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Τα τέσσερα κεφάλαια του πρώτου μέρους αποτελούν εισαγωγή στο 
πεδίο του κινητικού ελέγχου και της κινητικής μάθησης. Το Κεφάλαιο 
1 περιγράφει το πεδίο, διακρίνει τον κινητικό έλεγχο και την κινητική 
μάθηση, ενώ παράλληλα αποσαφηνίζει τη σχέση του συγκεκριμένου 
ερευνητικού πεδίου με άλλα πεδία μελέτης στον χώρο του αθλητι-
σμού. Συγχρόνως, παρέχει μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση του 
πεδίου, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο συνδύασε τη γνώση 
για την κίνηση από άλλους επιστημονικούς τομείς, όπως αυτοί της 
ψυχολογίας, της κινησιολογίας, της φυσικής αποκατάστασης, της 
εργονομίας και των νευροεπιστημών. Το Κεφάλαιο 2 πραγματεύεται 
τις διάφορες επιστημονικές μεθόδους που εφαρμόζονται στη μελέτη 
των κινητικών δεξιοτήτων. Παρουσιάζει τα ερευνητικά εργαλεία στο 
αντικείμενο της κινητικής συμπεριφοράς, εστιάζοντας στις μεθόδους 
μέτρησης της κινητικής συμπεριφοράς και επιδεξιότητας. Το Κεφάλαιο 
3 αναπτύσσει το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών, το οποίο είναι 
θεμελιώδες για την κατανόηση της ανθρώπινης σκέψης και συμπερι-
φοράς, και παραθέτει έρευνες που συμβάλλουν στην κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται τις πληροφορίες 
που λαμβάνουν. Τέλος, το Κεφάλαιο 4 παραθέτει την εκτενή μελέτη 
που έχει πραγματοποιηθεί στο αντικείμενο της προσοχής, καθώς και 
τον ρόλο της στην κινητική συμπεριφορά. 





1
Η εξέλιξη του πεδίου μελέτης

Η κίνηση είναι μια πολύ σημαντική πλευρά και 
χαρακτηριστικό της ζωής. Χωρίς αυτή δεν 

θα επιβιώναμε. Η ικανότητα του ανθρώπου να 
κινείται δεν αποτελεί απλώς ένα χρήσιμο χαρα-
κτηριστικό το οποίο του επιτρέπει να περπατά, 
να παίζει και να χειρίζεται αντικείμενα. Είναι μία 
καθοριστική πτυχή της εξέλιξης του ανθρώπινου 
είδους, τουλάχιστον εξίσου σημαντική με την 
εξέλιξη των διανοητικών και συναισθηματικών 
ικανοτήτων μας. Ορισμένοι ερευνητές υποστη-
ρίζουν ότι οι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες γνωστικές 
ικανότητες του ανθρώπου διαμορφώθηκαν μέσω 
της εξέλιξης, προκειμένου να μπορεί να εκτελέ-
σει τις κινήσεις που απαιτεί η επιβίωση – κινήσεις 
για την κατασκευή αντικειμένων και εργαλείων, 
καθώς και για την επικοινωνία. Η σημασία της 
κίνησης στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους συ-
νιστά έναν ιδιαίτερα σημαντικό λόγο που είναι 
σκόπιμο να μελετηθεί. 

