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Περίληψη

Σκοπός  της  παρούσας  μελέτης  ήταν  η  διερεύνηση  των  επιδράσεων  της  μεθόδου
Αναπτυξιακής  Κίνησης  της  Sherborne  (SDM)  στη  σωματική  αυτοαντίληψη  και
αυτοεκτίμηση  μαθητών  προεφηβικής  ηλικίας,  σε  σύγκριση  με  το  μάθημα  της
Φυσικής Αγωγής. Το δείγμα αποτέλεσαν 126 μαθητές/τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, οι
οποίοι επιλέχθηκαν με τη χρήση δειγματοληψίας ευκολίας. Για την αξιολόγηση της
σωματικής  αυτοαντίληψης  και  αυτοεκτίμησης  του  δείγματος  χρησιμοποιήθηκε  η
εγκυροποιημένη  ελληνική  εκδοχή  (Kolovelonis,  Mousouraki,  Goudas  &
Michalopoulou, 2013) του ερωτηματολογίου CY-PSPP (Whitehead, 1995) για παιδιά
προεφηβικής ηλικίας. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν αναλύσεις
διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Από τα αποτελέσματα της έρευνας
παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις σε όλους τους μαθητές/τριες του δείγματος
μόνο στον παράγοντα «Αθλητική  Ικανότητα» του ερωτηματολογίου,  στοιχείο  που
αναδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι πιο ευαίσθητος, σε σχέση με τους
υπόλοιπους, στη συμμετοχή των μαθητών σε κινητικές εμπειρίες και σε αθλητικές
δραστηριότητες,  προσανατολισμένες  στην  προσωπική  βελτίωση.  Από  τις  θετικές
τάσεις  που  παρατηρήθηκαν  στους  υπόλοιπους  παράγοντες  του  ερωτηματολογίου
στην πειραματική ομάδα, προτείνεται  η μελλοντική διεξαγωγή μίας έρευνας,  στην
οποία  το  παρεμβατικό  πρόγραμμα  θα  έχει  μεγαλύτερη  χρονική  διάρκεια.  Τα
ευρήματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη μελλοντική
ένταξη της μεθόδου SDM στα επίσημα ΑΠΣ του μαθήματος της ΦΑ, εφόσον μέσα
από τα περιεχόμενά της μπορούν να επιτευχθούν ταυτόχρονα και ισόρροπα όλοι οι
στόχοι του. 

Λέξεις  -  κλειδιά:  Sherborne  Developmental  Movement,  σωματική  αυτοαντίληψη,
αυτοεκτίμηση, αθλητική ικανότητα.  

Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία τάση για εφαρμογή εναλλακτικών
ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης, οι οποίες
δίνουν έμφαση στην πολύπλευρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών. Μία
τέτοια μέθοδο αποτελεί και η Αναπτυξιακή Κίνηση της Sherborne (SDM), μέσα από
την  οποία  έχουν  παρατηρηθεί  σημαντικές  βελτιώσεις  στον  κινητικό  και  στον
ψυχοκοινωνικό  τομέα  ανάπτυξης  των  συμμετεχόντων.  Συγκεκριμένα,  η  SDM
αποτελεί μία κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο, η οποία μπορεί μέσα από την απλή και
προσιτή μορφή των εμπειριών της  να δημιουργήσει  μία αίσθηση επίτευξης  στους
συμμετέχοντες  (Hill,  2006)  και  επομένως  να  επηρεάσει  θετικά  την αυτοεκτίμησή
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τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της μεθόδου
SDM στη σωματική αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση παιδιών προεφηβικής ηλικίας
(10-12 ετών) και συγκεκριμένα μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Η  Αναπτυξιακή  Κίνηση  της  Sherborne  (SDM:  Sherborne  Developmental
Movement)  αποτελεί  μία  κινησιοπαιδαγωγική  μέθοδο,  την  οποία  δημιούργησε  η
Veronica  Sherborne  (1922-1990),  καθηγήτρια  φυσικής  αγωγής,  χορού  και
φυσιοθεραπεύτρια.  Η  μέθοδος  SDM  βασίστηκε  στη  θεωρία  του  συστήματος
παρατήρησης και ανάλυσης της κίνησης του Rudolf Von Laban (1879-1958), ενώ η
φιλοσοφία της στηρίχθηκε στην πεποίθηση της Sherborne ότι όλα τα παιδιά έχουν
δύο βασικές  ανάγκες:  1) να αισθάνονται άνετα μέσα στο σώμα τους, αποκτώντας
παράλληλα σωματική αυτοκυριαρχία και 2) να είναι ικανά να διαμορφώνουν σχέσεις
(Sherborne, 2001, σ. xiii). 

