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Πε ρ ί  λη ψη

Σκο πός της έ ρευ νας ή ταν να ε ξε τά σει τις δια φο ρές τά ξης και φύ λου στα κί νη τρα των μα θη τών 
για συμ με το χή στο μά θη μα της φυ σι κής α γω γής. Συμμε τεί χαν 1402 μα θη τές και μα θή τριες (681 
α γό ρια, 704 κο ρί τσια, 17 δεν κα θό ρι σαν φύλο ή τά ξη και α πο κλεί στη καν) Ε΄ δη μο τι κού (n=358), 
Α΄ (n=348) και Γ΄ (n=346) γυ μνα σί ου και B΄ λυ κεί ου (n=333), 72 τμη μά των, 33 σχο λεί ων α πό 11 
πό λεις της κε ντρι κής και βό ρειας Ελ λά δας. Τα κί νη τρα α ξιο λο γή θη καν με το ε ρω τη ματο λό γιο 
προ σα να το λι σμών πα ρα κί νη σης (Goudas, Dermitzaki & Bagiatis, 2000) στο ο ποί ο προ στέ θη κε ο 
πα ρά γο ντας έλ λει ψη κι νή τρων (Goudas, 1994). Οι α να λύ σεις δια κύ μαν σης 4 (τά ξη) Χ 2 (φύ λο) και 
οι post hoc συ γκρί σεις έ δει ξαν μια συ νε χή ση μαντι κή μεί ω ση των ε σω τε ρι κών κι νή τρων και της 
α να γνω ρί σι μης ρύθ μι σης από το δη μο τι κό ως το λύ κειο. Τα α γό ρια, α νε ξαρ τή τως τά ξης, α νέ φε ραν 
υ ψη λό τερα ε πί πε δα ε σω τε ρι κών κι νή τρων και α να γνω ρί σι μης ρύθ μι σης σε σύ γκρι ση με τα κο ρί-
τσια. Ε πί σης τα α γό ρια α νέ φε ραν υ ψη λό τε ρα ε πί πε δα ε ξω τε ρι κής ρύθ μι σης και έλ λει ψης κι νή τρων 
στην Ε΄ δη μο τι κού, ε νώ τα κο ρί τσια υ ψη λό τερα ε πί πε δα έλ λει ψης κι νή τρων στην Β΄ λυ κεί ου. Τα α πο-
τε λέ σμα τα αυ τά συ ζητιού νται στο πλαί σιο της θε ω ρί ας του αυ το κα θο ρι σμού (Deci & Ryan, 2004), 

με έμ φα ση στις πρα κτι κές ε φαρ μο γές για το μά θη μα της φυ σι κής α γω γής.
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