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Περίληψη 

 

 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται διερεύνηση του ελεύθερου χρόνου των 

φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η έρευνα επικεντρώνεται 

στη διάθεση του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες 

του Πανεπιστημίου, τη σημασία που αποδίδουν στον ελεύθερο χρόνο τους, την 

ιεράρχηση του ελεύθερου χρόνου σε σχέση με άλλους σημαντικούς τομείς της ζωής 

και το ατομικό στυλ ελεύθερου χρόνου. 

Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 653 φοιτητές, όλων των τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Για τη συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, που βασίστηκε σε ανάλογες έρευνες.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι φοιτητές έχουν στη διάθεση τους 

επαρκή ελεύθερο χρόνο και είναι ιδιαιτέρως ευχαριστημένοι από τον τρόπο που τον 

περνούν. Συγκριτικά, με άλλους σημαντικούς τομείς, όπως η υγεία, η οικογένεια, το 

φιλικό περιβάλλον και η εργασία ο ελεύθερος χρόνος κατατάσσεται χαμηλότερα. 

Ωστόσο, γίνεται αντιληπτή η αξία και η σημασία του. Η συμμετοχή των φοιτητών σε 

δραστηριότητες του Πανεπιστήμιου είναι πολύ μικρή και αυτό οφείλεται κυρίως στην 

ελλιπή ενημέρωση για τις δραστηριότητες που προσφέρονται και στη μη κάλυψη των 

αναγκών και των ενδιαφερόντων τους. Όταν συμμετέχουν, διαλέγουν δραστηριότητες 

μορφωτικού είδους και δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν περισσότερο 

σε αθλητικές δραστηριότητες. Η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες προτιμούν να 

γίνεται κυρίως τις καθημερινές μέρες και ώρες από 18:00 έως 21:00. Οι φοιτητές 

αρέσκονται περισσότερο στη συμμετοχή σε ατομικού είδους δραστηριότητες, με την 

ενασχόληση με το διαδίκτυο να έρχεται πρώτη.   

 

 

 

Λέξεις – Κλειδιά: δραστηριότητες, ελεύθερος χρόνος, Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, φοιτητές 
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Abstract 

 

 

In the present study the Western Macedonia University student’s free time is studied. 

The paper focuses on the disposition of the student’s free time on University 

activities, how important this time is believed to be, the priority this time takes 

compared to other important aspects of life and their personal usage of their free time. 

653 students from all University faculties took part voluntarily. A questionnaire was 

used for the collection of date, which was based on similar researches. 

The results of the study showed that students have adequate time in their disposal and 

they are especially content with the way they use it. Free time, compared with other 

aspects (health, family, friends, work) is ranked lower, nevertheless its value and 

importance are apparent. The student’s participation in University activities is very 

small due to lack of information about their content and because of their needs and 

interests not being satisfied by such events. But when they do participate, its 

educational activities they engage in although sport activities seem to be more 

preferable. Students prefer to take part in such events on week days between 18:00 

and 21:00. University students tend to find personal activities (such as the internet) 

more appealing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: activities, free time, University of Western Macedonia, students 
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τη νοηματοδότηση και τη σημασία του ελεύθερου χρόνου, την ιεράρχηση του 

ελεύθερου χρόνου σε σχέση με άλλους τομείς της ζωής και το ατομικό στυλ ελεύθερου 

χρόνου των φοιτητών. 

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή 

μου κ. Θωίδη Ιωάννη για τη βοήθεια και τη στήριξη που μου προσέφερε καθ’ όλη τη 

διάρκεια επίβλεψης της πτυχιακής μου εργασίας. Οι υποδείξεις του υπήρξαν για εμένα 

πολύτιμοι σύμβουλοι και οδηγοί που μπόρεσαν να με καθοδηγήσουν στο μονοπάτι της 

συγγραφής αυτής της εργασίας. Ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Κασβίκη 

Κωνσταντίνο για τις συμβουλές και τη βοήθεια που μου παρείχε. 

Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους, αλλά και στους καθηγητές των τμημάτων 

που με προθυμία παρείχαν κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη διανομή των 

ερωτηματολογίων. 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Εισαγωγή 

 

Στα πλαίσια της σημερινής πραγματικότητας, που ο διαθέσιμος χρόνος των νέων 

γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτικός και ο ελεύθερος χρόνος περιορίζεται δραματικά,  

έχει καταστεί απαραίτητη η έρευνα για αυτόν, καθώς και η κατάλληλη διευθέτησή 

του, έτσι ώστε η σημερινή νεολαία να τον αξιοποιήσει και να τον καταστήσει ένα 

ποιοτικό κομμάτι του χρόνου της καθημερινής της ζωής.  

Όσο ο ελεύθερος χρόνος μειώνεται τόσο περισσότερο γίνεται αισθητή η αξία του.. 

Κατά τη δεκαετία του 2000 έως 2010 ο ελεύθερος χρόνος θεωρήθηκε ως χρόνος στον 

οποίο είχε δικαίωμα κάθε άτομο και έπρεπε να δοθεί η κατάλληλη φροντίδα και 

σημασία, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο ευχάριστος και χαλαρωτικός, με την 

παροχή των καλύτερων δυνατών δραστηριοτήτων. Σήμερα, ο ελεύθερος χρόνος 

αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς φαίνεται να είναι ο μόνος χρόνος στον οποίο 

ο άνθρωπος μπορεί να ξεκουραστεί, να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να ασχοληθεί 

με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και την ψυχαγωγία του. Οι Έλληνες σε μια εποχή 

δυσκολιών, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές 

απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, πολλές φορές αυξάνουν τις ώρες εργασίας τους, οι 

οποίες σε συνδυασμό με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, υπονομεύουν τον ελεύθερό 

τους χρόνο.  

Προσπαθώντας να ορίσουμε τον ελεύθερο χρόνο στη βιβλιογραφία θα 

διαπιστώσουμε ότι εντοπίζονται πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους ορισμοί. Οι 

περισσότεροι, ωστόσο, συγκλίνουν στο γεγονός ότι θεωρούν τον ελεύθερο χρόνο ως 

το χρόνο που απομένει αν αφαιρέσουμε τον εργασιακό χρόνο του ατόμου από το 

συνολικό χρόνο ζωής του (Θωίδης, 2000). Τα κοινά στοιχεία που παρατηρούνται 

στους περισσότερους ορισμούς είναι ότι πρόκειται για κάποιο χρονικό διάστημα που 

υφίσταται εκτός του χρόνου της εργασίας και κατά το οποίο το άτομο έχει ελευθερία 

κινήσεων και επιλογών. 

Σήμερα, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου φαίνεται να «χτυπά» και τις πιο νεαρές 

ηλικίες, αυτές των φοιτητών. Οι παγκόσμιες απαιτήσεις σε επίπεδο γνώσεων ολοένα 
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και αυξάνονται. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ενασχόληση των νέων με τη 

διεκπεραίωση των μορφωτικών τους υποχρεώσεων και συνεπαγόμενα στην αυτόματη 

μείωση του ελεύθερού τους χρόνου, που ως επί το πλείστον έχει πάψει να 

αξιοποιείται δημιουργικά και ποιοτικά, δίνοντας τη θέση του στην ξεκούραση και την 

αποφόρτιση των φοιτητών από την πίεση της ημέρας. 

Η δομή της παρούσης εργασίας είναι χωρισμένη έτσι ώστε να αποτελείται από δύο 

κυρίως μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Το καθένα χωρίζεται σε ενότητες, οι 

οποίες με τη σειρά τους, πολλές φορές χωρίζονται σε κεφάλαια. 

Στο θεωρητικό μέρος περιλαμβάνονται δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα χωρίζεται 

σε  δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον ελεύθερο χρόνο των 

νέων και των εφήβων και στο δεύτερο για τον ελεύθερο χρόνο των φοιτητών, 

κάνοντας χρήση αντίστοιχων ερευνών μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας. Στη 

δεύτερη ενότητα υπάρχουν επίσης δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται 

η διευθέτηση του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας 

και στο δεύτερο η διευθέτηση του ελεύθερου χρόνου σε Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού, κάνοντας αναφορές σε έρευνες και σε σχετικά στοιχεία της διεθνούς και 

παγκόσμιας βιβλιογραφίας. 

Το εμπειρικό μέρος περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά 

στοιχεία της παρούσας έρευνας και χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται λόγος για τον κύριο σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας, στο 

δεύτερο τίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα και στο τρίτο οι ερευνητικές υποθέσεις. Η 

δεύτερη ενότητα, αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας και χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει στοιχεία σχετικά με το  δείγμα, το δεύτερο αναφέρεται 

στο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας και το τρίτο αφορά 

τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Στην τρίτη ενότητα, όπου γίνεται η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, υπάγονται δώδεκα κεφάλαια που αντιστοιχούν σε ένα 

ξεχωριστό ζήτημα σχετικό με τον ελεύθερο χρόνο και τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκειά του. Στην τέταρτη ενότητα, ακολουθεί η 

συζήτηση, στην οποία πραγματοποιείται επεξεργασία των αποτελεσμάτων και 

σύγκριση τους με άλλες σχετικές έρευνες. 

Έπεται η καταγραφή της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση 

των πληροφοριών της εργασίας, καθώς και διάφορες ιστοσελίδες που στάθηκαν 
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χρήσιμες για την εξεύρεση υλικού. Τέλος, υπάρχει παράρτημα στο οποίο περιέχεται 

το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα. 

 

2.  ΝΕΟΙ  ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

2.1 Νέοι - Έφηβοι και ελεύθερος χρόνος 

 

Ο ελεύθερος χρόνος, όπως για όλα τα άτομα έτσι και για τους νέους θεωρείται ένα 

αναπόσπαστο δικαίωμα, ωστόσο η διάθεση του πολλές φορές τείνει να υπονομεύεται. 

Στις μέρες μας, οι νέοι και οι έφηβοι φαίνεται να διαθέτουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο 

συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία, γεγονός που πολλές φορές έχει αρνητικά 

αποτελέσματα. Κάνοντας λόγο για εφηβεία αναφερόμαστε στην περίοδο της ζωής του 

ατόμου κατά την οποία ξεκινούν βιολογικές αλλαγές στο σώμα του και η οποία 

τελειώνει με τη ψυχολογική και γενετήσια ολοκλήρωση και αυτόνομη ωρίμανσή του 

(Μανδύλα, Πανταζοπούλου, Κουσουνής, Γεροφιάννη, & Κουσουνής, 2013). Οι 

ηλικίες που ξεκινά η εφηβεία κυμαίνονται από το 11
ο
 έτος ζωής ενός ατόμου και 

λήγουν στο 18
ο
 – 19

ο
 έτος. Στην παρούσα περίπτωση επιλέχθηκε να γίνει λόγος για 

νέους της ύστερης εφηβείας, δηλαδή για νέους από 17 ετών και άνω.  

Οι περισσότεροι νέοι σήμερα, ολοένα και περισσότερο, επιλέγουν κατά τις 

διαθέσιμες ώρες του ελεύθερου χρόνου τους, είτε να ξεκουράζονται λόγω της 

κούρασης που προκύπτει εξαιτίας του φόρτου εργασίας που έχουν επωμιστεί κατά τη 

διάρκεια της υπόλοιπης μέρας, είτε απλά να αφήνουν την ώρα τους να περνά άσκοπα, 

συχνά μπροστά από την οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα συχνά αντί να νιώθουν την ευχαρίστηση που κανονικά θα έπρεπε να 

εισπράττουν από τον ελεύθερό τους χρόνο, να έρχονται αντιμέτωποι με την ανία, η 

οποία μπορεί να οδηγήσει σε καταθλιπτικές συμπεριφορές και εν εξελίξει σε τραγικά 

αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων πρωτοστατούν οι καταχρήσεις και οι εθισμοί με 

πρωταρχικές τη χρήση αλκοόλ ή και τσιγάρων (Paavola, Vartiainen, & Haukkala, 

2004). 

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το εύρημα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 

Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, σύμφωνα με το οποίο φαίνεται ότι αρχικά οι έφηβοι 
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στον ελεύθερό τους χρόνο ασχολούνται κυρίως με τη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, με αθλητικές δραστηριότητες ή την ακρόαση μουσική. Ωστόσο, όσο 

αυξάνεται η ηλικία τους τείνουν να περιορίζουν τις δράσεις τους αντικαθιστώντας τες 

κυρίως με ασχολίες καθιστικού τύπου, όπως η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και του διαδικτύου (Κοκκέβη, Φωτίου, Ξανθάκη, & Καναβού, 2010).  

Από την άλλη, οι νέοι δηλώνουν ιδιαιτέρως κουρασμένοι από τις υποχρεώσεις 

τους, γεγονός που δικαιολογείται εάν κανείς αναλογιστεί, ότι εκτός της 

παρακολούθησης του σχολικού ωραρίου και της μελέτης προκειμένου να 

ανταποκριθούν σε αυτό, οι περισσότεροι στρέφονται στην παραπαιδεία, η οποία 

προσθέτει επιπλέον βάρος στους ώμους τους. Όλος αυτός ο επιπλέον φόρτος οδηγεί 

σε μια δραματική μείωση των ελεύθερων ωρών των νέων, η οποία τους αφαιρεί τη 

δυνατότητα να ασχοληθούν με κάτι άλλο εκτός της ξεκούρασης ή της ενασχόλησης 

με καθιστικές δραστηριότητες, οι οποίες ως επί το πλείστον επικεντρώνονται στο 

«σερφάρισμα» στο διαδίκτυο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πρωτοστατούν. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 54% των νέων της Ελλάδας, που χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο, αποκτά λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νεαρή ηλικία 

(Τζαβέλα & Τσίτσικα, 2014). 

Μόνο το 1/5 των νέων ασχολείται με αθλητικές δραστηριότητες και ακόμα πιο 

λίγοι είναι αυτοί που ασχολούνται με καλλιτεχνικές, όπως η συμμετοχή σε θεατρική 

ομάδα, τα μαθήματα μουσικής και ο προσκοπισμός. Όσον αφορά την ανάγνωση 

εξωσχολικών βιβλίων δύο στους πέντε νέους δε φαίνεται να ασχολούνται καθόλου 

(Κοκκέβη και συν., 2010). Σε άλλη έρευνα, αναφέρεται ότι το 85% διαθέτει ελεύθερο 

χρόνο, όμως μόλις το 58% των νέων ασχολείται με αθλητικές δραστηριότητες. 

Πηγαίνοντας προς το εξωτερικό βλέπουμε ότι στη Νορβηγία ο περισσότερος χρόνος 

των νέων αφιερώνεται σε δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με σωματική άσκηση 

(Sjolie & Thuen, 2002). Μάλιστα, στις ΗΠΑ, οι Cummings & Vandewater (2007) 

αναφέρουν ότι η ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια κατά τον ελεύθερο χρόνο, αποκόπτει 

τους έφηβους από τον κοινωνικό τους περίγυρο. 
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2.2 Φοιτητές και ελεύθερος χρόνος 

 

Οι φοιτητές αποτελούν μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Η λεγόμενη «φοιτητική 

ζωή» αποτελεί την πρώτη φορά κατά την οποία οι νέοι φεύγουν από τον μόνιμο τόπο 

κατοικίας τους και στην προσπάθεια φοίτησής τους σε μια σχολή, νοικιάζουν ένα 

δικό τους σπίτι και αποκτούν ένα ιδιότυπο είδος σχετικής ανεξαρτησίας και 

ελευθερίας. Αυτό φαίνεται να έχει ιδιαίτερες επιδράσεις στη διαχείριση του 

ελεύθερου χρόνου τους, καθώς πλέον καθίστανται σε θέση προσωπικής απόφασης για 

τις δραστηριότητες που επιλέγουν, χωρίς την εξωγενή επίδραση του οικογενειακού 

περιβάλλοντος. Αυτό πολλές φορές τους δίνει τη δυνατότητα ενασχόλησης με 

δραστηριότητες δικής τους προτίμησης, χωρίς κάποια παρεμπόδιση. Ωστόσο, άλλες 

φορές αυτό μπορεί να δράσει κατασταλτικά σε κάποια δραστηριότητα, που είχαν 

κατά το παρελθόν, την οποία πλέον λόγω της μετακίνησής τους σε άλλη πόλη 

αναγκάζονται να τη σταματήσουν. 

Σύμφωνα με πεποιθήσεις, οι φοιτητές αποτελούν την κοινωνική ομάδα που 

κατεξοχήν διαθέτει τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Οι ίδιοι, ωστόσο, φαίνεται να 

διαμαρτύρονται για το φόρτο εργασίας τους, ο οποίος ιδιαίτερα κατά τα τελευταία έτη 

των σπουδών μπορεί να γίνει δυσβάσταχτος για τους φοιτητές. Αυτό που συμβαίνει 

ωστόσο, στην πραγματικότητα με τον ελεύθερο χρόνο των φοιτητών είναι κάτι πιο 

σύνθετο. 

Σύμφωνα με μελέτη της Α’ τάξη του 2
ου

 Πειραματικού Λυκείου Αθηνών, που 

πραγματοποιήθηκε το 2008, σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο στη ζωή 120 φοιτητών 

ηλικίας από 18 έως 25 ετών, εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι μισοί νέοι έχουν 

τουλάχιστον 1-2 ώρες ελεύθερο χρόνο τις καθημερινές ημέρες και 2-4 ώρες τα 

Σαββατοκύριακα (Σάντου,2008). Έτσι, ενώ τα Σαββατοκύριακα παρουσιάζονται ως 

πιο ελεύθερα για τους φοιτητές, οι καθημερινές μέρες της εβδομάδας είναι ιδιαιτέρως 

κουραστικές και επίπονες. Αυτό μπορεί να δικαιολογήσει την αρνητική στάση που 

κρατούν οι φοιτητές για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες κατά τις εναπομένουσες 

ώρες καθημερινά, λόγω της επιθυμίας τους για ξεκούραση.  

Με βάση αυτή τη διαπίστωση, μπορούμε να οδηγηθούμε στο διαχωρισμό των 

φοιτητών σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη, αποτελείται από φοιτητές οι οποίοι δεν 

επιθυμούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες. Η δεύτερη, συντίθεται από φοιτητές οι 
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οποίοι παρά τη αποχή τους από δραστηριότητες είναι πιθανόν να επιθυμούν να 

συμμετέχουν σε αυτές, ωστόσο να μην τους έχει δοθεί η ευκαιρία ακόμα. Τέλος, η 

τρίτη κατηγορία έχει να κάνει με μια ακόμα μερίδα φοιτητών, η οποία ασχολείται με 

μία ή και περισσότερες δραστηριότητες.  

Οι δραστηριότητες που φαίνεται να επιλέγουν περισσότερο οι φοιτητές έρχονται 

σε αντιστοιχία με αυτές των νέων και των εφήβων και επικεντρώνονται για άλλη μια 

φορά σε δραστηριότητες καθιστικού τύπου (Κοκκέβη και συν., 2010). Σε μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε, προκύπτει ότι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του ελεύθερού τους 

χρόνου ασχολούνται με τη χρήση υπολογιστή και του διαδικτύου. Αυτό είναι πιθανόν 

να οφείλεται στην πλέον απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και πολλές 

φορές στην παρότρυνση των ίδιων των καθηγητών προς τη χρήση τους, για την 

πραγμάτωση των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων. Επομένως, δεν αποτελεί περίεργο 

γεγονός ότι η κοινωνική ομάδα των φοιτητών αποτελεί και την πιο ευάλωτη ομάδα 

για εθισμό στο Διαδίκτυο (Σιώμος, 2008).  

Σε άλλη μελέτη, έγινε σαφής η προτίμηση αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των 

φοιτητών κατά το 1/3 σε καφετέριες και το άλλο 1/3 στην ακρόαση μουσικής. 

