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Η Επίδραση της Ηλικίας και του Φύλου στις Συναρµοστικές Ικανότητες στην Παιδική Ηλικία 
 

Αντώνης Καµπάς, Ιωάννης Φατούρος, Νίκος Αγγελούσης, Βασίλης Γούργουλης, & Κυριάκος Ταξιλδάρης 
ΤΕΦΑΑ, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

 
Περίληψη 

Στην παρούσα µελέτη ελέγχθηκε η επίδραση της ηλικίας και του φύλου στις επιδόσεις παιδιών προσχο-
λικής και σχολικής ηλικίας σε τεστ µέτρησης συναρµοστικών ικανοτήτων. Επιπλέον µελετήθηκε η υπόθεση 
της γραµµικότητας των επιδόσεων στην παιδική ηλικία. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 64 παιδιά νηπι-
αγωγείου, 62 παιδιά πρώτης τάξης, 65 παιδιά δευτέρας τάξης, 61 παιδιά τρίτης τάξης και 61 παιδιά τετάρτης 
τάξης δηµοτικού. Για τη µέτρηση των συναρµοστικών ικανοτήτων χρησιµοποιήθηκαν τα τεστ της δέσµης 
Bruininks-Oseretsky-Test of Motor Proficiency (BOTMP) (Bruininks 1978). Τα αποτελέσµατα της πολυµετα-
βλητής ανάλυσης διακύµανσης (MANOVA) δεν έδειξαν επίδραση του φύλου στη διαµόρφωση των επιδό-
σεων σε καµία ηλικία, ενώ φάνηκε ότι η ηλικία έπαιξε σηµαντικό ρόλο. Τέλος φάνηκε ότι ενώ στην περίοδο 
4-7 ετών υπάρχει µια γραµµικότητα στην εξέλιξη των επιδόσεων, αυτό δεν συµβαίνει στη συνέχεια στην πε-
ρίοδο 8-10 ετών.   
 
Λέξεις κλειδιά: Συναρµοστικές ικανότητες, κινητική ανάπτυξη, προσχολική ηλικία, παιδική ηλικία, BOTMP. 

 
Effect of Age and Sex on the Coordination Abilities in Childhood 

Antonis Kambas, John Fatouros, Nikos Aggeloussis, Vasilis Gourgoulis, & Kyriakos Taxildaris 

Abstract 
The influence of age and sex on the performance of children of preschool and school age at tests meas-

uring coordination abilities was examined in the present study. The linearity of motor performance in child-
hood was also examined. The sample consisted of 64 preschoolers, 62 first graders, 65 second graders, 61 
third graders and 61 fourth graders. The Bruininks-Oseretsky Tests of Motor Proficiency were used for mea-
suring the coordination abilities. The results of the multivariate analysis of variance (MANOVA) showed no 
sex influence at children performance and an important impact of age factor. Finally, there is no linearity at 
the performance of children aged 8-10 years old. This is not the case for children aged 4-7 years old.   
 
Key words: Coordination abilities, motor development, preschool age, childhood, BOTMP. 

 

Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη της συναρµογής αποτελεί προϋ-
πόθεση για την εκµάθηση, τον εκλεπτυσµό, τη στα-
θεροποίηση και την εφαρµογή αθλητικών δεξιοτή-
των και τεχνικών εκτέλεσης καθώς και για την 
αποτελεσµατική πρόσβαση στο δυναµικό των φυ-
σικών ικανοτήτων. Έχει αποδειχθεί µάλιστα ότι 
ένα καλό επίπεδο συναρµοστικών ικανοτήτων 
επηρεάζει θετικά τη διαφοροποίηση χρονικών και 
χωρικών παραµέτρων κατά την εφαρµογή δύνα-

