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Ει σα γω γή

Ημελέτητωνκινήτρωνέχειιδιαίτερηση
μασίαγιατηνέρευναστοναθλητισμόκαιτη
φυσική δραστηριότητα, καθώς οι διαφορε
τικέςστρατηγικέςπαρακίνησηςδύνανταινα
επηρεάζουνδιαφορετικάτηγνώση,τοσυναί
σθημακαιτησυμπεριφοράτωναθλητών.Τις
τελευταίεςδύοδεκαετίεςένααπόταθεωρη
τικάπλαίσιαπουαπόκτησανπροβάδισμαστη
μελέτη των κινήτρωνστοναθλητισμό είναι
το κοινωνικογνωστικό μοντέλο που στηρί
ζεταιστηνθεωρίαεπίτευξηςστόχων(Ames
&Archer,1988.Duda,1992.Dweck,1986.
Nicholls, 1984, 1989. Roberts, 1992. Rob
erts&Treasure,1995a,1995b).

Είναιευρύτεραγνωστόότιοιστόχοιεπί
τευξηςαποτελούνσυνδυαστικήκαισυστημα
τικήπροσέγγισηστημελέτητηςανθρώπινης
παρακίνησης,καθώςαποκαλύπτουνόχιμόνο
τιςαιτίες τηςευχαρίστησηςσεπεριβάλλον
μάθησηςαλλάκαιτακριτήριαμιαςεπιτυχη
μένηςεπίδοσης (Pintrich,2000).Τρίαείναι
τα βασικά σημεία της συγκεκριμένης θε
ωρίας.Αρχικάυποστηρίζεταιότιηεπίδειξη
ικανότηταςπαίζεικαθοριστικόρόλογιατην
παρακίνησηκαισχετίζεταιμετονκαθορισμό
στόχων δράσης. Κατόπιν υποστηρίζεται ότι
η μεταβλητή της παρακίνησης για επίτευξη
είναι πολυδιάστατη. Τέλος, διαφαίνεται ότι
οι στόχοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
όσοναφοράτααποτελέσματατηςπαρακίνη
σης,γιατίπαρέχουνμιαβάσηγιατηνκρίση
τηςικανότηταςκαιτουορισμούτηςεπιτυχίας
ήαποτυχίας(Weiss&FerrerCaja,2002).

Στόχοι Ε πί τευ ξης

Οι στόχοι επίτευξης παρουσιάζουν μια
οπτικήγωνιάμέσααπότηνοποίαοιάνθρω

ποιβλέπουντηνεπιτυχία.Υπάρχουνδύοδια
φορετικοί τρόποι αξιολόγησης της απόδο
σηςήικανότητας.Οπρώτοςεστιάζεταιστην
αυτόαναφερόμενη μάθηση και ονομάζεται
‘στόχοςμάθησης’,ενώοδεύτεροςδίνειέμ
φασηστησύγκρισητηςικανότηταςαναφο
ρικάμετουςάλλουςκαιονομάζεται‘στόχος
απόδοσης’(Pintrich,2000).Ότανεπικρατούν
οι στόχοι μάθησης τα άτομα βιώνουν την
επιτυχία μέσα από τη σκληρή προσπάθεια
καιβελτιώνουντηνικανότητάτουςμεοποια
δήποτε δραστηριότητα καταγίνονται. Στην
περίπτωσηαυτή,τοαίσθηματηςικανότητας
είναιάρρηκτασυνδεδεμένομετηνπροσωπι
κήβελτίωση,ωςάμεσοαποτέλεσματηςκα
ταβαλλόμενηςπροσπάθειας.Στοναντίποδα,
όταν υπάρχουν στόχοι απόδοσης γίνονται
κρίσειςκαιαξιολογήσειςγια τηνυποκειμε
νική επιτυχία μέσα από τη διαδικασία των
κοινωνικών συγκρίσεων. Πιο συγκεκριμέ
ναστουςστόχουςαπόδοσης τοάτομοαι
σθάνεται περισσότερο επιτυχημένο όταν η
απόδοσητουείναισυγκριτικάκαλύτερηαπό
τωνάλλωνήόταναποδίδειτοίδιομετους
άλλους αλλά με λιγότερη προσπάθεια. Η
υιοθέτησηκαιηπαγίωσηενόςεκ τωνδύο
προσανατολισμών σε στόχους αντανακλά
διαφορετικάστηναντίληψητηςικανότητας.

