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Περίληψη: Η έρευνα εξέτασε τη σχέση ανάµεσα στη θεωρία του νου (ΘτΝ) και σε δύο δείκτες

της δηµιουργικότητας των παιδιών, την αποκλίνουσα σκέψη και τη δηµιουργική προσωπικότη-

τα. Στην έρευνα πήραν µέρος 75 παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών (Μ.Ο. = 4.7 έτη). Τέσσερα έργα

ΘτΝ, τρία έργα α´ τάξης και ένα β´ τάξης, χορηγήθηκαν για τη µέτρηση της ικανότητας των παι-

διών να αποδίδουν νοητικές καταστάσεις στους άλλους. Η αποκλίνουσα σκέψη αξιολογήθηκε µε

το Multidimensional Stimulus Fluency Measure (MSFM, Moran, Milgram, Sawyers, & Fu, 1983)

και η δηµιουργική προσωπικότητα µε το Teachers’ Evaluation of Students’ Creativity (TESC, Run-

co, 1984). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά που είχαν υψηλότερες επιδόσεις στα έργα ΘτΝ

είχαν καλύτερες βαθµολογίες στην ευχέρεια αλλά όχι στην πρωτοτυπία στη δοκιµασία της απο-

κλίνουσας σκέψης. Επιπλέον, τα παιδιά που είχαν υψηλότερες επιδόσεις στα έργα ΘτΝ σηµείωσαν

υψηλότερες βαθµολογίες στην κλίµακα δηµιουργικής προσωπικότητας. Οι περιορισµοί της έρευ-

νας και οι µελλοντικές κατευθύνσεις στην έρευνα σε αυτό το πεδίο συζητούνται.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η θεωρία του νου (ΘτΝ) –δηλαδή, η ικανότητα απόδοσης νοητικών καταστάσεων στον
εαυτό και στους άλλους (Astington, 1996. Carpendale & Lewis, 2006)– βρίσκεται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών ερευνητών τις τελευταίες δεκαετίες. Η έρευ-
να αυτή έχει δείξει ότι η ΘτΝ αρχίζει να αναπτύσσεται πολύ νωρίς (Meltzoff, 1999.
Perner & Ruffman, 2005). Παιδιά ηλικίας 2 ή 3 ετών έχουν αναπτύξει δεξιότητες ΘτΝ
α´ τάξης, όπως η ικανότητα διάκρισης µιας δικής τους επιθυµίας από την επιθυµία
ενός άλλου ατόµου (Repacholi & Gopnik, 1997), ενώ από την ηλικία των 4 ετών αρ-
χίζουν επίσης να κατανοούν ότι τόσο οι άλλοι όσο και τα ίδια µπορεί να έχουν πε-
ποιθήσεις που αναπαριστούν ψευδώς την πραγµατικότητα (Wimmer & Perner, 1983.
βλ. και µετα-ανάλυση Wellman, Cross, & Watson, 2001). Από την ηλικία των 5 ετών,
τα παιδιά αναπτύσσουν επίσης δεξιότητες ΘτΝ β´ τάξης (Miller, 2013), όπως η ικα-
νότητα κατανόησης των πεποιθήσεων που οι άλλοι έχουν για τις πεποιθήσεις τρίτων
προσώπων (Coull, Leekam, & Benett, 2006. Perner & Wimmer, 1985. Sullivan, Zait-
chik, & Tager-Flusberg, 1994).

Σηµαντικός αριθµός ερευνών τα τελευταία χρόνια άρχισε να µελετά τις ανα-
πτυξιακές συνδέσεις της ΘτΝ µε άλλες ικανότητες της προσχολικής περιόδου. Τα ευ-
ρήµατα των ερευνών αυτών έχουν δείξει ότι η ΘτΝ συσχετίζεται µε ικανότητες όπως,
ο εκτελεστικός έλεγχος (Carlson & Moses, 2001. Huyder, Nilsen, & Basco, 2017), η
εργαζόµενη µνήµη (Carlson, Moses, & Breton, 2002. Gordon & Olson, 1998), οι µε-
ταγνωστικές δεξιότητες (Lecce, Zocchi, Pagnin, Palladino, & Taumoepeau, 2010. Lockl
& Schneider, 2007) κ.ά. Ωστόσο, το ερώτηµα εάν η ΘτΝ συσχετίζεται µε τη δηµι-
ουργικότητα των µικρών παιδιών έχει ελάχιστα απασχολήσει τους ερευνητές στο πε-
δίο αυτό. Η παρούσα έρευνα διερευνά το συγκεκριµένο ερώτηµα, εξετάζοντας τη σχέ-
ση της ΘτΝ µε δύο δείκτες της δηµιουργικότητας των παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών,
την αποκλίνουσα σκέψη και τη δηµιουργική τους προσωπικότητα.

