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Περίληψη 

Η προτίμηση χεριού θεωρείται ο πιο προφανής δείκτης της λειτουργικής εγκεφαλικής 

ασυμμετρίας. Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν διερευνήσει την προτίμηση χεριού 

σε συνδυασμό με διάφορους παράγοντες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

διερευνηθεί η επιρροή της προτίμησης χεριού παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης στη 

σύγχρονη εκτέλεση δύο κινητικών έργων. Οι συμμετέχοντες ήταν 424 μαθητές 

(ηλικίας 6 έως και 13 ετών), που φοιτούσαν από την Α΄ έως και τη ΣΤ ΄ τάξη σε 

δημόσια δημοτικά σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες 

ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες, τους δεξιόχειρες και τους αριστερόχειρες, σύμφωνα 

με το ερωτηματολόγιο των Briggs & Nebes (1975). Τα αποτελέσματα της εργασίας 

έδειξαν ότι το μη προτιμώμενο χέρι έκανε τα περισσότερα λάθη (σε αριστερόχειρες 

και δεξιόχειρες μαθητές). Συνολικά, τα αγόρια έκαναν περισσότερα λάθη με το δεξί 

χέρι, ενώ στις τάξεις Β΄ και ΣΤ΄ τα αγόρια είχαν χειρότερη επίδοση στα λάθη με το 

αριστερό χέρι. Μόνο τα κορίτσια της Γ΄ τάξης φάνηκαν να είναι χειρότερα στις 

επιδόσεις στα λάθη με το αριστερό χέρι σε σύγκριση με τα αγόρια. Επιπλέον φάνηκε 

ότι οι αριστερόχειρες μαθητές ήταν λιγότερο πλευριωμένοι σε σύγκριση με τους 

δεξιόχειρες. Στα αγόρια οι δεξιόχειρες είχαν μικρότερη πλευρίωση, ενώ στα κορίτσια 

οι αριστερόχειρες ήταν αυτοί με τη μικρότερη πλευρίωση. Γενικά δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στη διαφορά των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο 

και μη προτιμώμενο χέρι, μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων αγοριών και 

κοριτσιών. 

 

Λέξεις κλειδιά: προτίμηση χεριού, πλευρίωση, διπλό κινητικό έργο 
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Abstract 

Handedness is considered to be the most obvious indicator of functional cerebral 

asymmetry. Many studies have investigated handedness in combination with various 

factors. Τhe aim of this study is to investigate the influence of primary school pupils’s 

handedness in contemporary execution of dual motor tasks. Participants were 424 

students (aged 6 to 13 years old), who attended first to sixth grade in state primary 

schools in the prefecture of Thessaloniki. Participants were classified into two groups, 

right-handers and left-handers, according to the Briggs & Nebes (1975) questionnaire. 

Results showed that most errors were made by the non-preferred hand (in left-handed 

and right-handed pupils). All in all, boys made more errors with the right hand, whilst 

in second and sixth grade boys had worse performance in errors with their left hand. 

Only third grade girls seemed to have worse performance in errors with the left hand, 

compared to boys. Furthermore, left-handed pupils appeared to be less lateralized, 

compared to right-handers. In boys, right-handers were less lateralized, whilst in girls, 

left-handers were those with the least laterality. Generally, there was no statistically 

significant difference in errors between the preferred and non-preferred hand, between 

right-handed and left handed boys and girls. 

 

Key Words: hand preference, laterality, dual task performance  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύγχρονη εκτέλεση διπλού έργου  

Στην καθημερινή ζωή οι άνθρωποι κάνουν διάφορες δραστηριότητες, στις 

οποίες η χρήση των χεριών τους είναι απαραίτητη. Άλλοτε στις κινήσεις που γίνονται 

χρησιμοποιείται μόνο το ένα χέρι, ενώ άλλες φορές χρησιμοποιούνται και τα δύο. 

Σαφώς η χρήση μόνο του ενός χεριού είναι πιο εύκολη σε σχέση με τη χρήση και των 

δύο χεριών, κατά την οποία απαιτείται ένας πιο περίπλοκος συντονισμός (Wyke, 

1968∙ Kelso, Southard, & Goodman, 1979).   

Οι σύγχρονες κινήσεις με τα δύο χέρια ταξινομούνται σε τρεις (3) κατηγορίες: 

α) συμμετρικές συμπληρωματικές κινήσεις, κατά τις οποίες τα δύο χέρια 

συμπληρωματικά συνεισφέρουν στην πραγματοποίηση ενός ενιαίου στόχου, όπως 

παραδείγματος χάριν όταν χτυπάει κάποιος παλαμάκια (Wiesendanger, Wicki, & 

Rouiller, 1994), β) ασύμμετρες συμπληρωματικές κινήσεις, κατά τις οποίες και τα 

δύο χέρια συμμετέχουν στην επίτευξη ενός στόχου, αλλά με ασυμμετρία, όπως για 

παράδειγμα το άνοιγμα ενός βάζου (Kimmerle, Mick, & Michel, 1995) και γ) κινήσεις 

διπλού έργου, κατά τις οποίες γίνονται ταυτόχρονες και διαφορετικές κινήσεις και 

από τα δύο χέρια, παραδείγματος χάριν, όταν το ένα χέρι χτυπάει σε μια επιφάνεια 

κρατώντας ένα ρυθμό, ενώ το άλλο ζωγραφίζει κάτι (Lee, Swinnen, & Verscheuren, 

1995). 

Εδώ και έναν περίπου αιώνα η γνωστική ψυχολογία (Telford, 1931) και οι 

γνωστικές νευροεπιστήμες (Marois & Ivanoff, 2005) ασχολούνται με τη σύγχρονη 

εκτέλεση δύο έργων, η οποία αναφέρεται σε δύο έργα που πραγματοποιούνται την 

ίδια χρονική στιγμή και υπάρχει κάποια διαδραστικότητα μεταξύ τους. Σε μια απλή 

παρατήρηση μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει πως οι άνθρωποι κάνουν διάφορες 

εργασίες ταυτόχρονα χωρίς μεγάλη δυσκολία (όπως για παράδειγμα να μιλούν όταν 

οδηγούν ή να διαβάζουν ένα περιοδικό όταν κάνουν στατικό ποδήλατο), εκτός και αν 

υπάρχει φυσική ασυμβατότητα (όπως το να δακτυλογραφεί κανείς και να πίνει καφέ 

ταυτόχρονα) ή όταν υπάρχει διανοητική απαίτηση (όπως το να ομιλεί κάποιος και 

ταυτόχρονα να κάνει τις προσθέσεις στο λογαριασμό του εστιατορίου όπου 

βρίσκεται). Όταν όμως η παρατήρηση αυτή μεταφέρεται σε εργαστηριακό 

περιβάλλον, η πρότερη εντύπωση ανατρέπεται, καθώς η μία δραστηριότητα 

παρεμβαίνει εντόνως στην άλλη, ακόμη και εάν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω 
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περιορισμοί. Ερευνητές μελετούν έργα ποικίλης πολυπλοκότητας, τα οποία ξεκινούν 

από έναν απλό χρόνο αντίδρασης και φτάνουν μέχρι πολύπλοκες δραστηριότητες 

καθημερινής ζωής, όπως η υπαγόρευση και η ταυτόχρονη απόκριση σε ερωτήσεις 

(Pashler, 1994). Συνήθως στα τυπικά πειράματα μιας σύγχρονης εκτέλεσης διπλού 

έργου οι συμμετέχοντες απαιτείται να αντιδράσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε 

δύο ερεθίσματα που παρουσιάζονται διαδοχικά. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι άνθρωποι συναντούν δυσκολίες στη σύγχρονη 

εκτέλεση δύο έργων. Στη βάση της τεκμηρίωσης της παραπάνω δυσκολίας υπάρχουν 

τρεις σημαίνουσες εξηγήσεις: α) η ιδιότητα του μοιράσματος, β) η συμφόρηση 

αλλαγής έργου ή  το μοντέλο του «μονού καναλιού» και γ) η «αλληλοπαρεμβολή». 

Πιο αναλυτικά:  

α) Όταν εκτελούνται περισσότερες από μια εργασία την ίδια χρονική στιγμή, 

τότε τα άτομα τα καταφέρνουν καλά μέχρι που κάποιο από τα δύο έργα δυσκολεύει. 

Όταν συμβαίνει αυτό, η απόδοση στο κάθε έργο μειώνεται και τα άτομα πρέπει να 

καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια. Γενικότερα οι άνθρωποι μοιράζουν δίκαια 

τον έλεγχο των διεξαγόμενων εργασιών. Παραδείγματος χάριν, δίνουν μεγαλύτερη 

προσοχή στην οδήγηση παρά στη συζήτηση που πιθανώς έχουν με τον συνεπιβάτη 

τους μέσα στο αυτοκίνητο. Κάποιοι θεωρούν ότι μια μόνο νοητική πηγή ευθύνεται 

για την περιορισμένη απόδοση (Kahneman, 1973), ενώ κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι 

είναι περισσότερες (Navon & Gopher, 1979∙ Wickens, 2008).  

β) Η παράλληλη επεξεργασία μπορεί να δυσκολεύει συγκεκριμένες νοητικές 

λειτουργίες, καθώς κάποιες μπορεί να απαιτούν την προσήλωση ενός απλού 

μηχανισμού επάνω τους για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν όμως προστίθενται και 

άλλες λειτουργίες, οι οποίες χρειάζονται και αυτές τον ίδιο μηχανισμό, τότε αρχίζει 

να δημιουργείται το φαινόμενο της «συμφόρησης». Σύμφωνα με αυτό το φαινόμενο 

θα υπάρχει μείωση στην απόδοση ή καθυστέρηση μόνο στη μία ή και στις δύο 

εργασίες (Pashler, 1994). Κατ’ αναλογία με την ανωτέρω εξήγηση οι κρίσιμες 

διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιούνται διαδοχικά, διαφορετικά θα υπάρχει μεγάλη 

δυσχέρεια στην κατάσταση του διπλού έργου (Pashler & Johnston, 1998). 

γ) Ο Kinsbourne (1981) θεώρησε ότι η «αλληλοπαρεμβολή» είναι μια χρήσιμη 

αλληγορία για να κατανοήσει κανείς την παρέμβαση διπλού έργου στους ανθρώπους. 

Εδώ δεν υπάρχει συσχέτιση με το είδος της εργασίας, αλλά με το περιεχόμενο των 

πληροφοριών προς επεξεργασία: τις σκέψεις ενός ανθρώπου, τις απαντήσεις του, τις 

αισθητηριακές εισροές. Οι Navon & Miller (1987) πρότειναν ότι η παρέμβαση του 
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διπλού έργου μπορεί να προκληθεί από τη «σύγκρουση του αποτελέσματος», κατά 

την οποία ένα έργο έχει τέτοια έκβαση ή τέτοιες παρενέργειες, που αποδεικνύονται  

βλαβερές για τη διαδικασία του άλλου έργου. 

Μέσα από τις έρευνες που διεξάγονται τις τελευταίες δεκαετίες προκύπτουν οι 

παρακάτω κατηγορίες στα διπλά έργα: α) διπλό κινητικό με κινητικό έργο (Peters, 

1977∙ Serrien, Pogosyan, & Brown, 2004∙ Otte & van Mier, 2006), β) διπλό κινητικό 

με λεκτικό έργο (Kee, Bathwurst, & Hellige, 1983∙ Ballesteros, Manga, & Coello, 

1989∙ McBride, Cherry, Kee, & Neale, 1995∙ Serrien, 2009), γ) διπλό κινητικό με 

γνωστικό έργο (Hiscock, Kinsbourne, Samuels, & Krause, 1987∙ Plessow, Schade, 

Kirschbaum, & Fischer, 2012∙ Lust, Geuze, Groothuis, & Bouma, 2011∙ Ruthruff, 

Pashler, & Klaassen, 2001), δ) διπλό κινητικό με οπτικό έργο (Beaton, 1979∙ Kosaka, 

Hiscock, Strauss, Wadas, & Purves, 1993∙ Remy, Wenderoth, Lipkens, & Swinnen, 

2010). 

 

Εγκεφαλική ασυμμετρία 

Ο εγκέφαλος, το ανώτατο μέρος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, 

αποτελείται επιπλέον από το νωτιαίο μυελό και υποδιαιρείται σε τρία τμήματα: το 

εγκεφαλικό στέλεχος, τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια (αριστερό και δεξί) και την 

παρεγκεφαλίδα (Tamraz & Comair, 2006). Τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια είναι 

ανατομικά και λειτουργικά ασύμμετρα (Watkins, Paus, Lerch, Zijdenbos, Collins, 

Neelin, Taylor, Worsley, & Evans, 2001) και οι διαφορές τους εντοπίζονται σε 

πολλές περιοχές, όπως ο κροταφικός λοβός (Pieniadz & Naeser, 1984), η τριγωνική 

μοίρα (Foundas, Leonard, Gilmore, Fennell, & Heilman, 1996), η πλάγια σχισμή του 

Sylvius (Witelson & Kigar, 1992) και η ωχρή σφαίρα (Mohr, Landis, Bracha, & 

Brugger, 2003).  

Η ανατομική ασυμμετρία των εγκεφαλικών ημισφαιρίων έγκειται στον ινιακό, 

κροταφικό, μετωπικό και βρεγματικό λοβό, καθώς επίσης και στον προσανατολισμό 

της πλάγιας σχισμής του εγκεφάλου, στους πυρήνες του θαλάμου και στις πυραμίδες 

του εγκεφαλικού στελέχους (Γρούϊος, Τζέτζης, & Χατζητάκη, 2008). Η εγκεφαλική 

ασυμμετρία, η οποία απαντάται και ως «ημισφαιρική εγκεφαλική κυριαρχία» 

(Hellige, 1990) ή «εγκεφαλική πλευρίωση» (McManus, 2002) αναφέρεται στην εν 

γένει εξειδικευμένη ικανότητα των ημισφαιρίων του εγκεφάλου να επεξεργάζονται με 

διαφορετικό τρόπο το καθένα, τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το περιβάλλον 

(Hellige, 1990). Η ασυμμετρία του εγκεφάλου έχει επιβεβαιωθεί από μαγνητικές 
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τομογραφίες (Watkins και συν., 2001) και αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών 

επιστημών, όπως οι νευροεπιστήμες, η ιατρική, η βιολογία και η ψυχολογία 

(Davidson & Hugdahl, 1995).  

Στη λειτουργική εγκεφαλική ασυμμετρία περιλαμβάνονται αισθητηριακές 

ασυμμετρίες (Mildner, 2008), γνωστικές ασυμμετρίες (Gotts, Jo, Walace, Saad, Cox, 

& Martin, 2013) και κινητικές ασυμμετρίες (Grouios, Tsorbatzoudis, Alexandris, & 

Barkoukis, 2000) οι οποίες ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν τη διαφοροποιημένη 

εξειδίκευση του κάθε ημισφαιρίου. Σε αυτές τις ασυμμετρίες, στις οποίες 

εξειδικεύεται ο εγκέφαλος, αναφέρεται ο όρος «πλευρίωση» και αφορούν σε 

δραστηριότητες της μιας πλευράς του οργανισμού (Βλάχος, 1998). 

Οι αισθητηριακές ασυμμετρίες σχετίζονται με τα αισθητήρια όργανα και την 

ασύμμετρη λειτουργία τους. Εδώ περιλαμβάνονται: το οπτικό σύστημα (Wolfe, 

2001), το οσφρητικό σύστημα (Dluzen & Kreutzberg, 1996∙ Mildner, 2008), το 

γευστικό σύστημα (Aglioti, Tassinari, Fabri, Del Pesce, Quattrini, Manzoni, & 

Berlucci, 2008), το ακουστικό σύστημα (Keogh, Kei, Driscoll, & Smyth, 2001) και 

φυσικά το απτικό σύστημα, στο οποίο βρίσκονται οι κιναισθητικοί και δερματικοί 

υποδοχείς (Fagot, Lacreuse, & Vauclair, 1997). 

Οι γνωστικές ασυμμετρίες αναφέρονται στο διαφορετικό εντοπισμό των 

γνωστικών λειτουργιών του εγκεφάλου (Martin, 2006), οι οποίες είναι ανώτερης 

τάξης (όπως οι διαδικασίες της μνήμης εργασίας), είτε απλούστερης τάξης (όπως η 

ταυτοποίηση προσώπων) (Cabeza, 2002). Στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου 

πλευριώνεται η ομιλία (Walker, 1980) και η επεξεργασία των ερεθισμάτων, ενώ στο 

δεξί ημισφαίριο πλευριώνονται οι χωρικές/κατασκευαστικές δεξιότητες για μια πιο 

σφαιρική επεξεργασία των πληροφοριών και επιπλέον, εκεί είναι ο τόπος ελέγχου και 

επεξεργασίας των συναισθημάτων (McManus & Bryden, 1993). 

Οι κινητικές ασυμμετρίες ορίζονται ως «η έλλειψη συμμετρίας σε κινήσεις ή 

στάσεις του σώματος» και εμφανίζονται από την πρώτη βρεφική ηλικία σε τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά για σύντομο χρονικό διάστημα. Αν συνεχίσουν να επιμένουν, 

πιθανόν να υποδεικνύεται κάποιο νευρολογικό πρόβλημα (Esposito & Venuti, 2009). 

Επιπλέον, άλλες ασυμμετρίες που αφορούν πλευρικές συμπεριφορές άνω και κάτω 

άκρων είναι: η δίπλωση του ενός ποδιού πάνω στο άλλο (σταυροπόδι), το σταύρωμα 

των χεριών μεταξύ τους ή το «μπλέξιμο» των δακτύλων των δύο χεριών (Mohr, Thut, 

Landis, & Brugger, 2006).  
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Δείκτες των κινητικών ασυμμετριών αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, το  

μάτι, το χέρι, το πόδι και το αυτί. Οι δομικές και νευροχημικές ασυμμετρίες στην 

πλειονότητα των ερευνών τα τελευταία χρόνια σχετίζονται με τις λειτουργικές 

ασυμμετρίες του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς και ειδικότερα δε, με την 

προτίμηση χεριού (Dorota, 2012), καθώς αυτή είναι η πιο προφανής εκδήλωση της 

πλευρίωσης (Coren & Porac, 1980).  

Η προτίμηση χεριού αναφέρεται στην «προτίμηση του ατόμου στη χρήση του 

ενός χεριού κατά κύριο λόγο για έργα που γίνονται και με τα δύο χέρια», ή/και «η 

ικανότητα να εκτελεί αυτά τα έργα πιο αποτελεσματικά με το ένα χέρι». Συνήθως το 

ένα από τα δύο χέρια θεωρείται το κυρίαρχο (Corey, Hurley, & Foundas, 2001). 

Σύμφωνα, όμως, με το μοντέλο της κινηματικής αλυσίδας που πρότεινε ο Guiard 

(1987) το ένα χέρι εκτελεί έργα υψηλής συχνότητας (λεπτής χωρικής και χρονικής 

ανάλυσης), ενώ το άλλο χέρι εκτελεί έργα χαμηλής συχνότητας (όπως η υποστήριξη 

ενός αντικειμένου). Ο Guiard (1987) δε θεωρεί το ένα χέρι κυρίαρχο, αλλά 

αναγνωρίζει τους διαφορετικούς, μα εξίσου σημαντικούς ρόλους και των δύο χεριών. 

Τα άτομα συχνά εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες: είναι είτε δεξιόχειρα, είτε 

αριστερόχειρα, είτε αμφιδέξια (Vlachos, Avramidis, Dedousis, Katsigianni, Ntalla, 

Giannakopoulou, & Chalmpe, 2013), με το ποσοστό των δεξιόχειρων να αγγίζει ή και 

να ξεπερνά το 90% του πληθυσμού (Saudino & McManus, 1998), ενώ το ποσοστό 

των αριστερόχειρων ή/και των αμφιδέξιων να είναι κατά μέσο όρο 10%  (Βλάχος, 

1998∙ Cho, Park, Kim, & Park, 2006). 

Σχετικά με την προτίμηση του χεριού είναι σημαντικό να γίνει διάκριση του 

«βαθμού» και της «κατεύθυνσης». Η «κατεύθυνση» αναφέρεται στην κυριαρχία του 

δεξιού ή του αριστερού χεριού και ο «βαθμός» αναφέρεται στην έκταση της 

κυριαρχίας του. Έτσι λοιπόν δίνεται έμφαση στην προτίμηση ή στη δεξιότητα. Η 

προτίμηση φαίνεται μέσα από τις καθημερινές εργασίες (Schachter, 2000) και μπορεί 

να μετρηθεί με αυτό-αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου ή συνέντευξης (Doyen & 

Carlier, 2002), ενώ η δεξιότητα φαίνεται με τη μέτρηση της απόδοσης του χεριού 

πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο έργο (Schachter, 2000).  

Πολλοί ερευνητές απλά ζητούν από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν την 

πλευρίωσή τους, λέγοντάς τους αν θεωρούν τους εαυτούς τους αριστερόχειρες, 

δεξιόχειρες ή αμφιδέξιους (Schachter, 2000). Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και σε 

συνδυασμό με την εκτέλεση κάποιου έργου, για την επιβεβαίωση των λεγομένων 

τους, καθώς πολλοί είναι αυτοί που λανθάνουν στην εκτίμηση της πλευρίωσής τους. 
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Το έργο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες δοκιμασίες, όπως η ρίψη μιας 

μπάλας, το γράψιμο, το άνοιγμα ενός βάζου, το κάρφωμα ενός καρφιού σε μια 

επιφάνεια, κ.α. 

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται στις έρευνες είναι πολλά, συχνότερα 

δε, εμφανίζονται τα παρακάτω: α) το Edinbourgh, του Oldfield (1971) και β) το 

ερωτηματολόγιο της Annett (1970). Εκτός των ανωτέρω αρκετά χρησιμοποιούνται 

και τα εξής: το ερωτηματολόγιο των Briggs & Nebes (1975), το WFQR (Waterloo 

Footedness Questionnaire-Revised) των Elias, Bryden, & Bulman-Fleming (1998), το 

οποίο είναι για την πλευρίωση των κάτω και άνω άκρων, όπως επίσης και αυτό των 

Raczkowski, Kalat, & Nebes (1974), αλλά των Crovitz & Zener (1962). Τα 

παραπάνω ερωτηματολόγια διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την έκταση και 

το είδος των ερωτήσεων (Doyen & Carlier, 2002). 

 

Θεωρίες για την προτίμηση χεριού 

Η πλευρίωση, όπως και η προτίμηση χεριού, μελετώνται εδώ και πολλά χρόνια 

από τους επιστήμονες. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να  

εξηγήσουν την προέλευσή τους, αλλά οι παράγοντες που τις καθορίζουν δεν είναι 

ακόμη γνωστοί. Μεταξύ των ανωτέρω θεωριών είναι: οι εξελικτικές (Kolb & 

Whishaw, 1989∙ MacNeilage, Studdert-Kennedy, & Lindblom (1987), οι 

γενετικές/πολιτισμικές (Laland, Kumm, Van Horn, & Feldman, 1995), οι γενετικές 

(Levy & Nagylaki, 1972∙ Annett, 1978∙ McManus, 1985), οι κοινωνικό-πολιτισμικές 

(Porac, Coren, & Searleman, 1986) και οι παθολογικές (Bakan, 1971). 

Εξελικτικές θεωρίες 

Οι Kolb & Whishaw (1989), όπως αναφέρει η Γρηγοροπούλου (2014), 

ανέπτυξαν τη «θεωρία του ξίφους», σύμφωνα με την οποία οι πολεμιστές κρατούσαν 

την ασπίδα τους με το αριστερό τους χέρι, έτσι ώστε να προστατεύουν την καρδιά 

τους και το σπαθί να το κρατούν με το δεξί τους χέρι για να πολεμούν 

αποτελεσματικά, ενώ ο Salk (1973), σύμφωνα με τους Sieratzki & Woll (2002), 

χρησιμοποίησε τον όρο «κοντά στην καρδιά» ερμηνεύοντας την τάση της 

πλειοψηφίας των δεξιόχειρων και των αριστερόχειρων μητέρων (σε ανθρώπους και 

πιθήκους) να κρατούν και να κουνούν το βρέφος τους με το αριστερό τους χέρι, 

καθώς ο ίδιος εξήγησε ότι με αυτόν τον τρόπο τα μωρά ηρεμούν ακούγοντας τον 

κτύπο της καρδιάς και κλαίνε λιγότερο. Επιπλέον, έρευνες των MacNeilage και συν. 

(1987), όπως αναφέρονται από την Υψηλάντη (2009), κατέληξαν στο συμπέρασμα 
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ότι πρωτεύοντα θηλαστικά χρησιμοποιούν το αριστερό τους χέρι για να πιάνουν, 

καθώς το δεξί τους χέρι στηρίζει το σώμα, αλλά η πλευρίωσή τους δεν είναι σταθερή 

όπως αυτή των ανθρώπων.  

Γενετικές-πολιτισμικές θεωρίες 

Η γενετική/πολιτισμική θεωρία προτείνει ως πιθανή εξήγηση στην πλευρίωση 

την επίδραση περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων. Οι Laland και συν. (1995) 

υποστήριξαν αρχικά ότι η απόκλιση στην πλευρίωση των ανθρώπων είναι 

αποτέλεσμα συνδυασμού πολιτιστικών και αναπτυξιακών παραγόντων και σύμφωνα 

με τον Corballis (2009), θεωρούν ότι η προτίμηση χεριού μπορεί να «μεταδοθεί» από 

τον γονέα στο βρέφος μέσω της μίμησης ή της τάσης του γονιού να τοποθετεί 

αντικείμενα στο χέρι του παιδιού που αντιστοιχεί στη δική του προτίμηση. Αργότερα 

οι ίδιοι προσέθεσαν περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες στη θεωρία τους, 

αλλά ο ρόλος και η σημασία του καθενός από αυτούς είναι ακόμη υπό συζήτηση. 

Γενετικές θεωρίες 

Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν μελετήσει την πλευρίωση μετά τη γέννηση, 

αλλά έρευνες που έχουν γίνει με υπέρηχους υποδεικνύουν εντόνως ότι ο σχηματισμός 

της πλευρίωσης γίνεται ήδη από τους πρώτους μήνες ζωής του εμβρύου (Vuoksimaa, 

Koskenvuo, Rose, & Kaprio, 2009). Η γενετική θεωρία ξεκίνησε από την 

παρατήρηση ότι η προτίμηση στην πλευρίωση έχει χαρακτήρα οικογενή. Οι Levy & 

Nagylaki (1972) θεώρησαν ότι υπάρχουν δύο γονίδια, ένα εκ των οποίων καθορίζει 

το ημισφαίριο της γλωσσικής κυριαρχίας, ενώ το άλλο είναι αυτό που καθορίζει αν ο 

έλεγχος των χεριών θα είναι ετερόπλευρος ή ομόπλευρος με το πρώτο ημισφαίριο. 

Παρ’ ότι το μοντέλο αυτό ήταν ελπιδοφόρο, εν τούτοις τα ερευνητικά δεδομένα δεν 

συμφώνησαν εντελώς μαζί του. 

Δύο άλλες θεωρίες που ανήκουν στη γενετική προσέγγιση πρότειναν μοντέλα 

γονιδίων ως υπεύθυνα για την πλευρίωση. Η Annett (1978) υποστήριξε τη θεωρία της 

δεξιάς μετατόπισης (Right Shift Theory). Σύμφωνα με αυτήν η πλευρίωση εξαρτάται 

από ένα γονίδιο, το οποίο κληρονομεί το παιδί από τους γονείς του και αναπτύσσει 

τον κινητικό φλοιό και το σύστημα επεξεργασίας του λόγου στην αριστερή πλευρά 

του εγκεφάλου, οδηγώντας το έτσι σε μια προτίμηση για τη δεξιά πλευρά του 

σώματος. Το αντίθετο, όμως, δεν προκύπτει για τους αριστερόχειρες. Ο McManus 

(1985) από την άλλη, ανέπτυξε ένα παρόμοιο μοντέλο με δύο γονίδια, που φέρονται 

ως υπεύθυνα της πλευρίωσης και το έτος 1992 επέκτεινε τη θεωρία του μαζί με τον 

Bryden, για να συμπεριλάβει σε αυτό και φυλετικές διαφορές (McManus & Bryden, 
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1992). Παρ’ όλο που δόθηκε μεγάλη προσοχή στα γενετικά μοντέλα, εν τούτοις 

υπάρχουν πολλές έρευνες πάνω σε δίδυμα παιδιά που έχουν ασυνεπή αποτελέσματα 

(Vuoksimaa, Koskenvuo, Rose, & Kaprio, 2009). 

Κοινωνικό-πολιτισμικές θεωρίες 

Εδώ, η πλευρίωση και η προτίμηση χεριού είναι αποτελέσματα μεμαθημένης 

διαδικασίας που επηρεάζονται από πιέσεις σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, 

στην ανθρώπινη κοινωνία και υποδεικνύεται ότι οι προτιμήσεις μπορούν να αλλάζουν 

μέσω της εκπαίδευσης (Porac και συν., 1986). Καθώς ο κόσμος είναι 

κατασκευασμένος για τους δεξιόχειρες (βλ. χρήση εργαλείων, μουσικών οργάνων, 

κατασκευή θέσεων κ.α.) φαίνεται πως οι αριστερόχειρες όλων των κοινωνιών 

βρίσκονται σε δυσχέρεια. Στα Αγγλικά η λέξη «αριστερός» σημαίνει «αδύναμος», 

στα Γαλλικά σημαίνει «άσχημος και αδέξιος», όπως επίσης και στα Γερμανικά. Σε 

πολλές κοινωνίες οι γονείς και οι δάσκαλοι προσπαθούν να αλλάξουν τη φυσική 

αριστεροχειρία των παιδιών, μετατρέποντάς την σε δεξιοχειρία. Βέβαια η πίεση αυτή 

δεν έχει απόλυτη επιτυχία καθώς τέσσερις στις δέκα γυναίκες (4/10) αποτυγχάνουν 

να κάνουν την αλλαγή, ενώ το ποσοστό για τους άντρες είναι τρεις στους τέσσερις 

(3/4). Έτσι, λοιπόν, ούτε αυτή η θεωρία καλύπτει ικανοποιητικά την προέλευση της 

πλευρίωσης (Coren, 2002). 

Παθολογικές θεωρίες 

Στην παθολογική θεωρία διάφοροι είναι οι παράγοντες που προκαλούν την 

αριστεροχειρία, οι οποίοι δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 

περιγεννητικά ή μεταγεννητικά. Σε αυτούς ανήκουν οι εγκεφαλικές βλάβες, η 

εγκεφαλική κάκωση, η ανοξία και ο παρατεταμένος τοκετός (Coren, Searleman & 

Porac, 1982). Ο Bakan (1971) υποστηρίζει ότι η αριστεροχειρία σχετίζεται με 

στρεσσογόνους προγεννητικούς και περιγεννητικούς παράγοντες, αλλά και με τη 

σειρά γέννησης των παιδιών, καθώς τα πρώτα και τα τελευταία παιδιά σε μια 

πολυμελή οικογένεια δείχνουν προτίμηση στο αριστερό χέρι, κάτι το οποίο σχετίζεται 

με την πίεση και την ένταση που βιώνουν κατά τη διάρκεια του τοκετού. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παραπάνω θεωρίες, είναι σαφές ότι  η πλευρίωση και 

η προτίμηση χεριού σε τυπικά αναπτυσσόμενους πληθυσμούς περιλαμβάνει την 

αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, γενετικών και μη, αλλά καμία από αυτές δεν 

έχει πλήρως υποστηρίξει με αδιαμφισβήτητες αποδείξεις τη θέση της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Η σύγχρονη εκτέλεση δύο έργων έχει απασχολήσει τον επιστημονικό κόσμο 

εδώ και έναν αιώνα περίπου, καθώς υπάρχουν πολλές μελέτες γύρω από το διπλό 

έργο, όπως και γύρω από την πλευρίωση. Ελάχιστες είναι, όμως, οι έρευνες, οι οποίες 

ασχολήθηκαν με το διπλό κινητικό έργο σε συνδυασμό με την προτίμηση χεριού. Το 

συγκεκριμένο αντικείμενο απαντά ερευνητικό ενδιαφέρον, χωρίς να υπάρχει 

επάρκεια στη βιβλιογραφία. 

Ο Peters (1977) διερεύνησε την επίδραση του παράγοντα «ρυθμού» στη 

σύγχρονη εκτέλεση δύο κινητικών έργων κάνοντας τρία διαφορετικά πειράματα 

διαβαθμισμένης δυσκολίας: κινητικού με λεκτικό έργο και διπλού κινητικού έργου σε 

298 συνολικά άτομα. Στο 2ο πείραμα, που ήταν το διπλό κινητικό έργο, από τους 150 

φοιτητές (120 άντρες και 30 γυναίκες), μόνο οι 12 ήταν αριστερόχειρες (6 άντρες και 

6 γυναίκες). Τα άτομα χτυπούσαν και τα δύο χέρια τους ταυτόχρονα σε δύο 

διαφορετικούς συνδυασμούς: αρχικά με το δείκτη του ενός χεριού χτυπούσαν όσο το 

δυνατόν πιο γρήγορα, ενώ το άλλο χέρι χτυπούσε πάνω στο τραπέζι, στο ρυθμό 1-3-

123 και στη συνέχεια τα χέρια εκτελούσαν αντίστροφα τα δύο παραπάνω έργα. Λόγω 

της πολυπλοκότητας του έργου μόνο το 10% των ατόμων κατάφερε να το εκτελέσει 

(14 δεξιόχειρες και 1 αριστερόχειρας). Οι παραπάνω κατάφεραν να εκτελέσουν με το 

δεξί τους χέρι το γρήγορο χτύπημα και με το αριστερό τους χέρι το ρυθμικό χτύπημα. 

Μόνο τρία άτομα κατάφεραν το αντίστροφο έργο. Ούτε μία γυναίκα ανταπεξήλθε στα 

έργα αυτά. Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων υιοθετήθηκε η παρακάτω άποψη: 

το 10% των συμμετεχόντων που κατάφερε να ολοκληρώσει αυτό το δύσκολο έργο, το 

έκανε επειδή το χτύπημα του δείκτη (του ενός χεριού) παρείχε κάποια ευελιξία στο 

ρυθμό. Επίσης, ο προγραμματισμός των μεμαθημένων ακολουθιών των κινήσεων των 

άνω άκρων είναι λειτουργία του ημισφαιρίου της ομιλίας, ανεξαρτήτως προτίμησης 

χεριού, άρα πιθανόν η παραγωγή του αυστηρού ρυθμού να έγινε από το αριστερό 

ημισφαίριο. Τέλος, η πολυπλοκότητα του έργου και η προσοχή (λόγω του αυστηρού 

χρονικού περιορισμού του ρυθμού 1-3-123) έπαιξαν ρόλο στη δυσκολία εκτέλεσης 

του έργου, καθώς στους δεξιόχειρες το αριστερό ημισφαίριο κυριαρχεί στους 

κινητικούς ρυθμούς και το δεξί ημισφαίριο τείνει να το ακολουθεί αναστέλλοντας τη 

δική του λειτουργία. 
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Οι Njiokiktjien, De Sonneville, Hessels, Kurgansky, Vildavsky, & Vranken 

(1997) μελέτησαν μέσω ανάλυσης υπολογιστή τα χτυπήματα δακτύλων 233 

φυσιολογικών παιδιών (131 αγόρια και 102 κορίτσια) ηλικίας 4,5-12,5 ετών. 

Εξετάστηκε κατά πόσο οι συμμετέχοντες έχουν ένα κυρίαρχο χέρι, σε ταυτόχρονα 

ρυθμικά χτυπήματα δακτύλων 1:1, αν το κυρίαρχο χέρι αλλάζει με την ηλικία (όπως 

η επιδεξιότητα του ενός χεριού) και τέλος εξετάστηκε η σχέση ανάμεσα στο κυρίαρχο 

χέρι και την προτίμηση χεριού. 

 Τα παιδιά έπρεπε να κάνουν τρία προσποιητά έργα χτυπήματος με τον δείκτη: 

α) του δεξιού χεριού, β) του αριστερού χεριού, γ) και των δύο χεριών ταυτόχρονα, 

όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Από τα αποτελέσματα φάνηκαν τα εξής: όσο μεγάλωνε 

η ηλικία καλυτέρευε η επίδοση τόσο του κάθε χεριού ξεχωριστά, όσο και των δύο 

χεριών μαζί. Το αριστερό χέρι φάνηκε να ελέγχεται καλύτερα από τους δεξιόχειρες 

συμμετέχοντες και η επίδοση του αριστερού χεριού, επίσης, ήταν καλύτερη στις 

μικρότερες ηλικίες. Στο διπλό χτύπημα μόνο η σταθερότητα του αριστερού χεριού 

βελτιώθηκε σημαντικά με την ηλικία, εκτός από τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες 

(κάτι που αποδίδεται σε ορμονικούς παράγοντες κατά την είσοδο στην εφηβεία). 

