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Περίληψη
Η συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής, και πιο συγκεκριµένα σε υπαίθριες δραστηριότητες, παρέχει την
ευκαιρία στους συµµετέχοντες να αποκοµίσουν πολλαπλά οφέλη (σωµατικά, κοινωνικά και ψυχολογικά). Στο
κείµενο που ακολουθεί εξετάζονται ο τρόπος επίδρασης των υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής στα άτοµα
που συµµετέχουν σε δραστηριότητες αυτού του είδους, καθώς και τα ψυχολογικά οφέλη που είναι δυνατόν να
προκύψουν. Πολλοί ερευνητές δίνουν µεγάλη έµφαση στα ψυχολογικά και κοινωνικά οφέλη που ακολουθούν
τη συµµετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες. Οι συµµετοχή σε αυτές συνδέεται µε µία σειρά συναισθηµάτων,
όπως η επίτευξη, η ικανοποίηση, η ευχαρίστηση, η επιτυχία, τα οποία δυναµώνουν και προστατεύουν την
ψυχική υγεία των συµµετεχόντων. Επιπρόσθετα, µέσα από την κοινωνική και ψυχική ενεργοποίηση του ατόµου
που συµµετέχει σε υπαίθριες δραστηριότητες και καλείται να αντιµετωπίσει κάποιες προκλήσεις, µπορούν να
αναπτυχθούν βασικές ψυχολογικές δεξιότητες όπως η δεξιότητα εξερεύνησης του εαυτού, η αυτογνωσία, και ο
αυτοέλεγχος (Kaplan 1984, Scherl 1989). Στο παρόν άρθρο, τα ψυχολογικά οφέλη, οι δυσκολίες και προκλήσεις
που σχετίζονται µε τη συµµετοχή σε υπαίθριες δρστηριότητες αναψυχής αναφέρονται και ερµηνεύονται.
Λέξεις Κλειδιά: Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, πρόκληση, ψυχολογικά οφέλη.
Abstract
Participation in recreational activities and more specifically in outdoor programs, offers to the participants a
great opportunity for experiencing multiple benefits (physical, social, and psychological). This article, examines
the way that outdoor recreational activities influence the participants’ psychology and the psychological benefits
that may result from their participation. A number of researchers accentuated the psychological and social
benefits that ensue peoples’ engagement with outdoor recreation. Participation in these activities has been
associated with emotions, such as achievement, satisfaction, pleasure, exhilaration, and success, which enhance
and protect one’s psychological well-being. In addition, through the social and psychological activation of the
individual who participates in outdoor activities and faces its challenges, psychological skills, such as selfexploration, self-awareness, and self-control can be developed (Kaplan, 1984; Scherl, 1989). In this manuscript
the psychological benefits, the difficulties and challenges that relate to one’s participation in outdoor activity
programs are presented and discussed.
Key Words: Outdoor recreational activities, challenge, psychological benefits.
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Γενική Εισαγωγή
Την µια µονότονη ηµέρα άλλη µονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν τα ίδια πράγµατα, θα
ξαναγίνουν πάλι…Μήνας περνά και φέρνει άλλον µήνα…Αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει
είναι τα χθεσινά τα βαρετά εκείνα. Και καταντά το αύριο πια σαν αύριο να µη µοιάζει.
Οι Καβαφικοί αυτοί στίχοι από το ποίηµα «Μονοτονία», θίγουν την πλήξη και την µονοτονία που
συχνά χαρακτηρίζει τον ‘ελεύθερο χρόνο’ του σύγχρονου ανθρώπου. Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία, σχόλη
και αναψυχή, είναι όροι σηµαντικοί για τη ζωή µας στη σηµερινή εποχή. Οι όροι αυτοί δεν είναι ταυτόσηµοι,
αλλά θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως συµπληρωµατικοί, καθώς η αναψυχική δραστηριοποίηση είναι ένα
είδος σχόλης, ένας τρόπος προσδιορισµού του ελεύθερου χρόνου. «Η σχόλη έχει αναφερθεί ως δραστηριότητα,
στάση και ως κατάσταση του µυαλού» (σελ. 4) (Weiskopf 1982). Η αναφορά αυτή σχετικά περιπλέκει την
κατανόηση του όρου σχόλη. Ένας περισσότερο κατανοητός ορισµός περιγράφει την σχόλη ως «… εκείνη την
χρονική περίοδο που βρίσκετε στην πλήρη διάθεση του ατόµου, αφού έχει ολοκληρώσει τις εργασιακές και έχει
εκπληρώσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του. Οι ώρες σχόλης είναι µια περίοδος ελευθερίας, κατά την οποία ο
άνθρωπος µπορεί να εµπλουτίσει τις αξίες του ως ανθρώπινο oν και ως δηµιουργικό µέλος της κοινωνίας του»
(σελ. 15) (Editorial Advisory Board 1972). Η σχόλη λοιπόν, αφορά δραστηριοποίηση πέρα από την
υποχρεωτική εργασιακή, οικογενειακή και κοινωνική δραστηριοποίηση, στην οποία καταφεύγει κάποιος µε τη
θέλησή του, µε στόχο είτε την χαλάρωση, την διασκέδαση, είτε την διεύρυνση των γνώσεών του, αλλά και την
εξάσκησή της δηµιουργικότητάς του. Η ελευθερία χρόνου, στάσεων και επιλογών είναι βασικά στοιχεία της
σχόλης. Οι Mundy και Odum (1979) υποστηρίζουν ότι κατά την σχόλη, το άτοµο έχει την ελευθερία να επιλέξει
σηµαντικές για αυτόν εµπειρίες, οι οποίες τη δεδοµένη στιγµή συµβαδίζουν µε τα συναισθήµατα και τις
ανάγκες του. Με τον ορισµό αυτό διαφοροποιείται η σχόλη από την ιδέα ότι ‘δεν δραστηριοποιούµαι, δεν κάνω
τίποτα’. Η σχόλη είναι µια θετική στάση, ενώ η οκνηρότητα είναι αρνητική στάση.