Επίσης, τα 2/3 των φοιτητών ανέφεραν ότι δεν ασχολούνται καθόλου με την άθληση 

(Λαυρεντίου, 2011).  

Μια απόδειξη της μικρής συμμετοχής των φοιτητών σε αθλητικές δραστηριότητες 

αποτελεί έρευνα σύμφωνα με την οποία οι αθλητικές δραστηριότητες κατατάσσονται 

στην έβδομη θέση, έπειτα από δραστηριότητες όπως η ακρόαση μουσικής, η 

παρακολούθηση τηλεόρασης, η συζήτηση στο τηλέφωνο, η βόλτα με τους φίλους, ο 

περίπατος και η έξοδος για ποτό και χορό (Τοσουνίδης, 2005). Μέσα στις αθλητικές 

δραστηριότητες που επιλέγονται περισσότερο ανήκει η σωματική άσκηση σε 

γυμναστήριο, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και η παρακολούθηση αθλητικών 

γεγονότων (Συρακούλης, 2011), αλλά και λιγότερο διαδεδομένα αθλήματα, όπως η 

κολύμβηση, η πετοσφαίριση και η ορειβασία (Μασμανίδης & Κώστα, 2005). 

Ιδιαίτερα αγαπητές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, σύμφωνα με τους φοιτητές 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η ακρόαση μουσικής, η συνάντηση με φίλους, οι 

εκδρομές - ταξίδια, ο  κινηματογράφος, το θέατρο, το περπάτημα, η βόλτα για ποτό, ο 

χορός και έπειτα ο αθλητισμός (Τοσουνίδης & Παππάς, 2005).   

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές της Αθήνας και της Λάρισας, τα 

πράγματα δε φαίνεται να αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό, καθώς στην προκειμένη 

περίπτωση οι φοιτητές δηλώνουν ως αγαπημένες τους δραστηριότητες την 
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παρακολούθηση τηλεόρασης, βίντεο ή DVD, την ακρόαση μουσικής, την 

ενασχόληση με παιχνίδια στον υπολογιστή και την ξεκούραση. Άλλες δημοφιλείς 

δραστηριότητες ήταν η συζήτηση στο τηλέφωνο στην Αθήνα και οι χειροτεχνίες στη 

Λάρισα (Sirakoulis & Deffner, 2006).  

Η μεγαλύτερη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα σχετικά με τον 

ελεύθερο χρόνο των φοιτητών αποτελούνταν από τη  συμμετοχή 3.080 ατόμων και 

αναφέρει ότι οι άντρες συχνότερα δηλώνουν ως αγαπημένη τους δραστηριότητα 

διάφορα αθλήματα, ενώ στις γυναίκες αρέσει η ενασχόληση με το διάβασμα και με 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες (Γαρδίκη και συν., 1987). Αυτή η έρευνα μας 

επιτρέπει να δούμε το μεγάλο χάσμα που έχει δημιουργηθεί μέσα στο χρονικό 

διάστημα των περίπου 25 χρόνων, σε σχέση με τις δραστηριότητες που επέλεγε η 

παρελθούσα φοιτητική νεολαία σε σύγκριση με τη σημερινή. Με την 

πραγματοποίηση αυτής της νοερής σύγκρισης, είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό ότι η 

νεολαία των παλιότερων χρόνων δείχνει να συμμετέχει περισσότερο και πιο 

ενεργητικά σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, συγκριτικά με τη σημερινή.  

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής 

Εργασίας του Τ.Ε.Ι της Κρήτης οι φοιτητές δηλώνουν ότι το διάβασμα εφημερίδας, 

λογοτεχνικών ή άλλων βιβλίων τους φαίνεται αδιάφορο και ελάχιστα ασχολούνται με 

αυτό, εν αντιθέσει διαβάζουν κάποια περιοδικά κυρίως life style και life press. 

Ακόμα, φαίνεται να αρέσκονται στην παρακολούθηση τηλεόρασης. Η δραστηριότητα 

που υπερισχύει, όπως είναι σαφέστατα αναμενόμενο είναι η χρήση του διαδικτύου, 

ενώ αυτή που έχει πληγεί ιδιαιτέρως αφορά τις συλλογικές δραστηριότητες 

(Γεωργούλης, Γιαννοπούλου, Καψάλη, & Νοταράκης, 2009) . 

 

Τα κίνητρα και τα εμπόδια που οδηγούν σε συμμετοχή ή αποχή των φοιτητών από 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου αντίστοιχα, σχετίζονται με πολλούς παράγοντες. 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα κύρια 

κίνητρα για να ακολουθήσουν οι φοιτητές κάποια αθλητική δραστηριότητα 

αποτελούν: η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, ο αθλητισμός για διασκέδαση και 

ηρεμία, η θετική επίδραση του αθλητισμού στην υγεία, η γυμναστική για μείωση του 

βάρους και η εντατική γυμναστική για καρδιο-κυκλοφορική υγεία (Τοσουνίδης & 

Παππάς, 2005). Όσον αφορά το γενικευμένο τομέα των δραστηριοτήτων, κύριοι 

λόγοι για συμμετοχή αποτελούν η διασκέδαση και η ψυχαγωγία, η διαχείριση του 

άγχους, η κοινωνικοποίηση, η επιθυμία της νίκης και της αίσθησης της επιτυχίας, η 
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επιθυμία για ανταγωνισμό, η επιδίωξη για σωματική ευεξία, το κύρος και η αίσθηση 

της συμμετοχής σε μια κοινότητα (Cheng, Stier, Xu,  & Koshimizu, 2010) . 

Σε αντιστοιχία με τα κίνητρα για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες υπάρχουν και 

παράγοντες που μπορούν να δράσουν κατασταλτικά στη συμμετοχή των φοιτητών, οι 

οποίοι έχουν εσωτερικό ή εξωτερικό χαρακτήρα.  

Οι εξωτερικοί παράγοντες, έχουν να κάνουν με δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

φοιτητές για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες από το περιβάλλον που τους 

περιτριγυρίζει. Σε αντίθεση, οι εσωτερικοί παράγοντες είναι αυτοί που πηγάζουν μέσα 

από το ίδιο το άτομο. Αφού πραγματοποιήθηκε ο διαχωρισμός κρίθηκε σκόπιμο να 

δοθούν μερικοί  εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι αποτρέπουν τους 

φοιτητές από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες. Οι σημαντικότεροι είναι τα 

εξής: 

 

Εξωτερικής προέλευσης παράγοντες για την αποχή από δραστηριότητες: 

   

 Υψηλό κόστος των δραστηριοτήτων (Mosonyi, Konyves, Fodor, & Muller, 

2013) 

 Έλλειψη χρόνου, λόγω άλλων υποχρεώσεων 

 Ελλιπείς υποδομές (Mercatante, 2009) 

 Έλλειψη παρέας (Πατρώνη, 2007) 

 

 

Εσωτερικής προέλευσης παράγοντες για την απόχη από δραστηριότητες: 

 

 Μη κάλυψη των προσωπικών αναγκών και ενδιαφερόντων των φοιτητών από 

τις υπάρχουσες δραστηριότητες (Mosonyi et al., 2013) 

 Ατομικές ικανότητες και δεξιότητες 

 Προηγούμενη αρνητική εμπειρία που έχει σχηματιστεί εξαιτίας κάποιας 

δραστηριότητας του παρελθόντος (Mercatante, 2009) 

 

Τις περισσότερες φορές οι παραπάνω παράγοντες βρίσκονται σε συνδυασμό παρά 

μεμονωμένοι στη σκέψη ενός φοιτητή, δημιουργώντας έτσι ένα κομφούζιο που 

μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα ποσοστά απουσίας από δραστηριότητες κάθε 

χαρακτήρα. 
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3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΖΩΗ 

 

3.1 Ελεύθερος χρόνος στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας 

 

Ο ελεύθερος χρόνος δεν αντιμετωπίζεται δυναμικά ως ένας τομέας ξεχωριστός και 

χρήσιμος για τη ζωή των φοιτητών  από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Είναι αλήθεια 

πως παρουσιάζονται ποικίλες προσφερόμενες δραστηριότητες, οι οποίες απαλείφουν 

πολλούς από τους προαναφερθέντες αποτρεπτικούς παράγοντες για τη συμμετοχή 

των φοιτητών. Ωστόσο, οι δραστηριότητες στα περισσότερα Πανεπιστήμια δεν είναι 

αρκετά ελκυστικές προς τους φοιτητές, δεν καλύπτουν πληθώρα ενδιαφερόντων και 

οι εγκαταστάσεις των Πανεπιστημίων συχνά επιβαρύνουν ακόμα και τις ήδη 

υπάρχουσες δραστηριότητες. 

Προκειμένου να γίνει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις προσφερόμενες 

δραστηριότητες των Πανεπιστημίων της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε μια μικρή 

έρευνα των ιστοσελίδων που ανήκουν στα Α.Ε.Ι της Ελλάδας. Συγκεκριμένα η 

σύγκριση περιλαμβάνει τα εξής Α.Ε.Ι: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. 

Οι δραστηριότητες των Πανεπιστημίων ταξινομήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες, οι 

οποίες είναι οι εξής: 

 Αθλητικές δραστηριότητες 

 Πολιτιστικές δραστηριότητες 

 Μορφωτικές Δραστηριότητες 

 Φιλανθρωπικές δραστηριότητες 
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Οι αθλητικές δραστηριότητες έχουν να κάνουν με κάποια μορφή άσκησης, 

ατομικής ή ομαδικής φύσεως, π.χ.: μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, κολύμβηση, 

ορειβασία, σκι, αεροβική γυμναστική, στίβος, γιόγκα, χάντμπολ, πόλο, σκοποβολή, 

ιππασία, κωπηλασία, επιτραπέζια αντισφαίριση κ.λπ.. 

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες αφορούν οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία 

χαρακτηρίζεται από κάποια καλλιτεχνική διάσταση, π.χ. θέατρο, χορωδία, 

κινηματογραφική ομάδα, φωτογραφική ομάδα, ραδιοφωνική ομάδα, ομάδα μουσικών 

οργάνων, λογοτεχνική ομάδα, ομάδα εικαστικής δημιουργίας κ.λπ.. 

Οι μορφωτικές δραστηριότητες, έχουν να κάνουν με δραστηριότητες, οι οποίες 

έχουν κάποια διασύνδεση με το περιεχόμενο σπουδών των φοιτητών και 

εμπλουτίζουν το γνωστικό τους επίπεδο π.χ. σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, 

εκμάθηση ξένων γλωσσών, μαθήματα πληροφορικής κ.λπ.. 

Οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες, αφορούν όλες εκείνες τις δραστηριότητες οι 

οποίες ενισχύουν τα ανθρωπιστικά αισθήματα των φοιτητών, π.χ.: ομάδα αιμοδοσίας, 

σταθμός μέριμνας ζώων, αντιρατσιστική ομάδα κ.λπ.. 

Το Πανεπιστήμιο που παρουσιάζει τις περισσότερες δραστηριότητες προς τους 

φοιτητές είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μια γενική 

παρατήρηση από τις προσφερόμενες δραστηριότητες των Πανεπιστημίων αφορά το 

είδος των δραστηριοτήτων που προσφέρονται από κάθε σχολή. Συγκεκριμένα, οι 

δραστηριότητες φιλανθρωπικού χαρακτήρα είναι οι πιο υποβαθμισμένες, εν αντιθέσει 

οι γνωστικές και οι αθλητικές δραστηριότητες είναι αυτές που παρουσιάζονται 

συχνότερα στις δραστηριότητες φοιτητικής μέριμνας των Πανεπιστημίων. Όσον 

αφορά τις πολιτιστικές δραστηριότητες παρουσιάζεται μια συχνή τους εμφάνιση στις 

δραστηριότητες των Πανεπιστημίων, περίπου εξίσου υψηλή με τις αθλητικές. Η πιο 

συχνή πολιτιστική δραστηριότητα είναι η ενασχόληση με θεατρική ομάδα και 

ακολουθεί η χορωδία. Η πιο συχνή αθλητική δραστηριότητα είναι η ενασχόληση με 

ποδοσφαιρική ομάδα, με ομάδα μπάσκετ και ακολουθεί η ομάδα βόλεϊ. Όσον αφορά 

τις μορφωτικές δραστηριότητες πιο συχνά παρουσιάζεται η συμμετοχή σε κάποια 

ημερίδα ή συνέδριο και ακολουθεί η συμμετοχή σε κάποιο σεμινάριο. Γενικότερα, 

παρατηρείται μια μεγάλη ποικιλία σε δραστηριότητες ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της 

Ελλάδας, ωστόσο υπάρχουν Πανεπιστήμια, τα οποία ακόμα δεν έχουν δείξει την 
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πρέπουσα σημασία στο θέμα της δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 

των φοιτητών. 

Ένα ζήτημα που τίθεται, αφορά τη συμμετοχή ή όχι των φοιτητών στις 

προσφερόμενες από τα Πανεπιστήμια φοίτησής τους δραστηριότητες. Στο 

συγκεκριμένο τομέα παρουσιάζεται έλλειψη βιβλιογραφίας. Ωστόσο, σύμφωνα με 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης και 

Αθλητισμού το 76.3% των φοιτητών που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, 

προτιμούν δραστηριότητες εκτός Πανεπιστημίου (Κοντογιάννη, Φαμίσης, 

Ζαφειρούδη, & Νομικός, 2009). Μάλιστα, μόνο το 9.11% των Ελλήνων φοιτητών 

συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες των Πανεπιστημίων που φοιτούν 

(Masmanidis, Gargalianos, & Kosta, 2009), παρά την πληθώρα αθλητικών 

δραστηριοτήτων στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Έτσι, λοιπόν, έστω και δειγματικά 

μπορεί να γίνει αντιληπτή η περιορισμένη συμμετοχή των φοιτητών στις 

προσφερόμενες δραστηριότητες των Πανεπιστημίων τους. 

 

 

3.2 Ελεύθερος χρόνος στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού 

 

Τα πράγματα στις χώρες του εξωτερικού φαίνονται να διαφέρουν σε σχέση με την 

Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές άλλων χωρών είναι πιο ενεργοί με περισσότερο 

από το 60% των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής της Αργεντινής να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες αθλητικού χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα το 85% επιδίδεται σε 

πολιτιστικές δραστηριότητες και το 85% ασχολείται με κοινωνικές δραστηριότητες 

(Bassan et al., 2012). 

 Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές της Ευρώπης δείχνει ότι περισσότερο 

από το 50% συμμετέχει σε δραστηριότητες αθλητικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου 

του. Αντίστοιχα, σε Πανεπιστήμια της Σουηδίας το 25% των φοιτητών συμμετέχει 

δύο ή  και περισσότερες φορές την εβδομάδα σε αθλητικές δραστηριότητες του 

Πανεπιστημίου φοίτησής του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2004,  

αποδείχτηκε ότι το 65.5% των Ιαπώνων φοιτητών συμμετέχουν σε αθλητικές 

δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, αντίστοιχα στην Κορέα το ποσοστό αυτό 
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ανέρχεται στο 74.4%, στην Κίνα το 63.8% και στις ΗΠΑ και τον Καναδά στο 52% 

(Masmanidis et al., 2009). 

Ακόμα και σε χώρες του εξωτερικού, υπάρχει ωστόσο ποσοστό των φοιτητών που 

δε συμμετέχει. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο της 

Τουρκίας οι κύριοι λόγοι που δηλώνουν οι φοιτητές ως αποτρεπτικούς για τη 

συμμετοχή τους σε δραστηριότητες έχουν να κάνουν με την έλλειψη κατάλληλης 

υποδομής και προσωπικού, την άγνοια των λόγων για τους οποίους η συμμετοχή τους 

είναι ευεργετική, την έλλειψη χρημάτων και τέλος την έλλειψη παρέας είτε λόγω 

ανεπαρκούς χρόνου των φίλων, είτε λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος για τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα ( Pasli & Harbalioglu, 2014). 
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Β. ΕΜΠΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

    4. Η παρούσα έρευνα 

 

4.1 Σκοπός της έρευνας 

 

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών 

για τον ελεύθερο τους χρόνο.   

Ως επιμέρους στόχοι της έρευνας που προκύπτουν μπορούν να θεωρηθούν:  

α) η διερεύνηση της συμμετοχής ή όχι των φοιτητών σε προσφερόμενες από το 

Πανεπιστήμιο δραστηριότητες και οι αιτίες για την πιθανή αποχή τους  

β) η διερεύνηση των χρονικών διαστημάτων της εβδομάδας και της ημέρας, κατά 

τη διάρκεια των οποίων επιθυμούν οι φοιτητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

γ) η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών για τον ελεύθερο χρόνο και  για την 

αξία του  

δ) η διερεύνηση της θέσης που κατέχει ο ελεύθερος χρόνος συγκριτικά με άλλους 

τομείς της ζωής και τέλος  

ε) η διερεύνηση για τον εντοπισμό του είδους της δραστηριότητας, στην οποία 

προτιμούν να συμμετέχουν οι φοιτητές. 

 

4.2 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα και τους στόχους της έρευνας τέθηκαν τα 

παρακάτω ερωτήματα, τα οποία αναφέρονται: 

 

- Στη διερεύνηση του διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου των φοιτητών. 

- Στη διερεύνηση της συμμετοχής ή της αποχής των φοιτητών από  

δραστηριότητες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο που φοιτούν. 

- Στη διερεύνηση των αιτιών για τις οποίες οι φοιτητές επιλέγουν να απέχουν 

από δραστηριότητες του Πανεπιστημίου φοίτησής τους. 
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- Στη διερεύνηση των χρονικών σημείων της εβδομάδας, αλλά και της μέρας 

που οι φοιτητές προτιμούν να ασχολούνται με την πραγμάτωση 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. 

- Στη διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο 

και τη σημασία του. 

- Στη διερεύνηση της ιεράρχησης του ελεύθερου χρόνου συγκριτικά με άλλους 

σημαντικούς τομείς της ζωής 

- Στη διερεύνηση του ατομικού στυλ ελεύθερου χρόνου των φοιτητών.  

 

4.3 Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

Με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν και τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, 

προκύπτουν ορισμένες υποθέσεις σχετικά με την παρούσα έρευνα. Αυτές είναι οι 

εξής: 

 

1. Αναμένεται ο διαθέσιμος χρόνος των φοιτητών να είναι περιορισμένος, αλλά 

επαρκής για την ενασχόληση με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 

2. Αναμένεται η συμμετοχή των φοιτητών στις προσφερόμενες δραστηριότητες 

των Πανεπιστημίων φοίτησης να είναι περιορισμένη έως μηδενική. 

3.  Αναμένεται οι αιτίες της αποχής των φοιτητών από τις δραστηριότητες του 

Πανεπιστημίου τους, να έχουν να κάνουν κυρίως με την έλλειψη κατάλληλων 

υποδομών και δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν τους φοιτητές, καθώς και με 

την έλλειψη χρόνου. 

4. Αναμένεται οι φοιτητές να προτιμούν τις καθημερινές μέρες της εβδομάδας 

παρά το Σαββατοκύριακο για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, με κατάτμησή 

τους  σε όλες τις ζώνες της ημέρας, ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους.  

5. Αναμένεται οι φοιτητές να αντιλαμβάνονται την αξία και τη σημασία του 

ελεύθερου χρόνου τους. 

6. Συγκριτικά με άλλους σημαντικούς τομείς της ζωής, αναμένεται ο ελεύθερος 

χρόνος να βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα. 

7. Αναμένεται οι φοιτητές να ασχολούνται περισσότερο με καθιστικές 

δραστηριότητες. 