Οπροσανατολισμόςστονεαυτόστηρίζε
ταιστηδιαφοροποιούμενηαντίληψητηςικα
νότηταςόπουηπροσπάθειακαιηικανότητα
διακρίνονται ξεκάθαραωςαιτίες τωναπο
τελεσμάτων.Αντίθετα,ότανέναάτομοείναι
προσανατολισμένοστοέργοδενξεχωρίζει
τηνπροσπάθειααπότηνικανότητακαιπιστεύ
ειότιηβελτίωσημέσααπότηνπροσπάθεια
δηλώνει ικανότητα (Dweck, 1986.Nicholls,
1989).

Για την εκτίμηση ατομικών διαφορών
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σε καταστάσεις επίτευξης στόχων αναπτύ
χθηκεαπότουςDudaκαιNicholls(1992)η 
Κλίμακα Προσανατολισμού Επίτευξης Στό
χων(TEOSQ).Ηκλίμακαέχειμεταφραστεί
και προσαρμοστεί στα Ελληνικά από τους
Μπαρκούκης, Ζαχαριάδης, Αναστασιάδης,
Τσορμπατζούδη&Γρούιο(2003).

Κλί μα κι νή τρων

Ηεμπλοκήστηδιαδικασίαεπίτευξηςστό
χων εξαρτάται τόσο από παράγοντες προ
διάθεσης (προσανατολισμοί στόχων) όσο
και από παράγοντες κατάστασης (κλίμα κι
νήτρων). Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι
ταάτομαπου είναι προσανατολισμέναστο
έργοδιαθέτουνέναευρύτεροφάσμασυναι
σθηματικώνκαισυμπεριφορικώνπροτύπων,
ενώ άτομα στα οποία κυριαρχεί ο προσα
νατολισμόςστονεαυτόδιαθέτουνλιγότερο
προσαρμόσιμες στρατηγικές παρακίνησης
(Duda, 2001. Duda & Hall, 2000. Roberts,
2001).

Τοανέναάτομοπροσανατολίζεταιστο
έργοήστον εαυτό, εξαρτάται αφενόςμεν
απόδιαφορέςστηνπροσωπικότητακαιαφε
τέρουαπότιςδιαφορέςστοπεριβάλλον.Το
περιβάλλον ενός ατόμου δημιουργεί ένα
υπόβαθροπουεπηρεάζει τόσο τονκαθορι
σμότωνστόχωνεπίτευξηςπουθέτειτοάτο
μοόσοκαιτοντρόπομετονοποίοαποτιμά
τηναπόδοσήτου.Στηνεπίδρασητουπεριβάλ
λοντοςαναφέρεταικαιτοκλίμακινήτρωντο
οποίοαποτυπώνειτηναλληλεπίδρασημεταξύ
αυτώντωνεσωτερικώνδυνάμεων(Θεοδω
ράκης,Γούδας,&Παπαϊωάννου,1998).

Το κλίμα κινήτρων αναφέρεται στη δο
μήτωνστόχωνκαιστοπεριβάλλονπουδη
μιουργείται από τους άλλους και αποτελεί
σημαντικόπαράγοντατηςεπίτευξης(Duda&

Whitehead,1998).ΗAmes(1992)διέκρινε
δυο μορφές κλίματος  του προσανατολι
σμένουστημάθηση (έργο) και τουπροσα
νατολισμένου στην απόδοση (εαυτό). Όταν
υπάρχει εμπλοκή των αθλητών στην λήψη
αποφάσεων, όταν το δέσιμο της ομάδας
δενβασίζεταιστιςατομικέςτουςικανότη
τες,ότανηεπιτυχίαορίζεταικαιαποτιμάται
ωςαποτέλεσμα τηςατομικής προσπάθειας
καιβελτίωσηςκαιότανηανακάλυψηνέων
στρατηγικώνμάθησηςενθαρρύνεται,τότεεί
ναι περισσότεροπιθανόότιστουςαθλητές
θα εδραιωθεί ένα κλίμα προσανατολισμέ
νοστηνμάθηση.Απότηνάλλημεριά,όταν
κυριαρχούν οι διαπροσωπικές συγκρίσεις,
ότανοιεκτιμήσειςστηρίζονταισεκανονιστι
κάδεδομένακαιότανηομαδοποίησητων
αθλητώνστηρίζεταιστηνικανότητατους,τό
τεείναιπερισσότεροπιθανόότιστουςαθλη
τέςθαεδραιωθείένακλίμαπουείναιπρο
σανατολισμένοστηναπόδοση.