Κατά τον Brightbill (1966), το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της σχόλης είναι ότι υφίσταται ως
αποτέλεσµα της δραστηριοποίησης του ατόµου. Για πολλούς ανθρώπους η εργασία δεν παρέχει ευκαιρίες για
βέλτιστη ανάπτυξη και καλλιέργεια, έτσι καλείται η σχόλη να δώσει αυτές τις ευκαιρίες. Ο Weiskopf (1982)
υποστηρίζει ότι «η σχόλη έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τα άτοµα να αντιληφθούν το πλήρες δυναµικό τους
και να ζήσουν µια ζωή µε ποιότητα. Η σχόλη, πέρα από την παροχή ψυχαγωγίας, χαράς και ευχαρίστησης,
µπορεί να βοηθήσει ένα άτοµο, όπως αναφέρει ο Maslow, ‘να γίνει ο καλύτερος που µπορεί να γίνει’…» (σελ.
11). Αυτή η δραστηριοποίηση ή θετική στάση της σχόλης µπορεί να εκφραστεί µέσα από δραστηριότητες
αναψυχής.
Κατά τους Carlson, MacLean, Deppe και Peterson (1979), αναψυχή είναι µια ευχάριστη εµπειρία
σχόλης στην οποία ένα άτοµο συµµετέχει εθελοντικά και από την οποία λαµβάνει άµεση ικανοποίηση. Οι ίδιοι
συγγραφείς επισηµαίνουν, ότι ενώ η αναψυχή από πολλούς θεωρείται ως τρόπος χαλάρωσης και ανανέωσης,
πλέον αναγνωρίζεται και η αξία της ως κοινωνικός θεσµός για την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου. Οι Gray
και Gebben (1974), περιγράφουν την αναψυχή ως συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου, η οποία απορρέει
από συναισθήµατα επιδεξιότητας, επίτευξης, ευχαρίστησης, αποδοχής, επιτυχίας, προσωπικής αξίας, και
απόλαυσης. Η αναψυχή λοιπόν αφορά την έκφραση των ατοµικών ενδιαφερόντων και αναγκών, οι οποίες
επιζητούν ικανοποίηση.
Πολλαπλές είναι οι επιλογές του ατόµου ως προς το είδος αναψυχής που θα επιλέξει να ακολουθήσει.
Η επιλογή αυτή εξαρτάται από την διάθεση και τις ανάγκες του ατόµου, αλλά και από τις ψυχικές, σωµατικές
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και υλικές δυνατότητες του. Η αναψυχή είναι µία πολύ προσωπική επιλογή. Αυτό που χαρακτηρίζεται ως
δραστηριότητα αναψυχής από ένα άτοµο, µπορεί να είναι ταλαιπωρία για κάποιο άλλο άτοµο. Aναψυχικές
εµπειρίες µπορούν να προέλθουν από κλειστό, αλλά και ανοιχτό περιβάλλον. Στο κείµενο που ακολουθεί
εξετάζονται οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τα ψυχολογικά οφέλη που προέρχονται από αυτές.