Επίσης οι δεξιόχειρες ήταν περισσότερο πλευριωμένοι από τους αριστερόχειρες, κάτι 

που οφείλονταν ίσως στο μικρό αριθμό των δεύτερων. Επιπλέον, η έντονη δεξιά 

πλευρίωση τόσο από τους δεξιόχειρες όσο και από τους υπόλοιπους, ίσως οφείλεται 

στον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει το αριστερό ημισφαίριο πάνω στην επίδοση 

των κινητικών λειτουργιών του χεριού. Οι ερευνητές ερμήνευσαν τα αποτελέσματα 

βασιζόμενοι σε νευρικούς μηχανισμούς (Hammond, 1990) και κινητικά προγράμματα 

των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, τα οποία ελέγχουν το προτιμώμενο χέρι (Glencross, 

Piek, & Barrett, 1995). Τέλος, η χρονική καθυστέρηση του μη προτιμώμενου χεριού 

στους δεξιόχειρες έδειξε να προκαλείται από το χρονικό φορτίο που είναι απαραίτητο 

για την αλληλεπίδραση των δύο ημισφαιρίων (Knyazeva, Kurganskaya, Kurgansky, 

Njiokiktjien, & Vildavsky (1994).  

Οι Serrien, Pogosyan, & Brown (2004a) διερεύνησαν τις νευρωνικές 

συσχετίσεις σε μία απόδοση ενός διπλού κινητικού έργου, χρησιμοποιώντας το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (electroencephalographic-EEG) ως μέτρο της 

λειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των φλοιωδών περιοχών. Τα εννιά (9) δεξιόχειρα 

άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα έκαναν ένα ρυθμικό χτύπημα με το δεξί τους 

χέρι και μια ισομετρική συστολή (δυνατή λαβή) με το αριστερό τους χέρι, με δύναμη 

που αντιστοιχούσε στο 20% της συνολικής τους δύναμης, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, 
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ενώ στις κινητικές περιοχές του εγκεφάλου τους είχαν τοποθετηθεί ηλεκτρόδια. Από 

τα ευρήματα φάνηκε ότι οι νευρικές αλληλεπιδράσεις που σχετίζονταν με το διπλό 

έργο ήταν αυξημένες, όπως επίσης και η ημισφαιρική ασυμμετρία στον κινητικό 

έλεγχο, όταν και τα δύο χέρια ενεργούσαν ταυτόχρονα. Το αριστερό ημισφαίριο είχε 

περισσότερη εμπλοκή και ο φλοιός προσαρμόστηκε σε ένα συγκεκριμένο τρόπο, 

καθώς στα σύγχρονα έργα (σε αντίθεση με τα διαδοχικά) απαιτούνταν ένας 

υψηλότερος βαθμός λειτουργικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των περιοχών του φλοιού. 

Τα αποτελέσματα ερμηνεύτηκαν ως εξής: το διπλό έργο απαιτεί αυξημένη 

λειτουργική συνδεσιμότητα σε σύγκριση με το σύνολο των ξεχωριστών/μονών 

έργων, κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι απαιτείται επιπλέον επεξεργασία πληροφοριών 

για να μπορεί να είναι διαχειρίσιμος ο συντονισμός των στοιχείων και αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα σε έργα που ξεκινούν ταυτόχρονα. Επιπλέον, η επεξεργασία του φλοιού που 

σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο έργο διαμορφώνεται από παράγοντες του ευρύτερου 

πλαισίου και όχι μόνο από το ίδιο το έργο (Serrien, Fisher, & Brown, 2003∙ Serrien, 

Pogosyan, Cassidy, & Brown, 2004∙ Serrien, Pogosyan, & Brown, 2004b). Αυτοί οι 

παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με περιβαλλοντικές σχέσεις, όπως η προσδοκία 

των αλλαγών σε μια κατάλληλη κινητική απόκριση ή σε πιο σχετικές με την 

οργάνωση και εκτέλεση του έργου σχέσεις. Το απλό κινητικό έργο επικεντρώνεται σε 

ένα εγκεφαλικό ημισφαίριο, ενώ το πιο περίπλοκο κινητικό έργο ελέγχεται από πιο 

ευρεία διανεμημένα σύνολα νευρώνων που περιλαμβάνουν και τα δύο ημισφαίρια.  

Οι Otte & van Mier (2006) μελέτησαν την απόδοση, αλλά και την εμφάνιση 

παρεμβολής, ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί χέρι, τα οποία εκτελούν ένα 

σύγχρονο και διαφορετικό έργο. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 δεξιόχειρα παιδιά 

ηλικίας 4-11 ετών. Για το διπλό έργο απαιτήθηκε από τα παιδιά να χτυπήσουν ένα 

στυλό πάνω στο θρανίο με το μη προτιμώμενο χέρι, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ενώ 

με το προτιμώμενο χέρι έπρεπε να ιχνηλατήσουν ένα κύκλο και ένα τετράγωνο. Η 

απόδοση ήταν καλύτερη στο προτιμώμενο χέρι, αλλά και αυτή του ενός χεριού ήταν 

ανώτερη της απόδοσης των δύο χεριών. Ο συντονισμός του διπλού έργου 

παρατηρήθηκε από την ηλικία των 4 ετών, ενώ όσο αυξανόταν η ηλικία των παιδιών, 

τόσο καλύτερη ήταν η επίδοση τους. Επίσης βρέθηκε ότι κατά την εκτέλεση 

κινήσεων με διαφορετική χρονική δυναμική μεταξύ των δύο χεριών {συνεχής 

(κύκλος) και διακριτή (χτύπημα)} η απόδοση του προτιμώμενου χεριού μειωνόταν 

περισσότερο συγκριτικά με τις κινήσεις που είχαν παρόμοια χρονική δυναμική 

{διακριτή (χτύπημα) και ασυνεχής (τετράγωνο)}. Επιπλέον όταν το χτύπημα γινόταν 
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με το μη προτιμώμενο χέρι, η παρέμβαση του σχεδιασμού των σχημάτων δεν την 

επηρέαζε. Τέλος, φάνηκε ότι το ποσοστό της παρεμβολής μεταξύ των χεριών δεν είχε 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες. Για την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων αναφέρεται πως η παρεμβολή μεταξύ των χεριών εξηγείται από τη 

θεωρία του «κινητικού προγραμματισμού» (Schmidt & Lee, 2005), σύμφωνα με την 

οποία ένα ξεχωριστό κινητικό πρόγραμμα ελέγχει κάθε δράση. Έτσι όταν τα δύο 

χέρια εκτελούν διαφορετικές κινήσεις το καθένα, δύο κινητικά προγράμματα είναι 

ταυτόχρονα ενεργά και εμπλέκονται το ένα με το άλλο. Η περισσότερη εμπλοκή του 

παραπάνω σχήματος ήταν στον κύκλο. Τέλος, τα έργα που γίνονται και με τα δύο 

χέρια και αφορούν χρονική σύζευξη, υποβοηθούνται από υποφλοιώδεις περιοχές ή 

από το πρόσθιο τμήμα του μεσολοβίου. 

Η συνοπτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα.  

Συγγραφείς Σκοπός Δείγμα Εργαλεία Αποτελέσματα Ερμηνεία 

Peters, Μ. (1977). 
Simultaneous 

performance of 
two motor 

activities: the 
factor of timing. 
Neuropsycholo-
gia, 15, 461-465. 

 

Μελετήθηκε η 
επίδραση του 

ρυθμού στην 
ταυτόχρονη 

εκτέλεση δύο 
κινητικών 
πράξεων 

298 άτομα 
 

Στο διπλό 
κινητικό έργο:  
150  φοιτητές: 

-120άντρες 
-30 γυναίκες 

 
Μόνο  

12αριστερόχειρ
ες: 

6 άντρες, 
6 γυναίκες 

Μέτρηση 
πλευρίωσης μέσω 

απόδοσης σε 
οκτώ (8) 

δραστηριότητες. 
 

3 πειράματα 
διαβαθμισμένης 

δυσκολίας: 
-2 πειράματα 
κινητικού με 

λεκτικό έργο & 
-1 πείραμα διπλού 
κινητικού έργου 

Το 10% του δείγματος 
ανταπεξήλθε στο έργο (14 

δεξιόχειρες και 1 
αριστερόχειρας). 

Όλοι οι δεξιόχειρες που 
μπόρεσαν να εκτελέσουν τη 
δοκιμασία, ήταν καλύτεροι 
στο χτύπημα με το δεξί χέρι 
& στο κράτημα του ρυθμού 

με το αριστερό χέρι. 
 

-Το ένα από τα δύο έργα 
επιτρέπει  κάποια ευελιξία 

στο ρυθμό. 
- Στους δεξιόχειρες το 
αριστερό ημισφαίριο 

κυριαρχεί στους κινητικούς 
ρυθμούς, ενώ το δεξί 

ημισφαίριο το ακολουθεί, 
αναστέλλοντας τη λειτουργία 

του. 
-Ο προγραμματισμός 

μεμαθημένων ακολουθιών 
κινήσεων των άνω άκρων 

είναι λειτουργία του 
ημισφαιρίου της ομιλίας, 
ανεξαρτήτως προτίμησης 

χεριού. Άρα πιθανόν ο 
αυστηρός ρυθμός παράγεται 

στο αριστερό ημισφαίριο. 

-Η πολυπλοκότητα έργου & 
η προσοχή εμπλέκονται στη 

δυσκολία εκτέλεσης του 
έργου. 

Njiokiktjien, C., 
De Sonneville, 
L., Hessels, M., 

Kurgansky, A., 
Vildavsky, V.  & 

Vranken, M. 
(1997).  

Unimanual and 
Bimanual 

Simultaneous 
Fingertapping in 
Schoolchildren: 

Developmental 
Aspects and Hand 
Preference related 

Asymmetries. 

Η διερεύνηση 
στη σύγχρονη 

απόδοση 

χτυπήματος 
δακτύλων 

(δύο χεριών) 
μέσω 

ανάλυσης 
υπολογιστή. 

233 παιδιά (4,5-
12,5 ετών) 

 

131 αγόρια 
& 

102 κορίτσια 

Έξι (6) κινητικά 
έργα καθόρισαν 
την πλευρίωση 

 

Η ηλικία είχε επίδραση 
στην επίδοση. 

Καλύτερη πλευρίωση των 

δεξιόχειρων. 
Καμία διαφορά μεταξύ των 

φύλων. 
Στις μικρές ηλικίες 

καλύτερη η επίδοση του 
αριστερού χεριού (στο 

διπλό έργο) 
 
 

Νευρικοί μηχανισμοί και 
κινητικά προγράμματα των 
εγκεφαλικών ημισφαιρίων 

σχετίζονται με την κινητική 
λειτουργία ελέγχοντας το 

προτιμώμενο χέρι. 
Το απαραίτητο-για την 

αλληλεπίδραση των δύο 
ημισφαιρίων-  χρονικό 

φορτίο προκαλεί χρονική 
καθυστέρηση στο μη 

προτιμώμενο χέρι. 
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Πίνακας 1. Συνοπτική ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

  

Laterality: 
Asymmetries of 
Body, Brain and 

Cognition, 2, 

117-135. 

Serrien, D.J., 
Pogosyan, A.H., 
Brown, P. (2004) 
Cortico-cortical 

coupling patterns 
during dual task 

performance. 
Experimental 

Brain Research, 
157, 79-84. 

 

Μελέτησαν τη 
συσχέτιση 

νευρώνων σε  
απόδοση 

διπλού έργου 
χρησιμοποιώ-

ντας 
ηλεκτροεγκε-

φαλική 
συσχέτιση 

(electroenceph
alographic 
correlation- 

EEG 
CORRELATI

ON) ως μέτρο 
της 

λειτουργικής 
σύνδεσης 

μεταξύ των 
περιοχών του 

φλοιού 

9 δεξιόχειρα 
άτομα 

-Καταγραφή 2 
διαφορετικών 

κινήσεων και των 
δύο χεριών, σε 

δύο διαφορετικές 
συνθήκες: α) 

ταυτόχρονα και β) 
διαδοχικά 

-Τοποθέτηση 
ηλεκτροδίων στις 
κινητικές περιοχές 

του εγκεφάλου 

-Αύξηση των νευρικών 
αλληλεπιδράσε-ων και της 
ημισφαιρικής ασυμμετρίας 
στον κινητικό έλεγχο, κατά 

τη διάρκεια του διπλού 
έργου. 

-Περισσότερη εμπλοκή του 
αριστερού ημισφαιρίου στο 
διπλό έργο και προσαρμογή 

του φλοιού σε ένα 
συγκεκριμένο τρόπο. 

- Το διπλό έργο απαιτεί 
αυξημένη λειτουργική 

συνδεσιμότητα σε σχέση με 
ένα μονό έργο 

-Η επεξεργασία του φλοιού 
για συγκεκριμένο έργο 

διαμορφώνεται από 
παράγοντες του ευρύτερου 

πλαισίου. 
- Το απλό κινητικό έργο 
επικεντρώνεται σε ένα 

εγκεφαλικό ημισφαίριο, ενώ 
το περίπλοκο κινητικό έργο 

ελέγχεται από πιο ευρεία 
διανεμημένα σύνολα 

νευρώνων που 
περιλαμβάνουν και τα δύο 

ημισφαίρια. 
 

Otte, E., van 
Mier, H.I. (2006). 

Bimanual 
interference in 

children 
performing a dual 

motor task. 
Human 

Movement 

Science, 25, 678-
693. 

 

Διερευνήθηκε 
η απόδοση και 
η παρεμβολή 
μεταξύ του 

αριστερού και 
του δεξιού 
χεριού,  τα 

οποία 
εκτελούν 

διπλό, 
διαφορετικό 
ταυτόχρονο 

έργο. 

40 δεξιόχειρα 
παιδιά 

Ηλικίες: 4-11 
ετών 

Ερωτηματολό-γιο 
προτίμησης 

χεριού  Briggs & 
Nebes (1975) 

-Καλύτερη απόδοση στο 
προτιμώμενο χέρι 

-Ανώτερη απόδοση του 
ενός χεριού (συγκριτικά με 

τα δύο χέρια) 
-Συντονισμός του διπλού 
έργου από τα 4 ηλικιακά 

έτη 
-Με την αύξηση της 

ηλικίας, καλυτέρευση της 
επίδοσης 

-Δυσκολία συνδυασμού 
κινήσεων με ανόμοια 
δυναμική χρονισμού 

- Όταν το χτύπημα γινόταν 
με το μη προτιμώμενο χέρι, 

η παρέμβαση του 

σχεδιασμού των σχημάτων 
δεν την επηρέαζε. 

- Πιο έντονη παρεμβολή 
στον κύκλο παρά στο 

τετράγωνο 
-Το ποσοστό παρεμβολής 

δεν είχε σημαντική διαφορά 
στις ηλικιακές ομάδες 

Ένα ξεχωριστό κινητικό 
πρόγραμμα ελέγχει κάθε 

δράση. Έτσι σε διαφορετικές 
κινήσεις των δύο χεριών 
υπάρχει εμπλοκή μεταξύ 

τους. 
- τα έργα που γίνονται και με 

τα δύο χέρια και αφορούν 
χρονική σύζευξη, 

υποβοηθούνται από 
υποφλοιώδεις περιοχές ή από 

το πρόσθιο τμήμα του 
μεσολοβίου. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως και σήμερα οι έρευνες που μελετούν 

τη σύγχρονη εκτέλεση δύο κινητικών έργων σε συνάρτηση με την προτίμηση χεριού 

και έγκεινται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι περιορισμένες. Παράδοξο δε, είναι το 

γεγονός ότι μετά από μια περίοδο σαράντα σχεδόν ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας 

έχουν εντοπιστεί οι έρευνες της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης, την τελευταία 

δεκαετία δεν έχει εντοπιστεί καμία έρευνα, που να μελετά το διπλό κινητικό έργο σε 

συνάρτηση με την πλευρίωση. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η διεθνής βιβλιογραφία 

παρουσιάζει καμπή τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα. 

Συγκεκριμένα, λοιπόν, βρέθηκαν μόνο τέσσερις μελέτες, αυτές των Peters (1977), 

Njiokiktjien και συν. (1997), Serrien και συν. (2004a), Otte & van Mier (2006), οι 

οποίες αναφέρονται στη σύγχρονη εκτέλεση διπλών κινητικών έργων και σχετίζονται 

με την προτίμηση του χεριού. 

Όσον αφορά στο δείγμα υπάρχει ποικιλία, καθώς στην έρευνα του Peters (1977) 

συμμετείχαν 150 φοιτητές (χωρίς να αναφέρεται το ηλικιακό τους εύρος), στην 

έρευνα των Njiokiktjien και συν. (1997) συμμετείχαν 233 παιδιά ηλικίας 4,5-12,5 

ετών, στην έρευνα των Serrien και συν. (2004a) συμμετείχαν 9 μόνο συμμετέχοντες, 

χωρίς να δίνεται κάποια περαιτέρω πληροφορία για αυτούς, ενώ τέλος οι Otte & van 

Mier (2006) είχαν στην έρευνά τους 40 παιδιά ηλικίας 4-11 ετών. Οι δύο λοιπόν από 

τις τέσσερις έρευνες είχαν ως συμμετέχοντες παιδιά σχολικής ηλικίας. 

Στο σύνολο των παραπάνω ερευνών αξιολογήθηκε η προτίμηση χεριού ως 

δείκτης λειτουργικής εγκεφαλικής ασυμμετρίας και έγινε χρήση ποικίλων μεθόδων 

για την εκτίμησή της. Στην έρευνα του Peters (1977) οι συμμετέχοντες θεωρούνταν 

δεξιόχειρες αν εκτελούσαν και τις οκτώ δραστηριότητες (Lomas & Kimura, 1976) 

που αναφέρονται παρακάτω με το δεξί τους χέρι. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν οι 

εξής: πέταγμα μιας μπάλας, βρώση σούπας με κουτάλι, βούρτσισμα δοντιών, 

χτένισμα κώμης, κόψιμο ψωμιού, ταλάντευση μιας ρακέτας του τένις, χτύπημα ενός 

καρφιού με σφυρί και γράψιμο ονόματος του εκάστοτε συμμετέχοντα. Οι Njiokiktjien 

και συν. (1997) χρησιμοποίησαν, επίσης, έξι έργα για να καθορίσουν την πλευρίωση 

(γραφή με μολύβι, βούρτσισμα κώμης, βούρτσισμα δοντιών, κοπή χαρτιού με ψαλίδι, 

χρήση κουταλιού για φαγητό, χτύπημα ενός φανταστικού καρφιού με σφυρί). Οι ίδιοι 

θεώρησαν ότι η παραπάνω προσαρμογή ταίριαζε καλύτερα στο ηλικιακό φάσμα των 

συμμετεχόντων, για αυτό και δεν χρησιμοποίησαν κάποιο γνωστό ερωτηματολόγιο 

πλευρίωσης. Οι Serrien και συν. (2004a) δε διευκρινίζουν τον τρόπο καθορισμού της 
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προτίμησης χεριού και τέλος, οι Otte & van Mier (2006) χρησιμοποίησαν το 

ερωτηματολόγιο προτίμησης χεριού των Briggs & Nebes (1975) τροποποιημένο κατά 

δύο καταστάσεις («βρώση με κουτάλι» και «κράτημα μαχαιριού κατά το βουτύρωμα 

ψωμιού») για να είναι πιο κατάλληλο για παιδιά σχολικής ηλικίας.  

Οι ερευνητές μελέτησαν την πλευρίωση χεριού σε συνδυασμό με το σύγχρονο 

διπλό κινητικό έργο σε τέσσερις διαφορετικές μελέτες. Ο Peters (1970) μελέτησε την 

επίδραση του ρυθμού στην εκτέλεση δύο σύγχρονων κινητικών έργων χτυπήματος, οι 

Njiokiktjien και συν. (1997) αξιολόγησαν τη σύγχρονη επίδοση των χεριών σε έργο 

χτυπήματος μέσω ανάλυσης υπολογιστή, οι Serrien και συν. (2004a) 

χρησιμοποιώντας ηλεκτροεγκεφαλογράφημα μελέτησαν τη λειτουργική σύνδεση 

νευρώνων στις περιοχές του φλοιού, σε διπλό κινητικό έργο, ενώ τέλος οι Otte & van 

Mier (2006) μελέτησαν την εμφάνιση της παρέμβασης και των δύο χεριών, σε παιδιά 

που εκτελούν ένα διπλό κινητικό έργο, κατά τη διάρκεια του οποίου κάθε χέρι εκτελεί 

διαφορετική εργασία. 

Όσον αφορά στα ευρήματα, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση η έρευνα του 

Peters (1970) καταδεικνύει ότι τα σύγχρονα κινητικά έργα είναι δύσκολα, κάτι που 

επιβεβαιώνει και η έρευνα των Otte & van Mier (2006), η οποία επισημαίνει την 

ύπαρξη μεγαλύτερης δυσκολίας των σύγχρονων έργων σε σχέση με τα έργα του ενός 

χεριού. Επιπλέον, υπάρχει συμφωνία στα ευρήματα των Njiokiktjien και συν. (1997) 

και Otte & van Mier (2006), τα οποία καταδεικνύουν ότι η ηλικία παίζει σημαντικό 

ρόλο στην απόδοση του σύγχρονου έργου. Επίσης, σύμφωνα με τον Peters (1970) οι 

δεξιόχειρες έχουν καλύτερη επίδοση σε σχέση με τους αριστερόχειρες και το φύλο 

παίζει ρόλο, καθώς οι άντρες είναι καλύτεροι σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ οι 

Njiokiktjien και συν. (1997) αναφέρουν ότι οι δεξιόχειρες είναι πιο πλευριωμένοι σε 

σχέση με τους αριστερόχειρες. Τέλος από τους Serrien και συν. (2004a) αναφέρεται η 

αυξημένη νευρική αλληλεπίδραση και η εμπλοκή του αριστερού ημισφαιρίου, ενώ 

από τους Otte & van Mier (2006), εντοπίζεται η σημαντικότητα της χρονικής 

δυναμικής πάνω στην εκτέλεση σύγχρονων κινητικών έργων. 

Στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων υπάρχει σύγκλιση κάποιων ερευνών, καθώς 

οι Peters (1970) και Njiokiktjien και συν. (1997) αναφέρονται στον πρωταγωνιστικό 

ρόλο του αριστερού ημισφαιρίου, το οποίο ελέγχει τις κινητικές λειτουργίες των 

δεξιόχειρων ανθρώπων, καθώς επίσης και οι έρευνες των Otte & van Mier (2006) και 

Serrien και συν. (2004a) αναφέρονται στα δύο ξεχωριστά εγκεφαλικά ημισφαίρια που 
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παρουσιάζουν αυξημένη λειτουργική συνδεσιμότητα και καταδεικνύουν ότι υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους.  

 Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η αμφισημία των αποτελεσμάτων συνδέεται 

στενά με ποικίλους και βασικούς παράγοντες που κυριαρχούν στις παραπάνω 

έρευνες. Παρότι υπάρχει ένα κοινό σημείο σε αυτές, το οποίο δεν είναι άλλο από το 

διπλό κινητικό έργο και η προτίμηση χεριού, εν τούτοις διαπιστώνονται σημαντικές 

διαφορές που σχετίζονται με το γενικότερο σχεδιασμό και την εφαρμογή των 

ερευνών. Η μεγάλη απόκλιση και η διαφορετικότητα στη σύνθεση και στο μέγεθος 

των δειγμάτων, η ανομοιογένεια των χρησιμοποιηθέντων εργαλείων μέτρησης 

προτίμησης και επίδοσης χεριού, όπως επίσης και οι διαφορετικοί τρόποι συλλογής 

και ανάλυσης των δεδομένων είναι παράγοντες που δημιουργούν σημαντικά 

προβλήματα και δυσκολίες στη σύγκριση των μελετών μεταξύ τους, για την εξαγωγή 

ασφαλών και τεκμηριωμένων συμπερασμάτων, που σχετίζονται τόσο με τις 

θεωρητικές, όσο και με τις εφαρμοσμένες προεκτάσεις και αφορούν τη συσχέτιση 

προτίμησης χεριού και επίδοσης στο σύγχρονο κινητικό έργο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η παρούσα εργασία σχεδιάστηκε για να διαπιστωθεί κατά πόσο η προτίμηση 

χεριού παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης επηρεάζει τη σύγχρονη εκτέλεση δύο 

κινητικών έργων.  

 

Σημασία της έρευνας 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει επιστημονικό ενδιαφέρον τόσο σε θεωρητικό 

όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Σε θεωρητικό επίπεδο εμβαθύνουμε στις έννοιες 

της σύγχρονης εκτέλεσης του διπλού κινητικού έργου, της πλευρίωσης και της 

προτίμησης χεριού, ενώ οι εφαρμοσμένες προεκτάσεις της συνδέονται με τη γνώση 

που θα προκύψει από τη διερεύνηση της σύνδεσης προτίμησης χεριού και σύγχρονης 

εκτέλεσης δύο κινητικών έργων, κάτι το οποίο αποτελεί ξεχωριστό ενδιαφέρον, αν 

αναλογιστούμε ότι ελάχιστοι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το παρόν ερευνητικό 

ζήτημα.  

Η αναγνώριση των δυνατοτήτων των μαθητών και των μαθητριών που 

σχετίζονται με την προτίμηση χεριού και τις σχολικές και εξωσχολικές 

δραστηριότητες θα βοηθήσει στη διέγερση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με στόχο 

την υιοθέτηση πρακτικών τόσο από τους εκπαιδευτικούς που έρχονται σε άμεση 

επαφή με το παιδί, όσο και από το οικογενειακό του περιβάλλον, για την προαγωγή 

της δημιουργικής και βιωματικής μάθησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και 

δεξιότητες των παιδιών, με τη χρήση και των δύο χεριών. 

Το παραπάνω είναι πολύ σημαντικό τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και να καλυτερεύσουν τη διδασκαλία τους. Κάτι 

ανάλογο ισχύει και για τους γονείς, που μπορούν να δημιουργήσουν δραστηριότητες 

για τη σφαιρική ανάπτυξη των παιδιών τους. Το δε εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να 

δημιουργήσει νέα, συμπληρωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία να 

λαμβάνουν υπ’ όψιν τις προτιμήσεις χεριού των μαθητών και έτσι να στοχεύουν στην 

καλυτέρευση τόσο των σχολικών επιδόσεων τους, όσο και στην ολόπλευρη ανάπτυξή 

τους. 
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Οριοθετήσεις  

Στην παρούσα εργασία συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες, ηλικίας από 6 

έως 13 ετών, οι οποίοι φοιτούσαν στην Πρώτη έως και στην Έκτη τάξη δημοσίων 

δημοτικών σχολείων, αστικών περιοχών της Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής 

Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες ήταν παιδιά τυπικά αναπτυσσόμενα, με μητρική 

γλώσσα την ελληνική, χωρίς νοητικά, ψυχικά ή κινητικά προβλήματα. Η προτίμηση 

χεριού των παιδιών αξιολογήθηκε μόνο με το ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς των 

Briggs & Nebes (1975). Τέλος, για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας μας, τα 

παιδιά δοκιμάστηκαν σε δύο σύγχρονα κινητικά έργα, τα οποία έγιναν με το 

προτιμώμενο και το μη προτιμώμενο χέρι τους. 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ερευνητικές υποθέσεις 

1
η
 Υπόθεση: «Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, στα λάθη κατά τη 

σύγχρονη εκτέλεση δύο κινητικών έργων μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού σε αριστερόχειρα και δεξιόχειρα αγόρια και κορίτσια 

διαφορετικών τάξεων του δημοτικού σχολείου». 

2
η
  Υπόθεση: «Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη διαφορά των λαθών, 

στα λάθη κατά τη σύγχρονη εκτέλεση δύο κινητικών έργων μεταξύ του 

προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού σε αριστερόχειρα και δεξιόχειρα αγόρια 

και κορίτσια διαφορετικών τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

Συμμετέχοντες  

Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 424 άτομα (212 αγόρια και 212 κορίτσια), 

ηλικίας από 6 έως 13 ετών (M=9,49, SD±1,71), μαθητές δημοτικού σχολείου που 

φοιτούσαν από την Α΄ έως και τη ΣΤ΄ τάξη (M=3,65, SD±1,69) σε σχολικές μονάδες 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα 

εντός του νομού Θεσσαλονίκης. Εκ του συνόλου του δείγματος των αγοριών 106 

μαθητές ήταν αριστερόχειρες και 106 δεξιόχειρες, όπως αντιστοίχως και από το 

σύνολο του δείγματος των κοριτσιών (106 αριστερόχειρες και 106 δεξιόχειρες).  
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Η δειγματοληψία ήταν διαθέσιμη/βολική και έγινε μετά από επίσκεψη 

διερεύνησης της ερευνήτριας σε διάφορες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης. Επισκεφθήκαμε (η ερευνήτρια και ένας 

βοηθός) εικοσιπέντε (25) 12/θέσια Δημοτικά Σχολεία και δεκαπέντε (15) 6/θέσια 

Δημοτικά Σχολεία, κάνοντας μια προκαταρκτική έρευνα, μοιράζοντας 7.100 

ερωτηματολόγια προτίμησης χεριού των Briggs & Nebes (1975) {το οποίο αποτελεί 

μια τροποποιημένη μορφή του ερωτηματολογίου προτίμησης χεριού της Annett 

(1978)}. Στη συνέχεια επιστρέψαμε στα σχολεία, συλλέξαμε τα ερωτηματολόγια και 

κατόπιν ανάλυσης αυτών καταλήξαμε στο τελικό δείγμα της εργασίας μας.  

 Για όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα υπήρξε ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους, μετά από σχετικό δελτίο ενημέρωσης 

που τους εδόθη. Κανένας/καμία από τους συμμετέχοντες δεν αντιμετώπιζε κινητικό 

πρόβλημα προερχόμενο από τραυματισμό, νόσημα ή πάθηση, ούτε είχε 

αισθητηριακές διαταραχές, ενώ δεν υπήρξε αναφορά από κανένα παιδί για 

μετατόπιση προτίμησης χεριού λόγω κοινωνικών, εξωγενών ή άλλων παραγόντων.  

Η συμμετοχή όλων των ατόμων ήταν εθελοντική και ανώνυμη. Η λήψη των 

μαθητών/μαθητριών πραγματοποιήθηκε σε αίθουσες των σχολικών μονάδων που 

συμπεριλήφθησαν στη μελέτη. 

 

Όργανα μέτρησης 

Για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 

τα ακόλουθα μέσα: 

1. Ερωτηματολόγιο προτίμησης χεριού των Briggs & Nebes (1975) (βλ. 

Παράρτημα 1), το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με το χέρι προτίμησης 

των ατόμων σε μια σειρά δώδεκα (12) αντιληπτικοκινητικών δεξιοτήτων, κατά 

τις οποίες ζητείται από το άτομο να δηλώσει την προτίμηση του πιο επιδέξιου 

χεριού σε κάθε μια από αυτές (για παράδειγμα κατά το βούρτσισμα των δοντιών, 

όταν επιρρίπτεται μια μπάλα σε ένα στόχο, όταν μοιράζονται χαρτιά κ.α.). Οι 

απαντήσεις περιελάμβαναν τις παρακάτω επιλογές: α) «πάντα το αριστερό χέρι», 

β) «συνήθως το αριστερό χέρι», γ) «και τα δύο χέρια», δ) «συνήθως το δεξί 

χέρι», ε) «πάντα το δεξί χέρι». 

Οι δύο επιπλέον ανοιχτές ερωτήσεις αφορούσαν στην οικογενή αριστεροχειρία 

και την πιθανότητα μετατόπισης της προτίμησης χεριού λόγω εξωγενών ή ενδογενών 
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παραγόντων (παραδείγματος χάριν πίεση από γονείς ή δασκάλους, τραυματισμούς, 

κακώσεις κατά τη βρεφική ηλικία, σοβαρά προβλήματα υγείας κ.α.).  

2. Δοκιμασία λαβυρίνθου (βλ. Παράρτημα 2). 

3. Ηλεκτρονικός μετρονόμος. 

4. Ηλεκτρονικό χρονόμετρο χειρός. 

5. Στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 23.0 for Windows. 

 

Διαδικασία  

Οι σχολικές μονάδες που επιλέχθηκαν αρχικά με απλή τυχαία δειγματοληψία 

βρίσκονταν στις δυτικές, κεντρικές και ανατολικές περιοχές του νομού 

Θεσσαλονίκης. Έπειτα από τη συλλογή των ερωτηματολογίων προτίμησης χεριού 

από τις σχολικές μονάδες, επιστρέψαμε σε αυτές για τη διεκπεραίωση της 

ερευνητικής διαδικασίας. Η επιλογή των μαθητών (βολική δειγματοληψία) βασίστηκε 

εξ’ αρχής στους αριστερόχειρες μαθητές που αναδείχθηκαν από την πρώτη φάση της 

έρευνας, καθώς αυτοί αποτέλεσαν το 3% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού και 

στη συνέχεια ολοκληρώθηκε με τους δεξιόχειρες μαθητές (κατ’ αντιστοιχία φύλου 

και ηλικίας των αριστερόχειρων), οι οποίοι αποτελούσαν και την πλειοψηφία των 

μαθητών. 

Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από την ερευνήτρια σχετικά με το σκοπό 

της παρούσας εργασίας, καθώς και για την προγραμματισμένη διαδικασία της 

εκπόνησής της. Δόθηκαν τα σχετικά σημειώματα στους γονείς και κηδεμόνες, στα 

οποία αναλύονταν ο σκοπός της εργασίας και η διαδικασία. Σε αυτά υπήρχε η 

δήλωση επιβεβαίωσης της συμμετοχής των μαθητών (βλ. Παράρτημα 3). Ελάχιστοι 

ήταν οι γονείς που δεν επέτρεψαν στα παιδιά τους να συμμετέχουν στην εργασία και 

συνεπώς δεν έλαβαν μέρος σε αυτή. 

Όταν παρελήφθησαν οι απαραίτητες δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών, 

επιλέχθηκαν οι αριστερόχειρες, καθώς και αντίστοιχο δείγμα δεξιόχειρων μαθητών 

από κάθε τάξη (τόσο στο φύλο όσο και στην ηλικία). Η ερευνήτρια μαζί με το κάθε 

παιδί πήγαιναν σε κάποιο χώρο του σχολείου, ο οποίος ήταν διαφορετικός από τη 

σχολική του αίθουσα, έτσι ώστε να ήταν διασφαλισμένη η ησυχία και τα παιδιά να 

επικεντρωθούν στη δοκιμασία. Κάθε συμμετέχων εξετάστηκε ατομικά παρουσία της 

ερευνήτριας και ενός ακόμη-απαραίτητου-βοηθού για το συντονισμό της διαδικασίας. 

Μετά τις διευκρινίσεις που δίνονταν από την ερευνήτρια, οι συμμετέχοντες 

προχωρούσαν στη δοκιμασία του λαβυρίνθου. Ο μέσος χρόνος εκτέλεσης των δύο 
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κινητικών έργων, διαρκούσε περίπου πέντε λεπτά της ώρας και η συνολική διάρκεια 

της δοκιμασίας για το κάθε παιδί διαρκούσε δέκα περίπου λεπτά. 

 

Για τη δοκιμασία του λαβυρίνθου οι οδηγίες που δινόταν στα παιδιά ήταν οι 

εξής:  

1. Πρέπει να συμπληρωθεί και με τα δύο χέρια, εναλλάξ. 

2. Η συμπλήρωσή του πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και όσο το 

δυνατόν καλύτερα (να μην βγαίνει ο μαρκαδόρος έξω από τα τοιχώματα ή να 

τα ακουμπάει). 

3. Το χέρι το οποίο δεν γράφει, θα πρέπει να χτυπάει στο ρυθμό του μετρονόμου 

(60 χτυπήματα/λεπτό). 

Η ερευνήτρια αφού παρουσίαζε το λαβύρινθο, έδειχνε τον ηλεκτρονικό 

μετρονόμο στο μαθητή, επιδεικνύοντας το τέμπο στο οποίο έπρεπε να «χτυπάει» 

ρυθμικά το χέρι του. Κάθε μαθητής έκανε δοκιμαστικά μερικά χτυπήματα στο ρυθμό 

του μετρονόμου λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η δοκιμασία μαζί με την 

ερευνήτρια, για να είναι σίγουρο ότι το χτύπημά του θα συνέπιπτε με το ρυθμό του 

μετρονόμου. Με το σύνθημα που έδινε η ερευνήτρια, ο μαθητής ξεκινούσε τη 

δοκιμασία του λαβυρίνθου με το ένα χέρι, ενώ παράλληλα έπρεπε να «χτυπάει» 

ρυθμικά το άλλο του χέρι πάνω στο γραφείο, σύμφωνα με το ρυθμό που έδινε ο 

μετρονόμος. Το κάθε παιδί μπορούσε να επιλέξει ελεύθερα το χέρι με το οποίο θα 

ξεκινήσει. Παράλληλα, ο βοηθός της ερευνήτριας ήταν υπεύθυνος για την έναρξη και 

λήξη του χρονομέτρου. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας δινόταν λεκτική 

υπενθύμιση από την ερευνήτρια στο μαθητή, εάν αυτός σταματούσε να χτυπάει το 

χέρι του (δίνοντας την αμέριστη προσοχή του στη συμπλήρωση του λαβυρίνθου) ή 

εάν χτυπούσε σε διαφορετικό ρυθμό από αυτόν του μετρονόμου (πιο γρήγορα ή πιο 

αργά). Μετά το πέρας της δοκιμασίας για το κάθε χέρι ξεχωριστά, ο βοηθός 

σταματούσε το χρονόμετρο και κατέγραφε το χρόνο που έδειχνε πάνω στην κόλλα 

(με το λαβύρινθο) του κάθε μαθητή. Έγινε ατομική καταγραφή του χρόνου με το δεξί 

χέρι και με το αριστερό χέρι, ενώ επίσης στη διάρκεια της ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων καταμετρήθηκαν τα λάθη που έγιναν από το κάθε χέρι ξεχωριστά.  

