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Abstract 

Participation in Physical Activity (PA) contributes significantly to many health parameters. For this reason, in 

recent years, there has been a growing scientific interest in exploring the factors that positively affect PA at 

developmental ages. Among them are motor competence (MC) and perceived physical competence (PPC). 

The purpose of the current study is to examine the relationship among PA, MC and PPC at developmental 

ages through a literature review. A systematic search of four electronic databases was conducted using key-

words such as «physical activity, motor competence, perceived physical competence, children, youth». The 

search identified 747 articles, from which 49 met the inclusion criteria. From the analysis of those studies, it 

was noted that the researchers who investigated this relationship either in pairs (PA-MC, PA-PPC, MC-PPC) 

or as a whole, at developmental ages through cross-sectional studies, found conflicting results, not being able 

to provide a clear picture for this issue. Nevertheless, the few longitudinal studies conducted support the sig-

nificance of the relationship among PA-MC-PPC, which is strengthened as individuals pass from childhood 

to adolescents and, later, to adulthood. For these reasons, it is of great importance to provide children with 

appropriate opportunities to participate in PA, aiming not only to improve PA levels, but also to enhance MC 

as well as children’s positive perceptions of their physical competence. However, further research is needed 

referring to the relationship of PA with MC and PPC, but also other environmental factors so that safer con-

clusions regarding variables that ensure lifelong participation in PA can be drawn.  
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Περίληψη 

Η συμμετοχή στη Φυσική Δραστηριότητα (ΦΔ) συμβάλλει σημαντικά σε πολλές παραμέτρους υγείας. Για 

τον λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον για τη διερεύνηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν θετικά τη ΦΔ στις αναπτυξιακές ηλικίες. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται η 

κινητική επιδεξιότητα (ΚΕ) και η αντιλαμβανόμενη φυσική ικανότητα (ΑΦΙ). Σκοπός της παρούσας εργασί-

ας είναι να εξεταστεί η σχέση μεταξύ της ΦΔ, της ΚΕ και της ΑΦΙ κατά τις αναπτυξιακές ηλικίες, μέσα από 

την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σχετικών 

μελετών σε τέσσερις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, με τη χρήση λέξεων-κλειδιών, όπως «physical 

activity», «motor competence», «perceived physical competence», «children», «youth». Προέκυψαν, έτσι, 

747 μελέτες, από τις οποίες οι 49 πληρούσαν τα κριτήρια που τέθηκαν κατά την αναζήτηση και συμπεριε-

λήφθησαν στην ανασκόπηση. Από την ανάλυση των μελετών αυτών, διαπιστώθηκε πως οι ερευνητές οι ο-

ποίοι έχουν πραγματοποιήσει συγχρονικές έρευνες, εστιάζοντας στη διερεύνηση της σχέσης των παραγό-

ντων αυτών στις αναπτυξιακές ηλικίες, είτε ανά ζεύγη (ΦΔ-ΚΕ, ΦΔ-ΑΦΙ, ΚΕ-ΑΦΙ) είτε στο σύνολό τους, 

έχουν καταλήξει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα, αδυνατώντας να παράσχουν μια σαφή εικόνα για το θέ-

μα. Αντίθετα, οι περιορισμένες σε αριθμό σχετικές διαχρονικές μελέτες υποστηρίζουν τη σημαντικότητα της 

σχέσης μεταξύ ΦΔ, ΚΕ και ΑΦΙ, η οποία ενισχύεται καθώς το άτομο περνά από την παιδική ηλικία, στην 

εφηβεία και αργότερα στην ενηλικίωση. Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχονται στα 

παιδιά οι κατάλληλες ευκαιρίες συμμετοχής σε ΦΔ, με στόχο όχι μόνο την ενίσχυση της ΦΔ αλλά και την 

ανάπτυξη της ΚΕ και την καλλιέργεια της θετικής αυτοαντίληψης που διαθέτουν τα παιδιά για τη φυσική 

τους ικανότητα. Ωστόσο, στο ερευνητικό πεδίο, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή περισσότερων ερευνών 

σχετικά με τη μελέτη της σύνδεσης της ΦΔ τόσο με την ΚΕ και την ΑΦΙ όσο και με άλλους περιβαλλοντι-

κούς παράγοντες, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τις μεταβλητές που σχετίζονται 

με τη διασφάλιση της δια βίου άσκησης. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: σωματική δραστηριότητα, κινητικές δεξιότητες, αυτοαντίληψη, υγεία, παιδιά, έφηβοι 

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ: 
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Εισαγωγή 

ην τελευταία δεκαετία το φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις 

παγκοσμίως (World Health Organization, [WHO], 2016), ενώ στη  χώρα μας τα ποσοστά των υ-

πέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών είναι ιδιαίτερα υψηλά, καθώς κυμαίνονται μεταξύ 26% και 

40% (Afthentopoulou, Kaioglou, & Venetsanou, 2017; Hassapidou et al., 2017; Kambas et al., 

2015; Lagiou & Parava, 2008; Roditis, Parlapani, Tzotzas, Hassapidou, & Krassas, 2009). Στο πλαίσιο της α-

ντιμετώπισης του προβλήματος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει την αξία της επένδυσης σε δράσεις 

για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας (ΦΔ) ως ένα καίριο βήμα για την προαγωγή της δημόσιας υ-

γείας (WHO, 2016).  

Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται μειωμένα επίπεδα ΦΔ κατά την παιδική ηλικία (Institute 

of Medicine of the National Academies, 2012; National Association for Sport and Physical Education, 2012; 

WHO, 2016). Καθώς ο αριθμός των παιδιών που δεν είναι επαρκώς δραστήρια αυξάνεται συνεχώς (π.χ., 

Faigenbaum, Rebullido, & MacDonald, 2018; Kambas et al., 2015), το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί 

στη μελέτη των παραγόντων που πιθανόν συνδέονται με τη ΦΔ, κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, διότι 

τότε διαμορφώνονται στάσεις και συμπεριφορές ζωής (Pate, Pfeiffer, Trost, Ziegler, & Dowda, 2004).  Μεταξύ 

αυτών, τα χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως η ηλικία, το φύλο και ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), έχει φα-

νεί πως σχετίζονται με τη συμμετοχή σε ΦΔ (π.χ., Barnett, Ridgers, & Salmon, 2015; De Meester et al., 2016; 

Slykerman, Ridgers, Stevenson, & Barnett, 2016). Συγκεκριμένα, όσο αφορά τη σχέση της ΦΔ με την ηλικία, 

τα ερευνητικά ευρήματα υποστηρίζουν πως, από την πρώιμη μέχρι την ώριμη παιδική ηλικία, τα επίπεδα ΦΔ 

σταδιακά αυξάνονται (Craig, Cameron, & Tudor-Locke, 2013), ενώ με την είσοδο του παιδιού στην εφηβεία,  

η ΦΔ μειώνεται (Butte, Puyau, Adolph, Vohra, & Zakeri, 2007; Nyberg, Nordenfelt, Ekelund, & Marcus, 2009; 

Treuth, Hou, Young, & Maynard, 2005). Αναφορικά με το φύλο, η πλειονότητα των σχετικών ερευνών αναφέ-

ρει πως τα αγόρια είναι περισσότερο κινητικά δραστήρια συγκριτικά με τα κορίτσια (π.χ., Barnett et al., 2015; 

Paschaleri, Arabatzi, Papitsa, Giagazoglou, & Kellis, 2016). Τέλος, υποστηρίζεται πως τα νορμοβαρή παιδιά 

είναι περισσότερο κινητικά δραστήρια από τους υπέρβαρους και παχύσαρκους συνομήλικούς τους (π.χ.,  

Cohen, Morgan, Plotnikoff, Callister, & Lubans 2014; Pathare, Piche, Nicosia, & Haskvitz, 2016).  

