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ΣΚΟΠΟΣ

 Η διερεύνηση του βαθμού 

ενημέρωσης και των απόψεων 

κολυμβητών και κολυμβητριών 

για τη χρήση απαγορευμένων 

ουσιών και μεθόδων στον 

αθλητισμό



ΔΕΙΓΜΑ

 Το δείγμα αποτέλεσαν 75 

άτομα, 48 άνδρες και 27 

γυναίκες με μέση ηλικία τα 16,6 

έτη (εύρος ηλικίας: 13 - 25 έτη)  

και μέση προπονητική ηλικία 

τα 9,6 έτη



ΜΕΘΟΔΟΣ

 Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε 

ερωτηματολόγιο δεκαπέντε 

ερωτήσεων για διερεύνηση κυρίως 

των γνώσεών τους αναφορικά με 

τη χρήση απαγορευμένων ουσιών 

και μεθόδων στον αθλητισμό



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (mean ± SD)

 ΠΑΡΑΓΩΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Factor Analysis)

SPSS, IBM, version 24.0



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ι

Οι κολυμβητές-τριες σε ποσοστό 62,7% 

δε γνώριζαν τον ισχύοντα κατάλογο 

ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ

Αξιολόγησαν τις γνώσεις τους γύρω 

από το ντόπινγκ στο 5,4 σε 10βάθμια 

κλίμακα



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙI
Το 93,3% των ερωτηθέντων γνώριζε ότι 

το ντόπινγκ μπορεί να οδηγήσει σε 

διαταραχές της υγείας

το 11,1% των κολυμβητών-τριων 

δήλωσε ότι θα έκανε χρήση 

απαγορευμένης ουσίας επικίνδυνης για 

την υγεία αν αυτή δεν ανιχνευόταν 

αλλά θα τους προσέφερε ένα 

ολυμπιακό μετάλλιο



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙII

Ο πρώτος παράγοντας αφορούσε 

τις μικρότερες ηλικίες 

καταδεικνύοντας περιορισμένη 

γνώση για το ντόπινγκ και την 

άποψη ότι είναι απαραίτητο σε 

υψηλό αγωνιστικό επίπεδο



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙV

 Ο δεύτερος παράγοντας 

αναφερόταν στους κολυμβητές-τριες 

μεγαλύτερης ηλικίας εμφανίζοντας 

καλύτερη γνώση για το ντόπινγκ 

χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται η 

αντίληψη ότι το ντόπινγκ είναι 

απαραίτητο στον πρωταθλητισμό



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαπιστώνεται ότι πρέπει να γίνεται 
ενημέρωση κυρίως των νέων αθλητών 
γύρω από το ντόπινγκ ενώ ιδιαίτερα 

ανησυχητικό είναι το εύρημα της 
άποψης σε όλες τις ηλικίες ότι το 

ντόπινγκ είναι απαραίτητο για την 
επίτευξη αγωνιστικών επιτυχιών στον 

πρωταθλητισμό 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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