 

Διάρκεια της εργασίας 

Η προκαταρκτική διαδικασία εύρεσης σχολείων και μοιράσματος των 

ερωτηματολογίων προτίμησης χεριού, για την επιλογή του τελικού δείγματος 
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διήρκησε περίπου τέσσερις (4) εβδομάδες {από αρχές Φεβρουαρίου 2015 έως τέλη 

Φεβρουαρίου 2015}. Η διαδικασία συλλογής των ερωτηματολογίων και εκτέλεσης 

των έργων από το σύνολο του δείγματος διήρκησε έντεκα (11) περίπου εβδομάδες 

{από αρχές Μαρτίου του έτους 2015 έως και αρχές Ιουνίου του 2015}. 

 

Στατιστική ανάλυση  

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM 

SPSS Statistics 23.0 for Windows. Χρησιμοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική 

στατιστική ανάλυση. Περιγραφική στατιστική ανάλυση έγινε για την περιγραφή των 

χαρακτηριστικών του δείγματος και των μεταβλητών, για την οποία 

χρησιμοποιήθηκαν μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, συχνότητες και σχετικές 

συχνότητες. Για τον έλεγχο των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε επαγωγική στατιστική 

ανάλυση.  

Αναλυτικότερα: για τον έλεγχο της πρώτης υπόθεσης (συμπεριλαμβανομένων 

και των υπό-υποθέσεων) πραγματοποιήθηκαν T-test για τη μεταβλητή των λαθών. 

Επίσης πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές συγκρίσεις με ανάλυση διακύμανσης n-way 

ANOVA (με τρεις μεταβλητές: φύλο, τάξη και χέρι). Το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας (P) ορίστηκε στο 0,05. Στην 1
η
 υπόθεση έγιναν ξεχωριστές 

αναλύσεις για το φύλο, την ηλικία και την προτίμηση χεριού όλων των μαθητών του 

δείγματος. Επίσης, στη 2
η
 υπόθεση  έγιναν ξεχωριστές αναλύσεις για το φύλο, την 

ηλικία και τις διαφορές των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και του μη 

προτιμώμενου χεριού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Στην εργασία έλαβαν μέρος συνολικά 424 παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης (212 

αγόρια και 212 κορίτσια). Τα 212 άτομα από το σύνολο του δείγματος ήταν 

αριστερόχειρες και 212 δεξιόχειρες. Τόσο από τα αγόρια όσο και από τα κορίτσια 

κάθε τάξης λήφθηκε ίσος αριθμός αριστερόχειρων και δεξιόχειρων. 

Στην Α΄ τάξη φοιτούσαν 60 παιδιά, σε ποσοστό 14,2% επί του συνολικού 

πληθυσμού {30 αγόρια (15 αριστερόχειρες & 15 δεξιόχειρες) και 30 κορίτσια (15 

αριστερόχειρες & 15 δεξιόχειρες)}, στη Β΄ τάξη φοιτούσαν 68 παιδιά, σε ποσοστό 

16% επί του συνολικού πληθυσμού {34 αγόρια (17 αριστερόχειρες & 17 δεξιόχειρες) 

και 34 κορίτσια (17 αριστερόχειρες & 17 δεξιόχειρες)}, στη Γ΄ τάξη φοιτούσαν 60 

παιδιά, σε ποσοστό 14,2% επί του συνολικού πληθυσμού {30 αγόρια (15 

αριστερόχειρες & 15 δεξιόχειρες) και 30 κορίτσια (15 αριστερόχειρες & 15 

δεξιόχειρες)}, στη Δ΄ τάξη φοιτούσαν 88 παιδιά, σε ποσοστό 20,8% επί του 

συνολικού πληθυσμού {44 αγόρια (22 αριστερόχειρες & 22 δεξιόχειρες) και 44 

κορίτσια (22 αριστερόχειρες & 22 δεξιόχειρες)}, στην Ε΄ τάξη φοιτούσαν 68 παιδιά, 

σε ποσοστό 16% επί του συνολικού πληθυσμού {34 αγόρια (17 αριστερόχειρες & 17 

δεξιόχειρες) και 34 κορίτσια (17 αριστερόχειρες & 17 δεξιόχειρες)}και τέλος, στη 

ΣΤ΄ τάξη φοιτούσαν 80 παιδιά, σε ποσοστό 18,9% επί του συνολικού πληθυσμού {40 

αγόρια (20 αριστερόχειρες & 20 δεξιόχειρες) και 40 κορίτσια (20 αριστερόχειρες & 

20δεξιόχειρες)}.  

Όσον αφορά στο ηλικιακό φάσμα, 5 παιδιά (1,2%) ήταν 6 ετών, 13 παιδιά είχαν 

την ηλικία των 6,5 ετών (3,1%), 40 παιδιά ήταν 7 ετών (9,4%), 22 παιδιά ήταν 7,5 

ετών (5,2%), 47 παιδιά (11,1%) ήταν 8 ετών, 23 παιδιά είχαν την ηλικία των 8,5 ετών 

(5,4%), 42 παιδιά είχαν την ηλικία των 9 ετών (9,9%), 15 παιδιά ήταν 9,5 ετών 

(3,5%), 75 παιδιά ήταν 10 ετών (17,7%), 11 παιδιά ήταν 10,5 ετών (2,6%), 62 παιδιά 

ήταν 11 ετών (14,6%), 5 παιδιά είχαν την ηλικία των 11,5 ετών (1,2%), 63 παιδιά 

ήταν στην ηλικία των 12 ετών (14,9%) και τέλος ένα παιδί είχε την ηλικία των 13 

ετών (0,2%). Ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών 6 έως 13 ετών ήταν M=9,49 

(SD±1,71). 
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Πίνακας 2. Τάξη* Φύλο* Χέρι Προτίμησης  
 

 

 

Πίνακας 3. Περιγραφική ανάλυση εξαρτημένης μεταβλητής «λάθη με το δεξί χέρι» 

 
Περιγραφικά Στατιστικά 

Εξαρτημένη Μεταβλητή:   ΔΕΞΙ-ΛΑΘΗ 

ΦΥΛΟ ΤΑΞΗ ΧΕΡΙ-ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Μέσος Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση N 

ΑΓΟΡΙ 

Α 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 8,9333 5,14735 15 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 17,8667 6,43502 15 
Σύνολο 13,4000 7,30895 30 

Β 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 6,0000 4,27200 17 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 12,9412 5,84669 17 
Σύνολο 8,9706 6,45490 34 

Γ 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 4,4000 3,01899 15 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 8,4000 5,19340 15 
Σύνολο 6,4000 4,64313 30 

Δ 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 4,5909 2,93840 22 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 11,8182 6,55843 22 
Σύνολο 8,2045 6,21169 44 

Ε 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 6,3529 3,77394 17 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 12,4706 5,10046 17 
Σύνολο 9,4118 5,39987 34 

ΣΤ 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 5,7500 2,95359 20 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 12,8500 6,85393 20 
Σύνολο 9,3000 6,32942 40 

Σύνολο 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 5,7453 3,89153 106 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 12,6698 6,48327 106 
Σύνολο 9,2075 6,36373 212 

ΚΟΡΙΤΣΙ 

Α 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 5,9333 5,21627 15 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 13,2667 8,91601 15 
Σύνολο 9,6000 8,08831 30 

Β 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 5,0000 4,10792 17 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 10,9412 8,22702 17 
Σύνολο 7,9706 7,07743 34 

Γ 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 7,4000 5,70463 15 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 9,4667 6,62103 15 
Σύνολο 8,4333 6,16264 30 

Δ 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 4,1818 3,50015 22 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 8,9091 4,81969 22 

Σύνολο 6,5455 4,80046 44 

Ε 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 5,1176 5,76501 17 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 11,8824 6,90002 17 

 ΤΑΞΗ 
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Σύνολο 8,5000 7,14037 34 

ΣΤ 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 4,3000 3,11364 20 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 9,6000 6,22727 20 
Σύνολο 6,9500 5,55139 40 

Σύνολο 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 5,1887 4,57761 106 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 10,5377 6,92432 106 
Σύνολο 7,8632 6,44004 212 

Σύνολο 

Α 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 7,4333 5,31545 30 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 15,5667 7,99001 30 
Σύνολο 11,5000 7,87939 60 

Β 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 5,0000 4,12678 34 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 11,9412 7,10075 34 

Σύνολο 8,4706 6,74143 68 

Γ 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 5,9000 4,73687 30 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 8,9333 5,87181 30 
Σύνολο 7,4167 5,50590 60 

Δ 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 4,3864 3,20041 44 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 10,3636 5,87502 44 
Σύνολο 7,3750 5,58181 88 

Ε 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 5,7353 4,83866 34 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 12,1765 5,98215 34 
Σύνολο 8,9559 6,29957 68 

ΣΤ 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 5,0250 3,08418 40 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 11,2250 6,66982 40 
Σύνολο 8,1250 6,03235 80 

Σύνολο 
ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 5,4670 4,24754 212 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 11,6038 6,77629 212 
Σύνολο 8,5354 6,42974 424 

 

 

Πίνακας 4. Περιγραφική ανάλυση εξαρτημένης μεταβλητής «λάθη με το αριστερό 

χέρι» 

 
Περιγραφικά Στατιστικά 

Εξαρτημένη Μεταβλητή:   ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΛΑΘΗ   
ΦΥΛΟ ΤΑΞΗ ΧΕΡΙ-ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση N 

ΑΓΟΡΙ 

Α 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 16,6000 10,56815 15 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 7,3333 3,17730 15 

Σύνολο 11,9667 8,99994 30 

Β 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 11,4118 5,11198 17 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 7,7647 4,73721 17 

Σύνολο 9,5882 5,19392 34 

Γ 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 9,6000 5,13809 15 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 3,2000 2,78260 15 

Σύνολο 6,4000 5,20345 30 

Δ 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 10,3182 5,43697 22 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 6,0000 3,43650 22 

Σύνολο 8,1591 4,99741 44 

Ε 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 11,2353 5,30954 17 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 5,7647 4,38077 17 

Σύνολο 8,5000 5,53912 34 

ΣΤ 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 13,0500 3,63427 20 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 6,6500 3,31305 20 

Σύνολο 9,8500 4,72066 40 

Σύνολο 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 11,9434 6,30771 106 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 6,1604 3,87455 106 

Σύνολο 9,0519 5,97246 212 

ΚΟΡΙΤΣΙ 

Α 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 13,6667 8,10350 15 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 8,1333 5,34344 15 

Σύνολο 10,9000 7,30777 30 

Β 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 9,7647 2,77330 17 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 3,9412 4,47871 17 

Σύνολο 6,8529 4,71061 34 

Γ 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 14,6667 8,73962 15 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 7,2667 7,62015 15 

Σύνολο 10,9667 8,89201 30 
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Δ 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 12,8182 5,66221 22 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 3,0000 2,67261 22 

Σύνολο 7,9091 6,61857 44 

Ε 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 11,1765 3,37704 17 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 6,3529 4,91097 17 

Σύνολο 8,7647 4,81827 34 

ΣΤ 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 7,8500 4,88041 20 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 3,6500 2,81490 20 

Σύνολο 5,7500 4,47070 40 

Σύνολο 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 11,5094 6,17097 106 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 5,1415 4,99226 106 

Σύνολο 8,3255 6,44501 212 

Σύνολο 

Α 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 15,1333 9,37250 30 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 7,7333 4,33855 30 

Σύνολο 11,4333 8,14564 60 

Β 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 10,5882 4,13498 34 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 5,8529 4,93677 34 

Σύνολο 8,2206 5,11026 68 

Γ 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 12,1333 7,50050 30 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 5,2333 6,00393 30 

Σύνολο 8,6833 7,58118 60 

Δ 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 11,5682 5,62965 44 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 4,5000 3,39973 44 

Σύνολο 8,0341 5,83184 88 

Ε 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 11,2059 4,38164 34 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 6,0588 4,59210 34 

Σύνολο 8,6324 5,15406 68 

ΣΤ 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 10,4500 4,99718 40 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 5,1500 3,39343 40 

Σύνολο 7,8000 5,01239 80 

Σύνολο 

ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑΣ 11,7264 6,22871 212 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ 5,6509 4,48704 212 

Σύνολο 8,6887 6,21652 424 

 

 

1.1. Στο σύνολο του δείγματος οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=5,46 (SD±4,24) και οι αριστερόχειρες 

M=11,60 (SD±6,77). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» οι 

δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=11,72 (SD±6,22), οι δε αριστερόχειρες 

M=5,65 (SD±4,48). 

1.2. Στα αγόρια του συνόλου του δείγματος οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν 

για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=5,74 (SD±3,89) και οι 

αριστερόχειρες M=12,66 (SD±6,48). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το 

αριστερό χέρι» οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=11,94 (SD±6,30) και 

οι αριστερόχειρες M=6,16, (SD±3,87). 

1.3. Στα κορίτσια του συνόλου του δείγματος οι δεξιόχειρες μαθήτριες 

εμφάνισαν για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=5,18 (SD±4,57) και 

οι αριστερόχειρες M=10,53 (SD±6,92). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το 

αριστερό χέρι» οι δεξιόχειρες μαθήτριες εμφάνισαν μέσο όρο M=11,5 (SD±6,17) και 

οι αριστερόχειρες M=5,14 (SD±4,99). 
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2.1. Στο σύνολο των μαθητών της Α΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθητές για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=7,4 (SD±5,31) και οι αριστερόχειρες 

M=15,5 (SD±7,99). Επιπλέον, για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» οι 

δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=15,1 (SD±9,37) και οι αριστερόχειρες 

M=7,73 (SD±4,33). 

2.2. Στα αγόρια της Α΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=8,93 (SD±5,14) και οι αριστερόχειρες 

M=17,8 (SD±6,43). Επιπλέον, για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» οι 

δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=16,6 (SD±10,5) και οι αριστερόχειρες 

M=7,3 (SD±3,17). 

2.3. Στα κορίτσια της Α΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθήτριες εμφάνισαν για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=5,93 (SD±5,21) και οι αριστερόχειρες 

M=13,2 (SD±8,91). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» οι 

δεξιόχειρες μαθήτριες εμφάνισαν μέσο όρο M=13,6 (SD±8,1) και οι αριστερόχειρες 

M=8,1 (SD±5,34). 

3.1. Στο σύνολο των μαθητών της Β΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν 

για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=5,5 (SD±4,12) και οι 

αριστερόχειρες M=11,9 (SD±7,1). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό 

χέρι» οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=10,5 (SD±4,13) και οι 

αριστερόχειρες M=5,85 (SD±4,93). 

3.2. Σχετικά με τα αγόρια της Β΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=6,0 (SD±4,27) και οι αριστερόχειρες 

M=12,9 (SD±5,84). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» οι 

δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=11,4 (SD±5,11) και οι αριστερόχειρες 

M=7,76 (SD±4,73). 

3.3. Στα κορίτσια της Β΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθήτριες εμφάνισαν για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=5,0 (SD±4,1) και οι αριστερόχειρες 

M=10,9 (SD±8,22). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» οι 

δεξιόχειρες μαθήτριες εμφάνισαν μέσο όρο M=9,76 (SD±2,77) και οι αριστερόχειρες 

M=3,9 (SD±4,47). 

4.1. Στο σύνολο των μαθητών της Γ΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν 

για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=5,9 (SD±4,73) και οι 

αριστερόχειρες M=8,93 (SD±5,87). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό 
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χέρι» οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=12,1 (SD±7,5) και οι 

αριστερόχειρες M=5,23 (SD±6). 

4.2. Στα αγόρια της Γ΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=4,4 (SD±3,01) και οι αριστερόχειρες 

M=8,4 (SD±5,19). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» οι 

δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=9,6 (SD±5,13) και οι αριστερόχειρες 

M=3,2 (SD±2,78). 

4.3. Αναφορικά με τα κορίτσια της Γ΄ τάξης, οι δεξιόχειρες μαθήτριες 

εμφάνισαν για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=7,4 (SD±5,7) και οι 

αριστερόχειρες M=9,46 (SD±6,62). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό 

χέρι» οι δεξιόχειρες μαθήτριες εμφάνισαν μέσο όρο M=14,66 (SD±8,73) και οι 

αριστερόχειρες M=7,26 (SD±7,62). 

5.1. Στο σύνολο των μαθητών της Δ΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν 

για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=4,38 (SD±3,2) και οι 

αριστερόχειρες M=10,36 (SD±5,87). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το 

αριστερό χέρι» οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=11,56 (SD±5,62) και 

οι αριστερόχειρες M=4,50 (SD±3,39). 

5.2. Όσον αφορά τα αγόρια της Δ΄ τάξης, οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν για 

τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=4,59 (SD±2,93) και οι 

αριστερόχειρες M=11,81 (SD±6,55). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το 

αριστερό χέρι» οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=10,31 (SD±5,43) και 

οι αριστερόχειρες M=6,00 (SD±3,43). 

5.3. Στα κορίτσια της Δ΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθήτριες εμφάνισαν για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=4,18 (SD±3,5) και οι αριστερόχειρες 

M=8,9 (SD±4,8). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» οι 

δεξιόχειρες μαθήτριες εμφάνισαν μέσο όρο M=12,8 (SD±5,66) και οι αριστερόχειρες 

M=3,0 (SD±2,67). 

6.1. Στο σύνολο των μαθητών της Ε΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν 

για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=5,73 (SD±4,83) και οι 

αριστερόχειρες M=12,1 (SD±5,98). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό 

χέρι» οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=11,2 (SD±4,38) και οι 

αριστερόχειρες M=6,05 (SD±4,59). 

6.2. Σχετικά με τα αγόρια της Ε΄ τάξης, οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν για 

τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=6,35 (SD±3,77) και οι 
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αριστερόχειρες M=12,47 (SD±5,1). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό 

χέρι» οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=11,23 (SD±5,3) και οι 

αριστερόχειρες M=5,70 (SD±4,38). 

6.3. Αναφορικά με τα κορίτσια της Ε΄ τάξης, οι δεξιόχειρες μαθήτριες 

εμφάνισαν για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=5,11(SD±5,76) και 

οι αριστερόχειρες M=11,88 (SD±6,9). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το 

αριστερό χέρι» οι δεξιόχειρες μαθήτριες εμφάνισαν μέσο όρο M=11,1 (SD±3,37) και 

οι αριστερόχειρες M=6,30 (SD±4,9). 

7.1. Στο σύνολο των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν 

για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=5,02 (SD±3,08) και οι 

αριστερόχειρες M=11,2 (SD±6,6). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό 

χέρι» οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=10,4 (SD±4,99) και οι 

αριστερόχειρες M=5,15 (SD±3,39). 

7.2. Στα αγόρια της ΣΤ΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι μέσο όρο M=5,75 (SD±2,95) και οι αριστερόχειρες 

M=12,8 (SD±6,85). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» οι 

δεξιόχειρες μαθητές εμφάνισαν μέσο όρο M=13 (SD±3,63) και οι αριστερόχειρες 

M=6,65 (SD±3,31). 

7.3. Στα κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης οι δεξιόχειρες μαθήτριες εμφάνισαν για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» μέσο όρο M=4,3 (SD±3,11) και οι αριστερόχειρες 

M=9,6 (SD±6,22). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» οι 

δεξιόχειρες μαθήτριες εμφάνισαν μέσο όρο M=7,85 (SD±4,88) και οι αριστερόχειρες 

M=3,65 (SD±2,81).  

8.1. Καθ’ όσον αφορά στη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δύο φύλα, στο 

σύνολο του δείγματος για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» τα αγόρια είχαν μέσο 

όρο Μ=9,20 (SD±6,36) και τα κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ=7,86 (SD±6,44). Για τη 

μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=9,05 (SD±5,97), 

ενώ τα κορίτσια Μ=8,32 (SD±6,44). 

8.2. Σχετικά με τη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δεξιόχειρα αγόρια και στα 

δεξιόχειρα κορίτσια στο σύνολο του δείγματος, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί 

χέρι» τα δεξιόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=5,74 (SD±3,89) και τα δεξιόχειρα 

κορίτσια εμφάνισαν μέσο όρο Μ=5,18 (SD±4,57). Για τη μεταβλητή «λάθη με το 

αριστερό χέρι» τα δεξιόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=11,94 (SD±6,30), ενώ τα 

δεξιόχειρα κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ=11,5 (SD±6,17). 
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8.3. Στη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα αριστερόχειρα αγόρια και στα 

αριστερόχειρα κορίτσια στο σύνολο του δείγματος, για τη μεταβλητή «λάθη με το 

δεξί χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια φάνηκε πως είχαν μέσο όρο Μ=12,66 (SD±6,48), 

ενώ τα αριστερόχειρα κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ=10,53 (SD±6,92). Για τη 

μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο 

Μ=6,16 (SD±3,87) και τα αριστερόχειρα κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ=5,14 

(SD±4,99). 

9.1. Στη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δύο φύλα στο σύνολο των μαθητών 

της Α΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» τα αγόρια είχαν μέσο όρο 

Μ=13,4 (SD±7,30) και τα κορίτσια Μ=9,60 (SD±8,08). Για τη μεταβλητή «λάθη με 

το αριστερό χέρι» ο μέσος όρος των αγοριών ήταν Μ=11,96 (SD±8,99) και των 

κοριτσιών Μ=10,90 (SD±7,30). 

9.2. Σχετικά με τη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δεξιόχειρα αγόρια και στα 

δεξιόχειρα κορίτσια της Α΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» τα 

δεξιόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=8,93 (SD±5,14) και τα δεξιόχειρα κορίτσια 

εμφάνισαν μέσο όρο Μ=5,93 (SD±5,21). Για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό 

χέρι» τα δεξιόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=16,6 (SD±10,56) και τα δεξιόχειρα 

κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ=13,6 (SD±8,10). 

9.3. Αναφορικά με τη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα αριστερόχειρα αγόρια 

και στα αριστερόχειρα κορίτσια της Α΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί 

χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια επέδειξαν μέσο όρο Μ=17,8 (SD±6,43), ενώ τα 

αριστερόχειρα κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ=13,2 (SD±8,91). Για τη μεταβλητή «λάθη 

με το αριστερό χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=7,33 (SD±3,17) και 

τα αριστερόχειρα κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ=8,13 (SD±5,34). 

10.1. Όσον αφορά στη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δύο φύλα, στο 

σύνολο των μαθητών της Β΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» τα 

αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=8,97 (SD±6,45), ενώ τα κορίτσια Μ=7,97 (SD±7,07). Για 

τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα αγόρια φάνηκε πως είχαν μέσο όρο 

Μ=9,58 (SD±5,19), ενώ ο μέσος όρος των κοριτσιών ήταν Μ=6,85 (SD±4,71). 

10.2. Στη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δεξιόχειρα αγόρια και στα 

δεξιόχειρα κορίτσια της Β΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» τα 

δεξιόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=6,00 (SD±4,27) και τα δεξιόχειρα κορίτσια 

είχαν μέσο όρο Μ=5,00 (SD±4,10). Για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα 



31 

δεξιόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=11,41 (SD±5,11) και τα δεξιόχειρα κορίτσια 

είχαν μέσο όρο Μ=9,76 (SD±2,77). 

10.3. Όσον αφορά στη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα αριστερόχειρα 

αγόρια και στα αριστερόχειρα κορίτσια της Β΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το 

δεξί χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια εμφάνισαν μέσο όρο Μ=12,94 (SD±5,84), ενώ τα 

αριστερόχειρα κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ=10,94 (SD±8,22). Για τη μεταβλητή 

«λάθη με το αριστερό χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=7,76 

(SD±4,73), ενώ τα αριστερόχειρα κορίτσια επέδειξαν μέσο όρο Μ=3,94 (SD±4,48). 

11.1. Αναφορικά με τη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δύο φύλα, στο 

σύνολο των μαθητών της Γ΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» τα 

αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=6,40 (SD±4,64) και τα κορίτσια Μ=8,43 (SD±6,16). Για τη 

μεταβλητή, όμως, «λάθη με το αριστερό χέρι» τα αγόρια εμφάνισαν μέσο όρο 

Μ=6,40 (SD±5,20), ενώ τα κορίτσια Μ=10,9 (SD±8,89). 

11.2. Στη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δεξιόχειρα αγόρια και στα 

δεξιόχειρα κορίτσια της Γ΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι», τα 

δεξιόχειρα αγόρια εμφάνισαν μέσο όρο Μ=4,40 (SD±3,01), ενώ τα δεξιόχειρα 

κορίτσια Μ=7,40 (SD±5,70). Για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα 

δεξιόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=9,60 (SD±5,13) και τα δεξιόχειρα κορίτσια 

εμφάνισαν μέσο όρο Μ=14,6 (SD±8,73). 

11.3. Αναφορικά με τη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα αριστερόχειρα 

αγόρια και στα αριστερόχειρα κορίτσια της Γ΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το 

δεξί χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=8,40 (SD±5,19) και τα 

αριστερόχειρα κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ=9,46 (SD±6,62). Επιπλέον για τη 

μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια επέδειξαν μέσο όρο 

Μ=3,20 (SD±2,78), ενώ τα αριστερόχειρα κορίτσια Μ=7,26 (SD±7,62). 

12.1. Όσον αφορά στη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δύο φύλα, στο 

σύνολο των μαθητών της Δ΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» τα 

αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=8,20 (SD±6,21) και τα κορίτσια Μ=6,54 (SD±4,80). 

Επίσης για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα αγόρια είχαν μέσο όρο 

Μ=8,15 (SD±4,99) και ο μέσος όρος των κοριτσιών ήταν Μ=7,90 (SD±6,61). 

12.2. Στη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δεξιόχειρα αγόρια και στα 

δεξιόχειρα κορίτσια της Δ΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» τα 

δεξιόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=4,59 (SD±2,93) και τα δεξιόχειρα κορίτσια 

είχαν μέσο όρο Μ=4,18 (SD±3,50). Για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα 
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δεξιόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=10,3 (SD±5,43) και τα δεξιόχειρα κορίτσια 

είχαν μέσο όρο Μ=12,8 (SD±5,66). 

12.3. Συγκριτικά, στα λάθη ανάμεσα στα αριστερόχειρα αγόρια και στα 

αριστερόχειρα κορίτσια της Δ΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι», 

φάνηκε πως τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=11,8 (SD±6,55), ενώ τα 

αριστερόχειρα κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ=8,90 (SD±4,81). Επιπλέον για τη 

μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο 

Μ=6,00 (SD±3,43) και τα αριστερόχειρα κορίτσια εμφάνισαν μέσο όρο Μ=3,00 

(SD±2,67). 

13.1. Όσον αφορά στη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δύο φύλα, στο 

σύνολο των μαθητών της Ε΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» τα 

αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=9,41 (SD±5,39) και τα κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ=8,50 

(SD±7,14). Για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα αγόρια είχαν μέσο όρο 

Μ=8,50 (SD±5,53) και τα κορίτσια εμφάνισαν μέσο όρο Μ=8,76 (SD±4,81). 

13.2. Σχετικά με τη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δεξιόχειρα αγόρια και 

στα δεξιόχειρα κορίτσια της Ε΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι», τα 

δεξιόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=6,35 (SD±3,77) και τα δεξιόχειρα κορίτσια 

είχαν μέσο όρο Μ=5,11 (SD±5,76). Επιπλέον για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό 

χέρι» ο μέσος όρος των δεξιόχειρων αγοριών ήταν Μ=14,2 (SD±5,30) και των 

δεξιόχειρων κοριτσιών ήταν Μ=11,1 (SD±3,37). 

13.3. Στη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα αριστερόχειρα αγόρια και στα 

αριστερόχειρα κορίτσια της Ε΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» 

φάνηκε πως τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=12,4 (SD±5,10) και τα 

αριστερόχειρα κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ=11,8 (SD±6,90). Επιπροσθέτως, για τη 

μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο 

Μ=5,76 (SD±4,38) και τα αριστερόχειρα κορίτσια είχαν μέσο όρο Μ=6,35 

(SD±4,91). 

14.1. Αναφορικά με τη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δύο φύλα, στο 

σύνολο των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» ο μέσος 

όρος των αγοριών ήταν Μ=9,30 (SD±6,32) και των κοριτσιών Μ=6,95 (SD±5,55). 

Επίσης για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα αγόρια είχαν μέσο όρο 

Μ=9,85 (SD±4,72), ενώ τα κορίτσια Μ=5,75 (SD±4,47). 

14.2. Σχετικά με τα δεξιόχειρα αγόρια και τα δεξιόχειρα κορίτσια της ΣΤ΄ 

τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» τα δεξιόχειρα αγόρια εμφάνισαν 
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μέσο όρο Μ=5,75 (SD±2,95) και τα δεξιόχειρα κορίτσια Μ=4,30 (SD±3,11). Για τη 

μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα δεξιόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=13,0 

(SD±3,63), ενώ τα δεξιόχειρα κορίτσια εμφάνισαν μέσο όρο Μ=7,85 (SD±4,88). 

14.3. Τέλος, στη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα αριστερόχειρα αγόρια και 

στα αριστερόχειρα κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι», 

τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=12,8 (SD±6,85), ενώ τα αριστερόχειρα 

κορίτσια Μ=9,60 (SD±6,22). Για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι», τα 

αριστερόχειρα αγόρια είχαν μέσο όρο Μ=6,65 (SD±3,31) και τα αριστερόχειρα 

κορίτσια εμφάνισαν μέσο όρο Μ=3,65 (SD±2,81). 

Σχετικά με τη 2η ερευνητική υπόθεση, τα αποτελέσματα έδειξαν τα παρακάτω: 

1.1. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα παιδιά του συνόλου του δείγματος ήταν M=6,25 

(SD±5,20) και στα αριστερόχειρα παιδιά του συνόλου του δείγματος ήταν M=5,95 

(SD±5,99). 

1.2. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα αγόρια του συνόλου του δείγματος ήταν 

M=6,19 (SD±5,07) και στα αριστερόχειρα αγόρια του συνόλου του δείγματος ήταν 

M=6,50 (SD±5,70). 

1.3. Επιπλέον, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου 

και μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα κορίτσια του συνόλου του δείγματος 

ήταν M=6,32 (SD±5,34), ενώ στα αριστερόχειρα κορίτσια του συνόλου του 

δείγματος ήταν M=5,39 (SD±6,25). 

2.1. Ακόμη, φάνηκε πως η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του 

προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα αγόρια της Α’ τάξης ήταν 

M=7,66 (SD±8,14), ενώ στα αριστερόχειρα αγόρια της Α’ τάξης ήταν M=10,53 

(SD±5,86). 

2.2. Αναφορικά με τα αγόρια της Β΄ τάξης, η διαφορά στη διαφορά των λαθών 

μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα αγόρια ήταν 

M=6,41 (SD±5,63) και στα αριστερόχειρα αγόρια της Β’ τάξης ήταν M=5,17 

(SD±5,23). 

2.3. Επίσης, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα αγόρια της Γ’ τάξης ήταν M=5,20 (SD±3,23) 

και στα αριστερόχειρα αγόρια της Γ’ τάξης ήταν M=5,20 (SD±4,00). 
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2.4. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα αγόρια της Δ’ τάξης ήταν M=5,72 (SD±4,84) 

και στα αριστερόχειρα αγόρια της Δ’ τάξης ήταν M=5,81 (SD±5,12). 

2.5. Προσέτι, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα αγόρια της Ε’ τάξης ήταν M=4,88 

(SD±3,98), ενώ στα αριστερόχειρα αγόρια της Ε’ τάξης ήταν M=6,70 (SD±6,03). 

2.6. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα αγόρια της ΣΤ’ τάξης ήταν M=7,30 (SD±3,78) 

και στα αριστερόχειρα αγόρια της ΣΤ’ τάξης ήταν M=6,20 (SD±6,59). 

3.1. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα κορίτσια της Α’ τάξης φάνηκε πως ήταν 

M=7,73 (SD±7,55) και αντιστοίχως στα αριστερόχειρα κορίτσια της Α’ τάξης ήταν 

M=5,13 (SD±9,30). 

3.2. Επιπλέον, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου 

και μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα κορίτσια της Β’ τάξης ήταν M=4,76 

(SD±3,73), ενώ στα αριστερόχειρα κορίτσια της Β’ τάξης ήταν M=7,00 (SD±6,22). 

3.3. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα κορίτσια της Γ’ τάξης ήταν M=7,26 (SD±5,18) 

και στα αριστερόχειρα κορίτσια της Γ’ τάξης ήταν M=2,20 (SD±7,58). 

3.4. Επίσης, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα κορίτσια της Δ’ τάξης ήταν M=8,63 

(SD±4,95), ενώ στα αριστερόχειρα κορίτσια της Δ’ τάξης ήταν M=5,90 (SD±4,05). 

3.5. Σχετικά με τα δεξιόχειρα κορίτσια της Ε’ τάξης, η διαφορά στη διαφορά 

των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ήταν M=6,05 

(SD±4,65) και στα αριστερόχειρα κορίτσια της Ε’ τάξης ήταν M=5,52 (SD±4,58). 

3.6. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού, που εμφανίστηκε στα δεξιόχειρα κορίτσια της ΣΤ’ τάξης ήταν 

M=3,55 (SD±4,51) και ακολούθως, στα αριστερόχειρα κορίτσια της ΣΤ’ τάξης ήταν 

M=5,95 (SD±5,51). 

4.1. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στους δεξιόχειρες μαθητές της Α΄ τάξης ήταν M=7,70 

(SD±7,71) και στους αριστερόχειρες μαθητές της Α΄ τάξης ήταν M=7,83 (SD±8,12). 

4.2. Επίσης, σχετικά με τους δεξιόχειρες μαθητές της Β΄ τάξης, η διαφορά στη 

διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ήταν 
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M=5,58 (SD±4,78) και στους αριστερόχειρες μαθητές της Β΄ τάξης ήταν M=6,08 

(SD±5,73). 

4.3. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στους δεξιόχειρες μαθητές της Γ΄ τάξης ήταν M=6,23 

(SD±4,37) και στους αριστερόχειρες μαθητές της Γ΄ τάξης ήταν M=3,70 (SD±6,14). 

4.4. Επίσης, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού στους δεξιόχειρες μαθητές της Δ΄ τάξης ήταν M=7,18 

(SD±5,05) και στους αριστερόχειρες μαθητές της Δ΄ τάξης ήταν M=5,86 (SD±4,56). 

4.5. Σχετικά με τους δεξιόχειρες μαθητές της Ε΄ τάξης, η διαφορά στη διαφορά 

των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ήταν M=5,47 

(SD±4,30) και στους αριστερόχειρες μαθητές της Ε΄ τάξης ήταν M=6,11 (SD±5,31). 

4.6. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στους δεξιόχειρες μαθητές της ΣΤ΄ τάξης ήταν M=5,42 

(SD±4,52) και στους αριστερόχειρες μαθητές της ΣΤ΄ τάξης ήταν M=6,07 (SD±6,00). 

5.1. Επιπροσθέτως, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του 

προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού στα αγόρια του συνόλου του δείγματος 

ήταν Μ=0,15 (SD±8,34) και στα κορίτσια του συνόλου του δείγματος ήταν Μ=0,46 

(SD±8,25). 

5.2. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα αγόρια του συνόλου του δείγματος ήταν 

Μ=6,19 (SD±5,07) και στα δεξιόχειρα κορίτσια του συνόλου του δείγματος ήταν 

Μ=6,32 (SD±5,34). 

5.3. Ακολούθως, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου 

και μη προτιμώμενου χεριού στα αριστερόχειρα αγόρια του συνόλου του δείγματος 

ήταν Μ=6,50 (SD±5,70) και στα αριστερόχειρα κορίτσια του συνόλου του δείγματος 

ήταν Μ=5,39 (SD±6,25). 

6.1. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα αγόρια της Α΄ τάξης ήταν Μ=1,43 (SD±11,5) και στα 

κορίτσια της Α΄ τάξης ήταν Μ=1,30 (SD±10,5). 

6.2. Επίσης, στα δεξιόχειρα αγόρια της Α΄ τάξης, η διαφορά στη διαφορά των 

λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ήταν Μ=7,66 

(SD±8,14) και στα δεξιόχειρα κορίτσια της Α΄ τάξης ήταν Μ=7,73 (SD±7,55). 

6.3. Σχετικά με τα αριστερόχειρα αγόρια της Α΄ τάξης, η διαφορά στη διαφορά 

των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ήταν Μ=10,5 
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(SD±5,86) και στα αριστερόχειρα κορίτσια της Α΄ τάξης η διαφορά ήταν Μ=5,13 

(SD±9,30). 

7.1. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα αγόρια της Β΄ τάξης ήταν Μ=0,61 (SD±7,95) και στα 

κορίτσια της Β΄ τάξης ήταν Μ=1,11 (SD±7,82). 

7.2. Επίσης, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα αγόρια της Β΄ τάξης ήταν Μ=6,41 

(SD±5,63) και στα δεξιόχειρα κορίτσια της Β΄ τάξης ήταν Μ=4,76 (SD±3,73). 