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη παραγόντων οι οποίοι μπορούν να καλλιεργηθούν κα-

τά την αναπτυξιακή περίοδο, συνεπώς μπορεί να αποτελέσουν στόχο παρεμβατικών προγραμμάτων ενίσχυσης 

της ΦΔ. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται η κινητική επιδεξιότητα (ΚΕ) και η αντιλαμβανόμενη φυσική ικανό-

τητα (ΑΦΙ) (π.χ., Barnett et al., 2015; De Meester et al., 2016; Slykerman et al., 2016), καθώς υποστηρίζεται 

ότι έχουν αμφίδρομη θετική σχέση με τη ΦΔ (Stodden et al., 2008).  Σε αυτή τη βάση, σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι να εξεταστεί η σχέση μεταξύ της ΦΔ, της ΚΕ και της ΑΦΙ, μέσα από την ανασκόπηση της σχε-

τικής βιβλιογραφίας. 

Μέθοδος και Αποτελέσματα 

Για την υλοποίηση του σκοπού της εργασίας, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων στις βάσεις δεδομένων 

Eric, Google Scholar, PubMed και Sport Discus, χρησιμοποιώντας τον όρο «φυσική δραστηριότη-

τα»/«physical activity», σε συνδυασμό με τον όρο «κινητική επιδεξιότητα»/«motor competence» (και συνα-

φείς όρους, όπως «motor proficiency», «motor skills», «motor performance», «motor coordination») και τον 

όρο «αντιλαμβανόμενη φυσική ικανότητα»/«perceived physical ability» (και όρους που αφορούν συνιστώ-

σες αυτής της έννοιας, όπως «perceived motor competence», «perceived sport competence», «perceived 

physical appearance»). Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν μόνο μελέτες που πληρούσαν τα εξής κριτήρια: 

(α) ήταν δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, (β) ήταν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσ-

Τ 
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σα, (γ) αφορούσαν παιδιά και εφήβους, (δ) είχαν δημοσιευτεί έως τον Φεβρουάριο του 2018, (ε) οι λέξεις-

κλειδιά της αναζήτησης εμφανίζονταν στον τίτλο και/ή στην περίληψή τους.  

Από την αναζήτηση αυτή, αναδείχτηκαν 747 άρθρα, από τα οποία επελέγησαν μόνο εκείνα που πληρού-

σαν τα παραπάνω κριτήρια. Συγκεντρώθηκαν, έτσι, 49 μελέτες, μεταξύ των οποίων, 22 μελετούσαν τη σχέ-

ση μεταξύ ΦΔ και ΚΕ, εννέα τη σχέση μεταξύ ΦΔ και ΑΦΙ, οχτώ τη σχέση ΚΕ και ΑΦΙ και τέλος, 10 εξέ-

τασαν τη σύνδεση μεταξύ των τριών παραγόντων, συγχρόνως. Από τον συνολικό αριθμό των μελετών, οι 39 

ήταν συγχρονικές και οι υπόλοιπες 10 διαχρονικές. 

 

 

Κινητική επιδεξιότητα και φυσική δραστηριότητα 

Η ΚΕ ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να εκτελεί με επιτυχία θεμελιώδεις κινητικές δεξιότητες (με-

τακίνησης, χειρισμού, σταθεροποίησης) και συχνά απαντάται στη διεθνή βιβλιογραφία ως motor 

competence, motor proficiency, motor performance ή motor coordination  (Robinson et al., 2015). Η σπου-

δαιότητα της κίνησης από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής έχει τονιστεί εδώ και αρκετές δεκαετίες 

(Bunker, 1991; Piaget, 1952), ενώ υποστηρίζεται πως οι θεμελιώδεις κινητικές δεξιότητες αποτελούν προϋ-

πόθεση για την επιτυχημένη συμμετοχή τόσο σε αθλητικές και φυσικές δραστηριότητες (Clark, 1994; Clark 

& Metcalfe, 2002) όσο και σε δραστηριότητες της καθημερινότητας (Henderson & Sugden, 1992).  

Οι Stodden και συνεργάτες (2008) ανέπτυξαν ένα μοντέλο συμμετοχής στη ΦΔ, σύμφωνα με το οποίο, τα 

παιδιά που είναι κινητικά δραστήρια και διαθέτουν ένα καλό επίπεδο ΚΕ, θετική αυτοαντίληψη για την ΚΕ 

τους και καλή φυσική κατάσταση είναι πιθανότερο να έχουν φυσιολογικό βάρος συγκριτικά με τους συνο-

μήλικούς τους που δεν συμμετέχουν σε ΦΔ, δεν είναι κινητικά επιδέξιοι, έχουν αρνητική ΑΚΕ  (αντιλαμβα-

νόμενη κινητική επιδεξιότητα) και χαμηλή φυσική κατάσταση και οι οποίοι θα τείνουν στο μέλλον να είναι 

παχύσαρκοι ή υπέρβαροι. Στο μοντέλο αυτό, η ΚΕ κατέχει σημαντική θέση, ωστόσο η ισχύς της μεταβάλλε-

ται στον χρόνο. Έτσι, στις μικρές ηλικίες (4-7 ετών), το επίπεδο της ΚΕ συνδέεται σε πολύ μικρό βαθμό με 

τη ΦΔ, ενώ η σχέση τους ισχυροποιείται, όταν τα παιδιά περνούν από τη μέση παιδική ηλικία (7-9 έτη) στην 

ώριμη (9-12 έτη), καθώς σε αυτή την περίοδο, τα υψηλά επίπεδα ΚΕ φαίνεται πως «διευκολύνουν» τη συμ-

μετοχή σε ΦΔ. Έτσι, τα κινητικά επιδέξια παιδιά είναι πιθανότερο να είναι περισσότερο κινητικά δραστήρια 

συγκριτικά με τους συνομήλικούς τους με χαμηλότερη ΚΕ, οι οποίοι βιώνοντας την αποτυχία, οδηγούνται 

σε έναν φαύλο κύκλο (αποφυγή συμμετοχής σε ΦΔ-μη βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων-αποτυχία-αποφυγή 

συμμετοχής) (Stodden et al., 2008). 

