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ΑΕΡΟΜΠΙΚ
Κούλη Ο., Ρόκκα Σ., Κούλη Ε.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
okouli@phyed.duth.gr
CORRELATIONS BETWEEN ORGANIZATIONAL FACTORS AND BURNOUT IN AEROBIC INSTRUCTORS
O. Kouli, S. Rokka, E. Kouli
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S.
Η επαγγελματική εξουθένωση αναφέρεται σαν ένα σύνδρομο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης στο οποίο ο
εργαζόμενος χάνει το ενδιαφέρον του και τα θετικά συναισθήματα που είχε για τη δουλειά του. Ειδικότερα στον
ελληνικό χώρο, έχει διαπιστωθεί ότι η επαγγελματική εξουθένωση έχει άμεση σχέση με το χώρο εργασίας και
επηρεάζει την αποτελεσματικότητα στην εργασία των εκπαιδευτών. Η εφαρμογή της εργασιακής σχέσης είναι
δυνατό να διακριθεί σε δύο είδη καταστάσεων: την ασάφεια ρόλων και τη σύγκρουση ρόλων. Ασάφεια ρόλων
υπάρχει όταν δεν είναι ξεκάθαρα στον εργαζόμενο τα εργασιακά του καθήκοντα. Σύγκρουση ρόλων εμφανίζεται,
όταν υπάρχουν αντικρουόμενες προσδοκίες σχετικά με την αναμενόμενη συμπεριφορά των εργαζομένων.
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι όσο πιο έντονη είναι η σύγκρουση ρόλων, τόσο πιο αναποτελεσματικός
είναι ο οργανισμός στο σύνολό του. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχει περιορισμένος αριθμός αναφορών για τους
εκπαιδευτές αερόμπικ, στο συγκεκριμένο τομέα. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέση της
επαγγελματικής εξουθένωσης με την ασάφεια και τη σύγκρουση ρόλων που βιώνουν οι εκπαιδευτές αερόμπικ. Το
δείγμα αποτέλεσαν 66 εκπαιδευτές αερόμπικ (μέσος όρος ηλικίας 30.22 ± 4.61). Για την αξιολόγηση της
επαγγελματικής εξουθένωσης, χρησιμοποιήθηκε το Burnout Inventory (MBI, Maslach & Jackson, 1986), που έχει
τροποποιηθεί για τον ελληνικό πληθυσμό (Tsigilis, Koustelios & Togia, 2004). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο
αποτελείται από 22 ερωτήσεις και μετρά τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης: «συναισθηματική
εξάντληση», «αποπροσωποποίηση», «έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων». Οι έννοιες της ασάφειας ρόλων και η
σύγκρουση ρόλων μετρήθηκαν με δύο κλίμακες έξι και οκτώ ερωτημάτων αντίστοιχα (Rizzo, House & Lirtzman,
1970). Αυτές οι κλίμακες είναι διαδεδομένες και κοινά αποδεκτές (Turbe & Collins, 2000). Από την ανάλυση
αξιοπιστίας (Reliability Analysis) προέκυψε ότι, οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας των κλιμάκων των
ερωτηματολογίων ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα (Cronbach’s alpha από .58 έως .74). Επίσης, έγινε ανάλυση
συσχετίσεων (Pearson Correlation Analysis), η οποία έδειξε ότι η ασάφεια ρόλων συσχετίζονταν αρνητικά με τη
«συναισθηματική εξάντληση» και την «αποπροσωποποίηση» και θετικά με την «έλλειψη προσωπικών
επιτευγμάτων». Αντίστοιχα η σύγκρουση ρόλων είχε αρνητική συσχέτιση με τη «συναισθηματική εξάντληση» και
την «αποπροσωποποίηση» και θετική με την «έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων». Από τα
παραπάνω αποτελέσματα, που συμφωνούν και με προηγούμενες έρευνες, φαίνεται ότι η επαγγελματική
εξουθένωση των εκπαιδευτών αερόμπικ δεν επηρεάζεται άμεσα από την ασάφεια και τη σύγκρουση ρόλων.
* Η συμμετοχή στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση πιστοποιείται από το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο.
* The participation in the congress with an oral presentation is certified through this electronic file.
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Συνεπώς, καλό θα ήταν όσον αφορά στο χώρο των εργασιακών σχέσεων, να γίνει περαιτέρω έρευνα και σε άλλους
τομείς, ώστε οι εκπαιδευτές σε ένα τόσο ιδιαίτερο και απαιτητικό επάγγελμα όπως το αερόμπικ, να μπορούν να
είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικότεροι και ποιοτικοί.
