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ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Α ΖΩΗΣ ΚΑΙΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΤΗΤΑ ΑΤΟΜ
ΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Βουζαρά Μ. , Μιχαλ
λοπούλου Μ
Μ., Μαρκόγγλου Κ., Αγγ
γελούσης Ν
Ν., Γούργου
υλης Β.,
ου Α.
Γιοφτσίδο
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
maria‐74@
@windowsllive.com
QUALITY OF
O LIFE AND
D PHYSICALL ACTIVITY IN OLDER ADULTS
A
M. Vouzara , M. Mich
halopoulou
u, K. Markoglou, N. Aggeloussis, V
V. Gourgoulis, A.
Gioftsidou
u
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Η γήρανσ
ση είναι έννα φυσιολλογικό φαιννόμενο το οποίο όμω
ως συνοδεεύεται από
ό
σημαντικέές μειώσειςς στη φυσικκή δραστηριότητα. Σκο
οπός της πα
αρούσας έρευνας ήτανν
να εξετάσ
σει τη σχέση
η μεταξύ τη ς ποιότητας ζωής και της
τ φυσική ς δραστηριιότητας στα
α
άτομα τρίίτης ηλικίαςς στην Ελλάδδα. Στην έρ
ρευνα συμμετείχαν 3000 άτομα τρίίτης ηλικίαςς
161 άνδρεες (69,8 + 7,3έτη)
7
και 139 γυναίκκες (70,7 + 6,7έτη). Γιια την αξιολλόγηση τηςς
φυσικής δραστηριόττητας των συμμετεχόντων χρη
ησιμοποιήθηηκε για διάστημα 7
ημερών το
ο βηματόμετρο SW2000 (YAMAX Inc), ενώ για
γ την αξιοολόγηση της ποιότητα
α
ζωής οι συ
υμμετέχονττες συμπλήρρωσαν το ερωτηματολ
ε
λόγιο SF‐366 (Ware & Sherbourne,,
1992), το οποίο απο
οτελείται απ
πό 36 ερω
ωτήσεις και χωρίζεται σε δύο κλίίμακες, τηςς
φυσικής – σωματικής υγείας κα
αι της νοητιικής – πνευματικής υγεείας. Σύμφω
ωνα με τηνν
ανάλυση των δεδομ
μένων κατα
αγράφηκε σημαντική
σ
συσχέτιση μεταξύ το
ου αριθμού
ύ
βημάτων//ημέρα που πραγματτοποίησαν οι συμμεττέχοντες κα
αι της κλίίμακας τηςς
φυσικής‐σ
σωματικής υγείας, ενώ
ώ δε βρέθηκε στατιστιικά σημανττική συσχέττιση μεταξύ
ύ
της φυσικκής δρασ
στηριότηταςς και τη
ης νοητικκής – ππνευματικής υγείας..
Συμπερασ
σματικά η φυσική
φ
δρα
αστηριότητα
α με τη μορ
ρφή αριθμοού βημάτωνν σχετίζεταιι
με το τηνν ποιότητα ζωής των ατόμων τρ
ρίτης ηλικίας όπως α
αυτή αφορά
ά κύρια τη
η
φυσική ‐ σωματική υγεία εννώ η νοητική – πνευματική υγγεία δε παρουσίασε
π
ε
σημαντική
ή σχέση με τη συμμετοοχή σε φυσική δραστηριότητα. Κα
αθώς η ποιό
ότητα ζωήςς
αποτελεί κύριο ζητούμενο για ττα άτομα τρίτης
τ
ηλικίίας η περαιιτέρω διερεεύνηση τηςς
σχέσης της φυσικής δραστηριότ
δ
τητας τόσο με στοιχεία
α της σωματ
ατικής λειτουργίας όσο
ο
και με σττοιχεία τηςς πνευματιικής λειτου
υργίας μπο
ορεί να απποτελέσει αντικείμενο
α
ο
μελλοντικκών μελετώνν στο πεδίοο αυτό.
Λέξεις κλεειδιά: τρίτη ηλικία, SF‐‐36, ποιότηττα ζωής
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Α ΖΩΗΣ ΚΑΙΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τσίγγανου
υ Ε. , Στάνη
η Σ., Μιχαλο
οπούλου Μ.,
Μ Γούργουλης Β., Κουυθούρης Χ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α., Πανεεπιστήμιο Θ
Θεσσαλίας,,
Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α.
evi_tsiggaanou@yaho
oo.gr
QUALITY OF
O LIFE AND
D FALLS IN OLDER ADU
ULTS
E. Tsiggan
nou , S. Stan
ni, M. Michaalopoulou, B. Gourgou
ulis, C. Koutthouris
Dimocritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.S.., University
y of Thessa ly, D.P.E.S.SS.
