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ATTITUDEES TOWARD
DS PHYSICA
AL EDUCATIO
ON: EFFECT
TS ON PERCCEIVED EFFO
ORT
DURING A VOLLEY SK
KILLS‐TEST.
G. Tsigaraa , O. Tsamp
pouri, S. Skaabardoni
Universityy of Thessally, D.P.E.S.SS.
Σκοπός αυ
υτής της ερ
ργασίας ήτα
αν να διερεευνήσει αν οι στάσειςς προς το μάθημα
μ
τηςς
φυσικής αγωγής επ
πηρεάζουν την προσπ
πάθεια που καταβάλλλουν οι μαθητές
μ
σεε
δοκιμασία
α του βόλεϊ κατά τη
η διάρκεια
α του μαθήματος. Εννενήντα μα
αθητές καιι
μαθήτριεςς, 30 από την Δ δημ
μοτικού, 30 από την Β γυμνασίοου και 30 από την Β
λυκείου, συμπλήρωσ
σ
σαν ένα ερω
ωτηματολόγιο που αξιιολογούσε τις στάσειςς τους προςς
το μάθημ
μα της φυσικής αγωγγής (Τheod
dorakis, 19
994) λίγο ππριν την έναρξη
έ
του
υ
μαθήματο
ος. Στη συννέχεια οι μα
αθητές καιι μαθήτριεςς συμμετείχχαν σε μια δοκιμασία
α
σέρβις στο
ο βόλεϊ (ανναφορά δοκκιμασίας) κα
αι αμέσως μετά συμπλλήρωσαν 5 ερωτήσειςς
όπου αξιο
ολογούσαν το πόσο π
προσπάθησ
σαν να τα καταφέρουν
κ
ν στη δοκιιμασία που
υ
μόλις ολο
οκλήρωσανν (Υποκλίμα
ακα προσπ
πάθειας‐σημ
μαντικότητα
ας του ΙΜ
ΜΙ: Goudas,,
Dermitzakki, & Baggiatis, 20000). Διενεεργήθηκε ανάλυση παλινδρόμ
μησης. Τα
α
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σστάσεις πριιν από το μάθημα
μ
προοέβλεπαν το
τ 40% τηςς
διακύμανσ
σης της προ
οσπάθειας π
που κατέβα
αλαν οι συμ
μμετέχοντεςς κατά τη διιάρκεια τηςς
δοκιμασία
ας του βόλεεϊ. Συμπερα
ασματικά, επιβεβαιών
ε
νεται ότι η διαμόρφωσ
ση θετικώνν
στάσεων ως
ω προς το μάθημα τη
ης φυσικής αγωγής κα
αθορίζει σε σημαντικό βαθμό τηνν
προσπάθεεια που κατταβάλλουν οοι μαθητές και μαθήτρ
ριες στη φυ σική αγωγή
ή.
Λέξεις κλεειδιά: Κινηττικό τεστ, Συ
υμπεριφορά
ά, Πετοσφα
αίριση
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doni , G. Tsiigara, O. Tssampouri
Universityy of Thessally, D.P.E.S.SS.
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ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.

1

Τμήμα Επιστή
ήμης Φυσικής Αγ
γωγής & Αθλητισ
σμού, Δημοκρίττειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Department of
o Physical Educa
ation & Sport Scciences, Democcritus University of Thrace

