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Πε ρ ί  λη ψη

O σκο πός της με λέ της ή ταν να ε ξε τα στεί ο ρό λος της ι κα νο ποί η σης των βα σι κών ψυ χο λο-
γι κών α να γκών για αυ το νο μί α, για ι κανό τη τα και για σχέ σεις με άλ λους στην πρό γνω ση των 
α σκη σιο γε νών συ ναι σθη μά των της α να ζω ο γό νησης, του αι σθή μα τος γα λή νης, της σω μα τι κής 
ε ξά ντλη σης και της θε τι κής δέσμευ σης. Δε δο μέ να συλ λέ χθηκαν α πό 423 Έλλη νες α σκού-
με νους μέ σω ε ρω τη μα το λο γί ων που συ μπλή ρω σαν στο γυ μνα στή ριο. Ιε ραρ χι κές α να λύσεις 
πα λιν δρό μη σης έ δει ξαν ό τι οι α νά γκες για ι κα νό τη τα και για σχέ σεις με άλ λους σε ε πί πε δο 
πε δί ου και η α νά γκη για ι κα νό τη τα σε ε πί πε δο κα τά στα σης προ έ βλε ψαν την α να ζω ο γό νη ση/
θε τι κή δέ σμευ ση. Η α νά γκη για ι κα νό τητα σε ε πί πε δο πε δί ου προ έ βλε ψε το αί σθη μα γα λή νης. 
Η α νά γκη για σχέ σεις με άλ λους σε ε πί πε δο κα τά στα σης προ έ βλε ψε αρ νη τι κά τη σω μα τι κή 
ε ξά ντλη ση. Ε πι πρό σθε τα, ό λα τα συ ναι σθή μα τα προ βλέ φθη καν και α πό την υ πο στή ρι ξη της 
αυ το νο μί ας α πό το γυ μνα στή σε ε πί πε δο κα τά στα σης. Τα α πο τε λέ σμα τα υ ποστή ρι ξαν τις υ πο-
θέ σεις της θε ω ρί ας των βα σι κών ψυ χο λο γι κών α να γκών στο πλαί σιο της θε ω ρί ας του αυ τό-
κα θο ρι σμού α να φο ρι κά με τα συ γκε κρι μέ να α σκη σιο γε νή συ ναι σθή μα τα.

Λέ ξεις κλει διά: θε ω ρί α του αυ τό-κα θο ρι σμού, αυ το νο μί α, ι κα νό τη τα, σχέ σεις με άλ λους, ψυ χο λο γι-
κές α ντι δρά σεις στην ά σκη ση, φυ σι κή δρα στηριό τη τα.
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