µης, τη µυϊκή σύσπαση και την ταχύτητα και ακρί-
βεια της µάθησης αθλητικών δεξιοτήτων και τεχνι-
κών (Niklisch & Zimmermann 1981, Böttcher 
1983). Οι Roth και Winter (1994) υποστηρίζουν ότι 
οι συναρµοστικές ικανότητες: 1) παίζουν σηµαντι-
κό ρόλο στην ταχύτητα και την ακρίβεια απόκτη-
σης των κινητικών δεξιοτήτων αλλά και τη σταθε-
ρότητά της εκτέλεσής τους σε υψηλότερο επίπεδο 
δεξιοτεχνίας, 2) παίζουν καθοριστικό ρόλο σε όλα 
τα επίπεδα διαµόρφωσης της απόδοσης των φυσι-
κών ικανοτήτων, 3) παρόλο που αποτελούν ιδιότη-
τες που καθορίζονται από γενετικούς παράγοντες, 
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η πράξη έδειξε ότι σε µεγάλο βαθµό ακόµα και σε 
υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας επιδέχονται βελτίω-
σης, 4) σε υψηλότερο επίπεδο τελειοποίησης και 
εφαρµογής τους επηρεάζονται τα µέγιστα από 
στοιχεία της προσωπικότητας (συµπεριφορά, κίνη-
τρα, γνωστική ικανότητα), 5) µε τη στενή έννοια 
είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την ποιότητα της 
µορφολογίας και της λειτουργίας του αντιληπτικο-
κινητικού συστήµατος και εκδηλώνονται µέσα από 
την έντονη αλληλεπίδραση πληροφορίας και συ-
µπεριφοράς. Στην προπονητική γίνεται πολύ συ-
χνότερα αναφορά στις συναρµοστικές ικανότητες 
και λιγότερο στη συναρµογή. Το γεγονός αυτό σχε-
τίζεται καταρχάς µε το πρακτικό µέρος δηλαδή την 
προπόνηση η οποία για να εφαρµοστεί χρειάζεται 
πρακτικές και εφαρµόσιµες πληροφορίες και κατά 
δεύτερο λόγο µε  τη θεωρία η οποία πρέπει να βα-
σίζεται σε κάποιο µοντέλο ερµηνείας. Έτσι κατά το 
σχεδιασµό της προπόνησης, πολύ ευκολότερα κα-
ταφεύγει κανείς σ’ ένα µοντέλο που απαριθµεί συ-
γκεκριµένο αριθµό συναρµοστικών ικανοτήτων 
παρά στη συναρµογή γενικά. Γι αυτούς τους λό-
γους κατασκευάστηκαν µοντέλα ερµηνείας του 
φαινοµένου συναρµογή, που περιλαµβάνουν στοι-
χεία που αφορούν στην προπόνηση και στη διάγ-
νωση των συναρµοστικών ικανοτήτων (Martin, 
Nicolaus, Ostrowski, Rost, 1999).   

Το επικρατέστερο µοντέλο συναρµοστικών 
ικανοτήτων που σχετίζεται άµεσα µε την προπονη-
τική πράξη είναι αυτό του Hirtz (1985), που περι-
λαµβάνει πέντε θεµελιώδεις συναρµοστικές ικανό-
τητες (ικανότητα ισορροπίας, σύνθετη ικανότητα αντί-
δρασης, ικανότητα προσανατολισµού στο χώρο, ικανότη-
τα κιναισθητικής διαφοροποίησης και ικανότητα ρυθµού) 
και αναφέρεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Ο 
Zimmermann (1998) αντιλαµβανόµενος τους περι-
ορισµούς που θέτει το µοντέλο του Hirtz (1985) και 
λαµβάνοντας υπόψη τις εργασίες των Roth (1993), 
Hirtz (1994) και Neumaier και Mechling (1995), 
θεωρεί ότι όλες οι βασικές ικανότητες εξελίσσονται 
στα πλαίσια τριών καταστάσεων τις οποίες κατο-
νοµάζει σαν τρεις περιπτώσεις ικανοτήτων: ικανό-
τητα συναρµογής, α) µε έµφαση στην ακρίβεια εκτέλε-
σης, β) κάτω από χρονική πίεση και γ) µε έµφαση στη 
µεταβλητότητα. Κατονοµάζει µάλιστα και τις περι-
πτώσεις απαιτήσεων συναρµογής που προκύπτουν 
από αυτό το µοντέλο: ακρίβεια και ταχύτητα, ταχύτητα 
και µεταβλητότητα, ακρίβεια και µεταβλητότητα και τέ-
λος ακρίβεια, ταχύτητα και µεταβλητότητα.   

Στα πλαίσια κυρίως των παραπάνω προβλη-
µατισµών, η ανάπτυξη των συναρµοστικών ικανο-
τήτων µελετήθηκε εκτεταµένα στη Γερµανία και 
µάλιστα δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην έρευνα των 
σχέσεων φύλου, ηλικίας και επιδόσεων κατά τη 
διάρκεια της σχολικής ηλικίας (Blume 1978, Hirtz 
1978, 1985, Roth 1982).  