Σχέ ση Προ σα να το λι σμών Ε πί τευ ξης       
και Κλί μα τος Κι νή τρων

Οιπροσανατολισμοίστόχωνκαθώςκαι
τοκλίμακινήτρωνείναισημαντικάστοιχεία
τηςπαρακίνησης(Roberts,1992).Ηέρευνα
στοχώροτουαθλητισμούέδειξεότιοιαντι
λήψειςενόςκλίματοςμάθησηςσυνδέονται
με υψηλό προσανατολισμό μάθησης, ενώ
ηκυριαρχίακλίματοςαπόδοσηςσυνοδεύε
ται από υψηλό προσανατολισμό στον εαυ
τόκαιχαμηλόστημάθηση(Seifriz,Duda,&
Chi,1992.White,1996).

Σε σειρά μελετών δε δόθηκε ιδιαίτερη
βαρύτηταστηνανεξαρτησίααυτώντωνστό
χων (Nicholls, 1989. Fox, Goudas, Biddle,
Duda,&Armstrong,1994.Roberts,Treasure,
& Kavussanu, 1996).Ο Fox και οι συνερ
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γάτες του (1994) υποστήριξαν ότι από την
στιγμήπουοιδύοπροσανατολισμοίέχουν
διαφορετικέςεπιπτώσειςστακίνητραηεπιρ
ροή τους θα είναι διαφορετική και σε με
μονωμένες δοκιμασίες. Επιπλέον βρέθηκε
ότι ένας υψηλός προσανατολισμός στον
εαυτό δεν είναι επιζήμιος όταν συνοδεύ
εται από υψηλό προσανατολισμό μάθησης
(Fox, Goudas, Biddle, Duda, & Armstrong,
1994.Roberts,Treasure,&Kavussanu,1996.
Ntoumanis&Biddle,1998).Στοναθλητισμό
βρέθηκεότι ταάτομαμε ταυτόχροναυψη
λόπροσανατολισμόστημάθησηκαιχαμηλό
στονεαυτόαπολαμβάνουνπερισσότεροτην
ενασχόλησητουςμετοναθλητισμόαπόάτο
μαμεχαμηλόπροσανατολισμόστηνμάθηση
καιυψηλόστονεαυτό(Fox,Goudas,Biddle,
Duda,&Armstrong,1994).Επίσης,οRoberts 
καιοισυνεργάτες του (1996)διαπίστωσαν
ότι οι αθλητές με υψηλό προσανατολισμό
στη μάθηση, ανεξάρτητα από το επίπεδο
προσανατολισμούστονεαυτό,πιστεύουνότι
ηπροσπάθειαείναιηαιτίατηςεπιτυχίαςπε
ρισσότεροαπόαυτούςμεχαμηλόπροσανα
τολισμόστημάθηση.

ΟιWhiteκαιDuda(1994)βρήκανότιτα
άτομαμεπροσανατολισμόστονεαυτόήταν
περισσότεροπιθανόναεμφανίζουνανταγω
νιστικέςσυμπεριφορές,ενώοιπροσανατο
λισμένοι στη μάθηση δίνουν έμφαση στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην ευεξία, και σε
μικρότεροβαθμόστουςδεσμούς,στηνσχέ
σημεταξύτωνμελώντουσυνόλουκαιστον
ανταγωνισμό. Τα αποτελέσματα αυτά είναι
στηνίδιακατεύθυνσημεέρευνεςόπουβρέ
θηκεότιτοκλίμαμάθησηςσχετίζεταιθετικά
μετονπροσανατολισμόστημάθηση,ενώτο
κλίμααπόδοσηςσχετίζεταιμετονπροσανα
τολισμόστο εγώ (Newton,&Duda,1993.