Το φαινόμ
μενο των πτώσεων
π
είνναι ιδιαίτερ
ρα συχνό στα
σ άτομα ττρίτης ηλικκίας ενώ σεε
πολλές πεεριπτώσεις συνοδεύετται από άλλλες επιπλοκκές στην υγεεία και στην ποιότητα
α
ζωής. Σκοπός της παρούσας μελλέτης ήταν η διερεύνη
ηση της επίίδρασης τω
ων πτώσεωνν
ότητα ζωής ατόμων τρίίτης ηλικίας στη χώρα
α μας τα οπποία έχουν πολλαπλέςς
στην ποιό
πτώσεις κατά
κ
το προηγούμεννο έτος. Στην έρευνα συμμετείχχαν 23 άτο
ομα τρίτηςς
ηλικίας 4 άνδρες και 19 γυναίκκες οι οποίο
οι προσήλθ
θαν και νοσσηλεύθηκανν μετά από
ό
πτώση η οποία
ο
οδήγγησε σε τρα
αυματισμό στο Γενικό Νοσοκομείίο Χαλκιδικκής. Για τηνν
αξιολόγησ
ση της ποιό
ότητα ζωής οι συμμετέέχοντες συμ
μπλήρωσανν κατά τη διιάρκεια τηςς
νοσηλείαςς τους το ερωτηματοολόγιο SF‐3
36 (Ware & Sherbourrne, 1992),, το οποίο
ο
αποτελείτται από 36
6 ερωτήσε ις και χωρ
ρίζεται σε δύο κλίμα
ακες, της φυσικής –
σωματικής υγείας κα
αι της νοητιικής – πνευ
υματικής υγγείας. Παρά
άλληλα συμ
μπλήρωσανν
ένα έντυπ
πο καταγρα
αφής της σσυχνότητας των πτώσεεων τους κκατά τη διά
άρκεια του
υ
προηγούμ
μενου έτους. Η ανάλυ
υση των δεεδομένων που αφοροούσαν στηνν ποιότητα
α
ζωής περ
ριλάμβανε πολλαπλή
ή ανάλυση
η διακύμαννσης ΜAN
NOVA ως προς ένα
α
παράγονττα (πτώσεις κατά το πρροηγούμενο
ο έτος) με εξαρτημένε
ε
ες μεταβληττές το σκορ
ρ
στην κλίμ
μακα της φυσικής‐σωμ
ματικής υγεείας και αυ
υτό της νοηητικής – πννευματικήςς
υγείας. Σύμφωνα
Σ
με
μ τα αποοτελέσματα της παρα
απάνω ανά
άλυσης δενν υπήρξανν
στατιστικά
ά σημαντική
ή επίδραση
η του παράγγοντα «πτώσεις κατά ττο προηγούμενο έτος»
»
στην φυσ
σική‐σωματιική υγεία α
αλλά ούτε και στην νοητική
ν
– ππνευματική
ή υγεία. Τα
α
άτομα τα οποία κατά
ά το προηγοούμενο έτοςς είχαν 3 ή περισσότερρες πτώσειςς ανέφερανν
η ποιότητα ζωής όσον αφορά τηνν κλίμακα φυσικής‐σωμματικής υγεείας και τηνν
αντίστοιχη
ευματικής υγείας με τα
κλίμακα νοητικής‐πν
ν
τ άτομα πο
ου είχαν λιγγότερες πτώ
ώσεις όσονν
αφορά την κλίμακα φυσικής‐σω
φ
ωματικής υγγείας και τη
ην κλίμακα ννοητικής‐πννευματικήςς
υγείας. Συμπερασμ
Σ
ατικά η π
ποιότητα ζωής
ζ
έτσι όπως κα
αταγράφετα
αι από το
ο
συγκεκριμ
μένο ερωτηματολόγιο για τα άτομα τρίτης ηλικίας
η
δενν επηρεάζετται από τονν
αριθμό τω
ων πτώσεω
ων τον οπ
ποίο είχαν οι συμμεττέχοντες κα
ατά τη διά
άρκεια του
υ
προηγούμ
μενου έτου
υς. Το γεγγονός ότι δεν εντοπίστηκαν σττατιστικά σημαντικέςς
διαφορές στις δύο κλλίμακες μετταξύ των αττόμων με πο
ολλαπλές ππτώσεις και αυτών που
υ
είχαν 2 ή λιγότερες πτώσεις, π
πιθανά να οφείλεται στις ιδιαίτεερα χαμηλές τιμές οιι
οποίες κα
αταγράφηκα
αν για το σύ
ύνολο των συμμετεχόν
σ
ντων αλλά κκαι στον μικκρό αριθμό
ό
αυτών (23
3) ο οποίος δεν επιτρρέπει περα
αιτέρω γενίκευση των συμπερασ
σμάτων τηςς
μελέτης αυτής.
α
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ΑΘΛΗΤΙΣΜ
ΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ Κ
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟ‐ΕΚΦΟΒΙΣ
ΣΜΟΣ: ΠΡΟ
ΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚ
ΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Παναγιώττου Χ. , Μπαρκούκης Β
Β., Λαζούρα
ας Λ., Τσορμπατζούδηης Χ.
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α., Πανεπισστήμιο του Sheffield ,
Τμήμα Ψυ
υχολογίας
bark@phe
ed.auth.gr
PHYSICAL ACTIVITY DURING
D
AD
DOLESENCE AND CYBER
RBULLYING
G: A PRELIMINARY
STUDY
H. Panagio
otou , V. Ba
arkoukis, L. Lazouras, C.