Υπαίθριες ∆ραστηριότητες Αναψυχής
Ως υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής ορίζονται οι δραστηριότητες που διεξάγονται σε υπαίθριους
χώρους και η εκτέλεσή τους περιλαµβάνει κάποια µορφή αλληλεπίδρασης µεταξύ των συµµετεχόντων και του
περιβάλλοντα χώρου (Miles & Priest 1990). Οι χώροι αυτοί µπορεί να αποτελούν µέρος του φυσικού
περιβάλλοντος ή να είναι τεχνητό περιβάλλον, ειδικά σχεδιασµένο για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων
αναψυχής. Η αλληλεπίδραση µεταξύ περιβάλλοντος και ανθρώπου δηµιουργεί το κύριο χαρακτηριστικό αυτών
των δραστηριοτήτων, την ‘πρόκληση’ (Miles & Priest 1990). Οι προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίσουν
όσοι συµµετέχουν, είναι αυτές που µπορούν να αποφέρουν οφέλη.
Τα προγράµµατα υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής χαρακτηρίζονται από το ότι δεν έχουν σαν
κεντρικό στόχο τη σωµατική και κινητική βελτίωση, ανάπτυξη, ενδυνάµωση των συµµετεχόντων, αλλά την
ικανοποίηση και ευχαρίστηση αυτών, µε αποτέλεσµα τα οφέλη να προκύπτουν αβίαστα. Επιπρόσθετα,
προσφέρουν ερεθίσµατα και παρακίνηση στους συµµετέχοντες για δια-βίου-άσκηση, χωρίς απαιτήσεις και
προσδοκίες υψηλής απόδοσης. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει µια από τις βασικές αρχές των υπαίθριων
δραστηριοτήτων, η οποία ανφέρει ότι ‘…καθένας συµµετέχει ως το σηµείο που θέλει και επιλέγει’ (Priest &
Guss 1997). Η πίεση λοιπόν της απόδοσης, βελτίωσης ή εξάσκησης αντικαθίσταται από την ελεύθερη επιλογή
και έκφραση του ατόµου.
Η επιτυχία ενός προγράµµατος υπαίθριας αναψυχής βασίζεται στη σύνδεση της δραστηριότητας µε
κάποιο/α συναίσθηµα/τα, ώστε ο συµµετέχων να βιώσει καλύτερα την εµπειρία και να αποκοµίσει περισσότερα.
Συναισθήµατα που συχνά συνδέονται µε τις υπαίθριες δραστηριότητες είναι η ικανοποίηση, η ευχαρίστηση, η
δυσκολία, η ευκολία, η επιτυχία, η αποτυχία, η απογοήτευση, ή η αποθάρρυνση, τα οποία συντελούν στο να
κατανοήσει ο συµµετέχων την εµπειρία (βίωµα). Κατά τους Priest και Gass (1997), ο συµµετέχων µαθαίνει
µέσα από τα παρακάτω βιώµατα:
1.

Στοχασµό, εξερεύνηση της δραστηριότητας (και εµπειρίας)

2.

Αξιολόγηση της δραστηριότητας (και εµπειρίας)

3.

Ανάλυση λαθών, αποτυχιών (και εµπειρίας)

4.

Επίδραση των αποφάσεων που παίρνονται κατά τη δραστηριότητα (και εµπειρία)

5.

Πρόληψη συνεπειών

6.

Κατανόηση εµπειριών και µεταφορά βιωµάτων στην καθηµερινή ζωή.

Για να επέλθουν εποµένως, µέγιστα οφέλη από τις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, χρειάζεται να
αναγνωριστούν οι ανάγκες και οι τρόποι µε τους οποίους µαθαίνει το άτοµο µέσα από την εµπειρία που βιώνει
(Stewart, Harada, Fujimoto, & Nagazumi 1996). Αυτή η αναγνώριση αποτελεί και τη µεγαλύτερη πρόκληση για
το µέλλον της αναψυχής (Weiskopf 1982). Οι Gray και Gebben (1974), περιγράφοντας την αναψυχή ως
συναισθηµατική κατάσταση, η οποία εκρέει από διάφορα συναισθήµατα (επιδεξιότητας, επίτευξης,
προσωπικής αξίας, κ.α.), συνδέουν την αναψυχή µε συναισθήµατα και αποκαλύπτουν ένα χώρο γεµάτο
ψυχολογικά οφέλη .