Η κίνηση προσλαμβάνει ποικίλες μορφές. Ορι-
σμένες θεωρούνται γενετικά καθορισμένες, όπως 
ο τρόπος ελέγχου των άκρων στους ανθρώπους ή 
η ικανότητα συντονισμού των ποδιών, που είναι 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικό όπως για παράδειγμα 
στις σαρανταποδαρούσες. Άλλα παραδείγματα 
αποτελούν το «αντανακλαστικό ξέσεως» (scratch 
reflex) των σκύλων και το άμεσο κλείσιμο του μα-
τιού στον άνθρωπο σε ένα ξαφνικό φύσημα του 
αέρα ή σε κάποιο εξωτερικό ερέθισμα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, τα πρότυπα ενεργειών (patterns of 
action) φαίνεται να καθορίζονται γενετικά, μέσω 
της ανάπτυξης και της εξέλιξης ή και των δύο. 
Επίσης, αυτές οι ενέργειες είναι αρκετά στερεοτυ-
πικές στα μέλη ενός συγκεκριμένου είδους. Μια 
δεύτερη κατηγορία κινήσεων θεωρούνται προϊόν 
μάθησης, για παράδειγμα οι κινήσεις για τον έλεγ-
χο ενός αυτοκινήτου ή γενικότερα στην οδήγηση, 
η πληκτρολόγηση ή ειδικότερα στον αθλητισμό ο 
χειρισμός του κονταριού στο άλμα επί κοντώ ή η 
εκτέλεση μιας κατάδυσης με κυβίστηση και τρι-
πλή περιστροφή. Αυτές οι αποκτηθείσες κινήσεις 
ονομάζονται συχνά δεξιότητες (skills), δεν είναι 
κληρονομικές και η απόκτησή τους απαιτεί μακρές 
περιόδους εξάσκησης και εμπειρίας. Ο καλύτερος 
ορισμός είναι ίσως αυτός που διατυπώθηκε από 
τον Guthrie (1952): «Η δεξιότητα αναφέρεται στη 
δυνατότητα ενός ατόμου να επιφέρει ένα τελικό 
αποτέλεσμα με μέγιστη βεβαιότητα και ελάχιστη 
δαπάνη ενέργειας – ή χρόνου και ενέργειας» (σ. 
136). Οι δεξιότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη 
μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, καθώς 
σχετίζονται με τη χρήση και τον έλεγχο μηχανών 
και οχημάτων, την κατασκευή αντικειμένων, την 
ενασχόληση με αθλήματα κ.ά. Οι δεξιότητες και οι 
γενετικά καθορισμένες κινήσεις ποικίλλουν από 
πολύ απλές (π.χ., ηχηρό «κτύπημα» αντίχειρα και 
μέσου ή ανοιγοκλείσιμο ματιών) έως πολύ σύνθε-
τες (π.χ., άλμα επί κοντώ).
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Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται όλες αυτές 
τις κινήσεις, είτε είναι πρωτίστως γενετικά κα-
θορισμένες είτε αποκτώνται μέσω εξάσκησης. 
Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο θα αναφερθεί στον 
έλεγχο των διαφόρων κινήσεων, πώς δηλαδή είναι 
οργανωμένο το κεντρικό νευρικό σύστημα ώστε 
να συντονίζονται οι διάφοροι επιμέρους μύες και 
αρθρώσεις. Θα αναπτύξει επίσης το πώς χρησιμο-
ποιούνται στον έλεγχο της κίνησης οι αισθητηρι-
ακές πληροφορίες από το σώμα, το περιβάλλον 
ή και τα δύο. Το επιστημονικό πεδίο μελέτης του 
ελέγχου των κινήσεων στους ανθρώπους και στα 
ζώα είναι γνωστό ως κινητικός έλεγχος (motor 
control).

Στο βιβλίο αυτό θα αναπτυχθεί επίσης η μελέ-
τη της εκμάθησης των κινήσεων, της μεταβολής 
δηλαδή των κινήσεων με την εξάσκηση και την 
εμπειρία. Για την ακρίβεια, πλήθος ερευνητικών 
αποτελεσμάτων υποστηρίζουν ότι πολλές από τις 
κινήσεις που ήδη αναφέραμε συνιστούν αποτέλε-
σμα ενός σύνθετου συνδυασμού γενετικά καθο-
ρισμένων παραγόντων, αλλά και προσαρμογών 
εξαιτίας της εξάσκησης ή της εμπειρίας του αθλητή 
ή γενικότερα του ατόμου. Με την απόκτηση ή ευ-
ρύτερα τη μάθηση των κινήσεων ασχολείται το 
πεδίο της κινητικής μάθησης (motor learning). Δεν 
θεωρείται ωστόσο δικαιολογημένος ο (τεχνητός) 
διαχωρισμός της μελέτης αφενός της κινητικής 
μάθησης και αφετέρου της κίνησης ή του κινη-
τικού ελέγχου γενικότερα, καθώς δυσχεραίνει 
την κατανόηση των δύο αντικειμένων. Γι’ αυτό, 
αντικείμενο του βιβλίου –όπως σημειώνει και ο 
τίτλος– αποτελούν τόσο ο κινητικός έλεγχος όσο 
και η κινητική μάθηση.

Κατανόηση της κίνησης

Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερες 
γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με την κίνηση; 
Ένας λογικός τρόπος θα ήταν να μελετήσουμε με 
επιστημονικές μεθόδους κάποια διάσταση της δι-
αδικασίας ελέγχου της κίνησης. Ποιες διαδικασίες 
όμως θα έπρεπε να εξετάσουμε; Θα μπορούσαμε 
να εστιάσουμε στη φύση των βιοχημικών αλληλε-
πιδράσεων που συντελούνται εντός των κυττάρων 
όταν οι άνθρωποι κινούνται. Ή να επικεντρωθούμε 

