
 

Επιστήµη του Χορού,  Τόµος 2,  2008 
16 

 

 

 

 

 

 

www.elepex.gr/periodiko.html 

Επιστήµη  του  Χορού 

Τόµος 2, 2008 

____________________ 

Science of  Dance 

Volume 2, 2008 

 

 

 

 
Ηλεκτρονικό Περιοδικό 

Electronic  Journal 

 

 

Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους  

Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς. 

 

∆. Γουλιµάρης
1
, Φ. Φιλίππου

1
, Ι. Κώτης

2
, Μ. Γεντή

1
 

1
Τ.Ε.Φ.Α.Α., ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

2
 Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 

Εισαγωγή 

Ο χορός ως καλλιτεχνική δηµιουργία συνδέεται µε την κοινωνία και την ιστορία κάθε 

τόπου ενώ παράλληλα εξυπηρετεί την ανάγκη του ατόµου για ψυχαγωγία και 

διασκέδαση
1
. Αποτελεί µορφή συλλογικής έκφρασης του λαϊκού πολιτισµού αλλά και 

µέσο φυσικής άσκησης. Οι παραδοσιακοί χοροί πέρα από το ότι συνεισφέρουν 

σηµαντικά στη διατήρηση και τη µετάδοση της ελληνικής παράδοσης στις επόµενες 

γενεές, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συµµετεχόντων µέσω της φυσικής 

δραστηριότητας.  

Η συµµετοχή στους παραδοσιακούς χορούς αυξάνει την ευεξία, την καλή διάθεση και 

την προσωπική διασκέδαση όσων συµµετέχουν.  Η έλλειψη ανταγωνισµού και η 

βελτίωση της φυσικής κατάστασης µέσα από τον συγκεκριµένο τρόπο 

δραστηριοποίησης βοηθά άτοµα µε χαµηλή κινητική δραστηριότητα να ασκούνται 

µέσω ανάλογων προγραµµάτων παραδοσιακών χορών. Ο χορός µπορεί να θεωρηθεί 

ως µια δραστηριότητα που καλύπτει τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών. Η διασκέδαση, 

η ανάπτυξη των κοινωνικών συναναστροφών και η βελτίωση της ψυχολογικής 

διάθεσης όσων συµµετέχουν σε χορευτικές δραστηριότητες αιτιολογούν γιατί ο χορός 

είναι µια δραστηριότητα αναψυχής
2
. 

Η διάδοση και η διατήρηση της ελληνικής λαϊκής µουσικοχορευτικής παράδοσης 

οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στον αυξηµένο αριθµό οµάδων παραδοσιακών χορών, 
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που µε τη δράση τους εξασφαλίζουν τη συµµετοχή ενός µεγάλου αριθµού ατόµων. 

Σύµφωνα µε τον  Σερµπέζη
3
 διανύουµε την εποχή των πολιτιστικών συλλόγων. Όλο 

και περισσότερα άτοµα συµµετέχουν σε πολιτιστικούς συλλόγους ή σε σχολές χορού 

προκειµένου να µάθουν παραδοσιακούς χορούς.  

Η αυξηµένη προσέλκυση ενηλίκων σε χορευτικές δραστηριότητες καθιστά αναγκαία 

την διερεύνηση των λόγων που τους αποτρέπουν να συµµετέχουν σε ανάλογες 

δραστηριότητες. Το θεωρητικό πλαίσιο των αναστασταλτικών παραγόντων 

συµµετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής και οι σχετικές έρευνες αποτελούν την 

βάση διερεύνησης των αιτιών που δεν διευκολύνουν ή αποτρέπουν τους ενήλικες να 

συµµετέχουν σε χορευτικές δραστηριότητες. Σηµαντική είναι η αύξηση των ερευνών 

σχετικά µε τους ανασταλτικούς παράγοντες συµµετοχής σε δραστηριότητες 

αναψυχής οι οποίοι στοιχειοθετούν µια ογκώδη βιβλιογραφία. Οι ανασταλτικοί 

παράγοντες αναψυχής αποτελούν ιδιαίτερο γνωστικό πεδίο της έρευνας στο χώρο της 

αναψυχής
4
. Οι παραπάνω παράγοντες αντιλαµβανόµενοι και εµπειρικοί, αποτελούν 

τους λόγους παρεµπόδισης των ατόµων να συµµετέχουν ενεργά σε µια 

δραστηριότητα
5
. Οι ανασταλτικοί παράγοντες αναψυχής εξηγούν τις αλλαγές τάσεις 

στην αναψυχή στην πάροδο του χρόνου και ερµηνεύουν την απόκλιση στις επιλογές 

αναψυχής στις διάφορες πληθυσµιακές οµάδες
6
. Η αύξηση των ερευνών για τους  

ανασταλτικούς παράγοντες αναψυχής παρέχει τα µεθοδολογικά εργαλεία για να 

ερµηνευθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι ανασταλτικοί παράγοντες επηρεάζουν τη λήψη 

αποφάσεων, που αφορούν την αναψυχή
7
.  