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Σχετικές Θεωρίες & Ανασκόπηση Σχετικών Ερευνών
Η έρευνα στο χώρο της υπαίθριας αναψυχής και πιο συγκεκριµένα στο χώρο των ψυχολογικών
οφελειών που µπορεί κάποιος να αποκοµίσει από συµµετοχή σε αυτές, βρίσκεται σε εµβρυακό στάδιο. Παρόλο
που ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ύπαιθρος έχει θεραπευτικές ιδιότητες και µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές
αλλαγές στη αντίληψη και εικόνα του ατόµου που συµµετέχει, λίγες προσπάθειες έχουν γίνει για να εξηγήσουν
τον τρόπο µε τον οποίο επιδρά η ύπαιθρος στην ψυχολογική ευηµερία και πώς αλλάζουν τα άτοµα ως συνέπεια
της παραµονής τους σε αυτήν (Scherl 1989). Τα τελευταία χρόνια, θεωρίες από το χώρο της ψυχολογίας του
αθλητισµού και της άσκησης προσαρµόζονται στις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, µε στόχο να
ερµηνεύσουν διάφορα χαρακτηριστικά στοιχεία και οφέλη που σχετίζονται µε αυτές. Παρά ταύτα, έως σήµερα
δεν υπάρχει σηµαντική ερευνητική τεκµηρίωση. Βασικά στοιχεία των υπαίθριων δραστηριοτήτων, όπως οι
λόγοι συµµετοχής σε αυτές, η πνευµατική υγεία των συµµετεχόντων, τα συναισθήµατα, η ιδανική διέγερση,
αλλά και η πλήρης απορρόφηση που βιώνουν, καθώς και οι συµπεριφορές που εκδηλώνονται από τους
συµµετέχοντες, ερµηνεύονται από θεωρίες, όπως κατάστασης ροής, παρακίνησης, στόχων, προσδοκιών και
αυτό-αποτελεσµατικότητας, Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ουσιώδη για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και
την ανάπτυξη των ατόµων.
Κατά την Scherl (1989), µια σειρά από ψυχολογικά οφέλη µπορούν να προκύψουν από την συµµετοχή
σε υπαίθριες δραστηριότητες µε την παρέµβαση του αυτό-ελέγχου. Ο αυτοέλεγχος περιγράφεται ως µια
διαδικασία κατά την οποία η προσοχή του ατόµου στρέφεται προς τον εαυτό του, ως αποτέλεσµα καταστάσεων
που δεν µπορούν να ελεγχθούν. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τρία στοιχεία: (1) την αντίληψη του ατόµου
ότι δεν µπορεί να επηρεάσει ή να αλλάξει το εξωτερικό περιβάλλον, (2) την ισχυρή επίγνωση της
συναισθηµατικής, γνωστικής και σωµατικής κατάστασης του ατόµου και (3) την αναγνώριση του εαυτού του
ως µέρος µιας περιβαλλοντικής συνδιαλλαγής. Έτσι, µέσα από την διαδικασία του αυτό-ελέγχου, όπου η
προσοχή του ατόµου στρέφεται προς το εσωτερικό του, το αυτό-συναίσθηµα σε διάφορους τοµείς της ζωής του
µπορεί να ενισχυθεί (Scherl 1989). Καθώς στην ύπαιθρο δεν υπάρχουν πολλοί δίοδοι διαφυγής από το παρόν,
ενισχύεται η επίγνωση των συναισθηµατικών και σωµατικών αισθήσεων, οι οποίες διεγείρουν την αυτόαντίληψη. Η επιτυχηµένη αντιµετώπιση προκλητικών καταστάσεων, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον
συµµετέχοντα, είναι µια ακόµη ανταµοιβή. Ο συµµετέχων γίνεται καλός γνώστης των ικανοτήτων του όταν
δείχνει αυτό-έλεγχο. Η επίγνωση ότι µπορεί να αντιµετωπίσει προκλητικές δραστηριότητες µε τον αυτό-έλεγχο,
µπορεί να δώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση στα άτοµα. Αυτό θα χτίσει την αυτοπεποίθηση τους ότι µπορούν
να αντιµετωπίσουν νέες καταστάσεις. Τέλος, η αυξηµένη αυτοπεποίθηση δίνει ένα µεγαλύτερο ρεπερτόριο
συµπεριφορών, οι οποίες αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της προσωπικής ελευθερίας του
ατόµου. Η ίδια συγγραφέας επισηµαίνει ότι κατά την αλληλεπίδραση ατόµου-υπαίθρου, η έλλειψη
ανταπόκρισης από την ύπαιθρο επιστρέφει τις συµπεριφορές των ανθρώπων πίσω στους ίδιους. Αυτή η
επιστροφή ενισχύει την αυτό-ανατροφοδότηση, η οποία µε τη σειρά της διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη
του ατόµου. Ο Kaplan (1984) βρήκε ότι κατά την παραµονή στην ύπαιθρο, η αίσθηση της απλότητας, της
ολοκλήρωσης και η ευαισθησία προς την φύση είναι οφέλη που διευκολύνουν την αυτογνωσία.
