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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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πτυχιακής μου εργασίας. Με την καίρια επίβλεψη και καθοδήγηση της, τόσο στο 

θεωρητικό, όσο και στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, με βοήθησε και με 

παρότρυνε συνάμα, να φτάσω στην ολοκλήρωσή της.

Επίσης, τον κο Φίλιππο Βλάχο, Λέκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, για την αρωγή που μου προσέφερε κυρίως στο 

θεωρητικό μέρος της εργασίας.

Θα ήθελα, ακόμα, να ευχαριστήσω τα σχολεία στα οποία πραγματοποιήθηκε η 
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αυτών και τους δασκάλους της Β' και της Δ' τάξης. Ευχαριστώ, ιδιαιτέρως, τα παιδιά 

αυτών των τάξεων, τους μικρούς πρωταγωνιστές της εργασίας, γιατί χωρίς τη 

συμμετοχή τους δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση της εργασίας.

Θα αποτελούσε παράβλεψη από την πλευρά μου να μην πω ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στους γονείς μου, στους οποίους αφιερώνω την παρούσα εργασία, γιατί 

επιβεβαιώνουν πάντοτε την παρουσία τους, όταν τους χρειάζομαι.

30/6/2002
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να συγκρίνει τη σχεδιαστική ικανότητα 

των δεξιόχειρων και αριστερόχειρων μαθητών σε συγκεκριμένα σχεδιαστικά έργα. 

Ειδικότερα, προσπαθεί να εντοπίσει τις διαφορές μεταξύ αριστερόχειρων και 

δεξιόχειρων παιδιών σε τέσσερα σχεδιαστικά έργα, δύο απλά και δύο σύνθετα. Πιο 

συγκεκριμένα επικεντρώνεται στη μελέτη της σχεδιαστικής επίδοσης των παιδιών, 

της απεικόνισης της μερικής απόκρυψης των αντικειμένων, της αλληλουχία των 

κινήσεων στα σύνθετα σχεδιαστικά έργα, της κατεύθυνση του κύκλου, καθώς και της 

κατεύθυνσης των γραμμών, οριζοντίων και καθέτων.

Το δείγμα αποτελείται συνολικά από 30 μαθητές και των δύο φύλων της Β' 

τάξης του δημοτικού και 30 μαθητές της Δ' τάξης. Για τη διεξαγωγή της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο η συλλογή σχεδίων από τα παιδιά και 

ερωτηματολόγια προτίμησης χεριού, προκειμένου να διευκρινιστεί το κυρίαρχο χέρι 

κάθε παιδιού. Συγκεκριμένα το κάθε παιδί σχεδίασε τέσσερα έργα, δύο απλά και δύο 

σύνθετα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η βασικότερη διαφορά στη σχεδιαστική 

απεικόνιση μεταξύ αριστερόχειρων και δεξιόχειρων μαθητών που μπορεί να αποδοθεί 

στην προτίμηση χεριού, εστιάζεται στην κατεύθυνση των οριζόντιων γραμμών.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συγκρίνει τη σχεδιαστική ικανότητα των 

δεξιόχειρων και αριστερόχειρων παιδιών, έτσι όπως αυτή εκδηλώνεται στην 

απεικόνιση συγκεκριμένων σχεδιαστικών έργων. Ειδικότερα, επιχειρεί να 

διερευνήσει σε βάθος την ικανότητα των παιδιών να δημιουργούν σχέδια με τα οποία 

είναι εξοικειωμένα και σχέδια που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο σχεδιαστικής 

ικανότητας. Αφορμή για την προσπάθεια αυτή στάθηκαν τα ευρήματα παλαιότερων 

ερευνών που δείχνουν αυξημένα ποσοστά αριστεροχειρίας σε πληθυσμό που 

ασχολήθηκε με το σχέδιο, όπως για παράδειγμα σε ζωγράφους και αρχιτέκτονες 

(Lansky & Peterson, 1974. Mebert & Michel, 1980). Επίσης, η αίσθηση που υπάρχει 

σε γονείς και εκπαιδευτικούς για διαφορές ανάμεσα στα σχέδια δεξιόχειρων και 

αριστερόχειρων παιδιών.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα γίνει αναφορά στα εξελικτικά στάδια και 

στις σύγχρονες γνωστικές προσεγγίσεις του παιδικού σχεδίου, καθώς επίσης και σε 

προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζει το παιδί, όσον αφορά στο σχέδιο, όπως 

είναι αυτό της ευθυγράμμισης, της αλληλουχίας και του προγραμματισμού. Στη 

συνέχεια, θα εστιάσουμε στις γνωστικές διαφορές μεταξύ αριστερόχειρων και 

δεξιόχειρων ατόμων, όπως επίσης και στην ανάπτυξη των οπτικό-κινητικών τους 

δεξιοτήτων.

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν οι στόχοι και οι υποθέσεις της έρευνας 

και το τρίτο μέρος θα περιλαμβάνει την μέθοδο που ακολουθήσαμε και 

συγκεκριμένα, το δείγμα, τα σχεδιαστικά έργα, τη διαδικασία και τα κριτήρια 

σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των σχεδίων των παιδιών.

Στο τέταρτο μέρος της εργασίας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 

σύγκρισης των σχεδίων των αριστερόχειρων και δεξιόχειρων παιδιών και στο πέμπτο 

μέρος, στη συζήτηση, θα επιχειρήσουμε να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα σε σχέση 

με παλαιότερα ερευνητικά δεδομένα.
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ΜΕΡΟΣ I 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα παιδικά σχέδια είναι γεμάτα σκέψεις και συναισθήματα. Παρουσιάζουν 

θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον, τόσο για ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς, όσο 

και για τους ίδιους τους γονείς. Τα παιδιά ζωγραφίζουν, γράφουν και γενικότερα 

έχουν ως κυρίαρχο χέρι είτε το αριστερό είτε το δεξί. Επειδή το σχέδιο είναι μία 

γνωστικό-κινητική δοκιμασία, μπορούμε να το ερμηνεύσουμε λαμβάνοντας υπόψη τη 

σχέση προτίμησης χεριού και εγκεφαλικής ασυμμετρίας.

Από την άλλη πλευρά, ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι αφενός μεν, η 

αριστεροχειρία συνδέεται στενά με τις τέχνες, και ειδικότερα με το σχέδιο που μας 

ενδιαφέρει άμεσα, και αφετέρου δε ότι μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων 

ατόμων εμφανίζονται σημαντικές διαφορές στη χωρική ικανότητα. Με αφετηρία την 

παραπάνω άποψη πραγματοποιήσαμε τη συγκεκριμένη εργασία για να ερευνήσουμε, 

εάν η προτίμηση χεριού επηρεάζει τη σχεδιαστική επίδοση των μαθητών κατά τη 

σχεδιαστική διαδικασία.

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το παιδικό σχέδιο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των ψυχολόγων από τα τέλη 

του 19ου αιώνα και έχει αποτελέσει για αισθητικούς, κλινικούς, αλλά και 

εκπαιδευτικούς λόγους, μία ιδιαίτερα πρόσφορη περιοχή μελέτης. Πολλοί από τους 

ερευνητές που ασχολήθηκαν με το σχέδιο κατέβαλαν προσπάθεια, ώστε να 

συλλέξουν, να περιγράφουν και να ταξινομήσουν σε στάδια ένα μεγάλο αριθμό 

παιδικών σχεδίων.

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα, η ταξινόμηση των παιδικών σχεδίων σε 

εξελικτικά στάδια, προκειμένου να δημιουργηθούν αντικειμενικά κριτήρια για την 

μέτρηση της νοητικής ωριμότητας (Goodenough, 1926. Harris, 1963). Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια, έχει ασκηθεί έντονη κριτική στη χρήση των παιδικών σχεδίων, ως 

δεικτών της νοητικής ωριμότητας. Οι ερμηνείες αυτές του παιδικού σχεδίου έχουν 

αμφισβητηθεί, γιατί λαμβάνουν υπόψη μόνο την τελική μορφή του ολοκληρωμένου
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εισαγωγή

σχεδίου (Freeman, 1980). Επιπροσθέτους, πολλές φορές βασίζονται σε υποκειμενικές 

εκτιμήσεις, παρά σε βάσιμη επιστημονική ανάλυση.

Έτσι, λοιπόν, από τα τέλη της δεκαετίας του '70 οι ερευνητές επικεντρώθηκαν 

στη γνωστική πλευρά της σχεδιαστικής ικανότητας, ετησηραίνοντας τη σπουδαιότητα 

της σχεδιαστικής διαδικασίας στον καθορισμό της ολοκληρωμένης μορφής του 

τελικού σχεδίου ( Cox, 1977. Freeman, 1980. Goodnow, 1977. Thomas & Silk, 1990). 

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η σχεδίαση απαιτεί σημαντικό γνωστικό έργο από την 

πλευρά του παιδιού (Dennis, 1992. Karmiloff-Smith, 1990).

Ειδικότερα, ο Freeman (1980) υπογραμμίζει ότι κάποια από τα 

χαρακτηριστικά των παιδικών σχεδίων μπορεί να οφείλονται στη διαδικασία της 

σχεδίασης και συγκεκριμένα στις δεξιότητες προγραμματισμού και οργάνωσης που 

διαθέτει το παιδί. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες έχουν μελετηθεί κυρίως στη 

δημιουργία σχεδίων ανθρώπου και σπιτιού (Thomas & Tsalimi, 1988) και αποτελούν 

προσφιλείς επιλογές από την πλευρά των παιδιών, αλλά και στην απεικόνιση της 

σχέσης των δύο αντικειμένων στο χώρο και ιδιαίτερα, όταν το αντικείμενο κρύβει 

μερικώς το άλλο (Cox, 1981).

1.1 ΤΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Σύμφωνα με τον Luquet (1913), τα παιδικά σχέδια έχουν ρεαλιστικές 

προθέσεις, βασίζονται σε μία εσωτερική νοητική εικόνα και μπορούν να 

ταξινομηθούν σε τέσσερα εξελικτικά στάδια. Την άποψη αυτή υιοθέτησε αργότερα 

και ο Piaget (Piaget & Inhelder, 1956):

i. Στάδιο του τυχαίου ρεαλισμού (δεκαοκτώ μηνών έως δυόμισι ετών):

Το παιδί σε αυτή την ηλικία συνηθίζει να κάνει σημάδια στο χαρτί, τα 

γνωστά «μουντζουρώματα», τα οποία δεν αποτελούν άσκοπες και ασυντόνιστες 

κινήσεις, αλλά δείχνουν επίγνωση των σχηματικών παραστάσεων και αυξανόμενο 

συντονισμό ματιού - χεριού. Συνήθως το παιδί ερμηνεύει το σχέδιο, αφού το 

ολοκληρώσει, χωρίς να ανακοινώνει εξ’ αρχής τις προθέσεις του. Ο Luquet και ο 

Piaget θεωρούσαν τα πρώτα μουντζουρώματα απλό παιχνίδι και άσκηση (Thomas, & 

Silk, 1997).

ii. Στάδιο της συνθετικής ανικανότητας ή του συμβολικού ρεαλισμού (δυόμισι έως 

πέντε ετών):
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εισαγωγή

Από την ηλικία των δυόμισι ετών περίπου το παιδί αρχίζει να βλέπει το 

σχέδιό του ως αναπαράσταση κάποιου αντικειμένου. Δηλώνει τις προθέσεις του πριν 

αρχίσει να σχεδιάζει και αποδίδει το νόημα της εικόνας προτού ολοκληρώσει το 

σχέδιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Luquet (1913), το παιδί στο συγκεκριμένο 

εξελικτικό στάδιο, ξεκινά να σχεδιάσει κάτι και καταλήγει σε κάτι άλλο. Αλλάζει 

δηλαδή τις αρχικές του δηλώσεις, αφού η τελική μορφή του σχεδίου του είναι 

διαφορετική, από αυτό που είχε δηλώσει αρχικά ότι θα κάνει.

Σ’ αυτό το στάδιο πολλά από τα σχέδια του παιδιού φαίνεται να βασίζονται 

σε απλές μορφές και σχήματα. Ειδικότερα, εμφανίζεται ένα τυπικό σχέδιο της 

ανθρώπινης φιγούρας, αποτελούμενο από έναν κύκλο για το κεφάλι (ή για το 

συνδυασμό κεφαλιού και κορμού) και δύο γραμμές για τα πόδια. Μέσα στον κύκλο 

το παιδί συνήθως τοποθετεί σημάδια, τα οποία δηλώνουν τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου, όπως μάτια, μύτη, στόμα. Τα χέρια συχνά παραλείπονται, και αυτό γιατί 

συνήθως προστίθενται τελευταία (μετά το κεφάλι, τα χαρακτηριστικά του προσώπου 

και τα πόδια), με αποτέλεσμα να ξεχνιούνται ή να προσαρτούνται στο περίγραμμα 

του κεφαλιού. Η φιγούρα αυτή, που συχνά ονομάζεται «γυρίνος», χρησιμοποιείται 

για ν’ αναπαραστήσει ανθρώπους ή ακόμα και ζώα και εμφανίζεται να λειτουργεί 

περισσότερο σαν σύμβολο παρά σαν προσπάθεια του παιδιού ν’ αναπαραστήσει με 

ακρίβεια το αντικείμενο (περίοδος συμβολικού ρεαλισμού),

iii. Στάδιο του νοητικού ρεαλισμού (πέντε έως οκτώ ετών):

Το παιδί ζωγραφίζει αυτό που ξέρει και όχι αυτό που βλέπει. Περιλαμβάνει 

δηλαδή στα σχέδιά του στοιχεία που γνωρίζει ότι υπάρχουν, ακόμα και όταν 

κανονικά δεν τα βλέπει (Crook, 1984). Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι η 

εμφάνιση σχεδίων που ονομάζονται «διαφάνειες» ή «ακτινογραφίες», τα οποία 

μάλιστα χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο στάδιο (Luquet, 1913). Για παράδειγμα, στο 

σχέδιο της εγκύου γυναίκας, συχνά απεικονίζεται το έμβρυο (Thomas & Silk, 1990). 

Μια άλλη μορφή διαφάνειας προκύπτει στην απεικόνιση του ρουχισμού της 

ανθρώπινης φιγούρας., όταν τα παιδιά ζωγραφίζουν πρώτα τον άνθρωπο και μετά τα 

ρούχα του ή όταν απεικονίζουν τα περιεχόμενα του στομαχιού σε ένα σχέδιο 

ανθρώπινης φιγούρας.