Εκτός από το θεωρητικό μοντέλο που διαμόρφωσαν οι Stodden και συνεργάτες (2008), πολλοί άλλοι με-

λέτησαν ερευνητικά τη σχέση μεταξύ της ΦΔ και της ΚΕ σε παιδιά τόσο προσχολικής και σχολικής ηλικίας 

όσο και σε εφήβους. Στις έρευνες αυτές, η καταγραφή της ΦΔ πραγματοποιήθηκε είτε με αντικειμενικά όρ-

γανα (επιταχυνσιόμετρα και βηματόμετρα) (π.χ., Cohen et al., 2014; Kambas et al., 2012, Logkizidou et al., 

2012; Spessato, Gabbard, & Valentini, 2013) είτε με όργανα αυτοαναφοράς (ερωτηματολόγια και συνεντεύ-

ξεις) (π.χ., Chen, Hammond-Bennett, Mason, & Hypnar, 2015; Hardy, O'Hara, Rogers, St George, & 

Bauman, 2014; Khodaverdi, Bahram, Stodden, & Kazemnejad, 2016), ενώ σε αρκετές, εξετάστηκαν και άλ-

λοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη σχέση ΦΔ-ΚΕ, όπως η φυσική κατάσταση (Hardy et al., 

2014), ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) (Hume et al., 2008) και οι καθιστικές συμπεριφορές (Lopes, 

Rodrigues, Maia, & Malina, 2011). 

Όσο αφορά στην προσχολική ηλικία, σύμφωνα με τα περισσότερα ερευνητικά ευρήματα, τα κινητικά ε-

πιδέξια παιδιά σημειώνουν υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής σε ΦΔ συγκριτικά με τα λιγότερο κινητικά επι-

δέξια (Cliff, Okely, Smith, & McKeen, 2009; Fisher et al., 2005; Kambas et al., 2012; Logkizidou et al., 

2012). Εξαίρεση αποτελούν οι έρευνες των Lopes, Barnett και Rodrigues (2016) και Σκούρτη (2014), στις 

οποίες δεν βρέθηκε σημαντική σχέση μεταξύ ΦΔ και ΚΕ σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών και 5-6 ετών, αντίστοι-

χα, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν πως το εύρημα αυτό οφείλεται, πιθανά, στην έντονα παιγνιώδη μορ-

φή των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν τα μικρά παιδιά. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως 

στην έρευνα της Σκούρτη (2014), η ΦΔ των παιδιών καταγράφηκε με ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι 

γονείς, γεγονός που αποτελεί σημαντικό περιορισμό για την αντικειμενικότητα των ευρημάτων της. 
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Σχετικά με τις έρευνες που εξέτασαν τη σχέση μεταξύ ΦΔ και ΚΕ σε ένα πιο ευρύ ηλικιακό φάσμα, τα 

αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα, με τους Spessato και συνεργάτες (2013) να διαπιστώνουν πως, σε παι-

διά ηλικίας 5-10 ετών, η σύνδεση των δύο παραγόντων είναι σημαντική, ενώ αντίθετα οι Barnett και συνερ-

γάτες (2015) και Slykerman και συνεργάτες (2016), εξετάζοντας παιδιά ηλικίας 5-8 ετών και 5-7 ετών, αντί-

στοιχα,  δεν βρήκαν σημαντική τη σχέση αυτή, συμφωνώντας πως ένα καλό επίπεδο κινητικών δεξιοτήτων 

ενδεχομένως να μην επηρεάζει τη συμμετοχή των παιδιών στη ΦΔ, η οποία σε αυτή την ηλικία εμπεριέχει 

κυρίως στοιχεία παιχνιδιού. 

Για τα παιδιά 6-12 ετών, η πλειοψηφία των μελετών αναφέρει πως η ΚΕ συνδέεται με τη ΦΔ (Bremer & 

Lloyd, 2014; Castelli & Valley, 2007; Chen et al., 2015; Cohen et al., 2014; De Meester et al., 2016; Hume 

at al., 2008; Khodaverdi et al., 2016; Larouche, Boyer, Tremblay, & Longmuir, 2013; Lopes et al., 2011; 

Wrotniak, Epstein, Dorn, Jones, & Kondilis, 2007; Ziviani, Poulsen, & Hansen, 2009). Παρόλα αυτά, θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη πως, σε κάποιες από τις παραπάνω έρευνες, η ΦΔ καταγράφηκε με όργανο αυτοα-

ναφοράς (Chen et al., 2015; Khodaverdi et al., 2016; Lopes et al., 2011), αλλά και ότι, σε κάποιες από αυτές, 

συμμετείχαν μόνο κορίτσια (Bremer & Lloyd, 2014; Khodaverdi et al., 2016), στοιχεία τα οποία αποτελούν 

περιορισμούς που δυσχεραίνουν τη σύγκριση των αποτελεσμάτων τους με τις υπόλοιπες μελέτες. Ωστόσο, 

στη βιβλιογραφία συναντώνται και ευρήματα σύμφωνα με τα οποία, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ ΦΔ και ΚΕ  

σε παιδιά δημοτικού. Συγκεκριμένα, τόσο στην έρευνα των Erwin και Castelli (2008) που αφορούσε παιδιά 

ηλικίας 9-12 ετών όσο και σε αυτή των Afthentopoulou, Venetsanou, Zounhia και Petrogiannis (2018), στην 

οποία μελετήθηκαν παιδιά 6-9 ετών, διαπιστώθηκε ότι οι δυο παράγοντες δε σχετίζονταν. Οι 

Afthentopoulou και συνεργάτες (2018) απέδωσαν το εύρημα αυτό στα υψηλά επίπεδα ΚΕ που σημείωσαν οι 

συμμετέχοντες, ενώ υπέθεσαν και αυτοί πως οι παιγνιώδεις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται τα παι-

διά 6-9 ετών πιθανόν να μην απαιτούν την εκτέλεση μεγάλης ποικιλίας και υψηλού βαθμού δυσκολίας κινη-

τικών δεξιοτήτων. 

Αναφορικά με τους εφήβους, σε αρκετές έρευνες έχει βρεθεί πως οι κινητικά επιδέξιοι έφηβοι συμμετέ-

χουν σε περισσότερη ΦΔ συγκριτικά με τους λιγότερο επιδέξιους συνομηλίκους τους (π.χ, Barnett, Morgan, 

Van Beurden, Ball, & Lubans, 2011; Hardy et al., 2014; Okely, Booth, & Paterson, 2001; Reed, Metzeker, & 

Phillips, 2004), ωστόσο, στην έρευνα των Hands, Larkin, Parker, Straker, & Perry (2009) οι δύο παράγοντες 

δεν συσχετίστηκαν. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως μόνο δύο από τις παραπάνω έρευνες χρη-

σιμοποίησαν αντικειμενικό όργανο καταγραφής της ΦΔ (Hands et al., 2009; Reed et al., 2004), επομένως, τα 

ευρήματα για την εφηβική ηλικία δεν επιτρέπουν τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας για τη σχέση ΦΔ-ΚΕ. 