Υπάρχουν πολλά σχετικά ευρήµατα, που αφο-

ρούν όµως παιδιά της πρώιµης και όψιµης 
σχολικής ηλικίας εφόσον µάλιστα κατά την πε-
ρίοδο αυτή εντοπίζονται και οι ευαίσθητες φάσεις 
ανάπτυξης αυτών των ικανοτήτων (Winter 1981). 
Για την προσχολική ηλικία αναφέρεται ότι θα πρέ-
πει να δίνονται απλά τα πρώτα ερεθίσµατα, ενώ 
στην πρώιµη και όψιµη σχολική ηλικία θα πρέπει 
να πραγµατοποιείται συστηµατική προπόνηση 
των συναρµοστικών ικανοτήτων (Weineck 1987). 
Στη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρείται περιορι-
σµένος αριθµός µελετών που αφορούν στην προ-
σχολική ηλικία, µε αποτέλεσµα να διαθέτουµε 
ανεπαρκείς πληροφορίες για την ανάπτυξη των 
συναρµοστικών ικανοτήτων σε παιδιά αυτής της 
ηλικίας. Ωστόσο, η ιδιαίτερα ραγδαία εξέλιξη των 
επιδόσεων στην προσχολική ηλικία (Roth & Winter 
1994) που κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στην 
πρόωρη ενασχόληση των παιδιών µε τον αθλητι-
σµό - είναι εµφανής η αυξανόµενη προσέλευση 
παιδιών προσχολικής ηλικίας σε αθλητικά σωµα-
τεία - καθιστά ιδιαίτερα σηµαντική την κατανόηση 
των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων των συναρµο-
στικών ικανοτήτων και σ’ αυτή την ηλικία.  

Το όφελος που θα προκύψει από την ερµηνεία 
των επιδόσεων στις διαφορετικές ηλικίες αφορά 
κυρίως στο σχεδιασµό κατάλληλων προγραµµά-
των άσκησης για τη βελτίωση των συναρµοστικών 
ικανοτήτων (Zimmer 1981, Zimmer & Cicurs 1993) 
αλλά και στη µελέτη των αναπτυξιακών ιδιαιτερο-
τήτων κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας.   

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν οι επιδό-
σεις παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε 
τεστ µέτρησης των συναρµοστικών ικανοτήτων και 
διερευνήθηκε ένα ερµηνευτικό µοντέλο ανάπτυξής 
τους σε αυτές τις ηλικίες. Οι ερευνητικές υποθέσεις 
ήταν ότι α) η ηλικία επηρεάζει σηµαντικά τις επι-
δόσεις στις συναρµοστικές ικανότητες και β) το 
φύλο δεν επηρεάζει τις επιδόσεις σε καµία ηλικία. 

Μέθοδος και ∆ιαδικασία 

∆είγµα 

Το δείγµα αποτέλεσαν 313 παιδιά ηλικίας 53 -
117 µηνών (ΜΟ=87.25, SD=13.21) από την περιοχή 
της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ανα-
λυτικά το δείγµα αποτελούνταν από 64 παιδιά νη-
πιαγωγείου (ηλικία: ΜΟ=67.68, SD=4.29), 62 παιδιά 
πρώτης τάξης (ηλικία: ΜΟ=80.29, SD=3.95), 65 παι-
διά δευτέρας τάξης (ηλικία: ΜΟ=92.86, SD= 3.45), 
61 παιδιά τρίτης τάξης (ηλικία: ΜΟ=98.67, SD= 
4.08) και 61 παιδιά τετάρτης τάξης δηµοτικού (ηλι-
κία: ΜΟ=110.71, SD=3.62). Από τα δηµοτικά σχο-
λεία των Νοµών ∆ράµας, Καβάλας, Ροδόπης και 
Έβρου που διέθεταν κλειστό γυµναστήριο και συ-
στεγαζόµενο νηπιαγωγείο, επιλέχτηκαν µε τη µέθο- 
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Πίνακας 1. Τεστ µέτρησης των συναρµοστικών ικανοτήτων της δέσµης Bruininks-Oseretsky Test of Motor               
                     Proficiency  

Ικανότητα        Τεστ µέτρησης BOTMP 
Ισορροπία 
 

 ισορροπία στο κυρίαρχο πόδι   
 ισορροπία στο κυρίαρχο πόδι πάνω σε δοκό ισορροπίας 
 ισορροπία στο κυρίαρχο πόδι πάνω στη δοκό ισορροπίας µε τα µάτια 

κλειστά 
 βάδισµα προς τα εµπρός πάνω στη γραµµή βαδίσµατος 
 βάδισµα προς τα εµπρός πάνω στη δοκό ισορροπίας 
 βάδισµα προς τα εµπρός, «µύτη-φτέρνα» πάνω στη γραµµή βαδίσµατος 
 βάδισµα προς τα εµπρός «µύτη-φτέρνα» πάνω στη δοκό ισορροπίας 
 κατά το βάδισµα  στη δοκό ισορροπίας εκτέλεση άλµατος πάνω από το 

χάρακα  
 

Αµφίπλευρη συναρµογή 
 

 διαδοχικά χτυπήµατα των ποδιών µε ταυτόχρονη εκτέλεση κυκλικής 
κίνησης µε τα χέρια 