 



22 
 

5. Μεθοδολογία 

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν η συλλογή δεδομένων με 

ερωτηματολόγιο. Η πλειοψηφία των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου ήταν κλειστού 

τύπου, δηλαδή οι συμμετέχοντες επέλεγαν την απάντηση που επιθυμούσαν από σειρά 

προκαθορισμένων επιλογών, καθώς υπήρχαν και τρεις ανοιχτού τύπου, στις οποίες 

είχαν το περιθώριο να απαντήσουν σύμφωνα με την επιλογή που τους εξέφραζε 

περισσότερο. 

 

5.1 Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 653 φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. Προκειμένου να υπάρξει αξιοπιστία η επιλογή των φοιτητών που 

συμμετείχαν στην έρευνα έγινε τυχαία.  Από τους φοιτητές που συμμετείχαν, το 66% 

αποτέλεσαν γυναίκες, ενώ το 34% άντρες. Όσον αφορά το έτος σπουδών των 

φοιτητών το μεγαλύτερο ποσοστό προερχόταν από το πρώτο έτος, φτάνοντας σε 

ποσοστό το 35.1%, ακολουθούσαν φοιτητές του τρίτου έτους με ποσοστό 22.4%, του 

δεύτερου έτους με ποσοστό 20.4%, του τέταρτου έτους με ποσοστό 19.8% και τέλος 

του πέμπτου έτους με μόλις 2.5%. Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν στην 

πλειονότητα  (90.2%) από τα 18 έως τα 23 έτη, ενώ μόνο το 9.8% του δείγματος ήταν 

άτομα ηλικίας άνω των 23 ετών. Από το σύνολο του δείγματος μόνο το 13.6% 

παράλληλα με τη φοίτηση στη σχολή εργαζόταν. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι 

φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονταν από ολόκληρο το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα από το σύνολο του δείγματος το 73.7% 

αποτέλεσαν φοιτητές που η πόλη φοίτησης τους είναι η Φλώρινα, ενώ το 26.3% η 

Κοζάνη. Το τμήμα από το οποίο προήλθε το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην 

έρευνα είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό 47.5%, 

ακολούθησε το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών με 17.8%, το Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών με 13%, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών με 11.5%, το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με 

8.4% και τέλος το νεοσύστατο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος με 1.8%. 
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5.2 Ερευνητικό εργαλείο 

 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων είναι ένα δομημένο 

γραπτό ερωτηματολόγιο με κατά κύριο λόγο ερωτήσεις κλειστού τύπου, αλλά και 

τρεις ανοιχτού. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε σε παρεμφερές 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον 

Θωίδη (2012) και προσαρμόστηκε στις ανάγκες της έρευνας. Λόγω της έλλειψης 

προηγούμενων ερευνών στο συγκεκριμένο θέμα, ο χαρακτήρας της έρευνας είναι 

διερευνητικός.  

Αρχικά, προκειμένου να εντοπιστεί η  διάρκεια του ελεύθερου χρόνου των 

φοιτητών χρησιμοποιήθηκε ερώτηση κλίμακας Likert, κατά την οποία οι φοιτητές 

κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα: «Διαθέτεις ελεύθερο χρόνο;», επιλέγοντας 

ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές  (4: πάρα πολύ έως 0: καθόλου). Έπειτα, 

ακολουθούσε ερώτηση για το εάν είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που περνούν 

τον ελεύθερό τους χρόνο, με χρήση κλίμακας Likert (4: πάρα πολύ έως 0: καθόλου).  

Στη συνέχεια, περνώντας στο κεφάλαιο της συμμετοχής των φοιτητών σε 

δραστηριότητες που προσφέρει το Πανεπιστήμιό τους, οι ερωτώμενοι απάντησαν σε 

ερώτηση τύπου Likert με βάση τη συχνότητα που συμμετέχουν, επιλέγοντας ανάμεσα 

στις διαθέσιμες επιλογές (4: κάθε μέρα έως 0: ποτέ). Ακολούθησε ερώτηση ανοιχτού 

τύπου, κατά την οποία οι φοιτητές ρωτήθηκαν για πιθανές δραστηριότητες που 

συμμετέχουν, οι οποίες προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο που φοιτούν. Έπειτα, 

ρωτήθηκαν με ερώτηση κλίμακας Likert για το εάν θεωρούν ότι οι δραστηριότητες 

που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο είναι κατάλληλες και καλύπτουν τις ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντα τους (4: πάρα πολύ έως 0:καθόλου), καθώς υπήρξε και  ερώτηση 

για το εάν δε συμμετέχουν για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, δίνοντας μια πληθώρα 

αιτιών που αφορούν τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς παράγοντες αποτροπής 

της συμμετοχής τους (π.χ. «Γιατί δεν καλύπτουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 

μου.», «Γιατί δεν με βολεύουν οι ώρες», «Γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 

υποδομές» «Γιατί δε γνωρίζω τις δραστηριότητες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο κ. 

ά».). 

Για τη διερεύνηση του ελεύθερου χρόνου των συμμετεχόντων υπήρξαν ερωτήματα 

που αφορούσαν την επιθυμία τους να ασχοληθούν με κάτι συγκεκριμένο το οποίο 
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αυτή τη στιγμή δεν προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο τους και αν ναι με τι, καθώς 

και την πιθανή ύπαρξη δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου κατά το παρελθόν τις 

οποίες σταμάτησαν, ωστόσο θα επιθυμούσαν να τις συνεχίσουν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους και αν όντως υπήρξαν ποιες ήταν. Στις δυο προηγούμενες ερωτήσεις οι 

φοιτητές ήταν σε θέση να επιλέξουν από μόνοι τους τις δραστηριότητες, χωρίς να 

τους παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε προκαθορισμένες απαντήσεις. 

Στη συνέχεια, κλήθηκαν να συντάξουν οι ίδιοι το επιθυμητό τους εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα, δηλώνοντας ποια είναι η μέρα, αλλά και ποιο το χρονικό διάστημα της 

ημέρας κατά το οποίο θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου. Έπειτα, ακολούθησε μια γενικότερη ερώτηση σχετικά με τις πεποιθήσεις των 

φοιτητών για τον ελεύθερο χρόνο, την αξία και τη χρησιμότητά του, στην οποία 

αποκρίνονταν δηλώνοντας συμφωνία ή διαφωνία σε προτάσεις (π.χ. «Ο ελεύθερος 

χρόνος δεν είναι και τόσο σημαντικός», «Ο ελεύθερος χρόνος είναι αναγκαίος για να 

ανανεώνουμε τις δυνάμεις μας για την εργασία», «Ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να 

αξιοποιείται για κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές δραστηριότητες»). Στην 

επόμενη ερώτηση, οι φοιτητές κλήθηκαν να επιλέξουν τη θέση που κατέχει ο 

ελεύθερος χρόνος σε σχέση με άλλους σημαντικούς τομείς της ζωής, όπως η υγεία, η 

οικογένεια/ σύντροφος, το φιλικό περιβάλλον και η εργασία. Προκειμένου να 

εξακριβωθεί η θέση που κατέχει ο ελεύθερος χρόνος σε σχέση με άλλους 

σημαντικούς τομείς της ζωής οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αριθμήσουν αυτούς τους 

τομείς κατά ιεραρχική σειρά (1: πάρα πολύ σημαντικό έως το 5: λίγο σημαντικό). 

Για τη διερεύνηση του ατομικού στυλ ελεύθερου χρόνου των φοιτητών 

χρησιμοποιήθηκε ερώτηση τύπου Likert (4: κάθε μέρα έως 0: ποτέ), η οποία 

μετρούσε την υποκειμενική εκτίμηση του χρόνου που διατίθεται σε δραστηριότητες 

ελεύθερου χρόνου. Στη συνέχεια, έγινε διαχωρισμός των δραστηριοτήτων με βάση τις 

επικοινωνιακές απαιτήσεις του κάθε τύπου: ατομική απασχόληση (ακρόαση 

ραδιοφώνου, ύπνος, ατομική φροντίδα, εργασίες του σπιτιού, διάβασμα, χειροτεχνίες/ 

πλέξιμο, ακρόαση μουσικής κ.λπ.), δημόσια απασχόληση ( κινηματογράφος, θέατρο, 

άθληση, ψώνια, βόλτα κ.λπ.) και επικοινωνιακή απασχόληση (φιλικές συναντήσεις, 

παιχνίδια, επισκέψεις, γιορτές και πάρτι, δραστηριοποίηση με φίλους, συζητήσεις για 

σημαντικά θέματα κ.λπ.). 
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5.3 Διαδικασία 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 

και συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούν τον ελεύθερο χρόνο των φοιτητών από τα 

έξι τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  Όπως αναφέρεται παραπάνω, 

η διαδικασία με την οποία συλλέχθηκαν τα δεδομένα ήταν η χορήγηση ενός 

ερωτηματολογίου, το οποίο δόθηκε στο χώρο των τμημάτων που φοιτούν οι 

συμμετέχοντες και συμπληρώθηκαν επί τόπου. Οι φοιτητές συμπλήρωσαν εθελοντικά 

το ερωτηματολόγιο και η επιλογή τους ήταν τυχαία με βάση τη δυνατότητα 

πρόσβασης που υπήρξε σε αυτούς.  

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε από την ερευνήτρια στους φοιτητές και 

συμπληρώθηκε ενώ ήταν παρούσα. Αρχικά, δόθηκαν οδηγίες συμπλήρωσης προς 

τους φοιτητές και απορίες που προέκυψαν κατά τα διάρκεια της συμπλήρωσης 

λύθηκαν άμεσα. Οι φοιτητές χρειάστηκαν περίπου 10-15 λεπτά για τη συμπλήρωσή 

του. 

Στη συνέχεια, τα δεδομένα συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν. Για τη στατιστική 

ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο SPSS (Statistical Package for Social Sciences) - έκδοση 22.-, αφού πρώτα είχε 

γίνει κωδικοποίηση των ερωτηματολογίων. Οι μη καταχωρημένες ή ελλείπουσες 

τιμές (missing values) κωδικοποιήθηκαν με την τιμή 18. 

Η στατιστική ανάλυση που ακολούθησε έγινε με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων. 

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν πίνακες με συγκρίσεις 

μέσων τιμών, ποσοστιαίοι πίνακες, ραβδογράμματα και πίτες.  

Για τις συσχετίσεις δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: η ανάλυση διακύμανσης 

(ANOVA),  ο έλεγχος Paired Samples T-Test και  ο έλεγχος Pearson (x
2
). 

 

 

5.4 Περιορισμοί της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς συσχετιζόμενους με το 

δείγμα. Συγκεκριμένα οι σημαντικότεροι περιορισμοί είναι οι εξής: 
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1. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε από τους φοιτητές των τμημάτων της 

Κοζάνης είναι μικρότερο από αυτό που χρησιμοποιήθηκε από τα τμήματα της 

Φλώρινας. 

2. Το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθώς ιδρύθηκε στο ακαδημαϊκό έτος 

2015-2016 διαθέτει μικρό πλήθος φοιτητών, εκ των οποίων λίγοι ήταν αυτοί 

στους οποίους μπορούσε να έχει πρόσβαση η έρευνα, επομένως τα 

αποτελέσματα σε σχέση με το τμήμα ίσως να παρουσιάσουν κάποιες 

ανακρίβειες. 

3. Τέλος, οι φοιτητές του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Φλώρινας, παρουσιάζουν μια ιδιάζουσα νοοτροπία που πιθανόν να έχει 

ανάκλαση στα συνολικά αποτελέσματα του δείγματος. 
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6. Αποτελέσματα 

 

 

6.1 Διάθεση ελεύθερου χρόνου 

 

Στην πρώτη ερώτηση εξετάστηκε η έκταση του διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου των 

φοιτητών. Το 32.9% των φοιτητών αναφέρει ότι διαθέτει λίγο ελεύθερο χρόνο, ενώ το 

47% διαθέτει αρκετό και το 14.1% πολύ. Μόνο το 2% των φοιτητών αναφέρει ότι δεν 

έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο στη διάθεση του και αντίθετα ένα 4% πάρα πολύ. 

 

Διάθεση ελεύθερου χρόνου N f % 

Καθόλου 13 2% 

Λίγο 215 32.9% 

Αρκετό 307 47% 

Πολύ 92 14.1% 

Πάρα πολύ 26 4% 

Σύνολο 653 100% 

 

Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ο διαθέσιμος 

ελεύθερος χρόνος δε φαίνεται να παρουσιάζει κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις 

σε σχέση με το φύλο, το έτος και την πόλη φοίτησης. Σε αντίθεση, σύμφωνα με την 

ANOVA ενδείκνυται σημαντική στατιστική συνάφεια ανάμεσα στη διάθεση 

ελεύθερου χρόνου των φοιτητών με το τμήμα φοίτησης (F (5, 647) = 2.268,  p= .046). 

Αναλυτικότερα, οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 

είναι αυτοί οι οποίοι στερούνται σε μεγαλύτερο βαθμό τον ελεύθερό τους χρόνο 

(Μ.Ο. = 1.55, Τ.Α.= 0.69), ενώ οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 

αυτοί που διαθέτουν τον περισσότερο (Μ.Ο. = 2.08, Τ.Α. = 0.67). Στη δεύτερη θέση 

μεγαλύτερης διάθεσης ελεύθερου χρόνου βρίσκονται οι φοιτητές του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών (Μ.Ο. = 2.00, Τ.Α. = 0.86), ακολουθούν οι φοιτητές του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Ο. = 1.86, Τ.Α. = 0.83), κατά 

μικρή διαφορά οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών (Μ.Ο. = 1.85, Τ.Α. = 0.91) και έπονται οι φοιτητές του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Μ.Ο. = 1.84, Τ.Α. = 0.80).  
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6.2 Άντληση ευχαρίστησης από τον τρόπο ροής του ελεύθερου χρόνου 

 

Στη δεύτερη ερώτηση οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν για την ευχαρίστηση 

ή όχι που αντλούν από τον τρόπο που περνούν τον ελεύθερό τους χρόνο. Το 48.1% 

των φοιτητών ομολογεί ότι είναι ήδη αρκετά ευχαριστημένο με τον τρόπο που περνά 

τον ελεύθερό του χρόνο και αντίστοιχα ένα 20.6% ότι είναι πολύ ευχαριστημένο. Σε 

αντίθεση, το 3.4% δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο και το 20% είναι λίγο. Μόνο το 

8% αναφέρει ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο. 

 

Ευχαρίστηση από τον τρόπο  

ροής του ελεύθερου χρόνου 
N f % 

Καθόλου 22 3.4% 

Λίγο 130 20% 

Αρκετό 315 48.1% 

Πολύ 134 20.6% 

Πάρα πολύ 52 8% 

Σύνολο 653 100% 

 

Τέλος, δε φαίνεται να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις που να 

σχετίζονται με το φύλο, την πόλη φοίτησης, το τμήμα και το έτος σπουδών. 

 

 

6.3 Συμμετοχή σε δραστηριότητες του Πανεπιστημίου 

 

Στην τρίτη ερώτηση οι φοιτητές απάντησαν για τη συχνότητα συμμετοχής τους σε 

δραστηριότητες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο που φοιτούν. Χαρακτηριστικό 

γεγονός αποτελεί το ότι το 47% ανέφερε ότι δε συμμετέχει καθόλου και το 44.6% 

συμμετέχει σπάνια. Σε αντίθεση, μόνο το 0.5% ανέφερε ότι συμμετέχει κάθε μέρα, το 

1.8% δύο με τρεις φορές την εβδομάδα και το 6% μια φορά την εβδομάδα. 
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Συμμετοχή σε δραστηριότητες  

του Πανεπιστημίου 
N f % 

Ποτέ 307 47% 

Σπάνια 292 44.7% 

1 φορά την εβδομάδα 39 6% 

2-3 φορές την εβδομάδα 12 1.8% 

Κάθε μέρα 3 0.5% 

Σύνολο 653 100% 

  

Η σχέση του φύλου και του έτους σπουδών με τη συμμετοχή στις δραστηριότητες 

δεν παρουσίασε κάποια ουσιώδη διαφοροποίηση. Ωστόσο, η συσχέτισή της με την 

πόλη φοίτησης, σύμφωνα με τον έλεγχο ανεξάρτητων δειγμάτων t – test  υπήρξε 

στατιστικά σημαντική (t = 4.282, df = 649,  p = .000  ή t (649) = 4.282,  p = .000). 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές που βρίσκονται στη Φλώρινα φαίνεται να έχουν 

μεγαλύτερη συμμετοχή σε δραστηριότητες του Πανεπιστημίου τους (Μ.Ο. = 0.71, 

Τ.Α.= 0.72) σε σύγκριση με τους φοιτητές της Κοζάνης (Μ.Ο. = 0.44, Τ.Α. = 0.68). 

Στατιστικά σημαντική υπήρξε επίσης, σύμφωνα με την ANOVA η σχέση ανάμεσα 

στη συχνότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο με το 

τμήμα φοίτησης (F (5, 645) = 14.910,  p= .000). Αναλυτικότερα, οι φοιτητές του 

τμήματος που συμμετέχουν περισσότερο στις δραστηριότητες που προσφέρονται από 

το Πανεπιστήμιο είναι αυτοί των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Μ.Ο. = 

1.35, Τ.Α = 0.87), ενώ οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι 

αυτοί που συμμετέχουν λιγότερο (Μ.Ο. = 0.33, Τ.Α.= 0.89). Στη δεύτερη θέση 

συμμετοχής, βρίσκονται οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Μ.Ο. 

= 0.65, Τ.Α. = 0.68), ακολουθούν οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (Μ.Ο. = 0.62, Τ.Α. = 0.65), οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Μ.Ο. = 0.51, Τ.Α. = 0.60) και οι φοιτητές του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Μ.Ο = 0.40, Τ.Α. = 0.71).  

 

6.4 Δραστηριότητες του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν οι φοιτητές 

 

Προκειμένου να εντοπιστούν οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου στις οποίες 

συμμετέχουν οι φοιτητές, ρωτήθηκαν για το εάν θα επιθυμούσαν να ασχοληθούν με 

κάτι συγκεκριμένο στον ελεύθερό τους χρόνο. Έπειτα, οι απαντήσεις τους 
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κατηγοριοποιήθηκαν στα εξής είδη: αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές 

δραστηριότητες, μορφωτικές δραστηριότητες, φιλανθρωπικές δραστηριότητες, καθώς 

και η κατηγορία της αποχής από οποιαδήποτε δραστηριότητα. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις το 20.7% φαίνεται να συμμετέχει σε δραστηριότητες μορφωτικού 

χαρακτήρα, ενώ σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες συμμετέχει μόνο το 0.9% του 

συνόλου των φοιτητών. Αποτελεί χαρακτηριστικό γεγονός ότι το 69.8% των 

φοιτητών δηλώνει ότι απέχει παντελώς από οποιαδήποτε δραστηριότητα προσφέρεται 

από το Πανεπιστήμιο, ενώ την ίδια στιγμή μόνο το 4.4% ασχολείται με κάποια 

πολιτιστική δραστηριότητα και μόλις το 4.2% με αθλητική. 

 

 

Με τη βοήθεια του ελέγχου x
2
, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συνάφεια 

μεταξύ του φύλου των φοιτητών με την επιλογή των δραστηριοτήτων που 

συμμετέχουν (x
2 

(4, N=638) = 14.294,  p= .006).  Συγκεκριμένα, οι φοιτήτριες  

συμμετέχουν κατά μεγαλύτερο ποσοστό (24.3%) σε δραστηριότητες μορφωτικού 

χαρακτήρα, ενώ οι φοιτητές την ίδια στιγμή αγγίζουν μόλις το 13.5%. Παράλληλα, οι 

φοιτητές έχουν διπλάσιο ποσοστό (6.5%) σε αθλητικές δραστηριότητες, συγκριτικά 

με τις φοιτήτριες που το ποσοστό συμμετοχής τους φτάνει στο 3.1% Εν κατακλείδι, 

τα πράγματα στις πολιτιστικές δραστηριότητες δε διέφεραν ιδιαιτέρως ανάμεσα στα 

δύο φύλα. 

