.001, τυποποιηµένη φόρτιση=.24, 

p<.001, στις τρεις µετρήσεις, αντίστοι-

χα) και (γ) «αυτοαποτελεσµατικότητα 

σε µικρή συµµετοχή σε Φ∆» στη 2
η
 

µέτρηση (τυποποιηµένη φόρτιση=.12, 
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p<.05),. Παρόµοια, στατιστικά σηµα-

ντικές επιδράσεις στη µεταβλητή «πρό-

θεση» για Φ∆ εµφανίστηκαν οι επιδρά-

σεις των µεταβλητών: (α) «στάσεις» 

προς τη Φ∆ (τυποποιηµένη φόρτι-

ση=.35, p<.01, τυποποιηµένη φόρτι-

ση=.57, p<.01, τυποποιηµένη φόρτι-

ση=.29, p<.01, στις τρεις µετρήσεις 

αντίστοιχα), (β) «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια» στη Φ∆ στην 1
η
 µέτρηση 

(τυποποιηµένη φόρτιση=-.15, p<.05), 

(γ) «υποκειµενικές νόρµες» στη Φ∆ 

στην 1
η
 µέτρηση (τυποποιηµένη 

φόρτιση=.15, p<.05), και (δ) 

«αυτοαποτελεσµατικότητα σε µικρή 

συµµετοχή σε Φ∆» στην 1
η
 µέτρηση 

(τυποποιηµένη φόρτιση=.11, p<.05). 

 
 
Σχήµα 4.10.3. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Φυσικής ∆ραστηριότητας (2

ο
 µοντέλο). Τυποποιηµένες 

φορτίσεις των ανεξάρτητων µεταβλητών και συντελεστές πολλαπλής συσχέτισης των ενδογενών 

µεταβλητών, στις τρεις µετρήσεις.  

 
*p<.05, **p<.001, ***p<.001 

 

Τέλος, οι τιµές των δεικτών GFI, 

NFI, IFI, CFI (από .902 έως .964) του 

2
ου

 µοντέλου βελτιώθηκαν και ξεπέρα-

σαν την αποδεκτή τιµή (.900), ο τιµές 

του χ
2 

µειώθηκαν, αν και ο χ
2
 παρέµει-

νε στατιστικά σηµαντικός και οι τιµές 

του δείκτη RMSEA (από .041 έως 

.043), εµφανίστηκαν αρκετά ικανο-
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ποιητικές (<.100), στηρίζοντας την κα-

λή προσαρµογή του µοντέλου και στις 

τρεις µετρήσεις (Πίνακας 4.10.2.). Ο 

δείκτης χ
2
 στις αναλύσεις των δοµικών 

µοντέλων παραµένει συχνά στατιστικά 

σηµαντικός µε µεγάλες τιµές, επειδή 

επηρεάζεται από το µέγεθος του 

δείγµατος (Byrne, 1994). 

Η σύγκριση των δύο εξεταζόµενων 

µοντέλων έδειξε στατιστικά σηµαντι-

κές διαφορές µεταξύ αυτών και στις 

τρεις µετρήσεις [∆χ
2 

(14, Ν=613) = 

1912.127, p<.001 στην 1
η
 µέτρηση, ∆χ

2 

(14, Ν=613) = 2168.713, p<.001 στη 2
η
 

µέτρηση και ∆χ
2 

(14, Ν=613) = 

2129.184, p<.001 στην 3
η
 µέτρηση]. 

Συνεπώς, το 2
ο
 µοντέλο έχει καλύτερη 

προσαρµογή στα δεδοµένα από ότι το 

1
ο
 µοντέλο και στις τρεις µετρήσεις.  

Συµπερασµατικά λοιπόν τα αποτε-

λέσµατα έδειξαν ότι: (α) το ποσοστό 

της διακύµανσης της Φ∆ που ερµη-

νεύεται από τις εξεταζόµενες µεταβλη-

τές ανέρχεται στο 80.2%, 76.7% και 

78.4% στις τρεις µετρήσεις, αντίστοι-

χα, (β) από τις 10 διαδροµές (path) του 

µοντέλου οι έξι είναι σηµαντικές στην 

1
η
 µέτρηση, οι τέσσερις στην 2

η
 και οι 

τέσσερις στην 3
η
 µέτρηση, (γ) ο «αντι-

λαµβανόµενος έλεγχος» και η «αυτο-

αποτελεσµατικότητα σε µεγάλη συµµε-

τοχή σε Φ∆» επιδρούν θετικά στη Φ∆ 

και στις τρεις µετρήσεις και (δ) η 

«αυτοαποτελεσµατικότητα σε µικρή 

συµµετοχή σε Φ∆» επιδρά αρνητικά 

στη Φ∆ µόνο στη 2
η
 µέτρηση. Επι-

πλέον, παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό 

της διακύµανσης της «πρόθεσης» για 

Φ∆ που ερµηνεύεται από τις εξε-

ταζόµενες µεταβλητές ανέρχεται στο 

75.4%, 83.2% και 82.7% στις τρεις 

µετρήσεις, αντίστοιχα και οι «στάσεις» 

προς τη Φ∆ επηρεάζουν θετικά τη Φ∆ 

και στις τρεις µετρήσεις. 
 
Πίνακας 4.10.2. ∆είκτες καλής προσαρµογής του 2

ου
 µοντέλου αιτιωδών σχέσεων της Φυσικής 

∆ραστηριότητας, στις τρεις µετρήσεις.  

 

2ο µοντέλο ∆είκτες 
προσαρµογής 
των µοντέλων 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση 

χ
2 1067.884 1067.670 1121.948 

df 528 528 528 

p .000 .000 .000 

RMSEA 

(90% CI) 

.041 

(.037- 044) 

.041 

(.037-.044) 

.043 

(.039-.046) 

GFI .910 .911 .902 

NFI .930 .931 .927 

IFI .963 .964 .960 

CFI .963 .964 .960 

 

4.11. Εξέταση του µοντέλου Υγιεινής 
∆ιατροφής µέσω των γραµµικών δο-
µικών σχέσεων (SEM) 

Ένας επιπλέον βασικός σκοπός της 

έρευνας ήταν η διαχρονική εξέταση δο-

µικού µοντέλου ή µοντέλου αιτιωδών 

σχέσεων της Υ∆, όπου συµµετείχαν 

613 µαθητές/τριες εκ των οποίων 321 

(52.4%) ήταν αγόρια και 292 (47.6%) 

ήταν κορίτσια, όπως επίσης, οι 267 

(43.6%) ήταν µαθητές/τριες της Ε΄ 
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τάξης και οι 346 (56.4%) ήταν µαθητές 

/τριες της ΣΤ΄ τάξης. 

Ως ανεξάρτητες µεταβλητές ορίστη-

καν: οι «στάσεις» προς την Υ∆, ο 

«αντι-λαµβανόµενος έλεγχος» στην 

Υ∆, οι παράγοντες της «αυτοαποτελε-

σµατικότητας» στην Υ∆ και οι παρά-

γοντες των «αντιλαµβανόµενων εµπο-

δίων» στην Υ∆. Ως ενδιάµεση µετα-

βλητή ορίστηκε η «πρόθεση» για Υ∆ 

και ως εξαρτηµένη µεταβλητή η «Υ∆». 

Στο συγκεκριµένο µοντέλο δηµιουργή-

θηκαν: (α) τέσσερις έµµεσες διαδροµές 

των ανεξάρτητων µεταβλητών προς 

την εξαρτηµένη µεταβλητή «Υ∆», (β) 

δύο άµεσες διαδροµές των ανεξάρτη-

των µεταβλητών «αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος» στην Υ∆ και παράγοντες της 

«αυτοαποτελεσµατικότητα» στην Υ∆ 

προς την εξαρτηµένη µεταβλητή «Υ∆» 

και µία άµεση διαδροµή της ενδιάµε-

σης µεταβλητής «πρόθεση» για Υ∆ 

προς την «Υ∆» (1ο µοντέλο). Στο 

Σχήµα 4.11.1. απεικονίζεται το προτει-

νόµενο µοντέλο αιτιωδών σχέσεων 

Υ∆, στο οποίο: (α) η µεταβλητή «στα-

σεις» προς την Υ∆ επιδρά θετικά στη 

µεταβλητή «πρόθεση» για Υ∆, ενώ η 

µεταβλητή παράγοντες των «αντιλαµ-

βανόµενων εµποδίων» στην Υ∆ επιδρά 

αρνητικά και (β) οι µεταβλητές «αντι-

λαµβανόµενος έλεγχος» στην Υ∆ και 

οι παράγοντες της «αυτοαποτελεσµατι-

κότητας» στην Υ∆ επιδρούν θετικά 

στις µεταβλητές «πρόθεση» για Υ∆ και 

«Υ∆». Τα µοντέλα εξετάστηκαν µε τη 

µέθοδο της µέγιστης πιθανότητας και η 

καλή προσαρµογή τους µετρήθηκε µε 

τους δείκτες χ
2
, GFI, NFI, IFI, CFI και 

RMSEA (Arbuckle & Wothke, 1999; 

Bentler, 1995; Byrne, 1994; Hu & 

Bentler 1995)  

Στην εξέταση του προτεινόµενου 

µοντέλου (1ο µοντέλο) παρατηρήθηκε 

στις τρεις µετρήσεις, ότι το ποσοστό 

της συνολικής ερµηνευόµενης διακύ-

µανσης της µεταβλητής «πρόθεση» για 

Υ∆ ανέρχεται στο 41.4%% (R
2
=.41), 

39.3% (R
2
=.39) και 41.4% (R

2
=.41) 

και της «Υ∆» ανέρχεται στο 46.7% 

(R
2
=.47), 39.5% (R

2
=.40) και 41.7% 

(R
2
=.42), αντίστοιχα (Σχήµα 4.11.2.). 

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι 

συνολικές επιδράσεις των ανεξάρτητων 

µεταβλητών στην «πρόθεση» για Υ∆ 

κυµαίνονται από .00 έως .43 και στην 

«Υ∆» από .00 έως .40 και στις τρεις 

µετρήσεις (Π-Πίνακας 4.11.1., Π-Πίνα-

κας 4.11.2. και Π-Πίνακας 4.11.3.). 

Στατιστικά σηµαντικές επιδράσεις 

κατά την 1
η
 µέτρηση εµφανίστηκαν οι 

επιδράσεις των µεταβλητών: (α) «στα-

σεις» προς την Υ∆ (τυποποιηµένη φόρ-

τιση=.39, p<.001), (β) «αντιλαµβανό-

µενος έλεγχος» στην Υ∆ (τυποποιη-

µένη φόρτιση=.38, p<.001) (γ) «χαµη-

λή αυτοαποτελεσµατικότητα στην Υ∆» 

(τυποποιηµένη φόρτιση=.19, p<.05) 

και (δ) «προσωπικά εµπόδια στην Υ∆» 

(τυποποιηµένη φόρτιση=-.27, p<.001) 

στη µεταβλητή «πρόθεση» για Υ∆, 

όπως επίσης, οι επιδράσεις των µετα-

βλητών: (α) «πρόθεση» στην Υ∆ (τυ-

ποποιηµένη φόρτιση=.12, p<.01), (β) 

«αντιλαµβανόµενος έλεγχος» στην Υ∆ 

(τυποποιηµένη φόρτιση=.35, p<.001) 

και (γ) «χαµηλή αυτοαποτελεσµατικό-

τητα στην Υ∆» (τυποποιηµένη φόρτι-

ση=.36, p<.001) στη µεταβλητή «Υ∆». 

Στο Σχήµα 4.11.2 παρουσιάζονται οι 

στατιστικά σηµαντικές επιδράσεις των 

µεταβλητών του µοντέλου στις τρεις 

µετρήσεις. 

Κατά την εξέταση των δεικτών κα-

λής προσαρµογής του 1
ου

 µοντέλου, 

παρατηρήθηκε και στις τρεις µετρή-

σεις, ότι οι δείκτες GFI, NFI, IFI, CFI 

παρουσιάζουν τιµές κάτω από την από-

δεκτή τιµή (<.900), ο χ
2
 εµφανίζεται 

στατιστικά σηµαντικός, ενώ οι τιµές 

του δείκτη RMSEA που κυµαίνονται 

από .080 έως .083, παρουσιάζονται 

κοντά στο αποδεκτό όριο (<.100), στη-

ρίζοντας µέτρια την καλή προσαρµογή 

του µοντέλου (Πίνακας 4.11.1.) Συνε-

πώς, το 1
ο
 µοντέλο υποστηρίχθηκε  
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Σχήµα 4.11.1. Προτεινόµενο µοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Υγιεινής ∆ιατροφής. 

 
Συντοµεύσεις: Φ∆=Υγιεινή ∆ιατροφή, ΠΡ=Πρόθεση, ΣΤ=Στάσεις, ΥΠ. ΝΟ. =Υποκειµενικές Νόρµες, 

ΠΕΡ. ΕΜ.=Περιβαλλοντικά Εµπόδια, ΕΛ. ΓΝ.=Έλλειψη γνώσεων, ΠΡ. ΕΜ.= Προσωπικά Εµπόδια, Χ. 

ΑΥΤ.=Χαµηλή Αυτοαποτελεσµατικότητα στην Υ∆ και Υ. ΑΥΤ.=Υψηλή Αυτοαποτελεσµατικότητα στην 

Υ∆. 

 

µέτρια µόνο από τον δείκτη RMSEA 

και στις τρεις µετρήσεις, γεγονός που 

οδήγησε στην εξέταση εναλλακτικού 

µοντέλου. 

Στο εναλλακτικό µοντέλο, σχετίστη-

καν όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές 

«στάσεις» προς την Υ∆, «αντιλαµβα-

νόµενος έλεγχος» στην Υ∆, παράγο-

ντες της «αυτοαποτελεσµατικότητα» 

στην Υ∆ και παράγοντες των «αντι-

λαµβανόµενων εµποδίων» στην Υ∆, οι 

οποίες µέχρι τώρα έχουν εµφανίσει 

στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µε-

ταξύ τους (Armitage, & Conner, 1999; 

Fila & Smith, 2006; Reinaerts et al., 

2007) (2ο µοντέλο). Εκτός αυτών, οι 

τιµές των δεικτών τροποποίησης µε-

ταξύ των συγκεκριµένων µεταβλητών 

από 5.02 έως 209.03, εµφανίστηκαν 

υψηλότερες από το οριζόµενο κατώφλι 

της τιµής 4 και στις τρεις µετρήσεις, 

στηρίζοντας τη βελτίωση προσαρµογής 

του µοντέλου.  

Η εξέταση του 2
ου

 µοντέλου στις 

µετρήσεις, έδειξε ότι το ποσοστό της  

ΠΡ. 

ΑΝ. ΕΛ. 

Χ. ΑΥΤ. 

ΠΡ. ΕΜ 

ΕΛ. ΓΝ. 

ΠΕΡ. ΕΜ. 

ΣΤ. 

Υ. ΑΥΤ 

Υ∆ 

- 

+ 

+ 

+ + 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Σχήµα 4.11.2. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Υγιεινής ∆ιατροφής (1
ο
 µοντέλο). Τυποποιηµένες 

φορτίσεις των ανεξάρτητων µεταβλητών και συντελεστές πολλαπλής συσχέτισης των ενδογενών 

µεταβλητών, στις τρεις µετρήσεις. 

*p<.05, ***p<.001, ***p<.001 

 
Σηµείωση: Στην κορυφή παρουσιάζονται οι συντελεστές του µοντέλου στην 1

η
 µέτρηση, στο µέσον οι 

συντελεστές του µοντέλου στη 2
η
 µέτρηση και στη βάση οι συντελεστές του µοντέλου στην 3

η
 µέτρηση.  

 

συνολικής ερµηνευόµενης διακύµαν-

σης της µεταβλητής «πρόθεση» για Υ∆ 

ανέρχεται στο 63.0% (R
2
=.63), 61.0% 

(R
2
=.61) και 60.5% (R

2
=.61) και της 

«Υ∆» στο 63.0% (R
2
=.63), 56.7% 

(R
2
=.57) και 53.4% (R

2
=.53), αντίστοι-

χα (Σχήµα 4.11.3.). Τα συγκεκριµένα 

ποσοστά της συνολικής ερµηνευόµενης 

διακύµανσης των εξαρτηµένων µετα-

βλητών είναι υψηλότερα από αυτά των 

µεταβλητών στο 1
ο
 µοντέλο και στις 

τρεις µετρήσεις. Ταυτόχρονα, οι συνο-

λικές επιδράσεις των ανεξάρτητων µε-

ταβλητών στην «πρόθεση» για Υ∆ 

έλαβαν τιµές από .00 έως 1.66 και στην 

«Υ∆» από .00 έως .53 και στις τρεις 

µετρήσεις (Π-Πίνακας 4.11.4., Π-Πίνα-

κας 4.11.5. και Π-Πίνακας 4.11.6.). 

Στατιστικά σηµαντικές επιδράσεις στη 

µεταβλητή «Υ∆» και στις τρεις µετρή-

σεις παρουσιάστηκαν οι επιδράσεις 

των µεταβλητών «αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος» στην Υ∆ (τυποποιηµένη φόρ-

τιση=.59, p<.001, τυποποιηµένη φόρ-

τιση=.56, p<.001, τυποποιηµένη φόρ-

τιση=.29, p<.001, στις τρεις µετρήσεις, 

αντίστοιχα) και«χαµηλή αυτοαποτελε-

σµατικότητα στην Υ∆» (τυποποιηµένη  

  ΠΡ. 

ΑΝ. ΕΛ. 

Χ. ΑΥΤ. 

ΠΡ. ΕΜ. 

ΕΛ. ΓΝ. 

ΠΕΡ. ΕΜ. 

  ΣΤ. 

Υ. ΑΥΤ 

 Υ∆ 

-.02 

-.03 

-.07 

.38*** 

.42*** 

.36*** 

 .01 

-.02 

-.01 

.39*** 

.38*** 

.43*** 

-.27*** 

  -.13* 

  -.12* 
 .19* 

-.01 

 .13* 

.04 

.23** 

.15* 

.12** 

.14*** 

.19*** 

.35*** 

.25*** 

.12* 

.18 

.24** 

.37*** .36*** 

.29*** 

.20** 

R2=.47 
R2=.40 
R2=.42 

R2=.41 
R2=.39 
R2=.41 
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Πίνακας 4.11.1. ∆είκτες καλής προσαρµογής του 1
ου

 µοντέλου αιτιωδών σχέσεων της Υγιεινής 

∆ιατροφής, στις τρεις µετρήσεις.  

 

1ο µοντέλο ∆είκτες 
προσαρµογής 
των µοντέλων 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση 

χ
2 1517.274 1625.775 1589.106 

df 311 311 311 

p .000 .000 .000 

RMSEA 

(90% CI) 

.080 

(.076- 084) 

.083 

(.079-.087) 

.082 

(.078-.086) 

GFI .827 .822 .825 

NFI .820 .812 .822 

IFI .851 .842 .851 

CFI .850 .841 .851 

 
Συντοµεύσεις: χ

2
=chi-square, df=degrees of freedom, p=probability level, RMSEA=root mean square 

error of approximation, 90% CI of RMSEA=90% confidence interval of RMSEA, GFI=goodness-of-

fit-index, NFI= normed fit index, IFI=incremental index of fit, CFI=comparative fit index.  

 
φόρτιση=.33, p<.05, τυποποιηµένη 

φόρτιση=.24, p<.001, τυποποιηµένη 

φόρτιση=.21, p<.001, στις τρεις µετρή-

σεις, αντίστοιχα). Παρόµοια, σηµαντι-

κή επίδραση στη µεταβλητή «πρόθε-

ση» για Υ∆ και στις τρεις µετρήσεις 

παρουσιάστηκε η επίδραση της µετά-

βλητής «αντιλαµβανόµενος έλεγχος» 

(τυποποιηµένη φόρτιση=.59, p<.001, 

τυποποιηµένη φόρτιση=.64, p<.001, 

τυποποιηµένη φόρτιση=.39, p<.001, 

στις τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα). 

Επιπλέον, στατιστικά σηµαντικές επι-

δράσεις εµφανίστηκαν: (α) η επίδραση 

της µεταβλητής «στάσεις» προς την 

Υ∆ στη µεταβλητή «πρόθεση» για Υ∆ 

στην 2
η
 (τυποποιηµένη φόρτιση=.20, 

p<.05) και 3
η
 µέτρηση (τυποποιηµένη 

φόρτιση=.31, p<.001) και η επίδραση 

της µεταβλητής «υψηλή αυτοαποτελε-

σµατικότητα» στη µεταβλητή «Υ∆» 

στην 3
η
 µέτρηση (τυποποιηµένη φόρτι-

ση=.29, p<.001) (Σχήµα 4.11.3.).  

Η εξέταση των δεικτών καλής προ-

σαρµογής του 2
ου

 µοντέλου, στις τρεις 

µετρήσεις, δείχνει ότι οι τιµές των δει-

κτών GFI, NFI, IFI, CFI (από .896 έως 

.947) βελτιώθηκαν, οι τιµές του χ
2
 

µειώθηκαν, αν και παρέµεινε στατιστι-

κά σηµαντικός και οι τιµές του δείκτη 

RMSEA κυµάνθηκαν µέσα στα αποδε-

κτά όρια (.048, .058 και .057 στις τρεις 

µετρήσεις, αντίστοιχα) υποστηρίζοντας 

την καλή προσαρµογή του µοντέλου 

και στις τρεις µετρήσεις (Πίνακας 

4.11.2.). 

Τέλος, συγκρίνοντας τα δύο εξετα-

ζόµενα µοντέλα βρέθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους και 

στις τρεις µετρήσεις, όπως: ∆ χ
2 

(17, 

Ν=613) = 793.594, p<.001 στην 1
η
 µέ-

τρηση, ∆ χ
2 

(17, Ν=613) = 732.018, 

p<.001 στη 2
η
 µέτρηση και ∆ χ

2
  (17, 

Ν=613) = 704.114, p<.001 στην 3
η
 µέ-

τρηση. Εποµένως, το 2
ο
 µοντέλο εµφα-

νίζει καλύτερη προσαρµογή στα δεδο-

µένα από ότι το 1
ο
 µοντέλο και στις 

τρεις µετρήσεις.  

Συµπερασµατικά λοιπόν, διαπιστώ-

θηκε ότι: (α) το ποσοστό της διακύµαν-

σης της Υ∆ που ερµηνεύεται από τις 

εξεταζόµενες µεταβλητές ανέρχεται  
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Σχήµα 4.11.3. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Υγιεινής ∆ιατροφής (2
ο
 µοντέλο). Τυποποιηµένες 

φορτίσεις των ανεξάρτητων µεταβλητών και συντελεστές πολλαπλής συσχέτισης των ενδογενών 

µεταβλητών, στις τρεις µετρήσεις. 

 
*p<.05, **p<.001, ***p<.001 

 

στο 63.0%, 56.7% και 53.4% στις τρεις 

µετρήσεις, αντίστοιχα, ενώ το ποσοστό 

της διακύµανσης της «πρόθεσης» για 

Υ∆ που ερµηνεύεται από τις ανε-

ξάρτητες µεταβλητές ανέρχεται στο 

63.0%, 61.0% και 60.5% στις τρεις µε-

τρήσεις, αντίστοιχα, (β) από τις 11 δια-

δροµές του µοντέλου (path) οι τρεις 

είναι σηµαντικές στην 1
η
 µέτρηση, οι 

τέσσερις στην 2
η
 και οι τέσσερις στην 

3
η
 µέτρηση (γ) ο «αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος» και η «χαµηλή αυτοαποτελε-

σµατικότητα» και στις τρεις µετρήσεις, 

καθώς και η «υψηλή αυτοαποτελε-

σµατικότητα» στην 3
η
 µέτρηση επη-

ρεάζουν θετικά την «Υ∆» και (δ) ο 

«αντιλαµβανόµενος έλεγχος» και στις 

τρεις µετρήσεις και οι «στάσεις» προς 

την Υ∆ στη 2
η
 και 3

η
 µέτρηση επη-

ρεάζουν θετικά την «πρόθεση» για Υ∆. 
 
 
 
 
 
 
 

  ΠΡ. 

ΑΝ. ΕΛ. 

Χ. ΑΥΤ. 

ΠΡ. ΕΜ. 

ΕΛ. ΓΝ. 

ΠΕΡ. ΕΜ. 

  ΣΤ. 

Υ. ΑΥΤ 

 Υ∆ 

 .01 

 .01 

-.02 

.59*** 

.64*** 

.39*** 

.06 

.04 

.03 

.15 

.20* 

.31*** 

 -.07 

  .05 

 -.04 
.14 

.01 

.11 

-.04 

 .04 

 .06 

-.11 

-.08 

 .09 

.59*** 

.56*** 

.29*** 

.06 

.11 

.29*** 
.33* 

.24** 
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R2=.57 
R2=.53 

R2=.63 
R2=.61 
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Πίνακας 4.11.2. ∆είκτες καλής προσαρµογής του 2
ου

 µοντέλου αιτιωδών σχέσεων της Υγιεινής 

∆ιατροφής, στις τρεις µετρήσεις.  

 

2ο µοντέλο ∆είκτες 
προσαρµογής 
των µοντέλων 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση 

χ
2 723.680 893.757 884.886 

df 294 294 294 

p .000 .000 .000 

RMSEA 

(90% CI) 

.049 

(.044- 053) 

.058 

(.053-.062) 

.056 

(.053-.062) 

GFI .919 .902 .904 

NFI .914 .896 .901 

IFI .947 .928 .931 

CFI .947 .928 .931 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η Συζήτηση που ακολουθεί επι-

κεντρώνεται: (α) στην αξιολόγηση της 

Φ∆, των ΚΣ, της Υ∆, του ∆ΜΣ και του 

% ΣΛ στις τρεις µετρήσεις, στη διάρ-

κεια ενός διδακτικού έτους, (β) στη 

διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των 

εξεταζόµενων µεταβλητών, (γ) στην 

εξέταση της παραγοντικής δοµής των 

κλιµάκων που αξιολόγησαν τους προ-

σωπικούς/ψυχολογικούς παράγοντες 

που σχετίζονται µε τη Φ∆ και Υ∆, (δ) 

στην εξέταση της ισοδυναµίας µέτρη-

σης των ανωτέρω κλιµάκων, (ε) στην 

εξέταση της πρόβλεψης της Φ∆ και Υ∆ 

από τους εξεταζόµενους παράγοντες 

και (στ) στη διερεύνηση των προτεινό-

µενων θεωρητικών µοντέλων αιτιωδών 

σχέσεων της Φ∆ και Υ∆ των µαθητών 

/τριών, στις τρεις µετρήσεις στη διάρ-

κεια ενός διδακτικού έτους. 

5.1. Αξιολόγηση της Φυσικής ∆ρα-

στηριότητας, των Καθιστικών Συνη-

θειών, της Υγιεινής ∆ιατροφής, του 

∆είκτη Μάζας Σώµατος και του πο-

σοστού Σωµατικού Λίπους των µα-

θητών/τριών, στις τρεις µετρήσεις, 

στη διάρκεια ενός διδακτικού έτους. 

5.1.1. Αξιολόγηση της Φυσικής ∆ρα-

στηριότητας των µαθητών/τριών 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

παρούσας µελέτης, το ποσοστό των 

δραστήριων µαθητών/τριών ξεπέρασε 

το 69.7% και στις τρεις µετρήσεις. 

Σχεδόν παρόµοια ποσοστά παρατηρή-

θηκαν σε παιδιά από τη Βραζιλία (De 

Oliveira, da Silva, dos Santos, Silva, & 

da Conceição, 2010) και σε παιδιά από 

την Αυστραλία (Spinks, Macpherson, 

Baina, & McClurec, 2007), ενώ υψη-

λότερα ποσοστά Φ∆ ανιχνεύτηκαν 

στην Σουηδία (100%) (Dencker et al., 

2006), στην Πορτογαλία (95.7% των 

αγοριών και 87.2% των κοριτσιών) 

(Mota et al., 2007), στην Αγγλία 

(91.1% των αγοριών και 79.5% των 

κοριτσιών) (Rowlands et al., 2008) και 

στις Η.Π.Α. (96.1% των 11χρονων παι-

διών και 83.4% των 12χρονων παι-

διών) (Nader et al., 2008). Αντίθετα, 

χαµηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν 

στη Ν. Υόρκη (44%) (Wrotniak et al., 

2007), στην Ισπανία (30%) (Lasheras 

et al., 2001), στην Ουγγαρία (68.1%) 

(Keresztes et al., 2008), στην Κύπρο 

(52.3%) (Loucaides et al., 2011) και 

στην Αγγλία (<50%) (Khunti et al., 

2007). 

Επιπρόσθετα, ο χρόνος που τα παι-

διά αφιέρωναν σε ΜΕΦ∆, στη συγκε-

κριµένη µελέτη, ήταν σχεδόν παρόµοι-

ος, µε αυτόν που παρατηρήθηκε σε 

παιδιά από την Αγγλία (Van Sluijs et 

al., 2008) και από τη Βραζιλία (De 

Oliveira et al., 2010), µεγαλύτερος από 

τον χρόνο που αφιέρωναν παιδιά από 

τις Η.Π.Α. (Trost, Rosenkranz, & 

Dzewaltowski, 2008) και µικρότερος 

από τον χρόνο που αφιέρωναν παιδιά 

από την Πορτογαλία (Mota et al., 

2007) και από τις Η.Π.Α. (Nader et al., 

2008).  

Τα διαφορετικά αποτελέσµατα που 

έχουν παρατηρηθεί µέχρι τώρα στις 

ανωτέρω ερευνητικές διαδικασίες, 

οφείλονται κυρίως στην πολυπλοκότη-

τα της διαδικασίας της αξιολόγησης 

της Φ∆ (Anderson, Hagströmer, & 

Yngve, 2005; Freedson, Melanson, & 

Sirard, 1998). Οι ερευνητές έχουν χρη-

σιµοποιήσει τόσο υποκειµενικές όσο 

και αντικειµενικές µετρήσεις για να 

αξιολογήσουν τη Φ∆, οι οποίες βέβαια 

παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα και σε µερικές περιπτώ-

σεις διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους 

(Pate et al., 2002; Sallis & Owen, 

1999). Οι αυτοαναφερόµενες αξιολο-

γήσεις της Φ∆ περιέχουν την υποκειµε-

νικότητα και η αξιολόγηση της ενερ-

γειακής δαπάνης των Φ∆ δεν είναι το-
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σο ακριβής όσο στις αντικειµενικές µε-

τρήσεις. Στην παιδική ηλικία, οι ΕΦ∆ 

υπερεκτιµούνται µε τα ερωτηµατολό-

για, ενώ οι ΜΦ∆ υποεκτιµούνται, επει-

δή η ΜΦ∆ είναι πιο σποραδική, µη 

σχεδιασµένη, µη υπολογίσιµη και µη 

ενθυµούµενη, ιδιαίτερα από τα παιδιά. 

Συνεπώς, τα ποσοστά των παιδιών που 

ικανοποιούν τα προτεινόµενα κριτήρια 

συµµετοχής σε Φ∆ είναι χαµηλότερα 

όταν αξιολογούνται µε τα ερωτηµατο-

λόγια από ότι όταν αξιολογούνται µε 

τις αντικειµενικές µεθόδους αξιολόγη-

σης της Φ∆, επειδή τα παιδιά συνηθί-

ζουν να συµµετέχουν περισσότερο σε 

ΜΦ∆ παρά σε ΕΦ∆ (Dencker et al., 

2006).  

Εκτός αυτών, η καταλληλότητα και 

η ακρίβεια των κριτηρίων συµµετοχής 

σε Φ∆ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρό-

λο. Στην αντικειµενική π.χ. αξιολόγηση 

της Φ∆ (δραστηριογράφοι) τα σηµεία 

που καθορίζουν την µέτρια ένταση της 

Φ∆ (cut-points) θεωρούνται κατάλλη-

λα για την ηλικία και το φύλο των παι-

διών. Έχουν όµως οριστεί σε εφαρµο-

ζόµενα πρωτόκολλα άσκησης στο 

εργαστήριο και όχι σε φυσικές και 

σποραδικές δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου. Επίσης, ο καθορισµός της 

έντασης της Φ∆ των 3 METs, ως απαι-

τούµενη ένταση της Φ∆ για την ωφέ-

λεια της υγείας, θεωρείται από ορισµέ-

νους ερευνητές ελαφρώς αυθαίρετος 

(Epstein, Paluch, Kalakanis, Goldfield, 

Cerny, & Roemmich, 2001; Kohl, 

Fulton, & Caspersen, 2000; Sallis & 

Saelens, 2000). Τέλος, µία άλλη αιτία 

που πιθανώς, προκαλεί τις διαφορές 

στα ερευνητικά δεδοµένα είναι τα δια-

φορετικά χαρακτηριστικά των δειγµά-

των, οι διαφορετικές διαδικασίες µέ-

τρησης και οι διαφορετικοί παράγοντες 

που επιδρούν στα επίπεδα της Φ∆ των 

παιδιών που συµµετέχουν σε κάθε µε-

λέτη.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, χρειάζε-

ται µεγάλη προσοχή στην ερµηνεία 

των ποσοστών των παιδιών που ικανο-

ποιούν τα κριτήρια συµµετοχής σε Φ∆. 

Η σύγκριση είναι πολύπλοκη γιατί σε 

κάθε µελέτη πραγµατοποιούνται δια-

φορετικές µετρήσεις της Φ∆, όπως 

προαναφέρθηκε και χρησιµοποιούνται 

διαφορετικά προτεινόµενα κριτήρια. 

Ανάλογα µε το πώς µεταφράζονται οι 

οδηγίες σε κάθε µελέτη είναι δυνατό 

να γίνει διαφορετική εκτίµηση της επι-

κράτησης της Φ∆, µε αποτέλεσµα να 

µην µπορούν να συγκριθούν αποτελέ-

σµατα ερευνών που χρησιµοποιούν 

διαφορετικές µεθόδους για την εκτίµη-

ση της επικράτησής της (Liou & 

Chiang, 2004; Mota et al., 2007; Olds 

et al., 2007).  

Σχετικά µε τη διαχρονική αξιολόγη-

ση της Φ∆ στην παρούσα µελέτη, δια-

πιστώθηκε από την 1
η
 στη 2

η
 µέτρηση 

µία σηµαντική αύξηση των δεικτών 

Φ∆ εντός των ωρών του σχολείου και 

µία µη σηµαντική µείωση των δεικτών 

Φ∆ εκτός των ωρών του σχολείου. 

Ενδεχοµένως, λόγω καιρικών συνθη-

κών που επικρατούσαν στην περίοδο 

της 2
ης

 µέτρησης (Φεβρουάριος) να πε-

ριορίστηκε το παιγνίδι των παιδιών τις 

απογευµατινές ώρες. Παρόλα αυτά, η 

συνολική Φ∆ των παιδιών στη 2
η
 µέ-

τρηση εµφανίστηκε αυξηµένη σε σχέ-

ση µε τη Φ∆ στην 1
η
 µέτρηση. Στη συ-

νέχεια, από τη 2
η
 στην 3

η
 µέτρηση δια-

πιστώθηκε σηµαντική αύξηση των δει-

κτών Φ∆ εντός και εκτός των ωρών 

του σχολείου. Πιθανώς, οι καλές καιρι-

κές συνθήκες που επικρατούσαν στην 

περίοδο της 3
ης

 µέτρησης (Μάιος), τα 

µαθήµατα της ΦΑ, το παιγνίδι στα δια-

λείµµατα, η προετοιµασία και η πραγ-

µατοποίηση των σχολικών αγώνων και 

το παιγνίδι ή τα οργανωµένα σπορ τις 

απογευµατινές ώρες να συνέβαλαν 

στην αύξηση των επιπέδων της Φ∆ των 

µαθητών/τριών.  

∆ιαχρονική αύξηση της Φ∆ έχει 

διαπιστωθεί και σε άλλες µελέτες µε 

διαφορετικές όµως περιόδους αξιολό-
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γησης της Φ∆ (Okely, Booth, Hardy, 

Dobbins, & Denney-Wilson, 2008; 

Eiðsdóttir, Kristjánsson, Sigfúsdóttir, 

& Allegrante, 2008), όπως επίσης και 

διαχρονική µείωση αυτής (Driskell et 

al., 2008; Nader et al., 2008; Whitt-

Glover, Taylor, Floyd, Yore, Yancey, 

& Matthews, 2009). Εκτός αυτών, έχει 

επισηµανθεί και σταθερότητα στα επί-

πεδα Φ∆ παιδιών από την Ευρώπη και 

την Αυστραλία µε την πάροδο του χρό-

νου (Lewis et al., 2007; Samdal et al., 

2006). Οι παρατηρούµενες διαφορές 

που σηµειώθηκαν στις µέχρι τώρα 

ερευνητικές διαδικασίες πιθανώς να 

οφείλονται, είτε σε µεθοδολογικά ζη-

τήµατα, όπως όργανα αξιολόγησης της 

Φ∆, διαδικασίες µέτρησης, διαφορετι-

κά χαρακτηριστικά του δείγµατος, είτε 

στη διαφορετική επίδραση παραγόντων 

που σχετίζονται µε τη Φ∆, είτε στη 

σηµαντική διακύµανση της Φ∆ που 

παρατηρείται µέσα στα ίδια άτοµα στη 

διάρκεια του χρόνου (Mattocks et al., 

2007; Ridley, Olds, Hands, Larkin, & 

Parker, 2008). 

Στη συνέχεια, στη διάρκεια του σχο-

λικού έτους, τα αγόρια ήταν πιο δρα-

στήρια από τα κορίτσια. Αξίζει να σχο-

λιαστεί ότι οι συγκεκριµένες διαφορές 

στα συνολικά METs και στον Σ∆ µετα-

ξύ µαθητών και µαθητριών εµφανίστη-

καν µεγαλύτερες από τη διαφορά στο 

χρόνο που αφιερώθηκε σε Φ∆. Αυτό 

µπορεί να οφείλεται αφ’ ενός στο γεγο-

νός ότι η διάρκεια της ΦΑ την εβδο-

µάδα στο σχολείο ήταν ίδια και για τα 

αγόρια και για τα κορίτσια και αφ’ ετέ-

ρου ότι τα αγόρια, ενδεχοµένως, να 

συµµετείχαν σε ΜΕΦ∆ για περισσό-

τερο χρόνο στη διάρκεια των µαθηµά-

των από ότι τα κορίτσια (National 

Institute of Child Health and Human 

Development Study of Early Child 

Care and Youth Development 

Network, 2003). Το ποσοστό διαφοράς 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς 

τα επίπεδα της Φ∆ που παρατηρήθηκε 

στην παρούσα µελέτη, εµφανίζεται 

υψηλότερο από αυτό που παρατηρήθη-

κε σε άλλες µελέτες (Dencker et al., 

2006; Riddoch et al., 2004; Trost et al., 

2002).  

Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα της 

παρούσας µελέτης επιβεβαιώνουν 

ευρήµατα προηγούµενων µελετών 

(Khunti et al., 2007; Mota et al., 2007; 

Riddoch et al., 2004; Rowlands et al., 

2008; Χαριζάνη και συν., 2010), στα 

οποία καταγράφονται τα υψηλότερα 

επίπεδα Φ∆ των αγοριών από αυτά των 

κοριτσιών. Εν τούτοις, αναφέρονται 

µελέτες που δεν παρατήρησαν διαφο-

ρές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως 

προς τη Φ∆ (Keresztes et al., 2008; 

Liou & Chiang, 2004; McCurdy & 

Xue, 2004). Το εύρηµα αυτό δεν αντι-

τίθεται στα ευρήµατα των άλλων ερευ-

νητών που υποστηρίζουν ότι τα αγόρια 

συµµετέχουν πιο συχνά σε Φ∆ µε υψη-

λή ενεργειακή δαπάνη απ’ ότι τα κορί-

τσια. Το να καταναλώνει κανείς περισ-

σότερο χρόνο σε ΕΦ∆ δεν είναι απα-

ραίτητο να έχει υψηλό επίπεδο Φ∆, 

επειδή το επίπεδο της Φ∆ είναι ο λόγος 

της συνολικής ηµερήσιας Φ∆ προς τον 

βασικό µεταβολικό ρυθµό. Τα κορίτσια 

γενικά έχουν χαµηλότερο βασικό µετά-

βολικό ρυθµό απ’ ότι έχουν τα αγόρια 

της ίδιας ηλικίας και εποµένως, στον 

υπολογισµό της Φ∆ µικραίνει ο παρα-

νοµαστής του κλάσµατος και αυξάνε-

ται η τιµή του επιπέδου Φ∆. Εκτός 

αυτών, έχει παρατηρηθεί ότι τα κορί-

τσια εγγράφονται λιγότερο συχνά σε 

οργανωµένους συλλόγους άθλησης και 

αποχωρούν περισσότερο συχνά από 

αυτούς, σε σχέση µε τα αγόρια 

(Vilhjalmsson & Kristjansdottir, 2003). 

Παράλληλα, οι κινητικές δεξιότητες 

και ο χώρος του παιχνιδιού εµφανίζο-

νται να αυξάνουν τη δραστηριότητα 

των αγοριών και όχι τόσο των κορι-

τσιών. Τα αγόρια τείνουν να παίζουν 

παιγνίδια σε µεγάλους χώρους, όπως 

ποδόσφαιρο, ενώ τα κορίτσια παίζουν 
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παιγνίδια που απαιτούν µικρότερους 

χώρους και λιγότερους στόχους. Τα 

αγόρια είναι πιο ανταγωνιστικά, πιο 

επιθετικά και δεν δέχονται στο παιχνίδι 

τα παιδιά µε χαµηλότερες κινητικές 

επιδόσεις, ενώ τα κορίτσια είναι πιο 

συνεργάσιµα, πιο υποχωρητικά και 

δίνουν ρόλο σε όλα τα παιδιά που 

συµµετέχουν στο παιχνίδι τους (Harten 

et al., 2008). Οι παρατηρούµενες 

λοιπόν διαφορές στα σπορ µεταξύ αγο-

ριών και κοριτσιών οφείλονται σε βιο-

λογικούς (ωρίµανση), ψυχολογικούς 

και κοινωνικούς παράγοντες (κοινωνι-

κοί ρόλοι) (Lasheras et al., 2001; 

Keresztes et al., 2008; Sallis et al., 

2000; Thompson, Baxter-Jones, 

Mirwald, & Bailey, 2003). Οι συγκε-

κριµένες διαφορές θα πρέπει να λαµβά-

νονται υπόψη όταν σχεδιάζονται και 

εφαρµόζονται στρατηγικές προαγωγής 

της Φ∆ των παιδιών και των εφήβων.  

Τέλος, στη συγκεκριµένη µελέτη 

εντοπίστηκαν διαφορές µεταξύ των 

δύο ηλικιακών οµάδων ως προς τα επί-

πεδα της Φ∆, όχι όµως σε όλους τους 

δείκτες της Φ∆ και σε όλες τις µετρή-

σεις. Το γεγονός µπορεί να εξηγηθεί 

από τη µικρή διαφορά της ηλικίας των 

συµµετεχόντων µαθητών/τριών. Στις 

περιγραφικές έρευνες οι µεγαλύτερες 

διαφορές σηµειώνονται µεταξύ παιδιών 

και εφήβων και ιδιαίτερα κατά την πε-

ρίοδο που οι έφηβοι µεταβαίνουν από 

το Γυµνάσιο στο Λύκειο (Caspersen, 

Pereira, & Curran, 2000; Nader et al., 

2008; Telama & Yang, 2000; Trost et 

al., 2002).  

Συµπερασµατικά, αν και τα ποσο-

στά των δραστήριων µαθητών/τριών 

της παρούσας µελέτης ήταν σχεδόν πά-

νω από το 70%, θεωρούνται σχεδόν 

ικανοποιητικά για τη συγκεκριµένη 

ηλικία, γεγονός που δείχνει την ανάγκη 

σχεδιασµού και εφαρµογής παρεµβατι-

κών προγραµµάτων άσκησης, στρατη-

γικών, πρακτικών και τακτικών, µέσω 

των οποίων όλοι οι µαθητές και ιδιαί-

τερα, όλες οι µαθήτριες να παρακινού-

νται και να ενθαρρύνονται να συµµετέ-

χουν σε Φ∆ για να έχουν ωφέλεια στην 

υγεία τους, αντιµετωπίζοντας πρωτί-

στως τον κίνδυνο της παχυσαρκίας. 

5.1.2. Αξιολόγηση των Καθιστικών 

Συνηθειών των µαθητών/τριών 

Στην παρούσα µελέτη, διαπιστώθη-

κε ότι τα ποσοστά των µαθητών που 

αφιέρωναν πάνω από τον προτεινόµενο 

χρόνο (δύο ώρες την ηµέρα) σε δρα-

στηριότητες οθόνης (τηλεθέαση, ηλεκ-

τρονικός υπολογιστής, ηλεκτρονικά 

παιγνίδια), ξεπέρασαν το 49.4% στις 

τρεις µετρήσεις. Επιπλέον, πάνω από 

το 91.4% των µαθητών/τριών, αφιέρω-

ναν δύο και περισσότερες ώρες την 

ηµέρα στη µελέτη, στην εκτέλεση σχο-

λικών εργασιών στο σπίτι και στα φρο-

ντιστηριακά µαθήµατα ξένων γλωσσών 

που τα παιδιά αυτής της ηλικίας συνη-

θίζουν να παρακολουθούν, εκτός του 

σχολείου και στις τρεις µετρήσεις. Αν 

λοιπόν στον χρόνο που τα παιδιά αφιέ-

ρωναν συνολικά στις δραστηριότητες 

οθόνης και στη µελέτη, υπολογιστεί 

και ο χρόνος που αφιέρωναν σε άλλες 

ΚΣ, όπως συζήτηση µε φίλους, οµιλία 

στο τηλέφωνο, προσωπική φροντίδα, 

φαγητό κ.ά., οι οποίες δεν καταγράφη-

καν στην παρούσα µελέτη, τότε ο χρό-

νος που τα παιδιά αφιέρωναν σε ΚΣ 

είναι αρκετά µεγάλος για την ηλικία 

τους. 

Υψηλά επίπεδα ΚΣ έχουν διαπιστω-

θεί και σε προηγούµενες σχετικές µε-

λέτες (Dixon et al., 2007; Jollie-

Trottier et al., 2008; Khunti et al., 

2007; Loucaides et al., 2011; Platat et 

al., 2006; Wagner et al., 2004). Συγκε-

κριµένα, επισηµαίνεται ότι πάνω από 

τέσσερις ώρες την ηµέρα σε ΚΣ αφιέ-

ρωνε το 46% των παιδιών από την Αγ-

γλία (Khunti et al., 2007), ενώ πάνω 

από δύο ώρες την ηµέρα το 1/3 των 

παιδιών από τη Γαλλία και την Αυ-

στραλία (Dixon et al., 2007; Platat et 
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al., 2006; Wagner et al., 2004). Παρό-

µοια, πάνω από δύο ώρες την ηµέρα 

παρακολουθούσε τηλεόραση το 32% 

των παιδιών από την Αµερική (Jollie-

Trottier et al., 2008) και το 47,6% από 

την Κύπρο (Loucaides et al., 2011). 

Οι ανωτέρω παρατηρούµενες διαφο-

ρές στα ποσοστά των παιδιών ως προς 

τον ΧΚΣ στις συγκεκριµένες ερευνητι-

κές διαδικασίες πιθανώς, να οφείλονται 

στην καταγραφή διαφορετικών ΚΣ, 

στα διαφορετικά όργανα αξιολόγησης 

(αυτοαναφορές παιδιών ή γονέων, πα-

ρατήρηση) και στα διαφορετικά χαρα-

κτηριστικά των δειγµάτων. Σύµφωνα 

µε τους Bryant, Lucove, Evenson και 

Marshall (2007), οι περισσότεροι ερευ-

νητές χρησιµοποιούν ερωτηµατολόγια 

και πολύ λίγοι την παρατήρηση. Άλλοι 

επίσης, ερευνητές χρησιµοποιούν όρ-

γανα αξιολόγησης που έχουν σχεδιάσει 

αποκλειστικά για την έρευνά τους, άλ-

λοι συνδυάζουν ερωτηµατολόγια αξιο-

λόγησης Φ∆ και ΚΣ και ορισµένοι 

χρησιµοποιούν µία µόνο ερώτηση. Οι 

κατηγορικές ή συνεχείς απαντήσεις 

στα ερωτηµατολόγια φαίνεται να επη-

ρεάζουν τα ερευνητικά αποτελέσµατα. 

Επιπρόσθετα, συχνά στις µετρήσεις 

του χρόνου τηλεθέασης δεν εξετάζεται 

η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των 

οργάνων µέτρησης, γεγονός που δη-

µιουργεί διακυµάνσεις στα αποτελέ-

σµατα των σχετικών µελετών (Janssen 

et al., 2005). Τέλος, σηµαντικό ρόλο 

στην εµφάνιση των διαφορών στα 

ερευνητικά δεδοµένα φαίνεται να δια-

δραµατίζει και η µέθοδος της συµ-

µόρφωσης προς τις οδηγίες που χρησι-

µοποιείται κάθε φορά, επειδή ανάλογα 

µε το πώς µεταφράζονται οι οδηγίες 

έχουµε και διαφορετική εκτίµηση της 

επικράτησης της συµπεριφοράς (Olds 

et al., 2007).  

Τα υψηλά ποσοστά των παιδιών που 

αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε ΚΣ δεί-

χνουν την ανάγκη: (α) σχεδιασµού 

αποτελεσµατικών παρεµβατικών προ-

γραµµάτων, στρατηγικών και πρακτι-

κών για την µείωση των ΚΣ, (β) αρκε-

τών προσπαθειών προαγωγής και πα-

ρακίνησης για συµµετοχή σε Φ∆, (γ) 

περιορισµού των δραστηριοτήτων οθό-

νης από τους γονείς και (δ) αποµά-

κρυνσης της τηλεόρασης από το υπνο-

δωµάτιο των παιδιών (Carlson, Fulton, 

Lee, Foley, Heitzler, & Huhman, 2010; 

Patriarca, Di Giuseppe, Albano, 

Marinelli, & Angelillo, 2009). 

Σχετικά µε τη διαχρονική αξιολόγη-

ση των ΚΣ, στην παρούσα µελέτη πα-

ρατηρήθηκε ότι ο ΧΚΣ µειώθηκε ση-

µαντικά στη διάρκεια του διδακτικού 

έτους, ενώ αντίθετα ο ΧΦ∆ αυξήθηκε. 

Ενδεχοµένως, ο ΧΦ∆ αντικατέστησε 

τον ΧΚΣ, γεγονός που µπορεί να δι-

καιολογηθεί από τις καλές καιρικές 

συνθήκες, την αύξηση του παιγνιδιού 

και της Φ∆ ελεύθερου χρόνου και από 

τις µειωµένες σχολικές υποχρεώσεις 

των µαθητών/τριών την περίοδο της 3
ης

 

µέτρησης (Μάιος). Υποστηρίζεται ότι 

αν αντικατασταθεί ένα µικρό ποσοστό 

χρόνου που αφιερώνεται σε ΚΣ µε ένα 

ποσοστό χρόνου που αφιερώνεται σε 

ΕΦ∆ έχουµε µεγάλες επιδράσεις στα 

επίπεδα της Φ∆ και συνεπώς στην 

υγεία των παιδιών (Steele et al., 2010). 

Θα πρέπει εποµένως, οι στρατηγικές, 

οι τακτικές και οι πολιτικές να λαµβά-

νουν υπόψη και τις δύο συµπεριφορές 

για την προαγωγή της υγείας και την 

καταπολέµηση της παιδικής παχυσαρ-

κίας. 

Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί σε προη-

γούµενα ερευνητικά δεδοµένα µία αύ-

ξηση των δραστηριοτήτων οθόνης µε 

την πάροδο του χρόνου (Cillero & 

Jago, 2010; Loucaides et al., 2011), 

όπως επίσης και µία µεταβολή στο 

ΧΚΣ µε την ηλικία. Στην ηλικία δηλ. 

των 12-14 ετών ο χρόνος δραστηριοτή-

των οθόνης φθάνει στις υψηλότερες τι-

µές και µετά ελαττώνεται µε γρήγορο 

ρυθµό, επειδή αυξάνεται ο χρόνος που 

αφιερώνεται σε άλλες ΚΣ εκτός των 
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δραστηριοτήτων οθόνης (Butte et al., 

2007; Olds et al., 2009). Αντίθετα, 

υποστηρίζεται ότι ο ρυθµός τηλεθέα-

σης γενικά δεν έχει αλλάξει τα τελευ-

ταία 40 χρόνια, παρά τη µεγαλύτερη 

πρόσβαση των παιδιών στην τηλεόρα-

ση (Biddle, Gorely, Marshall, Murdey, 

& Cameron, 2004). Οι Davison, 

Francis και Birch (2005) παρατήρησαν 

µία σταθερότητα στο χρόνο τηλεθέα-

σης των κοριτσιών από την ηλικία των 

εννέα ετών έως την ηλικία των 11 

ετών. Είναι γεγονός ότι ΚΣ είναι µια 

πιο πολύπλοκη συµπεριφορά και από 

ότι φαίνεται η τηλεθέαση δεν είναι ο 

µόνος κατάλληλος δείκτης των ΚΣ.  

Συµπερασµατικά, αν και σηµειώθη-

κε µείωση των ΚΣ στην παρούσα µελέ-

τη, το ποσοστό των παιδιών που αφιε-

ρώνουν χρόνο πάνω από το επιτρεπό-

µενο σε ΚΣ παραµένει σηµαντικό για 

την ηλικία των συµµετεχόντων. Ανα-

γκαίες είναι οι προσπάθειες µείωσης 

των δραστηριοτήτων οθόνης που συµ-

µετέχουν τα παιδιά, όπως επίσης, απα-

ραίτητη είναι η παρακίνηση και η 

ενθάρρυνσή τους να γίνονται πιο δρα-

στήρια, αντικαθιστώντας τον ΧΚΣ µε 

τον ΧΦ∆ στον ελεύθερο χρόνο τους 

για την προαγωγή της τωρινής και της 

µελλοντικής τους υγείας.  

Επιπρόσθετα, η µη σηµαντική δια-

φορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

ως προς τον ΧΚΣ, που παρατηρήθηκε 

στην παρούσα µελέτη, έχει διαπιστωθεί 

και σε προηγούµενα ερευνητικά δεδο-

µένα (Al Sabbah, et al., 2007; Janz, 

Levy, Burns, Torner, Willing, Warren, 

2002; Khunti et al., 2007; Norman, 

Schmid, Sallis, Calfaw, & Patrick, 

2005). Ειδικότερα, δεν βρέθηκαν δια-

φορές ανάµεσα στα αγόρια και στα 

κορίτσια, ούτε ως προς την τηλεθέαση 

(Al Sabbah et al., 2007; Janz et al., 

2002), ούτε ως προς τις ΚΣ (τηλεθέα-

ση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, βίντεο) 

(Khunti et al., 2007; Norman et al., 

2005). Συνήθως, τα αγόρια χρησιµο-

ποιούν περισσότερο τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και το βίντεο και παίζουν 

περισσότερα ηλεκτρονικά παιγνίδια 

από ότι τα κορίτσια, ενώ τα κορίτσια 

αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην 

τέχνη, στη χειροτεχνία, στη µουσική, 

στην επικοινωνία µέσω τηλεφώνου µε 

τις φίλες τους και στην προετοιµασία 

των µαθηµάτων τους. Φαίνεται ότι τα 

αγόρια και τα κορίτσια διαθέτουν τον 

χρόνο τους σε διαφορετικές ΚΣ (Butte 

et al., 2007; Granich, Rosenberg, 

Knuiman, & Timperio, 2008; Norman 

et al., 2005). Αντίθετα, τα αποτελέσµα-

τα της παρούσας µελέτης δεν συµφω-

νούν µε άλλα ερευνητικά δεδοµένα τα 

οποία υποστηρίζουν ότι τα αγόρια 

αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε ΚΣ 

σε σχέση µε τα κορίτσια (Gordon-

Larsen, McMurray, & Popkin, 2000; 

Olds et al., 2009; Platat et al., 2006; Τe 

Velde et al., 2007; Wagner et al., 2004) 

ή δεδοµένα τα οποία επισηµαίνουν ότι 

τα αγόρια αφιερώνουν λιγότερο χρόνο 

σε ΚΣ από ότι τα κορίτσια (Jago et al., 

2005; Lasheras et al., 2001; Loucaides 

et al., 2011; Trost et al., 2008; Χαριζά-

νη και συν., 2010). 

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να δοθεί 

µία έµφαση στην αύξηση της ενηµέρω-

σης σχετικά µε τους κινδύνους που 

σχετίζονται µε δραστηριότητες οθόνης, 

να δοθεί προτεραιότητα στο σχεδιασµό 

των παρεµβατικών προγραµµάτων και 

στρατηγικών για την τροποποίηση του 

χρόνου που τα παιδιά αφιερώνουν σε 

ΚΣ και να παρακινηθούν τα παιδιά να 

συµµετέχουν σε περισσότερες Φ∆, 

αποφεύγοντας έτσι τις ΚΣ.  

5.1.3. Αξιολόγηση των ∆ιατροφικών 

Συνηθειών των µαθητών/τριών 

Σχετικά µε την αξιολόγηση των ∆Σ 

των µαθητών/τριών, στην παρούσα µε-

λέτη πάνω από τα µισά παιδιά κατανα-

λώνουν τις προτεινόµενες µερίδες γα-

λακτοκοµικών και σχεδόν τα µισά τις 

προτεινόµενες µερίδες φρούτων, ενώ 
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πολύ χαµηλά εµφανίζονται τα ποσοστά 

των παιδιών που καταναλώνουν τις 

προτεινόµενες µερίδες των άλλων 

οµάδων τροφών. Ένα στα δέκα παιδιά 

εµφανίζεται να καταναλώνει τις προ-

τεινόµενες µερίδες φρούτων και λαχα-

νικών την ηµέρα (πέντε µερίδες την 

ηµέρα). Άρα, η διατροφή των ελληνο-

παίδων, αν και περιλαµβάνει ακόµα 

γαλακτοκοµικά και φρούτα, είναι πτω-

χή σε δηµητριακά, πρωτεϊνούχες τρο-

φές και λαχανικά. Απαραίτητος λοιπόν, 

ο σχεδιασµός προγραµµάτων παρέµβα-

σης, στρατηγικών και πρακτικών στα 

σχολεία, στην οικογένεια και στους 

χώρους που συχνάζουν τα παιδιά για 

να γευµατίσουν, ώστε να προαχθεί η 

Υ∆ και κατ’ επέκταση η υγεία τους.  

Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα 

της παρούσας µελέτης επιβεβαιώνουν 

αποτελέσµατα προγενέστερης µελέτης 

που έχει πραγµατοποιηθεί σε παιδιά 

από την ίδια περιοχή της χώρας µας, 

όπου παρατηρήθηκε ότι µόνο η κατα-

νάλωση γαλακτοκοµικών, πρωτεϊνού-

χων τροφών και φρούτων πλησιάζει 

την κατανάλωση που προτείνεται από 

την ∆ιατροφική Πυραµίδα, (Τσαµίτα, 

2003), όπως επίσης, αποτελέσµατα που 

υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση δηµη-

τριακών και πρωτεϊνούχων τροφών 

από τα παιδιά ήταν κάτω από τα προ-

τεινόµενα κριτήρια κατανάλωσής τους 

(Johnson 2000; Muñoz et al., 1997; 

Rocket et al., 2001; Samuelson, 2000; 

Xie et al., 2003). Αντίθετα, τα ευρήµα-

τα της παρούσας µελέτης έρχονται σε 

αντίθεση µε άλλα δεδοµένα, στα οποία 

επισηµαίνεται ότι ένα µεγάλο ποσοστό 

παιδιών δεν ικανοποιεί τα προτεινόµε-

να κριτήρια κατανάλωσης γαλακτοκο-

µικών (Cavadini et al., 1999; Johnson, 

2000; Muñoz et al., 1997; Roseman et 

al., 2007). 

Τέλος, η χαµηλή κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών από τα παιδιά, 

που διαπιστώθηκε στην παρούσα µελέ-

τη, έχει παρατηρηθεί και σε άλλες 

ερευνητικές διαδικασίες (Hackett, 

Gibbon, Sratton, & Hamill, 2001; 

Langevin et al., 2007; Moreira et al., 

2010; Vadiveloo et al., 2009; Wind et 

al., 2006). Ειδικότερα, οι Hackett και 

συνεργάτες (2001) επεσήµαναν ότι 

µόνο το 31% των παιδιών καταναλώνει 

και φρούτα και λαχανικά, ενώ το 23% 

των παιδιών δε καταναλώνει ούτε 

φρούτα ούτε λαχανικά, όπως επίσης, οι 

Wind και συνεργάτες (2006) εντόπισαν 

ότι το 60% και το 36% των παιδιών 

καταναλώνει φρούτα και λαχανικά, 

αντίστοιχα, λιγότερο συχνά από µία 

φορά την ηµέρα. Όπως φαίνεται, η κα-

τανάλωση φρούτων είναι µεγαλύτερη 

από την κατανάλωση των λαχανικών, 

γεγονός που ίσως, να οφείλεται στις 

θετικότερες στάσεις και προτιµήσεις 

που έχουν τα παιδιά απέναντι στα 

φρούτα από ότι στα λαχανικά (Sandvik 

et al., 2005). 

Οι παρατηρούµενες διαφορές στις 

µέχρι τώρα µελέτες που διερεύνησαν 

τις ∆Σ των παιδιών, ενδεχοµένως, να 

οφείλονται στο γεγονός ότι οι ερευνη-

τές χρησιµοποιούν διαφορετικές µεθό-

δους για να συλλέξουν και να αναλύ-

σουν τα ερευνητικά τους δεδοµένα. 

Επίσης, σε πολλές µελέτες δεν υπολο-

γίζεται το µέγεθος της µερίδας, µε απο-

τέλεσµα ο αριθµός των µερίδων φρού-

των και λαχανικών να υπερεκτιµάται. 

Παράλληλα, η µέθοδος καταγραφής 

της λεπτοµερούς συχνότητας τροφών 

τείνει κάποιες φορές να παράγει υψη-

λότερες εκτιµήσεις της πρόσληψης 

τροφών από ότι τα αρχεία και οι ανα-

κλήσεις των τροφών (Baranowski et 

al., 1997), ενώ συχνά η εγκυρότητα 

στη συχνότητα κατανάλωσης φρούτων 

και λαχανικών στα ερωτηµατολόγια, 

αποδεικνύεται χαµηλή (Baranowski et 

al., 1997; Crawford, Obarzanek, 

Morrison, & Sabry, 1994; Domel, 

Baranowski, Davis, Leonard, Riley, & 

Baranowski, 1994). Παρά τις υποψίες 

της υπερεκτίµησης της συχνότητας κα-
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τανάλωσης στα ερωτηµατολόγια, η κα-

τανάλωση φρούτων και λαχανικών των 

παιδιών µόλις αγγίζει τις προτεινόµε-

νες µερίδες κατανάλωσης. Ως γνωστό, 

η χαµηλή κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών θέτει σε κίνδυνο την υγεία 

των παιδιών, λόγω της ανεπαρκούς 

πρόσληψης της βιταµίνης Α και Ε και 

των άλλων θρεπτικών συστατικών και 

λόγω της επίδρασης στην αύξηση της 

παχυσαρκίας. Εκτός αυτών, η χαµηλή 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 

των παιδιών, πιθανώς να αποτελεί έναν 

σηµαντικό πρόδροµο της συµπεριφο-

ράς του εφήβου, επειδή έχει παρατηρη-

θεί ότι οι έφηβοι καταναλώνουν λιγό-

τερα φρούτα και λαχανικά από τα παι-

διά (Eaton et al., 2006; Riediger et al., 

2007; U.S. Department of Health and 

Human Services, 2000). 

Όσον αφορά στη διαχρονική αξιο-

λόγηση των ∆Σ, τα αποτελέσµατα της 

παρούσας µελέτης έρχονται σε συµφω-

νία µε τα ευρήµατα των Collison και 

συνεργατών (2010), σύµφωνα µε τα 

οποία η εβδοµαδιαία κατανάλωση γά-

λακτος, ψαριών, αυγών και δηµητρια-

κών από τα παιδιά µειώνεται µε την 

πάροδο της ηλικίας και µε τα ευρήµατα 

των Striegel-Moore και συνεργατών 

(2005), σύµφωνα µε τα οποία η κατα-

νάλωση φρούτων από κορίτσια µαύρης 

και λευκής φυλής αυξάνεται µε την 

ηλικία. Αντίθετα, µε τα παραπάνω 

εντοπίζεται σε αρκετές µελέτες η µείω-

ση στην κατανάλωση φρούτων και λα-

χανικών από τα παιδιά µε την πάροδο 

της ηλικίας (Lien et al., 2001; Lytle & 

Kubik, 2003; Riediger et al., 2007; 

Rockett et al., 2001; Vereecken & 

Maes, 2000). Πιθανώς, οι συγκεκριµέ-

νες διαφορές να οφείλονται σε µεθοδο-

λογικά ζητήµατα (αξιολόγηση των ∆Σ, 

διαφορετικά χαρακτηριστικά των δειγ-

µάτων, οµόχρονες ή διαχρονικές µελέ-

τες) ή στο διαφορετικό χρονικό διάστη-

µα των µετρήσεων. Συνεπώς, η ανί-

χνευση και η κατανόηση των ∆Σ των 

παιδιών από νωρίς είναι πάρα πολύ ση-

µαντικό στοιχείο για τον σχεδιασµό 

παρεµβατικών προγραµµάτων υιοθέτη-

σης και διατήρησης υγιεινών ∆Σ. 

Τέλος, η λιγότερη υγιεινή διατροφή 

των αγοριών σε σχέση µε αυτή των κο-

ριτσιών που εντοπίστηκε στην παρού-

σα µελέτη, έχει διαπιστωθεί σε προη-

γούµενα ερευνητικά δεδοµένα (Al 

Sabbah et al., 2007; Moreira et al., 

2010; Riediger et al., 2007; Τσαµίτα, 

2003). Ωστόσο, η µικρότερη κατανά-

λωση φρούτων και λαχανικών και η 

µεγαλύτερη κατανάλωση ανθυγιεινών 

τροφών από τα αγόρια πιθανώς, να 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα κορίτσια: 

(α) ενδιαφέρονται περισσότερο για την 

εµφάνιση τους και προσπαθούν να 

διατηρούν το βάρος τους σταθερό 

(Riddoch, Savage, Murphy, Cran, & 

Boreham, 1991), (β) συµµετέχουν σε 

Φ∆ και µειώνουν την κατανάλωση 

τροφίµων, όταν αυξηθεί το βάρος τους 

(Erenogloy, Ayranci, & Son, 2006), (γ) 

γνωρίζουν περισσότερα για την Υ∆ και 

(δ) έχουν θετικότερες στάσεις προς την 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, 

γεγονός που τα οδηγεί να τρέφονται 

υγιεινότερα (MacNicol et al., 2003; 

Sandvik et al., 2005; Watt & Sheiham, 

1996). Αντίθετα, τα αγόρια, αφιερώνο-

ντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο έξω 

από το σπίτι, αυξάνουν τις ευκαιρίες 

για µια λιγότερο Υ∆ από ότι τα κορί-

τσια. Τέλος, η µεγαλύτερη κατανάλω-

ση ανθυγιεινών τροφών από τους µα-

θητές/τριες της Ε΄ τάξης σε σχέση µε 

αυτή από τους µαθητές/τριες της ΣΤ΄ 

τάξης ίσως, να οφείλεται στις λιγότερες 

γνώσεις που έχουν σχετικά µε την Υ∆ 

και την αναγκαία αποφυγή των ανθυ-

γιεινών τροφών για την προαγωγή της 

υγείας τους. 
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5.1.4. Αξιολόγηση του ∆είκτη Μάζας 

Σώµατος και του ποσοστού Σωµατι-

κού Λίπους των µαθητών /τριών 

O ∆ΜΣ θεωρείται από πολλούς 

ερευνητές µία ασφαλής, απλή, οικονο-

µική και κατάλληλη αξιολόγηση για τις 

επιδηµιολογικές µελέτες και η µέτρηση 

του προάγει µια αξιόπιστη και έγκυρη 

µέτρηση του λιπώδους ιστού των παι-

διών (Hubert, Guinhouya, Allard, & 

Durocher, 2009; Morimoto et al., 2007; 

Pietrobelli, Morini, Battistini, 

Chiumello, Nunez, & Heymsfield, 

1998). Εν τούτοις, σε ορισµένες µελέ-

τες η αξιολόγηση του ∆ΜΣ εµφανίζε-

ται να µην είναι πολύ ακριβής στην κα-

τηγοριοποίηση των παιδιών σε υπέρ-

βαρα και µη υπέρβαρα, επειδή δεν 

µπορεί να διακρίνει αν το επιπλέον βά-

ρος είναι λιπώδης ιστός ή µυϊκός ιστός 

(Brann, 2008), µε αποτέλεσµα κάποιες 

φορές να υπερεκτιµά τη λιπώδη µάζα 

αυτών που έχουν µεγαλύτερη µάζα 

µυϊκού ιστού (Burkhauser & Cawley, 

2008). Έτσι, η αύξηση του ∆ΜΣ κατά 

τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας µπο-

ρεί να αποδοθεί περισσότερο στην άλι-

πη µάζα παρά στη σύσταση της λιπώ-

δους µάζας. Οι περιορισµοί που εµφα-

νίζονται κατά τη χρήση του ∆ΜΣ, ως 

µια µέτρηση του λιπώδους ιστού των 

παιδιών, οφείλονται στη διακύµανση 

της ανάπτυξης και της ωρίµανσης 

(Daniels, Khoury, & Morrison 1997). 

Επειδή τα χαρακτηριστικά του ∆ΜΣ 

κατά την παιδική ηλικία µεταβάλλο-

νται θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το 

φύλο και η ηλικία (Maynard, 

Wisemandle, Roche, Chumlea, Guo, & 

Siervogel, 2001). Υποστηρίζεται ότι ο 

∆ΜΣ είναι κατάλληλος για να αξιολο-

γήσει τον λιπώδη ιστό µιας οµάδας 

παιδιών και όχι µόνο ενός παιδιού 

(Ellis, Abrams, & Wong, 1999). Αν και 

ο ∆ΜΣ έχει δεχτεί κριτική, αποτελεί 

ένα χρήσιµο εργαλείο για την εκτίµηση 

της παχυσαρκίας, για το λόγο ότι έχει 

εµφανίσει αποδεκτές διακυµάνσεις 

στην ευαισθησία (sensitivity) και στη 

δυνατότητα προσδιορισµού ή καθορι-

σµού (specificity). Πιο συγκεκριµένα, 

η ευαισθησία του κυµαίνεται από 29% 

έως 88%, η δυνατότητα καθορισµού 

από 94% έως 100%, η τιµή πρόβλεψης 

κυµαίνεται από 90% έως 100% και η 

αποδοτικότητα ή αποτελεσµατικότητα 

από 85% έως 100% (De Onis, 2004; 

Dehghan, Akhtar-Danesh, & Merchant, 

2005). 

Εκτός από τον υπολογισµό του 

∆ΜΣ, στην παρούσα µελέτη, εκτιµήθη-

κε και το % ΣΛ από τη µέτρηση των 

δερµατοπτυχών, επειδή θεωρείται µια 

πολύ καλή µέθοδος εκτίµησης της πα-

χυσαρκίας. Οι δερµατοπτυχές µπορούν 

να προβλέψουν τη λιπώδη µάζα γιατί 

το υποδόριο λίπος που αποτελεί το 40-

60% του σωµατικού λίπους µπορεί να 

µετρηθεί άµεσα µε το ειδικό εργαλείο 

caliper. Επιπλέον, αν επιλεγεί και η κα-

τάλληλη εξίσωση, η πρόβλεψη του % 

ΣΛ αυξάνει την ακρίβεια της µεθόδου 

(Guo, Siervogel, & Chumlea, 2000; 

Moreno et al., 2003). Οι Rodriguez και 

συνεργάτες (2005) έχουν την άποψη 

ότι οι εξισώσεις του Slaughter 

(Slaughter et al., 1988) είναι οι πιο 

ακριβείς για τον υπολογισµό του % ΣΛ 

από τις δερµατοπτυχές και στα αγόρια 

και στα κορίτσια.  

Παρόµοια περίπου ποσοστά υπέρ-

βαρων και παχύσαρκων παιδιών που 

παρατηρήθηκαν στην παρούσα µελέτη, 

έχουν καταγραφεί στην Πορτογαλία, 

Αµερική και Σαουδική Αραβία 

(Collison et al., 2010; Moreira et al., 

2010; Stovitz, Steffenn, & Boostrom, 

2008), ενώ υψηλότερα έχουν εντοπι-

στεί στην Αµερική (Jollie-Trottier et 

al., 2008; Ogden, Carroll, Curtin, 

McDowell, Tabak, & Flegal, 2006) και 

χαµηλότερα ποσοστά σε χώρες της 

Ευρώπης (Bukara-Radujkovic & 

Zdravkovic, 2009; Stamatakis, 

Primatesta, Chinn, Rona, & Falascheti, 

2005; Te Velde et al., 2007), σε χώρες 
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της Ασίας (Garipagaoglu, Budak, Süt, 

Akdikmen, Oner, & Bundak, 2009; 

Kaur, Sachdev, Dwivedi, Lakshmy, & 

Kapil, 2008; Moayeri et al., 2006) και 

σε χώρες της Αφρικής και της Ωκεανί-

ας (Bovet, Auguste & Burdette, 2007; 

Duncan, Schofield & Duncan, 2006). 

Στην Ελλάδα, η εµφάνιση της παιδι-

κής παχυσαρκίας είναι υψηλή και ακο-

λουθεί την τάση ανάπτυξης των ∆υτι-

κών Χωρών. Αναφέρονται µελέτες στις 

οποίες τα ποσοστά των υπέρβαρων και 

παχύσαρκων Ελληνοπαίδων κυµαίνο-

νται από 20% έως 30% (Georgiadis & 

Nassis, 2007; Kamtsios & Digelidis, 

2008; Kollias, Skliros, Leotsakos, 

Gikas, & Garifallos, 2009; Tzotzas et 

al., 2011), όπως και µελέτες στις οποίες 

τα ποσοστά των υπέρβαρων και παχύ-

σαρκων ξεπερνούν το 30%, όπως και 

στην παρούσα µελέτη, που σηµαίνει 

ότι σχεδόν 4 παιδιά στα 10 παιδιά βρί-

σκονται στον κίνδυνο της παχυσαρκίας 

ή είναι παχύσαρκα (Βλαχοπαπαδοπού-

λου, Καραχάλιου, Παπαδοπούλου, 

Τσαρµακλής, & Μιχαλάκος, 2006; 

Hassapidou, Papadopoulou, Frossinis, 

Kaklamanos, & Tzotzas, 2009; 

Panagiotakos et al., 2008).  

Συµπερασµατικά, αν και τα ποσο-

στά των υπέρβαρων και παχύσαρκων 

παιδιών στη χώρα µας διαφέρουν από 

µελέτη σε µελέτη, φαίνεται καθαρά το 

µέγεθος του προβλήµατος. Όπως δεί-

χνουν τα αποτελέσµατα, τα επίπεδα 

του υπερβάλλοντος βάρους και παχυ-

σαρκίας στην Ελλάδα είναι λίγο χαµη-

λότερα από αυτά που ανιχνεύτηκαν 

στις χώρες της Αµερικής και υψηλότε-

ρα όχι µόνο από αυτά που διαπιστώθη-

καν σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, αλ-

λά και από αυτά που καταγράφηκαν 

στην Ασία, Αφρική και Ωκεανία. Η 

εγκατάλειψη της παραδοσιακής Μεσο-

γειακής ∆ιατροφής, οι διαφηµίσεις 

ανθυγιεινών τροφών στην τηλεόραση, 

η µείωση της Φ∆, η αύξηση των ΚΣ 

και η παχυσαρκία των γονέων θα πρέ-

πει να αντιµετωπιστούν έγκαιρα και 

αποτελεσµατικά για την καταπολέµηση 

του υπερβάλλοντος βάρους και της 

παιδικής παχυσαρκίας. 

Όσον αφορά στη διαχρονική αξιο-

λόγηση του ∆ΜΣ και του % ΣΛ, τα 

αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης 

επιβεβαιώνουν ευρήµατα προηγούµε-

νων σχετικών µελετών που έχουν 

πραγµατοποιηθεί σε χώρες του εξωτε-

ρικού. Πιο συγκεκριµένα, στην Αµερι-

κή η συχνότητα εµφάνισης του υπερ-

βάλλοντος βάρους και της παχυσαρ-

κίας αυξήθηκε σταθερά µετά την ηλι-

κία των 6 ετών και έφθασε στο ανώτε-

ρο επίπεδο στην ηλικία των 12 ετών 

(Li, Goran, Kaur, Nollen, & Ahluwalia, 

2007). Αναφέρεται ότι στις Η.Π.Α. η 

συχνότητα εµφάνισης της παιδικής πα-

χυσαρκίας αυξήθηκε περισσότερο από 

τρεις φορές (από 5% έως 17%) από τη 

δεκαετία του 1970 έως και τα έτη 

2003-2004 (Ogden, Carroll, & Flegal, 

2008), ενώ στον Καναδά αυξήθηκε πε-

ρισσότερο από δύο φορές ανάµεσα στα 

έτη 1981 και 1996 (Tremblay & 

Willms, 2000). 

Ίδια εικόνα αύξησης της παιδικής 

παχυσαρκίας εµφανίζεται και στην Ευ-

ρώπη, όπως Ισπανία, Ιρλανδία, Γαλλία 

και Μεγάλη Βρετανία (Heude et al., 

2003; Moreno et al., 2005; O’ Neil et 

al., 2007; Stamatakis et al., 2005) και 

στις χώρες της Ασίας, όπως Ιαπωνία, 

Κίνα, Ιράκ και Ινδία (Kouda, 

Nakamura, Tokunaga, & Takeuchi, 

2004; Lafta & Kadhim, 2005; Lee, 

Chao, Tang, Hsieh, Chen, & Ho, 2005; 

Raj, Sundaram, Paul, Deepa, & Kumar, 

2007). Παρόµοια, τα αποτελέσµατα της 

παρούσας µελέτης επιβεβαιώνουν 

ερευνητικά δεδοµένα από τη χώρα µας, 

σύµφωνα µε τα οποία η παιδική παχυ-

σαρκία αυξάνεται µε την πάροδο των 

χρόνων (Georgiadis & Nassis, 2007; 

Magkos, Manios, Christakis, & 

Kafatos, 2005; Manios, Magkos, 

Christakis, & Kafatos, 2005; 
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Papadimitriou, Kounadi, 

Konstantinidou, Xepapadaki, & 

Nicolaidou, 2006; Tambalis, 

Panagiotakos, & Sidossis, 2010).  

Είναι γεγονός ότι η δυναµική της 

ανάπτυξης παρουσιάζει µεγάλη ετε-

ρογένεια στην παιδική και εφηβική 

ηλικία. Πολλές φορές η σχετική αύξη-

ση του βάρους εµφανίζεται µεγαλύτερη 

από τη σχετική αύξηση του ύψους. Η 

δυσαναλογία αυτή στις αυξήσεις του 

βάρους και του ύψους που έχει σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση του ∆ΜΣ 

είναι διαφορετική στις διάφορες 

οµάδες των παιδιών (Marques-Vidal, 

Madeleine, Romain, Gabriel, & Bovet, 

2008; Raj, Sundaram., Paul, Sudhakar, 

& Kumar, 2009). Συµπερασµατικά, το 

πρόβληµα της παιδικής παχυσαρκίας 

θα πρέπει να αντιµετωπιστεί έγκαιρα 

και αποτελεσµατικά για την προαγωγή 

της υγείας των παιδιών, ιδιαίτερα στη 

χώρα µας, επειδή αφ’ ενός έχουν 

ανιχνευτεί υψηλά επίπεδα παχυσαρκίας 

στα Ελληνόπαιδα και αφ’ ετέρου ο 

ρυθµός ανάπτυξής της διαπιστώνεται 

τα τελευταία χρόνια σχεδόν από όλους 

τους ερευνητές.  

Επίσης, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

υπέρβαρων και παχύσαρκων αγοριών 

από αυτό των κοριτσιών που παρατη-

ρήθηκε στην παρούσα µελέτη, ίσως να 

οφείλεται στο µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

των κοριτσιών για την εξωτερική τους 

εµφάνιση σε σχέση µε τα αγόρια ή 

στην επίδραση του οικογενειακού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος ή στην 

επιρροή των Μέσων Μαζικής Ενηµέ-

ρωσης που προωθούν µέσα από τη δια-

φήµιση και τη µόδα ως πρότυπο το 

αδύνατο σώµα που επηρεάζει περισσό-

τερο τη διαιτητική συµπεριφορά των 

κοριτσιών (Marshall et al., 2004). Αντί-

θετα, όταν εξετάστηκαν οι διαφορές 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς 

το % ΣΛ, στην παρούσα µελέτη, δεν 

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές. Πι-

θανά ο διαφορετικός υπολογισµός του 

% ΣΛ (∆ΜΣ και δερµατοπτυχές) να 

ευθύνεται για τις παρατηρούµενες δια-

φορές στην αξιολόγηση των επιπέδων 

της παχυσαρκίας.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µε-

λέτης έρχονται σε συµφωνία µε αυτά 

άλλων σχετικών µελετών που έχουν 

πραγµατοποιηθεί όχι µόνο στις χώρες 

του εξωτερικού, αλλά και στην Ελλά-

δα, οι οποίες έχουν καταγράψει υψηλό-

τερα επίπεδα υπερβάλλοντος βάρους 

και παχυσαρκίας στα αγόρια παρά στα 

κορίτσια (Collison et al., 2010; 

Hassapidou et al., 2009; Moayeri et al., 

2006; Panagiotakos et al., 2008; 

Tzotzas et al., 2011). Εν τούτοις, ανα-

φέρονται και µελέτες που δεν ανίχνευ-

σαν διαφορές µεταξύ αγοριών και κο-

ριτσιών ως προς το υπερβάλλον βάρος 

και την παχυσαρκία, εύρηµα που είναι 

σύµφωνο µε αυτό της παρούσας µελέ-

της, όταν το % ΣΛ υπολογίστηκε από 

τις µετρήσεις των δερµατοπτυχών 

(Davy et al., 2004; Kamtsios & 

Digelidis, 2008; Lagiou & Parava, 

2008; Moreira et al., 2010; 

Tokmakidis, Kasambalis, & 

Christodoulos, 2006). Από την άλλη 

µεριά, τα αποτελέσµατα της συγκεκρι-

µένης µελέτης διαφέρουν από αυτά 

άλλων ερευνητικών διαδικασιών που 

έχουν πραγµατοποιηθεί σε χώρες του 

εξωτερικού (Stamatakis et al., 2005; 

Utter et al., 2007; Whelton, Harrington, 

Crowley, Kelleher, Cronin, & Perry, 

2007) και στην Ελλάδα (Βλαχοπαπα-

δοπούλου και συν., 2006; Kollias, et 

al., 2009; Χριστόδουλος, ∆ούδα & 

Τοκµακίδης, 2007), οι οποίες υποστη-

ρίζουν ότι τα κορίτσια είναι περισσότε-

ρο υπέρβαρα και παχύσαρκα από ότι 

τα αγόρια. 

Πιθανώς, οι παρατηρούµενες διαφο-

ρές µεταξύ των µελετών ως προς τη 

συχνότητα εµφάνισης του υπερβάλλο-

ντος βάρους ή της παχυσαρκίας να 

οφείλονται στη χρήση διαφορετικών 

δεικτών, στη χρήση διαφορετικών κρι-
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τηρίων, στις διαφορές στα χαρακτηρι-

στικά των δειγµάτων και στους διαφο-

ρετικούς χρόνους συλλογής των δεδο-

µένων (Valerio, Scalfi, De, Franzese, 

Tenore, & Contaldo, 2003).  

5.2. Σχέσεις µεταξύ εξεταζόµενων 

µεταβλητών 

5.2.1. Σχέση της Φυσικής ∆ραστη-

ριότητας των µαθητών/τριών µε 

τους παράγοντες των γονέων 

Η θετική σχέση της Φ∆ µε το οικο-

νοµικό επίπεδο της οικογένειας που 

εντοπίστηκε στην παρούσα µελέτη 

αναφέρεται σε ευρήµατα προηγούµε-

νων µελετών (Dollman & Lewis, 2010; 

Drenowatz et al., 2010; Duncan et al., 

2006; Inchley et al., 2005; Wagner et 

al., 2004). Πιο αναλυτικά, επισηµάνθη-

κε σε παιδιά από την Γαλλία ότι το κοι-

νωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογέ-

νειας σχετίζεται θετικά µε τη συµµετο-

χή των παιδιών σε δοµηµένες Φ∆ εκτός 

σχολείου (Wagner et al., 2004) και σε 

παιδιά από την Αµερική, την Αυστρα-

λία και την Αγγλία ότι η συµµετοχή σε 

Φ∆ και σπορ ήταν µεγαλύτερη σε παι-

διά που προέρχονταν από γονείς υψη-

λού κοινωνικοοικονοµικού επίπεδου 

από ότι σε παιδιά που προέρχονταν 

από γονείς χαµηλού κοινωνικοοικονο-

µικού επιπέδου (Dollman & Lewis, 

2010; Drenowatz et al., 2010; Inchley 

et al., 2005). Αντίθετα, σε ανασκοπή-

σεις και σε σχετικές µελέτες δεν ανα-

φέρθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου και 

συνολικής Φ∆ ή ΜΕΦ∆ των παιδιών 

(Riddoch et al., 2007; Sallis et al., 

2000; Scully et al., 2007; Senbanjo & 

Oshikoya, 2010). 

Συµπερασµατικά λοιπόν, τα παιδιά 

που ανήκουν σε οικογένειες υψηλού 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου εµφα-

νίζουν υψηλότερα επίπεδα Φ∆ σε σχέ-

ση µε τα παιδιά που ανήκουν σε οικο-

γένειες χαµηλού κοινωνικοοικονοµι-

κού επιπέδου, επειδή έχουν µεγαλύτε-

ρη υλικοτεχνική και συναισθηµατική 

υποστήριξη από τους γονείς, όπως π.χ. 

εγγράφονται πιο συχνά σε αθλητικούς 

συλλόγους, έχουν µεγαλύτερη πρόσβα-

ση στις ευκολίες, υποστηρίζονται οικο-

νοµικά, εφοδιάζονται µε τον απαραί-

τητο αθλητικό εξοπλισµό, µεταφέρο-

νται πιο εύκολα στους χώρους άθλη-

σης, αντιλαµβάνονται λιγότερα εµπό-

δια και ενθαρρύνονται και παρακινού-

νται περισσότερο από τους γονείς τους 

(Dagkas & Stathi, 2007; Dollman & 

Lewis, 2009; Kantomaa et al., 2007). 

Στη συνέχεια, η θετική σχέση της 

Φ∆ των µαθητών/τριών µε το µορφω-

τικό επίπεδο της µητέρας τους που 

εντοπίστηκε στην παρούσα µελέτη έχει 

υποστηριχθεί και από άλλους ερευνη-

τές (McVeigh et al., 2004; Al Sabbah, 

et al., 2007; Senbanjo, & Oshikoya, 

2010; Wagner et al., 2004), όπως επί-

σης, η θετική σχέση της Φ∆ των µαθη-

τών/τριών µε τη Φ∆ των γονέων τους 

(Martin et al., 2005; Pugliese & 

Tinsley, 2007; van Der Horst et al., 

2007; Wagner et al., 2004). Αν και οι 

γονείς αποτελούν σηµαντικό περιβαλ-

λοντικό παράγοντα στην προαγωγή 

υγιεινών συµπεριφορών των παιδιών 

τους (Golan & Crow, 2004), ορισµένες 

φορές η Φ∆ των παιδιών δεν σχετίζεται 

απόλυτα µε τη Φ∆ των γονέων τους 

(Gustafson & Rhodes, 2006; Jago, Fox, 

Page, Brockman, & Thompson, 2010; 

Barnett et al., 2002). Ενδεχοµένως, όσο 

τα παιδιά µεγαλώνουν αποζητούν ή 

διεκδικούν την ελευθερία και δεν επι-

θυµούν να ακολουθούν σε µεγάλο βαθ-

µό τους ενήλικες και να γυµνάζονται 

µαζί µε τους γονείς τους. Επειδή όµως, 

η επιρροή που µπορούν να ασκήσουν 

οι γονείς στη δραστηριότητα των παι-

διών τους µπορεί να επιτευχθεί όχι µό-

νο µέσω της άσκησης µαζί τους, αλλά 

και µέσω της διευκόλυνσης των παι-

διών τους να συµµετέχουν σε Φ∆, συ-

νίσταται οι γονείς να βοηθούν και να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να είναι 
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δραστήρια, όπως να πηγαίνουν στο 

σχολείο ενεργά και να παίζουν σε 

ασφαλείς χώρους άσκησης.  

Όσον αφορά στη θετική σχέση της 

Φ∆ των παιδιών µε την παρακίνηση 

των γονέων για άσκηση, τα αποτελέ-

σµατα της παρούσας µελέτης συµφω-

νούν µε αυτά των Springer, Kelder και 

Hoelscher (2006), οι οποίοι εντόπισαν 

σε παιδιά ότι η ενθάρρυνση της οικογέ-

νειας σχετίζεται θετικά µε τη ΜΕΦ∆ 

των παιδιών τους, όπως επίσης, µε 

αυτά των Rosenkranz και 

Dzewaltowski (2011), οι οποίοι διαπί-

στωσαν ότι η ενθάρρυνση της µητέρας 

για συµµετοχή σε Φ∆ σχετίζεται θετικά 

µε τη Φ∆ του παιδιού της.  

Είναι γεγονός ότι στις διάφορες 

έρευνες διακρίνεται ένας ιδιαίτερος µη-

χανισµός µέσω του οποίου οι γονείς 

επιδρούν στη συµµετοχή του παιδιού 

σε Φ∆ και σπορ. Πρώτον, οι γονείς λει-

τουργούν ως µοντέλο και µε τη συµπε-

ριφορά τους επηρεάζουν τη Φ∆ των 

παιδιών τους. ∆εύτερον, η ενθάρρυνση 

και η υποστήριξη των γονέων πολλές 

φορές διαδραµατίζουν σηµαντικότερο 

ρόλο στη Φ∆ των παιδιών από ότι το 

µοντέλο των γονέων. Υποστηρίζεται δε 

ότι τα µικρά παιδιά που δέχονται µεγα-

λύτερη υποστήριξη από τους γονείς 

έχουν 6.3 φορές περισσότερες πιθανό-

τητες να συµµετέχουν για µία ώρα ή 

περισσότερο σε Φ∆ την ηµέρα από ότι 

τα παιδιά που δεν υποστηρίζονται 

(Zecevic et al., 2010). Τρίτον, ο 

κληρονοµικός παράγοντας ευθύνεται, 

ένα µέρει, για τη δραστηριότητα των 

παιδιών. Υπάρχει δηλ. προδιάθεση για 

ενασχόληση µε τον αθλητισµό. Στο 

θέµα αυτό οι Beunen και Thomas 

(1999) πιστεύουν ότι οι συντελεστές 

κληρονοµικότητας για τη συµµετοχή 

σε σπορ κυµαίνεται από 0.35 έως 0.83 

και τα παιδιά που έχουν ένα γονέα δρα-

στήριο έχουν 1.2 - 5.8 περισσότερες 

φορές πιθανότητα να συµµετέχουν στα 

σπορ απ’ ότι τα παιδιά που οι γονείς 

τους δεν είναι δραστήριοι (Cleland, 

Venn, Fryer, Dwyer, & Blizzard, 2005; 

Edwardson & Gorely, 2010; Hennessy, 

Hughes, Goldberg, Hyatt, & 

Economos, 2010; Park & Kim 2008). 

5.2.2. Σχέση των Καθιστικών Συνη-

θειών των µαθητών/τριών µε τους 

παράγοντες των γονέων 

Στην παρούσα µελέτη διαπιστώθηκε 

ότι ο ΧΚΣ σχετίστηκε αρνητικά, αλλά 

χαµηλά µε το οικονοµικό επίπεδο της 

οικογένειας, αποτέλεσµα το οποίο επι-

βεβαιώνει άλλα ερευνητικά δεδοµένα, 

σύµφωνα µε τα οποία τα παιδιά από 

οικογένειες χαµηλού κοινωνικοοικονο-

µικού επιπέδου αφιερώνουν περισσότε-

ρο χρόνο στην παρακολούθηση προ-

γραµµάτων στην τηλεόραση και στη 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

σε σχέση µε τα παιδιά από οικογένειες 

υψηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέ-

δου (Drenowatz et al., 2010; Scully et 

al., 2007; Wagner et al., 2004). 

Ενδεχοµένως, στις συγκεκριµένες περι-

πτώσεις, αφ’ ενός οι γονείς κατανοούν 

καλύτερα τα οφέλη της Φ∆ και την 

αρνητική επίδραση των ΚΣ στην υγεία 

των παιδιών τους, λόγω της υψηλότε-

ρης µόρφωσης και αφ’ ετέρου έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά 

τους ευκαιρίες να δραστηριοποιούνται, 

αποφεύγοντας τις ΚΣ. Εν τούτοις, 

έχουν διαπιστωθεί και αντίθετα ερευ-

νητικά αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τα 

οποία τα παιδιά από χαµηλότερα κοι-

νωνικοοικονοµικά στρώµατα ακολου-

θούν λιγότερες ΚΣ σε σχέση µε τα 

παιδιά που προέρχονται από υψηλότε-

ρα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα (de 

Oliveira et al., 2010; Kelly et al., 2006; 

Kimm et al., 2002), επειδή πιθανά, 

έχουν µικρότερη πρόσβαση στην τε-

χνολογία, στα ηλεκτρονικά παιγνίδια 

και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

σε σχέση µε τα παιδιά από οικογένειες 

υψηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέ-

δου.  
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Τέλος, στην παρούσα µελέτη ο ΧΚΣ 

δεν σχετίστηκε µε το µορφωτικό επίπε-

δο της οικογένειας, φανερώνοντας ότι 

τα παιδιά αφιερώνουν τον ίδιο χρόνο 

σε ΚΣ ανεξάρτητα από το µορφωτικό 

επίπεδο των γονέων, εύρηµα που έρχε-

ται σε αντίθεση µε ερευνητικά αποτε-

λέσµατα που υποστηρίζουν τις σηµα-

ντικές συσχετίσεις µεταξύ των ανωτέ-

ρω µεταβλητών (Al Sabbah et al., 

2007; Gorely, Marshall, & Biddle, 

2004; Grund, Krause, Siewers, 

Rieckert, & Müller, 2001).  

5.2.3. Σχέση των ∆ιατροφικών Συνη-

θειών των µαθητών/τριών µε τους 

παράγοντες των γονέων 

Αρκετές µέχρι τώρα µελέτες έχουν 

δείξει τον σηµαντικό ρόλο του οικονο-

µικού και µορφωτικού επιπέδου της 

οικογένειας στη διατροφή των παιδιών, 

ο οποίος επιβεβαιώνεται και στην πα-

ρούσα µελέτη (Dennison, Erb, & 

Jenkins, 2001; Xie et al., 2003; Moreira 

et al., 2010; Patrick & Nicklas, 2005),. 

Έτσι, η αρνητική σχέση της κατανάλω-

σης των ανθυγιεινών τροφών µε το 

µορφωτικό επίπεδο, που ανιχνεύτηκε 

στη συγκεκριµένη µελέτη, έχει διαπι-

στωθεί και από άλλους ερευνητές 

(Block, Scribner, & DeSalvo, 2004; 

Scully et al., 2007; Cummins, McKay, 

& MacIntyre, 2005; Moreira et al., 

2010). Πιθανώς, η σχέση των ∆Σ µε τη 

µόρφωση να σχετίζεται µε την εκπαί-

δευση των γονέων σχετικά µε τη δια-

τροφή ή µε την ενηµέρωση των γονέων 

για την υγεία και τις χρόνιες ασθένειες. 

Αυτό µπορεί να σχετίζεται µε το εισό-

δηµα της οικογένειας γιατί συνήθως 

άτοµα µε υψηλή µόρφωση έχουν και 

υψηλό οικογενειακό εισόδηµα. 

Αντίθετα, στην παρούσα µελέτη δεν 

επιβεβαιώθηκαν οι θετικές συσχετίσεις 

της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών 

και πρωτεϊνούχων τροφών µε το οικο-

νοµικό και µορφωτικό επίπεδο των γο-

νέων, ευρήµατα τα οποία έχουν απο-

δειχτεί σε άλλες ερευνητικές διαδικα-

σίες (Elfhag et al., 2008; Moreira et al., 

2010; Patrick & Nicklas, 2005; 

Riediger et al., 2007). Η πιο πιθανή 

εξήγηση που µπορεί να δοθεί είναι το 

γεγονός ότι η κατανάλωση φρούτων, 

λαχανικών και πρωτεϊνούχων τροφών 

θεωρείται από όλους τους γονείς ανε-

ξάρτητα από το οικονοµικό και µορφω-

τικό τους επίπεδο αναγκαία, για την 

ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών 

τους, ή το γεγονός ότι το δείγµα προ-

έρχεται από τα σχολεία µιας πόλης και 

πιθανά οι διαφορές στο οικονοµικό και 

µορφωτικό επίπεδο των γονέων να µην 

είναι τόσο µεγάλες, ώστε να µπορούν 

να επηρεάσουν τη συγκεκριµένη κατα-

νάλωση των τροφών.  

Παράλληλα, στη συγκεκριµένη µε-

λέτη η κατανάλωση φρούτων, λαχανι-

κών και ανθυγιεινών τροφών από τα 

παιδιά σχετίστηκε θετικά µε την κατα-

νάλωση φρούτων, λαχανικών και ανθυ-

γιεινών τροφών από τους γονείς, ευρή-

µατα που επιβεβαιώνουν τον θετικό 

ρόλο του µοντέλου των γονέων, που 

πολλές φορές αποτελεί την καλύτερη 

µέθοδο βελτίωσης της διατροφής και 

ελέγχου κατανάλωσης των τροφών 

(Scaglioni et al., 2008; Wind et al., 

2006). Τα ανωτέρω αποτελέσµατα της 

παρούσας µελέτης συγκλίνουν µε εκεί-

να ερευνών που καταδεικνύουν τη σχέ-

ση των ∆Σ µεταξύ παιδιών και γονέων 

(Cullen, et al., 2001; Elfhag et al., 

2008; Gibson et al., 1998). Όπως φαί-

νεται, η διατροφή των παιδιών επηρεά-

ζεται από την οικογένεια γιατί τα παι-

διά δεν είναι ακόµα αυτόνοµα. Όσο τα 

παιδιά µεγαλώνουν γίνονται πιο ανε-

ξάρτητα και αλλάζουν τις ∆Σ, µειώνο-

ντας την κατανάλωση φρούτων, λαχα-

νικών, γάλακτος και χυµών φρούτων 

και αυξάνοντας την κατανάλωση ανα-

ψυκτικών (Van der Horst et al., 2007). 

Συνοψίζοντας, η ίδια συµπεριφορά 

των γονέων, οι στάσεις τους, τα πι-

στεύω τους, οι προτιµήσεις τους και το 
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στιλ διατροφής επηρεάζουν τη διατρο-

φή των παιδιών τους. Ωστόσο, η επιρ-

ροή των γονέων εξαρτάται από την 

ηλικία των παιδιών και πραγµατοποιεί-

ται µέσα από διαφορετικές διαδικασίες 

όπως: (α) της κληρονοµικότητας (γονί-

δια), (β) του περιορισµού των τροφών 

που περιλαµβάνει την επιλεκτική έκθε-

ση και τον µερικό τουλάχιστον έλεγχο 

του περιεχοµένου της διατροφής, (γ) 

των πρακτικών των γονέων δηλ. της 

πίεσης, του περιορισµού και της παρα-

τήρησης/καταγραφής των τροφών και 

(δ) των στιλ των γονέων σχετικά µε τη 

διατροφή των παιδιών τους (Guidetti & 

Cavazza, 2008; Patrick & Nicklas, 

2005; Wind et al., 2006). 

5.2.4. Σχέση του ∆είκτη Μάζας Σώ-

µατος και του ποσοστού Σωµατικού 

Λίπους των µαθητών/τριών µε τους 

παράγοντες των γονέων 

Όσον αφορά στην αρνητική σχέση 

του ∆ΜΣ και του % ΣΛ µε το µορφω-

τικό επίπεδο των γονέων, τα αποτελέ-

σµατα της παρούσας µελέτης συµφω-

νούν µε προηγούµενα ερευνητικά δε-

δοµένα τα οποία αναφέρουν ότι οι µη-

τέρες των υπέρβαρων και παχύσαρκων 

παιδιών έχουν χαµηλότερο µορφωτικό 

επίπεδο από τις µητέρες των παιδιών 

µε φυσιολογικό βάρος (Amin et al., 

2008; Krassas, Tzotzas, Tsametis, & 

Konstantinidis, 2001; Lafta & Kadhim, 

2005; Matijasevich et al., 2009). 

Φαίνεται ότι οι πιο µορφωµένοι γονείς 

είναι πιο ενήµεροι για το πρόβληµα της 

παχυσαρκίας και δείχνουν µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον να προστατέψουν τα παιδιά 

τους από τον κίνδυνο του υπερβάλλο-

ντος βάρους και της παχυσαρκίας. 

Αντίθετα, τα ανωτέρω αποτελέσµατα 

δεν συµφωνούν µε ευρήµατα που πα-

ρατηρήθηκαν σε παιδιά από τη Βρα-

ζιλία, το Ιράν και την Ελλάδα, σύµφω-

να µε τα οποία το υπερβάλλον βάρος 

και η παχυσαρκία των παιδιών σχετίζο-

νται θετικά µε το µορφωτικό επίπεδο 

των γονέων τους (Maddah & 

Nikooyed, 2010; Matijasevich et al., 

2009; Moayeri et al., 2006; Veltsista, 

Kanaka, Gika, Lekea, Roma, & 

Bakoula, 2010). Η διαφορετική αξιολό-

γηση των επιπέδων της παχυσαρκίας, 

ενδεχοµένως να ευθύνεται για τις πα-

ρατηρούµενες διαφορές στα συγκεκρι-

µένα αποτελέσµατα. Παρόµοια, η πα-

ρατηρούµενη θετική σχέση του ∆ΜΣ 

των παιδιών µε το ∆ΜΣ των γονέων, 

στην παρούσα µελέτη, έρχεται σε συµ-

φωνία µε αποτελέσµατα προηγούµε-

νων µελετών που έχουν πραγµατοποιη-

θεί όχι µόνο στο εξωτερικό, αλλά και 

στην Ελλάδα (Βλαχοπαπαδοπούλου 

και συν., 2006; Garipagaoglu et al., 

2009; Maddah & Nikooyed, 2010; 

Polley, Spicer, Knight, & Hartley, 

2005; Veltsista et al., 2010).  

Συµπερασµατικά, η παχυσαρκία των 

γονέων θεωρείται πολύ σηµαντικός 

παράγοντας που συµβάλλει στην εµφά-

νιση παιδικής παχυσαρκίας. Η σηµα-

ντική αύξηση κινδύνου παχυσαρκίας 

που εµφανίζουν τα παιδιά των παχύ-

σαρκων γονέων, µπορεί να αποδοθεί 

τόσο σε γενετικούς, όσο και σε περι-

βαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζο-

νται µε την επιλογή της τροφής που 

καταναλώνεται, αναφορικά µε την πο-

σότητα και την ποιότητα αυτής, καθώς 

και µε τις διαιτητικές συνήθειες και τον 

τρόπο ζωής της οικογένειας (Βλαχοπα-

παδοπούλου και συν., 2006). Εν του-

τοις, αρκετοί γονείς δεν µπορούν να 

συνειδητοποιήσουν ή να κατανοήσουν 

την παχυσαρκία των παιδιών τους. 

Θεωρούν ότι η παχυσαρκία οφείλεται 

µόνο σε γενετικούς ή ορµονικούς πα-

ράγοντες. Η λανθασµένη αυτή αντίλη-

ψη οφείλεται στην έλλειψη γνώσεων 

σχετικά µε τη διατροφή και την παχυ-

σαρκία ή στην έλλειψη ενδιαφέροντος 

ιδιαίτερα, όταν οι γονείς είναι και οι 

ίδιοι παχύσαρκοι (Garipagaoglu et al., 

2009). 
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Τέλος, η µη σηµαντική σχέση του 

∆ΜΣ και του % ΣΛ µε το οικονοµικό 

επίπεδο των γονέων, που ανιχνεύτηκε 

στην παρούσα µελέτη, έρχεται σε αντί-

θεση µε τα αποτελέσµατα ερευνητών 

από άλλες χώρες, όπως ΗΠΑ, Αυστρα-

λία, Γερµανία, Αγγλία, Βραζιλία και 

Ιράν, οι οποίοι υποστηρίζουν την αρνη-

τική σχέση των επιπέδων παχυσαρκίας 

των παιδιών µε το οικονοµικό επίπεδο 

των γονέων τους (Bredenbeck, 2010; 

Lutfiyya, Garcia, Dankwa, Young, & 

Lipsky, 2008; Maddah & Nikooyed, 

2010; Matijasevich et al., 2009; O’Dea 

& Wilson, 2006; Stamatakis et al., 

2005), όπως επίσης, µε τα αποτελέσµα-

τα ερευνητών οι οποίοι επισηµαίνουν 

τη θετική σχέση των επιπέδων παχυ-

σαρκίας των παιδιών µε το οικονοµικό 

επίπεδο των γονέων τους (Kaur et al., 

2008; Senbanjo & Oshikoya, 2010). 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα µελέτη 

δεν φάνηκε το χαµηλό οικονοµικό 

εισόδηµα να επηρεάζει το υπερβάλλον 

βάρος και την παχυσαρκία των παι-

διών. Πιθανή εξήγηση που µπορεί να 

δοθεί, αν ληφθεί υπόψη η σχέση του 

∆ΜΣ µε τις ∆Σ, είναι ότι τα παιδιά της 

παρούσας µελέτης έχουν την ίδια πρό-

σβαση στην υγιεινή διατροφή ανεξάρ-

τητα από το οικονοµικό επίπεδο των 

γονέων τους, όπως και αποδείχτηκε. 

5.2.5. Σχέση της Φυσικής ∆ραστη-

ριότητας µε τις ∆ιατροφικές Συνή-

θειες των µαθητών/τριών 

Στην παρούσα µελέτη η Φ∆ των µα-

θητών/τριών σχετίστηκε θετικά, αλλά 

χαµηλά µε την κατανάλωση γαλακτο-

κοµικών, δηµητριακών, φρούτων και 

λαχανικών. Είναι γεγονός ότι αρκετοί 

ερευνητές έχουν διαπιστώσει τη σχέση 

µεταξύ Φ∆ και Υ∆ σε παιδιά, ενώ κά-

ποιοι άλλοι δεν την έχουν εντοπίσει 

στις ερευνητικές τους διαδικασίες. Πιο 

αναλυτικά, έχει αναφερθεί σε σχετική 

ανασκόπηση των Sallis και συνεργα-

τών (2000), ότι η Φ∆ των παιδιών σχε-

τίζεται θετικά µε την Υ∆ τους, όπως 

επίσης, έχει διαπιστωθεί και σε µελέτες 

ότι τα πιο δραστήρια παιδιά καταναλώ-

νουν περισσότερες ποσότητες γαλα-

κτοκοµικών, φρούτων, χυµών φρούτων 

και λαχανικών, σε σχέση µε τα µη δρα-

στήρια παιδιά (Croll et al., 2006; 

Kelishadi, et al., 2007; Kremers, De 

Bruijn, Schaalma, & Brug, 2004; Platat 

et al., 2006; Τσαµίτα, 2003). Αντίθετα, 

δεν έχουν βρεθεί σε παιδιά σηµαντικές 

συσχετίσεις µεταξύ Φ∆ και ∆Σ 

(Wrotniak et al., 2007), όπως επίσης, 

παιδιά που ενώ διαφέρουν ως προς τη 

Φ∆, δεν διαφέρουν ως προς την κατα-

νάλωση γάλακτος, φρούτων και λαχα-

νικών (Lasheras et al., 2001).  

5.2.6. Σχέση της Φυσικής ∆ραστη-

ριότητας µε τις Καθιστικές Συνή-

θειες των µαθητών/τριών 

Στην παρούσα µελέτη διαπιστώθηκε 

ότι η Φ∆ των µαθητών/τριών σχετίζε-

ται αρνητικά, αλλά χαµηλά µε τις ΚΣ 

τους στη 2
η
 και 3

η
 µέτρηση, επειδή 

ενδεχοµένως, στη 2
η
 και 3

η
 µέτρηση τα 

επίπεδα της Φ∆ ήταν υψηλότερα και τα 

επίπεδα των ΚΣ χαµηλότερα από ότι 

στην 1
η
 µέτρηση (Melkevik et al., 

2010). Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνει 

τη χαµηλή αρνητική συσχέτιση της Φ∆ 

µε την τηλεθέαση (r = .13) και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια στον υπολογι-

στή (r = .14) που εντοπίστηκε στη 

µετα-ανάλυση των Marshall και συνερ-

γατών (2004), καθώς και προηγούµενα 

ερευνητικά δεδοµένα (Carandente et 

al., 2009; Melkevik et al., 2010; Motl 

et al., 2006; Pahkala et al., 2007; Steele 

et al., 2010). Συνεπώς, τα παιδιά όταν 

αφιερώνουν αρκετό χρόνο στις δρα-

στηριότητες οθόνης έχουν λιγότερο 

χρόνο να δραστηριοποιηθούν. Ο χρό-

νος δηλ. που αφιερώνεται σε Φ∆ αντι-

καθίσταται από τον χρόνο που αφιερώ-

νεται σε ΚΣ. Πολλές φορές όµως, η 

έλλειψη Φ∆ (physical inactivity) δεν 

είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι τα 
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παιδιά αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 

σε δραστηριότητες της οθόνης, αλλά 

ότι τα µη δραστήρια παιδιά έχουν πε-

ρισσότερο χρόνο να ασχοληθούν µε 

διάφορες ΚΣ.  

Εκτός αυτών, ορισµένοι ερευνητές 

παρουσίασαν αντίθετα αποτελέσµατα, 

στα οποία αφ’ ενός η Φ∆ δεν σχετίστη-

κε µε τις ΚΣ και αφ’ ετέρου η Φ∆ σχε-

τίστηκε θετικά µε αυτές (Jago et al., 

2010; Pahkala et al., 2007; Samdal et 

al., 2006). Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκε 

σε έρευνα, η οποία µελέτησε τις τάσεις 

της Φ∆ και της τηλεθέασης παιδιών σε 

επτά Ευρωπαϊκές χώρες την περίοδο 

από 1985/86 έως 2001/02, ότι η σχέση 

µεταξύ Φ∆ και τηλεθέασης δεν είναι 

σηµαντική (Samdal et al., 2006), όπως 

επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος που 

αφιερώνεται σε δραστηριότητες οθό-

νης δεν διαφέρει µεταξύ δραστήριων 

και µη δραστήριων παιδιών (Pahkala et 

al., 2007). Παρόµοια, παιδιά ηλικίας 

11-12 ετών που αφιέρωναν περισσότε-

ρο χρόνο στις δραστηριότητες οθόνης 

εµφανίστηκαν να είναι και τα πιο δρα-

στήρια παιδιά (Jago et al., 2010). Ενδε-

χοµένως, τα πιο δραστήρια παιδιά 

χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 

ξεκουραστούν, ιδιαίτερα όταν συµµε-

τέχουν σε ΕΦ∆ και οι µαθητές που 

συµµετέχουν επαρκώς σε Φ∆, συνηθί-

ζουν παράλληλα να παρακολουθούν 

προγράµµατα στην τηλεόραση και να 

χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό υπο-

λογιστή. 

Ανακεφαλαιώνοντας, τα παιδιά 

αφιερώνουν αρκετό χρόνο στο να κά-

θονται, να παρακολουθούν προγράµ-

µατα στην τηλεόραση, να χρησιµοποι-

ούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

να ενασχολούνται µε ηλεκτρονικά παι-

γνίδια, µε συνέπεια να είναι λιγότερο 

δραστήρια. Ο ανταγωνισµός ανάµεσα 

στη Φ∆ και τις ΚΣ δείχνει ότι οι ΚΣ 

υπερέχουν της Φ∆. Το σύστηµα του 

σχολείου, που απαιτεί περισσότερο από 

4 ώρες καθιστική ζωή την ηµέρα, η 

αύξηση των δραστηριοτήτων οθόνης, η 

µείωση της Φ∆, η επίδραση της δια-

φήµισης ανθυγιεινών τροφών στην τη-

λεόραση και η συχνή κατανάλωση αυ-

τών κατά τη διάρκεια της τηλεθέασης 

µε την ταυτόχρονη µείωση της κατανά-

λωσης φρούτων και λαχανικών οδη-

γούν στην αύξηση της παιδικής παχυ-

σαρκίας. Θα πρέπει λοιπόν, να γίνουν 

προσπάθειες περιορισµού της τηλεθέα-

σης και προαγωγής της Φ∆ µε πολιτι-

κές, στρατηγικές και παρεµβατικά προ-

γράµµατα τα οποία θα πρέπει να επικε-

ντρώνεται ταυτόχρονα και στις δύο συ-

µπεριφορές των παιδιών (Jago et al., 

2010; Samdal et al., 2006).  

5.2.7. Σχέση της Φυσικής ∆ραστη-

ριότητας µε τον ∆είκτη Μάζας Σώ-

µατος και το ποσοστό Σωµατικού 

Λίπους των µαθητών/τριών 

Στα αποτελέσµατα της παρούσας 

µελέτης δεν ανιχνεύτηκαν σηµαντικές 

συσχετίσεις ανάµεσα στη Φ∆ και στον 

∆ΜΣ, ούτε και ξεκάθαρες συσχετίσεις 

ανάµεσα στη Φ∆ και στο % ΣΛ. 

Αντίστοιχα δεδοµένα καταγράφηκαν 

σε Πορτογαλία, Αγγλία, Νέα Ζηλαν-

δία, Σουηδία, Εσθονία κ. ά., σύµφωνα 

µε τα οποία η συνολική Φ∆ (Duncan et 

al., 2006; Ruiz et al., 2006), η ΜΦ∆ 

(Ruiz et al., 2006; Thompson et al., 

2005), η ΜΕΦ∆ (Al-Nakeed et al., 

2007) και οι δοµηµένες Φ∆ (Vogels et 

al., 2007) παιδιών δεν σχετίστηκαν µε 

τα επίπεδα της παχυσαρκίας τους. Πα-

ρόµοια, αναφέρθηκε και στην Ελλάδα 

ότι η παχυσαρκία δεν σχετίζεται µε τη 

συχνότητα άθλησης και την ασχολία 

στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών (Χα-

ριζάνη και συν., 2010) και ότι το βάρος 

των παιδιών δεν διαφοροποιείται ανά-

λογα µε το χρόνο που αφιερώνουν σε 

αθλητικές δραστηριότητες (Βλαχοπα-

παδοπούλου και συν., 2006). 

Από την άλλη πλευρά έχει εντοπι-

στεί και η αρνητική σχέση ανάµεσα 

στα επίπεδα της Φ∆ (συνολική Φ∆, 
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ΜΦ∆, ΜΕΦ∆, ΕΦ∆, σπορ και 

προγράµµατα άσκησης) και τον ∆ΜΣ 

και % ΣΛ των παιδιών (Bukara-

Radujkovic & Zdravkovic, 2009; 

Collison et al., 2010; Rush, Plank, 

Davies, Watson, & Wall, 2003; Te 

Velde et al., 2007). Παράλληλα, έχουν 

επισηµανθεί σηµαντικές διαφορές µε-

ταξύ παιδιών µε διαφορετικό βάρος ως 

προς τη Φ∆ και έχει αναδειχθεί ότι τα 

αδύνατα και φυσιολογικά παιδιά συµ-

µετέχουν σε περισσότερες Φ∆, σπορ 

και προγράµµατα άσκησης από ότι τα 

υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά (Butte 

et al., 2007; Janssen et al., 2005; Ruiz 

et al., 2006; Vogels et al., 2007). Επί-

σης, παρόµοια δεδοµένα από τη χώρα 

µας µαρτυρούν, τα χαµηλότερα επίπε-

δα υπερβάλλοντος βάρους και παχυ-

σαρκίας των πιο δραστήριων παιδιών 

από αυτά των λιγότερο δραστήριων 

παιδιών (Antonogeorgos, Papadimi-

triou, Panagiotakos, Priftis, & 

Nikolaidou, 2010; Christodoulos, 

Flouris, & Tokmakidis, 2006; ∆ιγγελί-

δη και συν., 2007). Τα ανωτέρω αποτε-

λέσµατα έχουν ισχυροποιηθεί και σε 

διαχρονικές µελέτες (Berkey et al., 

2003; Moayeri et al., 2006; Riddoch et 

al., 2009). 