7.3. Όσον αφορά στα αριστερόχειρα αγόρια της Β΄ τάξης, η διαφορά στη 

διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ήταν 

Μ=5,17 (SD±5,23) και στα αριστερόχειρα κορίτσια της Β΄ τάξης ήταν Μ=7,00 

(SD±6,22). 

8.1. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα αγόρια της Γ΄ τάξης ήταν Μ=0,00 (SD±6,38) και στα 

κορίτσια της Γ΄ τάξης ήταν Μ= 2,53 (SD±7,99). 

8.2. Ακόμη, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού, στα δεξιόχειρα αγόρια της Γ΄ τάξης ήταν Μ=5,20 

(SD±3,23), ενώ στα δεξιόχειρα κορίτσια της Γ΄ τάξης ήταν Μ=7,26 (SD±5,18). 

8.3. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα αριστερόχειρα αγόρια της Γ΄ τάξης ήταν Μ=5,20 

(SD±4,00) και στα αριστερόχειρα κορίτσια της Γ΄ τάξης ήταν Μ=2,20 (SD±7,58). 

9.1. Αναφορικά με τα αγόρια της Δ΄ τάξης, η διαφορά στη διαφορά των λαθών 

μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ήταν Μ=0,04 (SD±7,64) και 

αναφορικά με τα κορίτσια της Δ΄ τάξης, η διαφορά ήταν Μ=1,36 (SD±8,61). 

9.2. Επιπλέον, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου 

και μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα αγόρια της Δ΄ τάξης ήταν Μ=5,72 

(SD±4,84) και στα δεξιόχειρα κορίτσια της Δ΄ τάξης ήταν Μ=8,63 (SD±4,95). 

9.3. Ακολούθως, στα αριστερόχειρα αγόρια της Δ΄ τάξης, η διαφορά στη 

διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ήταν 

Μ=5,81 (SD±5,12), ενώ στα αριστερόχειρα κορίτσια της Δ΄ τάξης ήταν Μ=5,90 

(SD±4,05). 

10.1. Επιπλέον, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου 

και μη προτιμώμενου χεριού στα αγόρια της Ε΄ τάξης ήταν Μ=0,91 (SD±7,74) και 

στα κορίτσια της Ε΄ τάξης ήταν Μ=0,26 (SD±7,43). 
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10.2. Προσέτι, στα δεξιόχειρα αγόρια της Ε΄ τάξης, η διαφορά στη διαφορά των 

λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ήταν Μ=4,88 

(SD±3,98), ενώ στα δεξιόχειρα κορίτσια της Ε΄ τάξης ήταν Μ=6,05 (SD±4,65). 

10.3. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα αριστερόχειρα αγόρια της Ε΄ τάξης ήταν Μ=6,70 

(SD±6,03), αλλά και στα αριστερόχειρα κορίτσια της Ε΄ τάξης ήταν Μ=5,52 

(SD±4,58). 

11.1. Επιπροσθέτως, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του 

προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού στα αγόρια της ΣΤ΄ τάξης ήταν Μ=0,55 

(SD±8,65) και στα κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης ήταν Μ=1,20 (SD±6,91). 

11.2. Σχετικά με τα δεξιόχειρα αγόρια της ΣΤ΄ τάξης, η διαφορά στη διαφορά 

των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ήταν Μ=7,30 

(SD±3,78) και ακολούθως, στα δεξιόχειρα κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης ήταν Μ=3,55 

(SD±4,51). 

11.3. Τέλος, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού στα αριστερόχειρα αγόρια της ΣΤ΄ τάξης ήταν Μ=6,20 

(SD±6,59) και στα αριστερόχειρα κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης ήταν Μ=5,95 (SD±5,51). 

 

Επαγωγική στατιστική ανάλυση  

Ως προς την Υπόθεση 1 τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι: 

1.1. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων μαθητών στο σύνολο 

του δείγματος ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί 

χέρι» (t=-11,17, df=354,63, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=11,52, 

df=383,5, P=0,00).  

1.2. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων αγοριών του συνόλου 

του δείγματος ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί 

χέρι» (t=-9,42, df=171,96, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=8,04, 

df=174,3, P=0,00).  

1.3. Επίσης, η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων κοριτσιών του 

συνόλου του δείγματος ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με 

το δεξί χέρι» (t=-6,63, df=182, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=8,26, 

df=201,2, P=0,00). 
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2.1. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων μαθητών της Α΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι» (t=-4,64, 

df=50,4, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=3,92, df=40,8, P=0,00).  

2.2. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων αγοριών της Α΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι» (t=-4,19, 

df=26,7, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι»(t=3,25, df=16,5, P=0,00).  

2.3. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων κοριτσιών της Α΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι» (t=-2,75, 

df=22,5, P=0,01) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=2,20, df=24,2, P=0,03).  

3.1. Επιπλέον, η διαφορά μεταξύ των δεξιόχειρων και αριστερόχειρων μαθητών 

της Β΄ τάξης ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί 

χέρι» (t=-4,92, df=53, P= 0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=4,28, df=64, 

P=0,00). 

3.2. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων αγοριών της Β΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι» (t=-4,52, 

df=29,2, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=2,15, df=31,8, P=0,03). 

3.3. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων κοριτσιών της Β΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι» (t=-2,66, 

df=23,5, P=0,01) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι»(t=4,55, df=26,6, P=0,00). 

4.1. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων μαθητών της Γ΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι»(t=-2,2, 

df=55,5, P=0,03) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=3,93, df=55,3, P=0,00). 

4.2. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων αγοριών της Γ΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι» (t=-2,57, 

df=22,4, P=0,01) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι»(t=4,24, df=21,5, P=0,00). 

4.3. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων κοριτσιών της Γ΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική μόνο στη μεταβλητή: «λάθη με το αριστερό χέρι» 

(t=2,47, df=27,49, P=0,02). Αντιθέτως, για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (t=-0,91, df= 28, P=0,36). 

5.1. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων μαθητών της Δ΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι» (t=-5,92, 

df=66,45, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=7,12, df=70,68, P=0,00). 
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5.2. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων αγοριών της Δ΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι» (t=-4,71, 

df=29,1, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=3,14, df=35,47, P=0,00). 

5.3. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων κοριτσιών της Δ΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι», (t=-3,72, 

df=38,33, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=7,35, df=29,9, P=0,00). 

6.1. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων μαθητών της Ε΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι» (t=-4,88 

df=63,23, P= 0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=4,72, df=65,8, P=0,00). 

6.2. Επίσης, η διαφορά μεταξύ των δεξιόχειρων και αριστερόχειρων αγοριών 

της Ε΄ τάξης ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί 

χέρι» (t=-3,97, df=29,47, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=3,27, df=30,8, 

P=0,00). 

6.3. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων κοριτσιών της Ε΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι» (t=-3,1, 

df=31, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=3,33, df=28,36, P=0,00). 

7.1. Ακολούθως, η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων μαθητών 

της ΣΤ΄ τάξης ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί 

χέρι» (t=-5,33, df=54,94, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=5,54, 

df=68,66, P=0,00). 

7.2. Η διαφορά μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων αγοριών της ΣΤ΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι» (t=-4,25, 

df=25,82, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=5,82, df=37,67, P=0,00). 

7.3. Η διαφορά μεταξύ των δεξιόχειρων και των αριστερόχειρων κοριτσιών της 

ΣΤ΄ τάξης ήταν στατιστικά σημαντική για τις μεταβλητές: α) «λάθη με το δεξί χέρι» 

(t=-3,4, df=27,9, P=0,00) και β) «λάθη με το αριστερό χέρι» (t=3,33, df=30,3, 

P=0,00). 

8.1. Η διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών στο σύνολο του 

δείγματος για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» ήταν στατιστικά σημαντική 

(F=4,67, P=0,03), ενώ για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική (F=1,44, P=0,22). 

8.2. Η διαφορά μεταξύ των δεξιόχειρων αγοριών και των δεξιόχειρων 

κοριτσιών στο σύνολο του δείγματος για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν 
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ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,91, P=0,34), όπως επίσης και για τη μεταβλητή 

«λάθη με το αριστερό χέρι» δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,25, P=0,61). 

8.3. Η διαφορά μεταξύ των αριστερόχειρων αγοριών και των αριστερόχειρων 

κοριτσιών στο σύνολο του δείγματος για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» ήταν 

στατιστικά σημαντική (F=5,35, P=0,02), αλλά για τη μεταβλητή «λάθη με το 

αριστερό χέρι» δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=2,75, P=0,09). 

9.1. Η διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών της Α΄ τάξης για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=3,64, P=0,06) 

και για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι», επίσης, δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (F=0,25, P=0,61). 

9.2. Η διαφορά μεταξύ των δεξιόχειρων αγοριών και των δεξιόχειρων 

κοριτσιών της Α΄ τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (F=2,51, P=0,12) και για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» δεν 

ήταν επίσης στατιστικά σημαντική (F=0,72, P=0,40). 

9.3. Η διαφορά μεταξύ των αριστερόχειρων αγοριών και των αριστερόχειρων 

κοριτσιών της Α΄ τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (F=2,62, P=0,11) και για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι», 

επίσης δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,24, P=0,62). 

10.1. Η διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών της Β΄ τάξης για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,37, P=0,54), 

αλλά για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» η διαφορά ήταν στατιστικά 

σημαντική (F=5,17, P=0,02). 

10.2. Η διαφορά μεταξύ των δεξιόχειρων αγοριών και των δεξιόχειρων 

κοριτσιών της Β΄ τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (F=2,36, P=0,74), όπως και για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» 

δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=1,36, P=0,25). 

10.3. Επίσης, η διαφορά μεταξύ των αριστερόχειρων αγοριών και των 

αριστερόχειρων κοριτσιών της Β΄ τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,66, P=0,42), αλλά για τη μεταβλητή «λάθη με το 

αριστερό χέρι» η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (F=5,84, P=0,02). 

11.1. Η διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών της Γ΄ τάξης για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=2,08, P=0,15), 

αλλά για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» η διαφορά ήταν στατιστικά 

σημαντική (F=5,89, P=0,01). 
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11.2. Η διαφορά μεταξύ των δεξιόχειρων αγοριών και των δεξιόχειρων 

κοριτσιών της Γ΄ τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (F=3,24, P=0,08) και για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική (F=3,74, P=0,06). 

11.3. Προσέτι, η διαφορά μεταξύ των αριστερόχειρων αγοριών και των 

αριστερόχειρων κοριτσιών της Γ΄ τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,24, P=0,62) και για τη μεταβλητή «λάθη με το 

αριστερό χέρι», επίσης, δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=3,76, P=0,06). 

12.1. Η διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών της Δ΄ τάξης για τη 

μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=1,96, P=0,16) 

και για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» επίσης δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (F=0,04, P=0,84). 

12.2. Η διαφορά μεταξύ των δεξιόχειρων αγοριών και των δεξιόχειρων 

κοριτσιών της Δ΄ τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (F=0,17, P=0,67) και για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική (F=2,23, P=0,14). 

12.3. Η διαφορά μεταξύ των αριστερόχειρων αγοριών και των αριστερόχειρων 

κοριτσιών της Δ΄ τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (F=2,81, P=0,10), αλλά για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» η 

διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (F=10,4, P=0,00). 

13.1. Επιπλέον, η διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών της Ε΄ τάξης 

για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,35, 

P=0,55) και για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» η διαφορά, επίσης, δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,04, P=0,83). 

13.2. Η διαφορά μεταξύ των δεξιόχειρων αγοριών και των δεξιόχειρων 

κοριτσιών της Ε΄ τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (F=0,54, P=0,46) και για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» δεν 

ήταν επίσης στατιστικά σημαντική (F=0,01, P=0,96). 

13.3. Η διαφορά μεταξύ των αριστερόχειρων αγοριών και των αριστερόχειρων 

κοριτσιών της Ε΄ τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (F=0,80, P=0,77) και για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» επίσης 

δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,13, P=0,71). 

14.1. Επιπλέον, η διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών της ΣΤ΄ 

τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν στατιστικά σημαντική 
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(F=3,11, P=0,08), αλλά για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» η διαφορά ήταν 

στατιστικά σημαντική (F=15,9, P=0,00). 

14.2. Η διαφορά μεταξύ των δεξιόχειρων αγοριών και των δεξιόχειρων 

κοριτσιών της ΣΤ΄ τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική (F=2,28, P=0,13), αλλά για τη μεταβλητή «λάθη με το 

αριστερό χέρι» η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (F=14,6, P=0,00). 

14.3. Τέλος, η διαφορά μεταξύ των αριστερόχειρων αγοριών και των 

αριστερόχειρων κοριτσιών της ΣΤ΄ τάξης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» 

δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=2,46, P=0,12), αλλά για τη μεταβλητή «λάθη με 

το αριστερό χέρι» η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (F=9,52, P=0,00). 

Ως προς την Υπόθεση 2 τα δεδομένα πιστοποιούν ότι: 

1.1. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στους δεξιόχειρες και αριστερόχειρες μαθητές στο σύνολο του 

δείγματος ήταν στατιστικά σημαντική, διότι t=21,38 (df=211, P=0,00).  

1.2. Επίσης, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα αγόρια του συνόλου του 

δείγματος ήταν στατιστικά σημαντική, επειδή t=16,36 (df=105, P=0,00).  

1.3. Στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα κορίτσια του συνόλου του δείγματος, η 

διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου 

χεριού ήταν στατιστικά σημαντική, καθώς t=13,963 (df=105, P=0,00). 

2.1. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα αγόρια της Α’ τάξης ήταν 

στατιστικά σημαντική, καθώς t=8,57 (df=14, P=0,00).  

2.2. Στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα αγόρια της Β’ τάξης, η διαφορά στη 

διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ήταν 

στατιστικά σημαντική, επειδή t=9,62 (df=16, P=0,00).  

2.3. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα αγόρια της Γ’ τάξης ήταν 

στατιστικά σημαντική, καθώς t=7,57 (df=14, P=0,00).  

2.4. Επίσης, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα αγόρια της Δ’ τάξης ήταν 

στατιστικά σημαντική, επειδή t=6,76 (df=21, P=0,00).  
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2.5. Στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα αγόρια της Ε’ τάξης η διαφορά στη 

διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ήταν 

στατιστικά σημαντική, καθώς t=6,51 (df=16, P=0,00).  

2.6. Επιπλέον, η  διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου 

και μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα αγόρια της ΣΤ’ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική, διότι t=8,08 (df=19, P=0,00).  

3.1. Ακόμη, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα κορίτσια της Α’ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική, καθώς t=4,38 (df=14, P=0,00).  

3.2. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα κορίτσια της Β’ τάξης ήταν 

στατιστικά σημαντική, επειδή t=7,76 (df=16, P=0,00).  

3.3. Στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα κορίτσια της Γ’ τάξης η διαφορά στη 

διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ήταν 

στατιστικά σημαντική, καθώς t=4,56 (df=14, P=0,00).  

3.4. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα κορίτσια της Δ’ τάξης ήταν 

στατιστικά σημαντική, επειδή t=11,27 (df=21, P=0,00).  

3.5. Επίσης, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα κορίτσια της Ε’ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική, καθώς t=6,37 (df=16, P=0,00).  

3.6. Η διαφορά μεταξύ των διαφορών των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο 

και μη προτιμώμενο χέρι στα δεξιόχειρα και αριστερόχειρα κορίτσια της ΣΤ’ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική, καθώς t=5,90 (df=19, P=0,00).  

4.1. Ακολούθως, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου 

και μη προτιμώμενου χεριού στους δεξιόχειρες και αριστερόχειρες μαθητές της Α΄ 

τάξης ήταν στατιστικά σημαντική, καθώς t=7,25 (df=29, P=0,00).  

4.2. Αναφορικά με τους δεξιόχειρες και αριστερόχειρες μαθητές της Β΄ τάξης, η 

διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου 

χεριού ήταν στατιστικά σημαντική, καθώς t=8,94 (df=33, P=0,00).  

4.3. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στους δεξιόχειρες και αριστερόχειρες μαθητές της Γ΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική, διότι t=8,13 (df=29, P=0,00).  
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4.4. Επίσης, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού στους δεξιόχειρες και αριστερόχειρες μαθητές της Δ΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική, καθώς t=13,96 (df=43, P=0,00).  

4.5. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού στους δεξιόχειρες και αριστερόχειρες μαθητές της Ε΄ τάξης 

ήταν στατιστικά σημαντική, επειδή t=11,20 (df=33, P=0,00).  

4.6. Επιπλέον, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου 

και μη προτιμώμενου χεριού στους δεξιόχειρες και αριστερόχειρες μαθητές της ΣΤ΄ 

τάξης ήταν στατιστικά σημαντική, καθώς t=9,05 (df=39, P=0,00).  

5.1. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια του συνόλου του 

δείγματος δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,58, P=0,44). 

5.2. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα δεξιόχειρα αγόρια και στα δεξιόχειρα κορίτσια 

του συνόλου του δείγματος δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,02, P=0,86). 

5.3. Επίσης, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα αριστερόχειρα αγόρια και στα αριστερόχειρα 

κορίτσια του συνόλου του δείγματος δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=1,83, 

P=0,17). 

6.1. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια της Α΄ τάξης δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική (F=0,09, P=0,34). 

6.2. Ακόμη, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα δεξιόχειρα αγόρια και στα δεξιόχειρα κορίτσια 

της Α΄ τάξης δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,00, P=0,98). 

6.3. Η διαφορά μεταξύ των διαφορών των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα αριστερόχειρα αγόρια και στα αριστερόχειρα 

κορίτσια της Α΄ τάξης δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=3,61, P=0,06). 

7.1. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια της Β΄ τάξης δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική (F=0,82, P=0,36). 

7.2. Επίσης, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα δεξιόχειρα αγόρια και στα δεξιόχειρα κορίτσια 

της Β΄ τάξης δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=1,00, P=0,32). 
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7.3. Μεταξύ των αριστερόχειρων αγοριών και αριστερόχειρων κοριτσιών της 

Β΄ τάξης η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,85, P=0,36). 

8.1. Ακόμη, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια της Γ΄ τάξης δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική (F=1,83, P=0,18). 

8.2. Σχετικά με τα δεξιόχειρα αγόρια και τα δεξιόχειρα κορίτσια της Γ΄ τάξης, η 

διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου 

χεριού δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=1,71, P=0,20). 

8.3. Επιπλέον, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου 

και μη προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα αριστερόχειρα αγόρια και στα 

αριστερόχειρα κορίτσια της Γ΄ τάξης δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=1,83, 

P=0,18). 

9.1. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια της Δ΄ τάξης δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική (F=0,65, P=0,41). 

9.2. Ακόμη, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα δεξιόχειρα αγόρια και στα δεξιόχειρα κορίτσια 

της Δ΄ τάξης δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=3,88, P=0,05). 

9.3. Όπως και παραπάνω, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του 

προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα αριστερόχειρα αγόρια και 

στα αριστερόχειρα κορίτσια της Δ΄ τάξης δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,00, 

P=0,94). 

10.1. Επιπλέον, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου 

και μη προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια της Ε΄ τάξης δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,40, P=0,52). 

10.2. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα δεξιόχειρα αγόρια και στα δεξιόχειρα κορίτσια 

της Ε΄ τάξης δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,62, P=0,43). 

10.3. Ακόμη, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα αριστερόχειρα αγόρια και στα αριστερόχειρα 

κορίτσια της Ε΄ τάξης δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,40, P=0,52). 
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11.1. Η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική (F=0,99, P=0,32). 

11.2. Αντιθέτως με τα παραπάνω, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ 

του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα δεξιόχειρα αγόρια και 

στα δεξιόχειρα κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης ήταν στατιστικά σημαντική (F=8,10, P=0,00). 

11.3. Τέλος, η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και 

μη προτιμώμενου χεριού ανάμεσα στα αριστερόχειρα αγόρια και στα αριστερόχειρα 

κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F=0,01, P=0,89). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε για να διερευνηθεί η προτίμηση χεριού 

στη σύγχρονη εκτέλεση δύο κινητικών έργων παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης. Για 

το σκοπό αυτό διατυπώθηκαν δύο υποθέσεις και εξετάστηκε η ισχύς τους. 

Η 1
η
 υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται στην πλειοψηφία των υπό-υποθέσεών της, 

καθώς βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα λάθη που έγιναν με το 

προτιμώμενο χέρι των παιδιών σε σύγκριση με τα λάθη που έγιναν με το μη 

προτιμώμενο χέρι. Επιπλέον οι υπό-υποθέσεις που αφορούν στη σύγκριση των δύο 

φύλων είτε επιβεβαιώνονται μερικώς είτε δεν επιβεβαιώνονται καθόλου. 

 Ειδικότερα για την 1.1. υπό-υπόθεση, η οποία δεν επιβεβαιώνεται και αφορά 

στο σύνολο του δείγματος, βρέθηκε ότι τα δεξιόχειρα παιδιά έκαναν περισσότερα 

λάθη με το αριστερό τους χέρι και τα αριστερόχειρα παιδιά έκαναν περισσότερα λάθη 

με το δεξί τους χέρι. Αυτό το εύρημα πιθανόν να αποδίδεται σε μια γενετικά 

καθορισμένη δυνατότητα, που στοχεύει στην εκμάθηση πλευριωμένων δεξιοτήτων, η 

οποία κατά την ανάπτυξη της πλευρίωσης μπορεί να βελτιώσει την κινητική τους 

απόδοση. Σύμφωνα με τον Hammond (1990) το ανθρώπινο σώμα έχει δύο 

διαφορετικούς μηχανισμούς, έκαστος εκ των οποίων ελέγχει μόνο το ένα από τα δύο 

χέρια. Τα ευρήματά μας συμφωνούν μόνο με τους Otte & van Mier (2006), καθώς δε 

βρέθηκαν άλλες έρευνες οι οποίες έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα. Οι έρευνες με τις 

οποίες υπάρχει διαφωνία είναι αυτές των Peters (1977), Njiokiktjien και συν. (1997), 

καθώς και των Serrien και συν. (2004a), όπου εξετάζεται το διπλό κινητικό έργο, 

αλλά με διαφορετικές παραμέτρους. Οι λόγοι διαφωνίας μας βασίζονται στο 

διαφορετικό σκοπό και των τριών ερευνών, καθώς ο Peters (1977) διερεύνησε την 
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επίδραση του «ρυθμού» πάνω στη σύγχρονη εκτέλεση δύο διαφορετικών κινητικών 

έργων (χτυπημάτων), οι Njiokiktjien και συν. (1997) μελέτησαν τα χτυπήματα 

δακτύλων και των δύο χεριών (όσο πιο γρήγορα ήταν δυνατόν), μέσω υπολογιστή και 

τέλος, οι Serrien και συν. (2004a) διερεύνησαν τις νευρωνικές συσχετίσεις μέσω  

ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, σε διπλό κινητικό έργο ρυθμικού χτυπήματος και μιας 

ισομετρικής συστολής. Επίσης, διαφορές υπήρχαν στη σύσταση και το μέγεθος του 

δείγματος, καθώς στην έρευνα των Serrien και συν. (2004a) συμμετείχαν μόνο εννιά 

άτομα, στην έρευνα των Njiokiktjien και συν. (1997) συμμετείχαν 233 παιδιά και 

τέλος, στην έρευνα του Peters (1977), για το διπλό έργο συμμετείχαν 150 φοιτητές 

πανεπιστημίου. 

Για την 1.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των αγοριών του 

δείγματος και δεν επιβεβαιώνεται, τα δεξιόχειρα αγόρια είχαν περισσότερα λάθη με 

το αριστερό τους χέρι, ενώ τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν περισσότερα λάθη με το 

δεξί τους χέρι. Πιθανά αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι το ένα χέρι εκπαιδεύεται 

περισσότερο από το άλλο, λόγω συχνότερης χρήσης του. Όταν χρησιμοποιούμε το 

ένα χέρι πιο συχνά από το άλλο για συγκεκριμένες δραστηριότητες ή για την 

πλειονότητα αυτών, τότε αναπτύσσουμε την αποδοτικότητα και τις δεξιότητες αυτού 

του συγκεκριμένου χεριού. Η διαφορά, λοιπόν, στην επιδεξιότητα των δύο χεριών 

σχετίζεται με το ποσοστό της χρήσης του προτιμώμενου χεριού, την αποδοτικότητά 

του και τον έλεγχο που αυτό ασκεί πάνω στα εκτελούμενα έργα. Υπάρχει συμφωνία 

των ευρημάτων μας με τους Otte & van Mier (2006), ενώ με τις υπόλοιπες έρευνες 

(Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a) τα ευρήματα 

διαφωνούν. Οι λόγοι διαφωνίας μας πιθανόν να οφείλονται στους καθολικά 

διαφορετικούς σχεδιασμούς και των τριών ερευνών. Επιπλέον σημαντικό ρόλο παίζει 

η σύσταση του δείγματος, καθώς οι Njiokiktjien και συν. (1997) είχαν ένα αρκετά 

μικρότερο αριθμό παιδιών συγκριτικά με τη δική μας εργασία (233 παιδιά), ενώ το 

δείγμα των ατόμων που συμμετείχε στην έρευνα των Serrien και συν. (2004a) ήταν 

τόσο μικρό που δεν μπορεί να γίνει σύγκριση (9 άτομα), όπως επίσης και η ηλικία 

του δείγματος, καθώς ο Peters (1977) μελέτησε ενήλικα άτομα. 

Στην 1.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των κοριτσιών του συνόλου 

του δείγματος και δεν επιβεβαιώνεται, τα δεξιόχειρα κορίτσια έκαναν περισσότερα 

λάθη με το αριστερό χέρι και τα αριστερόχειρα κορίτσια έκαναν περισσότερα λάθη 

με το δεξί τους χέρι. Ενδεχομένως οι διαφορές στην επίδοση των δύο χεριών να 

οφείλονται στο γεγονός ότι οι κινητικές συνεργίες, όπως και τα μυϊκά πεδία του 
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προτιμώμενου χεριού είναι πιο μικρά από αυτά του μη προτιμώμενου χεριού, χωρίς 

να αποκλείονται βεβαίως και άλλοι παράγοντες (Lemon, 1988). Τα ευρήματά μας 

συμφωνούν μόνο με τους Otte & van Mier (2006), ενώ υπάρχουν διαφωνίες με τις 

υπόλοιπες τρεις έρευνες, οι οποίες στηρίζονται στο διαφορετικό ερευνητικό 

σχεδιασμό, στο διαφορετικό σκοπό των ερευνών, στα έργα που χρησιμοποιήθηκαν, 

αλλά και στα δείγματα που συμμετείχαν (Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ 

Serrien και συν., 2004a), όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.  

Η 2.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των μαθητών της Α΄ τάξης, δεν 

επιβεβαιώνεται. Ειδικότερα βρέθηκε ότι οι δεξιόχειρες μαθητές είχαν καλύτερη 

επίδοση με το δεξί τους χέρι, και οι αριστερόχειρες, αντιστοίχως, με το αριστερό τους 

χέρι. Ίσως εδώ να λαμβάνονται υπ’ όψιν κοινωνικοί, πολιτισμικοί και οικογενειακοί 

παράγοντες που συχνά θεωρούνται σημαντικοί για την ανάπτυξη της πλευρίωσης. Η 

προτίμηση χεριού και η καλή απόδοση με αυτό, σύμφωνα με τους Porac και συν. 

(1986) είναι αποτέλεσμα μεμαθημένης διαδικασίας. Το παραπάνω εύρημα συμφωνεί 

με τους Otte & van Mier (2006), αλλά έρχεται σε διαφωνία με τις έρευνες των Peters 

(1977), Njiokiktjien και συν. (1997), Serrien και συν. (2004a). Η διαφωνία μας 

έγκειται στο γεγονός ότι οι ανωτέρω έρευνες μελέτησαν μεν το διπλό κινητικό έργο, 

θέτοντας δε διαφορετικές συνιστώσες, εκφράζοντας διαφορετική σκοποθεσία και 

διεξάγοντας διαφορετικά έργα η κάθε μία, αλλά και έχοντας διαφορετικό-σε σχέση με 

τον δικό μας-πληθυσμό (Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 

2004a).  

Στη 2.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια της Α΄ τάξης και δεν 

επιβεβαιώνεται, φάνηκε πως τα δεξιόχειρα αγόρια έκαναν περισσότερα λάθη με το 

αριστερό τους χέρι, ενώ αντιστοίχως τα αριστερόχειρα αγόρια, έκαναν περισσότερα 

λάθη με το δεξί τους χέρι. Το παραπάνω εύρημα εξηγείται, πιθανόν, ως εξής: ενώ 

συχνά οι άνθρωποι κάνουν διάφορες δραστηριότητες ταυτόχρονα χωρίς καμία 

δυσκολία, εντούτοις στο διπλό κινητικό έργο, όχι εν μέσω καθημερινότητας, αλλά σε 

εργαστηριακές παρατηρήσεις, η μία δραστηριότητα παρεμβαίνει εντόνως στη 

δεύτερη, διαφοροποιώντας έτσι και την αντίστοιχη απόδοσή της (Pashler, 1994). Το 

εύρημα έρχεται σε συμφωνία με τους Otte & van Mier (2006). Αντιθέτως, διαφωνεί 

με τις υπόλοιπες τρεις έρευνες της ανασκόπησής μας, καθώς ο Peters (1977) 

μελέτησε τον παράγοντα ρυθμό σε διπλό κινητικό έργο, οι Njiokiktjien και συν. 

(1997) μελέτησαν απλά τα χτυπήματα δακτύλων και των δύο χεριών και οι Serrien 

και συν. (2004) διερεύνησαν τις νευρωνικές συσχετίσεις κατά τα σύγχρονα κινητικά 
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έργα μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Οι παραπάνω σκοποί των ερευνών, σε 

συνδυασμό με τη γενικότερη σχεδίασή τους είναι σημαντικοί λόγοι διαφοροποίησης 

των ερευνών αυτών από τη δική μας. Επιπλέον η σύσταση των δειγμάτων (ο Peters  

το 1977 μελέτησε φοιτητές, οι Njiokiktjien και συν., το 1997, είχαν ένα πιο μικρό 

δείγμα από το δικό μας, ενώ οι Serrien και συν., το 2004 είχαν ένα σημαντικά 

μικρότερο δείγμα συγκριτικά με το δικό μας) και τα διαφορετικά έργα {σύγχρονο 

ρυθμικό χτύπημα των δύο χεριών (Peters, 1977), σύγχρονες διαφορετικές κινήσεις 

των δύο χεριών και καταγραφή ηλεκτροεγκεφαλικής συσχέτισης (Serrien και συν., 

2004), σύγχρονα χτυπήματα των δύο χεριών (Njiokiktjien και συν., 1997)} 

συμβάλλουν, κατά τα εικότα, στην ενίσχυση της παραπάνω διαφωνίας μας.  

Στη 2.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα κορίτσια της Α΄ τάξης και δεν 

επιβεβαιώνεται, φάνηκε πως τα δεξιόχειρα κορίτσια είχαν καλύτερη επίδοση με το 

προτιμώμενο χέρι, κάτι που επίσης ισχύει και για τα αριστερόχειρα κορίτσια στα 

λάθη που έκαναν με το αριστερό τους χέρι. Ενδεχομένως η περιορισμένη απόδοση 

του μη προτιμώμενου χεριού να οφείλεται σε μια νοητική πηγή (Kahneman, 1973) ή 

ακόμη περισσότερες (Navon & Gopher, 1979∙ Wickens, 2008). Όπως και στις 

παραπάνω υπό-υποθέσεις μας, το εύρημα αυτό συνάδει με τα ευρήματα των Otte & 

van Mier (2006). Οι υπόλοιπες τρεις έρευνες της ανασκόπησής μας έρχονται σε 

διαφωνία με τα ευρήματα αυτά. Ενδεχομένως τα εργαλεία καθορισμού της 

προτίμησης χεριού, ο τρόπος αξιολόγησης των ικανοτήτων, το μέγεθος και η 

σύσταση των δειγμάτων, όπως και ο συνολικός σχεδιασμός των ερευνών, να 

ευθύνονται για την ασυμφωνία των ευρημάτων μας (Peters, 1977∙ Njiokiktjien και 

συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a), όπως τεκμηριώθηκε σε προηγούμενη 

παράγραφο. 

Η 3.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των μαθητών της Β΄ τάξης, δεν 

επιβεβαιώνεται. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι έγιναν περισσότερα λάθη με το 

αριστερό χέρι των δεξιόχειρων παιδιών και αντιστοίχως έγιναν περισσότερα λάθη με 

το δεξί χέρι των αριστερόχειρων παιδιών. Ίσως η καλύτερη ικανότητα απόδοσης του 

ενός χεριού να προέρχεται από μια γενετικά καθορισμένη ικανότητα που στοχεύει 

στην εκμάθηση πλευριωμένων δεξιοτήτων, η οποία αναπτύσσοντας την πλευρίωση 

μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στο προτιμώμενο χέρι. Η ανασκόπηση διεθνούς 

βιβλιογραφίας κατέδειξε ότι το παραπάνω εύρημα συνάδει με τα ευρήματα των Otte 

& van Mier (2006), αλλά αντιθέτως, είναι ασυνεπής με τα ευρήματα άλλων ερευνών. 

Η έρευνα του Peters (1977) διεξήχθη σε πληθυσμό φοιτητών και μελέτησε τον 
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παράγοντα «ρυθμό» σε διπλό κινητικό έργο, ενώ οι Njiokiktjien και συν. (1997) 

διερεύνησαν τη σύγχρονη απόδοση χτυπήματος δακτύλων (δύο χεριών) μέσω 

ανάλυσης υπολογιστή σε 233 παιδιά ηλικίας 4,5 έως 12,5 ετών. Τέλος οι Serrien και 

συν. (2004a) μελέτησαν τις νευρωνικές συσχετίσεις σε εννέα δεξιόχειρα άτομα. Όπως 

είναι εύκολα αντιληπτό αυτές οι μελέτες έχουν εντελώς διαφορετικό σχεδιασμό από 

τη δική μας, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική διαφωνία μεταξύ τους. 

Στην 3.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια της Β΄ τάξης και δεν 

επιβεβαιώνεται, φάνηκε πως τα αριστερόχειρα αγόρια έκαναν περισσότερα λάθη με 

το δεξί τους χέρι και αντιστοίχως, τα δεξιόχειρα αγόρια, τα περισσότερα λάθη τα 

έκαναν με το αριστερό τους χέρι. Η παράλληλη επεξεργασία ερεθισμάτων 

δυσκολεύει κάποιες λειτουργίες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το φαινόμενο της 

«συμφόρησης». Έτσι υπάρχει μείωση στην απόδοση ή και καθυστέρηση στη μία από 

τις δύο ή και στις δύο εργασίες (Pashler, 1994). Στην έρευνά μας, το ρυθμικό έργο 

που απασχολούσε την προσοχή των συμμετεχόντων, όταν γινόταν με το προτιμώμενο 

χέρι, δυσκόλευε πάρα πολύ την απόδοση του μη προτιμώμενου χεριού στο δεύτερο 

κινητικό έργο. Ίσως αυτό να εξηγεί την κατώτερη απόδοση του μη προτιμώμενου 

χεριού. Οι Otte & van Mier (2006) είναι σύμφωνοι με το εύρημα αυτό, ενώ οι 

υπόλοιπες τρεις έρευνες της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης έρχονται σε διαφωνία. 

Πιο συγκεκριμένα ο καθολικά διαφορετικός σχεδιασμός και των τριών ερευνών είναι 

υπεύθυνος για τα ετεροειδή αποτελέσματα, που δε συνάδουν με τη δική μας εργασία, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Επιμέρους ζητήματα μεθόδου, στα οποία 

οφείλονται τα διαφορετικά ευρήματα είναι ο διαφορετικός σκοπός, το δείγμα και τα 

εργαλεία καθορισμού προτίμησης χεριού (Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ 

Serrien και συν., 2004a). 

Στην 3.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα κορίτσια της Β΄ τάξης, δεν 

επιβεβαιώνεται, καθώς ο αριθμός των λαθών που έγινε με το αριστερό χέρι ήταν 

μεγαλύτερος για τα δεξιόχειρα κορίτσια και αντιστοίχως, ο αριθμός των λαθών που 

έγινε με το δεξί χέρι ήταν μεγαλύτερος στα αριστερόχειρα κορίτσια. Το εύρημα αυτό 

πιθανόν να ερμηνεύεται βάσει του μοντέλου της κινηματικής αλυσίδας του Guiard 

(1987), σύμφωνα με το οποίο το ένα χέρι εκτελεί έργα υψηλής συχνότητας (λεπτής 

χώρο-χρονικής ανάλυσης), ενώ το άλλο χέρι εκτελεί έργα χαμηλής συχνότητας (όπως 

για παράδειγμα η υποστήριξη ενός αντικειμένου). Η έρευνα των Otte & van Mier 

(2006) συμφωνεί με τα αποτελέσματα μας, ενώ υπάρχει διαφωνία με τις άλλες 

έρευνες της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης. Ειδικότερα ο Peters (1977) μελέτησε 
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την επίδραση του παράγοντα «ρυθμού» σε 298 φοιτητές, αλλά ειδικότερα στο διπλό 

κινητικό έργο συμμετείχαν μόνο 150 φοιτητές, οι Njiokiktjien και συν. (1997) 

μελέτησαν τα προσποιητά χτυπήματα δακτύλων 233 παιδιών, σε σύγχρονα κινητικά 

έργα και τέλος, οι Serrien και συν. (2004a) χρησιμοποίησαν το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ως μέτρο λειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των περιοχών 

του φλοιού, για τη διερεύνηση των νευρωνικών συνδέσεων στην απόδοση διπλού 

κινητικού έργου, σε εννέα δεξιόχειρα άτομα. Όπως φαίνεται, οι λόγοι διαφωνίας μας 

με τις παραπάνω έρευνες σχετίζονται τόσο με το διαφορετικό σχεδιασμό, όσο και με 

τις μεγάλες αποκλίσεις των έργων, του δείγματος και του σκοπού από τη δική μας 

εργασία. 

