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ψΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η α νά πτυ ξη η θι κών προ σα να τολι σμών των μα θη τών και η α πο φυ γή ε πι θε τι κών 
συ μπε ρι φο ρών α πο τε λεί βα σικό σκο πό της εκ παί δευ σης. Το μά θη μα Φυ σι κής 
Α γω γής προ σφέ ρε ται για την ανά πτυ ξη η θι κών προ τύ πων και τη δια μόρ φω ση 

Περίληψη

ε νός πλαι σί ου για την α πο φυ γή ε πι θε τι κών συ μπε ρι φο ρών. Στην πα ρού σα έ ρευ να με λε τή θη κε 
η σχέ ση των προσα να το λι σμών ε πί τευ ξης μα θη τών με τους η θι κούς προ σα να το λι σμούς κα
θώς και την α ντί λη ψη της ε πι θε τι κό τη τας που α να πτύσ σε ται στο μά θη μα φυ σι κής α γω γής. Το 
δείγ μα α πο τέ λε σαν 300 μα θη τές και μα θή τριες γυ μνα σί ων (Μ.Ο.η λι κί ας=13.43, Τ.Α. = .82). Στην 
έρευ να χρη σι μο ποι ή θη κε το Ε ρω τη μα το λό γιο Προ σα να το λι σμών Ε πί τευ ξης Στό χων (Ε.Π.Ε.Σ.), 
η Πο λυ διά στα τη Κλί μα κα Η θι κών Προ σα νατο λι σμών στον Α θλη τι σμό (Π.Κ.Η.Π.Α.), και το Ε ρω
τη μα το λό γιο Ε πι θε τι κό τη τας στον Α θλη τι σμό (Ε.Ε.Α.). Α πό την α νά λυ ση συ σχέ τι σης προ έ κυ
ψε ό τι ο προ σα νατο λι σμός στον ε αυ τό έ χει χα μη λή αλ λά στα τι στι κά ση μα ντι κή σχέ ση με τις 
παρα μέ τρους των η θι κών προ σα να το λι σμών και την α ντί λη ψη της ε πι θε τι κό τητας. Μα θη τές 
με προ σα να το λι σμό στο έρ γο εμ φά νι σαν μέ τρια σχέ ση με τους ηθι κούς προ σα να το λι σμούς, 
ε νώ δεν πα ρα τη ρή θη κε στα τι στι κά ση μα ντι κή σχέ ση με την ε πι θε τι κό τη τα. Ε πί σης, δεν πα ρα
τη ρή θη καν στα τι στι κά ση μα ντικές δια φο ρές στην α ντί λη ψη της ε πι θε τι κό τη τας και στα δύ ο 
φύ λα. Α πό τα α ποτε λέ σμα τα της έ ρευ νας προ κύ πτει ό τι η υ ιο θέ τη ση προ σα να το λι σμού στο 
έργο ε πη ρε ά ζει την α ντί λη ψη της ε πι θε τι κό τη τας των μα θη τών. Η α νά λυ ση τροχιάς έ δει ξε ό τι 
οι προ σα να το λι σμοί ε πί τευ ξης στό χων και οι προ σα να το λισμοί η θι κής α θλη τι κής συ μπε ρι φο ράς 
προ βλέ πουν σε μι κρό βαθ μό την ε πι θετι κή συ μπε ρι φο ρά στο μά θη μα φυ σι κής α γω γής.

Λέξεις κλειδιά: Προ σα να το λι σμοί ε πί τευ ξης στό χων, προ σα να το λι σμοί η θι κής                                
συ μπε ρι φο ράς στον α θλη τι σμό, ε πι θε τι κό τη τα, φυ σι κή α γω γή.
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