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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση του σοβαρού παιχνιδιού
HALT που έχει ως στόχο την ενημέρωση κυρίως νέων αθλητών σχετικά με την
κακοποίηση  και  την  παρενόχληση  στον  αθλητισμό.  Το  δείγμα  της  έρευνας
αποτέλεσαν 74 φοιτητές του τμήματος ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποσοτική έρευνα, με
χρήση  των  ερωτηματολογίων  USE  και  EGameFlow  και  για  την  ανάλυση  η
περιγραφική  στατιστική.  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  οι  χρήστες  βρήκαν  το
παιχνίδι ευχάριστο και εύκολο να το χρησιμοποιήσεις.

Λέξεις  -  κλειδιά:  Αξιολόγηση,  Σοβαρά  παιχνίδια,  Παρενόχληση  στον
Αθλητισμό

Εισαγωγή

Στις μέρες μας υπάρχει η εξέχουσα ανάγκη για την καταπολέμηση της βίας
και την αντιμετώπιση κάθε είδους διακρίσεων και μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό.
Έχει μεγάλη σημασία η προστασία των νεαρών αθλητών από πράξεις βίας στον
αθλητισμό, ιδιαίτερα από διάφορες μορφές βίας με βάση το φύλο. Σύμφωνα με μια
έρευνα που έγινε στo ΗΒ (Alexander et al, 2011) έδειξε ότι το 29% των αθλητών
έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά και το 3% έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά. Ο Nielsen
J,  ένας  Δανός  ερευνητής,  έχει  δηλώσει  πως  «Η  διακοπή  της  σεξουαλικής
παρενόχλησης  στον  αθλητισμό  είναι  πιο  σημαντική  από  προβλήματα  όπως  οι
διατροφικές διαταραχές, τα αναβολικά και το δίκαιο παιχνίδι». 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Το σοβαρό παιχνίδι

Το σοβαρό παιχνίδι HALT είναι ένα αφηγηματικό παιχνίδι, δύο διαστάσεων
αποτελούμενο από 4 σενάρια βασισμένα σε γεγονότα παρενόχλησης που μπορεί να
εμφανιστούν στον χώρο του αθλητισμού. Στόχος του παιχνιδιού είναι η ενημέρωση
κυρίως  νέων  αθλητών  σχετικά  με  την  κακοποίηση  και  την  παρενόχληση  στον
αθλητισμό.  Τα  σενάρια  του  παιχνιδιού  έχουν  δημιουργηθεί  από  ειδικούς  και
εμπλεκόμενους στον συγκεκριμένο χώρο με στόχο να είναι όσο πιο πιστά γίνεται
να είναι σε πιθανά περιστατικά που μπορεί να γίνουν στην πραγματικότητα.

Ξεκινώντας το παιχνίδι, ο χρήστης αφού δημιουργήσει το λογαριασμό του
συνεχίζει σε μια οθόνη που είναι το βασικό μενού στο οποίο μπορεί να παίξει το
παιχνίδι ή να επεξεργαστεί  τον λογαριασμό του και να αποσυνδεθεί από αυτόν.
Στην περίπτωση που πατήσει το κουμπί «ΠΑΙΞΕ» εμφανίζεται ένας χάρτης με όλες
τις  διαθέσιμες  ιστορίες,  που  απεικονίζονται  ως  πορτοκαλί  στάσεις  στον  δρόμο
(Εικόνα 1). 



Εικόνα 1 Ο χάρτης του παιχνιδιού

Επιλέγοντας μια από τις στάσεις εμφανίζεται η αντίστοιχη ιστορία. Έπειτα,
ο  χρήστης  βλέπει  να  διαδραματίζεται  ένα  εικονογραφημένο  περιστατικό
παρενόχλησης.  Αφού  ολοκληρωθεί,  συγκεκριμένες  φράσεις  του  σεναρίου  που
μόλις  είδε  επαναλαμβάνονται  και  ο  παίκτης  καλείται  να  αξιολογήσει  αν  η
συγκεκριμένη  συμπεριφορά  ήταν  πρέπουσα.  Κάθε  πιθανή  απάντηση  που  του
δίνεται  είναι  συνοδευμένη  από  συγκεκριμένους  πόντους  ανάλογα  με  το  πόσο
αποκλίνει από τη σωστή, όπως αυτή ορίστηκε από τους ειδικούς.