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική εξουθένωση, ασάφεια ρόλων, σύγκρουση ρόλων
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Νικολαϊδου Σ., Μαυρομμάτης Γ., Υφαντίδου Γ., Κώστα Γ.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
sofitakis@hotmail.com
BALANCING A QUESTIONNAIRE FOR ASSESSING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF KAPODISTRIAN MUNICIPAL
SPORTS ORGANIZATIONS
S. Nikolaidou, G. Mavrommatis, G. Ifantidou, G. Costa
Demokritus University of Thrace, D.P.E.S.S.
Οι Δημοτικοί Αθλητικοί Οργανισμοί (ΔΑΟ) αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται ο αθλητισμός σε
εθνικό επίπεδο. Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι περιορισμένος ο αριθμός των ερευνών σχετικά με την οργανωτική
δομή τους, ενώ στη χώρα μας τα ερευνητικά δεδομένα είναι μηδαμινά. Σκοπός της μελέτης ήταν η στάθμιση ενός
έγκυρου και αξιόπιστου ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της οργανωτικής δομής τους. Οι διαστάσεις της είναι
η συγκέντρωση, πολυπλοκότητα και τυποποίηση. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Sport
Commission Organization Structure Survey που περιελάμβανε 4 ενότητες, 40 ερωτήσεων. Αυτές αφορούσαν: 1)
συγκέντρωση (6 ερωτήσεις), 2) πολυπλοκότητα (6), 3) τυποποίηση (6), 4) δημογραφικά & οργανωτικά
χαρακτηριστικά (22). Για να εγκριθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου έγινε πιλοτική εφαρμογή
σε 31 ΔΑΟ. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους Προέδρους τους μέσω προσωπικής επαφής και
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι Πρόεδροι απάντησαν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σε πενταβάθμια
κλίμακα Likert όπου (1) ποτέ και (5) πάντα. Για να ελεγχθεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε
παραγοντική ανάλυση που ανέδειξε 6 παράγοντες που ερμήνευαν το 74,8% της συνολικής διακύμανσης. Για τον
έλεγχο της αξιοπιστίας του υπολογίστηκε ο συντελεστής a του Cronbach που ήταν για τον 1) παράγοντα
:αποκέντρωση a= ,85, για το 2) παράγοντα :συγκέντρωση a= ,86 ενώ για τους υπόλοιπους παράγοντες ήταν
χαμηλός. Για το λόγο αυτό, παρέμειναν οι ερωτήσεις της πρώτης και της τέταρτης ενότητας του ερωτηματολογίου.
Για την περαιτέρω ανάπτυξη του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: α) ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας β) συνεντεύξεις με τους Προέδρους με σκοπό τη σχεδίαση ερωτήσεων σχετικών με την οργανωτική
δομή των ΔΑΟ. Έτσι προστέθηκαν άλλες 9 ερωτήσεις. Το νέο ερωτηματολόγιο περιείχε 3 ενότητες, 37 ερωτήσεων 1)
δημογραφικά χαρακτηριστικά (4 ερωτήσεις) 2) διαστάσεις οργανωτικής δομής (16 ερωτήσεις) 3) οργανωτικά
χαρακτηριστικά (18 ερωτήσεις). Το τελικό ερωτηματολόγιο υπεβλήθη σε κριτική ανάλυση από 3 Ακαδημαϊκούς,
που δίδασκαν στατιστική και μεθοδολογία έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θράκης και αξιολογήθηκε από φιλόλογο
προκειμένου να διασφαλιστεί η ερμηνεία των ερωτήσεων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εκ νέου πιλοτική
μελέτη στους ίδιους ΔΑΟ, αφού ενημερώθηκαν οι Πρόεδροι για το λόγο της επιπρόσθετης συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων. Η παραγοντική ανάλυση φανέρωσε 5 παράγοντες που ερμήνευσαν το 78,8 % της συνολικής
διακύμανσης. Αυτοί ήταν: α) συγκέντρωση, β) αποκέντρωση, γ) κάθετη διαφοροποίηση πολυπλοκότητας, δ)
οριζόντια διαφοροποίηση πολυπλοκότητας, ε) τυποποίηση με υψηλή συνοχή των μεταβλητών για κάθε παράγοντα
(a = ,83, a =,85, a =,63, a =,80, a =,84). Συμπερασματικά το νέο ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο
εργαλείο, ικανό να αξιολογήσει την οργανωτική δομή των ΔΑΟ.