Με βάση τα παραπάνω, η ίδια ανέπτυξε δύο είδη εμπειριών: α) τις εμπειρίες
επίγνωσης του εαυτού  και  β) τις  εμπειρίες  επίγνωσης των άλλων.  Η ανάπτυξη της
αυτοαντίληψης  και  της  αυτοεκτίμησης  των  συμμετεχόντων  αποτελούν  βασικούς
στόχους  της  μεθόδου  SDM, οι  οποίοι  μπορούν  να  επιτευχθούν  μέσα από:  1)  την
αναβίωση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η σωματική τους αυτοαντίληψη
κατά τις πρώτες φάσεις της ανάπτυξής τους, διαμέσου των εμπειριών επίγνωσης του
εαυτού, 2) την επανάληψη του τρόπου με τον οποίο συγκροτείται η κοινωνική τους
αυτοαντίληψη  και  η  αυτοεκτίμησή  τους,  διαμέσου  των  εμπειριών  επίγνωσης  των
άλλων (Μουσουράκη, 2019). 

Η εφαρμογή της μεθόδου SDM σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής
ηλικίας  έχει  αποδειχθεί  ότι  μπορεί  να  επιφέρει  σημαντικές  βελτιώσεις  στην
αυτοεκτίμηση, στην αυτοπεποίθηση και στην αυτοαντίληψη τους, όπως φαίνεται από
αρκετές  έρευνες  (Filer,  2007;  Marsden,  Hare  & Weston,  2007;  Marsden,  Hair  &
Weston, 2004). Επίσης, από τα αποτελέσματα έρευνας που εφαρμόστηκε η μέθοδος
SDM σε μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου, προέκυψε ότι μπορεί να επιφέρει
θετικές επιδράσεις στη σωματική αυτοαντίληψη των εφήβων, εφόσον τους βοήθησε
να αποδεχθούν περισσότερο το σώμα τους και να αποκτήσουν μία πιο ρεαλιστική
«ιδανική εικόνα» για αυτό (Μουσουράκη, 2007). 

Μεθοδολογία

Δείγμα:  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  συνολικά  126  μαθητές/τριες  τυπικής
ανάπτυξης (48 αγόρια και 78 κορίτσια) που φοιτούσαν στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ τάξη
(M.O.=129.28,  Τ.Α.=6.60 μήνες)  και  προέρχονταν από δύο δημοτικά σχολεία  της
Αθήνας.  Η επιλογή των σχολείων έγινε  με  βάση τις  δυνατότητες  πρόσβασης των
ερευνητών σε αυτά (δειγματοληψία ευκολίας). 

Ερευνητικά  μέσα:  1)  η  εγκυροποιημένη  για  παιδιά  προεφηβικής  ηλικίας
ελληνική  εκδοχή (Kolovelonis,  Mousouraki,  Goudas & Michalopoulou,  2013) του
ερωτηματολογίου σωματικής αυτοαντίληψης-αυτοεκτίμησης CY-PSPP (Whitehead,
1995)  και  2)  μέθοδος  SDM  προσαρμοσμένη  στις  αναπτυξιακές  ανάγκες  του
δείγματος.