Όταν τα παιδιά ζωγραφίζουν βασισμένα στη φαντασία τους, ίσως δεν 

σκέφτονται ποια μέρη του σχεδίου είναι ορατά και ποια δεν είναι από την οπτική 

γωνία του σχεδιαστή. Επίσης, έχει υποστηριχτεί ότι τα παιδιά επιθυμούν να δείξουν 

στο σχέδιό τους ο,τιδήποτε γνωρίζουν για τη συγκεκριμένη σκηνή. Τέλος, μία τρίτη
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άποψη πρεσβεύει ότι τα παιδιά ζωγραφίζουν διαφάνειες, όταν απεικονίζουν σκηνές 

στις οποίες δύο αντικείμενα συνδέονται δομικά. Οι διαφάνειες είναι πιθανό να 

δημιουργούνται από τον τρόπο που το παιδί περιγράφει τη σκηνή στον εαυτό του, μία 

περιγραφή που επηρεάζεται από τη γνώση που έχει το παιδί για τη δομή της σκηνής 

που θέλει ν’ απεικονίσει.

Τα σχέδια των παιδιών στο συγκεκριμένο στάδιο αποκτούν μία ρεαλιστική 

διάθεση, όσον αφορά στο μέγεθος, τις αναλογίες και τις λεπτομέρειες. Τα σχέδια της 

ανθρώπινης φιγούρας απομακρύνονται πλέον από το σχήμα του γυρίνου και 

απεικονίζουν ξεχωριστά το κεφάλι και τον κορμό, ενώ εμφανίζονται όλο και 

περισσότερες συμπληρωματικές λεπτομέρειες, όπως χέρια, δάχτυλα και ρουχισμός, 

ίν. Στάδιο του οπτικού ρεαλισμού (οκτώ ετών εως την εφηβεία):

Στο στάδιο αυτό τα παιδιά προσπαθούν να δώσουν προοπτική (βάθος) στα 

σχέδιά τους, τόσο σε μεμονωμένα αντικείμενα, όσο και στη σχέση μεταξύ των 

αντικειμένων. Επίσης, αρχίζουν να ζωγραφίζουν από μία συγκεκριμένη οπτική γωνία, 

προσπαθώντας ν’ αποδώσουν τις αναλογίες και τις σχέσεις κατάλληλα.

Ορισμένες φορές είναι ορατό μόνο ένα μέρος ενός αντικειμένου, διότι 

μπροστά από αυτό υπάρχει κάποιο άλλο αντικείμενο και το κρύβει από την οπτική 

τους γωνία. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει «δομική σύνδεση» των αντικειμένων 

στη σκηνή, διότι η συγκεκριμένη οπτική μας προκαλεί την απόκρυψη. Ωστόσο, 

μπορεί το αντικείμενο που αποκρύβεται να είναι δομικά συνδεδεμένο με το 

αντικείμενο που το κρύβει-δηλαδή να είναι μέσα ή πάνω στο άλλο. Σε αυτή την 

περίπτωση, η σχέση των δύο αντικειμένων στο χώρο είναι ανεξάρτητη από την 

οπτική μας γωνία, εάν μετακινηθούμε, δηλαδή, σε μία άλλη θέση, η δομική σύνδεση 

των δύο αντικειμένων, εξακολουθεί να ισχύει.

1.2 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο Freeman (1980) επισήμανε τη σπουδαιότητα των αντιληπτικό-κινητικών 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός σχεδίου, σε αντίθεση με τον 

Piaget (Piaget & Inhelder, 1956), ο οποίος αντιμετώπιζε το σχέδιο ως μία αποτύπωση 

της νοερής εικόνας στο χαρτί.

Υποστήριξε, λοιπόν, ο Freeman (1980) πως το σχεδιαστικό έργο παρουσιάζει 

συγκεκριμένες δυσκολίες, στις οποίες το παιδί πρέπει να ανταπεξέλθει. Οι δυσκολίες
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αυτές σχετίζονται με τη σχεδιαστική διαδικασία και αφορούν στον τρόπο με τον 

οποίο το παιδί θα προγραμματίσει και θα οργανώσει το σχέδιό του. Σύμφωνα με την 

παραπάνω άποψη, προκειμένου να κατανοήσουμε τα διαδικαστικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το παιδί καθώς σχεδιάζει, οφείλουμε να παρατηρήσουμε διεξοδικά τη 

σειρά με την οποία παράγει τα διάφορα μέρη του σχεδίου, καθώς και τα στοιχεία που 

παραλείπει.

Ο Freeman (1980) έδειξε πως ένα «έργο συμπλήρωσης» (κατά το οποίο 

δίνεται στο παιδί ένα ημιτελές σχέδιο και του ζητείται να το ολοκληρώσει) έχει τη 

δύναμη ν’ αποτελέσει έναν καλό τρόπο για να διαχωρίσουμε τις δυσκολίες του 

παιδιού στο γνωστικό επίπεδο, από αυτές που πηγάζουν από προβλήματα οργάνωσης 

του σχεδίου (για παράδειγμα, «ποιες» γραμμές να χρησιμοποιήσει, «που» να τις 

τοποθετήσει και με ποια σειρά). Επομένως, οι ιδιαιτερότητες των παιδικών σχεδίων 

δεν οφείλονται πάντοτε σε γνωστική ανεπάρκεια, αλλά μπορεί να συντρέχουν και 

άλλοι παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση αυτών των ιδιαιτεροτήτων.

Η αναγνώριση των απαιτήσεων της σχεδιαστικής διαδικασίας ως παράγοντα 

που επηρεάζει το σχεδιαστικό αποτέλεσμα οδήγησε στην πειραματική μελέτη του 

σχεδίου. Ο στόχος των πειραματικών ερευνών ήταν η μελέτη των διαδικαστικών 

παραγόντων που επηρεάζουν την τελική μορφή του σχεδίου. Οι έρευνες αυτές 

απέδειξαν ότι τα μικρά παιδιά μπορούν, υπό ειδικές συνθήκες, να παράγουν οπτικώς 

ρεαλιστικά σχέδια. Ωστόσο, οι σύγχρονες πειραματικές έρευνες έχουν δεχθεί κριτική, 

επειδή βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη σχεδίαση ενός μοντέλου, πράγμα που σπάνια 

κάνουν τα παιδιά στις αυθόρμητες ζωγραφιές τους. Δεν εξετάζουν, δηλαδή, το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο το παιδί αντιμετωπίζει το σχέδιο ως μία αυθόρμητη 

δραστηριότητα και ως μία ευκαιρία για παιχνίδι.

Το γεγονός ότι το σχέδιο δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως αποτύπωση της 

νοερής εικόνας στο χαρτί, αλλά ως μία πολύπλοκη ενέργεια που απαιτεί από το παιδί 

σημαντική γνωστική προσπάθεια, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας νέας 

ερευνητικής κατεύθυνσης που είναι γνωστικά προσανατολισμένη. Μέσω αυτής 

τονίζεται η διαδικασία και όχι το αποτέλεσμα του σχεδίου και αναζητούνται 

ερμηνείες μέσα από λεπτομερείς πειραματικές αναλύσεις. Και αυτό, γιατί, όπως 

σημειώνει ο Freeman (1972), κάποια από τα περίεργα χαρακτηριστικά των παιδικών 

σχεδίων μπορεί να είναι αποτέλεσμα των σχεδιαστικών διαδικασιών παρά 

αντανακλάσεις των γνώσεων των παιδιών για το θέμα που απεικονίζεται. Η 

κατανόηση των αποτελεσμάτων αυτών των στρατηγικών είναι μία ουσιαστική
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προϋπόθεση για οποιαδήποτε επαρκή ερμηνεία του συναισθηματικού ή γνωστικού 

περιεχομένου ενός σχεδίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μελετήθηκαν κάποιες από τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συνήθως τα παιδιά κατά τη σχεδιαστική διαδικασία, 

όπως τα προβλήματα ευθυγράμμισης, αλληλουχίας και προγραμματισμού.

0.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Η πρώτη συστηματική ανάλυση υπό αυτό το πρίσμα πραγματοποιήθηκε από 

τον Freeman (1980), ο οποίος αντιμετώπισε τη γραφική αναπαράσταση περισσότερο 

ως διαδικασία επίλυσης προβλημάτων στις απαιτήσεις που θέτει το εκάστοτε 

σχεδιαστικό έργο, παρά ως σύνθετη εσωτερική διαδικασία. Το παιδί κατά τη διάρκεια 

της σχεδιαστικής διαδικασίας έχει απεριόριστη ελευθερία κινήσεων και το σχέδιο που 

τελικά θα παράγει θα είναι το αποτέλεσμα πολλών αποφάσεων που θα πρέπει να 

πάρει κατά τη διαδικασία προγραμματισμού κι εκτέλεσης του σχεδιαστικού έργου 

(Freeman, 1980).

Προκειμένου να διερευνηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί 

κατά τη διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας, μελετήθηκε διεξοδικά, μία από τις 

πιο αγαπημένες σχεδιαστικές επιλογές των παιδιών, το σχέδιο της ανθρώπινης 

φιγούρας (Thomas & Silk, 1997). Ιδιαίτερη μάλιστα βαρύτητα έχει αποδοθεί στο 

σχέδιο του γυρίνου, την πρώιμη, δηλαδή, μορφή της ανθρώπινης φιγούρας, η οποία 

αποτελείται από έναν κύκλο, στον οποίο είναι προσαρτημένες γραμμές που 

αναπαριστούν τα άκρα.

Σύμφωνα με τον Freeman (1980) το σχέδιο του γυρίνου προκύπτει από το 

συνδυασμό δύο στρατηγικών που ακολουθεί το παιδί. Αφενός μεν από την τάση του 

να σχεδιάζει με φορά από πάνω προς τα κάτω και αφετέρου δε από την τάση του ν’ 

αγκυρώνεται στα άκρα. Από την άποψη αυτή προκύπτει ότι το παιδί που σχεδιάζει 

γυρίνους έχει μία ολοκληρωμένη νοερή εικόνα για τη φιγούρα του ανθρώπου, διότι 

διαφορετικά δεν θα μπορούσε ν’ αγκυρωθεί στα ακραία τμήματά της. Επομένως, ένα 

ατελές σχέδιο της ανθρώπινης φιγούρας έχει τις ρίζες του στους γνωστικούς 

περιορισμούς της ικανότητας του παιδιού να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που 

περιέχονται στην νοερή του εικόνα.

Παρόμοια, την ύπαρξη ενός στοιχείου «επίλυσης προβλημάτων» στο σχέδιο, 

επεσήμανε και η Goodnow (1980). Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι τα παιδιά, κατά τη
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διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας, καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που 

σχετίζονται με την οργάνωση και τον προγραμματισμό του σχεδίου. Προκειμένου να 

βρουν λύσεις, ακολουθούν συγκεκριμένες στρατηγικές που καθορίζουν τη σειρά με 

την οποία παράγονται τα διάφορα μέρη του σχεδίου και επηρεάζουν την τελική 

μορφή του.

Επίσης, ένα σημαντικό πρόβλημα για κάθε σχέδιο θεωρείται η ευθυγράμμιση 

και τοποθέτηση των μερών του σχεδίου στη σελίδα (Freeman, 1980). Για ν’ 

αντιμετωπίσουν τα παιδιά αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιούν τοπικές οπτικές 

ενδείξεις-δηλαδή τα μέρη που ήδη έχουν σχεδιαστεί στο χαρτί-ή ενδείξεις πλαισίου- 

δηλαδή τα άκρα της σελίδας. Ο Freeman (1977) ζήτησε από τα παιδιά να προσθέσουν 

χέρια σε μία σειρά προσχεδιασμένων φιγούρων που περιελάμβαναν κεφάλι και σώμα 

σε διαφορετικές αναλογίες. Διεπίστωσε ότι τα παιδιά τοποθετούσαν τα χέρια στο 

μεγαλύτερο τμήμα, ανεξάρτητα αν αυτό αντιπροσώπευε το κεφάλι ή το σώμα. Αυτό 

δείχνει ότι καθώς τα παιδιά αναζητούν ενδείξεις για τη θέση στην οποία θα 

τοποθετήσουν τα χέρια, επηρεάζονται από τα σχετικά μεγέθη των τμημάτων του 

σώματος και όχι από την αναπαραστασιακή τους σημασία.

Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά χρησιμοποιούν ενδείξεις πλαισίου για να 

ευθυγραμμίσουν τα σχέδιά τους (Freeman, 1980). Τα παιδιά, δηλαδή, δομούν τα 

σχέδιά τους χρησιμοποιώντας τις άκρες της σελίδας που λειτουργούν ως γραμμές 

αναφοράς. Κατά τον Piaget (Piaget & Inhelder, 1956), τα προβλήματα τοποθέτησης 

και ευθυγράμμισης των στοιχείων του σχεδίου στο χαρτί είναι παρόμοια με αυτά που 

αντιμετωπίζει το παιδί, όταν τοποθετεί αντικείμενα στο χώρο. Ο Freeman (1980) 

καταλήγει λέγοντας ότι οι ενδείξεις πλαισίου μπορούν στην πραγματικότητα να 

βοηθήσουν το παιδί, ώστε να παραμερίσει τις δυσκολίες του προγραμματισμού του 

σχεδίου. Για παράδειγμα στον προγραμματισμό του σχεδίου του σπιτιού, οι άκρες του 

σπιτιού μπορούν να σχεδιαστούν παράλληλα με τις άκρες της σελίδας. Στη συνέχεια, 

οι άκρες του σπιτιού μπορούν να λειτουργήσουν ως νέες γραμμές αναφοράς και τα 

εσωτερικά στοιχεία του σπιτιού, όπως τα παράθυρα και η πόρτα, μπορεί να 

τοποθετηθούν πάνω σε αυτές.

Ένα τυπικό «λάθος» στα αυθόρμητα σχέδια των παιδιών, μέχρι περίπου τα 

επτά τους χρόνια, είναι η τοποθέτηση της καμινάδας κάθετα στο κεκλιμένο 

περίγραμμα της σκεπής, παρά στην οριζόντια γραμμή βάσης του σχεδίου. Κατά τον 

Piaget αυτή η λανθασμένη τοποθέτηση αντανακλά τη δυσκολία του παιδιού να 

κατανοήσει την κάθετη διάσταση (Piaget & Inhelder, 1956). Η τάση των μικρών
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παιδιών να σχεδιάζουν την καμινάδα κάθετη στη στέγη του σπιτιού, αποδίδεται στο 

γεγονός ότι χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς την πιο κοντινή ήδη σχεδιασμένη 

γραμμή, δηλαδή τη στέγη. Με αυτόν τον τρόπο χάνουν τη σφαιρική αντίληψη της 

οριζόντιας και κάθετης διάστασης της σελίδας (Freeman, 1980).