C Tsormpatzoudis
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S., Sheffie
eld Universsity, Department of
psychologgy
Ερευνητικκά δεδομέννα έχουν υποστηρίξεει ότι οι έφηβοι
έ
πο υ συμμετέέχουν στονν
εξωσχολικκό αγωνιστικό αθλητισσμό εμφανίίζουν χαμηλότερη συχχνότητα περιστατικώνν
εκφοβισμού στο σχο
ολικό και εεξωσχολικό περιβάλλο
ον. Μια νέα
α μορφή εκφοβισμού
ύ
αποτελεί ο κυβερνο
ο‐εκφοβισμόός, ο οποίος αναφέρεται στον εκφοβισμό
ό μέσω τηςς
τ
ή το διαδίκτυο. Μέχριι
χρήσης ηλλεκτρονικών μέσων, όόπως είναι το κινητό τηλέφωνο
τώρα δεν υπάρχουν ερευνητικά
ά δεδομένα
α που να έχουν εξετά
άσει την επίίδραση τηςς
συμμετοχής στον εξωσχολικό α
αγωνιστικό αθλητισμό
ό στην εμφ
φάνιση συμπ
περιφορώνν
κυβερνο‐εεκφοβισμού
ύ. Για το λλόγο αυτό η παρούσα
α έρευνα σσχεδιάστηκκε ώστε να
α
προσφέρεει προκαταρ
ρκτικές πλη
ηροφορίες για την ύπαρξη διαφοορών μεταξύ εφήβωνν
και αυτώνν που δενν
που συμμ
μετέχουν στον
σ
εξωσχχολικό αγω
ωνιστικό αθλητισμό
α
συμμετέχο
ουν στη συ
υχνότητα εμ
μφάνισης περιστατικώ
π
ών κυβερνοο‐εκφοβισμ
μού είτε ωςς
θύματα είίτε ως εκφοβιστές. Τοο δείγμα τη
ης έρευνας αποτέλεσα
αν 120 μαθ
θητές/τριεςς
λυκείου ηλικίας
η
15‐18 ετών (Μ
Μ = 16.9, SD
S = .68). Οι
Ο μαθητέςς/τριες του δείγματοςς
συμπλήρω
ωσαν το Ερωτηματολόόγιο Καταγρ
ραφής Συμπ
περιφορών Κυβερνο‐εκφοβισμού
ύ
(Genta, Brrighi & Guaarini, 2009) . Το ερωτηματολόγιο περιλαμβά
άνει 12 συμ
μπεριφορέςς
κυβερνο‐εεκφοβισμού
ύ. Οι μαθη
ητές/τριες καλούνται να σημειώ
ώσουν σε μια 5‐θμια
α
κλίμακα (1 = ποτέ έω
ως 5 = περισσσότερες από
α μία φορ
ρές την εβδδομάδα) τη συχνότητα
α
φοβιστές) αυτές τιςς
με την οποία υπέστησαν ((θύματα) και εκδήλωσαν (εκφ
φορές. Από τα αποτελέέσματα του
υ Student’s t‐test για ανεξάρτητα
α δείγματα
α
συμπεριφ
δεν προέέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορέές μεταξύ των εφή
ήβων που
υ
συμμετέχο
ουν στον εξωσχολι κό αγωνισ
στικό αθλητισμό κα
αι αυτών που δενν
συμμετέχο
ουν στη συ
υχνότητα εμ
μφάνισης περιστατικώ
π
ών κυβερνοο‐εκφοβισμ
μού είτε ωςς
θύματα είίτε ως εκφοβιστές. Δη
ηλαδή, οι έφηβοι
έ
που
υ συμμετέχχουν στον εξωσχολικό
ε
ό
αγωνιστικκό αθλητισμ
μό δεν έχοουν πέσει θύματα ή δεν αποτέλλεσαν εκφοβιστές μεε
ηλεκτρονιικά μέσα περισσότερο
π
ο από τους υπόλοιπο
ους εφήβουυς. Τα ευρ
ρήματα τηςς
έρευνας παρέχουν aερεθίσμα
ατα για μελλοντική
μ
έρευνα στην επίδ
δραση του
υ
εξωσχολικκού αγωνισττικού αθλη τισμού στην εκδήλωση
η του κυβερρνο‐εκφοβιισμού.
Λέξεις κλεειδιά: φυσική δραστηρριότητα, κυβερνο‐εκφο
οβισμός, κα
αταγραφή
συμπεριφ
φορών
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15902
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝ
ΝΙΣΗΣ ΠΡΑΚ
ΚΤΙΚΩΝ ΚΥΒ
ΒΕΡΝΟ‐ΕΚΦ
ΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥ
ΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ
Παναγιώττου Χ. , Λαζζούρας Λ., Μ
Μπαρκούκη
ης Β., Τσορμπατζούδηης Χ.
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α., Πανεπισστήμιο του Sheffield ,
Τμήμα Ψυ
υχολογίας,
bark@phe
ed.auth.gr
FREQUENCY OF CYBE
ERBULLYING
G PRACTICEES IN ADOLESCENT ATH
HLETES
otou , L. Lazzouras, V. B
Barkoukis, C.
C Tsormpatzoudis
H. Panagio
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S., Sheffie
eld Universsity, Department of
psychologgy
Ο κυβερνο
ο‐εκφοβισμ
μός αποτελεεί μια νέα μορφή
μ
βίαςς που εκδηλλώνεται στη
ην εφηβεία
α
και την αρχή
α
της ενηλικίωσης. Αναφέρεται στον εκφ
φοβισμό εννός ατόμου
υ μέσω τηςς
χρήσης ηλεκτρονικώ
ών μέσων, όπως είνα
αι το κινητό
ό τηλέφωννο ή το δια
αδίκτυο. Η
ανάρτηση
η στο δια
αδίκτυο πρροσβλητικού υλικού και η α
αποστολή υβριστικώνν
μηνυμάτω
ων αποτελλούν δύο βασικές πρακτικές κυβερνο‐εεκφοβισμού
ύ. Ωστόσο
ο
ερευνητικκά δεδομένα έχουν δε ίξει ότι το εύρος των συμπεριφοορών που μπορούν
μ
να
α
ενταχθούνν στον οριισμό του εείναι πολύ περισσότεερες. Μέχρρι τώρα δεεν υπάρχειι
ικανοποιη
ητική καταγγραφή τωνν συμπεριφ
φορών που μπορούνν να ενταχθούν στο
ο
πλαίσιο το
ου κυβερνο
ο‐εκφοβισμοού. Επιπλέο
ον δεν υπάρχουν ερευυνητικά δεδ
δομένα που
υ
να έχουν εξετάσει τη
ην συχνότη τα εμφάνισ
σης αυτών των συμπεεριφορών σε
σ έφηβουςς
που συμμ
μετέχουν σττον αγωνισττικό αθλητισμό. Ο σκοπός της πα
αρούσας έρεευνας ήτανν
να καταγγράψει μια
α σειρά α
από συμπεεριφορές που
π
αναφ
φέρονται στη
σ
διεθνή
ή
βιβλιογρα
αφία ως πρακτικές κκυβερνο‐εκφ
φοβισμού και να εξεετάσει τη συχνότητα
α
εμφάνισης τους σεε έφηβουςς αθλητές αγωνιστικκού αθληττισμού. Στη
ην έρευνα
α
συμμετείχχαν 120 μα
αθητές/τριεςς λυκείου ηλικίας
η
15‐18 ετών (Μ
Μ = 16.9, SD
D = .68, 62
2
αγόρια κα
αι 58 κορίτσ
σια) που πα
αρακολουθο
ούσαν τυπιικά σχολεία
α συνεκπαίδ
δευσης στη
η
Θεσσαλοννίκη. Από αυτούς
α
οι 886 (Μ = 16.88, SD = .7
72) συμμεττείχαν σε εξωσχολικέςς
δραστηριό
ότητες αγω
ωνιστικού α
αθλητισμού. Οι μαθητές του δείγγματος συμ
μπλήρωσανν
ένα ερωτηματολόγιο
ο που περιιλάμβανε τις
τ 12 συμπ
περιφορές κυβερνο‐εκφοβισμού
ύ
που αναφ
φέρονται συχνότερα σττη διεθνή βιιβλιογραφία
α (Genta, BBrighi & Guaarini, 2009)..