στα ίδια τα κύτταρα, εξετάζοντας την αλληλεπί-
δραση μεταξύ τους κατά τον έλεγχο της κίνησης. 
Κατά όμοιο τρόπο, θα μπορούσαμε να μελετήσου-
με ομάδες κυττάρων, όπως έναν ολόκληρο μυ, τον 
νωτιαίο μυελό ή το νευρικό σύστημα, εξετάζοντας 
τη συμμετοχή των εν λόγω πιο σύνθετων δομών 
στον έλεγχο της κίνησης. Μια άλλη δυνατότητα 
θα ήταν να μελετηθούν οι κινήσεις του ελεύθερα 
κινούμενου ζώου ή του ανθρώπου, και συγκεκρι-
μένα οι παράγοντες που καθορίζουν την ακρίβεια 
της κίνησης, την ταχύτητα, την επιλογή της κίνη-
σης ή τα πρότυπα των ενεργειών. Εναλλακτικά, 
θα μπορούσε να μελετηθεί η κίνηση σε ακόμα πιο 
γενικό πλαίσιο, θέτοντας ερωτήματα για τον ρόλο 
της στην κοινωνία, την επιλογή ορισμένων επαγ-
γελμάτων ή αθλημάτων υψηλών δεξιοτήτων, την 
κίνηση στο πλαίσιο αθλητικών ή άλλων ομάδων, 
καθώς και σε άλλα αθλητικά πλαίσια.

Είναι σαφές ότι το ίδιο φαινόμενο μπορεί να 
εξετασθεί με διάφορους τρόπους. Μεταξύ άλλων, 
μπορούν να επιλεχθούν διάφορα επίπεδα ανάλυ-
σης, τα οποία υπάρχουν σε οποιοδήποτε πεδίο 
επιστημονικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά, οι 
ασθένειες είναι δυνατόν να μελετηθούν σε ποικί-
λα επίπεδα, όπως με βάση τους βιοχημικούς και 
νευρολογικούς καθοριστικούς παράγοντες της 
ασθένειας έως τις ιστορικές και κοινωνιολογικές 
συνέπειές της σε ολόκληρες κοινωνίες. Λόγω της 
ποικιλομορφίας των τρόπων εξέτασης του ίδιου 
προβλήματος, κάθε προσπάθεια μελέτης εστιά-
ζει συνήθως σε ένα ή, το πολύ, σε δύο επίπεδα 
ανάλυσης. 

Ανάλυση σε επίπεδο συμπεριφοράς

Το παρόν εγχειρίδιο εστιάζει κυρίως στο συμπε-
ριφορικό (behavioral) επίπεδο ανάλυσης και στις 
γνωστικές (cognitive) έννοιες της επεξεργασίας 
πληροφοριών (information processing). Βασικός 
στόχος είναι η κατανόηση των μεταβλητών που 
καθορίζουν αφενός την ευχέρεια εκτέλεσης των 
κινήσεων και αφετέρου την εκμάθηση κινητικών 
προτύπων και συμπεριφορών. Μας ενδιαφέρουν 
επίσης οι δυνατότητες εφαρμογής αυτών των 
πληροφοριών στην επίλυση πρακτικών προβλη-
μάτων, για παράδειγμα στον σχεδιασμό του εξο-
πλισμού που προορίζεται για ανθρώπινο χειρισμό, 
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προσδιορίσουμε τους παράγοντες που καθορίζουν 
την κινητική συμπεριφορά. 

Το παρόν σύγγραμμα θα επικεντρωθεί στην 
αλληλεπίδραση μεταξύ του περιβάλλοντος και 
του κινητικού συστήματος. Κατά μεγάλο μέρος, 
αυτή η προσέγγιση ασχολείται με τη συμπερι-
φορά και τις δυνατότητες παραγωγής κινήσεων 
του κινητικού συστήματος μελετώντας τες ως 
έναν βαθμό ανεξάρτητα από τη συμβολή των αι-
σθητηριακών ή περιβαλλοντικών πληροφοριών. 
Ταυτόχρονα, όμως, είναι σημαντικός ο ρόλος των 
περιβαλλοντικών πληροφοριών –όπως αυτές που 
προσλαμβάνει η όραση– και οι τρόποι επεξεργα-
σίας και χρήσης τους για την καθοδήγηση της 
κίνησης. Εν κατακλείδι, σκόπιμα δεν θα ασχολη-
θούμε εδώ με δεξιότητες στις οποίες η ποιότητα 
εκτέλεσης των παραγόντων της κίνησης καθαυτήν 
είναι ουσιαστικά άσχετη με το αποτέλεσμα (όπως 
στο σκάκι).

Για να κρίνουμε αν θα συμπεριλάβουμε μια 
δεξιότητα στο πεδίο μελέτης μας, είναι σκόπι-
μο να προσδιορισθούν οι πιθανοί περιοριστικοί 
παράγοντες της απόδοσης. Για παράδειγμα, στο 
σκάκι, κρίσιμος παράγοντας φαίνεται να είναι η 
νοητική λήψη αποφάσεων, επομένως η δεξιότητα 
δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην παρούσα 
παρέμβαση ή μελέτη. Σε έναν μαραθώνιο ή στην 
άρση βαρών, οι παράγοντες είναι, αντίστοιχα, η 
καρδιαγγειακή λειτουργία και η δύναμη, που επί-
σης δεν εμπίπτουν στα όρια του παρόντος πεδίου 
μελέτης. Το παρόν σύγγραμμα εστιάζει σε δεξιότη-
τες στις οποίες κεντρικό ρόλο έχει η δυνατότητα 
του ατόμου να χρησιμοποιεί τις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες που λαμβάνει στον σύνθετο έλεγχο 
των μελών του.