Ακόμα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μικρά παιδιά τείνουν να προσκολλούν τα 

παράθυρα στις πλευρές του σπιτιού, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά τείνουν να 

ζωγραφίζουν και να προτιμούν σπίτια με παράθυρα μη προσκολλημένα στις πλευρές 

(Bonoti, 1990). Τα παιδιά που προτιμούν να σχεδιάσουν τα παράθυρα 

προσκολλημένα στις πλευρές, φαίνεται πως γνωρίζουν ότι αυτή δεν είναι η καλύτερη 

απεικόνιση που θα μπορούσαν να έχουν, αλλά δυσκολίες σχεδιασμού τα εμποδίζουν 

ν’ αναπαραγάγουν την απεικόνιση των παραθύρων που ξέρουν ότι είναι σωστή. Ίσως 

να οφείλεται και στο γεγονός ότι η χρησιμοποίηση των πλευρών ως σημείων 

αναφοράς διευκολύνει τα παιδιά στο σχεδίασμά δύο συμμετρικών παραθύρων ή 

ακόμα, ενδέχεται τα παιδιά να επηρεάζονται από τις εικονογραφήσεις των παιδικών 

βιβλίων που συχνά απεικονίζουν σπίτια με τα παράθυρα κολλημένα στους τοίχους.

1.2.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ

Όταν απλά σχήματα τοποθετούνται μαζί σε ένα σχέδιο, το παιδί πρέπει ν’ 

αποφασίσει ποια από αυτά θα σχεδιαστούν πρώτα, πού θα σχεδιαστούν και με ποιο 

τρόπο θα ενωθούν μεταξύ τους. Οι αποφάσεις που θα πάρει το παιδί θα επηρεάσουν 

την μορφή του ολοκληρωμένου σχεδίου.

Έχει παρατηρηθεί ότι τα μικρά παιδιά ζωγραφίζουν σχετικά μεγάλο το 

κεφάλι. Αν δεχτούμε την άποψη ότι τα σχέδια των παιδιών αντανακλούν άμεσα τις 

γνώσεις ή τις νοερές αναπαραστάσεις τους για τα θέματα που απεικονίζονται (Piaget 

& Inhelder, 1956), τότε συμπεραίνουμε ότι θεωρούν πως το κεφάλι είναι σχετικά 

μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μία άλλη εξήγηση είναι ότι τα 

παιδιά θεωρούν το κεφάλι πιο σημαντικό από το υπόλοιπο σώμα, κι έτσι το 

σχεδιάζουν μεγαλύτερο, για να υποδηλώσουν αυτή τη σπουδαιότητα.

Αντίθετα, ο Freeman (1980) υπογράμμισε ότι η κυριαρχία του κεφαλιού έχει 

να κάνει περισσότερο με την αλληλουχία με την οποία σχεδιάζουν τα παιδιά παρά με 

εσωτερικές αναπαραστάσεις της ανθρώπινης φιγούρας. Πιο συγκεκριμένα, 

υπερασπίστηκε την άποψη ότι τα παιδιά σχεδιάζουν συνήθως το κεφάλι πριν από το
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σώμα και ότι η υπερεκτίμηση του μεγέθους του κεφαλιού μπορεί να οφείλεται στην 

αποτυχία των παιδιών ν’ αφήσουν επαρκή χώρο στο φύλλο τους για μία οπτικά 

σωστή απεικόνιση του κορμού και των ποδιών.

Οι Thomas και Tsalimi (1988) επιβεβαίωσαν ότι η πλειοψηφία των παιδιών 

σχεδιάζει το κεφάλι πριν από το σώμα. Εντούτοις, τα λίγα παιδιά που σχεδιάζουν 

αυθόρμητα πρώτα το σώμα και μετά τα πόδια δεν δείχνουν τη συνηθισμένη 

υπερεκτίμηση του μεγέθους του κεφαλιού. Σ’ ένα δεύτερο πείραμα που έκαναν οι 

Tomas και Tsalimi (1988), έπεισαν τα παιδιά να σχεδιάσουν πρώτα τον κορμό και 

μετά το κεφάλι. Τα σχέδια που προέκυψαν, παρουσίασαν αναλογίες κεφαλιού / 

κορμού που ήταν πιο κοντά στο οπτικά σωστό πηλίκο 1:6. Ελάχιστα ήταν τα σχέδια, 

στα οποία παρατηρήθηκε η συνηθισμένη υπερεκτίμηση του μεγέθους του κεφαλιού.

1.2,3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο το κεφάλι μπορεί να σχεδιάζεται πολύ 

μεγάλο σε σχέση με το σώμα, είναι ότι το περίγραμμα που σχεδιάζεται για το κεφάλι 

συνήθως εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ το περίγραμμα του 

σώματος συνήθως αφήνεται κενό. Έτσι, τα παιδιά μεγαλώνουν το περίγραμμα του 

κεφαλιού, για να βεβαιωθούν ότι θα υπάρξει αρκετός χώρος για τα μάτια, την μύτη 

και το στόμα (Freeman, 1980).

Ο προγραμματισμός προκειμένου να συμπεριληφθούν οι λεπτομέρειες μπορεί 

επίσης να επηρεάζει το γενικό μέγεθος της φιγούρας και όχι μόνο τα σχετικά μεγέθη 

των μερών της φιγούρας. Οι Silk & Thomas (1988) κάνοντας μία έρευνα ζήτησαν 

από παιδιά να σχεδιάσουν ένα σπίτι, έναν άνθρωπο και ένα σκύλο. Παρατήρησαν ότι 

τα παιδιά παρήγαγαν οπτικά σωστές αναλογίες στα μεγέθη των σχεδίων (το σπίτι 

μεγαλύτερο από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος μεγαλύτερος από το σκύλο). Ωστόσο, το 

μέγεθος του σκύλου ήταν υπερεκτιμημένο σε σχέση με αυτό του ανθρώπου και το 

μέγεθος του ανθρώπου ήταν υπερεκτιμημένο σε σχέση με αυτό του σπιτιού. Οι Silk 

& Tomas (1988) ισχυρίστηκαν ότι τα παιδιά σκόπευαν ν’ απεικονίσουν σωστά τα 

μεγέθη των σχεδίων, αλλά αύξησαν διαφορικά το μέγεθος των μικρότερων σχεδίων 

(του ανθρώπου και του σκύλου), για να εξασφαλίσουν ότι θα υπήρχε αρκετός χώρος 

μέσα στα περιγράμματα για την απεικόνιση των λεπτομερειών. Από την άλλη 

πλευρά, το περίγραμμα του σπιτιού, που είναι αρκετά μεγαλύτερο, παρείχε αρκετό
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χώρο για την απεικόνιση όλων των αναμενόμενων λεπτομερειών, χωρίς να απαιτείται 

η υπερβολή του μεγέθους του.

Η τάση των παιδιών να δίνουν σε κάθε μέρος του σχεδίου το δικό του χώρο 

στο χαρτί, συνεχίζεται ακόμα και όταν προχωρούν στη σύνδεση των διαφόρων μερών 

μεταξύ τους. Όταν το παιδί δεν έχει προγραμματίσει το σχέδιό του, πριν το αρχίσει, 

τα προβλήματα που δημιουργούνται για το χώρο είναι πιο σοβαρά, αφού προφανώς 

δεν έχει αφήσει επαρκή χώρο για τα μέρη που θα σχεδιαστούν αργότερα. Η Goodnow 

(1977) υποστηρίζει ότι κάποια από τα πιο «περίεργα» σχέδια που παράγουν τα 

παιδιά, προκύπτουν από τις προσπάθειές τους να μην αλληλοκαλύψουν τα μέρη για 

τα οποία δεν άφησαν επαρκή χώρο. Για παράδειγμα, τα μαλλιά του κοριτσιού 

(σχεδιασμένα πρώτα) καλύπτουν το χώρο, όπου φυσιολογικά θα περιμέναμε να 

βρίσκονται τα χέρια. Αντιμετωπίζοντας το επακόλουθο πρόβλημα του σχεδιασμού 

των χεριών, η Goodnow (1977) αναφέρει ότι η λύση της σχεδίασης των χεριών πάνω 

από τα μαλλιά είναι σχετικά σπάνια στα αυθόρμητα σχέδια των παιδιών.

Συμπεραίνοντας θα λέγαμε ότι οι παραπάνω έρευνες προσεγγίζουν το σχέδιο 

με έναν περισσότερο γνωστικό προσανατολισμό. Το σχέδιο πλέον απαιτεί δεξιότητες, 

όπως κινητικό έλεγχο, ικανότητα προγραμματισμού, μνήμη και ικανότητα σύνθεσης 

των μερών στο χώρο. Με λίγα λόγια δεν είναι απλή αποτύπωση της νοερής εικόνας 

του παιδιού στο χαρτί, αλλά πρόκειται για μία διαδικασία στην οποία απαιτείται 

σημαντική γνωστική προσπάθεια.

Αφού πραγματοποιήθηκε μία σύντομη αναφορά στις συνηθέστερες δυσκολίες 

που συναντούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας, στη 

συνέχεια θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε, αν και πως οι δυσκολίες αυτές 

εμπλέκονται με την προτίμηση χεριού και επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα του 

ολοκληρωμένου σχεδίου.
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2. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

Η σχεδίαση είναι μία περίπλοκη συνθετική δραστηριότητα, η οποία μπορεί 

να βασίζεται σε οπτικά ερεθίσματα (σχήματα, αντικείμενα ή εικόνες) που είναι 

παρόντα κατά τη διάρκεια της σχεδίασης ή έχουν μετακινηθεί μετά την έκθεσή τους 

και το υποκείμενο σχεδιάζει βασιζόμενο στην προσωρινή του μνήμη. Τα ερεθίσματα 

ενδέχεται να εξαρτώνται από το λόγο και να προκαλούν μακροπρόθεσμες οπτικές 

αναπαραστάσεις.

Η προτιμώμενη χρήση του ενός χεριού σε σχέση με το άλλο, τόσο για 

επιδέξιες όσο και για μη επιδέξιες χειρωνακτικές δραστηριότητες, αποτελεί το mo 

σαφές παράδειγμα της ασύμμετρης πλευρίωσης, της εξειδίκευσης, δηλαδή, της μίας 

πλευράς του οργανισμού για μία λειτουργία ή μία δραστηριότητα.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αριστεροχειρία ή δεξιοχειρία ονομάζεται το 

φαινόμενο της συχνότατης χρησιμοποίησης του αριστερού χεριού ή του δεξιού για 

την πλειονότητα των χειρωνακτικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Το ποσοστό 

των αριστερόχειρων κυμαίνεται γύρω στο 7-8% του συνολικού πληθυσμού. Το 

φυσιολογικό υπόβαθρο της διαφορετικής προτίμησης χεριού βρίσκεται στην 

εξειδίκευση των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων για διαφορετικές δραστηριότητες.

2.1 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΙΑΣ

Ο άνθρωπος σπάνια χρησιμοποιεί το ένα χέρι για όλες τις χειρωνακτικές 

εργασίες, κι αυτό γιατί η επικράτηση του ενός ή του άλλου χεριού στον άνθρωπο δεν 

είναι απλό, μοναδικό φαινόμενο. Αποτελεί ένα συνεχές φαινόμενο με διαβαθμίσεις 

που εκτείνονται από την ισχυρή αριστεροχειρία και διαμέσου της αμφιχειρίας, 

φτάνουν στην ισχυρή δεξιοχειρία. Η επικράτηση του ενός ή του άλλου χεριού μπορεί 

να σχετίζεται με την πλευρική προτίμηση ή με την πλευρική επιδεξιότητα. Αυτά δεν 

είναι πάντοτε τα ίδια μη σταθεροί αριστερόχειρες είναι πιθανό να εμφανίζουν 

υψηλότερη επιδεξιότητα στο δεξί χέρι (Βλάχος, 1998).

Ο πιο δημοφιλής τρόπος για την αξιολόγηση της δεξιοχειρίας και της 

αριστεροχειρίας είναι να ρωτήσουμε ένα άτομο ποιο χέρι προτιμά να χρησιμοποιεί σε 

διάφορες χειρωνακτικές εργασίες. Έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτηματολόγια
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τέτοιου τύπου, εκ των οποίων ένα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στην έρευνά μας, 

είναι ο Κατάλογος Εκούσιας Χρησιμοποίησης Χεριού του Εδιμβούργου (Edinburgh 

Handedness Inventory) που δημιουργήθηκε από τον Oldfield (1971).

Οι ερωτήσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο της προτίμησης χεριού θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζουν πολύ γνωστές και συνηθισμένες δραστηριότητες. Τα πιο 

εύστοχα ερωτήματα από πλευράς συνέπειας και σταθερότητας στο ερωτηματολόγιο 

που χρησιμοποιήσαμε, φαίνεται να είναι αυτά που αναζητούν το χέρι με το οποίο 

γράφουμε και ζωγραφίζουμε, καρφώνουμε ένα καρφί, κόβουμε κάτι με το ψαλίδι, 

πετάμε κάτι ή χρησιμοποιούμε την οδοντόβουρτσα (βλ. παράρτημα).

Ειδικότερα, η γλωσσική λειτουργία, οι αναλυτικές διεργασίες και οι 

κινητικές δραστηριότητες της δεξιάς πλευράς του σώματος ελέγχονται από το 

αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο, ενώ το δεξί ημισφαίριο ελέγχει τις μη λεκτικές, 

οπτικοχωρικές διεργασίες και τις κινητικές δραστηριότητες της αριστερής πλευράς 

του σώματος. Με λίγα λόγια κάθε εγκεφαλικό ημισφαίριο είναι εξειδικευμένο για 

συγκεκριμένους τύπους διεργασιών. Έτσι, το αριστερό ημισφαίριο κυριαρχεί και 

κατευθύνει τη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια λεκτικών δραστηριοτήτων, ενώ το δεξί 

ημισφαίριο είναι πιο κατάλληλο να κυριαρχεί κατά τη διάρκεια μη λεκτικών, 

οπτικοχωρικών δραστηριοτήτων.