Για την 4.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των μαθητών της Γ΄ 

τάξης και δεν επιβεβαιώνεται, τα αποτελέσματα κατέδειξαν το προτιμώμενο χέρι των 

δεξιόχειρων μαθητών, ως αυτό με τα λιγότερα λάθη στο κινητικό έργο, ενώ εκ 

παραλλήλου, το προτιμώμενο χέρι των αριστερόχειρων μαθητών ήταν αυτό με τα 

λιγότερα λάθη. Αυτό το εύρημα μπορεί να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα «εκπαίδευσης» 

λόγω συχνότερης χρήσης του ενός χεριού. Το γεγονός ότι τα δύο χέρια έχουν μεγάλη 

διαφορά στην επιδεξιότητα με την οποία λειτουργούν, μπορεί να αποδοθεί στο 

διαφορετικό ποσοστό χρήσης του προτιμώμενου χεριού, στην αποδοτικότητά του, 

αλλά και στον έλεγχο που αυτό ασκεί πάνω στα εκτελούμενα έργα. Υπάρχει 

συμφωνία με τα ευρήματα των Otte & van Mier (2006). Από την άλλη πλευρά, στις 

έρευνες των Peters (1977), Njiokiktjien και συν. (1997), Serrien και συν. (2004a), 

υπάρχει διαφωνία, καθώς πολλοί παράγοντες φαίνεται να ευθύνονται για αυτό. Σε 

αυτούς συμπεριλαμβάνονται, όπως αναπτύχθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, το 

διαφορετικό μέγεθος του δείγματος, αλλά και η σύστασή του, τα διαφορετικά 

εργαλεία που καθορίζουν την προτίμηση χεριού, τα διαφορετικά έργα και ο σκοπός 

των ερευνών. 

Η 4.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια της Γ΄ τάξης, δεν 

επιβεβαιώνεται, καθώς τα ευρήματα έδειξαν πως τα δεξιόχειρα αγόρια έκαναν 

περισσότερα λάθη με το αριστερό τους χέρι, ενώ αντιστοίχως, τα αριστερόχειρα 

αγόρια έκαναν περισσότερα λάθη με το δεξί τους χέρι. Σύμφωνα με κοινωνικό-

πολιτισμικές θεωρίες, το παραπάνω εύρημα πιθανόν να αποδίδεται σε μεμαθημένες 

διαδικασίες, οι οποίες επηρεάζονται από πιέσεις σε κοινωνικό-πολιτισμικό επίπεδο, 

μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία (Porac και συν., 1986). Βάσει της ανασκόπησης της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, φαίνεται να υπάρχει συμφωνία μόνο τα ευρήματα των Otte 
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& van Mier (2006), καθώς δε βρέθηκαν άλλες έρευνες που να συμφωνούν με τα 

ευρήματά μας. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, οι υπόλοιπες έρευνες (Peters, 1977∙ 

Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a) έρχονται σε πλήρη διαφωνία με 

τη δική μας εργασία, καθώς υπάρχουν πολλές διαφορές, οι οποίες σχετίζονται με τη 

γενικότερη μεθοδολογία (σκοπός, δείγμα, εργαλεία καθορισμού προτίμησης χεριού 

και έργα).  

Για την 4.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα κορίτσια της Γ΄ τάξης και δεν 

επιβεβαιώνεται, βρήκαμε ότι τα δεξιόχειρα κορίτσια είχαν καλύτερη επίδοση με το 

προτιμώμενο χέρι, κάτι που ισχύει και για τα αριστερόχειρα κορίτσια στα λάθη που 

έκαναν με το αριστερό τους χέρι. Η διαφορά στην επιδεξιότητα και την απόδοση των 

δύο χεριών μπορεί να αποδοθεί στην αντανάκλαση του χρονικού φορτίου, το οποίο 

είναι απαραίτητο για την αλληλεπίδραση των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων, όταν 

δύο κινητικά έργα πραγματοποιούνται σε ταυτόχρονο διάστημα (Njiokiktjien και 

συν., 1997∙ Knyazeva και συν., 1994). Το εύρημα αυτό βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία 

με τους Otte & van Mier (2006), αλλά διαφωνεί με τον Peters (1977), καθώς αυτός 

χρησιμοποίησε φοιτητές για τη διερεύνηση του παράγοντα «ρυθμού» σε σύγχρονο 

κινητικό έργο, με τους Njiokiktjien και συν., (1997), οι οποίοι  μελέτησαν τη 

σύγχρονη απόδοση χτυπήματος δακτύλων (και των δύο χεριών) μέσω ανάλυσης 

υπολογιστή, σε 233 παιδιά και τέλος, με τους Serrien και συν. (2004a), οι οποίοι 

διερεύνησαν σε πληθυσμό εννέα ατόμων τις νευρωνικές συσχετίσεις του εγκεφάλου. 

Αυτές οι μελέτες έχουν σχεδιαστεί πολύ διαφορετικά από τη δική μας, με αποτέλεσμα 

να υπάρχουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες εντοπίζονται στο μέγεθος και τη 

σύσταση του δείγματος, στο σκοπό και τα διαφορετικά έργα/εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

Η 5.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των μαθητών της Δ΄ τάξης και 

δεν επιβεβαιώνεται, αναφέρει πως τα δεξιόχειρα παιδιά έκαναν περισσότερα λάθη με 

το αριστερό τους χέρι και τα αριστερόχειρα παιδιά έκαναν τα περισσότερα λάθη με το 

δεξί τους χέρι. Πιθανόν οι διαφορές στην επίδοση των δύο χεριών να οφείλονται στο 

γεγονός ότι οι κινητικές συνεργίες και τα μυϊκά πεδία του προτιμώμενου χεριού είναι 

πιο μικρά από αυτά του μη προτιμώμενου χεριού (Lemon, 1988). Όπως και στα 

προηγούμενα ευρήματα, υπάρχει συμφωνία με τους Otte & van Mier (2006). Οι 

υπόλοιπες, όμως, έρευνες της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, φαίνεται πως δε 

συμφωνούν με τα ευρήματά μας. Ειδικότερα, ο καθολικά διαφορετικός σχεδιασμός 

και των τριών ερευνών (Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 
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2004a) φανερώνει διαφορετικά αποτελέσματα, σε σχέση με αυτά της δικής μας 

εργασίας. Επιμέρους ζητήματα μεθοδολογίας έρευνας, όπως ο διαφορετικός σκοπός, 

το δείγμα και τα εργαλεία καθορισμού προτίμησης χεριού καθιστούν την έρευνά μας 

ανόμοια των υπολοίπων, όπως αναπτύχθηκε σε προηγούμενη παράγραφο. 

Η 5.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια της Δ΄ τάξης και δεν 

επιβεβαιώνεται, δείχνει πως τα αριστερόχειρα αγόρια έκαναν περισσότερα λάθη με το 

δεξί τους χέρι και αντιστοίχως, τα δεξιόχειρα αγόρια έκαναν τα περισσότερα λάθη με 

το αριστερό τους χέρι. Ενδεχομένως οι κινητικές ασυμμετρίες και οι διαφορές στην 

απόδοση των χεριών να συνδέονται με ανατομικές και λειτουργικές ασυμμετρίες 

στον πρωτογενή κινητικό φλοιό (van Mier, 2006). Η μοναδική έρευνα, της οποίας τα 

ευρήματα είναι σε συμφωνία με τα δικά μας, είναι αυτή των Otte & van Mier (2006). 

Οι υπόλοιπες έρευνες διαφωνούν, καθώς ο Peters (1977) ασχολήθηκε με τον 

παράγοντα «ρυθμό» στο διπλό κινητικό έργο, οι Serrien και συν. (2004a) μελέτησαν 

τις νευρωνικές συνδέσεις του εγκεφάλου και οι Njiokiktjien και συν. (1997) 

ασχολήθηκαν με τα προσποιητά χτυπήματα δακτύλων. Η διαφορά των ερευνών 

έγκειται στη διαφορετική μεθοδολογία και τον συνολικά διαφορετικό σχεδιασμό 

τους, όπως προαναφέρθηκε.  

Στην 5.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα κορίτσια της Δ΄ τάξης και δεν 

επιβεβαιώνεται, φάνηκε πως ο αριθμός των λαθών που έγινε με το αριστερό χέρι ήταν 

μεγαλύτερος στα δεξιόχειρα κορίτσια και επιπροσθέτως, ο αριθμός των λαθών που 

έγινε με το δεξί χέρι ήταν μεγαλύτερος στα αριστερόχειρα κορίτσια. Πιθανόν, ενώ οι 

άνθρωποι συχνά κάνουν διάφορες δραστηριότητες ταυτόχρονα, χωρίς ιδιαίτερη 

δυσκολία, εντούτοις, στο διπλό κινητικό έργο, κατά τη διάρκεια εργαστηριακών 

παρατηρήσεων, η μία δραστηριότητα να παρεμβαίνει εντόνως στη δεύτερη, 

διαφοροποιώντας έτσι και την αντίστοιχη απόδοσή της (Pashler, 1994). Το εύρημα 

έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τους Otte & van Mier (2006). Από την άλλη μεριά, 

διαφωνεί με τις υπόλοιπες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης μας, 

καθώς ο σκοπός και των τριών ερευνών ήταν διαφορετικός από τον δικό μας (Peters, 

1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a). Επιπλέον σημαντικοί 

λόγοι διαφοροποιούν τις έρευνες αυτές από τη δική μας: η σύσταση των δειγμάτων 

{φοιτητές πανεπιστημίου (Peters, 1977), μικρότερος αριθμός παιδιών με μεγαλύτερο 

εύρος ηλικίας (Njiokiktjien και συν.,1997), και πολύ μικρότερο δείγμα ατόμων 

(Serrien και συν., 2004)}, όπως επίσης και τα διαφορετικά έργα {σύγχρονο ρυθμικό 

χτύπημα των δύο χεριών (Peters, 1977), σύγχρονες διαφορετικές κινήσεις των δύο 
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χεριών και καταγραφή ηλεκτροεγκεφαλικής συσχέτισης (Serrien και συν., 2004), 

σύγχρονα χτυπήματα των δύο χεριών (Njiokiktjien και συν., 1997)}συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της παραπάνω διαφωνίας.  

Στην 6.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των μαθητών της Ε΄ τάξης 

και επίσης δεν επιβεβαιώνεται, φαίνεται πως η ομάδα των δεξιόχειρων είχε καλύτερη 

επίδοση με το προτιμώμενο χέρι και η ομάδα των αριστερόχειρων με το αριστερό 

χέρι. Μια ερμηνεία του παραπάνω ευρήματος μπορεί να λάβει υπ’ όψιν τους 

κοινωνικούς, πολιτισμικούς και οικογενειακούς παράγοντες που συχνά έχουν 

θεωρηθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην πλευρίωση και απόδοση στο 

προτιμώμενο χέρι. Υπάρχει συμφωνία με τους Otte & van Mier (2006) και διαφωνία 

με τις υπόλοιπες έρευνες της ανασκόπησής μας (Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 

1997∙ Serrien και συν., 2004a). Ειδικότερα, σύμφωνα με προηγούμενη ανάλυση, για 

αυτό ευθύνεται ο παντελώς διαφορετικός σχεδιασμός αυτών, αλλά και επιμέρους 

μεθοδολογικά ζητήματα (διαφορετικός σκοπός, δείγμα και εργαλεία καθορισμού 

προτίμησης χεριού), στα οποία οφείλονται τα διαφορετικά ευρήματα.  

Στην 6.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των αγοριών της Ε΄ τάξης 

και δεν επιβεβαιώνεται, οι δεξιόχειρες μαθητές είχαν περισσότερα λάθη με το 

αριστερό τους χέρι και οι αριστερόχειρες μαθητές είχαν περισσότερα λάθη με το δεξί 

τους χέρι. Αυτό το εύρημα ίσως να αποδίδεται σε μια γενετικά καθορισμένη 

ικανότητα, η οποία αναπτύσσοντας την πλευρίωση, μπορεί να βελτιώσει την 

απόδοση. Το ανθρώπινο σώμα έχει δύο διαφορετικούς μηχανισμούς, κάθε ένας από 

τους οποίους είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του ενός εκ των δύο χεριών (Hammond, 

1990). Υπάρχει συμφωνία του παραπάνω ευρήματος με την έρευνα των Otte & van 

Mier (2006), καθώς διερευνήθηκε η απόδοση και η παρεμβολή μεταξύ των δύο 

χεριών, σε σύγχρονο διπλό κινητικό έργο. Από την άλλη πλευρά το παραπάνω 

εύρημα διαφωνεί με τις έρευνες των Peters (1977), Njiokiktjien και συν. (1997), 

Serrien και συν. (2004a), κάτι το οποίο μπορεί να αποδοθεί, όπως προαναφέρθηκε, 

στο διαφορετικό ερευνητικό σχεδιασμό, τη μέθοδο συλλογής και ανάλυσης 

δείγματος, τα διαφορετικά έργα, τη σύνθεση και το μέγεθος του δείγματος, αλλά και 

πιθανούς περιορισμούς που ίσως συμμετέχουν στα διαφορετικά αποτελέσματα των 

ανωτέρω ερευνών. 

Για την 6.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των κοριτσιών της Ε΄ 

τάξης και επίσης δεν επιβεβαιώνεται, τα δεξιόχειρα κορίτσια φάνηκαν να έκαναν 

περισσότερα λάθη με το αριστερό τους χέρι και τα αριστερόχειρα κορίτσια φάνηκαν 
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να έκαναν περισσότερα λάθη με το δεξί τους χέρι. Το γεγονός ότι τα δύο χέρια 

διαφέρουν στην απόδοση, θα μπορούσαμε να το εντάξουμε στην αντανάκλαση του 

απαραίτητου χρονικού φορτίου, για την αλληλεπίδραση των εγκεφαλικών 

ημισφαιρίων, κατά τη διάρκεια σύγχρονων κινητικών έργων (Njiokiktjien και συν., 

1997∙ Knyazeva και συν., 1994). Στη μελέτη των Otte & van Mier (2006) μπορούμε 

να βρούμε συμφωνία με τα δικά μας ευρήματα, αλλά όχι και στα αποτελέσματα των 

υπολοίπων ερευνών. Ειδικότερα οι Njiokiktjien και συν. (1997), Serrien και συν. 

(2004a), Peters (1977), όπως προείπαμε, διαφωνούν με τα ευρήματα μας, εξαιτίας  

των διαφορετικών δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν (ηλικίες και σύσταση), των 

εργαλείων που μεταχειρίστηκαν για τον καθορισμό της προτίμησης χεριού και των 

διαφορετικών σκοπών της κάθε έρευνας.  

Η 7.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης 

και δεν επιβεβαιώνεται, δείχνει πως οι δεξιόχειρες μαθητές είχαν καλύτερη επίδοση 

με το δεξί τους χέρι, και οι αριστερόχειρες μαθητές, αντιστοίχως, με το αριστερό τους 

χέρι. Ίσως ο πρωτογενής κινητικός φλοιός να έχει κάποια σύνδεση με τις ασυμμετρίες 

στην απόδοση των χεριών (van Mier, 2006). Το εύρημα αυτό είναι ίδιο μόνο με αυτό 

με των Otte & van Mier (2006). Δε βρέθηκαν άλλες έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία 

που να το υποστηρίζουν. Ως εικός, οι υπόλοιπες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης δε συμφωνούν με τα ευρήματά μας. Πιο συγκεκριμένα, ο καθολικά 

διαφορετικός σχεδιασμός και των τριών ερευνών (Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 

1997∙ Serrien και συν., 2004a) εμφανίζει άλλα αποτελέσματα, από αυτά της δικής μας 

εργασίας. Επιμέρους ζητήματα μεθοδολογίας έρευνας καθιστούν την έρευνά μας 

ανόμοια των υπολοίπων (σκοπός, δείγμα, εργαλεία  καθορισμού προτίμησης χεριού, 

πιθανοί περιορισμοί) και έχουν αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούμενες παραγράφους. 

Η 7.2. υπό-υπόθεση, που αφορά στα αγόρια της ΣΤ΄ τάξης και δεν 

επιβεβαιώνεται, έδειξε πως τα δεξιόχειρα αγόρια της ΣΤ΄ τάξης έκαναν περισσότερα 

λάθη με το αριστερό τους χέρι, ενώ αντιστοίχως τα αριστερόχειρα αγόρια, έκαναν 

περισσότερα λάθη με το δεξί τους χέρι. Πιθανή ερμηνεία του ευρήματος μπορεί  να 

σχετίζεται με κοινωνικό-πολιτισμικές θεωρίες, οι οποίες υποστηρίζουν πιέσεις 

κοινωνικό-πολιτισμικού επιπέδου, πάνω σε μεμαθημένες διαδικασίες (Porac και συν., 

1986). Υπάρχει συμφωνία με τους Otte & van Mier (2006) και διαφωνία με τις 

έρευνες των Peters (1977), Njiokiktjien και συν. (1997), Serrien και συν. (2004a). 

Αυτές εντοπίζονται στο διαφορετικό σκοπό των ερευνών {καθώς ο Peters (1977) 

μελέτησε κατά πόσο ο διαφορετικός ρυθμός επηρεάζει την απόδοση στο σύγχρονο 
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έργο ανάμεσα σε δύο χέρια, οι Njiokiktjien και συν. (1997) ασχολήθηκαν με την 

απόδοση των χεριών σε διπλό κινητικό έργο, ενώ οι  Serrien και συν. (2004a) 

συσχέτισαν το διπλό έργο με τις νευρωνικές λειτουργικές συνδέσεις του εγκεφάλου}. 

Περαιτέρω διαφορές που σχετίζονται με τη μεθοδολογία έρευνας, αφορούν σε άλλες 

διαδικασίες αξιολόγησης της προτίμησης χεριού των συμμετεχόντων, εντελώς 

διαφορετική σύσταση των δειγμάτων και ετερότητα των έργων που 

χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε μια από τις τρεις έρευνες ξεχωριστά. 

Στην 7.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης και δεν 

επιβεβαιώνεται, ήταν ξεκάθαρο πως τα δεξιόχειρα κορίτσια έκαναν λιγότερα λάθη με 

το προτιμώμενο χέρι και τα αριστερόχειρα κορίτσια έκαναν λιγότερα λάθη με το 

αντίστοιχα προτιμώμενο χέρι. Το εύρημα αυτό πιθανόν να μπορεί να ερμηνευτεί ως 

αποτέλεσμα «εκπαίδευσης», λόγω της συχνότερης χρήσης του ενός χεριού: όταν 

χρησιμοποιούμε το ένα χέρι πιο συχνά από το άλλο, για συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, ή για την πλειονότητα αυτών, τότε αναπτύσσεται η αποδοτικότητα 

και οι δεξιότητες αυτού του συγκεκριμένου χεριού. Η διαφορά, λοιπόν, στην 

επιδεξιότητα των δύο χεριών σχετίζεται με το ποσοστό της χρήσης του προτιμώμενου 

χεριού, την αποδοτικότητά του και τον έλεγχο που αυτό ασκεί πάνω στα εκτελούμενα 

έργα. Η μοναδική έρευνα με την οποία έρχεται σε συμφωνία το παραπάνω εύρημα 

είναι αυτή των Otte & van Mier (2006). Ευλόγως μπορούμε να διαπιστώσουμε 

ασυμφωνία με τις υπόλοιπες έρευνες (Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ 

Serrien και συν., 2004a), η οποία μπορεί να αποδοθεί στο συνολικό σχεδιασμό τους-

όπως προαναφέρθηκε- καθώς δεν υπάρχει καμία σημαντική αντιστοιχία με τη δική 

μας εργασία, στους διάφορους τομείς της (σκοπός, έργα, εργαλεία καθορισμού 

προτίμησης χεριού, ηλικία συμμετεχόντων, σύσταση του δείγματος, ερευνητική 

προσέγγιση). 

Η 8.1. υπό-υπόθεση που αφορά στο σύνολο των μαθητών του δείγματος και 

σχετίζεται με τη σύγκριση των λαθών ανάμεσα στα δύο φύλα, επιβεβαιώνεται εν 

μέρει, καθώς στη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» τα αγόρια του συνόλου του 

δείγματος έκαναν περισσότερα λάθη σε σύγκριση με τα κορίτσια του συνόλου του 

δείγματος, αλλά στη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» η διαφορά των λαθών 

δεν ήταν σημαντική. Μια πρώτη εξήγηση για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» 

ίσως να συνδέει το παραπάνω γεγονός με την καλύτερη επίδοση του γυναικείου 

φύλου σε έργα επιδεξιότητας και γραψίματος. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να 

αποδώσουμε το παραπάνω πρώτο εύρημα στη διαφορετική σωματική και βιολογική 
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ωρίμανση των δύο φύλων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εξηγήσει το γεγονός της 

καλύτερης επίδοσης των κοριτσιών. Σχετικά με το δεύτερο εύρημα, ενδεχομένως οι 

επιδόσεις να σχετίζονται με τις δοκιμασίες, στις οποίες υποβάλλονται τα παιδιά. Τα 

παραπάνω ευρήματα δε συνάδουν με καμία έρευνα (καθώς οι Njiokiktjien και συν., 

1997∙ Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Serrien και συν., 2004a, δεν έλαβαν υπ’ 

όψιν τους καθόλου τον παράγοντα «φύλο»). Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στο δείγμα των ερευνών, καθώς οι Njiokiktjien και συν. (1997) 

χρησιμοποίησαν 233 παιδιά, οι Serrien και συν. (2004a) είχαν ως δείγμα 9 άτομα, ο 

Peters (1977) μελέτησε 150 ενήλικα άτομα και οι Otte & van Mier (2006) είχαν ως 

συμμετέχοντες 40 δεξιόχειρα παιδιά. Επίσης, οι σκοποί των ερευνών ήταν πολύ 

διαφορετικοί, καθώς σε αυτές εξετάστηκε το διπλό κινητικό έργο, αλλά με 

διαφορετικές παραμέτρους στην κάθε μια από αυτές. Τέλος, τα έργα που 

χρησιμοποιήθηκαν δεν είναι σε θέση να συγκριθούν με τα δικά μας, λόγω της 

μεγάλης ετερότητάς τους (Njiokiktjien και συν., 1997∙ Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 

1977∙ Serrien και συν., 2004a).  

Η 8.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα δεξιόχειρα αγόρια και κορίτσια του 

συνόλου του δείγματος, επιβεβαιώνεται, καθώς και στα δύο φύλα τόσο στα «λάθη με 

το δεξί χέρι» όσο και στα «λάθη με το αριστερό χέρι» δεν υπήρξαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. Αυτό το εύρημα πιθανόν να οφείλεται στις κινητικές δεξιότητες 

που αναπτύσσουν και τα δύο φύλα κατά τη σχολική ηλικία, μέσα από 

δραστηριότητες, οι οποίες ευνοούνται μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Είναι σύνηθες οι 

εκπαιδευτικοί (τόσο οι δάσκαλοι, όσο και οι γυμναστές, οι μουσικοί κλπ.) να 

προάγουν την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα μέσω των δραστηριοτήτων που 

χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της σχολικής μάθησης. Δεν υπάρχει συμφωνία με 

τις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ 

Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a), καθώς οι διαφορές των 

μεθοδολογικών μας προσεγγίσεων (σκοπός, δείγμα, εργαλεία καθορισμού 

προτίμησης χεριού και έργα) δημιουργούν τεράστιο χάσμα στην προσπάθεια της 

σύγκρισης αυτών και επιπλέον δεν συμπεριλήφθηκε ο παράγοντας «φύλο» σε αυτές. 

Η 8.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αριστερόχειρα αγόρια και 

αριστερόχειρα κορίτσια του συνόλου του δείγματος, επιβεβαιώνεται εν μέρει, επειδή 

στη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια έκαναν περισσότερα 

λάθη συγκριτικά με τα αριστερόχειρα κορίτσια, αλλά στη μεταβλητή «λάθη με το 

αριστερό χέρι» η διαφορά των λαθών ήταν αμελητέα. Πιθανόν το πρώτο εύρημα να 
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οφείλεται στην καλύτερη επίδοση του γυναικείου φύλου στις λεπτές κινητικές 

δεξιότητες, οι οποίες είναι ποσοτικά εμφανείς και ποιοτικά καλύτερες από αυτές του 

αντρικού φύλου, μέχρι και την εφηβεία (Zaidi, 2010). Επιπλέον η μη ύπαρξη 

διαφορών στη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» από τα αριστερόχειρα κορίτσια 

και αριστερόχειρα αγόρια πιθανόν να οφείλεται στην εξίσου καλή χρήση του 

προτιμώμενου χεριού και των δύο φύλων. Τα παραπάνω ευρήματα διαφωνούν με τις 

έρευνες των Otte & van Mier (2006), Peters (1977), Njiokiktjien και συν. (1997), 

Serrien και συν. (2004a), καθώς διαφέρουν μεθοδολογικά, σε όλα τα μέρη του 

σχεδιασμού της έρευνας (σκοπό, μέγεθος και ηλικία δείγματος, έργα) με τη δική μας 

εργασία, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.  

Η 9.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των αγοριών και των 

κοριτσιών της Α΄ τάξης, επιβεβαιώνεται, καθώς και τα δύο φύλα, τόσο στα «λάθη με 

το δεξί χέρι» όσο και στα «λάθη με το αριστερό χέρι» δεν διέφεραν σημαντικά 

μεταξύ τους. Είναι πιθανόν τα παιδιά σε αυτή την πρωτοσχολική ηλικία να 

χρησιμοποιούν εξίσου και τα δύο τους χέρια, για διάφορες δραστηριότητες και να 

μην έχουν μια ξεκάθαρη και συνειδητή πλευρίωση, καθώς επίσης και ο 

οπτικοκινητικός συντονισμός τους να είναι σχετικά φτωχός. Σύμφωνα με τους Largo, 

Fischer & Rousson (2003) υπάρχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των φύλων και σε 

γενικές γραμμές οι επιδόσεις των κοριτσιών δεν είναι σημαντικά καλύτερες από 

αυτές των αγοριών, αλλά κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο. Το παραπάνω εύρημα δεν 

έρχεται σε συμφωνία με κάποια έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας (Otte & van 

Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a), καθώς 

υπάρχουν διαφορετικά μεθοδολογικά ζητήματα σε κάθε μία από αυτές, που δε 

συνάδουν με τη δική μας εργασία. Αναλυτικότερα, σχετικά με τον σκοπό της 

έρευνας: ο Peters (1977) μελέτησε τον παράγοντα «ρυθμό» σε δύο κινητικά έργα, 

χρησιμοποιώντας ελαφρές «κρούσεις», οι Njiokiktjien και συν. (1997) διερεύνησαν 

την απόδοση των χεριών σε διπλό έργο κρούσεων, οι Serrien και συν. (2004a) 

συσχέτισαν το διπλό έργο με τις νευρωνικές λειτουργικές συνδέσεις του εγκεφάλου 

και οι Otte & van Mier (2006) μελέτησαν την επίδραση της παρεμβολής ενός 

κινητικού έργου πάνω σε ένα άλλο. Σχετικά με το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στις 

έρευνες υπάρχει διαφωνία, καθώς αλλού χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό εύρος ηλικίας 

(Peters, 1977), αλλά και διαφορετικό μέγεθος δείγματος (Otte & van Mier, 2006∙ 

Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a). Τέλος τα έργα που 

χρησιμοποιήθηκαν διέφεραν σημαντικά από τα δικά μας, όπως επίσης και τα 
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εργαλεία αξιολόγησης προτίμησης χεριού (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ 

Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a). 

Η 9.2. υπό-υπόθεση, κατά την οποία συγκρίθηκαν δεξιόχειρα αγόρια και 

δεξιόχειρα κορίτσια της Α΄ τάξης, επιβεβαιώνεται, καθώς ανάμεσα στα δύο φύλα, 

τόσο στα «λάθη με το δεξί χέρι» όσο και στα «λάθη με το αριστερό χέρι» δεν 

υπήρξαν σημαντικές διαφορές. Πιθανόν τα παραπάνω ευρήματα να μπορούν να 

δικαιολογηθούν βάσει της βιολογικής ηλικίας των παιδιών, καθώς δεν υπάρχουν 

ακόμη σημαντικές ορμονικές επιδράσεις πάνω στα δύο φύλα, οι οποίες 

διαφοροποιούν το ένα από το άλλο σε πολλά σημεία (όπως δύναμη, ταχύτητα, κλπ.). 

Δε μπορεί να γίνει ευθέως καμία σύγκριση με τις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας 

(Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 

2004a), καθώς σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η σύγκριση μεταξύ των δύο φύλων. 

Η 9.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αριστερόχειρα αγόρια και 

αριστερόχειρα κορίτσια της Α΄ τάξης, επιβεβαιώνεται, καθώς ανάμεσα στα δύο φύλα, 

τόσο στα «λάθη με το δεξί χέρι» όσο και στα «λάθη με το αριστερό χέρι» δεν 

υπήρξαν σημαντικές διαφορές. Ίσως η μη ύπαρξη διαφορών μεταξύ των φύλων να 

οφείλεται στην ηλικία. Στις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας (Otte & van Mier, 

2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a) δε 

συμπεριλαμβάνεται η σύγκριση των δύο φύλων και για αυτό το λόγο δεν μπορούμε 

να κάνουμε καμία αντιπαραβολή μεταξύ των ερευνών με τη δική μας, όπως ειπώθηκε 

και παραπάνω. 

Η 10.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των αγοριών και των 

κοριτσιών της Β΄ τάξης, επιβεβαιώνεται εν μέρει, διότι στη μεταβλητή «λάθη με το 

δεξί χέρι» οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων δεν ήταν σημαντικές, αλλά στη 

μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα αγόρια έκαναν σημαντικά περισσότερα 

λάθη σε σύγκριση με τα κορίτσια. Η πρακτική εξάσκηση και η εμπειρία των παιδιών 

παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση των κινητικών δεξιοτήτων, όπως και στις 

επιδόσεις τους. Πιθανόν σε αυτό να οφείλεται η μη ύπαρξη διαφορών για το δεξί χέρι 

τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών. Το δεύτερο εύρημα θα μπορούσε να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι τα κορίτσια είναι πιο επιδέξια στις λεπτές κινητικές 

δεξιότητες σε σχέση με τα αγόρια. Δεν υπάρχει συμφωνία με καμία έρευνα (Otte & 

van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a) 

καθώς ο συνολικός σχεδιασμός των ερευνών διαφέρει σημαντικά από αυτόν της δικής 

μας.  
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Η 10.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα δεξιόχειρα αγόρια και δεξιόχειρα 

κορίτσια της Β΄ τάξης, επιβεβαιώνεται, καθώς και στα δύο φύλα τόσο στα «λάθη με 

το δεξί χέρι» όσο και στα «λάθη με το αριστερό χέρι» δεν υπήρξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Πιθανόν εδώ να μην υπήρξε σημαντική παρεμβολή 

του μη προτιμώμενου χεριού στο έργο του προτιμώμενου χεριού. Δεν υπάρχει 

συμφωνία των ευρημάτων με τις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας (Otte & van 

Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a), καθώς 

οι διαφορές των μεθοδολογικών μας προσεγγίσεων (σκοπός, δείγμα, εργαλεία 

καθορισμού προτίμησης χεριού και έργα) αποκλείουν οιαδήποτε προσπάθεια 

σύγκρισης μεταξύ αυτών και ειδικότερα δε όταν δεν συμπεριλαμβάνεται ο 

παράγοντας «φύλο» σε αυτές. 

Η 10.3. υπό-υπόθεση, κατά την οποία συγκρίθηκαν αριστερόχειρα αγόρια και 

αριστερόχειρα κορίτσια της Β΄ τάξης, επιβεβαιώνεται μερικώς, καθώς παρόλο που 

στα «λάθη με το δεξί χέρι» δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, εν 

τούτοις στα «λάθη με το αριστερό χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια έκαναν πολλά 

περισσότερα λάθη σε σχέση με τα αριστερόχειρα κορίτσια. Ενδεχομένως τα 

παραπάνω ευρήματα να μπορούν να εξηγηθούν, βάσει της μεγαλύτερης επίδρασης 

του μη προτιμώμενου χεριού πάνω στην επίδοση του προτιμώμενου χεριού των 

αγοριών. Πιθανόν η επίδραση του προτιμώμενου χεριού πάνω στο μη προτιμώμενο 

να μην ήταν σημαντική. Επιπλέον οι καλύτερες επιδόσεις των αριστερόχειρων 

κοριτσιών έναντι των αριστερόχειρων αγοριών της Β΄ τάξης, θα μπορούσαν να 

αποδοθούν στην καλύτερη χρήση των χεριών πάνω στη λεπτή κινητικότητα. Καθώς 

στη διεθνή βιβλιογραφία δεν γίνεται αναφορά στις συγκρίσεις των επιδόσεων μεταξύ 

των δύο φύλων, δεν υπάρχει συμφωνία των ευρημάτων μας με κάποια έρευνα (Otte & 

van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a). 

Η 11.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των αγοριών και των 

κοριτσιών της Γ΄ τάξης, επιβεβαιώνεται μερικώς, καθώς στα «λάθη με το δεξί χέρι» 

δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Παρ’ όλ’ αυτά στη 

μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι» τα κορίτσια έκαναν σημαντικά περισσότερα 

λάθη σε σχέση με τα αγόρια. Για το πρώτο εύρημα ίσως η πρακτική εξάσκηση μέσα 

από διάφορες δραστηριότητες να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ίδια απόδοση των 

κινητικών δεξιοτήτων και των επιδόσεών τους. Όσον αφορά στο δεύτερο εύρημα, το 

οποίο θεωρείται σημαντικό και αξίζει περαιτέρω διερεύνησης, θα μπορούσε να είναι 

ένα τυχαίο εύρημα ή θα μπορούσε να αποδοθεί πιθανόν σε ορμονικές επιδράσεις του 
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γυναικείου φύλου. Δεν υπάρχει συμφωνία των παραπάνω ευρημάτων με έρευνες της 

διεθνούς βιβλιογραφίας (Serrien και συν., 2004a∙ Otte & van Mier, 2006∙ Njiokiktjien 

και συν., 1997∙ Peters, 1977), καθώς οι διαφορές των μεθοδολογικών μας 

προσεγγίσεων (σκοπός, δείγμα, εργαλεία καθορισμού προτίμησης χεριού και έργα) 

δημιουργούν μεγάλο χάσμα στη σύγκρισή τους και επιπλέον δεν υπάρχει πρόβλεψη 

για τη μελέτη του παράγοντα «φύλο» σε αυτές. 

Η 11.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα δεξιόχειρα αγόρια και δεξιόχειρα 

κορίτσια της Γ΄ τάξης, επιβεβαιώνεται, καθώς και στα δύο φύλα τόσο στα «λάθη με 

το δεξί χέρι» όσο και στα «λάθη με το αριστερό χέρι» δεν υπήρξαν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ τους. Για τα ανωτέρω ευρήματα ενδεχομένως η ηλικία και η 

πρακτική εξάσκηση να παίζουν ρόλο στη μη ύπαρξη διαφορών. Δεδομένου ότι στη 

διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει σύγκριση των δύο φύλων (Otte & van Mier, 2006∙ 

Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a) δε δύναται να 

υπάρξει συμφωνία με κάποια έρευνα από αυτές. Επιπλέον, ανάμεσα στις έρευνες της 

διεθνούς βιβλιογραφίας και στη δική μας υπάρχει διαφορά στο σκοπό, στο δείγμα, 

στα έργα και στα εργαλεία καθορισμού προτίμησης χεριού, όπως προαναφέρθηκε. 

Η 11.3. υπό-υπόθεση, κατά την οποία έγινε σύγκριση μεταξύ αριστερόχειρων 

αγοριών και αριστερόχειρων κοριτσιών της Γ΄ τάξης, επιβεβαιώνεται, καθώς και στα 

δύο φύλα τόσο στα «λάθη με το δεξί χέρι» όσο και στα «λάθη με το αριστερό χέρι» 

δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Ίσως η εξάσκηση και των δύο χεριών 

μέσα από δραστηριότητες του σχολικού αναλυτικού προγράμματος και από τα δύο 

φύλα να δικαιολογεί τη μη ύπαρξη διαφορών στις επιδόσεις των χεριών τους. Τα 

αποτελέσματά  μας είναι ασυνεπή με τις έρευνες των Otte & van Mier (2006), Peters 

(1977), Njiokiktjien και συν. (1997), Serrien και συν. (2004a), καθώς η ασυνέπεια 

φαίνεται να συνδέεται με επιμέρους ζητήματα μεθόδου, όπως το μέγεθος του 

δείγματος, η ηλικία των συμμετεχόντων, τα εργαλεία καθορισμού προτίμησης χεριού 

και τα έργα. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, σε καμία από τις παραπάνω έρευνες 

δεν υπάρχει σύγκριση φύλων. 