Πιθανές εφαρμογές

Δεδομένης της κατανόησης ορισμένων διαδικασι-
ών και αρχών που διέπουν τον έλεγχο των κινήσε-
ων, πού μπορεί να έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες 
αρχές; Ως πεδία εφαρμογής θα μπορούσε να είναι 
ο αθλητισμός υψηλών επιδόσεων, οι αγώνες και 
οι αθλητικές διοργανώσεις, καθώς σε αυτές τις 
δραστηριότητες υπεισέρχονται οι ίδιες διαδικασίες 
που μελετώνται στον τομέα του κινητικού ελέγ-
χου και της κινητικής μάθησης. Αλλά οι γενικές 

στην επιλογή ατόμων για ορισμένα επαγγέλματα 
ή αθλήματα, στη διδασκαλία δεξιοτήτων στον 
αθλητισμό και στις καθημερινές δραστηριότητες, 
καθώς και στην αποκατάσταση δεξιοτήτων μετά 
από τραυματισμό ή εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Το συμπεριφορικό επίπεδο ανάλυσης, εντού-
τοις, είναι πιο ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο όταν 
συνδυάζεται με δύο άλλα πεδία μελέτης, βαθύτε-
ρων επιπέδων ανάλυσης. Ο τομέας της εμβιομη-
χανικής (biomechanics) αφορά το μηχανικό και 
φυσικό υπόβαθρο των βιολογικών συστημάτων. 
Αναμφισβήτητα, για να κατανοήσουμε την κίνη-
ση, πρέπει να γνωρίζουμε ορισμένα στοιχεία για 
το ίδιο το σώμα, με όλες τις αρθρώσεις, τους μο-
χλούς του και τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους. 
Το αντικείμενο της νευροφυσιολογίας αφορά τη 
λειτουργία του εγκεφάλου και του κεντρικού νευ-
ρικού συστήματος, καθώς και τους τρόπους με 
τους οποίους ελέγχουν τις συστολές των μυών 
που κινούν τα άκρα. Θα αναφερθούμε στη μελέτη 
της κίνησης σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης, αλλά 
–όπως δηλώνει ο υπότιτλος του βιβλίου– έμφαση 
θα δοθεί στο επίπεδο της συμπεριφοράς.

Έμφαση στην κίνηση

Όταν εξετάζουμε κινήσεις, ιδίως δεξιότητες, είναι 
συχνά δύσκολο να απομονωθούν από στοιχεία του 
περιβάλλοντός τους. Η οδήγηση ενός αυτοκινή-
του με συμβατικό κιβώτιο ταχυτήτων, για παρά-
δειγμα, περιλαμβάνει τις συντονισμένες ενέργειες 
για την αλλαγή ταχύτητας (συμπλέκτης, γκάζι, 
λεβιέ ταχυτήτων κ.λπ.), καθώς και τις κινήσεις 
ελέγχου και χειρισμού του τιμονιού. Αυτά τα στοι-
χεία ή μέρη της δεξιότητας είναι οι τρόποι με τους 
οποίους ο οδηγός ασκεί επίδραση στο περιβάλλον 
του. Ωστόσο, οι δεξιότητες δέχονται μια πρόσθετη 
επίδραση από το περιβάλλον. Για παράδειγμα, η 
παρουσία ή απουσία στροφών στον δρόμο ή η 
ύπαρξη χιονιού επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις 
του οδηγού με τα χειριστήρια και τις λειτουργίες 
του αυτοκινήτου. Αυτού του είδους οι αμοιβαίες 
σχέσεις μεταξύ του περιβάλλοντος και των πολυ-
άριθμων παραγόντων του κινητικού ελέγχου από 
πλευράς του ατόμου είναι εξαιρετικά πολύπλοκες 
και δύσκολες ιδιαίτερα στην πειραματική μελέτη. 
Αυτό έχει ως συνέπια να καθίσταται δύσκολο να 
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αρχές που αφορούν την κίνηση δεν θα πρέπει να 
περιοριστούν σε αυτές. Υπό εξέταση είναι πολλές 
ενέργειες που φαίνονται γενετικά καθορισμένες, 
όπως η βάδιση και η διατήρηση της στάσης του 
σώματος. Ένα άλλο πεδίο εφαρμογής αφορά τους 
τρόπους βελτίωσης αυτών των κινητικών ικανο-
τήτων, όταν διαταράσσονται από τραυματισμούς 
ή παθήσεις, με θεραπείες που επικεντρώνονται 
στη μάθηση νέων κινητικών προτύπων, τα οποία 
ως έναν βαθμό συνιστούν αντικείμενο της φυσικο-
θεραπείας. Πλήθος επαγγελματικών δεξιοτήτων, 
όπως η χρήση εργαλείων, η πληκτρολόγηση, η 
λάξευση του ξύλου και η γραφή, είναι πολύ ση-
μαντικές για το παρόν πεδίο μελέτης. Η απόδο-
ση καλλιτεχνικών έργων, όπως το παίξιμο ενός 
μουσικού οργάνου, η δημιουργία ενός πίνακα ή η 
εκτέλεση μιας χορογραφίας, σίγουρα εμπίπτουν 
στην κινητική συμπεριφορά όπως θα αναπτυχθεί 
στο παρόν βιβλίο. Η χρήση της φωνής, είτε από 
έναν τραγουδιστή είτε από κάποιον που μαθαίνει 
μια νέα γλώσσα,1 αποτελεί επίσης κινητικό έργο, 
καθώς οι φθόγγοι ελέγχονται από τη μυϊκή δρα-
στηριότητα των φωνητικών οργάνων με τρόπο 
ανάλογο του ελέγχου των χεριών και των δακτύ-
λων από ένα δακτυλογράφο. Οι αρχές που εντο-
πίζονται στον τομέα του κινητικού ελέγχου είναι 
εφαρμόσιμες σε κάθε πλευρά σχεδόν της ζωής μας. 