Ερευνητική  διαδικασία:  Το  ερωτηματολόγιο  δόθηκε  για  συμπλήρωση  σε
όλους τους μαθητές/τριες του δείγματος πριν και αμέσως μετά από την εφαρμογή της
παρέμβασης.  Το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες:  πειραματική και  ελέγχου,  έτσι
ώστε κάθε ομάδα να περιλαμβάνει δύο τμήματα από κάθε τάξη (quasi-experimental).
Στην πειραματική ομάδα εφαρμόστηκε η μέθοδος SDM για 8 διδακτικές ώρες, ενώ
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στην  ομάδα  ελέγχου  εφαρμόστηκε  το  ΑΠΣ του  μαθήματος  της  ΦΑ για  τον  ίδιο
αριθμό ωρών. 

Στατιστική  ανάλυση: Για  την  επεξεργασία  και  τη  στατιστική  ανάλυση  των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (έκδοση 19). Η περιγραφή
των  αποτελεσμάτων  βασίστηκε  στην  ανάλυση  των  Μ.Ο.  και  των  Τ.Α.  Αρχικά
πραγματοποιήθηκαν Τ-test σε κάθε παράγοντα του ερωτηματολογίου για τον έλεγχο
στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων. Τέλος,  για τον έλεγχο
στατιστικά  σημαντικών  αλληλεπιδράσεων  μεταξύ  της  ανεξάρτητης  μεταβλητής
ομάδα και  της  επαναλαμβανόμενης/εξαρτημένης  μεταβλητής  μέτρηση
πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις  διακύμανσης  με  επαναλαμβανόμενες  μετρήσεις  (2-
way Repeated Measures Anova). 

Αποτελέσματα

Από τα αποτελέσματα των T-test για κάθε παράγοντα του ερωτηματολογίου
CY-PSPP δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, γι’ αυτό
ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν αναλύσεις διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες
μετρήσεις  (2-way  Repeated  Measures  Anova).  Από  τις  αναλύσεις  αυτές,  δεν
προέκυψε  στατιστικά  σημαντική  αλληλεπίδραση  ανάμεσα  στην  ανεξάρτητη
μεταβλητή «ομάδα» στην επαναλαμβανόμενη μεταβλητή «μέτρηση» (F(1,118)=1.284,
p= .259> .05). Αντίθετα προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο
βαθμίδων της «μέτρησης», δηλαδή μεταξύ της αρχικής και της τελικής μέτρησης της
έρευνας (F(1,118=4.272, p= .041< .05, η²= .035). Αυτό πιθανόν σημαίνει ότι όλοι οι
συμμετέχοντες  (Ν=126)  βελτίωσαν  τις  επιδόσεις  τους  στον  παράγοντα  Αθλητική
Ικανότητα  από την αρχική  (Μ.Ο.=3.17,  Τ.Α.±  .58)  στην τελική  (Μ.Ο.=3.26,  Τ.Α.
± .62) μέτρηση. Συγκεκριμένα προέκυψε ότι η πειραματική ομάδα (Ν=64) βελτίωσε
το σκορ της στον παραπάνω παράγοντα από την αρχική (Μ.Ο.= 3.12, Τ.Α.± .61) στην
τελική μέτρηση (Μ.Ο.= 3.26, Τ.Α.± .60), αλλά και η ομάδα ελέγχου (Ν=62) βελτίωσε
το σκορ της  στον ίδιο  παράγοντα από την αρχική  (Μ.Ο.= 3.21,  Τ.Α.±  .54)  στην
τελική μέτρηση (Μ.Ο.= 3.25, Τ.Α.± .64). Αντίθετα, στους υπόλοιπους παράγοντες
του  ερωτηματολογίου  (Φυσική  Κατάσταση,  Σωματική  Δύναμη,  Σωματική
Ελκυστικότητα, Σωματική Αυτοεκτίμηση και  Συνολική Αυτοεκτίμηση)  δεν προέκυψε
σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στις μεταβλητές «ομάδα» και «μέτρηση», ούτε
και σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο βαθμίδων της τελευταίας. 