Ο σημαντικός ρόλος της ΚΕ στη συμμετοχή σε ΦΔ έχει επισημανθεί σε αρκετές διαχρονικές έρευνες. 

Συγκεκριμένα, έχει φανεί πως το επίπεδο της ΚΕ που έχουν αναπτύξει τα παιδιά κατά την προσχολική 

(Venetsanou & Kambas, 2017) και την παιδική ηλικία  (Aaltonen et al., 2015; Barnett, Van Beurden, 

Morgan, Brooks, & Beard, 2009; Lloyd, Saunders, Bremer, & Tremblay, 2014; Lopes et al., 2011) συνδέεται 

σημαντικά με τη ΦΔ που επιδεικνύουν ακόμα και δέκα χρόνια μετά, ως έφηβοι ή ενήλικες. Ωστόσο, θα πρέ-

πει να σημειωθεί πως μόνο μια έρευνα από τις παραπάνω κατέγραψε αντικειμενικά τη ΦΔ των συμμετεχό-

ντων, χρησιμοποιώντας βηματόμετρο (Venetsanou & Kambas, 2017), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες που 

χρησιμοποίησαν συνεντεύξεις ή ερωτηματολόγια. 

 

Η σχέση μεταξύ των τριών παραγόντων  

Η σχέση μεταξύ των τριών παραγόντων (ΦΔ, ΚΕ, ΑΦΙ) έχει εξεταστεί σε μικρό αριθμό ερευνών 

(Afthentopoulou et al., 2018; Barnett, Morgan, Van Beurden, & Beard 2008; Barnett, Salmon, & Hesketh,  

2016; Barnett et al. 2011, 2015;  DeMeester et al, 2016; Khodaverdi et al., 2016; Lopes et al., 2016; 

Slykerman et al., 2016; Wrotniak et al., 2007). Τα αποτελέσματα των περισσότερων εξ αυτών (τα οποία έ-

χουν ήδη αναφερθεί παραπάνω, καθώς στην πλειοψηφία τους παρουσιάζουν τη σχέση των τριών παραγό-

ντων ανά ζεύγη)  δίνουν μια ασαφή εικόνα για το θέμα, καθότι αντικρουόμενα. Συγκεκριμένα, στις έρευνες 

των Barnett και συνεργατών (2015), Lopes και συνεργατών (2016) και Slykerman και συνεργατών (2016), 

που αφορούσαν παιδιά ηλικίας 5-8, 4-6 και 5-7 ετών, αντίστοιχα, βρέθηκε πως η ΦΔ δεν συνδεόταν με την 

ΚΕ ούτε με την ΑΚΕ, ενώ υπήρξε σύνδεση μεταξύ ΚΕ και ΑΚΕ. Από την άλλη πλευρά, οι DeMeester και 

συνεργάτες (2016) και Wrotniak και συνεργάτες (2007) βρήκαν σημαντική σχέση τόσο μεταξύ ΚΕ και ΑΦΙ 
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όσο και μεταξύ ΦΔ και ΚΕ σε παιδιά ηλικίας 8-10 ετών, ενώ μόνο οι DeMeester και συνεργάτες (2016) 

βρήκαν σημαντική σχέση μεταξύ ΦΔ-ΑΦΙ. Ακόμη, στην έρευνα των Khodaverdi και συνεργατών (2016), 

βρέθηκε πως η ΑΚΕ διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στη σχέση της ΦΔ με την ΚΕ σε δείγμα κορι-

τσιών ηλικίας 8-9 ετών. Αντίθετα, καμία συσχέτιση μεταξύ των τριών μεταβλητών δεν προέκυψε στην έ-

ρευνα των Afthentopoulou και συνεργατών (2018) σε παιδιά ηλικίας 6-9 ετών. Τέλος, στη μοναδική έρευνα 

που εξέτασε τις σχέσεις αυτές σε εφήβους (Barnett et al. 2011), βρέθηκε σύνδεση μεταξύ ΦΔ-ΚΕ καθώς και 

ότι η αντιλαμβανόμενη αθλητική ικανότητα διαμεσολαβεί στη σχέση της ΦΔ με την ΚΕ. 

Μόλις δυο είναι οι διαχρονικές έρευνες που έχουν, μέχρι σήμερα, μελετήσει τη σχέση των τριών παραγό-

ντων στις αναπτυξιακές ηλικίες (Barnett et al., 2016; Barnett et al., 2008). Στην πιο πρόσφατη εκ των δύο 

(Barnett et al., 2016), εξετάστηκε εάν η ΦΔ μπορεί να προβλέψει την ΚΕ και την ΑΚΕ στα πρώτα χρόνια 

ζωής του ανθρώπου. Έτσι, η  ΦΔ των συμμετεχόντων καταγράφηκε με επιταχυνσιόμετρο σε τρεις ηλικιακές 

φάσεις (1η: 19 μηνών- 2η: 3,5 ετών-3η: 5 ετών), ενώ κατά την τελευταία φάση (5 ετών) αξιολογήθηκαν, 

επίσης, η ΚΕ και η ΑΚΕ. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η ΦΔ κατά την ηλικία των 3,5 ετών συνδέθηκε με 

την ΚΕ (δεξιότητες μετακίνησης) και την ΑΚΕ στην ηλικία των 5 ετών, με τους ερευνητές να τονίζουν τη 

σημαντικότητα της έγκαιρης πληροφόρησης των γονέων και των νηπιαγωγών για τη σπουδαιότητα της συμ-

μετοχής σε ΦΔ από τη νηπιακή ηλικία, ώστε το παιδί αργότερα να αποκτήσει τόσο ένα καλό επίπεδο ΚΕ 

όσο και μια θετική αυτοαντίληψη για τις κινητικές του δεξιότητες. 

Η δεύτερη έρευνα (Barnett et al., 2008) εξέτασε την υπόθεση των Stodden και συνεργατών (2008) για τη 

διαμεσολαβητική δράση της ΑΚΕ στη σχέση ΦΔ-ΚΕ διαχρονικά. Για τον σκοπό αυτό, η πρώτη μέτρηση 

των τριών παραγόντων έγινε όταν οι συμμετέχοντες ήταν 10 ετών και επαναλήφθηκε έξι χρόνια αργότερα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν σημαντικές σχέσεις μεταξύ ΦΔ-ΚΕ, ΦΔ-ΑΚΕ και ΚΕ-ΑΚΕ, με τους 

ερευνητές να προτείνουν πως τα παρεμβατικά προγράμματα για την ενίσχυση της ΦΔ θα πρέπει να στοχεύ-

ουν ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της ΚΕ και της ΑΚΕ των παιδιών και των εφήβων. 