Η 12.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των αγοριών και κοριτσιών 

της Δ΄ τάξης, επιβεβαιώνεται, επειδή και στις δύο μεταβλητές των λαθών (τόσο σε 

αυτά που έγιναν με το δεξί χέρι, όσο και σε αυτά που έγιναν με το αριστερό χέρι) δεν 

υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Πιθανόν σε αυτή τη ηλικία η 

κινητική επίδοση των αγοριών και των κοριτσιών να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Τα 

αποτελέσματά μας είναι ασυνεπή με τα αποτελέσματα των Otte & van Mier (2006), 
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Peters (1977), Njiokiktjien και συν. (1997), Serrien και συν. (2004a), επειδή 

υπάρχουν διαφορές σε ζητήματα μεθόδου. Ειδικότερα ο σκοπός των ερευνών είναι σε 

κάθε μία από αυτές διαφορετικός, όπως επίσης και το δείγμα, το οποίο ποικίλλει τόσο 

σε πλήθος, όσο και σε ηλικία. Επιπλέον υπάρχει διαφορά στα έργα που 

χρησιμοποιήθηκαν και τέλος ο παράγοντας της σύγκρισης φύλου δε μελετήθηκε σε 

καμία από αυτές.   

Η 12.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα δεξιόχειρα αγόρια και δεξιόχειρα 

κορίτσια της Δ΄ τάξης, επιβεβαιώνεται, καθώς ανάμεσα στα δύο φύλα τόσο στα 

«λάθη με το δεξί χέρι» όσο και στα «λάθη με το αριστερό χέρι» οι διαφορές δεν ήταν 

σημαντικές. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι το φύλο δεν είναι σημαντικός 

παράγοντας στη διαφοροποίηση του αποτελέσματος της εκτέλεσης ενός έργου. Η 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας δε μας δίνει έρευνες με παρόμοια 

αποτελέσματα (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ 

Serrien και συν., 2004a) και τα αίτια της διαφωνίας μας με τις ανωτέρω έρευνες 

συνδέονται με επιμέρους ζητήματα μεθόδου, όπως οι διαφορετικοί σκοποί, το 

μέγεθος των δειγμάτων, τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν και η μη ύπαρξη σύγκρισης 

των δύο φύλων. 

Η 12.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αριστερόχειρα αγόρια και 

αριστερόχειρα κορίτσια της Δ΄ τάξης επιβεβαιώνεται μερικώς, επειδή στα «λάθη με 

το δεξί χέρι» δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, αλλά στα 

«λάθη με το αριστερό χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν σημαντικά περισσότερα 

λάθη από τα αριστερόχειρα κορίτσια. Για την πρώτη μεταβλητή φαίνεται πως το 

προτιμώμενο χέρι κατά τη διάρκεια του παρεμβατικού έργου δεν ήταν δυνατόν να 

αποσπάσει την προσοχή του μη προτιμώμενου χεριού, το οποίο διεξήγαγε το κυρίως 

κινητικό έργο. Αναφορικά με τη δεύτερη μεταβλητή και τη διαφορά που βρέθηκε 

ανάμεσα στα δύο φύλα θα μπορούσαμε να πούμε ότι πιθανόν να οφείλεται στη χρήση 

διαφορετικών μεθόδων πραγματοποίησης του κινητικού έργου, οι οποίες να 

συνδέονται άμεσα με το φύλο. Δεν υπάρχει συμφωνία των ευρημάτων με τις έρευνες 

της διεθνούς βιβλιογραφίας (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και 

συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a), καθώς οι διαφορές των μεθοδολογικών μας 

προσεγγίσεων (σκοπός, δείγμα, εργαλεία καθορισμού προτίμησης χεριού και έργα) 

αποκλείουν οιαδήποτε προσπάθεια σύγκρισης μεταξύ αυτών και ειδικότερα δε όταν 

δεν συμπεριλαμβάνεται ο παράγοντας «φύλο» σε αυτές. 
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Η 13.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια και κορίτσια της Ε΄ τάξης, 

επιβεβαιώνεται, καθώς στα «λάθη με το δεξί χέρι», όπως και στα «λάθη με το 

αριστερό χέρι» δεν υπήρξε σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Το εύρημα 

αυτό θα μπορούσε να επαφίεται στο γεγονός ότι τα αγόρια και τα κορίτσια κατά την 

περίοδο της προ-εφηβείας βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, όσον αφορά στα φυσικά 

χαρακτηριστικά και στις κινητικές τους δεξιότητες. Καθώς καμία έρευνα της διεθνούς 

βιβλιογραφίας δεν έχει βρει τα ίδια αποτελέσματα με τα δικά μας, δεν μπορεί να γίνει 

καμία τέτοια σύγκριση (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 

1997∙ Serrien και συν., 2004a). Οι παραπάνω έρευνες δεν έχουν μελετήσει τη 

σύγκριση μεταξύ των δύο φύλων και επιπλέον, υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στις 

μεθοδολογικές μας προσεγγίσεις, όπως έχει προαναφερθεί.  

Η 13.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα δεξιόχειρα αγόρια και δεξιόχειρα 

κορίτσια της Ε΄ τάξης, επιβεβαιώνεται, καθώς ανάμεσα στα δύο φύλα τόσο στα 

«λάθη με το δεξί χέρι» όσο και στα «λάθη με το αριστερό χέρι» οι διαφορές δεν ήταν 

σημαντικές. Πιθανόν οι κινητικές δεξιότητες και τα φυσικά χαρακτηριστικά των δύο 

φύλων να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο σε αυτό το κρίσιμο στάδιο της προεφηβείας. 

Δεν υπάρχει συμφωνία με κάποια έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας (Otte & van 

Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a). Τα 

αίτια της διαφωνίας μας συνδέονται με διαφορές στο δείγμα των ερευνών {οι 

Njiokiktjien και συν. (1997) μελέτησαν 233 παιδιά, οι Serrien και συν. (2004a) 

μελέτησαν 9 άτομα, ο Peters (1977) είχε στην έρευνά του ενήλικα άτομα, ενώ τέλος, 

οι Otte & van Mier (2006) είχαν συνολικά 40 άτομα στην έρευνά τους}, όπως επίσης 

και στο σκοπό της εργασίας, καθώς ο Peters (1977) διερεύνησε τον παράγοντα 

«ρυθμό» και την επίδρασή του στο διπλό κινητικό έργο, οι Njiokiktjien και συν. 

(1997) μελέτησαν τη σύγχρονη απόδοση των χτυπημάτων, μέσω υπολογιστή, οι 

Serrien και συν., (2004a) ερεύνησαν τη συσχέτιση των νευρώνων, κατά τη διάρκεια 

ενός διπλού κινητικού έργου και τέλος, οι Otte & van Mier (2006) θέλησαν να 

αναλύσουν την απόδοση και την παρεμβολή του ενός χεριού στο άλλο κατά την 

ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων. Επιπλέον σε καμία έρευνα δεν έγινε σύγκριση 

επιδόσεων μεταξύ των δύο φύλων. 

Η 13.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αριστερόχειρα αγόρια και 

αριστερόχειρα κορίτσια της Ε΄ τάξης επιβεβαιώνεται, καθώς ανάμεσα στα δύο φύλα 

στη μεταβλητή «λάθη με το δεξί χέρι», αλλά και στη μεταβλητή «λάθη με το 

αριστερό χέρι» οι διαφορές ήταν ασήμαντες. Πριν την εφηβεία, τα φυσικά 
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χαρακτηριστικά και οι κινητικές δεξιότητες των αγοριών και των κοριτσιών 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Επειδή στη διεθνή βιβλιογραφία δε γίνεται αναφορά 

στις συγκρίσεις των επιδόσεων μεταξύ των δύο φύλων, δεν υπάρχει συμφωνία των 

ευρημάτων μας με κάποια έρευνα (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien 

και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a). 

Η 14.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των αγοριών και κοριτσιών  

της ΣΤ΄ τάξης επιβεβαιώνεται μερικώς, επειδή στα «λάθη με το δεξί χέρι» δεν 

υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, αλλά στα «λάθη με το 

αριστερό χέρι» τα αγόρια είχαν περισσότερα λάθη από τα κορίτσια. Το πρώτο εύρημα 

θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στην πρακτική εξάσκηση των παιδιών μέσα από 

σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες. Το δεύτερο εύρημα θα μπορούσαμε ίσως 

να το αποδώσουμε στον καλύτερο συντονισμό του αριστερού χεριού από τα κορίτσια, 

μιας και αυτά είναι καλύτερα στην λεπτή κινητικότητα. Δεν υπάρχει συμφωνία με τις 

έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ 

Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a), καθώς οι διαφορές των 

μεθοδολογικών μας προσεγγίσεων (σκοπός, δείγμα, εργαλεία καθορισμού 

προτίμησης χεριού και έργα) δημιουργούν τεράστιο χάσμα στην προσπάθεια της 

σύγκρισης αυτών και επιπλέον ο παράγοντας «φύλο» απουσιάζει από αυτές. 

Η 14.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα δεξιόχειρα αγόρια και δεξιόχειρα 

κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης, επιβεβαιώνεται μερικώς, επειδή στα «λάθη με το δεξί χέρι» 

δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, αλλά στα «λάθη με το 

αριστερό χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν σημαντικά περισσότερα λάθη από τα 

αριστερόχειρα κορίτσια. Για το πρώτο εύρημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μη 

προτιμώμενο χέρι των δεξιόχειρων παιδιών δεν ήταν σε θέση να δημιουργήσει 

σημαντική παρέμβαση στην επίδοση του προτιμώμενου. Σχετικά με το δεύτερο 

εύρημα, η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα θα μπορούσε να αποδοθεί στην κινητική 

συμπεριφορά των αγοριών, τα οποία σε αυτή την ηλικία αρχίζουν να 

διαφοροποιούνται μυϊκά από τα κορίτσια και πιθανόν να μην μπορούν να ελέγξουν τη 

δύναμή τους σε ένα έργο που απαιτεί λεπτό χειρισμό, όπως η γραφή μέσα σε πλαίσιο 

(βλ. λαβύρινθος). Δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία των παραπάνω ευρημάτων με 

έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας (Serrien και συν., 2004a∙ Otte & van Mier, 2006∙ 

Njiokiktjien και συν., 1997∙ Peters, 1977), επειδή οι διαφορές των μεθοδολογικών 

μας προσεγγίσεων (σκοπός, δείγμα, εργαλεία καθορισμού προτίμησης χεριού και 
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έργα) δημιουργούν μεγάλο χάσμα στη σύγκρισή τους και επιπλέον δεν υπάρχει 

πρόβλεψη για τη μελέτη του παράγοντα «φύλο» σε αυτές. 

Η 14.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αριστερόχειρα αγόρια και 

αριστερόχειρα κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης, επιβεβαιώνεται μερικώς, καθώς στα «λάθη με 

το δεξί χέρι» οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ήταν αμελητέες, ενώ στα «λάθη με 

το αριστερό χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν περισσότερα λάθη από τα 

αριστερόχειρα κορίτσια. Για το πρώτο εύρημα, ενδεχομένως η πρακτική εξάσκηση 

του δεξιού χεριού τόσο από τους αριστερόχειρες όσο και από τους δεξιόχειρες να 

ευθύνεται για την ελάχιστη διαφορά στα λάθη και των δύο φύλων. Επιπλέον, το 

δεύτερο εύρημα θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στη διαφορετική κινητική 

συμπεριφορά των αγοριών, σύμφωνα με την οποία φαίνονται να είναι πιο απρόσεκτα 

από τα κορίτσια. Πιθανόν τα αγόρια πάνω σε μια προσπάθεια «υπεροχής» τους επί 

των κοριτσιών να μην έδωσαν σημασία στα λάθη, αλλά να θεώρησαν σημαντικό να 

τελειώσουν γρήγορα το κινητικό έργο. Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

δεν μας δίνει έρευνες με παρόμοια αποτελέσματα (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 

1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a) και τα αίτια της διαφωνίας 

μας με τις ανωτέρω έρευνες συνδέονται με επιμέρους ζητήματα μεθόδου, όπως οι 

διαφορετικοί σκοποί, το μέγεθος των δειγμάτων, τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν και 

η μη ύπαρξη σύγκρισης των δύο φύλων. 

Η 2
η
 υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται, καθώς είκοσι (20) από τις υπό-υποθέσεις 

επιβεβαιώνονται, αλλά επιπλέον είκοσι δύο (22) υπό-υποθέσεις δεν επιβεβαιώνονται. 

Για τα αποτελέσματα της υπόθεσης αυτής αφαιρέθηκαν τα λάθη που έγιναν με το 

προτιμώμενο χέρι από τα λάθη που έγιναν με το μη προτιμώμενο χέρι και 

συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αυτών των διαφορών, ανάμεσα στους δεξιόχειρες και 

αριστερόχειρες υπό-πληθυσμούς. Αναλυτικότερα:  

Η 1.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στο σύνολο των μαθητών του δείγματος, 

δεν επιβεβαιώνεται, καθώς οι αριστερόχειρες μαθητές είχαν μικρότερη μέση διαφορά 

μεταξύ των διαφορών των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο και το μη προτιμώμενο 

χέρι, σε σχέση με τους δεξιόχειρες μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι τα αριστερόχειρα 

παιδιά του συνόλου του δείγματος ήταν λιγότερο πλευριωμένα συγκριτικά με τα 

δεξιόχειρα παιδιά. Η πιο πιθανή ερμηνεία που μπορεί να εξηγήσει το παραπάνω 

εύρημα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η «αναγκαστική» εξάσκηση των 

αριστερόχειρων στον δεξιά πλευριωμένο κόσμο, στον οποίο ζούνε. Καθώς η 

πλειοψηφία του πληθυσμού είναι πλευριωμένη δεξιά, η ελάχιστη μειοψηφία των 
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αριστερόχειρων θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή την πραγματικότητα, κάνοντας 

εξάσκηση σε δεξιότητες που περιλαμβάνουν και το μη προτιμώμενο χέρι τους, όπως 

για παράδειγμα να μάθουν να οδηγούν χρησιμοποιώντας το δεξί τους χέρι για να 

αλλάζουν τις ταχύτητες, να χρησιμοποιούν αντικείμενα που προορίζονται για 

δεξιόχειρες ή να χρησιμοποιούν πόμολα από πόρτες ή παράθυρα που ανοίγουν από 

δεξιά κλπ. Όλη αυτή η εξάσκηση τους «αναγκάζει» να μάθουν να χρησιμοποιούν σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό το μη προτιμώμενο χέρι τους, κάτι που δεν ισχύει αντίστοιχα 

με τους δεξιόχειρες, διότι ο κόσμος είναι «πλασμένος» σύμφωνα με τις δικές τους 

ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι οι δεξιόχειρες είναι περισσότερο πλευριωμένοι σε σχέση 

με τους αριστερόχειρες. Το εύρημα συμφωνεί μόνο με την έρευνα των Njiokiktjien 

και συν. (1997), στην οποία βρέθηκε ότι οι δεξιόχειρες ήταν περισσότερο 

πλευριωμένοι από τους αριστερόχειρες, ενώ διαφωνεί με τις υπόλοιπες έρευνες 

(Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 2006). Η ασυμφωνία τους 

οφείλεται στη διαφορά του καθολικού σχεδιασμού αυτών (διαφορετικός σκοπός, 

δείγμα, έργα, εργαλεία καθορισμού προτίμησης χεριού). 

Η 1.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια του συνόλου του δείγματος, 

επίσης, δεν επιβεβαιώνεται, καθώς τα δεξιόχειρα αγόρια είχαν μικρότερη μέση 

διαφορά μεταξύ των διαφορών των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο και το μη 

προτιμώμενο χέρι σε σχέση με τα αριστερόχειρα αγόρια. Δηλαδή τα δεξιόχειρα 

αγόρια ήταν λιγότερο πλευριωμένα σε σχέση με τα αριστερόχειρα αγόρια του 

συνόλου του δείγματος. Αυτό το εύρημα θα μπορούσαμε να το εναποθέσουμε στην 

προσέγγιση της αθλητικής φύσης των αγοριών, σύμφωνα με την οποία τα αγόρια 

τείνουν να ασχολούνται περισσότερο με τον αθλητισμό και να χρησιμοποιούν και τα 

δύο τους χέρια σε διάφορα αθλήματα, στα οποία εξασκούνται (όπως για παράδειγμα 

το μπάσκετ, η κολύμβηση ή το βόλεϊ). Το εύρημα αυτό δεν έρχεται σε συμφωνία με 

καμία έρευνα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τουναντίον, διαφωνεί με όλες 

(Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 

2006). Ειδικότερα στην έρευνα των Njiokiktjien και συν. (1997) τα αποτελέσματα 

ήταν τα αντίθετα από τα δικά μας, καθώς βρέθηκε ότι οι δεξιόχειρες ήταν 

περισσότερο πλευριωμένοι από τους αριστερόχειρες. Η διαφορά αυτή ίσως οφείλεται 

στη διαφορά των δειγμάτων μεταξύ των δύο ερευνών και πιθανόν στο μικρό αριθμό 

των αριστερόχειρων συμμετεχόντων στην έρευνα των Njiokiktjien και συν. (1997). 

Όσον αφορά τους λόγους διαφωνίας με τις άλλες τρεις έρευνες, είναι λογικό να 

υπάρχουν, καθώς οι σκοποί των ερευνών ήταν διαφορετικοί, όπως επίσης και ο 
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αριθμός των συμμετεχόντων, οι ηλικίες τους και τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν σε 

κάθε μια από αυτές.   

Η 1.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα κορίτσια του συνόλου του δείγματος, 

δεν επιβεβαιώνεται, επειδή τα αριστερόχειρα κορίτσια είχαν μικρότερη μέση διαφορά 

μεταξύ των διαφορών των λαθών, ανάμεσα στο προτιμώμενο και το μη προτιμώμενο 

χέρι, σε σχέση με τα δεξιόχειρα κορίτσια του συνόλου του δείγματος. Πιθανόν οι 

γυναίκες να συμμορφώνονται πιο εύκολα στις κοινωνικές πιέσεις για τη χρήση ενός 

χεριού (και ειδικότερα σε έργα γραψίματος), καθώς έχει αναφερθεί ότι αλλάζουν χέρι 

με μεγάλη επιτυχία (Lansky, Feinstein, & Peterson, 1988∙ Porac και συν., 1986). 

Αυτό μπορεί να σχετίζεται με την εξίσου καλή χρήση και των δύο χεριών από το 

γυναικείο φύλο. Το εύρημα αυτό  συμφωνεί με την έρευνα των Njiokiktjien και συν. 

(1997) και διαφωνεί με τα ευρήματα των υπόλοιπων ερευνών. Αναλυτικότερα, η 

έρευνα του Peters (1977) είχε διαφορετικό σκοπό, καθώς ο ίδιος μελέτησε τις 

διαφορές μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων σε διπλό κινητικό έργο «ρυθμού», 

όπως επίσης και η έρευνα των Serrien και συν., (2004a), οι οποίοι μελέτησαν τη 

συσχέτιση νευρώνων σε διπλό κινητικό έργο χρησιμοποιώντας 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ενώ τέλος, οι Otte & van Mier (2006) μελέτησαν τον 

παράγοντα της παρεμβολής μεταξύ των δύο χεριών σε διπλό κινητικό έργο. Εκτός 

των παραπάνω υπήρξαν διαφορές και στο μέγεθος των δειγμάτων, αλλά και στη 

σύσταση αυτών: οι Serrien και συν., (2004a) είχαν συμμετέχοντες εννιά άτομα και 

τέλος, στην έρευνα του Peters (1977) οι συμμετέχοντες ήταν 298 φοιτητές 

πανεπιστημίου (και στο διπλό έργο ήταν 150 άτομα). 

Η 2.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια της Α΄ τάξης, δεν 

επιβεβαιώνεται, καθώς τα δεξιόχειρα αγόρια είχαν μικρότερη μέση διαφορά μεταξύ 

των διαφορών των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο και το μη προτιμώμενο χέρι, σε 

σχέση με τα αριστερόχειρα αγόρια της. Αυτό σημαίνει ότι τα δεξιόχειρα αγόρια της 

Α΄ τάξης ήταν λιγότερο πλευριωμένα από τα αριστερόχειρα αγόρια, δηλαδή 

χρησιμοποιούσαν το μη προτιμώμενο χέρι τους περισσότερο σε σχέση με το ποσοστό 

χρήσης του δεξιού χεριού από τα αριστερόχειρα αγόρια. Μια ενδεχόμενη ερμηνεία 

αυτού του ευρήματος είναι ότι καθώς η ηλικία των αγοριών είναι μικρή, η προτίμηση 

χεριού δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμη και ίσως τα δεξιόχειρα αγόρια να 

χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό και το αριστερό τους χέρι για διάφορες εργασίες. 

Δεν υπάρχει καμία έρευνα με την οποία το εύρημα αυτό να έρχεται σε συμφωνία. Οι 

έρευνες της ανασκόπησής μας έρχονται σε πλήρη διαφωνία με το συγκεκριμένο 
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εύρημα, διότι υπάρχει διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση, με μεγάλη απόκλιση 

στο σκοπό, στους συμμετέχοντες, στα έργα, στις ερευνητικές υποθέσεις, όπως 

προαναφέρθηκε. Όλα τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν να υποβάλλουν σε σύγκριση 

τις έρευνες της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης και τη δική μας (Njiokiktjien και 

συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 2006). 

Σχετικά με τη 2.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια της Β΄ τάξης και 

δεν επιβεβαιώνεται, βρέθηκε ότι τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν μικρότερη μέση 

διαφορά μεταξύ των διαφορών των λαθών, μεταξύ των δύο χεριών, συγκριτικά με τα 

δεξιόχειρα αγόρια. Πιθανόν οι αριστερόχειρες να έχουν γενικά περισσότερες 

δεξιότητες σε έργα που απαιτούν τη χρήση και των δύο χεριών, λόγω του υψηλού 

ποσοστού διμερούς αντιπροσώπευσης στον άξονα του κινητικού ελέγχου (Geschwind 

& Galaburda, 1987∙ Hardyck & Petrinovich, 1977). Έτσι, οι αριστερόχειρες είναι 

λιγότερο πλευριωμένοι από τους δεξιόχειρες. Αυτή η έλλειψη πλευρίωσης μπορεί να 

συμβάλλει στην κινητική λειτουργία του μη κυρίαρχου χεριού, ενισχύοντας την 

επιδεξιότητα που απαιτεί ο συντονισμός των δύο χεριών. Το παραπάνω εύρημα 

έρχεται σε συμφωνία μόνο με την έρευνα των Njiokiktjien και συν. (1997), ενώ 

διαφωνεί με όλες τις έρευνες της ανασκόπησής μας, κάτι που πιθανόν είναι το 

αποτέλεσμα των διαφορετικών σχεδιασμών των ερευνών: σύνθεση και μέγεθος του 

δείγματος (Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977), διαφορετικοί σκοποί της έρευνας 

(Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 

2006), διαφορετικά έργα και εργαλεία προτίμησης χεριού (Njiokiktjien και συν., 

1997∙ Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977). 

Η 2.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια της Γ΄ τάξης, δεν 

επιβεβαιώνεται, καθώς τα δεξιόχειρα αγόρια είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά 

μέσης επίδοσης στις διαφορές των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο και το μη 

προτιμώμενο χέρι, σε σχέση με τα αριστερόχειρα αγόρια. Για αυτό το εύρημα θα 

μπορούσε να ευθύνεται η αθλητική φύση των αγοριών, καθώς η ενασχόληση με τον 

αθλητισμό δύναται να επηρεάζει τη χρήση και την εξάσκηση και των δύο χεριών 

εξίσου. Δεν υπάρχει συμφωνία με καμία έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας 

(Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 

2006), κάτι το οποίο οφείλεται στο γενικότερο διαφορετικό σχεδιασμό των ερευνών, 

όπως έχει προαναφερθεί. 

Η 2.4. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια της Δ΄ τάξης και δεν 

επιβεβαιώνεται, δείχνει ότι τα δεξιόχειρα αγόρια είχαν μικρότερη μέση διαφορά 
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μεταξύ των διαφορών των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο και το μη προτιμώμενο 

χέρι, σε σχέση με τα αριστερόχειρα αγόρια. Πιθανόν η χρήση όχι μόνο του 

προτιμώμενου, αλλά και του μη προτιμώμενου χεριού από κάποια παιδιά να 

σχετίζεται με το μέγεθος του μεσολοβίου. Σύμφωνα με τους Luders, Rex, Narr, 

Woods, Jancke, Thompson, Mazziotta, & Toga (2003) η προτίμηση χεριού σχετίζεται 

με το μέγεθος του μεσολοβίου και συνεπώς όσο μεγαλύτερο είναι το μεσολόβιο, τόσο 

περισσότερο αριστερά πλευριωμένος είναι κάποιος. Στην προκείμενη περίπτωση το 

μεσολόβιο των αριστερόχειρων παιδιών πιθανόν να μην είναι αρκετά μεγάλο σε 

μέγεθος. Το παραπάνω εύρημα δε συμφωνεί με καμία από τις έρευνες που έχουν 

βρεθεί στη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση (Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και 

συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 2006) και οι λόγοι διαφωνίας ανέρχονται 

σε γενικότερα ζητήματα μεθοδολογίας και καθολικού σχεδιασμού των ερευνών, όπως 

επίσης σε ζητήματα διαφορετικών μεθόδων συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, 

σε μεγάλες αποκλίσεις των δειγμάτων σε πληθυσμό και σύνθεση (Serrien και συν., 

2004a∙ Peters, 1977) και σε ζητήματα σκοπού, όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενη 

παράγραφο (Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & 

van Mier, 2006). 

Για τη 2.5. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια της Ε΄ τάξης και δεν 

επιβεβαιώνεται, βλέπουμε ότι τα δεξιόχειρα αγόρια είχαν μικρότερη μέση διαφορά 

μεταξύ των διαφορών των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο και το μη προτιμώμενο 

χέρι σε σχέση με τα αριστερόχειρα αγόρια. Αυτό σημαίνει ότι οι δεξιόχειρες ήταν 

λιγότερο πλευριωμένοι από τους αριστερόχειρες. Πιθανόν και εδώ το μέγεθος του 

μεσολοβίου να παίζει ρόλο στην προτίμηση του χεριού (Luders και συν., 2003) ή 

σύμφωνα με άλλη πιθανή εξήγηση θα μπορούσε το παραπάνω εύρημα να επαφίεται 

στην αθλητική φύση των αγοριών, καθώς στην ηλικία των 10 ετών υπάρχει σίγουρα 

ενασχόληση με κάποιο είδος αθλητισμού και εξάσκησης και των δύο χεριών. Δε 

βρέθηκε καμία έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία, με την οποία το παραπάνω εύρημα 

να συμφωνεί. Αντιθέτως διαφωνεί με τις έρευνες των Njiokiktjien και συν. (1997), 

Serrien και συν. (2004a), Peters, (1977), Otte & van Mier, (2006), στις οποίες 

εξετάζεται το διπλό κινητικό έργο, αλλά με διαφορετικές παραμέτρους σε κάθε μία 

από αυτές. Οι λόγοι διαφωνίας μας αφορούν το σκοπό, καθώς οι Njiokiktjien και συν. 

(1997) μελέτησαν τα χτυπήματα δακτύλων μέσω υπολογιστή, οι Serrien και συν. 

(2004a) μελέτησαν τις συσχετίσεις νευρώνων σε διπλό έργο, ο Peters (1977) 

μελέτησε το «ρυθμό» πάνω στη σύγχρονη εκτέλεση δύο διαφορετικών κινητικών 
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έργων και τέλος, οι Otte & van Mier (2006) ασχολήθηκαν με την παρεμβολή του ενός 

χεριού στην απόδοση του άλλου. Επίσης, άλλοι λόγοι διαφωνίας περιλαμβάνουν το 

δείγμα των συμμετεχόντων και τη σύστασή του {οι Serrien και συν., (2004a) και οι 

Otte & van Mier, (2006) χρησιμοποίησαν ελάχιστα άτομα στην έρευνα, οι 

Njiokiktjien και συν. (1997) είχαν ως συμμετέχοντες 233 παιδιά και ο Peters (1977) 

είχε ως δείγμα φοιτητές πανεπιστημίου}.  

Επιπλέον, η 2.6. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια της ΣΤ΄ τάξης δεν  

επιβεβαιώνεται, καθώς τα αριστερόχειρα αγόρια είχαν μικρότερη μέση διαφορά 

μεταξύ των διαφορών των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο και το μη προτιμώμενο 

χέρι, σε σχέση με τα δεξιόχειρα αγόρια. Τα αριστερόχειρα αγόρια δηλαδή είναι 

λιγότερο πλευριωμένα σε σχέση με τα δεξιόχειρα αγόρια της ΣΤ΄ τάξης. Η πιο πιθανή 

εξήγηση αυτού του ευρήματος είναι ο δεξιά πλευριωμένος κόσμος στον οποίο ζούμε. 

Σύμφωνα με τους Crosby, Wehbe, & Mawr (1994) αυτό είναι γεγονός, καθώς το δεξί 

χέρι τόσο των δεξιόχειρων όσο και των αριστερόχειρων ανθρώπων εξασκείται πιο 

συχνά σε σχέση με το αριστερό χέρι σε καθημερινή βάση, για αυτό το λόγο και η 

απόδοσή του είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Μια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει τον παράγοντα της τεστοστερόνης, η οποία σε αυτή την ηλικία ξεκινάει 

να αυξάνεται, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη του αριστερού ημισφαιρίου και 

αυξάνοντας την πιθανότητα της κυριαρχίας του δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου, με 

αποτέλεσμα να δρα ως πηγή της αριστεροχειρίας (Geschwind & Galaburda, 1985∙ 

Bryden, McManus, & Bulman-Fleming, 1994). Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία 

με την έρευνα των Njiokiktjien και συν. (1997), αλλά διαφωνεί με τις υπόλοιπες 

(Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 2006), καθώς οι έρευνες 

αυτές έχουν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο σχεδιασμού, ο οποίος δεν έχει κάποια 

αντιστοιχία με τη δική μας έρευνα, όσον αφορά τα εργαλεία καθορισμού προτίμησης 

χεριού (Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977), τη σύσταση του δείγματος και το 

σκοπό (Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 2006). 

Η 3.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα κορίτσια της Α΄ τάξης, δεν 

επιβεβαιώνεται, επειδή τα αριστερόχειρα κορίτσια είχαν μικρότερη μέση διαφορά 

μεταξύ των διαφορών των λαθών, ανάμεσα στο προτιμώμενο και το μη προτιμώμενο 

χέρι, σε σχέση με τα δεξιόχειρα κορίτσια. Τα κορίτσια, δηλαδή, που έχουν ως 

προτιμώμενο χέρι το αριστερό, είναι λιγότερο πλευριωμένα από αυτά που 

χρησιμοποιούν το δεξί τους χέρι ως προτιμώμενο. Κατά τα εικότα, μια πιθανή 

ερμηνεία είναι μην έχει παγιωθεί πλήρως η πλευρίωση των κοριτσιών αυτών και έτσι 
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να χρησιμοποιούν αρκετά και το μη προτιμώμενο χέρι τους. Μια άλλη ερμηνεία 

βασίζεται στην καθημερινή εξάσκηση του δεξιού χεριού από τους αριστερόχειρες, 

επειδή ο κόσμος στον οποίον ζουν είναι «κατασκευασμένος» για τους δεξιόχειρες. Το 

παραπάνω εύρημα έρχεται σε συμφωνία με τους Njiokiktjien και συν. (1997), αλλά 

δεν συμφωνεί με τις υπόλοιπες έρευνες (Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & 

van Mier, 2006). Τα ευρήματά μας δεν συμπίπτουν με κάποια από τις παραπάνω τρεις 

έρευνες, καθώς ο σκοπός τους ήταν εντελώς διαφορετικός από τον δικό μας {μελέτη 

συσχετίσεων νευρώνων σε απόδοση διπλού έργου (Serrien και συν., 2004a), μελέτη 

επίδρασης του παράγοντα «ρυθμού» σε σύγχρονο έργο (Peters, 1977), μελέτη 

απόδοσης των χεριών σε διπλό έργο και της μεταξύ τους παρεμβολής (Otte & van 

Mier, 2006)}. Επίσης τα εργαλεία μέτρησης της προτίμησης χεριού ήταν διαφορετικά 

{μέτρηση απόδοσης χεριών σε οκτώ δραστηριότητες (Peters, 1977)} και τέλος, το 

δείγμα και η σύστασή του σε κάθε έρευνα ήταν ανομοιογενές και είχε μεγάλη 

απόκλιση από το δικό μας {150 άτομα συμμετείχαν στο διπλό κινητικό έργο στην 

έρευνα του Peters (1977), εννιά άτομα συμμετείχαν στην έρευνα των Serrien και συν. 

(2004a) και 40 ήταν τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα των Otte & van Mier 

(2006)}. 

Η 3.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα κορίτσια της Β΄ τάξης, δεν 

επιβεβαιώνεται, επειδή τα δεξιόχειρα κορίτσια επέδειξαν μικρότερη μέση διαφορά 

μεταξύ των διαφορών των λαθών, ανάμεσα στα δύο χέρια, σε σχέση με τα 

αριστερόχειρα κορίτσια. Τα δεξιόχειρα κορίτσια ήταν λιγότερο πλευριωμένα σε 

σχέση με τα αριστερόχειρα κορίτσια. Έρευνες αναφέρουν ότι η σύνδεση του φύλου 

και της προτίμησης χεριού επηρεάζεται από τις πιο λεπτές συνδέσεις που υπάρχουν 

ανάμεσα στο μεσολόβιο και τις ασυμμετρίες στις αύλακες (Luders και συν., 2003). 

Αυτή θα μπορούσε να είναι μια πιθανή εξήγηση των συγκεκριμένων ευρημάτων. Δεν 

έχει βρεθεί κάποια έρευνα στη βιβλιογραφία που να έρχεται σε συμφωνία με τα 

συγκεκριμένα ευρήματα. Εν αντιθέσει, υπάρχει κάθετη διαφωνία με όλες τις έρευνες 

της ανασκόπησής μας (Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 

1977∙ Otte & van Mier, 2006), καθώς εντοπίζονται μεγάλες διαφορές στο σκοπό, τα 

έργα, τα εργαλεία καθορισμού προτίμησης χεριού, την ηλικία των συμμετεχόντων, τη 

σύσταση του δείγματος και τη γενικότερη ερευνητική προσέγγιση τους, όπως έχει 

αναλυθεί νωρίτερα.  

Επίσης, ούτε η 3.3. υπό-υπόθεση επιβεβαιώνεται, η οποία αφορά στα κορίτσια 

της Γ΄ τάξης, καθώς τα αριστερόχειρα κορίτσια είχαν μικρότερη μέση διαφορά 
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μεταξύ των διαφορών των λαθών, ανάμεσα στα δύο χέρια, σε σχέση με τα δεξιόχειρα 

κορίτσια. Πιθανή ερμηνεία του συγκεκριμένου ευρήματος, θα μπορούσε να 

στηρίζεται πάνω σε κοινωνικό-πολιτισμικές θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες το 

περιβάλλον έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη χρήση του μη προτιμώμενου χεριού από 

τα αριστερόχειρα κορίτσια, μέσα από μεμαθημένες διαδικασίες (Porac και συν., 

1986). Το παραπάνω εύρημα συμφωνεί με τους Njiokiktjien και συν. (1997), αλλά 

διαφωνεί με τις υπόλοιπες έρευνες (Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van 

Mier, 2006). Οι λόγοι διαφωνίας μας ανέρχονται στο γενικότερο διαφορετικό 

σχεδιασμό των ερευνών (βλ. παραπάνω παραγράφους). 

Η 3.4. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα κορίτσια της Δ΄ τάξης, δεν 

επιβεβαιώνεται, επειδή τα αριστερόχειρα κορίτσια επέδειξαν μικρότερη μέση 

διαφορά μεταξύ των διαφορών των λαθών, ανάμεσα στα δύο χέρια σε σχέση με τα 

δεξιόχειρα κορίτσια. Αυτό σημαίνει ότι τα αριστερόχειρα κορίτσια είναι λιγότερο 

πλευριωμένα συγκριτικά με τα δεξιόχειρα κορίτσια. Υπάρχουν αναφορές στη 

βιβλιογραφία ότι το γυναικείο φύλο είναι πολύ ευπροσάρμοστο και ευέλικτο, για 

αυτό και τα κορίτσια/γυναίκες μπορούν να εναλλάσσουν ή/και να χρησιμοποιούν με 

ευκολία και τα δύο χέρια τους, όταν εκτελούν διάφορες εργασίες (Lansky και συν., 

1988). Το παραπάνω εύρημα έρχεται σε συμφωνία με τους Njiokiktjien και συν. 