∆είκτες της δηµιουργικότητας σε παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών: Αποκλίνουσα σκέψη
και δηµιουργική προσωπικότητα

Ο πρώτος δείκτης της δηµιουργικότητας, η αποκλίνουσα σκέψη, συνήθως ορίζεται ως
η ικανότητα του ατόµου να σκέπτεται πολλαπλές πρωτότυπες ιδέες ή πιθανές λύσεις
για την επίλυση ενός προβλήµατος (Runco, 1992a. Runco & Acar, 2012). Στην προ-
σχολική ηλικία η µέτρησή της γίνεται µε εργαλεία, όπως το Wallach-Kogan Test of Cre-
ativity (Wallach & Kogan, 1965), τα οποία εξετάζουν την ικανότητα των παιδιών να
κατονοµάζουν, για παράδειγµα, όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείµενα τα οποία
έχουν ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό (π.χ., “Πες µου όλα τα στρογγυλά πράγµατα



202 Π. Μισαηλίδη & Ε. Τσιλώνη

που µπορείς να σκεφτείς.”). Η ευχέρεια, δηλαδή ο αριθµός των ιδεών ή των λύσεων
που τα παιδιά αναφέρουν, και η πρωτοτυπία τους χρησιµοποιούνται ακολούθως ως
δείκτες αξιολόγησης της αποκλίνουσας σκέψης των παιδιών (Wallach & Kogan, 1965).

Οι έρευνες που µελέτησαν την ανάπτυξη της αποκλίνουσας σκέψης στην προ-
σχολική ηλικία έχουν δείξει σηµαντικές βελτιώσεις ανάµεσα στις ηλικίες των 4 και
6 ετών (Bijvoet-van den Berg & Hoicka, 2014. Chae, 2003. Gralewski, Lebuda, Gaj-
da, Jankowska, & Wiśniewska, 2016). Ο Chae (2003), για παράδειγµα, εξέτασε την
αποκλίνουσα σκέψη 1366 παιδιών προσχολικής ηλικίας και βρήκε ότι τα 6-χρονα
παιδιά είχαν σηµαντικά υψηλότερες βαθµολογίες και στην ευχέρεια και στην πρω-
τοτυπία από ότι τα 5-χρονα και τα 4-χρονα παιδιά αντιστοίχως. Πιο πρόσφατα, οι
Bijvoet-van den Berg και Hoicka (2014) βρήκαν ότι τα 5-χρονα παιδιά που συµ-
µετείχαν στην έρευνά τους έδιναν περισσότερες και πιο πρωτότυπες απαντήσεις
σε µια µη λεκτική δοκιµασία αποκλίνουσας σκέψης (το “τεστ του ασυνήθιστου κου-
τιού”) από ότι τα 4-χρονα παιδιά.

Ο δεύτερος δείκτης δηµιουργικότητας, η δηµιουργική προσωπικότητα, αναφέρεται
σε µια σύνθετη οµάδα χαρακτηριστικών ή προδιαθέσεων για εκδήλωση συγκεκρι-
µένων συµπεριφορών, σκέψεων και συναισθηµάτων, τα οποία διακρίνουν τα άτοµα
που είναι δηµιουργικά (Fürst & Lubart, 2017). Οι έρευνες που µελέτησαν αυτό τον
δείκτη δηµιουργικότητας στην προσχολική ηλικία έχουν εστιάσει στην κατασκευή ερ-
γαλείων για τον εντοπισµό των χαρακτηριστικών της δηµιουργικής προσωπικότητας
των παιδιών (Runco, 1984, 1989, 1992b). Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι η δηµιουργι-
κή προσωπικότητα στα προσχολικά χρόνια περιλαµβάνει χαρακτηριστικά όπως: η
τάση για ανεξαρτησία, η περιέργεια, η ανοικτότητα της σκέψης, η προδιάθεση στην
περιπέτεια, η θετική στάση απέναντι στην επίλυση σύνθετων προβληµάτων, η ανα-
ζήτηση νέων λύσεων σε ένα πρόβληµα και η φαντασία.