Οι μαθητέές/τριες σημείωσαν σεε μια 5‐θμιια κλίμακα (1 = ποτέ έέως 5 = περισσότερεςς
από μία φορές
φ
την εβδομάδα)
ε
τη συχνότητα με τηνν οποία υπέέστησαν (θύματα) καιι
εκδήλωσα
αν (εκφοβισ
στές) αυτέςς τις συμπερ
ριφορές. Η ανάλυση σσυχνοτήτωνν έδειξε ότιι
οι συχνόττερες συμπ
περιφορές π
που ανέφεραν ότι πρ
ραγματοποίίησαν οι αθ
θλητές του
υ
δείγματοςς (εκφοβισττές) ήταν ‘ΈΈσπασα του
υς κωδικούς κάποιου άλλου και έκλεψα τιςς
προσωπικκές του πληροφορίες’ κκαι ‘Έσπασα
α τους κωδικούς κάποοιου και παρ
ρίστανα ότιι
ήμουν αυ
υτό το άτομ
μο’. Οι συχχνότερες συ
υμπεριφορέές που ανέέφεραν ότι βίωσαν οιι
αθλητές του
τ
δείγμα
ατος (θύμα
ατα) ήταν ‘Κάποιος
‘
ανάρτησε ππροσβλητικά
ά βίντεο ή
φωτογραφ
φίες μου σττο Ίντερνετ’ και ‘Κάποιος ‘πείραξεε’ φωτογραφ
φίες μου ή βίντεο που
υ
είχα αναρ
ρτήσει στο Ίντερνετ’. Τα
α ευρήματα
α της παρού
ύσας έρευννας δίνουν σημαντικέςς
πληροφορ
ρίες για τις
τ συμπερριφορές που εφαρμ
μόζουν οι κυβερνο‐εεκφοβιστές,,
ειδικότερα
α μεταξύ τω
ων αθλητώνν.
Λέξεις κλεειδιά: κυβερ
ρνο‐εκφοβιισμός, εφηβ
βεία, συχνό
ότητα εμφάννισης
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grigor_19@
@yahoo.co
om
COMPARA
ATIVE ANALLYSIS AND V
VALUATION
N OF THE PH
HYSICAL CU
ULTURE
DEVELOPM
MENT AND EFFICIENCYY OF CHILDREN FROM HOME FOR
R CHILDREN
N
WITHOUTT PARENTS ATTENTION
A
N
H. Gutevaa , P. Njagin
Second ye
ear student at Nationaal Sports Accademy ""V
Vasil Levski"", Sofia, Bullgaria ,
National Sports
S
Acad
demy "Vasi l Levski", So
ofia, Bulgarria
It is well known
k
that the family is the basis cell of the
e society. Inn that basicc cell of thee
society is born, brin
ng up and educated naturally human. Butt there is category
c
off
parents, who
w by som
me reasons aare leaving their childrren in homees for childrren withoutt
parent atttention (run and fina ncially supp
ported by the
t Bulgariian governm
ment). Thiss
category of
o children is left to thhe protectio
on and the responsibi lity of the nation.
n
Thee
many years practice shows that although the Bulgarian governmeent effort, it
i is hard to
o
compensaate the lackk of family aattention. Object
O
of th
his researchh are the ch
hildren (8 –
17 years old),
o
left by their parennts for bringging up in homes for chhildren with
hout parentt
attention. The subje
ect of thee research is the children desirred sports and theirr
knowledge and opin
nion about the physiccal educatio
on. Interestt for us waas also thee
children’s physical ab
bilities. Forr evaluation
n of the chiildren know
wledge, dessired sportss
and opinio
on about physical
p
eduucation wass used speccially develooped for th
he needs off
the researrch inquiry. For reveal ing their level of physical developpment was conducted
d
specially for
f the needs of the foollowing research com
mpetition (w
which includ
ded severall
discipliness from the track
t
and fieeld). For the
e participan
nts in the coompetition were given
n
away speccial presentts. The preesent were used to motivate thee participan
nts to show
w
their best in the physsical test in competitivve environm
ment. The chhildren partticipating in
n
this research were included alsoo in project of the Bulgarian Ministtry of Sportt and Youth
h
forward looking to socialize c hildren living in hom
mes for chi ldren without parentt
attention. The projecct aim is to use sport to
t help socialize the cchildren in our
o society..
After cond
ducting the
e inquiry annd the physsical test all the inforrmation was analyzed..
The resultts from the physical teest were analyzed usin
ng variation analysis an
nd the dataa
was preseented both in tables annd charts. The
T deep an
nalysis of thhe physical test showss
low level of
o physical culture andd developm
ment. This co
onclusion iss highly marrked by thee
low level of endurance showeed by the children.
c
Also we aree witnessingg the poorr
onclusion was
w made after longg period off
knowledge of physiccal educatiion (this co
observatio
on during the
t time oof the proje
ect). The in
nquiries sh ow that most
m
of thee
children prefer
p
the play compputer game
es or the go out witth friends instead off
practicing sports in th
heir free tim
me. Also this category of childrenn is living wiithout theirr
parent example to guide
g
them to practice
e sports. Also by analyyzing the in
nquiries wee
can conclu
ude that the children prefer the popular tea
am sports ( as football,, basketballl
and volleyyball) and also individuual sports ass badminton. Sports ass tennis and
d skiing aree
not mentiioned by th
he children because th
hey haven’tt practiced it (due to the lack off
tennis plaayground an
nd equipmeent for skiin
ng, etc.). Th
he track andd field wass chosen byy
some of the
t children
n due to itss accessibility for practticing it. W
We can gene
eralize, thatt
the drop of
o the level of physicaal culture an
nd efficienccy can be coompensate
ed partly byy
raising thee physical activity and aalso using adapted
a
spo
orts games.