Μια πρώτη προσπάθεια δηµιουργίας ενός µοντέλου ανασταλτικών παραγόντων 

δραστηριοτήτων αναψυχής πραγµατοποιήθηκε από τους Crawford και Godbey
8
, το 

οποίο στη συνέχεια εξελίχθηκε περισσότερο από τους Crawford Jackson και 

Godbey
9
. Το παραπάνω µοντέλο έδωσε το θεωρητικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή 

µελλοντικών ερευνών. Μελέτες των Alexandris και Carroll, Jackson και Rucks, και 

Raymore, Godbey, Crawford και Von Eye
10

, εφάρµοσαν το προτεινόµενο µοντέλο 

δείχνοντας τη σηµαντικότητά του κατά την προσπάθεια κατανόησης της σχέσης 

µεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και της συµµετοχής σε δραστηριότητες 

αναψυχής.  

Το 1981 οι Francken και Van Raiij
11

 προσπάθησαν να ταξινοµήσουν τους 

ανασταλτικούς παράγοντες σε δυο µεγάλες κατηγορίες, στους εξωτερικούς και στους 

εσωτερικούς παράγοντες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν η γεωγραφική απόσταση, 
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τα οικονοµικά προβλήµατα,, η έλλειψη χρόνου και η έλλειψη εγκαταστάσεων. Ενώ 

στην δεύτερη κατηγορία ανασταλτικών παραγόντων ανήκουν οι προσωπικές 

ικανότητες και έλλειψη ανάλογων δεξιοτήτων, τα διαφορετικά προσωπικά 

ενδιαφέροντα και η έλλειψη γνώσης της δραστηριότητας. 

 

Κατηγορίες των ανασταλτικών παραγόντων 

Στις πρώτες εργασίες τους οι Crawford και Godbey
12

 καθορίζουν τρεις σαφείς 

κατηγορίες ανασταλτικών παραγόντων: την ενδοατοµική, τις διαπροσωπικές, και τις 

δοµικές. Το προτεινόµενο µοντέλο επικεντρώθηκε στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει 

το άτοµο όταν πρόκειται να συµµετάσχει σε δραστηριότητες αναψυχής κατά τη 

διαδικασία λήψης της απόφασης.  

Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τους ενδοατοµικούς παράγοντες οι οποίοι αφορούν 

τις ψυχολογικές στάσεις, ιδιότητες και χαρακτηριστικά του ατόµου καθώς και  τις 

αντιλήψεις του οι οποίες διαµορφώνουν τις προτιµήσεις του. Οι στάσεις και η 

καταλληλότητα των δραστηριοτήτων αναψυχής όπως αντιλαµβάνονται από το άτοµο 

εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. Οι αντιλαµβανόµενες ικανότητες και 

δεξιότητες του ατόµου, η αυτοεκτίµηση, η κόπωση και η προηγούµενη αρνητική 

επαφή µε ένα αντικείµενο της αναψυχής αποτελούν αντίστοιχα παραδείγµατα. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τους διαπροσωπικούς παράγοντες οι οποίοι 

σχετίζονται µε τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση ή την σχέση µεταξύ των ατοµικών 

χαρακτηριστικών. Οι κατάλληλοι συνεργάτες ή φίλοι µε τους οποίους το άτοµο 

µπορεί να συµµετέχει στις δραστηριότητες αναψυχής, η άνεση χρόνου, τα χρήµατα 

και οι οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν συνιστώστες των διαπροσωπικών 

παραγόντων. 

Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τους δοµικούς και εξωτερικούς παράγοντες οι 

οποίοι παρεµβάλλονται µεταξύ των επιλεγόµενων δραστηριοτήτων αναψυχής και της 

ενεργητικής συµµετοχής σε αυτές. Σ’ αυτή την κατηγορία παραγόντων εντάσσονται 

τα προβλήµατα που σχετίζονται µε υλικοτεχνική υποδοµή, τα κατάλληλα 

προγράµµατα, η απουσία πολιτειακής µέριµνας και η διαθεσιµότητα µεταφορών, 

εγκαταστάσεων και ευκαιριών. 
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Οι Crawford, Jackson και Godbey
13

, υπογράµµισαν ότι η θεωρία των ανασταλτικών 

παραγόντων εξελίσσεται µέσω της ερµηνείας των σχέσεων µεταξύ των περιοριστικών 

κατηγοριών του µοντέλου των ανασταλτικών παραγόντων.  