Συζήτηση - συμπεράσματα

Η  βελτίωση  που  παρουσίασαν  όλοι  οι  μαθητές/τριες  του  δείγματος  στον
παράγοντα Αθλητική Ικανότητα του ερωτηματολογίου σωματικής αυτοαντίληψης και
αυτοεκτίμησης (CY-PSPP) στην τελική μέτρηση σημαίνει, ότι τόσο οι μαθητές που
συμμετείχαν στα προγραμματισμένα μαθήματα της ΦΑ του σχολείου, όσο και εκείνοι
που συμμετείχαν στη μέθοδο SDM, βελτίωσαν την αντίληψή τους σχετικά με την
αθλητική τους ικανότητα, δηλαδή την ικανότητά τους να μαθαίνουν νέα αθλήματα,
να  αποκτούν  νέες  κινητικές  δεξιότητες  και  να  αισθάνονται  άνετα  σε  αθλητικούς
χώρους. Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη αρκετών ερευνητών, ότι η αθλητική
ικανότητα  αποτελεί  έναν  τομέα  της  σωματικής  αυτοαντίληψης  που  είναι  πιο
ευαίσθητος  στη  συμμετοχή  των  παιδιών  σε  κινητικές  εμπειρίες  και  αθλητικές
δραστηριότητες, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στο παιχνίδι και δίνουν έμφαση
στην ατομική βελτίωση (Goudas, Biddle & Fox, 1994; Digelidis et al., 2003). 
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Σε άλλους τομείς της σωματικής αυτοαντίληψης, όπως η Φυσική Κατάσταση
και η  Σωματική Δύναμη δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές,  πιθανόν λόγω
του  ότι  είναι  πιο  ευαίσθητοι  σε  παρεμβάσεις  που  προάγουν  στοχευμένα  τις
αντίστοιχες  φυσικές  ικανότητες  (McIntyre  et  al.,  2015)  και  λόγω  των  αρχικών
υψηλών επιδόσεών  τους.  Επίσης,  η  αντίληψη της  Σωματικής  Ελκυστικότητας των
παιδιών  προεφηβικής  ηλικίας  φαίνεται  ότι  επηρεάζεται  περισσότερο  από  τα
κοινωνικο-πολιτισμικά πρότυπα που προβάλλονται μέσα από τα Μ.Μ.Ε. και λιγότερο
από  προγράμματα  άσκησης  (McCabe,  Ricciardelli  &  Ridge,  2006).  Ακόμα
παρατηρήθηκε,  ότι  οι  ανώτεροι  ιεραρχικά  τομείς  της  σωματικής  αυτοαντίληψης:
Σωματική και  Συνολική Αυτοεκτίμηση παρουσιάζουν μεγαλύτερη  σταθερότητα στο
χρόνο, ενισχύοντας τα συμπεράσματα άλλων ερευνών (Hattie, 1992; Marsh & Yeung,
1998). 

Εν  κατακλείδι,  προκειμένου  να  ενταχθεί  η  μέθοδος  SDM  στα  ΑΠΣ  των
τελευταίων τάξεων του δημοτικού, χρειάζεται να εξαντληθούν οι επιδράσεις της στη
σωματική αυτοαντίληψη - αυτοεκτίμηση παιδιών προεφηβικής ηλικίας, καθώς και σε
άλλους τομείς της ανάπτυξής τους (κινητικό και ψυχοκοινωνικό). Στο πλαίσιο αυτό,
προτείνεται  να  εξεταστεί  μελλοντικά  η  εφαρμογή  της  για  μεγαλύτερο  χρονικό
διάστημα,  στοιχείο  που  ενισχύεται  από  άλλες  σχετικές  έρευνες  με  μεγαλύτερη
διάρκεια  (3  έως  6  μήνες),  καθώς  και  από  τη  θετική  τάση  που  παρουσίασε  η
πειραματική ομάδα στους παραπάνω εξεταζόμενους παράγοντες.   
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