(1997), αλλά δε συμφωνεί με τις υπόλοιπες έρευνες (Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 

1977∙ Otte & van Mier, 2006). Οι λόγοι διαφωνίας ανέρχονται στη διαφορετικότητα 

των σκοπών των ερευνών, καθώς εξετάζεται το διπλό κινητικό έργο μεν, αλλά 

υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι διαφοροποιούν εντελώς τις τρεις παραπάνω 

έρευνες από τη δική μας. Επιπλέον, όπως έχει προαναφερθεί, υπάρχουν 

ανομοιομορφίες στα μεγέθη των δειγμάτων και των τριών ερευνών, αλλά και μεγάλες 

αποκλίσεις στα έργα και την ερευνητική προσέγγιση. 

Στην 3.5. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα κορίτσια της Ε΄ τάξης και δεν 

επιβεβαιώνεται, τα αριστερόχειρα κορίτσια φάνηκαν λιγότερο πλευριωμένα, καθώς 

είχαν μικρότερη μέση διαφορά μεταξύ των διαφορών των λαθών, ανάμεσα στα δύο 

χέρια, σε σχέση με τα δεξιόχειρα κορίτσια. Το παραπάνω δηλώνει τη μικρότερη 

πλευρίωση των αριστερόχειρων κοριτσιών συγκριτικά με τα δεξιόχειρα κορίτσια. 

Μια πιθανή εξήγηση που θα μπορούσε να ερμηνεύσει αυτό το εύρημα εναπόκειται 

στην αναγκαστική εξάσκηση του μη προτιμώμενου χεριού από τους αριστερόχειρες 

(Crosby και συν., 1994). Το πιο πάνω εύρημα συμφωνεί με τους Njiokiktjien και συν. 

(1997), αλλά διαφωνεί με τις υπόλοιπες έρευνες (Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 
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1977∙ Otte & van Mier, 2006). Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο, 

αναλυτικότερα, η διαφορετικότητα του σκοπού {συσχετίσεις νευρώνων σε διπλό 

κινητικό έργο (Serrien και συν., 2004a), ο παράγοντας «ρυθμός» στο διπλό έργο 

(Peters, 1977), η απόδοση των χεριών σε σύγχρονο έργο παρεμβολής (Otte & van 

Mier, 2006)}, του δείγματος των συμμετεχόντων (Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 

1977∙ Otte & van Mier, 2006) και των εργαλείων μέτρησης της προτίμησης χεριού 

(Peters, 1977) συνέβαλλαν στη διαφωνία της έρευνάς μας με τις τρεις ανωτέρω. 

Σχετικά με την 3.6. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης 

και δεν επιβεβαιώνεται, τα δεξιόχειρα κορίτσια φάνηκαν λιγότερο πλευριωμένα από 

τα αριστερόχειρα, διότι η μέση διαφορά μεταξύ των διαφορών των λαθών ανάμεσα 

στο προτιμώμενο και το μη προτιμώμενο χέρι ήταν μικρότερη σε αυτά, συγκριτικά με 

τα αριστερόχειρα κορίτσια. Μια πιθανή εξήγηση για αυτό το εύρημα μπορεί να 

περιλαμβάνει την ενθάρρυνση της χρήσης του μη προτιμώμενου χεριού από τα 

κορίτσια αυτής της ηλικίας, μέσω της ενασχόλησης των με δραστηριότητες που 

απαιτούν μεγάλη επιδεξιότητα και στα δύο χέρια, όπως είναι η πληκτρολόγηση στον 

υπολογιστή, το μπάσκετ, το πλέξιμο, το παίξιμο σε πιάνο με τα δύο χέρια, τα 

κρουστά, το κολύμπι, κλπ. Δεν υπάρχει συμφωνία των ευρημάτων με καμία από τις 

έρευνες της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης. Αντιθέτως όλες οι έρευνες 

(Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 

2006) διαφωνούν πλήρως με αυτά. Οι λόγοι διαφωνίας συμπεριλαμβάνουν, όπως έχει 

προαναφερθεί, το γενικότερο σχεδιασμό των ερευνών (σκοπός, έργα, ηλικία 

συμμετεχόντων, εργαλεία καθορισμού προτίμησης χεριού, σύσταση του δείγματος, 

ερευνητική προσέγγιση). 

Όσον αφορά συνολικά όλους τους μαθητές της Α΄ τάξης, στην 4.1. υπό-

υπόθεση, η οποία δεν επιβεβαιώνεται, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα 

δεξιόχειρα παιδιά είχαν μικρότερη διαφορά μεταξύ των διαφορών των λαθών, 

ανάμεσα στα δύο χέρια συγκριτικά με τα αριστερόχειρα παιδιά. Αυτό το εύρημα θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα μη παγιωμένης πλευρίωσης των παιδιών, 

λόγω της μικρής τους ηλικίας. Η Α΄ τάξη δημοτικού είναι μεταβατική περίοδος από 

την προσχολική στη σχολική ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την ηλικία των 6 ετών 

τα παιδιά χρησιμοποιούν συνήθως και τα δύο τους χέρια για την αυτοεξυπηρέτησή 

τους-και όχι μόνο-(όπως για παράδειγμα το πιάσιμο ενός ποτηριού, ενός κουταλιού, η 

ζωγραφική με μπογιές και με τα δύο χέρια, το παιχνίδι με πλαστελίνες κλπ.). Με την 

είσοδό τους όμως στο δημοτικό σχολείο, αρχίζει να παγιώνεται η προτίμηση χεριού, 
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η οποία έχει ήδη αναδειχθεί από το νηπιαγωγείο, στο προτιμώμενο χέρι, κυρίως με 

δραστηριότητες κρατήματος μολυβιού, προ-γραφικές ασκήσεις και άλλες, οι οποίες 

αφορούν στην τριποδική λαβή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα 

παιδιά να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν εξίσου (σαφώς όχι με την ίδια 

ποσόστωση) τα δύο τους χέρια, κάτι το οποίο μπορεί να εξηγήσει και το παραπάνω 

εύρημα. Τα αριστερόχειρα παιδιά ίσως να δυσκολεύονται σε αυτή την ηλικία να 

χρησιμοποιήσουν περισσότερο το μη προτιμώμενο χέρι τους και αυτό τους κάνει 

περισσότερο πλευριωμένους. Δεν ανασύρθηκε καμία έρευνα από τη διεθνή 

βιβλιογραφία, η οποία να ταιριάζει στα ευρήματα με τα παραπάνω. Εν αντιθέσει, 

όλες οι έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν στην ανασκόπησή μας διαφωνούν με αυτά 

(Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 

2006) και οι λόγοι διαφωνίας ανέρχονται στον διαφορετικό καθολικό ερευνητικό 

σχεδιασμό τους.  

Η 4.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά συνολικά στους μαθητές της Β΄ τάξης, 

επίσης δεν επιβεβαιώνεται. Όλα τα δεξιόχειρα παιδιά της Β΄ τάξης είχαν μικρότερη 

διαφορά μεταξύ των διαφορών των λαθών, ανάμεσα στο προτιμώμενο και μη 

προτιμώμενο χέρι, συγκριτικά με τα αριστερόχειρα παιδιά. Μια πιθανή εξήγηση θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει έναν ελαφρώς καθυστερημένο ρυθμό ωρίμανσης των 

παιδιών, ο οποίος σχετίζεται με την αυξημένη επίπτωση της αριστεροχειρίας στους 

δεξιόχειρες και συνεπώς την περισσότερη χρήση του μη  προτιμώμενου χεριού από 

αυτούς (Porac και συν., 1986). Το παραπάνω εύρημα δε συμφωνεί με καμία έρευνα 

της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης (Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 

2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 2006). Ευλόγως μπορούμε να αποδώσουμε 

αυτή τη διαφωνία στο συνολικό σχεδιασμό τους, καθώς δεν υπάρχει καμία σημαντική 

αντιστοιχία με τη δική μας έρευνα (στο σκοπό, στα έργα, στα εργαλεία καθορισμού 

προτίμησης χεριού, στην ηλικία συμμετεχόντων, στη σύσταση του δείγματος ή στην 

γενικότερη ερευνητική προσέγγιση). 

Η 4.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά σε όλους τους μαθητές της Γ΄ τάξης, δεν 

επιβεβαιώνεται, επειδή τα αριστερόχειρα παιδιά είχαν μικρότερη διαφορά μεταξύ των 

διαφορών των λαθών, ανάμεσα στο προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι, 

συγκριτικά με τα δεξιόχειρα παιδιά. Αυτό δείχνει ότι τα αριστερόχειρα παιδιά της Γ΄ 

τάξης ήταν λιγότερο πλευριωμένα συγκριτικά με τα δεξιόχειρα παιδιά. Πιθανόν το 

δεξί χέρι των αριστερόχειρων να χρησιμοποιείται περισσότερο συγκριτικά με το 

αντίστοιχο μη προτιμώμενο χέρι των δεξιόχειρων, επειδή εξασκείται σε μεγαλύτερη 
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συχνότητα και σε καθημερινή βάση, λόγω της δεξιάς πλευρίωσης του κόσμου στον 

οποίον μεγαλώνουν (Crosby και συν., 1994). Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε 

συμφωνία μόνο με την έρευνα των Njiokiktjien και συν. (1997), αλλά διαφωνεί με τις 

υπόλοιπες (Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 2006). Οι λόγοι 

διαφωνίας είναι πολλοί: η έρευνα του Peters (1977) είχε διαφορετικό σκοπό, καθώς ο 

ίδιος μελέτησε τις διαφορές μεταξύ δεξιόχειρων και αριστερόχειρων σε διπλό 

κινητικό έργο, εμπλέκοντας τον παράγοντα «ρυθμό», όπως επίσης και η έρευνα των 

Serrien και συν., (2004a), στην οποία ο σκοπός ήταν η διερεύνηση συσχέτισης 

νευρώνων σε διπλό κινητικό έργο μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, ενώ τέλος, οι 

Otte & van Mier (2006) θέλησαν να μελετήσουν τον παράγοντα της παρεμβολής 

μεταξύ των δύο χεριών σε διπλό κινητικό έργο. Εκτός αυτού, υπήρξαν διαφορές στο 

μέγεθος και στη σύσταση των δειγμάτων: οι Serrien και συν., (2004a) είχαν ως 

συμμετέχοντες εννιά άτομα και τέλος, στην έρευνα του Peters (1977) οι 

συμμετέχοντες στο διπλό έργο ήταν 150 άτομα. Τέλος, τα έργα που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν διαφορετικά σε κάθε έρευνα, όπως επίσης και τα εργαλεία 

καθορισμού προτίμησης χεριού. 

Η 4.4. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά σε όλους τους μαθητές της Δ΄ τάξης, δεν 

επιβεβαιώνεται, καθώς τα αριστερόχειρα παιδιά είχαν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 

μικρότερη διαφορά μεταξύ των διαφορών των λαθών, ανάμεσα στο προτιμώμενο και 

μη προτιμώμενο χέρι συγκριτικά με τα δεξιόχειρα παιδιά. Πιστεύουμε ότι-όπως και 

παραπάνω-επειδή οι αριστερόχειρες ζουν σε έναν δεξιά πλευριωμένο κόσμο, 

αναγκαστικά θα πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν το μη προτιμώμενο χέρι τους 

πολύ περισσότερο από το μη προτιμώμενο χέρι των δεξιόχειρων για να 

ανταπεξέλθουν στην δεξιά πλευριωμένη πραγματικότητα στην οποία ζουν. Για αυτό 

το λόγο η απόδοση στο δεξί τους χέρι είναι καλύτερη από την αντίστοιχη απόδοση 

του αριστερού χεριού των δεξιόχειρων παιδιών. Το παρόν εύρημα συμφωνεί μόνο με 

την έρευνα των Njiokiktjien και συν. (1997), αλλά διαφωνεί με τις υπόλοιπες τρεις 

έρευνες της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης (Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ 

Otte & van Mier, 2006). Η διαφωνία αυτή οφείλεται στη διαφορά του καθολικού 

σχεδιασμού των ερευνών (διαφορετικός σκοπός, δείγμα, έργα, εργαλεία καθορισμού 

προτίμησης χεριού). 

Επιπλέον ούτε η 4.5. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά σε όλους τους μαθητές της 

Ε΄ τάξης επιβεβαιώνεται, καθώς τα δεξιόχειρα παιδιά είχαν-σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα-μικρότερη διαφορά μεταξύ των διαφορών των λαθών, ανάμεσα στο 
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προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι, συγκριτικά με τα αριστερόχειρα παιδιά. Μια 

πιθανή εξήγηση αυτού του ευρήματος θα μπορούσε να είναι ο ισχυρισμός ότι το 

αντρικό φύλο είναι περισσότερο επιρρεπές στην αμφιδεξιότητα, συγκριτικά με το 

γυναικείο φύλο, κάτι που σχετίζεται με τη μορφολογία του μεσολοβίου (Papadatou-

Pastou, Martin, Munafò, & Jones 2008). Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τον παραπάνω 

ισχυρισμό θα μπορούσε να επηρεαστεί ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιεί το μη 

προτιμώμενο χέρι του (από τους δεξιόχειρες), οδηγώντας μας στο ανωτέρω εύρημα. 

Δεν υπάρχει συμφωνία με καμία από τις έρευνες της βιβλιογραφικής μας 

ανασκόπησης. Αντιθέτως όλες οι έρευνες (Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και 

συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 2006) έρχονται σε πλήρη διαφωνία με 

αυτά τα ευρήματα. Οι λόγοι διαφωνίας μας συμπεριλαμβάνουν το γενικότερο 

σχεδιασμό των ερευνών (σκοπός, έργα, ηλικία συμμετεχόντων, εργαλεία καθορισμού 

προτίμησης χεριού, σύσταση του δείγματος, ερευνητική προσέγγιση). 

Η 4.6. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά σε όλους τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης δεν 

επιβεβαιώνεται, διότι τα δεξιόχειρα παιδιά επέδειξαν μικρότερη διαφορά μεταξύ των 

διαφορών των λαθών, ανάμεσα στο προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι, σε σχέση 

με τα αριστερόχειρα παιδιά. Ενδεχομένως αυτό να ισχύει, επειδή τόσο τα κορίτσια 

όσο και τα αγόρια ασχολούνται με δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση όχι μόνο 

του προτιμώμενου χεριού, αλλά και τη χρήση του μη προτιμώμενου (όπως ο 

αθλητισμός, η χρήση υπολογιστή, κ.α.). Δε βρέθηκε καμία έρευνα στη διεθνή 

βιβλιογραφία, με την οποία το παραπάνω εύρημα να συμφωνεί. Αντιθέτως, διαφωνεί 

με τις έρευνες των Njiokiktjien και συν. (1997), Serrien και συν. (2004a), Peters, 

(1977), Otte & van Mier (2006), στις οποίες εξετάζεται το διπλό κινητικό έργο, αλλά 

με διαφορετικές παραμέτρους σε κάθε μία από αυτές. Οι λόγοι διαφωνίας μας 

αφορούν το σκοπό, καθώς οι Njiokiktjien και συν. (1997) μελέτησαν τα χτυπήματα 

δακτύλων μέσω υπολογιστή, οι Serrien και συν. (2004a) διερεύνησαν τις συσχετίσεις 

νευρώνων σε διπλό έργο, ο Peters (1977) μελέτησε το «ρυθμό» πάνω στη σύγχρονη 

εκτέλεση δύο διαφορετικών κινητικών έργων και τέλος, οι Otte & van Mier (2006) 

ασχολήθηκαν με την παρεμβολή του ενός χεριού στην απόδοση του άλλου. Επίσης 

άλλοι λόγοι διαφωνίας περιλαμβάνουν το δείγμα των συμμετεχόντων και τη σύστασή 

του {οι Serrien και συν. (2004a) και οι Otte & van Mier (2006) χρησιμοποίησαν 

ελάχιστα άτομα στην έρευνα, οι Njiokiktjien και συν. (1997) είχαν ως συμμετέχοντες 

233 παιδιά και ο Peters (1977) είχε ως δείγμα φοιτητές πανεπιστημίου}.  
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Η 5.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια και στα κορίτσια του συνόλου 

του δείγματος επιβεβαιώνεται, καθώς η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του 

προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού των δύο ανωτέρω ομάδων δεν ήταν 

σημαντική. Το παραπάνω εύρημα σημαίνει ότι οι διαφορές των επιδόσεων και των 

δύο φύλων ήταν πολύ κοντινές. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση 

στη διεθνή βιβλιογραφία για τη μη ύπαρξη διαφορών μεταξύ των δύο φύλων, 

ενδεχομένως, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια να έχουν εξασκηθεί με διάφορες 

δραστηριότητες, οι οποίες διεξάγονται μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον και 

έτσι τα παιδιά να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο χρήσης και των δύο χεριών τους. Το 

εύρημα αυτό βρίσκεται σε ασυμφωνία με τις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας 

(Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 

2004a), η οποία οφείλεται σε ζητήματα μεθόδου, όπως ο διαφορετικός σκοπός, το 

διαφορετικό δείγμα των συμμετεχόντων, τα έργα, όπως και η μη ύπαρξη σύγκρισης 

διαφορών μεταξύ των δύο φύλων. 

Η 5.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα δεξιόχειρα αγόρια και στα δεξιόχειρα 

κορίτσια του συνόλου του δείγματος, επιβεβαιώνεται, επειδή η διαφορά στη διαφορά 

των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι των δύο αυτών υπό-

ομάδων δεν ήταν σημαντική. Το εύρημα αυτό πιθανώς να μπορεί να αποδοθεί στις 

δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται καθολικά όλα τα παιδιά δημοτικής 

εκπαίδευσης και έτσι να είναι σε θέση να εξασκούν και τα δυο τους χέρια, τόσο τα 

αγόρια όσο και τα κορίτσια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει συμφωνία με 

κάποια έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας (Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ 

Otte & van Mier, 2006∙ Njiokiktjien και συν., 1997) και οι λόγοι είναι καθαρά 

μεθοδολογικού περιεχομένου, καθώς υπάρχουν διαφορετικοί σκοποί, έργα και 

συμμετέχοντες, σε κάθε μια από αυτές. Συν τοις άλλοις δεν υπάρχουν αναφορές για 

συγκρίσεις μεταξύ των δύο φύλων. 

Η 5.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αριστερόχειρα αγόρια και 

αριστερόχειρα κορίτσια του συνόλου του δείγματος, επιβεβαιώνεται, καθώς η 

διαφορά στη διαφορά των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι 

των δύο αυτών υπό-ομάδων δεν ήταν σημαντική. Όπως προαναφέρθηκε η μη ύπαρξη 

διαφορών μεταξύ των δύο φύλων πιθανόν να οφείλεται στην πρακτική εξάσκηση που 

κάνουν και τα αγόρια και τα κορίτσια μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες, οι 

οποίες σε αυτή την ηλικία-ως επί τω πλείστον-είναι κοινές. Το παραπάνω εύρημα 

διαφωνεί με όλες τις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας (Njiokiktjien και συν., 1997∙ 
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Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 2006). Δεν υπάρχει καμία 

αντιστοιχία με τη δική μας εργασία (στο σκοπό, στα έργα, στα εργαλεία καθορισμού 

προτίμησης χεριού, στην ηλικία των συμμετεχόντων, στη σύσταση του δείγματος ή 

στην γενικότερη ερευνητική προσέγγιση. Κατά συνέπεια μπορούμε να αποδώσουμε 

αυτή τη διαφωνία στο συνολικό σχεδιασμό τους.  

Η 6.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια και κορίτσια της Α΄ τάξης 

επιβεβαιώνεται, καθώς η διαφορά στη διαφορά των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο 

και μη προτιμώμενο χέρι τους δεν ήταν σημαντική. Εύλογα μπορούμε να εικάσουμε 

ότι σε αυτή την ηλικία τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια βρίσκονται σε μια 

ευαίσθητη και μεταβατική φάση της ζωής τους, καθώς περνούν από την προσχολική 

στη σχολική εκπαίδευση. Αυτό συνεπάγεται ότι εισάγονται στη ζωή τους 

δραστηριότητες οργανωμένες, οι οποίες προωθούν τη λεπτή και αδρή κινητικότητα. 

Επίσης, οι ορμονικοί παράγοντες δεν έχουν κάνει ακόμη εμφανή την παρουσία τους, 

η οποία θα επιφέρει μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια 

όσον αφορά στη σωματική διάπλαση και τη μυϊκή δύναμη, γι’ αυτό ερμηνεύουμε 

βάσει των παραπάνω το ανωτέρω εύρημα. Καμία έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας 

δε συμφωνεί με το παραπάνω εύρημα, λόγω του διαφορετικού σχεδιασμού αυτών 

(Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 

2006). 

Η 6.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα δεξιόχειρα αγόρια και δεξιόχειρα 

κορίτσια της Α΄ τάξης επιβεβαιώνεται, επειδή η διαφορά στη διαφορά των λαθών 

μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού δεν ήταν σημαντική. Όπως 

προαναφέρθηκε, ίσως αυτό το εύρημα να επαφίεται στη μη ύπαρξη διαφορών των 

δύο φύλων, λόγω του νεαρού της ηλικίας τους. Οι έρευνες της διεθνούς 

βιβλιογραφίας δε συμφωνούν με το παραπάνω εύρημα, καθώς υπάρχουν πολλές 

διαφορές στο δείγμα, στο σκοπό και στα έργα που χρησιμοποιήθηκαν (Serrien και 

συν., 2004a∙ Otte & van Mier, 2006∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Peters, 1977). Για 

τους παραπάνω λόγους δε δύναται να γίνει σύγκριση μεταξύ αυτών. 

Η 6.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αριστερόχειρα αγόρια και 

αριστερόχειρα κορίτσια της Α΄ τάξης επιβεβαιώνεται, επειδή η διαφορά στη διαφορά 

των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού δεν ήταν 

σημαντική. Ακολούθως με τους δεξιόχειρες, θεωρούμε ότι το ίδιο εύρημα μπορεί να 

επαφίεται στο νεαρό της ηλικίας των παιδιών της Α’ τάξης. Δεν υπάρχει συμφωνία με 

κάποια από τις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς υπάρχουν διαφορετικοί 
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σκοποί σε αυτές {διαφορές δεξιόχειρων και αριστερόχειρων σε διπλό κινητικό έργο, 

βάσει του «ρυθμού» (Peters, 1977), συσχέτιση νευρώνων σε διπλό κινητικό έργο 

μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (Serrien και συν., 2004a), ύπαρξη παρεμβολής 

μεταξύ των δύο χεριών σε διπλό κινητικό έργο (Otte & van Mier, 2006) και  

διερεύνηση σύγχρονης απόδοσης χτυπήματος (Njiokiktjien και συν., 1997)}, αλλά 

και διαφορετικά δείγματα {εννέα συμμετέχοντες (Serrien και συν., 2004a), φοιτητές 

πανεπιστημίου (Peters, 1977), 233 παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας 

δημοτικής εκπαίδευσης (Njiokiktjien και συν., 1997), 40 δεξιόχειρα παιδιά (Otte & 

van Mier, 2006)}. Τέλος, σε καμία από τις παραπάνω έρευνες δεν έγιναν συγκρίσεις 

μεταξύ των δύο φύλων.  

Η 7.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια και στα κορίτσια της Β΄ τάξης, 

επιβεβαιώνεται, επειδή η διαφορά στη διαφορά των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο 

και μη προτιμώμενο χέρι, μεταξύ των δύο ανωτέρω ομάδων, δεν ήταν σημαντική, 

κάτι το οποίο αναδεικνύει τις πολύ κοντινές επιδόσεις των δύο φύλων. Ίσως αυτό το 

εύρημα να έχει αναδειχθεί εξαιτίας της ηλικίας των παιδιών, καθώς αυτά βρίσκονται 

σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικιακά φάση και οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων δεν 

είναι ακόμη ορατές. Όπως προείπαμε δεν υπάρχει ταύτιση των αποτελεσμάτων μας 

με κάποια από τις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας και οι λόγοι οφείλονται σε 

ζητήματα μεθόδου (Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a∙ Peters, 1977∙ 

Otte & van Mier, 2006). 

Η 7.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα δεξιόχειρα αγόρια και δεξιόχειρα 

κορίτσια της Β΄ τάξης επιβεβαιώνεται, επειδή η διαφορά στη διαφορά των λαθών 

ανάμεσα στο προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι δεν ήταν σημαντική. Πιθανόν τα 

ποσοστά της σωματικής ωρίμανσης να μην έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί και έτσι δεν 

εμφανίζονται σημαντικές σωματικές διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, 

οι οποίες θα μας έδιναν διαφορετικά αποτελέσματα για το κάθε ένα από αυτά. Οι 

έρευνες των Otte & van Mier (2006)∙ Peters (1977)∙ Njiokiktjien και συν. (1997)∙ 

Serrien και συν., (2004a) δεν αναφέρουν ουδεμία σύγκριση μεταξύ των ανδρών και 

των γυναικών, γι’ αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει σύγκριση των ευρημάτων μας με 

κάποιο εύρημα αυτών των ερευνών (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ 

Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a). 

Η 7.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αριστερόχειρα αγόρια και 

αριστερόχειρα κορίτσια της Β΄ τάξης επιβεβαιώνεται, καθώς η διαφορά στη διαφορά 

των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού δεν ήταν 
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σημαντική. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο παράγοντας του φύλου δεν έχει ουδεμία 

επίδραση στο διπλό κινητικό έργο, γι’ αυτό το λόγο δε βρέθηκαν διαφορές μεταξύ 

των δύο υπό-ομάδων. Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει συμφωνία με έρευνες της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, διότι καμία δεν έκανε συγκρίσεις μεταξύ των δύο φύλων 

(Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 

2004a). 

Η 8.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια και κορίτσια της Γ΄ τάξης 

επιβεβαιώνεται, επειδή η διαφορά στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου 

και μη προτιμώμενου χεριού των δύο παραπάνω υπό-ομάδων δεν ήταν σημαντική. 

Ίσως σε αυτό το εύρημα να μην παίζει σημαντικό ρόλο ο παράγοντας του «φύλου» 

και γι’ αυτό τα ευρήματα να μην έχουν διαφορά. Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν έχουν 

βρεθεί έρευνες που να εξετάζουν τις διαφορές των φύλων σε συγκεκριμένο διπλό 

κινητικό έργο και γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ 

Serrien και συν., 2004a). 

Η 8.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα δεξιόχειρα αγόρια και δεξιόχειρα 

κορίτσια της Γ΄ τάξης επιβεβαιώνεται, επειδή η διαφορά στη διαφορά των λαθών 

ανάμεσα στο προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι ήταν ασήμαντη. Θα μπορούσαμε 

να αποδώσουμε το παραπάνω εύρημα σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι 

σχετίζονται με δραστηριότητες και έργα που γίνονται κατά τη διάρκεια του σχολικού 

χρόνου και στα οποία συμμετέχουν ανεξαιρέτως όλα τα παιδιά, τόσο τα αγόρια, όσο 

και τα κορίτσια. Δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία του συγκεκριμένου ευρήματος με 

άλλο παρόμοιο διαφόρων ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας, επειδή υπάρχουν 

διαφορετικοί σκοποί σε αυτές {συσχέτιση νευρώνων σε διπλό κινητικό έργο μέσω 

ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (Serrien και συν., 2004a), ύπαρξη παρεμβολής μεταξύ 

των δύο χεριών σε διπλό κινητικό έργο (Otte & van Mier, 2006), διαφορές 

δεξιόχειρων και αριστερόχειρων σε διπλό κινητικό έργο βάσει του «ρυθμού» (Peters, 

1977) και διερεύνηση σύγχρονης απόδοσης χτυπήματος (Njiokiktjien και συν., 

1997)}, διαφορετική ηλικία και πλήθος των συμμετεχόντων {εννέα συμμετέχοντες 

(Serrien και συν., 2004a), φοιτητές πανεπιστημίου (Peters, 1977), 233 παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας δημοτικής εκπαίδευσης (Njiokiktjien και συν., 

1997), 40 δεξιόχειρα παιδιά (Otte & van Mier, 2006)}. Επιπλέον, σε καμία από τις 

παραπάνω έρευνες δεν υπήρξε οιαδήποτε σύγκριση μεταξύ των δύο φύλων. 
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Η 8.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αριστερόχειρα αγόρια και 

αριστερόχειρα κορίτσια της Γ΄ τάξης επιβεβαιώνεται, καθώς οι διαφορές στη διαφορά 

των λαθών, ανάμεσα στο προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι τους, ήταν πολύ 

κοντινές. Όπως και παραπάνω θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τα αποτελέσματα 

αυτά στην πρακτική εξάσκηση και των δύο χεριών των παιδιών, η οποία διεξάγεται 

μέσα από τις σχολικές δραστηριότητες. Οι έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας δε 

φαίνεται να έρχονται σε σύμπνοια με το ανωτέρω εύρημα, καθώς υπάρχουν πολλές 

διαφορές στο δείγμα, στο σκοπό, αλλά και στα έργα που χρησιμοποιήθηκαν (Serrien 

και συν., 2004a∙ Otte & van Mier, 2006∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Peters, 1977). 

Για τους παραπάνω λόγους δε δύναται να γίνει σύγκριση μεταξύ αυτών. 

Η 9.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια και στα κορίτσια της Δ΄ τάξης 

επιβεβαιώνεται, επειδή οι διαφορές στη διαφορά των λαθών ανάμεσα στο 

προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι τους ήταν πολύ κοντινές. Το παραπάνω είναι 

πολύ πιθανόν να εμφανίζεται λόγω της ταυτόχρονης εξάσκησης και των δύο χεριών 

σε διάφορα έργα. Τα τελευταία χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών 

ασχολείται καθημερινά με εργασίες σε κάποιο ηλεκτρονικό υπολογιστή, ηλεκτρονική 

ταμπλέτα ή κινητό. Για τη χρήση των παραπάνω απαιτείται ικανή δεξιότητα και 

χειρισμός και από τα δύο χέρια. Τα αποτελέσματα δεν ταυτίζονται  με καμία από τις 

έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας και οι λόγοι οφείλονται σε ζητήματα μεθόδου, 

όπως έχει ήδη προαναφερθεί (Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a∙ 

Peters, 1977∙ Otte & van Mier, 2006). 

Η 9.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα δεξιόχειρα αγόρια και δεξιόχειρα 

κορίτσια της Δ΄ τάξης επιβεβαιώνεται, επειδή η διαφορά στη διαφορά των λαθών 

ανάμεσα στο προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι δεν ήταν σημαντική. Αυτό το 

εύρημα θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα χρήσης κινητών συσκευών, οι 

οποίες απαιτούν την ισάξια χρήση και των δύο χεριών. Έτσι πιθανόν να μειώνεται η 

δεξιά ή η αριστερή πλευρίωση των χεριών και αυτά να χρησιμοποιούνται εξίσου 

καλά είτε είναι κάποιος δεξιόχειρας είτε αριστερόχειρας. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

δεν υπάρχουν έρευνες, οι οποίες εξετάζουν τις διαφορές των φύλων σε συγκεκριμένο 

διπλό κινητικό έργο και γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ 

Serrien και συν., 2004a). 

 Η 9.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αριστερόχειρα αγόρια και 

αριστερόχειρα κορίτσια της Δ΄ τάξης επιβεβαιώνεται, επειδή η διαφορά στη διαφορά 
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των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι δεν ήταν σημαντική. 

Ενδεχομένως το παραπάνω εύρημα, σύμφωνα και με τα προηγούμενα, να οφείλεται 

στη χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά, η οποία ωθεί την ισάξια χρήση των δύο 

χεριών. Το εύρημα αυτό διαφωνεί με όλες τις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας 

(Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 

2004a), λόγω διαφορετικών ζητημάτων μεθοδολογίας (διαφορετικοί σκοποί, έργα, 

ηλικίες και πλήθος συμμετεχόντων) καθώς και της απουσίας σύγκρισης των 

επιδόσεων των δύο φύλων. 

Η 10.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια και κορίτσια της Ε΄ τάξης 

επιβεβαιώνεται, επειδή η διαφορά στη διαφορά των λαθών ανάμεσα στο προτιμώμενο 

και μη προτιμώμενο χέρι τους δεν ήταν σημαντική. Η πρακτική εξάσκηση και η 

εμπειρία των παιδιών μέσα από δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου, θα 

μπορούσαν να ευθύνονται για αυτή τη μη ύπαρξη των διαφορών μεταξύ των δύο 

φύλων. Όπως και παραπάνω, δε φαίνεται να υπάρχει συμφωνία με έρευνες της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, διότι σε καμία δεν υπάρχουν συγκρίσεις μεταξύ των δύο 

φύλων (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και 

συν., 2004a). 

Η 10.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα δεξιόχειρα αγόρια και δεξιόχειρα 

κορίτσια της Ε΄ τάξης επιβεβαιώνεται, επειδή η διαφορά στη διαφορά των λαθών 

ανάμεσα στο προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι δεν ήταν σημαντική. Πιθανόν οι 

ορμονικές επιδράσεις να μην είναι ακόμη εμφανείς σε αυτή την ηλικία, με 

αποτέλεσμα οι επιδόσεις των αγοριών και κοριτσιών να κυμαίνονται περίπου στο ίδιο 

επίπεδο. Οι έρευνες των Otte & van Mier (2006), Peters (1977), Njiokiktjien και συν. 

(1997), Serrien και συν., (2004a) δε διερευνούν οιαδήποτε σύγκριση μεταξύ των δύο 

φύλων και γι’ αυτό το λόγο δε δύναται να γίνει καμία σύγκριση μεταξύ των 

ερευνητικών ευρημάτων. 

Η 10.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αριστερόχειρα αγόρια και 

αριστερόχειρα κορίτσια της Ε΄ τάξης επιβεβαιώνεται, καθώς οι διαφορές στη διαφορά 

των λαθών, ανάμεσα στο προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι τους δεν ήταν 

σημαντικές. Ως πιθανή ερμηνεία του παραπάνω ευρήματος, θεωρούμε πως εξαιτίας 

της ηλικίας τους τα παιδιά δεν παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις στις ικανότητες των 

χεριών (μυϊκή δύναμη, ταχύτητα, ακρίβεια). Το εύρημα αυτό διαφωνεί με όλες τις 

έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ 

Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a), λόγω διαφορετικών ζητημάτων 
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μεθοδολογίας (διαφορετικοί σκοποί, ηλικίες και πλήθος συμμετεχόντων) καθώς και 

της απουσίας σύγκρισης των επιδόσεων των δύο φύλων. 

 Η 11.1. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αγόρια και στα κορίτσια της ΣΤ΄ 

τάξης, επιβεβαιώνεται, επειδή η διαφορά στη διαφορά των λαθών ανάμεσα στο 

προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι, μεταξύ των δύο ανωτέρω ομάδων δεν ήταν 

σημαντική, κάτι το οποίο δείχνει πως οι διαφορές των επιδόσεων και των δύο φύλων 

ήταν πολύ κοντινές. Λίγο πριν την είσοδο των παιδιών στην εφηβεία, τα φυσικά 

χαρακτηριστικά των δύο φύλων είναι παρόμοια μεταξύ τους και επιπλέον από το 

σχολικό περιβάλλον δίνονται ίδιες κατευθύνσεις και στα δύο φύλα, όσον αφορά στις 

κινητικές δράσεις. Έτσι, λοιπόν, τα παιδιά παίζουνε τα ίδια παιχνίδια, κάνουν τις ίδιες 

ασκήσεις γυμναστικής και προφανώς εξασκούν εξίσου και τα δύο τους χέρια με αυτές 

τις δραστηριότητες. Όπως και παραπάνω δε φαίνεται να υπάρχει συμφωνία με 

έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας, διότι καμία δεν έκανε συγκρίσεις μεταξύ των 

δύο φύλων (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien 

και συν., 2004a). 

Η 11.2. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα δεξιόχειρα αγόρια και δεξιόχειρα 

κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης δεν επιβεβαιώνεται, επειδή η μέση διαφορά στη διαφορά των 

λαθών στα αγόρια ήταν μικρότερη από αυτή των κοριτσιών. Το παραπάνω σημαίνει 

ότι τα δεξιόχειρα κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης ήταν λιγότερο πλευριωμένα σε σχέση με τα 

δεξιόχειρα αγόρια. Φάνηκαν, δηλαδή, να έχουν εξασκήσει εξίσου και τα δύο τους 

χέρια. Πιθανόν αυτό το εύρημα να αποδίδεται σε οργανικούς, ορμονικούς αλλά και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ίσως εδώ να παίζει ρόλο η καλύτερη επίδοση των 

κοριτσιών σε έργα λεπτής κινητικότητας (όπως είναι η γραφή), σε αντίθεση με τα 

αγόρια, τα οποία τα καταφέρνουν καλύτερα σε έργα μυϊκής δύναμης και αδρής 

κινητικότητας. Δε φαίνεται να υπάρχει συμφωνία αυτού του ευρήματος με κάποιο  

άλλο παρόμοιο στη διεθνή βιβλιογραφία, επειδή υπάρχουν διαφορετικοί σκοποί σε 

αυτές {συσχέτιση νευρώνων σε διπλό κινητικό έργο μέσω 

ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (Serrien και συν., 2004a), ύπαρξη παρεμβολής μεταξύ 

των δύο χεριών σε διπλό κινητικό έργο (Otte & van Mier, 2006), διαφορές 

δεξιόχειρων και αριστερόχειρων σε διπλό κινητικό έργο βάσει του «ρυθμού» (Peters, 

1977) και διερεύνηση σύγχρονης απόδοσης χτυπήματος (Njiokiktjien και συν., 

1997)}, διαφορετική ηλικία και πλήθος των συμμετεχόντων {εννέα συμμετέχοντες 

(Serrien και συν., 2004a), φοιτητές πανεπιστημίου (Peters, 1977), 233 παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας δημοτικής εκπαίδευσης (Njiokiktjien και συν., 
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1997), 40 δεξιόχειρα παιδιά (Otte & van Mier, 2006)}. Επιπλέον, σε καμία από τις 

παραπάνω έρευνες δεν υπήρξε οιαδήποτε σύγκριση μεταξύ των δύο φύλων. 