Η πνευµατική υγεία και εσωτερική παρακίνηση είναι παράγοντες που υποστηρίζουν την υγιή
ψυχολογική ανάπτυξη των ατόµων και αυτή µε τη σειρά της την ευηµερία (Ryan & Deci 2000). Έρευνες πάνω
σε δραστηριότητες αναψυχής, αναφέρουν την εσωτερική παρακίνηση, ως ένα σηµαντικό στοιχείο που οδηγεί
στην αρχική συµµετοχή καθώς και στην συστηµατική ενασχόληση των ατόµων µε δραστηριότητες αυτού του
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είδους (Priest & Guss 1997). Οι Ruskin και Shamir (1984) βρήκαν ότι δύο από τα τρία σηµαντικότερα κίνητρα
συµµετοχής σε κινητικές δραστηριότητες κατά τον ελέυθερο χρόνο σχετίζονταν µε τον εσωτερικό κόσµο των
συµµετεχόντων. Η συστηµατική συµµετοχή λοιπόν, επηρεάζεται από το αν οι δραστηριότητες: (1) προσφέρουν
ένταση, διέγερση-έξαψη και (2) προσφέρουν και διευκολύνουν τη χαλάρωση, ενώ συχρόνως απελεύθερώνουν
µια εσωτερική αίσθηση ψυχολογικής ευηµερίας (Ruskin & Shamir 1984). Η εσωτερική παρακίνηση θεωρείται
ως βασική πηγή ευχαρίστησης και ζωτικότητας, ενώ η διατήρηση αυτής της φυσικής τάσης δείχνει να είναι κάτι
δύσκολο στις µέρες µας (Ryan & Deci 2000). Μέσα από τη συµµετοχή σε προγράµµατα υπαίθριων
δραστηριοτήτων αναψυχής, όπου δίνεται έµφαση στην ικανοποίηση των ατοµικών αναγκών, στην ευχαρίστηση,
στην διερεύνηση του εαυτού και στην ανάπτυξη ικανοτήτων, ενόσω ταυτόχρονα απουσιάζουν τα στοιχεία του
υψηλού ανταγωνισµού και βελτίωσης επιδόσεων, δηµιουργείται έφορο έδαφος για την ενίσχυση και διατήρηση
της εσωτερικής παρακίνησης των συµµετεχόντων.
Από τη σκοπιά του Buss (2000), ουσιώδη εµπόδια για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ζωής και
ψυχολογικής υγείας αποτελούν η διαφορά που έχει προκύψει µεταξύ µοντέρνων και παραδοσιακών τρόπων
ζωής, καθώς και η καλλιέργεια των ανταγωνιστικών τάσεων του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
µια τάση κατά την οποία οι άνθρωποι αναπτύσσουν προτιµήσεις που έχουν να κάνουν µε προηγούµενες εποχές,
π.χ., προτιµούν το φυσικό περιβάλλον από αυτό των πόλεων, επιλέγουν να µετακινηθούν µε το ποδήλατο αντί
το αυτοκίνητο, αγοράζουν και καταναλώνουν φρέσκα λαχανικά εποχής αντί κατεψυγµένων, κ.α. Έτσι, σε
επίπεδο δραστηριοποίησης, πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν να κινηθούν στο φυσικό περιβάλλον, αρκεί αυτό
να παρέχει ασφάλεια, στέγη, φρέσκια τροφή και δυνατότητες κίνησης και εξερεύνησης (Buss 2000). Με αυτό
το σκεπτικό, κάποια άτοµα οδηγούνται στην αρχική συµµετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Η
ηρεµία, η αίσθηση της φυσικής οµορφιάς και διαφυγή από την πόλη είναι οφέλη που αυξάνονται καθώς τα
άτοµα περνούν από την αναψυχή εσωτερικών χώρων, στην αναψυχή στην ύπαιθρο και µετέπειτα στην
ανεξερεύνητη φύση (Rossman & Ylehla 1977). Βιώνοντας το φυσικό περιβάλλον, τα άτοµα αυτά έχουν την
ευκαιρία να αναπτύξουν και να προωθήσουν µηχανισµούς συνεργασίας και να αφήσουν σε λανθάνουσα
κατάσταση τους µηχανισµούς που υποστηρίζουν τον ανταγωνισµό. Κατά τους Seligman και Csiksentmihalyi
(2000) αυτό είναι ένα σηµαντικό όφελος καθώς οι συνθήκες της εποχής στην οποία ζούµε, έχουν τη δυνατότητα
να οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα εγωισµού και στην αποξένωση των ανθρώπων µεταξύ τους.