Ο Crawford
14

 µε τους συνεργάτες του και ο Jackson
15

, πρότειναν µια ιεραρχική σειρά 

µεταξύ αυτών των τριών κατηγοριών των ανασταλτικών παραγόντων ως προς τη 

βαρύτητα του καθενός. Οι ενδοατοµικοί παράγοντες χαρακτηρίζονται ως οι πιο 

αποτρεπτικοί παράγοντες, ενώ οι δοµικοί θεωρούνται ως  οι παράγοντες µε τη 

µικρότερη αποτρεπτική ισχύ.  

Από αντίστοιχες έρευνες που έγιναν στην χώρα µας από τον Αλεξανδρή
16

 και τους 

συνεργάτες του η κατηγοριοποίηση των ανασταλτικών παραγόντων κατέληξε στους 

εξής παράγοντες:  

α) Σε πολλές έρευνες η έλλειψη χρόνου έχει αναδειχθεί ως ο σηµαντικότερος 

ανασταλτικός παράγοντας που αντιµετωπίζουν τα άτοµα σε σχέση µε την πιθανή 

συµµετοχή τους σε δραστηριότητες αναψυχής
17

. Οι εργασιακές και οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις καθώς και άλλες κοινωνικές δεσµεύσεις, επιδρούν σηµαντικά στον 

περιορισµό του διαθέσιµου ελεύθερου χρόνου
18

.  

β) Οι ατοµικοί και ψυχολογικοί λόγοι  βρέθηκαν σε πολλές έρευνες ότι αποτελούν 

σηµαντικό αποτρεπτικό παράγοντα, καθώς επιδρούν στην προτίµηση, αποτρέποντας 

τελείως τη συµµετοχή
19

. 

γ) Σύµφωνα µε τον Jackson
20

 ορισµένα άτοµα έχουν περιορισµένο ενδιαφέρον για 

συµµετοχή, ενώ άλλα επηρεάζονται από δυσάρεστες εµπειρίες που είχαν κατά την 

συµµετοχή τους σε προγράµµατα αναψυχής στο παρελθόν.   

δ) Η δυσκολία πρόσβασης στους χώρους αναψυχής και τα οικονοµικά εµπόδια 

αποτελούν σηµαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες
21

. Κοινωνικές οµάδες όπως 

µαθητές και οι γυναίκες, επηρεάζονται περισσότερο από οικονοµικά προβλήµατα και 

τα προβλήµατα πρόσβασης
22

.  

ε) Η αδυναµία εύρεσης παρέας για τη συµµετοχή σε οµαδικές µορφές αναψυχής 

αποτελεί έναν επιπλέον ανασταλτικό παράγοντα
23

. Ο συγκεκριµένος βιώνεται µε 

µεγαλύτερη ένταση από τα άτοµα τρίτης ηλικίας και τους νέους
24

. Η συµµετοχή σε 

οµαδικές δραστηριότητες αναψυχής αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες παρακίνησης. 
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στ) Σύµφωνα µε έρευνες η προσφορά αθλητικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών 

αναψυχής στην Ελλάδα δεν είναι ικανοποιητικές. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του 

δηµοσίου και των δήµων έχουν σοβαρές ελλείψεις γεγονός που συνδέεται µε την 

ελλιπή ανάπτυξη των προγραµµάτων αθλητισµού για όλους
25

.  

 

Το φύλο και οι ανασταλτικοί παράγοντες 

Σηµαντικός αριθµός ερευνών εξέτασε αν υπάρχουν διαφορές στα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των ατόµων που συµµετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες σε σχέση 

µε τους ανασταλτικούς παράγοντες συµµετοχής
26

. 

Η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στους ανασταλτικούς παράγοντες συµµετοχής σε 

δραστηριότητες αναψυχής και δηµογραφικών χαρακτηριστικών, όπως το φύλο, η 

ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και το µορφωτικό επίπεδο, εξετάστηκε από τους 

Alexandris και Carroll
27

 και από τους Κουθούρη Αλεξανδρή, Γιοβάνη και 

Χατζηγιάννη
28

. Η επεξεργασία των δεδοµένων έδειξε ότι οι γυναίκες σε σχέση µε 

τους άνδρες αντιµετωπίζουν περισσότερα ενδοατοµικά εµπόδια. 

Σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν
29

 προέκυψε ότι το φύλο, η ηλικία και το επίπεδο 

µόρφωσης είναι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη των 

ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής. Έρευνες των Raymore
30

 και των 

συνεργατών του και των Alexandris και Carroll
31

 απέδειξαν ότι οι γυναίκες 

αντιλαµβάνονται µε µεγαλύτερη ένταση τους ενδοατοµικούς ανασταλτικούς 

παράγοντες, όπως την έλλειψη ικανοτήτων, την έλλειψη δεξιοτήτων, την έλλειψη 

αυτοπεποίθησης, και την έλλειψη γνώσεων.  