 

Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η μελέτη της σχέσης της ΦΔ με την ΚΕ και την ΑΦΙ στις ανα-

πτυξιακές ηλικίες, όπως αυτή αποτυπώνεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ξεκινώντας από τη σχέση ΦΔ-

ΚΕ, διαπιστώνεται πως στην πλειοψηφία των ευρημάτων των συγχρονικών ερευνών οι δυο παράγοντες σχετί-

ζονται (π.χ., Cohen et al., 2014; Kambas et al. 2012; Spessato et al., 2013). Ωστόσο,  ιδιαίτερα για τα παιδιά 6-

12 ετών, τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα, με κάποιες έρευνες να διαπιστώνουν πως υπάρχει σύνδεση 

μεταξύ ΦΔ και ΚΕ (π.χ., Bremer & Lloyd, 2014; Chen et al., 2015; De Meester et al., 2016; Hume at al., 2008; 

Khodaverdi et al., 2016). Αντίθετα, κάποιες άλλες μελέτες δεν ανιχνεύουν κάποια σχέση μεταξύ των δυο αυ-

τών μεταβλητών στο συγκεκριμένο ηλικιακό εύρος (Afthentopoulou et al., 2018; Barnett et al., 2015; Erwin & 

Castelli, 2008; Slykerman et al., 2016), υποστηρίζοντας πως ένα κινητικά δραστήριο παιδί ενδεχομένως να μην 

είναι απαραιτήτως και κινητικά επιδέξιο, καθώς οι παιγνιώδεις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται τα 

παιδιά σε αυτές τις ηλικίες δεν απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο κινητικών δεξιοτήτων (Barnett et al., 2015; 

Slykerman et al., 2016). Παρόλα αυτά,  τα ευρήματα των διαχρονικών ερευνών επικυρώνουν τη σημαντική 

θέση που έχει η ΚΕ στο μοντέλο συμμετοχής στη ΦΔ των Stodden και συνεργατών (2008), καθώς έχουν δείξει 

ότι ένα ικανοποιητικό επίπεδο ΚΕ στις αναπτυξιακές ηλικίες συνδέεται με τη ΦΔ στη μετέπειτα ζωή του ατό-

μου (Aaltonen et al., 2015; Barnett et al.,, 2009; Lloyd et al., 2014; Lopes et al., 2011; Venetsanou & Kambas, 

2017).  

Αναφορικά με τη σχέση της ΦΔ με την ΑΦΙ, τα ευρήματα των συγχρονικών μελετών είναι επίσης αντι-

κρουόμενα μη επιτρέποντας την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τη σχέση αυτή στα διάφορα στάδια 

της ανάπτυξης, ωστόσο, για άλλη μια φορά οι περιορισμένες σε αριθμό διαχρονικές έρευνες υπογραμμίζουν τη 
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σπουδαιότητα της καλλιέργειας θετικής ΑΦΙ στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου, διότι φαίνεται πως 

συνδέεται με αυξημένη συμμετοχή σε ΦΔ (Inchley et al., 2011; McDavid et al., 2014; Timo et al., 2016). 

Σχετικά με τη σχέση της ΚΕ και της ΑΦΙ, φαίνεται πως, μέχρι την ηλικία των εννέα περίπου χρόνων, μπο-

ρεί να μην είναι σημαντική (Afthentopoulou et al., 2018; Lopes et al., 2016; Spessato et al., 2013), γεγονός το 

οποίο ενδεχομένως οφείλεται είτε στις πολύ θετικές αυτοαντιλήψεις των παιδιών αυτής της ηλικίας 

(Afthentopoulou et al., 2018; Lopes et al., 2016) είτε στη μικρή συνάφεια των εργαλείων αξιολόγησης της ΚΕ 

και της ΑΦΙ (Spessato et al., 2013). Τα περισσότερα εργαλεία αξιολόγησης της ΑΦΙ περιλαμβάνουν ερωτήσεις 

για συγκεκριμένες κινητικές δεξιότητες και δεν καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία κινητικών δεξιοτήτων. Αντίθε-

τα, οι δέσμες αξιολόγησης της ΚΕ περιλαμβάνουν δοκιμασίες που αφορούν ποικίλες κινητικές δεξιότητες  

(Barnett et al., 2015; LeGear et al., 2012; Robinson, 2011). Συνεπώς, η μη  αντιστοιχία μεταξύ των ερωτήσεων 

για την ΑΦΙ και των δοκιμασιών για την ΚΕ πιθανόν να περιορίζει τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών. 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που περιορίζει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων πολλών από τις παραπάνω 

έρευνες που αφορούν τη μελέτη της σχέσης μεταξύ ΚΕ, ΑΦΙ και ΦΔ αλλά και τη μεταξύ τους σύγκριση είναι 

η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση των τριών αυτών παραγόντων. Ξεκινώντας από τη ΦΔ, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε αρκετές έρευνες χρησιμοποιήθηκαν όργανα αυτοαναφοράς για την κατα-

γραφή της ΦΔ (Chen et al., 2015; Hardy et al., 2014; Khodaverdi et al., 2016; Lopes et al., 2011; Okely et al., 

2001; Σκούρτη, 2014). Τα εργαλεία αυτά στηρίζονται στην υποκειμενική κρίση κάθε εξεταζόμενου για την 

καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη ΦΔ του, γεγονός που ενέχει αρκετούς κινδύνους με κυριότερο την υ-

περεκτίμηση του επιπέδου της ΦΔ (Bassett, Cureton, & Ainsworth, 2000; McNamara, Hudson, & Taylor, 

2010; Oliver, Schofield, Kolt, & Schluter, 2007). Επίσης, σε κάποιες άλλες μελέτες, αν και η ΦΔ των συμμετε-

χόντων αξιολογήθηκε με βηματόμετρα και επιταχυνσιόμετρα, καταγράφηκε μόνο κατά τη διάρκεια συγκεκρι-

μένων αθλητικών δραστηριοτήτων ή μαθημάτων (Castelli & Valley, 2007; Spessato et al., 2013) και όχι για 

επτά ολόκληρες συνεχόμενες ημέρες, όπως προτείνεται από τη βιβλιογραφία (Craig, Tudor-Locke, Cragg, & 

Cameron, 2010), ώστε να συλλεχθούν αντιπροσωπευτικά δεδομένα.  

Όσο αφορά την ΚΕ, σε τέσσερις έρευνες που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα ανασκόπηση, η αξιολό-

γηση της ΚΕ βασίστηκε σε λίγες και συγκεκριμένες δεξιότητες (Hardy et al., 2014; Larouche et al., 2013; 

Okely et al., 2001; Reed et al., 2004) και όχι σε μια ευρεία γκάμα δεξιοτήτων μετακίνησης, χειρισμού και στα-

θεροποίησης που θα έδινε πληρέστερη εικόνα για την ΚΕ των συμμετεχόντων. Τέλος, κατά τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των ερευνών που εξετάζουν την ΑΦΙ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πολύπλευρη φύση της 

(Fox & Corbin, 1989), γεγονός το οποίο οδηγεί στη μελέτη διαφορετικών, κάθε φορά, διαστάσεών της από 

τους ερευνητές. Συνεπώς, και καθώς υποστηρίζεται πως οι διαστάσεις της ΑΦΙ μπορεί να εμφανίζουν μικρή 

συσχέτιση μεταξύ τους (Venetsanou, Kossyva, Valentini, Afthentopoulou, & Barnett, 2018), η σύγκριση μετα-

ξύ των σχετικών ερευνών πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη.  

Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από την παρούσα ανασκόπηση είναι ο περιορισμένος αριθμός των ερευ-

νών που εστίασαν σε ταυτόχρονη μελέτη των τριών αυτών παραγόντων (Afthentopoulou et al., 2018; Barnett 

et al., 2008, 2011, 2015, 2016; DeMeester et al, 2016; Khodaverdi et al., 2016; Lopes et al., 2016; Slykerman et 

al., 2016; Wrotniak et al., 2007), με τα ερευνητικά ευρήματα να μην μπορούν να παράσχουν μια ξεκάθαρη ει-

κόνα. Συνεπώς, η διεξαγωγή περισσότερων μελετών που θα εξετάζουν τη σχέση αυτή στις μικρές ηλικίες, στις 

οποίες η έρευνα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, πιθανόν να προσθέσει νέα ερευνητικά στοιχεία και να συμβάλ-

λει στη βαθύτερη κατανόηση των κινήτρων των παιδιών για συμμετοχή σε ΦΔ. Στην κατεύθυνση αυτή, κρίνε-

ται ιδιαίτερα σημαντική η διεξαγωγή διαχρονικών ερευνών, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σταθερότερα 

ερευνητικά θεμέλια για τη σπουδαιότητα της ΚΕ και της ΑΚΕ στη δια βίου συμμετοχή σε ΦΔ. Επίσης, μελλο-

ντικές έρευνες θα μπορούσαν να στραφούν στην εξέταση και άλλων παραγόντων, πέραν της ΚΕ και της αυτο-

αντίληψης, οι οποίοι ενδεχομένως σχετίζονται με τη ΦΔ των παιδιών. Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, παράγο-

ντες, όπως το σχολικό (Lander, Eather, Morgan, Salmon, & Barnett, 2017; Martins, Marques, Peralta, 

Palmeira, & da Costa, 2017; Van Kaan, 2017) και το οικογενειακό περιβάλλον (Carroll & Loumidis, 2001; 

Martins et al., 2017; Schmutz et al., 2017) αλλά και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες (Timmons, Naylor, & 

Pfeiffer, 2007) θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα επίπεδα ΦΔ των παιδιών, γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητο να 

μελετηθούν. 
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Η παρούσα εργασία έχει κάποιους περιορισμούς που πρέπει να αναφερθούν. Αρχικά, οι έρευνες που εξετά-

στηκαν κατέγραφαν τη ΦΔ των συμμετεχόντων τόσο με αντικειμενικά όργανα όσο, όμως, και με όργανα αυ-

τοαναφοράς, περιορισμός που πιθανόν επηρεάζει τα συμπεράσματα της ανασκόπησης. Ακόμη, μεταξύ των 

κριτηρίων που τέθηκαν για τη συμπερίληψη των ερευνών στην ανασκόπηση δεν υπήρχε κάποιο σχετικά με τον 

αριθμό των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν μεγάλες διαφορές στα μεγέθη των δειγμάτων 

των μελετών που ανασκοπήθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, η παρούσα ανασκόπηση αποτελεί τη μοναδική μελέτη της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας στην οποία εξετάζονται συγχρόνως η ΦΔ, η ΚΕ και η ΑΦΙ, παρέχοντας μια σαφή 

εικόνα για τη μεταξύ τους σχέση, με βάση τα ευρήματα των σχετικών ερευνών. 

Συμπεράσματα 

Από την παρούσα ανασκόπηση διαπιστώνεται ότι η ΚΕ και η ΑΦΙ συνδέονται με τη συμμετοχή σε ΦΔ δια-

χρονικά, ωστόσο τα αποτελέσματα των συγχρονικών ερευνών δεν επιτρέπουν τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας 

για τη σχέση των τριών αυτών μεταβλητών στα διάφορα στάδια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Λαμβάνο-

ντας υπόψη αφενός πως η πρώιμη παιδική ηλικία αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο τόσο για τη διαμόρφωση ενός 

κινητικά δραστήριου τρόπου ζωής (Timmons et al., 2012) όσο και για την ανάπτυξη της ΚΕ  (Gallahue & 

Donnelly, 2003) και την καλλιέργεια θετικής ΑΦΙ (Barnett et al., 2016), αφετέρου πως οι συνήθειες κατά την 

εφηβική ηλικία είναι δύσκολα αναστρέψιμες (Skouteris et al., 2010; Williams, Wake, Hesketh, Maher, & 

Waters, 2005), συμπεραίνεται πως ειδικότερα τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής είναι πολύ σημαντικά για 

την καθιέρωση ενός δραστήριου τρόπου ζωής, μέσα από την ενίσχυση των παραγόντων που συνδέονται με τη 

ΦΔ. Συνεπώς, οι υπεύθυνοι για τη ΦΔ των παιδιών θα πρέπει να τους παρέχουν αναπτυξιακά κατάλληλες ευ-

καιρίες για συμμετοχή σε ΦΔ με στόχο όχι μόνο τη διατήρηση ή ενίσχυση της ΦΔ, αλλά και την ανάπτυξη της 

ΚΕ και την καλλιέργεια της θετικής αυτοαντίληψης που διαθέτουν τα παιδιά για τη φυσική τους ικανότητα. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, και λαμβάνοντας υπόψη πως τα παιδιά περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας 

τους στο σχολικό περιβάλλον, προτείνεται η ενσωμάτωση αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων στο σχο-

λικό αναλυτικό πρόγραμμα, τα οποία θα στοχεύουν στην παράλληλη ενίσχυση της ΦΔ, της ΚΕ και της ΑΦΙ, 

ώστε να διασφαλιστεί πως κανένα παιδί δεν θα αποκλειστεί από τη ΦΔ στο μέλλον. 
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Παράρτημα 

 

Έρευνα 

 

Συμμετέχοντες  

Αριθμός (ΜΟ ηλικίας) 

Εργαλεία   

Ευρήματα 

Φυσική δραστηριότητα Κινητική επιδεξιότητα Αντιλαμβανόμενη φυ-

σική ικανότητα 

Α) Σχέση φυσικής δραστηριότητας-κινητικής επιδεξιότητας 

Cliff et al., 2009 N=130 (4.2±0.6 έτη) Επιταχυνσιόμετρα  Test of Gross Motor Develop-

ment–2nd Edition (TGMD-2) 

 √ ΦΔ-ΚΕ 

Fisher et al., 2005 N=394 (4.2±0.5 έτη) Επιταχυνσιόμετρα   15 δοκιμασίες*  √ ΦΔ-ΚΕ 