Αν θεωρήσουμε την προτίμηση χεριού ως δείκτη της εγκεφαλικής 

πλευρίωσης (εξειδίκευση μιας λειτουργίας ή δραστηριότητας στη μία πλευρά ενός 

οργανισμού) και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα, μπορούμε 

να συγκρίνουμε τις επιδόσεις δεξιόχειρων και αριστερόχειρων ατόμων στις γνωστικές 

διεργασίες και να σχολιάσουμε τυχόν διαφορές με βάση τη διαφορετική 

ενεργοποίηση του κάθε ημισφαιρίου.

2.2 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

2.2.1 Η υπόθεση του γνωστικού συνωστισμού.

Ο πρώτος έλεγχος της υπόθεσης για τη σχέση πλευρίωσης και γνώσης έγινε 

από τη Levy (1974), η οποία πρότεινε ότι η αμφίπλευρη οργάνωση των λειτουργιών 

της γλώσσας στους αριστερόχειρες οδηγεί σε υπεράνω του μέσου όρου λεκτικές
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ικανότητες (πιθανώς σχετιζόμενες με το αριστερό ημισφαίριο), αλλά εξαιτίας της 

ελλιπούς εξειδίκευσης του δεξιού ημισφαιρίου για τις χωροταξικές λειτουργίες, αυτό 

έχει κάποιο κόστος για τις χωρικές ικανότητες.

Παρόμοια, ο Lansdell (1969), πραγματοποιώντας μία μελέτη σε άτομα με 

επιληψία στο αριστερό ημισφαίριο βρήκε ότι ασθενείς με νευρολογικά συμπτώματα 

πριν από την ηλικία των πέντε ετών παρουσίαζαν μικρότερο έλλειμμα στη λεκτική 

παρά στην μη λεκτική επίδοση στο Wechsler-Bellevue τεστ. Διαπιστώθηκε ότι όλοι 

οι παραπάνω ασθενείς είχαν το κέντρο του λόγου στο δεξί ημισφαίριο και ο Lansdell 

πρότεινε μία εξήγηση του προτύπου της γνωστικής λειτουργίας, λέγοντας ότι η 

αμοιβαία ανταλλαγή της γλωσσικής λειτουργίας οφείλεται στην ανάπτυξη της 

γλώσσας στο δεξί ημισφαίριο και αυτό έχει αποβεί εις βάρος των μη λεκτικών 

λειτουργιών, οι οποίες μάλιστα έχουν εκτοπιστεί από τη γλωσσική αντιπροσώπευση.

2.2.2 Άλλες θεωρίες

Στην περίπτωση των φυσιολογικών αριστερόχειρων τα θετικά στοιχεία για 

την υπόθεση του «γνωστικού συνωστισμού» είναι ανομοιογενή.

Για παράδειγμα, από τη θετική πλευρά, ο Miller (1971) βρήκε ότι οι 

αριστερόχειρες ήταν χειρότεροι από τους δεξιόχειρες σε μετρήσεις οπτικού χειρισμού 

σχημάτων, δύο ή τριών διαστάσεων, δεν εντοπίστηκαν όμως διαφορές σε δοκιμασίες 

λεκτικής ευφυΐας. Επίσης, ο Nebes (1971) διαπίστωσε ότι οι αριστερόχειρες 

σημείωσαν μικρότερη επίδοση από τους δεξιόχειρες στη δοκιμασία Τόξου-Κύκλου. 

Ακόμα, έχει αναφερθεί ότι οι δεξιόχειρες υπερέχουν συγκριτικά με τους 

αριστερόχειρες σε δοκιμασίες αντιγραφής και σε εξόδους από έναν λαβύρινθο (Flick, 

1966) καθώς και στην ανάκληση των θέσεων των γραμμάτων που εμφανίζονται σε 

έναν πίνακα.

Επιπροσθέτως, άλλες θετικές ενδείξεις περιλαμβάνουν αναφορές (στο 

Βλάχος, 1998) ότι οι αριστερόχειρες επιτελούν λιγότερο αποτελεσματικά από τους 

δεξιόχειρες την πρακτική δοκιμασία του WAIS, ότι τα δεξιόχειρα παιδιά υπερτερούν 

των αριστερόχειρων στις δοκιμασίες σχεδιασμού κύβων και συνάθροισης 

αντικειμένων της αναθεωρημένης κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά του Wechsler και 

ότι οι δεξιόχειρες υπερέχουν των αριστερόχειρων στη δοκιμασία σημαιών των 

Thurstone και Jeffrey.
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Παράλληλα, αναφέρεται (Βλάχος, 1998) ότι οι δεξιόχειρες προπτυχιακοί 

φοιτητές υπερτερούν των αριστερόχειρων στη δοκιμασία συνδυασμού σχημάτων της 

Κλίμακας Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου του Kyoto NX. Ακόμη, οι αριστερόχειρες 

που εμφανίζουν πλεονέκτημα του αριστερού αυτιού (γεγονός που υποδεικνύει 

σχετικώς μεγαλύτερη εμπλοκή του δεξιού ημισφαιρίου στη γλωσσική διαδικασία) σ’ 

ένα λεκτικό τεστ διχωτικής ακοής, εκπληρούν λιγότερο αποτελεσματικά από τους 

δεξιόχειρες τη δοκιμασία συσχέτισης στο χώρο και την υποδοκιμασία σχεδιασμού 

κύβων του WA1S. Επίσης, αναφέρεται ότι οι δεξιόχειρες πλεονεκτούν των 

αριστερόχειρων σε οπτικοχωρικές δοκιμασίες, ενώ υστερούν σε γλωσσικές.

Αρνητικές αναφορές έχουν παράλληλα διατυπωθεί για διαφορές επιδόσεων σε 

δοκιμασίες αντιγραφής σχημάτων και μη λεκτικής ευφυΐας σε παιδιά, στη 

συντμημένη έκδοση της πρακτικής κλίμακας του WAIS, στη δοκιμασία νοητικών 

περιστροφών των Shepard-Mentzel και στην οπτικοχωρική δοκιμασία του τεστ των 

στοιχειωδών νοητικών ικανοτήτων. Ακόμα, στο λεκτικό και πρακτικό μέρος του 

WAIS-R, στις δοκιμασίες σχεδιασμού κύβων και συνάθροισης αντικειμένων του 

WAIS, στον εντοπισμό της θέσης ταχυστοσκοπικώς παρουσιασθέντων ερεθισμάτων 

και στην κλίμακα πρακτικού IQ του WAIS. Επιπροσθέτως, εντοπίστηκαν διαφορές 

μεταξύ αριστερόχειρων και δεξιόχειρων στο WISC και στο WPPSI, στο WISC-R, 

στη δοκιμασία πανομοιότυπων κύβων του, στο PPVT και σε επτά ακόμα λεκτικές 

δοκιμασίες (βλ. Βλάχος, 1998).

Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, οι γλωσσικές διαταραχές και η νοητική 

καθυστέρηση είναι συχνότερα συνδεόμενες με την αριστεροχειρία παρά με τη 

δεξιοχειρία, ενώ άλλοι πρεσβεύουν ότι γλωσσικά προβλήματα εμφανίζονται 

συχνότερα στους αριστερόχειρες μαθηματικούς, άντρες και γυναίκες, απ’ ότι στους 

δεξιόχειρες.

2.23 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΓΕΡΟΧΕΙΡΟ ΠΑΙΔΙ.

Με τον όρο «οπτικοκινητική ανάπτυξη» εννοούμε την ανάπτυξη εκείνων των 

δεξιοτήτων που επιτρέπουν στα παιδιά ν’ αντιλαμβάνονται, να επεξεργάζονται και να 

εκτελούν προγραμματισμένες κινήσεις. Η ικανότητα αυτή είναι μία πολύπλοκη και 

σύνθετη αναπτυξιακή λειτουργία που προϋποθέτει, όχι μόνο φυσιολογικούς
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αισθητηριακούς, κινητικούς και γνωστικούς μηχανισμούς, αλλά ταυτόχρονα και το 

σωστό συντονισμό τους, προκειμένου να σχεδιαστεί και να εκτελεστεί ορθά η 

προγραμματισμένη κίνηση (Βλάχος, 1998). Η εκμάθηση και η κατάκτηση του 

γραπτού λόγου από τα παιδιά - και ειδικότερα η γραφοκινητική ικανότητα - 

εξαρτάται άμεσα από την ανάπτυξη των οπτικοκινητικών δεξιοτήτων.

Πολλές έρευνες τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν να διερευνήσουν τη σχέση 

των οπτικοκινητικών δεξιοτήτων με τη σχολική επιτυχία και ν’ αξιολογήσουν τ’ 

αποτελέσματα ως άξονες πρόβλεψης της επίδοσης των παιδιών στην ανάγνωση, τη 

γραφή, τα μαθηματικά και άλλες σχολικές δραστηριότητες (βλ. Βλάχος, 1998). Σε μία 

έρευνα (Βλάχος, 1998), η οποία εξέτασε μία συγκεκριμένη οπτικοκινητική δεξιότητα, 

την ικανότητα αντιγραφής και μνημονικής αναπαραγωγής ενός σύνθετου οπτικού 

ερεθίσματος (βάσει του σχήματος των Rey-Osterrieth, ROCF), βρέθηκε ότι τ’ 

αριστερόχειρα άτομα εμφάνιζαν χαμηλότερες επιδόσεις, συγκριτικά με τα δεξιόχειρα, 

σε όλες της ηλικιακές ομάδες (5,5 έως 12,5 ετών) κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. 

Με δεδομένο ότι τ’ αριστερόχειρα άτομα εμφανίζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα της 

εγκεφαλικής πλευρίωσης, σε σχέση με τα δεξιόχειρα, οι επιδράσεις της προτίμησης 

χεριού κατά την ανάπτυξη των οπτικοκινητικών δεξιοτήτων αντικατοπτρίζουν 

διαφορές που βασίζονται σε δομικά και λειτουργικά στοιχεία του νευρικού 

υποστρώματος (Βλάχος, 1998).

Τ’ αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, διαπιστώνουν μειωμένη επίδοση 

των αριστερόχειρων παιδιών σε μία δοκιμασία η οποία απαιτεί τη συμμετοχή και των 

δύο ημισφαιρίων και διημισφαιρικές αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 

αυτά συνδέονται άμεσα με τη σχεδιαστική διαδικασία.

2.3 ΠΛΕΥΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ

Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι το ποσοστό των αριστερόχειρων 

αρχιτεκτόνων είναι σημαντικά υψηλότερο από το αναμενόμενο, όπως και το ποσοστό 

των αριστερόχειρων ζωγράφων (Lansky & Peterson, 1974). Η αριστεροχειρία είναι 

ακόμη πιο εμφανής στις τέχνες με εκπροσώπους όπως, τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, τον 

Μιχαήλ Άγγελο, τον Χανς Χολμπάιν και τον Πικάσο (Mebert & Michel, 1980). Πιο 

πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι δεξιόχειρες είναι σε γενικές γραμμές πιο
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ισχυρά πλευριωμένοι. Για παράδειγμα, το αριστερό ημισφαίριό τους είναι 

εξειδικευμένο για τον έλεγχο γνωστικών-κινητικών έργων και στα δύο χέρια.

Αντίθετα, οι αριστερόχειρες θεωρείται ότι εμφανίζουν λιγότερο σαφείς 

ημισφαιρικές ασυμμετρίες απ’ ότι οι δεξιόχειρες (Bishop, 1990). Η σχεδίαση της 

προτίμησης χεριού σε μία γνωστική-κινητική δοκιμασία, όπως είναι η σχεδίαση, θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση προτίμησης χεριού και 

εγκεφαλικής ασυμμετρίας. Εξάλλου, έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι μεταξύ 

δεξιόχειρων και αριστερόχειρων εμφανίζονται αξιοσημείωτες διαφορές στη χωρική 

ικανότητα, η οποία σύμφωνα με ερευνητές εμπλέκεται στη σχεδιαστική διαδικασία 

και σαφώς επηρεάζει το αποτέλεσμά της.

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι, όταν το παιδί σχεδιάζει καταβάλλει σημαντικό 

γνωστικό έργο (Karmiloff-Smith, 1990). Από την άλλη πλευρά, πρόσφατες έρευνες 

(Mati-Zisi & Zafiropoulou, 2001. Mati-Zisi et al, 1998) έχουν συνδέσει τις δυσκολίες 

στο σχέδιο και την μειωμένη επίδοση με την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών και 

μάλιστα τονίζουν ότι υπεύθυνοι για τις χαμηλές επιδόσεις των παιδιών είναι ανάλογοι 

γνωστικοί παράγοντες. Επίσης, εξέτασαν έναν μεγάλο αριθμό ανηλίκων και 

διεπίστωσαν ότι το 1.1% των δεξιόχειρων ισχυρίστηκε ότι έχει μαθησιακές 

δυσκολίες, ενώ το ποσοστό των αριστερόχειρων ήταν 11.8%. Σε μία έρευνα κατά την 

οποία εξετάστηκαν περισσότεροι από 1000 επαγγελματίες, παρουσιάστηκε δυσλεξία 

στο 3% των αριστερόχειρων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους δεξιόχειρες έφτασε 

το 9%. Παράλληλα, στη Σουηδία βρέθηκε ότι το ποσοστό αριστεροχειρίας ήταν 18% 

μεταξύ των δυσλεκτικών παιδιών σε αντίθεση με το ποσοστό 9% στην ομάδα 

ελέγχου. Τέλος, αναφέρεται ότι υπάρχει υπερβολικός αριθμός αριστερόχειρων 

ανάμεσα στα παιδιά σχολικής ηλικίας που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην 

ανάγνωση (βλ. Βλάχος, 1998).

Άλλοι ερευνητές (Kirk & Kertesz, 1989) μελέτησαν τα έργα ασθενών με 

κακώσεις στο αριστερό ή το δεξί ημισφαίριο και υποστήριξαν το γεγονός ότι τα 

σχέδια ασθενών με κάκωση στο δεξί ημισφαίριο εμφανίζονται συνήθως σχετικά 

πολύπλοκα και παρουσιάζουν παραλείψεις στην μία τους πλευρά, καθώς και μία 

τμηματική προσέγγιση κατά την οποία οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες μπορεί να είναι 

καλά σχεδιασμένες, αλλά δεν έχουν τοποθετηθεί σε σωστή χωρική σχέση μεταξύ 

τους. Από την άλλη πλευρά, ασθενείς με τραύματα στο αριστερό ημισφαίριο 

παράγουν απλοποιημένα, τρεμουλιαστά σχέδια με λιγότερες λεπτομέρειες, γραμμές 

και γωνίες. Οι διαφορές αυτές έχουν οδηγήσει στην υπόθεση ότι οι δυσκολίες στη
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σχεδίαση θα μπορούσαν να οφείλονται σε διαφορετικούς μηχανισμούς, οι οποίοι 

εξαρτώνται από το ποιο ημισφαίριο έχει υποστεί την κάκωση. Μάλιστα, 

υποδηλώνουν διαφοροποιημένη εμπλοκή των δύο ημισφαιρίων στη διαδικασία της 

σχεδίασης.