Ακόµη έχει διαπιστωθεί ότι οι γυναίκες συµµετέχουν συχνότερα σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες, ενώ οι άντρες συµµετέχουν συχνότερα στα σπορ και την 

παρακολούθηση τους
32

. 

Έρευνα των Searle και Jackson
33

 απέδειξε ότι στις γυναίκες περιορίζεται η 

συµµετοχή τους απ’ ότι στους άνδρες από παράγοντες όπως είναι η έλλειψη 

γνώσεων, η έλλειψη παρέας, οι οικογενειακές δεσµεύσεις, η έλλειψη σωµατικών 

ικανοτήτων και η έλλειψη µεταφορικών µέσων.  

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που συνθέτουν την έννοια 

των ανασταλτικών παραγόντων στο χώρο του ελληνικού παραδοσιακού χορού και η 

διερεύνηση πιθανών διαφορών των παραγόντων σε σχέση µε το φύλο. 
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Μεθοδολογία 

∆είγµα 

Στην έρευνα πήραν µέρος 339 γονείς των οποίων τα παιδιά συµµετείχαν σε 

οργανωµένα προγράµµατα διδασκαλίας ελληνικών παραδοσιακών χορών. Από 

αυτούς οι 164 ήταν άνδρες (48,4%) και οι 175 γυναίκες (51,6%). Η εύρεση του 

δείγµατος πραγµατοποιήθηκε µέσω τεσσάρων πολιτιστικών φορέων που παρείχαν 

οργανωµένα µαθήµατα ελληνικών παραδοσιακών χορών στην περιοχή των 

Τρικάλων. Κατά την επιλογή των πολιτιστικών φορέων ελήφθησαν υπόψη τα 

ακόλουθα κριτήρια:  α) στον φορέα θα έπρεπε να υπάρχει χορευτική οµάδα ενηλίκων 

β) θα έπρεπε να υπάρχει οικονοµική συνδροµή και γ) την διδακτική ευθύνη θα έπρεπε 

να την έχουν αναλάβει  Καθηγητές Φυσικής Αγωγής µε κύρια ειδικότητα ελληνικούς 

παραδοσιακούς χορούς. 

 

Συλλογή δεδοµένων 

Η µέθοδος του self-completed ερωτηµατολογίου επιλέχθηκε για τη διερεύνηση των 

απόψεων των γονέων που έστελναν τα παιδιά τους στους πολιτιστικούς φορείς για να 

συµµετέχουν σε µαθήµατα ελληνικών παραδοσιακών χορών. Για τη συλλογή των 

δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο Alexandris και 

Carroll
34

, µετά από σχετική έγκριση. Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο επιλέχθηκε 

γιατί διερευνά όλες τις διαστάσεις που συνθέτουν την έννοια  των ανασταλτικών 

παραγόντων, αλλά και επειδή έχει χρησιµοποιηθεί στον ελληνικό χώρο και έχει δώσει 

ικανοποιητικές κλίµακες αξιοπιστίας και εγκυρότητας.  

Το ερωτηµατολόγιο αφού προσαρµόστηκε για τις ανάγκες του ελληνικού 

παραδοσιακού χορού υποβλήθηκε πιλοτικά σε 20 γονείς, µε στόχο τον έλεγχο της 

δοµής, τη διασαφήνιση και συµπλήρωση των ερωτήσεων, την παράλειψη των 

δυσνόητων λέξεων και την καλύτερη διατύπωση των ερωτήσεων. Από την ανάλυση 

των πιλοτικών δεδοµένων οι ερωτήσεις του παράγοντα «έλλειψη ενδιαφέροντος» του 

αρχικού ερωτηµατολογίου συµπεριλήφθηκαν στον παράγοντα «ατοµικοί και 

ψυχολογικοί λόγοι» της παρούσης έρευνας  γιατί δεν προέκυπτε (φορτίσεις) 

ξεχωριστός παράγοντας. Συνολικά το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε 25 ερωτήσεις. 

Κάθε ερώτηση µετρήθηκε µε την πενταβάθµια κλίµακα Likert.  
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Η κλίµακα καταγραφής των ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής γονέων σε 

οργανωµένα µαθήµατα ελληνικών παραδοσιακών χορών αποτελείται από πέντε 

ενότητες. Η πρώτη ενότητα (έλλειψη χρόνου) περιλαµβάνει 4 ερωτήσεις  που 

σχετίζονται κυρίως µε τις εργασιακές και οικογενειακές υποχρεώσεις καθώς και µε 

άλλες κοινωνικές δεσµεύσεις. Η δεύτερη ενότητα (ατοµικοί και ψυχολογικοί λόγοι) 