Μετά την ολοκλήρωση των σεναρίων, ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να δει
ποια θέση έχει σε σχέση με τους υπόλοιπους αλλά και ένα διάγραμμα αράχνης που
μπορεί να δει τις επιδόσεις του σε κάθε σενάριο με βάση το πρώτο, το μέσο, το
καλύτερο και το τελευταίο σκορ του.

Μεθοδολογία αξιολόγησης

Η έρευνα αποτελείται  από 74 συμμετέχοντες,  φοιτητές  του ΤΕΦΑΑ του
Αριστοτέλειου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης,  εκ  των οποίων 30 άνδρες  και  44
γυναίκες. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την ύπαρξη του ερωτηματολογίου
μέσω  της  online  κοινότητας  πρακτικής  που  έχει  δημιουργηθεί  με  στόχο  την
ενημέρωση  και  επιμόρφωση  σχετικά  με  την  παρενόχληση  στον  χώρο  του
αθλητισμού. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε με όνομα “HALT Game Evaluation”
και οι χρήστες το απάντησαν αφού ολοκλήρωσαν και τα 5 σενάρια του παιχνιδιού. 

Το  ερωτηματολόγιο  αποτελούνταν  από  δύο  ήδη  υπάρχοντα  και
σταθμισμένα ερωτηματολόγια. Το πρώτο μέρος του ήταν το EGameFlow (Fu et al.,
2008),  που εξετάζει  την ευχαρίστηση των παικτών από το σοβαρό παιχνίδι  και
αποτελείται  από  42  ερωτήματα  τα  οποία  εξετάζουν  οχτώ  παράγοντες:  (1)
Συγκέντρωση,  (2)  Σαφήνεια  στόχου,  (3)  Ανατροφοδότηση,  (4)  Πρόκληση,  (5)
Αυτονομία,  (6)  Εμβύθιση,  (7)  Κοινωνική  αλληλεπίδραση  και  (8)  Βελτίωση
γνώσης. Οι απαντήσεις δόθηκαν στην 5βάθμια κλίμακα Likert  με τις ακόλουθες
επιλογές  ως  απάντηση:  1  (Διαφωνώ  ισχυρά),  2  (Διαφωνώ),  3  (Ουδέτερο),  4
(Συμφωνώ), 5 (Συμφωνώ ισχυρά). Στη συνέχεια για να αξιολογηθεί η χρηστικότητα
του παιχνιδιού απάντησαν το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου το οποίο ήταν
το USE (Lund, 2001). Το USE εξετάζει τους παρακάτω τέσσερις παράγοντες που



είναι (1) Χρησιμότητα, (2) Ευχρηστία, (3) Ευκολία μάθησης και (4) Ικανοποίηση.
Οι απαντήσεις ήταν επίσης στην 5βάθμια κλίμακα Likert. Τα ερωτηματολόγια αυτά
χρησιμοποιήθηκαν καθώς είναι ήδη ελεγμένα σχετικά με την εγκυρότητά τους και
τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν με περιγραφική στατιστική. 

Αποτελέσματα

Ανάλυση  της  χρηστικότητας:  Συνολικά  είναι  προφανές  πως  οι  παίκτες
θεώρησαν το παιχνίδι χρήσιμο, εύκολο στη χρήση του και στην εκμάθησή του, ενώ
είναι και ικανοποιημένοι από αυτό καθώς ο μέσος όρος του κάθε παράγοντα είναι
πάνω από τη μέση τιμή (Πίνακας 1). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως φαίνεται και στους γενικούς μέσους όρους το
παιχνίδι συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην ευκολία μάθησης και εκεί
η ερώτηση «Είναι εύκολο να μάθεις να το χρησιμοποιείς» είχε τον υψηλότερο μέσο
όρο στις απαντήσεις 4,06 ενώ ο χειρότερος μέσος όρος είναι 3,33 συναντάται στην
ερώτηση «Με βοηθά να εξοικονομήσω χρόνο όταν το χρησιμοποιώ».

