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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΤΩΝ ΚΙ-
ΝΗΤΡΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΉΣ ΤΗΣ ΕΠΙ-
ΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΣΤΗ 
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΥΡΔΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΚΟΥΚΗΣ                     

& ΕΛΕΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

To ιεραρχικό μοντέλο των στόχων επιδίωξης και αποφυγής της επίτευξης ανα-
πτύχθηκε στην εκπαιδευτική ψυχολογία και μεταφέρθηκε στο χώρο του αθλητι-
σμού. Ωστόσο, ο αθλητισμός περιλαμβάνει επιμέρους πεδία, αγωνιστικός αθλη-

Περίληψη

τισμός, η φυσική αγωγή και η αναψυχή, που αποτελούν διαφορετικά περιβάλλοντα επίτευ-
ξης. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής του ιε-
ραρχικού μοντέλου των στόχων επιδίωξης και αποφυγής της επίτευξης στα τρία αυτά πεδία. 
Στην πρώτη έρευνα το δείγμα αποτέλεσαν 70 αθλητές/τριες κολύμβησης με μέσο όρο ηλικί-
ας  14.75 έτη (SD = 1.33).  Οι αθλητές/τριες συμπλήρωσαν το Ερωτηματολόγιο Στόχων Επι-
δίωξης και Αποφυγής της Επίτευξης (ΕΣΕΑΕ) κατάλληλα προσαρμοσμένο για τον αθλητι-
σμό, και ένα ερωτηματολόγιο εκτίμησης της ανάγκης για επιτυχία, του φόβου για αποτυχία, 
των προσδοκιών για επίδειξη ικανότητας και τα εσωτερικά κίνητρα. Η απόδοση εκτιμήθηκε 
με βάση την ατομική και την καλύτερη ετήσια επίδοση των αθλητών/τριών. Τα αποτελέσμα-
τα της πρώτης έρευνας υποστήριξαν τις προτεινόμενες από το θεωρητικό μοντέλο σχέσεις. 
Στη δεύτερη έρευνα το δείγμα αποτέλεσαν 129 μαθητές/τριες γυμνασίου με μέσο όρο ηλι-
κίας 12.87 έτη (SD = 1.10).  Οι μαθητές/τριες συμπλήρωσαν μια τροποποιημένη για τη σχο-
λική φυσική αγωγή μορφή του ΕΣΕΑΕ και την Κλίμακα Εσωτερικών Κινήτρων. Τα αποτελέ-
σματα της δεύτερης έρευνας έδειξαν ότι ο στόχος για μάθηση επηρεάζει θετικά τα εσωτε-
ρικά κίνητρα, ενώ ο στόχος για αποφυγή της επίτευξης αρνητικά. Στην τρίτη έρευνα το δείγ-
μα αποτέλεσαν 159 συμμετέχοντες σε ιδιωτικά γυμναστήρια με μέσο όρο ηλικίας 27.50 έτη 
(SD = 8.38). Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν μια τροποποιημένη για περιβάλλον αναψυχής 
μορφή του ΕΣΕΑΕ, και ένα ερωτηματολόγιο εκτίμησης της ανάγκης για επιτυχία, του φόβου 
για αποτυχία, των προσδοκιών για επίδειξη ικανότητας και τα εσωτερικά κίνητρα. Τα αποτε-
λέσματα της τρίτης έρευνας προσέφεραν έρεισμα στην εφαρμογή του μοντέλου στην ανα-
ψυχή. Τα ευρήματα των τριών ερευνών υποστηρίζουν την εφαρμογή του ιεραρχικού μοντέ-
λου των στόχων επιδίωξης και αποφυγής της επίτευξης στα διαφορετικά περιβάλλοντα επί-
τευξης του αθλητισμού.   
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