01/06/2011

Σκοπός αυ
υτής της ερ
ργασίας ήτταν να διερ
ρευνήσει τιις σχέσεις μμεταξύ «τυ
υφλού» καιι
«ανοιχτού
ύ» σκορ σε δοκιμασία στο βόλεϊ. Προκειμένο
ου να διερεευνηθεί το παραπάνω,
π
,
πραγματο
οποιήθηκε μια δοκιμα
ασία του σέρβις
σ
στο βόλεϊ (ανα
αφορά δοκκιμασίας) 2
φορές. Τη
ην πρώτη φορά
φ
οι συμ
μμετέχοντες εκτέλεσαν τη δοκιμα
ασία (3 επα
αναλήψεις))
χωρίς να βλέπουν
β
πο
ου προσγειώ
ώνεται η μπ
πάλα πίσω από το δίχττυ (τυφλή δοκιμασία),
δ
,
ενώ αμέσ
σως μετά επανέλαβαν
ε
ν την ίδια δοκιμασία
α έχοντας οοπτική πλή
ήρη οπτική
ή
επαφή (αννοιχτή δοκιιμασία). Στοο πείραμα συμμετείχα
αν 90 μαθηητές και μαθ
θήτριες, 30
0
από την Δ δημοτικού, 30 από την Β γυμννασίου και 30 από τηην Β λυκείο
ου. Σε κάθεε
βαθμίδα οι
ο μαθητές χωρίστηκα
αν σε 2 επιπ
πλέον ομάδες των 15 α
ατόμων, όπ
που στη μία
α
ομάδα διινόταν λανθασμένα χχαμηλή ανα
ατροφοδότη
ηση (σκορ =1), ενώ στην άλλη
η
δινόταν λανθασμένα
λ
α υψηλή α
ανατροφοδότηση (σκο
ορ =5). Διιενεργήθηκεε ανάλυση
η
συσχέτιση
ης (Pearson
n correlatioon). Η συσχχέτιση μετα
αξύ του «τυυφλού» σκορ και του
υ
«ανοιχτού
ύ» σκορ ήταν υψηλά σημαντική,, και θετική
ή, στους μα
αθητές και μαθήτριεςς
του δημο
οτικού και του
τ γυμνασσίου στην ομάδα που
υ λάμβανε λανθασμένα χαμηλή
ή
στην ομ
ανατροφο
οδότηση. Αντίστοιχα,
Α
μάδα που λάμβανε λανθασμένα υψηλή
ή
ανατροφο
οδότηση υπήρξε υψη
ηλά σημανντική και θετική συυσχέτιση μεταξύ
μ
του
υ
«τυφλού»
» και του «ανοιχτού
ύ» σκορ μόνο
μ
στουςς μαθητές και μαθή
ήτριες του
υ
δημοτικού
ύ. Σύμφωνα
α με τα απ
ποτελέσματτα, φαίνετα
αι ότι η λα
ανθασμένη εξωτερική
ή
ανατροφο
οδότηση επ
πηρεάζει διιαφορετικά
ά ανάλογα με την ηλιικία τη σχέέση μεταξύ
ύ
«τυφλού»
» και «ανοιιχτού» σκοορ σε δοκιμ
μασία στο βόλεϊ. Το είδος της εξωτερικήςς
ανατροφο
οδότησης που
π
χρησιμ
μοποιείται από τον εκπαιδευττικό φυσική
ής αγωγήςς
πρέπει να
α διαφοροπ
ποιείται ανά
άλογα με την ηλικία των
τ μαθητώ
ών. Περαιτέέρω μελέτη
η
απαιτείτα
αι, σε μελλο
οντικές έρεευνες, σε μεγαλύτερο
μ
ο πληθυσμόό συμμετεχχόντων για
α
εξαγωγή πιο
π ασφαλώ
ών συμπερα
ασμάτων.
Λέξεις κλεειδιά: Κινηττικό τεστ, Ηλλικία μαθηττών/τριων, Πετοσφαίρριση
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RELATION
NSHIPS BETW
WEEN “ETH
HNIC IDENTITY” FACTO
ORS WITH “IINDIVIDUALISM AND
COLLECTIV
VISM” IN PH
HYSICAL ED
DUCATION
O. Kouli , A. Papaioannou
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS. , University of Thessaaly, D.P.E.SS.S.
Η εθνική ταυτότητα σύμφωνα με τις πιο πρόσφατεςς θεωρητικέές προσεγγίσεις, είναιι
ένα πολυδ
διάστατο οικοδόμημα , που ανταννακλά το βαθμό ταύτιισης του αττόμου τόσο
ο
με τις αξίεες και παρα
αδόσεις τηςς εθνικότηττάς του, όσο
ο και με τιςς αντίστοιχεες αξίες καιι
συνήθειεςς της κυρία
αρχης κουλττούρας μέσ
σα στην οπο
οία ζει. Οι α
απόψεις εννός ατόμου
υ
για την κο
ουλτούρα συχνά
σ
αντα
αποκρίνοντα
αι σε μια από
α τις δύοο βασικές κατηγορίες:
κ
:
κουλτούρα με απόψ
ψεις συλλο γικές ή κουλτούρα με
μ απόψειςς ατομικές. Συλλογική
ή
κουλτούρα είναι αυττή στην οπ
ποία δίνετα
αι μεγάλη έμφαση
έ
στηην ομάδα ως
ω σύνολο,,
ενώ ατομική κουλτούρα είναι α
αυτή στην οποία η έμ
μφαση δίνετται περισσό
ότερο στονν
«εαυτό». Σκοπός τη
ης παρούσσας εργασίίας ήταν η διερεύνηηση της σχέσης
σ
τωνν
παραγόνττων της «Εθ
θνικής Ταυττότητας» με την «Ατομικότητα κκαι τη Συλλογικότητα»
»
* 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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στη Φυσικκή Αγωγή. Στην
Σ
έρευνα
α συμμετείίχαν 1050 μαθητές
μ
καιι μαθήτριεςς. Από τουςς
οποίους 500 ήταν αγόρια κα
αι 550 κο
ορίτσια. Οιι μαθητές//τριες του δείγματοςς
προέρχοντταν από τη
η δευτεροβά
άθμια εκπα
αίδευση (γυ
υμνάσιο & λύκειο), απ
πό σχολεία
α
του Ν. Ρο
οδόπης και από διάφοορες κουλτο
ούρες (με γονείς
γ
έλληηνες, μουσο
ουλμάνους,,
ρώσους, τούρκους
τ
πόντιους,
π
α
αρμένιους, αλβανούς και βούλγα
αρους). Η διερεύνηση
δ
η
έγινε μέσ
σω της μεεθόδου συ
υλλογής αννώνυμων ερωτηματοολογίων, στην
σ
οποία
α
χρησιμοπο
οιήθηκαν: (1) το ερω
ωτηματολόγγιο “Ethnic//Cultural Iddentity” (Ting‐Tooney,,
Yee‐Jung, Shapiro, Garcia, Wrig ht & Oetzel, 2000) το οποίο προσσαρμόστηκκε επιτυχώςς
9; Κούλη & Παπαϊωάνννου, 2010), το οποίο
ο
στα Ελληννικά (Kouli & Papaioa nnou, 2009
αποτελείτται από 24 ερωτήσεις και 4 παρά
άγοντες («εννοποίηση»,, «περιθωριοποίηση»,,
«αφομοίω
ωση», «αποστροφή»),, (2) το ερωτηματολ
ε
λόγιο “Ho rizontal an
nd Verticall
Individualism and Co
ollectivism”” (Triandis & Gelfand, 1998) το οοποίο τροπ
ποποιήθηκεε
7) και αποτελείται απόό 12 ερωτή
ήσεις και 2
για τον ελλληνικό πληθυσμό (Κοούλη, 2007
παράγονττες («οριζόνντια και κάθθετη συλλογγικότητα», «κάθετη αττομικότητα»). Από τηνν
ανάλυση αξιοπιστία
ας, προέκ υψε ότι οι δείκτεςς εσωτεριικής συνέπ
πειας τωνν
υποκλιμάκων των ερωτηματολ
ε
λογίων ήτα
αν σε αποδ
δεκτά επίππεδα και για
γ τα δύο
ο
η συσχετίσ
σεων έδειξξε ότι «ορριζόντια και κάθετη
η
ερωτηματτολόγια. Η ανάλυση
συλλογικό
ότητα» είχε στατιστικά
ά σημαντική
ή θετική συ
υσχέτιση μεε την «ενοπ
ποίηση» καιι
την «αφο
ομοίωση», ενώ είχε στατιστικά
ά σημαντικκή αρνητικ ή συσχέτισ
ση με τηνν
«περιθωρ
ριοποίηση» και την ««αποστροφ
φή». Επιπλέον, προέκκυψε ότι η «κάθετη
η
ατομικότη
ητα» είχε σττατιστικά σ ημαντική θετική συσχέέτιση με τη ν «περιθωρ
ριοποίηση»
»
και την «α
αποστροφή», ενώ δε ε μφάνησε καμία συσχέέτιση με τηνν «ενοποίησ
ση» και τηνν
«αφομοίω
ωση». Τα απ
ποτελέσματτα αυτά μπορούν να δώσουν
δ
στοους Καθηγηττές Φυσική
ή
Αγωγής, κάποιες
κ
πλη
ηροφορίες για τις διαφ
φορετικές κουλτούρες
κ
ς των μαθη
ητών/τριών,,
τις οποίεςς μπορούν να χρησιμ
μοποιήσουνν για να δη
ημιουργήσοουν πολυπολιτισμικέςς
ενότητες στο
σ μάθημα
α, με θετική
ή επιρροή στην
σ
υλοποίίηση της διδδασκαλίας τους.
τ
Λέξεις κλεειδιά: ενοπο
οίηση, περιιθωριοποίη
ηση, αφομοίίωση, αποσστροφή
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Φ.Α.Α.
srokka@p
phyed.duth.gr
INVESTIGA
ATION OF AMOTIVATI
A
ION TO WA
ARD EXERCIS
SE AMONG
G DEMOCRIT
TUS
UNIVERSITTY STUDEN
NTS
P. Soufleri, , S. Rokka
a, O. Kouli, T. Souglako
os, G. Mavrridis
Demοcritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Η επιστημονική έρεευνα υποσστηρίζει ότι η τακτική συμμετοοχή σε προ
ογράμματα
α
άσκησης, είναι κατά
άλληλη καιι ευεργετική, όχι μόνο
ο για τη ββελτίωση τη
ης φυσικήςς
κατάστασης ατόμωνν κάθε ηλλικίας αλλά
ά και για τη θετική της επίδρ
ραση στηνν
πνευματικκή και ψυχιική υγεία κα
αι ευεξία των συμμετεεχόντων. Π αρά τα τεκμηριωμένα
α
οφέλη τηςς άσκησης, η επικράτη ση της καθιστικής συμ
μπεριφοράςς παραμένεει υψηλή σεε
όλες τις αναπτυγμέν
α
νες χώρες. ΣΣκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν να εξξετάσει τηνν
απουσία κινήτρων συμμετοχή
ής για άσκκηση φοιτη
ητών/τριώνν του Δ.Π.Θ. και να
α
διερευνήσ
σει πιθανές διαφορές μ
μεταξύ τωνν διαφορετικών πανεπιιστημιακώνν τμημάτωνν
και της ηλλικίας. Το δεείγμα της έέρευνας απο
οτέλεσαν 209 φοιτητέ ς/τριες (112 άνδρες &
97 γυναίκκες), ηλικία
ας 18 έως 25 χρόνων (Μ.Ο=20.3
3,Τ.Α = ± 11.2 έτη) απ
πό τέσσερα
α
* 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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τμήματα του
τ Δημοκρ
ρίτειου Παννεπιστήμιου Θράκης, Νομικής (nn=59), Φιλο
ολογίας καιι
Πολιτισμο
ού (n=57), Ιστορίας
Ι
κα
αι Εθνολογίίας (n=45), και ΔΟΣΑ (n=48), οι οποίοι δενν
συμμετείχχαν σε κανέένα πρόγρα
αμμα οργαννωμένης ομ
μαδικής άσκκησης. Για τη
τ συλλογή
ή
των δεδο
ομένων της έρευναςς χρησιμοπ
ποιήθηκε το
τ ερωτημματολόγιο «Απουσίαςς
Κινήτρων για Άσκησ
ση» (ATES‐22; Vlachopo
oulos et al., 2010) με 15 θέματα
α σε πέντεε
σπάθειας, αξίας καιι
υποκλίμακες (πιστεεύω αποττελέσματος,, ικανότηττας, προσπ
χαρακτηριστικών τηςς άσκησης) . Τα ερωτη
ηματολόγια συμπληρώ
ώθηκαν ανώ
ώνυμα από
ό
τους συμμ
μετέχοντες.. Για τις αννάγκες της έρευνας το
ο δείγμα χω
ωρίστηκε ως
ω προς τηνν
ηλικία: α)) σε 18 έωςς 20 χρόνω
ων (n=113) και β) σε 21
2 και πάννω (n=96). Η ανάλυση
η
αξιοπιστία
ας έδειξε ότι
ό οι δείκκτες εσωτεερικής συνέέπειας τωνν πέντε υπ
ποκλιμάκωνν
κυμάνθηκκαν σε απο
οδεκτά επίπ
πεδα (Cron
nbach’s alp
pha από .889 έως .93). Από τηνν
ανάλυση περιγραφικής στατισστικής, διαπιστώθηκε ότι οι φοοιτητές πα
αρουσίασανν
πίπεδο απο
ουσίας κινή
ήτρων από την άσκησ
ση, αφού εμφάνισανν χαμηλούςς
υψηλό επ
μέσους όρους
ό
(Μ.Ο.=2.75 έω
ως Μ.Ο.=2
2.96) και στους πένντε παράγγοντες του
υ
ερωτηματτολογίου σττην επταβά
άθμια κλίμα
ακα απαντή
ήσεων. Απόό την πολυ
υμεταβλητή
ή
ανάλυση διακύμανσ
δ
ης (MANOV
VA), με ανεξάρτητες μεταβλητές ««τμήμα» κα
αι «ηλικία»
»
και εξαρττημένες το
ους παράγοοντες του ερωτηματολογίου, δδεν προέκυ
υψε καμία
α
στατιστικά
ά σημαντικκή αλληλεπ
πίδραση, διαπιστώθη
δ
ηκε όμως κύρια επίδ
δραση τηςς
μεταβλητή
ής «τμήμα»
». Από τις χωριστές αναλύσεις
α
διακύμανση
δ
ης που ακο
ολούθησαν,,
στατιστικά
ά σημαντιικές διαφοορές παρο
ουσιάστηκα
αν στον ππαράγοντα «πιστεύω
ω
ικανότητα
ας», «πιστεύω προσπά
άθειας» κα
αι «πιστεύω
ω αξίας», μμε τους φο
οιτητές τωνν
τμημάτωνν Νομικής και Φιλλολογίας να
ν παρουσ
σιάζουν στ
στατιστικά σημαντικά
ά
χαμηλότερ
ρα σκορ απ
πό ότι οι φοοιτητές των άλλων τμημάτων. Συμμπερασματικά, από τα
α
αποτελέσματα της έρ
ρευνας διαπ
πιστώθηκε ότι τα πιστεεύω των φοοιτητών του
υ δείγματοςς
σχετικά με
μ την άσκη
ηση, λειτου ργούν πιθα
ανόν για αυ
υτούς ως λλόγοι αποχή
ής από τηνν
άσκηση. Γίνεται εμφ
φανής η α
ανάγκη για
α αποτελεσ
σματικές πα
αρεμβάσειςς ώστε να
α
αντιστραφ
φούν αυτέςς οι τάσειις. Ωστόσο
ο περισσόττερη έρευννα χρειάζετται για τη
η
γενίκευση
η των αποτεελεσμάτων στον ευρύττερο ελληνικό χώρο.
Λέξεις κλεειδιά: φυσική δραστηρριότητα, φο
οιτητές, Κλίμ
μακα ATES‐‐2
15649
ΔΙΕΡΕΥΝΗ
ΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕ
ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
Ν ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Η‐ΠΡΟΣΑΝΑ
ΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟΧΟΥ
ΑΘΛΗΤΩΝ
Ν/ΤΡΙΩΝ ΑΘ
ΘΛΗΜΑΤΩΝ
Ν ΓΥΜΝΑΣΤ
ΤΙΚΗΣ
Φραντζοπ
πούλου Α. , Πρώιος Μ ιλ τ., Πρώιο
ος Μι χ.
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α.
katerina_13r@hotmail.com
EXPLORATTORY STUD
DY TO ACHIEEVE‐ORIENT
TED GOAL FOR
F ATHLETTES IN THRE
EE
GYMNASTTICS SPORT
TS
A. Frantzo
opoulou , M.
M t. Proios, M. . Proioss
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S.
Βασικός σκοπός
σ
τηςς παρούσαςς μελέτης ήταν η διεερεύνηση ττης προδιά
άθεσης τωνν
αθλητών//τριών αθλη
ημάτων γυμ
μναστικής για την επίτεευξη του σττόχου στον αθλητισμό..
Δευτερεύο
οντος επιδίίωξη αυτής της μελέτη
ης ήταν η εξξέταση επιδδράσεων αννεξάρτητωνν
μεταβλητώ
ών στη διαμόρφωση ττου προσαννατολισμού
ύ στόχου. Ο
Οι συμμετέχχοντες ήτανν
140 άτομα, ηλικίας 8‐17 ετών,, οι οποίοιι ασχολούννταν με τα αθλήματα,, ενόργανη
η
γυμναστικκή (η = 91), ρυθμική γγυμναστική
ή (η = 37), και ακροβα
ατική γυμνα
αστική (η =
12). Τα άττομα του δεείγματος αγγωνίζονταν και στις τέσσερεις κατ
ατηγορίες (Δ
Δ; η = 49, Γ;;
* 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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η = 61, Β; η = 20, Α; η = 10). Για
α την αξιολό
όγηση του προσανατολ
π
λισμού στόχχου όλοι οιι
συμμετέχο
οντες συμπ
πλήρωσαν δδύο ερωτημ
ματολόγια τα οποία ήτταν τα εξής: α)Κλίμακα
α
Επίτευξηςς Στόχου για Νέους Α
Αθλητές(20
008), και β)
β Κοινωνικκός Προσαννατολισμόςς
Στόχου (2
2003). Τα αποτελέσμ
ματα αυτήςς της μελέέτης έδειξα
αν μια υπ
περοχή του
υ
παράγονττα «δεξιότητα» μεταξύ
ύ των πτυχχών του προ
οσανατολισσμού στόχο
ου, και τωνν
παραγόνττων «έπαιννος προποονητή» καιι «φιλία» μεταξύ τω
ων μεταβλλητών του
υ
κοινωνικο
ού προσανα
ατολισμού στόχου. Ακόμη,
Α
σε αυτή
α
τη με
μελέτη βρέθ
θηκε ότι η
αγωνιστικκή κατηγορ
ρία αποτελλεί ένα σημαντικό πα
αράγοντα στον καθο
ορισμό του
υ
προσαναττολισμού για την επίτε υξη του στό
όχου.
Λέξεις κλεειδιά: Journal of Educcational Psyychology, Psychology oof Sport an
nd Exercise,,
Research Quarterly
Q
fo
or Exercise and Sport