Τέλος, η 11.3. υπό-υπόθεση, η οποία αφορά στα αριστερόχειρα αγόρια και 

αριστερόχειρα κορίτσια της ΣΤ΄ τάξης επιβεβαιώνεται, καθώς οι διαφορές στη 

διαφορά των λαθών, ανάμεσα στο προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι, ήταν πολύ 

κοντινές. Πιθανόν εδώ να παίζουν ρόλο περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι οποίοι 

υποστηρίζουν τα αγόρια και τα κορίτσια στην ενασχόλησή τους με παρόμοιες 

κινητικές δράσεις, εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου. Το εύρημα αυτό διαφωνεί 

με όλες τις έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ 

Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a), λόγω διαφορετικών ζητημάτων 

μεθοδολογίας (διαφορετικοί σκοποί, ηλικίες και πλήθος συμμετεχόντων) καθώς και 

της απουσίας σύγκρισης των επιδόσεων των δύο φύλων. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, ο σκοπός της εργασίας μας ήταν να διαπιστώσουμε αν η 

προτίμηση χεριού παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης επηρεάζει τη σύγχρονη εκτέλεση 

δύο κινητικών έργων. Έτσι, λοιπόν, διατυπώθηκαν δύο υποθέσεις και 84 υπό-

υποθέσεις (42 υπό-υποθέσεις σε κάθε υπόθεση). Στην 1
η
 υπόθεση ερευνήθηκε η 

ύπαρξη διαφορών κατά τη σύγχρονη εκτέλεση δύο κινητικών έργων μεταξύ 

προτιμώμενου και μη προτιμώμενου χεριού, σε αριστερόχειρα και δεξιόχειρα αγόρια 

και κορίτσια διαφορετικών τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, ενώ στη 2
η
 υπόθεση 

ερευνήθηκε η ύπαρξη διαφορών στη διαφορά των λαθών, στα λάθη κατά τη 

σύγχρονη εκτέλεση δύο κινητικών έργων μεταξύ του προτιμώμενου και μη 

προτιμώμενου χεριού, σε αριστερόχειρα και δεξιόχειρα αγόρια και κορίτσια 

διαφορετικών τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Από τα δεδομένα της εργασίας μας, λοιπόν, παρέπεται ότι ο σκοπός της 

εργασίας μας έχει επιτευχθεί, καθώς μπορούμε να διακρίνουμε από την πλειοψηφία 

των υπό-υποθέσεών μας, ότι η προτίμηση χεριού επηρεάζει τις επιδόσεις στη 

σύγχρονη εκτέλεση δύο κινητικών έργων. Στις σαράντα τρείς (43) από τις 84 υπό-

υποθέσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

επιδόσεις των συγκρινόμενων υπό-ομάδων. Στις τριάντα δύο (32) από τις 84 υπό-

υποθέσεις διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

υπό-ομάδων, ενώ τέλος, εννέα (9) από τις 84 υπό-υποθέσεις δείχνουν ότι υπάρχει εν 

μέρει κάποια διαφορά μεταξύ των υπό-ομάδων. 

Τα δεδομένα παρουσιάζουν μια υπεροχή του προτιμώμενου χεριού (τόσο των 

αριστερόχειρων, όσο και των δεξιόχειρων μαθητών) εις βάρος του μη προτιμώμενου 
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χεριού, στη σχετιζόμενη με τα λάθη επίδοσή του. Φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση της 

υπεροχής αυτής με τις ηλικιακές ομάδες, καθώς υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (κυρίως μεν-όχι αποκλειστικά δε-στο σύνολο των μαθητών) στις πρώτες και 

στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Εκτός αυτού η υπεροχή του 

προτιμώμενου χεριού σχετίζεται εντόνως και με τον παράγοντα «φύλο», καθώς 

διαπιστώνεται από τα ευρήματα ότι το γυναικείο φύλο υπερέχει του ανδρικού, όσον 

αφορά στις επιδόσεις των λαθών. 

Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη συσχέτιση του 

προτιμώμενου χεριού, με το φύλο, σε συνάρτηση με την πλευρίωση των μαθητών. 

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι τα αγόρια είναι λιγότερο πλευριωμένα δεξιά, σε 

αντιδιαστολή με τα κορίτσια, τα οποία είναι λιγότερο πλευριωμένα αριστερά.  

Αναλυτικότερα και σχετικά με την 1
η
 υπόθεση, μπορούμε να πούμε ότι δεν 

επιβεβαιώνεται στην πλειοψηφία των υπό-υποθέσεών της. Ειδικότερα είκοσι μία (21) 

υπό-υποθέσεις δεν επιβεβαιώνονται (υπό-υποθέσεις 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 

3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3.), δώδεκα 

(12) υπό-υποθέσεις επιβεβαιώνονται πλήρως (υπό-υποθέσεις 8.2., 9.1., 9.2., 9.3., 

10.2., 11.2., 11.3., 12.1., 12.2., 13.1., 13.2., 13.3.), ενώ τέλος, εννέα (9) υπό-υποθέσεις 

επιβεβαιώνονται μερικώς (υπό-υποθέσεις 8.1., 8.3., 10.1., 10.3., 11.1., 12.3., 

14.1.,14.2., 14.3.). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στο σύνολο του δείγματος όλοι οι δεξιόχειρες 

μαθητές έκαναν περισσότερα λάθη, όταν χρησιμοποιούσαν το μη προτιμώμενο χέρι 

τους (αριστερό χέρι) στη γραπτή δοκιμασία συμπλήρωσης του λαβυρίνθου και 

αντιστοίχως, όλοι οι αριστερόχειρες μαθητές έκαναν περισσότερα λάθη κατά τη 

διάρκεια χρήσης του μη προτιμώμενου χεριού τους (δεξί χέρι). Στα παραπάνω 

ευρήματα δεν υπήρξε ουδεμία εξαίρεση. Επίσης για τη μεταβλητή «λάθη με το δεξί 

χέρι» τα αριστερόχειρα αγόρια, καθώς και το σύνολο των αγοριών του δείγματος 

έκαναν σημαντικά περισσότερα λάθη σε σχέση με τις αντίστοιχες ομάδες των 

κοριτσιών. 

 Επιπλέον, στο σύνολο των μαθητών της Β΄ και ΣΤ΄ τάξης τα αγόρια είχαν 

χειρότερη επίδοση από τα κορίτσια στη μεταβλητή των λαθών που έγιναν με το 

αριστερό χέρι. Τέλος, τα αριστερόχειρα αγόρια της Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τάξης, όπως και τα 

δεξιόχειρα αγόρια της ΣΤ΄ τάξης είχαν χειρότερες επιδόσεις συγκριτικά με τις 

αντίστοιχες ομάδες των κοριτσιών, για τη μεταβλητή «λάθη με το αριστερό χέρι».  
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Η μοναδική ομάδα κοριτσιών που είχε χειρότερη επίδοση από τα αγόρια ήταν 

αυτή του συνόλου των μαθητριών της Γ΄ τάξης και αφορούσε στη μεταβλητή «λάθη 

με το αριστερό χέρι». Όλες οι υπόλοιπες ομάδες δεν είχαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ τους στις επιδόσεις τόσο με το δεξί χέρι, όσο και με το αριστερό χέρι. 

Φαίνεται ότι κατά τη σύγχρονη εκτέλεση δύο κινητικών έργων δημιουργούνται 

προβληματικές επιδόσεις και στα δύο χέρια, αλλά κυρίως το μη προτιμώμενο χέρι 

φαίνεται ότι είναι αυτό το οποίο πλήττεται περισσότερο. Επιπλέον, (στο σύνολο του 

δείγματος) το ανδρικό φύλο είναι αυτό που είχε τις χειρότερες επιδόσεις κατά τη 

χρήση του αριστερού χεριού.  

Σχετικά με τη 2
η
 υπόθεση, συνοπτικά αναφέρουμε ότι δεν επιβεβαιώνεται, 

καθώς από τις σαράντα δύο (42) υπό-υποθέσεις της, οι είκοσι (20) υπό-υποθέσεις 

επιβεβαιώνονται, ενώ οι υπόλοιπες είκοσι δύο (22) δεν επιβεβαιώνονται. Ειδικότερα 

δεν επιβεβαιώνονται οι εξής υπό-υποθέσεις: 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 

2.6., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 11.2. 

Επιβεβαιώνονται, δε οι κάτωθι υπό-υποθέσεις: 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 

7.2., 7.3., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3., 10.1., 10.2., 10.3., 11.1., 11.3. 

Αναλυτικότερα, σε όλες τις υπό-ομάδες του δείγματος βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στη μέση διαφορά των λαθών μεταξύ των αριστερόχειρων και 

δεξιόχειρων. Πιο συγκεκριμένα στο σύνολο των μαθητών του δείγματος τα 

αριστερόχειρα παιδιά ήταν λιγότερο πλευριωμένα σε σχέση με τα δεξιόχειρα. Σχετικά 

με τα αγόρια (του συνόλου του δείγματος) οι δεξιόχειρες είχαν μικρότερη πλευρίωση 

σε σύγκριση με τους αριστερόχειρες, αλλά στα κορίτσια (του συνόλου του δείγματος) 

αυτά που είχαν τη μικρότερη πλευρίωση ήταν τα αριστερόχειρα. 

Επιπλέον, με μία μόνο εξαίρεση σε όλες τις υπό-ομάδες κατά τη σύγκριση της 

διαφοράς στη διαφορά των λαθών μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου 

χεριού, ανάμεσα σε αριστερόχειρες και δεξιόχειρες όλων των τάξεων, δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Η μοναδική εξαίρεση ήταν τα 

δεξιόχειρα παιδιά της ΣΤ’ τάξης, σύμφωνα με την οποία τα δεξιόχειρα αγόρια είχαν 

μικρότερη μέση διαφορά στη διαφορά των λαθών, σε σχέση με τα δεξιόχειρα 

κορίτσια. Το παραπάνω σημαίνει ότι τα δεξιόχειρα αγόρια ήταν περισσότερο 

πλευριωμένα συγκριτικά με τα δεξιόχειρα κορίτσια της ΣΤ’ τάξης. Σύμφωνα με τα 

υπόλοιπα, όμως, αποτελέσματα οι επιδόσεις των δύο φύλων κυμάνθηκαν στα ίδια 

επίπεδα. 
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Τα παραπάνω αποτελέσματα (και των δύο υποθέσεων) δε συμφωνούν με τις 

έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας (Otte & van Mier, 2006∙ Peters, 1977∙ 

Njiokiktjien και συν., 1997∙ Serrien και συν., 2004a), καθώς υπάρχει μεγάλη 

απόκλιση αυτών από τη δική μας εργασία σε μεθοδολογικά ζητήματα (σκοπός, έργα, 

ηλικία και πλήθος συμμετεχόντων), όπως έχει προαναφερθεί ενδελεχώς παραπάνω.  

Σύμφωνα με το νόμο υπ’ αριθ. 1566/88: «Σκοπός της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και 

ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, 

ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά». Έτσι μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας είναι σημαντικά και 

δύνανται να φανούν χρήσιμα στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς μπορούν να 

βοηθήσουν παιδιά σχολικής ηλικίας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ποικιλοτρόπως. 

Όπως είναι κατανοητό, από τα αποτελέσματα αντιλαμβανόμαστε πως στο 

σύνολο του δείγματος οι μαθητές (δεξιόχειρες και αριστερόχειρες) δεν είχαν καλή 

επίδοση στο κινητικό έργο, όταν χρησιμοποιούσαν το μη προτιμώμενό τους χέρι. 

Επίσης, τα κορίτσια είχαν συνολικά καλύτερες επιδόσεις και οι αριστερόχειρες 

μαθητές ήταν λιγότερο πλευριωμένοι εν συγκρίσει με τους δεξιόχειρες μαθητές. 

Τέλος, στο σύνολο των κοριτσιών τα αριστερόχειρα κορίτσια έδειξαν να είναι 

λιγότερο πλευριωμένα, ενώ στο σύνολο των αγοριών τα δεξιόχειρα αγόρια έδειξαν να 

είναι λιγότερο πλευριωμένα. 

Καθώς τα παιδιά στις ηλικίες 6-12 ετών περνούν πολύ χρόνο στο σχολικό 

περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων είναι οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι, οι 

οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας και 

έτσι να βοηθήσουν τα παιδιά με διάφορους τρόπους.  

Καταρχάς, ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής θεωρείται ο πλέον κατάλληλος 

εκπαιδευτικός, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους, στον ψυχοκινητικό, γνωστικό και συναισθηματικό τομέα, έτσι 

ώστε αυτοί να αναπτυχθούν ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Εκμεταλλευόμενος, 

λοιπόν, κανείς τα αποτελέσματα της εργασίας μας, θα μπορούσε να τα 

χρησιμοποιήσει σε πολλές δραστηριότητες για την εξάσκηση των χεριών, με απώτερο 

σκοπό να εξαλείψει αυτές τις σημαντικές διαφορές μεταξύ του μη προτιμώμενου και 

του προτιμώμενου χεριού, έτσι ώστε τα παιδιά να γίνουν πιο ικανά στην 

καθημερινότητά τους. 
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Δραστηριότητες όπως η πετοσφαίριση, η χειροσφαίριση ή η καλαθοσφαίριση 

είναι οι πλέον κατάλληλες για την εξάσκηση των μη προτιμώμενων χεριών. Επειδή οι 

επιδόσεις τόσο ανάμεσα στα δύο χέρια όσο και ανάμεσα και στα δύο φύλα είναι 

άνισες, οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής θα μπορούσαν να δώσουν ανισότιμες 

ασκήσεις μέσω διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την εξίσωση των 

προαναφερθέντων διαφορών (όπως, παραδείγματος χάριν, να δοθούν περισσότερες 

ασκήσεις με πάσες, ντρίμπλες, βολές στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης, στο χέρι που 

έχει περισσότερη ανάγκη). Επίσης παιχνίδια με στεφάνια, περπάτημα με τα χέρια, 

άλλα μικρά παιχνίδια εναλλαγής θέσεων (όπως για παράδειγμα «το μαντήλι»), 

αθλοπαιδιές (όπως οι «αυγοδρομίες», το περπάτημα δηλαδή ενός παιδιού σε μια 

συγκεκριμένη διαδρομή, έχοντας τεντωμένο χέρι, το οποίο κρατάει ένα κουτάλι με 

ένα μπαλάκι/αυγό, με το παιδί να προσπαθεί να μην το ρίξει), το μάζεμα 

μικροαντικειμένων (φασόλια, συνδετήρες) στην αυλή με το ένα χέρι, κλπ. Όλα τα 

παραπάνω προτεινόμενα παιχνίδια θέτουν ως σκοπό την περαιτέρω εξάσκηση του μη 

προτιμώμενου χεριού, έτσι ώστε να εκγυμναστεί και να μπορεί να «συμβαδίσει» με 

τις επιδόσεις του προτιμώμενου χεριού.  

Επιπλέον, συνάδελφοι της θεατρικής αγωγής και των εικαστικών μπορούν 

σίγουρα να σχεδιάσουν ανάλογες δραστηριότητες για να πετύχουν την εξάσκηση των 

μη προτιμώμενων χεριών και να βελτιώσουν τη λεπτή και αδρή κινητικότητά τους. 

Κατασκευές με πηλό ή πλαστελίνη, παρασκευή κοσμημάτων από χάντρες, ζωγραφική 

σε καμβά με πινέλο, μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές, αναπαράσταση διαφόρων 

επαγγελμάτων ή εργασιών με τη χρήση του μη προτιμώμενου χεριού, κλπ., θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν. 

Επίσης, ο δάσκαλος γενικής αγωγής, ο οποίος περνάει τον περισσότερο χρόνο 

της σχολικής ζωής του με τα παιδιά, σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιήσει προς όφελος 

τους τα αποτελέσματα της εργασίας μας. Μέσα στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

(Α.Π.Σ.) της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, οι οποίες 

θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν πιο οργανωμένα, μέσα από ένα πρόγραμμα 

(όπως για παράδειγμα της Ευέλικτης Ζώνης) και ίσως μέσα από κάποιο Project, κάτι 

που συχνά οι δάσκαλοι εφαρμόζουν στο σχολικό πλαίσιο. Ο σκοπός θα είναι η 

εξάσκηση των παιδιών στο μη προτιμώμενο χέρι και η εξίσωση των διαφορών των 

επιδόσεων μεταξύ των δύο χεριών. 
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθημάτων (όπως τα Μαθηματικά, η 

Μελέτη, η Μουσική, η Φυσική, κλπ.) μπορούν να εισαχθούν δραστηριότητες (τόσο 

λεπτής όσο και αδρής κινητικότητας) που βοηθούν την εξάσκηση του μη 

προτιμώμενου χεριού, τόσο στα κορίτσια, όσο και στα αγόρια (τα οποία χρήζουν και 

της μεγαλύτερης βοήθειας), όπως το ξεβίδωμα από καπάκια, το τύλιγμα φύλλων 

εφημερίδας, το κολλάζ με μικρά αντικείμενα (μπαλάκια από χαρτί, όσπρια, κομφετί, 

βαμβάκι, κλπ.), το κόψιμο με το ψαλίδι, η γραφή με μολύβι/μαρκαδόρο, το πάζλ, η 

τοποθέτηση μάνταλων σε κουτί (με διάφορους συνδυασμούς δακτύλων, για 

ενδυνάμωσή τους), η τοποθέτηση νομισμάτων σε «κουμπαρά», το δέσιμο κορδονιών, 

η κατασκευή ενός πύργου από νομίσματα (για επιδεξιότητα και εξάσκηση 

σταθερότητας). Αυτές είναι λίγες μόνο από τις δραστηριότητες, τις οποίες ο εκάστοτε 

εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει με λίγη φαντασία και να εκτελέσει πρακτικά 

μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος του.  

Επιπλέον, στις μέρες μας διανύουμε την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, κατά 

την οποία η πλειονότητα των ανθρώπων έχει στο οικιακό του περιβάλλον 

τουλάχιστον ένα φορητό υπολογιστή, ένα tablet και ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο 

(smart phone) και έτσι, υπάρχει μεγάλη εξοικείωση των παιδιών, από πολύ μικρή 

ηλικία, με όλα τα παραπάνω ηλεκτρονικά μέσα. Δεν είναι μικρός ο αριθμός των 

ανηλίκων, ο οποίος χρησιμοποιεί καθημερινά κάποιο από αυτά. Με τη σωστή και 

λογική χρήση τους, κάνοντας τις κατάλληλες δραστηριότητες, τα παιδιά μπορούν να 

κάνουν εξάσκηση του μη προτιμώμενου χεριού τους και μάλιστα σαν παιγνιώδη 

δραστηριότητα, χωρίς να το αντιληφθούν. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορα 

λογισμικά και οθόνες αφής (touch screen), καθώς και με τη χρήση του ποντικιού 

(mouse), ή τη γραφή στο πληκτρολόγιο (keyboard) κατά την οποία απαιτείται η 

ταυτόχρονη χρήση και των δύο χεριών. 

Εκτός των ανωτέρω, είναι απαραίτητο να γίνει μια γενίκευση των 

δραστηριοτήτων και σε διαφορετικό πλαίσιο πέραν του σχολείου. Για αυτό θα 

μπορούσε να υπάρξει συνεργασία του σχολείου με το οικογενειακό περιβάλλον, 

ούτως ώστε η εξάσκηση να επεκτείνεται και αλλού. Για παράδειγμα, τα παιδιά θα 

μπορούσαν να συμμετέχουν ενεργά στις δουλειές του σπιτιού, όπως το ξεσκόνισμα, 

το σκούπισμα με σκουπάκι, το σφουγγάρισμα, η μεταφορά πραγμάτων, το άπλωμα 

των ρούχων, το πότισμα, η τακτοποίηση πραγμάτων/παιχνιδιών σε ντουλάπια κλπ. 

Για όλες τις παραπάνω εργασίες πρέπει να υπάρχει υπενθύμιση της χρήσης του μη 

προτιμώμενου χεριού, τόσο από τα αριστερόχειρα, όσο και από τα δεξιόχειρα αγόρια 
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και κορίτσια, ούτως ώστε να υπάρχει μικρότερη πλευρίωση των χεριών. Με αυτό τον 

τρόπο τα παιδιά θα μπορούν από μικρή ηλικία να χρησιμοποιούν εξίσου καλά και τα 

δύο τους χέρια και να μην έχουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. 

Οι δραστηριότητες, λοιπόν, που προτείνονται πιο πάνω είναι πολύ χρήσιμες για 

την ισάξια εξάσκηση και των δύο χεριών. Προεκτάσεις θα μπορούσαν να βρεθούν 

στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών του δημοτικού σχολείου, καθώς όλα τα παραπάνω 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προαγωγή και διατήρηση ενός κλίματος 

ισότητας και για την καλλιέργεια θετικών προσδοκιών για όλους τους μαθητές, 

ανεξαιρέτως φύλου. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμβάλλουν με προσωπικό ζήλο και 

εργασία στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Μέσω της σχολικής εκπαίδευσης, 

εμείς οι δάσκαλοι, μπορούμε να συμβάλλουμε στη μείωση της κοινωνικής 

ανισότητας που υπάρχει και να εξασφαλίσουμε ισότητα συμμετοχής των μαθητών, 

παρέχοντας απλόχερα ευκαιρίες μάθησης. Μέσω των παραπάνω προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων τα παιδιά μπορούν, επίσης, να κοινωνικοποιηθούν, μαθαίνοντας 

σωστούς κανόνες και στάσεις συμπεριφοράς, οι οποίοι θα τους συντροφεύουν σε όλη 

τους την ενήλικη ζωή. 

Η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού δε θα πρέπει να διαφέρει σε σχέση με το 

φύλο και δε θα πρέπει να προωθεί τις ήδη υπαρκτές διακρίσεις και τις ανισότητες 

(όπως για παράδειγμα στον αθλητικό χώρο, όπου τα κορίτσια εξαιρούνται ή 

παραγκωνίζονται από κάποια αθλήματα, λόγω μειωμένης δύναμης-συγκριτικά με τα 

αγόρια). Τα δύο φύλα μεγαλώνουν συνήθως με διαφορετικές προσδοκίες από τους 

γονείς, οι οποίες ορμώνται από κοινωνικά στερεότυπα. Έτσι οι ικανότητες τους 

επηρεάζονται και διαμορφώνονται σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα. Είναι 

λοιπόν, στο χέρι των δασκάλων η προαγωγή της ισότητας και η εξάλειψη κάθε είδους 

διάκρισης. 

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των ανωτέρω προτεινόμενων εργασιών και 

δραστηριοτήτων, είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί ο συντονισμός των χεριών και θα 

βελτιωθεί ο κινητικός τους έλεγχος. Επίσης, με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, 

μπορούμε να διακρίνουμε ικανοποίηση στα μάτια τους, καθώς αναπτύσσονται οι 

κοινωνικές και φιλικές σχέσεις, αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και βελτιώνεται η 

αυτοεικόνα τους, επειδή αισθάνονται ικανά. Επιπλέον αναπτύσσεται υψηλή 

αυτοεκτίμηση και μειώνονται τα αισθήματα κατωτερότητας και ανασφάλειας. Είναι 

σημαντικό για τα παιδιά να επικεντρωθούν στα θετικά στοιχεία, να είναι αισιόδοξα, 

δημιουργικά, να αγωνίζονται με ευγενή άμιλλα και όχι με άσχημο ανταγωνισμό και 
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τέλος, να δείχνουν σεβασμό προς τους άλλους. Με την κατάλληλη εκπαίδευση 

μπορούν όλα αυτά να επιτευχθούν.  

 

Περιορισμοί 

Στην εργασία μας οι συμμετέχοντες ήταν παιδιά 12/θέσιων και 6/θέσιων 

δημόσιων δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία 

βρίσκονταν αποκλειστικά εντός του Νομού Θεσσαλονίκης. Στην επιλογή του 

δείγματος δεν συμπεριλήφθησαν παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά ούτε και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, καθώς έγινε χρήση μόνο του 

ερωτηματολογίου αυτό-αναφοράς των Briggs & Nebes (1975), δε χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα εργαλεία αξιολόγησης της προτίμησης χεριού των συμμετεχόντων, ούτε και 

ελέγχθηκε η ορθότητα των απαντήσεων του ερωτηματολογίου με κάποια πρακτική 

δοκιμασία, η οποία θα ήταν πιο ασφαλής και αξιόπιστη. Πολλοί ερευνητές 

χρησιμοποιούν πρακτικές δοκιμασίες σε παιδιά κάτω των 10 ετών, καθώς αυτά 

εμφανίζουν διάφορα προβλήματα στο χειρισμό των ερωτηματολογίων (Bryden & 

Steenhuis, 1991). Ωστόσο, στη δική μας εργασία-λόγω πρακτικών προβλημάτων 

διαχείρισης χρόνου-δε συνέβη καμία παρόμοια πρακτική μέτρηση. Τέλος, η  εργασία 

μας επικεντρώθηκε σε δύο σύγχρονα κινητικά έργα και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου 

με άλλων ειδών σύγχρονα έργα (λεκτικά, οπτικά ή γνωστικά). 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Στη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση διακρίνουμε ότι ενήλικες άνθρωποι 

(φοιτητές) αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας του Peters (1977), ενώ οι Njiokiktjien 

και συν. (1997) και οι Otte & van Mier (2006) είχαν στο δείγμα τους ανήλικα παιδιά. 

Οι Serrien και συν. (2004) συμπεριέλαβαν στο δείγμα τους έναν πολύ μικρό αριθμό 

ατόμων, για τον οποίο όμως δεν αναφέρεται η ηλικία τους και δε δίνεται καμία 

πληροφορία σχετικά με την ιδιότητά τους ή κάτι περαιτέρω. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λοιπόν, μελλοντικές έρευνες θα ήταν σκόπιμο να εξετάσουν ένα 

διαφορετικό ηλικιακό φάσμα πέραν των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(όπως η Δευτεροβάθμια ή η Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά ακόμη και ένα 

μεγαλύτερο ηλικιακό φάσμα), ούτως ώστε να διερευνηθεί η επίδραση του παράγοντα 

«προτίμησης χεριού» στο διπλό κινητικό έργο σε ένα ευρύτερο ηλικιακό φάσμα. Η 

πλευρίωση συνήθως εγκαθιδρύεται στα πρώτα χρόνια της ζωής των ανθρώπων, αλλά 
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για διάφορους λόγους (όπως είναι ένας τραυματισμός, ή κοινωνική/οικογενειακή 

πίεση, κλπ.) είναι δυνατόν να αλλάξει. Θα ήταν ενδιαφέρον, λοιπόν, να εξετάσουμε 

το κατά πόσο η πλευρίωση μπορεί να έχει επίδραση (όπως και στη δική μας εργασία) 

με τον ίδιο τρόπο και σε ποιο βαθμό, σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, στις οποίες 

τα άτομα λόγω διαφόρων ενασχολήσεων, αλλά και ποικίλλων εμπειριών-οι οποίες 

ακόμη είναι άγνωστες σε παιδιά δημοτικού σχολείου-πιθανόν να χρησιμοποιούν 

διαφορετικά το προτιμώμενο και μη προτιμώμενο χέρι τους.  

Επίσης, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και άλλες γεωγραφικές περιοχές της 

Ελλάδος, καθώς η εργασία μας είχε συμμετέχοντες μόνο από το μεγάλο αστικό 

κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ίσως σε διαφορετικές περιοχές, όπως είναι τα προάστια, 

τα νησιά ή ορεινές περιοχές της χώρας μας, να υπάρχει σημαντική διαφορά 

επιδόσεων στο διπλό κινητικό έργο, ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Το παραπάνω 

πιθανόν να σχετίζεται άμεσα με χειρωνακτικές ασχολίες, στις οποίες εκτίθενται από 

μικρή ηλικία τα παιδιά, βοηθώντας την οικογένειά τους, αλλά και στα σημαντικά 

ετεροειδή ενδιαφέροντα τους. Επιπλέον, ομοιοτρόπως, θα μπορούσαν να γίνουν 

παρόμοιες μελέτες και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς περιβαλλοντικά, 

πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση της 

πλευρίωσης του χεριού σε κοινωνίες άλλων χωρών. Θα ήταν ενδιαφέρον να βρεθούν 

πιθανές ομοιότητες ή διαφορές με τα αποτελέσματα της δικής μας εργασίας. Στη 

βιβλιογραφική μας ανασκόπηση η έρευνα των Njiokiktjien και συν. (1997) αναφέρει 

ότι το δείγμα της προέρχεται από τη Βελγική πόλη Λέουβεν (Leuven), ενώ οι Otte & 

van Mier (2006) αναφέρουν ότι το δείγμα τους επιλέχθηκε από ένα συγκεκριμένο 

σχολείο της Ολλανδίας. Αυτές οι δύο έρευνες δε δίνουν κανένα άλλο στοιχείο για τον 

παράγοντα του τόπου. Οι έρευνες των Serrien και συν. (2004) και Peters (1977), 

επίσης, δεν έχουν καμία αναφορά σχετικά με τον παράγοντα του τόπου. 

Επιπλέον, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν έργα κοντά στη μαθησιακή 

διαδικασία, με τα οποία τα παιδιά είναι εξοικειωμένα και εμπλέκεται μόνο η αίσθηση 

της αφής. Ένα απλό παράδειγμα είναι η χρήση του τετραδίου ιχνηλασίας, όπου η 

γραφή είναι ανάγλυφη και έτσι το έργο θα είναι καθαρά κιναισθητικό. Παρ’ ότι το 

διπλό κινητικό έργο στην εργασία μας επιλέχθηκε πολύ προσεκτικά, εν τούτοις δεν 

μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι για την ιχνηλασία του λαβυρίνθου 

απαραίτητη ήταν η χρήση της όρασης. Θα ήταν καλό, λοιπόν, να επιλεχθούν έργα τα 

οποία θα αποκλείουν όλες τις υπόλοιπες αισθήσεις, έτσι ώστε το έργο να είναι 

καθαρά κινητικό και να έχει όσο το δυνατόν περισσότερη εγκυρότητα. 
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Συν τοις άλλοις θα μπορούσε να γίνει χρήση συγκεκριμένων δοκιμασιών μαζί 

με το ερωτηματολόγιο προτίμησης χεριού, έτσι ώστε να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα των 

αποτελεσμάτων της πλευρίωσης των συμμετεχόντων. Από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση βλέπουμε ότι οι Njiokiktjien και συν. (1997) χρησιμοποίησαν έξι έργα 

καθορισμού προτίμησης χεριού από τους συμμετέχοντες, καθώς θεώρησαν μη 

κατάλληλα τα ερωτηματολόγια προτίμησης χεριού για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. 

Οι Otte & van Mier (2006) τροποποίησαν το ερωτηματολόγιο προτίμησης χεριού των 

Briggs & Nebes (1975) αντικαθιστώντας κάποιες ερωτήσεις με άλλες πιο οικείες 

προς τα παιδιά, ενώ, τέλος, ο Peters (1977) και οι Serrien και συν. (2004) δεν 

αναφέρουν τον τρόπο επιλογής των δεξιόχειρων συμμετεχόντων της έρευνας. 

Τέλος, ίσως θα είχε ενδιαφέρον να υπάρχει συμπερίληψη και αμφιδέξιων 

συμμετεχόντων, ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η συμμετοχή και των δύο 

χεριών διαφοροποιεί τα αποτελέσματα συγκριτικά με ανθρώπους, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν περισσότερο το ένα από τα δύο τους χέρια. Έτσι θα μπορέσουν να 

αναδειχθούν τυχόν διαφορές των παραπάνω. Καμία από τις έρευνες της 

βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης δε συμπεριέλαβε στο δείγμα της αμφιδέξιους 

συμμετέχοντες. Η διερεύνηση όλων των ανωτέρω θα συμπλήρωνε την παρούσα 

εργασία σε διάφορα επίπεδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ*  

 
 

 
Ονοματεπώνυμο: …………………………………….………………………                         Ημερομηνία: ……/……/…… 

Φύλο: …………….…………  Ηλικία: ………………...……            Α /Α: ……… 

 

 

 

Ποιο χέρι χρησιμοποιείς για να: 

 

 

Πάντα το 

Αριστερό 

 

Συνήθως το  

αριστερό 

Και τα 

δύο 

Συνήθως 

το δεξί 

Πάντα 

το δεξί 

Γράψεις ένα καλλιγραφικό γράμμα      

Ρίξεις μια μπάλα σ  ́ένα στόχο      

Παίξεις τένις       

Ανάψεις ένα σπίρτο      

Κόψεις ένα χαρτί με το ψαλίδι      

Περάσεις την κλωστή στη βελόνα       

Μοιράσεις τα χαρτιά       

Καρφώσεις ένα καρφί      

Βουρτσίσεις τα δόντια σου       

Ξεβιδώσεις μια βίδα       

Καθαρίσεις μία επιφάνεια μ’ ένα σκουπάκι      

Μαζέψεις τα χώματα από μία επιφάνεια μ’ ένα 

φτυαράκι 
     

 

*Briggs, G.G., & Nebes, R.D. (1975). Patterns of hand preferences in a student population. Cortex 11, 230–238. 

 

 

Είναι κάποιος/κάποιοι από τους συγγενείς σου αριστερόχειρας; Αν ΝΑΙ ποιος/ποιοι; 

………………………………………………………………………….……………………………….… 

………………………………………….……………………………….………………………………… 

 

Έκανες κάποια ειδική εξάσκηση ή δέχθηκες κάποια ενθάρρυνση, για να χρησιμοποιήσεις το ένα από τα 

δύο σου χέρια σε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες;    Αν ΝΑΙ, σε ποιες και γιατί;. 

………………………………………………………………………….……………………………….… 

………………………………………………………………………….……………………………….… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ 
 

 
 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………….………………………                         Ημερομηνία: ……/……/…… 

Φύλο: …………….…………  Ηλικία: ………………...……            Α /Α: ……… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  

Επιστολή ενημέρωσης προς τους γονείς 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Ονομάζομαι Αναστασία Τσούνη και είμαι αναπληρώτρια δασκάλα Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που παρακολουθώ και 

διεξάγεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, εκπονώ την έρευνα της διπλωματικής μου εργασίας. Με αυτή φιλοδοξώ να 

ερευνήσω την επίδραση της προτίμησης χεριού στη σύγχρονη εκτέλεση δύο κινητικών έργων 

από παιδιά δημοτικού σχολείου.  

Για τη συλλογή του δείγματος χρειάζεται η συμμετοχή αριστερόχειρων και δεξιόχειρων 

παιδιών που φοιτούν σε δημοτικό σχολείο. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική και 

ανώνυμη. Το κάθε παιδί θα απασχοληθεί για δέκα περίπου (10) λεπτά, κατά τα οποία θα 

συμπληρώσει ένα πολύ σύντομο ερωτηματολόγιο προτίμησης χεριού και θα εκτελέσει δύο 

απλά κινητικά έργα με τα χέρια του (δοκιμασία λαβυρίνθου και παράλληλο ρυθμικό 

χτύπημα). Το πλαίσιο δεοντολογίας της έρευνας επιβάλλει να μη χρησιμοποιηθεί καμία 

απολύτως προσωπική πληροφορία των παιδιών (όνομα, επίθετο, κλπ.). Ζητώ να επιτρέψετε 

στο παιδί σας να λάβει μέρος στην παρούσα έρευνα, καθώς η συμμετοχή του είναι πολύ 

σημαντική. 

Ο Διευθυντής του σχολείου σας έχει τη βεβαίωση του Πανεπιστημίου που πιστοποιεί ότι 

διεξάγω την ερευνητική εργασία για το Πανεπιστήμιο, η οποία είναι στη διάθεσή σας, 

εφόσον τη ζητήσετε. Δεσμεύομαι, με το πέρας της ερευνητικής εργασίας, να σας 

κοινοποιήσω προσωπικά τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιαδήποτε διευκρίνιση, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με τους παρακάτω τρόπους:  

Τηλέφωνο (Απογευματινές ώρες): 6932****** 

E-mail: *******@gmail.com 

Παρακαλώ όπως επιστρέψετε το παρόν με συμπληρωμένο το κουτάκι που επιθυμείτε. 

(Σημειώστε με Χ) 

 

 

Επιτρέπω   _____                         Δεν επιτρέπω _____ 

 

Στο παιδί μου να λάβει μέρος στην έρευνα     

 

Ο γονέας/κηδεμόνας ______________________________(όνομα γονέα)                                               

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 
                                             Με εκτίμηση 

                                                         Τσούνη Αναστασία 