Ebbeck,&Becker,1994.White,1998.Om
mundsenRoberts&Kavussanu,1998).

ΟιNtoumanisκαιBiddle(1998),γιατην
εκτίμηση του κλίματος κινήτρων, χρησιμο
ποίησαν το PMCSQ (Seifriz, Duda, & Chi,
1992)σεδείγμα146Βρετανώνφοιτητών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι
υψηλές τιμέςστοκλίμακινήτρωνγιααπό
δοσηπαρουσιάζοντανσταάτομαμευψηλό
προσανατολισμόστονεαυτόιδιαίτεραόταν
συνοδεύονταναπόχαμηλέςήμέτριεςτιμές
στονπροσανατολισμόστοέργο.Ενώυψη
λέςτιμέςστοκλίμακινήτρωνμεπροσανα
τολισμό στη μάθηση παρουσιάζονταν στα
άτομαμευψηλόπροσανατολισμόστοέργο
ανεξάρτητααπότιςτιμέςπροσανατολισμού
στονεαυτό.ΟιPensgaardκαιRoberts(2002)
σεέρευναπουπραγματοποίησανσεαθλητές
υψηλούαθλητικούεπιπέδουδιαπίστωσανότι
τομεγαλύτερομέροςτουδείγματόςτους,το
οποίοαποτελούνταναπόαθλητέςμευψηλό
προσανατολισμόστοέργοκαιμέτριοστον
εαυτό, αντιλαμβάνονταν να υπάρχει υψηλό
κλίμακινήτρωνμάθησηςστηνομάδατους,
ενώοιαντίστοιχεςτιμέςγιατοκλίμααπό
δοσηςήτανιδιαίτεραχαμηλές.

Σκο πός της έ ρευ νας

Απόταπαραπάνωδιαφαίνεταιότιυπάρ
χουναδιευκρίνιστασημείααναφορικάμετη
σχέσητωνστόχωνεπίτευξηςμετοκλίμακι
νήτρων.Ενώστονχώροτηςσχολικήςφυσι
κήςαγωγήςυπάρχουνέρευνεςστιςοποίες
έχειμελετήθηκεήσχέσητωνστόχωνμετο
κλίμακινήτρωνστησχολική τάξη (Παπαϊω
άννου,1995),απουσιάζουνοιέρευνεςαπό
ομαδικάαθλήματαόπουοιμορφέςτωναλ
ληλεπιδράσεωνδιαμορφώνουνσυγκεκριμέ
νεςπροδιαθέσειςσυμπεριφοράς.Έναςεπι
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πλέονλόγοςείναιότικαιοιπαράμετροιτου
κλίματοςκινήτρωνδενέχουνμελετηθείστο
άθληματηςΧειροσφαίρισης.

Μέ θο δος

Δείγμα

Στηνπαρούσαέρευνασυμμετείχαν307
αθλητέςκαιαθλήτριεςχειροσφαίρισης(168
άντρεςκαι139γυναίκες)διαφορετικώνηλι
κιακώνκατηγοριών(Μ.Ο.ηλικίας=16.3,Τ.Α.
=4.2).Όλοιοισυμμετέχοντεςαγωνίζονταν
σεσωματείακαισυλλόγουςτηςΒ.Ελλάδος
σε τμήματα παίδων κορασίδων, εφήβων
νεανίδωνκαθώςκαιανδρώνκαιγυναικών.