15926
ΙΚΑΝΟΠΟ
ΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗ
ΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟ
Σ
ΟΡΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗ
ΗΤΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛ
ΛΗΜΑΤΑ
Δάγκας Σ.. , Μπεμπέττσος Ε., Μα
αυρομμάτης Γ., Ζέτου Ε.
Ε
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
sdagkas@
@phyed.duth.gr
RELATION
N OF COACH
HES’ BEHAV
VIOR AND ATHLETES'
A
SATISFACTIO
ON AMONG
G TEAM
SPORTS
S. Dagkas , E. Bebetsos, G. Mavrrommatis, E. Zetou
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Σκοπός τη
ης παρούσα
ας έρευνας ήταν η διεερεύνηση τη
ης σχέσης ττης ικανοπο
οίησης τωνν
αθλητών//τριών με την προπ
πονητική συμπεριφορ
σ
ρά, όσον αφορά τα
α ομαδικά
ά
αθλήματα
α. Το δείγμ
μα αποτέλλεσαν 131 άνδρες κα
αι 143 γυνναίκες, αθλλητές/τριεςς
Εθνικών κατηγοριών
κ
ν. Επίσης, από το δεείγμα 99 άττομα ήταν από το άθλημα
ά
τηςς
καλαθοσφ
φαίρισης, 76 από το ά
άθλημα της πετοσφαίρ
ρισης και 999 από το άθλημα
ά
τηςς
χειροσφαίίρισης. Τέλλος, το δείίγμα χωρίσ
στηκε σε υποκατηγορ
υ
ρίες, ανάλο
ογα με τα
α
χρόνια πο
ου είναι αθλητές
α
(22‐7, 7‐11, 11‐>) και ανάλογα με τις εβδ
δομαδιαίεςς
προπονήσ
σεις τους (2‐4, 4‐5, 5‐>>). Ως όργαννα μέτρηση
ης χρησιμοπποιήθηκαν: (1) για τηνν
αθλητική ικανοποίησ
ση, το ερω
ωτηματολόγγιο των Chelladurai κκαι Riemer (1997), το
ο
οποίο έχεει μεταφρασ
(2003) και (2) για τηνν
στεί από τοους Θεοδωρ
ράκη και Μπεμπέτσο
Μ
συμπεριφ
φορά του προπονητή,
π
, το ερωτη
ηματολόγιο των Williaams, Jerom
me, Kenow,,
Rogers, Saartain, και Darland
D
(20003), το οπο
οίο έχει μετταφραστεί από τους Ζουρμπάνο,
Ζ
,
Θεοδωράκη, και Χαττζηγεωργιά
άδη (2004). Τα αποτελ
λέσματα έδδειξαν την αξιοπιστία
α
των οργά
άνων μέτρη
ησης. Το aalpha του Cronbach κυμάνθηκεε από .76 ‐ .94. Πιο
ο
συγκεκριμ
μένα, παρο
ουσιάστηκα
αν διαφορέές όσον αφορά το φ
φύλο και τα χρόνια
α
άθλησης στους
σ
παρά
άγοντες «Θεετική Ανατρ
ροφοδότηση
η», όπου οιι γυναίκες με
μ λιγότερα
α
χρόνια προπόνηση
ης παρου
υσίασαν τα υψηλ
λότερα πποσοστά, «Αρνητική
ή
Ανατροφο
οδότηση»,
όπου
οι
αθ
θλητές/τριες
με
λιγότερα
χρόνια
α
προπόνησ
σης παρουσ
σίασαν τα υ
υψηλότερα
α ποσοστά και «Ηγεσίία», όπου και
κ πάλι οιι
αθλητές/ττριες με λιγότερα
λ
χχρόνια προπόνησης παρουσία
ασαν τα υψηλότερα
υ
α
αφορά το φύλο και την εβδοομαδιαία προπόνηση,
ποσοστά. Αντιστοίχω
ως, όσον α
π
,
παρουσιά
άστηκαν δια
αφορές στοον παράγο
οντα «Θετική Ανατρο φοδότηση»
», όπου οιι
γυναίκες με τις λιγό
ότερες εβδοομαδιαίες προπονήσεεις παρουσσίασαν τα υψηλότερα
υ
α
υ
α
ποσοστά, «Αρνητική Ανατροφοδδότηση», όπου οι άνδρες παρουσσίασαν τα υψηλότερα
ποσοστά και «Ηγεσίία» όπου οι αθλητέςς/τριες με τις περισσσότερες εβδ
δομαδιαίεςς
* 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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προπονήσ
σεις παρου
υσίασαν τα
α υψηλότεερα ποσοσ
στά. Συμππερασματικά
ά, από τα
α
αποτελέσματά μας προκύπτει
π
όότι στους αθ
θλητές /τριεες φαίνεταιι, η συμπερ
ριφορά του
υ
προπονηττή να διαδραματίζει σπ
πουδαίο ρόλλο επηρεάζζοντας την ιικανοποίησ
ση τους.
Λέξεις κλεειδιά: Συμπ
περιφορά ττου προποννητή, Ικανοπ
ποίηση αθλλητών, Ψυχχολογία τηςς
άθλησης

16218
Ψ
ΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤ
ΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ
Α
ΚΑ
ΑΙ ΑΘΛΗΤΡ
ΡΙΕΣ JUDO
ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚ
Μ
Γ.
Γ
Κλιάρη Ε. , Μπεμπέττσος Ε., Ανττωνίου Π., Μαυρίδης
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
evi.kliari@
@gmail.com
m
EXPLORATTION OF PSSYCHOLOGICCALL SKILLSS OF JUDO ATHLETES
A
E. Kliari , E.
E Bebetsoss, P. Antonio
ou, G. Mavvridis
Democritu
us Universitty of Thracee,D.P.E.S.S..
Η ενασχόλληση της ψυχολογίας
ψ
ς με τον αθ
θλητισμό οδήγησε στοο συμπέρα
ασμα ότι οιι
ψυχολογικκοί παράγο
οντες παίζο υν σπουδα
αίο ρόλο στον αγωνισττικό αθλητισμό καθώςς
και στην αθλητική απόδοση
η. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύ
ύνηση τωνν
ψυχολογικκών δεξιοτή
ήτων σε αθ λητές και αθλήτριες
α
τζζούντο. Το όόργανο μέττρησης που
υ
χρησιμοπο
οιήθηκε είνναι το Athleetic Coping Skills Inventory των Sm
mith, Schutzz, Smoll καιι
Ptacek (19
995). Έχει μεταφραστ
μ
εί και χρησ
σιμοποιηθεί στον Ελλα
αδικό χώρο
ο από τουςς
και Καρα μουσαλίδη (1998). Το ερωτημα
Γούδα, Θεοδωράκη
Θ
ατολόγιο περιέχει
π
28
8
ερωτήσειςς οι οποίες διαμορφ
φώνουν επττά παράγοντες (Αντιμμετώπιση Δυσκολιών,
Δ
,
Κορύφωση Απόδοση
ης σε συνθ ήκες πίεση
ης, Καθορισ
σμός Στόχω
ων, Αυτοσυγγκέντρωση,,
Αυτοπεπο
οίθηση, Συμ
μμόρφωση σστον προπο
ονητή/τρια & Απαλλαγγή από Ανησ
συχίες). Στο
ο
ερωτηματτολόγιο συ
υμπεριλήφθθηκαν και ερωτήσειις σχετικά
ά με το φύλο, τηνν
εβδομαδιαία προπονητική του ς ενασχόλη
ηση και την εθνική κκατηγορία στην
σ
οποία
α
λάμβανανν μέρος. Το
ο δείγμα αποτέλεσα
αν 188 αθλ
λητές τζούνντο (102 άνδρες,
ά
82
2
γυναίκες).. Και οι εφ
φτά υποκλίμ
μακες είχαν αποδεκτή
ή εσωτερικκή συνοχή, με δείκτεςς
Cronbach’’s alpha να κυμαίνοντα
αι από .60 έως
έ .68. Οι αναλύσειςς διακύμανσ
σης έδειξανν
ότι: (α) τα
α άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (17
7‐>) είχαν τα
τ υψηλότεερα σκορ όσ
σον αφορά
ά
την «Ανντιμετώπιση
η Δυσκολιιών» (Μ=
=3.52, SD=
=.829) κα
αι την «Κορύφωση
η
Απόδοσηςς» (Μ=3.54
4, SD=.919)) από τις άλλες ηλικκιακές ομά
άδες, (β) οι
ο γυναίκεςς
(Μ=3.51, SD=.833) και οι άνδρεες (Μ=3.53, SD=.933) αντίστοιχα,, είχαν τα υψηλότερα
υ
α
σκορ όσον αφορά τη
ην «Κορύφ
φωση Απόδο
οσης» από τις άλλες κατηγορίεςς και (γ) τα
α
άτομα με τα περισσό
ότερα χρόνιια στην ίδια
α ομάδα είχχαν τα υψηλλότερα σκο
ορ (Μ=4.33,,
SD=.875)
όσον
αφορά
την
«Α
Αυτοσυγκέντρωση»,
από
τιις
άλλεςς
ομάδες. Συμπερασμ
Σ
ατικά, τα α
αποτελέσμα
ατα έδειξα
αν ότι: (α) το ACSI‐28
8 είναι ένα
α
αξιόπιστο όργανο για την καταγρα
αφή ψυχομετρικών ιδιοτήτων Ελλήνωνν
αθλητών//τριών Jud
do και ( β) μπορο
ούν να βοηθήσουν
β
αθλητές//τριες καιι
προπονηττές/τριες να
α εξοικειωθοούν περισσ
σότερο με το
ο σημαντικόό ρόλο που παίζουν οιι
ψυχολογικκές δεξιότητες στο άθλλημα τους.
Λέξεις κλλειδιά: ψυ
υχολογικές δεξιότητεςς αθλητών/τριών, αξξιολόγηση, πολεμικέςς
τέχνες/τζο
ούντο

