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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κροµµύδας Χαράλαµπος: “∆ιαφορές µαθητών και µαθητριών γυµνασίου ως προς την 

ηθική συµπεριφορά και η σχέση της µε το κλίµα παρακίνησης, τους στόχους 

επίτευξης και την ευχαρίστηση στο µάθηµα της φυσικής αγωγής” 

(Υπό την επίβλεψη του Λέκτορα κ. ∆ιγγελίδη Νικολάου) 

 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει εάν οι ψυχολογικοί παράγοντες της 

ικανοποίησης από το µάθηµα, του κλίµατος παρακίνησης και των στόχων επίτευξης 

σχετίζονται θετικά ή αρνητικά µε την ηθική συµπεριφορά των µαθητών και µαθητριών 

γυµνασίου στο µάθηµα της φυσικής αγωγής και εάν αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες 

πρόβλεψής της. Επίσης, να εξετάσει εάν υπάρχουν διαφορές στην ηθική συµπεριφορά των 

µαθητών και µαθητριών γυµνασίου και εάν οι διαφορές αυτές προκύπτουν εξαιτίας της 

επίδρασης του φύλου και της τάξης. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 525 µαθητές και 

µαθήτριες της πρώτης (Α΄), δευτέρας (Β΄) και τρίτης (Γ΄) γυµνασίου από 5 σχολεία µιας 

πόλης της Θεσσαλίας. Οι συµµετέχοντες ήταν αγόρια (n=275) και κορίτσια (n=300), ηλικίας 

12-15 ετών (M=14.03±.87). Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη βοήθεια 

ερωτηµατολογίων. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν τη δοµική εγκυρότητα και αξιοπιστία των 

κλιµάκων που χρησιµοποιήθηκαν (α>.68). Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προέκυψε 

θετική συσχέτιση των «θετικών αθλητικών συµπεριφορών» µε την ικανοποίηση από το 

µάθηµα, το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» και το στόχο επίτευξης µε 

προσανατολισµό στο «έργο». Αντίθετα, οι «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» εµφάνισαν 

θετική συσχέτιση µε το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στην «επίδοση» και το στόχο 

επίτευξης µε προσανατολισµό στο «εγώ». Ο προσανατολισµός στο «έργο», ο 

προσανατολισµός στο «εγώ», η «ικανοποίηση από το µάθηµα» και το κλίµα παρακίνησης µε 

έµφαση στη «µάθηση» αποδείχτηκαν σηµαντικοί παράγοντες πρόβλεψης των «θετικών 

αθλητικών συµπεριφορών». Επιπλέον, ο προσανατολισµός στο «εγώ», η «ικανοποίηση από 

το µάθηµα» και το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στην «επίδοση» αποδείχτηκαν σηµαντικοί 

παράγοντες πρόβλεψης των «αρνητικών αθλητικών συµπεριφορών». Ο µέσος όρος των 

«θετικών αθλητικών συµπεριφορών» ήταν υψηλότερος σε σχέση µε αυτόν των «αρνητικών 

αθλητικών συµπεριφορών» του δείγµατος. ∆εν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των φύλων ή των τάξεων ως προς τις «θετικές αθλητικές συµπεριφορές». Τα αγόρια 

είχαν υψηλότερα σκορ ως προς τις «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» σε σύγκριση µε τα 

κορίτσια, ενώ αντίστοιχα, οι µαθητές/τριες των µεγαλύτερων τάξεων είχαν υψηλότερα σκορ 

σε σχέση µε τα σκορ των µικρότερων τάξεων. Τα παραπάνω αποτελέσµατα αποτελούν µια 

βάση για την περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας στους χώρους της ηθικής συµπεριφοράς και της 

φυσικής αγωγής. 
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ABSTRACT 

Krommidas Haralampos: ‘Fair Play in the physical education classes. Differences 

between sex, class and the relationship between fair play and lesson satisfaction, 

perceived motivational climate and goal orientations’ 

(Under the supervision of Lecturer Diggelidis Nikolaos) 

  

The purpose of this study was to examine the relationships among lesson satisfaction, 

perceived motivational climate, goal orientations with fair play in physical education classes. 

Also, to examine for possible differences in junior pupils’ population concerning fair play 

between boys, girls or among classes. For this purpose, 525 pupils (275 boys, 300 girls), aged 

12-15 from 7th, 8th, 9th grades from 5 schools participated in the present study. The study was 

held through questionnaires. The results supported the construct validity and the internal 

consistency of the scales that were used (α>.68). Correlational analysis showed that positive 

athletic behaviours were positively related with lesson satisfaction, task-involving climate and 

task orientation. On the contrary, negative athletic behaviours were positively related with 

ego-involving climate and ego orientation. Furthermore, stepwise multiple regression analysis 

revealed that task orientation, ego orientation, lesson satisfaction and task-involving climate 

were significant predictors of positive athletic behaviours. Also, significant predictors of 

negative athletic behaviours were ego orientation, lesson satisfaction and ego-involving 

climate. In general, positive athletic behaviours’ scores were higher compared with negative. 

Results revealed no significant differences between sex and class concerning positive athletic 

behaviours. However, there were found significant differences in negative athletic behaviours 

– boys had higher scores when compared with girls and also higher grades had higher scores 

when compared with lower grades. The results of this study imply the need for interventions 

concerning students’ moral behaviours in physical education, especially as children grow-up. 

 

Key words: fair play, lesson satisfaction, perceived motivational climate, goal orientations, 

positive athletic behaviors, negative athletic behaviors 
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ 

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

 

Στην αρχαία Ελληνική φιλοσοφία, η ηθική παρουσιάζεται ως η δυνατότητα να 

αποφασίζει κάποιος ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος (Staub, 1978), ενώ 

σύµφωνα µε τον Ηoffman (1992) η ηθική εκφράζει τη σχέση του ατόµου µε τους 

συνανθρώπους του και αποτελείται από διάφορες αρχές, κανόνες, έθιµα και 

συνήθειες που καθορίζουν την συµπεριφορά του προς αυτούς (σε Μπαλασά, Πρώιος, 

∆ογάνης, & Μπαλασάς, 2006, σελ. 226). Σύµφωνα πάλι µε τους Weinberg & Gould 

(2003, σελ. 529), η ηθική σκέψη εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο κάποιος 

αποφασίζει εάν µια πράξη είναι σωστή ή λανθασµένη, η ηθική ανάπτυξη εστιάζει 

στην διαδικασία µε την οποία αναπτύσσεται η ικανότητα κάποιου να σκέφτεται ηθικά 

και τέλος η ηθική συµπεριφορά αναφέρεται στην ήδη εκτελεσµένη πράξη κάποιου 

που κατατάσσεται ως σωστή ή λανθασµένη. Οι Πρώιος & Αθαναηλίδης (2004) 

αναφέρουν επίσης ότι µια συµπεριφορά θεωρείται ως ηθική όταν αυτή βασίζεται σε 

ήδη υπάρχουσες ηθικές αξίες και κανόνες. Ο ευρύτερα διαδεδοµένος όρος που 

χρησιµοποιείται σήµερα για να εκφράσει την ηθική συµπεριφορά και το ευ 

αγωνίζεσθε στον αθλητισµό είναι το «τίµιο παιχνίδι» ή «Fair Play» (Χασάνδρα, 

2006). 

Οι απόψεις των επιστηµόνων για τη συµβολή του αθλητισµού στην ηθική 

ανάπτυξη είναι διφορούµενες. Μια άποψη που έχει επικρατήσει είναι αυτή που 

υποστηρίζει ότι ο αθλητισµός δεν χτίζει το χαρακτήρα και δεν συµβάλλει στην ηθική 

ανάπτυξη (Rees, 2000). Αυτή υποστηρίζεται από το αποτέλεσµα της µελέτης των 

Proios, Doganis & Athanailidis (2004), που έδειξε ότι η συµµετοχή στον αθλητισµό 

από µόνη της δεν αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα πρόβλεψης της ηθικής. 

Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν αναφερθεί και σε άλλες µελέτες, για παράδειγµα οι 

Bredemeier & Shields (1986) εξετάζοντας τη πιθανή σχέση της συµµετοχής σε 
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κάποιο άθληµα και της ηθικής σκέψης δεν διαπίστωσαν καµιά σηµαντική σχέση 

µεταξύ της αθλητικής εµπειρίας και της ηθικής σκέψης σε αθλητές γυµνασίου. 

Παρόλα αυτά, η ηθική ανάπτυξη σύµφωνα µε τους Shields & Bredemeier 

(2000), είναι µια διαδικασία που πραγµατοποιείται κάτω από προϋποθέσεις και όχι 

αυτόµατα ως αποτέλεσµα της συµµετοχής στον αθλητισµό και µόνο. Αυτοί θεωρούν 

ότι ο αθλητισµός µπορεί να συµβάλλει στην ηθική ανάπτυξη µόνο µετά από 

µακροχρόνια κατάρτιση και παρέµβαση. ∆ιαχρονικές έρευνες, που χρησιµοποίησαν 

προγράµµατα παρέµβασης για την ηθική ανάπτυξη, έδειξαν ότι αυτά ενίσχυσαν και 

βελτίωσαν την ηθική των αθλητών (Stoll & Beller, 2000; Hansen, Stoll & Beller, 

2000; Μπαλασάς, 2003). Τελικά, η άποψη που φαίνεται να επικρατεί είναι ότι ο 

χαρακτήρας δεν χτίζεται αυτόµατα, αλλά µε την επίδραση ενός συνόλου παραγόντων 

που υπάρχουν στον αθλητισµό καθώς και τις κοινωνικές αλληλοεπιδράσεις στο 

συγκεκριµένο περιβάλλον (Shields & Bredemeier, 1995). Από τα παραπάνω φαίνεται 

ότι ο χώρος του αθλητισµού µπορεί να  δώσει ευκαιρίες στον µαθητή ή αθλητή να 

µάθει την τιµιότητα, την ηθική συµπεριφορά, εξασφαλίζει ένα περιβάλλον όπου 

αποκτώνται πολιτισµικές και προσωπικό-κοινωνικές αξίες και παράλληλα δίνει τη 

δυνατότητα αυτές οι αξίες να µεταφέρονται σε άλλους τοµείς της ζωής (Sabock, 

1985; Sage, 1988). 

Τα τελευταία χρόνια η διεθνής επιστηµονική κοινότητα έχει αρχίσει να 

ασχολείται µε την ανάπτυξη της ηθικής συµπεριφοράς µέσα από την άσκηση και τα 

σπορ, ενώ στην Ελλάδα υπάρχει δυστυχώς έλλειψη ερευνών για το θέµα. Σύµφωνα 

µε τους Μουταφτσή & ∆ογάνη (2002) µόνο το 1,8% των ερευνών στην Ελλάδα τα 

τελευταία 15 χρόνια έχει ασχοληθεί µε την ηθική και τις αξίες στον αθλητισµό. 

Φαίνεται εποµένως ότι η έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση είναι εξαιρετικά ελλιπής.  

 Ελάχιστοι ερευνητές της ηθικής ανάπτυξης έχουν εξετάσει τις διαφορές 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Η ύπαρξη σηµαντικών διαφορών στην ηθική, εξαιτίας 

της επίδρασης του παράγοντα «φύλο», έχει υποστηριχθεί σε έρευνες τόσο στο χώρο 

της φυσικής αγωγής (Bredemeier, 1994; 1995), όσο και στο χώρο του αθλητισµού 

(Bredemeier & Shields, 1984a, b; 1986). Σ’ όλες τις παραπάνω µελέτες βρέθηκε το 

επίπεδο της ηθικής να διαφέρει σηµαντικά µεταξύ ανδρών και γυναικών. Αντίθετα, ο 

Proios (2005) σε έρευνά του µε αθλητές αγωνιστικού αθλητισµού, δεν διαπίστωσε 

σηµαντικές διαφορές στις βαθµολογίες της ηθικής στο φύλο. Ωστόσο, αυτός 

διαπίστωσε ότι η ηθική σκέψη διαµορφώνεται διαφορετικά στους άνδρες και τις 

γυναίκες.  
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Ελάχιστες έρευνες επίσης, στο χώρο της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού, 

έχουν εξετάσει τη σχέση ανάµεσα στην ηθική συµπεριφορά και τους ψυχολογικούς 

παράγοντες της εσωτερικής παρακίνησης, του κλίµατος παρακίνησης και των στόχων 

επίτευξης. Οι περισσότερες από αυτές τις µελέτες έχουν βρει ότι ο προσανατολισµός 

στο «έργο» σχετίζεται σηµαντικά µε θετικές ηθικές λειτουργίες της συµπεριφοράς, 

ενώ ο προσανατολισµός στο «εγώ» φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο µε 

αντιαθλητικές συµπεριφορές (Treasure, Roberts & Standage, 1998, Πρώιος, 

Αθαναηλίδης & Ζαρότης, 2004; Dunn & Dunn, 1999). Υπάρχουν όµως και άλλες 

µελέτες, οι οποίες έχουν βρει ότι ο προσανατολισµός στο «έργο» δεν σχετίζεται 

σηµαντικά µε ηθικές λειτουργίες (Stephens & Bredemeier, 1996; Kavussanou, 1997). 

 Ειδικότερα, η παρακίνηση αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά που 

βρίσκονται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος τόσο στη φυσική αγωγή 

όσο και στον αθλητισµό. Οι Harrison, Blakemore, Buck & Pellet (1996) αναφέρουν 

ότι παρακίνηση είναι η επιθυµία ενός ατόµου να ικανοποιήσει µια ανάγκη του, να 

επιτύχει ένα συγκεκριµένο στόχο και να προσπαθήσει να ξεπεράσει τον εαυτό του ή 

κάποιον άλλο, ενώ σύµφωνα µε τους Weinberg & Gould (2003, σελ. 52) «παρακίνηση 

είναι η κατεύθυνση και η ένταση της προσπάθειας των ατόµων». Η κατεύθυνση αφορά 

την προσπάθεια του ατόµου να αναζητά και να προσεγγίζει συγκεκριµένες 

καταστάσεις και η ένταση το µέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλει το άτοµο σε 

µια δεδοµένη κατάσταση. 

O Deci (1975) διαχώρισε τους παράγοντες που παρακινούν τα άτοµα σε δύο 

κατηγορίες, τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς παράγοντες. Σύµφωνα µε την 

θεωρία της «Γνωστικής αξιολόγησης», που αναπτύχθηκε από τους Deci & Ryan 

(1985), εξωτερική παρακίνηση είναι αυτή που καθοδηγεί τις συµπεριφορές οι οποίες 

εκτελούνται για να επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσµα ή κάποια εξωτερική αµοιβή, ενώ 

εσωτερική είναι αυτή που καθοδηγεί συµπεριφορές που εκδηλώνονται για την 

ευχαρίστηση και την ικανοποίηση που πηγάζει από την εκτέλεσή τους και όχι για 

κάποιο εξωτερικό αντάλλαγµα. Η υπεροχή της εσωτερικής παρακίνησης έναντι της 

εξωτερικής έχει επισηµανθεί σε έρευνες τόσο στη σχολική ψυχολογία (Gottfried, 

1985) όσο και στην σχολική φυσική αγωγή (Goudas, Biddle & Underwood, 1995). Οι 

έρευνες αυτές αναφέρουν ότι οι µαθητές που ήταν εσωτερικά παρακινηµένοι είχαν 

καλύτερα αποτελέσµατα στην µάθηση και συµµετείχαν µε µεγαλύτερη ευχαρίστηση 

στο µάθηµα από αυτούς που ήταν παρακινηµένοι εξωτερικά. Η ανάπτυξη της 

εσωτερικής παρακίνησης των µαθητών προς την άσκηση και την συµµετοχή σε 
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φυσικές δραστηριότητες είναι πολύ σηµαντική για την επιτυχία του µαθήµατος της 

φυσικής αγωγής όχι µόνο για την συµµετοχή των µαθητών στο µάθηµα αλλά και για 

την συνέχιση της άσκησης µετά το σχολείο (Vallerand & Bissonnette, 1992; Goudas, 

Biddle & Fox, 1994b). Τα άτοµα που είναι εσωτερικά παρακινηµένα για µια 

δραστηριότητα ή ένα πρόγραµµα, δείχνουν σε σχέση µε αυτά που είναι εξωτερικά 

παρακινηµένα, µεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενθουσιασµό και αυτοπεποίθηση. Αυτό έχει 

ως συνέπεια να δείχνουν στην συνέχεια καλύτερη απόδοση, σταθερότητα και 

δηµιουργικότητα (Deci & Ryan, 1991). Η φύση της εσωτερικής παρακίνησης 

καθορίζεται από τη φυσιολογική προδιάθεση προς την αφοσίωση, τον έλεγχο, το 

εσωτερικό ενδιαφέρον και την αναζήτηση, συστατικά απαραίτητα για την γνωστική 

και κοινωνική ανάπτυξη, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις βασικές πηγές της 

ευχαρίστησης και της ζωτικότητας σε κάθε φάση της ζωής του ανθρώπου (Ryan & 

Deci, 2000).  

 Έχει υποστηριχθεί τόσο θεωρητικά όσο και ερευνητικά ότι η εσωτερική 

παρακίνηση αυξάνει την απόδοση των µαθητών/τριών (Gottfried, 1985), συµβάλλει 

στην µακρόχρονη ενασχόληση µε την δραστηριότητα (Papaioannou & Theodorakis, 

1996; Goudas, Dermitzaki & Bagiatis, 1998), βοηθάει στην καλύτερη προσαρµογή 

των µαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον, µειώνει το στρες (Ryan & Connell, 

1989), δηµιουργεί θετικά συναισθήµατα και διευκολύνει την αποτελεσµατική αντιµε-

τώπιση προβληµάτων που παρουσιάζονται στο σχολικό περιβάλλον (Vallerand & 

Bissonnette, 1992). 

 Σύµφωνα µε τον Παπαχαρίση (2000), οι παράγοντες που επηρεάζουν τα 

επίπεδα της εσωτερικής παρακίνησης στα παιδιά που συµµετέχουν στην σχολική 

φυσική αγωγή, είναι τόσο κοινωνικοί-περιβαλλοντικοί, όσο και ατοµικοί. Ειδικότερα, 

όταν το κλίµα παρακίνησης της τάξης είναι προσανατολισµένο στη «δουλειά» 

(Papaioannou, 1995a; Goudas & Biddle, 1994), όταν τα παιδιά συµµετέχουν στις 

αποφάσεις που αφορούν το µάθηµα και τους δίνεται η δυνατότητα επιλογών (Goudas, 

Biddle, Fox & Underwood, 1995), όταν ενθαρρύνονται από τους σηµαντικούς άλλους 

(Biddle & Goudas, 1996), και τους δίνεται θετική ανατροφοδότηση (Vallerand & 

Reid, 1988), όταν εµφανίζουν υψηλή αντιλαµβανόµενη αθλητική ικανότητα (Jourden, 

Bandura & Banfield, 1991), όταν είναι προσανατολισµένα στη «δουλειά» (Goudas, 

Biddle & Fox, 1994a; Vlachopoulos & Biddle,1996) και όταν η συµµετοχή τους στη 

φυσική αγωγή γίνεται αντιληπτή ως αυτή που θα τους οδηγήσει σε συγκεκριµένα και 
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ταυτόχρονα επιθυµητά αποτελέσµατα (Rodgers & Brawley,1991), τότε εµφανίζουν 

ισχυρότερη εσωτερική παρακίνηση. 