 συγχρονισµένο χτύπηµα ποδιού και δείκτη χεριού της ίδιας πλευράς 
 συγχρονισµένο χτύπηµα ποδιού και δείκτη χεριού της αντίθετης πλευράς 
 άλµατα επί τόπου  
 άλµατα επί τόπου µε συγχρονισµένη κίνηση προς τα εµπρός και προς τα 

πίσω ποδιού και χεριού της αντίθετης πλευράς  
 κατακόρυφο άλµα και χτύπηµα των χεριών µπροστά από το πρόσωπο 

κατά την εναέρια φάση 
 κατακόρυφο άλµα, κάµψη των γονάτων προς τα πίσω και επαφή των 

φτερνών µε τα χέρια. 
 ταυτόχρονη χάραξη γραµµών και σταυρών επάνω σε φύλλο χαρτιού 

 

Συναρµογή άνω άκρων 
 

 χτύπηµα µιας µπάλας του τένις και σύλληψη αυτής µε τα δυο χέρια 
 χτύπηµα της µπάλας του τένις και σύλληψη µε το κυρίαρχο χέρι 
 µετά από πέταγµα µπάλας του τένις από τον εξεταστή σύλληψή της µε τα 

δυο χέρια  
 µετά από πέταγµα µπάλας του τένις από τον εξεταστή σύλληψή της µε το 

κυρίαρχο χέρι  
 πέταγµα της µπάλας σε στόχο µε το κυρίαρχο χέρι  
 ακουµπώντας µια αιωρούµενη µπάλα µε το κυρίαρχο χέρι 
 άγγιγµα της µύτης µε τους δείκτες-µάτια κλειστά 
 ακουµπώντας τον αντίχειρα στις άκρες των δαχτύλων- µάτια κλειστά. 
 περιστροφές του αντίχειρα και του δείκτη. 

 
Ικανότητα  αντίδρασης σε 
οπτικό ερέθισµα 

 

 πιάσιµο χάρακα κατά την πτώση του 
 

Οπτικό- κινητικός έλεγχος 
 

 κόψιµο ενός κύκλου µε το κυρίαρχο χέρι 
 σχεδιασµός µίας γραµµής σε ένα  όχι ίσιο µονοπάτι µε το κυρίαρχο χέρι 
 σχεδιασµός µίας γραµµής σε ένα  ίσιο µονοπάτι µε το κυρίαρχο χέρι  
 σχεδιασµός µίας γραµµής σε µια καµπύλη γραµµή µε το κυρίαρχο χέρι 
 αντιγραφή ενός κύκλου µε το κυρίαρχο χέρι 
 αντιγραφή ενός τριγώνου µε το κυρίαρχο χέρι 
 αντιγραφή ενός ρόµβου µε το κυρίαρχο χέρι 
 αντιγραφή δύο µολυβιών που τα περιγράµµατά τους τέµνονται 

 
Επιδεξιότητα και ταχύτητα 
άνω άκρων 

 

 τοποθέτηση νοµισµάτων µέσα στο κουτί µε το κυρίαρχο χέρι 
 τοποθέτηση νοµισµάτων σε δύο κουτιά µε τα δύο χέρια 
 χώρισµα καρτών ανάλογα µε το σχήµα µε το κυρίαρχο χέρι 
 πέρασµα χαντρών σε κορδόνι µε το κυρίαρχο χέρι 
 αλλαγή θέσης σε καρφάκια µε το κυρίαρχο χέρι 
 σχεδιασµός κάθετων γραµµών µε το κυρίαρχο χέρι 
 τελείες µέσα σε κύκλο µε το κυρίαρχο χέρι 
 κουκίδες µε το κυρίαρχο χέρι. 
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δο της τυχαίας δειγµατοληψίας 2 σχολεία από κά-
θε πρωτεύουσα. Σηµειωτέον ότι σε όλα τα σχολεία 
που συµµετείχαν στη διαδικασία της δειγµατολη-
ψίας, διεξάγονταν το µάθηµα της Φ.Α. από Κ.Φ.Α. 
και σε όλες της τάξεις εκτός από το Νηπιαγωγείο. 
Στη συνέχεια µε τη µέθοδο της στρωσιγενούς δειγ-
µατοληψίας επιλέχτηκαν 15 παιδιά από κάθε τάξη 
των 8 σχολείων της έρευνας. Το τελικό δείγµα της 
έρευνας προέκυψε αφού εξαιρέθηκαν όσα παιδιά 
συµµετείχαν σε εξωσχολικά προγράµµατα που 
σχετίζονταν µε οργανωµένη µορφή άσκησης. 