Νεώτερες έρευνες, όπως των Karev (1999), Reed & Smith (1961) και 

Shanon (1979), διαπίστωσαν διαφορές μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων 

ατόμων, όσον αφορά στην κατεύθυνση της οριζόντιας γραμμής, όχι όμως και στο 

σχεδίασμά της κάθετης γραμμής. Έρευνα των Glenn, Bradshaw & Sharp (1995) 

ενισχύει την παραπάνω άποψη, όπως επίσης και η έρευνα της Scheirs (1990), η οποία 

μάλιστα αναφέρει επιπλέον ότι και οι αριστερόχειρες και οι δεξιόχειρες σχεδιάζουν 

τον κύκλο με φορά αντίθετη του ρολογιού.

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών και θεωρώντας την προτίμηση χεριού ως 

δείκτη της εγκεφαλικής πλευρίωσης, προσπαθήσαμε στην παρούσα έρευνα να 

συγκρίνουμε τις επιδόσεις των δεξιόχειρων και των αριστερόχειρων ατόμων σε 

συγκεκριμένα σχεδιαστικά έργα, αφού ο κινητικός έλεγχος και οι αισθητικοί δρόμοι 

μεταξύ του εγκεφάλου και του υπόλοιπου σώματος είναι σχεδόν απόλυτα χιασμένοι. 

Κάθε χέρι δηλαδή, εξυπηρετείται πρώτιστος από το εγκεφαλικό ημισφαίριο της 

αντίθετης πλευράς. Αλλωστε, προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι μεταξύ 

αριστερόχειρων και δεξιόχειρων ατόμων εμφανίζονται διαφορές στη χωρική 

ικανότητα, η οποία σύμφωνα με ερευνητές εμπλέκεται στη σχεδιαστική διαδικασία 

και επηρεάζει το αποτέλεσμά της (βλ. Βλάχος, 1998).
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2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο κινητικός έλεγχος και οι αισθητικοί δρόμοι μεταξύ του εγκεφάλου και του 

υπόλοιπου σώματος είναι σχεδόν απόλυτα χιασμένοι. Η γλωσσική λειτουργία, 

δηλαδή, οι αναλυτικές διεργασίες και οι κινητικές δραστηριότητες της δεξιάς πλευράς 

του σώματος ελέγχονται από το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο, ενώ το δεξί 

ημισφαίριο ελέγχει τις μη λεκτικές, οπτικοχωρικές διεργασίες και τις κινητικές 

δραστηριότητες της αριστερός πλευράς του σώματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, γεννήθηκε το ερώτημα, εάν 

υπάρχουν διαφορές στα σχέδια των παιδιών που ζωγραφίζουν με το αριστερό χέρι και 

των παιδιών που ζωγραφίζουν με το δεξί, αφού εξυπηρετούνται και καθοδηγούνται 

από διαφορετικό ημισφαίριο. Στόχος λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι να 

ερευνήσει την παραπάνω άποψη και να εντοπίσει τα σημεία στα οποία έγκειται αυτή 

η πιθανή διαφοροποίηση. Επίσης να διαπιστώσει κατά πόσο το σχέδιο συμβάλλει και 

μπορεί να βοηθήσει στο να εντοπιστούν αυτές οι διαφορές.

Εικάζεται ότι η σχεδιαστική ικανότητα και απόδοση των αριστερόχειρων και 

δεξιόχειρων παιδιών θα διαφέρει για τους ακόλουθους λόγους:

ΐ. Αναμένουμε οι αριστερόχειρες να έχουν καλύτερη σχεδιαστική επίδοση 

συγκριτικά με τους δεξιόχειρες, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, παλαιότερες έρευνες 

δείχνουν αυξημένα ποσοστά αριστεροχειρίας σε πληθυσμό που ασχολήθηκε με το 

σχέδιο, όπως για παράδειγμα σε ζωγράφους (Lansky & Peterson, 1974) και 

αρχιτέκτονες (Mebert & Michel, 1980. Υπόθεση 1).

ϋ. Το δεξί ημισφαίριο υπερέχει του αριστερού σε μία ποικιλία μη λεκτικών 

εργασιών που απαιτούν οπτικοχωρική επεξεργασία. Συγκεκριμένα είναι ικανότερο 

στο να διακρίνει και να αποδίδει τις ιδιότητες των οπτικών ερεθισμάτων που έχουν να 

κάνουν με δομές καθώς και να εντοπίζει ερεθίσματα στο συντεταγμένο χώρο 

(Βλάχος, 1998). Εφ’ όσον το δεξί ημισφαίριο είναι κυρίαρχο στους αριστερόχειρες, 

αναμένεται οι τελευταίοι να έχουν μεγαλύτερη σχεδιαστική επίδοση, συγκριτικά με 

τους δεξιόχειρες στα σύνθετα σχεδιαστικά έργα που απεικονίζουν την μερική 

απόκρυψη των αντικειμένων. Και αυτό, γιατί τα συγκεκριμένα σχεδιαστικά έργα, 

απαιτούν από το παιδί να έχει κατανοήσει την έννοια της δομικής σύνδεσης των 

αντικειμένων του σχεδίου, με αποτέλεσμα να απεικονίσει την μερική απόκρυψη

VJY
Τ
Τ

26



στόχοι και υποθέσεις

αυτών (π.χ. να μη φαίνονται τα πόδια του ανθρώπου στη βάρκα ή να μη φαίνεται όλο 

το σπίτι, αφού μέρος αυτού θα είναι πίσω από το δέντρο). Για τον λόγο αυτό, 

αναμένουμε ότι οι αριστερόχειρες θα απεικονίσουν στα σύνθετα σχεδιαστικά έργα 

την μερική απόκρυψη με μεγαλύτερη επιτυχία από ότι οι δεξιόχειρες (Υπόθεση 2).

iii. Επίσης, θεωρήσαμε σημαντικό να ερευνήσουμε την αλληλουχία των 

κινήσεων, ποιο μέρος του σχεδίου, δηλαδή, θα επιλέξει το παιδί, να ζωγραφίσει 

πρώτο στις σύνθετες σχεδιαστικές εντολές, προκειμένου να ανιχνεύσουμε πιθανές 

διαφορετικές στρατηγικές κατά τη σχεδιαστική διαδικασία (Υπόθεση 3).

ίν. Τα ερευνητικά αποτελέσματα διίστανται, όσον αφορά στην κατεύθυνση 

του κύκλου. Πιο συγκεκριμένα, οι Glenn et al (1995) βρήκαν ότι οι αριστερόχειρες 

έχουν την τάση να σχεδιάζουν κύκλους σύμφωνα με τη φορά του ρολογιού. Από την 

άλλη πλευρά, η Sheirs (1990) δεν επαλήθευσε την παραπάνω άποψη, αφού δεν 

εντόπισε σημαντικές διαφορές. Συμφωνώντας με την τελευταία θεωρητική άποψη, 

δεν αναμένουμε σημαντικές διαφορές μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων 

μαθητών, αφού υποθέτουμε ότι όλα τα παιδιά θα σχεδιάσουν τον κύκλο με φορά 

αντίθετη του ρολογιού (Υπόθεση 4).

ν. Όσον αφορά στην κατεύθυνση των οριζόντιων γραμμών, προηγούμενες 

έρευνες που έχουν γίνει σε δεξιόχειρα και αριστερόχειρα παιδιά έχουν διαπιστώσει 

διαφορές κατά τη σχεδίασή της (Cortex, 1999. Bradshaw & Sharp, 1995. Sheirs, 

1990). Βασισμένοι σε αυτά τα ερευνητικά δεδομένα υποθέσαμε ότι οι αριστερόχειρες 

θα σχεδιάζουν τις οριζόντιες γραμμές από τα δεξιά προς τα αριστερά, ενώ οι 

δεξιόχειρες από αριστερά προς τα δεξιά (Υπόθεση 5).

νί. Στηριζόμενοι στην έρευνα των Goodnow & Lehman (1975), δεν 

αναμένουμε σημαντικές διαφορές στη σχεδιαστική απεικόνιση των κάθετων 

γραμμών. Υποθέτουμε ότι και οι αριστερόχειρες και οι δεξιόχειρες θα σχεδιάσουν την 

κάθετη γραμμή, όπου χρειάζεται στα σχέδιά τους, με φορά από πάνω προς τα κάτω 

(Υπόθεση 6).
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3. ΜΕΘΟΔΟΣ

3.1 ΔΕΙΓΜΑ

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 60 μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού 

Σχολείου, 30 αριστερόχειρες και 30 δεξιόχειρες, ηλικίας 7 έως 9 ετών. Οι 30 μαθητές 

φοιτούν στη Β’ δημοτικού (14 αγόρια και 16 κορίτσια) και οι υπόλοιποι 30 στην Δ’ 

δημοτικού (18 αγόρια και 12 κορίτσια). Έχουν εξισωθεί μεταξύ τους, όσον αφορά 

στο φύλο, στην ηλικία και στο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο (Πίνακας 1). Τα παιδιά 

προέρχονται από χαμηλά, μεσαία και ανώτερα κοινωνικό - οικονομικά στρώματα.

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ (ΕΤΗ-ΜΗΝΕΣ)

ΑΡΙΣΤ. ΔΕΞ. Μ.Ο.

8 ετών 8 αγόρια 8 αγόρια 8.08 7.83 7.6

7 κορίτσια 7 κορίτσια 7.75 7.83 7.50

10 ετών 9 αγόρια 9 αγόρια 10 9.83 9.55

6 κορίτσια 6 κορίτσια 9.75 9.75 9.75

Πίνακας 1: Η σύνθεση του δείγματος ανά ηλικία, φύλο και προτίμηση χεριού.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η προτίμηση χεριού χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο (Κατάλογος εκούσιας χρησιμοποίησης χεριού του Εδιμβούργου, 

Oldfield, 1971). Αυτό αποτελείται από δέκα ερωτήσεις (που αφορούν 

δραστηριότητες, όπως γράψιμο, ζωγραφική, πέταγμα πέτρας, ψαλίδι, οδοντόβουρτσα, 

μαχαίρι, κουτάλι, σκούπα, σπίρτο και άνοιγμα κουτιού) και το παιδί καλείται ν’ 

απαντήσει με ποιο χέρι εκτελεί τις συγκεκριμένες δραστηριότητες (δέκα στο σύνολο) 

ή αν δεν έχει ανάλογη εμπειρία, να φανταστεί με ποιο χέρι θα τις εκτελούσε (βλ. 

παράρτημα). Από τις απαντήσεις των παιδιών υπολογίστηκε το πηλίκο πλευρίωσης
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σύμφωνα με τη σχέση [(δεξί χέρι-αριστερό χέρι) / (δεξί χέρι+αριστερό χέρι)] * 100. 

Ως δεξιόχειρες θεωρήθηκαν οι μαθητές που είχαν στην παραπάνω δοκιμασία βαθμούς 

από +60 έως +100, ενώ ως αριστερόχειρες οι μαθητές που στην ίδια δοκιμασία 

συγκέντρωσαν βαθμούς από -60 έως -100. Οι μαθητές με τις ενδιάμεσες βαθμολογίες 

εξαιρέθηκαν από το δείγμα μας.

3.2 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν για την εξέταση της σχεδιαστικής ικανότητας 

των παιδιών ήταν τέσσερα, δύο απλά (1,2) και δύο σύνθετα (3, 4). Σύμφωνα με αυτά, 

οι σχεδιαστικές εντολές που δόθηκαν στα παιδιά, ήταν οι εξής:

1. Ζωγράφισε έναν άνθρωπο.

2. Ζωγράφισε ένα σπίτι.

3. Ζωγράφισε έναν άνθρωπο μέσα σε μία βάρκα.

4. Ζωγράφισε ένα σπίτι πίσω από ένα δέντρο.

3*3 ΑΙΑΑΙΙ^ΑΣΙΑ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Βόλου και του 

Δήμου Ν. Ιωνίας στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου.

Όλα τα παιδιά εξετάστηκαν ατομικά σε μία κενή αίθουσα του σχολείου τους. 

Το κάθε παιδί χρειάστηκε περίπου 45’. Η σειρά εξέτασης των παιδιών ήταν τυχαία, 

σε αντίθεση με τη σειρά με την οποία δόθηκαν τα σχεδιαστικά έργα, η οποία ήταν 

σταθερή. Πρώτα χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια εκτελέστηκαν τα 

σχεδιαστικά έργα. Τα παιδιά δεν συμπλήρωναν μόνα τους τα ερωτηματολόγια, αλλά 

η ερευνήτρια τους διετύπωνε τις ερωτήσεις και το συμπλήρωνε ανάλογα.

Έπειτα, σε κάθε παιδί δινόταν ένα μολύβι Β2 μαλακό, μία γομολάστιχα και 

τέσσερα λευκά χαρτιά Α4 και η ερευνήτρια του εξηγούσε ότι μπορεί να ρωτήσει 

οτιδήποτε δεν καταλαβαίνει. Πριν το παιδί αρχίσει τη διαδικασία της σχεδίασης, η
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ερευνήτρια του απηύθυνε γενικές ερωτήσεις για το σχέδιο, όπως: «Σου αρέσει να 

ζωγραφίζεις»; «Τι ζωγραφίζεις πιο συχνά»; ή «Σου έχει δείξει κανείς πώς να 

ζωγραφίζεις», προκειμένου το παιδί να εξοικειωθεί με την ερευνήτρια και να 

δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης.

Στη συνέχεια το παιδί εκτελούσε το σχεδιαστικό έργο, ενώ η ερευνήτρια 

παρακολουθούσε τον τρόπο που σχεδίαζε και επικεντρωνόταν κυρίως στην 

προτίμηση του χεριού, στην κατεύθυνση των γραμμών (αριστερά - δεξιά, πάνω- 

κάτω), στη φορά του κύκλου (όπου υπήρχε) και στα τυχόν σχόλια του παιδιού κατά 

τη διάρκεια της σχεδίασης.