 Ένας από τους παράγοντες όµως που συνθέτουν την έννοια της εσωτερικής 

παρακίνησης είναι αυτός της ευχαρίστησης-ικανοποίησης από το περιεχόµενο του 

µαθήµατος (Ryan, 1982). Ο Martens (1996) αναφέρει ότι για να παρακινηθούν 

εσωτερικά οι µαθητές/τριες προς τη µάθηση, την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και 

τη θετική στάση προς την άσκηση, πρέπει τα περιεχόµενα του µαθήµατος της 

φυσικής αγωγής να γίνουν περισσότερο ευχάριστα και διασκεδαστικά. Οι Duda & 

Nicholls (1992), εξετάζοντας τους στόχους επίτευξης µαθητών γυµνασίου σε σχέση 

µε την ικανοποίηση από το µάθηµα, βρήκαν ότι ο προσανατολισµός στο «έργο» 

σχετιζόταν θετικά µε την άποψη ότι το µάθηµα της φυσικής αγωγής και                            

ο αθλητισµός γενικά ήταν διασκεδαστικά και ευχάριστα. Αντίθετα, ο προσανατο-

λισµός στο «έργο» βρέθηκε ότι ήταν αρνητικά συσχετισµένος µε το βαθµό στον 

οποίο το µάθηµα ή ο αθλητισµός θεωρούνταν «βαρετός». Οι ∆ιγγελίδης & 

Παπαϊωάννου (2004) σε µελέτη τους µε µαθητές/τριες, ηλικίας 10-17 ετών, βρήκαν 

ότι όσο τα παιδιά µεγαλώνουν ηλικιακά, έχουν λιγότερη θετική εικόνα για το σώµα 

τους, καταβάλλουν λιγότερη προσπάθεια και διασκεδάζουν λιγότερο στο µάθηµα. Σε 

επόµενη έρευνα των ∆ιγγελίδη, Κοτσάκη & Παπαϊωάννου (2005) µε µαθητές/τριες 

Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης βρέθηκε ότι τα αγόρια είχαν υψηλότερα σκορ 

από τα κορίτσια στις µεταβλητές της ικανοποίησης από το µάθηµα, της διασκέδασης, 

της προσπάθειας, της ψυχικής πίεσης και της έλλειψης παρακίνησης. 

 Σηµαντικοί µελετητές στο χώρο της φυσικής αγωγής έχουν υποστηρίξει ότι 

για την καλύτερη κατανόηση της παρακίνησης για επίτευξη πρέπει να προσδιοριστεί 

ο στόχος της συµπεριφοράς (Nicholls, 1992; Duda, 1993). Ο Nicholls (1989) έχει 

υποστηρίξει ότι τα παιδιά άνω των 10 ετών έχουν αναπτύξει πλήρως τουλάχιστον δύο 

τρόπους για το πώς θα κρίνουν την ικανότητά τους. Σύµφωνα µε τον πρώτο τρόπο, 

τον προσανατολισµό στο «εγώ» (Nicholls, 1989), κριτήριο της επιτυχίας ή της 

αποτυχίας είναι η σύγκριση µε βάση τις νόρµες, τις ικανότητες ή τις επιδόσεις του 

ατόµου µε τα υπόλοιπα άτοµα και η ανάλογη κατάταξη (Williams, 1994). 

Προσπαθούν να φέρουν αποτελέσµατα καταβάλλοντας την ελάχιστη προσπάθεια, 

νιώθουν µειονεκτικά όταν κάνουν λάθη, η χαµηλή απόδοση είναι αποτρεπτικός 

παράγοντας για τη συµµετοχή τους στην άθληση (Dweck & Leggett, 1988), και είναι 

πολύ πιθανό να σταµατήσουν να καταβάλλουν προσπάθεια µετά από συνεχείς 

αποτυχίες γιατί δεν θα µπορούν να αισθανθούν επιτυχηµένα ξεπερνώντας                     
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τους άλλους (Παπαϊωάννου & Γούδας, 1994). Σύµφωνα µε το δεύτερο τρόπο,                    

τον προσανατολισµό στη «δουλειά» ή στο «έργο» (Nicholls, 1989), τα άτοµα ενδια-

φέρονται κυρίως να βελτιώσουν το επίπεδο της ικανότητάς τους και βάζουν στόχους 

που αφορούν την προσωπική τους βελτίωση. Τα κριτήρια της επιτυχίας ή της 

αποτυχίας είναι υποκειµενικά και εξαρτώνται από το αν το άτοµο αντιλαµβάνεται ότι 

βελτιώθηκε ή έµαθε κάτι (Duda, 1992). 

 Ένα άτοµο που είναι προσανατολισµένο στο «έργο» (task orientation) 

εστιάζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην εκµάθηση καινούργιων (Nicholls, 

1989; 1984). Ένα άτοµο που είναι προσανατολισµένο στο «εγώ» (ego orientation) 

αντιλαµβάνεται διαφορετικά την επιτυχία, καταβάλλει µικρότερη προσπάθεια για να 

την προσεγγίσει και επηρεάζεται από εξωτερικές αµοιβές. Όσο περισσότερο 

προσανατολισµένο προς το «εγώ» είναι το άτοµο, για παράδειγµα όσο περισσότερο 

προσπαθεί να υπερτερήσει έναντι των φίλων του, τόσο περισσότερο πιστεύει ότι η 

προσπάθεια να ξεπεράσει τους άλλους µπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Αντίθετα, 

όσο περισσότερο προσανατολισµένο είναι στη «δουλειά» τόσο περισσότερο πιστεύει 

ότι η επιτυχία εξαρτάται από την προσπάθεια, το ενδιαφέρον και την επιδίωξη να 

µάθει καινούργιες δεξιότητες (Treasure & Roberts, 1995). Ο προσανατολισµός στη 

«δουλειά» αυξάνει τη διάθεση για συµµετοχή, την προσπάθεια επίτευξης των στόχων 

του µαθήµατος και δυναµώνει την πεποίθηση ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσµα 

ενδιαφέροντος, προσπάθειας και συνεργασίας (Duda, 1989a; Papaioannou & 

McDonald, 1993; Walling & Duda, 1995).  

 Βέβαια, ένα άτοµο ανάλογα µε τη δραστηριότητα ή το περιβάλλον µέσα στο 

όποιο βρίσκεται, είναι δυνατό να υιοθετήσει το έναν ή τον άλλον προσωπικό 

προσανατολισµό ή και τους δύο ταυτόχρονα. Ευρήµατα µελετών (Fox, Goudas, 

Biddle, Duda & Armstrong, 1994; Haralampous & Ntoumanis, 2000; Swain, 1996; 

Vlachopoulos & Biddle, 1996), όπου τα άτοµα είχαν υιοθετήσει µια µεικτή µορφή 

προσανατολισµών, υψηλό και στους δύο, χαµηλό προσανατολισµό στο «έργο» και 

υψηλό στο «εγώ» ή υψηλό προσανατολισµό στο «έργο» και χαµηλό στο «εγώ», 

χαµηλό και στους δύο, κατέδειξαν ότι οι προσωπικοί προσανατολισµοί επίτευξης 

µπορεί να αλληλεπιδρούν, ώστε να παρέχουν µια πιο λεπτοµερή εξήγηση της 

συµπεριφοράς των αθλητών/τριών και των µαθητών/τριών στο µάθηµα της Φυσικής 

Αγωγής. 

 Πολλές έρευνες τα τελευταία χρόνια στον τοµέα του αθλητισµού (Newton & 

Duda, 1993; 1999; Duda, Chi, Newton, Walling & Catley, 1995; Kavussanu & 
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Roberts, 1996; Walling, Duda & Chi, 1993), της αναψυχής (Hom, Duda & Miller, 

1993; Μουστάκα & Βλαχόπουλος, 2004) και της σχολικής φυσικής αγωγής (Duda & 

Nicholls, 1992; Vlachopoulos & Biddle, 1996) έχουν εξετάσει τη θεωρία των στόχων 

επίτευξης και ιδιαίτερα τη σχέση των προσωπικών προσανατολισµών µε την 

ευχαρίστηση και την εσωτερική παρακίνηση από τη δραστηριότητα. Κοινό σηµείο 

όλων αυτών των ερευνών ήταν η υψηλή θετική σχέση του προσανατολισµού              

στο «έργο» µε το ενδιαφέρον και την ευχαρίστηση στη δραστηριότητα, ενώ ο 

προσανατολισµός στο «εγώ» είχε αρνητική σχέση µε την ευχαρίστηση και θετική 

συσχέτιση µε υψηλά επίπεδα γνωστικού άγχους, πλήξης και ανησυχίας. 

 Από άλλες έρευνες βρέθηκε ότι το προφίλ του µαθητή µε προσανατολισµό 

στη «δουλειά» ήταν θετικά συσχετισµένο µε παράγοντες όπως: πρόθεση για 

συµµετοχή και υψηλή προσπάθεια στο µάθηµα, πεποίθηση ότι ο σκοπός της Φυσικής 

Αγωγής είναι να προάγει την τελειότητα, την συνεργασία, την ανάπτυξη της φυσικής 

κατάστασης και τις καλές σχέσεις πολιτών (Duda, 1989a; Papaioannou, 1990; 

Papaioannou & McDonald, 1993; Walling & Duda, 1995). Ήταν επίσης 

συσχετισµένο µε χαµηλά επίπεδα άγχους, προτίµηση προκλητικών καταστάσεων, 

υψηλό ενδιαφέρον, αυξηµένη προσοχή και θετικότερες στάσεις (Solmon & Boone, 

1993). 

 Οι ερευνητές επίσης έχουν εξετάσει εκτεταµένα τη σχέση ανάµεσα στους 

προσανατολισµούς επίτευξης και την αντιλαµβανόµενη αθλητική ικανότητα (Duda & 

Nicholls, 1992; Seifriz, Duda & Chi, 1992). Ο Nicholls έχει διατυπώσει την υπόθεση 

ότι, ανεξάρτητα από το βαθµό της αντιλαµβανόµενης ικανότητας, ο προσανατο-

λισµός στη «δουλειά» συνδέεται θετικά µε την προσπάθεια (Duda, 1992; Nicholls, 

1989; Nicholls & Miller, 1984). Παροµοίως, υψηλή συσχέτιση υπάρχει ανάµεσα στον 

προσανατολισµό στο «εγώ» και την προσπάθεια όταν η αντιλαµβανόµενη ικανότητα 

είναι υψηλή. 

 Πράγµατι, οι έρευνες δείχνουν σχέση ανάµεσα στους στόχους επίτευξης, την 

επιµονή, την ένταση της προσπάθειας, τις αντιλήψεις για τον εαυτό στον αθλητισµό 

και τη φυσική αγωγή (Williams & Gill, 1995) και έχει βρεθεί ότι ο υψηλός 

προσανατολισµός στη «δουλειά» συνδέεται θετικά µε την επιµονή και την 

προσπάθεια (Duda, 1989b; 1988; Duda, Smart & Tappe, 1989). Αθλητές µε υψηλό 

προσανατολισµό στο «εγώ» και τη «δουλειά» επιδεικνύουν µεγάλη προσπάθεια 

(Duda, 1988). Επιπλέον, θετικές αντιλήψεις για τον εαυτό και την αθλητική 

ικανότητα συνδέονται θετικά µε τον προσανατολισµό στη «δουλειά», και αρνητικά µε 
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τον προσανατολισµό στο «εγώ» (Duda, 1989a; 1989b; Duda & Hom, 1993; Duda, 

Olson & Templin, 1991). 

 Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον τοµέα της Φυσικής Αγωγής, έρευνα του 

Papaioannou (1995a) έδειξε υψηλή συσχέτιση µεταξύ της παρακίνησης και                        

του προσανατολισµού στη «δουλειά» σε όλους τους µαθητές, ανεξάρτητα της 

αντιλαµβανόµενης ικανότητάς τους. Επίσης, οι µαθητές µε χαµηλή αντιλαµβανόµενη 

ικανότητα έδειξαν λιγότερο άγχος στη συµµετοχή τους στο µάθηµα φυσικής αγωγής 

όταν υπήρχε έµφαση στον προσανατολισµό στη «δουλειά». Σε έρευνα των Goudas & 

Biddle (1994) οι µαθητές που αντιλαµβανόταν το κλίµα του µαθήµατος έντονα 

προσανατολισµένο τόσο στη «δουλειά» όσο και στην απόδοση ανέφεραν µεγαλύτερη 

παρακίνηση και υψηλότερη αντιλαµβανόµενη ικανότητα. Σε έρευνα των Papaioannou 

& Theodorakis (1996), µε δείγµα µαθητές γυµνασίου και λυκείου, βρέθηκαν θετικές 

συσχετίσεις µεταξύ της αντιλαµβανόµενης ικανότητας των µαθητών, των στάσεων 

και του ενδιαφέροντος τους για το µάθηµα της φυσικής αγωγής. Θετικές συσχετίσεις 

µεταξύ της αντιληπτής ικανότητας και της παρακίνησης για το µάθηµα της φυσικής 

αγωγής αναφέρθηκαν και στην έρευνα του Papaioannou (1997) σε δείγµα µαθητών 

γυµνασίου και λυκείου. 

 ∆ιάφορες µελέτες εξέτασαν το εκπαιδευτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο 

διαµορφώνονται αυτοί οι προσωπικοί προσανατολισµοί και φώτισαν ακόµη 

περισσότερο την παιδαγωγική διάσταση του µαθήµατος της φυσικής αγωγής (Ames, 

1992a, b; Epstein, 1989). Τα αποτελέσµατα αυτών των ερευνών έχουν δείξει ότι ένα 

κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» συνδέεται και διευκολύνει την 

υιοθέτηση ενός προσανατολισµού στη «δουλειά», ενώ ένα κλίµα παρακίνησης µε 

έµφαση στο «εγώ» των µαθητών ενισχύει τον προσανατολισµό στο «εγώ» ή στην 

«επίδοση» αντίστοιχα (Ames, 1992a, b; ∆ιγγελίδης & Παπαϊωάννου, 2002; Goudas et 

al., 1994a, b). Η Ames (1992a, b) υποστηρίζει ότι ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής είναι 

ο κύριος υπεύθυνος για τη δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος µέσα στην τάξη και 

αυτός που µπορεί να επηρεάσει τους προσωπικούς προσανατολισµούς των παιδιών. 

 Όταν το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής είναι προσανατολισµένο στη 

«µάθηση», δίνεται έµφαση και παρέχονται ευκαιρίες για βελτίωση και µάθηση σε 

όλους τους µαθητές/τριες καθώς αναγνωρίζεται η προσπάθεια και η συµµετοχή όλων. 

Οι µαθητές/τριες µέσα από την προσπάθεια που καταβάλλουν πιστεύουν ότι θα έρθει 

η επιτυχία και είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν ένα στόχο προσανατολισµένο στο 

«έργο» (Digelidis, Papaioannou, Laparidis & Christodoulidis, 2003; Christodoulidis, 
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Papaioannou & Digelidis, 2001; Papaioannou, 1995b; Roberts & Treasure, 1995; 

∆ιγγελίδης & Παπαϊωάννου, 2002), να προτιµήσουν δύσκολες ασκήσεις και να 

χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικότερες µεθόδους µάθησης (Ames & Archer, 1988), 

να εµφανίσουν υψηλότερα επίπεδα εσωτερικής παρακίνησης και ευχαρίστησης για το 

µάθηµα της Φυσικής Αγωγής (Seifriz et al., 1992; Papaioannou, 1995a; Goudas & 

Biddle, 1994). 

 Αντίθετα, ένα κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής µε 

έµφαση στην «επίδοση», µειώνει τη διασκέδαση, καθιστά το µάθηµα βαρετό, µειώνει 

τη προσπάθεια και τη συνεργασία µεταξύ των παιδιών (∆ιγγελίδης & Παπαϊωάννου, 

2002), ωθεί τους µαθητές/τριες στην υιοθέτηση ενός προσανατολισµού στο «εγώ» 

(Ames & Archer, 1988; ∆ιγγελίδης & Παπαϊωάννου, 2002), µειώνει την εσωτερική 

τους παρακίνηση και αυξάνει το γνωστικό τους άγχος (Papaioannou, 1995b). 

Τέλος, επιστρέφοντας στη θεωρία της ηθικής, πρέπει να τονισθεί ότι η 

ανάπτυξη της ηθικής συµπεριφοράς είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την κοινωνία. Η 

φυσική αγωγή και ο αθλητισµός σύµφωνα µε τους Shields & Bredemeier (1995) 

«αποτελεί το ιδανικότερο περιβάλλον για την ηθική ανάπτυξη». Οι ευκαιρίες που 

προσφέρει η φυσική αγωγή και ο αθλητισµός στους µαθητές και στους αθλητές 

αντίστοιχα, για να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές αξίες, είναι µεγάλες. Ο 

σεβασµός προς τους άλλους, η αναγνώριση τις ανωτερότητας των άλλων, η 

τιµιότητα, η αποδοχή της νίκης ή της ήττας, είναι αξίες που υφίστανται τόσο στα 

αθλήµατα όσο και στην κοινωνική ζωή (Shields & Bredemeier, 1995). 

 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει εάν οι ψυχολογικοί 

παράγοντες της ικανοποίησης από το µάθηµα, του κλίµατος παρακίνησης και των 

στόχων επίτευξης σχετίζονται θετικά ή αρνητικά µε την ηθική συµπεριφορά µαθητών 

και µαθητριών γυµνασίου στο µάθηµα της φυσικής αγωγής και εάν αποτελούν 

σηµαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της. Επίσης, εάν υπάρχουν διαφορές στην ηθική 

συµπεριφορά των µαθητών και µαθητριών γυµνασίου και εάν οι διαφορές αυτές 

προκύπτουν εξαιτίας της επίδρασης των ανεξάρτητων παραγόντων «φύλο» (αγόρια, 

κορίτσια) και «τάξη» (Α΄, Β ,́ Γ  ́γυµνασίου). 
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Σηµασία της έρευνας 

 Ο καθορισµός των ψυχολογικών παραγόντων που σχετίζονται µε την ηθική 

συµπεριφορά µπορεί να δώσει επιπλέον στοιχεία για τους τρόπους που µπορεί η 

φυσική αγωγή να επιδράσει στην ηθική και κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών στο 

σχολείο. Τα αποτελέσµατα των επιστηµονικών ερευνών που αφορούν στο χώρο αυτό, 

κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιµα για τον προσανατολισµό των δράσεων των καθηγητών 

Φυσικής Αγωγής και µπορούν να συµβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασµό και τη 

βελτίωση της λειτουργίας του µαθήµατος. 

 

Λειτουργικοί ορισµοί 

Παρακίνηση (motivation): Αναφέρεται στην κατεύθυνση και την ένταση της 

προσπάθειας των ατόµων. Η κατεύθυνση αφορά την προσπάθεια του ατόµου να 

αναζητά και να προσεγγίζει συγκεκριµένες καταστάσεις και η ένταση το µέγεθος της 

προσπάθειας που καταβάλλει το άτοµο σε µια δεδοµένη κατάσταση. 

Εσωτερική παρακίνηση (intrinsic motivation): Οι συµπεριφορές, οι οποίες 

είναι εσωτερικά παρακινηµένες, είναι αυτές που εκτελούνται για την ευχαρίστηση και 

για την ικανοποίηση που πηγάζει από την εκτέλεσή τους και όχι για κάποιο 

εξωτερικό αντάλλαγµα. 

  Κλίµα παρακίνησης (perceived motivational climate): ψυχολογικό κλίµα που 

δηµιουργείται από γονείς, καθηγητές και/ή προπονητές και επηρεάζει την ποιότητα 

και την ποσότητα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µελών της οµάδας όπως επίσης 

και τους προσωπικούς προσανατολισµούς των ανθρώπων. ∆ιαχωρίζεται σε 

ανταγωνιστικό (competitive climate), δηλαδή κλίµα µε στόχο την επίδοση 

(performance goal), και εκπαιδευτικό κλίµα (mastery climate), δηλαδή κλίµα µε 

στόχο την µάθηση (learning goal). 

 Στόχοι επίτευξης (goal orientations): Στόχος της συµπεριφοράς ενός ατόµου 

είναι η επίδειξη της ικανότητάς του. Η έννοια της ικανότητας που το άτοµο υιοθετεί 

και ο τρόπος µε τον οποίο ερµηνεύει την απόδοσή του, επηρεάζουν τα πιστεύω του 

για το πώς θα επιτύχει σε µια δραστηριότητα και σχηµατίζουν την προσωπική του 

θεωρία επίτευξης. Τα παιδιά άνω των 10 ετών έχουν αναπτύξει πλήρως τουλάχιστον 

δύο τρόπους για το πώς θα κρίνουν την ικανότητά τους. Σύµφωνα µε τον πρώτο 

τρόπο, τον προσανατολισµό στο «εγώ» ή «στόχος η επίδοση» ή «εστιασµένος στην 

ικανότητα», τα άτοµα αυτά έχουν ως στόχο συµπεριφοράς να επιδείξουν την 

ικανότητά τους σε σχέση µε τους άλλους ή το ξεπέρασµα των άλλων. Κριτήριο για 
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την επιτυχία ή την αποτυχία είναι η σύγκριση µε βάση τις νόρµες, τις ικανότητες ή τις 

επιδόσεις του ατόµου µε τα υπόλοιπα άτοµα. Σύµφωνα µε το δεύτερο τρόπο, τον 

«προσανατολισµό στη δουλειά» ή «στόχος η µάθηση» ή «προσανατολισµό στη 

µάθηση», τα άτοµα ενδιαφέρονται κυρίως να βελτιώσουν το επίπεδο της ικανότητάς 

τους και βάζουν στόχους που αφορούν την προσωπική τους βελτίωση. Τα κριτήρια 

της επιτυχίας ή της αποτυχίας είναι υποκειµενικά και εξαρτώνται από το αν το άτοµο 

αντιλαµβάνεται ότι βελτιώθηκε ή έµαθε κάτι. 