 Όργανα µέτρησης  

Για τη µέτρηση των συναρµοστικών ικανοτή-
των χρησιµοποιήθηκαν αντίστοιχα τεστ της δέσµης 
Bruininks-Oseretsky-Test of Motor Proficiency 
(BOTMP) (Bruininks 1978): οκτώ τεστ για τη µέτρη-
ση της ισορροπίας, 8 για τη µέτρηση της αµφίπλευ-
ρης συναρµογής, 9 για τη µέτρηση της συναρµογής 
άνω άκρων, 1 για τη µέτρηση της ικανότητας αντί-
δρασης, 8 για τη µέτρηση του οπτικο-κινητικού 
ελέγχου και 8 για τη µέτρηση της επιδεξιότητας και 
ταχύτητας άνω άκρων. Για τις ανάγκες της έρευνας 
υπολογίστηκαν τα συνολικά σκορ για κάθε ικανό-
τητα και οι επιδόσεις σε κάθε τεστ κατηγοριοποιή-
θηκαν σε κλάσεις τιµών σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο εγχειρίδιο της δέσµης (Bruininks 1978). Έτσι σε 
όλες τις οµαδοποιηµένες κατηγορίες ικανοτήτων η 
µεγάλη κλάση ταυτίζεται µε την καλή επίδοση και 
το αντίστροφο. Αναλυτικά τα τεστ µέτρησης των 
συναρµοστικών ικανοτήτων που περιλαµβάνονται 
οµαδοποιηµένα στη δέσµη BOTMP αναφέρονται 
στον πίνακα 1. 

Η αξιοπιστία επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 
της δέσµης BOTMP αναφέρεται ότι είναι ίση µε 
r=0.96, (p<0.001) (Beitel & Mead 1980). 

Για την αξιολόγηση των τεστ χρησιµοποιήθη-
καν δυο κριτές για κάθε πόλη, ώστε να µειωθεί η 
συνολική διάρκεια των µετρήσεων, οι οποίοι εκ-
παιδεύτηκαν για το σκοπό αυτό κατάλληλα από 
πιστοποιηµένο εκπαιδευτή. Στη συνέχεια πραγµα-
τοποιήθηκαν έλεγχοι αξιοπιστίας µεταξύ των κρι-
τών και του κάθε κριτή χωριστά µε τη χρήση βιντε-

οταινίας στην οποία απεικονίζονταν η διαδικασία 
εφαρµογής της δέσµης σε τριανταπέντε παιδιά. Οι 
κριτές παρακολούθησαν τη βιντεοταινία και κλή-
θηκαν να αξιολογήσουν τα τεστ δύο φορές. Για τον 
έλεγχο της αξιοπιστίας µεταξύ των κριτών υπολο-
γίστηκε ο intra-class συντελεστής συσχέτισης µέσω 
ανάλυσης διακύµανσης µε ένα παράγοντα, ο οποί-
ος βρέθηκε ίσος µε 0.91. Η αξιοπιστία του κάθε κρι-
τή ελέγχθηκε µε τον υπολογισµό του intra-class συ-
ντελεστή συσχέτισης µέσω ανάλυσης διακύµανσης 
για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις, ο οποίος βρέ-
θηκε ίσος µε 0.93.  

∆ιαδικασία 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στα κλειστά 
γυµναστήρια των σχολείων µετά από κατάλληλη 
διαµόρφωση του χώρου και σύµφωνα µε τις οδηγί-
ες που περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο της δέσµης 
(Bruininks 1978). Η µέτρηση πραγµατοποιούνταν 
µε τη σειρά που παρουσιάζονται τα τεστ στον πα-
ραπάνω πίνακα, ατοµικά για κάθε παιδί, είχε δι-
άρκεια περίπου 30 λεπτά ανά παιδί, ενώ στο χώρο 
της µέτρησης παρευρίσκονταν µόνο το παιδί και ο 
κριτής. Οι µετρήσεις σε όλα τα σχολεία πραγµατο-
ποιήθηκαν κατά την ίδια περίοδο και συγκεκριµέ-
να ξεκίνησαν την πρώτη εβδοµάδα του Οκτωβρίου 
2002 και ολοκληρώθηκαν την δεύτερη εβδοµάδα 
του Νοεµβρίου του ίδιου έτους 

Αποτελέσµατα 

Για την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµο-
ποιήθηκε η πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης 
µε δυο ανεξάρτητους παράγοντες, για να διερευνη-
θεί η επίδραση της ηλικίας και του φύλου στις επι-
δόσεις των παιδιών του δείγµατος. Το µοντέλο της 
ανάλυσης ήταν 5 (ηλικιακές κατηγορίες) X 2 (φύλο). 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι δεν υπήρχε στατιστι-
κά σηµαντική αλληλεπίδραση των παραγόντων φύ-
λο και ηλικία σε κανένα τεστ. Το φύλο δεν βρέθηκε 
να έχει στατιστικά σηµαντική επίδραση σε κανένα 
τεστ, σε αντίθεση µε την ηλικία που επέδρασε στατι-  

 
Πίνακας 2. Μέσοι όροι  (ΜΟ) και τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ) των επιδόσεων των παιδιών των πέντε τάξεων στα τεστ των 

συναρµοστικών ικανοτήτων. 