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε σε όλα τα σχέδια.

3.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η κλίμακα αξιολόγησης του κάθε σχεδιαστικού έργου κυμαινόταν από 1 έως 

4 (Πίνακας 2). Τα κριτήρια αξιολόγησης στηρίχτηκαν σε υπάρχοντα ερευνητικά 

δεδομένα που υποδεικνύουν τα στάδια ανάπτυξης της σχεδιαστικής ικανότητας, όσον 

αφορά στην απεικόνιση των συγκεκριμένων θεμάτων (Cox, 1992. Moore, 1986. 

DiLeo, 1983. Freeman, 1980),

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο πρώτο σχεδιαστικό έργο «Ζωγράφισε έναν 

άνθρωπο» (βλ. παράρτημα), το σχέδιο έπαιρνε ένα βαθμό, εάν ο άνθρωπος 

απεικονιζόταν με την μορφή γυρίνου ή μπαστουνιού, δύο βαθμούς, εάν υπήρχε 

τυπική ανθρώπινη φιγούρα με μονά άκρα, τρεις βαθμούς, εάν η τυπική ανθρώπινη 

φιγούρα απεικονιζόταν με διπλά και τμηματικά άκρα και τέσσερις βαθμούς, εάν ο 

άνθρωπος απεικονιζόταν με τυπική ανθρώπινη φιγούρα με διπλά άκρα και 

συνεχόμενο περίγραμμα (Cox, 1992).

Στο δεύτερο σχεδιαστικό έργο, «Ζωγράφισε ένα σπίτι» (βλ. παράρτημα), 

αποδόθηκε ένας βαθμός στο σχέδιο που απεικονίζει το σπίτι με απλό περίγραμμα, 

δύο βαθμοί, όταν το σχέδιο ήταν περίγραμμα και τα χαρακτηριστικά του σπιτιού 

(παράθυρα, πόρτα, καμινάδα κλπ.) ήταν σε λάθος θέση, τρεις βαθμοί, όταν τα
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χαρακτηριστικά ήταν σε σωστή θέση και τέλος τέσσερις βαθμοί, εάν το σχέδιο είχε 

την μορφή τρισδιάστατου σπιτιού (Moore, 1986).

Όσον αφορά στο τρίτο σχεδιαστικό έργο, «Ζωγράφισε έναν άνθρωπο μέσα σε 

μία βάρκα» (βλ. παράρτημα), δόθηκε ένας βαθμός, όταν η βάρκα φαινόταν ως ένα 

απλό πλαίσιο γύρω από τον άνθρωπο, δύο βαθμοί, όταν προέκυπτε σχέδιο 

διαφάνειας, τρεις βαθμοί, όταν ο άνθρωπος ήταν πάνω στη βάρκα και τέσσερις 

βαθμοί, όταν υπήρχε σωστή μερική απόκρυψη (DiLeo, 1983).

Στο τελευταίο σχεδιαστικό έργο, «Ζωγράφισε ένα σπίτι πίσω από ένα δέντρο» 

(βλ. παράρτημα), ένα βαθμό έπαιρνε το σχέδιο, όπου το σπίτι ήταν δίπλα στο δέντρο, 

δύο βαθμούς το σχέδιο, που το σπίτι ήταν πάνω ή κάτω από το δέντρο, τρεις βαθμούς 

έπαιρνε το σχέδιο - διαφάνεια και τέλος τέσσερις βαθμοί αποδιδόταν στο σχέδιο με 

σωστή μερική απόκρυψη (Freeman, 1980).

ΒΑΘΜΟΙ
ΣΧΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ
ΣΠΙΤΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΣΕ ΒΑΡΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΕΝΤΡΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ 
ΣΠΙΤΙ

1
Γυρίνος ή 

Μπαστούνι
Απλό

περίγραμμα

Η βάρκα ως απλό 
πλαίσιο γύρω 

από τον 
άνθρωπο.

Το σπίτι 
δίπλα 

στο δέντρο

2 Τ.Α.Φ 
με μονά 

άκρα

Περίγραμμα / 
χαρακτηριστικά 
σε λάθος θέση

Σχέδιο - 
διαφάνεια

Το σπίτι 
πάνω ή κάτω 

από το δέντρο

3 Τ.Α.Φ 
με διπλά/ 

τμηματικά άκρα

Χαρακτηριστικά 
σε σωστή θέση

Ο άνθρωπος 
πάνω στη βάρκα

Σχέδιο - 
διαφάνεια

4 Τ.Α.Φ.
με διπλά άκρα / 

συνεχόμενο 
περίγραμμα

Μορφή
τρισδιάστατου

Σωστή
μερική

απόκρυψη

Σωστή
Μερική

απόκρυψη

Πίνακας 2: Η κλίμακα αξιολόγησης για κάθε σχεδιαστικό έργο.
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Τα σχέδια αξιολογήθηκαν από την ερευνήτρια και ένα δεύτερο κριτή και η 

αξιοπιστία μεταξύ τους άγγιξε το ποσοστό για το σχέδιο του ανθρώπου 94 %, για το 

σχέδιο του σπιτιού 95%, για το σχέδιο του ανθρώπου μέσα στη βάρκα, 90%, και 

τέλος για το σχέδιο του δέντρου μπροστά από το σπίτι 88%.
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ΑΠΟ TEA ΕΣΜΑ ΤΑ



αποτελέσματα

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1 Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΚΑ ΕΡΓΑ

Προκειμένου να διερευνηθούν οι διαφορές στη σχεδιαστική επίδοση των 

αριστερόχειρων και δεξιόχειρων παιδιών πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις t-test για 

κάθε σχεδιαστικό έργο. Οι μέσοι όροι των επιδόσεων σε κάθε σχεδιαστικό έργο των 

αριστερόχειρων και των δεξιόχειρων δίνονται στον Πίνακα 1.

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΠΙΤΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ-

ΒΑΡΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ

ΔΕΝΤΡΟ-

ΣΓΠΤΙ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ 2.90 2.83 2.90 2.76

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ 2.96 2.90 2.93 3.06

Πίνακας 1: Οι μέσοι όροι των επιδόσεων σε κάθε σχεδιαστικό έργο

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι διαφορές στους Μ. Ο των επιδόσεων δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές σε καμία περίπτωση, διαψεύδοντας έτσι την πρώτη μας 

υπόθεση, σύμφωνα με την οποία αναμέναμε οι αριστερόχειρες να παρουσιάσουν 

καλύτερη σχεδιαστική επίδοση από τους δεξιόχειρες. Με άλλα λόγια, φαίνεται πως η 

σχεδιαστική επίδοση των παιδιών, έτσι όπως μπορεί να εκτιμηθεί με βάση το 

εξελικτικό επίπεδο των σχεδίων που παράγουν, δεν επηρεάζεται από την προτίμηση 

του χεριού (Γράφημα 1).

Γράφημα 1: Οι μέσοι όροι των επιδόσεων σε κάθε σχεδιαστικό έργο
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4.2 Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΑ ΕΡΓΑ

Διατυπώνοντας τη δεύτερη υπόθεση αναμέναμε οι αριστερόχειρες να έχουν 

καλύτερη σχεδιαστική επίδοση στο τρίτο (σχέδιο ανθρώπου μέσα σε βάρκα) και το 

τέταρτο σχεδιαστικό έργο (σχέδιο δέντρου μπροστά από σπίτι). Όπως διαπιστώσαμε 

από τ’ αποτελέσματα, η παραπάνω υπόθεση δεν ευσταθεί, αφού οι μέσοι όροι των 

επιδόσεων κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα. (Πίνακας 2).

ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝΤΡΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΣΕ ΒΑΡΚΑ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ 2.90 2.76

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ 2.93 3.06

Πίνακας 2: Οι μέσοι όροι των επιδόσεων στα έργα

Συγκεκριμένα, οι μέσοι όροι των αριστερόχειρων στο σχέδιο του ανθρώπου 

στη βάρκα και στο σχέδιο του δέντρου μπροστά από το σπίτι ήταν 2.90 και 2.76. από 

την άλλη πλευρά ο μέσος όρος των δεξιόχειρων για το σχέδιο του ανθρώπου μέσα 

στη βάρκα ήταν 2.93 και για το σχέδιο του δέντρου μπροστά από το σπίτι 3.06 

(Γράφημα 2).

Γρόφημα 2: Οι μέσοι όροι των επιδόσεων στα σχεδιαστικό έργα
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4.3 Η ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ

Στην τρίτη μας υπόθεση αναμέναμε να εντοπιστούν διαφορές στην 

αλληλουχία των κινήσεων, στο τι θα επιλέξεη δηλαδή, το παιδί να ζωγραφίσει πρώτο 

και συγκεκριμένα στο σχέδιο του ανθρώπου μέσα στη βάρκα (3° σχεδιαστικό έργο) 

και στο σχέδιο του δέντρου μπροστά από το σπίτι (4° σχεδιαστικό έργο). Ωστόσο, 

όπως αποδεικνύεται και από τον παρακάτω πίνακα, η παραπάνω υπόθεση 

διαψεύστηκε.

Β-Α Α-Β Δ-Σ Σ-Δ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ 96.6% 3.3% 53.3% 46.6%

ΔΕΞΙΟΧΕΕΡΕΣ 100% 0% 73.3% 26.6%

Πίνακας 3: Η αλληλουχία των κινήσεων στα έργα μερικής απόκρυψης

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο σχέδιο του ανθρώπου μέσα στη βάρκα, 96.6% 

των αριστερόχειρων παιδιών (29) προτίμησαν να ζωγραφίσουν πρώτα τη βάρκα και 

μετά τον άνθρωπο, ενώ μόλις το 3.3 % (1) των παιδιών προτίμησαν να ζωγραφίσουν 

πρώτα τον άνθρωπο και μετά τη βάρκα. Για το ίδιο σχέδιο το 100 % των δεξιόχειρων 

παιδιών (30) αποφάσισαν ν’ απεικονίσουν πρώτα τη βάρκα και μετά τον άνθρωπο. 

Προκειμένου τα παιδιά να αποδώσουν σχεδιαστικά το τέταρτο σχέδιο, το ποσοστό 

των αριστερόχειρων που αποφάσισε να σχεδιάσει πρώτα το δέντρο και μετά το σπίτι 

άγγιξε το 53.3 % (16), ενώ εκείνα που σχέδιασαν πρώτα το σπίτι και μετά το δέντρο 

έφτασαν στο 46.6 % (14). Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των δεξιόχειρων, οι 

22, (73.3 %) αποφάσισε να σχεδιάσει πρώτα το δέντρο και μετά το σπίτι, ενώ 

μικρότερο ποσοστό (26.6 %) ακολούθησε την αντίστροφη μέθοδο σχεδιάζοντας 

πρώτα το σπίτι και μετά το δέντρο (8 παιδιά. Γράφημα 3)

Γράφημα 3: Η αλληλουχία των κινήσεων στα έργα μερικής απόκρυψης
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4.4 Η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Σύμφωνα με την τέταρτη μας υπόθεση αναμέναμε ότι δεν θα βρεθούν 

διαφορές ανάμεσα σε αριστερόχειρες και δεξιόχειρες στη δημιουργία του κύκλου, 

όσον αφορά στα σχεδιαστικά έργα που τον απαιτούν (1° και 3° σχεδιαστικό έργο). 

Υποθέσαμε ότι τόσο οι αριστερόχειρες, όσο και οι δεξιόχειρες θα σχεδιάζουν τον 

κύκλο με κατεύθυνση αντίθετη του ρολογιού. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον 

Πίνακα 4.

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΣΕ ΒΑΡΚΑ

ΑΝΤ. Φ.Ρ. Α.Φ ΑΝΤ. Φ.Ρ Α.Φ.

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ 76.6% 20% 3.3% 83.3% 13.4% 3.3%

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ 80% 13.3% 6.6% 90% 6.6% 3.3%

Πίνακας 4: Η φορά του κύκλου

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των 

αριστερόχειρων και των δεξιόχειρων παιδιών στο σχέδιο ανθρώπου και το σχέδιο του 

ανθρώπου μέσα σε βάρκα που απαιτείται η δημιουργία του κύκλου, τον σχέδιασαν με 

φορά αντίθετη του ρολογιού.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο σχέδιο του ανθρώπου, 23 (76.6%) από τους 

αριστερόχειρες σχέδιασαν τον κύκλο με φορά αντίθετη του ρολογιού, 6 (20%) 

σύμφωνα με τη φορά του ρολογιού και 1 (3.3%) παρουσίασε ασάφεια στο σχεδίασμά. 

Και από τους δεξιόχειρες όμως 24 (80%) τον σχέδιασαν με φορά αντίθετη του 

ρολογιού, 4 (13.4 %) σύμφωνα με τη φορά του ρολογιού και 2 (6.6%) παρουσίασαν 

ασάφεια στο σχεδίασμά τους.

Στο σχέδιο του ανθρώπου μέσα στη βάρκα που απαιτείται η δημιουργία του 

κύκλου, 25 (83.3%) από τους αριστερόχειρες τον σχέδιασαν με φορά αντίθετη του 

ρολογιού, 4 (13.4 %) σύμφωνα με τη φορά του ρολογιού και 1 (3.3%) ήταν ασαφής 

στο σχεδίασμά του. Από την άλλη πλευρά 27 (90%) από τους δεξιόχειρες τον
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παρήγαγαν με φορά αντίθετη του ρολογιού, 2 (6.6%) σύμφωνα με τη φορά του 

ρολογιού και 1 (3.3%) παρουσίασε ασάφεια (Γράφημα 4).

Γρόφημα 4: Η φορά του κύκλου

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δεύτερη υπόθεσή μας 

επαληθεύτηκε, όσον αφορά στο σχέδιο του ανθρώπου και στο σχέδιο του ανθρώπου 

μέσα στη βάρκα.

4.5 Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Στην πέμπτη υπόθεση ισχυριστήκαμε ότι οι αριστερόχειρες θα σχεδιάζουν την 

οριζόντια γραμμή με φορά από δεξιά προς αριστερά, ενώ οι δεξιόχειρες με αντίθετη 

φορά, από αριστερά προς τα δεξιά.

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΓΠΤΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ 

ΒΑΡΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΕΝΤΡΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ

Α-Δ Δ-Α Α-Δ Δ-Α Α-Δ Δ-Α Α-Δ Δ-Α
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕ

Σ 10% 90% 13.3% 86.6% 13.3% 86.6% 10% 90%

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ

100% 0% 96.6% 3.3% 100% 0% 96.6% 3.3%

Πίνακας 5: Η κατεύθυνση των οριζόντιων γραμμών
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Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα (5), η υπόθεσή μας 

επαληθεύτηκε.