εξετάζει µε 9 ερωτήσεις το επίπεδο φυσικής κατάστασης του συµµετέχοντα, 

προβλήµατα υγείας, την έλλειψη σχετικών ικανοτήτων και τεχνικής που απαιτεί η 

συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες, τον φόβο για πιθανό τραυµατισµό και την 

χαµηλή αυτοεκτίµηση. Η τρίτη ενότητα (προβλήµατα εγκαταστάσεων και 

υπηρεσιών) περιλαµβάνει 5 ερωτήσεις και εξετάζει τις  ανεπαρκείς εγκαταστάσεις, 

τις περιορισµένες ευκαιρίες συµµετοχής και την ελλιπή ενηµέρωση για την ύπαρξη 

προγραµµάτων χορού. Η τέταρτη ενότητα (οικονοµικοί και προβλήµατα πρόσβασης) 

διερευνά µε 4 ερωτήσεις τις  δυσκολίες πρόσβασης στους χώρους χορού καθώς και τα 

οικονοµικά εµπόδια Η τελευταία ενότητα (έλλειψη παρέας) εξετάζει την αδυναµία 

εξεύρεσης παρέας για τη συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες και περιλαµβάνει 

3 ερωτήσεις. Παράλληλα υπήρχαν και ερωτήσεις που αφορούσαν τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγµατος, όπως το φύλο, την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο και 

το επάγγελµα. 

 

∆ιαδικασία  

Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν στα παιδιά στο τέλος του µαθήµατος τους µέσα σε 

φάκελο µε σκοπό να συµπληρωθούν από τους  γονείς τους και να τα επιστρέψουν στο 

επόµενο µάθηµα. Το ερωτηµατολόγιο ήταν ανώνυµο και οι ερευνητές διαβεβαίωσαν 

τους συµµετέχοντες ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν θα ήταν απόλυτα εµπιστευτικές 

και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για επιστηµονικούς λόγους. 

 

Αποτελέσµατα 

Εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου 

Ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που 

συνθέτουν την έννοια των ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής στο χώρο του 

ελληνικού παραδοσιακού χορού. Για να ελεγχθεί η δοµική εγκυρότητα του 

ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση στις 25 ερωτήσεις που 
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 Παράγοντες 

Ερωτήµατα Οικονοµικά και 

προβλήµατα 

πρόσβασης 

Προβλήµατα 

εγκαταστάσεων 

και υπηρεσιών 

Έλλειψη 

 παρέας 

Ατοµικοί και 

ψυχολογικοί 

λόγοι 

Έλλειψη 

χρόνου 

1. ∆εν έχω το χρόνο λόγω των εργασιακών υποχρεώσεων µου     ,85 

2. ∆εν έχω το χρόνο λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων µου     ,81 