Εμφάνιση του πεδίου

Εξετάζοντας τις πρώτες μελέτες στην κίνηση και 
τη μάθηση, γίνεται φανερό ότι το πεδίο, όπως είναι 
γνωστό έως σήμερα, προέκυψε από δύο ξεχωριστά 
γνωστικά αντικείμενα:
1. τον κλάδο της νευροφυσιολογίας, ο οποίος 

ασχολείται κυρίως με τις διαδικασίες του νευ-
ρικού συστήματος που συνδέονται με (ή προ-
καλούν) τις κινήσεις, με ακροθιγή αναφορά στις 
κινήσεις καθαυτές, και

2. τον κλάδο της ψυχολογίας (και συναφή πεδία), 
που ενδιαφέρεται πρωτίστως για τις δεξιότητες 
υψηλού επιπέδου, με ελάχιστη αναφορά στους 
σχετικούς νευρολογικούς μηχανισμούς.
Για σχεδόν έναν αιώνα, αυτά τα δύο πεδία 

ανέπτυσσαν τη γνώση σε διαφορετικά επίπεδα 
ανάλυσης αλλά με περιορισμένη αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους. Μόνο προς το τέλος της δεκαετί-
ας του 1970 άρχισαν να συγκλίνουν. Για περαι-
τέρω λεπτομερή μελέτη σχετικά με τις ιστορικές 
εξελίξεις ο αναγνώστης μπορεί να μελετήσει τις 
ακόλουθες πηγές: Irion (1966), Adams (1987) και 
Summers (1992, 2004).

