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Περίληψη
Εισαγωγή: Ο αθλητισμός προσφέρει ευκαιρίες επικοινωνίας, συνύπαρξης και συνεργασίας, κοινωνικής καταξίωσης
και αναγνώρισης, αλλά και μέσο ανάδειξης (Θεοδωράκης, 2008). Στα παιδιά σημαντικότερα κίνητρα αθλητικής
ενασχόλησης είναι: η διαμόρφωση του σώματος, ο έλεγχος του σωματικού βάρους, η κοινωνικότητα, η υποστήριξη
φίλων και κυρίως της οικογένειας (Allender, Cowburn, & Foster, 2006). Κυριότερες αιτίες αθλητικής εγκατάλειψης
στην κρίσιμη περίοδο από την εφηβεία στην ενηλικίωση (Coakley & White, 1992) αναφέρονται: αρνητικές εμπειρίες
από την προπόνηση, πίεση από συναθλητές, ανταγωνιστικό περιβάλλον, έλλειψη υποστήριξης από δασκάλους ή
προπονητές και κυρίως για τα κορίτσια ο περιορισμός του ενδιαφέροντος αθλητικής ενασχόλησης ενόψει της ενήλικης
ζωής τους (Allender et al., 2006). Στόχος της μελέτης ήταν, η καταγραφή των ποσοτικών δεδομένων αγωνιστικής
συμμετοχής ομάδων αγοριών και κοριτσιών αναπτυξιακών ηλικιών στα πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης και ο
εντοπισμός ηλικιών μαζικής αθλητικής εγκατάλειψης.
Μέθοδος: Από τις εννέα Ενώσεις σωματείων και τις πέντε Τοπικές επιτροπές Πετοσφαίρισης, συμπλήρωσαν το αρχείο
οι οκτώ. Στην αγωνιστική περίοδο 2004-2005, τα δεδομένα ήταν ελλιπή και εξαιρέθηκαν της μελέτης. Τα
εναπομείναντα εκπροσωπούσαν το 87% των ενεργών σωματείων της χώρας με αναφορές στον αριθμό των
συμμετεχουσών ομάδων εντός ή εκτός συναγωνισμού στα πρωταθλήματα Παμπαίδων, Παγκορασίδων, Παίδων,
Κορασίδων, Εφήβων, Νεανίδων και στον αριθμό αγώνων που διεξήχθησαν ανά ηλικιακή κατηγορία, στις αγωνιστικές
περιόδους 2005-06 μέχρι και 2017-18.
Αποτελέσματα: Οι συμμετοχές στα πρωταθλήματα των κοριτσιών ήταν αυξημένες κατά 108% και το πλήθος των
αγώνων κατά 124%, ενώ στα αγόρια μειώθηκαν κατά 12%, με το πλήθος των αγώνων να παραμένει ίδιο. Η αύξηση
στα κορίτσια στο διάστημα αυτό κατά 143% οφείλεται αποκλειστικά στις ηλικίες παγκορασίδων, κορασίδων (318
συμμετοχές έναντι 772), ενώ των νεανίδων είναι λιγότερες κατά 4 (98 έναντι 94).
Συμπεράσματα: Η αθλητική εγκατάλειψη των αθλητριών στην ηλικία των 16-18 ετών και η περιορισμένη των
αγοριών που συνοδεύεται όμως από μειωμένο πλήθος συμμετοχών, θα πρέπει να τύχει της προσοχής των σωματείων
και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.
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