Όργαναμέτρησης

Κλί μα κα Προ σα να το λι σμών Ε πί τευ ξης 
Στό χων: Ηκλίμακαχρησιμοποιήθηκεγιατην
εκτίμησηδύοδιαστάσεων,τουπροσανατολι
σμούστοέργοκαιστονεαυτό(TEOSQ:Duda
& Nicholls, 1992). Έχει μεταφραστεί και
προσαρμοστείσταΕλληνικάαπότουςΜπαρ
κούκη, Ζαχαριάδη, Αναστασιάδη, Τσορμπα
τζούδη,καιΓρούιο (2003).Ηκλίμακααπο
τελείται από 13 ερωτήσεις, επτά από τις
οποίεςαναφέρονταιστον προσανατολισμό
στημάθησηκαιέξιστονεαυτό.Παράδειγμα
ερωτήματος για τον προσανατολισμό στην
μάθησηείναι«αισθάνομαιεπιτυχημένοςστο
άθληματηςχειροσφαίρισηςότανμαθαίνω
μια νέα άσκηση προσπαθώντας σκληρά».
Παράδειγμαερωτήματοςγιατονπροσανα
τολισμόστον εαυτό είναι «αισθάνομαι επι
τυχημένοςστοάθληματηςχειροσφαίρισης
ότανπετυχαίνωταπερισσότερατέρματαστα
παιχνίδια». Οι συμμετέχοντες έδωσαν τις
απαντήσειςτουςσε5βάθμιακλίμακατύπου
Likert,(1διαφωνώαπόλυταως5συμφωνώ

απόλυτα).
Ε ρω τη μα το λό γιο του Α ντι λαμ βα νό με νου 

Κλί μα τος Πα ρα κίνη σης στον Α θλη τι σμό-2:  
Τοερωτηματολόγιοχρησιμοποιείταιγιατην
εκτίμησητηςαντίληψηςτωνπαικτώνγιατο
κλίμα κινήτρων που επικρατεί στην ομάδα
(PMCSQ2: Newton, Duda, & Yin, 2000).
Στην Ελληνική γλώσσα έχει μεταφραστεί
από τους Γεώργαινα και Δαρόγλου (2007)
Η ιεραρχική μορφή του ερωτηματολογίου
περιλαμβάνει δύο κύριους παράγοντες, το
κλίμα μάθησης και το κλίμα κινήτρων και
τρειςυποπαράγοντεςγιακάθεένααπότους
δύο κύριους παράγοντες. Την προσπάθεια
βελτίωσης,τηνσημαντικότητατουρόλουκαι
την συνεργατική μάθηση για το κλίμα που
είναι προσανατολισμένο στη μάθηση και
τον ενδοομαδικό ανταγωνισμό, την άνιση
αναγνώρισηκαιτηντιμωρίαγιαταλάθηγια
τοκλίμαπουείναιπροσανατολισμένοστην
απόδοση. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται
από 33 ερωτήματα. Παράδειγμα ερωτήμα
τοςγιατοκλίμααπόδοσηςείναι«στηνομά
δα μου… ο προπονητής έχει τους δικούς
του/της αγαπημένους παίκτες». Παράδειγ
μαερωτήματοςγιατοκλίμαμάθησηςείναι
«στηνομάδαμου…οπροπονητήςδίνειέμ
φασηστηνπροσπάθεια».Ηαξιολόγησητων
ερωτημάτωνέγινεσεπενταβάθμιακλίμακα
τύπουLikert(από1=διαφωνώαπόλυταέως
5=συμφωνώαπόλυτα).

Διαδικασίαμέτρησης

Μετάτησυγκατάθεσηγονέωνκαιπροπο
νητώνοιαθλητέςκαιοιαθλήτριεςτηςχει
ροσφαίρισηςσυμπλήρωσαν τα ερωτηματο
λόγια.Ησυμπλήρωσηγίνοντανπριναπότην
προπόνηση τους και αφού προηγουμένως
είχανδιαβάσει τιςοδηγίες ενώηχρονική
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της διάρκεια ήταν 20 λεπτά. Στουςσυμμε
τέχοντες τονίστηκε ότι μπορούσαν να δια
κόψουντησυμπλήρωσηοποιαδήποτεστιγμή
επιθυμούσαν.

Α πο τε λέ σμα τα

Στονπίνακας1παρουσιάζονταιοισυντε
λεστέςεσωτερικήςσυνοχήςπουήτανικανο
ποιητικοίγιαόλεςτιςκλίμακες(προσανατο
λισμόςστοέργοα=.81,προσανατολισμός

στονεαυτόα=.82,κλίμαμάθησηςα=.85
καικλίμααπόδοσηςα=.85).Οισυμμετέχο
ντεςπαρουσίασανυψηλές τιμέςστηναντί
ληψηκλίματοςμάθησης(Μ.Ο.=4.18,Τ.Α.
=.44)καιυψηλόπροσανατολισμόστοέργο
(Μ.Ο.=4.17,Τ.Α.= .55),μέτριααντίληψη
κλίματοςκινήτρωναπόδοσης(Μ.Ο.=2.59,
Τ.Α.=.58),καθώςκαιμέτριοπροσανατολι
σμόστονεαυτό(Μ.Ο.=2.70,Τ.Α.=.83).