69,80% 4,20% 

4,40% 

20,70% 

0,90% 

Δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι 
φοιτητές 

Σε καμία 

Αθλητικές Δραστηριότητες 

Πολιτιστικές Δραστηριότητες 

Μορφωτικές Δραστηριότητες 

Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες 
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Σημαντική ήταν και η σχέση που παρατηρήθηκε με τον έλεγχο x
2
, της πόλης 

φοίτησης των σπουδαστών με την επιλογή των δραστηριοτήτων που συμμετέχουν 

στο Πανεπιστήμιο ( x 
2
(4, N= 639)= 29.139,  p=  .000). Συγκεκριμένα, οι φοιτητές της 

Φλώρινας έχουν μικρότερο ποσοστό αποχής από τις δραστηριότητες του 

Πανεπιστημίου τους (65%), σε σύγκριση με τους φοιτητές της Κοζάνης (83%) και η 

διαφοροποίηση αυτή ήταν ιδιαιτέρως εμφανής σε ότι έχει να κάνει με τον μορφωτικό 

τομέα δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές της Φλώρινας δηλώνουν ότι συμμετέχουν σε 

τέτοιου είδους δραστηριότητες κατά 24.8%, ενώ το ποσοστό αυτό στην Κοζάνη 

φτάνει μόλις στο 9.4%. Στα υπόλοιπα είδη δραστηριοτήτων οι διαφοροποιήσεις ήταν 

πολύ μικρές και έμειναν χαμηλά σε ποσοστά για τα τμήματα και των δύο πόλεων. 

Το τμήμα στο οποίο σπουδάζουν οι φοιτητές φάνηκε, επίσης να διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο για τη συμμετοχή σε κάποια προσφερόμενη δραστηριότητα, 

σύμφωνα με τον στατιστικό έλεγχο x
2 

 (x
2
 (20, N=639)= 139.403,  p= .000). Έτσι, 

λοιπόν, το μικρότερο επίπεδο αποχής από δραστηριότητες του Πανεπιστημίου 

παρουσίασαν οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με 

το ποσοστό να φτάνει μόλις το 39.1%, ενώ το μεγαλύτερο οι φοιτητές του Τμήματος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος με 91.7%. Σε σχέση με τις αθλητικές δραστηριότητες οι 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των τμημάτων ήταν μικρές και τα ποσοστά έμειναν κάτω 

του 10%. Αντίστοιχα, όσον αφορά τις πολιτιστικές δραστηριότητες οι τιμές 

κινήθηκαν κάτω του 5%. Υπήρξε, ωστόσο, μια υψηλή διαφοροποίηση όσον αφορά 

τους φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που δηλώνουν 

ότι συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες σε ποσοστό 32.6%. Οι μορφωτικές 

δραστηριότητες φάνηκε να χαίρουν μεγαλύτερης εκτίμησης από τους φοιτητές των 

δύο Παιδαγωγικών Τμημάτων, φτάνοντας στο 33% στο Τμήμα Νηπιαγωγών και στο 

22.5% στο Τμήμα Δημοτικής, αλλά και κατά 19.6% στο Τμήμα Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών. Τέλος, οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες έμειναν σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα κάτω της τάξεως του 5%. 

Τέλος, σημαντική συνάφεια βρέθηκε μεταξύ του έτους και της συμμετοχής σε 

δραστηριότητες του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο επίπεδο αποχής 

παρουσίασαν φοιτητές του πέμπτου έτους με 87.5%, ακολούθησαν οι φοιτητές του 

τρίτου έτους με 80.4% και οι φοιτητές που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή 

ήταν αυτοί του δεύτερου έτους με το ποσοστό αποχής τους να φτάνει το 58.5%.  
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6.5 Καταλληλότητα δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου 

 

Στην πέμπτη ερώτηση οι φοιτητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν την καταλληλότητα 

ή όχι των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου σε σχέση με τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντά τους. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μόνο το 0.6% των φοιτητών 

ανέφερε ότι θεωρεί τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου πάρα πολύ κατάλληλες, 

ενώ το 42.6% ήταν λίγο ικανοποιημένο και το 30.9% καθόλου. 

 

Καταλληλότητα δραστηριοτήτων 

του Πανεπιστημίου 
N f % 

Καθόλου 202 30.9% 

Λίγο 278 42.6% 

Αρκετά 113 17.3% 

Πολύ 23 3.5% 

Πάρα πολύ                                                                                                                

Missing 

4 

33 

0.6% 

5.1% 

Σύνολο 653 100% 

 

 

Ο έλεγχος t - test έδειξε σημαντική σχέση ανάμεσα στην καταλληλότητα των 

δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου με την πόλη σπουδών (t = 4.869, df = 618,   p= 

.000 ή t (618) = 4.869,  p= .000). Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της Φλώρινας 

(Μ.Ο. = 1.05, Τ.Α. = 0.85) αξιολογήθηκαν ως πιο κατάλληλες από ότι αυτές της 

Κοζάνης (Μ.Ο. = 0.68, Τ.Α. =0.76). 

Το τμήμα σπουδών των φοιτητών, σύμφωνα με την ANOVA, επιπλέον, 

παρουσίασε σημαντική συνάφεια με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου (F (5, 645) = 6.729,  p = .000). Έτσι, λοιπόν, οι 

δραστηριότητες που προσφέρονται αξιολογήθηκαν αρνητικότερα από τους φοιτητές 

του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μ.Ο. = 0.56, Τ.Α. = 0.53), ενώ θετικότερα 

από τους φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Μ.Ο. 

=1.33, Τ.Α.= 0.96). Δεύτερη θετικότερη αξιολόγηση έλαβαν από τους φοιτητές του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Μ.Ο. = 1.12, Τ.Α. = 0.78), ακολούθησαν οι 

φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Ο. = 0.97, Τ.Α. = 

0.85), του Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Μ.Ο. = 0.71, 
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Τ.Α. = 0.72) και έπονται οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Μ.Ο. 

= 0.66, Τ.Α. = 0.82). 

Τέλος, δεν παρουσιάστηκαν κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 

φύλο ή το έτος σπουδών των φοιτητών. 

 

6.6 Λόγοι αποχής από τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου  

 

Στην έκτη ερώτηση οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν για ποιο λόγο δε 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο τους. Ως πρώτη 

αιτία μη συμμετοχής δηλώνεται η άγνοια των φοιτητών για τις δραστηριότητες που  

προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο τους. Ακολουθεί η αιτία της μη κάλυψης των 

αναγκών και των ενδιαφερόντων τους και οι άβολες ώρες υλοποίησης των 

δραστηριοτήτων, ενώ ως τελευταίες αιτίες προβάλλονται η μη συμμετοχή των φίλων 

τους και η κούραση. 

 

Αιτίες αποχής από τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ 

Γιατί δεν καλύπτουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά μου. 

Γιατί δε με βολεύουν οι ώρες. 

Γιατί δε μου φτάνει ο χρόνος για τις άλλες υποχρεώσεις μου. 

Γιατί δε συμμετέχουν οι φίλοι/λες μου. 

Γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. 

Γιατί δε συνδυάζονται οι ώρες τους με τα μαθήματά μου. 

Γιατί είμαι πολύ κουρασμένος. 

Γιατί δε γνωρίζω τις δραστηριότητες που προσφέρει το 

Πανεπιστήμιο. 

Ν f% 

235 

196 

121 

80 

152 

116 

80 

237 

36% 

30% 

18.5% 

12.3% 

23.3% 

17.8% 

12.3% 

36.3% 

 

Ως πιο σημαντική αιτία για την αποχή των φοιτητών από τις δραστηριότητες του 

Πανεπιστημίου παρουσιάστηκε η άγνοια για τις δραστηριότητες που διεξάγονται. Σε 
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αυτήν την περίπτωση η σχέση της πόλης με την παραπάνω αιτία παρουσίασε μια 

στατιστικά σημαντική συνάφεια (x
2 

(1, N= 637)= 10.821,  p= .001). Η άγνοια για τις 

προσφερόμενες δραστηριότητες φάνηκε να είναι μεγαλύτερη στους φοιτητές της 

Κοζάνης με ποσοστό που φτάνει το 47.6%, παρά για τους φοιτητές της Φλώρινας με 

ποσοστό 33.4%. Σημαντική υπήρξε και η σχέση της με το τμήμα (x
2 

(5, N= 637)= 

21.030,  p= .001). Συγκεκριμένα, οι φοιτητές του τμήματος με τη μεγαλύτερη άγνοια 

σχετικά με τις προσφορές του Πανεπιστημίου ήταν αυτοί των Μηχανολόγων 

Μηχανικών με 56%, ακολούθησαν οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών 

Περιβάλλοντος με 50%, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών με 37.8%, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με 

35.8%, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με 33.3% και του Τμήματος 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με 20.4%. 

Σε σχέση με την αιτία, σύμφωνα με την οποία δεν καλύπτονται οι ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των φοιτητών δεν υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις συγκριτικά με 

τα αρχικά αποτελέσματα τόσο ως προς τη σύγκριση που πραγματοποιήθηκε με το 

φύλο, όσο και με την πόλη και το τμήμα. Ωστόσο, μια σημαντική στατιστική σχέση 

εντοπίστηκε με τον έλεγχο x
2
, με το έτος σπουδών των φοιτητών (x

2 
(4, N=638) = 

22.976,  p= .000). Στα αποτελέσματα φάνηκε κατά βάση ότι όσο αυξάνεται το έτος 

σπουδών των φοιτητών μειώνεται και η ικανοποίηση τους από τις προσφερόμενες 

δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, μεγαλύτερη ικανοποίηση των αναγκών και των 

ενδιαφερόντων λαμβάνουν οι φοιτητές του πρώτου έτους με το ποσοστό που δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του να φτάνει στο 25.1%. Το ποσοστό αυτό στους φοιτητές του 

πέμπτου έτους αυξάνεται στο 62.5%., στου τέταρτου στο 42.6%, στου τρίτου στο 

41.7% και στου δεύτερο στο 42.9%. 

Στατιστικά σημαντική σχέση βρέθηκε, επίσης, στην πόλη φοίτησης των 

συμμετεχόντων σε σχέση με την άβολη ώρα διεξαγωγής των δραστηριοτήτων (x
2
 (1, 

N =638)= 23.976,  p= .000). Οι φοιτητές της Φλώρινας φάνηκε να έχουν μεγαλύτερο 

πρόβλημα για τη μη βολική ώρα σε ποσοστό που φτάνει το 36.1%, σε σχέση με τους 

φοιτητές της Κοζάνης που φτάνει μόλις το 15.9%. Η σχέση του τμήματος με την 

άβολη ώρα, επίσης, παρουσίασε μια στατιστικά σημαντική σχέση σύμφωνα με τον 

έλεγχο x
2 

 (x
2 

(5, N= 638) = 29.347  p= .000). Συγκεκριμένα, μεγαλύτερο πρόβλημα 

στην ώρα της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου αντιμετωπίζουν οι 

φοιτητές του Τμήματος Νηπιαγωγών με ποσοστό 40.4%, ενώ το μικρότερο οι 
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φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών με ποσοστό 

13.5%. Μετά το Τμήμα Νηπιαγωγών, τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν οι φοιτητές 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με 36.7%, του Τμήματος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος με 25%, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών με 24.1% και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με ποσοστό 16.7%.  

Σε σχέση με το έτος δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση. 

Η αιτία που είχε να κάνει με το συνδυασμό των ωρών που διεξάγονται οι 

δραστηριότητες με τα μαθήματα που έχουν στη σχολή οι φοιτητές παρουσίασε 

σημαντική συνάφεια σε σχέση με την πόλη (x
2
 (1, N= 638) = 8.983,  p= .003). Έτσι, 

λοιπόν, στη Φλώρινα φαίνεται να αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα 

συνδυασμού των ωρών των μαθημάτων των φοιτητών με τις προσφερόμενες 

δραστηριότητες, που αγγίζει το ποσοστό του 20.9%, ενώ την ίδια στιγμή στην 

Κοζάνη το ποσοστό αυτό φτάνει μόλις το 10.6%. Σημαντική ήταν και η 

διαφοροποίηση στη σχέση του τμήματος με τον συνδυασμό με τα μαθήματα (x
2 

(5, 

N= 638) = 14.495,  p= .013). Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο 

πρόβλημα είναι αυτοί του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με 

ποσοστό 24%, σε αντίθεση το ποσοστό αυτό στους φοιτητές του Τμήματος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος φτάνει μόλις το 8.3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι 

φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με 15.8%, ακολουθούν οι 

φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με 14.8%, του 

Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών με 12.2% και του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με 9.5%. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες αιτίες δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν με τα δημογραφικά τους 

χαρακτηριστικά, σε σχέση με τα αρχικά αποτελέσματα. 

 

 

6.7 Επιθυμία για ενασχόληση με κάποια δραστηριότητα 

 

Στην έβδομη ερώτηση οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν για την επιθυμία ή 

όχι ενασχόλησης με κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα κατά τον ελεύθερό τους 
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χρόνο. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν ως επί το πλείστον θετικές, με ποσοστό που 

έφτασε το 56.5%. 

Επιθυμία για ενασχόληση  

με κάποια δραστηριότητα 
N f % 

Ναι 369 56.5% 

Όχι 225 34.5% 

Missing 59 9% 

Σύνολο 653 100% 

 

Στατιστικά σημαντική σχέση βρέθηκε, σύμφωνα με τον έλεγχο x
2
, στην επιθυμία ή 

όχι για ενασχόληση με κάποια δραστηριότητα με το φύλο των συμμετεχόντων (x
2 

(1, 

N=592)= 8.727,  p= .003). Έτσι, λοιπόν, οι φοιτήτριες είναι αυτές που επιθυμούν 

εντονότερα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με ποσοστό 

θετικών αποκρίσεων στο 66.6%, ενώ στους φοιτητές το αντίστοιχο ποσοστό 

βρίσκεται στο 54.2%. 

Στη συνέχεια, με βάση τις απαντήσεις των φοιτητών σε σχέση με τις επιθυμητές 

τους δραστηριότητες πραγματοποιήθηκε κατηγοριοποίησή τους στους εξής τομείς: 

αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες, μορφωτικές 

δραστηριότητες, φιλανθρωπικές δραστηριότητες ή και συνειδητή επιθυμία αποχής 

από οποιαδήποτε δραστηριότητα. Σε σύγκριση με τις παραπάνω κατηγορίες αυτή που 

λαμβάνει τις περισσότερες θετικές αποκρίσεις είναι αυτή της μη ασχολίας των 

φοιτητών με οποιαδήποτε δραστηριότητα, σε ποσοστό που φτάνει το 35.7%, ενώ το 

μικρότερο ποσοστό επιλογής λαμβάνει η ενασχόληση με φιλανθρωπικές 

δραστηριότητες με 0.5%. Στη δεύτερη θέση, βρίσκεται η ενασχόληση με αθλητικές 

δραστηριότητες με 30.9%,  έπονται οι πολιτιστικές δραστηριότητες με 15.8% και οι 

μορφωτικές με 7.8%. 
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Η σχέση ανάμεσα στο φύλο και την επιλογή δραστηριότητας ελεύθερου χρόνου 

υπήρξε στατιστικά σημαντική, όπως εξήχθηκε από τον έλεγχο x
2 

(x
2
(4, N=590) = 

15.473,  p= .004). Συγκεκριμένα, μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ φοιτητών και 

φοιτητριών παρουσιάστηκε στις πολιτιστικές δραστηριότητες, στις οποίες οι 

φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετέχουν με ποσοστό 21.4%, ενώ οι φοιτητές μόλις με 

9.9%. Οι τιμές στα υπόλοιπα είδη δραστηριοτήτων δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις. Η πόλη, ωστόσο, φάνηκε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την 

επιλογή κάποιας δραστηριότητας, δημιουργώντας έτσι μια στατιστικά σημαντική 

σχέση (x
2
 (4, N=592) = 20.066,  p= .000). Οι φοιτητές της Κοζάνης, ακριβέστερα, 

επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε περισσότερες μορφωτικές δραστηριότητες με 

ποσοστό 14.6%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους φοιτητές της Φλώρινας 

βρίσκεται στο 6.5%. Εν αντιθέσει, στη Φλώρινα οι φοιτητές δήλωσαν ότι προτιμούν 

τις πολιτιστικές δραστηριότητες με ποσοστό 20.5%, ενώ το ίδιο ποσοστό στους 

φοιτητές της Κοζάνης είναι μόλις στο 8.9%. Στα υπόλοιπα είδη δραστηριοτήτων δεν 

υπήρξαν σημαντικές παρεκκλίσεις. Τέλος, η σχέση του τμήματος με την επιλογή 

κάποιας συγκεκριμένου είδους δραστηριότητας παρουσιάζεται ως στατιστικά 

σημαντική (x
2
 (20, N=592) = 35.613,  p= .017). Όσον αφορά τις αθλητικές 

δραστηριότητες το μεγαλύτερο ποσοστό επιθυμίας για συμμετοχή κατέλαβαν οι 

φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με 38.5%, ενώ το μικρότερο οι 

φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με 21.3%. Σε 

αντίθεση, στις πολιτιστικές δραστηριότητες οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών 

και Εφαρμοσμένων Τεχνών πρωτοστάτησαν φτάνοντας το 27.7%, ενώ στο άλλο άκρο 

βρέθηκαν οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών  Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 

35,70% 

30,90% 

15,80% 

7,80% 
0,50% 

9,30% 

Δραστηριότητες προς ενασχόληση 

Καμία 

Αθλητικές Δραστηριότητες 

Πολιτιστικές Δραστηριότητες 

Μορφωτικές Δραστηριότητες 

Φιλανθρωπικές 
Δραστηριότητες 
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με 7.4%. Όσον αφορά τις μορφωτικές δραστηριότητες οι φοιτητές του Τμήματος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος επιθυμούν να συμμετέχουν κατά το ποσοστό της τάξεως 

του 18.2%, ενώ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών μόλις κατά 1.8%. Τέλος, 

σε σχέση με τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες τα ποσοστά ανάμεσα στα τμήματα 

δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφοροποιήσεις και κυμάνθηκαν κάτω του 1%. 

 

6.8 Συμμετοχή σε ασχολίες ελεύθερου χρόνου κατά το παρελθόν 

 

Στην ερώτηση οκτώ οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν για την ύπαρξη ή όχι 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου κατά το παρελθόν και για το ποιες 

δραστηριότητες ήταν αυτές. Για την ύπαρξη παρελθοντικής δραστηριότητας 

αποκρίθηκε θετικά η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με ποσοστό 59.6% 

 

Ύπαρξη δραστηριότητας ελεύθερου 

χρόνου κατά το παρελθόν 
N f % 

Ναι 389 59.6% 

Όχι 220 33.7% 

Missing 44 6.7% 

Σύνολο 653 100% 

 

Η σχέση του φύλου με την επιθυμία συνέχειας μιας δραστηριότητας στην οποία 

συμμετείχαν κατά το παρελθόν οι φοιτητές, σύμφωνα με τον στατιστικό έλεγχο x
2 

φάνηκε να έχει στατιστικά σημαντική συνάφεια (x
2 

(1, N=607)= 15.634,  p= .000). 