Ικανότητες Στατική και 
δυναµική ισορροπία 

Αµφίπλευρη 
συναρµογή 

Συναρµογή άνω 
άκρων 

Αντίδραση σε 
οπτικό ερέθισµα 

Οπτικο-κινητικός 
έλεγχος 

Επιδεξιότητα-
ταχύτητα άνω άκρων 

Τάξη ΜΟ   ±   ΤΑ ΜΟ   ±   ΤΑ ΜΟ   ±   ΤΑ ΜΟ   ±   ΤΑ ΜΟ   ±   ΤΑ ΜΟ   ±   ΤΑ 

Νήπια 17.62 4.05 5.82 1.59 9.35 4.00 3.94 2.55 11.71 4.31 18.47 3.92 

Α’ 20.03 4.37 7.52 2.45 12.48 3.13 7.74 3.14 17.56 3.13 27.66 4.76 

Β’ 21.91 4.37 9.63 2.36 15.18 2.44 9.31 3.28 20.14 2.88 33.44 5.10 

Γ’ 23.76 4.57 9.86 2.17 15.95 2.13 7.48 1.69 22.62 1.50 32.09 4.01 

∆’ 23.00 4.12 9.24 2.23 17.38 1.80 7.81 1.60 21.57 1.69 34.90 5.49 
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στικά σηµαντικά σε όλα τα τεστ: ισορροπία 
(F(4,313)= 9.92, p<.001), αµφίπλευρη συναρµογή 
(F(4,313)= 10.58, p<.001), συναρµογή άνω άκρων 
(F(4,313) = 39.44, p<.001), αντίδραση (F(4,313) = 20.14, 
p<.001), οπτικο-κινητικός έλεγχος (F(4,313) = 61.78, 
p<.001) και επιδεξιότητα και ταχύτητα άνω άκρων 
(F(4,313) = 65.21, p<.001). 

Το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων του Scheffé, 
έδειξε ότι στην ισορροπία τα νήπια πέτυχαν τις χα-
µηλότερες επιδόσεις από όλα τα παιδιά. Οι επιδό-
σεις τους διέφεραν στατιστικά σηµαντικά από αυ-
τές των παιδιών της Β’ (MD1=4.29, p<.001), της Γ’ 
(MD=6.14, p<.001) και της ∆’ τάξης (MD=5.38, p< 
.005). Καµία από τις υπόλοιπες συγκρίσεις δεν πα-
ρουσίασε στατιστική σηµαντικότητα. Στην αµφί-
πλευρη συναρµογή τα νήπια είχαν τις χαµηλότε-
ρες επιδόσεις από τα παιδιά όλων των τάξεων µε 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές από τη Β’ (MD= 
3.81, p<.001), τη Γ’ (MD=4.03, p<.001) και τη ∆’ τά-
ξη (MD=3.41, p<.001). Παρόµοιες διαφορές κατα-
γράφηκαν και στη σύγκριση των παιδιών της Α’ 
τάξης µε τα παιδιά των δυο αµέσως µεγαλύτερων 
τάξεων από τα οποία ήταν στατιστικά σηµαντικά 
χειρότερα: Β’ τάξη (MD=2.11, p<.001) και Γ’ τάξη 
(MD=2.34, p<.005). Οι υπόλοιπες συγκρίσεις δεν 
βρέθηκαν να είναι στατιστικά σηµαντικές. Στα 
τεστ συναρµογής άνω άκρων βρέθηκε ότι τα νήπια 
πέτυχαν τις χαµηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά 
όλων των τάξεων: Α’ τάξη (MD=3.13, p<.001), Β’ 
τάξη (MD=5.83, p<.001), Γ’ τάξη (MD=6.60, p< 
.001), ∆’ τάξη (MD=8.03, p<.001). Επίσης τα παιδιά 
της Α’ τάξης εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικά χα-
µηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά και των τριών 
µεγαλύτερων τάξεων: Β’ τάξη (MD=2.70, p<.001), Γ’ 
τάξη (MD=3.47, p<.001) και ∆’ τάξη (MD=4.90, p< 
.001). ∆εν βρέθηκε καµία άλλη στατιστικά σηµαντι-
κή διαφοροποίηση. Στο τεστ της αντίδρασης τα νή-
πια εµφάνισαν τις χαµηλότερες επιδόσεις µε στατι-
στικά σηµαντική διαφορά από αυτές όλων των µε-
γαλύτερων τάξεων: Α’ τάξη (MD=3.80, p<.001), Β’ 
τάξη (MD=5.37, p<.001), Γ’ τάξη (MD=3.54, p<.005) 
και ∆’ τάξη (MD=3.87, p<.001). Οι συγκρίσεις των 
επιδόσεων των άλλων τάξεων δεν ήταν στατιστικά 
σηµαντικές. Στα τεστ µέτρησης του οπτικο-κινητι-
κού ελέγχου και πάλι τα νήπια εµφάνισαν τις χα-
µηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά όλων των µε-
γαλύτερων τάξεων και µάλιστα µε στατιστικά ση-
µαντική διαφορά: Α’ τάξη (MD=5.86, p<.001), Β’ 
τάξη (MD=8.43, p<.001), Γ’ τάξη (MD=10.91, p< 
.001) και ∆’ τάξη (MD=9.87, p<.001). Αντίστοιχα 
και οι επιδόσεις των παιδιών της Α’ τάξης ήταν 
στατιστικά σηµαντικά χαµηλότερες από αυτές των 
παιδιών της Β’ (MD=2.57, p<.001), της Γ’ (MD= 
5.05, p<.001) και ∆’ τάξης (MD=4.01, p<.001). ∆ε 
βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