Οι παρατηρούµενες διαφορές µετα-

ξύ των αποτελεσµάτων της παρούσας 

µελέτης και των άλλων ερευνών ενδε-

χοµένως, να οφείλονται στη διαφορετι-

κή αξιολόγηση των επιπέδων της Φ∆ 

(τύπος, ένταση, διάρκεια, συχνότητα, 

ηµέρες καταγραφής), επειδή το µέγε-

θος της συσχέτισης εξαρτάται κατά πο-

λύ από τη µέτρηση της Φ∆. Συνήθως, 

οι µετρήσεις της Φ∆ µε ερωτηµατολό-

για δίνουν σηµαντικά µεγαλύτερο 

µέγεθος συσχέτισης της Φ∆ µε το % 

ΣΛ από ότι δίνουν οι µετρήσεις της Φ∆ 

µε τους δραστηριογράφους (Rowlands 

et al., 2000). Παράλληλα, η διαφορετι-

κή αξιολόγηση των επιπέδων του υπερ-

βάλλοντος βάρους και παχυσαρκίας, 

µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό µέ-

γεθος συσχέτισης. Η αξιολόγηση του 

% ΣΛ θεωρείται η πιο έγκυρη αξιολό-

γησης της παιδικής παχυσαρκίας και 

είναι καταλληλότερη για την ανίχνευση 

των σχέσεων της Φ∆ µε το υπερβάλλον 

βάρος και την παχυσαρκία, σε αντίθε-

ση µε τον ∆ΜΣ, ο οποίος ως όργανο 

αξιολόγησης, εµφανίζει ορισµένους πε-

ριορισµούς (Duncan et al., 2006). Επι-

πλέον, στην παρούσα µελέτη η συµµε-

τοχή των παιδιών µπορεί να ήταν µεγα-

λύτερη σε ΜΦ∆ παρά σε ΕΦ∆, µε απο-

τέλεσµα να µην ανιχνεύτηκαν µεγάλες 

συσχετίσεις, επειδή υποστηρίζεται ότι 

τα επίπεδα παχυσαρκίας σχετίζονται 

πιο δυνατά µε την ΕΦ∆ παρά µε τη 

ΜΦ∆, καταδεικνύοντας ότι σηµαντικό-

τερος παράγοντας για την καταπολέµη-

ση της παιδικής παχυσαρκίας αποτελεί 

περισσότερο η ένταση της Φ∆ παρά το 

µέγεθος αυτής (Dionne, Almeras, 

Bouchard, & Tremblay, 2000; Ortega 

et al., 2007; Ruiz et al., 2006; Vale, 

Santow, Soares-Miranda, Moreira, 

Ruiz, & Mota, 2010). 

Παρόµοια, στην παρούσα µελέτη 

ένα σηµαντικό µέρος της δραστηριότη-

τας των παιδιών καλύφθηκε από τα 

µαθήµατα Φυσικής Αγωγής τα οποία 

ήταν υποχρεωτικά για όλα τα παιδιά 

φυσιολογικά, υπέρβαρα και παχύσαρ-

κα, γεγονός που πιθανώς επέδρασε 

στην εξεταζόµενη σχέση. Στο θέµα 

αυτό έχει διαπιστωθεί ότι το µέγεθος 

της υποχρεωτικής Φ∆ που αναφέρεται 

στα σχολεία δεν σχετίζεται µε το υπερ-

βάλλον βάρος και την παχυσαρκία των 

µαθητών (Cleland et al., 2008). Ένας 

ακόµα λόγος που µπορεί να ευθύνεται 

για την έλλειψη της σχέσης της Φ∆ µε 

τον ∆ΜΣ είναι η πιθανή υπερεκτίµηση 

της συµµετοχής σε Φ∆ των υπέρβαρων 

και παχύσαρκων παιδιών (Vogels et 

al., 2007), ή το γεγονός ότι στην πα-

ρούσα µελέτη δεν καταγράφηκε η Φ∆ 

των παιδιών το Σαββατοκύριακο, η 

οποία έχει θεωρηθεί από αρκετούς 

ερευνητές υψηλότερη από τη Φ∆ τις 
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καθηµερινές. Πολλά παιδιά δραστηριο-

ποιούνται περισσότερο τα Σαββατοκύ-

ριακα γιατί έχουν λιγότερες σχολικές 

υποχρεώσεις και περισσότερο ελεύθε-

ρο χρόνο (Antonogeorgos et al., 2010). 

Συµπερασµατικά λοιπόν, από ότι 

δείχνουν τα δεδοµένα η επίδραση της 

Φ∆ στην παιδική παχυσαρκία είναι 

λιγότερο ξεκάθαρη και δεν έχει τελείως 

διευκρινιστεί κατά πόσο η ένταση της 

άσκησης επιδρά στη σωµατική σύστα-

ση. Η παιδική παχυσαρκία δεν επηρεά-

ζεται µόνο από την άσκηση, αλλά και 

από άλλους σηµαντικούς παράγοντες, 

όπως πρόσληψη τροφής, ορµόνες, κλη-

ρονοµικότητα και ΚΣ, γεγονός που 

οδηγεί στην ασυµφωνία των ερευνητι-

κών αποτελεσµάτων. 

5.2.8. Σχέση των ∆ιατροφικών Συνη-

θειών µε τις Καθιστικές Συνήθειες 

των µαθητών/τριών 

Στην παρούσα µελέτη η κατανάλω-

ση ανθυγιεινών τροφών σχετίστηκε θε-

τικά µε τον ΧΚΣ και στις τρεις µετρή-

σεις, εύρηµα το οποίο επιβεβαιώνει 

προηγούµενα ερευνητικά δεδοµένα, 

στα οποία υποστηρίχθηκε ότι οι ΚΣ και 

ιδιαίτερα η τηλεθέαση, η χρήση του βί-

ντεο και του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

σχετίζονται µε την ηµερήσια κατανά-

λωση ανθυγιεινών τροφών (ανθρακού-

χα ποτά, τηγανιτές τροφές, σνακς), 

τροφών µε πολλά λιπαρά, ζάχαρη και 

λίγα µικροθρεπτικά συστατικά 

(Carandente et al., 2009; Dennison & 

Edmunds, 2008; Dixon et al., 2007; 

Platat et al., 2006; Tanasescu et al., 

2000; Utter et al., 2003; Yannakoulia et 

al., 2004). Πιθανοί λόγοι που µπορούν 

να δικαιολογήσουν τις ανωτέρω σχέ-

σεις είναι αφ’ ενός η κατανάλωση αν-

θυγιεινών τροφών στη διάρκεια παρα-

κολούθησης προγραµµάτων στην τη-

λεόραση και αφ’ ετέρου οι επιδράσεις 

των διαφηµίσεων που µεταδίδονται 

από την τηλεόραση. ∆εν είναι λίγοι οι 

ερευνητές που εξετάζοντας τις ∆Σ των 

παιδιών κατά τη διάρκεια της τηλεθέα-

σης διατυπώνουν την άποψη ότι οι τρο-

φές και τα σνακς που τα παιδιά συνή-

θως καταναλώνουν βλέποντας τηλεό-

ραση, περιλαµβάνουν πολλά λιπαρά µε 

πολλές θερµίδες (πίτσα, ανθρακούχα 

ποτά, τηγανιτή πατάτα ή πατατάκια 

κ.ά.) και λιγότερα φρούτα, λαχανικά ή 

γαλακτοκοµικά προϊόντα (Coon et al., 

2001; Dennison & Edmunds, 2008; 

Fiates et al., 2008; Platat et al., 2006). 

Άρα, η κατανάλωση γεύµατος στη 

διάρκεια της τηλεθέασης επιδρά αρνη-

τικά στην κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών και συνεπώς, στην ποιότητα 

της διατροφής των παιδιών.  

Παράλληλα, η διαφήµιση, όπως 

υποστηρίζεται διαδραµατίζει σηµαντι-

κό ρόλο. H σχέση της διαφήµισης µε 

την προαγωγή κατανάλωσης φρούτων 

και λαχανικών εµφανίζεται πολύ µι-

κρότερη από τη σχέση της διαφήµισης 

µε την προαγωγή διατροφής πλούσιας 

σε υψηλά λίπη, ζάχαρη και αλάτι 

(Cottee, 1999). Η σηµαντική αύξηση 

των διαφηµίσεων των αναψυκτικών 

και τροφών µε πολλά λιπαρά, µε µε-

γάλες ποσότητες ζάχαρης και µε πολ-

λές θερµίδες (Dennison & Edmunds, 

2008) οδηγεί πολλές φορές τους γονείς 

να αγοράζουν τροφές που διαφηµίζο-

νται στην τηλεόραση και να ξοδεύουν 

περισσότερα χρήµατα στο γρήγορο 

φαγητό και στα σνακ, µε αποτέλεσµα 

τα παιδιά να καταναλώνουν περισσότε-

ρα σνακ και λιπαρά και να αυξάνουν 

το βάρος τους (Ayala et al., 2007).  

5.2.9. Σχέση των ∆ιατροφικών Συνη-

θειών µε τον ∆είκτη Μάζας Σώµατος 

και το ποσοστό Σωµατικού Λίπους 

των µαθητών/τριών 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

παρούσας µελέτης µόνο η συχνότητα 

κατανάλωσης δηµητριακών σχετίστηκε 

αρνητικά, αλλά χαµηλά µε τον ∆ΜΣ 

και το % ΣΛ των µαθητών/τριών και 

στις τρεις µετρήσεις. Οι άλλες εξεταζό-
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µενες συσχετίσεις δεν εντοπίστηκαν 

ξεκάθαρα και δεν ήταν σηµαντικές σε 

όλες τις µετρήσεις. Εν τούτοις, αρκετοί 

ερευνητές έχουν υποστηρίξει την αρνη-

τική σχέση ανάµεσα στη συχνότητα 

κατανάλωσης γαλακτοκοµικών, πρω-

τεϊνούχων τροφών, φρούτων και λαχα-

νικών από τα παιδιά και στα επίπεδα 

υπερβάλλοντος βάρους/παχυσαρκίας 

(Amin et al., 2008; Boumtje et al., 

2005; Κάµτσιος & ∆ιγγελίδης, 2007; 

Kelishadi et al., 2007). Η θετική σχέση 

όµως µεταξύ κατανάλωσης ανθυγιει-

νών τροφών και ∆ΜΣ, % ΣΛ που εντο-

πίστηκε µόνο στην 1
η
 µέτρηση της πα-

ρούσας µελέτης, έχει υποστηριχθεί σε 

προηγούµενα ερευνητικά δεδοµένα 

(Amin et al., 2008; Boumtje et al., 

2005; Moreira et al., 2010). Παρόλα 

αυτά, ορισµένοι ερευνητές δεν έχουν 

ανιχνεύσει συσχετίσεις ανάµεσα στη 

συχνότητα κατανάλωσης των τροφών 

και στα επίπεδα του υπερβάλλοντος 

βάρους/παχυσαρκίας ή τις έχουν ανι-

χνεύσει µε αντίθετη κατεύθυνση 

(Janssen et al., 2004; Janssen et al., 

2005).  

Οι ανωτέρω διαφορές στα ερευνητι-

κά δεδοµένα, ίσως οφείλονται στο γε-

γονός ότι τα υπέρβαρα και παχύσαρκα 

παιδιά: (α) στα αυτοαναφερόµενα δε-

δοµένα, επιλέγουν ή αποφεύγουν να 

επιλέξουν ορισµένες τροφές ή δεν ανα-

φέρουν την αληθινή κατανάλωση των 

τροφών, επειδή είναι υπέρβαρα ή παχύ-

σαρκα, (β) υποεκτιµούν την κατανάλω-

ση ανθυγιεινών τροφών ή καταναλώ-

νουν µεγαλύτερες ποσότητες ανθυγιει-

νών, αν και η συχνότητα κατανάλωσης 

τους είναι µικρότερη και (γ) αποφεύ-

γουν τις ανθυγιεινές τροφές για να 

µπορούν να ελέγχουν το βάρος τους 

και να µην παχύνουν, όπως επίσης, 

µπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι 

τα επίπεδα του υπερβάλλοντος βάρους 

και της παχυσαρκίας αξιολογούνται µε 

διαφορετικές µεθόδους (∆ΜΣ, δερµα-

τοπτυχές, περιφέρεια µέσης, κ.ά.), ορι-

σµένες από τις οποίες εµφανίζουν πε-

ριορισµούς που µπορούν να επηρεά-

σουν την ακριβή και έγκυρη αξιολόγη-

ση (Janssen et al., 2004; Janssen et al., 

2005). 

5.2.10. Σχέση των Καθιστικών Συνη-

θειών µε τον ∆είκτη Μάζας Σώµατος 

και το ποσοστό Σωµατικού Λίπους 

των µαθητών/τριών 

Όπως φαίνεται από την επεξεργασία 

των αποτελεσµάτων της παρούσας µε-

λέτης, ο ΧΚΣ σχετίστηκε θετικά µε τον 

∆ΜΣ και το % ΣΛ, επιβεβαιώνοντας 

αποτελέσµατα προηγούµενων µελετών 

που έχουν πραγµατοποιηθεί όχι µόνο 

στις χώρες του εξωτερικού, αλλά και 

στην Ελλάδα. Υποστηρίζεται λοιπόν 

ότι παιδιά µε αυξηµένα επίπεδα παχυ-

σαρκίας αφιερώνουν περισσότερες 

ώρες σε ΚΣ σε σχέση µε τα παιδιά που 

έχουν χαµηλότερα επίπεδα παχυσαρ-

κίας (Boumtje et al., 2005; Butte et al., 

2007; Moayeri et al., 2006), όπως επί-

σης, παιδιά από την Αµερική και την 

Καλιφόρνια που αφιέρωναν πάνω από 

δύο ώρες στην τηλεόραση και στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή την ηµέρα 

είχαν δυο φορές περισσότερο την πιθα-

νότητα να γίνουν υπέρβαρα ή παχύ-

σαρκα σε σχέση µε τα παιδιά που αφιέ-

ρωναν δύο ή και λιγότερες ώρες την 

ηµέρα (Kaur, Hyder, & Poston, 2003; 

Steffen, Dai, Fulton, & Labarthe, 

2009).  

Παρόµοια ερευνητικά αποτελέσµα-

τα επισηµαίνονται και στην Ελλάδα 

(∆ιγγελίδης, και συν., 2007; Κάµτσιος 

& ∆ιγγελίδης, 2007; Krassas et al., 

2001; Lagiou και Parava, 2008; Χαρι-

ζάνη και συν., 2010). Ειδικότερα, οι 

Χαριζάνη και συνεργάτες (2010) ισχυ-

ρίστηκαν ότι οι µαθητές που παρακο-

λουθούν τηλεόραση ή ασχολούνται µε 

ηλεκτρονικά παιχνίδια πάνω από τρεις 

ώρες είναι περισσότερο υπέρβαροι από 

τους µαθητές που αφιερώνουν σε αυτά 

1-2 ώρες την ηµέρα και οι Lagiou και 
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Parava (2008) διέγνωσαν ότι µία επι-

πλέον συµµετοχή σε ΚΣ διάρκειας 1.5 

ωρών σχετίζεται µε µία αύξηση 20% 

στην εµφάνιση του υπερβάλλοντος βά-

ρους και της παχυσαρκίας.  

Από την άλλη µεριά, υποστηρίζεται 

ότι οι ΚΣ και ιδιαίτερα, η τηλεθέαση 

δεν σχετίστηκαν µε τα επίπεδα υπερ-

βάλλοντος βάρους ή παχυσαρκίας των 

παιδιών (Βλαχοπαπαδοπούλου και 

συν., 2006; Bukara-Radujkovic & 

Zdravkovic, 2009; Κάµτσιος & ∆ιγγε-

λίδης, 2007; Vandewater, Shim, & 

Caplovitz, 2004). Ειδικότερα, οι 

Βλαχοπαπαδοπούλου και συνεργάτες 

(2006) δεν διέκριναν διαφοροποίηση 

του βάρους των παιδιών ανάλογα µε το 

χρόνο που αφιέρωναν στην τηλεόραση 

και οι Κάµτσιος και ∆ιγγελίδης (2007) 

δεν ανίχνευσαν σηµαντική διαφορά 

µεταξύ φυσιολογικών και υπέρβαρων 

/παχύσαρκων παιδιών ως προς τις ώρες 

ενασχόλησης µε τον ηλεκτρονικό υπο-

λογιστή. Πιθανή εξήγηση για τα ανω-

τέρω ευρήµατα είναι η υποεκτίµηση 

που γίνεται συχνά στις ώρες παρακο-

λούθησης προγραµµάτων στην τηλεό-

ραση ή των ΚΣ. 

Εν κατακλείδι, η σηµαντική σχέση 

µεταξύ τηλεθέασης και παχυσαρκίας 

µπορεί να εξηγηθεί από τους εξής πι-

θανούς λόγους: (α) η τηλεθέαση αυξά-

νει το υπερβάλλον βάρος και την παχυ-

σαρκία γιατί µειώνει την ενεργειακή 

δαπάνη ηρεµίας (REE), (β) η τηλεθέα-

ση αντικαθιστά τη συµµετοχή σε Φ∆ 

µειώνοντας έτσι τη συνολική ενεργεια-

κή δαπάνη (ΤΕΕ), (γ) οι πιο συχνές 

διαφηµίσεις στην τηλεόραση τροφών 

µε υψηλά λιπαρά, ζάχαρη και θερµίδες 

και αναψυκτικών επιδρούν στις προτι-

µήσεις, τις απαιτήσεις και τις διατροφι-

κές συνήθειες των παιδιών (δ) µε την 

τηλεθέαση παρατηρείται µεγαλύτερη 

κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών, 

όπως γλυκών, κέικ, γρήγορου φαγητού 

και µικρότερη κατανάλωση φρούτων 

και λαχανικών και (ε) η παχυσαρκία 

από µόνη της αυξάνει την τηλεθέαση 

(Dennison & Edmunds, 2008; Gable, 

Chang, & Krull, 2007; Grund et al., 

2001). 

Προτείνεται λοιπόν, εκπαίδευση και 

ενηµέρωση των γονέων σχετικά µε την 

υπερβολική τηλεθέαση των παιδιών 

τους, αποµάκρυνση της τηλεόρασης 

από το δωµάτιο του παιδιού, ενθάρρυν-

ση της κριτικής σκέψης των παιδιών 

ώστε να διαχειρίζονται το χρόνο τηλε-

θέασης και να επιλέγουν τα κατάλληλα 

προγράµµατα, διαχωρισµός τηλεθέα-

σης και κατανάλωσης τροφής, εφαρµο-

γή πολιτικών για περιορισµό της τηλε-

θέασης και της έκθεσης των παιδιών σε 

οθόνες εκτός σπιτιού και υποστήριξη 

της τοπικής κοινωνίας του κράτους και 

των αρµόδιων οργανισµών για µείωση 

της τηλεθέασης των παιδιών και της 

έκθεσης αυτών στις διαφηµίσεις 

ανθυγιεινών τροφών (Dennison & 

Edmunds, 2008). 

5.3. Παραγοντική δοµή των κλιµά-

κων που αξιολογούν τους προσωπι-

κούς/ψυχολογικούς παράγοντες που 

σχετίζονται µε τη Φυσική ∆ραστη-

ριότητα και Υγιεινή ∆ιατροφή 

Στην εξέταση της παραγοντικής δο-

µής των κλιµάκων που αξιολόγησαν 

τους προσωπικούς/ψυχολογικούς πα-

ράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ και 

την Υ∆, η κανονική κατανοµή των 

ερωτήσεων των ανωτέρω κλιµάκων, η 

πολυµεταβλητή κανονικότητα και η 

παραγοντική δοµή αυτών υποστηρί-

χθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.  

Στις περιπτώσεις που το εξεταζόµε-

νο µοντέλο στην κλίµακα, όπως π.χ. 

στις κλίµακες της Πρόθεσης για Φ∆ 

και για Υ∆, εµφανιζόταν σχεδόν ταυ-

τοποιηµένο κατά τον προσδιορισµό 

του, προστίθετο µία επιπλέον φόρτιση 

σε ερώτηση για να ταυτοποιηθεί και να 

είναι εφαρµόσιµο. Επιπρόσθετα, σε 

ορισµένες αναλύσεις οι παρατηρούµε-

νες αρνητικές τιµές στα κατάλοιπα 
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σφάλµατος των ερωτήσεων, οι υψηλές 

φορτίσεις των ερωτήσεων στον παρά-

γοντα, καθώς και οι παρατηρούµενες 

υψηλές τιµές των δεικτών καλής προ-

σαρµογής πιθανόν να οφείλονται σ’ 

αυτό που έχει ονοµαστεί ως «Heywood 

cases» που παρατηρείται συχνά στις 

παραγοντικές αναλύσεις και στα 

µοντέλα µε δοµικές εξισώσεις. Οι 

«Heywood cases», µπορούν να προ-

κληθούν από διάφορες αιτίες, όπως 

από την ύπαρξη ακραίων τιµών, το µη 

επαρκές µέγεθος του δείγµατος, την 

πολυσυγραµµικότητα και από τον µι-

κρό αριθµό µετρήσιµων µεταβλητών 

ανά λανθάνοντα παράγοντα (συνήθως 

λιγότεροι από τρεις) (Boomsma & 

Hoogland, 2001; Dillon, Kumar, & 

Munali, 1987; Kolenikov & Bollen, 

2007; Τσιγγίλης, 2010; Van Driel, 

1978). 

Παράλληλα, στην εξέταση των 

αρχικών µοντέλων των κλιµάκων όταν 

οι δείκτες καλής προσαρµογής δεν 

υποστήριζαν την καλή προσαρµογή 

του µοντέλου και οι δείκτες τροποποίη-

σης ήταν υψηλότεροι από το οριζόµενο 

κατώφλι της τιµής 4, τότε προτείνο-

νταν εναλλακτικά µοντέλα στα οποία 

σχετίζονταν τα σφάλµατα µέτρησης 

ερωτήσεων που έµοιαζαν λεκτικά ή 

εννοιολογικά, όπως στις κλίµακες των 

Στασεων προς τη Φ∆ και την Υ∆, των 

Υποκειµενικών Νορµών στη Φ∆ κ.ά. 

Παρόµοια, στην εξέταση της κλίµακας 

της Αυτοαποτελεσµατικότητας στη Φ∆ 

προτάθηκε εναλλακτικό µοντέλο στο 

οποίο αποµακρύνθηκε µία ερώτηση 

επειδή φόρτιζε και τους δύο παράγο-

ντες της κλίµακας, ενώ στην κλίµακα 

των Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων στη 

Φ∆ επιτράπηκε η φόρτιση µιας ερώτη-

σης από δύο παράγοντες και στην 

κλίµακα της Αυτοαποτελεσµατικότη-

τας στην Υ∆ υπολογίστηκαν δύο ερω-

τήσεις ως µία επειδή αντιπροσώπευαν 

την ίδια κατανάλωση φρούτων και λα-

χανικών. 

Τέλος, σε σχετικές µελέτες έχουν 

αναφερθεί παρόµοιοι ή και χαµηλότε-

ροι συντελεστές εσωτερικής συνέπειας 

των κλιµάκων που αφορούν στη Φ∆ 

(∆ιγγελίδης και συν., 2007; Kamtsios 

& Digelidis, 2008; Martin et al., 2007; 

Rhodes et al., 2006; Wu et al., 2002) 

και παρόµοιοι ή και υψηλότεροι συντε-

λεστές εσωτερικής συνέπειας των κλι-

µάκων που αφορούν στην Υ∆ 

(Bebetsos et al., 2002; Theodorakis et 

al., 2004; Theodorakis et al., 2002) από 

αυτούς που παρατηρήθηκαν στην πα-

ρούσα µελέτη 

5.4. Ισοδυναµία µέτρησης των κλι-

µάκων που αξιολόγησαν τους προσω-

πικούς/ψυχολογικούς παράγοντες 

που σχετίζονται µε τη Φυσική ∆ρα-

στηριότητα και την Υγιεινή ∆ια-

τροφή 

Για να εξεταστεί η υπόθεση της 

ισοδυναµίας των µετρήσεων στις κλί-

µακες που αξιολόγησαν τους προσωπι-

κούς/ψυχολογικούς παράγοντες που 

σχετίζονται µε τη Φ∆ και την Υ∆ ελέγ-

χθηκε η διαστασιακή, η συµµορφική, η 

µετρική, η ισχυρή παραγοντική και η 

αυστηρή παραγοντική ισοδυναµία των 

άνω κλιµάκων, στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση 

(Gregorich, 2006). Ως γνωστό, στα µο-

νοδιάστατα παραγοντικά µοντέλα, 

όπως στις κλίµακες της Πρόθεσης για 

Φ∆ και Υ∆, των Στάσεων προς τη Φ∆ 

και Υ∆, των Υποκειµενικών νορµών 

στη Φ∆ και του Αντιλαµβανόµενου 

ελέγχου στη Φ∆ και Υ∆, η ισοδυναµία 

του αριθµού και της µορφής των παρα-

γόντων είναι ταυτόσηµη (Gregorich, 

2006). Στις κλίµακες όµως, της Αυτο-

αποτελεσµατικότητας στη Φ∆ και Υ∆ 

(δύο παράγοντες) και των Αντιλαµβα-

νόµενων εµποδίων στη Φ∆ και Υ∆ 

(τρεις παράγοντες), που χρησιµοποιή-

θηκαν στην παρούσα µελέτη, ο αριθ-

µός των παραγόντων παρουσιάστηκε 

ισοδύναµος µεταξύ των µετρήσεων 

αγοριών και κοριτσιών, που σηµαίνει 
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ότι οι παράγοντες των κλιµάκων δεν 

διέφεραν στην ποιοτική τους διάσταση 

ανάµεσα στις δύο οµάδες. Παρόµοια, 

ισοδύναµη εµφανίστηκε και η µορφή 

των παραγόντων µεταξύ των µετρήσε-

ων αγοριών και κοριτσιών, που σηµαί-

νει ότι το σύνολο των ερωτήσεων που 

αντανακλούσαν και προσδιόριζαν τον 

παράγοντα στις δύο οµάδες, ήταν 

όµοιο.  

Συνεπώς, σύµφωνα µε τα αποτελέ-

σµατα σε ικανοποιητικά επίπεδα: (α) 

τα αγόρια και τα κορίτσια αντιλήφθη-

καν τις έννοιες που µετρήθηκαν µε τον 

ίδιο τρόπο, χρησιµοποιώντας την ίδια 

οπτική και αποδίδοντας το ίδιο νόηµα 

στις έννοιες που µετρήθηκαν, (β) δεν 

παρουσιάστηκαν προβλήµατα στη συλ-

λογή των δεδοµένων και (γ) δεν έγιναν 

λάθη στη µετάφραση και ερµηνεία των 

ερωτήσεων. Παρόλα αυτά, επειδή οι 

ανωτέρω έλεγχοι δεν ήταν αρκετοί να 

εξασφαλίσουν την έγκυρη ποσοτική 

σύγκριση των µετρήσεων στις δύο 

οµάδες, ακολούθησαν οι επόµενοι 

έλεγ-χοι της ισοδυναµίας µέτρησης 

των κλιµάκων (Βλαχόπουλος, 2010; 

Cheung & Rensvold, 2000). 

Στους συγκεκριµένους ελέγχους, η 

καλή προσαρµογή όλων των θεωρητι-

κών µοντέλων σε όλες τις εξεταζόµε-

νες κλίµακες στα πραγµατικά δεδοµένα 

των οµάδων αγοριών και κοριτσιών, 

υποστηρίχθηκε ικανοποιητικά από 

όλους τους δείκτες καλής προσαρµο-

γής, µε εξαίρεση τον δείκτη χ
2
 που 

εµφανίστηκε στατιστικά σηµαντικός 

στην εξέταση ορισµένων µοντέλων, 

επηρεαζόµενος πιθανώς από το µέγε-

θος του δείγµατος. Εφ’ όσον λοιπόν τα 

θεωρητικά µοντέλα, στα οποία ίσχυαν 

οι περιορισµοί ισότητας στις συγκεκρι-

µένες παραµέτρους, είχαν καλή εφαρ-

µογή στα πραγµατικά δεδοµένα, τότε 

αυτοί οι περιορισµοί ισότητας στις πα-

ραµέτρους, ίσχυαν και στα πραγµατικά 

δεδοµένα των αγοριών και των κορι-

τσιών (Βλαχόπουλος, 2010).  

Επιπλέον, στις συγκρίσεις των µο-

ντέλων που έγιναν για να εξεταστεί αν 

τα µοντέλα είναι καλύτερα ή ισοδύνα-

µα από τα προηγούµενα στην ιεραρχία, 

παρατηρήθηκε στην παρούσα µελέτη, 

ότι σε ορισµένες συγκρίσεις των µοντέ-

λων η διαφορά του δείκτη χ
2
 (∆χ

2
) 

ήταν στατιστικά σηµαντική δείχνοντας 

τη στατιστικά σηµαντική διαφορά 

τους. Επειδή γενικώς, υπάρχει έλλειψη 

κριτηρίων στην επιβεβαιωτική παραγο-

ντική ανάλυση πολλαπλών οµάδων για 

τον καθορισµό του µεγέθους µεταβο-

λής στις τιµές των δεικτών προσαρµο-

γής των µοντέλων που διαφέρουν 

στους περιορισµούς ισότητας (Cheung 

& Rensvold, 2000), εξετάστηκε η κρί-

σιµη τιµή µεταβολής του δείκτη CFI 

για να διασφαλιστεί ότι τα µοντέλα δεν 

διέφεραν µεταξύ τους (Βλαχόπουλος, 

2010). Στην παρούσα µελέτη στις περι-

πτώσεις που ο χ
2
 ήταν στατιστικά ση-

µαντικός, η µη διαφορά των µοντέλων 

αποδείχτηκε µε τη µη σηµαντική δια-

φορά του δείκτη CFI (∆CFI). 

Η µετρική ισοδυναµία υποστηρίχθη-

κε σε όλες τις εξεταζόµενες κλίµακες, 

φανερώνοντας ότι τα αγόρια και τα κο-

ρίτσια κατανόησαν µε τον ίδιο τρόπο 

το περιεχόµενο των ερωτήσεων ή δια-

φορετικά κάθε παράγοντας είχε το ίδιο 

νόηµα στα αγόρια και στα κορίτσια. 

Στην περίπτωση αυτή η σχέση της κά-

θε ερώτησης µε τον παράγοντα που 

προσδιόριζε ήταν ισοδύναµη. Επι-

πλέον, η υποστήριξη της µετρικής ισο-

δυναµίας έδειξε ενδεχοµένως, την 

απουσία ακραίων απαντήσεων ή την 

αποφυγή ακραίων απαντήσεων (επιλο-

γή απαντήσεων κοντά στο µέσο της 

κλίµακας), οι οποίες επηρεάζουν όχι 

µόνο τις συσχετίσεις µεταξύ των ερω-

τήσεων, αλλά και τις παραγοντικές 

φορτίσεις και τις κατανοµές των τιµών 

ανά ερώτηση (Βλαχόπουλος, 2010; 

Cheung & Rensvold, 2000; Gregorich, 

2006).  
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Στη συνέχεια, η υποστήριξη της 

ισχυρής παραγοντικής ισοδυναµίας 

των κλιµάκων έδειξε ότι οι απαντήσεις 

των παιδιών στις ερωτήσεις των κλιµά-

κων δεν επηρεάστηκαν από το αν ήταν 

αγόρια ή κορίτσια. Αυτό που δεν ήταν 

αναµενόµενο ήταν το γεγονός ότι η 

ισοδυναµία της διακύµανσης της κλί-

µακας του Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου 

στην Υ∆ δεν αποδείχτηκε κατά τη σύ-

γκριση των µοντέλων, σε καµία µέτρη-

ση, ούτε µε τη ∆χ
2
 ούτε µε τη ∆CFI, αν 

και το θεωρητικό µοντέλο είχε καλή 

προσαρµογή στα πραγµατικά δεδοµένα 

και στις δύο µετρήσεις. 

Τέλος, η υποστήριξη της αυστηρής 

παραγοντικής ισοδυναµίας έδειξε ότι 

και τα αγόρια και τα κορίτσια ήταν το 

ίδιο εξοικειωµένα µε τα ερωτηµατολό-

για στη διαδικασία της αξιολόγησης 

(Mullen, 1995) και δεν φάνηκε ότι 

αντιµετώπισαν µε διαφορετικό τρόπο ή 

είχαν διαφορετικές εµπειρίες στο λεξι-

λόγιο, τους ιδιωµατισµούς, τη γραµµα-

τική και τη σύνταξη των ερωτήσεων 

(Βλαχόπουλος, 2010; Malpass, 1977). 

Εν τούτοις, θα πρέπει να ειπωθεί ότι η 

αυστηρή παραγοντική ισοδυναµία στην 

κλίµακα της Αυτοαποτελεσµατικότη-

τας στην Υ∆ δεν αποδείχτηκε στην 1
η
 

µόνο µέτρηση, αν και η καλή προσαρ-

µογή του θεωρητικού µοντέλου υπο-

στηρίχθηκε από όλους σχεδόν τους δεί-

κτες καλής προσαρµογής. Συµπερα-

σµατικά, η ισοδυναµία µέτρησης των 

εξεταζόµενων κλιµάκων στις οµάδες 

των αγοριών και κοριτσιών αποδείχτη-

κε σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός 

που στηρίζει την εγκυρότητα της γενί-

κευσης των συγκεκριµένων κλιµάκων. 

5.5. Πρόβλεψη της Φυσικής ∆ραστη-

ριότητας και της Υγιεινής ∆ιατρο-

φής των µαθητών/τριών  

Το παρόν τµήµα αναφέρεται στην 

επαλήθευση της υπόθεσης ότι η Φ∆ 

και η Υ∆ προβλέπεται από τους εξετα-

ζόµενους δηµογραφικούς/βιολογικούς, 

ψυχολογικούς και κοινωνικούς παρά-

γοντες, καθώς και από συµπεριφορές 

που σχετίζονται µε τη Φ∆ και την Υ∆, 

αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα των εξε-

ταζόµενων µοντέλων πρόβλεψης της 

Φ∆ και της Υ∆ επιβεβαιώνουν τα από-

τελέσµατα των συσχετίσεων Pearson’s 

r µεταξύ των ανωτέρω εξεταζόµενων 

µεταβλητών µε την Φ∆ και την Υ∆, 

αντίστοιχα, που ανιχνεύτηκαν στην πα-

ρούσα µελέτη. Οι παράγοντες που δεν 

σχετίστηκαν µε τη Φ∆ και την Υ∆ ή 

σχετίστηκαν πολύ χαµηλά δεν προέ-

βλεψαν τη Φ∆ και την Υ∆, σε αντίθεση 

µε τους ψυχολογικούς παράγοντες που 

εµφάνισαν µέτριους προς υψηλούς συ-

ντελεστές συσχέτισης και προέβλεψαν 

σηµαντικά τη Φ∆ και την Υ∆.  

Αν και οι κοινωνικοί παράγοντες 

σχετίστηκαν χαµηλά µεν αλλά σηµα-

ντικά µε τη Φ∆ των παιδιών, στα µο-

ντέλα πρόβλεψης δεν προέβλεψαν τη 

Φ∆ των παιδιών και δεν ερµήνευσαν 

σηµαντικό ποσοστό της διακύµανσής 

της. Αυτό συνέβη γιατί στην πρόβλεψη 

της Φ∆ πιθανώς, να ευθύνονται και άλ-

λοι παράγοντες που σχετίζονται µε τη 

Φ∆ των παιδιών που δεν συµπεριλαµ-

βάνονται στο µοντέλο πρόβλεψης. Ως 

γνωστό, η επίδραση των γονέων στη 

συµµετοχή των παιδιών τους σε Φ∆ γί-

νεται µέσω µηχανισµών οι οποίοι περι-

λαµβάνουν την ενθάρρυνση των γο-

νέων, τα πιστεύω και τις στάσεις προς 

τη Φ∆, το ρόλο του µοντέλου, τη συµ-

µετοχή των γονέων µαζί µε τα παιδιά 

τους σε Φ∆, την παρακολούθηση των 

παιδιών όταν ασκούνται και τις ευκο-

λίες, όπως τη µεταφορά των παιδιών 

στους χώρους άθλησης και την οικονο-

µική εξασφάλιση της εγγραφής των 

παιδιών σε αθλητικές οµάδες 

(Edwardson & Gorely, 2010; Fereira et 

al., 2006; Park & Kim, 2008; Pugliese 

& Tinsley, 2007; Sallis et al., 2000; 

Van Der Horst et al., 2007). Τέλος, η 

σηµαντική πρόβλεψη της Φ∆ και της 

Υ∆ από τους ψυχολογικούς παράγο-
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ντες δείχνει την ανάγκη να εξεταστεί 

και να κατανοηθεί η αιτιώδης σχέση 

των συγκεκριµένων παραγόντων µε τη 

Φ∆ και την Υ∆, γεγονός που ισχυρο-

ποιεί τον κύριο σκοπό της παρούσας 

µελέτης.  

5.6. Μοντέλα αιτιωδών σχέσεων της 

Φυσικής ∆ραστηριότητας και Υγιει-

νής ∆ιατροφής 

Κύριος σκοπός της παρούσας µελέ-

της ήταν να επαληθεύσει την υπόθεση 

ότι η «πρόθεση», ο «αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος» και οι παράγοντες της «αυτο-

αποτελεσµατικότητας» επιδρούν θετι-

κά στη «Φ∆» και στην «Υ∆», στη 

διάρκεια ενός διδακτικού έτους. Τα 

αρχικά προτεινόµενα µοντέλα αιτιω-

δών σχέσεων Φ∆ και Υ∆ δεν έγιναν 

αποδεκτά και προτάθηκαν εναλλακτικά 

στα οποία σχετίστηκαν όλες οι ανεξάρ-

τητες µεταβλητές των µοντέλων. Η 

αποδοχή των προτεινόµενων µοντέλων 

υποστηρίχθηκε από τους δείκτες καλής 

προσαρµογής, τις παρατηρούµενες 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανά-

µεσα στα αρχικά και στα εναλλακτικά 

µοντέλα (∆χ
2
), τις χαµηλές τιµές των 

τυποποιηµένων υπολοίπων σφάλµατος 

των συνδιακυµάνσεων και τα υψηλότε-

ρα ποσοστά της Φ∆ και Υ∆ που ερµη-

νεύτηκαν από τις ανεξάρτητες µετά-

βλητές.  

5.6.1. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων 

της Φυσικής ∆ραστηριότητας  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τα 

ποσοστά της διακύµανσης της «Φ∆» 

που ερµηνεύτηκαν από τους εξεταζό-

µενους προβλεπτές ήταν αρκετά ικανο-

ποιητικά. Εµφανίστηκαν δε υψηλότερα 

από αυτά που έχουν διαπιστωθεί σε 

άλλες σχετικές µελέτες (Hagger, 

Chatzisarantis & Biddle, 2002; Martin 

et al., 2007; Rhodes et al., 2006; Trost 

et al., 2002). Τα χαµηλά έως µέτρια πο-

σοστά ερµηνείας της διακύµανσης της 

Φ∆ των παιδιών στις συγκεκριµένες 

µελέτες µπορούν να εξηγηθούν από το 

γεγονός ότι η Φ∆ είναι µια πολύπλευρη 

συµπεριφορά που σχετίζεται µε πολ-

λούς παράγοντες, προσωπικούς, κοινω-

νικούς, ψυχολογικούς και περιβαλλο-

ντικούς, που πιθανόν να µην περιλαµ-

βάνονται στα εξεταζόµενα µοντέλα και 

είναι φυσικό να προβλέπεται σηµαντι-

κά από αυτούς.  

Για τους λόγους αυτούς αρκετοί 

ερευνητές ενσωµάτωσαν στα προτεινό-

µενα θεωρητικά µοντέλα και άλλες µε-

ταβλητές ψυχολογικές, κοινωνικές, πε-

ριβαλλοντικές, όπως την αυτοαντίλη-

ψη, τις προσδοκίες, την προηγούµενη 

Φ∆, τον αθλητικό εξοπλισµό, την ευ-

χαρίστηση στη Φ∆, την αυτοαντίληψη, 

τα θετικά πιστεύω, την ηλικία, το φύλο 

την υποστήριξη των γονέων και των 

φίλων, τη Φ∆ των γονέων, την ευχαρί-

στηση των γονέων σε Φ∆, το µοντέλο 

συµπεριφοράς και τα πιστεύω της µη-

τέρας, τα πιστεύω του πατέρα, τις ευ-

κολίες, την αισθητική, την πρόσβαση 

σε αθλητικό εξοπλισµό, την ασφάλεια 

της γειτονιάς, την απόσταση του σπι-

τιού από το σχολείο και από τους χώ-

ρους άθλησης. Παρόλα αυτά, στις ανω-

τέρω ερευνητικές διαδικασίες, τα πο-

σοστά ερµηνείας της διακύµανσης της 

«Φ∆» δεν ξεπέρασαν το 50% δείχνο-

ντας µια µέτρια επίδραση όλων των 

ανεξάρτητων εξεταζόµενων µεταβλη-

τών στη Φ∆ των παιδιών (Bélanger-

Gravel & Godin, 2010; De Bruijn et al., 

2006; Hamilton & White, 2008; Lee et 

al., 2010; Martin et al., 2008; Motl et 

al., 2007; Patnode et al., 2010). Αν και 

το ποσοστό της Φ∆ που ερµηνεύεται 

είναι µικρό, θεωρείται πολύ σηµαντικό, 

λόγω των πολλών ωφελειών της Φ∆ 

στην υγεία των παιδιών.  

Εκτός αυτών, οι διαφορές που παρα-

τηρήθηκαν στις σχετικές µελέτες που 

εξέτασαν τη χρησιµότητα των θεωριών 

στην κατανόηση της συµπεριφοράς της 

Φ∆ των παιδιών µπορεί να οφείλονται 

σε µεθοδολογικά ζητήµατα. Στις µέχρι 
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τώρα έρευνες έχουν χρησιµοποιηθεί 

διαφορετικές κλίµακες αξιολόγησης 

των δοµικών στοιχείων των θεωριών 

µε διάφορο αριθµό ερωτήσεων σε κάθε 

κλίµακα. Η Φ∆ έχει µετρηθεί µε δια-

φορετικά όργανα αξιολόγησης, είτε 

υποκειµενικά, είτε αντικειµενικά και 

έχει αξιολογηθεί για περισσότερες ή λι-

γότερες ηµέρες (Madison et al., 2009). 

Τα δείγµατα παρουσιάζουν διαφορετι-

κά χαρακτηριστικά. Έχουν εφαρµοστεί 

οµόχρονες και λιγότερο διαχρονικές 

µελέτες. Τέλος, αρκετοί ερευνητές 

έχουν ενσωµατώσει στα προτεινόµενα 

θεωρητικά µοντέλα και άλλες µεταβλη-

τές ψυχολογικές, κοινωνικές, περιβαλ-

λοντικές και συνεπώς τα ευρήµατα 

είναι διαφορετικά. 

Στη συνέχεια, στην παρούσα µελέτη 

οι πιο δυνατοί προβλεπτές της Φ∆ των 

παιδιών εµφανίστηκαν ο «αντιλαµβα-

νόµενος έλεγχος» µε µέτριες προς υψη-

λές θετικές φορτίσεις και µε µέτρια 

προς υψηλή συνολική επίδραση και η 

«αυτοαποτελεσµατικότητα σε µεγάλη 

συµµετοχή σε Φ∆» µε µικρές προς µε-

τριες θετικές φορτίσεις και µε µικρή 

συνολική επίδραση. Η παρατηρούµενη 

άνοδος των τιµών στις φορτίσεις του 

«αντιλαµβανόµενου ελέγχου» στη 

«Φ∆» από την 1η στη 3η µέτρηση, 

ενδεχοµένως, φανερώνει τον µεγαλύτε-

ρο έλεγχο που ασκούν τα παιδιά στον 

εαυτό τους σχετικά µε τη δραστηριότη-

τά τους, καθώς µεγαλώνουν και ωριµά-

ζουν. Η σηµαντική προβλεπτική ικανό-

τητα του «αντιλαµβανόµενου ελέγχου» 

στη «Φ∆» στη παρούσα µελέτη επιβε-

βαιώνει αποτελέσµατα ορισµένων ε-

ρευνών (Dowda et al., 2007; Hagger et 

al., 2002; Motl et al., 2002; Rhodes et 

al., 2006), ενώ ταυτόχρονα έρχεται σε 

αντίθεση µε ευρήµατα κάποιων άλλων 

ερευνητικών διαδικασιών (Hammilton 

& White, 2008; Martin et al., 2007; 

Martin et al., 2008; Trost et al., 2002). 

Επίσης, η «αυτοαποτελεσµατικότη-

τα σε µικρή συµµετοχή σε Φ∆» αν και 

προέβλεψε σηµαντικά τη «Φ∆» µόνο 

στη 2η µέτρηση, παρουσίασε χαµηλές 

φορτίσεις, αρνητικές µεν στη 2
η
 και 3

η
 

µέτρηση, θετική δε στην 1
η
 µέτρηση. 

Συνεπώς, τα πιο δραστήρια παιδιά 

εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αυτο-

αποτελεσµατικότητας σε µεγάλη συµ-

µετοχή σε Φ∆, ενώ τα λιγότερο δρα-

στήρια παιδιά εµφανίζουν υψηλότερα 

επίπεδα αυτοαποτελεσµατικότητας σε 

µικρή συµµετοχή σε Φ∆. Εκτός αυτών 

αξίζει να αναφερθεί, ότι και οι άµεσες 

και οι έµµεσες φορτίσεις του «αντιλαµ-

βανόµενου ελέγχου» εµφανίστηκαν 

υψηλότερες από αυτές των παραγό-

ντων της «αυτοαποτελεσµατικότητας». 

Η διαφορά τόσο στην επίδραση των 

δύο άνω ανεξάρτητων µεταβλητών 

στην «πρόθεση» για Φ∆, όσο και στη 

συνολική τους επίδραση στη «Φ∆» δη-

λώνει ότι οι συγκεκριµένες µεταβλητές 

δεν είναι έννοιες ταυτόσηµες, αλλά 

αποτελούν διαφορετικά δοµικά στοι-

χεία τα οποία θα πρέπει στις µελέτες να 

εξετάζονται χωριστά. Η άποψη αυτή 

είναι λογική γιατί ο «αντιλαµβανόµε-

νος έλεγχος» αναφέρεται στην αντι-

λαµβανόµενη δυσκολία, ενώ η «αυτο-

αποτελεσµατικότητα» στην αντιλαµβα-

νόµενη ικανότητα. Στο ίδιο συµπέρα-

σµα είχαν καταλήξει και οι 

Dzewaltowski και συνεργάτες (1990), 

σε αντίθεση µε τον Bandura, (1997), ο 

οποίος θεωρεί ότι είναι πλεονασµός να 

χρησιµοποιείται και η «αυτοαποτελε-

σµατικότητα» και ο «αντιλαµβανόµε-

νος έλεγχος» στην εξήγηση της διακύ-

µανσης των συµπεριφορών υγείας. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετές µε-

λέτες όπου διαπιστώνεται η σηµαντική 

πρόβλεψη της «αυτοαποτελεσµατικό-

τητας» στη «Φ∆», εύρηµα που επιβε-

βαίωσε και η παρούσα µελέτη 

(Davidson, et al., 2010; Dowda et al., 

2007; Duncan et al., 2007; Lee et al., 

2010; Motl et al., 2002; Motl et al., 

2007; Neumark-Sztainer et al., 2003; 

Trost et al., 2002; Trost et al., 2003), 
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καθώς και µελέτες µε αντίθετα αποτε-

λέσµατα (Bélanger-Gravel & Godin, 

2010).  

Τέλος, στη συγκεκριµένη µελέτη, η 

«πρόθεση» στη Φ∆ δεν προέβλεψε ση-

µαντικά τη «Φ∆» των παιδιών, αποτέ-

λεσµα που συµφωνεί µε ορισµένα 

ερευνητικά δεδοµένα (De Bruijn et al., 

2006; Martin et al., 2005; Martin et al., 

2008; Motl, et al., 2002), αλλά έρχεται 

σε αντίθεση µε κάποια άλλα (Araújo-

Soares, McIntyre, & Sniehotta, 2009; 

Bélanger-Gravel & Godin, 2010; 

Hagger et al., 2002; Hamilton & White, 

2008; Madison et al., 2009; Martin et 

al., 2007; Rhodes et al., 2006). Στο συ-

γκεκριµένο θέµα οι Martin και συνερ-

γάτες (2005), καθώς και οι Motl και 

συνεργάτες (2002) διαπίστωσαν ότι η 

«πρόθεση» δεν προβλέπει τη «Φ∆» και 

διατύπωσαν την άποψη ότι τα παιδιά 

έχουν τη δυσκολία να µεταφράζουν 

την «πρόθεση» µέσα στη συµπεριφορά 

(να πραγµατοποιούν τις προθέσεις τους 

για Φ∆ και να συµµετέχουν σε αυτές), 

ως αποτέλεσµα των εξωτερικών εµπο-

δίων, του µικρότερου ελέγχου στη συ-

µπεριφορά τους και της περιορισµένης 

αυτορύθµισης των δεξιοτήτων τους, σε 

σχέση µε τους ενήλικες. 

Βέβαια, το γεγονός ότι η «πρόθεση» 

των παιδιών για την εκτέλεση µιας συ-

µπεριφοράς είναι ένα χαρακτηριστικό 

το οποίο µπορεί να παρουσιάσει διακυ-

µάνσεις, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συν-

θήκες που επικρατούν τη συγκεκριµένη 

στιγµή, µπορεί να δικαιολογήσει το 

ανωτέρω αποτέλεσµα. Μία άλλη πιθα-

νή εξήγηση στην παρούσα µελέτη, 

αποτελεί το γεγονός ότι η ΦΑ στο σχο-

λείο είναι µάθηµα υποχρεωτικό και 

όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα καλύ-

πτει ένα σηµαντικό µέρος της δραστη-

ριότητας των µαθητών/τριών. Είναι 

εποµένως λογικό κάποιοι µαθητές 

/τριες να παρουσιάζουν σηµαντικά επί-

πεδα Φ∆, λόγω της συµµετοχής τους 

στη ΦΑ, ενώ δεν έχουν την πρόθεση να 

συµµετέχουν σε Φ∆. Τέλος, η συµπερι-

φορά που προβλέπεται είναι συµπερι-

φορά που εκτελείται τη στιγµή που 

αξιολογείται, ενώ η «πρόθεση» που 

αξιολογείται τη στιγµή που µετριέται, 

είναι «πρόθεση» για µελλοντική συ-

µπεριφορά. Το γεγονός αυτό µπορεί να 

δικαιολογήσει, εν µέρει, τη χαµηλή δύ-

ναµη της πρόβλεψης της «Φ∆» από την 

«πρόθεση» για Φ∆. 

Σχετικά µε την πρόβλεψη της «πρό-

θεσης» από τις ανεξάρτητες µεταβλη-

τές, στην παρούσα µελέτη τα ποσοστά 

της διακύµανσης της «πρόθεση» για 

Φ∆ εµφανίζονται σχεδόν παρόµοια µε 

αυτά της µελέτης των Rhodes και 

συνεργατών (2006), σύµφωνα µε τα 

οποία οι ανεξάρτητες µεταβλητές εξή-

γησαν το 74%-76% της διακύµανσης 

της «πρόθεσης» για Φ∆ σε παιδιά από 

τον Καναδά. Αντίθετα, τα συγκεκριµέ-

να ποσοστά παρουσιάστηκαν υψηλότε-

ρα από αυτά που παρατηρήθηκαν όχι 

µόνο σε αρχικές έρευνες (Craig et al., 

1996; Hagger et al., 2001; Mummery, 

Spence, & Hudec, 2000), αλλά και σε 

µεταγενέστερες (Hagger et al., 2002; 

Martin et al., 2007; Rhodes et al., 2006; 

Trost et al., 2002). Αν και τα ποσοστά 

της διακύµανσης της «πρόθεση» για 

Φ∆, στην παρούσα µελέτη κρίνονται 

αρκετά ικανοποιητικά, η «πρόθεση» 

προβλέφτηκε σηµαντικά µόνο από τις 

«στάσεις» προς τη Φ∆ και στις τρεις 

µετρήσεις. Αρκετοί βέβαια ερευνητές 

έχουν υποστηρίξει τον σηµαντικό ρόλο 

που διαδραµατίζουν οι στάσεις των 

παιδιών τόσο στην πρόθεσή τους για 

άσκηση όσο και στη δραστηριότητά 

τους (Craig et al., 1996; Hagger et al., 

2001, 2002; Hamilton & White, 2008; 

Martin et al., 2007; Madison et al., 

2009; Motl et al., 2002; Trost et al., 

2002). Παρόλα αυτά, έχουν καταγρα-

φεί δεδοµένα σε παιδιά από τον Κανα-

δά, στα οποία οι «στάσεις» προς τη Φ∆ 

δεν προέβλεψαν σηµαντικά τη «Φ∆» 

των παιδιών (Rhodes et al., 2006). 
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Όσον αφορά στην προβλεπτική ικα-

νότητα του «αντιλαµβανόµενου ελέγ-

χου», αρκετοί ερευνητές δεν έχουν δια-

πιστώσει τη σηµαντική συνεισφορά 

του στην πρόβλεψη της «πρόθεσης» 

για Φ∆ (De Bruijn et al., 2006; Hagger 

et al., 2001; Madison et al., 2009; Motl 

et al., 2002). Εν τούτοις, δεν είναι λίγοι 

και αυτοί που υποστηρίζουν τα αντίθε-

τα αποτελέσµατα (Craig et al., 1996; 

Hammilton & White, 2008; Martin et 

al., 2005; Martin et al., 2007; Martin et 

al., 2008; Rhodes et al., 2006; Trost et 

al., 2002).  

Επίσης, οι «υποκειµενικές νόρµες» 

σε πολλές µελέτες, εµφανίζονται αφ’ 

ενός να µη σχετίζονται µε συµπεριφο-

ρές που έχουν σχέση µε την υγεία και 

αφ’ ετέρου να επηρεάζουν λιγότερο τις 

συµπεριφορές από ότι οι «στάσεις» και 

ο «αντιλαµβανόµενος έλεγχος» (Godin 

& Kok, 1996). Για το λόγο αυτό, η ση-

µαντικότητα των «υποκειµενικών νορ-

µών», ως παράγοντας που µπορεί να 

προβλέψει την «πρόθεση» για συµµε-

τοχή σε Φ∆, ποικίλλει µεταξύ των µε-

λετών. Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις 

οι «υποκειµενικές νόρµες» δεν εµφανί-

ζονται ως οι άµεσοι προβλεπτές της 

«πρόθεσης» των παιδιών για Φ∆ ή της 

«Φ∆», αλλά επιδρούν έµµεσα, µέσω 

άλλων παραγόντων/µεταβλητών, όπως 

η αυτοαποτελεσµατικότητα, οι στάσεις, 

η αντίληψη ότι το παιδί είναι δραστή-

ριο κ.ά. (Baker, Little, & Brownell, 

2003; Beets et al., 2007; Bélanger-

Gravel & Godin, 2010; Davidson et al., 

2010; Trost et al., 2003). Το γεγονός 

αυτό ίσως αποτελεί την αιτία που οι 

«υποκειµενικές νόρµες» δεν αποτελούν 

τους σηµαντικούς προβλεπτές σε ορι-

σµένα θεωρητικά προτεινόµενα µοντέ-

λα.  

Παράλληλα, τα ανωτέρω αποτελέ-

σµατα δεν επιβεβαίωσαν, όπως αναµε-

νόταν, αποτελέσµατα στα οποία έχει 

υποστηριχθεί η σηµαντική πρόβλεψη 

της «πρόθεσης» για Φ∆ από την 

«αυτοαποτελεσµατικότητα» στη Φ∆ 

(Bélanger-Gravel & Godin, 2010; 

Hagger et al., 2001; Martin et al., 2008; 

Saunders et al., 1997; Trost et al., 

2002). Τέλος, αν και τα αντιλαµβανό-

µενα εµπόδια στην άσκηση σχετίζονται 

αρνητικά µε τη Φ∆ των παιδιών 

(Biddle et al., 2004; Patnode et al., 

2010; Sallis et al., 2000), στην παρού-

σα µελέτη τα παιδιά δεν αντιλαµβάνο-

νται ως εµπόδια τους εξεταζόµενους 

παράγοντες. Ενδεχοµένως, η έλλειψη 

χρόνου στη συγκεκριµένη ηλικία δεν 

έχει γίνει ακόµα εµφανής. Οι σχολικές 

υποχρεώσεις των παιδιών δεν είναι 

τόσο πολλές ώστε να τους στερούν τη 

συµµετοχή τους σε Φ∆ και τα παιδιά 

κατά πλειοψηφία δεν ασχολούνται µε 

δουλειές του σπιτιού. Παρόµοια, τα 

παιδιά δεν έχουν την έλλειψη αθλητι-

κού εξοπλισµού, αθλητικής περιβολής 

ή χώρου άθλησης και για αυτό δεν 

θεωρούν τους συγκεκριµένους παράγο-

ντες εµπόδια στον σχεδιασµό τους να 

παίξουν και να δραστηριοποιηθούν. 

Τέλος, η έλλειψη συνασκούµενου, η 

επάρκεια της ΦΑ στο σχολείο, η κόπω-

ση και η προτίµηση άλλων πραγµάτων 

φαίνεται ότι δεν αποτελούν παράγοντες 

που εµποδίζουν την πρόθεσή τους να 

συµµετέχουν σε Φ∆ ή τη δραστηριότη-

τά τους.  

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, για να 

είναι επιτυχείς οι προσπάθειες, οι τα-

κτικές, οι στρατηγικές και οι παρεµβά-

σεις για αύξηση της Φ∆ των παιδιών 

θα πρέπει να στοχεύουν στο να από-

κτήσουν τα παιδιά τον έλεγχο του εαυ-

τού τους, να είναι αυτοί που θα αποφα-

σίζουν για τη Φ∆ τους, να πιστέψουν 

ότι είναι εύκολο για αυτούς να ασκού-

νται και να αποκτήσουν την αντίληψη 

ότι έχουν τις απαραίτητες ικανότητες 

και δεξιότητες να συµµετέχουν τακτικά 

σε Φ∆ για να έχουν οφέλη στην υγεία 

τους. 
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5.6.2. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων 

της Υγιεινής ∆ιατροφής 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τα 

ποσοστά της διακύµανσης της «Υ∆» 

που ερµηνεύτηκαν από τους εξεταζό-

µενους προβλεπτές µπορούν να κρι-

θούν ικανοποιητικά, αφού εµφανίστη-

καν υψηλότερα από αυτά που έχουν 

εξηγηθεί σε άλλες ερευνητικές διαδι-

κασίες. Στα συγκεκριµένα όµως µοντέ-

λα έχουν ενσωµατωθεί και άλλοι παρά-

γοντες προσωπικοί, κοινωνικοί και πε-

ριβαλλοντικοί, εκτός από τα δοµικά 

στοιχεία της Σχεδιασµένης Συµπεριφο-

ράς και της Κοινωνικογνωστικής Θεω-

ρίας, λόγω της παρατηρούµενης συσχέ-

τισής τους µε την «Υ∆» (Arredondo, 

Elder, Ayala, Campbell, Baquero, & 

Duerksen, 2006; Dave, Evans, Pfeiffer, 

Watkins, & Saunders, 2010; Patrick & 

Nicklas, 2005; Shepherd et al., 2006). 