Πρώιμη έρευνα

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καταγραφή κάποιων 
αρχικών, πρώιμων ιδεών σχετικά με τις ενέργειες 
και την κίνηση αποτελεί η ανασκόπηση του Meijer 
(2001). Στην εν λόγω ιστορική μελέτη, ο Meijer 
εντοπίζει την πηγή των ιδεών της σύγχρονης σκέ-
ψης στη φιλοσοφία του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη 
και του Γαληνού. Ορισμένες από τις παλαιότερες 
εμπειρικές έρευνες των κινητικών δεξιοτήτων 
εκπόνησε γύρω στο 1820 ο αστρονόμος Bessel 
(αναφέρεται στο Welford, 1968), ο οποίος προ-
σπάθησε να κατανοήσει τις διαφορές που εμφανί-
ζονταν μεταξύ των συναδέλφων του ως προς την 
καταγραφή των χρόνων διάβασης των αστέρων. 
Η δεξιότητα αφορούσε την εκτίμηση του χρόνου 
που χρειάζεται η εικόνα ενός αστέρα να διασχίσει 
το σταυρόνημα (crosshairs) ενός τηλεσκοπίου. Ο 
Bessel ενδιαφερόταν για τις υποκείμενες διεργα-
σίες αυτής της σύνθετης δεξιότητας, καθώς και 
για τους λόγους που ορισμένοι συνάδελφοί του 
ήταν ακριβείς στις εκτιμήσεις τους ενώ άλλοι όχι. 
Αρκετά αργότερα, μελετήθηκαν η συνεισφορά της 
όρασης στις κινήσεις των χεριών κατά τη διαδι-
κασία εντοπισμού στόχων (Bowditch & Southard, 
1882). Οι Leuba και Chamberlain (1909) μελέτη-
σαν την ακρίβεια των κινήσεων τοποθέτησης των 
άκρων. Οι Fullerton και Cattell (1892) εξέτασαν τη 
δυνατότητα αναπαραγωγής μιας ορισμένης δύνα-
μης. Ο Stevens (1886) μελέτησε τον χρονισμό και 
ο Judd (1908) τη μεταφορά (transfer) της μάθη-
σης σε δραστηριότητες που εμπεριείχαν τη ρίψη 
μικρών βελών. Ορισμένοι ερευνητές χρησιμοποί-
ησαν πειραματικές μεθόδους για να μελετήσουν 
τον βαθμό τελειοποίησης στην αθλητική απόδοση 
(Scripture, 1894˙ βλ. και Fuchs, 1998). Μία ση-
μαντική τάση καθιερώθηκε με βάση το έργο των 
Bryan και Harter (1897, 1899), που αφορούσε τη 
λήψη και αποστολή σημάτων με τον κώδικα Μορς. 
Συγκεκριμένα, εντοπίσθηκαν περίοδοι σταθερού 
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επιπέδου (plateaus) μεταξύ περιόδων βελτίωσης, 
όπου η ύπαρξη και η ερμηνεία τους αποτέλεσε 
αντικείμενο αντιπαράθεσης για αρκετές δεκαετίες 
(π.χ., Book, 1908/1925· Keller, 1958). Ο Galton 
(βλ. Boring, 1950) μελέτησε τις σχέσεις μεταξύ 
σωματικής δύναμης, σταθερότητας και διάταξης 
του σώματος (body configuration) σε περισσότε-
ρους από 9.000 Βρετανούς και των δύο φύλων. Ο 
Book (1908/1925) μελέτησε τις δεξιότητες δακτυ-
λογράφησης σε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, 
οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα ανομοιογενείς ως προς 
την ικανότητα και την ηλικία. Η διατήρηση των 
δεξιοτήτων για μεγάλα διαστήματα χωρίς εξά-
σκηση αποτέλεσε σημαντικό θέμα μελέτης, όπου 
η δακτυλογράφηση προσφερόταν για τη μελέτη 
της (π.χ., Bean, 1912· Swift & Schuyler, 1907). Μια 
αξιόλογη σειρά μελετών, η οποία ξεκίνησε από 
τους Hill, Rejall και Thorndike (1913), με θέμα 
τη διατήρηση της δεξιότητας δακτυλογράφησης, 
έδειξε την ύπαρξη «εξοικονόμησης» ως προς τον 
χρόνο ή την ποσότητα εξάσκησης που απαιτούσε 
η επαναπόκτηση ή η επαναμάθηση της δεξιότητας 
δακτυλογράφησης μετά από δύο διαδοχικές περι-
όδους 25 ετών χωρίς εξάσκηση (Hill, 1934, 1957).

Μία από τις παλαιότερες συστηματικές προ-
σπάθειες για την κατανόηση των κινητικών δε-
ξιοτήτων χρησιμοποίησε ο Woodworth (1899), ο 
οποίος επιδίωξε να ανακαλύψει θεμελιώδεις αρ-
χές των γρήγορων κινήσεων των βραχιόνων και 
των χεριών. Χάρη στο εν λόγω έργο, και αυτό του 
Hollingworth (1909), εντοπίσθηκαν αρχές για την 
οπτικοκινητική απόδοση οι οποίες παραμένουν 
και σήμερα ακόμη θέμα συζήτησης (π.χ., Elliott, 
Helsen, & Chua, 2001· Newell & Vaillancourt, 
2001b). Για ορισμένες άλλες έρευνες δημοσιευ-
μένες στη γερμανική και στη γαλλική γλώσσα δεν 
υπήρχε αναφορά για πολλά χρόνια στην αγγλό-
φωνη βιβλιογραφία. Εργασίες με θέματα όπως η 
μνήμη των κινήσεων, η αντίστροφη σχέση ταχύτη-
τας - ακρίβειας (sped-accuracy trade-offs), καθώς 
και οι φάσεις μετάβασης φάσης σε αμφίπλευρες 
κινήσεις των άνω άκρων εμφανίστηκαν σε δημο-
σιεύσεις στη γερματική και γαλλική γλώσσα στα 
μέσα και στα τέλη του 19ου αιώνα. Μέρος αυτών 
των ερευνών συνοψίσθηκαν αργότερα από τον 
Worringham (1992).