Λέξεις κλειδιά: Στάθμιση ερωτηματολογίου, Δημοτικοί Αθλητικοί Οργανισμοί, Οργανωτική δομή
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Μαυρίδου Ζ., Γουλιμάρης Δ., Φιλίππου Φ., Μπεμπέτσος Ε.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
srokka@phyed.duth.gr
INVESTIGATION OF MOTIVES PARTICIPATING IN TRADITIONAL DANCE PROGRAMS
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Z. Mavridou, D. Goulimaris, F. Filippou, E. Bebetsos
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S.
Η διάδοση των ελληνικών παραδοσιακών χορών και κατά συνέπεια η διατήρηση της λαϊκής παράδοσης, οφείλεται
κατά ένα μεγάλο βαθμό στην παρουσία αλλά και την αύξηση του αριθμού των συλλόγων παραδοσιακών χορών,
που με τη δράση τους εξασφαλίζουν τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων. Στόχος της μελέτης των κινήτρων στο
χορό είναι ο προσδιορισμός των παραγόντων που ωθούν τα άτομα για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη
δραστηριότητα, αφού είναι ευρέως γνωστό ότι τα χαμηλά ποσοστά διατηρησιμότητας στα οργανωμένα
προγράμματα αναψυχής είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν να προσδιορίσει τα
κίνητρα των συμμετεχόντων σε προγράμματα παραδοσιακών χορών και να διερευνήσει πιθανές διαφορές μεταξύ
φύλου και χορευτών με και χωρίς εμπειρία σε παραστάσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 215 άτομα, από
πολιτιστικούς συλλόγους της Α. Μακεδονίας και Θράκης, 89 άνδρες και 126 γυναίκες, χορευτές με εμπειρία σε
παραστάσεις (n=93), χωρίς εμπειρία (n=122), και ηλικία 36 ± 8,29 χρόνια. Για τη διεξαγωγή της έρευνας
χρησιμοποιήθηκε η προσαρμοσμένη έκδοση του REP (Manfredo et al., 2007), προσαρμοσμένο για τον ελληνικό
πληθυσμό από τις Δούκα, Μπαλάσκα, Πολλατίδου και Τσιφτελίδου (2011). Αποτελείται από 37 θέματα
ομαδοποιημένα σε 12 διαστάσεις κινήτρων: Επίτευξη, Κοινωνική αναγνώριση, Βελτίωση δεξιοτήτων,
Κοινωνικοποίηση (οικογένειά μου), (φίλοι μου), (συγχορευτές), (νέες γνωριμίες), Αύξηση γνώσεων, Βελτίωση
γνώσεων για το χορό, Βελτίωση φυσικής κατάστασης, Μείωση άγχους και Απόδραση. Οι απαντήσεις μετά το
πρόθεμα «συμμετέχω στους παραδοσιακούς χορούς για να…» δίνονταν σε 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert από το 1
(δε συμφωνώ καθόλου) έως το 7 (συμφωνώ πάρα πολύ). Τα αποτελέσματα υποστήριξαν την αξιοπιστία και συνοχή
των παραγόντων του ερωτηματολογίου (a Cronbach’s από .76 έως .92). Από την περιγραφική στατιστική
προέκυψαν μέτριοι μέσοι όροι σε όλους τους παράγοντες και υψηλοί στα κίνητρα για βελτίωση φυσικής
κατάστασης, μείωσης άγχους και απόδρασης. Από την ανάλυση Independent t-test δεν παρουσιάσθηκαν διαφορές
μεταξύ ανδρών και γυναικών, ωστόσο ως προς τη μεταβλητή χορευτές με εμπειρία και χωρίς, προέκυψαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στα κίνητρα: επίτευξη, κοινωνική αναγνώριση, βελτίωση δεξιοτήτων και φυσική
κατάσταση με τους χορευτές χωρίς εμπειρία να παρουσιάζουν υψηλότερα σκορ. Αντίστοιχα, οι χορευτές με
εμπειρία παραστάσεων εμφάνισαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερους μέσους όρους στα κίνητρα: μείωση άγχους
και απόδραση. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα στελέχη του χώρου
προγραμμάτων παραδοσιακών χορών, προκειμένου να αναπτύξουν όλους τους παράγοντες που θα αυξάνουν τα
κίνητρα και θα εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια συμμετοχή.
Λέξεις κλειδιά: παραδοσιακός χορός, κίνητρα συμμετοχής, χορευτές
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ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παπαδόπουλος Ε., Μπαλάσκα Π., Αλεξανδρής Κ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
epapadk@phed.auth.gr
PERCEIVED CONSTRAINTS ON EXTRACURRICULAR SPORTS REGREATION ACTIVITIES AMONG MIDLE AND HIGH –
SCHOOL STUDENTS IN KATERINI
E. Papadopoulos, P. Balaska, K. Alexandris
Aristoteleion University of Thessaloniki, D.P.E.S.S.
Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των παραγόντων που αναστέλλουν τη συμμετοχή μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής στην πόλη της Κατερίνης και
την ύπαρξη πιθανών διαφορών: α) ανάμεσα σε μαθητές ηλικίας 12-14 και 15-18, β) ανάμεσα σε μαθητές και
μαθήτριες γ) ανάμεσα στις περιοχές κατοικίας των μαθητών. Στην έρευνα συμμετείχαν 579 μαθητές (47.8%
αγόρια, 52.2% κορίτσια). Για την καταγραφή των ανασταλτικών παραγόντων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο
των Alexandris και Carroll (1997a,b). Για την εκτίμηση των στάσεων των μαθητών ως προς την άσκηση αναψυχής, το
ερωτηματολόγιο των Mounir και Jacob (1982). Οι δείκτες εσωτερικής συνοχής σε όλες τις διαστάσεις κρίθηκαν
ικανοποιητικοί (Cronbach΄s α>.70). Η ανάλυση των t-test έδειξε: α) ότι οι μαθητές ηλικίας 15-18 αντιμετωπίζουν
στην πλειοψηφία τους μεγαλύτερα εμπόδια από ότι οι μαθητές ηλικίας 12-14 και β) ότι οι μαθήτριες στην
πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια από ότι οι μαθητές. Aπό την ανάλυση διακύμανσης ANOVA
φάνηκε ότι οι μαθητές από τις αγροτικές περιοχές βιώνουν στην πλειοψηφία τους μεγαλύτερα εμπόδια
* Η συμμετοχή στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση πιστοποιείται από το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο.
* The participation in the congress with an oral presentation is certified through this electronic file.
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συμμετοχής έναντι αυτών από τις άλλες περιοχές κατοικίας. Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι οι ανασταλτικοί
παράγοντες σχετίζονται αρνητικά με τις στάσεις προς την άσκηση αναψυχής και η ανάλυση παλινδρόμησης ότι οι
ενδοπροσωπικοί και οι δομικοί ανασταλτικοί παράγοντες συνεισφέρουν στην πρόβλεψη της πρόθεσης για
συμμετοχή σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής (R=.069, F=6.00, p<.001). Τα αποτελέσματα συζητούνται με
στόχο την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών στις εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες.
Λέξεις κλειδιά: ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής, εξωσχολικές δραστηριότητες αναψυχής, μαθητές Γυμνασίων
και Λυκείων
17048
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παντίδης Γ., Ζαφειρούδη Α., Κοντογιάννη Ε., Κουθούρης Χ.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
kouthouris@pe.uth.gr
INVESTIGATING PARTICIPANT’ S PROFILE IN MOUNTAIN BIKING
G. Pantidis, A. Zafeiroudi, E. Kontogianni, C. Kouthouris
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S., University of Thessaly, D.P.E.S.S.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σκιαγράφηση του προφίλ συμμετεχόντων ενηλίκων σε αγώνα ορεινής
ποδηλασίας στη χώρα μας, μέσω της έννοιας της ανάμειξης. Η ‘ανάμειξη’ ενός ατόμου σε μια αθλητική
δραστηριότητα εκφράζεται από τρείς διαστάσεις: α) την έλξη προς τη δραστηριότητα, β) την αυτό-έκφραση μέσω
της δραστηριότητας και γ) την κεντρικότητα της δραστηριότητας στη ζωή του ατόμου. Στην παρούσα πιλοτική
έρευνα μελετήθηκε μόνο η διάσταση της ‘κεντρικότητας’, σε σχέση με τα διαφορετικά δημογραφικά
χαρακτηριστικά και τη διαφορετική συχνότητα συμμετοχής. Εξεταζόμενοι στην έρευνα ήταν 150 ενήλικα άτομα
(112 άνδρες και 38 γυναίκες) τα οποία έλαβαν μέρος στο «Sfentami Mountain Festival 2011”. Η καταγραφή της
‘ανάμειξης’ στη δραστηριότητα της ορεινής ποδηλασίας έγινε με χρήση της κλίμακα των Kyle και συνεργατών
(2003) κατόπιν τροποποίησής της στην ελληνική γλώσσα (Θεοδωράκης και συν, 2007). Η αξιοπιστία της κλίμακας
επιβεβαιώθηκε επιτυχώς. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν σημαντικές στατιστικά διαφορές στην
‘κεντρικότητα’ μόνον, στο δημογραφικό χαρακτηριστικό οικογενειακή κατάσταση (t=2.84, df=148, p<0.01) καθώς
‘οι ελεύθεροι’ σημείωσαν μικρότερες τιμές (Μ=3.29, SD=0.98) από τις αντίστοιχες ‘των παντρεμένων’ (M=3.75,
SD=0.96). Επί πλέον η ανάλυση διακύμανσης ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές (F(3,146)= 63,22 p<.001)
μεταξύ όλων των υπό-ομάδων συχνότητας συμμετοχής, ‘ευκαιριακά’ (ΜΟ=1.75, SD=.46) ‘κάποιες φορές’ (ΜΟ=3.72,
SD=.95), ‘συχνά’ (ΜΟ=3.55, SD=.35) και ‘συστηματικά’ (ΜΟ=4.20 SD=.60). Τα αποτελέσματα της έρευνας
συζητούνται με στόχο τη διάδοση της ορεινής ποδηλασίας σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και την περαιτέρω
αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων.