Συγκεκριμένα, οι φοιτήτριες είχαν υψηλότερο ποσοστό επιθυμίας (69.3%) για τη 

συνέχεια μιας δραστηριότητας, σε σύγκριση με τους φοιτητές, στους οποίους το 

ποσοστό αυτό έφτασε στο 53.1%. Επίσης, στατιστικά σημαντική συνάφεια βρέθηκε 

ανάμεσα στην ύπαρξη ή όχι κάποιων δραστηριοτήτων κατά το παρελθόν με το έτος 

σπουδών (x
2 

(4, N= 609)= 10.670,  p= .031). Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερο ήταν το 

έτος φοίτησης των σπουδαστών, παρατηρήθηκε μια καθοδική τάση για την 

παρελθοντική συμμετοχή τους και για την επιθυμία για συνέχεια σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα. Έτσι, ενώ στο πρώτο έτος το ποσοστό των φοιτητών που δηλώνει 

πως συμμετείχε σε κάποιου είδους δραστηριότητα κατά το παρελθόν και επιθυμεί να 

τη συνεχίσει ακόμα και σήμερα, βρίσκεται στο 67.3%, στο πέμπτο έτος το ποσοστό 
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μειώνεται στο 28.6%. Στο δεύτερο έτος βρίσκεται στο 58.4%, στο τρίτο στο 64.9% 

και στο τέταρτο στο 66.4%. 

 

Στη συνέχεια, οι απαντήσεις των φοιτητών για τις δραστηριότητες που 

συμμετείχαν κατά το παρελθόν και τις οποίες θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν ακόμα 

και σήμερα ομαδοποιήθηκαν στις κατηγορίες που ειπώθηκαν προηγουμένως. Το 

είδος της δραστηριότητας που συγκέντρωσε τις περισσότερες θετικές αποκρίσεις 

ήταν οι αθλητικές δραστηριότητες με ποσοστό 42%, ενώ οι φιλανθρωπικές 

δραστηριότητες κατέλαβαν για ακόμα μια φορά την τελευταία θέση. 

 

Στατιστικά σημαντική είναι η συνάφεια μεταξύ του φύλου και του είδους των 

δραστηριοτήτων που επιθυμούν να συνεχίσουν οι φοιτητές (x
2 

(4, 605)= 15.795,  p= 

.003). Συγκεκριμένα, οι αθλητικές δραστηριότητες είναι αυτές που οι φοιτήτριες 

επέλεξαν να ασχοληθούν στο παρελθόν και θα ήθελαν να συνεχίσουν ακόμα και 

σήμερα με ποσοστό 48%, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στους φοιτητές στο 40.2%. 

Όσον αφορά τις πολιτιστικές δραστηριότητες φάνηκε να ενδιέφεραν και 

εξακολουθούν να ενδιαφέρουν περισσότερο τις φοιτήτριες με ποσοστό 14.9%, ενώ 

στους φοιτητές φτάνει στο 10%. Τέλος, η σχέση του φύλου με τις μορφωτικές και τις 

φιλανθρωπικές δραστηριότητες δεν παρουσίασε σημαντικές διαφοροποιήσεις.  

34,20% 

42% 

12,60% 

3,80% 

0,50% 

7% 

Δραστηριότητες που ασχολήθηκαν οι φοιτητές 
κατά το παρελθόν   

Καμία 

Αθλητικές Δραστηριότητες 

Πολιτιστικές Δραστηριότητες 

Μορφωτικές Δραστηριότητες 

Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες 

Missing 
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6.9 Επιθυμητό εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

 

Στην ένατη ερώτηση οι φοιτητές κλήθηκαν να επιλέξουν τη μέρα, αλλά το χρονικό 

διάστημά της, κατά το οποίο προτιμούν να επιδοθούν σε κάποια δραστηριότητα. 

Έτσι, λοιπόν, η πιο επιθυμητή μέρα για την πραγμάτωση κάποιας δραστηριότητας 

ήταν η Παρασκευή με ποσοστό προτίμησης 55.1%, ακολουθεί με μικρή διαφορά η 

Δευτέρα με 55%, η Τετάρτη μαζί με την Πέμπτη με ποσοστό 54.5% , η Τρίτη με 

50.5% και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκεται το Σάββατο και η Κυριακή, με 37.5% 

και 30.3% αντίστοιχα. 

 

     

Έπειτα, από το ποσοστό των φοιτητών που επιθυμούσαν να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες την καθεμία από τις ημέρες, εξήχθηκαν τα ποσοστά για την 

προτίμηση της κάθε ώρας. Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων για τις ώρες 

που προτιμούν να συμμετέχουν σε κάποια δραστηριότητα, πραγματοποιήθηκε 

ομαδοποίησή τους σε ζώνες, συγκεκριμένα: πρωί (8:00-12:00) , μεσημέρι (13:00-

15:00), απόγευμα (15:00-18:00), βράδυ (18:00-21:00) και μετά τις 21:00. 
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Προτιμώμενες ώρες για την ενασχόληση με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 

Πρωί 6.6% 6% 5.5% 6.9% 6.6% 5.8% 4% 

Μεσημέρι 8% 4.9% 6% 7% 6.7% 4.3% 2.1% 

Απόγευμα 9.8% 9.2% 11.6% 12.1% 12.7% 6.9% 5.1% 

Βράδυ 14.2% 13.9% 15.2% 13.2% 13.6% 4.9% 3.7% 

Μετά τις 21:00 1.1% 1.2% 0.9% 0% 0.2% 0.3% 0.2% 

Missing 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 

 

Όπως είναι φανερό, η πιο αγαπητή ζώνη των φοιτητών για την συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητες είναι η βραδινή. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να αλλάζει το 

Σαββατοκύριακο όπου η απογευματινή ζώνη αναλαμβάνει τα πρωτεία. 

 

6.10 Απόψεις σχετικά με τη χρησιμότητα και τη σημασία του ελεύθερου χρόνου 

 

Στη δέκατη ερώτηση οι φοιτητές κλήθηκαν να δηλώσουν τη συμφωνία ή τη 

διαφωνία τους σε σχέση με τη σημασία, αλλά και τη σημαντικότητα του ελεύθερου 

χρόνου, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους. Οι απαντήσεις τους έχουν ως εξής: 

 

Ο ελεύθερος χρόνος ως συμπληρωματικός στον χρόνο εργασίας                        Συμφωνώ(%)  

Ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι και τόσο σημαντικός  3.7 

Θα ήταν προτιμότερο να αφιερώνεται κανείς στην εργασία του.  34 

Ο ελ. χρ. είναι αναγκαίος για να ανανεώνουμε τις δυνάμεις μας για την εργασία  94.8 

Ο ελεύθερος χρόνος πάνω απ’ όλα θα πρέπει να περνά ευχάριστα.  94.8 

 

 

Ο ελεύθερος χρόνος ως συμπληρωματικός στο χρόνο της ζωής 

                     

  

Ο ελεύθερος χρόνος θα πρέπει να αξιοποιείται για περαιτέρω μόρφωση.  66.1 

Ο ελ. χρ. είναι ο μοναδικός χρόνος στον οποίο μπορεί να κάνει κανείς ό, τι θέλει.  76.7 
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Ο ελ. χρ. πρέπει να αξιοποιείται για κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές δραστ.  63.1 

Η διαμόρφωση του προσωπικού ελ. χρ. αφορά μόνο το άτομο.  72.6 

 

Όλοι οι φοιτητές έδειξαν να αντιλαμβάνονται τη σημασία του ελεύθερου χρόνου, 

ωστόσο ένα ποσοστό της τάξεως του 34% θεώρησε ότι θα ήταν προτιμότερο ένα 

άτομο να αφιερώνεται στην εργασία του. Τα αποτελέσματα σχετικά με την περαιτέρω 

μόρφωση κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου ήταν αμφιλεγόμενα και το 

μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων πιστεύει ότι το άτομο από μόνο του πρέπει 

να διαμορφώνει τον ελεύθερό του χρόνο. 

Στατιστικά σημαντική συνάφεια υπήρξε ανάμεσα στην πεποίθηση «Θα ήταν 

προτιμότερο να αφιερώνεται κανείς στην εργασία του με το φύλο των συμμετεχόντων 

(x
2 

(1, N= 533)= 8.434,  p= .004). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον έλεγχο x
2
, οι 

φοιτητές (41.6%)  πιστεύουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις φοιτήτριες ότι η χρήση 

του ελεύθερου χρόνου θα ήταν καλύτερη αν αυτός ο χρόνος χρησιμοποιούνταν για 

εργασία. Την ίδια στιγμή το ποσοστό αυτό στις φοιτήτριες φτάνει το 29.3%. Επίσης, 

η συσχέτισή της με την πόλη παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συνάφεια (x
2
 (1, 

535) = 5.104,   p= .024). Αναλυτικότερα, οι φοιτητές της Κοζάνης με ποσοστό 40.8% 

συμφώνησαν με την προτίμηση της εργασίας αντί για τη χρήση του χρόνου ως 

ελεύθερου, ενώ το ποσοστό αυτό στους φοιτητές της Φλώρινας, ήταν στο 30.9%, 

δηλαδή περίπου 10% χαμηλότερα. Η σχέση του τμήματος με την πρόταση σύμφωνα 

με την οποία η εργασία είναι σημαντικότερη από τον ελεύθερο χρόνο, 

παρουσιάστηκε επίσης στατιστική σημαντική (x
2
 (5, N= 535) = 16.155,  p= .006). 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι αυτοί που 

δήλωσαν τη μεγαλύτερη συμφωνία με την παραπάνω πρόταση με ποσοστό 50%, 

αντίθετα οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης φάνηκε 

να εκτιμούν περισσότερο την αξία του ελεύθερου χρόνου με ποσοστό 24.5%. Στη 

δεύτερη θέση βρίσκονται οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών με 47.2%, ακολουθούν οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 

& Τηλεπικοινωνιών με 40.5%, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με 39.8% 

και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με 34.5%. Τέλος, σημαντική 

παρουσιάστηκε και η σχέση μεταξύ του έτους και της προτίμησης στην εργασία αντί 

για τον ελεύθερο χρόνο (x
2
(4, N= 535)= 12.167,  p= .016). Συγκεκριμένα, οι φοιτητές 

του πέμπτου έτους δήλωσαν τη μεγαλύτερη συμφωνία με αυτήν την άποψη με 
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ποσοστό συμφωνίας στο 43.8%, ενώ οι φοιτητές του τέταρτου ήρθαν στη μεγαλύτερη 

αντίθεση με 21.3%. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι φοιτητές του δεύτερου έτους 

με 40%, του πρώτου με 36.4%, και του τρίτου με 35.7%. 

Στατιστικά σημαντικά ευρήματα εξήχθηκαν, σύμφωνα με τον έλεγχο x
2
 και από τη 

σχέση του τμήματος με την άποψη «Ο ελεύθερος χρόνος θα πρέπει πάνω απ’ όλα να 

περνά ευχάριστα» (x
2 

(5, N=538) = 13.537,  p= .019). Συγκεκριμένα, το υψηλότερο 

ποσοστό συμφωνίας με την παραπάνω άποψη εξέφρασαν οι φοιτητές του Τμήματος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος με ποσοστό 100%, ενώ αντίθετα το μικρότερο οι 

φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με 86.8%. Στη 

δεύτερη θέση βρέθηκαν οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών με 97.3%, ακολούθησαν οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με 96.5% και 

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με 90.5%. Επιπρόσθετα, σημαντική ήταν η 

συνάφεια μεταξύ της άποψης ότι ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να περνά ευχάριστα με 

το έτος σπουδών των φοιτητών (x
2 

(4, N= 538) = 17.979,  p= .001). Έτσι, λοιπόν, 

μεγάλη αντίθεση σε σχέση με τα υπόλοιπα έτη παρουσίασαν οι φοιτητές του πέμπτου 

έτους, στους οποίους και εντοπίστηκε το μικρότερο ποσοστό συμφωνίας που φτάνει 

το 75%. Αντιθέτως, το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίστηκε στους φοιτητές του πρώτου 

έτους με 97.4%. Τα ποσοστά των υπόλοιπων ετών σχεδόν ταυτίστηκαν και 

κυμάνθηκαν από 92% έως 96%. 

Τέλος, στατιστικά σημαντική συνάφεια βρέθηκε σύμφωνα με τον έλεγχο x
2
 

ανάμεσα στο τμήμα και στην πρόταση: «Ο ελεύθερος χρόνος είναι ο μοναδικός 

χρόνος στον οποίο μπορεί να κάνει κανείς ό, τι θέλει» (x
2
 (5, N= 540)= 14.783,  p= 

.011). Συγκεκριμένα, τη μεγαλύτερη συμφωνία στην πρόταση εξέφρασαν οι φοιτητές 

του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με 91.7%, ακολούθησαν οι φοιτητές του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με 83.5%, του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών με 76.5%, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών με 74.7%, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με 67.9% και 

τέλος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με 64.8%. 
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6.11 Η θέση που καταλαμβάνει ο ελεύθερος χρόνος σε σχέση με άλλους 

σημαντικούς τομείς της ζωής 

 

Στην έκτη ερώτηση οι φοιτητές κλήθηκαν να ταξινομήσουν με σειρά 

προτεραιότητας κάποιους σημαντικούς τομείς της ζωής τους. Έτσι, λοιπόν, δήλωσαν 

ότι σε σχέση με άλλους τομείς ο ελεύθερος χρόνος καταλαμβάνει σε βαρύτητα την 

πέμπτη θέση (Μ.Ο. = 4.09, Τ.Α. = 1.03), ενώ στην πρώτη θέση βρέθηκε η υγεία (Μ.Ο. 

= 1.59, Τ.Α. = 1.00). Στη δεύτερη ακολούθησε η οικογένεια – σύντροφος (Μ.Ο. = 

2.14, Τ.Α. = 1.06), στην τρίτη η εργασία – επάγγελμα (Μ.Ο. = 3.52, Τ.Α. = 1.09) και 

στην τέταρτη θέση το φιλικό περιβάλλον (Μ.Ο. = 3.68, Τ.Α. = 1.00). 

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στην ιεράρχηση των σημαντικότερων 

τομέων της ζωής και στο τμήμα, η ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα 

(ANOVA) έδειξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα, σημαντική 

ήταν η σχέση ανάμεσα στο τμήμα φοίτησης και στην ιεράρχηση της οικογένειας – 

συντρόφου  (F (5, 532) =7.203,  p= .000). Ο έλεγχος έδειξε ότι οι φοιτητές του 

τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μ.Ο. = 1.58, Τ.Α.= 0.67) και του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Ο. = 1.99, Τ.Α.= 0.96) 

τοποθέτησαν σε υψηλότερη θέση την οικογένεια – σύντροφο, σε σύγκριση με τους 

φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Μ.Ο. = 2.87, Τ.Α.= 

1.21) που την τοποθέτησαν αρκετά χαμηλότερα. Κάπου στο μέσο κυμάνθηκαν τα οι 

φοιτητές των τριών εναπομενόντων τμημάτων, του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Μ.Ο.=2.29, Τ.Α.= 1.20), του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών (Μ.Ο.= 2.09, Τ.Α.=0.89) και του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών (Μ.Ο.= 2.08, Τ.Α.= 1.10). 

Στατιστικά σημαντική συνάφεια βρέθηκε, επίσης,  ανάμεσα στο τμήμα φοίτησης 

και στην ανάδειξη της σημαντικότητας του ελεύθερου χρόνου στη ζωή των φοιτητών 

(F (5, 532)=3.917, p= .002). Συγκεκριμένα, οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών (Μ.Ο.= 3.60, Τ.Α.= 1.32), αλλά και του Τμήματος  

Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Μ.Ο.= 3.89, Τ.Α.= 1.12) κατέταξαν 

τον ελεύθερο χρόνο υψηλοτέρα, σε σύγκριση με τους φοιτητές του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών (Μ.Ο.= 4.27, Τ.Α.= 0.95), του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Ο.= 4.17, Τ.Α.= 0.94), του Τμήματος Μηχανικών 
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Περιβάλλοντος (Μ.Ο.=4.17, Τ.Α.=0.94) και ιδιαιτέρως του Τμήματος Νηπιαγωγών 

(Μ.Ο.= 4.14, Τ.Α.= 0.95). 

Η εργασία – επάγγελμα αποτέλεσε, επιπρόσθετα, ένα σημείο διχογνωμίας των 

τμημάτων του Πανεπιστημίου αναδεικνύοντας έτσι μια στατιστικά σημαντική 

συνάφεια (F (5, 532) = 3.287, p= .006). Έτσι, λοιπόν, οι φοιτητές του Τμήματος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μ.Ο.= 4.08, Τ.Α.= 0.90) κατέταξαν την εργασία ως 

λιγότερο σημαντική σε σύγκριση με τους φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών (Μ.Ο. = 3.10, Τ.Α. = 1.35). Έπειτα, ακολούθησαν οι φοιτητές 

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Μ.Ο.= 3.37, Τ.Α.= 1.07), του Τμήματος 

Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Μ.Ο. = 3.43, Τ.Α. = 1.19), του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Ο. = 3.62, Τ.Α. = 1.01) και του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ( Μ.Ο. = 3.64, Τ.Α.= 1.00). 

Σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς, δηλαδή την υγεία και το φιλικό περιβάλλον, 

δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στις ταξινομήσεις με βάση την προτίμηση 

που πραγματοποίησαν οι φοιτητές. Όσον αφορά τη σχέση με το έτος φοίτησης δεν 

παρατηρήθηκε καμία σημαντική συνάφεια. 

 

6.12 Ατομικό στυλ ελεύθερου χρόνου των φοιτητών 

 

Στην τελευταία ερώτηση οι φοιτητές κλήθηκαν να σημειώσουν τη συχνότητα που 

πραγματοποιούν διάφορες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που παρατέθηκαν σε 

πίνακα. Έπειτα, οι δραστηριότητες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες με βάση το 

επικοινωνιακό τους προφίλ. Έτσι, λοιπόν, προέκυψαν η κατηγορία της ατομικής 

απασχόλησης, της δημόσιας απασχόλησης και της επικοινωνιακής απασχόλησης. 

Ως δραστηριότητες ατομικής απασχόλησης επιλέχθηκαν δραστηριότητες όπως η 

παρακολούθηση τηλεόρασης, το διάβασμα εφημερίδας/ περιοδικού, η ακρόαση 

ραδιοφώνου και μουσικής, η ασχολία με εργασίες του σπιτιού κ. ά.. 

Ως δραστηριότητες δημόσιας απασχόλησης θεωρήθηκαν δραστηριότητες όπως η 

βόλτα/ περίπατος, η ημερήσια εκδρομή, η παρακολούθηση μουσικών ή και 

αθλητικών εκδηλώσεων, ο εκκλησιασμός κ. ά.. 
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Τέλος, ως δραστηριότητες επικοινωνιακής απασχόλησης ταξινομήθηκαν 

δραστηριότητες όπως η συζήτηση για σημαντικά πράγματα, η ενεργοποίηση σε 

εθελοντικούς και κοινωνικούς φορείς, η δραστηριοποίηση με φίλους κ. ά.. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μεγαλύτερη απόκριση έχουν οι δραστηριότητες 

ατομικής απασχόλησης (Μ.Ο. = 2.29, Τ.Α. = 0. 38), ακολούθησαν οι δραστηριότητες 

επικοινωνιακής απασχόλησης (Μ.Ο. = 2.17, Τ.Α. = 0.49) και στην τελευταία θέση 

βρέθηκαν οι δραστηριότητες δημόσιας απασχόλησης (Μ.Ο. = 1.68, Τ.Α. = 0.46). 

Παρατηρήθηκε ότι σύμφωνα με τον έλεγχο t – test υπήρξε στατιστικά σημαντική 

σχέση στην επιλογή της ατομικής απασχόλησης με το φύλο (t = 6.427, df= 506,   p= 

.000 ή t (506) = 6.427,  p= .000), αλλά και στη σχέση του φύλου με την επιλογή 

επικοινωνιακής απασχόλησης (t = 2.294, df = 498,  p= .022 ή t (498) = 2.294,  p= 

.022). Όσον αφορά τη σχέση του φύλου με τις δραστηριότητες δημόσιας 

απασχόλησης δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις.  