Σημαντικός ερευνητής της εποχής υπήρξε ο 

Thorndike (1914), ο οποίος ενδιαφερόταν για 
τις θεμελιώδεις διεργασίες μάθησης των δεξιο-
τήτων και άλλων συμπεριφορών. Ο «νόμος της 
επίδρασης» (Law of Effect), τον οποίο διατύπωσε 
και συνεχίζει να ασκεί επιδράσεις στο αντικείμε-
νο της ψυχολογίας, υποστηρίζει ότι υπάρχει μία 
τάση ο άνθρωπος να επαναλαμβάνει τις ενέργειες 
που ανταμείβονται και να μην επαναλαμβάνει τις 
ενέργειες που δεν συνδυάζονται με αμοιβές. Η πα-
ραπάνω άποψη αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο 
μεγάλου μέρους των θεωριών της μάθησης του 
20ού αιώνα (Adams, 1978). Ο Thorndike υπήρξε 
επίσης πρωτοπόρος στο πεδίο των ατομικών δια-
φορών (individual differences), στο οποίο επίκε-
ντρο αποτέλεσαν οι διαφορές μεταξύ των ατόμων 
στην εξάσκηση. 

Η πλειονότητα των ερευνών που αναφέρθη-
καν προέρχονται από το γνωστικό αντικείμενο 
της ψυχολογίας, ενώ μεγάλο μέρος του σύγχρο-
νου πεδίου της κινητικής συμπεριφοράς αποτελεί 
κληρονομιά αυτής της ερευνητικής προσέγγισης 
και έρευνας. Ωστόσο, η αρχική έρευνα, που με-
θοδολογικά ομοιάζει εν μέρει τουλάχιστον με τη 
σύγχρονη έρευνα, σηματοδότησε μια εμφανή απο-
μάκρυνση από τις θεωρήσεις της συμπεριφοράς 
που επικρατούσαν πριν από το 1900. Η έρευνα 
πριν από τον 20ό αιώνα στηρίχθηκε κυρίως στη 
μέθοδο της ενδοσκόπησης, όπως υποκειμενικές 
αυτοαναφορές μη παρατηρήσιμων συναισθη-
μάτων. Οι ερευνητές μελετούσαν τις δεξιότητες 
επειδή θεωρούσαν ότι τους παρείχαν «πρόσβαση 
στον νου». Στα τέλη του 19ου αιώνα, πραγμα-
τοποιήθηκε στροφή προς πιο συστηματικές και 
αντικειμενικές προσεγγίσεις στη μελέτη των δεξι-
οτήτων. Επίσης, οι ερευνητές άρχισαν να μελετούν 
τις δεξιότητες γιατί τους ενδιέφεραν καθαυτές, το 
οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 

Προς το τέλος αυτής της περιόδου, αυξήθηκαν 
οι έρευνες που μελετούσαν τις δεξιότητες. Ερευ-
νητικό αντικείμενο αποτέλεσαν η επιδεξιότητα 
στη γραφή, η οργάνωση των περιόδων εξάσκησης 
με σκοπό τη μεγιστοποίηση της κινητικής μάθη-
σης, καθώς και ο βαθμός στον οποίο θα πρέπει η 
εξάσκηση και η διδασκαλία των δεξιοτήτων να 
διαχωρίζονται στα επιμέρους στοιχεία τους. Η 
έρευνα στο αντικείμενο των δεξιοτήτων έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές στη βιομηχανία 
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(Gilbreth, 1909· Stimpel, 1933). Οι λεγόμενες με-
λέτες «χρόνου και κίνησης» (time and motion) 
ανέλυαν τις κινήσεις συναρμολόγησης στη γραμ-
μή παραγωγής και έγιναν αντικείμενο επικριτικών 
σχολίων από τους εργάτες λόγω των αυστηρών 
προτύπων (standards) απόδοσης που τους επι-
βλήθησαν στην εργασία τους. Αυξημένο ενδια-
φέρον εμφανίσθηκε για τους αποδοτικότερους 
τρόπους εκτέλεσης έργων που απαιτούσαν, για 
παράδειγμα, τη μεταφορά βάρους, καθώς και τις 
μεθόδους βελτίωσης της εργασίας σε εξαιρετικά 
υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Αυτές οι με-
λέτες αποτέλεσαν την πρώτη συμβολή στα ανερ-
χόμενα πεδία της εργονομίας και των ανθρώπινων 
παραγόντων. Δημοσιεύτηκαν ορισμένες πρώιμες 
θεωρίες μάθησης (π.χ., Snoddy, 1935) και εμφα-
νίστηκαν εργασίες εκπαιδευτικών φυσικής αγω-
γής που ενδιαφέρονταν για τον αθλητισμό και τις 
αθλητικές επιδόσεις (π.χ., McCloy, 1934, 1937). 
Άρχισε να εμφανίζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τους παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυ-
ξη, την ωρίμανση και την κινητική απόδοση. Στην 
κατεύθυνση αυτή, οι μελέτες της Bayley (1935), 
της Espenchade (1940), της McGraw (1935,1939) 
και της Shirley (1931) άνοιξαν τον δρόμο για τη 
δημιουργία του επιμέρους πεδίου που ονομάζε-
ται κινητική ανάπτυξη (motor development) (βλ. 
Thomas, 1997). Η Esther Thelen, για την οποία θα 
παρατεθεί ένα σύντομο βιογραφικό στη συνέχεια 
του κεφαλαίου, υπήρξε σημαντική ερευνήτρια της 
κινητικής ανάπτυξης. 