 Ηθική συµπεριφορά-Τίµιο παιχνίδι (fair play): Είναι εκείνο το µέρος της 

προσωπικότητας που εκφράζει το δεσµό του ατόµου µε την κοινωνία και αποτελείται 

από κανόνες, έθιµα, συνήθειες ή αρχές που ρυθµίζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά 

προς τους άλλους ανθρώπους, συµπεριφορά που επηρεάζει την ανθρώπινη ευηµερία. 

Μια συµπεριφορά θεωρείται ως ηθική όταν αυτή στηρίζεται στις ηθικές έννοιες και 

αρχές. Ο ευρύτερα διαδεδοµένος όρος που χρησιµοποιείται σήµερα για να εκφράσει 

την ηθική συµπεριφορά και το ευ αγωνίζεσθε στον αθλητισµό είναι το τίµιο παιχνίδι 

(Fair Play). Το τίµιο παιχνίδι είναι η φράση που χρησιµοποιείται για να αναδείξει την 

άποψη ότι τα σπορ πρέπει να χρησιµοποιούνται για να διδάξουν θετικές ηθικές και 

κοινωνικές αξίες. Έτσι το τίµιο παιχνίδι αποτελεί µια οµάδα γενικών ηθικό-

κοινωνικών αξιών που διδάσκονται και εφαρµόζονται µέσω του αθλητισµού. 

 

Οριοθέτηση έρευνας 

 Η παρούσα έρευνα εξέτασε εάν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των «θετικών» και 

των «αρνητικών» αθλητικών συµπεριφορών των µαθητών και µαθητριών γυµνασίου 

και εάν υπάρχουν διαφορές στην ηθική συµπεριφορά των µαθητών και µαθητριών 

εξαιτίας της επίδρασης των ανεξάρτητων παραγόντων «φύλο» (αγόρια, κορίτσια) και 

«τάξη» (Α΄, Β΄, Γ΄ γυµνασίου). Επίσης, εξέτασε τη σχέση µεταξύ των ψυχολογικών 

παραγόντων της ικανοποίησης από το µάθηµα, των στόχων επίτευξης και του 

κλίµατος παρακίνησης µε την ηθική συµπεριφορά στο χώρο της φυσικής αγωγής. 

Όπως είναι κατανοητό και από τα παραπάνω, εξετάστηκε µόνο ένας παράγοντας της 

εσωτερικής παρακίνησης, αυτός της ευχαρίστησης-ικανοποίησης από το µάθηµα της 

φυσικής αγωγής. Τέλος, το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν αγόρια και κορίτσια 

γυµνασίου, ηλικίας 12-15 ετών, τα οποία συµµετείχαν εθελοντικά στην έρευνα και 

προερχόταν από αστική περιοχή (Τρίκαλα). 
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Περιορισµοί έρευνας 

α) Ο σχετικά µικρός αριθµός του δείγµατος (Ν=525). Ένα µεγαλύτερο δείγµα 

πιθανότατα να έδινε πιο αξιόπιστα και ίσως πιο διαφορετικά αποτελέσµατα. 

β) Η αντιπροσωπευτικότητα των συµµετεχόντων. Οι µαθητές/τριες συµµετείχαν 

εθελοντικά στην έρευνα και η επιλογή τους δεν έγινε µε κάποια µέθοδο τυχαίας 

δειγµατοληψίας. 

γ) Η επίδραση σηµαντικών άλλων παραγόντων που µπορεί ταυτόχρονα να επηρέασαν 

την ηθική συµπεριφορά των παιδιών, όπως η επίδραση από τους γονείς ή/και η 

επίδραση από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

δ) Αξιολογήθηκε η «αυτοαναφερόµενη» από τους συµµετέχοντες συµπεριφορά και 

όχι η πραγµατική τους ηθική συµπεριφορά. 

ε) Η ηλικία των συµµετεχόντων στην έρευνα και ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας. Οι 

συµµετέχοντες ήταν αγόρια και κορίτσια γυµνασίου, ηλικίας 12-15 ετών περίπου. Το 

δείγµα της έρευνας επίσης προερχόταν αποκλειστικά από σχολεία του νοµού 

Τρικάλων (αστική περιοχή). Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν τα συµπεράσµατα της 

έρευνας περιορισµένης γενίκευσης στο σύνολο του µαθητικού πληθυσµού της 

Ελλάδας. 

 

Ερευνητικές υποθέσεις 

1η Ερευνητική υπόθεση: Υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του εξαρτηµένου 

παράγοντα «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» και των ανεξάρτητων µεταβλητών της 

ικανοποίησης από το µάθηµα, του κλίµατος παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» 

και του προσανατολισµού στο «έργο». 

2η Ερευνητική υπόθεση: Υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του εξαρτηµένου 

παράγοντα «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» και των ανεξάρτητων µεταβλητών 

του κλίµατος παρακίνησης µε έµφαση στην «επίδοση» και του προσανατολισµού  

στο «εγώ». 

3η Ερευνητική υπόθεση: Η ικανοποίηση από το µάθηµα της φυσικής αγωγής, το κλίµα 

παρακίνησης και οι στόχοι επίτευξης (προσωπικοί προσανατολισµοί) αποτελούν 

σηµαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της «ηθικής αθλητικής συµπεριφοράς». 
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Στατιστικές υποθέσεις 

1η Μηδενική Υπόθεση: ∆εν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

µέσων όρων των δύο εξαρτηµένων µεταβλητών «θετικές» και «αρνητικές» αθλητικές 

συµπεριφορές του ερωτηµατολογίου του τίµιου παιχνιδιού.  

H0 : µθετικές συµπεριφορές = µαρνητικές συµπεριφορές 

1η Εναλλακτική Υπόθεση: Υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

µέσων όρων των δύο εξαρτηµένων µεταβλητών «θετικές» και «αρνητικές» αθλητικές 

συµπεριφορές του ερωτηµατολογίου του τίµιου παιχνιδιού.  

H1 : µθετικές συµπεριφορές = µαρνητικές συµπεριφορές 

 

2η Μηδενική Υπόθεση: ∆εν υπάρχει κύρια επίδραση του ανεξάρτητου παράγοντα 

«φύλο» (αγόρια, κορίτσια) στην εξαρτηµένη µεταβλητή «θετικές αθλητικές 

συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού.    

H0 : µαγόρια = µκορίτσια 

 

2η Εναλλακτική Υπόθεση: Υπάρχει κύρια επίδραση του ανεξάρτητου παράγοντα 

«φύλο» (αγόρια, κορίτσια) στην εξαρτηµένη µεταβλητή «θετικές αθλητικές 

συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού.    

H2 : µαγόρια ≠ µκορίτσια 

 

3η 
Μηδενική Υπόθεση: ∆εν υπάρχει κύρια επίδραση του ανεξάρτητου παράγοντα 

«τάξη» (Α΄, Β΄, Γ΄ γυµνασίου) στην εξαρτηµένη µεταβλητή «θετικές αθλητικές 

συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού.    

H0 : µΑ΄γυµνασίου = µΒ΄γυµνασίου = µΓ΄γυµνασίου 

 

3η Εναλλακτική Υπόθεση: Υπάρχει κύρια επίδραση του ανεξάρτητου παράγοντα 

«τάξη» (Α΄, Β΄, Γ΄ γυµνασίου) στην εξαρτηµένη µεταβλητή «θετικές αθλητικές 

συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού.    

H3 : µΑ΄γυµνασίου ≠ µΒ΄γυµνασίου ≠ µΓ΄γυµνασίου 
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4η Μηδενική Υπόθεση: ∆εν υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των ανεξάρτητων 

παραγόντων «φύλο» (αγόρια, κορίτσια) και «τάξη» (Α΄, Β΄, Γ΄ γυµνασίου) ως προς 

την εξαρτηµένη µεταβλητή «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού.  

H0: ∆εν υπάρχει αλληλεπίδραση 

 

4η Εναλλακτική Υπόθεση: Υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των ανεξάρτητων 

µεταβλητών «φύλο» (αγόρια, κορίτσια) και «τάξη» (Α΄, Β΄, Γ΄ γυµνασίου) ως προς 

την εξαρτηµένη µεταβλητή «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού.  

H4: Υπάρχει αλληλεπίδραση 

 

5η Μηδενική Υπόθεση: ∆εν υπάρχει κύρια επίδραση του ανεξάρτητου παράγοντα 

«φύλο» (αγόρια, κορίτσια) στην εξαρτηµένη µεταβλητή «αρνητικές αθλητικές 

συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού.    

H0 : µαγόρια = µκορίτσια 

 

5η Εναλλακτική Υπόθεση: Υπάρχει κύρια επίδραση του ανεξάρτητου παράγοντα 

«φύλο» (αγόρια, κορίτσια) στην εξαρτηµένη µεταβλητή «αρνητικές αθλητικές 

συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού.    

H5 : µαγόρια ≠ µκορίτσια 

 

6η 
Μηδενική Υπόθεση: ∆εν υπάρχει κύρια επίδραση του ανεξάρτητου παράγοντα 

«τάξη» (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου) στην εξαρτηµένη µεταβλητή «αρνητικές αθλητικές 

συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού.    

H0 : µΑ΄γυµνασίου = µΒ΄γυµνασίου = µΓ΄γυµνασίου 

 

6η Εναλλακτική Υπόθεση: Υπάρχει κύρια επίδραση του ανεξάρτητου παράγοντα 

«τάξη» (Α΄, Β΄, Γ΄ γυµνασίου) στην εξαρτηµένη µεταβλητή «αρνητικές αθλητικές 

συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού.    

H6 : µΑ΄γυµνασίου ≠ µΒ΄γυµνασίου ≠ µΓ΄γυµνασίου 

 

7η Μηδενική Υπόθεση: ∆εν υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των ανεξάρτητων 

παραγόντων «φύλο» (αγόρια, κορίτσια) και «τάξη» (Α΄, Β΄, Γ΄ γυµνασίου) ως προς 
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την εξαρτηµένη µεταβλητή «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» του τίµιου 

παιχνιδιού.  

H0: ∆εν υπάρχει αλληλεπίδραση 

 

7η Εναλλακτική Υπόθεση: Υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των ανεξάρτητων 

παραγόντων «φύλο» (αγόρια, κορίτσια) και «τάξη» (Α΄, Β΄, Γ΄ γυµνασίου) ως προς 

την εξαρτηµένη µεταβλητή «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» του τίµιου 

παιχνιδιού. 

H7: Υπάρχει αλληλεπίδραση 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Ηθική συµπεριφορά 

 Οι έννοιες ηθική, ηθική συµπεριφορά και ηθική ανάπτυξη όπως αναφέρθηκε 

και στην εισαγωγή διαφέρουν σηµαντικά ως προς τον ορισµό της έννοιάς τους. 

Σήµερα, ο όρος που χρησιµοποιείται για να εκφράσει την ηθική συµπεριφορά στον 

αθλητισµό είναι το «τίµιο παιχνίδι» (Fair Play). Ο ορισµός αυτός αναδεικνύει σε 

µεγάλο βαθµό την κυρίαρχη άποψη των τελευταίων χρόνων ότι τα σπορ πρέπει να 

χρησιµοποιούνται για να διδάξουν θετικές ηθικές και κοινωνικές αξίες (Χασάνδρα, 

2006). Σύµφωνα άλλωστε µε τους Weinberg & Gould (2003) το τίµιο παιχνίδι στον 

αθλητισµό είναι απαραίτητο για να έχουν όλοι οι συµµετέχοντες ίσες ευκαιρίες να 

πετύχουν τη νίκη και απαιτεί από όλους τους εµπλεκόµενους να γνωρίζουν και να 

τηρούν όχι µόνο τους επίσηµους κανόνες του αθλήµατος, αλλά και τους άγραφους 

κανόνες του παιχνιδιού. 

 Πριν από µερικά χρόνια ήταν δεδοµένο ότι τα αθλήµατα διαπαιδαγωγούν το 

σώµα, την ψυχή και τον χαρακτήρα. Σύµφωνα όµως µε νέα ερευνητικά στοιχεία, ο 

αθλητισµός φαίνεται ότι προωθεί το ίδιο τόσο θετικές όσο και αρνητικές 

συµπεριφορές (Hodge, 1989). Μελέτες οι οποίες συγκρίνανε την ηθική µεταξύ 

αθλητών και µη αθλητών, δεν διαπίστωσαν διαφορές µεταξύ των δύο αυτών 

πειραµατικών οµάδων. Επίσης, το επίπεδο της ηθική τους συµπεριφορά 

διαφοροποιούνταν ως προς τη φύση του αθλήµατος (οµαδικά και ατοµικά, 

συναγωνιστικά και µη συναγωνιστικά), και ως προς το φύλο (Bredemeier & Shields, 

1984b, 1986; Hall, 1981; Shields & Bredemeier, 1995). 

 Έρευνες οι οποίες εξέταζαν την ηθική ανάπτυξη των µαθητών/τριών έδειξαν 

ότι τα παιδιά που διδάσκονταν παραδοσιακά το µάθηµα δεν βελτίωσαν τα επίπεδα 

της ηθική τους, σε αντίθεση µε τα παιδιά που διδάσκονταν το µάθηµα µε τις ειδικές 

µεθόδους διδασκαλίας που εστίαζαν κυρίως στην ανάπτυξη της ηθικής (Gibbons, 

Ebbeck & Weiss, 1995; Romance, Weiss & Bockoven, 1986). Ως παραδοσιακός 

τρόπος διδασκαλίας της φυσικής αγωγής ορίζεται εκείνο το πρόγραµµα όπου ο 

καθηγητής φυσικής αγωγής χρησιµοποιεί δασκαλοκεντρικό στυλ, οι δραστηριότητες 
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είναι κυρίως ανταγωνιστικές, η αξιολόγηση βασίζεται κυρίως στην επίδοση και 

διδάσκονται οι βασικές δεξιότητες αθληµάτων (Χασάνδρα, 2004). 

 Παρόλα αυτά, η φυσική αγωγή, σε σχέση µε τις φυσικές δραστηριότητες 

αναψυχής, ή σε σχέση µε τον αγωνιστικό αθλητισµό, αποτελεί την ιδανικότερη 

περιοχή για την καλλιέργεια της ηθικής και τη διαµόρφωση του χαρακτήρα, γιατί το 

µάθηµα της φυσικής αγωγής είναι λιγότερο εµπορικό και γραφειοκρατικό, δεν 

ακολουθεί τους τύπους των οργανωµένων σπορ, δεν έχει την ανοργάνωτη µορφή των 

παιχνιδιών της γειτονιάς, δεν δίνει πάντα έµφαση στον ανταγωνισµό, µπορούν να 

εφαρµοστούν ειδικά προγράµµατα που στοχεύουν στην ηθική και κοινωνική 

ανάπτυξη των µαθητών και µαθητριών και τα παιδιά είναι υπό την επίβλεψη του 

καθηγητή φυσικής αγωγής, τον οποίο συχνά τα παιδιά θεωρούν ως σηµαντικό 

(Χασάνδρα, 2006). Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι η φυσική αγωγή είναι η 

πολυπληθέστερη φυσική δραστηριότητα (Shields & Bredemeier, 1995). 

 

Θεωρίες ηθικήs ανά̟τυξηs 

 Στη σύγχρονη βιβλιογραφία που έχουν διατυπωθεί  τρεις θεωρίες για την 

ηθική ανάπτυξη, οι οπίες υποστηρίζουν ότι  «η ηθικότητα  είναι έµφυτη», ότι «η 

ηθικότητα είναι αποτέλεσµα περιβαλλοντικών επιδράσεων» και ότι «η ηθικότητα είναι 

αποτέλεσµα γνωστικής ανάπτυξης» (Χασάνδρα, 2006).   

 Σύµφωνα µε τους Μπαλασά, Πρώιο, ∆ογάνη & Μπαλασά (2006), η ηθική 

µελετήθηκε κυρίως µέσα από δύο θεωρητικά µοντέλα. Το πρώτο θεωρητικό µοντέλο, 

το οποίο µελέτησε την ηθική µέσα από «τη µάθηση και την αποδοχή των νόµων της 

κοινωνίας και των συµπεριφορών» ήταν αυτό της εσωτερίκευσης (Internalization) και 

οι θεωρίες που στηρίχθηκαν σε αυτό το µοντέλο είναι της ψυχαναλυτικής, της 

κοινωνικής µάθησης και η γνωστικό-κοινωνική (Μπαλασάς και συν., 2006, σελ. 226).

 Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι Μπαλασάς και συν. (2006, σελ. 226), η 

ψυχαναλυτική θεωρία (Freud, 1965) δίνει έµφαση στην µελέτη των ηθικών 

συναισθηµάτων µέσα από την ψυχανάλυση και υποστηρίζει ότι η ηθική συµπεριφορά 

και η ηθική σκέψη «ενεργοποιούνται από κάποια αίσθηση εξαναγκασµού ή υποχρέωση 

ενοχής» (Gilligan, 1976, σελ. 145). Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης (Bandura, 

1969) υποστηρίζει ότι η ηθική συµπεριφορά διδάσκεται, µαθαίνεται µέσα από την 

ενίσχυση, την παρατήρηση και την κοινωνική σύγκριση (Bandura, 1977) και θεωρεί 

ότι µόνο η εκδήλωση της συµπεριφοράς και η παρατήρησή της αποτελεί αντικείµενο 

αξιόπιστης επιστηµονικής διερεύνησης (Bredemeier & Shields, 1993). Τέλος, 
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σύµφωνα πάλι µε τον Μπαλασά και τους συνεργάτες του (2006, σελ. 226), η 

γνωστικό-κοινωνική θεωρία (Hoffman, 1980) εξετάζει «την ικανότητα του ατόµου να 

κατανοεί τα συναισθήµατα των άλλων και σε µια δεδοµένη στιγµή» να βρίσκεται στην 

«ίδια συναισθηµατική κατάσταση» µε ένα άλλο άτοµο.  

 Το δεύτερο µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε για την µελέτη της ηθικής, 

σύµφωνα µε τους Μπαλασά κ.α. (2006), ήταν το κατασκευαστικό (Constructive), το 

οποίο έδωσε έµφαση «στο πώς οι άνθρωποι εξετάζουν τις αξίες και τις συµπεριφορές, 

δηλαδή πώς κατανοούν την ηθική» (σελ. 226). 

 Πιο συγκεκριµένα, η γνωστικο-εξελικτική θεωρία του Jean Piaget (1965), που 

υποστήριξε το κατασκευαστικό µοντέλο, θεωρεί ότι η ηθική είναι ένα σύστηµα 

κανόνων και η ουσία της ηθικής πρέπει να αναζητείται στο σεβασµό που αποκτά το 

άτοµο για τους κανόνες αυτούς (Κακαβούλης, 1994). Το παιδί βλέπει τους 

κανονισµούς ως ένα µέσο για να συνεργαστεί και να αλληλεπιδράσει µε τους 

συνοµηλίκους του. Τα οµαδικά παιχνίδια αποτελούν, για τον Piaget, τις πιο 

σηµαντικές µικρές κοινότητες και τον πιο κατάλληλο χώρο για να µάθουν τα παιδιά 

το σεβασµό και την τήρηση των κανόνων. 

 Η γνωστικό-εξελικτική θεωρία του Kohlberg (1976; 1984), υποστηρίζει ότι η 

λογική που κρύβεται πίσω από την επιλογή µιας συµπεριφοράς καθορίζει την 

ηθικότητα µιας συµπεριφοράς και όχι η απλή επίδειξη της συµπεριφοράς. Η θεωρία 

του Kohlberg προσπαθεί να εξηγήσει το πώς ένας αθλητής ή ένας µαθητής, 

επιδεικνύει ανήθικη συµπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα σκέφτεται ηθικά ή και το 

αντίστροφο. Για τον Kohlberg η ηθική συµπεριφορά ενός ατόµου εξαρτάται από το 

επίπεδο ηθικής ανάπτυξης το οποίο βρίσκεται. 