Πί να κας 1
Μέσοιόροι,τυπικέςαποκλίσειςκαιδείκτεςεσωτερικήςσυνοχήςτωνερωτηματολογίων.

Μ ΤΑ Cronbacha

ΠροσανατολισμόςστοΈργο 4.17 .55 .81

ΠροσανατολισμόςστονΕαυτό 2.70 .83 .82

ΚλίμαΜάθησης 4.18 .44 .85

ΚλίμαΑπόδοσης 2.59 .58 .85

Στονπίνακας2παρουσιάζεταιηανάλυ
σησυσχέτισηςμεταξύπροσανατολισμώνκαι
κλίματος.Συγκεκριμένα,υπήρξεθετικήσχέ
σηανάμεσαστηναντίληψητουκλίματοςκι
νήτρωνγιαμάθησηκαιτονπροσανατολισμό

στοέργο,καιαρνητικήμετονπροσανατολι
σμόστονεαυτό.Οιαντιλήψειςτουκλίματος
κινήτρωνγιααπόδοσησχετίζοντανθετικάμε
τονπροσανατολισμόστονεαυτόκαιαρνητι
κάμετονπροσανατολισμόστοέργο.

Πί να κας 2
Συντελεστέςσυσχέτισηςμεταξύ τωνπαραγόντων τωνερωτηματολογίων του κλίματος
κινήτρωνκαιτωνπροσανατολισμώνεπίτευξης.

Προσανατολισμός
στοΈργο

Προσανατολισμός
στονΕαυτό

ΚλίμαΜάθησης

ΠροσανατολισμόςστοΈργο

ΠροσανατολισμόςστονΕαυτό .023

ΚλίμαΜάθησης .531** .247**

Κλίμααπόδοσης .157** .485** .454**

Σημείωση:**p<.01
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Με σκοπό να εξεταστεί ποιος συνδυα
σμόςπροσανατολισμώνείναισυμβατόςμε
τις αντιλήψεις του κλίματος για μάθηση ή
απόδοση,καιμεβάσητηδιάμεσοδημιουρ
γήθηκαν τέσσερις ομάδες ατόμων: υψηλή
στοέργο/υψηλήστονεαυτό(n=73),χαμηλή
στο έργο /χαμηλή στον εαυτό (n=66), χα
μηλή στο έργο/υψηλή στον εαυτό (n=65),
υψηλήστοέργο/χαμηλήστονεαυτό(n=69).

Στησυνέχειαεφαρμόστηκεανάλυσηδιακύ
μανσης(MANOVA),μετιςομάδεςπροσα
νατολισμού στόχων να αποτελούν τις ανε
ξάρτητεςμεταβλητέςκαιτιςδυοδιαστάσεις
τουκλίματοςπαρακίνησηςτιςεξαρτημένες
μεταβλητές (Πίνακας 3). Τα αποτελέσμα
τατηςανάλυσηςήτανστατιστικάσημαντικά
(Wilk’slambda=.004,F =35.5,p <.001)

Πί να κας 3
Μέσοιόροι,τυπικέςαποκλίσειςκαιτιμέςFγιακάθεομάδαπροσανατολισμούστόχωνκαι
κλίματοςμάθησηςήαπόδοσης.

Ηανάλυσηδιακύμανσηςέδειξεσημαντι
κέςδιαφορέςανάμεσαστιςομάδεςπροσα
νατολισμούστόχωνκαιστοκλίμαμάθησης
καιαπόδοσης.Σχετικάμετοκλίμαμάθησης,
φάνηκεότιταάτομαμευψηλόπροσανατολι
σμόστοέργοαντιλαμβάνονταντοκλίμαως
περισσότεροπροσανατολισμένοστημάθηση
απόότιταάτομαμεχαμηλό.