Kambas et al., 2012 N=232 (64.4.2±3.45 μή-

νες) 

Βηματόμετρα  Bruininks-Oseretsky Test of Motor 

Proficiency-Short Form (BOTMP-

SF) 

√ ΦΔ-ΚΕ 

Logkizidou et al., 2012 N=117 (67.1±3.8 μήνες) Βηματόμετρα  BOTMP-SF √ ΦΔ-ΚΕ 

Σκούρτη, 2014 N=144 (67.4±3.2 μήνες) Ερωτηματολόγιο* BOT-2 X ΦΔ-ΚΕ 

Spessato et al., 2013 N=264 (7.4±1.7 έτη) Βηματόμετρα  TGMD-2 √ ΦΔ-ΚΕ 

Bremer & Lloyd, 2014 N=25 κορίτσια 

(93.6±16.2 μήνες) 

Βηματόμετρα  TGMD-2 √ ΦΔ-ΚΕ 

Castelli & Valley, 2007 N=230 (9.4 ±1.5 έτη) Ερωτηματολόγιο γονέων 

(Sallis, Haskell, & Wood 

1985) 

Αθλητικές δεξιότητες*  √ ΦΔ-ΚΕ 

Chen et al., 2015 N=265 (6.3 ±0.9 έτη) Ερωτηματολόγιο Ρουμπρίκες ελέγχου δεξιοτήτων 

χειρισμού αντικειμένων* 

√ ΦΔ-ΚΕ 

Cohen et al., 2014 N=265 (8.5 ±0.6 έτη) Επιταχυνσιόμετρα  TGMD-2 √ ΦΔ-ΚΕ 

Πίνακας 1. Ερευνητικές μελέτες που αφορούν στη σχέση μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας, της κινητικής επιδεξιότητας και της αντιλαμβανόμενης φυσι-

κής ικανότητας στις αναπτυξιακές ηλικίες. 
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Hume et al., 2008 N=248 (10.1 ±0.3 έτη) Επιταχυνσιόμετρα  Θεμελιώδεις κινητικές δεξιότητες 

μετακίνησης και χειρισμού αντι-

κειμένων* 

√ ΦΔ-ΚΕ 

Lopes et al., 2011** N=285  

1η μέτρηση=6 ετών 

2η μέτρηση=7 ετών 

3η μέτρηση=8 ετών 

4η μέτρηση=9 ετών 

5η μέτρηση=10 ετών 

Godin–Shephard 

questionnaire 

Koerperkoordination Test fuer 

Kinder 

√ ΦΔ-ΚΕ 

Larouche et al., 2012 N=491 (10.2±1.3. έτη) Βηματόμετρα  Κινητικές δεξιότητες* √ ΦΔ-ΚΕ 

Ziviani et al., 2009 N=124 (9.2 ± 1.3 έτη) Βηματόμετρα  Movement Assessment Battery for 

Children 

√ ΦΔ-ΚΕ (μόνο 

στα κορίτσια) 

Erwin & Castelli, 2008 N=180 (10.4 ±0.7 έτη) Activitygram Βιντεοανάλυση κινητικών δεξιο-

τήτων* 

X ΦΔ-ΚΕ 

Aaltonen et al., 2015**  N=3302 δίδυμα από δύο 

μελέτες (οι μετρήσεις 

έγιναν σε διαφορετικές 

ηλικίες για κάθε μελέτη) 

 

Ερωτηματολόγιο  Αναφορά των γονιών σχετικά με 

ορόσημα κινητικής ανάπτυξης σε 

διάφορες ηλικίες 

√ ΦΔ-ΚΕ 

Hardy et al., 2014 N=4273 (13.4 ±1.3 έτη) Adolescent Physical 

Activity Recall Question-

naire 

Λίστες ελέγχου* √ ΦΔ-ΚΕ 

Okely et al., 2001 N=982 (13.3 ±0.6 έτη) 

N=762 (15.4 ±0.4 έτη) 

Αυτοαναφορά συμμετοχής 

σε οργανωμένη και ελεύ-

θερη ΦΔ 

Έξι θεμελιώδεις κινητικές δεξιό-

τητες* 

√ ΦΔ-ΚΕ 

Reed et al., 2004 N=217 (12.3 ±0.8 έτη) Βηματόμετρα  -Bass Stick Balance Test  

-Side-Step Agility Test,  

-AAHPERD Passing Test 

√ ΦΔ-ΚΕ 

Hands et al., 2009 N=1585 (14.1 ±0.2 έτη) Βηματόμετρα  McCarron Assessment 

of Neuromuscular Development 

X ΦΔ-ΚΕ 

Venetsanou & Kambas, 

2017** 

N=109  

1η μέτρηση: 4.8 ±0.5 έτη 

2η μέτρηση: 14.4 ±0.7 

έτη 

Βηματόμετρα    BOTMP-SF √ ΦΔ-ΚΕ 
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Barnett et al., 2009** N=276  

1η μέτρηση: 10.1 ±0.8 

έτη 

2η μέτρηση: 16.4±1.2 

έτη 

Australian Physical Ac-

tivity Recall Questionnaire 

Δεξιότητες μετακίνησης και χει-

ρισμού* 

√ ΦΔ-ΚΕ 

 Lloyd et al., 2014** N=53 

1η μέτρηση: 6.8 ±0.3 έτη 

2η μέτρηση: 11.7 ±0.4 

έτη 

3η μέτρηση: 16.7 ±0.3 

έτη 

4η μέτρηση: 26.8 ±0.3 

έτη 

-Physical Activity Ques-

tionnaire for 

Children 

-Physical Activity Ques-

tionnaire 

for Adolescents 

TGMD √ ΦΔ-ΚΕ 

Β) Σχέση φυσικής δραστηριότητας-αντιλαμβανόμενης φυσικής ικανότητας 

Planinsec & Fosnaric, 

2005 

N=364 (6.4 ±0.3 έτη) Harro questionnaire  Stein's Children's Physi-

cal Self-concept Scale 

√ ΦΔ-ΑΦΙ 

Sollerhed et al., 2008 N=206 (9.9 ±1.4 έτη) Ερωτηματολόγιο  Ερωτηματολόγιο  √ ΦΔ-ΑΦΙ 

Carroll & Loumidis, 

2001 

N=859 (10.4 ±0.7 έτη) Ερωτηματολόγιο  Self-perceived compe-

tence in physical educa-

tion scale 

√ ΦΔ-ΑΦΙ 

Gao et al., 2008 N=307 (13.4 ±1.0 έτη) Βηματόμετρα  Self-perceived Compe-

tence in Physical Educa-

tion Scale 

 

√ ΦΔ-ΑΦΙ 

Kimiecik et al., 1996 N=81 (13.4 ±1.4 έτη) -Συνέντευξη  

-Ερωτηματολόγιο 

Perceived Competence 

Scale for Children 

√ ΦΔ-ΑΦΙ 

Lubans & Morgan, 2009 N=119 (14.2 ±0.7 έτη) Βηματόμετρα  Ερωτηματολόγιο  √ ΦΔ-ΑΦΙ 