                                                 
1 MD: ∆ιαφορά µέσων όρων 

από τις συγκρίσεις µεταξύ των επιδόσεων των άλ-
λων δυο τάξεων. Τέλος αναφορικά µε τις επιδόσεις 
στα τεστ επιδεξιότητας και ταχύτητας άνω άκρων 
βρέθηκε ότι και πάλι τα νήπια εµφάνισαν τις χα-
µηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά όλων των µεγα-
λυτέρων τάξεων και µάλιστα µε στατιστικά σηµα-
ντική διαφορά: Α’ τάξη (MD=9.19, p<.001), Β’ τάξη 
(MD=14.98, p<.001), Γ’ τάξη (MD=13.62, p<.001) 
και ∆’ τάξη (MD=16.439.87, p<.001). Τα παιδιά της 
πρώτης τάξης εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικά 
χαµηλότερες επιδόσεις από αυτές των παιδιών της 
Β’ (MD=5.78, p<.001), και ∆’ τάξης (MD=7.24, p< 
.001). Καµία άλλη από τις διαφορές που φαίνονται 
στον πίνακα 2 δεν βρέθηκε να παρουσιάζει στατι-
στική σηµαντικότητα.  

 Συζήτηση 

Από τα αποτελέσµατα πολλών µελετών έχει 
αποδειχθεί ότι η ηλικία είναι σηµαντικός παράγο-
ντας διαµόρφωσης των επιδόσεων σε κινητικά τεστ 
(Bruininks 1978, Hirtz 1985, Roth & Winter 1994, 
Schneider 1993). Στην παρούσα έρευνα φαίνεται 
να επιβεβαιώνεται η πρώτη ερευνητική υπόθεση 
που αφορά στην επίδραση της ηλικίας στη διαµόρ-
φωση των επιδόσεων στα τεστ των συναρµοστικών 
ικανοτήτων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ηλικία 
έπαιξε σηµαντικό ρόλο κυρίως στις συγκρίσεις των 
επιδόσεων των νηπίων και των παιδιών της Α’ τά-
ξης µε αυτές των µεγαλύτερων παιδιών.  ∆ίνεται 
δηλαδή µια έµφαση των διαφοροποιήσεων κατά 
την περίοδο 4-8 ετών γεγονός που ερµηνεύεται 
από την ραγδαία πρόοδο που παρουσιάζουν οι 
βιολογικές διαδικασίες ανάπτυξης κατά την περί-
οδο αυτή και συµβάλλουν στη µεγάλη βελτίωση 
της νευροµυϊκής συναρµογής (Demeter 1981). Άλ-
λωστε έχει βρεθεί ότι και µόνο στην περίοδο 4-6 
ετών οι επιδόσεις των παιδιών σε τεστ συναρµοστι-
κών ικανοτήτων βελτιώνονται µε την αύξηση της 
ηλικίας (Καµπάς κ.α. 2001, Zimmer & Volkamer 
1987). Οι Zimmer και Volkamer (1987) µάλιστα 
στο εγχειρίδιο της δέσµης Motoriktest für vier bis 
sechsjährige Kinder (MOT 4-6), προτείνουν διαφο-
ρετικές νόρµες για τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες: 
48-53, 54-59, 60-65 και 66-71 µηνών. Στα αποτελέ-
σµατα της παρούσας έρευνας οι συγκρίσεις των 
επιδόσεων των παιδιών των τριών µεγαλύτερων 
τάξεων δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις.  