Μέχρι τώρα έχουν δηµοσιευτεί µελέτες 

στις οποίες έχουν ερµηνευτεί ποσοστά 

µεγαλύτερα από το 30% της διακύµαν-

σης της «Υ∆» (Bere & Klepp 2005; 

Cullen, Baranowski, Owens, Marsh, 

Rittenberry, & de Moor, 2003; Fila & 

Smith, 2006; Lytle et al., 2003; 

Reinaerts et al., 2007), όπως και µελέ-

τες µε ποσοστά µικρότερα από το 20% 

(Domel et al., 1996; Kristjansdottir, 

Thorsdottir, de Bourdeaudhuij, Due, 

Wind, & Klepp, 2006; Lien et al., 

2002; Resnicow et al., 1997; Zabinski 

et al., 2006). Ειδικότερα, εντοπίστηκε 

ότι το 50% της διακύµανσης της κατά-

νάλωσης φρούτων ερµηνεύτηκε από 

την προτίµηση, τις υποκειµενικές νόρ-

µες, την «αυτοαποτελεσµατικότητα», 

την «πρόθεση», τη διαθεσιµότητα, την 

κατανάλωση φρούτων από τους γονείς 

και από τη συνήθεια και το 33% της 

διακύµανσης των λαχανικών από τις 

προτιµήσεις, την «αυτοαποτελεσµατι-

κότητα», την «πρόθεση», την έκθεση 

λαχανικών, την κατανάλωση λαχανι-

κών από τους γονείς και από την συνή-

θεια (Reinaerts et al., 2007). Παράλλη-

λα, παρατηρήθηκε ότι το 30% της δια-

κύµανσης της «Υ∆» των αγοριών εξη-

γήθηκε από τις υποκειµενικές νόρµες 

και τον «αντιλαµβανόµενο έλεγχο» και 

το 45% της διακύµανσης της «Υ∆» 

των κοριτσιών από τα «αντιλαµβανό-

µενα εµπόδια», τις «στάσεις», τις υπο-

κειµενικές νόρµες και την «αυτοαποτε-

λεσµατικότητα» (Fila & Smith, 2006). 

Τα διαφορετικά ποσοστά ερµηνείας 

της διακύµανσης της «Υ∆» στις µέχρι 

τώρα ερευνητικές διαδικασίες πρόβλε-

ψης, πιθανώς να οφείλονται: (α) στους 

διαφορετικούς εξεταζόµενους προβλε-

πτές σε κάθε µελέτη, (β) στα διαφορε-

τικά χαρακτηριστικά των δειγµάτων 

που συµµετείχαν στις µελέτες και (γ) 

στη χρήση διαφορετικών κλιµάκων 

αξιολόγησης τόσο των εξεταζόµενων 

παραγόντων όσο και της Υ∆ των παι-

διών. 

Επίσης, στην παρούσα µελέτη ως οι 

πιο σηµαντικοί προβλεπτές της «Υ∆» 

των παιδιών εµφανίστηκαν ο «αντιλαµ-

βανόµενος έλεγχος» µε µέτριες θετικές 

φορτίσεις και µε µέτρια συνολική επί-

δραση, η «χαµηλή αυτοαποτελεσµατι-

κότητα» στην Υ∆» µε µικρές φορτίσεις 

και µε µικρή συνολική επίδραση και η 

«υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα» 

στην Υ∆» µε µικρές θετικές φορτίσεις 

και µε µικρή συνολική επίδραση, µόνο 

στην 3
η
 µέτρηση.  

Ο «αντιλαµβανόµενος έλεγχος» πα-

ρουσίασε µεγαλύτερες φορτίσεις από 

τους παράγοντες της «αυτοαποτελε-

σµατικότητας», καθώς εµφανίστηκε 

σηµαντικός και στις τρεις µετρήσεις, 

δείχνοντας ότι είναι ένα δοµικό στοι-

χείο θεωρίας που διαφέρει ουσιαστικά 

από την «αυτοαποτελεσµατικότητα». 

Συνεπώς, όσο οι µαθητές/τριες πιστεύ-

ουν ότι µπορούν να ανταπεξέρχονται 

στις δυσκολίες και να υπερπηδούν τα 

εµπόδια που εµφανίζονται στην κατα-

νάλωση Υ∆ και όσο πιστεύουν ότι 

έχουν την ικανότητα να τρέφονται 

υγιεινά, τόσο περισσότερο καταναλώ-
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νουν φρούτα και λαχανικά. Η σηµαντι-

κή συνεισφορά του «αντιλαµβανόµε-

νου ελέγχου» και της «αυτοαποτελε-

σµατικότητας» στην «Υ∆» έχει ανα-

φερθεί σε αρκετές µελέτες (Bere & 

Klepp, 2005; Gracey et al., 1996; Fila 

& Smith, 2006; Reinaerts et al., 2007; 

Verreecken et al., 2005; Wind et al., 

2006). Αναλυτικότερα, σε παιδιά από 

την Αµερική, ο «αντιλαµβανόµενος 

έλεγχος» προέβλεψε σηµαντικά την 

«Υ∆» αγοριών, εξηγώντας ένα επι-

πλέον ποσοστό 8.7% στην πρόβλεψη 

της «Υ∆» από τις «υποκειµενικές νόρ-

µες», ενώ η «αυτοαποτελεσµατικότη-

τα» προέβλεψε σηµαντικά την «Υ∆» 

των κοριτσιών, εξηγώντας ένα επι-

πλέον ποσοστό 23.3% στην πρόβλεψη 

της «Υ∆» από τα «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια» και τις «στάσεις» (Fila & 

Smith, 2006). Επιπλέον, σε παιδιά από 

την Ολλανδία η «αυτοαποτελεσµατικό-

τητα» προέβλεψε σηµαντικά τόσο την 

κατανάλωση φρούτων όσο και την κα-

τανάλωση λαχανικών (Reinaerts et al., 

2007), όπως επίσης, σε παιδιά από τη 

Νορβηγία η «αυτοαποτελεσµατικότη-

τα» προέβλεψε σηµαντικά όχι µόνο την 

αρχική κατανάλωση φρούτων και λα-

χανικών αλλά και τη µελλοντική (Bere 

& Klepp, 2005). 

Αντίθετα, στην παρούσα µελέτη, η 

«πρόθεση» δεν προέβλεψε σηµαντικά 

την «Υ∆» των παιδιών, εύρηµα που 

µπορεί να ερµηνευτεί από το γεγονός 

ότι η πρόθεση για εκτέλεση µιας συ-

µπεριφοράς στην παιδική ηλικία µετα-

βάλλεται πιο εύκολα µέσα στο χρόνο. 

Αντίστοιχα αποτελέσµατα έχουν πα-

ρουσιαστεί σε σχετικές µελέτες (Bere 

& Klepp 2005; Fila & Smith, 2006). 

Συγκεκριµένα, οι Bere και Klepp 

(2005) διαπίστωσαν ότι η «πρόθεση» 

δεν προβλέπει ούτε την αρχική ούτε τη 

µελλοντική κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών σε παιδιά από τη Νορβηγία 

και οι οι Fila και Smith, (2006) παρα-

τήρησαν ότι η «πρόθεση» δεν προβλέ-

πει την κατανάλωση «Υ∆» σε παιδιά 

από την Αµερική. Η απουσία συσχέτι-

σης µεταξύ «πρόθεσης» και «Υ∆» ση-

µαίνει ότι κάποιοι άλλοι παράγοντες 

επιδρούν στην «Υ∆» των παιδιών. Πι-

θανώς, η «πρόθεση» για Υ∆ στην ηλι-

κία αυτή να αλλάζει ανάλογα µε τις 

εξωτερικές συνθήκες και να επηρεάζε-

ται από άλλους εξωτερικούς παράγο-

ντες, χωρίς να µπορεί να διατηρηθεί 

σταθερή, όπως συµβαίνει στους ενήλι-

κες (Conner, Sheeran, Norman, & 

Armitage, 2000), ή η διαµόρφωση των 

«προθέσεων» για Υ∆ να µην αποτελεί 

προτεραιότητα στα παιδιά αυτής της 

ηλικίας, για αυτό και δεν προβλέπουν 

την Υ∆ τους. Από την άλλη πλευρά, 

στα µέχρι τώρα ερευνητικά δεδοµένα, 

υποστηρίζεται η σηµαντική πρόβλεψη 

της «Υ∆» από την «πρόθεση» 

(Backman, Haddad, Lee, Jonston, & 

Hodgkin, 2002; Hewitt & Stephens, 

2007; Reinaerts et al., 2007). Πιο ανα-

λυτικά, η «πρόθεση» παιδιών, ηλικίας 

4-12 ετών από την Ολλανδία, αποτέλε-

σε σηµαντικό προβλεπτή όχι µόνο της 

κατανάλωσης φρούτων, αλλά και της 

κατανάλωσης λαχανικών, συνεισφέρο-

ντας στην ερµηνεία των µοντέλων 

(εξηγήθηκε το 50% της διακύµανσης 

της κατανάλωσης των φρούτων και το 

33% των λαχανικών) (Reinaerts et al., 

2007).  

Όσον αφορά στην πρόβλεψη της 

«πρόθεσης» για «Υ∆» από τις ανεξάρ-

τητες µεταβλητές, στην παρούσα µελέ-

τη, ερµηνεύτηκε σηµαντικό ποσοστό 

της διακύµανσής της, ενώ προβλέφτη-

κε σηµαντικά από τον «αντιλαµβανό-

µενο έλεγχο» και τις «στάσεις». Επο-

µένως, όσο οι µαθητές/τριες πιστεύουν 

ότι µπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυ-

σκολίες και να υπερπηδήσουν τα εµπό-

δια που εµφανίζονται στην κατανάλω-

ση Υ∆ και όσο θετικότερες στάσεις 

έχουν προς την Υ∆, τόσο µεγαλύτερη 

είναι η πρόθεσή τους να τρέφονται 

υγιεινά. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα 
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έχει υποστηριχθεί και από άλλους 

ερευνητές (Backman et al., 2002; Fila 

& Smith, 2006; Hewitt & Stephens, 

2007; Pawlak & Malinauskas, 2008).  

Αντίθετα, στη συγκεκριµένη µελέτη 

οι παράγοντες της «αυτοαποτελεσµατι-

κότητας» και των «αντιλαµβανόµενων 

εµποδίων» δεν εµφανίστηκαν σηµαντι-

κοί προβλεπτές της «πρόθεσης» για 

Υ∆ των παιδιών, γεγονός που δεν υπο-

στηρίζεται από αρκετούς ερευνητές 

(Fila & Smith, 2006; Lien et al., 2002). 

Βέβαια, η µη σηµαντική πρόβλεψη των 

παραγόντων των «αντιλαµβανόµενων 

εµποδίων» δεν ήταν αναµενόµενη για 

το λόγο ότι αρκετοί ερευνητές έχουν 

διαπιστώσει τη σηµαντική σχέση 

αυτών µε την κατανάλωση Υ∆ και 

εκτός αυτών, έχουν δηµοσιευτεί και 

µελέτες που έχουν διερευνήσει 

θεωρητικά µοντέλα πρόβλεψης της Υ∆ 

συµπεριλαµβάνοντας τα «αντιλαµβα-

νόµενα εµπόδια» στην Υ∆ (Gracey et 

al., 1996; Lytle et al., 2003; Monge-

Rojas, Garita, Sánchez, & Muñoz, 

2005; Shepherd et al., 2006; Wind et 

al., 2006). Ενδεχοµένως, ο «αντιλαµ-

βανόµενος έλεγχος» που δείχνει το πό-

σο εύκολο ή δύσκολο είναι στο άτοµο 

να ακολουθήσει µια Υ∆, περιλαµβάνει 

τους περιβαλλοντικούς παράγοντες 

(διαθεσιµότητα, κόστος, ευκολίες στην 

οικογένεια κ.ά.), τους προσωπικούς πα-

ράγοντες (πειθαρχία, έλεγχος, συγκρά-

τηση προς τη µη Υ∆) και την έλλειψη 

γνώσεων σχετικά µε την Υ∆, που θεω-

ρούνται εµπόδια στην Υ∆. Συνεπώς,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στην παρούσα µελέτη ο «αντιλαµβανό-

µενος έλεγχος», ως σηµαντικός προ-

βλεπτής της «πρόθεσης» και της «Υ∆», 

πιθανώς, καλύπτει την άµεση πρόβλε-

ψη της «πρόθεσης» και την έµµεση 

πρόβλεψη της «Υ∆» από τα «αντιλαµ-

βανόµενα εµπόδια».  

Τέλος, ορισµένες ανεξάρτητες µετά-

βλητές παρουσίασαν στις τρεις µετρή-

σεις, άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητι-

κή φόρτιση. Ένας λόγος που µπορεί να 

θεωρηθεί ως αιτία είναι το γεγονός ότι 

η «πρόθεση των παιδιών» για Υ∆ µε-

ταβάλλεται συνήθως ανάλογα µε το 

χρόνο και τις καταστάσεις. Στη συγκε-

κριµένη ηλικία τα παιδιά αλλάζουν πιο 

εύκολα τις προθέσεις τους για την 

εκτέλεση ορισµένων συµπεριφορών.  

Συµπερασµατικά λοιπόν, για να εί-

ναι επιτυχείς οι προσπάθειες, οι τακτι-

κές και οι στρατηγικές υιοθέτησης Υ∆ 

από τα παιδιά και για να είναι αποτελε-

σµατικά τα παρεµβατικά προγράµµατα 

αύξησης της Υ∆ τους, θα πρέπει να 

στοχεύουν στο να αποκτήσουν τα παι-

διά τον έλεγχο του εαυτού τους σχετι-

κά µε τη διατροφή τους και να πιστέ-

ψουν ότι είναι εύκολο για αυτούς να 

τρέφονται υγιεινά. Επιπλέον, θα πρέπει 

τα παιδιά να αποκτήσουν την αντίληψη 

ότι έχουν τις απαραίτητες ικανότητες 

και δεξιότητες, να πιστέψουν δηλ. ότι 

είναι ικανά και άξια να τρέφονται 

υγιεινά, αποφεύγοντας τις ανθυγιεινές 

τροφές για την προάσπιση της υγείας 

τους. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από την επεξεργασία και τη συζή-

τηση των αποτελεσµάτων της παρού-

σας µελέτης προκύπτουν τα ακόλουθα 

συµπεράσµατα: 

1. Τα ποσοστά των δραστήριων 

µαθητών/τριών κυµαίνονται από 69.7% 

έως 83.2% στις τρεις µετρήσεις, µε βά-

ση το κριτήριο συµµετοχής σε Φ∆ των 

παιδιών που προτείνεται από το 

«United Kingdom Expert Consensus» 

(Cavil et al., 2001). Εποµένως, σηµα-

ντικά εµφανίζονται τα ποσοστά των µη 

δραστήριων παιδιών, για τη συγκεκρι-

µένη ηλικία, γεγονός που δείχνει την 

ανάγκη σχεδιασµού και εφαρµογής πα-

ρεµβατικών προγραµµάτων άσκησης, 

στρατηγικών, πρακτικών και τακτικών, 

µέσω των οποίων όλοι οι µαθητές/τριες 

να παρακινούνται και να ενθαρρύνο-

νται να συµµετέχουν σε Φ∆.  

2. Στη διάρκεια του σχολικού έτους 

(από την 1
η
 στην 3

η
 µέτρηση) αυξήθη-

καν όλοι οι δείκτες της Φ∆. Η σηµαντι-

κή αύξηση της Φ∆ εντός του σχολείου 

µαρτυρεί τον σηµαντικό ρόλο που µπο-

ρεί να διαδραµατίσει το σχολείο, µε το 

να παρέχει στους/στις µαθητές/τριες τις 

ευκαιρίες να ενεργοποιούνται στη 

διάρκεια της ΦΑ και στα διαλείµµατα 

και να συµµετέχουν σε παιγνίδια, εσω-

τερικά πρωταθλήµατα και αθλητικές 

σχολικές δραστηριότητες. 

3. Τα αγόρια (71.3%, 75.0% και 

86.9%, στις τρεις µετρήσεις, αντίστοι-

χα) είναι περισσότερο δραστήρια από 

τα κορίτσια (66.6%, 64.4% και 76%) 

και οι µαθητές/τριες της Ε΄ τάξης 

(71.3%, 75.0% και 86.9%), είναι πιο 

δραστήριοι/ες σε ορισµένα χρονικά 

διαστήµατα από τους/τις µαθητές/ τριες 

της ΣΤ΄ τάξης (68.5%, 72.8% και 

80.3%). Βιολογικοί, ψυχολογικοί και 

κοινωνικοί παράγοντες διαµορφώνουν 

τα διαφορετικά επίπεδα δραστηριότη-

τας µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Οι 

γονείς, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι 

ερευνητές και γενικότερα οι ειδικοί και 

οι φορείς προαγωγής υγείας, πρέπει να 

παρακινούν ιδιαίτερα τα κορίτσια και 

τα µεγαλύτερα παιδιά να δραστηριο-

ποιούνται, να βοηθούν και να διευκο-

λύνουν τη συµµετοχή τους σε Φ∆, να 

δηµιουργούν ευκαιρίες και προϋποθέ-

σεις για την κινητοποίησή τους και να 

σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν παρεµ-

βατικά προγράµµατα αύξησης της Φ∆ 

που να στοχεύουν στους συγκεκριµέ-

νους πληθυσµούς.  

4. Τα ποσοστά των παιδιών που 

αφιερώνουν πάνω από δύο ώρες την 

ηµέρα σε δραστηριότητες οθόνης (τη-

λεθέαση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, 

ηλεκτρονικά παιγνίδια), που θεωρείται 

το ανώτερο επιτρεπτό όριο για την 

υγεία των παιδιών, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του U.S. Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) (Strong 

et al., 2005), κυµαίνονται από 39.4% 

έως 45.9% στις τρεις µετρήσεις, ποσο-

στά τα οποία κρίνονται υψηλά για τη 

συγκεκριµένη ηλικία.  

5. Τα ποσοστά των παιδιών που 

αφιερώνουν πάνω από δύο ώρες την 

ηµέρα στη µελέτη, στην εκτέλεση σχο-

λικών εργασιών στο σπίτι και στα φρο-

ντιστηριακά µαθήµατα ξένων γλωσσών 

που τα παιδιά αυτής της ηλικίας συνη-

θίζουν να παρακολουθούν, εκτός του 

σχολείου, κυµαίνονται από 91.4% έως 

93.8% στις τρεις µετρήσεις. Είναι προ-

φανής η αναγκαιότητα αφ’ ενός να 

σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν από-

τελεσµατικά παρεµβατικά προγράµµα-

τα, στρατηγικές και πρακτικές για τον 

περιορισµό των δραστηριοτήτων οθό-

νης και αφ’ ετέρου να γίνουν προσπά-

θειες προαγωγής και παρακίνησης για 

συµµετοχή σε Φ∆. 

6. Στη διάρκεια του διδακτικού χρό-

νου (από την 1
η
 στην 3

η
 µέτρηση) 

µειώθηκε ο χρόνος που οι µαθητές 

/τριες αφιέρωναν σε ΚΣ. Η αύξηση της 
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Φ∆ συµβάλλει στη µείωση των ΚΣ, 

αφού ο ΧΦ∆ µπορεί να αντικαταστήσει 

τον ΧΚΣ. Οι προσπάθειες εποµένως 

µείωσης των δραστηριοτήτων οθόνης 

θα πρέπει να συνοδεύονται µε προσπά-

θειες αύξησης της Φ∆.  

7. Τα αγόρια αφιερώνουν τον ίδιο 

χρόνο µε τα κορίτσια σε ΚΣ, αν και 

διαθέτουν τον χρόνο τους σε διαφορε-

τικές ΚΣ από ότι τα κορίτσια. Ανε-

ξάρτητα από αυτό οι κίνδυνοι παραµέ-

νουν οι ίδιοι και για τα δύο φύλα. Επο-

µένως, οι γονείς, οι ειδικοί και ιδιαί-

τερα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

ενηµερώνουν εξίσου τους µαθητές και 

τις µαθήτριες.  

8. Τα ποσοστά των µαθητών/τριών 

που σύµφωνα µε τη ∆ιατροφική Πυρα-

µίδα (US Department of Agriculture, 

1992), ικανοποιούν τις προτεινόµενες 

µερίδες κατανάλωσης γαλακτοκοµικών 

κυµαίνονται από 60.0% έως 66.6%, δη-

µητριακών από 1.2% έως 1.5%, πρω-

τεϊνούχων τροφών από 9.9% έως 

17.9%, φρούτων από 46.6% έως 

53.2%, λαχανικών από 0.2% έως 0.7% 

και φρούτων και λαχανικών από 9.0% 

έως 9.8%, στις τρεις µετρήσεις αντί-

στοιχα. Όπως φαίνεται, πάνω από τα 

µισά παιδιά καταναλώνουν τις προτει-

νόµενες µερίδες γαλακτοκοµικών και 

σχεδόν τα µισά τις προτεινόµενες µερί-

δες φρούτων. Αντίθετα, ένα στα δέκα 

παιδιά καταναλώνει τις προτεινόµενες 

µερίδες φρούτων και λαχανικών την 

ηµέρα (πέντε µερίδες την ηµέρα), ενώ 

λίγα παιδιά καταναλώνουν τις προτει-

νόµενες µερίδες δηµητριακών και πρω-

τεϊνούχων τροφών. Συνεπώς, η διατρο-

φή των ελληνοπαίδων, αν και περι-

λαµβάνει ακόµα γαλακτοκοµικά και 

φρούτα, είναι πτωχή σε δηµητριακά, 

πρωτεϊνούχες τροφές και λαχανικά. 

Απαραίτητος λοιπόν, ο σχεδιασµός 

προγραµµάτων παρέµβασης, στρατηγι-

κών και πρακτικών στα σχολεία, στην 

οικογένεια και στους χώρους που συ-

χνάζουν τα παιδιά για να γευµατίσουν, 

ώστε να προαχθεί η Υ∆ και κατ’ επέ-

κταση η υγεία τους.  

9. Στη διάρκεια του σχολικού έτους 

(από την 1
η
 στην 3

η
 µέτρηση) η συχνό-

τητα κατανάλωσης γαλακτοκοµικών, 

δηµητριακών και πρωτεϊνούχων τρο-

φών µειώθηκε, η συχνότητα κατανά-

λωσης λαχανικών και ανθυγιεινών τρο-

φών παρέµεινε η ίδια και η συχνότητα 

κατανάλωσης φρούτων αυξήθηκε. Η 

αύξηση της Φ∆ των µαθητών συνοδεύ-

τηκε από την µείωση των ΚΣ και την 

αύξηση της κατανάλωσης φρούτων, 

συνύπαρξη η οποία έχει υποστηριχθεί 

και από άλλους ερευνητές κατά το 

παρελθόν (Anderson et al., 2009; 

Melkevik et al., 2010). Προσπάθειες 

λοιπόν που επικεντρώνονται ταυτόχρο-

να στις ανωτέρω συµπεριφορές θα 

είναι πιο αποτελεσµατικές και θα βοη-

θήσουν ουσιαστικά τα παιδιά από τη 

µικρή τους ηλικία να υιοθετήσουν 

υγιεινές συµπεριφορές, προασπίζοντας 

την υγεία τους και βελτιώνοντας την 

ποιότητα της ζωής τους. Το σχολείο 

αποτελεί το καταλληλότερο χώρο όπου 

µπορούν να εφαρµοστούν στρατηγικές 

ενίσχυσης και παρακίνησης µέσω της 

ΦΑ, των προγραµµάτων Αγωγής Υγεί-

ας, των ∆ιαθεµατικών προσεγγίσεων, 

του Ολοήµερου Σχολείου και όλων των 

αθλητικών σχολικών δραστηριοτήτων. 

10. Τα αγόρια καταναλώνουν περισ-

σότερες ανθυγιεινές τροφές (στις τρεις 

µετρήσεις), λιγότερα φρούτα και λαχα-

νικά (2
η
 µέτρηση) και λιγότερα γαλα-

κτοκοµικά (1
η
 και 2

η
 µέτρηση) σε σχέ-

ση µε τα κορίτσια και οι µαθητές/τριες 

της Ε΄ τάξης καταναλώνουν πιο συχνά 

γαλακτοκοµικά στην 3
η
 µέτρηση, 

δηµητριακά στις τρεις µετρήσεις και 

ανθυγιεινές τροφές στην 1
η
 και 2

η
 µέ-

τρηση σε σχέση µε τους/τις µαθητές 

/τριες της ΣΤ΄ τάξης. Το µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για τη διατήρηση του ιδα-

νικού βάρους, οι θετικότερες στάσεις 

και οι περισσότερες πληροφορίες για 

την Υ∆ οδηγούν τα κορίτσια να ακο-
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λουθούν υγιεινότερες ∆Σ σε σχέση από 

ότι τα αγόρια (Erenogloy et al., 2006; 

Sandvik et al., 2005). Οι µικρότεροι/ες 

µαθητές/τριες, ενώ καταναλώνουν πιο 

συχνά δηµητριακά, καταναλώνουν πιο 

συχνά ανθυγιεινές τροφές σε σχέση µε 

τους/τις µεγαλύτερους/ες µαθητές 

/τριες. Πιθανώς, η ενηµέρωση και η 

αύξηση γνώσεων µέσα από τις σχολι-

κές δραστηριότητες και τα προγράµµα-

τα, τους/τις βοηθούν να αλλάξουν τις 

στάσεις προς τις ανθυγιεινές διατροφι-

κές συνήθειες. 

11. Με βάση τον ∆ΜΣ, τα ποσοστά 

των λιπόβαρων µαθητών/τριών κυµαί-

νονται από 3.9% έως 5.8%, των νορµο-

βαρών από 57.1% έως 59.8%, των 

υπέρβαρων από 26.9% έως 29.4% και 

των παχύσαρκων από 6.3% έως 9.5% 

στις τρεις µετρήσεις. Το ποσοστό δηλ. 

των παιδιών που έχουν φυσιολογικό 

βάρος ανέρχεται περίπου στο 60%, ενώ 

το ποσοστό των παιδιών που είναι 

υπέρβαρα και παχύσαρκα στο 38%. Τα 

επίπεδα του υπερβάλλοντος βάρους και 

παχυσαρκίας στην Ελλάδα είναι λίγο 

χαµηλότερα από αυτά που ανιχνεύο-

νται στις χώρες της Αµερικής και υψη-

λότερα από αυτά που διαπιστώνονται 

στην Ασία, Αφρική, Ωκεανία και σε 

αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Η εγκατά-

λειψη της παραδοσιακής Μεσογειακής 

∆ιατροφής, οι διαφηµίσεις ανθυγιεινών 

τροφών στην τηλεόραση, η µείωση της 

Φ∆, η αύξηση των ΚΣ και η παχυ-

σαρκία των γονέων πρέπει να αντιµε-

τωπίζονται έγκαιρα και συστηµατικά.  

12. Στη διάρκεια του σχολικού 

έτους (από την 1
η
 στην 3

η
 µέτρηση) 

αυξήθηκε ο ∆ΜΣ και το % ΣΛ των µα-

θητών/τριών. Η ανίχνευση υψηλών επι-

πέδων υπερβάλλοντος βάρους και πα-

χυσαρκίας και ο συνεχής ρυθµός ανά-

πτυξή τους αναδεικνύουν το πρόβληµα 

της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα 

µας. Το συγκεκριµένο πρόβληµα θα 

πρέπει να κατανοηθεί από όλους, ώστε 

η οικογένεια, το σχολείο, οι ειδικοί και 

οι σχετικοί φορείς µε υπευθυνότητα 

και σύνεση να αναλάβουν κατάλληλες 

πρωτοβουλίες, να οργανώσουν δρά-

σεις, να σχεδιάσουν και να υλοποιή-

σουν παρεµβατικά προγράµµατα κατα-

πολέµησης της παιδικής παχυσαρκίας. 

13. Τα αγόρια εµφανίζουν µεγαλύ-

τερο ∆ΜΣ από ότι τα κορίτσια και στις 

τρεις µετρήσεις και οι µαθητές/τριες 

της ΣΤ΄ τάξης µεγαλύτερο ∆ΜΣ από 

τους/τις µαθητές/τριες της Ε΄ τάξης, 

µόνο στην 1
η
 µέτρηση. Αν η αξιολόγη-

ση του ∆ΜΣ γίνει µε βάση τα εκατο-

στηµόρια του ως προς την ηλικία 

(Dietz, & Bellizi, 1999), τότε ο ΜΟ 

των αγοριών (20.54 Kg/m
2
) βρίσκεται 

µεταξύ του 75
ου

 και 85
ου

 εκατοστηµο-

ρίου δηλ. στην κατηγορία των ελαφρά 

υπέρβαρων/υπέρβαρων παιδιών, ενώ ο 

ΜΟ των κοριτσιών (19.57 Kg/m
2
) βρί-

σκεται µεταξύ 50
ου

 και 75
ου

 εκατοστη-

µορίου δηλ. στην κατηγορία των παι-

διών µε φυσιολογικό βάρος. Αν και τα 

αγόρια εµφανίζονται περισσότερο δρα-

στήρια από τα κορίτσια, αφιερώνουν 

τον ίδιο χρόνο σε ΚΣ και ακολουθούν 

µία λιγότερη Υ∆ σε σχέση µε τα κορί-

τσια, µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν 

υψηλότερα ποσοστά υπερβάλλοντος 

βάρους και παχυσαρκίας από αυτά. Οι 

οργανωµένες και καλά σχεδιασµένες 

προσπάθειες, από όλους τους φορείς, 

αντιµετώπισης και καταπολέµησης της 

παιδικής παχυσαρκίας πρέπει να επι-

κεντρώνονται όχι µόνο στην αύξηση 

της Φ∆ αλλά και στη µείωση των ΚΣ 

και αύξηση της κατανάλωσης υγιεινών 

τροφών. 

14. Το οικονοµικό επίπεδο της οικο-

γένειας σχετίζεται θετικά µε τους δεί-

κτες της Φ∆ και τη συχνότητα κατανά-

λωσης γαλακτοκοµικών και αρνητικά 

µε τον ΧΚΣ των µαθητών/τριών. Επι-

πλέον, το µορφωτικό επίπεδο της µητέ-

ρας σχετίζεται θετικά µε τους δείκτες 

της Φ∆ των µαθητών/τριών και το 

µορφωτικό επίπεδο των γονέων σχετί-

ζεται θετικά µε τη συχνότητα κατανά-
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λωσης γαλακτοκοµικών και αρνητικά 

µε τη συχνότητα κατανάλωσης ανθυ-

γιεινών τροφών, τον ∆ΜΣ και το % ΣΛ 

των µαθητών/τριών. Τα παιδιά που 

προέρχονται από οικογένειες υψηλού 

οικονοµικού και µορφωτικού επιπέδου 

έχουν µεγαλύτερη υλικοτεχνική και 

συναισθηµατική υποστήριξη από τους 

γονείς, όπως π.χ. εγγράφονται πιο συ-

χνά σε αθλητικούς συλλόγους, έχουν 

µεγαλύτερη πρόσβαση στις ευκολίες, 

υποστηρίζονται οικονοµικά, εφοδιάζο-

νται µε τον απαραίτητο αθλητικό εξο-

πλισµό, µεταφέρονται πιο εύκολα 

στους χώρους άθλησης, αντιλαµβάνο-

νται λιγότερα εµπόδια και ενθαρρύνο-

νται περισσότερο από τους γονείς τους. 

Επιπλέον, οι πιο µορφωµένοι και οικο-

νοµικά ανεξάρτητοι γονείς φαίνεται να 

είναι πιο ενήµεροι για το πρόβληµα της 

παχυσαρκίας και προστατεύουν πιο 

αποτελεσµατικά τα παιδιά τους από 

τον κίνδυνο του υπερβάλλοντος βά-

ρους και της παχυσαρκίας, προτρέπο-

ντας τα να τρέφονται υγιεινά και να 

αποφεύγουν τις ΚΣ. ∆ιαφαίνεται λοι-

πόν, η ανάγκη ενηµέρωσης και των οι-

κογενειών από χαµηλά οικονοµικά και 

µορφωτικά στρώµατα, ώστε να 

εµπλακούν θετικά στις προσπάθειες 

των παιδιών να υιοθετήσουν υγιεινές 

συµπεριφορές. 

15. Η παρακίνηση των γονέων προς 

τα παιδιά για άσκηση και Υ∆ σχετίζε-

ται µε τη Φ∆ και την Υ∆ των παιδιών 

τους. Επιβεβαιώνεται λοιπόν, η θετική 

επιρροή των γονέων (Zecevic et al., 

2010), γεγονός το οποίο επισηµαίνει 

ότι οποιαδήποτε προσπάθεια υποστήρι-

ξης των παιδιών για Φ∆ και Υ∆ θα 

πρέπει να περιλαµβάνει τη συµµετοχή 

των γονέων.  

16. Η Φ∆ σχετίζεται θετικά µε τη 

συχνότητα κατανάλωσης γαλακτοκοµι-

κών, δηµητριακών, φρούτων και λαχα-

νικών, αρνητικά µε τον ΧΚΣ, ενώ δεν 

σχετίζεται µε τον ∆ΜΣ. Τα πιο δρα-

στήρια παιδιά εµφανίζονται να ακο-

λουθούν υγιεινότερες ∆Σ από τα λιγό-

τερο δραστήρια παιδιά, καταναλώνο-

ντας πιο συχνά γαλακτοκοµικά, φρού-

τα και λαχανικά. Παράλληλα, τα παι-

διά όταν αφιερώνουν αρκετό χρόνο 

στις δραστηριότητες οθόνης έχουν λι-

γότερο χρόνο να δραστηριοποιηθούν, 

αντικαθιστώντας έτσι τον χρόνο των 

Φ∆ τους µε τον χρόνο των ΚΣ τους.  

17. Ο χρόνος ΚΣ σχετίζεται θετικά 

µε τη συχνότητα κατανάλωσης ανθυ-

γιεινών τροφών, µε τον ∆ΜΣ και το % 

ΣΛ των παιδιών. Όταν οι µαθητές/τριες 

αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε ΚΣ και 

ιδιαίτερα στην παρακολούθηση προ-

γραµµάτων στην τηλεόραση, κατανα-

λώνουν περισσότερες ανθυγιεινές τρο-

φές από ότι φρούτα και λαχανικά και 

επηρεάζονται από τις διαφηµίσεις που 

προβάλλουν κυρίως την κατανάλωση 

µη υγιεινών τροφών. 

18. Ο ∆ΜΣ των παιδιών σχετίζεται 

αρνητικά µε τη συχνότητα κατανάλω-

σης δηµητριακών και θετικά µε τη συ-

χνότητα κατανάλωσης ανθυγιεινών 

τροφών, λόγω της υψηλής τους θερµι-

δικής αξίας.  

19. Οι συµπεριφορές των µαθητών 

/τριών, όπως Φ∆, Υ∆, συχνότητα κατα-

νάλωσης ανθυγιεινών τροφών και ο 

∆ΜΣ σχετίζονται θετικά µε τις αντί-

στοιχες συµπεριφορές και τον ∆ΜΣ 

των γονέων. Είναι γεγονός ότι στα 

ερευνητικά δεδοµένα διακρίνεται ένας 

ιδιαίτερος µηχανισµός µέσω του οποί-

ου οι γονείς επιδρούν στις συµπεριφο-

ρές των παιδιών τους. Ορισµένες φορές 

οι γονείς λειτουργούν ως µοντέλο και 

µε τη συµπεριφορά τους επηρεάζουν 

τη δραστηριότητα των παιδιών τους 

και κάποιες άλλες ενθαρρύνουν και 

υποστηρίζουν τα παιδιά τους να συµ-

µετέχουν σε Φ∆. Ο κληρονοµικός πα-

ράγοντας ευθύνεται, ένα µέρει, για τη 

δραστηριότητα των παιδιών, εφ’ όσον 

έχει διαγνωστεί η προδιάθεση για ένα-

σχόληση µε τον αθλητισµό. Παρόµοια, 

σηµαντικός εµφανίζεται ο θετικός ρό-
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λος του µοντέλου των γονέων στις ∆Σ 

των παιδιών που πολλές φορές αποτε-

λεί την καλύτερη µέθοδο βελτίωσης 

της διατροφής και ελέγχου κατανάλω-

σης των τροφών. Η ίδια συµπεριφορά 

των γονέων, οι στάσεις τους, τα πι-

στεύω τους, οι προτιµήσεις τους και το 

στιλ διατροφής επηρεάζουν τη διατρο-

φή των παιδιών. Τέλος, η παχυσαρκία 

των γονέων θεωρείται κυρίαρχος παρά-

γοντας που συµβάλλει στην εµφάνιση 

παιδικής παχυσαρκίας. Η σηµαντική 

αύξηση κινδύνου παχυσαρκίας που 

εµφανίζουν τα παιδιά των παχύσαρκων 

γονέων, µπορεί να αποδοθεί τόσο σε 

γενετικούς, όσο και σε περιβαλλοντι-

κούς παράγοντες που σχετίζονται µε 

την επιλογή της τροφής που καταναλώ-

νεται, αναφορικά µε την ποσότητα και 

την ποιότητα αυτής, καθώς και µε τις 

διαιτητικές συνήθειες και τον τρόπο 

ζωής της οικογένειας (Βλαχοπαπαδο-

πούλου και συν., 2006). Η αύξηση των 

γνώσεων σχετικά µε τη διατροφή και 

την παχυσαρκία και η αύξηση του εν-

διαφέροντος των γονέων και ιδιαίτερα 

των παχύσαρκων γονέων, θα βοηθήσει 

στην ουσιαστική πρόληψη και αντιµε-

τώπιση της παιδικής παχυσαρκίας 

(Garipagaoglu et al., 2009). 

20. Οι κλίµακες που αξιολόγησαν 

τους προσωπικούς/ψυχολογικούς πα-

ράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ 

εµφάνισαν κανονική κατανοµή και πο-

λυµεταβλητή κανονικότητα των ερω-

τήσεων, υψηλούς συντελεστές εσωτε-

ρικής συνέπειας (από .80 έως .95) και 

ικανοποιητική παραγοντική δοµή. 

21. Οι κλίµακες που αξιολόγησαν 

τους προσωπικούς/ψυχολογικούς πα-

ράγοντες που σχετίζονται µε την Υ∆, 

εµφάνισαν, παροµοίως κανονική κατα-

νοµή και πολυµεταβλητή κανονικότητα 

των ερωτήσεων, µέτριους προς υψη-

λούς συντελεστές εσωτερικής συνέπει-

ας (από .65 έως .92) και ικανοποιητική 

παραγοντική δοµή.  

22. Ο αριθµός των παραγόντων 

(διαστασιακή ισοδυναµία), η µορφή 

των παραγόντων (συµµορφική ισοδυ-

ναµία), οι παραγοντικές φορτίσεις (µε-

τρική ισοδυναµία), οι διακυµάνσεις 

των παραγόντων (ισχυρή παραγοντική 

ισοδυναµία) και οι διακυµάνσεις των 

υπολοίπων σφάλµατος των ερωτήσεων 

(αυστηρή παραγοντική ισοδυναµία) 

των κλιµάκων που αξιολόγησαν τους 

προσωπικούς/ψυχολογικούς παράγο-

ντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ και την 

Υ∆, ήταν ισοδύναµες στις οµάδες των 

αγοριών και των κοριτσιών, σε ικανο-

ποιητικά επίπεδα, γεγονός που στηρίζει 

την εγκυρότητα της γενίκευσης των 

ανωτέρω κλιµάκων. 

23. Οι εξεταζόµενοι δηµογραφικοί 

/βιολογικοί παράγοντες, οι ψυχολογι-

κοί παράγοντες, οι συµπεριφορές που 

σχετίζονται µε τη Φ∆ και οι κοινωνικοί 

παράγοντες ερµήνευσαν το 78%, της 

διακύµανσης της Φ∆ µε σηµαντικούς 

προβλεπτές το φύλο, την «αυτοαποτε-

λεσµατικότητα», την «πρόθεση» και 

τις «στάσεις» προς τη Φ∆. Από όλους 

τους εξεταζόµενους παράγοντες οι ψυ-

χολογικοί παράγοντες ερµήνευσαν το 

µεγαλύτερο µέρος της διακύµανσης 

της Φ∆, ισχυροποιώντας την εξέταση 

των µοντέλων αιτιωδών σχέσεων στην 

παρούσα µελέτη. Το σχολείο εµφανίζει 

στη συγκεκριµένη περίπτωση τον υπο-

στηρικτικό του ρόλο. Μέσα από όλες 

τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώ-

ρα στις σχολικές µονάδες µπορεί να 

επιτευχθεί η ανάπτυξη των στοιχείων 

που προάγουν την αύξηση της κινητι-

κότητας των µαθητών/τριών. Ο καλός 

σχεδιασµός, η σωστή οργάνωση και η 

κατάλληλη επιλογή των σχολικών δρα-

στηριοτήτων µπορούν να αυξήσουν 

την αυτοαποτελεσµατικότητα, την 

αυτοπεποίθηση και την αυτοαντίληψη 

των µαθητών/τριών στη Φ∆, να αυξή-

σουν την πρόθεσή τους για Φ∆ και να 

τους βοηθήσουν να αποκτήσουν θετι-
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κές στάσεις προς την άσκηση και τον 

αθλητισµό. 

24. Οι εξεταζόµενοι δηµογραφικοί 

/βιολογικοί παράγοντες, οι ψυχολογι-

κοί παράγοντες, οι συµπεριφορές που 

σχετίζονται µε την Υ∆ και οι κοινωνι-

κοί παράγοντες ερµήνευσαν το 60%, 

της διακύµανσης της Υ∆, µε σηµαντι-

κούς προβλεπτές την «πρόθεση», τις 

«στάσεις», τον «αντιλαµβανόµενο 

έλεγχο», την «αυτοαποτελεσµατικότη-

τα» και τα «αντιλαµβανόµενα εµπό-

δια». Από τους εξεταζόµενους προβλε-

πτές κυριάρχησαν οι ψυχολογικοί πα-

ράγοντες, όπως και στην εξέταση της 

πρόβλεψης της Φ∆. Η απόκτηση γνώ-

σεων, η αύξηση της πρόθεσης για Υ∆, 

της αυτοαπαοτελεσµατικότητας και 

του αντιλαµβανόµενου ελέγχου στην 

Υ∆, η απόκτηση θετικών στάσεων και 

η αντιµετώπιση των εµποδίων που 

αντιλαµβάνονται οι µαθητές/τριες στην 

Υ∆, µπορούν να επιτευχθούν µέσα από 

τα µαθήµατα, τα προγράµµατα Αγωγής 

Υγείας, την Ευέλικτη Ζώνη, τα ∆ιαθε-

µατικά Σχέδια Εργασίας και τις δρα-

στηριότητες του Ολοήµερου Σχολείου 

και µέσα από τα παρεµβατικά προ-

γράµµατα αύξησης της Φ∆ που θα στο-

χεύουν στην αύξηση των συγκεκριµέ-

νων δοµικών στοιχείων. 

25. Το ποσοστό της διακύµανσης 

της «Φ∆» που εξηγήθηκε από το θεω-

ρητικό µοντέλο αιτιωδών σχέσεων 

ανέρχεται στο 80.2%, 77.1% και 

78.6%, ενώ το ποσοστό της διακύµαν-

σης της «πρόθεσης» για Φ∆ που εξηγή-

θηκε από τον συνδυασµό των ανε-

ξάρτητων µεταβλητών ανέρχεται στο 

76.5%, 83.3% και 83.0% στις τρεις 

µετρήσεις, αντίστοιχα. Ο «αντιλαµβα-

νόµενος έλεγχος» και η «αυτοαποτελε-

σµατικότητα σε µεγάλη συµµετοχή σε 

Φ∆» εµφανίστηκαν να επιδρούν θετικά 

στη «Φ∆» και στις τρεις µετρήσεις, 

ενώ οι «στάσεις» προς τη Φ∆ παρου-

σιάστηκαν να επιδρούν θετικά στην 

«πρόθεση» για Φ∆, στην 1
η
 και 2

η
 µέ-

τρηση. Οι προσπάθειες, οι τακτικές, οι 

στρατηγικές και οι παρεµβάσεις για 

αύξηση της Φ∆ των παιδιών για να 

είναι επιτυχείς, θα πρέπει να στοχεύουν 

στο να αποκτήσουν τα παιδιά τον έλεγ-

χο του εαυτού τους, να είναι αυτοί που 

θα αποφασίζουν για τη συµµετοχή τους 

σε Φ∆, να πιστέψουν ότι είναι εύκολο 

για αυτούς να ασκούνται και να από-

κτήσουν την αντίληψη ότι έχουν τις 

απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες 

να συµµετέχουν τακτικά σε Φ∆ για να 

έχουν οφέλη στην υγεία τους. 

27. Το ποσοστό της διακύµανσης 

της «Υ∆» που ερµηνεύτηκε από το 

θεωρητικό µοντέλο αιτιωδών σχέσεων 

ανέρχεται στο 63.0%, 56.7% και 

53.4%, ενώ το ποσοστό της διακύµαν-

σης της «πρόθεσης» για Υ∆ που ερµη-

νεύτηκε από τον συνδυασµό των ανε-

ξάρτητων µεταβλητών ανέρχεται στο 

63.0%, 61.0% και 60.5% στις τρεις 

µετρήσεις, αντίστοιχα. Ο «αντιλαµβα-

νόµενος έλεγχος» και η «χαµηλή αυτο-

αποτελεσµατικότητα» και στις τρεις 

µετρήσεις, καθώς και η «υψηλή αυτο-

αποτελεσµατικότητα» στην 3
η
 µέτρηση 

εµφανίστηκαν να επιδρούν θετικά στην 

«Υ∆», ενώ ο «αντιλαµβανόµενος έλεγ-

χος» και στις τρεις µετρήσεις και οι 

«στάσεις» προς την Υ∆ στη 2
η
 και 3

η
 

µέτρηση φάνηκαν να επιδρούν θετικά 

στην «πρόθεση» για Υ∆. Στόχος των 

παρεµβατικών προγραµµάτων, των 

πολιτικών και στρατηγικών ιδιαίτερα 

στους χώρους του σχολείου, θα πρέπει 

να είναι η απόκτηση ελέγχου των µα-

θητών/τριών στην Υ∆ και η απόκτηση 

της αντίληψης ότι αφ’ ενός είναι εύκο-

λο για αυτούς/ές και αφ’ ετέρου ότι 

έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και 

δεξιότητες να τρέφονται υγιεινά, από-

φεύγοντας τις ανθυγιεινές τροφές  

Συµπερασµατικά στο ελληνικό σχο-

λείο η ΦΑ, η Ευέλικτη Ζώνη, η Αγωγή 

Υγείας, τα ∆ιαθεµατικά Σχέδια Εργα-

σίας, οι δραστηριότητες του Ολοήµε-

ρου Σχολείου, τα εσωτερικά πρωτα-
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θλήµατα και γενικά οι σχολικές αθλη-

τικές δραστηριότητες αποτελούν, ίσως, 

το καταλληλότερο και σηµαντικότερο 

κοµµάτι της εκπαιδευτικής µας διαδι-

κασίας, για την υιοθέτηση και την προ-

αγωγή υγιεινών συµπεριφορών. Οι µα-

θητές/τριες έχουν την ευκαιρία ν’ αυ-

ξάνουν τις γνώσεις τους σχετικά µε την 

άσκηση, τον αθλητισµό, την Υ∆ και 

την υγεία του σώµατος, να συµµετέ-

χουν σε ΜΕΦ∆, να αποφεύγουν τις ΚΣ 

και να υιοθετούν συµπεριφορές προς 

ένα υγιεινό τρόπο ζωής, αναπτύσσο-

ντας δεξιότητες για επιλογές που προ-

άγουν την υγεία και την ευεξία τους. 

Εκτός αυτών, το σχολείο δίνει τη δυνα-

τότητα, µέσω των µαθηµάτων και των 

δραστηριοτήτων να προάγονται τα δο-

µικά στοιχεία του προτεινόµενου 

µοντέλου (πρόθεση, στάσεις, υποκειµε-

νικές νόρµες, αντιλαµβανόµενος έλεγ-

χος, αυτοαποτελεσµατικότητα, αντι-

λαµβανόµενα εµπόδια). Ως γνωστό τα 

ανωτέρω εµφανίζονται να επιδρούν 

στην αύξηση της Φ∆, στη µείωση των 

ΚΣ και στην προαγωγή της Υ∆, προ-

λαµβάνοντας και αντιµετωπίζοντας τον 

αυξανόµενο κίνδυνο της παιδικής πα-

χυσαρκίας στη χώρα µας. 

Προτάσεις 

Αν και τα αποτελέσµατα της παρού-

σας µελέτης επιβεβαιώνουν ορισµένα 

ερευνητικά δεδοµένα και παρέχουν 

νέες πληροφορίες σχετικά µε τη Φ∆, 

τις ΚΣ, την Υ∆ και τον ∆ΜΣ των µα-

θητών/τριών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, γεννούν 

νέα ερωτήµατα στον ορίζοντα των 

ερευνών. Προτείνεται λοιπόν στους νέ-

ους ερευνητές: 

1. Να επαναλάβουν τη µελέτη σε δείγ-

µατα από όλη την Ελλάδα για την επι-

βεβαίωση των αποτελεσµάτων και αύ-

ξηση της γενίκευσής τους, όπως επί-

σης, σε δείγµατα εφήβων, επειδή κατά 

την εφηβική ηλικία, όπως έχει διαπι-

στωθεί ερευνητικά, παρατηρείται µεγα-

λύτερη µείωση της Φ∆, αύξηση των 

ΚΣ, αλλαγή των ∆Σ και αύξηση του 

∆ΜΣ.  

2. Να πραγµατοποιήσουν παρόµοιες 

µελέτες στις οποίες η Φ∆ να αξιολογη-

θεί µε αντικειµενικές µεθόδους, όπως 

δραστηριογράφους, βηµατόµετρα, άµε-

ση παρατήρηση, για περισσότερες ηµέ-

ρες και µάλιστα να υπολογιστούν όλοι 

οι τύποι της Φ∆ (οργανωµένη, ελεύθε-

ρου χρόνου, ΦΑ) και οι ΚΣ ακόµα και 

τις ηµέρες του Σαββατοκύριακου. Πα-

ράλληλα, οι κλίµακες που αξιολογούν 

τα δοµικά στοιχεία των θεωριών θα 

πρέπει να είναι έγκυρες και αξιόπιστες, 

επειδή τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή 

στις κοινωνικές αποδοχές. Έτσι στα 

ερωτηµατολόγια τείνουν να δίνουν 

απαντήσεις που είναι κοινωνικά αποδε-

κτές και να υπερεκτιµούν τη Φ∆ και 

την Υ∆ (Klesges et al., 2004). 

3. Να εξετάσουν τα προτεινόµενα µο-

ντέλα αιτιωδών σχέσεων Φ∆ και Υ∆ 

ξεχωριστά στα αγόρια και στα κορί-

τσια, στα παιδιά µε φυσιολογικό βάρος 

και στα υπέρβαρα και παχύσαρκα παι-

διά και στα παιδιά που προέρχονται 

από οικογένειες υψηλού ή χαµηλού 

κοινωνικοοικονοµικού και µορφωτικού 

επιπέδου και να συγκριθούν τα αποτε-

λέσµατα. Η διερεύνηση των αιτιωδών 

σχέσεων µεταξύ των εξεταζόµενων µε-

ταβλητών στα διαφορετικά δείγµατα 

θα βοηθήσει ώστε να σχεδιαστούν και 

να υλοποιηθούν παρεµβατικά προ-

γράµµατα, πολιτικές και στρατηγικές 

κατάλληλες για κάθε πληθυσµό. 

4. Να εξετάσουν µοντέλα αιτιωδών 

σχέσεων της Φ∆ και Υ∆ τα οποία θα 

περιλαµβάνουν όχι µόνο τα εξετα-

ζόµενα δοµικά στοιχεία, αλλά και δοµι-

κά στοιχεία άλλων θεωριών (Θεωρία 

αλλαγής Σταδίων) ή περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (αισθητική, ασφάλεια, 

ευκολίες, λειτουργικότητα), οι οποίοι 

όπως υποστηρίζεται επηρεάζουν τις 

ανωτέρω συµπεριφορές και κάποιες 

φορές µεσολαβούν και επηρεάζουν τα 

δοµικά στοιχεία των θεωριών, όπως 
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την πρόθεση και την αυτοαποτελεσµα-

τικότητα (De Bruijn et al., 2006; Trost 

et al., 2003). Η πολύπλευρη φύση της 

Φ∆ και της Υ∆ και τα ποσοστά των 

διακυµάνσεών τους που δεν εξηγήθη-

καν από τους εξεταζόµενους παράγο-

ντες στα µοντέλα αιτιωδών σχέσεων 

της παρούσας µελέτης, µαρτυρούν την 

επίδραση κάποιων άλλων παραγόντων 

που δεν συµπεριλήφθηκαν σε αυτά.  

5. Να διερευνήσουν διαχρονικά τη σχέ-

ση ατοµικών, κοινωνικών και περιβαλ-

λοντικών παραγόντων µε τις ΚΣ και τα 

επίπεδα παχυσαρκίας και να προτεί-

νουν και να εξετάσουν µοντέλα αιτιω-

δών σχέσεων που θα συµπεριλαµβά-

νουν τους ανωτέρω σχετιζόµενους πα-

ράγοντες.  

6. Να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 

παρεµβατικά προγράµµατα αύξησης 

της Φ∆ και Υ∆ και µείωσης των ΚΣ 

και του ∆ΜΣ, που θα περιλαµβάνουν 

τις δράσεις του σχολείου, την εµπλοκή 

των γονέων και τη στήριξη των υπεύ-

θυνων φορέων Υγείας. 

7. Να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν 

παρεµβατικά προγράµµατα που ο σχε-

διασµός τους θα βασίζεται στα δοµικά 

στοιχεία των ψυχολογικών θεωριών, 

ιδιαίτερα στην αυτοαποτελεσµατικότη-

τα και στον αντιλαµβανόµενο έλεγχο 

και που θα επικεντρώνονται περισσό-

τερο στα κορίτσια και στα µεγαλύτερα 

παιδιά. 

Επίσης, προτείνεται: 

1. Η συνεχής καταγραφή των επιπέδων 

της Φ∆, των ΚΣ, των ∆Σ και των επι-

πέδων της παχυσαρκίας των παιδιών 

και η σωστή ανατροφοδότηση των 

αποτελεσµάτων στους ιδίους, τους γο-

νείς τους και τους εκπαιδευτικούς. 

2. Η συνεργασία µε τους γονείς οι 

οποίοι µπορούν να επηρεάζουν θετικά 

τις συµπεριφορές των παιδιών τους, εί-

τε µέσω του ρόλου του µοντέλου, είτε 

µέσω της ενθάρρυνσης και παρακίνη-

σης. Πιο συγκεκριµένα, οι γονείς θα 

πρέπει να:  

- ενηµερώνονται για τα οφέλη της Φ∆ 

και της Υ∆ στην υγεία των παιδιών 

τους και για τους κινδύνους που δια-

τρέχουν τα παιδιά τους όταν τρέφονται 

ανθυγιεινά και όταν αφιερώνουν υπερ-

βολικό χρόνο σε δραστηριότητες οθό-

νης,  

- να παρακινούν και να διευκολύνουν 

την άθληση των παιδιών τους,  

- να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη 

των παιδιών τους, ώστε να διαχειρίζο-

νται τον χρόνο τηλεθέασης και να επι-

λέγουν τα κατάλληλα προγράµµατα,  

- να αποµακρύνουν την τηλεόραση από 

το δωµάτιο των παιδιών τους,  

- να εµποδίζουν τα παιδιά τους να πα-

ρακολουθούν προγράµµατα στην τη-

λεόραση και ταυτόχρονα να γευµατί-

ζουν και 

- να ετοιµάζουν στο σπίτι υγιεινά γεύ-

µατα, εξασφαλίζοντας φρούτα και χυ-

µούς φρούτων. 

3. Η ενηµέρωση των υπευθύνων και 

ειδικών Υγείας σχετικά µε τα επίπεδα 

Φ∆, ΚΣ, της παχυσαρκίας και τις ∆Σ 

των παιδιών, που θα βοηθήσει στην χά-

ραξη αποτελεσµατικών πολιτικών και 

στρατηγικών στη ∆ηµόσια Υγεία, για 

την καταπολέµηση της παιδικής παχυ-

σαρκίας και της υποκινητικότητας των 

παιδιών. 

4. Η οργάνωση ελκυστικών, για τα παι-

διά, προγραµµάτων άθλησης από τις 

τοπικές κοινωνίες και τους δήµους, η 

πλήρης ενηµέρωση και η διευκόλυνση 

συµµετοχής των παιδιών σε αυτά. 

5. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή 

πάρκων και χώρων παιγνιδιού που θα 

είναι εύκολοι στην πρόσβαση και 

αρκετά ελκυστικοί για τα παιδιά. 

6. Η ανάδειξη του ρόλου του σχολείου 

στο οποίο οι µαθητές/τριες παραµένουν 

αρκετό χρόνο της ηµέρας και µπορούν 

να επηρεαστούν θετικά στην τροπο-

ποίηση των συµπεριφορών τους. Η θε-

τική συµβολή του σχολείου στην υιο-

θέτηση υγιεινών συµπεριφορών από 
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τους/τις µαθητές/τριες αναδεικνύεται 

µέσα από: 

- την ένταξη της ΦΑ στο καθηµερινό 

ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου, 

- την αύξηση των κινητικών δεξιοτή-

των και της φυσικής κατάστασης οι 

οποίες βοηθούν τα παιδιά να αποκτούν 

αυτοπεποίθηση, να µπορούν να συνα-

γωνίζονται και να ευχαριστούνται στα 

παιγνίδια τους, 

- την καθιέρωση των ενεργών διαλειµ-

µάτων των µαθητών/τριών, 

- την παρακίνηση για ενεργητική µετά-

βαση των µαθητών/τριών από και προς 

το σχολείο, η οποία µπορεί να αυξήσει 

αισθητά τον χρόνο δραστηριότητας 

των παιδιών την ηµέρα, 

- την ανάληψη από τους εκπ/κούς των 

µορφωτικών δραστηριοτήτων της 

Αγωγής Υγείας, όπου λαµβάνουν χώρα 

διαδικασίες ενεργητικής µάθησης και 

βιωµατικής προσέγγισης, 

- την πραγµατοποίηση των προγραµµά-

των της Ευέλικτης Ζώνης, όπου δια-

πραγµατεύονται θέµατα υγείας µε στό-

χο τη διαµόρφωση ενός δια βίου υγιει-

νού τρόπου ζωής των παιδιών, 

- την πρωτοβουλία των εκπ/κών να 

αναλάβουν δραστηριότητες που προ-

άγουν τις υγιεινές συµπεριφορές στο 

Ολοήµερο Σχολείο και  

- την πραγµατοποίηση εσωτερικών 

πρωταθληµάτων, αθλητικών δραστη-

ριοτήτων και δράσεων που αφορούν 

στην άσκηση και στον αθλητισµό. 