 Η θεωρία αλληλεπίδρασης της Haan (1978), αναφέρει ότι «κάθε άτοµο είναι 

ένας ηθικός φορέας δράσης που εισέρχεται συνεχώς σε διαλόγους µεγάλης ή µικρής 

σηµασίας µε σκοπό την ηθική καταξίωση και επιτυχία ή την αποκατάσταση της ηθικής 

ισορροπίας µε τους άλλους» (Μπαλασάς κ.α., 2006, σελ. 228).  

 Τέλος, η γνωστικό-εξελικτική θεωρία του Rest (1984), υποστηρίζει ότι η ηθική 

συµπεριφορά περιλαµβάνει µια δοµή από τέσσερα µέρη (ηθική κρίση, λογική, 

πρόθεση και συµπεριφορά) και για να θεωρηθεί µια πράξη ως ηθική θα πρέπει πρώτα 

να εξετασθούν οι εσωτερικές διαδικασίες που δηµιούργησαν αυτή τη συµπεριφορά.  
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Όργανα µέτρησης της ηθικής συµπεριφοράς στη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό 

 Η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας φανέρωσε την ύπαρξη τριών 

ερωτηµατολογίων τα οποία σχετίζονται µε το τίµιο παιχνίδι.  

 Πιο αναλυτικά, το πρώτο ερωτηµατολόγιο είναι το Multidimensional 

Sportpersonship Orientations Scale (MSOS: Vallerand, Briere, Blanchard & 

Provencher, 1997), το οποίο σύµφωνα µε τη Χασάνδρα (2004, σελ. 38) περιλαµβάνει 

21 ερωτήσεις, µε 5 παράγοντες: συµµετοχή και δέσµευση στα σπορ, αρνητική 

προσέγγιση προς τα σπορ, σεβασµός προς τους κανόνες και τους επισήµους, 

σεβασµός προς τις τυπικότητες των σπορ και σεβασµός προς τον αντίπαλο. Ο δείκτης 

εσωτερικής συνοχής για κάθε παράγοντα κυµαίνεται µεταξύ .71 και .86, µε εξαίρεση 

τον παράγοντα νίκη (α=.54). 

 Το δεύτερο είναι το Sporting Attitude Questionnaire (SAQ: Lee, Whitehead, 

Ntoumanis & Hatzigeorgiadis, 2001). Σύµφωνα µε τη Χασάνδρα (2004, σελ.38), 

περιλαµβάνει 20 ερωτήσεις µε 4 παράγοντες: συµµετοχή και δέσµευση στα σπορ, 

σεβασµός προς τις τυπικότητες των σπορ, αποδοχή της τέχνης νίκης και αποδοχή 

κλεψίµατος. Τα ερωτηµατολόγια αυτά αξιολογούν το τίµιο παιχνίδι κυρίως στο χώρο 

του αθλητισµού και όχι στην εκπαίδευση (φυσική αγωγή).  

 Τέλος, το τρίτο ερωτηµατολόγιο είναι το Τίµιο Παιχνίδι στο µάθηµα της 

Φυσικής Αγωγής (Χασάνδρα, Γούδας, Χατζηγεωργιάδης & Θεοδωράκης, 2002). 

Αξιολογεί την ηθική συµπεριφορά στο µάθηµα της φυσικής αγωγής και βασίστηκε 

στα δύο παραπάνω ερωτηµατολόγια (MSOS & SAQ). Το νέο αυτό ερωτηµατολόγιο 

περιλαµβάνει 16 ερωτήσεις µε 4 παράγοντες: τέχνη νίκης, σεβασµός στις 

τυπικότητες, κλέψιµο και σεβασµός στους συµπαίκτες. Ο δείκτης εσωτερικής 

συνοχής για κάθε παράγοντα κυµαίνεται από .62 έως .81.  

 

Έρευνες σχετικές µε την ηθική συµπεριφορά στην φυσική αγωγή και τον 

αθλητισµό 

 Ο ορισµός αλλά και η µέτρηση-αξιολόγηση της ηθικής συµπεριφοράς στον 

αθλητισµό έχει προκαλέσει διχογνωµίες µεταξύ των ειδικών επιστηµόνων που 

ασχολούνται µε αυτό το θέµα, κυρίως διότι κάποιοι από αυτού τους θεωρητικούς 

δίνουν έµφαση στις τυπικές συµπεριφορές που ακολουθούν τα εθιµοτυπικά και τα 

τελετουργικά του κάθε αγωνίσµατος, ενώ κάποιοι άλλοι ερευνητές προσπαθούν να 

την ορίσουν και να την εξετάσουν µε όρους όπως είναι ευγενής άµιλλα, καλοί τρόποι 
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συµπεριφοράς, αξιοπρεπής ήττα, ευγενή συµπεριφορά προς τους αντιπάλους κ.α. 

(Shields & Bredemeier, 1995). 

 Παρόλη όµως τη δυσκολία αξιολόγησης της ηθικής συµπεριφοράς, λόγω της 

έλλειψης συµφωνίας µεταξύ των επιστηµόνων για τον ακριβή ορισµό της, η έννοια 

του τίµιου παιχνιδιού έχει αναλυθεί εκτεταµένα από τη βιβλιογραφία της φιλοσοφίας 

των σπορ και η συζήτηση για το αν τα σπορ πλάθουν χαρακτήρες και τι είδους 

χαρακτήρες, ακόµη συνεχίζεται (Morgan, Meier & Schneider, 2001). Έρευνες στο 

εξωτερικό τα τελευταία χρόνια για την επίδραση των σπορ στο χαρακτήρα και την 

ηθική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων, δείχνουν ότι η ενασχόληση µε τα σπορ δε 

συνεπάγεται και αυτόµατη ηθική-κοινωνική ανάπτυξη των συµµετεχόντων, παρά 

µόνο εάν υιοθετούνται συγκεκριµένες και στοχευµένες στρατηγικές για την ανάπτυξή 

τους (Miller, Bredemeier & Schields, 1997; Bredemeier & Schields, 1986; Giebink & 

McKenzie, 1985). 

 Στον χώρο του αθλητισµού, η ηθική έχει µελετηθεί µέχρι σήµερα κυρίως µέσα 

από τη σχέση της ηθικής σκέψης και των παραβατικών συµπεριφορών που 

εκδηλώνουν οι αθλητές/τριες (Μπαλασάς κ.ά., 2006). Στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια, ο Πρώιος και οι συνεργάτες του ερεύνησαν την έννοια της ηθικής σκέψης στο 

χώρο του αθλητισµού (Πρώιος, 2006; Proios & Doganis, 2006). Ειδικότερα, οι Proios 

& Doganis (2006) έχοντας ως δείγµα 535 αθλητές και αθλήτριες, ηλικίας 14 µέχρι 49 

ετών, που συµµετείχαν σε διάφορα οµαδικά αθλήµατα (ποδόσφαιρο, χειροσφαίριση 

και καλαθοσφαίριση) βρήκαν ότι η ηθική σκέψη των ατόµων διαφέρει σηµαντικά 

εξαιτίας της επίδρασης της ηλικίας και της µόρφωσης, µε τους αθλητές/τριες 

µεγαλύτερης ηλικίας και υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου να εµφανίζουν 

υψηλότερα σκορ στην ηθική σκέψη σε σχέση µε τους αθλητές/τριες µικρότερης 

ηλικίας και χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου. Παρόµοια αποτελέσµατα βρήκε σε 

παλαιότερη µελέτη και ο Jantz (1975), ο οποίος σύγκρινε τα επίπεδα της ηθικής 

σκέψης νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης, ηλικίας 5-7 και 8-12 ετών, αξιολογώντας 

τις γνώσεις τους πάνω στους κανόνες καλαθοσφαίρισης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι η ηθική σκέψη των αθλητών µεγαλύτερης ηλικίας ήταν υψηλότερη από αυτή των 

αθλητών µικρότερης ηλικίας. 

 Σε µια µελέτη της, η Bredemeier (1985), χρησιµοποιώντας διλήµµατα µέσα 

από παραδείγµατα αθλητικά και καθηµερινής ζωής, προσπάθησε να εξετάσει τη 

σκέψη των αθλητών για τη δυνατότητα που έχουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να 

προκαλέσουν εσκεµµένα κάποιον τραυµατισµό. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 40 
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κορίτσια και αγόρια λυκείου ασχολούµενα µε το µπάσκετ. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι οι παίκτες που είχαν µεγαλύτερα επίπεδα ηθικής έκαναν αποδεκτές λιγότερες 

αντιαθλητικές πράξεις ως νόµιµες.  

Άλλοι πάλι ερευνητές δεν βρήκαν διαφορές στην ηθική σκέψη των αθλητών. 

Για παράδειγµα, οι Proios et al. (2004) έχοντας ως δείγµα 510 άτοµα, τα οποία 

ασχολούνταν µε τον αθλητισµό από 1 έως 30 έτη, εξέτασαν εάν η αθλητική εµπειρία 

επηρέαζε τα επίπεδα της ηθικής τους σκέψης. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων δεν 

έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα επίπεδα της ηθικής σκέψης των αθλητών 

λόγω των χρόνων ενασχόλησης µε τον αθλητισµό. Όπως αναφέρει ο Μπαλασάς και 

οι συνεργάτες του (2006, σελ. 228), άλλες µελέτες που εξέτασαν διαφορές στην ηθική 

σκέψη µεταξύ αθλητών και µη αθλητών διαπίστωσαν ότι οι µη αθλητές είχαν 

µεγαλύτερα επίπεδα ηθικής σκέψης σε σχέση µε τους αθλητές. (Beller & Stoll, 1995; 

Bredemeier & Shields, 1986; Hall, 1981; Μπαλασάς, 2003).  

 Επίσης, αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να εξετάσουν τυχόν διαφορές στην 

ηθική σκέψη και συµπεριφορά µεταξύ των δύο φύλων τόσο στον σχολικό όσο και 

στον κολεγιακό αθλητισµό και βρήκαν πράγµατι ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

στην ηθική σκέψη µεταξύ αγοριών και κοριτσιών (Bredemeier & Shields, 1984a, 

1984b; Bredemeier & Shields, 1986; Bredemeier, 1994; Bredemeier, 1995). Αυτό 

συµβαίνει, σύµφωνα µε τη Gilligan (1982) γιατί η ηθική σκέψη των ανδρών έχει ως 

βάση την δικαιοσύνη, ενώ οι γυναίκες δίνουν περισσότερη έµφαση στην φροντίδα 

προς τους άλλους (σε Μπαλασά και συν., 2006, σελ. 229). Σε αντίθεση όµως µε τις 

παραπάνω µελέτες, ο Proios (2005) σε έρευνά του µε 411 αθλητές (315 άνδρες και 

126 γυναίκες), ηλικίας 14 ως 33 ετών, δεν ανακάλυψε σηµαντικές διαφορές στην 

ηθική σκέψη ως προς το φύλο. Ωστόσο, αυτός διαπίστωσε ότι η ηθική σκέψη των 

γυναικών επηρεάζεται περισσότερο από την ηλικία, τη µορφή συµµετοχής σε ένα 

άθληµα και τις αθλητικές εµπειρίες, ενώ η ηθική των ανδρών επηρεάζεται κυρίως από 

τη µόρφωσή τους. 

 Όσον αφορά την ηθική ατµόσφαιρα, που σύµφωνα µε τους Power, Higgins & 

Kohlberg (1989), περιλαµβάνει τους κανόνες που µοιράζεται µια οµάδα για την ηθική 

της συµπεριφορά, έρευνες στο χώρο του αθλητισµού βρήκαν ότι υπάρχουν αυξηµένες 

πιθανότητες ένας αθλητής ή µια αθλήτρια να κλέψει σε ένα παιχνίδι ή να φερθεί 

επιθετικά, όταν αντιλαµβάνεται ότι και τα άλλα µέλη της οµάδας θα έκαναν το ίδιο 

(Stephens & Bredemeier, 1996; Guivernau & Duda, 2002). 
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 Τέλος, οι Shields, Bredemeier, Gardner & Bostrom (1995) σε έρευνά τους 

στον αγωνιστικό αθλητισµό, σχετική µε την επίδραση των στυλ διδασκαλίας στην 

ηθική συµπεριφορά, βρήκαν ότι υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση µεταξύ του 

αυταρχικού ηγετικού στυλ του προπονητή και των αντιαθλητικών κανόνων που 

µοιραζόταν η οµάδα ως αποδεκτούς (κλέψιµο, επιθετικότητα). 

 

Έρευνες σχετικές µε προγράµµατα παρέµβασης για την ηθική ανάπτυξη στη 

φυσική αγωγή 

 ∆υστυχώς εδώ και πολλά χρόνια, η ανάπτυξη θετικών συµπεριφορών και 

ηθικού χαρακτήρα µέσα από τη συµµετοχή στον αθλητισµό δεν αποτελούσε κυρίαρχο 

εκπαιδευτικό στόχο των προγραµµάτων άθλησης (Weiss & Smith, 2002), ενώ ο 

αριθµός ερευνών που είχαν πραγµατοποιηθεί στο χώρο της φυσικής αγωγής και του 

σχολείου ήταν σχετικά µικρός (Gibbons, Ebbeck & Weiss, 1995; Beller & Stoll, 

1999) και τα αποτελέσµατά τους σαφώς δεν ήταν δυνατόν να διαδοθούν και να 

εφαρµοστούν και στον αθλητισµό (Shields & Bredemeier, 2001). 

 Οι περισσότερες µελέτες που έχουν γίνει στο χώρο της φυσικής αγωγής µε 

θέµα την ηθική, σύµφωνα µε τη Χασάνδρα (2006), έχουν ως βάση τις θεωρίες της 

κοινωνικής µάθησης και της δοµικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι Giebink & Mckenzie 

(1985) εφάρµοσαν τρεις µεθόδους διδασκαλίας (έπαινος, πρότυπα και ενδεχόµενη 

ανταµοιβή) σε µια οµάδα (n=4) αγοριών προεφηβικής ηλικίας στη διάρκεια του 

µαθήµατος της φυσικής αγωγής και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Από τα 

αποτελέσµατα φάνηκε ότι η µέθοδος της ανταµοιβής, της άµεσης ενίσχυσης δηλαδή, 

ήταν καλύτερη από τις άλλες δύο στρατηγικές διδασκαλίας στην πραγµατοποίηση 

θετικών αλλαγών σε τίµιες αθλητικές συµπεριφορές και τη µείωση των 

αντιαθλητικών συµπεριφορών.  

 Ένα χρόνο µετά, οι Romance, Weiss & Bockoven (1986) εφάρµοσαν ένα 

παρεµβατικό πρόγραµµα στο µάθηµα της φυσικής αγωγής για την ανάπτυξη της 

ηθικής σκέψης έχοντας ως δείγµα 32 µαθητές της πέµπτης τάξης. Το πρόγραµµα 

διήρκησε 8 εβδοµάδες και εφάρµοσαν πέντε στρατηγικές, οι οποίες βασίστηκαν στη 

θεωρία της Haan (1978). Οι πέντε στρατηγικές περιλάµβαναν α) ∆ραστηριότητες µε 

ηθικό δίληµµα, το οποίο οι µαθητές συζητούσαν πριν την εφαρµογή τους, β) 

∆ραστηριότητες µε ηθικό δίληµµα, το οποίο οι µαθητές έπρεπε να λύσουν και µετά 

να τροποποιήσουν τη δραστηριότητα για να λυθεί το πρόβληµα, γ) ∆ηµιουργία από 

τους ίδιους τους µαθητές ενός παιχνιδιού, στο οποίο όλες οι οµάδες θα είχαν ίσες 
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ευκαιρίες για νίκη. δ) Συµµετοχή των µαθητών σε ένα παιχνίδι το οποίο παιζόταν µε 

δύο τρόπους (µε δίληµµα, χωρίς δίληµµα) και ακολουθούσε συζήτηση, ε) ∆ιάλογος 

σε πάγκο µεταξύ µαθητών που εµπλέκονταν σε διαφωνία έως ότου λύσουν τη 

διαφορά τους. Οι µετρήσεις έγιναν µε συνεντεύξεις πριν και µετά την παρέµβαση και 

στις δυο οµάδες (πειραµατική και ελέγχου). Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε 

ότι οι µαθητές και µαθήτριες της πειραµατικής οµάδας παρουσίασαν σηµαντική 

βελτίωση στη γενική ηθική λογική, στην αθλητική συµπεριφορά και στη γενική 

συµπεριφορά τους. 

 Στην έρευνα των Bredemeier, Weiss, Shields & Shewchuk (1986), 

εξετάστηκαν οι στρατηγικές της επίδειξης και της ενίσχυσης από τη θεωρία της 

κοινωνικής µάθησης, ενώ από τη θεωρία της δοµικής ανάπτυξης οι στρατηγικές του 

διαλόγου και της ηθικής ισορροπίας. Στην έρευνα συµµετείχαν ογδόντα τέσσερα 

παιδιά, ηλικίας 5-7 ετών, τα οποία χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες. Η πρώτη 

πειραµατική οµάδα διδασκόταν το µάθηµα της φυσικής αγωγής µε τις στρατηγικές 

της κοινωνικής µάθησης, η δεύτερη πειραµατική οµάδα διδασκόταν τα ίδια 

περιεχόµενα χρησιµοποιώντας τις τεχνικές της δοµικής ανάπτυξης και η τρίτη οµάδα 

αποτέλεσε την οµάδα ελέγχου. Η παρέµβαση διήρκησε έξι εβδοµάδες και 

εφαρµόστηκε σε αθλητική κατασκήνωση. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι 

και οι δύο πειραµατικές οµάδες βελτίωσαν τα επίπεδα της ηθικής σε σχέση µε την 

οµάδα ελέγχου, όµως αυτές οι διαφορές δεν ήταν υψηλές. 

 Οι Wandzilak, Carroll & Ansorge (1988) εφάρµοσαν ένα παρεµβατικό 

πρόγραµµα φυσικής αγωγής µε σκοπό να βελτιώσουν την έντιµη αθλητική 

συµπεριφορά, αλλά και τη γενικότερη συµπεριφορά των µαθητών. Οι στρατηγικές 

που εφαρµόστηκαν ήταν ένας συνδυασµός και από τις δύο θεωρίες της κοινωνικής 

µάθησης και της δοµικής ανάπτυξης. Η παρέµβαση έγινε σε µαθήµατα της 

καλαθοσφαίρισης, και ζητήθηκε από τα παιδιά να ορίσουν µόνα τους την έντιµη 

αθλητική συµπεριφορά και να φέρουν παραδείγµατα αποδεκτών και µη 

συµπεριφορών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν µια µικρή βελτίωση της πειραµατικής 

οµάδας.  

 Το 1992, οι Beller & Stoll εφάρµοσαν ένα παρεµβατικό πρόγραµµα ηθικής 

ανάπτυξης διάρκειας 18 εβδοµάδων σε σπουδαστές κολεγιακής ηλικίας, ενώ το 1999 

χρησιµοποίησαν ξανά τις ίδιες στρατηγικές παρέµβασης σε µαθητές (n=46) και 

µαθήτριες (n=47) λυκείου. Το πρόγραµµα αυτή τη φορά ήταν διάρκειας 9 εβδοµάδων 

και το δείγµα χωρίστηκε σε δύο οµάδες έρευνας: την πειραµατική οµάδα (n=52) και 
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την οµάδα ελέγχου (n=41). Τα αποτελέσµατα και στα δύο παρεµβατικά προγράµµατα 

των Beller & Stoll (1992) έδειξαν σηµαντική βελτίωση στην ηθική σκέψη των 

πειραµατικών οµάδων. Ειδικότερα, στην πρώτη έρευνά τους βρέθηκαν υψηλά 

επίπεδα ηθικού διαλογισµού στις µεταβλητές της τιµιότητας, της υπευθυνότητας και 

της δικαιοσύνης. 

 Σε επόµενη έρευνα, οι Gibbons et al. (1995) αξιολόγησαν ένα πρόγραµµα 

διδασκαλίας βασισµένο σε στρατηγικές που προτείνονται από το «Fair Play for Kids» 

(Commission for Fair Play, 1990). Στο πρόγραµµα συµµετείχαν 452 µαθητές και 

µαθήτριες. Το πρόγραµµα είχε διάρκεια 7 µήνες και εξετάστηκαν οι 4 δείκτες ηθικής 

ανάπτυξης (ηθική κρίση, λογική, πρόθεση και συµπεριφορά) που προτείνονται από τη 

θεωρία του Rest (1984). Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες: α) ελέγχου, β) 

στρατηγικές Fair Play for Kids µόνο στο µάθηµα της φυσικής αγωγής και γ) 

στρατηγικές Fair Play for Kids σε όλα τα µαθήµατα του σχολείου. Η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων έδειξε ότι οι δύο πειραµατικές οµάδες εµφάνισαν υψηλότερα σκορ 

στους δείκτες ηθικής ανάπτυξης που εξετάστηκαν σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. 