16311
ΠΡΟΠΟΝΗ
ΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Α ΚΑΙ ΚΟΛΥΜ
ΜΒΗΣΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΣΗ;
* 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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Κουλεξίδη
ης Σ. , Μπεμ
μπέτσος Ε.,, Γκουρλίτσ
σας Σ., Αντω
ωνίου Π.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
stelios.25@
@windowsslive.com
SWIMMIN
NG AND COACHING BEEHAVIOR. ISS THERE A RELATIONSH
R
HIP?
S. Koulexiidis , E. Bebetsos, S. Gkkourlitsas, P.
P Antoniou
u
Democritu
us Universitty of Thracee D.P.E.S.S..
Σκοπός της έρευνα
ας ήταν να
α παρουσιιάσει την πιθανή εππιρροή που
υ ασκεί η
προπονηττική συμπεριφορά σεε αθλητές//τριες κολύ
ύμβησης. Γιια τη διεξαγωγή τηςς
έρευνας χρησιμοποι
χ
ήθηκε το εερωτηματολλόγιο της «Συμπεριφο
«
οράς του Προπονητή»
»
φραστεί σττα Ελληνικά
των Williaams και τωνν συνεργατώ
ών του (200
03) το οποίο
ο έχει μεταφ
ά
από τουςς Zourbanos, Theodorrakis και Harzigeorgia
H
adis (2004).. Το ερωτη
ηματολόγιο
ο
αποτελείτται από δύο
ο παράγονττες: α) υποσ
στηρικτική συμπεριφορ
σ
ρά (π.χ. Η κριτική
κ
από
ό
τον προπ
πονητή μου
υ γίνεται μ
με καλό τρόπο)
τ
και β) αρνητιική συμπεριφορά (Ο
Ο
προπονηττής μου μεε κάνει να νιώθω νεευρικότητα). Η κλίμακκα απαντήσεων ήτανν
4βάθμια τύπου Likkert (1= Δ
Διαφωνώ απόλυτα – 4= Συμμφωνώ απόλυτα). Τα
α
ερωτηματτολόγια συ
υμπληρώθη καν εθελο
οντικά από
ό αθλητές/τ
/τριες, πρινν από τηνν
έναρξη τω
ων αγώνωνν. Τα μόνα στοιχεία που
π ζητήθη
ηκαν από ττους αθλητές ήταν το
ο
κατηγορία
φύλο,
ηλικία,
α,
χρόνιια
άθλη
ησης
κα
αι
πόσεςς
φορέςς
προπονού
ύνται/εβδομ
μάδα. Τα α
αποτελέσμα
ατα έδειξαν ότι οι παρράγοντες είχχαν καλούςς
δείκτες αξιοπιστίας (.70 & .73 , αντίστοιχχα). Επίσης,, οι αναλύσσεις διακύμανσης ωςς
προς δύο
ο ανεξάρτη
ητους παρ άγοντες έδ
δειξαν όσο
ον αφορά την «υπο
οστηρικτική
ή
συμπεριφ
φορά» ότι: (α) οι παίδεες είχαν υψ
ψηλότερα σκορ (M=3.001, SD=.390
0) από τουςς
εφήβους (M=2.98, SD=.517)
S
κα
αι τους άνδ
δρες (M=2.94, SD=.4004), (β) τα άτομα που
υ
ύνταν εβδο
ομαδιαίως λιγότερο (2‐4 φορέές) υψηλόττερα σκορ
ρ (M=3.11,,
προπονού
SD=.453) από αυτά που προποονούνταν 5‐6 φορές (M=2.98, SD
D=.328) καιι από αυτά
ά
που προπ
πονούνταν από
α 7‐> (M==2.92, SD=.4
434) και τέλ
λος, (γ) τα ά
άτομα που αθλούντανν
λιγότερα χρόνια (2‐6
6) (M=3.11,, SD=.418), είχαν υψη
ηλότερα σκοορ και από
ό αυτά που
υ
αθλούντα
αν 7 έως 9 (M=3.00, SD
D=.353), αλλλά και από αυτά που α
αθλούνταν από 10 ‐ >
(M=2.85, SD=.453). Συμπερασμ
ματικά, τα ευρήματα της έρευννας κατέδειιξαν ότι τα
α
μικρότερα άτομα και σε ηλικία αλλά και σε αθλητικκή εμπειρία
α θεωρούνν
νεότερα/μ
απαραίτηττη την θετική/υποστηρρικτική συμ
μπεριφορά του προποννητή για τη
ην συνέχιση
η
της .
Λέξεις κλεειδιά: Συμπ
περιφορά ττου προποννητή, αθληττές/τριες κκολύμβησηςς, αθλητική
ή
ενασχόληση
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤ
ΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ε
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Δ
ΠΟΔΟΣΦΑ
ΑΙΡΟΥ
Γκουρλίτσ
σας Σ. , Μπεεμπέτσος ΕΕ., Κουλεξίδ
δης Σ., Αντω
ωνίου Π.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
gstavros24r@hotmail.com
TASK AND
D EGO ORIENTATION O
OF GREEK FO
OOTBALL REFEREES
R
S. Gkourlitsas , E. Beb
betsos, S. K
Koulexidis, P.
P Antoniou
u
Σκοπός τη
ης παρούσα
ας έρευνας ή
ήταν να εξεετάσει το ρό
όλο της ψυχχολογίας τω
ων ελλήνωνν
διαιτητώνν ποδοσφαίίρου σχετικκά με το πό
όσο επιτυχημένοι νιώ
ώθουν σε σύ
ύγκριση μεε
τους συνα
αδέλφους τους
τ
και μεε το πόσο προσπαθού
π
ύν για τη διιαιτησία. Σττην έρευνα
α
συμμετείχχαν 58 διαιττητές του ΣΣυνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρρου Θράκηςς της Ε.Π.Σ..
ΘΡΑΚΗΣ με
μ ηλικία από
α 16 έωςς 46 έτη. Οι
Ο διαιτητέςς που συμμμετείχαν σττην έρευνα
α
* 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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ανήκαν σττην Δ’ ΕΘΝΙΚΗ και στιις τοπικές κατηγορίες
κ
(Α1’,Α2’,Β’ και Γ’ τοπικό). Για τη
η
διεξαγωγή
ή της έρεευνας χρη
ησιμοποιήθηκε ερωτη
ηματολόγιοο (ΤΕSQ). Το
Τ αρχικό
ό
ερωτηματτολόγιο «Taask and Eggo Orientatiion in Sporrt Questionnnaire» τωνν Duda καιι
Nicholls (1
1992), έχει μεταφρασττεί στα Ελληνικά από τους
τ
Papaiooannou καιι McDonald
d
(1993) κα
αι τροποποιιήθηκε για τους διαιτητές από τους
τ
Proios,, Tsiggilis και
κ Doganiss
(2001). Υπ
πήρχαν 13 ερωτήσειςς (7 εσωτερ
ρικής & 6 εξωτερικής
ε
παρακίνησ
σης) και οιι
απαντήσεεις δόθηκανν σε 5βάθθμια κλίμακα τύπου Likert (1=Δ
Διαφωνώ Aπόλυτα
A
–
5=Συμφωννώ Απόλυττα). Τα ερω
ωτηματολόγγια συμπλη
ηρώθηκαν εθελοντικά
ά από τουςς
διαιτητές κατά την διάρκεια
δ
τοου πρωταθλλήματος (2010‐2011). Στα ερωτη
ηματολόγια
α
επίσης συ
υμπληρώθηκαν η ηλικίία, η κατηγγορία που ανήκουν
α
οι διαιτητές, το επίπεδο
ο
μόρφωσής τους και πόσα χρόννια είναι διαιτητές.
δ
Τα
Τ αποτελέέσματα έδεειξαν ότι οιι
δείκτες αξξιολόγησης (α του Cro nbach) ήτα
αν υψηλοί, .81
. για την εσωτερική και .87 για
α
την εξωτεερική παρα
ακίνηση. Επ
πίσης, πραγματοποιώντας ανάλυυση διακύμανσης ωςς
προς δύο
ο ανεξάρτη
ητους παρά
άγοντες, τα
α αποτελέσ
σματα έδεειξαν ότι το
τ επίπεδο
ο
μόρφωσης διαφορο
οποιεί το δδείγμα. Πιο
ο συγκεκριμένα οι δ ιαιτητές με ανώτερο
ο
επίπεδο μόρφωσηςς (3βάθμιια εκπαίδευση) παρουσιάστηκκαν πιο εσωτερικά
ά
μένοι (M=4.35, SD=.4413) από τους συνα
αδέλφους ττους με χαμηλότερο
χ
ο
παρακινημ
μορφωτικκό επίπεδο (M=4.05, SSD=.516). Συμπερασμα
ατικά θα μππορούσαμεε να πούμεε
ότι η μόρ
ρφωση είνα
αι ένας απ
πό τους βασικούς παρ
ράγοντες ππου οδηγεί ειδήμονεςς
αθλητικώνν χώρων πρ
ρος την εσω
ωτερική‐προ
οσωπική του
υς βελτίωσηη.
Λέξεις κλεειδιά: διαιτητών ποδοσσφαίρου, παρακίνηση
π
, επίπεδο μμόρφωσής
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ΟΧΗ ΣΤΑ ΣΠ
ΠΟΡ ΚΑΙ ΚΟ
ΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΥ‐ΠΟΛΙΤΙΣΜ
ΜΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟ
ΟΜΑΔΕΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗ
ΗΣ ΣΥΝΟΧΗ
ΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ
ΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ
ΤΙΣΜΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΤΑ
Μορέλα Ε.
Ε , Κούλη Ο.,
Ο Χατζηγεω
ωργιάδης Α.
Α
Πανεπιστήμιο Θεσσα
αλίας, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α. , Δημ
μοκρίτειο Πανεπιστήμ
Π
μιο Θράκηςς,
Α., laxan3@yyahoo.gr
Τ.Ε.Φ.Α.Α
SPORT PA
ARTICIPATIO
ON AND SO CIAL INTER
RGRATION IN MULTICU
ULTURAL GR
ROUPS:
RELATION
NSHIPS BETW
WEEN TEAM
M COHESIO
ON AND ETH
HNIC‐CULTU
URAL IDENT
TITY
E. Morela , O. Kouli, A. Chatzigeeorgiadis
Universityy of Thessally, D.P.E.S.SS. , Democrritus Univerrsity of Thraace, D.P.E.SS.S.
Σκοπός της παρούσ
σας έρευνα
ας ήταν να
ν διερευννήσει τον ρόλο της αθλητικήςς
οινωνικοποίίηση ατόμω
ων διαφορεετικής πολιτ
ιτισμικής πρ
ροέλευσης..
συμμετοχής στην κο
Πιο συγκεεκριμένα, εξετάστηκε
ε
η σχέση τη
ης εθνικής και πολιτισσμικής ταυτότητας μεε
την συνοχχή της ομάδ
δας. Στην έρρευνα συμμ
μετείχαν 30
00 αθλητές,, με μέσο όρο
ό ηλικίαςς
15.56 χρό
όνια. Από αυτούς, 2117 ήταν ελλληνικής κα
αταγωγής και 83 ήτα
αν ξένοι ή
μετανάστεες 1ης/2ηςς γενιάς. Ο
Οι συμμετέχοντες συμ
μπλήρωσανν το ερωτη
ηματολόγιο
ο
Εθνική – Πολιτιστική
ή Ταυτότητα
α (Kouli & Papaioanno
ou, 2009) ττο οποίο εξξετάζει δύο
ο
διαστάσειις εθνικής ταυτότηττας (αναγννώριση κα
αι περιθωρριοποίηση) και δύο
ο
διαστάσειις πολιτιστιικής ταυτόττητας (αφομοίωση, κα
αι έλλειψη αλληλεπίδρ
ρασης), καιι
το Ερωτηματολόγιο Περιβάλλοοντος Ομάδ
δας για Νεα
αρούς Αθληητές (Eys, Loughhead,
L
,
Bray, & Caarron, 2009
9), το οποίοο εξετάζει δύο
δ διαστάσεις της συυνοχής (συννοχή έργου
υ
και κοινωνική συνοχή). Ανάλυσ η συσχετίσεων έδειξε ότι τόσο η συνοχή στο έργο όσο
ο
ά με το αίσ
σθημα της α
και η κοιννωνική συνοχή σχετίζοονται θετικά
αναγνώρισης (r = .16,,
και r = .17
7, p < .05) κα
αι με την αφ
φομοίωση των
τ νεαρώνν αθλητών (r = .19,και r = .16, p <
* 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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.05) και αρνητικά
α
μεε τα αισθήμ
ματα της πεεριθωριοπο
οίησης (r = ‐.29,και r = ‐.32, p <..
001). Τα ευρήματα
ε
τη
ης παρούσα
ας έρευνας ενισχύουν την πεποίθθηση ότι ο αθλητισμός
α
ς
μπορεί να
α συμβάλλεει στην άμβ λυνση των κοινωνικών ανισοτήτω
ων και βοηθήσει στηνν
ενσωμάτω
ωση των νεαρών μετα
αναστών αθ
θλητών. Από
ό την έρευννα προκύπτει ότι στιςς
ομάδες με
μ συνοχή προάγεται
π
μια κοινή αίσθηση έννταξης και συμμετοχή
ής και έτσιι
ενισχύετα
αι η διαδικα
ασία της αφ
φομοίωσης, ενώ περιο
ορίζεται σηημαντικά ο κοινωνικόςς
αποκλεισμ
μών των μειονοτικών οομάδων
Λέξεις κλεειδιά: αθλητισμός, δια
απολιτισμικό
ότητα, κοινωνικοποίησση
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Π
ΝΤΟΣ ΟΜΑ
ΑΔΑΣ & ΣΥΜ
ΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΑΣ ΠΡΟΠΟΝ
ΝΗΤΗ ΣΕ ΝΕ
ΕΑΡΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ//ΤΡΙΕΣ ΚΑΛ
ΛΑΘΟΣΦΑΙΡΡΙΣΗΣ
Σουγκλάκκος Θ. , Μανναβέλη Π., Σουφλέρη Π., Ρόκκα Σ.,
Σ Μαυρίδ ης Γ., Τσαμ
μουρτζής
Ε., Λάϊος Α.
Α
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
srokka@p
phyed.duth.gr
RELATION
NSHIPS BETW
WEEN GRO UP ENVIRO
ONMENT AN
ND COACHI NG BEHAVIOUR IN
JUNIOR BA
ASKETBALLL PLAYERS
T. Souglakkos , P. Man
naveli, P. So
oufleri, S. Rokka,
R
G. Mavridis, E. TTsamourtzis, A. Laios
Demοcritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Οι έρευννες στο χώρο
χ
του αγωνιστιικού αθλη
ητισμού, υυποστηρίζουν ότι η
προσωπικκότητα και η συμπερριφορά τωνν προπονητών διαδρ αματίζουν σημαντικό
ό
ρόλο στηνν προσωπικκή και αθλη
ητική ανάπττυξη και τη
ην πορεία ττων αθλητώ
ών. Kατά τα
α
πρώτα χρόνια συμμεετοχής των μικρών αθλητών, οι προπονητές
π
ς θα πρέπει να δίνουνν
έναν τέτο
οιο προσανα
ατολισμό, ώ
ώστε να μπ
πει στη ζωή τους η α
ανάγκη για αθλητισμό
ό
αλλά και οι αξίες πο
ου αυτός πρροσφέρει. (Duda,
(
2010
0; Nunelly 2002). Οι παράγοντες
π
ς
που συμβ
βάλλουν στη συνοχή μ
μιας αθλητιικής ομάδα
ας αναφέροονται στο περιβάλλον,
π
,
το άτομο, την ηγεσία
α και την ομ
μάδα (Eys et
e al., 2007). Σκοπός τηης παρούσα
ας εργασίαςς
ας με τηνν
ήταν να εξετασθείί η σχέσ η του κλλίματος πεεριβάλλοντοος ομάδα
ανόμενη συ
υμπεριφορά
ά του προπ
πονητή σε νεαρούς α
αθλητές καιι αθλήτριεςς
αντιλαμβα
Καλαθοσφ
φαίρισης. Το δείγμ
μα της έρ
ρευνας απ
ποτέλεσαν 134 αθλλητές/τριεςς
καλαθοσφ
φαίρισης, κατηγορίας
κ
παίδων(n=70) και κορασίδων(
κ
(n=64), με μέσο όρο
ο
ηλικίας 13
3 ± 1.78 έττη, και χρόννια παραμο
ονής στην ίδια
ί
ομάδα
α 3 ± 1,21 έτη.
έ
Για τη
η
διεξαγωγή
ή της έρευννας χρησιμοοποιήθηκανν δύο όργα
ανα μέτρησσης. Η αξιολλόγηση του
υ
κλίματος ομάδας
ο
πρα
αγματοποιή
ήθηκε με το
ο Group Envvironment Q
Questionnaire (Carron,,
Widmeyerr & Brawle
ey, 1985; Eys, Carron, Bray & Brawley, 2007) το οποίο έχειι
προσαρμο
οσθεί για τον
τ ελληνικκό πληθυσμ
μό από τους Αγγελονίδ
ίδη, Κάκκο, Ζέρβα καιι
Ψυχουντά
άκη (1994). Περιλαμ
μβάνει 18
8 θέματα και 4 ππαράγοντεςς: ατομική
ή
έλξη/εμπλλοκή στο ομαδικό
ο
έρργο, ατομικκή έλξη/εμπλοκή στιςς κοινωνικέές σχέσεις,,
ομαδικό έργο
έ
και κο
οινωνικές σσχέσεις. Οι απαντήσειις δίνοντανν σε 9βάθμια κλίμακα
α
τύπου Liikert(από1=
=διαφωνώ απόλυτα, έως 9=σ
συμφωνώ απόλυτα).. Για τηνν
αντιλαμβα
ανόμενη συμπεριφορ
σ
ρά του πρ
ροπονητή χρησιμοποοιήθηκε το
ο Coachingg
Behaviourr Questionn
naire (CBQ, Williams, Jerome,
J
Kenow, Roge rs, Sartain & Darland,,
2003), πρ
ροσαρμοσμέένο για τοον ελληνικό
ό πληθυσμό
ό (Zourban os, Hatzige
eorgiadis &
Theodorakis, 2007), με 15 θέμα
ατα και δύο
ο παράγονττες: υποστηηρικτική συμπεριφορά
ά
α θέματα αξιολογούντ
α
ταν με 5βά
άθμια κλίμακα τύπου
υ
και αρνηττική συμπεριφορά. Τα
Likert (απ
πό 1=διαφω
ωνώ απόλυ
υτα έως 5=
=συμφωνώ απόλυτα).. Τα ερωτη
ηματολόγια
α
* 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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συμπληρώ
ώθηκαν αννώνυμα σττους χώρου
υς προπόννησης απόό τους αθλλητές/τριεςς
απουσία του
τ προπονητή, στο ττέλος της προαγωνιστ
π
τικής περιόόδου 2010. Οι δείκτεςς
εσωτερική
ής συνέπεια
ας των κλιμ
μάκων των ερωτηματολ
ε
λογίων κυμμάνθηκαν σεε αποδεκτά
ά
επίπεδα (Cronbach’ss alpha απ
πό .69 έως .83 και από .81 έέως 92). Η ανάλυση
η
συσχετίσεεων έδειξεε ότι η υ
υποστηρικτική συμπεεριφορά τοου προπονητή, είχεε
στατιστικά
ά σημαντική
ή θετική σχχέση με την ατομική έλ
λξη/εμπλοκήή στο ομαδικό έργο(r==
.244, p<.0
01), ατομική
ή έλξη/εμπλλοκή στις κο
οινωνικές σχέσεις (r = .334, p<.01
1), και με το
ο
ομαδικό έργο(r
έ
= .5
539, p<.01) , ενώ η αρ
ρνητική συμπεριφορά
ά του προπ
πονητή δενν
σχετίζοντα
αν με κανένναν παράγοοντα του πεεριβάλλοντο
ος ομάδας. Τα αποτελέέσματα τηςς
παρούσαςς έρευνας συμφωνούν
σ
ν με αυτά ανάλογων ερ
ρευνών, ποου υποστηρίίζουν ότι οιι
προπονηττές θα πρέπει να εεμπνέουν κάθε αθλη
ητή, είναι υπεύθυνο
οι για τηνν
παρακίνησ
ση των παιδιών, το σσωστό σχεδ
διασμό της προπόνησηης και τη δημιουργία
δ
α
ενός αθλη
ητικού περιβάλλοντος που θα οδη
ηγεί στην επ
πίτευξη τωνν στόχων κα
αι την καλή
ή
ατμόσφαιιρα της ομά
άδας.
Λέξεις κλλειδιά: συ
υνοχή ομά
άδας, συμπεριφορά προπονηττή, παίδες//κορασίδεςς
καλαθοσφ
φαίριση
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ΔΙΕΡΕΥΝH
HΣΗ ΤΗΣ ΑΝ
ΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΤΟΥ ΡΟΛΟΥ
Υ ΤΩΝ ΜΑΖΟ
ΟΡΕΤΩΝ ΣΤΤΟΝ ΑΘΛΗΤ
ΤΙΣΜΟ
Τσιμλιαρά
άκη Δ. , Γου
υμαλάτσος Π., Ηλιόπουλος Δ., Πα
ατσιαούραςς Α., Σούλας Δ.
Πανεπιστήμιο Θεσσα
αλίας, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
dorothy_2
2601@hotm
mail.com
INVENSTIG
GATION OFF THE ROLE PERCEPTIO
ON OF CHEE
ERLEADERS IN SPORTS
D. Tsimliaaraki , P. Go
oumalatsos,, D. Iliopoullos, A. Patsiaouras, D. Soulas
Universityy of Thessally, D.P.E.S.SS.
Ο ρόλος των
τ μαζορεττών στον α
αθλητισμό και
κ πως ανττιλαμβάνοντ
νται αυτόν τον
τ ρόλο οιι
ίδιες ποικκίλλει ανάλλογα με τη
ην ηλικία ή και την ομάδα
ο
τηνν οποία εμψυχώνουν..
Σκοπός τη
ης έρευνας ήταν να διεερευνηθεί η αντίληψη
η του ρόλουυ των μαζορ
ρετών στονν
αγωνιστικκό αθλητισμ
μό. Το δείγγμα αποτέλλεσαν 80 μαζορέτες
μ
γγυναικείου φύλου (Μ
Μ
ων καλαθό
ηλικίας=24.27, SD=3.42) των ελλληνικών επαγγελματικών ομάδω
όσφαιρας ή
δων που χρρησιμοποιού
ύν εθελόντριες μαζορ έτες στα διαλείμματα
α
των ελληννικών ομάδ
του παιχννιδιού. Άντρ
ρες δεν χρη
ησιμοποιήθη
ηκαν στην παρούσα
π
έ ρευνα λόγω
ω έλλειψηςς
δείγματοςς στον Ελλλαδικό χώρρο. Οι μαζορέτες συ
υμπλήρωσα
αν το μετα
αφρασμένο
ο
Ερωτηματτολόγιο της Ασάφεια
ας Ρόλων στον Ελλη
ηνικό αθληητισμό (Μπ
πεμπέτσος,,
Θεοδωράκης, & Τσιγκίλης, 20077 , Role Ambiguity Scalle, Beauchaamp et al.,2002) και το
ο
οποίο πεεριλάμβανεε τους πα
αράγοντες: σκοπός, συμπεριφοορά, αξιολό
όγηση καιι
συνέπειεςς. Η ανάλυσ
ση Pearson r έδειξε θεετικές και σημαντικές
σ
σσυσχετίσειςς όλων τωνν
παραγόνττων μεταξύ τους. Συγκκεκριμένα υπάρχει
υ
μια
α θετικά γρραμμική σχέέση μεταξύ
ύ
του σκοπού και τηςς συμπεριφ
φοράς (r=.6
661**) και των συνεππειών (r=.4
415**), τηςς
συμπεριφ
φοράς και τη
ης αξιολόγη
ησης (r=.399
9**) και τωνν συνεπειώ
ών (r=.460**
*).Επίσης η
αξιολόγησ
ση συσχετίζεται θετικκά με τις συνέπειες (r=.315**)..Ο μη συσ
σχετισμένοςς
έλεγχος t‐‐test ανέδειιξε στατιστιικά σημαντικές διαφορ
ρές στην συυμπεριφορά
ά (t=3.316 ,
df=78, SD= p=.001
1) μεταξύ των μαζορετών πο
ου είναι ≤25 ετώνν(Ν=53, M
ηλικίας=22.26±1.93) και αυτώνν που είνα
αι ≥26 ετώνν(Ν=27, M ηλικίας=28.22±1.92)..
Συμπερασ
σματικά, δια
απιστώνουμ
με ότι οι μικρότερες
μ
σε
σ ηλικία μμαζορέτες εμφανίζουν
ε
ν
στατιστικά
ά σημαντικέές διαφορέές στη συμπ
περιφορά το
ους σε σχέσση με τις μεεγαλύτερεςς
σε ηλικία μαζορέτες.
* 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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Λέξεις κλεειδιά: μαζορέτες, συμπ
περιφορά, ασάφεια
α
ρό
όλου