Λέξεις κλεειδιά: physical culture developme
ent, analysiss and evaluaation, childrren
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ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κ
ΣΕ ΜΑΘΗΤΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠ
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ
Σ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑ
ΑΔΑ
Ευσταθοπ
πούλου Ε. , Καλαμάρη
η Α., Παναγιιώτου Μ., Τράνακας
Τ
Β
Β., Κρανίου Γ.,
Φραγκιαδ
δάκης Γ.
Tεχνολογιικό Εκπαιδεευτικό Ίδρυ
υμα (Τ.Ε.Ι) Κρήτης,
Κ
Σχο
ολή Επαγγελ
ελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας, Τμήμα Δια
ατροφής κα
αι Διαιτολο
ογίας
fragkiadakkis@staff.te
eicrete.gr
PHYSICAL FITNESS IN
N ELEMENTA
ARY EDUCA
ATION STUD
DENTS: A STTUDY IN SIT
TEIA AREA,
CRETE, GR
REECE
E. Efstatho
opoulou , A.
A Kalamari,, M. Panagiiotou, V. Tra
anakas, G. Kraniou, G..
Fragkiadakis
Technologgical Educattion Institu te (T.E.I) off Crete, School of Healtth and Wellfare
Profession
ns, Departm
ment of Nuttrition and Dietetics
The objective of our study, carriied out und
der the Gree
ek Ministry of Educatio
on research
h
program “Archimede
“
es I” in coooperation with
w the Uniiversity of CCrete and Harokopeio
H
o
Universityy, was to evaluate
e
boody weight and physical fitness in primaryy‐education
n
school‐chiildren, and
d study thhe associattion betwe
een any ddifferences and theirr
respectivee lifestyles. Method: Our sample was com
mprised froom 90, 11‐years old,,
children, 44
4 boys, an
nd 46 girls.. A written parental‐cconsent wass provided from each
h
child; a co
onsent rate of 62‐87% was recorded, differen
nt in each loocal school we visited..
In each ch
hild we measured/calcculated the
e body weig
ght, body hheight, and body‐masss
index (BM
MI), waist, an
nd thighs peerimeters. Exercise
E
pre
eferences w
were recorded through
h
questionn
naires. The tests appl ied were: the 20m multistage
m
fitness; the handgrip
p
strength; the recesse
es from suppine position
n within a certain
c
timee. These tesst estimate,,
cardio‐resspiratory en
ndurance, m
muscle stre
ength, and muscle enddurance, re
espectively..
Analysis of
o the resultts was carrried out using the SPSSS 11.0 softw
ware packaage. Resultss
and Discu
ussion: The
e majority of the children (55.5
56%) did nnot participate in anyy
organized physical activity.
a
Am
mong the children
c
pa
articipating in organizzed activityy
mal weightt, while 23
3.5% were obese. In contrast, among
a
thee
65.6% weere of norm
children not
n particip
pating in anny organize
ed physical activity, 766.5% were obese and
d
only 34.4%
% were of normal
n
weigght. The perrformance in the 20m multistage fitness testt
increases with the hours of orgganized phyysical activitty, reportedd by the ch
hildren, perr
he more thhe hours off organized physical aactivity the higher thee
week. In addition, th
number of
o recesses from supinne position, while the higher the weight of each child,,
the smalleer the num
mber of theese recessess. Strong negative corrrelations were
w
found
d
between: body weight and the 20m multistage fitnesss test perfformance (p
p = ‐0,295),,
as well as the ratio of waist/thigghs perimetters and reccesses from
m supine possition (p = ‐
0,315). Th
he children that were overweight and obese (based o n BMI) had
d the lowerr
performan
nce in the 20m multisstage fitnesss test, whille the loweer was BMI the higherr
the perforrmance. Ho
owever, a veery limited number off normal annd low weigght children
n
appeared to perform
m poorly in tthis test. Ch
hildren participating in any type of organized
d
nd fewer hoours in frontt of TV/computer screeen.
physical activity spen
Λέξεις κλεειδιά: Children fitness, Elementary school, Sitteia, Crete, Greece
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ΑΡΙΘΜΟΣΣ ΒΗΜΑΤΩΝ
Ν ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΤΕΣ ΠΑΧΥΣΑ
ΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
Π
6 ΕΩ
ΩΣ 9 ΕΤΩΝ
Δεμέναγα
ας Α. , Μιχα
αλοπούλου Μ., Τσιρεμ
μέ Ν., Δούδα Ε., Κουρττέσης Θ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
ademenaggas@ath.fo
orthnet.gr
NUMBER OF STEPS AND
A OBESITTY INDICATO
ORS IN CHILDREN AGEED 6 TO 9 YEARS OLD.
A. Demen
nagas, M. Michalopoul
M
lou, N. Tsire
eme, H. Dou
uda, T. Kouurtessis
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Η περιορισμένη φυσ
σική δρασττηριότητα αποτελεί
α
έναν από το
τους σημανντικότερουςς
παράγονττες που συ
υνδέονται στη σύγχρ
ρονη βιβλιο
ογραφία μμε την εμφ
φάνιση τηςς
παιδικής παχυσαρκίας. Σκοπόςς της παρούσας έρευνας ήταν ννα εξετάσει τη σχέση
η
μεταξύ τη
ης φυσικήςς δραστηριιότητας όπ
πως αυτή καταγράφεεται από τον
τ
αριθμό
ό
βημάτων με επιλεγμ
μένους δείκκτες παχυσα
αρκίας σε παιδιά
π
ηλικκίας 6 έως 9 ετών στη
η
χώρα μαςς. Στην έρευ
υνα αυτή σσυμμετείχανν 70 παιδιά
ά ηλικίας (77,97 + ,94 έτη)
έ
από τα
α
οποία τα 34
3 ήταν αγό
όρια (7,85 + 1,08 έτη) και τα 35 ήταν κορίτσιια (8,11 + ,7
76 έτη). Για
α
την αξιολλόγηση τηςς φυσικής δραστηριό
ότητας χρη
ησιμοποιήθηηκε το βη
ηματόμετρο
ο
Omron, το
τ οποίο φόρεσαν ττα παιδιά για διάσττημα 7 συυνεχόμενων ημερών..