 

Οι φοιτήτριες, λοιπόν, δείχνουν να είναι πιο επιρρεπείς σε δραστηριότητες 

ατομικής απασχόλησης, αλλά και σε δραστηριότητες επικοινωνιακού τύπου σε 

σύγκριση με τους φοιτητές. Σε αντίθεση, οι φοιτητές είναι αμυδρά πιο ενεργοί σε 

δραστηριότητες δημόσιας απασχόλησης. 

Σύμφωνα με την ANOVA στατιστικά σημαντική συνάφεια παρουσιάστηκε και 

ανάμεσα στην πόλη που σπουδάζουν οι φοιτητές με την επιλογή ατομικής 

απασχόλησης  (F (1, 508) = 34.597,  p= .000), αλλά και ανάμεσα στην πόλη με την 

επιλογή επικοινωνιακής απασχόλησης (F (1, 499) =  7.363,  p= .007). Όσον αφορά τη 

σχέση της πόλης με τις δραστηριότητες δημόσιας απασχόλησης δεν υπήρξαν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Ατομικό στυλ ελεύθερου χρόνου Φοιτητές Φοιτήτριες 

 Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α 

Ατομική απασχόληση 2.37 0.357 2.16 0.372 

Δημόσια απασχόληση 1.67 0.459 1.69 0.476 

Επικοινωνιακή απασχόληση 2.21 0.491 2.11 0.483 
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Οι φοιτητές της Φλώρινας έδειξαν να συμμετέχουν περισσότερο και στα τρία είδη 

δραστηριοτήτων, με τη μεγαλύτερη διαφορά να παρουσιάζεται στην ατομική 

απασχόληση, ενώ τη μικρότερη στην ενασχόληση με δραστηριότητες δημόσιου 

είδους. 

Στατιστικά σημαντική συνάφεια βρέθηκε και ανάμεσα στο τμήμα που φοιτούν οι 

σπουδαστές με την επιλογή ατομικής δραστηριότητας (F (5, 504) = 8.594,  p= .000), 

αλλά και με την επιλογή επικοινωνιακής απασχόλησης (F (5, 495) = 7.342,  p= .000). 

 

Ατομικό στυλ ελεύθερου χρόνου Φλώρινα Κοζάνη 

 Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α 

Ατομική απασχόληση 2.35 0.356 2.15 0.383 

Δημόσια απασχόληση 1.69 0.464 1.65 0.464 

Επικοινωνιακή απασχόληση 2.21 0.475 2.08 0.512 

Ατομικό στυλ ελεύθερου χρόνου 

 ΠΤΔΕ ΠΤΝ ΤΜΜ ΤΜΠΤ ΤΜΠ ΤΕΕΤ 

 M.O T.A M.O T.A M.O T.A M.O T.A. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α 

Ατομική  

Απασχόληση 

 

2.35 0.370 2.37 0.331 2.07 0.393 2.23 0.328 2.20 0.518 2.32 0.362 

Δημόσια  

Απασχόληση 

 

1.73 0.486 1.60 0.379 1.67 0.456 1.62 0.464 1.73 0.548 1.72 0.530 

Επικοινωνιακή  

Απασχόληση 
2.33 0.439 2.13 0.473 2.08 0.500 2.08 0.533 2.18 0.502 1.95 0.480 
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Σύμφωνα με το διαχωρισμό σε τμήματα, στην πρώτη θέση άσκησης των ατομικών 

δραστηριοτήτων ήρθαν οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, ενώ 

στην τελευταία οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Σε αντίθεση, οι 

φοιτητές του Τμήματος Νηπιαγωγών ήρθαν στην τελευταία θέση όσον αφορά τις 

δημόσιες δραστηριότητες, ενώ στην πρώτη θέση συμβάδισαν οι φοιτητές του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με τους φοιτητές του Τμήματος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος. Τέλος, οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης ήρθαν για άλλη μια φορά πρώτοι για τη δραστηριοποίησή 

τους στην επικοινωνιακή απασχόληση, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκαν οι 

φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

Το έτος σπουδών των φοιτητών με τη δραστηριοποίηση σε ατομικού είδους 

απασχόληση παρουσίασε, επίσης μια ουσιώδη συνάφεια (F (4, 505) = 6.381,  p = 

.000). Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση του με τις απασχολήσεις επικοινωνιακού είδους 

(F (4, 496) = 3.921,  p = .004). Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση δε φάνηκε να 

υπάρχει ανάμεσα στο έτος και τη δημόσια απασχόληση. 

 

Σε δραστηριότητες ατομικού είδους την πρώτη θέση κατέλαβαν οι φοιτητές του 

τέταρτου έτους, ενώ οι φοιτητές του πέμπτου έτους βρέθηκαν στην τελευταία θέση. 

Σε αντίθεση, οι φοιτητές του πέμπτου έτους ήρθαν πρώτοι σε δραστηριότητες 

 1
ο
  2

ο
  3

ο
  4

ο
  5

ο
 

 M.O T.A M.O T.A M.O T.A M.O T.A. Μ.Ο Τ.Α.  

Ατομική  

Απασχόληση 

 

 

2.25 0.380 2.32 0.340 2.17 0.414 2.40 0.357 2.01 0.403 

Δημόσια  

Απασχόληση 

 

1.68 0.458 1.71 0.439 1.53 0.448 1.68 0.500 1.82 0.472 

Επικοινωνιακή  

Απασχόληση 
2.19 0.474 2.14 0.499 1.94 0.496 2.26 0.493 2.03 0.408 
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δημόσιου είδους και οι φοιτητές του τρίτου έτους ήταν αυτοί που κατείχαν την 

τελευταία θέση. Τέλος, οι φοιτητές του τέταρτου έτους κατέλαβαν την πρώτη θέση 

όσον αφορά τις επικοινωνιακές δραστηριότητες. 

 

Βλέποντας τις δραστηριότητες αναλυτικά, την πρώτη θέση αγαπημένης 

δραστηριότητας των φοιτητών κατέλαβε το «σερφάρισμα» στο διαδίκτυο (Μ.Ο. = 

3.58, Τ.Α. = 0.79), ακολούθησε η ακρόαση μουσικής (Μ.Ο. = 3.52, Τ.Α. = 0.78), η 

ενασχόληση με το κομπιούτερ (Μ.Ο. = 3.34, Τ.Α. = 0.93), η σκέψη πραγμάτων που 

απασχολούν το άτομο (Μ.Ο. = 3.17, Τ.Α. = Ο.85), η ομιλία στο τηλέφωνο (Μ.Ο.= 

3.17, Τ.Α. = 0.99), η φροντίδα του εαυτού (Μ.Ο. = 3.09, Τ.Α. = 0.88), η 

δραστηριοποίηση με φίλους (Μ.Ο.= 3.09, Τ.Α. = 0.97), η συζήτηση για σημαντικά 

πράγματα (Μ.Ο. = 3.03, Τ.Α. = 0.84), η ενασχόληση με την οικογένεια (Μ.Ο. = 3.00, 

Τ.Α. = 0.99), η βόλτα/περίπατος (Μ.Ο. = 2.88, Τ.Α. = 0.87),  η έξοδος σε καφετέριες 

και μπαρ (Μ.Ο. =  2.68, Τ.Α. = 0.93),  η ενασχόληση με τις εργασίες του σπιτιού 

(Μ.Ο. = 2.57, Τ.Α. = 0.98), οι επισκέψεις (Μ.Ο. = 2.51, Τ.Α. = 0.97), η 

παρακολούθηση τηλεόρασης (Μ.Ο. = 2.35, Τ.Α. = 1.42), οι ερωτικές σχέσεις (Μ.Ο. = 

2.35, Τ.Α. = 1.20), το «χόρτασμα» ύπνου (Μ.Ο. = 2.32, Τ.Α. = 0.92), η ακρόαση 

ραδιοφώνου (Μ.Ο. = 2.26, Τ.Α. = 1.30),  τα ψώνια (Μ.Ο. = 2.12, Τ.Α. = 0.85), οι 

γιορτές/πάρτι (Μ.Ο. = 2.04, Τ.Α. = 0.90), η έξοδος για φαγητό (Μ.Ο. = 2.03, Τ.Α. = 

0.87), η άθληση (Μ.Ο = 1.99, Τ.Α. = 1.15), το τεμπέλιασμα (Μ.Ο. = 1.84, Τ.Α. = 

0.98), η παρακολούθηση βίντεο/DVD (Μ.Ο.= 1.98, Τ.Α. = 1.06), το παίξιμο 

κοινωνικών παιχνιδιών, χαρτιών (Μ.Ο. = 1.91, Τ.Α. = 1.09), η αξιοποίηση 

μορφωτικών προσφορών (Μ.Ο. = 1.72, Τ.Α. = 1.00), το διάβασμα εφημερίδας/ 

περιοδικού (Μ.Ο = 1.39, Τ.Α. = 1.01), η παρακολούθηση μουσικών εκδηλώσεων 

(Μ.Ο. = 1.39, Τ.Α. = 0.97), η παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων (Μ.Ο. = 1.32, 

Τ.Α. = 1.13), η έξοδος σε θέατρο και συναυλίες (Μ.Ο. = 1.32, Τ.Α. = 0.89), η 

ημερήσια εκδρομή  (Μ.Ο. = 1.29, Τ.Α. = 0.74), η έξοδος στον κινηματογράφο (Μ.Ο. 

= 1.29, Τ.Α. = 0.82), ο εκκλησιασμός (Μ.Ο. = 1.19, Τ.Α. = 0.99), η ενεργοποίηση 

εθελοντικά σε κοινωνικούς φορείς (Μ.Ο. = 0.97, Τ.Α. = 1.03), το παίξιμο μουσικής 

(Μ.Ο. = 0.84, Τ.Α. = 1,29), η ενασχόληση με χειροτεχνίες/πλέξιμο (Μ.Ο. = 0.72, Τ.Α. 

= 1.09), η δραστηριοποίηση στην εκκλησία, σε κάποιο κόμμα ή συνδικαλιστική 

οργάνωση (Μ.Ο. = 0.41, Τ.Α. = 0.91) και τέλος η κηπουρική (Μ.Ο. = 0.39, Τ.Α. = 

0.78). 
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Μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με το φύλο, την πόλη, το τμήμα και 

το έτος σπουδών για τις παραπάνω δραστηριότητες έδειξαν σε πολλές περιπτώσεις 

στατιστικά σημαντική συνάφεια. Παρακάτω, επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν 

δειγματικά μερικές δραστηριότητες οι οποίες παρουσίασαν τις μεγαλύτερες 

διαφοροποιήσεις, αλλά και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

Ίσως οι περισσότερες και πιο αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις εντοπίστηκαν 

ανάμεσα στο φύλο και τις δραστηριότητες που επιλέγουν οι φοιτητές. Έτσι, λοιπόν, 

σύμφωνα με τον έλεγχο t - test σημαντική είναι η σχέση ανάμεσα στη θέαση 

τηλεόρασης και στο φύλο  (t = 5608, df = 357,  p= .000 ή t (537) = 5608,  p= .000). 

Οι φοιτήτριες (Μ.Ο. = 2.61, Τ.Α. = 1.37) φαίνεται να είναι αυτές, οι οποίες 

παρακολουθούν πιο συχνά τηλεόραση συγκριτικά με τους φοιτητές (Μ.Ο. = 1.93, 

Τ.Α. = 1.39). Επίσης, σημαντική είναι η διαφοροποίηση που παρουσιάστηκε στη 

σχέση του φύλου με την ενασχόληση με τις εργασίες του σπιτιού (t = 8.754, df = 537,  

p= .000 ή t (537) = 8.754,  p= .000), όπου για άλλη μια φορά οι φοιτήτριες 

υπερτερούν (Μ.Ο. = 2.84, Τ.Α. =0.87) σε σχέση με τους φοιτητές (Μ.Ο. = 2.12, Τ.Α. = 

0.99). Η άθληση, ακόμη, είναι ένα θέμα το οποίο παρουσίασε διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στα δύο φύλα (t = -5.475, df = 534,  p= .000 ή t (534) = -5.475, p=.000). Οι 

φοιτήτριες, σε αυτήν τη περίπτωση, φαίνεται να ασχολούνται λιγότερο με την άθληση 

(Μ.Ο. = 1.79, Τ.Α. = 1.09) από ότι οι φοιτητές (Μ.Ο. = 2,34, Τ.Α. = 1.17).  Αλλά η 

διαφορά των δύο φύλων συνεχίζεται και στην παρακολούθηση αθλητικών 

εκδηλώσεων (t = -9.404, df= 536, p= .000 ή t(536)= -9.404, p= .000), με τους 

φοιτητές να παρακολουθούν πολύ πιο συχνά (Μ.Ο. = 1.87, Τ.Α. = 1.28) από ότι οι 

φοιτήτριες (Μ.Ο. = 0.99, Τ.Α. = 0.88) αθλητικές εκδηλώσεις. Τέλος, η ενασχόληση με 

το παίξιμο μουσικών οργάνων σε σχέση με το φύλο παρουσίασε μια στατιστικά 

σημαντική συνάφεια (t= -2.892, df= 535, p= .004 ή t (535)= -2.892, p= .004). 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές δηλώνουν ότι παίζουν αρκετά συχνότερα μουσική (Μ.Ο. = 

1.05, Τ.Α. = 1.40) σε σχέση με τις φοιτήτριες (Μ.Ο. = 0.72, Τ.Α. = 1.20). 

Διαφοροποιήσεις, ωστόσο, παρατηρήθηκαν και με βάση τον παράγοντα της πόλης. 

Έτσι, λοιπόν, η ενασχόληση με το κομπιούτερ είναι ακόμα μια δραστηριότητα που 

παρουσίασε διακυμάνσεις ανάμεσα στις δύο πόλεις (t= -2.590, df= 534, p= .010 ή 

t(534)= -2.590,  p= .010). Συγκεκριμένα, οι φοιτητές της Κοζάνης είναι αυτοί που 

ασχολούνται περισσότερο με τη χρήση υπολογιστή (Μ.Ο. = 3.49, Τ.Α. = 0.95) σε 

σχέση με τους φοιτητές της Φλώρινας (Μ.Ο. = 3.27, Τ.Α. = 0.92). Επιπλέον, 
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διαφοροποίηση υπήρξε και στη σχέση της πόλης με την ενασχόληση με την 

οικογένεια (t= 6.043, df=537,  p= .000 ή t(537)= 6.043, p= .000). Οι φοιτητές τις 

Φλώρινας είναι αυτοί που φαίνεται να ασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό με την 

οικογένειά τους (Μ.Ο. = 3.17, Τ.Α. = 0.89), από ότι οι φοιτητές της Κοζάνης (Μ.Ο. = 

2.63, Τ.Α. = 1.08). Μια τρίτη διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε έχει να κάνει με τη 

συχνότητα που μιλούν οι φοιτητές της κάθε πόλης στο τηλέφωνο (t= 5.766, df= 537,  

p= .000 ή t (537)= 5.755,  p=.000). Αναλυτικότερα, οι φοιτητές που σπουδάζουν στη 

Φλώρινα δηλώνουν ότι μιλούν περισσότερο στο τηλέφωνο (Μ.Ο. = 3.33, Τ.Α. = 0.90) 

σε σχέση με τους φοιτητές που σπουδάζουν στην Κοζάνη (Μ.Ο. = 2.82, Τ.Α. = 1.09). 

Οι συσχετίσεις με το τμήμα που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια της ανάλυσης 

διακύμανσης κατά έναν παράγοντα (ANOVA) εξήγαγαν μερικά αξιοσημείωτα 

αποτελέσματα. Ξεκινώντας, σημαντική ήταν η σχέση ανάμεσα στο διάβασμα 

εφημερίδας/ περιοδικού με το τμήμα (F (5, 536) = 4.751,  p= .000). Χαρακτηριστικό 

είναι ότι οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Μ.Ο. = 1.54, Τ.Α. = 

0.97) και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ( Μ.Ο. = 1.54, Τ.Α. = 

0.89) διαβάζουν περισσότερο εφημερίδες και περιοδικά, ενώ οι φοιτητές του 

Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Μ.Ο. = 1.01, Τ.Α. = 1.09), 

αλλά και του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μ.Ο. = 1.08, Τ.Α. = 0.90) 

διαβάζουν συγκριτικά λιγότερο. Μια ακόμα δραστηριότητα στην οποία 

παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των τμημάτων ήταν η ενασχόληση με 

χειροτεχνίες και το πλέξιμο (F (5,529) = 26.832,  p= .000).  Στην πρώτη θέση 

ενασχόλησης με την παραπάνω δραστηριότητα βρέθηκαν με μεγάλη διαφορά οι 

φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Μ.Ο. = 2.09, Τ.Α. = 

1.36), ενώ στην τελευταία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μ.Ο. = 0.25, 

Τ.Α. = 0.45).  

Ουσιώδης ήταν και η διαφοροποίηση που παρουσιάστηκε ανάμεσα στο έτος το 

φοιτητών με στις παραπάνω δραστηριότητες. Μεγάλη στατιστική συνάφεια φάνηκε 

να υπάρχει ανάμεσα στο έτος σπουδών το φοιτητών και στη συχνότητα που 

πηγαίνουν μια ημερήσια εκδρομή (F (4, 534) = 3.852,  p=.004). Συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε μια ανοδική τάση της συχνότητας που πηγαίνουν εκδρομή οι φοιτητές 

όσο αυξάνεται το έτος σπουδών τους.  Οι φοιτητές του πρώτου έτους είναι αυτοί που 

πηγαίνουν λιγότερες ημερήσιες εκδρομές (Μ.Ο. = 1.17, Τ.Α. = 0.70) και του πέμπτου 

έτους αυτοί που πηγαίνουν περισσότερες (Μ.Ο. = 1.67, Τ.Α. = 0.72). Επίσης, 
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στατιστικά σημαντική ήταν η σχέση του έτους με τη δραστηριοποίηση των φοιτητών 

(F (4, 535) = 5.157,  p= .000). Έτσι, ενώ στους φοιτητές του πρώτου έτους 

παρουσιάστηκε ως μεγαλύτερη η δραστηριοποίηση των φοιτητών (Μ.Ο. = 3,23, Τ.Α. 

= 0.84) όσο τα ακαδημαϊκά έτη περνούν η δραστηριοποίηση τους μειώνεται, 

φτάνοντας στο πέμπτο έτος σε αρκετά πιο χαμηλό σημείο (Μ.0. = 2.67, Τ.Α. = 0.98). 
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7. Συζήτηση 

                                                                                                                                                                                                 

Κύριος σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών για τον 

ελεύθερό τους χρόνο. Από τα αποτελέσματά της προκύπτει ότι η διάρκεια του 

ελεύθερου χρόνου τους, ως επί το πλείστον έχει ικανοποιητική ποσοτική διάρκεια, 

διαψεύδοντας έτσι τις αρχικές υποθέσεις, όπου αναμενόταν ο διαθέσιμος χρόνος να 

είναι μικρός και να μην επιτρέπει την ενασχόληση με δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση εν μέρει με την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από την Α΄ τάξη του 2
ου

 Πειραματικού Λυκείου Αθηνών, όπου 

υποστηρίζεται ότι οι φοιτητές διαθέτουν λίγο χρόνο στη διάθεση τους, που φτάνει τις 

1-2 ώρες τις καθημερινές και 2-4 Σαββατοκύριακα (Σάντου,2008). Παρόμοια 

ποσοστά διάθεσης ελεύθερου χρόνου με την παρούσα έρευνα συναντάμε και σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως τη Νορβηγία, σύμφωνα με την οποία το 85% δηλώνει ότι 

διαθέτει αρκετό ελεύθερο χρόνο (Sjolie & Thuen, 2002). 