Ανακεφαλαιώνοντας, πρέπει να επι-

σηµανθεί ότι η συνεργασία και οι 

συντονισµένες δράσεις διαφορετικών 

υποστηρικτών, επιφέρουν καλύτερα 

αποτελέσµατα στις προσπάθειες προ-

αγωγής της Φ∆, Υ∆ και µείωσης των 

ΚΣ και των επιπέδων παχυσαρκίας, 

που τελευταία εξελίσσεται σε επιδηµία 

όχι µόνο σε χώρες του εξωτερικού 

αλλά και στη χώρα µας. 

 

Περιορισµοί και δυνατά σηµεία της 

µελέτης 

Στους περιορισµούς της παρούσας 

µελέτης περιλαµβάνεται: (α) η χρήση 

των αυτοαναφερόµενων οργάνων µέ-

τρησης της Φ∆, των ΚΣ και των ∆Σ, 

(β) το γεγονός ότι το δείγµα προέρχε-

ται από µια πόλη της χώρας µας και (γ) 

η µη αξιολόγηση της Φ∆ και των ΚΣ 

τις ηµέρες του Σαββατοκύριακου. 

Αντίθετα, τα πιο δυνατά σηµεία της 

παρούσας µελέτης επικεντρώνονται: 

(α) στη µέτρηση των εξεταζόµενων µε-

ταβλητών (Φ∆, ΚΣ, ∆Σ, ∆ΜΣ, % ΣΛ) 

σε τρία χρονικά διαστήµατα στη 

διάρκεια ενός διδακτικού χρόνου για 

να εκτιµηθούν οι αλλαγές αυτών στο 

συγκεκριµένο διάστηµα, 

(β) στη χρήση µοντέλων αιτιωδών σχέ-

σεων για να διερευνηθούν οι αιτιώδεις 

σχέσεις µεταξύ των εξεταζόµενων µε-

ταβλητών που αποτελούν δοµικά στοι-

χεία από δύο θεωρίες (Θεωρία της 

Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς, Κοινωνι-

κογνωστική Θεωρία) και ένα µοντέλο 

(Μοντέλο των Πιστεύω Υγείας), 

(γ) στην ερµηνεία σηµαντικού ποσο-

στού της διακύµανσης της Φ∆ και της 

Υ∆ στην εξέταση των µοντέλων 

αιτιωδών σχέσεων της Φ∆ και Υ∆, 

(δ) στην εξέταση της παραγοντικής 

δοµής των κλιµάκων που αξιολόγησαν 

τους προσωπικούς/ψυχολογικούς πα-

ράγοντες που σχετίζονται µε τη Φ∆ και 

την Υ∆ και στις τρεις µετρήσεις, 

(ε) στον έλεγχο της ισοδυναµίας µέ-

τρησης των ανωτέρω κλιµάκων στην 

1
η
 και 3

η
 µέτρηση, για να ελεγχθεί η 

γενίκευσή τους, 

(στ) στην επιπλέον εξέταση της πρό-

βλεψης της Φ∆ και Υ∆ από τους εξετα-

ζόµενους παράγοντες, 

(ζ) στην ίδια ερευνητική οµάδα των 

εκπ/κών Φυσικής Αγωγής που πραγµα-

τοποίησε όλες τις µετρήσεις και η 

οποία αποτελείτο από τρεις εκπ/κούς 

που είχαν εκπαιδευτεί στη συµπλήρω-

ση των ερωτηµατολογίων και από µία 
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εκπ/κό η οποία είχε εκπαιδευτεί στις 

ανθρωποµετρήσεις που τις πραγµατο-

ποίησε σε όλο το δείγµα για να περιο-

ριστεί το σφάλµα µέτρησης και τέλος, 

(ζ) στο γεγονός ότι η παρούσα µελέτη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αφορά στην παιδική ηλικία η οποία 

διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην 

υιοθέτηση υγιεινών συµπεριφορών που 

συνεχίζονται στην εφηβική και ενήλικη 

ζωή. 
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Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ι 

Κωδικός………… 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ          

 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ   

                                  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας  

Εθνικής Αντίστασης 41, 17237 ∆άφνη  

Τηλέφωνο: 2107276047 - FAX: 2107276046  

Ε-mail:itsam@phed.uoa.gr 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 

Θέµα της έρευνας: «Εξέταση ενός διαχρονικού µοντέλου πρόβλεψης της 

φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής σε µαθητές/τριες δηµοτικού 

σχολείου».  

 

Αγαπητοί γονείς, 

Η διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου του παιδιού σας 

δέχτηκαν να πραγµατοποιηθεί µία έρευνα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2009-2010 στους/στις µαθητές/τριες των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄. Στόχος της παρούσας 

µελέτης είναι να διερευνήσει τον ρόλο που διαδραµατίζει το σχολείο στην προαγωγή 

της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής, µέσω των Αναλυτικών 

Προγραµµάτων Φυσικής Αγωγής, Ευέλικτης Ζώνης και Ολοήµερου Σχολείου. Θα 

εξεταστεί κατά πόσο τα µαθήµατα και οι δραστηριότητες του σχολείου µπορούν να 

επιδράσουν σε προσωπικούς/ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 

δραστηριότητα και την υγιεινή διατροφή των µαθητών/τριών. Είναι πολύ σηµαντική 

η προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής στην παιδική 

ηλικία, γιατί αποτελούν αναµφισβήτητα συµπεριφορές που οδηγούν τους 
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µαθητές/τριες να υιοθετήσουν ένα υγιεινό τρόπο ζωής και να βελτιώσουν γενικότερα 

την ποιότητα ζωής τους. 

Η έρευνα αυτή θα διεξαχθεί στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος 

«Βιολογία της Άσκησης» του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισµού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

 

Ερευνητικές διαδικασίες 

Αρχικά θα µετρηθεί το σωµατικό βάρος, το σωµατικό ανάστηµα και το σωµατικό 

λίπος των παιδιών σας. Κατόπιν, τα παιδιά σας θα συµπληρώσουν ερωτηµατολόγια 

απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικές µε τη συµµετοχή τους σε φυσικές 

δραστηριότητες και αθλήµατα και µε τις διατροφικές τους συνήθειες. Στη συνέχεια, 

θα αναφέρουν τις απόψεις τους που αφορούν στην αυτοπεποίθηση, στην πρόθεση, 

στις στάσεις και στην αυτοπεποίθηση, που έχουν προς τη φυσική δραστηριότητα και 

την υγιεινή διατροφή. Παράλληλα, θα δώσουν απαντήσεις σχετικά για το τι 

σκέπτονται τα άλλα σηµαντικά πρόσωπα για αυτά σχετικά µε τη δραστηριότητα και 

τη διατροφή τους και για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να συµµετέχουν σε 

φυσικές δραστηριότητες και να τρέφονται υγιεινά. Οι ανωτέρω µετρήσεις θα 

πραγµατοποιηθούν στην αρχή, στο µέσον και στο τέλος του διδακτικού έτους από 

καθηγητές Φυσικής Αγωγής της ερευνητικής οµάδας.  

Επιπρόσθετα, εσείς θα συµπληρώσετε ερωτηµατολόγια σχετικά µε τη φυσική 

δραστηριότητα και τη διατροφή σας, την παρότρυνσή σας για άσκηση και υγιεινή 

διατροφή των παιδιών σας, τα πιστεύω σας και τα εµπόδια που αντιλαµβάνεστε στην 

άσκηση των παιδιών σας, καθώς επίσης, θα δώσετε πληροφορίες σχετικά µε το 

βάρος, το ύψος και το µορφωτικό και οικονοµικό σας επίπεδο. Η συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων θα γίνει στην αρχή της ερευνητικής διαδικασίας. 

Η καταγραφή των δεδοµένων θα γίνει ανώνυµα και εµπιστευτικά και τα 

αποτελέσµατα της µελέτης θα είναι στη διάθεσή σας µετά το τέλος της ερευνητικής 

διαδικασίας. Επιπλέον, τα παιδιά σας έχουν το δικαίωµα να αποχωρίσουν 

οποιαδήποτε στιγµή από την έρευνα, αν το θελήσουν. Για τη συµµετοχή των παιδιών 

σας απαραίτητη είναι η δική σας συγκατάθεση µε την υπογραφή σας. Ελπίζουµε στη 

βοήθεια και συµπαράστασή σας για να πραγµατοποιήσουµε την παρούσα έρευνα, 

στοχεύοντας στη σωµατική και ψυχική υγεία των παιδιών σας. 
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Σας ευχαριστούµε θερµά 

 

Τσαµίτα Ιωάννα 

Σχολική Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Ν. Ευβοίας και Ν. Βοιωτίας 

Υποψήφια ∆ιδάκτωρ του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 

του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

 

∆ιάβασα το παραπάνω κείµενο και κατάλαβα πλήρως τις διαδικασίες που 

καλούµαστε να ακολουθήσουµε εγώ και το παιδί µου. Συµφωνώ να συµµετάσχουµε 

αβίαστα στη συγκεκριµένη έρευνα και διατηρούµε το δικαίωµα να αποσυρθούµε 

σύµφωνα µε τη δική µας κρίση. 

 

 

∆ίνω την άδεια στο παιδί µου …………………………………………………. 

(Παρακαλώ γράψτε ολογράφως το όνοµά του) να συµµετάσχει στην παρούσα 

έρευνα. 

 

 

 

Υπογραφή κηδεµόνα 

 

…………………………………..……………… 

 

Ηµεροµηνία ……………………….…………… 
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Κωδικός………… 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  

  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ   

                                    ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας  

Εθνικής Αντίστασης 41, 17237 ∆άφνη  

Τηλέφωνο: 2107276047 - FAX: 2107276046  

Ε-mail:itsam@phed.uoa.gr 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 

Θέµα της έρευνας: «Εξέταση ενός διαχρονικού µοντέλου πρόβλεψης της 

φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής σε µαθητές/τριες δηµοτικού 

σχολείου».   

 

Εγώ ο/η ………………………………………………………………………  

δέχοµαι να λάβω µέρος στην έρευνα που θα πραγµατοποιηθεί στο σχολείο µου κατά 

τη διάρκεια του σχολικού έτους 2009-2010. Θα λάβω µέρος στις µετρήσεις 

σωµατικού βάρους, σωµατικού αναστήµατος και σωµατικού λίπους και θα 

απαντήσω σε ερωτήσεις σχετικά µε τη συµµετοχή µου σε φυσικές δραστηριότητες 

και τη διατροφή µου, στην αρχή, στο µέσον και στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Γνωρίζω ότι µπορώ να αποχωρίσω από την έρευνα οποιαδήποτε στιγµή αν το 

θελήσω.  

 

Υπογραφή µαθητή/τριας 

 

…………………………………………………. 

 

Ηµεροµηνία …………………………………… 
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ΧΑΛΚΙ∆Α 2009 

 
 

ΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΜΟΥ 
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Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ι 
 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 

Κωδικός.......................... 
 

Ηµεροµηνία ……/……/.……… 

 
Φύλο:       Αγόρι   �       Κορίτσι   � 

 
Σχολείο:   .................................................................. 
 
Τάξη:       Ε΄ Τάξη   �       ΣΤ΄ Τάξη   �            

 

 

 

Σωµατικό Βάρος 
                                                                                      ∆ΜΣ 
Σωµατικό Ύψος 

 

 
 
 
 

∆. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ι 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΤΥΧΩΝ 
 
 

∆ΕΡΜΑΤΟΠΤΥΧΗ ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΥ 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΠΛΑΤΙΑΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΤΥΧΗ  

 
 
 
 

 

 

 

 

Μ = 

Μ = 
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Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ι 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Αριθµός Ερωτηµατολογίου  ………… 
Ηµεροµηνία  ….…/.……/………… 
 

Θυµήσου όλες τις φυσικές δραστηριότητες που συµµετείχες την προηγούµενη 

ηµέρα. Γράψε πόσα λεπτά συµµετείχες σε κάθε µία από τις παρακάτω φυσικές 

δραστηριότητες. Αισθάνθηκες κουρασµένος/η ή λαχάνιασες; Απάντησε, εκεί που 

γράφει ένταση. Αν δεν αισθάνθηκες καθόλου κουρασµένος ή δεν λαχάνιασες, όση 

ώρα συµµετείχες στη φυσική δραστηριότητα, γράψε το γράµµα Κ (Καθόλου). Αν 

κουράστηκες ή λαχάνιασες λίγο, γράψε το γράµµα Λ (Λίγο). Τέλος, αν κουράστηκες 

ή λαχάνιασες πολύ, γράψε το γράµµα Π (Πολύ). 

 

Πριν το Σχολείο 
Κατά τη διάρκεια 

του Σχολείου 
Μετά το Σχολείο 

ΦΥΣΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Λεπτά 
Ένταση 

(Κ  Λ  Π) 
Λεπτά 

Ένταση 

(Κ  Λ  Π) 
Λεπτά 

Ένταση 

(Κ  Λ  Π) 

1. Ενόργανη Γυµναστική       

2. Ρυθµική Γυµναστική       

3. Ασκήσεις (κάµψεις, κοιλιακούς)       

4. Αεροβική γυµναστική / χορός       

5. Χορός (µπαλέτο, µοντέρνος, 

δηµοτικός) 
      

6. Σχοινάκι        

7. Πολεµικές Τέχνες (καράτε,    

tae kwan do, kick boxing, judo) 
      

8. Κολύµβηση        

9. Ποδηλασία       

10. Ποδόσφαιρο       

11. Πετοσφαίριση (βόλεϊ)       

12. Καλαθοσφαίριση (µπάσκετ)       

13. Χειροσφαίριση (χάντ-µπωλ)       

14. Αντισφαίριση (τένις)       

15. Υδατοσφαίριση (πόλο)       
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 Πριν το Σχολείο 
Κατά τη διάρκεια 

του Σχολείου 
Μετά το Σχολείο 

 Λεπτά 
Ένταση 

(Κ  Λ  Π) 
Λεπτά 

Ένταση 

(Κ  Λ  Π) 
Λεπτά 

Ένταση 

(Κ  Λ  Π) 

16. Επιτραπέζια Αντισφαίριση 

(πινγκ-πονγκ) 
      

17. Ιστιοπλοΐα       

18. Καγιάκ       

19. Περπάτηµα       

20. Τρέξιµο (τζόκινγκ)       

21. Συνδυασµός τρεξίµατος µε 

περπάτηµα 
      

Άλλες:       

22.        

23.        

24.       

 

Συµµετέχεις σε κάποιο άθληµα ή σπορ 3 ή περισσότερες φορές την εβδοµάδα;      

Ναι  �        Όχι  � 

 

 

 

Συµπλήρωσε στον παρακάτω πίνακα πόση ώρα παρακολούθησες την προηγούµενη 

ηµέρα τηλεόραση / βίντεο, χρησιµοποίησες τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή 

µελέτησες τα µαθήµατα σου. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Τηλεόραση ή βίντεο ……ώρες     ……λεπτά ……ώρες     ……λεπτά 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ……ώρες     ……λεπτά ……ώρες     ……λεπτά 

Μελέτη ……ώρες     ……λεπτά ……ώρες     ……λεπτά 
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ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ι 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΟΦΩΝ 

Αριθµός Ερωτηµατολογίου  ………… 
Ηµεροµηνία  ….…/.……/……………. 

 

Πόσο συχνά καταναλώνεις τις παρακάτω τροφές; (µία απάντηση σε κάθε γραµµή). 

Αν θέλεις να απαντήσεις 2 ή περισσότερες φορές την ηµέρα βάλε σε κύκλο τον 

αριθµό 6, 1 φορά την ηµέρα τον αριθµό 5, 4-6 φορές την εβδοµάδα τον αριθµό 4, 

1-3 φορές την εβδοµάδα τον αριθµό 3, 1-2 φορές το µήνα τον αριθµό 2 και ποτέ 

τον αριθµό 1. 

 

 

ΤΡΟΦΕΣ 

2 ή 
περισσότερες 

φορές την 
ηµέρα 

 
 

1 φορά την 
ηµέρα 

 
4-6 φορές 

την 
εβδοµάδα 

 
1-3 φορές 

την 
εβδοµάδα 

 
 

1-2 φορές 
το µήνα 

 
 
 

ποτέ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

1 ποτήρι γάλα 6 5 4 3 2 1 

1 κεσεδάκι 

γιαούρτι/κρέµα 
6 5 4 3 2 1 

1 κοµµάτι τυρί 6 5 4 3 2 1 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

1 φέτα ψωµί 6 5 4 3 2 1 

1 παξιµάδι 6 5 4 3 2 1 

1 κρουασάν 6 5 4 3 2 1 

1 µπολ δηµητριακά 6 5 4 3 2 1 

1 µερίδα ρύζι 6 5 4 3 2 1 

1 µερίδα ζυµαρικά 6 5 4 3 2 1 

1 µερίδα βραστές 

πατάτες 
6 5 4 3 2 1 

ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

1 µπριζόλα 6 5 4 3 2 1 

1 µερίδα κοτόπουλο 6 5 4 3 2 1 

1 µερίδα ψάρι 6 5 4 3 2 1 
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ΤΡΟΦΕΣ 

2 ή 
περισσότερες 

φορές την 
ηµέρα 

 
 

1 φορά την 
ηµέρα 

 
4-6 φορές 

την 
εβδοµάδα 

 
1-3 φορές 

την 
εβδοµάδα 

 
 

1-2 φορές 
το µήνα 

 
 
 

ποτέ 
1 αυγό 6 5 4 3 2 1 

1 µερίδα όσπρια 6 5 4 3 2 1 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

1 µερίδα 

µαγειρεµένα  

λαχανικά  

6 5 4 3 2 1 

1 µερίδα φρέσκα 

λαχανικά/σαλάτα 
6 5 4 3 2 1 

ΦΡΟΥΤΑ 

1 φρούτο 6 5 4 3 2 1 

1 ποτήρι χυµό 

φρούτου 
6 5 4 3 2 1 

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

1 µπισκότο, 

1 κοµµάτι κέικ 
6 5 4 3 2 1 

1 σοκολάτα 6 5 4 3 2 1 

1 παγωτό 6 5 4 3 2 1 

1 πακέτο σνακ 6 5 4 3 2 1 

1 χάµπουργκερ 6 5 4 3 2 1 

1 λουκάνικο 6 5 4 3 2 1 

1 σουβλάκι 6 5 4 3 2 1 

1 γύρος 6 5 4 3 2 1 

1 πίτσα 6 5 4 3 2 1 

1 πίτα (σπανακόπιτα, 

τυρόπιτα…) 
6 5 4 3 2 1 

1 µερίδα τηγανιτές 

πατάτες 
6 5 4 3 2 1 

1 αναψυκτικό 6 5 4 3 2 1 

1 κούπα τσάι 6 5 4 3 2 1 
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ΤΡΟΦΕΣ 

2 ή 
περισσότερες 

φορές την 
ηµέρα 

 
 

1 φορά την 
ηµέρα 

 
4-6 φορές 

την 
εβδοµάδα 

 
1-3 φορές 

την 
εβδοµάδα 

 
 

1-2 φορές 
το µήνα 

 
 
 

ποτέ 
1 κούπα καφέ 6 5 4 3 2 1 

1 ποτήρι νερό 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 
ΠΥΡΑΜΙ∆Α 
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Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ι 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ/ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  
 
 

Αριθµός Ερωτηµατολογίου    ..……. 
Ηµεροµηνία    .….…/……../……….. 

 

∆ιάβασε προσεκτικά κάθε ερώτηση και µετά βάλε σε κύκλο τον αριθµό ανάλογα µε 

το πόσο είσαι σίγουρος µε αυτό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. Πρέπει να 

κυκλώσεις ΕΝΑΝ από τους έξι αριθµούς σε κάθε πρόταση. Αν θέλεις να απαντήσεις 

καθόλου σίγουρος/η βάλε σε κύκλο τον αριθµό 1 ή 2, σίγουρος/η τον αριθµό 3 ή 4 

και πάρα πολύ σίγουρος/η τον αριθµό 5 ή 6.  

 

Πόσο σίγουρος/η είσαι ότι µπορείς να 

κάνεις 30 λεπτά µέτρια ή και έντονη 

φυσική δραστηριότητα… 

καθόλου  
σίγουρος/η 

 
σίγουρος/η 

πάρα πολύ  
σίγουρος/η 

1 ηµέρα κάθε εβδοµάδα 1 2 3 4 5 6 

2 ηµέρες κάθε εβδοµάδα 1 2 3 4 5 6 

3 ηµέρες κάθε εβδοµάδα 1 2 3 4 5 6 

4 ηµέρες κάθε εβδοµάδα 1 2 3 4 5 6 

5 ηµέρες κάθε εβδοµάδα 1 2 3 4 5 6 

6 ηµέρες κάθε εβδοµάδα 1 2 3 4 5 6 

7 ηµέρες κάθε εβδοµάδα 1 2 3 4 5 6 
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∆ιάβασε προσεκτικά κάθε ερώτηση και µετά βάλε σε κύκλο τον αριθµό ανάλογα µε 

το πόσο είσαι σίγουρος µε αυτό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. Πρέπει να 

κυκλώσεις ΕΝΑΝ από τους έξι αριθµούς σε κάθε πρόταση. Αν θέλεις να απαντήσεις 

καθόλου σίγουρος/η βάλε σε κύκλο τον αριθµό 1 ή 2, σίγουρος/η τον αριθµό 3 ή 4 

και πάρα πολύ σίγουρος/η τον αριθµό 5 ή 6.  

 

Πόσο σίγουρος/η είσαι ότι µπορείς να τρως… 
καθόλου  

σίγουρος/η 

 

σίγουρος/η 

πάρα πολύ  

σίγουρος/η 

1 µερίδα φρούτα ή και λαχανικά κάθε µέρα 1 2 3 4 5 6 

2 µερίδες φρούτα ή και λαχανικά κάθε µέρα 1 2 3 4 5 6 

3 µερίδες φρούτα ή και λαχανικά κάθε µέρα 1 2 3 4 5 6 

4 µερίδες φρούτα ή και λαχανικά κάθε µέρα 1 2 3 4 5 6 

5 µερίδες φρούτα ή και λαχανικά κάθε µέρα 1 2 3 4 5 6 

6 µερίδες φρούτα ή και λαχανικά κάθε µέρα 1 2 3 4 5 6 

 
 
∆ιάβασε προσεκτικά κάθε πρόταση και µετά βάλε σε κύκλο τον αριθµό ανάλογα µε 

το πόσο αλήθεια είναι για σένα κάθε πρόταση. Πρέπει να κυκλώσεις ΕΝΑΝ από 

τους επτά αριθµούς σε κάθε πρόταση. Αν θέλεις να απαντήσεις καθόλου βάλε σε 

κύκλο τον αριθµό 1, πολύ λίγο τον αριθµό 2, λίγο τον αριθµό 3, µέτρια τον αριθµό 

4, πολύ τον αριθµό 5, πάρα πολύ τον αριθµό 6 και απόλυτα τον αριθµό 7. 

 

  
καθόλου 

πολύ 
λίγο 

 
λίγο 

 
µέτρια 

 
πολύ 

πάρα 
πολύ 

 
απόλυτα 

Σκοπεύω να γυµνάζοµαι 

τακτικά τους επόµενους µήνες 
1 2 3 4 5 6 7 

Θα προσπαθήσω να γυµνάζοµαι 

τακτικά τους επόµενους µήνες 
1 2 3 4 5 6 7 

Είµαι αποφασισµένος/η να 

γυµνάζοµαι τακτικά τους 

επόµενους µήνες 

1 2 3 4 5 6 7 
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∆ιάβασε προσεκτικά κάθε πρόταση και µετά βάλε σε κύκλο τον αριθµό ανάλογα µε 

το πόσο αλήθεια είναι για σένα κάθε πρόταση. Πρέπει να κυκλώσεις ΕΝΑΝ από 

τους επτά αριθµούς σε κάθε πρόταση. Αν θέλεις να απαντήσεις καθόλου βάλε σε 

κύκλο τον αριθµό 1, πολύ λίγο τον αριθµό 2, λίγο τον αριθµό 3, µέτρια τον αριθµό 

4, πολύ τον αριθµό 5, πάρα πολύ τον αριθµό 6 και απόλυτα τον αριθµό 7. 

 

  
καθόλου 

πολύ 
λίγο 

 
λίγο 

 
µέτρια 

 
πολύ 

πάρα 
πολύ 

 
απόλυτα 

Σκοπεύω να τρώω υγιεινά τους 

επόµενους µήνες 
1 2 3 4 5 6 7 

Θα προσπαθήσω να τρώω υγιεινά 

τους επόµενους µήνες 
1 2 3 4 5 6 7 

Είµαι αποφασισµένος/η να τρώω 

υγιεινά τους επόµενους µήνες 
1 2 3 4 5 6 7 
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Βάλε σε κύκλο τον αριθµό που σε εκφράζει περισσότερο. Πρέπει να κυκλώσεις ΕΝΑΝ 

από τους επτά αριθµούς σε κάθε πρόταση. Αν θέλεις π.χ. να απαντήσεις πάρα πολύ κακό 

βάλε σε κύκλο τον αριθµό 1, πολύ κακό τον αριθµό 2, λίγο κακό τον αριθµό 3, ουδέτερο 

τον αριθµό 4, λίγο καλό τον αριθµό 5, πολύ καλό τον αριθµό 6 και πάρα πολύ καλό τον 

αριθµό 7. 

 

Για µένα το να γυµνάζοµαι τακτικά τους επόµενους µήνες είναι… 

πάρα πολύ 

κακό 

 

1 

πολύ κακό 

 

 

2 

λίγο κακό 

 

 

3 

ουδέτερο 

 

 

4 

λίγο καλό 

 

 

5 

πολύ καλό 

 

 

6 

πάρα πολύ 

καλό 

 

7 

Για µένα το να γυµνάζοµαι τακτικά τους επόµενους µήνες είναι… 

πάρα πολύ 

ανθυγιεινό 

 

1 

πολύ 

ανθυγιεινό 

 

2 

λίγο 

ανθυγιεινό 

 

3 

 

ουδέτερο 

 

4 

λίγο 

υγιεινό 

 

5 

πολύ 

υγιεινό 

 

6 

πάρα πολύ 

υγιεινό 

 

7 

Για µένα το να γυµνάζοµαι τακτικά τους επόµενους µήνες είναι… 

πάρα πολύ 

άχρηστο 

 

1 

πολύ 

άχρηστο 

 

2 

λίγο 

άχρηστο 

 

3 

 

ουδέτερο 

 

4 

λίγο 

χρήσιµο 

 

5 

πολύ 

χρήσιµο 

 

6 

πάρα πολύ 

χρήσιµο 

 

7 

Για µένα το να γυµνάζοµαι τακτικά τους επόµενους µήνες είναι… 

πάρα πολύ 

δυσάρεστο 

 

1 

πολύ 

δυσάρεστο 

 

2 

λίγο 

δυσάρεστο 

 

3 

 

ουδέτερο 

 

4 

λίγο 

ευχάριστο 

 

5 

πολύ 

ευχάριστο 

 

6 

πάρα πολύ 

ευχάριστο 

 

7 
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Βάλε σε κύκλο τον αριθµό που σε εκφράζει περισσότερο. Πρέπει να κυκλώσεις ΕΝΑΝ 

από τους επτά αριθµούς σε κάθε πρόταση. Αν θέλεις π.χ. να απαντήσεις πάρα πολύ κακό 

βάλε σε κύκλο τον αριθµό 1, πολύ κακό τον αριθµό 2, λίγο κακό τον αριθµό 3, ουδέτερο 

τον αριθµό 4, λίγο καλό τον αριθµό 5, πολύ καλό τον αριθµό 6 και πάρα πολύ καλό τον 

αριθµό 7. 

 

Για µένα το να ακολουθήσω µία υγιεινή διατροφή τους επόµενους µήνες είναι… 

πάρα πολύ 

κακό 

 

1 

πολύ κακό 

 

 

2 

λίγο κακό 

 

 

3 

ουδέτερο 

 

 

4 

λίγο καλό 

 

 

5 

πολύ καλό 

 

 

6 

πάρα πολύ 

καλό 

 

7 

Για µένα το να ακολουθήσω µία υγιεινή διατροφή τους επόµενους µήνες είναι… 

πάρα πολύ 

ανθυγιεινό 

 

1 

πολύ 

ανθυγιεινό 

 

2 

λίγο 

ανθυγιεινό 

 

3 

 

ουδέτερο 

 

4 

λίγο 

υγιεινό 

 

5 

πολύ 

υγιεινό 

 

6 

πάρα πολύ 

υγιεινό 

 

7 

Για µένα το να ακολουθήσω µία υγιεινή διατροφή τους επόµενους µήνες είναι… 

πάρα πολύ 

άχρηστο 

 

1 

πολύ 

άχρηστο 

 

2 

λίγο 

άχρηστο 

 

3 

 

ουδέτερο 

 

4 

λίγο 

χρήσιµο 

 

5 

πολύ 

χρήσιµο 

 

6 

πάρα πολύ 

χρήσιµο 

 

7 

Για µένα το να ακολουθήσω µία υγιεινή διατροφή τους επόµενους µήνες είναι… 

πάρα πολύ 

δυσάρεστο 

 

1 

πολύ 

δυσάρεστο 

 

2 

λίγο 

δυσάρεστο 

 

3 

 

ουδέτερο 

 

4 

λίγο 

ευχάριστο 

 

5 

πολύ 

ευχάριστο 

 

6 

πάρα πολύ 

ευχάριστο 

 

7 
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∆ιάβασε προσεκτικά κάθε πρόταση και µετά βάλε σε κύκλο τον αριθµό ανάλογα µε 

το πόσο συµφωνείς ή διαφωνείς στην αντίστοιχη πρόταση. Πρέπει να κυκλώσεις 

ΕΝΑΝ από τους πέντε αριθµούς σε κάθε πρόταση. Αν θέλεις να απαντήσεις 

διαφωνώ πολύ βάλε σε κύκλο τον αριθµό 1, διαφωνώ τον αριθµό 2, ούτε διαφωνώ 

ούτε συµφωνώ τον αριθµό 3, συµφωνώ τον αριθµό 4 και συµφωνώ πολύ τον 

αριθµό 5. 

 

  
 

διαφωνώ 
πολύ 

 
 
 

διαφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ  

ούτε 
συµφωνώ 

 
 
 

συµφωνώ  

 
 

συµφωνώ 
πολύ 

Οι συµµαθητές/τριες πιστεύουν ότι θα 

µπορούσα να είµαι δραστήριος/α στον 

ελεύθερο χρόνο µου τις περισσότερες ηµέρες 

1 2 3 4 5 

Ο/η καλύτερος/η φίλος/η πιστεύει ότι θα 

µπορούσα να είµαι δραστήριος/α στον 

ελεύθερο χρόνο µου τις περισσότερες ηµέρες 

1 2 3 4 5 

Ο γυµναστής/στρια του σχολείου µου 

πιστεύει ότι θα µπορούσα να είµαι 

δραστήριος/α στον ελεύθερο χρόνο µου τις 

περισσότερες ηµέρες 

1 2 3 4 5 

Οι άλλοι/ες δάσκαλοι/λες πιστεύουν ότι θα 

µπορούσα να είµαι δραστήριος/α στον 

ελεύθερο χρόνο µου τις περισσότερες ηµέρες 

1 2 3 4 5 

Ο πατέρας µου πιστεύει ότι θα µπορούσα να 

είµαι δραστήριος/α στον ελεύθερο χρόνο µου 

τις περισσότερες ηµέρες 

1 2 3 4 5 

Η µητέρα µου πιστεύει ότι θα µπορούσα να 

είµαι δραστήριος/α στον ελεύθερο χρόνο µου 

τις περισσότερες ηµέρες 

1 2 3 4 5 

Τα αδέλφια µου πιστεύουν ότι θα µπορούσα 

να είµαι δραστήριος/α στον ελεύθερο χρόνο 

µου τις περισσότερες ηµέρες 

1 2 3 4 5 
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∆ιάβασε προσεκτικά κάθε πρόταση και µετά βάλε σε κύκλο τον αριθµό που σε 

εκφράζει περισσότερο σε κάθε αντίστοιχη πρόταση. Πρέπει να κυκλώσεις ΕΝΑΝ 

από τους επτά αριθµούς σε κάθε πρόταση. Αν θέλεις π.χ. να απαντήσεις θα 

διαφωνήσουν πολύ βάλε σε κύκλο τον αριθµό 1, θα διαφωνήσουν τον αριθµό 2, 

ούτε θα διαφωνήσουν ούτε θα συµφωνήσουν τον αριθµό 3, θα συµφωνήσουν τον 

αριθµό 4 και θα συµφωνήσουν πολύ τον αριθµό 5. 

 

 

  
θα 

διαφωνήσουν 
πολύ 

 
θα 

διαφωνήσουν 

ούτε θα 
διαφωνήσουν 

ούτε θα 
συµφωνήσουν 

 
 

θα 
συµφωνήσουν 

 
θα 

συµφωνήσουν 
πολύ 

Αν τρώω υγιεινά τους 

επόµενους µήνες πολλά 

άτοµα σπουδαία για µένα 

1 2 3 4 5 

 διαφωνώ 
πολύ 

 
διαφωνώ 

ούτε διαφωνώ 
ούτε συµφωνώ 

συµφωνώ 
συµφωνώ 

πολύ 
Πολλά άτοµα σπουδαία για 

µένα, πιστεύουν ότι πρέπει να 

τρώω υγιεινά τους επόµενους 

µήνες 

1 2 3 4 5 

Μ’ αρέσει να τρώω υγιεινά 

επειδή τα άτοµα που είναι 

σπουδαία για µένα θέλουν να 

τρώω υγιεινά 

1 2 3 4 5 
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∆ιάβασε προσεκτικά κάθε πρόταση και µετά βάλε σε κύκλο τον αριθµό ανάλογα µε 

το πόσο αλήθεια είναι για σένα κάθε πρόταση. Πρέπει να κυκλώσεις ΕΝΑΝ από 

τους πέντε αριθµούς σε κάθε πρόταση. Αν θέλεις να απαντήσεις πολύ δύσκολο ή 

διαφωνώ πολύ βάλε σε κύκλο τον αριθµό 1, δύσκολο ή διαφωνώ τον αριθµό 2, 

ούτε εύκολο ούτε δύσκολο ή ούτε διαφωνώ ούτε συµφωνώ τον αριθµό 3, εύκολο 

ή συµφωνώ τον αριθµό 4 και πολύ εύκολο ή συµφωνώ πολύ τον αριθµό 5. 

 

  
 

πολύ 
δύσκολο 

 
 
 

δύσκολο 

ούτε 
δύσκολο 

ούτε 
εύκολο 

 
 
 

εύκολο 

 
 

πολύ 
εύκολο 

Για µένα το να γυµνάζοµαι στον 

ελεύθερο χρόνο µου τις 

περισσότερες µέρες είναι... 

1 2 3 4 5 

  
 

διαφωνώ 
πολύ 

 
 
 

διαφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συµφωνώ 

 
 
 

συµφωνώ 

 
 

συµφωνώ 
πολύ 

Αν µ’ αρέσει, µπορώ να γυµνάζοµαι 

στον ελεύθερο χρόνο µου τις 

περισσότερες µέρες 

1 2 3 4 5 

Αν αποφασίσω, µπορώ να 

γυµνάζοµαι στον ελεύθερο χρόνο 

µου τις περισσότερες µέρες 

1 2 3 4 5 

Πιστεύω ότι έχω όλα εκείνα που 

χρειάζοµαι για να γυµνάζοµαι στον 

ελεύθερο χρόνο µου τις 

περισσότερες µέρες 

1 2 3 4 5 
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∆ιάβασε προσεκτικά κάθε πρόταση και µετά βάλε σε κύκλο τον αριθµό ανάλογα µε 

το πόσο αλήθεια είναι για σένα κάθε πρόταση. Πρέπει να κυκλώσεις ΕΝΑΝ από 

τους πέντε αριθµούς σε κάθε πρόταση. Αν θέλεις να απαντήσεις πολύ δύσκολο ή 

διαφωνώ πολύ βάλε σε κύκλο τον αριθµό 1, δύσκολο ή διαφωνώ τον αριθµό 2, 

ούτε εύκολο ούτε δύσκολο ή ούτε διαφωνώ ούτε συµφωνώ τον αριθµό 3, εύκολο 

ή συµφωνώ τον αριθµό 4 και πολύ εύκολο ή συµφωνώ πολύ τον αριθµό 5. 

 

 

πολύ 
δύσκολο 

 
δύσκολο 

ούτε 
δύσκολο 

ούτε 
εύκολο 

 
εύκολο 

πολύ 
εύκολο 

Για µένα το να τρώω υγιεινά 

τους επόµενους µήνες είναι …. 
1 2 3 4 5 

  
 

διαφωνώ 
πολύ 

 
 
 

διαφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συµφωνώ 

 
 
 

συµφωνώ 

 
 

συµφωνώ 
πολύ 

Αν µ’ αρέσει, µπορώ να τρώω 

υγιεινά τους επόµενους µήνες 
1 2 3 4 5 

Αν αποφασίσω, µπορώ να τρώω 

υγιεινά τους επόµενους µήνες 
1 2 3 4 5 
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∆ιάβασε προσεκτικά κάθε πρόταση και µετά βάλε σε κύκλο τον αριθµό ανάλογα µε 

το πόσο συµφωνείς ή διαφωνείς στην αντίστοιχη πρόταση. Πρέπει να κυκλώσεις 

ΕΝΑΝ από τους πέντε αριθµούς σε κάθε πρόταση. Αν θέλεις να απαντήσεις 

διαφωνώ πολύ βάλε σε κύκλο τον αριθµό 1, διαφωνώ τον αριθµό 2, ούτε διαφωνώ 

ούτε συµφωνώ τον αριθµό 3, συµφωνώ τον αριθµό 4 και συµφωνώ πολύ τον 

αριθµό 5. 

 

∆εν ασκούµαι γιατί… 
διαφωνώ 

πολύ 
 

διαφωνώ 
ούτε διαφωνώ 
ούτε συµφωνώ 

 
συµφωνώ 

συµφωνώ 
πολύ 

δεν έχω χρόνο 1 2 3 4 5 

έχω πολλές δουλειές να κάνω 1 2 3 4 5 

δεν έχω ένα καλό µέρος να 

ασκούµαι 
1 2 3 4 5 

δεν έχω τα κατάλληλα ρούχα 

για να ασκούµαι 
1 2 3 4 5 

δεν ξέρω πώς να κάνω τις 

ασκήσεις 
1 2 3 4 5 

δεν έχω τον σωστό αθλητικό 

εξοπλισµό για να ασκούµαι 
1 2 3 4 5 

έχω πολλές σχολικές εργασίες 

να κάνω για το σπίτι 
1 2 3 4 5 

δεν έχω κάποιον για να 

ασκούµαστε µαζί 
1 2 3 4 5 

δεν µου αρέσει να ασκούµαι 1 2 3 4 5 

µου αρκεί το µάθηµα 

γυµναστικής στο σχολείο 
1 2 3 4 5 

είµαι πολύ κουρασµένος/η 1 2 3 4 5 

υπάρχουν άλλα πιο 

ενδιαφέροντα πράγµατα να 

κάνω 

1 2 3 4 5 
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∆ιάβασε προσεκτικά κάθε πρόταση και µετά βάλε σε κύκλο τον αριθµό ανάλογα µε 

το πόσο συµφωνείς ή διαφωνείς στην αντίστοιχη πρόταση. Πρέπει να κυκλώσεις 

ΕΝΑΝ από τους πέντε αριθµούς σε κάθε πρόταση. Αν θέλεις να απαντήσεις 

διαφωνώ πολύ βάλε σε κύκλο τον αριθµό 1, διαφωνώ τον αριθµό 2, ούτε διαφωνώ 

ούτε συµφωνώ τον αριθµό 3, συµφωνώ τον αριθµό 4 και συµφωνώ πολύ τον 

αριθµό 5. 

 

∆εν τρέφοµαι υγιεινά γιατί… 

 
 

διαφωνώ 
πολύ 

 
 
 

διαφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συµφωνώ 

 
 
 

συµφωνώ 

 
 

συµφωνώ 
πολύ 

στο σπίτι µου δεν υπάρχουν υγιεινά φαγητά 1 2 3 4 5 

δεν ξέρω να διαλέγω υγιεινές τροφές από το 

κυλικείο του σχολείου 
1 2 3 4 5 

δεν ξέρω να διαλέγω υγιεινά φαγητά όταν 

είµαι έξω µε την οικογένεια µου ή µε τους 

φίλους µου  

1 2 3 4 5 

δεν ξέρω ποια φαγητά έχουν λιγότερη 

ζάχαρη και λιγότερο λίπος  
1 2 3 4 5 

δεν ξέρω ποια φαγητά έχουν πολλές φυτικές 

ίνες  
1 2 3 4 5 

δεν ξέρω πόσες θερµίδες έχουν τα διάφορα 

φαγητά 
1 2 3 4 5 

παρασύροµαι και τρώω οτιδήποτε υπάρχει 

στο σπίτι  
1 2 3 4 5 

δεν µπορώ να ελέγξω την ποσότητα του 

φαγητού που τρώω 
1 2 3 4 5 

δεν έχω την πειθαρχία να τρώω υγιεινά 1 2 3 4 5 

νοµίζω ότι δεν είναι απαραίτητο για την 

υγεία µου να τρώω υγιεινά 
1 2 3 4 5 

δεν έχω χρόνο να ετοιµάζω µόνος µου 

υγιεινά φαγητά 
1 2 3 4 5 

η οικογένεια µου δεν µε στηρίζει όταν 

προσπαθώ να τρώω υγιεινά 
1 2 3 4 5 

νοµίζω ότι η υγιεινή διατροφή είναι πολύ 

ακριβή  
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∆εν τρέφοµαι υγιεινά γιατί… 

 
 

διαφωνώ 
πολύ 

 
 
 

διαφωνώ 

 
ούτε 

διαφωνώ 
ούτε 

συµφωνώ 

 
 
 

συµφωνώ 

 
 

συµφωνώ 
πολύ 

είναι δύσκολο για µένα και την οικογένειά 

µου να ψωνίζουµε υγιεινές τροφές 
     

το φαγητό χρησιµοποιείται από την 

οικογένειά µου ως αµοιβή για τη 

συµπεριφορά µου 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
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Η. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ι 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 

Αριθµός Ερωτηµατολογίου  ………… 

Ηµεροµηνία  ….…/.……/………… 

1. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

Α. Οικογενειακό εισόδηµα 

Το µηνιαίο εισόδηµα της οικογένειας σας είναι: 

µέχρι 1000  Ευρώ �      2000 - 3000  Ευρώ �       1000 - 2000  Ευρώ �        πάνω 

από 3000  Ευρώ � 

 

Β. Μορφωτικό επίπεδο πατέρα 

Απόφοιτος: ∆ηµοτικού �      Γυµνασίου �      Λυκείου �      Επαγγελµατικής 

Σχολής  �      ΤΕΙ - ΑΕΙ �      Μεταπτυχιακά �     

 

Μορφωτικό επίπεδο µητέρας 

Απόφοιτος: ∆ηµοτικού �      Γυµνασίου �      Λυκείου �      Επαγγελµατικής 

Σχολής �      ΤΕΙ - ΑΕΙ �      Μεταπτυχιακά �  

 

 

2. ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

Σωµατικό βάρος πατέρα                            Σωµατικό βάρος µητέρας 

 

 

Σωµατικό ύψος πατέρα                              Σωµατικό ύψος µητέρας 
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3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φ∆ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
Baecke Questionnaire of Habitual Physical Activity 

 

 

1. Ποιο είναι το κυρίως επάγγελµα / εργασία σας;…………………………….. 

2. Κατά τη διάρκεια της εργασίας µου κάθοµαι: 

ποτέ  �        σπάνια  �       µερικές φορές  �        συχνά  �        πολύ συχνά � 

3. Κατά τη διάρκεια της εργασίας µου στέκοµαι όρθιος / α: 

ποτέ  �        σπάνια  �       µερικές φορές  �        συχνά  �        πολύ συχνά �  

4. Κατά τη διάρκεια της εργασίας µου περπατώ: 

ποτέ  �        σπάνια  �       µερικές φορές  �        συχνά  �        πολύ συχνά � 

5. Κατά τη διάρκεια της εργασίας µου σηκώνω βαριά πράγµατα / φορτία: 

ποτέ  �        σπάνια  �       µερικές φορές  �        συχνά  �        πολύ συχνά � 

6. Μετά το τέλος της εργασίας µου νιώθω κουρασµένος / η: 

πολύ συχνά  �        συχνά  �       µερικές φορές  �        σπάνια  �        ποτέ � 

7. Κατά τη διάρκεια της εργασίας µου ιδρώνω: 

πολύ συχνά  �        συχνά  �       µερικές φορές  �        σπάνια  �        ποτέ � 

8. Σε σύγκριση µε άλλα άτοµα της ηλικίας µου πιστεύω ότι η εργασία µου 

είναι σωµατικά: 

πολύ πιο βαριά � πιο βαριά � το ίδιο βαριά � πιο ελαφριά � πολύ πιο 

ελαφριά� 

9. α) Ασχολείστε συστηµατικά µε την άσκηση;       Ναι  �     Όχι  �    Αν ναι: 

Τι είδους άσκηση κάνετε πιο συχνά;…………………………………………… 

Πόσες ώρες την εβδοµάδα; 

λιγότερο από 1 ����(0.5)   1-2 ����(1.5)   2-3 ����(2.5)   3-4 ����(3.5)   πάνω από 4 ����(4.5) 

Πόσους µήνες το χρόνο; 

λιγότερο από 1 ����(0.04) 1-3 ����(0.17) 4-6 ����(0.42) 7-9����(0.67)  πάνω από 9 ����(0.92) 

9. β) Ασχολείστε και µε δεύτερο άθληµα (άσκηση);        Ναι  �       Όχι  � 

Με πιο δεύτερο άθληµα ασχολείστε πιο συχνά;………………………………... 

Πόσες ώρες την εβδοµάδα; 

λιγότερο από 1 �(0.5)   1-2 �(1.5)   2-3 �(2.5)   3-4 �(3.5)   πάνω από 4 �(4.5) 

Πόσους µήνες το χρόνο; 
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λιγότερο από 1 �(0.04) 1-3 �(0.17) 4-6 �(0.42) 7-9 �(0.67)  πάνω από 9�(0.92) 

10) Σε σύγκριση µε άλλα άτοµα της ηλικίας µου πιστεύω ότι η φυσική µου 

δραστηριότητα κατά τον ελεύθερό µου χρόνο είναι: 

πολύ περισσότερη �   περισσότερη �   ίδια �   λιγότερη �   πολύ λιγότερη � 

11) Κατά τον ελεύθερό µου χρόνο ιδρώνω: 

πολύ συχνά  �        συχνά  �        µερικές φορές  �       σπάνια �        ποτέ  � 

12) Κατά τον ελεύθερό µου χρόνο γυµνάζοµαι: 

ποτέ  �        σπάνια  �        µερικές φορές  �       συχνά �        πολύ συχνά  � 

13) Στον ελεύθερό µου χρόνο βλέπω τηλεόραση: 

ποτέ  �        σπάνια  �        µερικές φορές  �       συχνά �        πολύ συχνά  � 

14) Στον ελεύθερό µου χρόνο περπατώ: 

ποτέ  �        σπάνια  �        µερικές φορές  �       συχνά �        πολύ συχνά  � 

15) Στον ελεύθερό µου χρόνο κάνω ποδήλατο: 

ποτέ  �        σπάνια  �        µερικές φορές  �       συχνά �        πολύ συχνά  � 

16) Πόσα λεπτά περπατάτε και/ ή κάνετε ποδήλατο καθηµερινά προς και από 

τη δουλειά, το σχολείο, τα ψώνια; 

λιγότερο από 5  �       5-15  �       15-30  �       30-45  �      πάνω από 45  � 

 
 
 

4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ 
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 

Επιλέξατε το κουτάκι που σας εκφράζει περισσότερο 

 

 

 

Την προηγούµενη ηµέρα, πόσες φορές 

καταναλώσατε; 
καθόλου 1 φορά 2 φορές 

3 ή 

περισσότερες 

φορές 

φρούτα και λαχανικά 1 2 3 4 

χάµπουργκερ, λουκάνικα, σάλτσες, 

τηγανιτές πατάτες, πατατάκια, γλυκά, 

αναψυκτικά, αλµυρά, πίτσες 

1 2 3 4 



Φυσική ∆ραστηριότητα και Υγιεινή ∆ιατροφή µαθητών/τριών 

 288 

5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

 

Σαν γονείς: 
 

καθόλου 
 

λίγο 
 

µέτρια 
 

πολύ 
πάρα 
πολύ 

Πόσο συχνά παροτρύνετε το παιδί σας να 

συµµετέχει σε φυσικές δραστηριότητες, σπορ 

ή αθλήµατα; 

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά συµµετέχετε µαζί µε το παιδί 

σας σε φυσικές δραστηριότητες, σπορ ή 

αθλήµατα; 

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά αναλαµβάνετε τη µεταφορά του 

παιδιού σας σε χώρους όπου µπορεί να 

συµµετέχει σε φυσικές δραστηριότητες, σπορ 

ή αθλήµατα; (γήπεδο, γυµναστήριο, 

κολυµβητήριο…) 

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά παρακολουθείτε τα παιδιά σας 

όταν συµµετέχουν σε φυσικές 

δραστηριότητες, σπορ ή αθλήµατα; 

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά επισηµαίνετε στο παιδί σας πόσο 

σηµαντική για την υγεία του είναι η 

συµµετοχή του σε φυσικές δραστηριότητες; 

1 2 3 4 5 

Πόσο σηµαντική για την υγεία του παιδιού 

σας θεωρείτε ότι είναι η συµµετοχή του σε 

φυσικές δραστηριότητες;  

1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά παροτρύνετε το παιδί σας να 

τρέφεται υγιεινά; 
1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά καταναλώνετε υγιεινές τροφές 

µαζί µε το παιδί σας; 
1 2 3 4 5 

Πόσο συχνά ελέγχετε τι τρώει το παιδί σας;  1 2 3 4 5 

10. Πόσο συχνά επισηµαίνετε στο παιδί σας 

πόσο σηµαντική για την υγεία του είναι η 

υγιεινή διατροφή; 

1 2 3 4 5 

11. Πόσο σηµαντική για την υγεία του 

παιδιού σας θεωρείτε ότι είναι η υγιεινή 

διατροφή;  

1 2 3 4 5 
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6. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
 

Βάλε σε κύκλο τον αριθµό ανάλογα µε το πόσο συµφωνείς ή διαφωνείς στην 

αντίστοιχη πρόταση. Πρέπει να κυκλώσεις ΕΝΑΝ από τους πέντε αριθµούς σε κάθε 

πρόταση. 

 

 

 
 

διαφωνώ 
πολύ 

 
 
 

διαφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συµφωνώ 

 
 
 

συµφωνώ 

 
 

συµφωνώ 
πολύ 

Τα παιδιά που συµµετέχουν σε 

µέτριες φυσικές δραστηριότητες 

έχουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

1 2 3 4 5 

Τα παιδιά που συµµετέχουν σε 

µέτριες φυσικές δραστηριότητες 

είναι περισσότερο υγιή 

1 2 3 4 5 

Τα παιδιά που συµµετέχουν σε 

µέτριες φυσικές δραστηριότητες δεν 

επηρεάζονται στη σχολική τους 

απόδοση 

1 2 3 4 5 

Τα παιδιά που συµµετέχουν σε 

µέτριες φυσικές δραστηριότητες θα 

είναι υγιείς ενήλικες 

1 2 3 4 5 
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7. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 
Βάλε σε κύκλο τον αριθµό ανάλογα µε το πόσο συµφωνείς ή διαφωνείς στην 

αντίστοιχη πρόταση. Πρέπει να κυκλώσεις ΕΝΑΝ από τους πέντε αριθµούς σε κάθε 

πρόταση. 

 

 

 
 

διαφωνώ 
πολύ 

 
 
 

διαφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συµφωνώ 

 
 
 

συµφωνώ 

 
 

συµφωνώ 
πολύ 

Τα προβλήµατα µετακίνησης εµποδίζουν το 

παιδί µου να συµµετέχει σε φυσικές 

δραστηριότητες που θα ήθελε να συµµετέχει 

1 2 3 4 5 

∆εν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για το παιδί 

µου να συµµετέχει σε φυσικές 

δραστηριότητες στην περιοχή που 

κατοικούµε 

1 2 3 4 5 

Το παιδί µου δεν µπορεί να συµµετέχει σε 

ορισµένες φυσικές δραστηριότητες γιατί 

οικονοµικά κοστίζουν πολύ  

1 2 3 4 5 

∆εν έχω αρκετό χρόνο να βοηθήσω το παιδί 

µου να συµµετέχει σε φυσικές 

δραστηριότητες 

1 2 3 4 5 

Ανησυχώ όταν επιτρέπω στο παιδί µου να 

παίζει στην αυλή ή σε χώρους κοντά στο 

σπίτι µας 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΙΙ 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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Π-Πίνακας 4.2.1.1. ∆ιαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τους δείκτες Φυσικής 

∆ραστηριότητας, σε κάθε µέτρηση. 

 

∆είκτες Φ∆ t df p 
Mean 

difference 
SE 

1η µέτρηση 
METs 7.88 640 .000 126.44 16.04 

Σ∆ 9.22 640 .000 175.72 19.07 

ΧΦ∆ 4.76 640 .000 13.27 2.79 

ΧΚΣ .10 640 .992 .71 7.22 

2η µέτρηση 
METs 7.03 663 .000 110.83 15.78 

Σ∆ 8.33 663 .000 156.75 18.82 

ΧΦ∆ 4.24 663 .000 11.32 2.67 

ΧΚΣ .14 663 .888 1.06 7.49 

3η µέτρηση 
METs 9.32 661 .000 136.16 14.61 

Σ∆ 10.96 661 .000 192.05 17.53 

ΧΦ∆ 4.55 661 .000 11.91 2.62 

ΧΚΣ -1.64 661 .101 -11.35 6.91 

 

 

 

 

Π-Πίνακας 4.2.1.2. ∆ιαφορές µεταξύ µαθητών/τριών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως προς τους δείκτες της 

Φυσικής ∆ραστηριότητας, σε κάθε µέτρηση. 

 

∆είκτες Φ∆ t df p 
Mean 

difference 
SE 

1η µέτρηση 
METs 1.20 640 .235 20.06 16.88 

Σ∆ .91 640 .363 18.67 20.53 

ΧΦ∆ .36 640 .720 1.02 2.85 

ΧΚΣ -2.23 632 .026 -15.89 7.12 

2η µέτρηση 
METs 2.14 663 .032 35.33 16.48 

Σ∆ 1.88 663 .061 37.57 19.98 

ΧΦ∆ 1.55 663 .123 4.19 2.71 

ΧΚΣ .11 646 .912 .82 7.46 

3η µέτρηση 
METs 3.06 661 .002 47.35 15.49 

Σ∆ 2.32 661 .021 44.23 19.05 

ΧΦ∆ 2.91 661 .004 7.72 2.65 

ΧΚΣ 1.10 661 .270 7.67 6.94 
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Π-Πίνακας 4.2.1.3. ∆ιαφορές µεταξύ δεικτών Φυσικής ∆ραστηριότητας εντός και εκτός του σχολείου 

των µαθητών/τριών, σε κάθε µέτρηση. 

 

∆είκτες Φ∆ 
(εντός - εκτός 

σχολείου) 
t df p 

Mean 
difference 

95% CI 
Lower - Upper 

1η µέτρηση (Ν=642) 
METs εντός σχολείου 

METs εκτός σχολείου 

37.51 

42.49 

641 

641 

.000 

.000 

121.44 

316.99 

115.08 - 127.79 

302.34 - 331.64 

Σ∆ εντός σχολείου 

Σ∆ εκτός σχολείου 

35.73 

40.67 

641 

641 

.000 

.000 

132.45 

372.30 

125.17 - 139.72 

354.33 - 390.28 

ΧΦ∆ εντός σχολείου 

ΧΦ∆ εκτός σχολείου 

41.01 

45.75 

641 

641 

.000 

.000 

23.35 

55.93 

22.24 - 24.47 

53.53 - 58.33 

2η µέτρηση (Ν=665) 

METs εντός σχολείου 

METs εκτός σχολείου 

43.49 

40.63 

664 

664 

.000 

.000 

150.42 

304.62 

143.62 - 157.21 

289.90 - 319.34 

Σ∆ εντός σχολείου 

Σ∆ εκτός σχολείου 

39.39 

38.54 

664 

664 

.000 

.000 

164.88 

348.98 

156.66 - 173.10 

330.20 - 366.76 

ΧΦ∆ εντός σχολείου 

ΧΦ∆ εκτός σχολείου 

48.26 

44.35 

664 

664 

.000 

.000 

26.97 

55.37 

25.87 - 28.07 

52.92 - 57.82 

3η µέτρηση (Ν=663) 

METs εντός σχολείου 

METs εκτός σχολείου 

44.22 

45.28 

662 

662 

.000 

.000 

151.13 

339.13 

144.42 - 157.84 

324.43 - 353.84 

Σ∆ εντός σχολείου 

Σ∆ εκτός σχολείου 

38.78 

42.89 

662 

662 

.000 

.000 

165.71 

384.18 

157.32 - 174.10 

366.59 - 401.76 

ΧΦ∆ εντός σχολείου 

ΧΦ∆ εκτός σχολείου 

51.76 

48.41 

662 

662 

.000 

.000 

28.71 

64.23 

27.62 - 29.80 

61.63 - 66.84 

 
p<.001 
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Π-Πίνακας 4.2.1.4. ∆ιαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τους δείκτες Φυσικής 

∆ραστηριότητας εντός και εκτός σχολείου, σε κάθε µέτρηση. 