17003
ΑΝΤΙΛΑΜ
ΜΒΑΝΟΜΕΝ
ΝΗ ΣΥΜΠΕΡΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟ
ΟΠΟΝΗΤΗ ΩΣ ΜΕΣΟ Π
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓ ΚΩΝ ΝΕΑΡΩ
ΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑ
ΑΙΡΙΣΗΣ
Κούπας Δ.
Δ , Ρόκκα Σ.., Μπεμπέττσος Ε., Μαυρίδης Γ., Καμπάς
Κ
Α., Αλεξόπουλ
λος Δ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τμήμα Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α.
srokka@p
phyed.duth.gr
PERCEIVED COACHIN
NG BEHAVIO
OR AS PRED
DICTOR OF BASIC
B
PSYCCHOLOGICA
AL NEEDS
IN JUNIOR
R HANDBALLL PLAYERS
D. Koupass , S. Rokka,, E. Bebetso
os, G. Mavrridis, A. Kam
mbas, D. Aleexopoulos
Demοcritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Σύμφωνα με τη θεωρία του Αυ
υτο‐καθορισ
σμού, τα άττομα τείνουυν να ασχολούνται μεε
περισσότεερο ενδιαφέέρον και εννέργεια για δραστηριόττητες που έέχουν επιλέέξει οι ίδιοι,,
τους παρέέχουν την ευκαιρία
ε
γιια αποτελεσ
σματική κοινωνική αλλ
λληλεπίδρασ
ση και κατ’’
επέκταση ικανοποιούνται οιι βασικές εσωτερικέές ανάγκεες: αντιλαμβανόμενη
η
ικανότητα
α, αυτονομία και σχέέσεις με το
ους άλλους. Όταν η ανάγκη αυτονομίας,
α
,
ικανότητα
ας και αλλη
ηλεπίδραση
ης ικανοποιιηθεί, αυξά
άνεται η εσσωτερική ικκανοποίηση
η
και το ενδ
διαφέρον το
ου αθλητή ((Reinboth, Duda,
D
& Ntoumanis, 20004) πράγμ
μα το οποίο
ο
οδηγεί σεε υψηλά επίπεδα
ε
εσσωτερικού κινήτρου και
κ συνεκδδοχικά σε υψηλότερη
υ
η
απόδοση. Σκοπός της παρρούσας έρ
ρευνας ήτταν να δδιερευνηθεεί εάν η
αντιλαμβα
ανόμενη συ
υμπεριφορά
ά του προπ
πονητή προ
οβλέπει τις βασικές ψυχολογικέςς
ανάγκες (αυτονομία
(
, ικανότητα
α & σχέσειις) νεαρών αθλητών χειροσφαίρ
ρισης. Στηνν
έρευνα συμμετείχανν 103 αθλη
ητές/τριες, ηλικίας 14 ‐16 ετών, κατηγορία
ας εφήβων‐‐
νεανίδων,, από πένντε συλλόγγους χειρο
οσφαίρισης της Δ. Μ
Μακεδονίαςς. Για τηνν
αξιολόγησ
ση της αντιιλαμβανόμεενης συμπεεριφοράς το
ου προπον ητή χρησιμ
μοποιήθηκεε
το Coaching Behaviour Questionnnaire (CBQ
Q, Williams,, Jerome, KKenow, Roge
ers, Sartain
n
& Darlan
nd, 2003), το οποίοο έχει προ
οσαρμοστείί για τον ελληνικό πληθυσμό
ό
(Zourbano
os, Hatzigeo
orgiadis & TTheodorakiss, 2007), μεε 15 θέματα
α σε δύο παράγοντες::
υποστηρικκτική συμπεριφορά κα
αι αρνητική
ή συμπεριφ
φορά. Οι αππαντήσεις δίνονταν
δ
σεε
5βάθμια κλίμακα τύπου
τ
Like rt (από 1=
= διαφωνώ
ώ απόλυτα
α, έως 5= συμφωνώ
ώ
απόλυτα).. Η διερεύννηση των ββασικών ψυ
υχολογικών αναγκών ππραγματοπο
οιήθηκε μεε
την κλίμακα Basic Psychologicall Needs in Exercise
E
(Vlachopouloss & Michailiidou, 2006))
με 12 θέμ
ματα ομαδο
οποιημένα σσε 3 παράγοντες, αυτο
ονομία, ικαν
ανότητα και σχέσεις μεε
τους άλλο
ους. Τα θέμ
ματα αξιολοογούνταν μεε 5βάθμια κλίμακα τύ που Likert (από 1= δεε
συμφωνώ
ώ καθόλου
υ, έως 55= συμφω
ωνώ πάρα πολύ). Τα ερωτη
ηματολόγια
α
συμπληρώ
ώθηκαν εθεελοντικά απ
πό τους αθλλητές/τριες στους χώρ ους προπόννησης στηνν
αρχή τηςς αγωνιστιικής περιόόδου 2010. Από τα αποτελέσσματα της ανάλυσηςς
αξιοπιστία
ας, προέκυψε ότι οι δδείκτες εσω
ωτερικής συ
υνέπειας τω
ων κλιμάκω
ων των δύο
ο
ερωτηματτολογίων, ήταν σε αποοδεκτά επίπ
πεδα (Cronb
bach’s alphha από .87 έως
έ .92 καιι
.79 έως 91). Η ιερ
ραρχική αννάλυση πα
αλινδρόμηση
ης έδειξε ότι η υπο
οστηρικτική
ή
φορά του προπονητή,
π
συνεισέφεερε στατισττικά σημανντικά στην πρόβλεψη
η
συμπεριφ
των βασικών ψυχολλογικών ανναγκών, κα
αθώς εξήγη
ησε από μμόνη της το
ο 45% τηςς
συνολικήςς μεταβληττότητας. Επ
πίσης, η αννάλυση συσ
σχετίσεων έέδειξε ότι η θετική ή
υποστηρικκτική συμπ
περιφορά εείχε στατισ
στικά σημαντική θετικκή συσχέτιιση με τηνν
αντιλαμβα
ανόμενη αυ
υτονομία (rr = .549, p<.01), την ικανότητα (r = .338, p<.01), και τιςς
σχέσεις (rr = .234, p<.01).
p
Τα αποτελέσμ
ματα της παρούσας
π
έέρευνας, έρχονται σεε
* 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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συμφωνία
α με αυτά
ά προηγού
ύμενων ερευνών που υποστηρρίζουν ότι η θετική
ή
ανατροφο
οδότηση τω
ων προποννητών, σε αντίθεση με την αρρνητική, εννισχύει τηνν
αίσθηση ικανότητας
ι
αλλά και την εσωτερ
ρική παρακκίνηση, απα
αραίτητα στοιχεία για
α
την πορεεία των αθλητών/τριιών. Συμπεερασματικά
ά, στη δό μηση ενόςς ιδανικού
ύ
περιβάλλο
οντος άθλησης σημανττικός είναι ο ρόλος της συμπεριφ
φοράς του προπονητή,
π
,
ιδιαίτερα στα πρώτα στάδδια της αθλητικής
α
σταδιοδρ ομίας των νεαρώνν
αθλητών//τριών χειρο
οσφαίρισηςς.
Λέξεις κλλειδιά: συμ
μπεριφορά προπονηττή, αυτονομία‐ικανότηητα‐σχέσεις, αθλητέςς
χειροσφαίίρισης