Λέξεις κλειδιά: ανάμειξη, ορεινή ποδηλασία, συχνότητα συμμετοχής
17051
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ. Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζαφειρούδη Α., Κοντογιάννη Ε., Χατζηγεωργιάδης Α., Αλεξανδρής Κ., Κουθούρης Χ.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
kouthouris@pe.uth.gr
ENVIRONMENTAL AWARENESS AND FREQUENCY OF PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITIES IN NATURE. THE
CASE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ IN THE AREA OF THESSALONIKI.
A. Zafeiroudi, E. Kontogianni, A. Chatzigeorgiadis, K. Alexandris, C. Kouthouris
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S., University of Thessaly, D.P.E.S.S, Aristotle University of Thessaloniki,
D.P.E.S.S.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση πιθανών σχέσεων μεταξύ της «Περιβαλλοντικής Συνείδησης»
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με α)διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών και
β)τη συχνότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών σε κινητικές δραστηριότητες στη φύση. Η έννοια της
Περιβαλλοντικής Συνείδησης ορίζεται ως «τα γενικά πιστεύω των ατόμων γύρω από το περιβάλλον και τα
προβλήματά του». Στην έρευνα συμμετείχαν 296 άτομα, από τα οποία τα 152 ήταν αγόρια και τα 144 ήταν
* Η συμμετοχή στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση πιστοποιείται από το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο.
* The participation in the congress with an oral presentation is certified through this electronic file.
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κορίτσια, όλοι μαθητές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συμπληρώθηκε
η αναθεωρημένη κλίμακα New Environmental Paradigm των Dunlap και Van Liere (2000) κατόπιν τροποποίησής της
στην ελληνική γλώσσα (Νέα Περιβαλλοντική Κλίμακα) κι ελέγχου των ψυχομετρικών της χαρακτηριστικών
(Ζαφειρούδη και συν, 2012). Επίσης καταγράφηκε η συχνότητα συμμετοχής των μαθητών σε κινητικές
δραστηριότητες στη φύση όπως: πεζοπορία στο βουνό, ποδήλατο στο βουνό, χιονοδρομία, κατασκήνωση, ιππασία,
ιστιοπλοΐα, προσανατολισμός, κανό στη λίμνη, ράφτινγκ, με εξαίρεση δράσεις όπως το κυνήγι, το ψάρεμα, ή άλλες
υποβοηθούμενες από μηχανικά μέσα.Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν: α) σχετικά με το φύλο και την
τάξη των μαθητών δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Διαφορές καταγράφηκαν μόνο στο
«εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων». Οι μαθητές/τριες των γονέων με το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης
σημείωσαν υψηλότερες τιμές περιβαλλοντικής συνείδησης, συγκεκριμένα για τον πατέρα (F(2,294) =5.16, p<.01)
και για τη μητέρα (F(2,294) =5.43, p<.01), β)σε σχέση με τη συχνότητα συμμετοχής των μαθητών σε κινητικές
δραστηριότητες στη φύση σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (F(2,294) =138,87 p<.001). Οι μαθητές
που συμμετείχαν συστηματικά σε δραστηριότητες στη φύση σημείωσαν υψηλότερες τιμές περιβαλλοντικής
συνείδησης (Μ=4.2 SD=.35), από την αντίστοιχη ομάδα των ατόμων που συμμετείχαν σπανίως (Μ=2.56 SD=1.03).
Συμπερασματικά, οι μαθητές που προέρχονται από γονείς με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και που
συμμετέχουν συστηματικά σε κινητικές δραστηριότητες στη φύση είναι πιο συνειδητοποιημένοι τόσο απέναντι στα
προβλήματα του περιβάλλοντος όσο και στους τρόπους αντιμετώπισής του.
Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντική συνείδηση, νέα περιβαλλοντική κλίμακα, κινητικές δραστηριότητες στη φύση
17099
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ.