 
Εντός σχολείου Εκτός σχολείου 

∆είκτες 
της Φ∆ t df p 

Mean 
difference 

SE t df p 
Mean 

difference 
SE 

1η µέτρηση  
(Αγόρια Ν=338, Κορίτσια Ν=304) 

METs 4.12 640 .000 26.40 6.41 6.91 640 .000 99.64 14.43 

Σ∆ 5.20 640 .000 37.83 7.28 7.87 640 .000 137.89 17.52 

ΧΦ∆ 1.88 640 .061 2.14 1.14 4.68 640 .000 11.26 2.41 

2η µέτρηση 
(Αγόρια Ν=356, Κορίτσια Ν=309) 

METs 4.39 663 .000 30.38 6.84 5.54 663 .000 81.44 14.71 

Σ∆ 5.14 663 .000 42.32 8.24 6.53 663 .000 114.92 17.61 

ΧΦ∆ 3.10 663 .002 3.45 1.11 3.21 663 .001 7.99 2.49 

3η µέτρηση 
(Αγόρια Ν=352, Κορίτσια Ν=311) 

METs 6.03 661 .000 40.23 6.67 6.59 661 .000 95.94 14.55 

Σ∆ 6.97 661 .000 57.65 8.27 7.82 661 .000 134.41 17.18 

ΧΦ∆ 2.06 661 .040 2.29 1.11 3.69 661 .000 9.71 2.63 

 

Π-Πίνακας 4.2.1.5. ∆ιαφορές µεταξύ µαθητών/τριών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως προς τους δείκτες της 

Φυσικής ∆ραστηριότητας εντός και εκτός σχολείου, σε κάθε µέτρηση. 

 
Εντός σχολείου Εκτός σχολείου ∆είκτες 

της Φ∆ t df p 
Mean 

difference 
SE t df p 

Mean 
difference 

SE 

1η µέτρηση 

(Μαθητές/τριες Ε΄ τάξης Ν=282, Μαθητές/τριες ΣΤ΄ τάξης Ν=360) 

METs 2.14 640 .033 13,93 6.51 .38 640 .703 5,74 15.04 

Σ∆ 1.73 640 .085 12.87 7.46 .32 640 .753 5.81 18.46 

ΧΦ∆ 1.90 640 .057 2.18 1.15 -.44 640 .659 -1.09 2.47 

2η µέτρηση 

(Μαθητές/τριες Ε΄ τάξης Ν=296, Μαθητές/τριες ΣΤ΄ τάξης Ν=369) 

METs -1.07 663 .285 -7.44 6.96 2.90 663 .004 43.54 15.00 

Σ∆ -1.27 663 .204 -10.70 8.42 2.70 663 .007 48.87 18.13 

ΧΦ∆ -1.36 663 .176 -1.52 1.12 2.38 663 .017 5.97 2.50 

3η µέτρηση 

(Μαθητές/τριες Ε΄ τάξης Ν=296, Μαθητές/τριες ΣΤ΄ τάξης Ν=367) 

METs 2.88 661 .004 19.66 6.84 1.84 661 .066 27.70 15.04 

Σ∆ 2.63 661 .009 22,48 8.56 1.21 661 .228 21.74 18,01 

ΧΦ∆ 1.83 661 .068 2.04 1.11 2.15 661 .032 5.72 2.66 
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Π-Πίνακας 4.2.2.1. ∆ιαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τη συχνότητα κατανάλωσης 

τροφών, σε κάθε µέτρηση. 

 

Τροφές t df p Mean difference SE 
1η µέτρηση 

Γαλακτοκοµικά -2.14 642 .033 -.14 .06 

∆ηµητριακά 1.29 641 .198 .05 .04 

Πρωτεϊνούχες τροφές -1.12 642 .261 -.04 .04 

Φρούτα - λαχανικά -1.57 642 .117 -.19 .12 

Ανθυγιεινές τροφές 3.21 642 .001 .13 .04 

2η µέτρηση 
Γαλακτοκοµικά -2.63 657 .009 -.16 .06 

∆ηµητριακά 1.17 655 .241 .05 .04 

Πρωτεϊνούχες τροφές -1.47 657 .142 -.05 .04 

Φρούτα - λαχανικά -2.44 656 .015 -.30 .12 

Ανθυγιεινές τροφές 3.12 654 .002 .12 .04 

3η µέτρηση 
Γαλακτοκοµικά -1.25 663 .213 -.07 .06 

∆ηµητριακά 2.94 661 .003 .11 .04 

Πρωτεϊνούχες τροφές .30 663 .768 .01 .03 

Φρούτα - λαχανικά -.82 663 .412 -.10 .11 

Ανθυγιεινές τροφές 4.07 663 .000 .15 .04 

 

 

 

Π-Πίνακας 4.2.2.2. ∆ιαφορές µεταξύ µαθητών/τριών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως προς τη συχνότητα 

κατανάλωσης τροφών, σε κάθε µέτρηση. 

 

Τροφές t df p Mean difference SE 
1η µέτρηση 

Γαλακτοκοµικά 1.48 566 .139 .10 .07 

∆ηµητριακά 2.58 573 .010 .10 .04 

Πρωτεϊνούχες τροφές 1.23 642 .220 .04 .04 

Φρούτα - λαχανικά 1.77 642 .077 .22 .12 

Ανθυγιεινές τροφές 2.36 642 .019 .10 .04 

2η µέτρηση 
Γαλακτοκοµικά 1.74 657 .083 .11 .06 

∆ηµητριακά 2.88 655 .004 .11 .04 

Πρωτεϊνούχες τροφές 1.49 657 .137 .05 .04 

Φρούτα - λαχανικά 1.44 656 .151 .18 .12 

Ανθυγιεινές τροφές 2.30 553 .022 .09 .04 

3η µέτρηση 
Γαλακτοκοµικά 2.80 663 .005 .16 .06 

∆ηµητριακά 2.65 661 .008 .10 .04 

Πρωτεϊνούχες τροφές 1.25 663 .212 .04 .03 

Φρούτα - λαχανικά 1.21 663 .226 .14 .12 

Ανθυγιεινές τροφές -.28 663 .777 -.01 .04 
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Π-Πίνακας 4.2.3.1. ∆ιαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τον ∆είκτη Μάζας Σώµατος και 

το % Σωµατικού λίπους, σε κάθε µέτρηση. 

 

 
t df p 

Mean 
difference 

SE 

1η µέτρηση 
∆ΜΣ 3.26 590 .001 .97 .30 

% ΣΛ 1.21 560 .242 1.01 .86 

2η µέτρηση 
∆ΜΣ 3.26 585 .001 .97 .30 

% ΣΛ 2.19 560 .029 1.91 .87 

3η µέτρηση 
∆ΜΣ 3.13 590 .002 .91 .29 

% ΣΛ .76 579 .448 .68 .90 

 

 

 

 

 

Π-Πίνακας 4.2.3.2. ∆ιαφορές µεταξύ µαθητών/τριών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ως προς τον ∆είκτη Μάζας 

Σώµατος και το % Σωµατικού λίπους σε κάθε µέτρηση. 

 

 
t df p 

Mean 
difference 

SE 

1η µέτρηση 
∆ΜΣ -2.53 590 .012 -.76 .30 

% ΣΛ -.92 580 .361 .79 .86 

2η µέτρηση 
∆ΜΣ -1.73 585 .084 -.52 .30 

% ΣΛ -.37 568 .712 .33 .90 

3η µέτρηση 
∆ΜΣ -1.67 590 .096 -.49 .29 

% ΣΛ .29 579 .775 .26 .91 
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Π-4.6.3. Παραγοντική δοµή των κλι-
µάκων που αξιολογούν τους προ-
σωπικούς/ψυχολογικούς παράγοντες 
που σχετίζονται µε τη Φυσική ∆ρα-
στηριότητα 

Η παραγοντική δοµή των κλιµάκων 

των προσωπικών/ψυχολογικών παρα-

γόντων που σχετίζονται µε τη Φ∆, εξε-

τάστηκε µε τη χρήση της επιβεβαιωτι-

κής παραγοντικής ανάλυσης (confirma-

tory factor analysis), στην οποία ελέγ-

χθηκε κατά πόσο οι δοµές των συγκε-

κριµένων κλιµάκων, εφαρµόζονται κα-

τάλληλα στα δεδοµένα της παρούσας 

µελέτης (µοντέλο µέτρησης). Εφαρµό-

στηκε η µέθοδος της µέγιστης πιθανό-

τητας (maximum likelihood method-

ML) (Bentler 1993), µέσω της οποίας 

µπορεί να εκτιµηθεί µια καλή εφαρµο-

γή σε δεδοµένα που έχουν µετρηθεί µε 

τακτική κλίµακα και εµφανίζουν δια-

φορετικούς βαθµούς λοξότητας και 

κυρτότητας (Hutchinson & Olmos, 

1998). Το µέγεθος του δείγµατος ήταν 

επαρκές (Ν=613), όπως επίσης, η ανα-

λογία των συµµετεχόντων προς τον 

αριθµό των µεταβλητών ήταν µεγαλύ-

τερη από την αναλογία 10:1 (Tanaka, 

1987). 

Για να ελεγχθούν τα ψυχοµετρικά 

χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων 

κλιµάκων χρησιµοποιήθηκαν οι δείκτες 

κατανοµής των µεταβλητών και οι δεί-

κτες προσαρµογής των µοντέλων µε 

δοµικές εξισώσεις. Για τον έλεγχο της 

κατανοµής των µεταβλητών µετρήθη-

καν (α) η µονοµεταβλητή ασυµµετρία 

κατανοµής (univariate skewness), (β) η 

µονοµεταβλητή κύρτωση (univariate 

kurtosis) και (γ) ο δείκτης Mardia 

πολυµεταβλητής κύρτωσης (Mardia’s 

coefficient multivariate kurtosis), ο 

οποίος προσδιορίζει τα όρια της πολυ-

µεταβλητής κανονικότητας και υπολο-

γίζεται από τον τύπο p(p+2), όπου p 

είναι το σύνολο των ερωτήσεων της 

κλίµακας. Για τον έλεγχο της καλής 

προσαρµογής των µοντέλων µετρήθη-

καν οι ακόλουθοι δείκτες: (α) το χ
2
 (το 

chi-square για το εξεταζόµενο µοντέλο 

- chi-square statistic for the 

hypothesized model), df (βαθµοί ελευ-

θερίας - degrees of freedom for the 

hypothesized model), το p (επίπεδο 

σηµαντικότητας - probability value) (β) 

ο RMSEA (ο δείκτης Ρίζα του Μέσου 

Τετραγωνικού Σφάλµατος Προσέγγι-

σης - Root Mean Square Error of 

Approximation), (γ) ο GFI (ο ∆είκτης 

Καλής Προσαρµογής - Goodness-of-

Fit-Index, (δ) ο NFI (ο Σταθµισµένος 

∆είκτης Προσαρµογής - Normed Fit 

Index, (ε) ο IFI (o ∆είκτης Αυξηµένης 

Προσαρµογής - Incremental Index of 

Fit) και (στ) ο CFI (ο Συγκριτικός 

∆είκτης Προσαρµογής - Comparative 

Fit Index) (Arbuckle & Wothke, 1999; 

Bentler, 1995; Byrne, 1994; Hu & 

Bentler, 1999; Joreskog & Sorbom, 

1989; Marsh et al., 1988; Steiger & 

Lind, 1980).  

Π-4.6.3.1. Επιβεβαιωτική Παραγο-
ντική Ανάλυση της Κλίµακας Πρό-
θεσης για Φυσική ∆ραστηριότητα 

Η Κλίµακα Πρόθεσης για Φ∆ 

αποτελείται από τρεις ερωτήσεις που 

συνιστούν τον παράγοντα «πρόθεση 

στη Φ∆» (Ajzen, 2004; Motl et al., 

2000). Οι τιµές της µονοµεταβλητής 

ασυµµετρίας κατανοµής (univariate 

skewness) κυµάνθηκαν από -1.05 έως -

.44 και οι τιµές της µονοµεταβλητής 

κύρτωσης (univariate kurtosis) από -

.31 έως .74, στις τρεις µετρήσεις. Οι 

άνω τιµές ικανοποιούσαν τα κριτήρια 

των 2 για την ασυµµετρία κατανοµής 

και 7 για την κύρτωση, οι οποίες ανα-

φέρονται ως οι ανώτερες τιµές της 

κανονικότητας (West et al., 1995). 

Συνεπώς, οι ερωτήσεις είχαν κανονική 

κατανοµή (Π-Πίνακας 4.6.3.1α.). Πα-

ράλληλα, ο δείκτης Mardia πολυµετα-

βλητής κύρτωσης (Mardia’s coefficient 

multivariate kurtosis) εµφάνισε τις τι-

µές -1.10, 1.62 και 1.83 στις τρεις µε-



Φυσική ∆ραστηριότητα και Υγιεινή ∆ιατροφή µαθητών/τριών 

 298 

τρήσεις, αντίστοιχα, υποστηρίζοντας 

την πολυµεταβλητή κανονικότητα, 

γιατί οι τιµές του ήταν µικρότερες από 

την τιµή του κριτηρίου 15 [3Χ(3+2)] 

(Bollen, 1989; Mardia, 1970). Οι τιµές 

των άνω δεικτών επιτρέπουν τη χρήση 

της µεθόδου της µέγιστης πιθανότητας 

για τον έλεγχο της δοµής της Κλίµακας 

Πρόθεσης για Φ∆, η οποία είναι η κα-

ταλληλότερη µέθοδος για την ανάλυση 

δεδοµένων που παρουσιάζουν κανονι-

κή κατανοµή.  

Στην εξέταση της παραγοντικής δο-

µής της συγκεκριµένης κλίµακας, χρη-

σιµοποιήθηκε, το µονοπαραγοντικό 

µοντέλο (single-factor model) στο 

οποίο οι τρεις ερωτήσεις συνιστούσαν 

τον παράγοντα «πρόθεση στη Φ∆». Το 

συγκεκριµένο µοντέλο ήταν σχεδόν 

ταυτοποιηµένο (just-identified model) 

υπήρχε δηλ. µια αντιστοιχία ανάµεσα 

στα δεδοµένα του δείγµατος 

(observations) και στις δοµικές παρα-

µέτρους του µοντέλου (model 

parameters). Αυτό σηµαίνει ότι ο αριθ-

µός των διαθέσιµων δεικτών των δεδο-

µένων (n=6) ήταν ίσος µε τον αριθµό 

των παραµέτρων του µοντέλου (n=6) 

που θα έπρεπε να εκτιµηθούν [δηλ. οι 3 

διακυµάνσεις (variances) των σφαλµά-

των µέτρησης (measurement errors) 

των παρατηρούµενων µεταβλητών, η 

διακύµανση (variance) και οι δύο φορ-

τίσεις του παράγοντα (factor loadings) 

στους δείκτες]. Ένα σχεδόν ταυτοποιη-

µένο µοντέλο, αν και έχει την ικανότη-

τα να αποδίδει τη µοναδική λύση για 

όλες τις παραµέτρους, δεν είναι επιστη-

µονικά ένα σηµαντικό µοντέλο γιατί 

δεν έχει βαθµούς ελευθερίας και επο-

µένως, δεν µπορεί ποτέ να απορριφθεί 

(Byrne, 2001; Kline, 2005). Για το 

σκοπό αυτό σταθεροποιήθηκε µία άλλη 

παραγοντική φόρτιση στην τιµή 1. Με 

τον τρόπο αυτό µειώθηκε ο αριθµός 

των παραµέτρων του µοντέλου που θα 

έπρεπε να εκτιµηθούν και δηµιουργή-

θηκε ένας βαθµός ελευθερίας που οδή-

γησε στην ταυτοποίηση του µοντέλου 

(overidentified model).  

Στο Π-Σχήµα 4.6.3.1. παρουσιάζο-

νται οι τυποποιηµένες φορτίσεις των 

ερωτήσεων (standardized factor 

loadings) και τα λάθη των ερωτήσεων 

(error terms) του µοντέλου, τα οποία 

εξήχθησαν από τις τρεις µετρήσεις. 

Όπως φαίνεται, οι φορτίσεις των ερω-

τήσεων της κλίµακας ήταν απόλυτα 

ικανοποιητικές αφού οι τιµές τους ξε-

πέρασαν την τιµή .40. Η αρνητική τιµή 

του τυπικού σφάλµατος της 2
ης

 ερώτη-

σης, όπως και η υψηλή φόρτιση της 

συγκεκριµένης ερώτησης στον παράγο-

ντα «πρόθεση στη Φ∆», πιθανόν να 

οφείλεται σ’ αυτό που έχει ονοµαστεί 

ως «Heywood cases», οι οποίες παρα-

τηρούνται συχνά στις παραγοντικές 

αναλύσεις και στα µοντέλα µε δοµικές 

εξισώσεις, όταν χρησιµοποιείται η 

µεθοδος της µέγιστης πιθανότητας 

(Boomsma & Hoogland, 2001; 

Kolenikov & Bollen, 2007; Van Driel, 

1978). Υπάρχουν πολλές αιτίες που 

προκαλούν τις συγκεκριµένες περιπτώ-

σεις. Στην παρούσα εξέταση πιθανά η 

µη ταυτοποίηση του µοντέλου να 

δηµιούργησε µια «Heywood case» 

(Rindskopf, 1984; Van Driel, 1978). 

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο παρά-

γοντας «πρόθεση για Φ∆» εξήγησε το 

93.0% της συνολικής ερµηνευόµενης 

διακύµανσης των ερωτήσεων στην 1
η
 

µέτρηση, το 86.9% στη 2
η
 µέτρηση και 

το 86.7% στην 3
η
 µέτρηση. Τέλος, 

όπως αναφέρθηκε, ο συντελεστής εσω-

τερικής συνέπειας (Cronbach’ s α) έλα-

βε την τιµή .95 και στις τρεις µετρήσεις 

(Πίνακας 4.6.2.).  

Οι δείκτες καλής προσαρµογής υπο-

στήριξαν το συγκεκριµένο µοντέλο. 

Πιο αναλυτικά: (α) ο δείκτης χ
2
 δεν 

ήταν στατιστικά σηµαντικός, που ση-

µαίνει ότι δεν υπήρχαν στατιστικά ση-

µαντικές διαφορές µεταξύ προτεινόµε-

νου µοντέλου και δεδοµένων του δείγ-

µατος, (β) οι δείκτες GFI, NFI, IFI, CFI 
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παρουσίασαν αποδεκτές τιµές (από 

.999 έως 1.000) ξεπερνώντας το όριο 

των .900, το οποίο θεωρείται το όριο 

για την αποδοχή ενός µοντέλου και (γ) 

ο δείκτης RMSEA εµφάνισε την τιµή 

.000, και στις τρεις µετρήσεις, δεί-

χνοντας ότι δεν υπάρχει σφάλµα προ-

σέγγισης στον πληθυσµό (Π-Πίνακας 

4.6.3.1β.).  

 
Π-Πίνακας 4.6.3.1α. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Πρόθεσης για Φυσική 

∆ραστηριότητα που χρησιµοποιήθηκε στις τρεις µετρήσεις (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 

κατανοµής 
Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 

Ερώτηση 1 5.92 1.13 .00 -.84 2 7 

Ερώτηση 2 5.33 1.17 .20 -.65 1 7 

Ερώτηση 3 4.76 1.33 -.30 -.46 1 7 

2η µέτρηση 

Ερώτηση 1 5.96 1.09 .71 -.92 1 7 

Ερώτηση 2 5.36 1.13 .14 -.61 1 7 

Ερώτηση 3 4.82 1.27 -.18 -.44 1 7 

3η µέτρηση 

Ερώτηση 1 6.10 1.04 .74 -1.05 1 7 

Ερώτηση 2 5.49 1.10 .28 -.72 1 7 

Ερώτηση 3 4.97 1.22 .01 -.56 1 7 

 

 

 

 
Π-Σχήµα 4.6.3.1. Κλίµακα Πρόθεσης για Φυσική ∆ραστηριότητα, στις τρεις µετρήσεις. Επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση ενός παράγοντα. Τυποποιηµένες παραγοντικές φορτίσεις και σφάλµατα 

διακύµανσης των ερωτήσεων. 

ερώτηση 1 

ερώτηση 2 

ερώτηση 3 

Πρόθεση 
στη Φ∆ 

.87 

.89 

.88 

1.02 

1.01 

1.01 

.90 

.90 

.90 

.35 

.25 

.25 

-.05 

-.01 

-.02 

.32 

.31 

.29 
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Π-Πίνακας 4.6.3.1β. Κλίµακα Πρόθεσης για Φυσική ∆ραστηριότητα: ∆είκτες καλής προσαρµογής του 

µοντέλου στις τρεις µετρήσεις  

 

∆είκτες 
προσαρµογής 
των µοντέλων 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση 

 Μοντέλο Μοντέλο Μοντέλο 

χ
2 .047 .016 1.015 

df 1 1 1 

p .829 .898 .314 

RMSEA 

(90% CI) 

.000 

(.000- 064) 

.000 

(.000-.048) 

.000 

(.000-.107) 

GFI 1.000 1.000 .999 

NFI 1.000 1.000 1.000 

IFI 1.000 1.000 1.000 

CFI 1.001 1.000 1.000 

 
Συντοµεύσεις: χ

2
=chi-square, df=degrees of freedom, p=probability level, RMSEA=root mean square 

error of approximation, 90% CI of RMSEA=90% confidence interval of RMSEA, GFI=goodness-of-

fit-index, NFI= normed fit index, IFI=incremental index of fit, CFI=comparative fit index.  

 

Π-4.6.3.2. Επιβεβαιωτική Παραγο-
ντική Ανάλυση της Κλίµακας Στα-
σεων προς τη Φυσική ∆ραστηριό-
τητα 

Η Κλίµακα Στάσεων προς τη Φ∆ 

αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις, 

σύµφωνα µε τον Ajzen (1985, 1991, 

2002). Oι τιµές της µονοµεταβλητής 

ασυµµετρίας κατανοµής κυµάνθηκαν 

από -.81 έως -.32 και οι τιµές της 

µονοµεταβλητής κύρτωσης από -.15 

έως .68, αποδεικνύοντας ότι οι ερωτή-

σεις της κλίµακας έχουν κανονική κα-

τανοµή, αφού ικανοποιούν τα κριτήρια 

κανονικότητας, σύµφωνα µε τους West 

και συνεργάτες (1995) (Π-Πίνακας 

4.6.3.2α.). Παράλληλα, ο δείκτης 

Mardia πολυµεταβλητής κύρτωσης 

εµφάνισε τις τιµές 2.75, -1.62 και 1.83 

στις τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα, παρέ-

χοντας περαιτέρω υποστήριξη στην 

ύπαρξη πολυµεταβλητής κανονικότη-

τας, γιατί οι τιµές του ήταν µικρότερες 

από την τιµή του κριτηρίου 

24[4Χ(4+2)] (Mardia, 1970).  

Για την εξέταση της δοµικής εγκυ-

ρότητας, µέσω της εξέτασης της παρα-

γοντικής δοµής της Κλίµακας Στάσεων 

προς τη Φ∆, ελέγχθηκε αρχικά το µο-

νοπαραγοντικό µοντέλο, στο οποίο οι 

τέσσερις ερωτήσεις της κλίµακας συνι-

στούσαν ένα παράγοντα, τη µεταβλητή 

«στάσεις προς τη Φ∆» («1ο µοντέλο»). 

Οι φορτίσεις των ερωτήσεων της κλί-

µακας ήταν απόλυτα ικανοποιητικές, 

αφού οι τιµές τους ήταν πάνω από την 

τιµή .40 στις παραγοντικές αναλύσεις 

και των τριών µετρήσεων (Π-Σχήµα 

4.6.3.2α.). Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι 

ο παράγοντας «στάσεις προς τη Φ∆» 

εξήγησε το 55.7% της συνολικής ερµη-

νευόµενης διακύµανσης των ερωτήσε-

ων στην 1
η
 µέτρηση, το 53% στη 2

η
 µέ-

τρηση και το 52.2% στην 3
η
 µέτρηση. 

Εκτός αυτών, όπως αναφέρθηκε, οι τι-

µές του συντελεστή εσωτερικής συνέ-

πειας (Cronbach’ s α) της κλίµακας και 
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στις τρεις µετρήσεις κυµάνθηκαν από 

.81 έως .83 (Πίνακας 4.6.2.).  

Κατά την εξέταση των δεικτών κα-

λής προσαρµογής του «1
ου

 µοντέλου», 

αν και οι δείκτες GFI, NFI, IFI και CFI 

ήταν αποδεκτοί (>.900), ωστόσο ο 

δείκτης χ
2
 ήταν στατιστικά σηµαντικός 

(p<.05), στοιχείο που σηµαίνει ότι 

υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφο-

ρές µεταξύ προτεινόµενου µοντέλου 

και δεδοµένων του δείγµατος. Συγ-

χρόνως, ο δείκτης RMSEA παρουσία-

σε τιµές πάνω από το αποδεκτό όριο 

(>.100) (Πίνακας 4.6.3.2.), ο οποίος, 

όπως και ο δείκτης χ
2
 δεν υποστηρί-

ζουν την καλή προσαρµογή του «1
ου

 

µοντέλου». Με βάση τα προαναφερθέ-

ντα κρίθηκε σκόπιµη η εξέταση ενός 

εναλλακτικού µοντέλου στο οποίο 

συσχετίσθηκαν τα σφάλµατα µέτρησης 

(correlated errors) των ερωτήσεων 1 

και 2 («2ο µοντέλο»). Όταν δύο ερωτή-

σεις µετρούν, από εννοιολογικής πλευ-

ράς, κοινό θέµα το οποίο δεν παρου-

σιάζεται µε σαφήνεια στο µοντέλο, 

µπορεί να επιτραπεί η συσχέτιση µετα-

ξύ των σφαλµάτων µέτρησης δύο ερω-

τήσεων για να προσδιοριστεί ένα ακό-

µη µέρος από την υπολειπόµενη διακύ-

µανση του µοντέλου και να βελτιωθεί 

η προσαρµογή του. Οι ερωτήσεις 1 και 

2 αφορούν στις στάσεις που έχει ο/η 

µαθητής/τρια προς τη Φ∆ σε σχέση µε 

τα οφέλη της στη σωµατική του/της 

υγεία και συγκεκριµένα είναι οι ακό-

λουθες: «Για µένα το να γυµνάζοµαι 

στον ελεύθερο χρόνο µου είναι “πάρα 

πολύ κακό” έως “πάρα πολύ καλό”» 

(ερώτηση 1) ή «Για µένα το να γυµνά-

ζοµαι στον ελεύθερο χρόνο µου είναι 

“πάρα πολύ ανθυγιεινό” έως “πάρα 

πολύ υγιεινό”» (ερώτηση 2). Οι δείκτες 

τροποποίησης (modification indices) 

µεταξύ σφαλµάτων µέτρησης των ερω-

τήσεων 1 και 2 κυµάνθηκαν από 4.40 

έως 13.03, στις τρεις µετρήσεις, υπο-

στηρίζοντας την εξέταση για τη βελτί-

ωση της προσαρµογής του µοντέλου. 

Στην εξέταση του εναλλακτικού µο-

ντέλου οι παραγοντικές φορτίσεις των 

ερωτήσεων έλαβαν τιµές από .62 έως 

.82 στις τρεις µετρήσεις και κρίθηκαν 

ως απόλυτα ικανοποιητικές (Π-Σχήµα 
4.6.3.2β.). Επιπλέον, ο παράγοντας 

«στάσεις προς τη Φ∆» εξήγησε το 

54.2% της συνολικής ερµηνευόµενης 

διακύµανσης των ερωτήσεων στην 1
η
 

µέτρηση, το 51.6% στη 2
η
 µέτρηση και 

το 51.0% στην 3
η
 µέτρηση. Παράλ-

ληλα, οι τιµές των δεικτών GFI, NFI, 

IFI και CFI βελτιώθηκαν (>.998), o 

δείκτης χ
2
 δεν ήταν στατιστικά σηµα-

ντικός και ο δείκτης RMSEA κυµάνθη-

κε σε αποδεκτές τιµές (.000-.041), υπο-

στηρίζοντας την καλή προσαρµογή του 

µοντέλου στις τρεις µετρήσεις (Π-Πί-

νακας 4.6.3.2β.). Τέλος, η διαφορά µε-

ταξύ των δύο µοντέλων (∆χ
2

(1)=12.87, 

∆χ
2

(1)=20.30 και ∆χ
2

(1)=7.668, στις 

τρεις µετρήσεις αντίστοιχα) αποδείχτη-

κε στατιστικά σηµαντική (p<.001). 
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Π-Πίνακας 4.6.3.2α. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Στάσεων προς τη Φυσική 

∆ραστηριότητα που χρησιµοποιήθηκε στις τρεις µετρήσεις (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 

κατανοµής 
Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 

Ερώτηση 1 6.26 .75 -.04 -.72 4 7 

Ερώτηση 2 6.22 .65 .25 -.47 4 7 

Ερώτηση 3 6.05 .69 .11 -.37 4 7 

Ερώτηση 4 5.91 .76 .07 -.45 4 7 

2η µέτρηση 

Ερώτηση 1 6.26 .72 .02 -.68 4 7 

Ερώτηση 2 6.30 .62 .24 -.46 4 7 

Ερώτηση 3 6.08 .66 .09 -.32 4 7 

Ερώτηση 4 5.89 .71 .11 -.34 4 7 

3η µέτρηση 

Ερώτηση 1 6.33 .68 .56 -.81 4 7 

Ερώτηση 2 6.36 .60 -.15 -.42 4 7 

Ερώτηση 3 6.11 .63 .68 -.40 4 7 

Ερώτηση 4 5.94 .69 .38 -.43 4 7 

 

 
 

Π-Σχήµα 4.6.3.2α. Κλίµακα Στάσεων προς τη Φυσική ∆ραστηριότητα, στις τρεις µετρήσεις. 

Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση ενός παράγοντα. Τυποποιηµένες παραγοντικές φορτίσεις και 

σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσεων («1
ο
 µοντέλο»). 

ερώτηση 1 

ερώτηση 2 

.74 

.68 

.68 

.74 

.73 

.74 

.77 

.78 

.79 

.26 

.28 

.26 

.19 

.18 

.16 

.19 

.17 

.15 ερώτηση 3 

ερώτηση 4 

.26 

.23 

.26 

.74 

.73 

.68 

Στάσεις 
προς τη Φ∆ 
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Π-Σχήµα 4.6.3.2β. Κλίµακα Στάσεων προς τη Φυσική ∆ραστηριότητα, στις τρεις µετρήσεις. 

Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση ενός παράγοντα. Τυποποιηµένες παραγοντικές φορτίσεις και 

σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσεων («2
ο
 µοντέλο»). 

 

 

Π-Πίνακας 4.6.3.2β. Κλίµακα Στάσεων προς τη Φυσική ∆ραστηριότητα: ∆είκτες καλής προσαρµογής 

των µοντέλων, στις τρεις µετρήσεις  

 
1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση ∆είκτες 

προσαρµογής 

των µοντέλων 
«1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» «1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» «1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» 

χ
2 14.888 2.018 20.346 .046 8.565 .897 

df 2 1 2 1 2 1 

p .001 .155 .000 .830 .014 .344 

RMSEA  

(90% CI) 

.103 

(.058-.154) 

.041 

(.000- .124) 

.122 

(.078-.173) 

.000 

(.000-.640) 

.073 

(.028-.127) 

.000 

(.000-.105) 

GFI .988 .998 .983 1.000 .993 .999 

NFI .984 .998 .976 1.000 .989 .999 

IFI .986 .999 .978 1.000 .992 1.000 

CFI .986 .999 .978 1.000 .992 1.000 

 

 

 

 

 

 

ερώτηση 1 

ερώτηση 2 

.69 

.75 

.64 

.70 

.81 

.70 

.80 

.68 

.82 

.29 

.32 

.28 

.22 

.20 

.18 

.17 

.15 

.13 ερώτηση 3 

ερώτηση 4 

.24 

.22 

.25 

.76 

.62 

.69 

Στάσεις 
προς τη Φ∆ 
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Π-4.6.3.3. Επιβεβαιωτική Παραγο-
ντική Ανάλυση της Κλίµακας Υπο-
κειµενικών Νορµών στη Φυσική 
∆ραστηριότητα 

Η Κλίµακα Υποκειµενικών Νορµών 

στη Φ∆ αποτελείται από επτά ερωτή-

σεις, σύµφωνα µε τους Motl και τους 

συνεργάτες του (2000). Οι τιµές της 

µονοµεταβλητής ασυµµετρίας κατανο-

µής (από -1,15, έως .04) και οι τιµές 

της µονοµεταβλητής κύρτωσης (από -

.75 έως 1.22) δείχνουν την κανονικότη-

τα της κατανοµής των ερωτήσεων και 

στις τρεις µετρήσεις (West et al., 1995) 

(Π-Πίνακας 4.6.3.3α.). Ταυτόχρονα, οι 

τιµές του δείκτη Mardia πολυµεταβλη-

τής κύρτωσης (10.10, 13.64 και 8.90 

στις τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα) υπο-

στηρίζουν την ύπαρξη πολυµεταβλητής 

κανονικότητας, γιατί παρουσιάστηκαν 

µικρότερες από την τιµή του κριτηρίου 

63 [7Χ(7+2)] (Mardia, 1970).  

Στην εξέταση της παραγοντικής 

δοµής της Κλίµακας Υποκειµενικών 

Νορµών στη Φ∆ ελέγχθηκε αρχικά το 

µονοπαραγοντικό µοντέλο, στο οποίο 

οι διακυµάνσεις όλων των ερωτήσεων 

εξηγούνταν από τον παράγοντα «υπο-

κειµενικές νόρµες στη Φ∆» («1ο µο-
ντέλο») (Motl et al., 2000). Στην παρα-

γοντική ανάλυση παρατηρήθηκε ότι οι 

φορτίσεις των ερωτήσεων της κλίµα-

κας (>.51) ήταν ικανοποιητικές και ο 

παράγοντας «υποκειµενικές νόρµες 

στη Φ∆» εξήγησε πάνω από το 46.10% 

της συνολικής ερµηνευόµενης διακύ-

µανσης των ερωτήσεων, στις τρεις µε-

τρήσεις (Π-Σχήµα 4.6.3.3α.). Τέλος, ο 

συντελεστής εσωτερικής συνέπειας 

(Cronbach’s α) της εξεταζόµενης κλί-

µακας έλαβε την τιµή .86 και στις τρεις 

µετρήσεις (Πίνακας 4.6.2.) 

Επιπλέον, στην εξέταση των δει-

κτών της καλής προσαρµογής του «1
ου

 

µοντέλου», διαπιστώθηκε ότι οι τιµές 

των δεικτών GFI, NFI, IFI και CFI 

είναι αποδεκτές (>.900) µόνο στην 1
η
 

µέτρηση, ο δείκτης χ
2
 είναι στατιστικά 

σηµαντικός (p<.001) και στις τρεις 

µετρήσεις, ενώ οι τιµές του δείκτη 

RMSEA εµφάνισαν µη αποδεκτές τι-

µές και στις τρεις µετρήσεις (Πίνακας 

4.6.3.3.). Συνεπώς, οι συγκεκριµένοι 

δείκτες δεν υποστήριζαν την καλή προ-

σαρµογή του «1
ου

 µοντέλου», γεγονός 

που οδήγησε στον επαναπροσδιορισµό 

του µοντέλου. 

Για τον περαιτέρω έλεγχο της εγκυ-

ρότητας της Κλίµακας Υποκειµενικών 

Νορµών στη Φ∆, εξετάστηκε το εναλ-

λακτικό µοντέλο που είχε προταθεί από 

τους Motl και συνεργάτες (2000), στο 

οποίο συσχετίστηκαν τα σφάλµατα µέ-

τρησης των ερωτήσεων 1 και 2, των 

ερωτήσεων 3 και 4 και των ερωτήσεων 

5 και 6 («2ο µοντέλο»). Οι ερωτήσεις 

κάθε ζεύγους, αν και έχουν την ίδια δο-

µή, ωστόσο έχουν διαφορετικό περιε-

χόµενο. Πιο συγκεκριµένα, οι ερωτή-

σεις 1 και 2 αφορούν στην άποψη των 

συνοµηλίκων σχετικά µε τη Φ∆ των 

συµµετεχόντων, οι ερωτήσεις 3 και 4 

αφορούν στην άποψη των δασκάλων 

και οι ερωτήσεις 5 και 6 αφορούν στην 

άποψη των γονέων. Είναι δε οι εξής: 

«Οι συµµαθητές/τριες (ερώτηση 1), ο/η 

καλύτερος/η φίλος/η (ερώτηση 2) 

πιστεύουν ότι θα µπορούσα να είµαι 

δραστήριος/α στον ελεύθερο χρόνο 

µου τις περισσότερες ηµέρες». «Ο γυ-

µναστής/στρια (ερώτηση 3), οι άλλοι 

/ες δάσκαλοι/λες (ερώτηση 4) πιστεύ-

ουν ότι θα µπορούσα να είµαι δραστή-

ριος/α στον ελεύθερο χρόνο µου τις πε-

ρισσότερες ηµέρες». «Ο πατέρας µου 

(ερώτηση 5), η µητέρα µου (ερώτηση 

6) πιστεύουν ότι θα µπορούσα να είµαι 

δραστήριος/α στον ελεύθερο χρόνο 

µου τις περισσότερες ηµέρες». 

Εκτός αυτών, στην εξέταση του 1
ου

 

µοντέλου, οι δείκτες τροποποίησης 

(από 28.63 έως 84.64) ήταν πάνω από 

το οριζόµενο κατώφλι της τιµής 4, και 

στις τρεις µετρήσεις, δείχνοντας τη δυ-

νατότητα βελτίωσης της προσαρµογής 

του µοντέλου. Η συσχέτιση των 
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σφαλµάτων µέτρησης των συγκεκριµέ-

νων ερωτήσεων βελτίωσε την προσαρ-

µογή του µοντέλου και οι παραγοντικές 

φορτίσεις εµφανίστηκαν αρκετά ικανο-

ποιητικές (.51 - .79) (Π-Σχήµα 
4.6.3.3β.). Ο παράγοντας «υποκειµενι-

κές νόρµες» εξήγησε το 44.2% της 

συνολικής ερµηνευόµενης διακύµαν-

σης των ερωτήσεων στην 1
η
 µέτρηση, 

το 45.25%, στη 2
η
 µέτρηση και το 45% 

στην 3
η
 µέτρηση. Παράλληλα, τα από-

τελέσµατα της επιβεβαιωτικής παραγο-

ντικής ανάλυσης, έδειξαν την καλή 

προσαρµογή του µοντέλου. Συγκεκρι-

µένα, οι τιµές των δεικτών GFI, NFI, 

IFI και CFI παρουσίασαν αποδεκτές τι-

µές (>.972), οι τιµές του δείκτη χ
2
 

µειώθηκαν, αν και ο δείκτης παρέµεινε 

στατιστικά σηµαντικός (p<.001) και ο 

δείκτης RMSEA εµφάνισε αποδεκτές 

τιµές (.059-.080) (Π-Πίνακας 

4.6.3.3β.). Τέλος, η διαφορά µεταξύ 

των δύο µοντέλων (∆χ
2

(3)=120.470, 

∆χ
2

(3)=183.301 και ∆χ
2

(3)=198.773, στις 

τρεις µετρήσεις αντίστοιχα) αποδείχτη-

κε στατιστικά σηµαντική (p<.001). 
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Π-Πίνακας 4.6.3.3α. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Υποκειµενικών Νορµών στη 

Φυσική ∆ραστηριότητα που χρησιµοποιήθηκε στις τρεις µετρήσεις (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 
κατανοµής 

Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 

Ερώτηση 1 3.80 .79 -.56 -.06 1 5 

Ερώτηση 2 4.17 .77 -.59 -.49 2 5 

Ερώτηση 3 3.76 .74 -.29 -.16 2 5 

Ερώτηση 4 3.47 .71 .07 .04 1 5 

Ερώτηση 5 4.34 .78 .65 -1.04 1 5 

Ερώτηση 6 4.34 .76 .46 -.94 1 5 

Ερώτηση 7 4.06 .83 .00 -.61 1 5 

2η µέτρηση 

Ερώτηση 1 3.80 .78 -.75 .03 2 5 

Ερώτηση 2 4.20 .72 -.17 -.54 2 5 

Ερώτηση 3 3.75 .74 -.20 -.12 1 5 

Ερώτηση 4 3.47 .70 .09 -.02 1 5 

Ερώτηση 5 4.37 .76 1.22 -1.15 1 5 

Ερώτηση 6 4.35 .75 .83 -1.00 1 5 

Ερώτηση 7 4.07 .81 .07 -.60 1 5 

3η µέτρηση 

Ερώτηση 1 3.91 .75 -.74 -.056 2 5 

Ερώτηση 2 4.31 .70 -.18 -.642 2 5 

Ερώτηση 3 3.89 .69 -.20 -.172 2 5 

Ερώτηση 4 3.57 .69 .15 -.078 1 5 

Ερώτηση 5 4.42 .71 1.18 -1.13 1 5 

Ερώτηση 6 4.39 .74 .95 -1.12 1 5 

Ερώτηση 7 4.14 .77 .06 -.59 1 5 
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Π-Σχήµα 4.6.3.3α. Κλίµακα Υποκειµενικών Νορµών στη Φ∆, στις τρεις µετρήσεις. Επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση ενός παράγοντα. Τυποποιηµένες παραγοντικές φορτίσεις και σφάλµατα 

διακύµανσης των ερωτήσεων («1
ο
 µοντέλο»). 

 

Υποκειµενικές 
νόρµες στη Φ∆ 

.29 

.30 

.25 

.21 

.17 

.14 

.25 

.20 

.16 

.33 

.33 

.32 

.41 

.38 

.36 

.34 

.29 

.29 

ερώτηση 1 

.39 

.40 

.38 

ερώτηση 2 

ερώτηση 3 

ερώτηση 4 

ερώτηση 5 

ερώτηση 6 

ερώτηση 7 

.62 

.58 

.56 

.66 

.66 

.63 

.51 

.51 

.51 

.58 

.57 

.56 

.77 

.83 

.71 

.80 

.84 

.86 

.77 

.74 

.75 
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Π-Σχήµα 4.6.3.3β. Κλίµακα Υποκειµενικών Νορµών στη Φ∆, στις τρεις µετρήσεις. Επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση ενός παράγοντα. Τυποποιηµένες παραγοντικές φορτίσεις και σφάλµατα 

διακύµανσης των ερωτήσεων («2
ο
 µοντέλο»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποκειµενικές 
νόρµες στη Φ∆ 

.25 

.26 

.22 

.25 

.25 

.21 

.30 

.29 

.23 

.33 

.31 

.31 

.41 

.36 

.35 

.34 

.27 

.28 

ερώτηση 1 

.39 

.39 

.37 

ερώτηση 2 

ερώτηση 3 

ερώτηση 4 

ερώτηση 5 

ερώτηση 6 

ερώτηση 7 

.62 

.59 

.58 

.65 

.68 

.65 

.51 

.58 

.52 

.59 

.59 

.58 

.71 

.71 

.74 

.75 

.75 

.78 

.80 

.77 

.79 
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Π-Πίνακας 4.6.3.3β. Κλίµακα Υποκειµενικών Νορµών στη Φυσική ∆ραστηριότητα: ∆είκτες καλής 

προσαρµογής των µοντέλων, στις τρεις µετρήσεις  

 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση ∆είκτες 

προσαρµογής 

των µοντέλων 
«1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» «1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» «1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» 

χ
2 156.298 35.828 217.585 34.284 252.439 53.666 

df 14 11 14 11 14 11 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

(90% CI) 

.129 

(.111-.147) 

.061 

(.039-.083) 

.154 

(.136-.173) 

.059 

(.037-.082) 

.167 

(.390-.311) 

.080 

(.059-.101) 

GFI .927 .984 .891 .984 .872 .974 

NFI .907 .979 .882 .981 .868 .972 

IFI .915 .985 .888 .987 .874 .978 

CFI .914 .985 .888 .987 .873 .977 

 

 

Π-4.6.3.4. Επιβεβαιωτική Παραγο-
ντική Ανάλυση της Κλίµακας Αντι-
λαµβανόµενου Ελέγχου στη Φυσική 
∆ραστηριότητα 

Η κλίµακα Αντιλαµβανόµενου 

Ελέγχου στη Φ∆ αποτελείται από τέσ-

σερις ερωτήσεις, (Ajzen, 2004; Ajzen 

& Madden, 1986; Motl et al., 2000). Η 

µονοµεταβλητή ασυµµετρία κατανοµής 

έλαβε τιµές από -.70 έως -.14 και η 

µονοµεταβλητή κύρτωση από -.89 έως 

.08, τιµές που δείχνουν ότι οι ερω-

τήσεις έχουν κανονική κατανοµή, σύµ-

φωνα µε τα κριτήρια των 2 και 7, αντί-

στοιχα (West et al., 1995) (Π-Πίνακας 

4.6.3.4α.). Παράλληλα, ο δείκτης 

Mardia πολυµεταβλητής κύρτωσης 

εµφάνισε τις τιµές 3.86, -.26 και -.90 

στις τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα, υπο-

στηρίζοντας περαιτέρω την ύπαρξη πο-

λυµεταβλητής κανονικότητας, γιατί οι 

τιµές του ήταν µικρότερες από την τιµή 

του κριτηρίου 24[4Χ(4+2)] (Mardia, 

1970).  

Για την εξέταση της παραγοντικής 

δοµής της Κλίµακας Αντιλαµβανόµε-

νου Ελέγχου στη Φ∆» χρησιµοποιήθη-

κε αρχικά το µονοπαραγοντικό µοντέ-

λο, στο οποίο οι τέσσερις ερωτήσεις 

της κλίµακας συνιστούσαν τον παρά-

γοντα «αντιλαµβανόµενος έλεγχος στη 

Φ∆» («1ο µοντέλο»). Οι φορτίσεις των 

ερωτήσεων της κλίµακας (από .58 έως 

.83) κρίθηκαν ως απόλυτα ικανοποιητι-

κές αφού οι τιµές τους ήταν πάνω από 

την τιµή .40 και στις τρεις µετρήσεις. 

(Π-Σχήµα 4.6.3.4α.). Επιπλέον, ο πα-

ράγοντας «αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

στη Φ∆» εξήγησε πάνω από 49.6% της 

συνολικής ερµηνευόµενης διακύµαν-

σης των ερωτήσεων, στις τρεις µετρή-

σεις. Τέλος, οι τιµές του συντελεστή 

εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s α) 

της άνω κλίµακας κυµάνθηκαν από .80 

έως .82 στις τρεις µετρήσεις (Πίνακας 

4.6.2.). 

Στην εξέταση των δεικτών της κα-

λής προσαρµογής του «1
ου

 µοντέλου», 

οι δείκτες GFI, NFI, IFI και CFI 

παρουσίασαν τιµές πάνω από την τιµή 

.892, ο δείκτης χ
2
 εµφανίστηκε στα-

τιστικά σηµαντικός (p<.001) και ο δεί-
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κτης RMSEA είχε τιµές πάνω από την 

τιµή .213 µη υποστηρίζοντας τη δοµή 

της κλίµακας (Π-Πίνακας 4.6.3.4β.). 

Επειδή το µοντέλο δεν ήταν αποδεκτό 

κρίθηκε αναγκαίος ο µερικός επανα-

προσδιορισµός του και η εφαρµογή 

εναλλακτικού µοντέλου. 

Για τον περαιτέρω έλεγχο της εγκυ-

ρότητας της Κλίµακας Αντιλαµβανόµε-

νου Ελέγχου στη Φ∆, ελέγχθηκε το 

εναλλακτικό µοντέλο, στο οποίο συ-

σχετίστηκαν τα σφάλµατα µέτρησης 

των ερωτήσεων 2 και 3 µε βάση τη λε-

κτική και εννοιολογική οµοιότητα των 

δύο ερωτήσεων («2ο µοντέλο»). Οι 

ερωτήσεις 2 και 3 αφορούν στον έλεγ-

χο που ο/η µαθητής/τρια ασκεί σε εσω-

τερικούς παράγοντες, σε παράγοντες 

δηλ. που αφορούν στον ψυχισµό του 

και στον χαρακτήρα του και σχετίζο-

νται µε τη συµµετοχή του σε Φ∆. Είναι 

δε οι ακόλουθες: «Αν µ’ αρέσει µπορώ 

να γυµνάζοµαι στον ελεύθερο χρόνο 

µου τις περισσότερες ηµέρες» 

(ερώτηση 1) ή «Αν αποφασίσω µπορώ 

να γυµνάζοµαι στον ελεύθερο χρόνο 

µου τις περισσότερες ηµέρες» (ερώτη-

ση 2). 

Παράλληλα, στην εξέταση του 1
ου

 

µοντέλου, οι δείκτες τροποποίησης µε-

ταξύ σφαλµάτων µέτρησης των συγκε-

κριµένων ερωτήσεων ήταν πολύ υψη-

λότεροι από το οριζόµενο κατώφλι της 

τιµής 4, αφού έλαβαν τιµές από 48.07 

έως 74.13 στις τρεις µετρήσεις, υπο-

στηρίζοντας τη βελτίωση προσαρµογής 

του µοντέλου. Οι παραγοντικές φορτί-

σεις του «2
ου

 µοντέλου» κυµάνθηκαν 

από .54 έως .86 στις τρεις µετρήσεις 

και κρίθηκαν αρκετά ικανοποιητικές 

(Π-Σχήµα 4.6.3.4β.). Επιπλέον, ο πα-

ράγοντας «αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

στη Φ∆» εξήγησε πάνω από το 47.6% 

της συνολικής ερµηνευόµενης διακύ-

µανσης των ερωτήσεων στις τρεις µε-

τρήσεις. Εκτός αυτών, οι τιµές των δει-

κτών GFI, NFI, IFI και CFI βελτιώ-

θηκαν (>.996), οι δείκτες χ
2 

 εµφανί-

στηκαν µη στατιστικά σηµαντικοί 

(p<0.05) (εκτός από την ανάλυση της 

2
ης

 µέτρησης, p<0.05) και ο δείκτης 

RMSEA παρουσίασε αποδεκτές τιµές 

(.000-.069), υποστηρίζοντας την καλή 

προσαρµογή του µοντέλου στις τρεις 

µετρήσεις (Π-Πίνακας 4.6.3.4β.). Τέ-

λος, η διαφορά µεταξύ των δύο 

µοντέλων (∆χ
2

(1)=76.551, ∆χ
2

(1)= 

53.612 και ∆χ
2

(1)=84.803, στις τρεις µε-

τρήσεις αντίστοιχα) αποδείχτηκε στατι-

στικά σηµαντική (p<.001). 
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Π-Πίνακας 4.6.3.4α. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στη 

Φυσική ∆ραστηριότητα που χρησιµοποιήθηκε στις τρεις µετρήσεις (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 
κατανοµής 

Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 

Ερώτηση 1 3.92 .78 -28 -.30 1 5 

Ερώτηση 2 4.30 .65 -.20 -.50 2 5 

Ερώτηση 3 4.04 .70 .06 -.34 1 5 

Ερώτηση 4 3.83 .78 -.45 -.14 1 5 

2η µέτρηση 

Ερώτηση 1 3.94 .77 -.12 -.31 1 5 

Ερώτηση 2 4.34 .62 -.01 -.51 2 5 

Ερώτηση 3 4.04 .68 .04 -.26 1 5 

Ερώτηση 4 3.83 .80 -.37 -.16 1 5 

3η µέτρηση 

Ερώτηση 1 4.03 .73 -.33 -.27 1 5 

Ερώτηση 2 4.41 .63 .08 -.70 2 5 

Ερώτηση 3 4.10 .67 -.52 -.18 2 5 

Ερώτηση 4 3.90 .78 -.89 -.03 2 5 

 

 

 

Π-Σχήµα 4.6.3.4α. Κλίµακα Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στη Φυσική ∆ραστηριότητα, στις τρεις 

µετρήσεις. Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση ενός παράγοντα. Τυποποιηµένες παραγοντικές 

φορτίσεις και σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσεων («1ο µοντέλο»). 

ερώτηση 1 

ερώτηση 2 

.80 

.83 

.71 

.60 

.62 

.58 

.60 

.62 

.62 

.22 

.19 

.22 

.27 

.24 

.26 

.32 

.28 

.27 ερώτηση 3 

ερώτηση 4 

.21 

.22 

.20 

.81 

.81 

.82 

Αντιλαµβανόµενος 
έλεγχος στη Φ∆ 
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Π-Σχήµα 4.6.3.4β. Κλίµακα Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στη Φυσική ∆ραστηριότητα, στις τρεις 

µετρήσεις. Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση ενός παράγοντα. Τυποποιηµένες παραγοντικές 

φορτίσεις και σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσεων («2ο µοντέλο»). 

 

 

Π-Πίνακας 4.6.3.4β. Κλίµακα Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στη Φυσική ∆ραστηριότητα: ∆είκτες καλής 

προσαρµογής των µοντέλων, στις τρεις µετρήσεις  

 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση ∆είκτες 

προσαρµογής 

των µοντέλων 
«1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» «1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» «1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» 

χ
2 77.303 .752 57.515 3.903 87.659 2.856 

df 2 1 2 1 2 1 

p .000 .386 .000 .048 .000 .091 

RMSEA 

(90% CI) 

248 

(.202-.297) 

.000 

(.000- 101) 

.213 

(.168-.262) 

.069 

(.005-.146) 

.265 

(.219-.313) 

.055 

(.000-.135) 

GFI .939 .999 .955 .997 .932 .998 

NFI .907 .999 .935 .996 .892 .996 

IFI .909 1.000 .938 .997 .894 .998 

CFI .909 1.000 .937 .997 .893 .998 

 

 

ερώτηση 1 

ερώτηση 2 

.82 

.85 

.78 

.54 

.57 

.51 

.54 

.57 

.55 

.20 

.16 

.21 

.30 

.26 

.29 

.35 

.31 

.31 ερώτηση 3 

ερώτηση 4 

.19 

.21 

.16 

.84 

.82 

.86 

Αντιλαµβανόµενος 
έλεγχος στη Φ∆ 
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Π-4.6.3.5. Επιβεβαιωτική Παραγο-
ντική Ανάλυση της Κλίµακας Αυτο-
αποτελεσµατικότητας στη Φυσική 
∆ραστηριότητα 

Η Κλίµακα Αυτοαποτελεσµατικότη-

τας στη Φ∆, αποτελείται από επτά ερω-

τήσεις που συνιστούν δύο σχετιζόµε-

νους παράγοντες (Dzewaltowski et al., 

2007). Ο πρώτος παράγοντας (3 ερω-

τήσεις) αφορούσε στην «αυτοαποτελε-

σµατικότητα στη µικρή συµµετοχή σε 

Φ∆» και ο δεύτερος παράγοντας (4 

ερωτήσεις) αφορούσε στην «αυτοαπο-

τελεσµατικότητα στη µεγάλη συµµετο-

χή σε Φ∆» («1ο µοντέλο»). 
Στον έλεγχο της κανονικότητας των 

ερωτήσεων παρατηρήθηκε ότι οι τιµές 

της µονοµεταβλητής ασυµµετρίας κα-

τανοµής κυµαίνονται από -2.40 έως 

.89, και οι τιµές της µονοµεταβλητής 

κύρτωσης από -.87 έως 5.29, στις τρεις 

µετρήσεις (Π-Πίνακας 4.6.3.5α.). Επι-

πλέον, διαπιστώθηκε ότι οι τιµές του 

δείκτη Mardia πολυµεταβλητής κύρτω-

σης (7.96, 2.57 και 2.83 στις τρεις µε-

τρήσεις, αντίστοιχα) στηρίζουν την 

ύπαρξη πολυµεταβλητής κανονικότη-

τας, επειδή ήταν µικρότερες από την τι-

µή του κριτηρίου 63 [7Χ(7+2) (Mardia, 

1970). Αν και οι τιµές της µονοµετα-

βλητής ασυµµετρίας δείχνουν ότι οι 

ερωτήσεις δεν έχουν κανονική κατανο-

µή, ωστόσο οι τιµές της µονοµεταβλη-

τής κύρτωσης και του δείκτη Mardia 

πολυµεταβλητής κύρτωσης στηρίζουν 

την κανονικότητα και την πολυµετα-

βλητική κανονικότητα των ερωτήσεων, 

αντίστοιχα.  

Η εξέταση της παραγοντικής δοµής 

της άνω κλίµακας έδειξε τις παραγοντι-

κές φορτίσεις να βρίσκονται πάνω από 

την τιµή .68 και εποµένως, να κρίνο-

νται αρκετά ικανοποιητικές (>.40) (Π-

Πίνακας 4.6.3.5β.) και τους δύο παρά-

γοντες της κλίµακας να εξηγούν πάνω 

από το 82.6% της συνολικής ερµηνευό-

µενης διακύµανσης των ερωτήσεων, 

στις τρεις µετρήσεις. Επιπλέον, η κλί-

µακα των ερωτήσεων που αφορούσαν 

στον πρώτο παράγοντα («αυτοαποτελε-

σµατικότητα στη µικρή συµµετοχή σε 

Φ∆») εµφάνισε αποδεκτούς συντε-

λεστές εσωτερικής συνέπειας 

(Cronbach’s α) και στις τρεις µετρή-

σεις (α = .91), όπως και η κλίµακα των 

ερωτήσεων που αφορούσαν στο δεύτε-

ρο παράγοντα («αυτοαποτελεσµατικό-

τητα στη µεγάλη συµµετοχή σε Φ∆») 

(α =.97). 

Κατά την εξέταση των δεικτών κα-

λής προσαρµογής του συγκεκριµένου 

µοντέλου, κανένας από τους δείκτες 

GFI, NFI, IFI και CFI δεν είχε αποδε-

κτές τιµές, ο δείκτης χ
2
 ήταν στατιστι-

κά σηµαντικός (p<.001), δείχνοντας τις 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανά-

µεσα στο προτεινόµενο µοντέλο και 

στα δεδοµένα του δείγµατος και οι τι-

µές του δείκτη RMSEA και στις τρεις 

µετρήσεις, παρουσιάστηκαν πάνω από 

την τιµή .325 µε αποτέλεσµα να µην 

υποστηρίζεται η καλή προσαρµογή του 

µοντέλου (Π-Πίνακας 4.6.3.5στ.). Με 

βάση τα προαναφερθέντα κρίθηκε σκό-

πιµος ο µερικός επαναπροσδιορισµός 

του µοντέλου, προκειµένου να βελτιω-

θεί η εφαρµογή του στα δεδοµένα. 

Κατά τον επαναπροσδιορισµό του 

1
ου

 µοντέλου αποµακρύνθηκε η ερώτη-

ση 4 επειδή φόρτιζε και τους δύο πα-

ράγοντες (>.40) («2ο µοντέλο»). Η 

αποµάκρυνση της ερώτησης 4 είχε 

προταθεί από τους Dzewaltowski και 

συνεργάτες (2007), όταν εξετάστηκε η 

δοµή της Κλίµακας Αυτοαποτελεσµα-

τικότητας στη Φ∆, µέσω της διερευνη-

τικής παραγοντικής ανάλυσης.  