 Το 2003, ο Μπαλασάς εφάρµοσε ένα παρεµβατικό πρόγραµµα για την ηθική 

ανάπτυξη, διάρκειας δύο σχολικών τριµήνων, σε 125 µαθητές και 121 µαθήτριες 

γυµνασίου. Το δείγµα χωρίστηκε σε δύο οµάδες: την πειραµατική οµάδα, που 

αποτελούνταν από 152 αγόρια και 76 κορίτσια και την οµάδα ελέγχου, που 

αποτελούνταν από 49 αγόρια και 45 κορίτσια. Οι στρατηγικές που εφάρµοσε 

χωρίστηκαν σε τρία επίπεδα. Αρχικά, σε επίπεδο µαθητών διδάχθηκαν θεωρητικά 

µαθήµατα µε ηθικά πρότυπα βασισµένα στις οδηγίες των Stoll & Beller (1998). Οι 

ενότητες των θεωρητικών µαθηµάτων, όπως αναφέρεται από τον Μπαλασά και τους 

συνεργάτες του (2006, σελ., 231) ήταν οι εξής: 1) Ηθικός διαλογισµός και εφαρµογή 

στα σπορ, 2) Νίκη και ανταγωνισµός, 3) ∆ικαιοσύνη και αδικία, 4) Τιµιότητα και 

ανεντιµότητα, 5) Υπευθυνότητα και ανευθυνότητα και 6) Αθλητική ευγένεια. Επίσης, 

σε επίπεδο µαθητών εφαρµόσθηκαν και πρακτικά µαθήµατα. Οι ενότητες των 

πρακτικών µαθηµάτων ήταν έξι στον αριθµό και περιλάµβαναν καθηµερινή 

προθέρµανση µε τίµιο παιχνίδι (Fair Play), σχεδόν καθηµερινό σχεδιασµό κάποιου 

µυστικού παιχνιδιού στο κύριο µέρος, εφαρµογή του τίµιου παιχνιδιού σε ελεύθερες 

επιλογές οµαδικών αθληµάτων στο κύριο µέρος, δηµιουργία καινούργιων παιχνιδιών 

συνεργασίας-συναγωνισµού από τους µαθητές, χρήση διαφορετικών ειδών 

σκοραρίσµατος για να εξακριβωθεί ποιος είναι ο νικητής και αντιµετώπιση 

περιστασιακών µη ηθικών συµπεριφορών χρησιµοποιώντας για παράδειγµα τον 
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ακουστικό πάγκο. Κατόπιν, σε επίπεδο τάξεων οι µαθητές διοργάνωσαν και 

συµµετείχαν σε εσωτερικά πρωταθλήµατα αθλοπαιδιών και σε επίπεδο σχολείου 

σκηνοθέτησαν και έπαιξαν ένα θεατρικό δρώµενο, δίνοντας έµφαση στο τίµιο 

παιχνίδι (fair play). Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντική βελτίωση στην ηθική σκέψη 

και τη συµπεριφορά της παρεµβατικής οµάδας. 

 Η Χασάνδρα (2004), σε έρευνά της στο µάθηµα της φυσικής αγωγής, 

εφάρµοσε ένα παρεµβατικό πρόγραµµα που είχε ως στόχο την ανάπτυξη του τίµιου 

παιχνιδιού σε παιδιά πέµπτης τάξης δηµοτικού. Οι µετρήσεις που ακολούθησαν 

έδειξαν ότι οι µαθητές που διδάχθηκαν και εξασκήθηκαν µέσα από τα παιχνίδια τους 

στις θετικές αθλητικές συµπεριφορές (σεβασµός στις τυπικότητες των σπορ και στους 

συµπαίκτες), στη συνέχεια τις υιοθέτησαν. Επιπρόσθετα, ο εντοπισµός των 

αρνητικών αθλητικών συµπεριφορών (τέχνη νίκης, κλέψιµο) έκανε τα παιδιά της 

πειραµατικής οµάδας να τις αποφεύγουν, ενώ αντίθετα τα παιδιά της οµάδας ελέγχου 

δεν έδειξαν καµιά αλλαγή σε αυτές. 

 Τέλος, οι Proios & Proios (2006), στα πλαίσια ενός παρεµβατικού 

προγράµµατος για την επίδραση των στιλ διδασκαλίας στην εκµάθηση ασκήσεων 

ενόργανης γυµναστικής και µπάσκετ εξέτασαν την αποτελεσµατικότητα του 

πρακτικού, του αµοιβαίου και ενός µεικτού (αµοιβαίου-πρακτικού) στιλ διδασκαλίας 

στην ηθική ανάπτυξη των µαθητών. Στην έρευνα συµµετείχαν 70 µαθητές πρώτης 

τάξης γυµνασίου, ενώ η παρέµβαση διήρκησε 8 εβδοµάδες. Η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων δεν έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις βαθµολογίες της 

ηθικής ανάπτυξης πριν και µετά την παρέµβαση και στα τρία στιλ.  

 Συνοψίζοντας, όλες οι παραπάνω έρευνες έδειξαν ότι παρεµβατικά 

προγράµµατα µε στόχο την ηθική ανάπτυξη, µε σχεδιασµένες στρατηγικές στο χώρο 

του σχολείου και της φυσικής αγωγής, είχαν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, 

ενισχύοντας την άποψη ότι η ενασχόληση από µόνη της µε τον αθλητισµό δεν 

προάγει κατά ανάγκη τη θετική ηθική και κοινωνική ανάπτυξη. Και τα δύο κύρια 

θεωρητικά µοντέλα έχουν θετικά στοιχεία και αποτελεσµατικές στρατηγικές. 

Εποµένως, ο συνδυασµός τόσο των θεωριών όσο και των στρατηγικών ανάπτυξης 

διαστάσεων της ηθικής και κοινωνικής συµπεριφοράς µέσα από τη φυσική αγωγή 

πρέπει να χρησιµοποιούνται στο σχεδιασµό παρεµβατικών προγραµµάτων για 

θετικότερα αποτελέσµατα. 
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Έρευνες σχετικές µε την εσωτερική παρακίνηση, τους στόχους επίτευξης, το κλίµα 

παρακίνησης και το τίµιο παιχνίδι 

 Οι περισσότερες έρευνες που έχουν διερευνήσει τα κίνητρα στην ηθική-

κοινωνική αθλητική συµπεριφορά έχουν βασιστεί στη θεωρία του προσανατολισµού 

των στόχων του Nicholls (1989). H θεωρία υποστηρίζει ότι σε περιβάλλον επίτευξης, 

όπως ο αθλητισµός, τα άτοµα θέλουν να επιδεικνύουν υψηλή ικανότητα. Υπάρχουν 

δύο κύριοι προσανατολισµοί στόχων ανάλογα µε το πώς το άτοµο ορίζει την επιτυχία. 

Στον προσανατολισµό στο «εγώ» τα άτοµα θεωρούν επιτυχία το ξεπέρασµα                  

των άλλων, ενώ στον προσανατολισµό στο «έργο» τα άτοµα θεωρούν επιτυχία                

το ξεπέρασµα του εαυτού τους (την ατοµική βελτίωση). Οι Duda et al. (1991) 

υποστηρίζουν ότι τα άτοµα που είναι υψηλά προσανατολισµένα στο «εγώ» και 

χαµηλά στο «έργο», έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να επιδείξουν επιθετικότητα και 

θεωρούν ως αποδεκτές, αντιαθλητικές συµπεριφορές όπως το κλέψιµο. Εντόπισαν ότι 

αθλητές της καλαθοσφαίρισης υψηλά προσανατολισµένοι στο «εγώ» θεωρούσαν 

δικαιολογηµένες τις συµπεριφορές όπως εκφοβισµός ή τραυµατισµός αντιπάλου σε 

σχέση µε αθλητές που ήταν προσανατολισµένοι στην προσωπική βελτίωση. 

 Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρθηκαν και από έρευνες των Dunn & Dunn 

(1999) και Stephens (1993). Οι πρώτοι (Dunn & Dunn, 1999), αξιολογώντας αθλητές 

του χόκεϊ σε πάγο, βρήκαν ότι ο προσανατολισµός στο «εγώ» ήταν ένας ισχυρός 

δείκτης πρόβλεψης για την αποδοχή παρόµοιων αντιαθλητικών συµπεριφορών              

ως επιτρεπόµενων. Αλλά και στην έρευνα του Stephens (1993) σε παίκτριες ποδο-

σφαίρου βρέθηκε ότι αυτές που παρουσίασαν υψηλότερο πειρασµό στο άδικο παίξιµο 

ήταν περισσότερο προσανατολισµένες στο «εγώ» παρά στο «έργο».  

 Το 1997, η Kavussanu εξέτασε τη σχέση του προσανατολισµού του στόχου µε 

τα τέσσερα στοιχεία της ηθικής συµπεριφοράς του Rest (ηθική κρίση, λογική, πρόθε-

ση και συµπεριφορά) και διαπίστωσε ότι ο προσανατολισµός στο «έργο» δε 

συσχετίζεται σηµαντικά µε τις τέσσερις παραπάνω διαστάσεις της ηθικής συµπε-

ριφοράς. Το αποτέλεσµα αυτό είχε ήδη υποστηριχθεί σε προηγούµενη έρευνα των 

Stephens & Bredemeier (1996). Σε επόµενη µελέτη, οι Kavussanu & Roberts (2001) 

βρήκαν ότι οι αθλήτριες µε υψηλό προσανατολισµό στο «εγώ» είχαν χαµηλότερα 

επίπεδα ηθικής και µια έντονη αποδοχή αντιαθλητικών συµπεριφορών. Επίσης, 

βρέθηκε ότι ο προσανατολισµός στο «εγώ» συσχετίζεται µε ένα από τα συστατικά της 

ηθικής λειτουργίας, την πρόθεση. 
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 Ακόµη, οι Treasure & Roberts (1994a) σε έρευνά τους µε εφήβους 

ποδοσφαιριστές, ηλικίας 12 µέχρι 18 ετών, διαπίστωσαν ότι ο προσανατολισµός 

στόχου και η αντίληψη για το κλίµα παρακίνησης αποτελούν σηµαντικοί παράγοντες 

πρόβλεψης του τίµιου παιχνιδιού. Οι Treasure et al. (1998), σε έρευνά τους στο 

ποδόσφαιρο, σχετική µε το τίµιο παιχνίδι, διαπίστωσαν ότι οι παίκτες που 

αντιλαµβάνονταν ότι στην οµάδα επικρατούσε ένα κλίµα παρακίνησης υψηλά 

προσανατολισµένο στο «εγώ», είχαν λιγότερο σεβασµό στους κανόνες, στους 

αντιπάλους και στους επισήµους, από τους παίκτες που αντιλαµβάνονταν ένα κλίµα 

χαµηλά προσανατολισµένο στο «εγώ». Το 2003, ο Πρώιος εξέτασε τον τρόπο µε τον 

οποίο λαµβάνονται αποφάσεις που σχετίζονται µε την ηθική στα οµαδικά σπορ. Στην 

έρευνά του συµµετείχαν 432 άτοµα (παίκτες, διαιτητές, προπονητές) από τα 

αθλήµατα του ποδοσφαίρου, της χειροσφαίρισης και της καλαθοσφαίρισης. Η 

ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι τα άτοµα που ήταν προσανατολισµένα στο 

«εγώ» προτιµούσαν επιλογές µε «ωφελιµιστικό» χαρακτήρα για την αντιµετώπιση 

των διαφόρων καταστάσεων που δηµιουργούνταν στη διάρκεια ενός αγώνα.. 

 Ο Πρώιος και οι συνεργάτες του (2004) εξέτασαν τη σχέση του κλίµατος 

παρακίνησης και του προσανατολισµού για επίτευξη του στόχου µε το τίµιο παιχνίδι 

σε 102 παίκτες/κτριες του τένις. Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: το 

Multidimensional Sportspersonship Orientations Scale, το Perceived Motivational 

Climate in Sports Questionnaire και το Task and Ego Orientation in Sport 

Questionnaire. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ο προσανατολισµός στο στόχο 

αποτελεί σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης της ηθικής συµπεριφοράς. Επίσης, 

βρέθηκε ότι το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στο «έργο» έχει θετική σχέση µε 

ορισµένες διαστάσεις του τίµιου παιχνιδιού, όπως είναι η «δέσµευση», οι «κοινωνικές 

συµβάσεις», οι «κανόνες και επίσηµοι» και ο «αντίπαλος». Αντίθετα, ο προσανατο-

λισµός στο «εγώ» βρέθηκε να έχει αρνητική συσχέτιση µε τις διαστάσεις «κοινωνικές 

συµβάσεις» και «κανόνες και επίσηµοι». 

 Το 1989 ο Nicholls πρότεινε ότι τα άτοµα που έχουν υψηλό προσανατολισµό 

στο «έργο» είναι συνήθως τα άτοµα µε υψηλή εσωτερική παρακίνηση. Σε µελέτη των 

Seifriz et al. (1992) που εξετάστηκε η συσχέτιση µεταξύ του προσανατολισµού στο 

«έργο» και εσωτερικής παρακίνησης βρέθηκε ότι αυτή ήταν υψηλή. Η εµπλοκή σε 

µια δραστηριότητα για την ευχαρίστηση που απορρέει από αυτήν την εµπλοκή, η 

αίσθηση του αυτοκαθορισµού των ενεργειών, η ανάπτυξη των σχέσεων µε τους 

«σηµαντικούς άλλους», και η αντίληψη ότι µπορεί να τα καταφέρει ένα άτοµο σε 
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αυτό που κάνει, αποτελούν βασικά συστατικά της εσωτερικής παρακίνησης (Deci & 

Ryan, 1985). Το 2003, οι Butcher & Schneider ανέφεραν ότι «η διδασκαλία του 

τίµιου παιχνιδιού αυξάνει την εσωτερική παρακίνηση και η διδασκαλία για αύξηση 

της εσωτερικής παρακίνησης αυξάνει τις συµπεριφορές του τίµιου παιχνιδιού» (σε 

Morgan, Meier & Schneider, 2001, p. 45).  

 Τέλος, οι Hassandra, Goudas & Chroni (2003), σε έρευνά τους στο µάθηµα 

της φυσικής αγωγής, διαπίστωσαν ότι το επίπεδο της εσωτερικής παρακίνησης 

επηρεάζει την ηθική συµπεριφορά των µαθητών. Ειδικότερα, οι µαθητές και οι 

µαθήτριες µε υψηλή εσωτερική παρακίνηση είχαν υψηλότερες τιµές στη µέτρηση του 

τίµιου παιχνιδιού σε σχέση µε τους µαθητές και µαθήτριες µε χαµηλή εσωτερική 

παρακίνηση. Επίσης, τα αγόρια που είχαν χαµηλό επίπεδο παρακίνησης εµφάνισαν 

περισσότερες αρνητικές συµπεριφορές σε σχέση µε τα κορίτσια στο µάθηµα της 

φυσικής αγωγής. 

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω, αν και οι περισσότερες έρευνες αφορούσαν τον 

αγωνιστικό αθλητισµό, φαίνεται ότι η ηθική συµπεριφορά επηρεάζεται σηµαντικά 

από τους ψυχολογικούς παράγοντες της εσωτερικής παρακίνησης, του κλίµατος 

παρακίνησης και των στόχων επίτευξης, οι οποίοι ενδεχοµένως πρέπει να λαµβά-

νονται ταυτόχρονα υπόψη, όταν τίθεται ως στόχος η ηθική ανάπτυξη των νέων µέσα 

από το µάθηµα της φυσικής αγωγής. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχουν σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των δύο φύλων (αγόρια, κορίτσια) ως προς την ηθική τους 

συµπεριφορά.  

 Με βάση εποµένως την υπάρχουσα βιβλιογραφία, σκοπός της παρούσας 

έρευνας ήταν να εξετάσει εάν οι ψυχολογικοί παράγοντες της ικανοποίησης από το 

µάθηµα, του κλίµατος παρακίνησης και των στόχων επίτευξης σχετίζονται θετικά ή 

αρνητικά µε την ηθική συµπεριφορά µαθητών και µαθητριών γυµνασίου στο µάθηµα 

της φυσικής αγωγής και εάν αποτελούν σηµαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της. 

Επίσης, εάν υπάρχουν διαφορές µεταξύ «θετικών» και «αρνητικών» αθλητικών 

συµπεριφορών του δείγµατος και εάν προκύπτουν διαφορές στην ηθική συµπεριφορά 

των µαθητών και µαθητριών εξαιτίας της επίδρασης του «φύλου» (αγόρια, κορίτσια) 

και της «τάξης» (Α΄, Β ,́ Γ΄ γυµνασίου). 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

∆είγµα 

 Το δείγµα της έρευνας ήταν 525 µαθητές και µαθήτριες της πρώτης (Α΄), 

δευτέρας (Β΄) και τρίτης (Γ΄) γυµνασίου από 5 σχολεία του δήµου Τρικκαίων (1ο 

Μουσικό γυµνάσιο, 2ο , 3ο , 5ο και 9ο 
γυµνάσιο). Οι συµµετέχοντες ήταν αγόρια        

(n= 275) και κορίτσια (n= 300), ηλικίας 12-15 ετών (M=14.03, SD=.87).                       

Η συµµετοχή τους στην έρευνα ήταν εθελοντική. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

περιορίζονται εποµένως στις συγκεκριµένες ηλικιακές κατηγορίες. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται µε τη µορφή πινάκων, οι συχνότητες και τα ποσοστά του δείγµατος 

ως προς το φύλο, την τάξη και το σχολείο. 

 

Πίνακας 1. Συχνότητα και ποσοστό του δείγµατος ως προς το φύλο. 

 Ν % 

Αγόρια 275 52.4 

Κορίτσια 250 47.6 

 

Πίνακας 2. Συχνότητα και ποσοστό του δείγµατος ως προς την τάξη και την ηλικία. 

 N % 

Α΄ γυµνασίου  190 36.2 

Β΄ γυµνασίου  128 24.4 

Γ΄ γυµνασίου  207 39.4 

 

Πίνακας 3. Συχνότητα και ποσοστό του δείγµατος ως προς το σχολείο. 

 N % 

2ο γυµνάσιο 54 10.3 

3ο γυµνάσιο 245 46.7 
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5ο γυµνάσιο 44 8.4 

9ο γυµνάσιο 64 12.2 

Μουσικό 

γυµνάσιο 

118 22.5 

 

Όργανα µέτρησης 

α) Ευχαρίστηση-Ικανοποίηση από το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής (lesson satisfaction 

in Physical Education). Για τη µέτρηση της ευχαρίστησης-ικανοποίησης από το 

µάθηµα της φυσικής αγωγής χρησιµοποιήθηκε η «Κλίµακα Ικανοποίησης» (Lesson 

Satisfaction Scale in Physical Education) των Duda & Nicholls (1992), η οποία έχει 

προσαρµοσθεί µε επιτυχία στην ελληνική γλώσσα από τους Papaioannou, Milosis, 

Kosmidou & Tsigilis (2002). Αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις (π.χ. «Στο µάθηµα 

της φυσικής αγωγής… βρίσκω το µάθηµα ενδιαφέρον) και οι µαθητές/τριες απαντούν 

σε µια πενταβάθµια κλίµακα Likert από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συµφωνώ 

απόλυτα). 