Καγιάογλου Α., Τσαμίλης Β., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ., Κώστα Γ.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
mageorge@otenet.gr
EVALUATION OF PARTICIPATION MOTIVES IN DIFFERENT AEROBIC PROGRAMS IN PRIVATE GYMS
A. Kagiaoglou, V. Tsamilis, S. Rokka, G. Mavridis, G. Costa
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S.
Στόχος της μελέτης των κινήτρων, στις δραστηριότητες άσκησης, αναψυχής και ελεύθερου χρόνου, είναι ο
προσδιορισμός των παραγόντων που ωθούν τα άτομα στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σκοπός της παρούσας
εργασίας, ήταν να διερευνήσει τα κίνητρα συμμετοχής των ασκουμένων σε προγράμματα αερόμπικ ιδιωτικών
γυμναστηρίων και να εξετάσει πιθανές διαφορές μεταξύ φύλου και διαφορετικών προγραμμάτων. Στην έρευνα
συμμετείχαν 277 άτομα, από ιδιωτικά γυμναστήρια του Ν. Ροδόπης, 120 άνδρες και 157 γυναίκες, με ηλικία 28 ±
5,92 χρόνια. Από αυτούς σε ομαδικά προγράμματα ασκούνταν 192 άτομα (70 άνδρες & 122 γυναίκες) και 85
συμμετείχαν σε ατομικά (30 άνδρες & 55 γυναίκες). Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το Recreation
Experience Preference (Manfredo et al., 2007), προσαρμοσμένο για τον ελληνικό πληθυσμό από τις Δούκα,
Μπαλάσκα, Πολλατίδου και Τσιφτελίδου (2011). Αποτελείται από 37 θέματα ομαδοποιημένα σε 12 διαστάσεις
κινήτρων: Επίτευξη, Κοινωνική αναγνώριση, Βελτίωση δεξιοτήτων, Κοινωνικοποίηση (οικογένειά μου),
Κοινωνικοποίηση (φίλοι μου), Κοινωνικοποίηση (συνασκούμενοι), Κοινωνικοποίηση (νέες γνωριμίες), Αύξηση
γνώσεων (υγείας), Βελτίωση ειδικών γνώσεων (για την υγεία), Βελτίωση φυσικής κατάστασης, Ελάττωση άγχους και
Απόδραση. Οι απαντήσεις μετά το πρόθεμα «συμμετέχω στο πρόγραμμα του γυμναστηρίου για να.…» δίνονταν σε
7βάθμια κλίμακα τύπου Likert από το 1 (δε συμφωνώ καθόλου) έως το 7 (συμφωνώ πάρα πολύ). Τα
ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν εθελοντικά από τους ασκούμενους στους χώρους άσκησης, τρεις μήνες μετά την
έναρξη των προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα υποστήριξαν την αξιοπιστία και εσωτερική συνοχή των παραγόντων
του ερωτηματολογίου (a Cronbach’s από .71 έως .88). Όλες οι διαστάσεις είχαν ικανοποιητικούς μέσους όρους, ενώ
οι διαστάσεις βελτίωση δεξιοτήτων και φυσικής κατάστασης, ελάττωσης άγχους και απόδρασης, εμφάνισαν τους
μεγαλύτερους. Από την πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA), μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών
φύλο και διαφορετικά προγράμματα, δεν παρουσιάσθηκε καμία στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση, προέκυψε
όμως κύρια επίδραση τόσο της μεταβλητής φύλο όσο και πρόγραμμα. Από τις χωριστές αναλύσεις διακύμανσης
που ακολούθησαν, στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν: α) ως προς το φύλο στα κίνητρα «μείωση άγχους»
και «απόδραση», με τις γυναίκες να εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερους μέσους όρους και β) ως προς
το πρόγραμμα στα κίνητρα: «κοινωνικοποίηση φίλοι & συνασκούμενοι» και «μείωση άγχους» με αυτούς που
* Η συμμετοχή στο συνέδριο με προφορική ανακοίνωση πιστοποιείται από το παρόν ηλεκτρονικό αρχείο.
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συμμετείχαν στα ατομικά προγράμματα να έχουν χαμηλότερα σκορ από αυτούς στα ομαδικά. Τα αποτελέσματα της
έρευνας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους διευθυντές των γυμναστηρίων, τους υπεύθυνους σχεδιαστές
των προγραμμάτων, προκειμένου να αναπτύξουν όλους τους παράγοντες που θα αυξάνουν τα κίνητρα και θα
εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια συμμετοχή των ασκουμένων.