17032
Η ΤΗΣ ΔΟΜ
ΜΙΚΗΣ ΕΓΥΡΟ
ΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΥΜΟΥ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΣΕ ΕΛΛΗΝ
ΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕ
ΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΧΕΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Λουμίδου
υ Σ. , Ορφαννίδου Ε., Κό
όκκινου Δ., Μπεμπέτσ
σος Ε., Τογα
ανίδης Θ.,
Χριστοφο
ορίδης Χ., Καμπάς Α.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
loumste@
@hotmail.co
om
ASSESSMEENT OF THE
E CONSTRU CT VALIDIT
TY OF THE COMPETITIV
C
VE AGGRESSSIVENESS
AND ANGER SCALE AMONG
A
GR EEK TEAMH
HANDBALL ATHLETS
S. Loumid
dou , E. Orfa
anidou, D. K
Kokkinou, E.
E Bebetsos,, T. Toganiddis, C. Christtoforidis,
A. Kambas
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Ο ανταγω
ωνισμός έχεει συχνά ω
ως αποτέλεεσμα τη διαμάχη και όπως πολλλές φορέςς
συμβαίνειι σε πολλέςς διαμάχες σε ομαδικκά ή ατομικκά αθλήματτα, η προσπάθεια για
α
επικράτησ
ση μπορεί να οδηγήσσει επιθετιικές συμπεριφορές. ΣΣκοπός της παρούσαςς
μελέτης ήταν
ή
να εξεεταστεί η δδομική εγκυρότητα τη
ης κλίμακα
ας Επιθετικό
ότητας τωνν
Maxwell και Moore
es (2007) κκαι να διερευνηθεί αν
α παράγοοντες όπως φύλο καιι
αθλητική εμπειρία, διαφοροποι
δ
ιούν την επιθετικότητα
α των αθληττών/τριών. Δείγμα τηςς
αν 210 αθθλητές/τριες χειροσφαίρισης (M
M=19.19, SD=.79).
S
Η
έρευνας αποτέλεσα
μένη κλίμακα περιλαμ
μβάνει 12 ερωτήματα
α και περιιέχει δύο διαστάσεις:
δ
:
συγκεκριμ
θυμός και επιθετικό
ότητα. Το ε ρωτηματολλόγιο (Κλίμα
ακα Επιθεττικότητας και Θυμου.,,
Μπεμπέτσ
σος και συννεργάτες., 22008)μοιράστηκε στο τέλος
τ
της α
αγωνιστικήςς περιόδου..
Οι αθλητέές/τριες, αφ
φού ενημερρώθηκαν για
α τους σκοπ
πούς της έρρευνας, συμ
μπλήρωσανν
το ερωτηματολόγιο στον αγωννιστικό χώρ
ρο, λίγο πρ
ριν την ένα
αρξη της προπόνησήςς
ργασία των αποτελεσμ
μάτων εφαρμόστηκε ππαραγοντικκή ανάλυση
η
τους. Για την επεξερ
κυρίων συ
υνιστωσών, ενώ για έλλεγχο τυχόνν διαφορώνν στο δείγμα
α, πραγματτοποιήθηκεε
ανάλυση διακύμανσ
σης με ένα
αν παράγο
οντα. Από την ανάλυυση προέκκυψαν δύο
ο
παράγονττες που εξήγησαν
ε
ττο 68.09%
% της μετταβλητότηττας της αγωνιστικής
α
ς
επιθετικόττητας. Η ανάλυση
α
δια
ακύμανσηςς έδειξε ότι υπάρχει σστατιστικά σημαντική
ή
διαφορά μεταξύ ανδρών και γυνα
αικών στο
ον παράγγοντα επιιθετικότητα
α
(F1.209=1
14.429, p<.0
001). Πιο σσυγκεκριμέένα, οι αθλ
λητές παροουσίασαν υψηλότερα
υ
α
σκορ επιθ
θετικότητας (Μ=2.157, SD=.6316) από ότι οι αθλήτριες (Μ=1.841, SD=.5719)..
ηρέασε στα
Τέλος, η αθλητική
α
εμ
μπειρία επη
ατιστικά σημαντικά τηην κλίμακα, τόσο στονν
παράγονττα θυμό (F2
2.209=42.4 89, p<.001), όσο και στον παρά
άγοντα επιιθετικότητα
α
(F2.209=5.434, p<.01). Συμπερρασματικά, η ‘’Κλίμακα Επιθετιικότητας κα
αι Θυμού’’’
ολόγησης. ΕΕπιπλέον, οι αθλητέςς
φαίνεται να αποτελλεί ένα αξι όπιστο εργγαλείο αξιο
* 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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παρουσία
ασαν μεγαλλύτερη επιθθετικότητα και θυμό, σε σχέση με τις αθλλήτριες στο
ο
άθλημα τη
ης χειροσφα
αίρισης.
Λέξεις κλεειδιά: Κλίμα
ακα επιθετιικότητας, Δο
ομική εγκυρ
ρότητα, Χειιροσφαίριση