Συζήτη ση

Οσκοπόςτηςέρευναςήτανναμελετή
σειτησχέσητουκλίματοςκινήτρωνμετους
στόχουςεπίτευξης.Ταευρήματαδείχνουνότι
υπάρχεισυσχέτισημεταξύτωνπροσανατολι

σμών στόχων και του κλίματος παρακίνη
σης, γεγονός που έρχεται να επαληθεύσει
ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Seifriz,
Duda,&Chi,1992;White,1996)πουανέ
φεραν συσχέτιση μεταξύ των προσανατο
λισμών στόχων στον αθλητισμό και στον
τύποτωνστόχωνπουπροέρχονταναπότο
ψυχολογικόπεριβάλλον τωνομάδων τους.
Δεδομένουότικαιοιδύοτύποιπροσανατο
λισμοίεπίτευξηςμπορούννασυνυπάρχουν
σεέναάτομο(Nicholls,1989.Fox,Goudas,
Biddle,Duda,&Armstrong,1994)εξετάστη
κανανοισυνδυασμοίστόχωνσχετίζονται
με παραμέτρους του κλίματος μάθησης ή

Ομάδεςπροσανατολισμούστόχων

Υψηλόςστο

έργο/

Υψηλόςστον

εαυτό

Υψηλόςστο

έργο/

Χαμηλός

στονεαυτό

Χαμηλόςστο

έργο/

Υψηλόςστον

εαυτό

Χαμηλόςστο

έργο/

Χαμηλόςστον

εαυτό

Μ.Ο. Τ.Α. M.Ο. Τ.Α. M.Ο. Τ.Α. M.Ο. Τ.Α. F p

Μάθηση 4.35 .40 4.41 .35 3.85 .47 4.05 .31 37.15 .000

Απόδοση 2.71 .61 2.28 .58 2.83 .56 2.51 .42 11.45 .000
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απόδοσης.
Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι

υψηλέςτιμέςστοκλίμαμάθησηςσυνδυάζο
ντανμευψηλόπροσανατολισμόστοέργο,
ανεξάρτητα με το επίπεδο του προσανατο
λισμούστονεαυτό.Αυτότοεύρημαεξηγεί
ται από το γεγονός ότι το αγωνιστικό πε
ριβάλλονπροάγειτηνατομικήβελτίωσηκαι
προϋποθέτει αυξημένη προσπάθεια. Αυτό
σημαίνει ότι το περιβάλλον εμπεριέχει την
εκμάθησηνέωνδεξιοτήτων,τηνευχαρίστηση
πουπηγάζειμετηνενασχόλησημετοναθλη
τισμό και την προσπάθεια επίλυσης συγκε
κριμένωναγωνιστικώνπροβλημάτων.

Ευδιάκριτοεύρημααποτελεί τογεγονός
ότι σχετικά υψηλές τιμές στο κλίμα μάθη
σης εμφανίζονταν και απόάτομαμε υψη
λό προσανατολισμό στον εαυτό, αρκεί αυ
τός νασυνοδεύεται απόμέτριες ή υψηλές
τιμές προσανατολισμούστο έργο. Αυτό το
αποτέλεσμα συμφωνεί με ευρήματα προη
γούμενωνερευνώναπότοχώροτηςφυσι
κήςαγωγής (Fox,Goudas, Biddle,Duda&
Armstrong, 1994. Roberts, Treasure, & Ka
vussanu,1996)καιενισχύειτηνάποψηότιοι
αθλητέςυψηλούεπιπέδουμπορείναπαρου
σιάζουνυψηλέςτιμέςτόσοστονπροσανα
τολισμόστοεαυτόόσοκαιστοέργο.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα άτομα που
παρουσίασανυψηλέςτιμέςστοκλίμααπό
δοσηςήταναυτάμευψηλόπροσανατολισμό
στονεαυτό, ιδιαίτεραόταναυτόςσυνοδεύ
ονταν από χαμηλό προσανατολισμό στο
έργο.Πιοαναλυτικά,ταάτομαπουαντιλαμ
βάνοντανότιεπικρατούσεκλίμαπροσανατο
λισμένο στην απόδοση, προσπαθούσαν να
αποδείξουντηνικανότητάτουςμέσααπότην
σύγκριση της απόδοσής τους με τους άλ
λους,χωρίςναενδιαφέρονταιγιατηνκατα