Από τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκε και η 
δεύτερη ερευνητική υπόθεση. Βρέθηκε ότι οι επιδό-
σεις των αγοριών δεν διέφεραν από τις επιδόσεις 
των κοριτσιών σε κανένα τεστ σε καµία ηλικία από 
αυτές που µελετήθηκαν. Οι περισσότερες µελέτες 
έρχονται σε συµφωνία µε το εύρηµα αυτό και µά-
λιστα υποστηρίζεται ότι αυτή η µη διαφοροποίηση 
επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της προσχολικής 
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ηλικίας (Roth & Winter 1994, Zimmer & Volkamer 
1987) και στην πρώιµη σχολική ηλικία (Hirtz, 
1985). Για την προσχολική ηλικία µάλιστα, οι νόρ-
µες που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της 
κινητικής ανάπτυξης δεν διαφοροποιούνται για τα 
αγόρια και τα κορίτσια (Zimmer & Volkamer 
1987). Ωστόσο υπάρχουν και αναφορές που υπο-
στηρίζουν ότι σε κάποιες ικανότητες υπάρχει δια-
φοροποίηση άλλοτε υπέρ των αγοριών και άλλοτε 
υπέρ των κοριτσιών (Καµπάς κ.α. 2001). 

Παρόλο που ο σχεδιασµός της παρούσας έρευ-
νας δεν εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις 
για σύγκριση των επιδόσεων διαφορετικών ηλικι-
ών µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων για την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων, από τα παραπάνω φαί-
νεται ότι κατά την περίοδο 4-7 ετών εµφανίζεται 
µια γραµµική τάση βελτίωσης των επιδόσεων στα 
τεστ των συναρµοστικών ικανοτήτων, ενώ κατά 
την περίοδο 8-10 η τάση αυτή δεν διατηρείται. 
Έτσι οι συγκρίσεις των επιδόσεων των παιδιών Β’ 
και  Γ’ τάξης αφενός και Γ’ και ∆’ τάξης αφετέρου 
δεν παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. ∆ηµιουργεί-
ται δηλαδή η εντύπωση ότι η συνέχεια της αναπτυ-
ξιακής πορείας που εµφανίζεται στην ηλικία 4 - 7 
ετών παρουσιάζει µια ύφεση µε τάσεις διατήρησης 
του επιπέδου της απόδοσης. Σύµφωνα µε τους 

Roth και Winter (1994) µερικοί από τους λόγους 
που δηµιουργούν ιδανικές προϋποθέσεις για τη 
σηµαντική βελτίωση των επιδόσεων συναρµογής 
στις µικρότερες ηλικίες είναι οι σωµατικές αναλο-
γίες (µικρό ύψος και βάρος, ιδανικές αναλογίες 
µελών) που επηρεάζουν θετικά τη σχετική δύναµη, 
σε αντίθεση µε την περίοδο της εφηβείας, κατά την 
οποία οι προϋποθέσεις αυτές χάνονται.  

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης συ-
µπληρώνουν ένα κενό της ελληνικής βιβλιογραφί-
ας στο πεδίο της ανάπτυξης των συναρµοστικών 
ικανοτήτων κατά την παιδική ηλικία και κυρίως 
όσον αφορά στη σχέση των επιδόσεων µεταξύ νη-
πίων και µεγαλύτερων παιδιών που δεν έχει µελε-
τηθεί εκτεταµένα ούτε σε διεθνές επίπεδο µε τη 
χρήση µιας τόσο αναγνωρισµένης δέσµης όπως η 
δέσµη ΒΟΤ.  

Είναι προφανές ότι εκτός από την επίδραση 
της ηλικίας και του φύλου στις επιδόσεις των συ-
ναρµοστικών ικανοτήτων, σηµαντικό ρόλο στην 
ερµηνεία ενός µοντέλου ανάπτυξης των ικανοτή-
των αυτών κατά την παιδική ηλικία  διαδραµατί-
ζει ο έλεγχος της αναπτυξιακής πορείας τους. Το 
ερώτηµα αυτό χρήζει εµπεριστατωµένης µελέτης µε 
βάση διαχρονικό σχεδιασµό και θα αποτελέσει 
αντικείµενο µελλοντικής έρευνας.  
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