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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Τζαβίδας Κ., Κολοβελώνης Α., Καμινάρης Ε. 
 
GRADE AND GENDER DIFFERENCES IN ELEMENTARY AND SECONDARY STUDENTS’ ATTITUDES 
TOWARDS SCHOOL PHYSICAL EDUCATION 
K. Tzavidas, A. Kolovelonis, E. Kaminaris 
 
Οι στάσεις εκφράζουν τις απόψεις, ιδέες και κρίσεις καθώς επίσης και το βαθμό θετικής ή αρνητικής εκτίμησης 
των ατόμων σχετικά με κάποιο θέμα. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι στάσεις επηρεάζουν ως ένα σημείο τη 
συμπεριφορά του ατόμου, κινητοποιώντας το να δράσει προς μία κατεύθυνση. Σκοπός της παρούσας έρευνας 
ήταν να εξετάσει τις διαφορές τάξης και φύλου στις στάσεις των μαθητών/τριών ως προς το μάθημα φυσικής 
αγωγής (Φ.Α.) στο σχολείο. Συμμετείχαν 1352 μαθητές/τριες (Ν=662 αγόρια και Ν=690 κορίτσια) Ε΄ 
δημοτικού, Α΄ και Γ΄ γυμνασίου και B΄ λυκείου 11 πόλεων της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας οι οποίοι/ες 
συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο (Theodorakis, 1994) κατάλληλα διαμορφωμένο για το σκοπό της έρευνας. Η 
μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης και οι post hoc συγκρίσεις έδειξαν συνεχή μείωση των θετικών στάσεων 
των αγοριών αλλά και των κοριτσιών για το μάθημα Φ.Α. καθώς μεταβαίνουν από την Ε΄ δημοτικού, στην Α΄ 
και Γ΄ γυμνασίου χωρίς ωστόσο περαιτέρω μεταβολή των στάσεών τους στη Β΄ λυκείου. Παρατηρήθηκε επίσης 
ότι τα αγόρια ανέφεραν θετικότερες στάσεις για το μάθημα σε σύγκριση με τα κορίτσια σε όλες τις παραπάνω 
τάξεις. Τα αποτελέσματα αυτά υπαγορεύουν την ανάγκη υλοποίησης του μαθήματος Φ.Α. κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να γίνει περισσότερο ελκυστικό κι ενδιαφέρον για τους μαθητές/τριες ιδιαίτερα των μεγάλων τάξεων και 
ειδικότερα για τα κορίτσια, επηρεάζοντας έτσι θετικά τις στάσεις τους απέναντι στη σχολική φυσική αγωγή.  
 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 
Ζαρώτης Γ., Αθαναηλίδης Ι., Πρώιος Μ., Κατσαγκόλης Α. 
 
MOTIVATIONS OF SPORT ACTIVITIES ON FREE TIME 
G. Zarotis, I. Athanailidis, M. Proios, A. Katsagkolis 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση 13 ερευνών με θέμα, αθλητική δράση στον ελεύθερο χρόνο, εκ 
των οποίων μπορεί να συναχθεί μία σειρά κατάταξης των κινήτρων. Ακόμα και αν δεν παρουσιάζουν όλοι οι 
συγγραφείς μία ιεραρχία κινήτρων στις έρευνές τους, κατά την αξιολόγηση των υπαρχόντων στοιχείων, θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί εκ των υστέρων, μία σειρά κατάταξης των κινήτρων για τον ελεύθερο χρόνο. Για τη 
δημιουργία μίας λίστας κατάταξης σημασία έχουν κυρίως τα τρία πρώτα κίνητρα, γιατί με τον αριθμό αυτό 
μπορούν να συγκριθούν όλες οι μελέτες. Η συντριπτική κυριαρχία του κινήτρου υγεία και καλή φυσική 
κατάσταση στις ανωτέρω μελέτες εγείρει το ερώτημα αν και κατά πόσον το κίνητρο αυτό συσχετίζεται με άλλα 
κίνητρα για άθληση. Το ερώτημα αυτό έχει ενδιαφέρον, αφού ήδη επισημάνθηκε ότι δεν μπορεί να διατηρηθεί 
ένας διαρκής δεσμός με την άθληση αποκλειστικά και μόνον με το κίνητρο υγεία (NEUMANN, 1976 • ALLMER, 
1982 • WYDRA, 1985 • SINGER, 1986 • OPASCHOWSKI, 1987 • BREHM & KURZ, 1988). Από τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων προκύπτουν συχνότερα οι συνδυασμοί κινήτρων ψυχικά βίωματα (επτά συσχετισμοί) μαζί με 
την υγεία καθώς και την ευεξία (δύο συσχετισμοί) και η κοινωνική διάσταση (δυο συσχετισμοί). Ο συνδυασμός 
με το κίνητρο εμφάνιση / σώμα παρουσιάζεται μόνον μία φορά. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την άποψη 
ότι ειδικότερα οι λόγοι παρακίνησης για ψυχικά  βιώματα ενισχύουν το κίνητρο υγεία και έχουν τις πιο 
σημαντικές λειτουργίες στη σταθεροποίηση μίας αθλητικής δραστηριότητας στον ελεύθερο χρόνο στην πορεία 
της ζωής του κάθε ατόμου. 
 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
Ζαρώτης Γ., Αθαναηλίδης Ι., Κατσαγκόλης Α., Παπαδόπουλος Δ. 
 
CHANGING VALUES IN SOCIETY AND EFFECTS IN SPORT 
G. Zarotis, I. Athanailidis, A. Katsagkolis, D. Papadopoulos 
 