Οι Seligman και Csiksentmihalyi (2000), κατέγραψαν τα χαρακτηριστικά που κάνουν την ανθρώπινη
ζωή αξιόλογη ως: ελπίδα, σοφία, δηµιουργικότητα, οραµατισµός, κουράγιο, πνευµατικότητα, ευθύνη και
επιµονή. Αυτά τα χαρακτηριστικά λειτουργούν και σαν ασπίδα προστασίας έναντι σε ψυχικές δυσκολίες. Η
ευηµερία λοιπόν, έχει σχετιστεί µε την ευκαιρία που δίνεται στα άτοµα να επιλέξουν συµπεριφορές που τους
κάνουν να νιώθουν ζωντανοί, ικανοί και δηµιουργικοί. Οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής παρέχουν αυτές
τις ευκαιρίες µέσα από τις προκλήσεις που δηµιουργούν. Μερικές από τις προκλήσεις που δηµιουργούνται στην
ύπαιθρο είναι: η ανάγκη λειτουργίας των συµµετεχόντων µέσα στο φυσικό περιβάλλον, η διαφυγή από τη
ρουτίνα των αστικών κέντρων, η λειτουργία µε απλότητα, οι νέες γνωριµίες, η συµβίωση µε αγνώστους, η
συνεργασία µε αγνώστους. Ο Hultsman (1996) αναφέρει ότι νεαροί ενήλικες που συµµετείχαν σε προγράµµατα
υπαίθριας αναψυχής αναγνώρισαν την σύνδεση µε άλλα άτοµα, την αναζήτηση της ταυτότητάς τους, την
βελτίωση ταλέντων και το γέµισµα του ελεύθερου χρόνου τους ως οφέλη από το πρόγραµµα όπου συµµετείχαν.
Αξιολογώντας θετικά την διαδικασία αντιµετώπισης των προκλήσεων, H Caltabiano (1995α) έκανε
ένα βήµα για την υποστήριξη της σηµαντικότητας των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριµένα,
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περιέγραψε τον αθλητισµό αναψυχής ως µία τεχνική αντιµετώπισης καταστάσεων, η οποία ανήκει στην
κατηγορία του εστιασµού-στο-συναίσθηµα. Εστιάζοντας στο συναίσθηµα, τα άτοµα αντιµετωπίζουν τις
δύσκολες καταστάσεις αναγνωρίζοντας και ελέγχοντας τα συναισθήµατα που αυτές προκαλούν στους ίδιους
(Folkman & Lazarus 1980). Επιπρόσθετα αναφέρει, ότι η αναψυχή µπορεί να συνεισφέρει και ως αντιµετώπιση
καταστάσεων που εστιάζει-στο-πρόβληµα/ενέργεια, αν λάβουµε υπόψη τις νέες δεξιότητες και συµπεριφορές
στις οποίες εκπαιδεύεται και αναπτύσσει το άτοµο µέσα από τις δραστηριότητες όπου συµµετέχει. Εστιάζοντας
στο πρόβληµα, τα άτοµα προσπαθούν να αλλάξουν, να διαµορφώσουν το πρόβληµα που τους δηµιουργεί στρες
(Folkman & Lazarus 1980). Oι υπαίθριες δραστηριότητες, επιτρέπουν τη χαλάρωση, τη σωµατική
δραστηριοποίηση και την κοινωνική υποστήριξη, συµπεριφορές απαραίτητες για τη διαχείριση στρεσογόνων
συναισθηµάτων (Caltabiano, 1995α). Ο Ewert (1988) επισηµαίνει ότι µέσα από προγράµµατα υπαίθριων
δραστηριοτήτων, οι συµµετέχοντες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν το φόβο και να αναπτύξουν τεχνικές
αντιµετώπισης µέσα από ελεγχόµενες καταστάσεις (είναι ελεγχόµενη από τον συµµετέχοντα διότι η συµµετοχή
είναι εθελοντική). Η αντιπαράθεση µε το φόβο σε στρεσογόνες καταστάσεις, αποτελεί προσωπική πρόκληση.
Από τις αντιπαραθέσεις αυτές χαλκεύονται οφέλη, όπως οι τεχνικές αντιµετώπισης φόβου, και η εκπαίδευση
του ατόµου ώστε να λειτουργεί όταν είναι φοβισµένος/νη (Ewert, 1988). Οι φόβοι δεν αποβάλλονται, αλλά
αντικαθιστώνται από την αίσθηση ότι ο συµµετέχων µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά νέες προκλήσεις.
Επιπρόσθετα, ο Ewert (1988), διερεύνησε την επίδραση ενός προγράµµατος υπαίθριας αναψυχής του
οργανισµού Outward Bound, στο χαρακτηριστικό άγχος των συµµετεχόντων. Στόχος των προγραµµάτων του
Outward Bound είναι µέσα από υπαίθριες δραστηριότητες, όπως η αναρρίχηση, να επιφέρουν ευεργετικές
αλλαγές στην ανάπτυξη του ατόµου, οι οποίες θα είναι µεγάλης διάρκειας. Στα αποτελέσµατα αναφέρει ότι το
χαρακτηριστικό άγχος µειώνεται όταν ο συµµετέχων ολοκληρώσει µε επιτυχία το πρόγραµµα H Caltabiano
(1995β), σε πιο πρόσφατη έρευνα, υποστηρίζει αυτή την δυνατότητα που έχουν οι δραστηριοτήτες αναψυχής
για µείωση του στρες. Ο Ewert (1988), επίσης αναφέρεται σε παλαιότερες έρευνες οι οποίες µνηµονεύουν την
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της εικόνας του συµµετέχοντα για τον εαυτό του/της, µέσα από προγράµµατα
του Outward Bound. Ο ίδιος ερευνητής καταλήγει ότι τα αποτελέσµατά του υποστηρίζουν αυτές τις
προηγούµενες έρευνες, καθώς η αυτοπεποίθηση αυξάνεται όταν το χαρακτηριστικό άγχος µειώνεται.