Ταυτόχρονα καταγρά
άφηκε το σσωματικό βάρος και ύψος τους μμε τη χρήση ζυγαριάςς
ακριβείαςς (0.1 kg), και διαβαθμ
μισμένου ανναστημόμεττρου (1cm)) ώστε να υπολογιστεί
υ
ί
ο δείκτη
ης σωματιικής μάζα
ας (ΔΜΣ ως kg/m2
2).Παράλληηλα μετρή
ήθηκαν οιι
δερματοπ
πτυχές του γαστροκνή
ήμιου και του τρικέέφαλου μυυ με τη χρήση
χ
του
υ
δερματοπ
πτυχόμετρου
υ για να υ πολογιστεί στη συνέχχεια το ποσσοστό του σωματικού
ύ
λίπους το
ους και τέλο
ος μετρήθη
ηκε και η περιφέρεια
π
μέσης τουυς. Για τον έλεγχο τηςς
σχέσης μεεταξύ του αριθμού
α
βη
ημάτων του ΔΜΣ και του
τ ποσοσττού σωματικού λίπουςς
υπολογίσττηκε ο συνττελεστής συ
υσχέτισης Pearson
P
(r) . Σύμφωνα
α με τα απο
οτελέσματα
α
της στατισ
στικής επεξξεργασίας ττων δεδομέένων ο μέσ
σος όρος το
του αριθμού βημάτωνν
ανά ημέρα που πραγγματοποίησσαν τα παιδ
διά κατά τη
η διάρκεια της καταγρ
ραφής ήτανν
(ΜΟ = 9.3
357, ΤΑ= 2.9
900 βήματα
α/ημέρα) εννώ ο μέσοςς όρος του α
αριθμού βη
ημάτων για
α
τις ημέρεςς σχολείου ήταν (ΜΟ = 10.035, ΤΑ
Α = 3.104) και για το ΣΣαββατοκύριακο ήτανν
(ΜΟ = 7.6
660, ΤΑ = 3.857).
3
Αντίίστοιχα ο μέσος
μ
όρος του ΔΜΣ ήταν (ΜΟ = 18,44 ΤΑ
Α
= 2,70), ο μέσος όρο
ος του ποσοοστού του σωματικού
ύ λίπους ήτταν (ΜΟ = 21,79,
2
ΤΑ =
6,01), και ο μέσος όρος
ό
της πεεριφέρειας μέσης ήταν (ΜΟ = 600,72, ΤΑ = 6,37cm). Η
μόνη σταττιστικά σημ
μαντική συσσχέτιση ενττοπίστηκε μεταξύ
μ
του ποσοστού σωματικού
ύ
λίπους μεε το συνολιικό αριθμό βημάτων/ημέρα (r = ‐.239, p<.005) και με τα βήματα
α
κατά τις εργάσιμες ημέρες (rr = ‐.290, p<.05). Συμπερασματτικά στα παιδιά
π
που
υ
ότητα με τη μορφή
ή αριθμού
ύ
συμμετείχχαν στην έρευνα, η φυσική δραστηριό
βημάτων//ημέρα σχεττίζεται με ττο ποσοστό
ό σωματικού λίπους, έέναν από το
ους δείκτεςς
παχυσαρκκίας που χρησιμοποι
χ
ούνται στη
η διεθνή βιβλιογραφ
β
φία. Τέλος απαιτείταιι
περαιτέρω
ω διερεύνηση της σχέέσης αυτής με στόχο την πληρέσστερη κατα
αγραφή καιι
εντοπισμό
ό των πα
αιδιών που
υ έχουν στον
σ
τρόπο ζωής ττους δύο από τουςς
σημαντικό
ότερους παράγοντες π
που επιβαρύ
ύνουν την υγεία
υ
τους: περιορισμέένη φυσική
ή
δραστηριό
ότητα και παχυσαρκία
π
α.
Λέξεις κλεειδιά: φυσική δραστηρριότητα, ΔΜ
ΜΣ περιφέρεια μέσης, πποσοστό σω
ωματικού
λίπους
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩ
ΩΝ ΜΑΘΗΤ
ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩ
ΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Π
ΤΟΥ Ν. ΕΒ
ΒΡΟΥ
Μπερμπεερίδου Φ. , Στάνη Σ., Γιιαννακόπου
υλος Α., Φα
αράτσης Ι., Γκρέζιος Α.,
Παπαδημ
μητρίου Κ., Κασαμπαλή
Κ
ής Α.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α., Αρισ
στοτέλειο Π
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλοννίκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α. Σερρρών
agianna@
@phyed.duth.gr
A COMPA
ARISION BET
TWEEN PHYYSICAL ABILLITIES OF ST
TUDENTS IN
N URBAN AN
ND SEMI‐
URBAN AR
REAS OF EV
VROS REGIO
ON
F. Bermpe
eridou , S. Stani,
S
A. Giaannakopoulos, I. Faratsis, A. Grezzios, K. Papa
adimitriou,
A. Kasabaalis
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS., Aristotle University of Thessalo
oniki,
D.P.E.S.S. of Serres
Σκοπός τη
ης έρευναςς ήταν η σσύγκριση φυσικών
φ
ικκανοτήτων και σωματτομετρικώνν
στοιχείωνν μεταξύ μαθητών
μ
««πόλης» αστικής
α
περιοχής κα ι μαθητών «νησιού»
»
ημιαστική
ής περιοχήςς. Το δείγμ
μα αποτέλεεσαν 128 παιδιά
π
του Ν. Έβρου (64 παιδιά
ά
«πόλης» & 64 «νησιού») ηλικίίας 12‐14 χρονών.