βολή της μέγιστης δυνατής προσπάθειας.
Έτσιεπιβεβαιώνεταιότιοιαντιλήψειςγιατο
κλίμα απόδοσης αντανακλούν σε στοιχεία
τωνκινήτρωνκαι τηςπαρακίνησηςόπωςη
μειωμένηεπιμονή,ηύπαρξηάγχουςσεσχέ
σημετηναπόδοση,ηέλλειψησυνεργασίας
καιηαποτίμησητηςεπιτυχίαςμέσααπότην
επίδειξητηςικανότητας(Solmon,1996).

Η παραπάνω διαπίστωση είναι ιδιαίτε
ρασημαντικήγιατουςπροπονητές,ηοποί
οι πέρα από τον σχεδιασμό προπονητικών
στρατηγικών, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη
έμφασηστηνκαλλιέργειακαιανάπτυξητου
προσανατολισμούστοέργο.Οιπροπονητές
οφείλουν να γνωρίζουν τους παίκτες τους
και να κατανοούν τον τρόπομε τονοποίο
οιτελευταίοιαποτιμούντιςπαραμέτρουςτης
επιτυχίαςκαιαποτυχίας.Επιπλέον,πρέπεινα
είναι ιδιαίτεραπροσεκτικοίστημορφήτων
λεκτικώνεπιδράσεων,οιοποίεςδιαφαίνεται
ότιπαίζουνσημαντικόρόλοστηνμάθησηκαι
ανάπτυξη δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα πρέπει
ναδώσουνιδιαίτερηέμφασηστοντονισμό
τηςσημασίαςτηςκαταβαλλόμενηςατομικής
προσπάθειας,τιςεκμάθησηςνέωνδεξιοτή
τωνκαιτηςβελτίωσηςτηςσυνεργασίαςμε
τουςσυναθλητέςτους.

Αναφορικάμετησχέσητουπροσανατο
λισμούστοέργομετονεαυτόδιαπιστώθηκε
ότιαυτήδενήτανστατιστικάσημαντική.Έτσι
επιβεβαιώνονταιτααποτέλεσμαπροηγούμε
νων ερευνών (Seifriz, Duda, & Chi, 1992.
White,1996.Noumanis,&Biddle,1998),τα
οποίαπαρέχουνυποστήριξηστοσχετικόθε
ωρητικό πλαίσιο που διατύπωσε οNicholls
(1989)γιατηνανεξαρτησίααυτώντωνπρο
σανατολισμών.

Ηπαρούσαέρευναέδωσεχρήσιμαστοι
χείαγιατησχέσητουκλίματοςκινήτρωνμε
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τουςπροσανατολισμούςστόχων.Ωστόσοτα
ευρήματααυτάπρέπεινασυμπληρωθούναπό
τηναξιολόγησητωνεπιδράσεωναπόγονείς
τουςκαιτουπόλοιποκοινωνικόπεριβάλλον,
ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα. Τέλος
ιδιαίτερο ενδιαφέρονθα είχε ησυγκριτική
μελέτητωναποτελεσμάτωνσεδιαφορετικά
είδηαθλημάτων.
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Abstract

Thepurposeofthepresentstudywastoexaminetherelationshipbetweengoalorien
tationandmotivationalclimateandtodefinewhichcombinationofachievementgoals
perceived themotivationalclimateasmoremasteryorperformanceoriented.Three
hundredandsevenGreekhandballplayersfilledtheGreekversionofPerceivedMo
tivationalClimateinSport2andtheTaskandEgoOrientationinSportQuestionnaire.
Correlationandmultipleanalysisofvarianceanalysisshowedthatthecriticalfactor
regardingmasteryclimate,wasthedegreeoftaskorientation.Forexample,athletes
thatwereratedlowintaskorientationandhighinegoorientationperceivedthemotiva
tionalclimateoftheirteamasthemostperformanceoriented.Itappearsthatthereisre
lationshipbetweenmotivationalclimateandgoalorientation.Handballcoachesshould
aimtocreateasuitableteamenvironmentforgoalorientationandachievement.

Key words: AchievementGoals,MotivationalClimate,Handball.