3. ∆εν έχω το χρόνο λόγω των κοινωνικών υποχρεώσεων µου     ,66 

4. ∆εν θέλω να ξοδεύω έτσι τον ελεύθερο µου χρόνο.     ,48 

5. Αισθάνοµαι ήδη πολύ κουρασµένος/η για να συµµετέχω σε κάποιο  

    πρόγραµµα χορού 

   ,73  

6. Φοβάµαι να µην τραυµατιστώ    ,60  

7. Οι χορευτικές δραστηριότητες πιστεύω ότι θα µε κουράζουν πολύ    ,69  

8. ∆εν είµαι αρκετά επιδέξιος για χορό    ,80  

9. ∆εν έχω καλή φυσική κατάσταση    ,64  

10. ∆εν έχω αυτοπεποίθηση στις χορευτικές µου ικανότητες και ντρέποµαι    ,78  

11. ∆εν µπορώ να παρακινήσω τον εαυτό µου και να ξεκινήσω µαθήµατα χορού    ,76  

12. ∆εν είναι µία από τις προτεραιότητές µου    ,60  

13. ∆εν αισθάνοµαι άνετα να µου κάνουν άλλοι µάθηµα    ,57  

14. ∆εν θα διασκεδάζω όταν θα πηγαίνω για χορό  ,64    

15. ∆εν υπάρχει ποικιλία προγραµµάτων για να επιλέξω αυτό που µου ταιριάζει  ,58    

16. ∆εν µου αρέσουν οι δάσκαλοι χορού  ,77    

17. ∆εν µου αρέσει ο χώρος και διάκοσµος της σχολής  ,74    

18. ∆εν υπάρχουν αποδυτήρια και εξαερισµός  ,65    

19. Η συµµετοχή στα προγράµµατα για ενήλικες είναι ακριβή ,69     

20. ∆υσκολεύοµαι να εξοικονοµήσω τα χρήµατα που απαιτούνται ,66     

21. Η σχολή χορού είναι µακριά από το σπίτι µου ,72     

22. Μου παίρνει πολύ χρόνο να φτάσω εκεί και δεν βρίσκω πάρκινγκ ,67     

23. ∆εν έχω πάντα παρέα   ,66   

24. Στους φίλους µου δεν αρέσουν οι χοροί   ,61   

25. Στον/η σύζυγο δεν αρέσει η συµµετοχή   ,62   

Ιδιοτιµές 8,5 2,1 2,0 1,4 1,1 

∆ιακύµανση % 34,3  8,6  8,3 5,7  4,5 

Συνολική διακύµανση % 61,6 

Πίνακας 1. Παραγοντική ανάλυση των ανασταλτικών παραγόντων 
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εξέταζαν την σχετική έννοια. Η ανάλυση έγινε µε τη µέθοδο κύριων συνιστωσών 

(principal components analysis) και στη συνέχεια ακολούθησε ορθογώνια (varimax) 

περιστροφή των αξόνων. Ο αριθµός των παραγόντων καθορίστηκε µε κριτήριο ότι οι 

ιδιοτιµές έπρεπε να είναι µεγαλύτερες του 1. Η µικρότερη φόρτιση που 

χρησιµοποιήθηκε για να διαµοιραστούν οι ερωτήσεις στους παράγοντες ήταν ,40. Το 

συνολικό ποσοστό διακύµανσης των πέντε παραγόντων είναι 61,6 %. Από την  

παραγοντική ανάλυση  προέκυψαν πέντε παράγοντες (πίνακας 1).   

Στον πρώτο παράγοντα (έλλειψη χρόνου) φορτίστηκαν 4 ερωτήµατα, στον δεύτερο 

παράγοντα (ατοµικοί και ψυχολογικοί λόγοι) φορτίστηκαν 9 ερωτήµατα, στον τρίτο 

παράγοντα  (προβλήµατα εγκαταστάσεων και υπηρεσιών) φορτίστηκαν 5 ερωτήµατα, 

στον τέταρτο παράγοντα (οικονοµικοί και προβλήµατα πρόσβασης) φορτίστηκαν 4 

ερωτήµατα και τέλος στον πέµπτο παράγοντα που ονοµάστηκε έλλειψη παρέας 

φορτίστηκαν 3 ερωτήµατα.  

Για να εξεταστεί η συνοχή των ερωτήσεων που συνθέτουν τους πέντε παράγοντες 

ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής σε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και 

κατ' επέκταση να εξεταστεί η αξιοπιστία των παραγόντων πραγµατοποιήθηκε 

ανάλυση αξιοπιστίας. Το test αξιοπιστίας στηρίχθηκε στον υπολογισµό του a του 

Cronbach.  

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι αναλύσεις αξιοπιστίας των πέντε παραγόντων οι 

οποίες έδειξαν ότι οι παράγοντες έχουν ικανοποιητικό βαθµό αξιοπιστίας (a>,60). 

Όλες οι ερωτήσεις συµβάλλουν θετικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας των 

παραγόντων εκτός από το ερώτηµα 4 του πρώτου παράγοντα, το οποίο εξαιρέθηκε 

λόγω της χαµηλής συνεισφοράς του στην εσωτερική συνοχή.   

 

 

Πίνακας 2. Ανάλυση αξιοπιστίας των παραγόντων 

 

Παράγοντες Cronbach’s Alfa  

Έλλειψη χρόνου ,73 

Ατοµικοί και ψυχολογικοί λόγοι ,83 

Προβλήµατα εγκαταστάσεων και υπηρεσιών ,84 

Οικονοµικοί και προβλήµατα πρόσβασης ,81 

Έλλειψη παρέας ,78 
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Από το άθροισµα των σκορ των ερωτήσεων σε κάθε παράγοντα διαιρούµενο δια του 

αριθµού των ερωτήσεων στον παράγοντα δηµιουργήθηκαν πέντε νέες µεταβλητές 

που αντιπροσωπεύουν τους πέντε παράγοντες ανασταλτικών παραγόντων. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 3 ο παράγοντας «προβλήµατα εγκαταστάσεων και 

υπηρεσιών» βιώνεται µε την µεγαλύτερη ένταση. Οι παράγοντες «ατοµικοί και 

ψυχολογικοί λόγοι» και «οικονοµικοί και προβλήµατα πρόσβασης» παρουσίασαν την 

δεύτερη υψηλότερη τιµή. Ακόµη ο παράγοντας «έλλειψη παρέας» εµφάνισε ελαφρός 

χαµηλότερη τιµή ενώ ο παράγοντας «έλλειψη χρόνου» είχε την µικρότερη τιµή. 

 

Παράγοντες Μ.Ο. Τ.Α. 