χ
Οι δοκιμασίεςς που αξιο
ολογήθηκανν
ήταν: ρίψη medicin ball
b πάνω α
από το κεφ
φάλι, ταχύτη
ητα 30 μ. & κάθετο άλλμα. Επίσηςς
καταγράφ
φηκαν τα σω
ωματομετριικά στοιχεία
α: βάρος, ύψ
ψος & ο Δείίκτης Μάζα
ας Σώματοςς
(ΔΜΣ). Για
α την στατιστική ανάλλυση των δεεδομένων χρησιμοποι
χ
ιήθηκε ο έλλεγχος t μη
η
συσχετισμ
μένων τιμώ
ών. Από τα αποτελέσμ
ματα διαπισ
στώθηκε όττι υπήρχαν στατιστικά
ά
σημαντικέές διαφορέςς μεταξύ τω
ων παιδιών της «πόληςς» και των ππαιδιών του «νησιού»
»
όπου τα πρώτα
π
είχα
αν καλύτερ η απόδοση
η στις ικανό
ότητες, «ρίίψη μπάλαςς» (t=19,06
6
p<0.05) κα
αι «άλμα» (t=9,66,
(
p<00.05). Όσονν αφορά τα
α σωματομεετρικά χαρα
ακτηριστικά
ά
που καταγγράφηκαν διέφεραν μ
μόνο στον «ΔΜΣ» (t=4
4,4, p<0.055) όπου τα παιδιά τηςς
«πόλης» φάνηκε να
α έχουν μεγγαλύτερο δείκτη.
δ
Ίσω
ως αυτό να οφείλετε στο ότι τα
α
παιδιά της «πόλης» αν και δεν έχουν την δυνατότηττα του ελεύύθερου παιχχνιδιού, να
α
έχουν τηνν δυνατότηττα να ασχολλούνται συσ
στηματικά με
μ κάποιο ά
άθλημα (γνωρίζουν τα
α
κριτήρια εκτέλεσης μιας ρίψηςς ή του άλματος λόγω
ω της ενασσχόλησης το
ους με τονν
αθλητισμό
ό γενικά). Συνεπώς η παρούσα
α έρευνα θα
θ μπορούύσε να οδη
ηγήσει στη
η
τροποποίη
ηση ενός σχολικού προγράμμα
ατος Φυσικκής Αγωγήής και θα μπορούσεε
να πραγμ
ματοποιηθείί και σε ά
άλλες περιο
οχές, διαφο
οροποιώντα
ας όμως τα κριτήρια
α
επιλογής του δείγμα
ατος (προποονητική εμπ
πειρία των παιδιών, ώ
ώρες φυσικκής αγωγήςς
στο σχολεείο, ελεύθερ
ρος χρόνος και για τις δύο κατηγο
ορίες του δ είγματος).
Λέξεις κλεειδιά: αξιολλόγηση, φυσσικές ικανό
ότητες, αστικές ‐ ημιασστικές περιο
οχές

17038
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
Τ
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΞΙΟ
ΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ
Υ ΕΝΤΥΠΟΥ
Υ ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΗΣΗΣ ΠΑΙΔΟ
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NPPS
Κόκκινου Δ. , Ορφαννίδου Ε., Λο
ουμίδου Σ., Νικολαϊδο
ου Θ., Γιανννακίδου Δ.,
ορίδης Χ., Καμπάς Α.
Χριστοφο
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D. Kokkino
ou , E. Orfa
anidou, S. Lo
oumidou, T.
T Nikolaido
ou, D. Giannnakidou, C.
Christoforridis, A. Kam
mbas
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
H ταξινόμ
μηση των παιδότοπων
π
ν σε ασφα
αλείς ή μη προϋποθέττει αξιόπισ
στα έντυπα
α
αξιολόγησ
σης. Σκοπό
ός της παρρούσας έρ
ρευνας ήτα
αν να εκτιμμηθεί η μεταξύ
μ
τωνν
ερευνητών αξιοπιστίία του μετα
αφρασμένο
ου στα Ελληνικά εντύππου αξιολό
όγησης του
υ
Εθνικού Προγράμμα
Π
τος για τηνν Ασφάλεια
α των Παιδ
δότοπων (N
NPPS) των Η.Π.Α.,
Η
που
υ
αποτελείτται από 23
2 ερωτήσσεις κατηγο
οριοποιημένες σε τέέσσερεις παράγοντες
π
ς
κινδύνου για πρόκλληση ατυχη
ημάτων: επ
πάρκεια επίίβλεψης τω
ων παιδιώνν, ηλικιακά
ά
κατάλληλο
ος σχεδιασμ
μός, επιφάννεια του εδ
δάφους και συντήρησηη του παιδότοπου. 138
8
παιδότοπο
οι από την Ηπειρωτική
ή Ελλάδα (Π
Πελοπόννησο, Αττική, Κεντρική Μακεδονία,
Μ
,
Ανατολική
ή Μακεδοννία και Θρράκη) αξιολλογήθηκαν κατά τα έτη 2005‐‐2008. Δύο
ο
αξιολογηττές αξιολόγησαν τους παιδότοπους χρησιμο
οποιώντας ττο ίδιο έντυ
υπο (NPPS)..