17055
ΔΙΕΡΕΥΝΗ
ΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑ
ΑΣΗ ΤΟΥ «Π
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΣΤΙΚΟΥ ΕΡΩ
ΩΤΗΜΑΤΟΛ
ΛΟΓΙΟΥ» ΣΕ
ΑΘΛΗΤΕΣ//ΤΡΙΕΣ ΜΕΣΣΑΙΩΝ ΑΠΟ
ΟΣΤΑΣΕΩΝ
Αράπογλο
ου Κ. , Μπεεμπέτσος Ε.., Πυλιανίδη
ης Θ., Αντω
ωνίου Π.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
nantia_nina@hotma
ail.com
AN EXPLO
ORATORY EX
XAMINATIO
ON OF THE «PRE‐RACE
E QUESTION
NNAIRE», AMONG
MIDDLE‐D
DISTANCE RUNNERS
R
K. Arapogglou , E. Beb
betsos, T. Piilianidis, P. Antoniou
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Σκοπός της
τ
παρούσας έρευννας ήταν η προκατταρκτική ε ξέταση τη
ης δομικήςς
εγκυρότηττας του «Προαγωνισττικού Ερωτη
ηματολογίο
ου» (Jones, Swain, & Cale,
C
1990))
και η διερ
ρεύνηση εά
άν και κατά
ά πόσο παρ
ράγοντες όπ
πως η ηλικκία, το φύλο, άθλημα,,
αθλητική εμπειρία,, και ώρρες προπό
όνησης, διαφοροποι
δ
ιούν το δείγμα. Το
ο
ερωτηματτολόγιο περ
ριλαμβάνειι 19 ερωτήσεις που διαμορφών
δ
νουν 5 διασ
στάσεις: α))
Αντιλαμβα
ανόμενη Ετοιμότητα, ββ) Στάσεις σχετικά
σ
με Προηγούμεενο Αγώνα,
γ))
Στόχος Θέέσης, δ) Επ
πιρροή Προοπονητή και ε) Εξωτερ
ρικό Περιβά
άλλον. Οι απαντήσεις
α
ς
δόθηκαν σε μια 9β
βάθμια κλίμ
μακα τύπο
ου Likert (1
1=εντελώς απογοητευ
υμένος/η –
π
ικανοπ
ποιημένος/η
η). Το δείγμ
μα αποτέλεσαν 80 αθλλητές/τριες,, 47 άνδρεςς
9=παρα πολύ
και 33 γυναίκες, ηλικίας α
από 15 έω
ως 28 χρ
ρονών (Μ==19.95, SD
D=2.81). Τα
α
αποτελέσματα της παραγονττικής ανάλλυσης όπω
ως και ο έλεγχος αξιοπιστίας
α
ς
(Αντιλαμβ
βανόμενη Εττοιμότητα: .75 β) Στάσ
σεις σχετικά
ά με Προηγοούμενο Αγώ
ώνα: .94 γ))
Στόχος Θέέσης: .68, δ)
δ Επιρροή
ή Προπονηττή: .91 και ε) Εξωτερ ικό Περιβά
άλλον: .72),,
υποστήριξξαν
τη
η
δομ ική
εγγκυρότητα
του
«Προαγωνιστικού
ύ
Ερωτηματτολογίου». Επίσης, τα αποτελέσμ
ματα έδειξα
αν ότι η εβδοομαδιαία προπόνηση,
π
,
η ηλικία
α και η αθλητική εμπειρία ήταν οι παράγονντες στουςς οποίουςς
διαφοροπ
ποιήθηκε το
ο δείγμα. ΣΣυμπερασματικά, η έρ
ρευνα αυτήή τονίζει τη
ην σημασία
α
και σημανντικότητα του
τ ερωτημ
ματολογίου και στους Έλληνες αθθλητές/τριεες μεσαίωνν
αποστάσεεων. Περαιττέρω χρήση
η του ερωτηματολογίο
ου και συγκκρίσεις του με άλλουςς
παράγονττες θεωρούννται χρήσιμ
μες και απαραίτητες.
Λέξεις κλεειδιά: middle distance runners, mood
m
state, track
t
field