Έλλειψη χρόνου 2,6 1,1 

Ατοµικοί και ψυχολογικοί λόγοι 3,3 1,4 

Προβλήµατα εγκαταστάσεων και υπηρεσιών 3,7 ,48 

Οικονοµικοί  και προβλήµατα πρόσβασης 3,3 ,08 

Έλλειψη παρέας 3,2 ,32 

      Πίνακας 3.  Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των ανασταλτικών παραγόντων 

 

∆ιαφορές στις διαστάσεις των παραγόντων σε σχέση µε το φύλο 

Για να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ του φύλου των 

γονέων, ως προς τους ανασταλτικούς παράγοντες, πραγµατοποιήθηκαν πέντε T-tests 

για ανεξάρτητα δείγµατα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ 

ανδρών και γυναικών ως προς τις µεταβλητές ««Ατοµικοί και ψυχολογικοί λόγοι» και 

«Προβλήµατα εγκαταστάσεων και υπηρεσιών» (πίνακας 4 ). 

Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι το εµπόδιο των δυο παραγόντων βιώνετε πιο 

έντονα και δρα περισσότερο ανασταλτικά στις γυναίκες από ότι στους άνδρες ως 

προς την πρόθεση τους να συµµετάσχουν σε προγράµµατα ελληνικών παραδοσιακών 

χορών 
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  Άνδρες             Γυναίκες 

Παράγοντες t  M.O.±T.A. M.O.±T.A. 

Έλλειψη χρόνου 1,09 2,6 ± ,69 2,7 ± ,63 

Ατοµικοί και ψυχολογικοί 4,50* 3,1 ± ,75 3,5 ± ,77 

Προβλήµατα εγκαταστάσεων και υπηρεσιών 2,76* 3,5 ± ,86 3,8 ± ,80 

Οικονοµικοί  και προβλήµατα πρόσβασης ,96 3,2 ± ,94 3,3 ± ,89 

Έλλειψη παρέας ,40 3,2 ± 1,0 3,2 ± ,95 

*p<,05 

Πίνακας 4. ∆ιαφορές στους ανασταλτικούς παράγοντες σε σχέση µε το φύλο 

 

Συζήτηση 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ότι οι παράγοντες των εµποδίων ως 

προς τη συµµετοχή των γονέων σε προγράµµατα παραδοσιακών χορών ακολουθούν  

τους αντίστοιχους παράγοντες προηγούµενων ερευνών
35

. Φαίνεται ότι το γενικό 

µοντέλο ανασταλτικών παραγόντων συµµετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής ισχύει 

και στο χώρο των ελληνικών παραδοσιακών χορών. Το στοιχείο διαφοροποίησης 

είναι ο παράγοντας «έλλειψη ενδιαφέροντος» ο οποίος στην έρευνα των Alexandris 

και Carroll
36

 εµφανίζεται ανεξάρτητος ενώ στην παρούσα έρευνα ενσωµατώνεται µε 

τον παράγοντα «ατοµικοί και ψυχολογικοί λόγοι». Φαίνεται λογικό γιατί τόσο οι 

«ατοµικοί και ψυχολογικοί λόγοι» όσο και ο παράγοντας «έλλειψη ενδιαφέροντος» 

κατηγοριοποιούνται στους ενδοατοµικούς ανασταλτικούς παράγοντες σύµφωνα µε 

προηγούµενους ερευνητές
37

. Έτσι δεν είναι απαραίτητο οι παράγοντες να  ξεχωρίζουν 

και να κατηγοριοποιούνται διαφορετικά σε κάθε διαφορετικό πεδίο εφαρµογής.  

Ως σηµαντικότερο εµπόδιο αναδείχθηκαν τα «προβλήµατα εγκαταστάσεων και 

υπηρεσιών» σε αντίθεση µε προηγούµενες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στον 

ελληνικό χώρο όπου ως πρώτο εµπόδιο εµφανίζεται η «έλλειψη χρόνου
38

» και η 

«έλλειψη ενδιαφέροντος
39

». Πράγµατι τα περιορισµένα και πολλές φορές κακώς 

προσαρµοσµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα στο ωρολόγιο πρόγραµµα των 

πολιτιστικών φορέων και οι πρόχειρες και όχι ευχάριστες συνθήκες µαθήµατος 

οδηγούν σε παροχές χαµηλής ποιότητας υπηρεσιών και ενεργούν αποτρεπτικά. Σε 

έρευνα των  Alexandris και Carroll
40

, το εµπόδιο αυτό είχε την δεύτερη θέση 

σηµαντικότητας αποτρέποντας έτσι την συµµετοχή σε προγράµµατα αναψυχής στην 

Ελλάδα. ∆εύτεροι ανασταλτικοί παράγοντες σε σηµαντικότητα ήταν οι «ατοµικοί και 
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ψυχολογικοί λόγοι» και οι «οικονοµικοί και προβλήµατα πρόσβασης».  Η έλλειψη 

προγενέστερης χορευτικής γνώσης και εµπειρίας καθώς και η ένταξη τους σε µη 

κατάλληλη για αυτούς χορευτική οµάδα λειτουργούν αποτρεπτικά για την συµµετοχή 

των γονέων ασκώντας ψυχολογική πίεση σε αυτούς. Ακόµη η επίδραση του 

οικονοµικού παράγοντα στη συµµετοχή σε χορευτικές δραστηριότητες ενισχύεται 

από το γεγονός ότι επιλέχθηκαν πολιτιστικοί φορείς µε οικονοµική συνδροµή.  