Σκοπός τη
ης παρούσα
ας εργασία
ας ήταν η αξιολόγηση
η της αξιοππιστίας τηςς ελληνικήςς
έκδοσης του
τ ερωτηματολόγιου NPPS. Για τον
τ έλεγχο της
τ υπόθεσσης πως οπο
οιοσδήποτεε
αξιολογηττής θα συμπ
πλήρωνε τοο έντυπο NP
PPS με τον ίδ
διο τρόπο α
ανά πάσα στιγμή
σ
έγινεε
χρήση του
υ Συντελεσττή τB του KKendall (Ke
endall’s tau‐‐b) για το σσυνολικό σκορ και τιςς
κατηγορίεες, ενώ για
α τις ερωττήσεις χρησιμοποιήθη
ηκε το κριιτήριο του McNemarr
(McNemar’s test). Επ
πιπλέον, υπ
πολογίστηκα
αν το σταθεερό σφάλμα
α μέτρησηςς (SEM) καιι
ο συντελεεστής μεταβλητότηταςς (% CV). Ανάλυση
Α
συ
υχνοτήτων (frequencie
es analysis))
εφαρμόσττηκε για τη
η λεπτομερρή παρουσίίαση των σκορ
σ
των δύύο μετρήσεεων και το
ο
γράφημα Bland‐Altm
man Plot για
α την καλύτεερη απεικόνιση του τυυπικού σφά
άλματος. Ωςς
επίπεδο σημαντικότη
σ
ητας ορίστη
ηκε το p<.0
05. Τα αποττελέσματα για το συνολικό σκορ
ρ
έδειξαν τB
B του Kendaall ίσο με .9947, SEM βρέθηκε .443 ενώ ο CV
V κυμάνθηκε από 0 ωςς
23,57, μεε μέσο όρο
ο 2,02. Όσσον αφορά στις κατηγορίες, δια
απιστώθηκα
αν για τηνν
επίβλεψη τB του Ken
ndall ίσο μεε 1 (απόλυτη ταύτιση), για το σχεδδιασμό τB του
τ Kendalll
ίσο με .92
25, για την επιφάνεια
ε
ττB του Kend
dall ίσο με .981 και για
α τη συντήρ
ρηση τB του
υ
Kendall ίσ
σο με .959
9. Όσον αφ
φορά στηνν αξιοπιστία
α κάθε ερ ώτησης το
ου ΕΑΠ, τα
α
αποτελέσματα έδειξα
αν απόλυτη
η ταύτιση και
κ για τουςς δύο συντεελεστές σε είκοσι (20))
23) ερωτήσσεις του ενττύπου. Συμπ
περασματικκά, η ελληνική έκδοση
η
από τις εικοσιτρείς (2
που NPPS φαίνεται
φ
να
α αποτελεί αξιόπιστο
α
εργαλείο
ε
γιια την αξιολλόγηση τηςς
του εντύπ
καταλληλό
ότητας των παιδότοπω
ων.
Λέξεις κλεειδιά: αξιοπ
πιστία, κατα
αλληλότητα
α, παιδότοποι
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ΟΠΩΝ NPPSS
Λουμίδου
υ Σ. , Κόκκιννου Δ., Ορφ
φανίδου Ε., Νικολαϊδο
ου Θ., Χρισττοφορίδης Χ.,
Χ Καμπάςς
Α.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
loumste@
@hotmail.co
om
INTERNALL CONSISTENCY OF THEE NATIONA
AL PROGRAM
M FOR PLAYYGRAOUND
D SAFETY
REPORD CARD
C
S. Loumid
dou , D. Kokkkinou, E. O
Orfanidou, T.
T Nikolaido
ou, C. Christtoforidis, A.. Kambas
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
H αξιολόγγηση της κατταλληλότηττας των παιιδότοπων αποτελεί
α
καθθοριστικό παράγοντα,
π
,
έτσι ώστεε να εξασφα
αλίζονται α
ασφαλείς συνθήκες πα
αιχνιδιού. ΓΓια την εφα
αρμογή τηςς
απαιτούντται έγκυρα όργανα. Σκκοπός της παρούσας
π
έρευνας
έ
ήτα
αν η να υπο
ολογιστεί η
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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εσωτερική
ή εγκυρότητα του μετταφρασμένο
ου στα Ελλ
ληνικά εντύύπου αξιολό
όγησης του
υ
Εθνικού Προγράμμα
Π
τος για τηνν Ασφάλεια
α των Παιδ
δότοπων (N
NPPS) των Η.Π.Α.,
Η
που
υ
αποτελείτται από 23
2 ερωτήσσεις κατηγο
οριοποιημένες σε τέέσσερεις παράγοντες
π
ς
κινδύνου για πρόκλληση ατυχη
ημάτων: επ
πάρκεια επίίβλεψης τω
ων παιδιώνν, ηλικιακά
ά
κατάλληλο
ος σχεδιασμ
μός, επιφάννεια του εδ
δάφους και συντήρησηη του παιδότοπου. 138
8
παιδότοπο
οι από την Ηπειρωτική
ή Ελλάδα (Π
Πελοπόννησο, Αττική, Κεντρική Μακεδονία,
Μ
,
Ανατολική
ή Μακεδονία και Θρά
άκη) αξιολο
ογήθηκαν κατά
κ
τα έτηη 2005‐200
08. Για τηνν
αξιολόγησ
ση της εσωττερικής εγκ υρότητας του
τ εντύπου
υ, υπολογίσστηκε ο συνντελεστής α
του Cronb
bach για το συνολικό σσκορ του ενντύπου και για το σκοορ κάθε καττηγορίας. Ο
δείκτης α του Cronbaach σημείω
ωσε τη μικρότερη τιμή όταν αφαιιρέθηκε ο παράγοντας
π
ς
επιφάνεια
α (α=.238
8) και την υψη
ηλότερη τιμή ότα
αν αφαιρ
ρέθηκε ο
παράγονττας επίβλεψ
ψη (α=.471)). Όσον αφο
ορά στην εσ
σωτερική εγγκυρότητα ο δείκτης α
του Cronb
bach διακυμάνθηκε α
από .237‐.71
11 για τις ερωτήσεις
ε
πίβλεψη, το
ο
για την επ
σχεδιασμό
ό (χαμηλόττερη τιμή), την επιφά
άνεια και τη
η συντήρησση (υψηλόττερη τιμή)..
Συμπερασ
σματικά, η ελληνική έκδοση το
ου εντύπου
υ NPPS δια
απιστώθηκεε πως έχειι
μέτρια εσωτερική εγκυρότητα.
φάλεια, παιδότοπος
Λέξεις κλεειδιά: εσωττερική εγκυρρότητα, ασφ
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