Αναλυτικότερα, βλέπουμε ότι οι αριστερόχειρες και στα τέσσερα σχεδιαστικά 

έργα, σχέδιασαν τη γραμμή με κατεύθυνση από δεξιά προς αριστερά με ποσοστό 

μάλιστα που άγγιξε το 90%. Από την άλλη πλευρά, οι δεξιόχειρες κατηύθυναν τη 

γραμμή τους από αριστερά προς δεξιά με ποσοστό μάλιστα που σε ορισμένα 

σχεδιαστικά έργα (1° και 4°) έφτασε το 100%. Ειδικότερα, όσον αφορά στο σχέδιο 

του ανθρώπου, (10%) έκαναν την οριζόντια γραμμή με κατεύθυνση από αριστερά 

προς δεξιά, ενώ οι υπόλοιποι 27 (90%) την σχημάτισαν με φορά από δεξιά προς 

αριστερά. Στο ίδιο σχέδιο όλοι οι αριστερόχειρες ζωγράφισαν την οριζόντια γραμμή 

με φορά από αριστερά προς τα δεξιά.

Στο δεύτερο σχέδιο 4 (13.3) από τους αριστερόχειρες σχημάτισαν τη γραμμή 

με φορά από αριστερά προς δεξιά και οι υπόλοιποι 26 (86.6) με φορά από δεξιά προς 

αριστερά. Από τους δεξιόχειρες, οι 29 (96.6) την σχέδιασαν με φορά από αριστερά 

προς δεξιά και μόλις ποσοστό 3.3%, ένας δηλαδή, την σχεδίασε με φορά από δεξιά 

προς αριστερά.

Στο σχέδιο του ανθρώπου μέσα στη βάρκα, 4 από τους αριστερόχειρες 

(13.3%) κατηύθυναν τη γραμμή τους από αριστερά προς δεξιά, ενώ με τον ίδιο τρόπο 

σχέδιασαν τη γραμμή τους και όλοι οι δεξιόχειρες (30) με ποσοστό 100%. Οι 

υπόλοιποι 26 αριστερόχειρες απεικόνισαν τη γραμμή τους με φορά από δεξιά προς 

αριστερά (86.6%).

Τέλος στο τέταρτο σχεδιαστικά έργο, στο σχέδιο του δέντρου μπροστά από το 

σπίτι, 3 από τους αριστερόχειρες σχέδιασαν τη γραμμή τους με φορά από αριστερά 

προς τα δεξιά (10%), ενώ οι υπόλοιποι 27 τη σχέδιασαν με κατεύθυνση από δεξιά 

προς τα αριστερά (90%). Από την άλλη πλευρά, 29 από τους δεξιόχειρες προτίμησαν 

την κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά (96.6), ενώ μόλις ένας δεξιόχειρας 

(3.3%) τη σχεδίασε με φορά από δεξιά προς τα αριστερά (Γράφημα 5).
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Γράφημα 5: Η κατεύθυνση των οριζόντιων γραμμών

4.6 Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Σύμφωνα με την έκτη υπόθεσή μας που αφορούσε το σχεδίασμά της κάθετης 

γραμμής, αναμέναμε ότι και οι αριστερόχειρες και οι δεξιόχειρες θα την σχεδιάσουν 

με φορά από πάνω προς τα κάτω. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, φαίνονται στον 

Πίνακα 6.

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΠΙΤΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΣΕ ΒΑΡΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΕΝΤΡΟΥ 

ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ

Π-Κ Κ-Π Π-Κ Κ-Π Π-Κ Κ-Π Π-Κ Κ-Π

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ

100% 0% 93.3% 6.6% 93.3% 6.6% 93.3% 6.6%

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ

100% 0% 96.6% 3.3% 100% 0% 96.6% 3.3%

Πίνακας 6: Η κατεύθυνση των κάθετων γραμμών
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Οπως αποδεικνύεται από τον παραπάνω πίνακα, και οι αριστερόχειρες και οι 

δεξιόχειρες σχεδιάζουν την κάθετη γραμμή με φορά από πάνω προς τα κάτω, με 

ποσοστό μάλιστα όχι χαμηλότερο του 96% και σε μερικές περιπτώσεις αγγίζει και το 

100%. Με τους αριστερόχειρες και τους δεξιόχειρες να σχεδιάζουν την κάθετη 

γραμμή από πάνω προς τα κάτω, επαληθεύτηκε η τέταρτη υπόθεση που θέσαμε 

αρχικά (Γράφημα 6).

Γρόφημα 6: Η κατεύθυνση των κάθετων γραμμών στα σχεδιαστικά έργα

Ειδικότερα, στο πρώτο σχέδιο το 100% (60 παιδιά) και των αριστερόχειρων 

και των δεξιόχειρων σχέδιασαν τις κάθετες γραμμές με φορά από πάνω προς τα κάτω. 

Στο δεύτερο σχέδιο, το σχέδιο του σπιτιού, 28 (93.3) από τους αριστερόχειρες 

κατηύθυναν τις γραμμές με φορά από πάνω προς τα κάτω, ενώ την αντίθετη πορεία 

ακολούθησαν μόνο 2 (6.6) αριστερόχειρες. Από τους δεξιόχειρες, 29 προτίμησαν την 

κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω (96.6 %), ενώ μόλις 1 (3.3) προτίμησε την 

αντίθετη κατεύθυνση. Στο σχέδιο του ανθρώπου μέσα στη βάρκα 28 από τους 

αριστερόχειρες (93.3 %) σχέδιασαν τις γραμμές από πάνω προς τα κάτω και 2 από 

αυτούς (6.6 %) από κάτω προς τα πάνω. Όλοι οι δεξιόχειρες (100 %) προτίμησαν να 

σχεδιάσουν τις κάθετες γραμμές με φορά από πάνω προς τα κάτω. Τέλος, στο τέταρτο 

σχεδιαστικό έργο, 28 (93.3 %) από τους αριστερόχειρες κατηύθυναν το χέρι τους από 

πάνω προς τα κάτω και 2 (6.6) κατευθύνθηκαν από κάτω προς τα πάνω. Από τους 

δεξιόχειρες οι 29 (96.6 %) κινήθηκαν με φορά από πάνω προς τα κάτω και μόνο 1 

(3.3 %) ακολούθησε την αντίθετη φορά.
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Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσον αφορά στην πρώτη 

υπόθεσή μας, σύμφωνα με την οποία αναμέναμε να εντοπιστούν διαφορές στην 

σχεδιαστική επίδοση των αριστερόχειρων και των δεξιόχειρων παιδιών, δεν 

επαληθεύτηκε.

Στη δεύτερη υπόθεση μας, υποστηρίξαμε ότι θα εντοπιστούν διαφορές μεταξύ 

αριστερόχειρων και δεξιόχειρων στην μερική απόκρυψη των σχεδιαστικών 

αντικειμένων, γεγονός, ωστόσο που σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν 

επαληθεύτηκε. Η σχεδίαση της μερικής απόκρυψης των αντικειμένων δεν φάνηκε να 

επηρεάζεται από το ποιο ημισφαίριο είναι κυρίαρχο σε αριστερόχειρες και 

δεξιόχειρες.

Τα αποτελέσματα της τρίτης υπόθεσης που αφορούν στην αλληλουχία 

κινήσεων των δύο σύνθετων σχεδίων, δεν επαλήθευσαν την υπόθεσή μας, αφού οι 

διαφορές που εντοπίστηκαν δεν ήταν σημαντικές. Η προτίμηση χεριού, δηλαδή, δεν 

επηρέασε τη σειρά προτίμησης των σχεδιαζόμενων εικόνων.

Ακόμα, στη φορά της δημιουργίας του κύκλου δεν εντοπίστηκαν 

αξιοσημείωτες διαφορές, ανάμεσα σε αριστερόχειρες και δεξιόχειρες μαθητές. Δεν 

φάνηκε, δηλαδή, η προτίμηση χεριού να επηρεάζει την κατεύθυνση της φοράς του 

κύκλου.

Τέλος, η πέμπτη και έκτη υπόθεσή μας, επαληθεύτηκε, αφού οι 

αριστερόχειρες σχημάτισαν την οριζόντια γραμμή με φορά από δεξιά προς αριστερά 

και την κάθετη γραμμή με φορά από πάνω προς τα κάτω, ενώ οι δεξιόχειρες 

σχέδιασαν την οριζόντια γραμμή με φορά από αριστερά προς τα δεξιά και την κάθετη 

γραμμή όμοια με τους αριστερόχειρες. Η διαφοροποίηση των παιδιών στην 

κατεύθυνση της οριζόντιας γραμμής είναι η μοναδική διαφορά που εντοπίστηκε. Οι 

επιδόσεις των παιδιών δεν φάνηκε να επηρεάζονται από τη συμμετοχή των δύο 

ημισφαιρίων στη σχεδιαστική διαδικασία και συγκεκριμένα από την προτίμηση 

χεριού.

43



ΜΕΡΟΣ V

ΣΥΖΗΤΗΣΗ



συζήτηση

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστώσει, εάν υπάρχουν διαφορές 

στα σχέδια των παιδιών που έχουν ως κυρίαρχο το αριστερό χέρι και των παιδιών που 

έχουν ως κυρίαρχο το δεξί, αφού εξυπηρετούνται και καθοδηγούνται από 

διαφορετικό ημισφαίριο. Επίσης, προσπάθησε να εντοπίσει τα σημεία στα οποία 

έγκειται αυτή η πιθανή διαφοροποίηση, μέσω συγκεκριμένων σχεδιαστικών εντολών, 

απλών και σύνθετων, και να διαπιστώσει κατά πόσο το σχέδιο συμβάλλει και μπορεί 

να βοηθήσει στο να εντοπιστούν αυτές οι διαφορές. Συγκεκριμένα, ασχοληθήκαμε 

και προσπαθήσαμε ν’ απαντήσουμε στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Οι αριστερόχειρες θα εμφανίσουν καλύτερη σχεδιαστική επίδοση από τους 

δεξιόχειρες;

2. Οι αριστερόχειρες θα απεικονίσουν την μερική απόκρυψη στα σχεδιαστικά 

έργα που την απαιτούν με μεγαλύτερη επιτυχία απ’ ότι οι δεξιόχειρες;

3. Θα εντοπιστούν διαφορές ανάμεσα στους αριστερόχειρες και τους δεξιόχειρες 

στα έργα που απαιτούν την αλληλουχία των κινήσεων, στη σειρά, δηλαδή, με την 

οποία τα παιδιά θα δημιουργήσουν τα μέρη της εικόνας (Β-Α / Σ-Δ);

4. Οσον αφορά στην κατεύθυνση του κύκλου στις σχεδιαστικές εντολές που τον 

εμπεριέχουν, θα τον σχεδιάσουν και οι αριστερόχειρες και οι δεξιόχειρες με φορά 

αντίθετη του ρολογιού;

5. Οι δεξιόχειρες θα σχεδιάσουν την οριζόντια γραμμή με κατεύθυνση από 

αριστερά προς δεξιά και οι αριστερόχειρες με φορά από δεξιά προς αριστερά;

6. Και οι δύο ομάδες των παιδιών θα απεικονίσουν την κάθετη γραμμή με φορά 

από πάνω προς τα κάτω;

Τέλος, θα εντοπιστούν τα ερωτήματα, τα οποία η παρούσα έρευνα άφησε 

αναπάντητα και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελόσουν έναυσμα για νέες 

ερευνητικές προσεγγίσεις.
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5.1.1 Η ΣΧΕΑΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΑΟΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΣΊΈΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΕΞΙΟΧΕΙΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχεδιαστική διαδικασία απαιτεί τον συνθετικό- 

ολιστικό τρόπο επεξεργασίας των οπτικών πληροφοριών (χαρακτηριστικό της 

λειτουργίας του δεξιού ημισφαιρίου Edwards, 1979), υποθέσαμε ότι οι 

αριστερόχειρες θα εμφανίσουν καλύτερη σχεδιαστική επίδοση από τους δεξιόχειρες. 

Και αυτό γιατί, οι αριστερόχειρες έχουν ως κυρίαρχο το δεξί ημισφαίριο, ενώ 

αντίθετα οι δεξιόχειρες έχουν το αριστερό, οπότε αναμέναμε χαμηλότερη επίδοση 

από τους τελευταίους. Η παραπάνω υπόθεση ωστόσο, δεν φάνηκε να επαληθεύεται, 

αφού οι επιδόσεις των δύο ομάδων (αριστερόχειρων-δεξιόχειρων), κυμάνθηκαν στα 

ίδια επίπεδα. Συνεπάγεται, λοιπόν, ότι η σχεδιαστική επίδοση των παιδιών, έτσι όπως 

μπορεί να εκτιμήθηκε και να αξιολογήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, δεν 

επηρεάζεται από την προτίμηση χεριού.

Το γεγονός αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορές στη 

συμμετοχή των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων στη διαδικασία της σχεδίασης ή ότι οι 

διαφορές αυτές είναι τόσο μικρές που δεν έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τη 

συνολική επίδοση των αριστερόχειρων και δεξιόχειρων μαθητών.

Παράλληλα, ο παράγοντας φύλο, ο οποίος δεν μελετήθηκε στη συγκεκριμένη 

έρευνα, ίσως να επηρεάζει τη σχεδιαστική επίδοση των παιδιών. Όπως άλλωστε 

υποστηρίζουν παλαιότερες έρευνες (βλ. Βλάχος, 1998), έχει διαπιστωθεί ότι μεταξύ 

των αγοριών η αριστεροχειρία συσχετίζεται με χαμηλή χωρική ικανότητα, ενώ 

μεταξύ των κοριτσιών με υψηλή χωρική ικανότητα.