Λέξεις κλειδιά: κίνητρα συμμετοχής, φύλο, ατομικά-ομαδικά προγράμματα
15612
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ
Παπαδόπουλος Ν., Λάιος Α., Αργυρού Μ., Τσαμουρτζής Ε., Μαυρίδης Γ.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
pistolnick5@hotmail.com
INVESTIGATION AND EVALUATION OF SPORT SATISFACTION OF PROFESSIONAL BASKETBALL PLAYERS IN CYPRUS
N. Papadopoulos, A. Laios, M. Argyrou, E. Tsamourtzis, G. Mavridis
Democritus University of Thrase, D.P.E.S.S.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση και η αξιολόγηση της αθλητικής ικανοποίησης των
επαγγελματιών
καλαθοσφαιριστών
στην
Κύπρο.
Το
δείγμα
της
έρευνας αποτέλεσαν 91
επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα Α κατηγορίας της χώρας κατά την
αγωνιστική περίοδο 2010-2011. Το δείγμα περιλάμβανε 59 κύπριους και 32 ξένους καλαθοσφαιριστές, ηλικίας 1938 ετών. Για την αξιολόγηση της αθλητικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Διαβάθμισης
Αθλητικής Ικανοποίησης (Chelladurai et al., 1988 ), μεταφρασμένο στα ελληνικά με τη μέθοδο της διπλής
κατεύθυνσης, σε 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert (Θεοδωράκης & Μπεμπέτσος, 2003). Το ερωτηματολόγιο
περιλάμβανε 27 ερωτήματα που αφορούσαν στην ικανοποίηση και 4 για δημογραφικά στοιχεία. Για τη στατιστική
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 17.0. Η αξιοπιστία των μεταβλητών του
ερωτηματολογίου βρέθηκε περισσότερο από ικανοποιητική (a=0.92). Πραγματοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων των
εξαρτημένων μεταβλητών, περιγραφική στατιστική των μεταβλητών, ανάλυση διακύμανσης μεταξύ κάθε
ανεξάρτητης μεταβλητής και των εξαρτημένων μεταβλητών, καθώς και ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης για την
εξέταση της σχέσης των ομάδων που αποτελούν την αθλητική ικανοποίηση. Μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα
έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο όρο των ερωτημάτων που αφορούσαν στην ηγεσία ανάμεσα
στις ομάδες κύπριων (Μ.Ο = 5.11) και ξένων (Μ.Ο = 3.96) καλαθοσφαιριστών. Επίσης, διαφάνηκε ότι το σύνολο των
αθλητών είναι ευχαριστημένοι από την απόφασή τους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό (Μ.Ο = 6,36), ενώ είναι
δυσαρεστημένοι με το επίπεδο της διαιτησίας (Μ.Ο = 1,74).
Λέξεις κλειδιά: Αθλητική ικανοποίηση, καλαθοσφαίριση, αθλητές
16580
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ζώρζου Α., Σουγλής Α., Τερτίπη Ν., Ζώρζου Ι., Λάϊος Α.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
a.zorzou@hotmail.com
COMPARATIVE STUDY ABOUT FANS'S INVOLVEMENT AND BEHAVIOR IN GREEK PROFESSIONAL AND AMATEUR
FOOTBALL
A. Zorzou, A. Souglis, N. Tertipi, I. Zorzou, A. Laios
Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S. , University of Athens, D.P.E.S.S., Aristoteleio University of
Thessaloniki, D.P.E.S.S.
Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους σε μία δραστηριότητα και το πόσο σημαντική
τη θεωρούν, αναφέρεται ως ανάμειξη. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει και να συγκρίνει το ρόλο της
ανάμειξης στη συμπεριφορά των φιλάθλων στο Ελληνικό επαγγελματικό και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το δείγμα
αποτέλεσαν 224 φίλαθλοι αγώνων της Super League (81.8 % άνδρες ηλικίας 38.2±3.7 και 19.2% γυναίκες ηλικίας
31.6±2.9) και 208 φίλαθλοι αγώνων ερασιτεχνικών ομάδων της περιοχής της Αττικής (85.7% άνδρες ηλικίας
39.9±3.4 και 14.3% γυναίκες ηλικίας 29.6.±2.4). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 3
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διαστάσεων των Kyle et al. (2003): 1) Ελκυστικότητα (3 ερωτήματα), 2) Κεντρικότητα (3 ερωτήματα) και 3)
Αυτοέκφραση (3 ερωτήματα). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε μία 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα
και 5 = συμφωνώ απόλυτα). Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από την ερευνητική ομάδα πριν από την έναρξη του
αγώνα έξω από το γήπεδο και οι συμμετέχοντες στην έρευνα τα συμπλήρωναν μπροστά στους ερευνητές.
Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση, ανάλυση παλινδρόμησης και t-test, ενώ το επίπεδο
σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0.05. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ανάμειξη των φιλάθλων στην
παρακολούθηση αγώνων ποδοσφαίρου και των δύο κατηγοριών παρουσιάζει υψηλά επίπεδα και στις τρεις
διαστάσεις.
Λέξεις κλειδιά: Φίλαθλοι, συμπεριφορά φιλάθλων, ποδόσφαιρο
15508
ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Παυλίδης Γ., Γαργαλιάνος Δ.
City College International Faculty of Sheffield , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
pavlidis15@hotmail.com
THE VALUE AND THE CHALLENGES OF HIGH PERFORMANCE AND PROFESSIONAL ATHLETES’ DUAL CAREER – THE
CASE OF GREECE
G. Pavlidis, D. Gargalianos
City College International Faculty of Sheffield , Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S.
Είναι γενικά αποδεκτό πως η εκπαίδευση των ερασιτεχνών αθλητών υψηλού επιπέδου, αλλά και των
επαγγελματιών αθλητών, έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μετά-αγωνιστική ζωή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, το National Basketball Association (NBA) και το National Football League (NFL) των
ΗΠΑ, καθώς και οι Παγκόσμιοι Σύνδεσμοι Επαγγελματιών Αθλητών Ποδοσφαίρου και Καλαθοσφαίρισης
ασχολούνται με το θέμα αυτό εδώ και αρκετό καιρό. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να περιγράψει τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αθλητές στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν την εκπαίδευσή τους
με την αθλητική τους καριέρα (διπλή καριέρα). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ανασκόπηση της
διαθέσιμης βιβλιογραφίας πάνω στο αντικείμενο αυτό από το 1976 μέχρι και το 2011. Τα αποτελέσματα της
έρευνας έδειξαν πως στην Ελλάδα υπάρχει ένα πλαίσιο διπλής καριέρας, το οποίο, όμως, υστερεί δομικού
πλουραλισμού και αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με αυτά άλλων χωρών, γεγονός που υποχρεώνει όσους
αθλητές επιθυμούν να συνδυάσουν την εκπαίδευσή τους με τον αθλητισμό να επωμίζονται επιπρόσθετα
προβλήματα σε αυτή τους την προσπάθειά. Προτείνεται η ενημέρωση και η επιμόρφωση των αθλητών για την αξία
της εκπαίδευσης, αλλά και υλοποίηση προγραμμάτων από αρμόδιους φορείς (ΕΟΑ, ΓΓΑ, Ομοσπονδίες, Λίγκες,
Ενώσεις Επαγγελματιών Αθλητών, Υπουργείο Παιδείας, κλπ.), ώστε να καταστεί εφικτό για τους Έλληνες αθλητές να
σπουδάσουν όσο διαρκεί η αθλητική τους καριέρα.
Λέξεις κλειδιά: Αθλητισμός, Εκπαίδευση, Ελλάδα
15787
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γούδας Μ.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α.
mgoudas@pe.uth.gr
WORK STATUS OF GRADUATES OF THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES OF THE
UNIVERSITY OF THESSALY
M. Goudas
University of Thessaly, D.P.E.S.S.
Σκοπός της μελέτης ήταν να καταγράψει την επαγγελματική απασχόληση των πτυχιούχων του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει στοιχεία για την επαγγελματική απασχόληση 411 (183
άνδρες, 228 γυναίκες) από τους 480 απόφοιτους του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι οποίοι είχαν
αποφοιτήσει από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι και τον Οκτώβριο του 2006. Από τους 411 απόφοιτους 65
έχουν μεταπτυχιακό τίτλο και 13 διδακτορικό, 24 είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 16 υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ
15 έχουν αποκτήσει και 13 είναι σε διαδικασία απόκτησης δεύτερου πτυχίου. Από τους 411 απόφοιτους, οι 353
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(86%) είναι απασχολούμενοι, οι 45 άνεργοι και 13 δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να εργαστούν. Από τους 353
απασχολούμενους, 286 (81,7%) είχαν μη μόνιμη εργασία και 67 μόνιμη, ενώ οι 237 είχαν πλήρη απασχόληση και οι
116 μερική. Εκατόν δύο απόφοιτοι (25,1%) ανέφεραν ότι είχαν και μια δευτερεύουσα απασχόληση. Τα
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων του Τ.Ε.Φ.Α.Α. έχει ενταχθεί στην
αγορά εργασίας και έχει πλήρη επαγγελματική απασχόληση παρόλο που το ποσοστό αυτών που έχουν μόνιμη
εργασία είναι σχετικά μικρό. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό αποφοίτων απασχολείται σε εργασία
που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική απασχόληση, Απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ, Προοπτική σπουδών
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