Κατά τον έλεγχο της κανονικότητας 

των ερωτήσεων της κλίµακας, παρατη-

ρήθηκε ότι ο µέσος όρος της µονοµε-

ταβλητής ασυµµετρίας κατανοµής των 

έξι ερωτήσεων (Μ=-.38, Μ=-.38, 

Μ=.50) και της µονοµεταβλητής κύρ-

τωσης (Μ=.45, Μ=.61, Μ=.60), στις 

τρεις µετρήσεις, δεν ξεπερνούσαν το 

κριτήριο των 2 και 7, αντίστοιχα (Π-
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Πίνακας 4.6.3.5γ.). Επιπλέον, οι τιµές 

που έλαβε ο δείκτης Mardia πολυµετα-

βλητής κύρτωσης (2.49, 1.03 και 2.77 

στις τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα), δεί-

χνουν την πολυµεταβλητή κανονικότη-

τα των ερωτήσεων, γιατί ήταν µικρότε-

ρες από την τιµή του κριτηρίου 48 

[6Χ(6+2)] (Mardia, 1970).  

Εποµένως, στην εξέταση της παρα-

γοντικής δοµής της Κλίµακας Αυτο-

αποτελεσµατικότητας στην Φ∆, εφαρ-

µόστηκε το πολυπαραγοντικό µοντέλο, 

στο οποίο οι έξι ερωτήσεις της κλίµα-

κας συνιστούσαν δύο σχετιζόµενους 

παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας (3 

ερωτήσεις) αφορούσε στην «αυτοαπο-

τελεσµατικότητα στη µικρή συµµετοχή 

σε Φ∆» και ο δεύτερος παράγοντας (3 

ερωτήσεις) αφορούσε στην «αυτοαπο-

τελεσµατικότητα σε µεγάλη συµµετοχή 

σε Φ∆» («2ο µοντέλο») (Dzewaltowski 

et al., 2007). Οι παραγοντικές φορτί-

σεις κυµάνθηκαν από .70 έως .99 και 

κρίθηκαν ως απόλυτα ικανοποιητικές 

και στις τρεις µετρήσεις (Π-Πίνακας 

4.6.3.5δ.). Επιπλέον, οι δύο παράγο-

ντες εξήγησαν πάνω από το 83.3% της 

συνολικής ερµηνευόµενης διακύµαν-

σης των ερωτήσεων και στις τρεις µε-

τρήσεις. Εκτός αυτών, η διαφορά µετα-

ξύ του «1
ου

 και 2
ου

 µοντέλου» 

(∆χ
2

(5)=308.934, ∆χ
2

(5)=257.565 και 

∆χ
2

(5)=258.300, στις τρεις µετρήσεις 

αντίστοιχα) αποδείχτηκε στατιστικά 

σηµαντική (p<.001). Τέλος, οι τιµές 

του συντελεστή εσωτερικής συνέπειας 

(Cronbach’s α) των κλιµάκων που αφο-

ρούσαν στους δύο παράγοντες έλαβαν 

αποδεκτές τιµές (από .91 έως .97) και 

στις τρεις µετρήσεις.  

Στη συνέχεια, η εξέταση των δει-

κτών καλής προσαρµογής του µοντέ-

λου, έδειξε ότι οι τιµές των δεικτών 

GFI, NFI, IFI και CFI κυµαίνονται από 

.749 έως .889 και παρά τη βελτίωσή 

τους, δεν ξεπερνούσαν το αποδεκτό 

όριο των τιµών (>.900) σε καµία µέ-

τρηση. Ταυτόχρονα, ο δείκτης χ
2
 παρά 

τη µείωση των τιµών του, παρέµεινε 

στατιστικά σηµαντικός (p<.001). Τέ-

λος, ο δείκτης RMSEA έλαβε τιµές 

από .332 έως .368, οι οποίες ήταν πολύ 

υψηλότερες από την αποδεκτή τιµή 

(<.100). Όπως φαίνεται, οι άνω τιµές 

των δεικτών, παρά τη βελτίωσή τους 

δεν στήριξαν το εξεταζόµενο πολυπα-

ραγοντικό µοντέλο µε έξι ερωτήσεις 

(Π-Πίνακας 4.6.3.5στ.).  

Η µη υποστήριξη της καλής προ-

σαρµογής του 2
ου

 µοντέλου οδήγησε 

στον επαναπροσδιορισµό του, κατά τον 

οποίο αποµακρύνθηκαν οι ερωτήσεις 1 

και 7 («3ο µοντέλο»). Η ερώτηση 1 

«Πόσο σίγουρος/η είσαι ότι µπορείς να 

κάνεις 30 λεπτά µέτρια ή και έντονη 

Φυσική ∆ραστηριότητα µία ηµέρα κά-

θε εβδοµάδα;» αφορά σ’ ένα πάρα πο-

λύ χαµηλό έως µηδαµινό επίπεδο Φ∆ 

για τη συγκεκριµένη ηλικία των µαθη-

τών/τριών. Πολύ µεγάλο ποσοστό συµ-

µετεχόντων είχαν τη σιγουριά ότι µπο-

ρούν να συµµετέχουν σε Φ∆ µε τη 

συγκεκριµένη συχνότητα και ένταση. 

Για το λόγο αυτό ο δείκτης ασυµµε-

τρίας κατανοµής της ερώτησης 1 έλαβε 

τιµή πάνω από το κριτήριο 2 (Π-Πίνα-

κας 4.6.3.5γ.). Αντίθετα, η ερώτηση 7 

«Πόσο σίγουρος/η είσαι ότι µπορείς να 

κάνεις 30 λεπτά µέτρια ή και έντονη 

Φυσική ∆ραστηριότητα επτά ηµέρες 

κάθε εβδοµάδα;» αφορά σ’ ένα υψηλό 

επίπεδο Φ∆ στη συγκεκριµένη ηλικία 

των µαθητών/τριών. Ένα µικρό ποσο-

στό συµµετεχόντων ήταν πάρα πολύ 

σίγουροι ότι µπορούν να συµµετέχουν 

σε Φ∆ µε την άνω συχνότητα και έντα-

ση. 

Ο µέσος όρος της µονοµεταβλητής 

ασυµµετρίας κατανοµής των τεσσάρων 

ερωτήσεων (Μ=-.25, Μ=-.20, Μ=-.33) 

και της µονοµεταβλητής κύρτωσης 

(Μ=-.30, Μ=-.32, Μ=-.26) δείχνουν 

ότι οι ερωτήσεις έχουν κανονική κατά-

νοµή (Π-Πίνακας 4.6.3.5ε.) και οι τιµές 

του δείκτη Mardia πολυµεταβλητής 

κύρτωσης (1.23, -1.14 και 1.90 στις 
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τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα), δείχνουν 

την πολυµεταβλητή κανονικότητα των 

ερωτήσεων, γιατί ήταν µικρότερες από 

την τιµή του κριτηρίου 24 [4Χ(4+2)] 

(Mardia, 1970).  

Όταν εξετάστηκε η παραγοντική δο-

µή της Κλίµακας Αυτοαποτελεσµατι-

κότητας στην Φ∆ µε τέσσερις ερωτή-

σεις χρησιµοποιήθηκε το πολυπαραγο-

ντικό µοντέλο, στο οποίο οι ερωτήσεις 

συνιστούσαν δύο σχετιζόµενους παρά-

γοντες. Ο πρώτος παράγοντας (2 ερω-

τήσεις) αφορούσε στην «αυτοαποτελε-

σµατικότητα σε µικρή συµµετοχή σε 

Φ∆» και ο δεύτερος παράγοντας (2 

ερωτήσεις) αφορούσε στην «αυτοαπο-

τελεσµατικότητα σε µεγάλη συµµετοχή 

σε Φ∆» («3ο µοντέλο»). Οι παραγοντι-

κές φορτίσεις (από .70 έως .99) κρίθη-

καν ικανοποιητικές (Π-Σχήµα 4.6.3.5.) 

και οι δύο παράγοντες της κλίµακας 

εξήγησαν πάνω από το 90.5% της 

συνολικής ερµηνευόµενης διακύµαν-

σης των ερωτήσεων στις τρεις µετρή-

σεις. Εκτός αυτών, οι τιµές του 

συντελεστή εσωτερικής συνέπειας 

(Cronbach’s α) των κλιµάκων που αφο-

ρούσαν στους δύο παράγοντες έλαβαν 

αποδεκτές τιµές (από .92 έως .96) και 

στις τρεις µετρήσεις.  

Η εξέταση των δεικτών καλής προ-

σαρµογής του µοντέλου έδειξε ότι οι 

δείκτες GFI, NFI, IFI και CFI έλαβαν 

αποδεκτές τιµές (>.967) στις τρεις µε-

τρήσεις, ο δείκτης χ
2
 δεν ήταν στατι-

στικά σηµαντικός στην 3
η
 µέτρηση 

(p=.175) και ο δείκτης RMSEA παρου-

σίασε αποδεκτές τιµές στη 2
η
 (.071) 

και 3
η
 µέτρηση (.037). Πιθανώς, οι 

υψηλές συσχετίσεις των ερωτήσεων 

της συγκεκριµένης κλίµακας (από .67 

έως .93) να προκάλεσαν αύξηση της τι-

µής του RMSEA και ταυτόχρονα της 

τιµής του χ
2
, αυξάνοντας έτσι τη στατι-

στική ισχύ του τεστ (Rigdon, 

Schumacker & Wothke, 1998) (Π-Πί-

νακας 4.6.3.5στ.). Τέλος, η διαφορά 

µεταξύ του «2
ου

 και 3
ου

 µοντέλου» 

(∆χ
2

(7)=535.673, ∆χ
2

(7)=592.221 και 

∆χ
2

(7)=667.98, στις τρεις µετρήσεις 

αντίστοιχα) αποδείχτηκε στατιστικά 

σηµαντική (p<.001). 
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Π-Πίνακας 4.6.3.5α. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Αυτοαποτελεσµατικότητας στη 

Φυσική ∆ραστηριότητα που χρησιµοποιήθηκε στις τρεις µετρήσεις («1
ο
 µοντέλο»), (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 

κατανοµής 
Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 

Ερώτηση 1 5.63 .74 4.23 -2.15 2 6 

Ερώτηση 2 5.23 .94 .78 -1.16 2 6 

Ερώτηση 3 4.70 1.18 -.54 -.48 1 6 

Ερώτηση 4 4.02 1.25 -.77 -.06 1 6 

Ερώτηση 5 3.36 1.31 -.76 .19 1 6 

Ερώτηση 6 2.70 1.36 -.67 .48 1 6 

Ερώτηση 7 2.21 1.35 -.35 .84 1 6 

2η µέτρηση 

Ερώτηση 1 5.67 .73 5.29 -2.35 2 6 

Ερώτηση 2 5.28 .89 .83 -1.16 2 6 

Ερώτηση 3 4.70 1.10 -.62 -.41 1 6 

Ερώτηση 4 4.04 1.23 -.78 -.02 1 6 

Ερώτηση 5 3.36 1.28 -.79 .28 1 6 

Ερώτηση 6 2.68 1.34 -.70 .49 1 6 

Ερώτηση 7 2.18 1.33 -.32 .89 1 6 

3η µέτρηση 

Ερώτηση 1 5.70 .69 5.22 -2.40 2 6 

Ερώτηση 2 5.36 .86 1.24 -1.31 2 6 

Ερώτηση 3 4.81 1.06 -.57 -.52 2 6 

Ερώτηση 4 4.18 1.18 -.75 -.10 1 6 

Ερώτηση 5 3.48 1.26 -.86 .15 1 6 

Ερώτηση 6 2.79 1.33 -.87 .34 1 6 

Ερώτηση 7 2.28 1.36 -.60 .73 1 6 
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Π-Πίνακας 4.6.3.5β. Κλίµακα Αυτοαποτελεσµατικότητας στη Φυσική ∆ραστηριότητα, στις τρεις 

µετρήσεις. Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση δύο παραγόντων. Τυποποιηµένες παραγοντικές 

φορτίσεις και σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσεων («1
ο
 µοντέλο»). 

 

Κλίµακα Αυτοαποτελεσµατικότητας στη Φ∆ 

Ερωτήσεις Τυποποιηµένες φορτίσεις Σφάλµατα διακύµανσης 

1η µέτρηση 

1 .72 .27 

2 .89 .18 

3 .98 .05 

4 .93 .20 

5 .98 .07 

6 .95 .18 

7 .90 .35 

2η µέτρηση 

1 .69 .28 

2 .88 .18 

3 1.0 .01 

4 .94 .18 

5 .98 .07 

6 .96 .16 

7 .90 .34 

3η µέτρηση 

1 .68 .26 

2 .88 .17 

3 1.00 .01 

4 .94 .17 

5 .98 .08 

6 .95 .17 

7 .90 .35 
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Π-Πίνακας 4.6.3.5γ. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της κλίµακας της «Αυτοαποτελεσµατικότητας 

στη Φυσική ∆ραστηριότητα» που χρησιµοποιήθηκε στις τρεις µετρήσεις («2
ο
 µοντέλο»), (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 

κατανοµής 
Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 

Ερώτηση 1 5.63 .744 4.23 -2.15 2 6 

Ερώτηση 2 5.23 .943 .78 -1.16 2 6 

Ερώτηση 3 4.70 1.117 -.54 -.48 1 6 

Ερώτηση 5 3.36 1.314 -.76 .19 1 6 

Ερώτηση 6 2.70 1.356 -.67 .48 1 6 

Ερώτηση 7 2.21 1.347 -.35 .84 1 6 

2η µέτρηση 

Ερώτηση 1 5.67 .730 5.29 -2.35 2 6 

Ερώτηση 2 5.28 .889 .83 -1.16 2 6 

Ερώτηση 3 4.70 1.095 -.62 -.41 1 6 

Ερώτηση 5 3.36 1.276 -.79 .28 1 6 

Ερώτηση 6 2.68 1.341 -.70 .49 1 6 

Ερώτηση 7 2.18 1.331 -.32 .89 1 6 

3η µέτρηση 

Ερώτηση 1 5.70 .692 5.22 -2.40 2 6 

Ερώτηση 2 5.36 .861 1.24 -1.31 2 6 

Ερώτηση 3 4.81 1.060 -.57 -.52 2 6 

Ερώτηση 5 3.48 1.260 -.86 .15 1 6 

Ερώτηση 6 2.79 1.331 -.87 .34 1 6 

Ερώτηση 7 2.28 1.360 -.60 .73 1 6 
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Π-Πίνακας 4.6.3.5δ. Κλίµακα Αυτοαποτελεσµατικότητας στη Φυσική ∆ραστηριότητα, στις τρεις 

µετρήσεις. Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση δύο παραγόντων. Τυποποιηµένες παραγοντικές 

φορτίσεις και σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσεων («2
ο
 µοντέλο»). 

 

Κλίµακα Αυτοαποτελεσµατικότητας στη Φ∆ 

Ερωτήσεις Τυποποιηµένες φορτίσεις Σφάλµατα διακύµανσης 

1η µέτρηση 

1 .82 .18 

2 .97 .05 

3 .90 .24 

5 .95 .18 

6 .99 .06 

7 .94 .22 

2η µέτρηση 

1 .70 .27 

2 .89 .17 

3 .99 .02 

5 .95 .15 

6 .98 .07 

7 .83 .23 

3η µέτρηση 

1 .81 .17 

2 .97 .05 

3 .91 .18 

5 .94 .19 

6 .99 .05 

7 .94 .22 
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Π-Πίνακας 4.6.3.5ε. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της κλίµακας της «Αυτοαποτελεσµατικότητας 

στη Φυσική ∆ραστηριότητα» που χρησιµοποιήθηκε στις τρεις µετρήσεις («3
ο
 µοντέλο»), (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 

κατανοµής 
Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 

Ερώτηση 2 5.23 .943 .78 -1.16 2 6 

Ερώτηση 3 4.70 1.117 -.54 -.48 1 6 

Ερώτηση 5 3.36 1.314 -.76 .19 1 6 

Ερώτηση 6 2.70 1.356 -.67 .48 1 6 

2η µέτρηση 

Ερώτηση 2 5.28 .889 .83 -1.16 2 6 

Ερώτηση 3 4.70 1.095 -.62 -.41 1 6 

Ερώτηση 5 3.36 1.276 -.79 .28 1 6 

Ερώτηση 6 2.68 1.341 -.70 .49 1 6 

3η µέτρηση 

Ερώτηση 2 5.36 .861 1.239 -1.31 2 6 

Ερώτηση 3 4.81 1.060 -.568 -.52 2 6 

Ερώτηση 5 3.48 1.260 -.858 .15 1 6 

Ερώτηση 6 2.79 1.331 -.866 .34 1 6 
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Π-Σχήµα 4.6.3.5. Κλίµακα Αυτοαποτελεσµατικότητας στη Φυσική ∆ραστηριότητα, στις τρεις µετρήσεις. 

Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση δύο παραγόντων. Τυποποιηµένες παραγοντικές φορτίσεις και 

σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσεων («3
ο
 µοντέλο»). 
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Π-Πίνακας 4.6.3.5στ. Κλίµακα Αυτοαποτελεσµατικότητας στη Φυσική ∆ραστηριότητα: ∆είκτες καλής 

προσαρµογής των µοντέλων, στις τρεις µετρήσεις  

 

 Μοντέλα  ∆είκτες 
προσαρµογής 
των µοντέλων 

«1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» «3ο µοντέλο» 

1η µέτρηση 
χ

2 856.902 547.968 12.295 

df 13 8 1 

p .000 .000 .000 

RMSEA 

(90% CI) 

.326 

(.307-.344) 

.332 

(.309-.356) 

.136 

(.075-.208) 

GFI .688 .788 .990 

NFI .863 .888 .996 

IFI .865 .889 .996 

CFI .865 .889 .996 

2η µέτρηση 
χ

2 853.876 596.311 4.090 

df 13 8 1 

p .000 .000 .043 

RMSEA 

(90% CI) 

.325 

(.307-.344) 

.347 

(.323-.371) 

.071 

(.010-.148) 

GFI .691 .749 .997 

NFI .867 .880 .999 

IFI .868 .881 .999 

CFI .868 .881 .999 

3η µέτρηση 
χ

2 928.123 669.823 1.843 

df 13 8 1 

p .000 .000 .175 

RMSEA 

(90% CI) 

.339 

(.321-.358) 

.368 

(.344-.392) 

.037 

(.000-.121) 

GFI .675 .759 .998 

NFI .855 .866 .999 

IFI .857 .867 1.000 

CFI .857 .867 1.000 
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Π-4.6.3.6. Επιβεβαιωτική Παραγο-
ντική Ανάλυση της Κλίµακας Αντι-
λαµβανόµενων Εµποδίων στη Φυσι-
κή ∆ραστηριότητα 

Η Κλίµακα Αντιλαµβανόµενων 

Εµποδίων στη Φ∆, αποτελείται από 12 

ερωτήσεις, οι οποίες συνιστούν τρεις 

παράγοντες πρώτης τάξης που συγκρο-

τούν ένα κοινό παράγοντα δεύτερης 

τάξης τα «αντιλαµβανόµενα εµπόδια» 

στη Φ∆ (Wu et al., 2002). Ο πρώτος 

παράγοντας «προσωπικά εµπόδια - 

personal issues» (5 ερωτήσεις) αφορά 

στα εµπόδια που αντιλαµβάνονται οι 

µαθητές/τριες κατά τη συµµετοχή τους 

σε Φ∆ που σχετίζονται µε προσωπι-

κούς παράγοντες (έλλειψη ενδιαφέρο-

ντος, διαφορετικές προτιµήσεις των 

µαθητών/τριών κ.ά.), όπως «δεν 

ασκούµαι γιατί δεν µου αρέσει να 

ασκούµαι». Ο δεύτερος παράγοντας 

(«περιβαλλοντικά εµπόδια - 

environmental surroundings») (4 ερω-

τήσεις) αφορά στα εµπόδια που αντι-

λαµβάνονται οι µαθητές/τριες κατά τη 

δραστηριότητά τους, που σχετίζονται 

µε περιβαλλοντικούς παράγοντες (έλ-

λειψη εξοπλισµού, έλλειψη κατάλλη-

λου µέρους άσκησης, κ.ά.), όπως «δεν 

ασκούµαι γιατί δεν έχω ένα καλό µέρος 

να ασκούµαι». Τέλος, ο τρίτος παρά-

γοντας («έλλειψη χρόνου - time 

constraints») (3 ερωτήσεις) αφορά στα 

εµπόδια που αντιλαµβάνονται οι µαθη-

τές/τριες κατά τη δραστηριότητά τους, 

που σχετίζονται µε την έλλειψη χρό-

νου, όπως «δεν ασκούµαι γιατί έχω 

πολλές σχολικές εργασίες να κάνω για 

το σπίτι». Η µονοµεταβλητή ασυµµε-

τρία κατανοµής από .08 έως 1.59 και η 

µονοµεταβλητή κύρτωση από -.45 έως 

2.28, στις τρεις µετρήσεις, υποστηρί-

ζουν την κανονικότητα της κατανοµής, 

επειδή οι τιµές τους ικανοποιούσαν τα 

προτεινόµενα κριτήρια (West et al., 

1995) (Π-Πίνακας 4.6.3.6α.). Επιπρό-

σθετα, ο δείκτης Mardia πολυµεταβλη-

τής κύρτωσης έλαβε τιµές 46.08, 49.14 

και 38.43 στις τρεις µετρήσεις, αντί-

στοιχα, παρέχοντας την περαιτέρω 

υποστήριξη της πολυµεταβλητής κανο-

νικότητας, επειδή οι τιµές του ήταν µι-

κρότερες από την τιµή του κριτηρίου 

168 [12Χ(12+2)] (Mardia, 1970).  

Για την εξέταση της παραγοντικής 

δοµής της Κλίµακας Αντιλαµβανόµε-

νων Εµποδίων στη Φ∆ εφαρµόστηκε 

το πολυπαραγοντικό µοντέλο, στο 

οποίο οι διακυµάνσεις των ερωτήσεων 

εξηγούνταν από τρεις παράγοντες πρώ-

της τάξης, όπως «προσωπικά εµπόδια», 

«περιβαλλοντικά εµπόδια» και «έλλει-

ψη χρόνου» («1ο µοντέλο») που συγ-

κροτούσαν ένα κοινό παράγοντα δεύ-

τερης τάξης τα «αντιλαµβανόµενα 

εµπόδια» στη Φ∆ (Wu et al., 2002). Οι 

φορτίσεις των ερωτήσεων της κλίµα-

κας σ’ όλες τις µετρήσεις, κρίθηκαν ως 

απόλυτα ικανοποιητικές αφού κυµάν-

θηκαν από .52 έως .85 (Π-Πίνακας 

4.6.3.6β.). Παράλληλα, οι τρεις παρά-

γοντες εξήγησαν το 44.4% της 

συνολικής ερµηνευόµενης διακύµαν-

σης των ερωτήσεων στην 1
η
 µέτρηση, 

το 43.2% στη 2
η
 µέτρηση και το 41.6% 

στην 3
η
 µέτρηση. Τέλος, οι τιµές του 

συντελεστή εσωτερικής συνέπειας 

(Cronbach’s α): (α) της κλίµακας που 

αφορούσε στον πρώτο παράγοντα 

(«προσωπικά εµπόδια») κυµάνθηκαν 

από .71 έως .72, (β) της κλίµακας που 

αφορούσε στον δεύτερο παράγοντα 

(«περιβαλλοντικά εµπόδια») κυµάνθη-

καν από .72 έως .75 και (γ) της κλίµα-

κας που αφορούσε τον τρίτο παράγο-

ντα («έλλειψη χρόνου») κυµάνθηκαν 

από .79 έως .83 και στις τρεις 

µετρήσεις. 

Η εξέταση των δεικτών της καλής 

προσαρµογής του «1
ου

 µοντέλου», 

έδειξε ότι: (α) οι δείκτες GFI, NFI, IFI 

και CFI είναι αποδεκτοί (>.900) αφού 

έλαβαν τιµές πάνω από την τιµή .901, 

στις τρεις µετρήσεις, (β) ο δείκτης χ
2
 

είναι στατιστικά σηµαντικός (p<.001) 

και (γ) ο δείκτης RMSEA παρουσίασε 
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τιµές από .061 έως .074, στις τρεις 

µετρήσεις, υποστηρίζοντας µέτρια την 

προσαρµογή του «1
ου

 µοντέλου» (Π-

Πίνακας 4.6.3.6γ.).  

Στην ανωτέρω ανάλυση του «1
ου

 

µοντέλου» οι δείκτες τροποποίησης 

(16.10, 15.21 και 17.93 στις τρεις µε-

τρήσεις, αντίστοιχα) έδειξαν ότι η ερώ-

τηση 11 (∆εν ασκούµαι γιατί είµαι πο-

λύ κουρασµένος/η) φορτίζει εκτός από 

τον παράγοντα 1 («προσωπικά εµπό-

δια») και τον παράγοντα 3 («έλλειψη 

χρόνου») δηλ. η ερώτηση 11 συνιστά 

και τους δύο συγκεκριµένους παράγο-

ντες. Παράλληλα, οι τιµές των υπολοί-

πων σφάλµατος συνδιακύµανσης (από 

2.77 έως 3.99) µεταξύ της ερώτησης 11 

και των ερωτήσεων (ερώτηση 1, ερώ-

τηση 2, ερώτηση 7) που συνιστούν τον 

παράγοντα 3 («έλλειψη χρόνου») ήταν 

µεγαλύτερες από την τιµή 2.58, που 

δείχνει την ανώτερη επιτρεπτή τιµή της 

διαφοράς ανάµεσα στη διακύµανση 

του δείγµατος και στη διακύµανση του 

εφαρµοζόµενου µοντέλου (Joreskog & 

Sorbom, 1988). Τέλος, οι συσχετίσεις 

µεταξύ της ερώτησης 11 και των ερω-

τήσεων που συνιστούν τον παράγοντα 

3 (« έλλειψη χρόνου») (από r=.39 έως 

r=.43) ήταν υψηλότερες από τις 

συσχετίσεις µεταξύ της ερώτησης 11 

και των ερωτήσεων που συνιστούν τον 

παράγοντα 1 («προσωπικά εµπόδια») 

(από r=.20 έως r=.37). 

Οι ανωτέρω δείκτες οδήγησαν στην 

επανεξέταση του «1
ου

 µοντέλου» µε 

την ερώτηση 11 να φορτίζει τον παρά-

γοντα 1 («προσωπικά εµπόδια») και 

τον παράγοντα 3 («έλλειψη χρόνου»). 

Το εναλλακτικό µοντέλο («2ο µοντέ-
λο») εµφάνισε καλύτερη εφαρµογή στα 

δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα, οι παρα-

γοντικές φορτίσεις, κυµαινόµενες από 

.22 έως .85, ήταν ικανοποιητικές και οι 

τιµές των R
2
 σχετικά υψηλές (>.30) και 

στις τρεις µετρήσεις. Επίσης, οι τιµές 

των δεικτών καλής προσαρµογής 

βελτιώθηκαν (>.923), οι τιµές του χ
2
 

µειώθηκαν, αν και ο χ
2
 παρέµεινε στα-

τιστικά σηµαντικός (p<.001) και ο δεί-

κτης RMSEA εµφάνισε αποδεκτές τι-

µές (από .049 έως .063) (Π-Πίνακας 

4.6.3.6γ.). Τέλος, η διαφορά µεταξύ 

των δύο µοντέλων (∆χ
2

(2)=42.92, 

∆χ
2

(2)=39.43 και ∆χ
2

(2)=47.68, στις 

τρεις µετρήσεις αντίστοιχα) αποδείχτη-

κε στατιστικά σηµαντική (p<.001). 
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Π-Πίνακας 4.6.3.6α. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων 

στη Φυσική ∆ραστηριότητα που χρησιµοποιήθηκε στις τρεις µετρήσεις (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 
κατανοµής 

Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 
Ερώτηση 1 2.75 .99 -.45 .12 1 5 

Ερώτηση 2 2.62 .92 .04 .45 1 5 

Ερώτηση 3 2.01 .97 -.23 .08 1 5 

Ερώτηση 4 1.70 .85 .43 .89 1 5 

Ερώτηση 5 1.86 .89 1.39 1.26 1 5 

Ερώτηση 6 2.07 .99 .56 .93 1 5 

Ερώτηση 7 3.04 .96 .04 .74 1 5 

Ερώτηση 8 2.12 1.0 -.13 .67 1 5 

Ερώτηση 9 1.56 .81 1.66 1.44 1 5 

Ερώτηση 10 1.90 .93 .54 .97 1 5 

Ερώτηση 11 2.30 .90 -.30 .30 1 5 

Ερώτηση 12 1.99 .92 .20 .70 1 5 

2η µέτρηση 
Ερώτηση 1 2.72 .99 -.36 .19 1 5 

Ερώτηση 2 2.56 .92 -.07 .42 1 5 

Ερώτηση 3 2.03 .95 -.15 .14 1 5 

Ερώτηση 4 1.67 .80 -.01 .72 1 5 

Ερώτηση 5 1.79 .83 1.50 1.22 1 5 

Ερώτηση 6 2.02 .95 .69 .93 1 5 

Ερώτηση 7 3.02 .95 -.28 .64 1 5 

Ερώτηση 8 2.08 .99 -.08 .73 1 5 

Ερώτηση 9 1.54 .76 1.73 1.38 1 5 

Ερώτηση 10 1.83 .95 .60 1.05 1 5 

Ερώτηση 11 2.29 .86 -.26 .21 1 5 

Ερώτηση 12 1.93 .87 .01 .63 1 5 

3η µέτρηση 
Ερώτηση 1 2.67 .96 -.32 .14 1 5 

Ερώτηση 2 2.46 .86 .08 .44 1 5 

Ερώτηση 3 1.91 .89 .30 .09 1 5 

Ερώτηση 4 1.58 .73 .24 .82 1 5 

Ερώτηση 5 1.79 .82 1.54 1.25 1 5 

Ερώτηση 6 1.94 .92 .24 .82 1 5 

Ερώτηση 7 2.94 .85 -.06 .73 1 5 

Ερώτηση 8 2.01 .94 .11 .72 1 5 

Ερώτηση 9 1.49 .75 2.28 1.59 1 5 

Ερώτηση 10 1.79 .88 .53 .99 1 5 

Ερώτηση 11 2.25 .84 -.31 .27 1 5 

Ερώτηση 12 1.89 .85 -.23 .59 1 5 
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Π-Πίνακας 4.6.3.6β. Κλίµακα Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων στη Φυσική ∆ραστηριότητα, στις τρεις 

µετρήσεις. Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση τριών παραγόντων. Τυποποιηµένες παραγοντικές 

φορτίσεις και σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσεων («1
ο
 µοντέλο»). 

 

Κλίµακα Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων στη Φ∆ 
Ερωτήσεις Τυποποιηµένες φορτίσεις Σφάλµατα διακύµανσης 

1η µέτρηση 
Προσωπικά εµπόδια  
8 .54 .70 

9 .59 .42 

10 .62 .54 

11 .55 .57 

12 .61 .53 

Περιβαλλοντικά εµπόδια 
3 .69 .50 

4 .68 .39 

5 .61 .50 

6 .66 .55 

Έλλειψη χρόνου 
1 .85 .27 

2 .78 .33 

7 .74 .41 

2η µέτρηση 
Προσωπικά εµπόδια  
8 .57 .65 

9 .56 .39 

10 .65 .52 

11 .56 .51 

12 .60 .48 

Περιβαλλοντικά εµπόδια 
3 .67 .50 

4 .66 .36 

5 .59 .45 

6 .65 .52 

Έλλειψη χρόνου 
1 .84 .29 

2 .71 .42 

7 .75 .39 

3η µέτρηση 
Προσωπικά εµπόδια  
8 .59 .57 

9 .58 .37 

10 .64 .46 

11 .52 .51 

12 .61 .45 

Περιβαλλοντικά εµπόδια 
3 .66 .45 

4 .62 .33 

5 .58 .44 

6 .63 .51 

Έλλειψη χρόνου 
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1 .79 .35 

2 .73 .35 

7 .74 .33 
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Π-Σχήµα 4.6.3.6. Κλίµακα Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων στη Φυσική ∆ραστηριότητα», στις τρεις 

µετρήσεις. Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση τριών παραγόντων. Τυποποιηµένες παραγοντικές 

φορτίσεις και σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσεων («2
ο
 µοντέλο»). 

Προσωπικά 
εµπόδια  

 ερώτηση 8 

.69 

.65 

.56 

Περιβαλλοντικά 
εµπόδια 

Έλλειψη χρόνου 

.55 

.58 

.60 
.61 

.57 

.59 

.63 

.66 

.65 

.28 

.30 

.22 

.63 

.61 

.61 

.61 

.59 

.58 

.68 

.66 

.62 

.66 

.65 

.63 

.69 

.67 

.66 

.78 

.71 

.73 

.75 

.76 

.74 

.85 

.84 

.78 

.41 

.38 

.36 

.53 

.51 

.45 

.51 

.47 

.45 

.54 

.50 

.48 

.50 

.50 

.45 

. 

.39 

.36 

.33 

.49 

.45 

.44 

.55 

.52 

.51 

. 

.41 

.39 

.33 

.28 

.29 

.36 

.33 

.42 

.34 

.15 

.09 

.07 

.59 

.63 

.63 

1.03 

 .96 

 .96 

Παράγοντας 1 

Παράγοντας 2 

Παράγοντας 3 

 ερώτηση 9 

 ερώτηση 10 

 ερώτηση 11 

 ερώτηση 12 

 ερώτηση 3 

 ερώτηση 4 

 ερώτηση 5 

 ερώτηση 6 

 ερώτηση 1 

 ερώτηση 2 

 ερώτηση 7 

Αντιλαµβανόµενα  
εµπόδια 

-.02 

 .03 

 .02 

.34 

.31 

.23 

.80 

.87 

.89 

.36 

.35 

.40 
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Π-Πίνακας 4.6.3.6γ. Κλίµακα Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων στη Φυσική ∆ραστηριότητα: ∆είκτες 

καλής προσαρµογής των µοντέλων, στις τρεις µετρήσεις  

 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση ∆είκτες 

προσαρµογής 

των µοντέλων 
«1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» «1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» «1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» 

χ
2 166.017 123.097 201.180 161.747 219.640 171.962 

df 51 50 51 50 51 50 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

(90% CI) 

.061 

(.051-.071) 

.049 

(.038-.060) 

.069 

(.059-.080) 

.060 

(.050-.071) 

.074 

(.064-.084) 

.063 

(.053-.074) 

GFI .956 .966 .947 .955 .943 .952 

NFI .931 .949 .913 .930 .901 .923 

IFI .951 .969 .934 .951 .922 .944 

CFI .951 .969 .933 .950 .922 .943 

 

 

 

Π-4.7.3. Παραγοντική δοµή των κλι-
µάκων που αξιολογούν τους προσω-
πικούς/ψυχολογικούς παράγοντες 
που σχετίζονται µε την Υγιεινή ∆ια-
τροφή 

Η παραγοντική δοµή των κλιµάκων 

των προσωπικών/ψυχολογικών παρα-

γόντων που σχετίζονται µε την Υ∆, 

εξετάστηκε µε τη χρήση της επιβε-

βαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης, 

στην οποία ελέγχθηκε κατά πόσο οι δο-

µές των συγκεκριµένων κλιµάκων, 

εφαρµόζονται κατάλληλα στα δεδοµέ-

να της παρούσας µελέτης (µοντέλο µέ-

τρησης). Εφαρµόστηκε η µέθοδος της 

µέγιστης πιθανότητας (Bentler 1993). 

Το µέγεθος του δείγµατος ήταν επαρ-

κές (Ν=613), όπως επίσης, η αναλογία 

των συµµετεχόντων προς τον αριθµό 

των µεταβλητών ήταν µεγαλύτερη από 

την αναλογία 10:1 (Tanaka, 1987). 

Για να ελεγχθούν τα ψυχοµετρικά 

χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων 

κλιµάκων χρησιµοποιήθηκαν οι δείκτες 

κατανοµής των µεταβλητών και οι δεί-

κτες προσαρµογής των µοντέλων µε 

δοµικές εξισώσεις. Για τον έλεγχο της 

κατανοµής των µεταβλητών µετρήθη-

καν η µονοµεταβλητή ασυµµετρία κα-

τανοµής, η µονοµεταβλητή κύρτωση 

και ο δείκτης Mardia πολυµεταβλητής 

κύρτωσης. Για τον έλεγχο της καλής 

προσαρµογής των µοντέλων µετρήθη-

καν οι δείκτες το χ
2
, οι βαθµοί ελευθε-

ρίας (df), το επίπεδο σηµαντικότητας 

(p), ο δείκτης Ρίζα του Μέσου Τετρα-

γωνικού Σφάλµατος Προσέγγισης 

(RMSEA), ο ∆είκτης Καλής Προ-

σαρµογής (GFI), ο Σταθµισµένος ∆εί-

κτης Προσαρµογής (NFI), o ∆είκτης 

Αυξηµένης Προσαρµογής (IFI) και ο 

Συγκριτικός ∆είκτης Προσαρµογής 

(CFI) (Arbuckle & Wothke, 1999; 

Bentler, 1995; Byrne, 1994; Hu & 

Bentler, 1999; Joreskog & Sorbom, 

1989; Marsh et al., 1988; Steiger & 

Lind, 1980).  
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Π-4.7.3.1. Επιβεβαιωτική Παραγο-
ντική Ανάλυση της Κλίµακας Πρό-
θεσης για Υγιεινή ∆ιατροφή 

Η Κλίµακα της Πρόθεσης για Υ∆ 

αποτελείται από τρεις ερωτήσεις 

(Ajzen, 1985, 1991, 2002, 2004). Οι τι-

µές της µονοµεταβλητής ασυµµετρίας 

κατανοµής από -1.21 έως -.34 και της 

µονοµεταβλητής κύρτωσης από -.28 

έως 1.21, στις τρεις µετρήσεις, δεί-

χνουν ότι οι ερωτήσεις έχουν κανονική 

κατανοµή, σύµφωνα µε τα κριτήρια 

των West και συνεργατών (1995) (Π-

Πίνακας 4.7.3.1α.). Παράλληλα, οι τι-

µές του δείκτη Mardia πολυµεταβλητής 

κύρτωσης 2.43, 4.92 και 2.87 στις τρεις 

µετρήσεις, αντίστοιχα, δείχνουν ότι οι 

ερωτήσεις έχουν πολυµεταβλητή κανο-

νικότητα, γιατί ήταν µικρότερες από 

την τιµή του κριτηρίου 15 [3Χ(3+2)] 

(Mardia, 1970).  

Για την εξέταση της παραγοντικής 

δοµής της άνω κλίµακας, εφαρµόστηκε 

το µονοπαραγοντικό µοντέλο στο 

οποίο οι τρεις ερωτήσεις συνιστούσαν 

τον παράγοντα, «πρόθεση στην Υ∆». 

Το συγκεκριµένο µοντέλο επειδή ήταν 

σχεδόν ταυτοποιηµένο και µη εφαρµό-

σιµο, τέθηκε η τιµή 1 στις φορτίσεις 

του παράγοντα στις ερωτήσεις 2 και 3, 

για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο 

του µοντέλου.  

Στο Π-Σχήµα 4.7.3.1. παρουσιάζο-

νται οι τυποποιηµένες φορτίσεις και τα 

σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσε-

ων και στις τρεις µετρήσεις. Όπως φαί-

νεται, οι παραγοντικές φορτίσεις ήταν 

απόλυτα ικανοποιητικές αφού οι τιµές 

τους ήταν πάνω από την τιµή .79 και ο 

παράγοντας «πρόθεση στην Υ∆» εξή-

γησε περισσότερο από το 80.2% της 

συνολικής ερµηνευόµενης διακύµαν-

σης των ερωτήσεων και στις τρεις µε-

τρήσεις. Εκτός αυτών, οι τιµές του 

συντελεστή εσωτερικής συνέπειας 

(Cronbach’s α) κυµάνθηκαν από .90 

έως .92 στις τρεις µετρήσεις αποδει-

κνύοντας την εσωτερική συνέπεια της 

εξεταζόµενης κλίµακας (Πίνακας 

4.7.2.). 

Η εξέταση των δεικτών καλής προ-

σαρµογής του µοντέλου έδειξε ότι: (α) 

οι δείκτες GFI, NFI, IFI, CFI παρουσία-

σαν αποδεκτές τιµές (από .978 έως 

.998), (β) ο δείκτης χ
2
 είναι στατιστικά 

σηµαντικός, µε µεγαλύτερη τιµή στη 2
η
 

µέτρηση και (γ) η τιµή του δείκτη 

RMSEA είναι µέσα στα αποδεκτά όρια 

των τιµών (<.100) µόνο στην 1
η
 µέτρη-

ση (RMSEA=.074). Συνεπώς, η καλή 

προσαρµογή του συγκεκριµένου µοντέ-

λου υποστηρίχθηκε στην 1
η
 µέτρηση, 

από όλους τους δείκτες προσαρµογής, 

ενώ στις υπόλοιπες µετρήσεις, η καλή 

προσαρµογή του µοντέλου υποστη-

ρίχθηκε µόνο από τους δείκτες GFI, 

NFI, IFI και CFI. Πιθανή αιτία της υψη-

λής τιµής του RMSEA και της στατι-

στικά σηµαντικότητας του χ
2
 να είναι 

οι υψηλές συσχετίσεις των ερωτήσεων 

της συγκεκριµένης κλίµακας (Rigdon 

et al., 1998) (Π-Πίνακας 4.7.3.1β.). 
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Π-Πίνακας 4.7.3.1α. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Πρόθεσης για Υγιεινή ∆ιατροφή 

που χρησιµοποιήθηκε στις τρεις µετρήσεις (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 

κατανοµής 
Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 

Ερώτηση 1 6.03 1.08 .09 -.91 2 7 

Ερώτηση 2 5.47 1.15 -.06 -.59 2 7 

Ερώτηση 3 4.91 1.29 -.28 -.34 1 7 

2η µέτρηση 

Ερώτηση 1 6.13 1.03 1.21 -1.21 2 7 

Ερώτηση 2 5.59 1.13 .26 -.70 1 7 

Ερώτηση 3 4.98 1.26 -.11 -.37 1 7 

3η µέτρηση 

Ερώτηση 1 6.14 1.03 1.01 -1.17 2 7 

Ερώτηση 2 5.53 1.11 .31 -.67 1 7 

Ερώτηση 3 4.90 1.29 .00 -.45 1 7 

 

 

 
Π-Σχήµα 4.7.3.1. Κλίµακα Πρόθεσης για Υγιεινή ∆ιατροφή, στις τρεις µετρήσεις.. Επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση ενός παράγοντα. Τυποποιηµένες παραγοντικές φορτίσεις και σφάλµατα 

διακύµανσης των ερωτήσεων. 

 

 

 

 

ερώτηση 1 

ερώτηση 2 

ερώτηση 3 

Πρόθεση 
στην Υ∆ 

.83 

.83 

.79 

1.00 

1.02 

1.03 

.86 

.85 

.85 

.36 

.33 

.40 

 .00 

-.05 

-.07 

.46 

.51 

.51 
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Π-Πίνακας 4.7.3.1β. Κλίµακα Πρόθεσης για Υγιεινή ∆ιατροφή: ∆είκτες καλής προσαρµογής του 

µοντέλου, στις τρεις µετρήσεις  

 

∆είκτες 

προσαρµογής 

των µοντέλων 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση 

 Μοντέλο Μοντέλο Μοντέλο 

χ
2 4.340 20.617 9.449 

df 1 1 1 

p .037 .000 .002 

RMSEA 

(90% CI) 

.074 

(.015-.151) 

.179 

(.117-.250) 

.117 

(.058-.191) 

GFI .995 .978 .990 

NFI .997 .987 .994 

IFI .998 .987 .994 

CFI .998 .987 .994 

 
Συντοµεύσεις: χ

2
=chi-square, df=degrees of freedom, p=probability level, RMSEA=root 

mean square error of approximation, 90% CI of RMSEA=90% confidence interval of 

RMSEA, GFI=goodness-of-fit-index, NFI= normed fit index, IFI=incremental index of fit, 

CFI=comparative fit index.  

 

 

Π-4.7.3.2. Επιβεβαιωτική Παραγο-
ντική Ανάλυση της Κλίµακας Στα-
σεων προς την Υγιεινή ∆ιατροφή 

Η Κλίµακα Στάσεων προς την Υ∆ 

αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις 

(Ajzen 1985, 1991, 2002). Στον έλεγχο 

της κανονικότητας των ερωτήσεων, οι 

τιµές της µονοµεταβλητής ασυµµετρίας 

κατανοµής (από -1.49 έως -.56) και οι 

τιµές της µονοµεταβλητής κύρτωσης (-

.15 - 2.27), στις τρεις µετρήσεις ικανο-

ποιούσαν τα κριτήρια των 2 και 7, 

σύµφωνα µε τους West και συνεργάτες 

(1995). (Π-Πίνακας 4.7.3.2α.). Παράλ-

ληλα, ο δείκτης Mardia πολυµεταβλη-

τής κύρτωσης (7.56, 9.24 και 7.90 στις 

τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα) έδειξε 

αποδεκτή πολυµεταβλητή κύρτωση 

ανάµεσα στις ερωτήσεις, γιατί οι τιµές 

του ήταν µικρότερες από την τιµή του 

κριτηρίου 24 [4Χ(4+2)].  

Στην παραγοντική ανάλυση χρησι-

µοποιήθηκε το µονοπαραγοντικό µο-

ντέλο, στο οποίο οι τέσσερις ερωτήσεις 

της κλίµακας συνιστούσαν τον παρά-

γοντα, «στάσεις προς την Υ∆» («1ο µο-
ντέλο»). Οι φορτίσεις των ερωτήσεων 

που κυµάνθηκαν από .51 έως .85 ήταν 

ικανοποιητικές αφού οι τιµές τους ήταν 

πάνω από την τιµή .40 και στις τρεις 

µετρήσεις (Π-Σχήµα 4.7.3.2α.), ενώ ο 

παράγοντας «στάσεις προς την Υ∆» 

εξήγησε περισσότερο από το 47.9% 

της συνολικής ερµηνευόµενης διακύ-

µανσης των ερωτήσεων και στις τρεις 

µετρήσεις. Επιπλέον, ο συντελεστής 

εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s α) 

κυµάνθηκε µέσα στα αποδεκτά όρια 
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(>.70) και στις τρεις µετρήσεις, λαµβά-

νοντας τιµές από .78 έως .80 (Πίνακας 

4.7.2.). 

Στην εξέταση των δεικτών καλής 

προσαρµογής του «1
ου

 µοντέλου», οι 

τιµές των δεικτών GFI, NFI, IFI και 

CFI (από .970 έως .996) ήταν αποδε-

κτοί (>.900) και στις τρεις µετρήσεις, ο 

δείκτης χ
2
 ήταν στατιστικά σηµαντικός 

(p<.001) στην 2
η
 και 3

η
 µέτρηση και ο 

δείκτης RMSEA είχε τιµές κάτω από 

το αποδεκτό όριο (>.100) µόνο στην 1
η
 

µέτρηση (.052) (Π-Πίνακας 4.7.3.2β.). 

Συνεπώς, η καλή εφαρµογή του µοντέ-

λου υποστηρίχθηκε µόνο στην 1
η
 µέ-

τρηση, γεγονός που οδήγησε στον επα-

ναπροσδιορισµό του. 

Στο εναλλακτικό µοντέλο που εξε-

τάστηκε συσχετίστηκαν τα σφάλµατα 

µέτρησης των ερωτήσεων 3 και 4, µε 

βάση τη λεκτική και εννοιολογική 

οµοιότητά τους «2ο µοντέλο»). Οι ερω-

τήσεις 3 και 4 αφορούν στις στάσεις 

που έχει ο µαθητής/τρια απέναντι στην 

Υ∆ σε σχέση µε τα οφέλη της στη 

συναισθηµατική/ψυχολογική του/της 

υγεία. Είναι δε οι ακόλουθες: «Για µε-

να το να ακολουθήσω µία υγιεινή δια-

τροφή τους επόµενους µήνες είναι 

“πάρα πολύ άχρηστο” έως “πάρα πολύ 

χρήσιµο”» (ερώτηση 3) ή «Για µένα το 

να ακολουθήσω µία υγιεινή διατροφή 

τους επόµενους µήνες είναι “πάρα 

πολύ δυσάρεστο” έως “πάρα πολύ 

ευχάριστο”» (ερώτηση 4). Οι δείκτες 

τροποποίησης παρουσίασαν τιµές πά-

νω από το οριζόµενο κατώφλι της τι-

µής 4 (15.09 - 20.07) και στις τρεις 

µετρήσεις, υποδεικνύοντας ότι το 

συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να βελ-

τιωθεί. Οι παραγοντικές φορτίσεις (.44 

- .88) κρίθηκαν αρκετά ικανοποιητικές 

(Π-Σχήµα 4.7.3.2β.) και ο παράγοντας 

«στάσεις προς την Υ∆» εξήγησε πάνω 

από το 46.4% της συνολικής ερµηνευό-

µενης διακύµανσης των ερωτήσεων και 

στις τρεις µετρήσεις. Εκτός αυτών, οι 

τιµές των δεικτών GFI, NFI, IFI και 

CFI βελτιώθηκαν (>.994), o δείκτης χ
2
 

δεν ήταν στατιστικά σηµαντικός στην 

1
η
 και 3

η
 µέτρηση και ο δείκτης 

RMSEA παρουσίασε αποδεκτές τιµές 

(.000-.080), υποστηρίζοντας την καλή 

προσαρµογή του 2
ου

 µοντέλου και στις 

τρεις µετρήσεις (Π-Πίνακας 4.7.3.2β.). 

Τέλος, η διαφορά µεταξύ των δύο µο-

ντέλων (∆χ
2

(1)=4.547, ∆χ
2

(1)=20.916 

και ∆χ
2

(1)=25.558, στις τρεις µετρήσεις 

αντίστοιχα) αποδείχτηκε στατιστικά 

σηµαντική (p<.01, p<.001). 
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Π-Πίνακας 4.7.3.2α. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Στάσεων προς την Υγιεινή 

∆ιατροφή που χρησιµοποιήθηκε στις τρεις µετρήσεις (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 
κατανοµής 

Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 

Ερώτηση 1 6.43 .693 1.16 -1.12 4 7 

Ερώτηση 2 6.37 .704 1.35 -1.06 3 7 

Ερώτηση 3 6.18 .818 .83 -.96 3 7 

Ερώτηση 4 5.76 .943 .00 -.59 3 7 

2η µέτρηση 

Ερώτηση 1 6.53 .657 1.95 -1.40 4 7 

Ερώτηση 2 6.44 .675 1.07 -1.07 4 7 

Ερώτηση 3 6.26 .727 .58 -.82 4 7 

Ερώτηση 4 5.83 .918 -.15 -.56 3 7 

3η µέτρηση 

Ερώτηση 1 6.53 .677 2.27 -1.49 4 7 

Ερώτηση 2 6.39 .690 1.46 -1.10 4 7 

Ερώτηση 3 6.21 .745 .97 -.87 3 7 

Ερώτηση 4 5.77 .949 -.15 -.56 3 7 

 

 

 

Π-Σχήµα 4.7.3.2α. Κλίµακα Στάσεων προς την Υγιεινή ∆ιατροφή, στις τρεις µετρήσεις. Επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση ενός παράγοντα. Τυποποιηµένες παραγοντικές φορτίσεις και σφάλµατα 

διακύµανσης των ερωτήσεων («1
ο
 µοντέλο»). 

ερώτηση 1 

ερώτηση 2 

.69 

.69 

.75 

.79 

.79 

.85 

.78 

.75 

.80 

.25 

.23 

.20 

.19 

.17 

.13 

.26 

.23 

.20 ερώτηση 3 

ερώτηση 4 

.61 

.63 

.66 

.56 

.51 

.52 

Στάσεις 
προς την Υ∆ 
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Π-Σχήµα 4.7.3.2β. Κλίµακα Στάσεων προς την Υγιεινή ∆ιατροφή, στις τρεις µετρήσεις. Επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση ενός παράγοντα. Τυποποιηµένες παραγοντικές φορτίσεις και σφάλµατα 

διακύµανσης των ερωτήσεων («2
ο
 µοντέλο»). 

 

 

Π-Πίνακας 4.7.3.2β. Κλίµακα Στάσεων προς την Υγιεινή ∆ιατροφή: ∆είκτες καλής προσαρµογής των 

µοντέλων, στις τρεις µετρήσεις  

 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση ∆είκτες 

προσαρµογής 

των µοντέλων 
«1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» «1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» «1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» 

χ
2 5.281 .734 25.788 4.872 28.117 2.559 

df 2 1 2 1 2 1 

p .071 .392 .000 .027 .000 .110 

RMSEA  

(90% CI) 

.052 

(.095-.190) 

.000 

(.000-.101) 

.139 

(.095-.190) 

.080 

(.022-.156) 

.146 

(.101-.196) 

.050 

(.000-.131) 

GFI .996 .999 .983 .996 .977 .998 

NFI .993 .999 .976 .993 .970 .997 

IFI .996 1.000 .978 .994 .972 .998 

CFI .996 1.000 .978 .994 .972 .998 

 

 

 

 

 

ερώτηση 1 

ερώτηση 2 

.70 

.69 

.75 

.80 

.84 

.88 

.76 

.70 

.77 

.24 

.23 

.20 

.18 

.14 

.11 

.29 

.27 

.23 ερώτηση 3 

ερώτηση 4 

.64 

.68 

.71 

.53 

.44 

.46 

Στάσεις 
προς την Υ∆ 
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Π-4.7.3.3. Επιβεβαιωτική Παραγο-
ντική Ανάλυση της Κλίµακας Αντι-
λαµβανόµενου Ελέγχου στην Υγιεινή 
∆ιατροφή 

Η Κλίµακα Αντιλαµβανόµενου 

Ελέγχου στην Υ∆ αποτελείται από 

τρεις ερωτήσεις (Ajzen, 1985, 1991, 

2002, 2004). Οι τιµές της µονοµετα-

βλητής ασυµµετρίας κατανοµής κυµάν-

θηκαν από -.72 έως -.26 και οι τιµές 

της µονοµεταβλητής κύρτωσης από -

.31 έως .70 και στις τρεις µετρήσεις, 

υποδεικνύοντας ότι οι ερωτήσεις έχουν 

κανονική κατανοµή (West et al., 1995) 

(Π-Πίνακας 4.7.3.3α.). Παράλληλα, ο 

δείκτης Mardia πολυµεταβλητής κύρ-

τωσης στηρίζει την ύπαρξη πολυµετα-

βλητής κανονικότητας, γιατί οι τιµές 

του (1.77, .65 και .36 στις τρεις µετρή-

σεις, αντίστοιχα) ήταν µικρότερες από 

την τιµή του κριτηρίου 15 [3Χ(3+2)] 

(Mardia, 1970). 

Στη συνέχεια, χρησιµοποιήθηκε το 

µονοπαραγοντικό µοντέλο στο οποίο οι 

τρεις ερωτήσεις συνιστούσαν τον πα-

ράγοντα «αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

στην Υ∆». Κατά την ανάλυση σταθε-

ροποιήθηκαν οι παραγοντικές φορτί-

σεις στις ερωτήσεις 2 και 3, επειδή το 

µοντέλο ήταν σχεδόν ταυτοποιηµένο 

και µη εφαρµόσιµο. Οι τυποποιηµένες 

φορτίσεις και τα σφάλµατα διακύ-

µανσης των ερωτήσεων, στις τρεις µε-

τρήσεις παρουσιάζονται στο Π-Σχήµα 

4.7.3.3. Όπως φαίνεται, οι παραγο-

ντικές φορτίσεις εµφάνισαν τιµές πάνω 

από την τιµή .50 και κρίθηκαν ικανο-

ποιητικές και ο παράγοντας «αντιλαµ-

βανόµενος έλεγχος στην Υ∆» εξήγησε 

περισσότερο από 39.8% της συνολικής 

ερµηνευόµενης διακύµανσης των ερω-

τήσεων, στις τρεις µετρήσεις. Επιπρό-

σθετα, ο συντελεστής εσωτερικής συ-

νέπειας (Cronbach’s α) της ανωτέρω 

κλίµακας έλαβε τιµές από .65 έως .73 

στις τρεις µετρήσεις. 

Τέλος, οι δείκτες GFI, NFI, IFI, CFI 

που παρουσίασαν τιµές πάνω από την 

τιµή .996, ο δείκτης χ
2
 που δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντικός και η τιµή του 

δείκτη RMSEA (.000), υποστηρίζουν 

την καλή προσαρµογή του εξεταζόµε-

νου µοντέλου (Π-Πίνακας 4.7.3.3β.). 
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Π-Πίνακας 4.7.3.3α. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στην 

Υγιεινή ∆ιατροφή που χρησιµοποιήθηκε στις τρεις µετρήσεις (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 

κατανοµής 
Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 

Ερώτηση 1 3.90 .82 -.31 -.28 1 5 

Ερώτηση 2 4.22 .67 .19 -.49 1 5 

Ερώτηση 3 4.16 .75 .70 -.72 1 5 

2η µέτρηση 

Ερώτηση 1 3.95 .83 -.21 -.35 1 5 

Ερώτηση 2 4.17 .67 -.03 -.41 2 5 

Ερώτηση 3 4.12 .73 -.12 -.44 1 5 

3η µέτρηση 

Ερώτηση 1 3.95 .77 -.29 -.26 1 5 

Ερώτηση 2 4.15 .69 .15 -.44 1 5 

Ερώτηση 3 4.05 .77 -.11 -.42 1 5 

 
 
 

 

 
Π-Σχήµα 4.7.3.3. Κλίµακα Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στην Υγιεινή ∆ιατροφή, στις τρεις µετρήσεις. 

Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση ενός παράγοντα. Τυποποιηµένες παραγοντικές φορτίσεις και 

σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσεων. 

 
 
 
 
 
 

ερώτηση 1 

ερώτηση 2 

ερώτηση 3 

.50 

.56 

.57 

.72 

.74 

.79 

.65 

.68 

.72 

.51 

.47 

.40 

.22 

.20 

.18 

.32 

.29 

.28 

Αντιλαµβανόµενος 
Έλεγχος στην Υ∆ 
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Π-Πίνακας 4.7.3.3β. Κλίµακα Αντιλαµβανόµενου Ελέγχου στην Υγιεινή ∆ιατροφή: ∆είκτες καλής 

προσαρµογής του µοντέλου, στις τρεις µετρήσεις  

 

∆είκτες 

προσαρµογής 

των µοντέλων 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση 

 Μοντέλο Μοντέλο Μοντέλο 

χ
2 .948 .001 .581 

df 1 1 1 

p .330 .971 .446 

RMSEA 

(90% CI) 

.000 

(.000-.106) 

.000 

(.000-.000) 

.000 

(.000-.097) 

GFI .999 1.000 .999 

NFI .996 1.000 .999 

IFI 1.000 1.003 1.001 

CFI 1.000 1.000 1.000 

 

 

Π-4.7.3.4. Επιβεβαιωτική Παραγο-
ντική Ανάλυση της Κλίµακας Αυτό-
αποτελεσµατικότητα στην Υγιεινή 
∆ιατροφή 

Η Κλίµακα Αυτοαποτελεσµατικότη-

τας στην Υ∆, αποτελείται από έξι 

ερωτήσεις που συνιστούν δύο σχετιζό-

µενους παράγοντες, µε βάση τα προη-

γούµενα ερευνητικά δεδοµένα 

(Karteroliotis et al., 2004). Ο πρώτος 

παράγοντας «χαµηλή αυτοαποτελεσµα-

τικότητα» (3 ερωτήσεις) αφορούσε 

στην αυτοαποτελεσµατικότητα στη χα-

µηλή κατανάλωση φρούτων ή και λα-

χανικών και ο δεύτερος παράγοντας 

«υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα» (3 

ερωτήσεις) αφορούσε στην αυτοαποτε-

λεσµατικότητα στην επαρκή κατανά-

λωση φρούτων ή και λαχανικών («1ο 
µοντέλο»).  