Την ίδια περίοδο που αναπτυσσόταν η μελέ-
τη του φυσιολογικού ή νευρικού υποβάθρου της 
κίνησης, παραγόταν το έργο στο πεδίο της κινη-
τικής συμπεριφοράς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 
επισήμως ιδιαίτερη επαφή και συνεργασία μεταξύ 
των διαφορετικών αντικειμένων. Τα χαρακτηρι-
στικά και οι ιδιότητες της συστολής (contraction 
properties) του μυϊκού ιστού αποτέλεσαν το αντι-
κείμενο της πρώιμης μελέτης του Blix (1892-1895) 
και του Weber (1846· βλ. Partridge, 1983), που 
αναγνώρισαν τις «ελαστικές» (spring-like) ιδιό-
τητες του μυός. Ο Jackson ερεύνησε τον έλεγχο 
της κίνησης από την πλευρά του νευρικού συστή-
ματος, τη δεκαετία του 1870, πολύ πριν από την 
έλευση των ηλεκτροφυσιολογικών τεχνικών που 
επρόκειτο να φέρουν επανάσταση στον κλάδο. 

Αυτό όμως που οδήγησε στην ανάπτυξη ποικίλων 
ηλεκτροφυσιολογικών μεθόδων ήταν η διαπίστω-
ση των Fritsch και Hitzig (1870) για την ηλεκτρική 
διεγερσιμότητα του εγκεφάλου. Οι εν λόγω μέ-
θοδοι χρησιμοποιήθηκαν σε μελέτες του Ferrier 
(1888) σχετικά με τις αποκρίσεις του εγκεφαλικού 
φλοιού στις κινήσεις, καθώς και στις μελέτες των 
Beevor και Horsely (1887, 1890) για τις αισθητη-
ριακές και τις κινητικές περιοχές του εγκεφάλου. 

Σημαντικότατη επίδραση στο αντικείμενο 
του ελέγχου της κίνησης από το νευρικό σύστη-
μα άσκησε το έργο του Sherrington σχετικά με 
τα αντανακλαστικά (reflexes), στα τέλη του 19ου 
αιώνα. Ο Sherrington μελέτησε και ταξινόμησε 
τις κυριότερες αντιδράσεις των άκρων θεωρώ-
ντας ότι οι περισσότερες εκούσιες κινήσεις μας 
προκύπτουν από αυτά τα θεμελιώδη αντανακλα-
στικά. Ο Sherrington θεωρείται δημιουργός αρ-
κετών κλασικών εννοιών του αντικειμένου του 
κινητικού ελέγχου, οι περισσότερες εκ των οποίων 
ασκούν επιρροή ακόμη και σήμερα στη σύγχρονη 
μελέτη. Για παράδειγμα, μίλησε πρώτος για την 
αντίστροφη διέγερση (reciprocal innervation), την 
άποψη πως, όταν ενεργοποιούνται οι καμπτήρες 
μιας άρθρωσης, συνήθως χαλαρώνουν αυτόματα 
οι εκτείνοντες μύες, και το αντίστροφο. Επίσης, ο 
Sherrington επινόησε τον όρο τελική κοινή οδός 
(final common path), σύμφωνα με τον οποίο δι-
ατυπώνεται η άποψη ότι επιδράσεις από αντα-
νακλαστικά και αισθητηριακές πηγές, καθώς και 
από πηγές «εντολών» στον εγκέφαλο συγκλίνουν 
στο τελικό επίπεδο στον νωτιαίο μυελό παράγο-
ντας με αυτόν τον τρόπο το τελικό σύνολο των 
εντολών που αποστέλλονται στους μυς. Οι πρώ-
τες ερευνητικές προσπάθειες του Sherrington 
(π.χ., Sherrington, 1906) παραμένουν σημαντι-
κές σήμερα (βλ. απόδοση τιμής στο έργο του: 
Gallistel, 1980· Stuart, Pierce, Callister, Brichta, & 
McDonagh, 2001). 

Ο Sherrington ήταν ένας από τους ερευνητές 
που ασχολήθηκαν με την αντίληψη (perception) 
της κίνησης. Εντόπισε διάφορους αισθητηριακούς 
υποδοχείς, όπως το τενόντιο όργανο Golgi (Golgi 
tendon organ), το οποίο θεωρείται ότι δίνει σήμα 
για αλλαγές στη μυϊκή τάση, αλλά και τη μυϊκή 
άτρακτο (muscle spindle), η οποία θεωρείται υπεύ-
θυνη για την αντίληψη του μήκους των μυών και 