β) Αντίληψη Κλίµατος Παρακίνησης στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής (perceived 

motivational climate in Physical Education classes). Η συντοµευµένη µορφή του 

ερωτηµατολογίου «Αντίληψης Κλίµατος Παρακίνησης στο µάθηµα της Φυσικής 

Αγωγής» LAPOPEQ (Learning and Performance Orientations in Physical Education 

Classes Questionnaire) του Papaioannou (1998) χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη της 

αντίληψης των παιδιών σχετικά µε τον προσανατολισµό του µαθήµατος της Φυσικής 

Αγωγής στη µάθηση ή την επίδοση. Αποτελείται από δύο παράγοντες και δεκατρείς 

(13) ερωτήσεις. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει επτά (7) ερωτήσεις για την αξιολόγηση 

του κλίµατος παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» (π.χ. «Σ’ αυτή την τάξη 

γυµναστικής… ο/η γυµναστής ικανοποιείται περισσότερο όταν οποιοσδήποτε 

µαθητής µαθαίνει κάτι καινούργιο») και έξι (6) ερωτήσεις για την αξιολόγηση του 

κλίµατος παρακίνησης µε έµφαση στην «επίδοση» (π.χ. «Σ’ αυτή την τάξη 

γυµναστικής… ο/η γυµναστής επαινεί τους µαθητές ή τις µαθήτριες όταν τα 

καταφέρνουν καλύτερα από τους συµµαθητές ή συµµαθήτριές τους»). Οι απαντήσεις 

δίνονται σε µια πενταβάθµια κλίµακα Likert από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 

(συµφωνώ απόλυτα). Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο έχει χρησιµοποιηθεί µε 

επιτυχία και σε άλλη έρευνα στο χώρο της φυσικής αγωγής (Παρασκευοπούλου, 

2005). 
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γ) Στόχοι Επίτευξης (goal orientations). Το ερωτηµατολόγιο των «Στόχων Επίτευξης» 

ή «Προσωπικών Προσανατολισµών» (TEOSQ: Task & Ego Orientation in Sport 

Questionnaire) χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση των προσωπικών προσα-

νατολισµών των µαθητών/τριών. Έχει προέλθει από τη δουλειά της Duda (1989a) και 

αποτελείται από δύο παράγοντες: προσανατολισµός στη δουλειά (στο έργο) και 

προσανατολισµός στο εγώ, µε δεκατρείς (13) συνολικά ερωτήσεις (π.χ. «Αισθάνοµαι 

απόλυτα επιτυχηµένος ή επιτυχηµένη στο µάθηµα φυσικής αγωγής όταν… µαθαίνω 

µια νέα άσκηση και αυτό µε κάνει να ασκηθώ περισσότερο»). Οι απαντήσεις των 

παιδιών δίνονται σε µια πενταβάθµια κλίµακα Likert από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) 

έως το 5 (συµφωνώ απόλυτα). Αυτές οι κλίµακες έχουν δοκιµασθεί µε επιτυχία στην 

ελληνική γλώσσα σε διάφορες έρευνες (Papaioannou & McDonald, 1993; 

Papaioannou & Theodorakis, 1996; Digelidis & Papaioannou, 1999; ∆ιγγελίδης & 

Παπαϊωάννου, 2002). 

δ) Ηθική Συµπεριφορά στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής (Fair Play in Physical 

Education). Το ερωτηµατολόγιο «Τίµιο Παιχνίδι στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής» 

(Fair Play in Physical Education) των Χασάνδρα, Γούδα, Χατζηγεωργιάδη & 

Θεοδωράκη (2002) χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση της ηθικής συµπεριφοράς 

των µαθητών και µαθητριών στο µάθηµα της φυσικής αγωγής. Το ερωτηµατολόγιο 

αποτελείται από δεκαέξι (16) θέµατα που αξιολογούν τέσσερις παράγοντες του τίµιου 

παιχνιδιού: τέχνη νίκης, σεβασµός στους συµπαίκτες, κλέψιµο και σεβασµός στις 

τυπικότητες (π.χ. «Όταν παίζουµε παιχνίδια… µιλάω άσχηµα στους αντιπάλους»). Οι 

απαντήσεις των συµµετεχόντων δίνονται σε µια πενταβάθµια κλίµακα Likert από το 1 

(πότε) έως το 5 (πάντα). Στην παρούσα έρευνα, οι τέσσερις παράγοντες του 

ερωτηµατολογίου του τίµιου παιχνιδιού παραγοντοποιήθηκαν σε δύο. Συγκεκριµένα, 

ο σεβασµός στις τυπικότητες και ο σεβασµός στους συµπαίκτες αποτέλεσαν τις 

«θετικές αθλητικές συµπεριφορές» (8 ερωτήσεις), ενώ η τέχνη νίκης και το κλέψιµο 

αποτέλεσαν τις «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» (8 ερωτήσεις).  

 Περισσότερες πληροφορίες για τα ερωτηµατολόγια και τους τρόπους 

απάντησης στην κάθε περίπτωση υπάρχουν στο Παράρτηµα 1. 

 

∆ιαδικασία µέτρησης  

 Η ελληνικές µεταφράσεις των ερωτηµατολογίων που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω, µοιράστηκαν σε 525 µαθητές και µαθήτριες της πρώτης (Α΄), δευτέρας 

(Β΄) και τρίτης (Γ΄) γυµνασίου (Αγόρια= 275, Κορίτσια= 300), ηλικίας 12-15 ετών 
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(Μ=14.03, SD=.87). Το δείγµα προερχόταν από 5 γυµνάσια του δήµου Τρικκαίων        

(1ο Μουσικό Γυµνάσιο, 2ο , 3ο , 5ο και 9ο 
Γυµνάσιο). Τα παιδιά έδωσαν την 

συγκατάθεσή τους για τη συµµετοχή τους στην έρευνα, αφού προηγουµένως 

πληροφορήθηκαν ότι τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα και εµπιστευτικά. Η 

συµπλήρωση τους έγινε από τα παιδιά σε ώρες µαθηµάτων φυσικής αγωγής και η 

διάρκεια συµπλήρωσής τους ήταν από 8-12 λεπτά. 

 

Σχεδιασµός της έρευνας 

 Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου των 

κοινωνικών επιστηµών SPSS 12.0 for Windows. Με βάση τα αποτελέσµατα                    

της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης, σχηµατίστηκαν νέες µεταβλητές. 

χρησιµοποιώντας την εντολή «Compute» του SPSS 12.0 for Windows. Η κάθε νέα 

µεταβλητή προήλθε από το άθροισµα των σκορ των ερωτήσεων του κάθε παράγοντα, 

δια τον αριθµό των ερωτήσεων του παράγοντα. Οι νέες µεταβλητές που προέκυψαν 

ήταν η ικανοποίηση από το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, το κλίµα παρακίνησης µε 

έµφαση στη «µάθηση», το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στην «επίδοση», ο 

προσανατολισµός στο «έργο», ο προσανατολισµός στο «εγώ», οι οποίες µαζί µε το 

«φύλο» και την «τάξη» αποτέλεσαν τις ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνας. Οι 

«θετικές αθλητικές συµπεριφορές» και οι «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» 

αποτέλεσαν τις νέες εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής αναλύσεις: η διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

για να εξεταστεί η δοµική εγκυρότητα των ερωτηµατολογίων, η ανάλυση αξιοπιστίας 

µε τον συντελεστή a του Cronbach για να διαπιστωθεί η εσωτερική συνοχή των 

παραγόντων που εµφανίστηκαν (Cronbach, 1951), η περιγραφική ανάλυση για να 

υπολογιστούν οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της κάθε ερώτησης από τα 

ερωτηµατολόγια, η ανάλυση συσχέτισης µε τον δείκτη r του Pearson για να εξεταστεί 

η σχέση των «θετικών» και των «αρνητικών» εξαρτηµένων παραγόντων του 

ερωτηµατολογίου του τίµιου παιχνιδιού µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές της 

ικανοποίησης από το µάθηµα, του κλίµατος παρακίνησης (έµφαση στη «µάθηση» και 

στην «επίδοση») και των στόχων επίτευξης (προσανατολισµένοι στη «δουλειά» και 

στο «εγώ»), η βηµατική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για να εξετασθεί 

περαιτέρω η σχέση και ο βαθµός πρόβλεψης των ανεξάρτητων µεταβλητών στις 

«θετικές» και «αρνητικές» αθλητικές συµπεριφορές, η ανάλυση t-test για εξαρτηµένα 

δείγµατα για να εξεταστούν οι διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των «θετικών» και 
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«αρνητικών» αθλητικών συµπεριφορών του δείγµατος και η ανάλυση διακύµανσης 

για ανεξάρτητες µετρήσεις ως προς δύο παράγοντες για να εξεταστούν οι διαφορές 

των ανεξάρτητων παραγόντων «φύλο» και «τάξη» ως προς τις «θετικές» και 

«αρνητικές» αθλητικές συµπεριφορές. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν δύο 

αναλύσεις διακύµανσης για ανεξάρτητες µετρήσεις ως προς δύο παράγοντες, η µια 

ανάλυση έγινε για τις «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» και η άλλη για τις 

«αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» του ερωτηµατολογίου του τίµιου παιχνιδιού. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Αποτελέσµατα δοµικής εγκυρότητας ερωτηµατολογίων 

 Η δοµική εγκυρότητα των ερωτηµατολογίων εξετάστηκε µε τη διερευνητική 

παραγοντική ανάλυση (exploratory factor analysis), ενώ η εσωτερική συνοχή των 

παραγόντων που εµφανίστηκαν µε τον συντελεστή άλφα του Cronbach (Cronbach, 

1951). Η εξαγωγή των παραγόντων έγινε µε την ανάλυση κυρίων συνιστωσών 

(Principal Component Analysis). Η περιστροφή των αξόνων των παραγόντων έγινε µε 

την ορθογώνια περιστροφή (varimax rotation). Το κριτήριο για τον αριθµό των 

παραγόντων που θα ερµήνευαν το σύνολο των µεταβλητών ήταν οι ιδιοτιµές 

(eigenvalues) να είναι µεγαλύτερες της µονάδας. 

 Πριν από κάθε παραγοντική ανάλυση εξετάστηκε αν ο πίνακας συσχετίσεων 

των µεταβλητών ήταν κατάλληλος για να πραγµατοποιηθεί η συγκεκριµένη 

στατιστική τεχνική. ∆ύο δοκιµασίες χρησιµοποιήθηκαν: το τεστ σφαιρικότητας του 

Bartlett και ο δείκτης καταλληλότητας του δείγµατος Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). 

Στατιστικά σηµαντικές τιµές του Bartlett τεστ της σφαιρικότητας είναι επιθυµητές και 

τιµές µεγαλύτερες του .60 για το δείκτη KMO θεωρούνται ικανοποιητικές. Ερωτήσεις 

µε φόρτιση µεγαλύτερη από .30 θεωρήθηκε ότι φορτίζουν σε ένα συγκεκριµένο 

παράγοντα. Τέλος, η εξέταση της κοινής πολυσυγγραµικότητας (multicollinearity) 

των µεταβλητών στηρίχθηκε στην εξέταση της κοινής παραγοντικής διακύµανσης 

(communalities). Τιµές που δεν πλησιάζουν τη µονάδα (1.00) δε θεωρούνται απειλή 

για ύπαρξη πολυσυγγραµικότητας. 

 Σύµφωνα µε την παραγοντική ανάλυση, οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 

«Αντίληψη κλίµατος παρακίνησης στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής» έδωσαν δύο 

παράγοντες, οι οποίοι ερµήνευαν το 41.81% της συνολικής διακύµανσης. Ο πρώτος 

παράγοντας που ονοµάστηκε «κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στη µάθηση» (ιδιοτιµή 

3.05) εξηγούσε το 23.43% της συνολικής διακύµανσης, ενώ ο δεύτερος παράγοντας 

που ονοµάστηκε «κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στην επίδοση» (ιδιοτιµή 2.39) 

εξηγούσε το 18.37% της συνολικής διακύµανσης. Οι φορτίσεις των παραγόντων 

απεικονίζονται στον πίνακα 4, όπου εµφανίζονται οι τιµές πάνω από .30. Οι δείκτες 

εσωτερικής συνοχής άλφα του Cronbach για κάθε παράγοντα ήταν α=.76 για τον 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:37 EEST - 54.219.128.100



 35 

παράγοντα «κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στη µάθηση», και α=.68 για τον 

παράγοντα «κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στην επίδοση». 

 

Πίνακας 4. Παραγοντική ανάλυση του ερωτηµατολογίου Αντίληψη Κλίµατος Παρακίνησης 

στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. 

Παράγοντες 1 2 h2 

Κλίµα ̟αρακίνησης µε έµφαση στη µάθηση 

… ο/η γυµναστής/στρια ικανο̟οιείται ̟ερισσότερο όταν 

ο̟οιοσδή̟οτε µαθητής µαθαίνει κάτι καινούργιο 

.629  .402 

… ο/η γυµναστής/στρια δείχνει α̟όλυτα ικανο̟οιηµένος όταν 

οι µαθητές βελτιώνονται µετά α̟ό σκληρή ̟ροσ̟άθεια 

.642  .419 

… ο/η γυµναστής/στρια ε̟ιµένει ότι τα λάθη µας είναι µέρος 

της µάθησης 

.603  .386 

… ο/η γυµναστής/στρια ικανο̟οιείται α̟όλυτα όταν ο καθένας 

κατορθώνει και βελτιώνεται στις ασκήσεις 

.663  .451 

… ο/η γυµναστής/στρια ̟ροσέχει ιδιαίτερα στο κατά ̟όσο 

βελτιώνοµαι στις ασκήσεις 

.632  .400 

… ο/η γυµναστής/στρια φροντίζει να βεβαιωθεί ότι 

καταλαβαίνω µια άσκηση ̟ροτού ̟ροχωρήσουµε σε µια άλλη 

.653  .433 

… ο τρό̟ος ̟ου γίνεται το µάθηµα µε βοηθάει να µάθω ̟ώς να 

γυµνάζοµαι µόνος µου 

.598  .376 

Κλίµα ̟αρακίνησης µε έµφαση στην ε̟ίδοση 

… ο/η γυµναστής/στρια ενισχύει τον ανταγωνισµό µεταξύ των 

µαθητών 

 .527 .324 

… µόνο οι µαθητές ή µαθήτριες ̟ου ̟ετυχαίνουν τις καλύτερες 

ε̟ιδόσεις αµείβονται 

 .670 .469 

… ο/η γυµναστής/στρια ε̟αινεί τους µαθητές µόνο όταν είναι 

καλύτεροι ή καλύτερες α̟ό τους συµµαθητές ή συµµαθήτριές 

τους 

 .670 .495 

… ο/η γυµναστής/στρια ε̟αινεί τους µαθητές ή µαθήτριες όταν 

τα καταφέρνουν καλύτερα α̟ό τους συµµαθητές ή 

συµµαθήτριές τους 

 .708 .508 
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… ο/η γυµναστής/στρια ̟ροσέχει µόνο τις καλύτερες ε̟ιδόσεις -.312 .618 .479 

… οι µαθητές ενθαρρύνονται να ̟αίζουν καλύτερα α̟’ ότι οι 

συµµαθητές τους 

 .507 .294 

 

 Σύµφωνα µε την παραγοντική ανάλυση, οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 

«Προσωπικών Προσανατολισµών» έδωσαν δύο παράγοντες, οι οποίοι ερµήνευαν          

το 50.15% της συνολικής διακύµανσης. Ο πρώτος παράγοντας που ονοµάστηκε 

«προσανατολισµός στο έργο» (ιδιοτιµή 3.30) εξηγούσε το 25.42% της συνολικής 

διακύµανσης, ενώ ο δεύτερος παράγοντας που ονοµάστηκε «προσανατολισµός στο 

εγώ» (ιδιοτιµή 3.22) εξηγούσε το 24.73% της συνολικής διακύµανσης. Οι φορτίσεις 

των παραγόντων απεικονίζονται στον πίνακα 5, όπου εµφανίζονται οι τιµές πάνω από 

.30. Οι δείκτες εσωτερικής συνοχής άλφα του Cronbach για κάθε παράγοντα ήταν 

α=.80 για τον παράγοντα «προσανατολισµός στο έργο», και α=.82 για τον παράγοντα 

«προσανατολισµός στο εγώ». 

 

Πίνακας 5. Παραγοντική ανάλυση του ερωτηµατολογίου Προσωπικών Προσανατολισµών. 

Παράγοντες 1 2 h2 

Προσανατολισµός στο έργο 

… µαθαίνω µια νέα άσκηση και αυτό µε κάνει να ασκηθώ  

̟ερισσότερο 

.676  .458 

… µαθαίνω κάτι ̟ου είναι διασκέδαση να κάνω .600  .360 

… µαθαίνω µια νέα άσκηση ̟ροσ̟αθώντας σκληρά .783  .624 

… εργάζοµαι ̟ραγµατικά σκληρά .721  .542 

… κάτι ̟ου µαθαίνω µε κάνει να θέλω να ̟άω να ασκηθώ  

̟ερισσότερο 

.696  .486 

… µια άσκηση ̟ου µαθαίνω είναι ̟ραγµατικά σωστή .554  .324 

… κάνω ότι καλύτερο µ̟ορώ .698  .492 

Προσανατολισµός στο εγώ 

… είµαι ο καλύτερος  .688 .478 

… είµαι ο µόνος ̟ου µ̟ορεί να κάνει το ̟αιχνίδι ή την άσκηση  .730 .534 
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… οι άλλοι τα κάνουν θάλασσα  .804 .665 

… οι άλλοι δεν µ̟ορούν να τα ̟αν τόσο καλά όσο εγώ  .821 .687 

… σκοράρω τους ̟ερισσότερους ̟όντους  .659 .462 

… κάνω ότι καλύτερο µ̟ορώ  .630 .408 

 

 Σύµφωνα µε την παραγοντική ανάλυση, οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 

«Τίµιο Παιχνίδι στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής» έδωσαν δύο παράγοντες, οι 

οποίοι ερµήνευαν το 54.50% της συνολικής διακύµανσης. Ο πρώτος παράγοντας που 

ονοµάστηκε «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» (ιδιοτιµή 5.01) εξηγούσε το 31.33% 

της συνολικής διακύµανσης, ενώ ο δεύτερος παράγοντας που ονοµάστηκε «αρνητικές 

αθλητικές συµπεριφορές» (ιδιοτιµή 3.71) εξηγούσε το 23.17% της συνολικής 

διακύµανσης. Οι φορτίσεις των παραγόντων απεικονίζονται στον πίνακα 6, όπου 

εµφανίζονται οι τιµές πάνω από .30. Οι δείκτες εσωτερικής συνοχής άλφα του 

Cronbach για κάθε παράγοντα ήταν α=.83 για τον παράγοντα «θετικές αθλητικές 

συµπεριφορές», και α=.91 για τον παράγοντα «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές». 

 

Πίνακας 6. Παραγοντική ανάλυση του ερωτηµατολογίου Τίµιο Παιχνίδι στο µάθηµα της 

Φυσικής Αγωγής. 

Παράγοντες 1 2 h2 

Θετικές αθλητικές συµ̟εριφορές 

… συγχαίρω τους αντι̟άλους όταν χάνω .707  .511 

… δίνω το χέρι στον αντί̟αλο ανεξάρτητα αν κέρδισα ή έχασα .743  .593 

… στο τέλος δίνω το χέρι στους αντι̟άλους .783  .619 

… συγχαίρω τον αντί̟αλο για µια καλή α̟όδοση .729  .544 

… υ̟οστηρίζω τους συµ̟αίκτες µου .543  .317 

… βοηθάω τους συµ̟αίκτες µου .546  .376 

… ε̟ιβραβεύω τις καλές ̟ροσ̟άθειες των συµ̟αικτών µου .564  .353 

… συµ̟αραστέκοµαι στους συµ̟αίκτες µου .538 -.320 .392 

Αρνητικές αθλητικές συµ̟εριφορές 

… κλέβω  .781 .665 
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… θέλω να κλέβω  .790 .684 

… κλέβω αν αυτό µε βοηθάει να κερδίσω  .791 .658 

… κλέβω αν είµαι σίγουρος ότι δεν θα µε ̟ιάσουν  .782 .666 

… ̟ροσ̟αθώ να εκνευρίσω τους αντι̟άλους  .704 .515 

… ̟ροσ̟αθώ να ενοχλώ τους αντι̟άλους  .757 .599 

… µιλάω άσχηµα στους αντι̟άλους  .784 .655 

… ̟ροσ̟αθώ να κάνω τους αντι̟άλους να θυµώσουν  .743 .572 

 

 Τέλος, ο δείκτης εσωτερικής συνοχής άλφα του Cronbach για την «Κλίµακα 

ικανοποίησης από το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής», ήταν α=.81. Τα αποτελέσµατα 

υποστηρίζουν επαρκώς την δοµική εγκυρότητα των ερωτηµατολογίων της παρούσας 

έρευνας. Παρακάτω, στον πίνακα 7 παρουσιάζονται αναλυτικά οι µέσοι όροι, οι 

τυπικές αποκλίσεις και οι δείκτες εσωτερικής συνοχής άλφα του Cronbach ανά 

παράγοντα ερωτηµατολογίου.  

 

Πίνακας 7. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτες εσωτερικής συνοχής άλφα του 

Cronbach. 