Οι στατιστικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι δεν παρουσιάζεται 

σημαντική στατιστική συνάφεια ανάμεσα στο διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο των 

φοιτητών με το φύλο, την πόλη και το έτος φοίτησης. Ωστόσο, η σχέση με το τμήμα 

δείχνει να είναι σημαντική. Οι φοιτητές που διαθέτουν το λιγότερο ελεύθερο χρόνο 

είναι αυτοί που ανήκουν στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και στο 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Αυτό είναι πιθανόν να σχετίζεται με τον 

εργαστηριακό χαρακτήρα μαθημάτων των δύο τμημάτων, με τις περιορισμένες 

δυνατότητες απουσίας από την παρακολούθησή τους.  

Όσον αφορά το θέμα της ευχαρίστησης ή όχι που αντλούν οι φοιτητές από τον 

τρόπο που περνούν τον ελεύθερό τους χρόνο τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι 

αρκετά ικανοποιημένοι. Αυτό συμφωνεί και με άλλες έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας και έχουν να κάνουν με την άντληση 

ευχαρίστησης, όπως είναι αυτή της Πρέντου (2009).  

Η σχέση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος (φύλο, πόλη, τμήμα, 

έτος) με την ευχαρίστηση που αντλούν οι φοιτητές δεν παρουσιάζει ουσιώδεις 

διαφοροποιήσεις, γεγονός που υποδηλώνει την εσωτερική καθολική άποψη των 

φοιτητών ότι ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να περνά ευχάριστα.  
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Όσον αφορά το θέμα της συμμετοχής των φοιτητών σε δραστηριότητες του 

Πανεπιστημίου τα αποτελέσματα που εξήχθηκαν είναι ιδιαιτέρως αποθαρρυντικά. 

Περισσότερο από το 80% των φοιτητών δηλώνει ότι συμμετέχει σπανία ή ακόμα και 

καθόλου, γεγονός που επιβεβαιώνει και την ερευνητική υπόθεση που τέθηκε.   

Οι έλεγχοι της συμμετοχής των φοιτητών σε δραστηριότητες του Πανεπιστημίου 

τους σε σχέση με το φύλο και το έτος σπουδών που πραγματοποιήθηκαν δεν 

παρουσιάζουν κάποια ουσιώδη διαφοροποίηση. Ωστόσο, η σχέση με την πόλη 

φοίτησης και το τμήμα εμφανίζονται ως στατιστικά σημαντικές. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, τα τμήματα της Φλώρινας είναι αυτά που χαίρουν μεγαλύτερης 

συμμετοχής των φοιτητών στις προσφερόμενες δραστηριότητές τους, σε σύγκριση με 

τα τμήματα της Κοζάνης. Παρά το γεγονός ότι είναι το ίδιο Πανεπιστήμιο, οι 

δραστηριότητες είναι διαφορετικές, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και προς το είδος. 

Οι δραστηριότητες οι οποίες δείχνουν να τραβούν περισσότερο το ενδιαφέρον των 

φοιτητών έχουν να κάνουν με τα μορφωτικά περιεχόμενα και συνδέονται άμεσα με 

τις σπουδές τους. Κάνοντας λόγο για μορφωτικές δραστηριότητες, οι περισσότεροι 

φοιτητές εννοούν τη συμμετοχή τους σε ημερίδες, συνέδρια και σπανιότερα σε 

σεμινάρια. Όσον αφορά τις πολιτιστικές δραστηριότητες το ποσοστό συμμετοχής 

είναι μικρό, γεγονός το οποίο μπορεί να οφείλεται στις περιορισμένες πολιτιστικές 

δραστηριότητες που προσφέρει η πανεπιστημιακή ζωή και ενδεχομένως στα 

ενδιαφέροντα των ίδιων των φοιτητών. Τέλος, οι αθλητικές δραστηριότητες έχουν 

ακόμα μικρότερη ανταπόκριση, γεγονός που διαπιστώνεται και σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης και Αθλητισμού, όπου 

εξήχθη ότι οι περισσότεροι φοιτητές που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες 

προτιμούν δραστηριότητες εκτός Πανεπιστημίου (Κοντογιάννη και συν., 2009), αλλά 

και επιβεβαιώνεται από μελέτη που σημειώνει ότι μόνο το 9.11% των Ελλήνων 

φοιτητών συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες των Πανεπιστημίων που 

φοιτούν (Masmanidis et al.,2009). 

Σημαντική στατιστικά αναδεικνύεται η σχέση των δραστηριοτήτων που 

επιλέγονται με το τμήμα και το έτος σπουδών. Οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών 

και Εφαρμοσμένων Τεχνών δήλωσαν ότι ασχολούνται περισσότερο με πολιτιστικές 

δραστηριότητες συγκριτικά με άλλα τμήματα και αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στη 

ιδιαιτερότητα της σχέσης του τμήματος σε σχέση με τον πολιτισμό. Αντίστοιχα, οι 
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φοιτητές των δύο Παιδαγωγικών Τμημάτων περιορίζονται κατά κύριο λόγο στη 

συμμετοχή σε μορφωτικές δραστηριότητες που αφορούν το γνωστικό τους 

αντικείμενο. Όσον αφορά το έτος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα όσο μεγαλύτερο 

είναι το έτος και όσο πιο κοντά βρίσκονται οι φοιτητές στη λήψη πτυχίου, τόσο 

μειώνεται και η συμμετοχή τους, γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί και από τον 

μεγαλύτερο φόρτο εργασίας που επωμίζονται οι φοιτητές των μεγαλύτερων ετών 

συγκριτικά με τα μικρότερα. Σημαντική είναι η συνάφεια και με το φύλο, με τους 

φοιτητές να έχουν διπλάσιο ποσοστό συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες σε 

σχέση με τις φοιτήτριες, διαπίστωση που συμφωνεί με γενικότερη έρευνα που 

αναφέρει ότι οι άντρες φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα αθλήματα 

(Γαρδίκη και συν., 1987).   

Στο θέμα της ελκυστικότητας των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι φοιτητές θεωρούν ότι οι δραστηριότητες 

που προσφέρονται είναι ακατάλληλες και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντά τους. 

Όσον αφορά την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων, οι φοιτητές των τμημάτων 

της Φλώρινας τείνουν να τις αξιολογούν θετικότερα σε σχέση με τους φοιτητές των 

τμημάτων της Κοζάνης, γεγονός που πιθανόν οφείλεται στο μεγαλύτερο πλήθος 

δραστηριοτήτων των τμημάτων της Φλώρινας. Σχετικά με το τμήμα παρατηρείται ότι 

οι φοιτητές των τμημάτων που συμμετέχουν περισσότερο στις δραστηριότητες του 

Πανεπιστημίου τους τείνουν να τις θεωρούν και πιο κατάλληλες, επιβεβαιώνοντας για 

άλλη μια φορά την αμφίδρομη σχέση που έχει η καταλληλότητα των δραστηριοτήτων 

με την επιλογή συμμετοχής ή αποχής από τους φοιτητές. 

Οι αιτίες για τις οποίες δε συμμετέχουν οι φοιτητές οφείλονται τόσο σε 

εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς παράγοντες. Ως πρώτη αιτία, λοιπόν, 

παρουσιάζεται η άγνοια για τις δραστηριότητες που προσφέρονται, ακολουθεί η μη 

κάλυψη των αναγκών και των ενδιαφερόντων και η άβολη ώρα διεξαγωγής των 

δραστηριοτήτων. Αυτό φαίνεται να διαψεύδει εν μέρει τις ερευνητικές μας υποθέσεις, 

όπου αναμενόταν η έλλειψη υποδομών και η έλλειψη χρόνου, μαζί με την μη κάλυψη 

των αναγκών να βρίσκονται ως πρώτες αιτίες μη συμμετοχής. 

Η πρώτη αιτία της αποχής είναι η άγνοια των φοιτητών για τις δραστηριότητες που  

προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο τους. Αυτό φαίνεται να διαφοροποιείται ανάμεσα 
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στα τμήματα και στις πόλεις. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές των τμημάτων που 

βρίσκονται στην Κοζάνη έχουν μεγαλύτερη άγνοια των δραστηριοτήτων που 

προσφέρονται, η οποία ενδεχομένως να οφείλεται στον κατακερματισμό όσον αφορά 

το χώρο του Πανεπιστημίου, συγκριτικά με τους φοιτητές των τμημάτων της 

Φλώρινας. Ακολουθεί η αιτία που αναφέρεται στη μη κάλυψη των αναγκών και των 

ενδιαφερόντων των φοιτητών. Σε αυτήν την περίπτωση το έτος των φοιτητών 

φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο με τα μεγαλύτερα έτη να δηλώνουν μικρότερη 

ικανοποίηση, ενώ τα μικρότερα μεγαλύτερη. Αυτό είναι πιθανόν να οφείλεται στις 

υψηλότερες προσδοκίες που αναπτύσσουν οι φοιτητές, καθώς τα χρόνια περνούν και 

έρχονται σε επαφή με περισσότερα είδη δραστηριοτήτων. Μια ακόμα σημαντική 

αιτία είναι και οι άβολες ώρες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. Σημαντική 

απεικονίζεται η σχέση της με την πόλη και το τμήμα. Μεγαλύτερο πρόβλημα 

αντιμετωπίζουν τα τμήματα που εδράζουν στη Φλώρινα από αυτά της Κοζάνης. Αυτή 

η αιτία μπορεί να συνδεθεί και με το συνδυασμό των ωρών που διεξάγονται τα 

μαθήματα του Πανεπιστημίου, όπου για άλλη μια φορά τα τμήματα της Φλώρινας 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα από τα τμήματα της Κοζάνης. Συγκεκριμένα, 

οι λεγόμενες «άβολες» ώρες που διεξάγονται οι δραστηριότητες πιθανόν να έχουν να  

κάνουν με το ότι συμπίπτουν με τα μαθήματα της σχολής. 

Οι φοιτητές, επίσης, στην πλειοψηφία τους επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε 

δραστηριότητες, με τις φοιτήτριες να είναι πιο θετικές στη συμμετοχή τους, γεγονός 

που πιθανόν οφείλεται στη μεγαλύτερη κοινωνικότητα τους (Θερμόπουλος, 2016). Η 

κατηγορία που συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές αποκρίσεις για συμμετοχή έχει 

να κάνει με τον αθλητικό τομέα, γεγονός που είχε προβλεφθεί και στις ερευνητικές 

υποθέσεις, πιθανώς ως μια προσπάθεια των φοιτητών να βελτιώσουν τη φυσική 

κατάστασή τους και να χαλαρώσουν (Τοσουνίδης & Παππάς, 2005). Ακολουθεί η 

κατηγορία των πολιτιστικών και των μορφωτικών και τέλος των φιλανθρωπικών.  

Όσον αφορά το φύλο, οι φοιτητές φαίνεται να είναι αυτοί που έχουν μικρότερο 

ποσοστό από ότι οι φοιτήτριες στην επιθυμία για συμμετοχή στις πολιτιστικές 

δραστηριότητες, γεγονός που οφείλεται όπως ειπώθηκε και προηγουμένως στη 

γενικότερη τάση των γυναικών προς τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες και των 

αντρών στις αθλητικές (Γαρδίκη και συν., 1987). Η σχέση της προτίμησης 

δραστηριότητας με την πόλη και το τμήμα παρουσιάζει επίσης στατιστικό 

ενδιαφέρον. Με τους φοιτητές της Φλώρινας να δηλώνουν ότι συμμετέχουν 



57 
 

περισσότερο σε πολιτιστικές δραστηριότητες σε σχέση με τους φοιτητές της 

Κοζάνης. Γεγονός που οφείλεται στην έδρα του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Φλώρινα που φαίνεται να έχει μεγάλη προτίμηση προς 

αυτού του είδους τις δραστηριότητες λόγω της καλλιτεχνικής φύσης και νοοτροπίας 

του τμήματος, που ανεβάζει το συνολικό ποσοστό προτίμησης πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων της Φλώρινας. Αντίθετα, στα τμήματα της Κοζάνης οι μορφωτικές 

δραστηριότητες υπερτερούν, αποτέλεσμα πιθανώς, της επιθυμίας για μεγαλύτερη 

ενημέρωση και επιμόρφωση που επιθυμούν να λάβουν οι φοιτητές για αντικείμενα 

που σχετίζονται με το πεδίο των σπουδών τους. Από την άλλη το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Νηπιαγωγών προτιμά την ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες, ως μια 

προσπάθεια απόκτησης καλύτερης φυσικής κατάστασης, ενώ το Τμήμα Εικαστικών 

και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ως επί το πλείστον φαίνεται να επιθυμεί την αποχή από 

αυτές λόγω του ιδιαίτερου τρόπου σκέψης του και της νοοτροπίας του. 

 

Η συμμετοχή των φοιτητών σε δραστηριότητες κατά το παρελθόν φάνηκε να είναι 

αρκετά μεγάλη, με τους φοιτητές να δηλώνουν στην πλειονότητα τους ότι είχαν 

ασχοληθεί με κάποια δραστηριότητα και θα επιθυμούσαν να τη συνεχίσουν ακόμα 

και σήμερα. Οι φοιτήτριες για άλλη μια φορά φαίνεται να συμμετείχαν και να 

επιθυμούν να συμμετέχουν περισσότερο συγκριτικά με τους φοιτητές σε 

δραστηριότητες, γεγονός που οφείλεται στη μεγαλύτερη κοινωνικότητα που 

διαθέτουν, όπως ειπώθηκε και προηγουμένως. Οι δραστηριότητες που επικράτησαν 

σε αυτό το σημείο, έχουν να κάνουν  με το αθλητικό είδος, με τις φοιτήτριες για άλλη 

μια φορά να δηλώνουν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν περισσότερο, όπως συμβαίνει 

και στις πολιτιστικές δραστηριότητες που ακολούθησαν, γεγονότα που μπορούν να 

εξηγηθούν από τη μεγαλύτερη επιθυμία των γυναικών σε σχέση με τους άντρες για 

μια καλή εξωτερική εμφάνιση (Κυπραίου, 2016), αλλά και στη μεγαλύτερη κλίση που 

διαθέτουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως παρουσιάστηκε και σύμφωνα με 

την έρευνα της Γαρδίκη (1987) αντίστοιχα. 

Οι μέρες που προτιμούν οι φοιτητές για την ενασχόλησή τους με κάποια 

δραστηριότητα είναι η Παρασκευή και η Δευτέρα, γεγονός που επιβεβαιώνει και την 

ερευνητική μας υπόθεση. Αυτό οφείλεται στο ότι πρόκειται για δυο μέρες που 

βρίσκονται κοντά στο Σαββατοκύριακο και τους δίνεται η δυνατότητα ξεκούρασης, 

ώστε να αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ως μέρες που αποκλείουν την 
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ενασχόληση με οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούνται το Σάββατο και η Κυριακή 

και αυτό συμβαίνει, διότι θεωρούνται μέρες ξεκούρασης και διασκέδασης για τους 

φοιτητές. Σε σχέση με την ώρα που προτιμούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, 

ως καλύτερη ζώνη κρίθηκε η βραδινή (18:00 – 21:00), ανατρέποντας τις ερευνητικές 

υποθέσεις που είχαν τεθεί, σύμφωνα με τις οποίες αναμένονταν μια περίπου ισομερής 

κατάτμηση των φοιτητών σε όλες τις ζώνες της μέρας ανάλογα με τις υποχρεώσεις 

τους. αφού οι φοιτητές έχουν προλάβει να πάνε στα μαθήματά τους και να 

ξεκουραστούν, Τα σαββατοκύριακα, ωστόσο, παρουσιάζεται μια εναλλαγή της 

βραδινής με την απογευματινή ζώνη (15:00 – 18:00), έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν 

ελεύθερη τη βραδινή τους ζώνη για διασκέδαση ή και για ξεκούραση. 

Όλοι οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τη σημασία του ελεύθερου χρόνου, γεγονός που 

επιβεβαιώνει και την ερευνητική υπόθεση που τέθηκε. Ωστόσο, το 1/3 πιστεύει ότι θα 

ήταν προτιμότερο να αφιερώνεται κανείς στην εργασία του. Οι φοιτητές είναι αυτοί 

που συμφωνούν περισσότερο με αυτό, σε σύγκριση με τις φοιτήτριες. Αντίστοιχα, οι 

φοιτητές της Κοζάνης φαίνεται να το πιστεύουν περισσότερο από τους φοιτητές της 

Φλώρινας, γεγονός που μάλλον έχει πάλι να κάνει με το φύλο, καθώς στα τμήματα 

της Κοζάνης φοιτούν ως επί το πλείστον άντρες. Οι φοιτητές των τμημάτων που 

ασπάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό αυτή τη γνώμη είναι του Τμήματος Μηχανικών 

Περιβάλλοντος και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, δύο 

τμήματα με πιο πρακτικό και εργαστηριακό χαρακτήρα που μαθαίνουν να σκέφτονται 

την εργασία από νωρίς και ως έναν από τους σημαντικότερους κλάδους. Οι φοιτητές 

του πέμπτου έτους είναι αυτοί που υποστηρίζουν περισσότερο αυτήν την άποψη, 

καθώς πρόκειται για σπουδαστές, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος της 

φοίτησης τους και ετοιμάζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας γεγονός που τους 

προβληματίζει περισσότερο συγκριτικά με τους φοιτητές άλλων ετών και τους οδηγεί 

να κατατάσσουν την εργασία πολύ υψηλότερα στις προτεραιότητές τους. Ωστόσο, 

όλοι οι φοιτητές δείχνουν να αντιλαμβάνονται ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι 

απαραίτητος για όλους προκειμένου να ξεκουραστούν και να ανανεώσουν τις 

δυνάμεις τους. Όσον αφορά την ευχαρίστηση που πρέπει να αντλούν από τον 

ελεύθερο χρόνο τους αποτελεί ένα γεγονός που χαίρει σχεδόν καθολικής συμφωνίας 

από τους φοιτητές, με μια μικρή διαφωνία να παρουσιάζεται από τους φοιτητές του 

Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και γενικότερα από τους φοιτητές 

των τμημάτων των μεγαλύτερων ετών, λόγω της θεώρησης τους σχετικά με τη 
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σημαντικότητα που κατέχει στη ζωή τους η εργασία, εξαιτίας της οποίας φαίνεται να 

είναι διαθέσιμοι να θυσιάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους και την ευχαρίστηση που 

αντλούν από αυτόν. Σε σχέση με την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου για 

περαιτέρω μόρφωση τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα, με τους περισσοτέρους 

φοιτητές να τίθενται υπέρ αυτής της γνώμης και συνεπαγόμενα υπέρ της δια βίου 

μάθησης, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιοι.  

Η πεποίθηση ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι ο μοναδικός χρόνος στον οποίο μπορεί 

κανείς να κάνει ό, τι θέλει βρίσκει σύμφωνα τα 3/4 των φοιτητών. Όσον αφορά τη 

άποψη ότι ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να αξιοποιείται για κοινωνικές, πολιτιστικές 

και πολιτικές δραστηριότητες τα πράγματα για άλλη μια φορά είναι οριακά με τους 

περισσότερους να δείχνουν να συμφωνούν. Τα 3/4 των φοιτητών θεωρούν ότι η 

διαμόρφωση του προσωπικού ελεύθερου χρόνου αφορά μόνο το ίδιο το άτομο, 

ωστόσο το εναπομείναν 1/4 αφήνει τη δυνατότητα παρέμβασης και διαμόρφωσης του 

ελεύθερου χρόνου του σε τρίτο άτομο. 