Σε µια πρόσφατη έρευνα, πέρα από την αυτοπεποίθηση, η οποία ενισχύθηκε σε παίκτριες
αντισφαίρισης που συµµετείχαν σε µαθήµατα µε σχοινιά (ropes courses), οι παίκτριες ανέφεραν ότι επίσης
καλυτέρευσε η αυτοσυγκέντρωσή τους, µέσα από τους προκλητικούς αλλά πραγµατοποιήσιµους στόχους που
έθεταν πριν από κάθε δραστηριότητα (Meyer & Wenger, 1998). Η αύξηση της εµπιστοσύνης ήταν ακόµη ένα
όφελος που αναγνώρισαν ιδιαίτερα οι νεότερες παίκτριες της οµάδας. Συνολικά, ενισχύθηκε η συνοχή της
οµάδας και οι παίκτριες δήλωσαν πρόθυµες να µεταφέρουν αυτές τις αλλαγές στο γήπεδο. Παρά την προθυµία
τους όµως, υπήρξαν φορές που µέσα στο γήπεδο οι παίκτριες ξέχασαν τα όσα έµαθαν, καθώς και την
ανιδιοτέλεια που έδειξαν στην ύπαιθρο Η µικρή διάρκεια των οφελειών από συµµετοχή σε υπαίθριες
δραστηριότητες είναι ένα θέµα που πρέπει να ληφθεί υπόψη µε στόχο να ξεπεραστεί. Το θέµα αυτό
επισηµάνθηκε πολύ νωρίτερα και από τον Ewert (1988). Η αποτελεσµατική µεταφορά αλλαγών στην
καθηµερινή ζωή και η διάρκεια αυτών των αλλαγών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ‘ετοιµότητα του
συµµετέχοντα για αλλαγή’ και την αφοσίωσή του σε αυτή (Ewert 1988, Meyer & Wenger, 1998).
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Σχόλια και συζήτηση
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι η συµµετοχή σε προγράµµατα υπαίθριων
δραστηριοτήτων αναψυχής δείχνει να έχει πολλά να προσφέρει στην ψυχολογική ευηµερία του σηµερινού
ανθρώπου. Η ανάπτυξη εσωτερικής παρακίνησης, µηχανισµών συνεργασίας, συνοχής και ανιδιοτέλειας, η
µείωση του χαρακτηριστικού άγχους µε ταυτόχρονη αύξηση της αυτοπεποίθησης, καθώς και οι ευκαιρίες για
γνώθι σεαυτόν, για ανάλυψη ευθυνών, για δηµιουργία και αντιµετώπιση προκλήσεων, είτε εστιάζοντας στο
συναίσθηµα είτε στο πρόβληµα, είναι τα µερικά από τα οφέλη που µπορεί κάποιος να αποκοµίσει. Το κλειδί
όµως για αυτά τα ψυχολογικά οφέλη είναι η µεταφορά και διατήρησή τους πέρα από την ύπαιθρο, σε χώρους
όπου ο καθένας βιώνει την δική του καθηµερινότητα.
Πρακτικές εφαρµογές και προτάσεις
Η φυσική τάση του σύγχρονου ανθρώπου για επαφή µε τη φύση, τείνει όλο και περισσότερο να γίνει
τρόπος διαφυγής από την ανία της καθηµερινότητας. Οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής αποτελούν µέσο
εκτόνωσης για τον άνθρωπο της πόλης, καθώς και έναν εναλλακτικό τρόπο δραστηριοποίησης. Εκτός από τα
σωµατικά οφέλη που µπορεί να αποκτήσει κάποιος µέσω τον προγραµµάτων αυτών, πληθώρα ψυχολογικών και
κοινωνικών οφελειών παρουσιάστηκαν σε αυτήν την εργασία. Για το κοινωνικό σύνολο, τα προγράµµατα
υπαίθριας αναψυχής µπορούν να ενισχύσουν την ψυχική υγεία των ατόµων. Αυτού του είδους προγράµµατα
µπορούν να έχουν εφαρµογή και σε άτοµα µε ειδικές δεξιότητες, όπως επίσης σε άτοµα µε παραπτωµατική
συµπεριφορά και προβλήµατα κατάχρησης (Αυθίνος 1998). Η συµµετοχή των ατόµων αυτών στόχο έχει την
προαγωγή και βελτίωση της ψυχικής και σωµατικής τους υγείας. Επιπρόσθετα, οι Kleiber, Ashton-Schaeffer,
Barrett-Malik, Lee, και Deyell-Hood (1990) επισηµαίνουν ότι συµµετοχή ατόµων µε ειδικές δεξιότητες σε
προγράµµατα αναψυχής επιδρά θετικά στην κοινωνική ενσωµάτωση, την προσωπική ανάπτυξη και
προσαρµογή τους.