Στον έλεγχο της κανονικότητας των 

ερωτήσεων παρατηρήθηκε ότι ο µέσος 

όρος της µονοµεταβλητής ασυµµετρίας 

κατανοµής των 6 ερωτήσεων (Μ=-.24, 

Μ=-.25, Μ=-.24) και της µονοµε-

ταβλητής κύρτωσης (Μ=.83, Μ=.89, 

Μ=1.71) δεν ξεπερνούσαν το κριτήριο 

των 2 και 7, αντίστοιχα (Π-Πίνακας 

4.7.3.4α.). Επιπλέον, ο δείκτης Mardia 

πολυµεταβλητής κύρτωσης στηρίζει 

την ύπαρξη πολυµεταβλητής κανονι-

κότητας, επειδή οι τιµές του (7.85, 7.81 

και 10.31 στις τρεις µετρήσεις, αντί-

στοιχα) ήταν µικρότερες από την τιµή 

του κριτηρίου 48 [6Χ(6+2)]. Οι φορτί-

σεις των ερωτήσεων που κυµάνθηκαν 

από .75 έως .98 κρίθηκαν ως απόλυτα 

ικανοποιητικές και στις τρεις µετρήσεις 

(Π-Πίνακας 4.7.3.4β.) και οι δύο παρά-

γοντες εξήγησαν το 77.2% της συνο-

λικής ερµηνευόµενης διακύµανσης των 

ερωτήσεων στην 1
η
 µέτρηση, το 76.8% 

στη 2
η
 µέτρηση και το 75.2% στην 3

η
 

µέτρηση. Παράλληλα, οι τιµές του 

συντελεστή εσωτερικής συνέπειας 

(Cronbach’s α) τόσο της κλίµακας που 

αφορούσε στον πρώτο παράγοντα 
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«χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα» 

όσο και της κλίµακας που αφορούσε 

στο δεύτερο παράγοντα «υψηλή αυτο-

αποτελεσµατικότητα» παρουσιάστηκαν 

µέσα στα αποδεκτά όρια τιµών (>.70). 

Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας 

των άνω κλιµάκων κυµάνθηκε από .86 

έως .92 και στις τρεις µετρήσεις. 

Τέλος, οι τιµές των δεικτών GFI, 

NFI, IFI και CFI από .793 έως .854 δεν 

ξεπέρασαν το αποδεκτό όριο των τιµών 

(>.900) σε καµία µέτρηση. Ο δείκτης 

χ
2
 εµφανίστηκε στατιστικά σηµαντικός 

(p<.001) και οι τιµές του δείκτη 

RMSEA από .302 έως .348 στις τρεις 

µετρήσεις, παρουσιάστηκαν πολύ 

υψηλότερες από την αποδεκτή τιµή 

(<.100). Συµπερασµατικά, το διπαρα-

γοντικό µοντέλο µε έξι ερωτήσεις δεν 

υποστηρίχθηκε από κανένα δείκτη κα-

λής προσαρµογής του µοντέλου (Π-Πί-

νακας 4.7.3.4δ.).  

Εξ αιτίας της µη αποδοχής του 1
ου

 

µοντέλου εξετάστηκε ένα εναλλακτικό 

πολυπαραγοντικό µοντέλο στο οποίο 

τέσσερις ερωτήσεις της κλίµακας συνι-

στούσαν δύο παράγοντες («2ο µοντέ-
λο»). Στο συγκεκριµένο µοντέλο η 

ερώτηση 1 «Πόσο σίγουρος/η είσαι ότι 

µπορείς να τρως µία µερίδα φρούτα ή 

και λαχανικά κάθε µέρα;» και η ερώ-

τηση 2 «Πόσο σίγουρος/η είσαι ότι 

µπορείς να τρως δύο µερίδες φρούτα ή 

και λαχανικά κάθε µέρα;» θεωρήθηκαν 

ως µία ερώτηση, γιατί αντιπροσωπεύ-

ουν την πολύ χαµηλή κατανάλωση 

φρούτων ή και λαχανικών. Η άνω ερώ-

τηση (ερώτηση 1-2) διατυπώθηκε ως 

εξής: «Πόσο σίγουρος/η είσαι ότι µπο-

ρείς να τρως τουλάχιστον δύο µερίδες 

φρούτα ή και λαχανικά κάθε µέρα;» 

και το σκορ της υπολογίστηκε από τον 

µέσο όρο των ερωτήσεων 1 και 2. Πα-

ρόµοια, η ερώτηση 5 «Πόσο σίγου-

ρος/η είσαι ότι µπορείς να τρως πέντε 

µερίδες φρούτα ή και λαχανικά κάθε 

µέρα;» και η ερώτηση 6 «Πόσο σίγου-

ρος/η είσαι ότι µπορείς να τρως έξι µε-

ρίδες φρούτα ή και λαχανικά κάθε 

µέρα;» θεωρήθηκαν ως µία ερώτηση 

(ερώτηση 5-6) δηλ. «Πόσο σίγουρος/η 

είσαι ότι µπορείς να τρως πάνω από 

πέντε µερίδες φρούτα ή και λαχανικά 

κάθε µέρα;» γιατί αντιπροσωπεύουν 

και οι δύο ερωτήσεις την επαρκή κατα-

νάλωση φρούτων ή και λαχανικών.  

Στη συνέχεια, η κανονικότητα των 

ερωτήσεων, αποδείχθηκε από τις τιµές 

της µονοµεταβλητής ασυµµετρίας 

κατανοµής (από -1.6 έως 1.043) και 

από τις τιµές της µονοµεταβλητής 

κύρτωσης (-.45 - 2.70) και στις τρεις 

µετρήσεις, επειδή ικανοποιούσαν τα 

κριτήρια σύµφωνα µε τους West και 

συνεργάτες (1995) (Π-Πίνακας 

4.7.3.4γ). Παρόµοια, η πολυµεταβλητή 

κύρτωση ανάµεσα στις ερωτήσεις, 

αποδείχθηκε από τις τιµές του δείκτη 

Mardia πολυµεταβλητής κύρτωσης 

(4.24, 5.32 και 6.29 στις τρεις µετρή-

σεις, αντίστοιχα), επειδή ήταν µικρότε-

ρες από την τιµή του κριτηρίου 24 

[4Χ(4+2)]. Οι παραγοντικές φορτίσεις 

εµφανίστηκαν ικανοποιητικές και στις 

τρεις µετρήσεις (Π-Σχήµα 4.7.3.4.) και 

οι δύο παράγοντες εξήγησαν πάνω από 

το 72.5% της συνολικής ερµηνευόµε-

νης διακύµανσης των ερωτήσεων στις 

τρεις µετρήσεις. Τέλος, ο συντελεστής 

εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s α) 

της κλίµακας που αφορούσε στον 

πρώτο παράγοντα «χαµηλή αυτοαποτε-

λεσµατικότητα» έλαβε τιµές .70, .82 

και 81 στις τρεις µετρήσεις, αντίστοιχα 

και της κλίµακας που αφορούσε στο 

δεύτερο παράγοντα «υψηλή αυτοαπο-

τελεσµατικότητα» έλαβε τιµές .87, .89 

και .88, στις τρεις µετρήσεις, αντίστοι-

χα.  

Στην εξέταση των δεικτών καλής 

προσαρµογής του «2
ου

 µοντέλου», οι 

δείκτες GFI, NFI, IFI και CFI εµφά-

νισαν τιµές (από .986 έως 1.000) πάνω 

από το αποδεκτό όριο τιµών (>.900) 

και στις τρεις µετρήσεις. Ο δείκτης χ
2
 

δεν ήταν στατιστικά σηµαντικός µόνο 



Φυσική ∆ραστηριότητα και Υγιεινή ∆ιατροφή µαθητών/τριών 

 340 

στην 1
η
 µέτρηση και ο δείκτης RMSEA 

παρουσίασε αποδεκτές τιµές στην 1
η
 

και 3
η
 µέτρηση (.034 και .080 αντίστοι-

χα). Συνεπώς, οι δείκτες GFI, NFI, IFI 

και CFI στηρίζουν το εξεταζόµενο µο-

ντέλο και στις τρεις µετρήσεις, ενώ ο 

δείκτης RMSEA στηρίζει το µοντέλο 

στην 1
η
 και 3

η
 µέτρηση (Π-Πίνακας 

4.7.3.4δ.). Εκτός αυτών, η διαφορά 

µεταξύ των δύο µοντέλων 

(∆χ
2

(7)=600.625, ∆χ
2

(7)=490.462 και 

∆χ
2

(7)=450.431, στις τρεις µετρήσεις 

αντίστοιχα) αποδείχτηκε στατιστικά 

σηµαντική (p<.001). 

 

 
Π-Πίνακας 4.7.3.4α. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Αυτοαποτελεσµατικότητας στην 

Υγιεινή ∆ιατροφή που χρησιµοποιήθηκε στις τρεις µετρήσεις («1
ο
 µοντέλο»), (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 

κατανοµής 
Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 

Ερώτηση 1 5.49 .91 3.70 -1.97 1 6 

Ερώτηση 2 4.98 1.05 .62 -1.01 1 6 

Ερώτηση 3 4.15 1.18 -.17 -.38 1 6 

Ερώτηση 4 3.38 1.15 -.28 .10 1 6 

Ερώτηση 5 2.55 1.15 .17 .65 1 6 

Ερώτηση 6 1.94 1.12 .96 1.20 1 6 

2η µέτρηση 

Ερώτηση 1 5.60 .81 4.748 -2.20 1 6 

Ερώτηση 2 5.11 .97 .639 -1.03 1 6 

Ερώτηση 3 4.35 1.10 -.449 -.19 1 6 

Ερώτηση 4 3.53 1.19 -.405 .14 1 6 

Ερώτηση 5 2.63 1.19 .005 .64 1 6 

Ερώτηση 6 1.99 1.16 .787 1.14 1 6 

3η µέτρηση 

Ερώτηση 1 5.65 .73 4.39 -2.19 2 6 

Ερώτηση 2 5.19 .88 .62 -1.00 2 6 

Ερώτηση 3 4.38 1.03 -.15 -.27 1 6 

Ερώτηση 4 3.47 1,.01 -.08 .16 1 6 

Ερώτηση 5 2.54 1.10 .29 .70 1 6 

Ερώτηση 6 1.89 1.08 .95 1.18 1 6 
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Π-Πίνακας 4.7.3.4β. Κλίµακα Αυτοαποτελεσµατικότητας στην Υγιεινή ∆ιατροφή, στις τρεις µετρήσεις. 

Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση δύο παραγόντων. Τυποποιηµένες παραγοντικές φορτίσεις και 

σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσεων («1
ο
 µοντέλο»). 

 

Κλίµακα της Αυτοαποτελεσµατικότητας στην Υ∆ 

Ερωτήσεις Τυποποιηµένες φορτίσεις Σφάλµατα διακύµανσης 

1η µέτρηση 

1 .78 .32 

2 .95 .10 

3 .85 .38 

4 .84 .40 

5 .98 .05 

6 .85 .35 

2η µέτρηση 

1 .76 .28 

2 .96 .07 

3 .83 .39 

4 .85 .39 

5 .98 .06 

6 .86 .36 

3η µέτρηση 

1 .75 .24 

2 .97 .04 

3 .80 .38 

4 .83 .38 

5 .98 .06 

6 .85 .33 
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Π-Πίνακας 4.7.3.4γ. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Αυτοαποτελεσµατικότητας στην 

Υγιεινή ∆ιατροφή που χρησιµοποιήθηκε στις τρεις µετρήσεις («2
ο
 µοντέλο»), (Ν=613). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 

κατανοµής 
Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 

Ερώτηση 1-2 5.35 .83 2.70 -1.65 1 6 

Ερώτηση 3 4.15 1.18 -.17 -.38 1 6 

Ερώτηση 4 3.38 1.15 -.28 .10 1 6 

Ερώτηση 5-6 2.25 1.09 .73 1.02 1 6 

2η µέτρηση 

Ερώτηση 1-2 5.35 .83 2.70 -1.65 1 6 

Ερώτηση 3 4.35 1.10 -.45 -.19 1 6 

Ερώτηση 4 3.53 1.19 -.41 .14 1 6 

Ερώτηση 5-6 2.31 1.13 .55 .98 1 6 

3η µέτρηση 

Ερώτηση 1-2 5.42 .75 2.56 -1.65 1 6 

Ερώτηση 3 4.38 1.03 -.15 -.27 1 6 

Ερώτηση 4 3.47 1.11 -.08 .16 2 6 

Ερώτηση 5-6 2.21 1.04 .81 1.04 1 6 
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Π-Σχήµα 4.7.3.4. Κλίµακα Αυτοαποτελεσµατικότητας στην Υγιεινή ∆ιατροφή, στις τρεις µετρήσεις. 

Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση δύο παραγόντων. Τυποποιηµένες παραγοντικές φορτίσεις και 

σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσεων («2
ο
 µοντέλο»). 
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Π-Πίνακας 4.7.3.4δ. Κλίµακα Αυτοαποτελεσµατικότητας στην Υγιεινή ∆ιατροφή: ∆είκτες καλής 

προσαρµογής των µοντέλων, στις τρεις µετρήσεις  

 

1η µέτρηση 2η µέτρηση 3η µέτρηση ∆είκτες 

προσαρµογής 

των µοντέλων 
«1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» «1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» «1ο µοντέλο» «2ο µοντέλο» 

χ
2 602.344 1.719 507.500 17.038 455.831 5.400 

df 8 1 8 1 8 1 

p .000 .190 .000 .000 .000 .020 

RMSEA  

(90% CI) 

.348 

(.325- 372) 

.034 

(.000-.119) 

.319 

(.296-.343) 

.162 

(.100-.233) 

.302 

(.279-.326) 

.080 

(.027-.160) 

GFI .793 .999 .811 .986 .836 .996 

NFI .824 .999 .848 .990 .851 .997 

IFI .826 1.000 .850 .991 .854 .997 

CFI .826 1.000 .850 .991 .853 .997 

 

 

Π-4.7.3.5. Παραγοντική Ανάλυση της 
Κλίµακας Αντιλαµβανόµενων Εµπο-
δίων στην Υγιεινή ∆ιατροφή 

Όσον αφορά στην Κλίµακα Αντι-

λαµβανόµενων Εµποδίων στην Υ∆, η 

οποία αποτελείται από 15 ερωτήσεις, 

σύµφωνα µε τους Gracey και συνεργά-

τες (1996), πραγµατοποιήθηκε αρχικά 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

(exploratory factor analysis) στο µισό 

δείγµα της 1
ης

 µέτρησης (Ν=306) µε 

τυχαία επιλογή, για να εξεταστεί η 

δοµική εγκυρότητα της κλίµακας και 

να αναγνωριστούν οι παράγοντες που 

απαρτίζονται από τις ερωτήσεις της 

κλίµακας (Fabrigar et al., 1999) και 

στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε επι-

βεβαιωτική παραγοντική ανάλυση στο 

υπόλοιπο δείγµα (Ν=307) για να ελεγ-

χθεί κατά πόσο η δοµή της κλίµακας 

είχε εφαρµογή σε ένα διαφορετικό 

δείγµα. Στις παραγοντικές αναλύσεις 

χρησιµοποιήθηκαν δύο τεστ: (α) το test 

of sphericity Bartlett για να ελεγχθεί η 

σχέση µεταξύ των ερωτήσεων και (β) 

το κριτήριο KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin: measure of sampling adequacy) 

(Kaiser, 1960) για να ελεγχθεί η 

επάρκεια-καταλληλότητα του δείγµα-

τος και ο βαθµός σχέσης µεταξύ ερω-

τήσεων της κλίµακας (Field, 2000). Η 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της 

µέγιστης πιθανότητας χρησιµοποιώ-

ντας τη µέθοδο «promax» για την 

περιστροφή των αξόνων (Fabrigar et 

al., 1999; Russell, 2002). Πιο συγκε-

κριµένα, η «promax» περιστροφή των 

αξόνων ξεκινά µε ορθογώνια περιστρο-

φή (varimax rotation) και εάν µεν οι 

παράγοντες δεν συσχετίζονται, παρα-

µένει σ’ αυτήν, εάν δε οι παράγοντες 

συσχετίζονται, τερµατίζει την περι-

στροφή των αξόνων µε τη µέθοδο της 

πλάγιας περιστροφής (oblique 

rotation). Για την αποδοχή της παραγο-

ντικής ανάλυσης της κλίµακας εφαρµό-

στηκαν τα εξής κριτήρια: (α) το 

κριτήριο του Kaiser µε ιδιοτιµές 

(eigenvalues) πάνω από την τιµή 1, (β) 

το τεστ της οµαλής µεταβολής κλίσης 

της παραγοντικής ανάλυσης (scree plot 



Παραρτήµατα 

 345 

test) και (γ) η διατήρηση των ερωτηµά-

των που εµφανίζουν παραγοντικές 

φορτίσεις άνω των .40 (Kline, 1994; 

Tabachnick & Fidell, 1996). 

Π-4.7.3.5.1. ∆ιερευνητική παραγοντι-
κή ανάλυση της Κλίµακας Αντιλαµ-
βανόµενων Εµποδίων στην Υγιεινή 
∆ιατροφή 

Πριν την εφαρµογή της διερευνητι-

κής παραγοντικής ανάλυσης της κλίµα-

κας των αντιλαµβανόµενων εµποδίων 

στην Υ∆ µε τις 15 ερωτήσεις, εξετά-

στηκε η ασυµµετρία κατανοµής και η 

κύρτωση των ερωτήσεων (Π-Πίνακας 

4.7.3.5.1α.). Οι τιµές της ασυµµετρίας 

κατανοµής κυµάνθηκαν από .02 έως 

1.86 (εκτός της ερώτησης 10) και οι 

τιµές της κύρτωσης από -.14 έως 4.49, 

δείχνοντας την κανονικότητα της κατα-

νοµής των ερωτήσεων, επειδή ικανο-

ποιούσαν τα κριτήρια των τιµών 2 και 

7 (West et al., 1995).  

Η διερευνητική παραγοντική ανάλυ-

ση της Κλίµακας Αντιλαµβανόµενων 

Εµποδίων στην Υ∆ πραγµατοποιήθηκε 

µε τη µέθοδο της µέγιστης πιθανότη-

τας, λόγω της κανονικότητας της κλί-

µακας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν στα-

τιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα του 

Bartlett’s test of sphericity (1488.58, 

df=105, p<.001), γεγονός που υποστη-

ρίζει την απόρριψη της µηδενικής υπό-

θεσης ότι δηλ. οι µεταβλητές είναι ανε-

ξάρτητες µεταξύ τους. Η τιµή του κρι-

τηρίου KMO (.88) ήταν ικανοποιητική 

(>.50), γεγονός που υποστηρίζει την 

καταλληλότητα του δείγµατος για τη 

διεξαγωγή της παραγοντικής ανάλυσης 

της εξεταζόµενης κλίµακας 

(Tabachnick & Fidell, 1996). Η ανάλυ-

ση ανέδειξε τρεις παράγοντες µε ιδιοτι-

µές από 5.15 έως 1.15, οι οποίοι ερµή-

νευσαν το 44.26% της συνολικής δια-

κύµανσης. Οι φορτίσεις των ερωτήσε-

ων στους παράγοντες κυµάνθηκαν από 

.11 έως .84, οι κοινότητες διακύµανσης 

του παράγοντα από .27 έως .69 και οι 

συσχετίσεις µεταξύ των παραγόντων 

από .41 έως .66 (Π-Πίνακας 

4.7.3.5.1β). Τέλος, κατά τον έλεγχο 

εσωτερικής συνέπειας των κλιµάκων 

που αφορούσαν τους τρεις παράγοντες 

της Κλίµακας Αντιλαµβανόµενων 

Εµποδίων στην Υ∆, ο δείκτης του 

Cronbach’s α παρουσίασε ικανοποιητι-

κές τιµές που κυµάνθηκαν από .79 έως 

.85. 

Με βάση τα στατιστικά κριτήρια και 

την εννοιολογική δοµή των ερωτήσε-

ων, η Κλίµακα Αντιλαµβανόµενων 

Εµποδίων στην Υ∆ παρέµεινε µε 12 

ερωτήσεις. Πιο αναλυτικά, οι ερωτή-

σεις 2, 3 και 11 µε φορτίσεις .35, .33 

και .40, αντίστοιχα, αποµακρύνθηκαν 

επειδή δεν ικανοποιούσαν το κριτήριο 

της αποδεκτής τιµής της φόρτισης 

(>.40).  

Στη συνέχεια, για τον περαιτέρω 

έλεγχο της εγκυρότητας της Κλίµακας 

Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων στην 

Υ∆, µε τις 12 ερωτήσεις, πραγµατο-

ποιήθηκε δεύτερη διερευνητική παρα-

γοντική ανάλυση µε τη µέθοδο της µέ-

γιστης πιθανότητας. Οι τιµές της ασυµ-

µετρίας κατανοµής κυµάνθηκαν από 

.02 έως 2.03 και οι τιµές της κύρτωσης 

από -.83 έως 4.49, οι οποίες δείχνουν 

την κανονικότητα της κατανοµής των 

ερωτήσεων (West et al., 1995) (Π-

Πίνακας 4.7.3.5.1γ). Τα αποτελέσµατα 

της δεύτερης διερευνητικής παραγοντι-

κής ανάλυσης έδειξαν αφ’ ενός στατι-

στικώς σηµαντικά αποτελέσµατα του 

Bartlett’s test of sphericity (1.188.70, 

df=66, p<.001) και αφ’ ετέρου ικανο-

ποιητική τιµή κριτηρίου KMO (.847). 

Η εφαρµογή της «promax» περιστρο-

φής ανέδειξε τρεις παράγοντες µε 

ιδιοτιµές από 4.25 έως 1.13, οι οποίοι 

ερµηνεύουν το 48.14% της συνολικής 

διακύµανσης και σχετίζονται µεταξύ 

τους (.31 έως .61). Οι φορτίσεις των 

ερωτήσεων στους παράγοντες έλαβαν 

τιµές από .50 έως .82 και οι κοινότητες 

διακύµανσης του παράγοντα από .21 
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έως .69 (Π-Πίνακας 4.7.3.5.1δ). Τέλος, 

ο συντελεστής Cronbach’s α στον 

έλεγχο της εσωτερικής συνέπειας των 

κλιµάκων που αφορούσαν στους τρεις 

παράγοντες, παρουσίασε ικανοποιητι-

κές τιµές, οι οποίες κυµάνθηκαν από 

.75 έως .85. Οι τρεις παράγοντες που 

αναδείχτηκαν ονοµάστηκαν «περιβαλ-

λοντικά εµπόδια», «έλλειψη γνώσεων» 

και «προσωπικά εµπόδια». Ο πρώτος 

παράγοντας «περιβαλλοντικά εµπόδια» 

(6 ερωτήσεις) αφορούσε στα εµπόδια 

που αντιλαµβάνονται οι µαθητές/τριες 

στην κατανάλωση Υ∆ που σχετίζονται 

µε τη διαθεσιµότητα της Υ∆, το κόστος 

της Υ∆ και τον ρόλο που διαδραµατίζει 

η οικογένεια, όπως π.χ. «δεν τρέφοµαι 

υγιεινά γιατί στο σπίτι µου δεν υπάρ-

χουν υγιεινά φαγητά». Τα συγκεκριµέ-

να εµπόδια απορρέουν από περιβαλλο-

ντικούς ή εξωτερικούς παράγοντες που 

δεν αφορούν στο ίδιο το παιδί. Ο δεύ-

τερος παράγοντας «έλλειψη γνώσεων» 

(3 ερωτήσεις) αφορούσε στα εµπόδια 

που σχετίζονται µε την έλλειψη γνώ-

σεων στην Υ∆, όπως π.χ. «δεν τρέφο-

µαι υγιεινά γιατί δεν ξέρω ποια φαγητά 

έχουν λιγότερη ζάχαρη ή λιγότερο λί-

πος». Τέλος, ο τρίτος παράγοντας 

«προσωπικά εµπόδια» (3 ερωτήσεις) 

αφορούσε στα εµπόδια που σχετίζονται 

µε την έλλειψη αυτοκυριαρχίας και 

αυτοπειθαρχίας στην κατανάλωση Υ∆, 

όπως π.χ. «δεν τρέφοµαι υγιεινά γιατί 

δεν έχω την πειθαρχία να τρώω υγιει-

νά».  

 

 

Π-Πίνακας 4.7.3.5.1α. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων 

στην Υ∆ µε 15 ερωτήσεις, που χρησιµοποιήθηκε στην διερευνητική παραγοντική ανάλυση (Ν=306). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 

κατανοµής 
Ελάχιστη Μέγιστη 

1 1.46 .69 3.41 1.67 1 5 

2 1.96 1.00 .62 1.04 1 5 

3 2.07 1.04 -.14 .78 1 5 

4 2.64 1.08 -.65 .21 1 5 

5 2.74 1.12 -.83 .02 1 5 

6 2.77 1.09 -.72 .05 1 5 

7 2.28 1.11 -.56 .54 1 5 

8 2.18 1.07 -.15 .72 1 5 

9 2.14 1.02 -.00 .69 1 5 

10 1.52 .84 4.49 2.03 1 5 

11 2.26 1.11 -.28 .67 1 5 

12 1.57 .86 2.66 1.68 1 5 

13 1.90 1.00 .89 1.08 1 5 

14 1.47 .76 3.79 1.86 1 5 

15 1.74 0.96 1.33 1.31 1 5 
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Π-Πίνακας 4.7.3.5.1β. Παραγοντική ανάλυση µε επιλογή τριών παραγόντων της Κλίµακας 

Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων µε 15 ερωτήσεις (n=306). 

 
Φορτίσεις 

Ερωτήσεις 1ος παράγοντας 2ος παράγοντας 3ος παράγοντας 
Κοινότητες 

διακύµανσης 

12 .64   .39 

15 .63   .40 

1 .61   .40 

10 .59   .34 

14 .59   .33 

13 .52  -.13 .21 

11 .40 .18  .27 

2 .35 .16 .17 .33 

3 .33 .15 .16 .29 

6 -.11 .84  .69 

5  .81  .64 

4  .81  .63 

7   .83 .62 

8   .74 ,55 

9   .74 .55 

Ιδιοτιµές 5.15 1.83 1.15  

% ερµηνευόµενης 

διακύµανσης 
29.92 9.67 4.68  

 
Σηµείωση: 1

ος 
παράγοντας: «περιβαλλοντικά εµπόδια», 2

ος
 παράγοντας: «έλλειψη γνώσεων», 3

ος
 

παράγοντας: «προσωπικά εµπόδια».  
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Π-Πίνακας 4.7.3.5.1γ. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων 

στην Υ∆ µε 12 ερωτήσεις, που χρησιµοποιήθηκε στην διερευνητική παραγοντική ανάλυση (Ν=306). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 

κατανοµής 
Ελάχιστη Μέγιστη 

1 1.46 .69 3.41 1.67 1 5 

4 2.64 1.08 -.65 .21 1 5 

5 2.74 1.12 -.83 .02 1 5 

6 2.77 1.09 -.72 .05 1 5 

7 2.28 1.11 -.56 .54 1 5 

8 2.18 1.07 -.15 .72 1 5 

9 2.14 1.02 -.00 .69 1 5 

10 1.52 .84 4.49 2.03 1 5 

12 1.57 .86 2.66 1.68 1 5 

13 1.90 1.00 .89 1.08 1 5 

14 1.47 .76 3.79 1.86 1 5 

15 1.74 .96 1.33 1.31 1 5 
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Π-Πίνακας 4.7.3.5.1δ. Παραγοντική ανάλυση µε επιλογή τριών παραγόντων της Κλίµακας 

Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων µε 12 ερωτήσεις (n=306). 

 
Φορτίσεις 

Ερωτήσεις 1ος παράγοντας 2ος παράγοντας 3ος παράγοντας 
Κοινότητες 

διακύµανσης 

12 .65   .421 

10 .61   .374 

15 .60   .391 

14 .56   .329 

1 .55   .369 

13 .50  -.11 .207 

6  .49  .694 

5  .81  .651 

4  .79  .618 

7   .79 .603 

9   .74 .570 

8   .72 .549 

Ιδιοτιµές 4.25 1.83 1.13  

% ερµηνευόµενης 

διακύµανσης 
30.36 12.06 5.72  

 
Σηµείωση: 1

ος 
παράγοντας: «περιβαλλοντικά εµπόδια», 2

ος
 παράγοντας: «έλλειψη γνώσεων», 3

ος
 

παράγοντας: «προσωπικά εµπόδια».  
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Π-4.7.3.5.2. Επιβεβαιωτική παραγο-
ντική ανάλυση της Κλίµακας Αντι-
λαµβανόµενων Εµποδίων στην Υγιει-
νή ∆ιατροφή 

Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανά-

λυση της Κλίµακας Αντιλαµβανόµε-

νων Εµποδίων στην Υ∆, εφαρµόστηκε 

στο υπόλοιπο δείγµα της 1
ης

 µέτρησης 

(Ν=307). Η εξεταζόµενη κλίµακα, 

όπως αναφέρθηκε, περιλάµβανε 12 

ερωτήσεις που συνιστούσαν τρεις πα-

ράγοντες, όπως «περιβαλλοντικά εµπό-

δια» (6 ερωτήσεις), «έλλειψη γνώ-

σεων» (3 ερωτήσεις) και «προσωπικά 

εµπόδια» (3 ερωτήσεις).  

Στην εκτίµηση της κανονικότητας 

των ερωτήσεων της συγκεκριµένης 

κλίµακας παρατηρήθηκε ότι οι τιµές 

της µονοµεταβλητής ασυµµετρίας κα-

τανοµής κυµαίνονται από -.04 έως 2.16 

και οι τιµές της µονοµεταβλητής κύρ-

τωσης από -.80 έως 5.57 (Π-Πίνακας 

4.7.3.5.2α.). Παράλληλα, ο δείκτης 

Mardia πολυµεταβλητής κύρτωσης 

εµφάνισε την τιµή 58.04 στηρίζοντας 

την ύπαρξη πολυµεταβλητής κανονικό-

τητας, γιατί ήταν µικρότερη από την 

τιµή του κριτηρίου 168 [12Χ(12+2)]. 

Παρόλο που οι τιµές της ασυµµετρίας 

κατανοµής δεν επιτρέπουν τη χρήση 

της µεθόδου της µέγιστης πιθανότητας, 

για τον έλεγχο της παραγοντικής δοµής 

της κλίµακας, ο δείκτης της κύρτωσης 

και ο δείκτης Mardia πολυµεταβλητής 

κύρτωσης στηρίζουν την ύπαρξη κανο-

νικότητας και πολυµεταβλητής κύρτω-

σης των ερωτήσεων.  

Για την εξέταση της παραγοντικής 

δοµής της Κλίµακας Αντιλαµβανόµε-

νων Εµποδίων στην Υ∆ εφαρµόστηκε 

ένα πολυπαραγοντικό µοντέλο, στο 

οποίο οι διακυµάνσεις των 12 ερωτή-

σεων εξηγούνταν από τρεις παράγο-

ντες, όπως «περιβαλλοντικά εµπόδια», 

«έλλειψη γνώσεων» και «προσωπικά 

εµπόδια». Οι φορτίσεις των ερωτήσεων 

της κλίµακας έλαβαν τιµές από .48 έως 

.80 και κρίθηκαν ικανοποιητικές (Π-

Σχήµα 4.7.3.5.2.) και οι συσχετίσεις 

µεταξύ των παραγόντων έλαβαν τιµές 

από .40 έως .53. Παράλληλα, οι παρά-

γοντες εξήγησαν, το 36.1% της συνο-

λικής ερµηνευόµενης διακύµανσης των 

ερωτήσεων. Τέλος, ο συντελεστής 

εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s α 

έλαβε αποδεκτές τιµές και στις τρεις 

κλίµακες που αφορούσαν στους ανωτέ-

ρω παράγοντες της Κλίµακας Αντι-

λαµβανόµενων Εµποδίων στην Υ∆ 

(.71, .79 και .72 στις κλίµακες του 

πρώτου, δεύτερου και τρίτου παράγο-

ντα, αντίστοιχα). 

Κατά την εξέταση της καλής προ-

σαρµογής του µοντέλου, οι δείκτες 

GFI, NFI, IFI και CFI από .920 έως 

.976 όπως και οι δείκτες χ
2
 (χ

2 
=70.756, 

df=51, p=.035) και RMSEA (.036) 

αποδεικνύουν την καλή δοµή της κλί-

µακας των Αντιλαµβανόµενων Εµπο-

δίων στην Υ∆ (Π-Πίνακας 4.7.3.5.2β.). 
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Π-Πίνακας 4.7.3.5.2α. ∆είκτες περιγραφικής στατιστικής της Κλίµακας Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων 

στην Υ∆ που χρησιµοποιήθηκε στην επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (Ν=307). 

 

Μεταβλητές ΜΟ ΤΑ Κύρτωση 
Ασυµµετρία 

κατανοµής 
Ελάχιστη Μέγιστη 

1η µέτρηση 

Ερώτηση 1 1.48 .70 1.97 1.48 1 4 

Ερώτηση 4 2.46 1.07 -.62 .22 1 5 

Ερώτηση 5 2.67 1.11 -.70 .13 1 5 

Ερώτηση 6 2.75 1.08 -.80 -.04 1 5 

Ερώτηση 7 2.30 1.09 -.37 .55 1 5 

Ερώτηση 8 2.14 1.03 -.02 .72 1 5 

Ερώτηση 9 1.98 1.00 .63 .98 1 5 

Ερώτηση 10 1.53 .91 3.50 1.95 1 5 

Ερώτηση 12 1.44 .75 5.57 2.16 1 5 

Ερώτηση 13 1.96 1.08 .27 .98 1 5 

Ερώτηση 14 1.55 .77 2.76 1.57 1 5 

Ερώτηση 15 1.68 .92 .89 1.26 1 5 
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Π-Σχήµα 4.7.3.5.2. Κλίµακα Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων στην Υγιεινή ∆ιατροφή, στις τρεις 

µετρήσεις. Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση τριών παραγόντων. Τυποποιηµένες παραγοντικές 

φορτίσεις και σφάλµατα διακύµανσης των ερωτήσεων. 

 

 

 

Περιβαλλοντικά 
εµπόδια 

ερώτηση 15 

 

.56 

.59 

ερώτηση 14 

 

.38 

ερώτηση 13 

.86 

ερώτηση 6 

.71 .58 

ερώτηση 5 

.45 

ερώτηση 4 

.55 

 Προσωπικά 
εµπόδια  

ερώτηση 9 

.68 
.54 

ερώτηση 8 

.53 

ερώτηση 7 

.64 

1ος παράγοντας 

3ος παράγοντας 

2ος παράγοντας 

Έλλειψη 
γνώσεων 

.60 

.51 

.72 

.80 

.63 

.75 

.40 

.53 

.44 

ερώτηση 1 

ερώτηση 10 

ερώτηση 12 

.37 

.63 

.56 

.48 

.58 

.33 
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Π-Πίνακας 4.7.3.5.2β. Κλίµακα Αντιλαµβανόµενων Εµποδίων στην Υγιεινή ∆ιατροφή: ∆είκτες καλής 

προσαρµογής του µοντέλου (Ν=300) 

 

∆είκτες προσαρµογής 

των µοντέλων 
Μοντέλο 

χ
2 70.756 

df 51 

p .035 

RMSEA (90% CI) .036 (.010 - .054) 

GFI .964 

NFI 920 

IFI .976 

CFI .976 

 
Συντοµεύσεις: χ

2
=chi-square, df=degrees of freedom, p=probability level, RMSEA=root mean square 

error of approximation, 90% CI of RMSEA=90% confidence interval of RMSEA, GFI=goodness-of-

fit-index, NFI= normed fit index, IFI=incremental index of fit, CFI=comparative fit index.  
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Π-Πίνακας 4.10.1. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Φυσικής ∆ραστηριότητας (1
ο
 µοντέλο). Άµεσες, 

έµµεσες και συνολικές επιδράσεις στις ενδογενείς µεταβλητές (1
η
 µέτρηση). 

 
Ενδογενείς µεταβλητές 

Πρόθεση Φυσική ∆ραστηριότητα Αιτιώδεις µεταβλητές 

Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές 

Στάσεις 

Άµεση επίδραση .60*** .43 - - 

Έµµεση επίδραση - - 27.92 .10 

Συνολική επίδραση .60*** .43 27.92 .10 

Υποκειµενικές νόρµες 

Άµεση επίδραση .34*** .28 - - 

Έµµεση επίδραση - - 15.78 .06 

Συνολική επίδραση .34*** .28 15.78 .06 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

Άµεση επίδραση .36*** .28 105.12*** .41 

Έµµεση επίδραση - - 16.49 .06 

Συνολική επίδραση .36*** .28 121.61 .47 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  

Άµεση επίδραση -.20*** -.24 - - 

Έµµεση επίδραση - - -9.19 -.06 

Συνολική επίδραση -.20*** -.24 -9.19 -.06 

Χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .21*** .21 18.21 .09 

Έµµεση επίδραση - - 9.84 .05 

Συνολική επίδραση .21*** .21 28.05 .14 

Υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .06 .10 57.62*** .46 

Έµµεση επίδραση - - 2.98 .02 

Συνολική επίδραση .06 .10 60.61 .48 

Πρόθεση 

Άµεση επίδραση - - 46.37*** .23 

Έµµεση επίδραση - - - - 

Συνολική επίδραση - - 46.37*** .23 

 
*p<.05, ***p<.001, ***p<.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παραρτήµατα 

 355 

Π-Πίνακας 4.10.2. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Φυσικής ∆ραστηριότητας (1
ο
 µοντέλο). Άµεσες, 

έµµεσες και συνολικές επιδράσεις στις ενδογενείς µεταβλητές (2
η
 µέτρηση). 

 
Ενδογενείς µεταβλητές 

Πρόθεση Φυσική ∆ραστηριότητα Αιτιώδεις µεταβλητές 

Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές 

Στάσεις 

Άµεση επίδραση .79*** .55   

Έµµεση επίδραση - - 45.09 .14 

Συνολική επίδραση .79*** .55 45.09 .14 

Υποκειµενικές νόρµες 

Άµεση επίδραση .31*** .25   

Έµµεση επίδραση - - 17.45 .07 

Συνολική επίδραση .31*** .25 17.45 .07 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

Άµεση επίδραση .43*** .37 89.54*** .35 

Έµµεση επίδραση - - 24.73 .10 

Συνολική επίδραση .43*** .37 114.27 .44 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  

Άµεση επίδραση -.10* -.13   

Έµµεση επίδραση - - -5.65 -.03 

Συνολική επίδραση -.10* -.13 -5.65 -.03 

Χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .24*** .24 -16.55 -.08 

Έµµεση επίδραση - - 13.66 .06 

Συνολική επίδραση .24*** .24 -2.89 -.01 

Υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .04 .06 74.30*** .57 

Έµµεση επίδραση - - 1.99 .02 

Συνολική επίδραση .04 .06 76.29 .58 

Πρόθεση 

Άµεση επίδραση - - 57.11*** .26 

Έµµεση επίδραση - -   

Συνολική επίδραση - - 57.11*** .26 

 
*p<.05, **p<.001, ***p<.001 
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Π-Πίνακας 4.10.3. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Φυσικής ∆ραστηριότητας (1
ο
 µοντέλο). Άµεσες, 

έµµεσες και συνολικές επιδράσεις στις ενδογενείς µεταβλητές (3
η
 µέτρηση). 

 
Ενδογενείς µεταβλητές 

Πρόθεση Φυσική ∆ραστηριότητα Αιτιώδεις µεταβλητές 

Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές 

Στάσεις 

Άµεση επίδραση .78*** .50 - - 

Έµµεση επίδραση - - 28.56 .09 

Συνολική επίδραση .78*** .50 28.56 .09 

Υποκειµενικές νόρµες 

Άµεση επίδραση .25*** .20 - - 

Έµµεση επίδραση - - 8.97 .03 

Συνολική επίδραση .25*** .20 8.97 .03 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

Άµεση επίδραση .46*** .39 120.57*** .49 

Έµµεση επίδραση - - 16.62 .07 

Συνολική επίδραση .46*** .39 137.19 .56 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  

Άµεση επίδραση -.08* -.11 - - 

Έµµεση επίδραση - - -2.99 -.02 

Συνολική επίδραση -.0.8* -.11 -2.99 -.02 

Χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .16** .16 15.11 .07 

Έµµεση επίδραση - - 5.85 .03 

Συνολική επίδραση .16** .16 20.97 .10 

Υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .12*** .20 52.60*** .42 

Έµµεση επίδραση - - 4.43 .04 

Συνολική επίδραση .12*** .20 57.03 .45 

Πρόθεση 

Άµεση επίδραση - - 36.47*** .17 

Έµµεση επίδραση - - - - 

Συνολική επίδραση - - 36.47*** .17 

 
*p<.05, **p<.001, ***p<.001 
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Π-Πίνακας 4.10.4. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Φυσικής ∆ραστηριότητας (2
ο
 µοντέλο). Άµεσες, 

έµµεσες και συνολικές επιδράσεις στις ενδογενείς µεταβλητές (1
η
 µέτρηση). 

 
Ενδογενείς µεταβλητές 

Πρόθεση Φυσική ∆ραστηριότητα Αιτιώδεις µεταβλητές 

Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές 

Στάσεις 

Άµεση επίδραση .73* .35 - - 

Έµµεση επίδραση - - 11.03 .03 

Συνολική επίδραση .73* .35 11.03 .03 

Υποκειµενικές νόρµες 

Άµεση επίδραση .27* .14 - - 

Έµµεση επίδραση - - 4.07 .01 

Συνολική επίδραση .27* .14 4.07 .01 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

Άµεση επίδραση .39 .20 209.46*** .59 

Έµµεση επίδραση - - 5.90 .02 

Συνολική επίδραση .39 .20 215.36 .61 

 Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  

Άµεση επίδραση -.18 -.15 - - 

Έµµεση επίδραση - - -2.71 -.01 

Συνολική επίδραση -.18 -.15 -2.71 -.01 

Χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .16* .11 1.80 .01 

Έµµεση επίδραση - - 2.45 .01 

Συνολική επίδραση .16* .11 4.26 .02 

Υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση -.02 -.02 43.73*** .27 

Έµµεση επίδραση - - -.27 -.00 

Συνολική επίδραση -.02 -.02 43.46 .27 

Πρόθεση 

Άµεση επίδραση - - 15.22 .08 

Έµµεση επίδραση - - - - 

Συνολική επίδραση - - 15.22 .08 

 
*p<.05, **p<.001, ***p<.001 
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Π-Πίνακας 4.10.5. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Φυσικής ∆ραστηριότητας (2
ο
 µοντέλο). Άµεσες, 

έµµεσες και συνολικές επιδράσεις στις ενδογενείς µεταβλητές (2
η
 µέτρηση). 

 
Ενδογενείς µεταβλητές 

Πρόθεση Φυσική ∆ραστηριότητα Αιτιώδεις µεταβλητές 

Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές 

Στάσεις 

Άµεση επίδραση 1.25* .57 - - 

Έµµεση επίδραση - - 20.23 .05 

Συνολική επίδραση 1.25* .57 20.23 .05 

Υποκειµενικές νόρµες 

Άµεση επίδραση .01 .01 - - 

Έµµεση επίδραση - - .18 .00 

Συνολική επίδραση .01 .01 .18 .00 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

Άµεση επίδραση .87 .48 199.62*** .57 

Έµµεση επίδραση - - 14.16 .04 

Συνολική επίδραση .87 .48 213.77 .61 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  

Άµεση επίδραση .19 .17 - - 

Έµµεση επίδραση - - 3.03 .01 

Συνολική επίδραση .19 .17 3.03 .01 

Χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .13 .09 -33.61* -.12 

Έµµεση επίδραση - - 2.07 .01 

Συνολική επίδραση .13 .09 -31.54 -.11 

Υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση -.05 -0.56 63.81*** .38 

Έµµεση επίδραση - - -.80 -.01 

Συνολική επίδραση -.05 -.56 63.01 .38 

Πρόθεση 

Άµεση επίδραση - - 16.22 .09 

Έµµεση επίδραση - -   

Συνολική επίδραση - - 16.22 .09 

 
***p<.05, **p<.001, ***p<.001 
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Π-Πίνακας 4.10.6. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Φυσικής ∆ραστηριότητας (2
ο
 µοντέλο). Άµεσες, 

έµµεσες και συνολικές επιδράσεις στις ενδογενείς µεταβλητές (3
η
 µέτρηση). 

 
Ενδογενείς µεταβλητές 

Πρόθεση Φυσική ∆ραστηριότητα Αιτιώδεις µεταβλητές 

Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές 

Στάσεις 

Άµεση επίδραση .65 .29 - - 

Έµµεση επίδραση - - -9.62 -.02 

Συνολική επίδραση .65 .29 -9.62 -.02 

Υποκειµενικές νόρµες 

Άµεση επίδραση -.21 -.11 - - 

Έµµεση επίδραση - - 3.07 .01 

Συνολική επίδραση -.21 -.11 3.07 .01 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

Άµεση επίδραση 1.44* .80 259.07*** .78 

Έµµεση επίδραση - - -21.22 -.06 

Συνολική επίδραση 1.44* .80 237.85 .72 

Αντιλαµβανόµενα εµπόδια  

Άµεση επίδραση .16 .14 - - 

Έµµεση επίδραση - - -2.29 -.01 

Συνολική επίδραση .16 .14 -2.29 -.01 

Χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .08 .06 -7.24 -.03 

Έµµεση επίδραση - - -1.21 -.01 

Συνολική επίδραση .08 .06 -8.46 -.03 

Υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση -.01 -.02 37.38*** .24 

Έµµεση επίδραση - - -.05 .00 

Συνολική επίδραση -.01 -.02 37.33 .24 

Πρόθεση 

Άµεση επίδραση - - -14.74 -.08 

Έµµεση επίδραση - -   

Συνολική επίδραση - - -14.74 -.08 

 
*p<.05, **p<.001, ***p<.001 
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Π-Πίνακας 4.11.1. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Υγιεινής ∆ιατροφής (1
ο
 µοντέλο). Άµεσες, έµµεσες 

και συνολικές επιδράσεις στις ενδογενείς µεταβλητές (1
η
 µέτρηση). 

 
Ενδογενείς µεταβλητές 

Πρόθεση Υγιεινή ∆ιατροφή Αιτιώδεις µεταβλητές 

Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές 

Στάσεις 

Άµεση επίδραση .66*** .37 - - 

Έµµεση επίδραση - - .12 .04 

Συνολική επίδραση .66*** .37 .12 .04 

Υποκειµενικές νόρµες 

Άµεση επίδραση .23 .11 - - 

Έµµεση επίδραση - - .04 .01 

Συνολική επίδραση .23 .11 .04 .01 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

Άµεση επίδραση .66*** .35 1.04*** .35 

Έµµεση επίδραση - - .12 .04 

Συνολική επίδραση .66*** .35 1.16 .40 

Περιβαλλοντικά εµπόδια  

Άµεση επίδραση -.01 -.00 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.00 -.00 

Συνολική επίδραση -.01 -.00 -.00 -.00 

Έλλειψη γνώσεων  

Άµεση επίδραση .01 .01 - - 

Έµµεση επίδραση - - .00 .00 

Συνολική επίδραση .01 .01 .00 .00 

Προσωπικά εµπόδια  

Άµεση επίδραση -.35*** -.27 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.06 -.03 

Συνολική επίδραση -.35*** -.27 -.06 -.03 

Χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .37* .20 1.02 .36 

Έµµεση επίδραση - - .07 .02 

Συνολική επίδραση .37* .20 1.08 .38 

Υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .03 .03 .22 .18 

Έµµεση επίδραση - - .01 ,00 

Συνολική επίδραση .03 .03 .22 .18 

Πρόθεση 

Άµεση επίδραση - - .18** .12 

Έµµεση επίδραση - -   

Συνολική επίδραση - - .18** .12 

 
*p<.05, **p<.001, ***p<.001 
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Π-Πίνακας 4.11.2. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Υγιεινής ∆ιατροφής (1
ο
 µοντέλο). Άµεσες, έµµεσες 

και συνολικές επιδράσεις στις ενδογενείς µεταβλητές (2
η
 µέτρηση). 

 
Ενδογενείς µεταβλητές 

Πρόθεση Υγιεινή ∆ιατροφή Αιτιώδεις µεταβλητές 

Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές 

Στάσεις 

Άµεση επίδραση .76*** .36 - - 

Έµµεση επίδραση - - .17 .05 

Συνολική επίδραση .76*** .36 .17 .05 

Υποκειµενικές νόρµες 

Άµεση επίδραση .23 .11 - - 

Έµµεση επίδραση - - .05 .02 

Συνολική επίδραση .23 .11 .05 .02 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

Άµεση επίδραση .77*** .40 .75*** .25 

Έµµεση επίδραση - - .17 .06 

Συνολική επίδραση .77*** .40 91 .31 

Περιβαλλοντικά εµπόδια  

Άµεση επίδραση -.0 -.01 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.00 -.00 

Συνολική επίδραση -.02 -.01 -.00 -.00 

Έλλειψη γνώσεων  

Άµεση επίδραση -.03 -.02 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.01 -.00 

Συνολική επίδραση -.03 -.02 -.01 -.00 

Προσωπικά εµπόδια  

Άµεση επίδραση -.19* -.13 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.04 -.02 

Συνολική επίδραση -.19* -.13 -.04 -.02 

Χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση -.01 -.01 .67*** .29 

Έµµεση επίδραση - - -.00 -.00 

Συνολική επίδραση -.01 -.01 .67 .29 

Υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .18** .23 .30** .24 

Έµµεση επίδραση - - .04 .03 

Συνολική επίδραση .18** .23 .33 .27 

Πρόθεση 

Άµεση επίδραση - - .22*** .14 

Έµµεση επίδραση - -   

Συνολική επίδραση - - .22*** .14 

 
*p<.05, ***p<.001, ***p<.001 
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Π-Πίνακας 4.11.3. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Υγιεινής ∆ιατροφής (1
ο
 µοντέλο). Άµεσες, έµµεσες 

και συνολικές επιδράσεις στις ενδογενείς µεταβλητές (3
η
 µέτρηση). 

 
Ενδογενείς µεταβλητές 

Πρόθεση Υγιεινή ∆ιατροφή Αιτιώδεις µεταβλητές 

Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές 

Στάσεις 

Άµεση επίδραση .86*** .43 - - 

Έµµεση επίδραση - - .25 .08 

Συνολική επίδραση .86*** .43 .25 .08 

Υποκειµενικές νόρµες 

Άµεση επίδραση -.00 -.00 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.00 -.00 

Συνολική επίδραση -.00 -.00 -.00 -.00 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

Άµεση επίδραση .62*** .36 .31* .12 

Έµµεση επίδραση - - .18 .07 

Συνολική επίδραση .62*** .36 .49 .19 

Περιβαλλοντικά εµπόδια  

Άµεση επίδραση -.13 -.07 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.04 -.01 

Συνολική επίδραση -.13 -.07 -.04 -.01 

Έλλειψη γνώσεων  

Άµεση επίδραση -.01 -.01 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.00 -.00 

Συνολική επίδραση -.01 -.01 -.00 -.00 

Προσωπικά εµπόδια  

Άµεση επίδραση -.17* -.12 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.05 -.02 

Συνολική επίδραση -.17* -.12 -.05 -.02 

Χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .22* .13 .52** .20 

Έµµεση επίδραση - - .06 .03 

Συνολική επίδραση .22* .13 .58 .23 

Υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .13* .15 .46*** .37 

Έµµεση επίδραση - - .04 ,03 

Συνολική επίδραση .13* .15 .50 .40 

Πρόθεση 

Άµεση επίδραση - - .29*** .19 

Έµµεση επίδραση - -   

Συνολική επίδραση - - .29*** .19 

 
*p<.05, **p<.001, ***p<.001 
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Π-Πίνακας 4.11.4. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Υγιεινής ∆ιατροφής (2
ο
 µοντέλο). Άµεσες, έµµεσες 

και συνολικές επιδράσεις στις ενδογενείς µεταβλητές (1
η
 µέτρηση). 

 
Ενδογενείς µεταβλητές 

Πρόθεση Υγιεινή ∆ιατροφή Αιτιώδεις µεταβλητές 

Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές 

Στάσεις 

Άµεση επίδραση .21 .11 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.02 -.01 

Συνολική επίδραση .21 .11 -.02 -.01 

Υποκειµενικές νόρµες 

Άµεση επίδραση 1.92 .68 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.16 -.04 

Συνολική επίδραση 1.92 .68 -.16 -.04 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

Άµεση επίδραση -.47 -.19 1.75*** .52 

Έµµεση επίδραση - - .04 .01 

Συνολική επίδραση -.47 -.19 1.79 .53 

Περιβαλλοντικά εµπόδια  

Άµεση επίδραση .29 .14 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.02 -.01 

Συνολική επίδραση .29 .14 -.02 -.01 

Έλλειψη γνώσεων  

Άµεση επίδραση .01 .00 - - 

Έµµεση επίδραση - - .00 .00 

Συνολική επίδραση .01 .00 .00 .00 

Προσωπικά εµπόδια  

Άµεση επίδραση -.42 -.27 - - 

Έµµεση επίδραση - - .03 .02 

Συνολική επίδραση -.42 -.27 .03 .02 

Χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .80 .36 1.14* .37 

Έµµεση επίδραση - - -.07 -.02 

Συνολική επίδραση .80 .36 1.07 .35 

Υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση -.19 -.19 .07 .05 

Έµµεση επίδραση - - .02 .01 

Συνολική επίδραση -.19 -.19 .08 .06 

Πρόθεση 

Άµεση επίδραση - - -.08 -.06 

Έµµεση επίδραση - -   

Συνολική επίδραση - - -.08 -.06 

 
*p<.05, **p<.001, ***p<.001 
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Π-Πίνακας 4.11.5. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Υγιεινής ∆ιατροφής (2
ο
 µοντέλο). Άµεσες, έµµεσες 

και συνολικές επιδράσεις στις ενδογενείς µεταβλητές (2
η
 µέτρηση). 

 
Ενδογενείς µεταβλητές 

Πρόθεση Υγιεινή ∆ιατροφή Αιτιώδεις µεταβλητές 

Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές 

Στάσεις 

Άµεση επίδραση .79* .34 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.01 -.00 

Συνολική επίδραση .79* .34 -.01 -.00 

Υποκειµενικές νόρµες 

Άµεση επίδραση -.74 -.29 - - 

Έµµεση επίδραση - - .01 .00 

Συνολική επίδραση -.74 -.29 .01 .00 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

Άµεση επίδραση 1.80* .73 1.59*** .46 

Έµµεση επίδραση - - -.03 -.01 

Συνολική επίδραση 1.80* .73 1.56 .45 

Περιβαλλοντικά εµπόδια  

Άµεση επίδραση -.11 -.05 - - 

Έµµεση επίδραση - - .00 .00 

Συνολική επίδραση -.11 -.05 .00 .00 

Έλλειψη γνώσεων  

Άµεση επίδραση .05 .04 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.00 .00 

Συνολική επίδραση .05 .04 -.00 .00 

Προσωπικά εµπόδια  

Άµεση επίδραση .10 .06 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.00 -.00 

Συνολική επίδραση .10 .06 -.00 -.00 

Χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .00 .00 .62** .24 

Έµµεση επίδραση - - .00 .00 

Συνολική επίδραση .00 .00 .62 .24 

Υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .07 .07 .20 .15 

Έµµεση επίδραση - - -.00 -.00 

Συνολική επίδραση .07 .07 .20 .14 

Πρόθεση 

Άµεση επίδραση - - -.02 -.01 

Έµµεση επίδραση - -   

Συνολική επίδραση - - -.02 -.01 

 
*p<.05, **p<.001, ***p<.001 
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Π-Πίνακας 4.11.6. Μοντέλο αιτιωδών σχέσεων της Υγιεινής ∆ιατροφής (2
ο
 µοντέλο). Άµεσες, έµµεσες 

και συνολικές επιδράσεις στις ενδογενείς µεταβλητές (3
η
 µέτρηση). 

 
Ενδογενείς µεταβλητές 

Πρόθεση Υγιεινή ∆ιατροφή Αιτιώδεις µεταβλητές 

Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές Μη τυπ. τιµές Τυπ. τιµές 

Στάσεις 

Άµεση επίδραση .97** .48 - - 

Έµµεση επίδραση - - .10 .04 

Συνολική επίδραση .97** .48 .10 .04 

Υποκειµενικές νόρµες 

Άµεση επίδραση -2.19 -.83 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.23 -.07 

Συνολική επίδραση -2.19 -.83 -.23 -.07 

Αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

Άµεση επίδραση 2.18 .98 .85*** .29 

Έµµεση επίδραση - - .23 .08 

Συνολική επίδραση 2.18 .98 1.08 .37 

Περιβαλλοντικά εµπόδια  

Άµεση επίδραση -.47 -.21 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.05 -.02 

Συνολική επίδραση -.47 -.21 -.05 -.02 

Έλλειψη γνώσεων  

Άµεση επίδραση -.01 -.01 - - 

Έµµεση επίδραση - - -.00 -.00 

Συνολική επίδραση -.01 -.01 -.00 -.00 

Προσωπικά εµπόδια  

Άµεση επίδραση .25 .15 - - 

Έµµεση επίδραση - - .03 .01 

Συνολική επίδραση .25 .15 .03 .01 

Χαµηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .44 .22 .56** .21 

Έµµεση επίδραση - - .05 .02 

Συνολική επίδραση .44 .22 .61 .23 

Υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα  

Άµεση επίδραση .04 .04 .39*** .29 

Έµµεση επίδραση - - .05 .00 

Συνολική επίδραση .04 .04 .39 .29 

Πρόθεση 

Άµεση επίδραση - - .11 .08 

Έµµεση επίδραση - -   

Συνολική επίδραση - - .11 .08 

 
*p<.05, **p<.001, ***p<.001 
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