Οι φοιτητές ιεραρχούν τον ελεύθερο χρόνο αρκετά χαμηλότερα από άλλους 

σημαντικούς τομείς της ζωής, όπως ήταν αναμενόμενο. Συγκεκριμένα, κατατάσσουν 

πρώτα την υγεία, ακολουθεί η οικογένεια, η εργασία, οι φίλοι και τέλος ο ελεύθερος 

χρόνος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιεράρχηση των φοιτητών του Τμήματος 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, όπου φαίνεται να κατατάσσεται η 

οικογένεια χαμηλότερα από τα υπόλοιπα τμήματα και ο ελεύθερος χρόνος και η 

εργασία υψηλότερα. Αυτή η ιεράρχηση περιέχει αρκετές διαφοροποιήσεις και 

διαφέρει από τα υπόλοιπα τμήματα, γεγονός που δείχνει τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης 

και αντίληψης των πραγμάτων από τους φοιτητές του τμήματος. Μια τάση 

τοποθέτησης της εργασίας σε πιο υψηλή θέση σχετικά με το συνολικό αποτέλεσμα, 

διέπει όλες τις σχολές που έχουν πιο πρακτικό χαρακτήρα, κάτι που δεν είχε 

προϋπολογιστεί στις ερευνητικές υποθέσεις. Αυτό πιθανόν οφείλεται στη μεγαλύτερη 

φοίτηση φοιτητών στα τμήματα, σε σύγκριση με τις φοιτήτριες που όντας 

περισσότερο ανεξάρτητοι, επιθυμούν την οριστική οικονομική αποδέσμευση τους 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον και την έναρξη της δικής τους επαγγελματικής 

καριέρας. 

Όσον αφορά το ατομικό στυλ ελεύθερου χρόνου χωρίστηκαν τρεις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων. Έτσι, στην πρώτη θέση βρίσκεται η ατομική απασχόληση, 
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ακολουθεί η επικοινωνιακή και τέλος η δημόσια. Η επιλογή του ατομικού είδους 

δραστηριότητας αποτέλει μια ανησυχητική επιλογή για τους φοιτητές, διότι όπως και 

η ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια έτσι και η άσκηση άλλων ατομικών 

δραστηριοτήτων δείχνει να αποκόπτει τους νέους από τον κοινωνικό τους περίγυρο 

(Cummings & Vandewater, 2007) και να προωθεί την ενασχόληση με καθιστικές 

δραστηριότητες, γεγονός που επιβεβαιώνει τις ερευνητικές μας υποθέσεις και έρχεται 

σύμφωνο με την έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής 

Υγιεινής, σύμφωνα με το οποίο όσο αυξάνεται η ηλικία των νέων τείνουν να 

ασχολούνται κυρίως με καθιστικές δραστηριότητες και ιδίως με τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου (Κοκκέβη και συν., 2010). Τα 

πράγματα κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα και σε φοιτητές της Αθήνας και της Λάρισας, 

που δηλώνουν ως αγαπημένες τους δραστηριότητες αυτές του ατομικού είδους, όπως 

η παρακολούθηση τηλεόρασης, βίντεο ή DVD, η ακρόαση μουσικής, η ενασχόληση 

με παιχνίδια στον υπολογιστή, η ξεκούραση και η συζήτηση στο τηλέφωνο 

(Sirakoulis & Deffner, 2006). 

Πρώτες δραστηριότητες που επιλέγουν οι φοιτητές, όπως είχε προβλεφθεί είναι το 

«σερφάρισμα» στο διαδίκτυο, η ακρόαση μουσικής,  η ενασχόληση με το κομπιούτερ, 

η σκέψη πραγμάτων που απασχολούν το άτομο και η ομιλία στο τηλέφωνο. Η πρωτιά 

που κερδίζει το διαδίκτυο ήταν κάτι αναμενόμενο και αποτελεί τη δραστηριότητα που 

υπερισχύει, στην τεχνολογική εποχή και πληγεί ιδιαιτέρως τις συλλογικές 

δραστηριότητες (Γεωργούλης και συν., 2009). Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου 

από τους φοιτητές είναι πιθανόν να οφείλεται στην απεριόριστη πρόσβαση που έχουν, 

αλλά και τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διεκπεραίωση των 

ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων (Σιώμος, 2008). Αλλά και ειδικότερα οι νέοι 

φαίνεται ότι ασχολούνται συστηματικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 

χαρακτηριστικό γεγονός τους περισσότερους νέους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

να έχουν το δικό τους προφίλ κοινωνικής δικτύωσης (Τζαβέλα & Τσίτσικα, 2014). 

Όσον αφορά την άθληση τα πράγματα είναι ιδιαιτέρως αποθαρρυντικά, αφού 

καταλαμβάνει της 18
η
 θέση και δείχνει να έρχεται σε αντιστοιχία με έρευνα, 

σύμφωνα με την οποία τα 2/3 των φοιτητών ανέφεραν ότι δεν ασχολούνται καθόλου 

με άθληση (Λαυρεντίου, 2011), αλλά και με έρευνα που έρχεται από τη Νορβηγία 

σύμφωνα με την οποία ο περισσότερος χρόνος των νέων αφιερώνεται σε 

δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με σωματική άσκηση (Sjolie & Thuen, 2002). 
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Παρόμοια, σε έρευνα του Τοσουνίδη (2005) οι αθλητικές δραστηριότητες φαίνεται να 

κατατάσσονται στην έβδομη θέση, έπειτα από δραστηριότητες όπως: ακούω μουσική, 

βλέπω τηλεόραση, μιλάω στο τηλέφωνο, κάνω βόλτα με τους φίλους μου, κάνω 

περίπατο και πηγαίνω για ποτό και χορό, αλλά και με την έρευνα του Πανεπιστημίου 

των Ιωαννίνων που κατατάσσει την άθληση στην ένατη θέση μετά από την ακρόαση 

μουσικής, τη συνάντηση με φίλους, τις εκδρομές - ταξίδια, τον  κινηματογράφο, το 

θέατρο, το περπάτημα, τη βόλτα για ποτό και  το χορό (Τοσουνίδης & Παππάς, 

2005). 

 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των φοιτητών με την επιλογή της ατομικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα οι 

φοιτήτριες είναι αυτές που τις επιλέγουν περισσότερο, γεγονός φυσιολογικό αν 

αναλογιστεί κανείς ότι οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους 

και την προσωπική τους φροντίδα από ότι οι άντρες. Οι φοιτητές της πόλη της 

Φλώρινας φαίνεται να τις επιλέγουν πιο συστηματικά, γεγονός που μάλλον 

περισσότερο οφείλεται στη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση των γυναικών στα τμήματα 

της Φλώρινας, με το μεγαλύτερο ποσοστό τους να βρίσκεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών, γεγονός που δικαιολογεί και την πρωτιά που παίρνει ως τμήμα στην 

προτίμηση ατομικών απασχολήσεων. Τέλος, οι φοιτητές του τέταρτου έτους είναι 

αυτοί που έρχεται στην πρώτη θέση των ατομικών απασχολήσεων, γεγονός εύλογο, 

καθώς φαίνεται να επικρατεί μια στροφή προς το ατομικό είδος δραστηριοτήτων όσο 

μεγαλώνουν οι φοιτητές. 

Στατιστικά σημαντική συνάφεια, παρουσιάζεται και ανάμεσα στην επιλογή 

επικοινωνιακής δραστηριότητας με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των φοιτητών. 

Συγκεκριμένα, οι φοιτήτριες είναι αυτές που ασχολούνται περισσότερο με 

επικοινωνιακές δραστηριότητες, καθώς εκ φύσεως οι γυναίκες είναι περισσότερο 

κοινωνικές και επικοινωνιακές. Όσον αφορά την πόλη η Φλώρινα βρίσκεται πιο 

υψηλά στην επιλογή τους, γεγονός που οφείλεται στη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση 

των γυναικών στην πόλη της Φλώρινας και οι φοιτητές του τμήματος που επιλέγουν 

περισσότερο απασχόλησης επικοινωνιακής φύσεως είναι αυτοί του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, λόγω του υψηλού ποσοστού των γυναικών που 

φοιτούν σε αυτό και το τέταρτο έτος είναι αυτό που για ακόμα μια φορά υπερτερεί, 

εξαιτίας του πιθανόν μεγαλύτερου κοινωνικού κύκλου που αποκτούν οι φοιτητές 

κατά τα μεγαλύτερα έτη της φοίτησής τους. 
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Όσον αφορά, τις δημόσιες απασχολήσεις φαίνεται να αυξάνονται όσο το έτος των 

φοιτητών να μεγαλώνει. Αυτό οφείλεται στο ότι οι φοιτητές καθώς μεγαλώνουν 

αποκτούν περισσότερη ανεξαρτησία, προκειμένου να ασχοληθούν με τέτοιες 

δραστηριότητες και τους δίνονται περισσότερες ευκαιρίες. Την πρώτη θέση στην 

επιλογή τους διαθέτει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Βλέποντας ξεχωριστά, τις δραστηριότητες εντοπίστηκαν ορισμένες οι οποίες 

παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, λοιπόν, με βάση το φύλο οι φοιτήτριες είναι 

αυτές που βλέπουν περισσότερο τηλεόραση και αυτό οφείλεται κατά βάση στα 

τηλεοπτικά προγράμματα που προσφέρει προς παρακολούθηση η τηλεόραση και 

ασχολούνται περισσότερο με τις εργασίες του σπιτιού, γεγονός που προέρχεται από 

τα παλαιότερα χρόνια και θέλει τις γυναίκες πιο τακτικές και να ασχολούνται 

περισσότερο με το νοικοκυριό. Από την άλλη, οι φοιτητές είναι αυτοί που 

ασχολούνται περισσότερο με την άθληση, λόγω της κλίσης που διαθέτουν συγκριτικά 

με τις φοιτήτριες σε αυτόν τον τομέα και παρακολουθούν περισσότερο αθλητικές 

εκδηλώσεις, εύλογο γεγονός που οφείλεται στην αρέσκεια των αντρών για 

παρακολούθηση αθλητικών δρώμενων. Τέλος, οι φοιτητές φαίνεται να ασχολούνται 

περισσότερο με το παίξιμο μουσικών οργάνων, που ίσως οφείλεται στη μεγαλύτερη 

αποφασιστικότητα που δείχνουν όταν αποφασίζουν να ασχοληθούν με κάτι. 

Η πόλη, επίσης, παρουσιάζει ενδιαφέρον με τους φοιτητές των τμημάτων της 

Κοζάνης να ασχολούνται περισσότερο υπολογιστές από ότι η Φλώρινα, γεγονός 

αναμενόμενο λόγω του χαρακτήρα των τμημάτων της. Από την άλλη οι φοιτητές των 

τμημάτων της Φλώρινας, ασχολούνται περισσότερο με την οικογένεια και τη 

συζήτηση στο τηλέφωνο, γεγονός που πιθανόν οφείλεται αφενός στη μεγαλύτερη 

ψυχική σύνδεση των γυναικών με την οικογένεια τους και αφετέρου στην μεγαλύτερη 

κοινωνικότητα που διαθέτουν οι φοιτητές ιδίως των Παιδαγωγικών Τμημάτων. 

Όσον αφορά το τμήμα, οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, καθώς και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών είναι αυτοί που 

ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα μιας εφημερίδας ή ενός περιοδικού, 

γεγονός που οφείλεται στο ύφος των δύο σχολών και συνεπαγόμενα των φοιτητών 

της. Αντίστοιχα, οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 

ασχολούνται περισσότερο με τις χειροτεχνίες και το πλέξιμο. 

Τέλος, το έτος που φαίνεται να πάει περισσότερος εκδρομές είναι το πέμπτο, 

πιθανόν λόγω της μεγαλύτερης οικονομικής ανεξαρτησίας που αποκτούν οι φοιτητές 

των μεγαλύτερων ετών, αλλά και της μεγαλύτερη ελευθερίας που έχουν συγκριτικά 
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με τους φοιτητές μεγαλύτερων ετών. Αντίθετα, όσο μικρότερο είναι το έτος των 

φοιτητών τόσο μεγαλύτερη είναι η δραστηριοποίηση τους. Αυτό δείχνει να οφείλεται 

στη μεγαλύτερη κινητοποίηση κι ευαισθητοποίηση των νεότερων ηλικιών. 

 Ανακεφαλαιώνοντας, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν να είναι 

σημαντικά διότι μπορούν να συμβάλουν στην κατανόηση του ελεύθερου χρόνου των 

φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στη διευθέτησή του με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οδηγώντας έτσι σε βελτίωση της ακαδημαϊκής ζωής των 

φοιτητών. Συγκεκριμένα, αντλώντας στοιχεία από αυτήν και με τη βοήθεια της 

τοπικής κοινωνίας, θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί συνεργασία του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τοπικούς φορείς, ώστε το πεδίο των 

δραστηριοτήτων που συμμετέχουν οι φοιτητές να διευρυνθεί. Έτσι, το Πανεπιστήμιο 

θα μπορέσει να προωθήσει πιο ενεργητικά τη συμμετοχή  των φοιτητών σε 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, αλλά και οι φορείς με τη σειρά τους θα 

ευεργετηθούν από τη μεγαλύτερη εισροή νεολαίας και από τον αέρα ανανέωσης που 

θα φέρουν οι φοιτητές μαζί τους. Τέλος, ενδιαφέρον θα είχε η περαιτέρω μελέτη για 

την ανάδειξη άλλων πτυχών του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών με ποιοτικά 

εργαλεία. 
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Παράρτημα 

 

 

Παράρτημα Α 

 

Ερωτηματολόγιο 

 

 
Φύλο: Φοιτητής   Φοιτήτρια  
 

 

 

 

Ηλικία:  
 

  

 

Τμήμα φοίτησης: 

 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών  

 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 

 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών   

 

 

Έτος σπουδών: 

1
ο
                             3

ο          
                          5

ο 
  

 

2
ο                                                       

4
ο …………

 

 

Εργάζεστε ;           Ναι                            Όχι 

  

Διαμονή με τους γονείς                        Διαμονή χωρίς τους γονείς 

 

1. Διαθέτεις ελεύθερο χρόνο; 

 

Καθόλου Λίγο Αρκετό Πολύ Πάρα πολύ 
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2. Είσαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που περνάς τον ελεύθερό σου χρόνο; 

 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

 

 

    

 

 

3. Στον ελεύθερό σου χρόνο συμμετέχεις σε δραστηριότητες που προσφέρονται από το 

Πανεπιστήμιο; 

 

 

Κάθε μέρα 2-3 φορές την 

εβδομάδα 

1 φορά την 

εβδομάδα 

Σπάνια Ποτέ 

 

 

    

 

 

4. Σε ποιες δραστηριότητες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο συμμετέχεις; 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Θεωρείς ότι οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου είναι κατάλληλες και καλύπτουν τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σου; 

 

 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

 

 

    

 

 

6. Αν δεν συμμετέχεις για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;   (βάλε Χ όπου συμφωνείς) 

 

 

 Γιατί δεν καλύπτουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά μου. 

 Γιατί δε με βολεύουν οι ώρες. 

 Γιατί δε μου φτάνει ο χρόνος για τις άλλες υποχρεώσεις μου. 

 Γιατί δε συμμετέχουν οι φίλοι/λες μου. 

 Γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. 

 Γιατί δε συνδυάζονται οι ώρες τους με τα μαθήματά μου. 

 Γιατί είμαι πολύ κουρασμένος. 

 Γιατί δε γνωρίζω τις δραστηριότητες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο 

 

 

7. Θα ήθελες να ασχοληθείς με κάτι συγκεκριμένο στον ελεύθερό σου χρόνο, το οποίο αυτή 

τη στιγμή δεν προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο; Ναι ή όχι και αν ναι με τι; 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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8. Υπάρχουν ασχολίες ελεύθερου χρόνου που είχες στο παρελθόν, τις σταμάτησες και θα 

ήθελες να τις συνεχίσεις, κατά τη διάρκεια των σπουδών σου; Ναι ή όχι και αν ναι 

μπορείς να τις αναφέρεις; 

 
  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

9. Επιθυμητό εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Συμπλήρωσε το είδος της 

δραστηριότητας και τους χρόνους στους οποίους θα επιθυμούσες να συμμετέχεις σε 

δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο. 

 

 

 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 
8-9        
9-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        

 

 

 

10. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την χρησιμότητα και τη σημασία του 

ελεύθερου χρόνου. Με ποιες από τις παρακάτω διαπιστώσεις συμφωνείτε και με ποιες 

διαφωνείτε; 

 

 

 Συμφωνώ Δεν συμφωνώ 

Ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι και τόσο σημαντικός.   

 Θα ήταν προτιμότερο να αφιερώνεται κανείς στην εργασία του.   

Ο ελεύθερος χρόνος είναι αναγκαίος για να ανανεώνουμε τις 

δυνάμεις  μας για την εργασία. 

  

Ο ελεύθερος χρόνος πάνω απ’ όλα θα πρέπει να περνά ευχάριστα.   

Ο ελεύθερος χρόνος θα πρέπει να αξιοποιείται για περαιτέρω 

μόρφωση. 

  

Ο ελεύθερος χρόνος είναι ο μοναδικός χρόνος στον οποίο μπορεί να 

κάνει κανείς ό, τι θέλει. 
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Ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να αξιοποιείται για κοινωνικές, 

πολιτιστικές και πολιτικές δραστηριότητες. 

  

Η διαμόρφωση του προσωπικού ελεύθερου χρόνου αφορά μόνο το 

ίδιο το άτομο. 

  

 

 

11. Αριθμήστε τους παρακάτω τομείς από 1 έως 5 κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τη 

σημασία που θεωρείτε ότι έχουν. 

 

 

Οικογένεια – σύντροφος  

Ελεύθερος χρόνος  

Υγεία  

Εργασία – επάγγελμα  

Φιλικό περιβάλλον  

 

 

  
12. Πόσο συχνά κάνετε τα παρακάτω:            

Βάλτε (Χ) στην αντίστοιχη στήλη. 

 

 

 Κάθε 

μέρα 

Συχνά Μερικές  

φορές 

Σπάνια Ποτέ 

Βλέπω τηλεόραση      
Διαβάζω εφημερίδα/ περιοδικά      
Ακούω ραδιόφωνο      
Ακούω μουσική      
«Χορταίνω» ύπνο      
Τεμπελιάζω/ δεν κάνω τίποτα      
Σκέφτομαι πράγματα που με απασχολούν      
Φροντίζω τον εαυτό μου      
Κηπουρική      
Βλέπω βίντεο/ DVD      
Ασχολούμαι με εργασίες του σπιτιού      
Ασχολούμαι με το κομπιούτερ      
Αξιοποιώ μορφωτικές προσφορές      
Ασχολούμαι με χειροτεχνίες, πλέξιμο      
«Σερφάρω» στο διαδίκτυο        
Κάνω βόλτα, περίπατο      
Πηγαίνω για ψώνια      
Βγαίνω για φαγητό      
Πηγαίνω ημερήσια εκδρομή      
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Αθλούμαι      
Πηγαίνω σινεμά      
Εκκλησιάζομαι      
Παρακολουθώ αθλητικές εκδηλώσεις      
Πηγαίνω στο θέατρο, σε συναυλίες      
Παρακολουθώ μουσικές εκδηλώσεις      
Μιλάω στο τηλέφωνο      
Ασχολούμαι με την οικογένεια      
Δραστηριοποιούμαι με φίλους      
Συζητώ για σημαντικά πράγματα      
Δέχομαι προσκλήσεις και κάνω επισκέψεις      
Ερωτικές σχέσεις      
Παίζω κοινωνικά παιχνίδια, χαρτιά      
Πηγαίνω σε γιορτές, πάρτι      
Πηγαίνω σε καφέ, μπαρ, ντίσκο      
Παίζω μουσική      
Δραστηριοποιούμαι στην εκκλησία, σε κάποιο 

κόμμα ή  συνδικαλιστική οργάνωση 
     

Ενεργοποιούμαι εθελοντικά σε κοινωνικούς 

φορείς 
     

 

 
 

 