Προτάσεις γα µελλοντικές έρευνες
Όπως προαναφέρθηκε, ο τοµέας της αναψυχής αποτελεί πρόσφορο έδαφος για έρευνα τόσο σε
κοινωνικό όσο και σε αθλητικό επίπεδο. Η διερεύνηση προγραµµάτων αναψυχής όπως η αναρρίχηση, το
rafting, το mountain-bike και η επίδρασή τους στην ενίσχυση συγκεκριµένων ψυχολογικών δεξιοτήτων και
συναισθηµάτων µπορούν να εξεταστούν σε διάφορες κατηγορίες συµµετεχόντων. Ακόµη, ανεξερεύνητες
παραµένουν οι επιδράσεις και οι διαφορές µεταξύ του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος διεξαγωγής
υπαίθριων δραστηροτήτων, στη βελτίωση ψυχολογικών δεξιοτήτων και στην βίωση διαφορετικών
συναισθηµάτων. Γνωρίζουµε από έρευνες (Ewert 1988; Meyer & Wenger 1998), ότι στον αγωνιστικό
αθλητισµό τα προγράµµατα αναψυχής µπορούν να ενισχύσουν ψυχολογικές δεξιότητες, όπως η
αυτοσυγκέντρωση, η αυτοπεποίθηση και η συνοχή της οµάδας. Επιπρόσθετα, η χρησιµοποίηση προγραµµάτων
υπαίθριας αναψυχής στην ψυχολογική υποστήριξη αθλητών ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων δίνει νέες ιδέες
για έρευνα και συλλογή πληροφοριών. Εν κατακλείδι, θα µπορούσαµε να πούµε ότι στον τοµέα των
προγραµµάτων υπαίθριας αναψυχής υπάρχουν αρκετά ερευνητικά ερωτηµατικά.
Επίλογος
Αναµφισβήτητα όµως, η συµµετοχή του ατόµου σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής µπορεί να
αποφέρει τεράστια οφέλη βελτιώνοντας τόσο την ψυχική όσο και την πνευµατική του ισορροπία. Το να µάθει
κάποιος να διερευνά τον εαυτό του, µε στόχο να τον γνωρίσει καλύτερα και στη συνέχεια να µπορέσει να τον
ελέγξει είναι δεξιότητες που βρίσκουν εφαρµογή σε κάθε δραστηριότητα της καθηµερινής ζωής. Επίσης, είναι
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δεξιότητες που συχνά δεν καλλιεργούνται, καθώς τα άτοµα εµπλέκονται στην απαιτητική ρουτίνα της
επιβίωσης. Οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής είναι ένας θεσµός γεµάτος ευκαιρίες ανάπτυξης και
καλυτέρευσης. Το σηµαντικότερο ψυχολογικό όφελος που µπορεί να αποκοµίσει κανείς είναι να αναπτύξει και
να καλλιεργήσει δεξιότητες που θα µεταφέρει στην καθηµερινή ζωή, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να ανεβάσει
το επίπεδο της καθηµερινότητας και την ποιότητα της ζωής του. Παρόλα αυτά, η προσωπική ανάπτυξη και
ευηµερία των συµµετεχόντων σε υπαίθριες δραστηριότητές εξαρτώνται από την δεκτικότητά τους. «Θέλει ο
συµµετέχων να πάει; Πόσο έτοιµος είναι να αλλάξει; Η ύπαιθρος από µόνη της δεν µπορεί να επιφέρει κανένα
όφελος και καµία αλλαγή προς το καλύτερο, ούτε να διευκολύνει τη δεκτικότητα των επισκεπτών της. Πιθανά,
κάποια άτοµα δεν είναι έτοιµα για αλλαγή πριν την συµµετοχή τους, αλλά µπορεί να γίνουν πιο δεκτικοί µετά
την συµµετοχή τους» (σελ. 131, Scherl 1989). Ευκαιρίες λοιπόν για προσωπική ανάπτυξη και ευηµερία µέσα
από την ύπαιθρο που µας περιβάλει υπάρχουν, είναι στο χέρι του ανθρώπου να τις εκµεταλευτεί.
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