5.1.2 Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Οι αριστερόχειρες δεν φάνηκε να έχουν καλύτερη σχεδιαστική επίδοση, 

συγκριτικά με τους δεξιόχειρες, στα σχεδιαστικά έργα που απαιτούσαν από τα παιδιά 

να σχεδιάσουν έναν άνθρωπο μέσα σε μία βάρκα ή ένα σπίτι πίσω από ένα δέντρο, ν’ 

απεικονίσουν, δηλαδή, την μερική απόκρυψη στα σύνθετα σχεδιαστικά έργα. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διαφορές στην επίδοση δεν είναι στατιστικά σημαντικές

46



συζήτηση

σε κανένα από τα δύο σχεδιαστικά έργα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ανεξάρτητα από 

το ποιο ημισφαίριο είναι κυρίαρχο στους αριστερόχειρες και στους δεξιόχειρες, δεν 

επηρεάζεται η σχεδιαστική τους επίδοση (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω) και 

συγκεκριμένα η απεικόνιση της μερικής απόκρυψης. Η απεικόνιση της τελευταίας 

απαιτεί από το παιδί να έχει κατανοήσει την έννοια της δομικής σύνδεσης των 

αντικειμένων του σχεδίου, λειτουργία, η οποία βρίσκεται στο δεξί ημισφαίριο. 

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι και οι αριστερόχειρες και οι δεξιόχειρες απεικόνισαν την 

μερική απόκρυψη στον ίδιο βαθμό. Μπορεί, οι αριστερόχειρες να έχουν ως κυρίαρχο 

το δεξί ημισφαίριο και οι δεξιόχειρες το αριστερό, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε 

ημισφαίριο αναλαμβάνει και συντονίζει δραστηριότητες που έχει την ικανότητα να 

ελέγξει καλύτερα, ωστόσο το ένα επικοινωνεί με το άλλο, ανταλλάσσοντας 

πληροφορίες μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την καλύτερη εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων (Βλάχος, 1998). Ίσως αυτό το γεγονός δεν επέτρεψε στους 

αριστερόχειρες ν’ απεικονίσουν την μερική απόκρυψη με μεγαλύτερη επιτυχία απ’ 

ότι οι δεξιόχειρες.

5.1.3 Η ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ

Όσον αφορά στην αλληλουχία κινήσεων στα δύο σύνθετα σχεδιαστικά έργα, 

στο τι θα επιλέξει, δηλαδή το παιδί να σχεδιάσει πρώτο, υποθέσαμε ότι θα 

παρουσιαστούν διαφορές ανάμεσα σε δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. Ωστόσο, όπως 

φάνηκε από τα αποτελέσματα, η παραπάνω άποψη δεν επαληθεύτηκε, αφού οι 

διαφορές που εντοπίστηκαν, δεν ήταν αξιοσημείωτες. Το γεγονός αυτό αφενός μπορεί 

να υποδηλώνει ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν κοινές στρατηγικές στη διάρκεια της 

σχεδιαστικής διαδικασίας και συγκεκριμένα στη σειρά προτίμησης των 

σχεδιαζόμενων εικόνων και αφετέρου ότι η σχεδίαση της μερικής απόκρυψης των 

αντικειμένων δεν επηρεάζεται από την προτίμηση χεριού και κατά συνέπεια δεν 

επηρεάζονται και οι επιδόσεις των παιδιών στα σχεδιαστικά έργα, απλά και σύνθετα.
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5.1.4 Η ΦΟΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Όσον αφορά στην κατεύθυνση της δημιουργίας του κύκλου δεν 

παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε αριστερόχειρες και δεξιόχειρες.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο του ανθρώπου και στο σχέδιο του ανθρώπου μέσα 

στη βάρκα, και οι δεξιόχειρες και οι αριστερόχειρες σχέδιασαν τον κύκλο με φορά 

αντίθετη του ρολογιού, όπως δηλαδή είχαμε υποθέσει αρχικά και όπως επίσης 

υποστηρίζει η έρευνα των Glenn et al (1995).

Συμπεραίνουμε ότι η κατεύθυνση την οποία θα υιοθετήσουν τα παιδιά, 

προκειμένου να δημιουργήσουν τον κύκλο, δεν επηρεάζεται από την προτίμηση 

χεριού. Ίσως τα αποτελέσματα να διαφοροποιούνταν, εάν στη εργασία μας υπήρχε 

μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών ή μεγαλύτερο δείγμα παιδιών.

5.1.5 Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Φάνηκε ότι η προτίμηση χεριού διαφοροποιεί την κατεύθυνση των οριζόντιων 

γραμμών, αφού οι αριστερόχειρες σχεδιάζουν την οριζόντια γραμμή από δεξιά προς 

τα αριστερά και οι δεξιόχειρες από αριστερά προς τα δεξιά. Τα αποτελέσματα 

συμφωνούν με παλαιότερα ερευνητικά δεδομένα (Cortex, 1999. Glenn et al, 1995. 

Sheirs, 1990. Lehman & Goodnow, 1975. Reed & Smith, 1961. Shanon, 1979).

Αυτό ίσως μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι τα παιδιά προκειμένου να 

μην καλύπτουν αυτά που γράφουν, γιατί αρέσκονται στο να τα βλέπουν, είναι 

αναγκαίο για τους αριστερόχειρες να κινούνται προς τα αριστερά και για τους 

δεξιόχειρες να κινούνται προς τα δεξιά. Επίσης, η διαφοροποίηση στην κατεύθυνση 

των οριζόντιων γραμμών μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι είναι πιο εύκολο 

να κινείται κανείς μακριά από το σώμα παρά προς αυτό (Sheirs, 1990). Σίγουρα, αν 

το δείγμα αποτελούνταν από περισσότερα παιδιά ή από μεγαλύτερο αριθμό ηλικιών, 

τα αποτελέσματα θα ήταν περισσότερο έγκυρα.
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5.1.6 Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζουν την κάθετη 

γραμμή οι δεξιόχειρες και οι αριστερόχειρες δεν διαφέρει. Διαπιστώθηκε ότι και οι 

δύο την σχεδιάζουν με φορά από πάνω προς τα κάτω. Την άποψη αυτή συμμερίζεται 

και η έρευνα των Glenn, Bradshaw & Sharp (1995), οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι δεν 

παρατηρούνται διαφορές στην κατακόρυφη κατεύθυνση, αλλά στο σημείο της 

σελίδας από το οποίο τα παιδιά αρχίζουν να σχεδιάζουν, το οποίο μάλιστα 

μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία. Επίσης, η έρευνα των Lehman & Goodnow 

(1975) δεν εντόπισε διαφορές στην κατεύθυνση της κάθετης γραμμής, αφού και οι 

αριστερόχειρες και οι δεξιόχειρες την σχέδιασαν με φορά από πάνω προς τα κάτω. Η 

κατεύθυνση της κάθετης γραμμής δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την προτίμηση 

χεριού.
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5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΕΡΕΥΝΗΣΙΙ

Στόχος κάθε ερευνητικής προσπάθειας είναι η απάντηση κάποιων 

ερωτημάτων. Ωστόσο, οφείλει να θέσει τις βάσεις και να δημιουργήσει νέους 

προβληματισμούς, προκειμένου να προκαλέσει μελλοντικές ερευνητικές 

προσεγγίσεις. Στην προσπάθεια να διαπιστωθούν και να ερμηνευτούν οι διαφορές 

των αριστερόχειρων και των δεξιόχειρων όσον αφορά στη σχεδιαστική διαδικασία, 

δεν ελήφθη υπόψη καθόλου ο παράγοντας ηλικία και φύλο, γιατί το δείγμα μας ήταν 

πολύ μικρό. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξεταστεί, αν οι δύο παραπάνω 

παράγοντες επηρεάζουν την κατεύθυνση των οριζόντιων και των κάθετων γραμμών, 

τη γενικότερη σχεδιαστική επίδοση των αριστερόχειρων και των δεξιόχειρων 

μαθητών, τη σχεδίαση της μερικής απόκρυψης των αντικειμένων και την αλληλουχία 

κινήσεων των κινήσεων στα έργα μερικής απόκρυψης, αλλά και την κατεύθυνση του 

κύκλου.

Επιπλέον, η έρευνα αυτή θα μπορούσε να συγκρίνει σχέδια αριστερόχειρων ή 

/ και δεξιόχειρων που έχουν φοιτήσει στο νηπιαγωγείο με σχέδια αριστερόχειρων ή / 

και δεξιόχειρων που πήγαν κατευθείαν στην Α' τάξη του Δημοτικού, προκειμένου να 

διαπιστωθεί, εάν και κατά πόσο η εκπαίδευση επηρεάζει τις φυσικές προτιμήσεις των 

παιδιών.

Τέλος, θα ήταν σκόπιμο η μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε να είχε 

τη δυνατότητα να καταγράψει τυχόν διαφοροποιήσεις που αφορούν την προοπτική, 

τη σκιαγράφηση και γενικά στοιχεία που παραπέμπουν στην αισθητική πληρότητα 

των σχεδίων.

50



ΜΕΡΟΣ VI 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ



επίλογος

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η μοναδική σχεδιαστική διαφορά που 

διαπιστώθηκε ανάμεσα σε αριστερόχειρες και δεξιόχειρες είναι ο τρόπος σχεδίασης 

της οριζόντιας γραμμής, αφού οι δεξιόχειρες προτιμούν την κατεύθυνση από 

αριστερά προς τα δεξιά και οι αριστερόχειρες από δεξιά προς αριστερά. Έρευνες που 

έχουν γίνει, καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα, αφού δεν εντοπίζουν διαφορές σε άλλα 

σημεία. Ειδικότερα, στην παρούσα έρευνα, δεν εντοπίστηκαν διαφορές ανάμεσα σε 

δεξιόχειρες και αριστερόχειρες, στη σχεδιαστική τους επίδοση, στην απεικόνιση της 

μερικής απόκρυψης των αντικειμένων, στην αλληλουχία των κινήσεων, στον τρόπο 

σχεδίασης του κύκλου καθώς και στην κατεύθυνση των κάθετων γραμμών.

Το γεγονός αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι επιδόσεις των παιδιών δεν 

επηρεάζονται από τη συμμετοχή των δύο ημισφαιρίων στη σχεδιαστική διαδικασία 

και συγκεκριμένα από την προτίμηση χεριού. Ίσως, δηλαδή, χρησιμοποιούν κοινές 

στρατηγικές κατά τη διάρκεια της σχεδίασης, οι οποίες αποτρέπουν την παρουσία 

διαφορών στα σχέδιά τους. Οι διαφορές που ίσως υπάρχουν είναι τόσο μικρές που 

δεν επηρεάζουν η συνολική σχεδιαστική επίδοση αριστερόχειρων και δεξιόχειρων 

παιδιών.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΛ ΦΙΕΣ

ANT: Αντίθετη φορά ρολογιού

Φ. Ρ: Φορά ρολογιού

Α. Φ: Ασαφής φορά

Α-Δ : Από αριστερά προς τα δεξιά

Δ-Α : Από δεξιά προς τα αριστερά

Π-Κ : Από πάνω προς τα κάτω

Κ-Π : Από κάτω προς τα πάνω

Β-Α: Βάρκα-Άνθρωπος

Α-Β: Άνθρωπος-Βάρκα

Δ-Σ: Δέντρο-Σπίτι

Σ-Δ: Σπίτι-Δέντρο

Μ.Ο: Μέσοι Όροι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Edinburgh Handedness Inventory (Πηγή: Oldfield, 1971)

Ονοματεπώνυμο:...................................................... ....................................................................
Ημερομηνία γέννησης: ................................................................................................................

Οδηγίες: Παρακαλώ, απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις όσο καλύτερα μπορείς. Για καθε
μιά από τις παρακάτω δραστηριότητες σημείωσε ένα σταυρό στο κατάλληλο τε
τράγωνο, ανάλογα με το ποιο χέρι χρησιμοποιείς. Πριν απαντήσεις, φαντάσου τον 
εαυτό σου να εκτελεί αυτή τη δραστηριότητα και μετά σημείωσε την κατάλληλη 
απάντηση. Απάντησε σε κάθε ερώτηση και άφησε κενό αν δεν έχεις καμία εμπειρία 
σε κάποια δραστηριότητα.

Αριστερό
χέρι

Καμία
προτίμηση

Δεξί
χέρι

Α/Α Δραστηριότητα

1. Για τογράψιμο
2. Για τη ζωγραφική

3. Για το πέταγμα 
μιας πέτρας

4. Γ ια να κόψεις κάτι 
με το ψαλίδι

5. Για την οδοντόβουρτσα

6. Για το κράτημα 
του μαχαιριού για 
να κόψεις κρέας

7. Γ ια το κουτάλι
8. Γ ια τη σκούπα (πάνω 

στο χέρι)
9. Για το άναμα ενός 

σπιρτιού

10. Για το άνοιγμα ενός 
κουτιού (σκέπασμα)

%
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Ανθρώπου που

βαθμολογήθηκε με 1

X

#*·
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Ανθρώπου που

βαθμολογήθηκε με 2

\
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Ανθρώπου που

βαθμολογήθηκε με 3
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Ανθρώπου που

βαθμολογήθηκε με 4
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Δεν υπήρξε χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Σπιτιού που

βαθμολογήθηκε με 1
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Σπιτιού που

βαθμολογήθηκε με 2

\
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Σπιτιού που

βαθμολογήθηκε με 3
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Σπιτιού που

βαθμολογήθηκε με 4

Γ~> ; ;

\
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Ανθρώπου μέσα στη

βάρκα που βαθμολογήθηκε με 1

\

\
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Ανθρώπου μέσα στη

βάρκα που βαθμολογήθηκε με 2

\
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Ανθρώπου μέσα στη

βάρκα που βαθμολογήθηκε με 3
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Ανθρώπου μέσα στη

βάρκα που βαθμολογήθηκε με 4
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Δέντρου μπροστά από το

Σπίτι που βαθμολογήθηκε με 1

\

71



Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Δέντρου μπροστά από το

Σπίτι που βαθμολογήθηκε με 2
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Δέντρου μπροστά από το

Σπίτι που βαθμολογήθηκε με 3
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδίου στο Σχέδιο του Δέντρου μπροστά από το

Σπίτι που βαθμολογήθηκε με 4
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα σχεδίων της Β ’ τάξης στο Σχέδιο του Ανθρώπου
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα σχεδίων της Β' τάξης στο Σχέδιο του Σπιτιού
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ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ ΑΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ

Χαρακτηριστικά παραδείγματα σχεδίων της Δ' τάξης στο Σχέδιο του Σπιτιού
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα σχεδίων της Β' τάξης στο Σχέδιο του Ανθρώπου μέσα

στη Βάρκα
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα σχεδίων της Δ' τάξης στο Σχέδιο του Ανθρώπου μέσα

στη Βάρκα
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ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ ΛΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ

από το Σπίτι

Χαρακτηριστικά παραδείγματα σχεδίων της Β' τάξης στο Σχέδιο του Δέντρου μπροστά
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