Τέταρτος ανασταλτικός παράγοντας ως προς την συµµετοχή στους ελληνικούς 

παραδοσιακούς χορούς  αναδείχθηκε η «έλλειψη παρέας». Πρόκειται για ένα εµπόδιο 

που ενεργεί καταλυτικά ιδιαιτέρα στους ενήλικες και εµφανίζεται µε την ίδια 

βαρύτητα και σταθερότητα σχεδόν σε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει στον ελληνικό 

χώρο. Τέλος πέµπτος παράγοντας προέκυψε η «έλλειψη χρόνου» σε αντίθεση µε 

προηγούµενες έρευνες όπου ο παράγοντας αυτός ήταν ο πλέον ανασταλτικός ως προς 

την συµµετοχή.    

Τα δεδοµένα της έρευνας δείχνουν ότι οι γυναίκες βιώνουν εντονότερα σε σχέση µε 

τους άνδρες τα εµπόδια που σχετίζονται µε τους «ατοµικούς και ψυχολογικούς 

λόγους» και µε τα «προβλήµατα εγκαταστάσεων και υπηρεσιών». Είναι  αλήθεια ότι 

η γενικότερη αντίληψη που επικρατεί για το χορό σε σχέση µε το φύλο είναι ότι ο 

χορός αποτελεί περισσότερο µια γυναικεία υπόθεση. «Ταιριάζει» δηλαδή 

περισσότερο στο γυναικείο φύλο και χαρακτήρα. Η αντίληψη αυτή δεν είναι συµβατή 

µε το παραπάνω εύρηµα της εργασίας. 

Είναι γνωστό ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες δραστηριοτήτων αναψυχής περιορίζουν 

ή εµποδίζουν τη συµµετοχή σε αυτές. Μελέτες αναφέρουν ότι τα εµπόδια στη 

συµµετοχή υπερνικούνται συχνά µε επιτυχία. Έτσι οι αντιλαµβανόµενοι ανασταλτικοί 

παράγοντες µπορεί να µην αποτρέψουν την συµµετοχή σε µια δραστηριότητα
41

. Το 

γεγονός ότι οι άνθρωποι µπορούν να υπερπηδούν τους ανασταλτικούς παράγοντες 

δραστηριοτήτων αναψυχής
42

 σηµαίνει ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες δεν είναι 

στατικοί και µόνιµοι. Μετασχηµατίζονται ενεργά και αλλάζουν τις εκδηλώσεις 

αναψυχής του ατόµου. 

Οι υπεύθυνοι φορείς χάραξης πολιτικής και τα στελέχη του χώρου του ελληνικού 

παραδοσιακού χορού, θα πρέπει όχι µόνο να εξαλείψουν τους παράγοντες που 

περιορίζουν τη συµµετοχή αλλά και να αναπτύξουν εκείνους τους παράγοντες που θα 

καταστήσουν την συµµετοχή δυνατή . 
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Οι επικεφαλής των πολιτιστικών φορέων θα πρέπει να ασχοληθούν και να 

αφουγκραστούν τις ανάγκες αυτού του σηµαντικού τµήµατος της «αγοράς» που είναι 

οι γονείς των παιδιών που ήδη συµµετέχουν στους συλλόγους τους. Οφείλουν να 

βρουν τρόπους ώστε να εξαλείψουν τους αποτρεπτικούς παράγοντες και να 

ενισχύσουν µε κατάλληλες προτάσεις και προγράµµατα την πρόθεση των γονιών για 

συµµετοχή . 

Τέλος η βελτίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διεξάγονται τα µαθήµατα 

(αποδυτήρια , εξαερισµός, ακουστική, καθαριότητα κ.τ.λ.), τα ευέλικτα οικογενειακά 

οικονοµικά προγράµµατα µε τις αντίστοιχες εκπτώσεις, η διαφήµιση και η τόνωση 

του ενδιαφέροντος για τις χορευτικές οµάδες που έχουν προσανατολισµό στην 

ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων και την αναψυχή  είναι ορισµένες από τις 

κατευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει να στραφούν οι χορευτικές δραστηριότητες των 

ενηλίκων.  
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