Παράγοντας Μέσος όρος Τυπική απόκλιση
Χρησιμότητα 3,63 1,04

Ευχρηστία 3,83 1.00
Ευκολία
μάθησης

4,02 1,01

Ικανοποίηση 3,71 1,08
Πίνακας 1 Περιγραφική στατιστική για το USE ερωτηματολόγιο

Ανάλυση  της  ευχαρίστησης:  Μπορεί  να  γίνει  αντιληπτό  με  μια  γρήγορη
ανάγνωση πως οι παίκτες είναι ευχαριστημένοι από το σοβαρό παιχνίδι του HALT
καθώς όλοι οι μέσοι όροι των απαντήσεων για κάθε έναν παράγοντα που εξετάζει
το EGameFlow είναι μεγαλύτεροι από την μέση τιμή που είναι το 2,5 (Πίνακας 2).

Παράγοντας Μέσος όρος Τυπική απόκλιση
Συγκέντρωση 3,54 1.00

Σαφήνεια στόχου 3,73 1.04
Ανατροφοδότηση 3,50 1.04

Πρόκληση 3,59 0.97
Αυτονομία 3,50 1,00
Εμβύθιση 3,22 1,10

Κοινωνική αλληλεπίδραση 3,62 1,02
Βελτίωση γνώσης 3,98 0,93

Πίνακας 2 Περιγραφική στατιστική του ερωτηματολογίου EGameFlow

Αναλυτικότερα  αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  το  50,9%  των  συμμετεχόντων
έδωσαν θετικές απαντήσεις  στις ερωτήσεις  που αφορούσαν τη συγκέντρωση,  το
64,86% δήλωσε πως ήταν σαφής ο στόχος του παιχνιδιού και  το 51,35% ότι η
ανατροφοδότηση  του  παιχνιδιού  στις  δράσεις  του  ήταν  καλή.  Συνεχίζοντας  το
57,43%  ήταν  αρκετά  «δύσκολο»  και  οι  προκλήσεις  ανταποκρίνονταν  στις
ικανότητές του, το 54,95% απάντησε θετικά στο ότι είχε έλεγχο στην πορεία του
παιχνιδιού  και  το  57,88% ότι  το  παιχνίδι  προκάλεσε  την  επικοινωνία  με  άλλα
άτομα σχετικά με αυτό. Έπειτα, επιβεβαιώνοντας το χαμηλότερο μέσο όρο που είχε
η  «Εμβύθιση»  σχετικά  με  τους  υπόλοιπους  παράγοντες,  μονάχα  το  41,31%



απάντησε  θετικά  σε  σημάδια  που  υποδεικνύουν  ότι  είναι  στην  κατάσταση  της
απάντησης.  Τέλος,  το  72,7%  των  συμμετεχόντων  απάντησαν  θετικά  πως  το
παιχνίδι τον βοήθησε να μάθει σχετικά με το θέμα του, που είναι η παρενόχληση
στο χώρο του αθλητισμού.

Συμπέρασμα

Συνολικά  τα  αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  του  σοβαρού  παιχνιδιού
δείχνουν πως η γνώμη των φοιτητών ήταν θετική. Το ερωτηματολόγιο USE δείχνει
πως οι συμμετέχοντες θεώρησαν το παιχνίδι εύκολο να μάθεις να το χρησιμοποιείς.
Επιπλέον  μέσω  του  EGameFlow  ήταν  ξεκάθαρο  πως  το  παιχνίδι  προσέφερε
ευχαρίστηση στου χρήστες, εξαιρώντας ίσως την εμβύθιση που ήταν αναμενόμενο
καθώς  αυτό  το  είδος  του  παιχνιδιού  αποτελείται  από  μια  σειρά  σεναρίων  και
απαιτεί λίγη διάδραση του χρήστη με αυτό.
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