Παράγοντες M SD α 

Ικανο̟οίηση α̟ό το µάθηµα  4.15 .76 .81 

Κλίµα ̟αρακίνησης µε έµφαση στη µάθηση 4.01 .70 .76 

Κλίµα ̟αρακίνησης µε έµφαση στην ε̟ίδοση 2.65 .82 .68 

Προσανατολισµός στο έργο 3.98 .76 .80 

Προσανατολισµός στο εγώ 2.81 .96 .82 

Θετικές αθλητικές συµ̟εριφορές 3.92 .86 .83 

Αρνητικές αθλητικές συµ̟εριφορές 2.23 1.12 .91 

  

Αποτελέσµατα συσχέτισης 

 Για των διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των «θετικών» και «αρνητικών» 

αθλητικών συµπεριφορών του ερωτηµατολογίου του τίµιου παιχνιδιού και των 

ανεξάρτητων µεταβλητών ικανοποίηση από το µάθηµα, κλίµα παρακίνησης (έµφαση 

στη µάθηση και στην επίδοση) και στόχοι επίτευξης (προσανατολισµένοι στο έργο 
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και στο εγώ) εφαρµόστηκε ανάλυση συσχέτισης (correlation), χρησιµοποιώντας τον 

δείκτη r του Pearson. 

 Από τα αποτελέσµατα της εξέτασης των συσχετίσεων (Πίνακας 8) φάνηκε ότι 

υπήρχε στατιστικά σηµαντική, µέτρια, θετική συσχέτιση µεταξύ των «θετικών 

αθλητικών συµπεριφορών» και: α) της ικανοποίησης από το µάθηµα (r =.344,               

p<.001), του κλίµατος παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» (r =.334, p<.001) και 

του προσανατολισµού στο «έργο» (r =.376, p<.001). 

 Αντίθετα, ο παράγοντας «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» εµφάνισε 

στατιστικά σηµαντική, µέτρια, θετική συσχέτιση µε το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση 

στην «επίδοση» (r =.339, p<.001) και τον προσανατολισµό στο «εγώ» (r =.394, 

p<.001). 

 Επίσης, βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική, µέτρια, θετική συσχέτιση 

της ικανοποίησης από το µάθηµα µε το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» 

(r =.560, p<.001) και τον προσανατολισµό στο «έργο» (r =.566, p< .001). Το κλίµα 

παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» σχετιζόταν σηµαντικά µε τον προσανα-

τολισµό στο «έργο» (r =.574, p<.001), ενώ το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στην 

«επίδοση» σχετιζόταν σηµαντικά µε τον στόχο επίτευξης προσανατολισµένο στο 

«εγώ» (r =.476, p<.001). Τέλος, µεταξύ «θετικών» και «αρνητικών» αθλητικών 

συµπεριφορών βρέθηκε στατιστικά σηµαντική, µέτρια, αρνητική συσχέτιση (r = .477, 

p<.001). 

 

Πίνακας 8. Συσχετίσεις µεταξύ των παραγόντων των ερωτηµατολογίων. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.  Ικανο̟οίηση α̟ό 

το µάθηµα 

1.00 .560** -.035 .566** .035 .344** -.230** 

2. Κλίµα ̟αρακίνησης 

µε έµφαση  στη 

µάθηση 

.560** 1.00 -.157** .574** -.038 .334** -.159** 

3. Κλίµα ̟αρακίνησης 

µε έµφαση στην 

ε̟ίδοση 

-.035 -.157** 1.00 -.087* .476** -.116** .339** 

4. Προσανατολισµός 

στο έργο 

.566** .574** -.087* 1.00 .034 .376** -.176** 
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5. Προσανατολισµός 

στο εγώ 

.035 -.038 .476** .034 1.00 -.164** .394** 

6. Θετικές αθλητικές 

συµ̟εριφορές 

.344** .334** -116** .376** -.164** 1.00 -.477** 

7. Αρνητικές 

αθλητικές 

συµ̟εριφορές 

-.230** -.159** .339** -.176** .394** -.477** 1.00 

** p<.001, * p<.05 
 

Αποτελέσµατα βηµατικής ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόµησης 

 Για την εξετασθεί περαιτέρω η σχέση και ο βαθµός πρόβλεψης της κάθε 

ανεξάρτητης µεταβλητής στις «θετικές» και «αρνητικές» αθλητικές συµπεριφορές 

έγινε βηµατική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης (stepwise multiple regression 

analysis). Η συγκεκριµένη στατιστική διαδικασία είναι ένας τρόπος επιλογής 

παραγόντων πρόβλεψης µιας συγκεκριµένης εξαρτηµένης µεταβλητής µε βάση 

στατιστικά κριτήρια. Συγκεκριµένα, προσδιορίζει ποια ανεξάρτητη µεταβλητή 

αποτελεί τον καλύτερο παράγοντα πρόβλεψης, ποια το δεύτερο καλύτερο, κλπ. 

 Στη βηµατική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την εξαρτηµένη 

µεταβλητή «θετικές αθλητικές συµπεριφορές», πρώτα προστέθηκε η µεταβλητή 

προσανατολισµός στο «έργο», η οποία είναι υπεύθυνη για το 14.1% της διακύµανσης 

στις «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» (F1,523=85.937, p<.001). Κατόπιν, προστέ-

θηκε ο προσανατολισµός στο «εγώ» και είναι υπεύθυνος για το άλλο 3.1% της 

διακύµανσης (F2,522=54.386, p<.001). Στη συνέχεια προστέθηκε και η µεταβλητή 

ικανοποίηση από το µάθηµα, η οποία πρόσθεσε άλλο ένα 2.7% επιρροής στη 

διακύµανση (F3,521=43.150, p<.001). Τέλος, προστέθηκε και ο παράγοντας κλίµα 

παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση», ο οποίος είναι υπεύθυνος για άλλο 0.6% της 

διακύµανσης (F4,520=33.611, p<.001). Οι υψηλότερες τιµές στις «θετικές αθλητικές 

συµπεριφορές» φαίνεται ότι συσχετίζονται µε υψηλότερες τιµές στο προσανατολισµό 

στο «έργο», στην ικανοποίηση από το µάθηµα, στο κλίµα παρακίνησης µε έµφαση 

στη «µάθηση» και µε χαµηλότερες τιµές στο προσανατολισµό στο «εγώ» (Πίνακας 

9). 
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Πίνακας 9. Βηµατική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης µεταβλητών πρόβλεψης για τις 

θετικές αθλητικές συµπεριφορές (περιλαµβάνονται µόνο οι σηµαντικές µεταβλητές 

πρόβλεψης). 

 

 R2 R2 

Chang

e  

F change 

value 

B Standard 

Error b 

Beta t 

Προσανατολισµός στο 

έργο 

.141 .141 85.937 .262 .058 .230*** 4.485 

Προσανατολισµός στο 

εγώ 

.172 .031 19.754 -.156 .035 -.174*** -4.423 

Ικανο̟οίηση α̟ό το 

µάθηµα 

.199 .027 17.283 .183 .057 .162** 3.190 

Κλίµα ̟αρακίνησης 

στη µάθηση 

.205 .006 4.200 .128 .063 .105* 2.049 

*** p< .001, ** p< .01, * p< .05 

 

 Στη βηµατική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την εξαρτηµένη 

µεταβλητή «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές», πρώτα προστέθηκε η µεταβλητή 

προσανατολισµός στο «εγώ», η οποία είναι υπεύθυνη για το 15.5% της διακύµανσης 

στις «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» (F1,523=95.826, p<.001). Στη συνέχεια 

προστέθηκε και η µεταβλητή ικανοποίηση από το µάθηµα, η οποία πρόσθεσε άλλο 

ένα 6% επιρροής στη διακύµανση (F2,522=71.232, p<.001). Τέλος, προστέθηκε και ο 

παράγοντας κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στην «επίδοση», ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για άλλο 2.5% της διακύµανσης (F3,521=52.439, p<.001). Οι υψηλότερες 

τιµές στις «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» φαίνεται ότι συσχετίζονται µε 

υψηλότερες τιµές στο προσανατολισµό στο «εγώ», στο κλίµα παρακίνησης µε 

έµφαση στην «επίδοση» και µε χαµηλότερες τιµές στην ικανοποίηση από το µάθηµα 

(Πίνακας 10). 
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Πίνακας 10. Βηµατική ανάλυση ̟ολλα̟λής ̟αλινδρόµησης µεταβλητών ̟ρόβλεψης για τις 

αρνητικές αθλητικές συµ̟εριφορές (̟εριλαµβάνονται µόνο οι σηµαντικές µεταβλητές 

̟ρόβλεψης). 

 R2 R2 Ch Fch-value B Standard 

Error b 

Beta t 

Προσανατολισµός στο 

εγώ 

.155 .155 95.826 .367 .051 .316* 7.258 

Ικανο̟οίηση α̟ό το 

µάθηµα 

.214 .060 39.570 -.344 .056 -.235* -6.131 

Κλίµα ̟αρακίνησης 

στην ε̟ίδοση 

.239 .025 17.112 .247 .060 .180* 4.137 

* p< .001 

 

Αποτελέσµατα t-test για εξαρτηµένα δείγµατα 

 Για να εξεταστούν οι διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των «θετικών» και 

των «αρνητικών» αθλητικών συµπεριφορών του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε η 

ανάλυση t-test για εξαρτηµένα δείγµατα (paired samples t-test). Η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

µέσων όρων των «θετικών αθλητικών συµπεριφορών» και των µέσων όρων                 

των «αρνητικών αθλητικών συµπεριφορών» (t524=22.640, p<.001) του δείγµατος. 

Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος των «θετικών αθλητικών συµπεριφορών» (M=3.92, 

SD=.86) του δείγµατος ήταν σηµαντικά µεγαλύτερος από τον µέσο όρο των 

«αρνητικών αθλητικών συµπεριφορών» τους (M=2.23, SD=1.12). 
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Σχήµα 1: Μέσοι όροι των θετικών και αρνητικών αθλητικών συµπεριφορών του δείγµατος. 

 

Αποτελέσµατα ανάλυσης διακύµανσης Two-Way Anova 

 Για τον εντοπισµό των στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των µέσων 

όρων των «θετικών» και «αρνητικών» αθλητικών συµπεριφορών εξαιτίας της 

επίδρασης των ανεξάρτητων µεταβλητών «φύλο» και «τάξη» έγινε ανάλυση 

διακύµανσης για ανεξάρτητες µετρήσεις ως προς δύο παράγοντες (Two-Way Anova, 

µοντέλο 2X3). Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν δύο αναλύσεις διακύµανσης για 

ανεξάρτητες µετρήσεις ως προς δύο παράγοντες, η µια ανάλυση έγινε για τις «θετικές 

αθλητικές συµπεριφορές» και η άλλη για τις «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» 

του ερωτηµατολογίου του τίµιου παιχνιδιού. 

 Από την ανάλυση διακύµανσης ως προς δύο παράγοντες για την εξαρτηµένη 

µεταβλητή «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» διαπιστώθηκε ότι: α) δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ των παραγόντων «φύλο» και «τάξη» 

ως προς την εξαρτηµένη µεταβλητή «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» (F2,519=.157, 

p>.05), β) δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «φύλο» 

(F1,519=.262, p>.05) και γ) δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική κύρια επίδραση του 

παράγοντα «τάξη» (F2,519=.804, p>.05). Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» 

µεταξύ των δύο φύλων (αγόρια, κορίτσια) και µεταξύ των τάξεων (Α΄, Β΄ και Γ΄ 
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γυµνασίου), ωστόσο ο µέσος όρος των µαθητών και µαθητριών στις «θετικές 

αθλητικές συµπεριφορές» φαίνεται να µειώνεται σταδιακά καθώς µεγαλώνουν 

ηλικιακά (Σχήµα 2). 
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Σχήµα 2: Μέσοι όροι των θετικών αθλητικών συµπεριφορών ως προς το φύλο και την τάξη. 

  

Από την ανάλυση διακύµανσης ως προς δύο παράγοντες για την εξαρτηµένη 

µεταβλητή «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» διαπιστώθηκε ότι: α) δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο παραγόντων «φύλο» και 

«τάξη» ως προς την εξαρτηµένη µεταβλητή «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές»            

(F2,519=1.229, p>.05), β) υπάρχει στατιστικά σηµαντική κύρια επίδραση του 

παράγοντα «φύλο» (F1,519=44.366, p<.001) και γ) υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

κύρια επίδραση του παράγοντα «τάξη» (F2,519=4.115, p<.05). Από τα αποτελέσµατα 

φαίνεται ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις «αρνητικές αθλητικές 

συµπεριφορές» τόσο µεταξύ των δύο φύλων (αγόρια, κορίτσια), όσο όµως και µεταξύ 

των τάξεων (Α΄, Β΄ και Γ΄ γυµνασίου). Τα αγόρια (M=2.51, SD=1.18) φαίνεται ότι 

εµφανίζουν υψηλότερες τιµές «αρνητικών αθλητικών συµπεριφορών» σε σχέση µε τα 

κορίτσια (M=1.92, SD=.96). Επιπλέον, οι µαθητές και οι µαθήτριες της Γ΄ γυµνασίου 

(M=2.36, SD=1.12) φαίνεται ότι εµφανίζουν περισσότερες «αρνητικές αθλητικές 

συµπεριφορές» από αυτές των µαθητών και µαθητριών της Α΄ (M=2.13, SD=1.12) 

και Β΄ (M=2.17, SD=1.10) γυµνασίου αντίστοιχα. Συνεπώς, ο µέσος όρος των 

µαθητών και µαθητριών στις «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» φαίνεται να 
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αυξάνεται σταδιακά καθώς αλλάζουν σχολική τάξη και µεγαλώνουν ηλικιακά  

(Σχήµα 3). 
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Σχήµα 3: Μέσοι όροι των αρνητικών αθλητικών συµπεριφορών ως προς το φύλο και την 

τάξη. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει εάν οι ψυχολογικοί 

παράγοντες της ικανοποίησης από το µάθηµα, του κλίµατος παρακίνησης και των 

στόχων επίτευξης σχετίζονται θετικά ή αρνητικά µε την ηθική συµπεριφορά µαθητών 

και µαθητριών γυµνασίου στο µάθηµα της φυσικής αγωγής και εάν αποτελούν 

σηµαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της. Επίσης, εάν υπάρχουν διαφορές στην ηθική 

συµπεριφορά των µαθητών και µαθητριών γυµνασίου και εάν οι διαφορές αυτές 

προκύπτουν εξαιτίας της επίδρασης των ανεξάρτητων παραγόντων «φύλο» (αγόρια, 

κορίτσια) και «τάξη» (Α΄, Β ,́ Γ  ́γυµνασίου). 

 Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης φάνηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική, µέτρια, θετική συσχέτιση µεταξύ των «θετικών αθλητικών 

συµπεριφορών» και: α) της ικανοποίησης από το µάθηµα (r =.344, p<.001), του 

κλίµατος παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» (r =.334, p<.001) και του στόχου 

επίτευξης µε προσανατολισµό στο «έργο» (r =.376, p<.001). Αντίθετα, ο παράγοντας 

«αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» εµφάνισε στατιστικά σηµαντική, µέτρια, θετική 

συσχέτιση µε το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στην «επίδοση» (r =.339, p<.001) και 

τον στόχο επίτευξης µε προσανατολισµό στο «εγώ» (r =.394, p<.001).  

 Από τη βηµατική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την εξαρτηµένη 

µεταβλητή «θετικές αθλητικές συµπεριφορές», φάνηκε ότι ο προσανατολισµός στο 

«έργο» είναι υπεύθυνος για το 14.1% της διακύµανσης στις «θετικές αθλητικές 

συµπεριφορές» (F1,523=85.937, p<.001), ο προσανατολισµός στο «εγώ» είναι υπεύ-

θυνος για το άλλο 3.1% της διακύµανσης (F2,522=54.386, p<.001), η ικανοποίηση από 

το µάθηµα για το 2.7% της διακύµανσης (F3,521=43.150, p<.001) και ο παράγοντας 

κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» είναι υπεύθυνος για το άλλο 0.6% της 

διακύµανσης (F4,520=33.611, p<.001). Οι υψηλότερες τιµές στις «θετικές αθλητικές 

συµπεριφορές» συσχετίζονται µε υψηλότερες τιµές στο προσανατολισµό στο «έργο», 

στην ικανοποίηση από το µάθηµα, στο κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» 

και µε χαµηλότερες τιµές στο προσανατολισµό στο «εγώ». 

 Από τη βηµατική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την εξαρτηµένη 

µεταβλητή «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές», ο προσανατολισµός στο «εγώ», 
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εξηγούσε το 15.5% της διακύµανσης στις «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» 

(F1,523=95.826, p<.001), η ικανοποίηση από το µάθηµα πρόσθεσε άλλο ένα 6% 

επιρροής στη διακύµανση (F2,522=71.232, p<.001) και το κλίµα παρακίνησης µε 

έµφαση στην «επίδοση» είναι υπεύθυνο για άλλο 2.5% της διακύµανσης 

(F3,521=52.439, p<.001). Οι υψηλότερες τιµές στις «αρνητικές αθλητικές συµπε-

ριφορές» συσχετίζονται µε υψηλότερες τιµές στο προσανατολισµό στο «εγώ», στο 

κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στην «επίδοση» και µε χαµηλότερες τιµές στην 

ικανοποίηση από το µάθηµα. 

 Με βάση τα παραπάνω, και οι τρεις (3) αρχικές ερευνητικές υποθέσεις 

επιβεβαιώνονται και συνεπώς υιοθετούνται. Φαίνεται ότι οι «θετικές αθλητικές 

συµπεριφορές» σχετίζονται θετικά µε την ικανοποίηση από το µάθηµα, το κλίµα 

παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» και τον στόχο επίτευξης µε προσανατολισµό 

στο «έργο» (1η 
ερευνητική υπόθεση), ενώ οι «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» µε 

το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στην «επίδοση» και τον στόχο επίτευξης µε 

προσανατολισµό στο «εγώ» (2η ερευνητική υπόθεση). Επίσης, φαίνεται ότι η 

ικανοποίηση από το µάθηµα, το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση»,               

ο προσανατολισµός στο «εγώ» και ο προσανατολισµός στο «έργο» αποτελούν 

σηµαντικοί παράγοντες πρόβλεψης των «θετικών αθλητικών συµπεριφορών». Ενώ, η 

ικανοποίηση από το µάθηµα της φυσικής αγωγής, το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση 

στην «επίδοση» και ο προσανατολισµός στο «εγώ» αποτελούν σηµαντικοί 

παράγοντες πρόβλεψης των «αρνητικών αθλητικών συµπεριφορών». Επιβεβαιώνεται 

εποµένως και η 3η ερευνητική υπόθεση, η οποία αναφέρει ότι η ικανοποίηση από το 

µάθηµα της φυσικής αγωγής, το κλίµα παρακίνησης και οι στόχοι επίτευξης 

αποτελούν σηµαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της «ηθικής συµπεριφοράς». 

 Τα δεδοµένα αυτά συµφωνούν µε προηγούµενες έρευνες, οι οποίες 

υποστηρίζουν ότι το τίµιο παιχνίδι, η θετική δηλαδή αθλητική συµπεριφορά, 

σχετίζεται θετικά µε το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» (Πρώιος κ.ά., 

2004) και το στόχο επίτευξης µε προσανατολισµό στο «έργο» (Dunn & Dunn, 1999). 

Συµφωνούν επίσης και µε προηγούµενους ερευνητές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το 

χαµηλό επίπεδο ηθικότητας, η αρνητική δηλαδή αθλητική συµπεριφορά σχετίζεται 

θετικά µε το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στην «επίδοση» (Treasure et al., 1998) 

και τον στόχο επίτευξης µε προσανατολισµό στο «εγώ» (Stephens, 1993; Kavussanu 

& Roberts, 2001; Πρώιος, 2003). Τα παραπάνω αποτελέσµατα δεν συµφωνούν 

φυσικά µε άλλους ερευνητές, οι οποίοι υποστηρίζουν σε έρευνές τους ότι ο 
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προσανατολισµός στο «έργο» δεν σχετίζεται σηµαντικά µε θετικές, ηθικές 

συµπεριφορές (Stephens & Bredemeier, 1996; Kavussanou, 1997). 