17126
ΔΙΕΡΕΥΝΗ
ΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑ
ΑΣΗ ΤΟΥ «Κ
ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ
ΗΣ‐2», ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Χατζηανδ
δρέου Ε. , Μπεμπέτσος
Μ
ς Ε., Ζέτου Ε.,
Ε Αντωνίο
ου Π.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
eirinoula__18@hotma
ail.com
AN EXPLO
ORATORY EX
XAMINATIO
ON OF THE «PARENT‐INITIATED CCLIMATE
QUESTION
NNAIRE‐2»,, IN GREECEE
E. Chatziandreou , E. Bebetsos, E. Zetou, P. Antoniou
us University of Thracee, D.P.E.S.S.
Demicritu
* 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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Σκοπός της
τ
παρούσας έρευννας ήταν η προκατταρκτική ε ξέταση τη
ης δομικήςς
εγκυρότηττας του «»Κλίματος ΓΓονικής Παρ
ρακίνησης‐2
2» (White, & Duda, 1996)
1
και η
διερεύνησ
ση εάν κα
αι κατά πόόσο παράγοντες όπω
ως το φύλοο, άθλημα,, αθλητική
ή
εμπειρία, κατηγορίία και ώ
ώρες προπ
πόνησης, διαφοροποι
δ
ιούν το δείγμα. Το
ο
ερωτηματτολόγιο περ
ριλαμβάνειι 36 ερωτή
ήσεις (18 για κάθε γοονέα), και περιέχει 3
διαστάσειις: α) Μάθηση/Ε υχαρίστηση
η, β) Ανησυχία
Α
α
και γ) Επιτυχία
Χωρίς Προσπάθεια. Οι απαντή
ήσεις δόθηκαν σε μια
α 5βάθμια κλίμακα τύ
ύπου Likertt
(1=διαφωνώ απόλυ
υτα – 5=σσυμφωνώ απόλυτα). Το δείγμμα αποτέλλεσαν 206
6
ά
και 888 γυναίκεςς, ηλικίας από
α 14 έως 25 χρονώνν (Μ=16.91,,
αθλητές/ττριες, 118 άνδρες
SD=2.84). Οι 42 ήταν αθλητές//τριες της πετοσφαίρισ
π
σης, οι 52 ττου στίβου
υ, οι 59 τηςς
καλαθοσφ
φαίρισης, οι 19 τηςς κολύμβη
ησης και οι 27 τοου ποδοσφ
φαίρου. Τα
α
αποτελέσματα της παραγονττικής ανάλλυσης όπω
ως και ο έλεγχος αξιοπιστίας
α
ς
Ανησυχία: .83
.
& Επιττυχία Χωρίίς Προσπά
άθεια: .81),,
(Μάθηση//Ευχαρίστηση: .88, Α
υποστήριξξαν τη δομική εγκυρότητα του «Κλίματος Γονικής Παρρακίνησης‐2
2». Επίσης,,
τα αποτελλέσματα έδ
δειξαν ότι το άθλημα
α, η κατηγγορία, η ηλλικία και η αθλητική
ή
εμπειρία επηρέασαν
ε
την γονική
ή παρακίνησ
ση. Συμπερ
ρασματικά, η έρευνα αυτή
α
τονίζειι
την σημασ
σία και σημ
μαντικότητα
α της γονική
ής παρακίνη
ησης και σττην Ελληνική αθλητική
ή
πραγματικκότητα. Περαιτέρω χρρήση του ερωτηματο
ολογίου κα
αι συγκρίσεεις του μεε
άλλους πα
αράγοντες θεωρούντα
θ
αι χρήσιμες και απαραίτητες.
Λέξεις κλλειδιά: γονική παρακίίνηση, Ελλληνική αθλη
ητική πραγγματικότητα
α, εππιροή
ή
γονεικών προτύπων
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PRELIMIN
NARY INVESTIGATION O
OF THE RELLATION OF BODY
B
IMAG
GE AND ASSSESSMENT
OF THE PEERCEIVED PRESSURE
P
TTO THE THIN
N GREEK FEMALE ATHLLETES
C. Panteli , E. Kosmid
dou, E. Gian
nnitsopoulo
ou, M. t. Pro
oios
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S.
Ο αθλητισ
σμός αποτελλεί ένα περριβάλλον όπ
που η εικόννα του σώμα
ατος παίζειι σημαντικό
ό
ρόλο, καθ
θώς πολλέςς φορές η α
αθλητική απόδοση
α
κα
αι επίδοση μπορεί να
α εξαρτάταιι
από αυτό
ό. Η πίεση αυτή από τα άτομα του περίγγυρου της αθλήτριας μπορεί να
α
επηρεάσεει αρνητικά
ά την εικόν α που έχειι για το σώ
ώμα της. Εππιπλέον, η κοινωνική
ή
πίεση για το σωματικκό αθλητικόό «ιδεώδες» είναι έντο
ονο από κοιινωνικούς παράγοντες
π
ς
του αθληττισμού (πχ. προπονητέές, κριτές/δ
διαιτητές, γονείς). Σκοοπός της έρεευνας ήτανν
να εξετάσ
σει τη σχέσ
ση μεταξύ της εικόνα
ας του σώμ
ματος ελλη νίδων αθλητριών καιι
πρώην αθ
θλητριών με
μ την πίεσση που ανττιλαμβάνοννται για λεεπτό σώμα από άλλα
α
άτομα. Σττην έρευνα μετείχαν 1 60 αθλήτριιες (εν ενερ
ργεία: 102 , πρώην: 58
8), με μέσο
ο
όρο ηλικίίας 19.50 έτη (SD=3. 46), οι οπ
ποίες μετείχχαν σε διά
άφορα αθλλήματα. Οιι
συμμετέχο
ουσες συμπλήρωσαν ανώνυμα ερωτηματο
ολόγια τα οποία περ
ριλάμβανανν
περιγραφικά στοιχεία (ύψος, ββάρος, άθλη
ημα ενασχό
όλησης, προοπονητική ηλικία) καιι
τα ερωτηματολόγια Κλίμακα ε κτίμησης της
τ εικόνας του σώμα
ατος για εφ
φήβους καιι
ποιηθεί σεε ελληνικό πληθυσμό
ό
ενήλικες (Medelson,, 1998) το οποίο έχεει χρησιμοπ
(Καραμίνττζιου, 2008
8) και το εερωτηματολλόγιο αξιολ
λόγησης τηης «Αντιλαμβανόμενη
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.

14
1

Τμήμα Επιστή
ήμης Φυσικής Αγ
γωγής & Αθλητισ
σμού, Δημοκρίττειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Department of
o Physical Educa
ation & Sport Scciences, Democcritus University of Thrace

01/06/2011

πίεση προ
ος το λεπτό
ό σώμα» απ
πό την προ
οπονήτρια, τους γονείίς και τους φίλους μεε
ερωτήσειςς όμοιες μεε αυτές τωνν Durkin κα
αι Paxton (2
2005; Κοσμίίδου, 2010). Επιπλέονν
υπολογίσττηκε ο Δείκκτης Μάζας Σώματος (Δ
ΔΜΣ). Η κλίίμακα εκτίμμησης της εικόνας
ε
του
υ
σώματος την «Εκτίμ
μηση για τοο βάρος», την
τ «Εκτίμηση για τηην εμφάνιση» και τονν
«Τρόπος που
π θεωρώ ότι οι άλλοοι βλέπουν την εμφάνισή μου (Άλλλοι)». Μετταξύ πρώηνν
αθλητριώνν και εν ενεργεία
ε
δδεν παρατη
ηρήθηκε διιαφορά σε κανέναν παράγοντα
α
«Άλλοι» (p>.05).
(
Ως προς την προπονητιική ηλικία διαφορές ππαρατηρήθ
θηκαν στονν
παράγονττα (F19,136
6= 2.26, p<<.005). Η αννάλυση συσ
σχετίσεων ((r Pearson) έδειξε ότι::
Οι παράγο
οντες της κλίμακας
κ
εκκτίμησης το
ου σώματοςς σχετίζοντα
αν θετικά μεταξύ
μ
τουςς
(r>.58, p<.001) και αρ
ρνητικά με την αντιλαμβανόμενη πίεση τόσοο από τους γονείς όσο
ο
και από τους
τ
φίλου
υς και τουςς προπονηττές (r>‐.28, p<.001). O ΔΜΣ συσ
σχετίζοντανν
αρνητικά με την εκττίμηση για την εμφάννιση (r=‐.35
5, p<.001), την εκτίμη
ηση για το
ο
παράγοντα «Άλλοι» (r=‐.27, p<.0001), και θεττικά με τηνν
βάρος (r=‐.59, p<.001) και τον π
αντιλαμβα
ανόμενη πίεση από τοους γονείς (r=.54,
(
p<.0
001), τους φ
φίλους (r=.5
53, p<.001))
και τους προπονητές
π
ς (r=.43, p<. 001). Φαίνεεται λοιπόνν ότι οι αθλήήτριες διαμ
μορφώνουνν
όμοια εικκόνα για το
ο σώμα του
υς μέσα απ
πό τον αθλη
ητισμό, ενώ
ώ η αντιλαμβανόμενη
η
πίεση από
ό σημαντικκά για τις α
αθλήτριες πρόσωπα
π
αρνητικά
α
εππηρεάζουν την εικόνα
α
αυτή και γι’
γ αυτό θα πρέπει τα π
παρεμβατικκά προγράμ
μματα να τα
α περιλαμβ
βάνουν.
Λέξεις κλεειδιά: εικόννα σώματοςς, πίεση, Ελλληνίδες αθλ
λήτριες

17400
ΠΡΩΤΑΡΧ
ΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤ
ΤΗ ΕΓΚΥΡΟΤΤΗΤΑΣ ΚΛΙΜ
ΜΑΚΩΝ ΠΑΡ
ΡΑΚΙΝΗΣΗΣΣ ΠΡΟΠΟΝΗ
ΗΤΩΝ
Τζιουμάκη
ης Γ. , Παπα
αϊωάννου Α
Α., Διγγελίδ
δης Ν.
Πανεπιστήμιο Θεσσα
αλίας, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
itziouma@
@phyed.dutth.gr
Α PRELIMINARY VALIDITY EXAM
MINATION OF
O COACH MOTIVATIO
M
ON SCALES
Y. Tzioumakis , A. Papaioannou,, N. Diggelidis
Universityy of Thessally, D.P.E.S.SS.
Σκοπός της
τ
εργασίίας ήταν η πρωταρ
ρχική μελέέτη της δδομικής εγγκυρότηταςς
ερωτηματτολογίων τα
α οποία χρρησιμοποιή
ήθηκαν για
α την εξέτα
αση παραγό
όντων που
υ
επιδρούν στην παρα
ακίνηση πρροπονητών, μέσα από το πλαίσσιο της Θεεωρίας του
υ
Αυτοκαθο
ορισμού. Δείγμα
Δ
απ
ποτέλεσαν προπονηττές ομαδιικών και ατομικώνν
αθλημάτω
ων, διαφορ
ρετικής βαθθμίδας εμπειρίας κα
αι επιπέδουυ. Οι συμ
μμετέχοντεςς
απάντησα
αν εθελοντιικά σε έντυ
υπα και ηλλεκτρονικά ανώνυμα εερωτηματολόγια, στιςς
κλίμακες «Ερωτηματτολόγιο Ικα
ανοποίησηςς Βασικών Ψυχολογικώ
ών από τηνν
ών Αναγκώ
Προπονηττική» (Basic Psycho logical Ne
eeds Satisffaction) κα
αι «Ερωτη
ηματολόγιο
ο
Παρακίνησης Προπ
πονητών» (Coach Motivation
M
Questionnnaire). Τα ανωτέρω
ω
ερωτηματτολόγια χρ
ρησιμοποιή
ήθηκαν στα πλαίσια
α ανάπτυξξης, εφαρμ
μογής καιι
αξιολόγησ
σης ενός Ευ
υρωπαϊκού «Προγράμμ
ματος Ενδυνάμωσης τοου Κλίματο
ος Ομάδας»
»
που αφορ
ρούσε προπ
πονητές (Thee Empowerring Coachin
ng Program me)το οποίίο στοχεύειι
στην ενίσχχυση της υγείας και τ ης ποιότητας ζωής τω
ων παιδιών μέσω της Προαγωγής
Π
ς
της Φυσιικής Δρασττηριότητας (Promotingg Adolesce
ent Physicaal Activity; PAPA). Οιι
παραγονττικές αναλύ
ύσεις, οι ανναλύσεις αξιοπιστίας
α
καθώς κα
αι οι συσχεετίσεις τωνν
παραγόνττων των κλλιμάκων ποου χρησιμο
οποιήθηκανν, στήριξανν την εγκυρ
ρότητα καιι
αξιοπιστία
α των ερωτη
ηματολογίω
ων.
Λέξεις κλλειδιά: παρ
ρακίνηση, π
προπονητήςς, πρόγραμ
μμα ενδυνά
άμωσης του κλίματοςς
ομάδας
* 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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