Incley et al., 2011** N=641 

1η μέτρηση: 11.2 ±0.3 

έτη 

2η μέτρηση:  13.2 ±0.3 

έτη 

3η μέτρηση 15.2 ±0.3 

έτη 

Physical Activity Ques-

tionnaire for Older 

Children 

Self-Description 

Questionnaire 1 

√ ΦΔ-ΑΦΙ 
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McDavid et al., 2014** N=134 

1η μέτρηση:11.2 ±0.3 

έτη 

2η μέτρηση: 12.2 ±0.4 

έτη 

3η μέτρηση: 13.2 ±0.3 

έτη 

Physical Activity Ques-

tionnaire for 

Older Children 

Self-Perception Profile 

for 

Children 

√ ΦΔ-ΑΦΙ 

Timo et al., 2016** N=333 

1η μέτρηση:12.4 ±0.2 

έτη 

2η μέτρηση:17.7 ±0.4 

έτη 

 

International Physical Ac-

tivity Questionnaire-Short 

Form 

Physical Self-Perception 

Profile 

√ ΦΔ-ΑΦΙ 

Γ) Σχέση κινητικής επιδεξιότητας-αντιλαμβανόμενης φυσικής ικανότητας 

Goodway et al., 1997 N=59 (4.7 ±0.3 έτη)  TGMD Pictorial Scale 

of Perceived Compe-

tence and Social Ac-

ceptance 

√ KE-ΑΦΙ 

LeGear et al., 2012 N=260 (5.9 ±0.3 έτη) TGMD-2 Pictorial Scale of Per-

ceived 

Competence and Social 

Acceptance for Young 

Children 

√ KE-ΑΦΙ 

Liong et al., 2015 N=136 (6.5 ±1.1 έτη) TGMD-2 Pictorial Scale of Per-

ceived 

Competence and Social 

Acceptance for Young 

Children 

√ KE-ΑΦΙ 

Robinson et al., 2015 N=119 (4 ±0.5 έτη) TGMD-2 Pictorial Scale of Per-

ceived 

Competence and Social 

Acceptance for Young 

Children 

√ KE-ΑΦΙ 

Rudisill et al., 1993 N=218 (4 ±0.5 έτη) Κινητικές δεξιότητες* Motor Skill Perceived 

Competence Scale 

√ KE-ΑΦΙ 
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Jones et al., 2010 N=629 (9.4 ±0.3 έτη) 

N=722 (11.7 ±0.3 έτη) 

Get Skilled: Get Active checklists Self-Perception Profile 

for Children 

√ KE-ΑΦΙ 

Morano et al., 2011 N=260 (12.2 ±0.9 έτη) Δοκιμασίες ΚΕ και φυσικής κατά-

στασης* 

Physical Self-

Description 

Questionnaire 

√ KE-ΑΦΙ 

Poulsen et al., 2011 N=116 (8.4 ±1.4 έτη) BOT-2 Self Description 

Questionnaire– I 

√ KE-ΑΦΙ 

Δ) Σχέση μεταξύ και των τριών παραγόντων   

Wrotniak et al., 2007 N=65 (9.6 ±0.8 έτη) Επιταχυνσιόμετρα  BOTMP-SF Children’s Self-

Perceptions 

of Adequacy in and Pre-

dilection for Physical 

Activity 

√ ΦΔ-ΚΕ 

√ ΚΕ-ΑΦΙ 

Χ ΦΔ-ΑΦΙ 

Lopes et al., 2016 N=101 (4.9±0.9 έτη) Επιταχυνσιόμετρα  Movement Assessment Battery for 

Children 

Pictorial Scale of Per-

ceived Competence and 

Social Acceptance for 

Young Children. 

√ ΦΔ-ΚΕ 

√ ΚΕ-ΑΦΙ 

Χ ΦΔ-ΑΦΙ 

Slykerman et al., 2015 N=136  (6.5±1.0 έτη) Επιταχυνσιόμετρα  TGMD-2 Pictorial Scale of Per-

ceived Movement Skill 

Competence for Young 

Children 

√ ΚΕ-ΑΦΙ 

Χ ΦΔ-ΚΕ (√ μόνο 

στα κορίτσια) 

X ΦΔ-ΑΦΙ 

DeMeester et al., 2016 N=361 (9.5 ±1.2 έτη) Επιταχυνσιόμετρα  TGMD-2 Self Perception Profile 

for Children 

√ ΦΔ-ΚΕ 

√ ΦΔ-ΑΦΙ 

√ ΚΕ-ΑΦΙ 

Khodaverdi et al., 2016 N=352 κορίτσια (8.7 

±0.3 έτη) 

Physical Activity Ques-

tionnaire for Older Chil-

dren 

TGMD-2 Physical Ability subscale 

of 

Marsh’s Self-Description 

Questionnaire-1 

√ ΦΔ-ΚΕ 

√ ΦΔ-ΑΦΙ 

Afthentopoulou et al., 

2018 

 N=143 (7.6 ±0.9 έτη) 

 

Βηματόμετρα  BOT-2 Pictorial Scale of Per-

ceived Competence and 

Social Acceptance for 

Young Children 

 

Pictorial Scale of Per-

ceived Movement Skill 

Competence for Young 

X ΦΔ-ΚΕ 

Χ ΦΔ-ΑΦΙ 

Χ ΚΕ-ΑΦΙ 
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Children 

Barnett et al., 2015 N=264 (6.3 ±0.9 έτη) Επιταχυνσιόμετρα  TGMD-2 Pictorial Scale of Per-

ceived Competence and 

Social Acceptance for 

Young Children 

√ ΚΕ-ΑΦΙ 

Χ ΦΔ-ΚΕ 

Χ ΦΔ-ΑΦΙ 

Barnett et al., 2011 N=215 (16.4 ±0.6 έτη) Adolescent Physical Ac-

tivity Recall Questionnaire 

Get Skilled Get Active 

 

Physical Self Perception 

Profile 

√ΦΔ-ΚΕ (Α-

ΦΙ:διαμεσολαβητ

ής) 

Barnett et al., 2016** N=126 

1η μέτρηση:19 μηνών 

2η μέτρηση:3,5 ετών 

3η μέτρηση: 5 ετών 

Επιταχυνσιόμετρα  TGMD-2 Pictorial Scale of Per-

ceived Movement Skill 

Competence 

√ ΦΔ-ΚΕ 

√ ΦΔ-

ΑΦΙ 

Barnett et al., 2008** N=227 

1η μέτρηση:10.1 ±1.6 

έτη 

2η μέτρηση: 16.4 ±1.4 

έτη 

Adolescent Physical Ac-

tivity Recall Questionnaire 

Get Skilled Get Active Physical 

Self-Perception Profile 

√ ΦΔ-ΚΕ 

√ ΦΔ-ΑΦΙ 

√ ΚΕ-ΑΦΙ 