 Από την ανάλυση t-test για εξαρτηµένα δείγµατα φάνηκε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των «θετικών αθλητικών 

συµπεριφορών» και των µέσων όρων των «αρνητικών αθλητικών συµπεριφορών» 

(t524=22.640, p<.001) του δείγµατος. Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος των «θετικών 

αθλητικών συµπεριφορών» (M=3.92, SD=.86) του δείγµατος ήταν σηµαντικά 

µεγαλύτερος από τον µέσο όρο των «αρνητικών αθλητικών συµπεριφορών» τους 

(M=2.23, SD=1.12). Φαίνεται ότι τα παιδιά του γυµνασίου εµφανίζουν περισσότερο 

«θετικές αθλητικές συµπεριφορές» και λιγότερο «αρνητικές αθλητικές συµπερι-

φορές» στο µάθηµα της φυσικής αγωγής. Απορρίπτεται εποµένως η 1η µηδενική 

υπόθεση και υιοθετείται η 1η εναλλακτική υπόθεση που έλεγε αρχικά ότι υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µέσων όρων των δύο εξαρτηµένων 

µεταβλητών «θετικές» και «αρνητικές» αθλητικές συµπεριφορές του ερωτηµατο-

λογίου του τίµιου παιχνιδιού.  

 Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης διακύµανσης ως προς δύο παράγοντες 

για την εξαρτηµένη µεταβλητή «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» φάνηκε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων (F1,519=.262, 

p>.05) και µεταξύ των τάξεων (F2,519=.804, p>.05), ωστόσο ο µέσος όρος των 

µαθητών και µαθητριών στις «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» µειώνεται σταδιακά 

(χωρίς στατιστικά σηµαντική διαφορά) καθώς µεγαλώνουν ηλικιακά. Απορρίπτονται 

εποµένως η 2η , η 3η και η 4η εναλλακτική υπόθεση και υιοθετούνται: η 2η µηδενική 

υπόθεση, που λέει ότι δεν υπάρχει κύρια επίδραση του ανεξάρτητου παράγοντα   

«φύλο» (αγόρια, κορίτσια) στην εξαρτηµένη µεταβλητή «θετικές αθλητικές 

συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού, η 3η µηδενική υπόθεση, που λέει ότι δεν 

υπάρχει κύρια επίδραση του ανεξάρτητου παράγοντα «τάξη» (Α΄, Β΄, Γ΄ γυµνασίου) 

στην εξαρτηµένη µεταβλητή «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού 

και η 4η µηδενική υπόθεση, που αναφέρει ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των 

ανεξάρτητων παραγόντων «φύλο» (αγόρια, κορίτσια) και «τάξη» (Α΄, Β΄, Γ΄ 

γυµνασίου) ως προς την εξαρτηµένη µεταβλητή «θετικές αθλητικές συµπεριφορές» 

του τίµιου παιχνιδιού.  

 Ως προς την εξαρτηµένη µεταβλητή «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» 

φάνηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων 

(F1,519=44.366, p<.001) όχι όµως και µεταξύ των τάξεων (p>.05). Τα αγόρια (M=2.51, 
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SD=1.18) εµφανίζουν υψηλότερες τιµές «αρνητικών αθλητικών συµπεριφορών» σε 

σχέση µε τα κορίτσια (M=1.92, SD=.96). Ωστόσο, ο µέσος όρος των µαθητών και 

µαθητριών στις «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» αυξάνεται σταδιακά (χωρίς 

στατιστικά σηµαντική διαφορά) καθώς µεγαλώνουν ηλικιακά. Απορρίπτονται 

εποµένως η 5η µηδενική υπόθεση, η 6η και η 7η εναλλακτική υπόθεση και 

υιοθετούνται: η 5η εναλλακτική υπόθεση, που αναφέρει ότι υπάρχει κύρια επίδραση 

του ανεξάρτητου παράγοντα «φύλο» (αγόρια, κορίτσια) στην εξαρτηµένη µεταβλητή 

«αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού, η 6η µηδενική υπόθεση, 

που επισηµαίνει ότι δεν υπάρχει κύρια επίδραση του ανεξάρτητου παράγοντα «τάξη» 

(Α΄, Β΄, Γ΄ γυµνασίου) στην εξαρτηµένη µεταβλητή «αρνητικές αθλητικές 

συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού, και η 7η µηδενική υπόθεση, που αναφέρει ότι 

δεν υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των ανεξάρτητων παραγόντων «φύλο» (αγόρια, 

κορίτσια) και «τάξη» (Α΄, Β΄, Γ΄ γυµνασίου) ως προς την εξαρτηµένη µεταβλητή 

«αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» του τίµιου παιχνιδιού.  

 Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν προηγούµενες έρευνες οι οποίες 

βρήκαν διαφορές ως προς το φύλο του δείγµατος, µε τα αγόρια να εµφανίζουν 

περισσότερες «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» σε σχέση µε τα κορίτσια, τόσο 

στο µάθηµα της φυσικής αγωγής (Bredemeier, 1994; 1995), όσο και στο χώρο του 

αθλητισµού (Bredemeier & Shields, 1984a, 1984b; 1986). Το αποτέλεσµα αυτό 

έρχεται σε αντίθεση µε άλλες έρευνες στο χώρο της φυσικής αγωγής και του 

αθλητισµού, οι οποίες δεν αποκάλυψαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ αθλητών και µη 

αθλητών (Beller & Stoll, 1995; Hall, 1981) ή µεταξύ των δύο φύλων (Proios, 2005). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, η παρούσα έρευνα στο χώρο της 

φυσικής αγωγής κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα: α) οι «θετικές αθλητικές 

συµπεριφορές» σχετίζονται σηµαντικά µε την ικανοποίηση από το µάθηµα, το κλίµα 

παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» και το προσανατολισµό στο «έργο», ενώ 

αντίθετα οι «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» σχετίζονται µε το κλίµα 

παρακίνησης µε έµφαση στην «επίδοση» και τον προσανατολισµό στο «εγώ»,               

β) ο προσανατολισµός στο «έργο», ο προσανατολισµός στο «εγώ», η ικανοποίηση 

από το µάθηµα και το κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στη «µάθηση» αποτελούν 

σηµαντικοί παράγοντες πρόβλεψης των «θετικών αθλητικών συµπεριφορών», ενώ 

αντίθετα, ο προσανατολισµός στο «εγώ», η ικανοποίηση από το µάθηµα και το κλίµα 

παρακίνησης µε έµφαση στην «επίδοση» αποτελούν σηµαντικοί παράγοντες 

πρόβλεψης των «αρνητικών αθλητικών συµπεριφορών», γ) τα παιδιά του γυµνασίου 

εµφανίζουν περισσότερο «θετικές» και λιγότερο «αρνητικές» αθλητικές συµπερι-

φορές, δ) ο µέσος όρος των µαθητών και µαθητριών στις «θετικές αθλητικές 

συµπεριφορές» µειώνεται σταδιακά (χωρίς στατιστικά σηµαντική διαφορά) καθώς 

µεγαλώνουν ηλικιακά, ε) τα αγόρια εµφανίζουν υψηλότερες τιµές «αρνητικών 

αθλητικών συµπεριφορών» σε σχέση µε τα κορίτσια και στ) ο µέσος όρος των 

µαθητών και µαθητριών στις «αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές» αυξάνεται 

σταδιακά (χωρίς στατιστικά σηµαντική διαφορά) καθώς µεγαλώνουν ηλικιακά. 

 Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα πιθανότατα να οφείλονται στον δασκα-

λοκεντρικό χαρακτήρα του ελληνικού σχολείου, στην µη εφαρµογή οργανωµένων 

προγραµµάτων ηθικής ανάπτυξης, στην έλλειψη επιµόρφωσης των καθηγητών/τριών 

φυσικής αγωγής σε θέµατα ανάπτυξης της ηθικής συµπεριφοράς, στα πρότυπα βίας 

που προβάλλονται συνεχώς από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στην γενικότερη 

κάµψη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας σε θέµατα ηθικών αξιών. 

 

Πρακτικές εφαρµογές 

 Για την καλύτερη λειτουργία του µαθήµατος της φυσικής αγωγής και την 

ανάπτυξη και διατήρηση του ηθικού διαλογισµού των παιδιών σε υψηλά επίπεδα 

πρέπει: α) να χρησιµοποιηθούν στο µάθηµα της φυσικής αγωγής προγράµµατα-
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µοντέλα, τα οποία να δίνουν έµφαση στη συναισθηµατική, ηθική και κοινωνική 

ανάπτυξη των µαθητών. Τέτοια είναι το µοντέλο της προσωπικής και κοινωνικής 

υπευθυνότητας του Hellison (1985) «Teaching Personal and Social Responsibility 

(TPSR)» και το µοντέλο της αθλητικής εκπαίδευσης του Siedentop (1994) «Sport 

Education Model», β) να επιµορφωθούν οι καθηγητές/τριες φυσικής αγωγής σε 

θέµατα ανάπτυξης της ηθικής συµπεριφοράς, γ) να υιοθετηθούν στο µάθηµα της 

φυσικής αγωγής, τόσο από τους µαθητές/τριες, όσο και από τους καθηγητές/τριες, 

στόχοι µε έµφαση στη µάθηση και την προσωπική βελτίωση, δ) να χρησιµοποιηθούν 

νέες, ευχάριστες, διασκεδαστικές και δηµιουργικές ασκήσεις, οι οποίες δεν αυξάνουν 

τον ανταγωνισµό και µέθοδοι διδασκαλίας µε µαθητοκεντρικό χαρακτήρα. 

 

Προτάσεις για µελλοντικές έρευνες  

 Οι προτάσεις για µελλοντικές έρευνες στο χώρο της φυσικής αγωγής και του 

αθλητισµού, που συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω, προκύπτουν κυρίως από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά και από την παρούσα έρευνα. Προτείνεται εποµένως 

να εξεταστούν: α) οι τυχόν διαφορές στα επίπεδα της ηθικής συµπεριφοράς µεταξύ 

των δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων για να αποκαλυφθούν σε µεγαλύτερο βαθµό 

τα επίπεδα και η πορεία της ηθικής σκέψης των µαθητών και µαθητριών στην 

σχολική τους ηλικία, β) η σχέση της ηθικής συµπεριφοράς στο µάθηµα της φυσικής 

αγωγής µε άλλους παράγοντες, όπως είναι η αυτοαντίληψη, η ηθική ατµόσφαιρα 

κοκ., β) το επίπεδο ηθικής των καθηγητών φυσικής αγωγής, γ) η επίδραση των 

διαφορετικών µεθόδων διδασκαλίας στην ηθική ανάπτυξη των µαθητών/τριών, δ) η 

επίδραση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στον ηθικό διαλογισµό των παιδιών, ε) η 

ύπαρξη διαφορών στην ηθική σκέψη µεταξύ παιδιών ελληνικής καταγωγής και άλλων 

χωρών και στ) οι διαφορές στον ηθικό διαλογισµό µεταξύ µαθητών/τριών που 

αθλούνται συστηµατικά και οργανωµένα σε ένα αθλητικό σύλλογο και των 

µαθητών/τριών που δεν συµµετέχουν σε οργανωµένες, εξωσχολικές αθλητικές 

δραστηριότητες. 

 Εν κατακλείδι, οι καθηγητές/τριες φυσικής αγωγής πρέπει να εκπαιδευτούν 

πάνω σε θέµατα ανάπτυξης της ηθικής συµπεριφοράς και να δώσουν περισσότερη 

έµφαση στη συναισθηµατική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Τα 

αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης προσφέρουν µια περιγραφική βάση για την 

περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας στους χώρους της ηθικής συµπεριφοράς και της 

φυσικής αγωγής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Ερωτηµατολόγια Έρευνας 

 

 

 

 

 

∆ηµογραφικά στοιχεία δείγµατος 

(φύλο, ηλικία, σχολείο, τάξη, τµήµα) 

 

Κλίµακα ικανοποίησης για το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής  

(Duda & Nicholls, 1992) 

 

Ερωτηµατολόγιο Αντίληψης Κλίµατος Παρακίνησης στο µάθηµα Φυσικής 

Αγωγής 

(Συντοµευµένη µορφή του LAPOPEQ, Papaioannou, 1998) 

 

Ερωτηµατολόγιο Προσωπικών Προσανατολισµών 

(Duda, 1989a) 

 

Ερωτηµατολόγιο Τίµιου Παιχνιδιού στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής 

(Χασάνδρα, Γούδας, Χατζηγεωργιάδης & Θεοδωράκης, 2002) 
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Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας 
ΤΕΦΑΑ 

 
ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
 

Για κάθε ερώτηση δείξτε ̟όσο συµφωνείτε ή ̟όσο διαφωνείτε βάζοντας σε 

κύκλο µία µόνο α̟ό τις ̟ιθανές 5 α̟αντήσεις. ∆εν υ̟άρχουν σωστές ή λάθος 

α̟αντήσεις. Αν συµφωνείτε ̟ολύ µε την ερώτηση κυκλώστε το (ΣΑ), αν 

συµφωνείτε, αλλά λιγότερο κυκλώστε το (Σ). Αν είστε α̟όλυτα σίγουροι ότι 

διαφωνείτε τελείως κυκλώστε το (∆Α), αν διαφωνείτε λίγο λιγότερο κυκλώστε 

το (∆). Αν ούτε συµφωνείτε – ούτε διαφωνείτε, κυκλώστε την ̟αύλα ( - ). Είναι 

σηµαντικό να α̟αντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. 

 
Συµ̟ληρώστε τα στοιχεία σας: 

Φύλο: Μαθητής �   Μαθήτρια �    Σχολείο:…………………. 

Τάξη: ∆ηµοτικό �    Γυµνάσιο �    Λύκειο �    Τµήµα:…….. 

Ηλικία  Γράψτε την ακριβή ηµεροµηνία γέννησης:      

Ηµεροµηνία / Μήνας / Χρόνος 

_______/______ /_______ 

 
 

Κλίµακα ικανο̟οίησης για το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής 

(Duda & Nicholls, 1992) 
 

 
 Στο µάθηµα της φυσικής αγωγής γενικά… 
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 …βρίσκω το µάθηµα ενδιαφέρον ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

 …µου αρέσει το µάθηµα  ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

 …είµαι ̟λήρως αφοσιωµένος/αφοσιωµένη στο 
µάθηµα  

ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

 …διασκεδάζω  ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

 …δεν καταλαβαίνω ̟ώς ̟ερνά η ώρα  ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 
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Ερωτηµατολόγιο Αντίληψης Κλίµατος Παρακίνησης 

στο µάθηµα Φυσικής Αγωγής 

(Συντοµευµένη µορφή του LAPOPEQ , Papaioannou , 1998) 

 

Σ’ αυτή την τάξη γυµναστικής … 
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…ο\η γυµναστής/στρια ικανο̟οιείται ̟ερισσότερο όταν 

ο̟οιοσδή̟οτε µαθητής µαθαίνει κάτι καινούργιο 
ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

…ο\η γυµναστής/στρια ενισχύει τον ανταγωνισµό µεταξύ των 

µαθητών 
ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

…ο\η γυµναστής/στρια δείχνει α̟όλυτα ικανο̟οιηµένος όταν οι 

µαθητές βελτιώνονται µετά α̟ό σκληρή ̟ροσ̟άθεια 
ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

… µόνο οι µαθητές ή µαθήτριες ̟ου ̟ετυχαίνουν τις καλύτερες 

ε̟ιδόσεις αµείβονται 
ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

…ο\η γυµναστής/στρια ε̟ιµένει ότι τα λάθη µας είναι µέρος της 

µάθησης 
ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

…ο\η γυµναστής/στρια ε̟αινεί τους µαθητές µόνο όταν είναι 

καλύτεροι ή καλύτερες α̟ό τους συµµαθητές ή συµµαθήτριές τους 
ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

…ο\η γυµναστής/στρια ικανο̟οιείται α̟όλυτα όταν ο καθένας 

κατορθώνει και βελτιώνεται στις ασκήσεις 
ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

…ο\η γυµναστής/στρια ε̟αινεί τους µαθητές ή µαθήτριες όταν τα 

καταφέρνουν καλύτερα α̟ό τους συµµαθητές ή συµµαθήτριές τους 
ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

…ο\η γυµναστής/στρια ̟ροσέχει ιδιαίτερα στο κατά ̟όσο 

βελτιώνοµαι στις ασκήσεις 
ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

…ο\η γυµναστής/στρια φροντίζει να βεβαιωθεί ότι καταλαβαίνω µια 

άσκηση ̟ροτού ̟ροχωρήσουµε σε µια άλλη 
ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

… ο τρό̟ος ̟ου γίνεται το µάθηµα µε βοηθάει να µάθω ̟ώς να 

γυµνάζοµαι µόνος µου 
ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

…ο\η γυµναστής/στρια ̟ροσέχει µόνο τις καλύτερες ε̟ιδόσεις ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

…οι µαθητές ενθαρρύνονται να ̟αίζουν καλύτερα α̟’ ότι οι 

συµµαθητές τους 
ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 
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Ερωτηµατολόγιο Προσω̟ικών ̟ροσανατολισµών 

(Duda , 1989a) 

 

Αισθάνοµαι α̟όλυτα ε̟ιτυχηµένος ή ε̟ιτυχηµένη στο µάθηµα 

φυσικής αγωγής όταν … 
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…µαθαίνω µια νέα άσκηση κι αυτό µε κάνει να ασκηθώ ̟ερισσότερο ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

…είµαι ο καλύτερος  ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

… µαθαίνω κάτι ̟ου είναι διασκέδαση να κάνω ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

… είµαι ο µόνος ̟ου µ̟ορεί να κάνει το ̟αιχνίδι ή την άσκηση ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

… µαθαίνω µια νέα άσκηση ̟ροσ̟αθώντας σκληρά ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

… οι άλλοι τα κάνουν θάλασσα ενώ εγώ όχι ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

… εργάζοµαι ̟ραγµατικά σκληρά ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

… οι άλλοι δεν µ̟ορούν να τα ̟αν τόσο καλά όσο εγώ  ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

… κάτι ̟ου µαθαίνω µε κάνει να θέλω να ̟άω να ασκηθώ 

̟ερισσότερο 
ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

… σκοράρω τους ̟ερισσότερους ̟όντους\ γκολ κλ̟. ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

… µια άσκηση ̟ου µαθαίνω είναι ̟ραγµατικά σωστή ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

… µ̟ορώ να τα ̟άω καλύτερα α̟ό τους φίλους µου ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

…κάνω ότι καλύτερο µ̟ορώ ΣΑ Σ - ∆ ∆Α 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:37 EEST - 54.219.128.100



 68 

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Για να α̟αντήσεις διάβασε την ̟ρόταση και κύκλωσε, ανάλογα µε το 

̟όσο συχνά συµβαίνει αυτό σε σένα, έναν α̟ό τους αριθµούς ̟ου σηµαίνουν: 

1=Ποτέ   2=Σχεδόν Ποτέ   3=Μερικές Φορές   4=Σχεδόν Πάντα   5=Πάντα 

Ερωτηµατολόγιο Τίµιου Παιχνιδιού στη µάθηµα της Φυσικής Αγωγής 

(Χασάνδρα, Γούδας, Χατζηγεωργιάδης & Θεοδωράκης, 2002) 

 

 

 

Όταν ̟αίζουµε ̟αιχνίδια… 
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…υ̟οστηρίζω τους συµ̟αίκτες µου 5 4 3 2 1 

…̟ροσ̟αθώ να εκνευρίσω τους αντι̟άλους 5 4 3 2 1 

…κλέβω 5 4 3 2 1 

…συγχαίρω τους αντι̟άλους όταν χάνω 5 4 3 2 1 

…βοηθάω τους συµ̟αίκτες µου 5 4 3 2 1 

…̟ροσ̟αθώ να ενοχλώ τους αντι̟άλους 5 4 3 2 1 

…ε̟ιβραβεύω τις καλές ̟ροσ̟άθειες των συµ̟αικτών µου 5 4 3 2 1 

…µιλάω άσχηµα στους αντι̟άλους 5 4 3 2 1 

…θέλω να κλέβω 5 4 3 2 1 

…δίνω το χέρι στον αντί̟αλο ανεξάρτητα αν κέρδισα ή 
έχασα 

5 4 3 2 1 

…κλέβω αν αυτό µε βοηθάει να κερδίσω 5 4 3 2 1 

…̟ροσ̟αθώ να κάνω τους αντι̟άλους να θυµώσουν 5 4 3 2 1 

…συµ̟αραστέκοµαι στους συµ̟αίκτες µου 5 4 3 2 1 

…στο τέλος δίνω το χέρι στους αντι̟άλους  5 4 3 2 1 

…κλέβω αν είµαι σίγουρος ότι δεν θα µε ̟ιάσουν 5 4 3 2 1 

…συγχαίρω τον αντί̟αλο για µια καλή α̟όδοση 5 4 3 2 1 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ!!! 
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