Ο Lee (2005) µελέτησε την ανάπτυξη της δηµιουργικής προσωπικότητας στην προ-
σχολική ηλικία και παρουσίασε ευρήµατα που δείχνουν ότι αυτή βελτιώνεται σηµαντικά
ανάµεσα στις ηλικίες των 4 και 5 ετών. Άλλες έρευνες (π.χ., Runco & Johnson, 2002)
έχουν δείξει επίσης ότι υπάρχουν σηµαντικές ατοµικές διαφορές στην δηµιουργική
προσωπικότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας: τα παιδιά που σηµειώνουν υψηλό-
τερες βαθµολογίες σε κλίµακες δηµιουργικής προσωπικότητας “είναι πιο δεκτικά σε
νέες εµπειρίες, πιο ευφυή και περίεργα, πιο τολµηρά και µε µεγαλύτερη φαντασία”
(Runco & Johnson, 2002, σ. 429) από ότι οι συνοµήλικοί τους µε χαµηλές βαθµολο-
γίες στις συγκεκριµένες κλίµακες.
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Σχέση ΘτΝ - αποκλίνουσας - σκέψης

Η σχέση της ΘτΝ µε την αποκλίνουσα σκέψη έχει µελετηθεί ελάχιστα. ∆ύο έρευνες
των Suddendorf και Fletcher-Flinn (1997, 1999) έχουν παρουσιάσει ευρήµατα που δεί-
χνουν ότι οι δύο ικανότητες συσχετίζονται θετικά στην προσχολική ηλικία. Στην πρώ-
τη (Suddendorf & Fletcher-Flinn, 1997), παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών εξετάστηκαν σε
δύο δοκιµασίες αποκλίνουσας σκέψης (Wallach & Kogan, 1965) και σε τρία πειρα-
µατικά έργα που αξιολογούσαν την ικανότητά τους να αποδίδουν ψευδείς πεποιθή-
σεις α´ τάξης στους άλλους. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι τα παιδιά που ήταν επιτυχή στα
έργα ΘτΝ έδιναν περισσότερες και πιο πρωτότυπες απαντήσεις συγκριτικά µε τους
συνοµηλίκους τους που ήταν λιγότερο επιτυχείς στα συγκεκριµένα έργα. Η γλωσσι-
κή ικανότητα των παιδιών δεν είχε επίδραση στη σχέση των δύο µεταβλητών.

Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν και στη δεύτερη έρευνα αυτών των ερευνητών
(Suddendorf & Fletcher-Flinn, 1999) µε παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών, γεγονός που
τους οδήγησε στο συµπέρασµα ότι κοινές γνωστικές διεργασίες βρίσκονται στη βάση
της ανάπτυξης ΘτΝ και αποκλίνουσας σκέψης. Συγκεκριµένα, οι Suddendorf και
Fletcher-Flinn (1999) υποστήριξαν ότι κοινή συνισταµένη αποκλίνουσας σκέψης και
ΘτΝ είναι η ικανότητα µεταναπαράστασης, δηλαδή η ικανότητα διατήρησης στο νου
δύο διαφορετικών –ενδεχοµένως αντικρουόµενων– αναπαραστάσεων για την εξω-
τερική πραγµατικότητα (Sperber, 2000).

Παρ’ όλα αυτά, ένας σηµαντικός περιορισµός στη µεθοδολογία των συγκεκριµένων
ερευνών δυσχεραίνει την ερµηνεία και γενίκευση των ευρηµάτων τους. Ο περιορι-
σµός έχει να κάνει µε το ότι, ενώ το δείγµα ήταν παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών, και στις
δύο έρευνες χρησιµοποιήθηκαν έργα ΘτΝ τα οποία εξέταζαν δεξιότητες ψευδούς πε-
ποίθησης α´ τάξης, δηλαδή έργα που τυπικά επιτυγχάνονται στην ηλικία των 4 ετών
περίπου. Σε καµία δε χρησιµοποιήθηκε έργο ή έργα που ελέγχουν δεξιότητες ΘτΝ
που κατακτώνται στις ηλικίες των 5 ή 6 ετών (π.χ., έργα ΘτΝ β´ τάξης). Αυτό σηµαίνει
ότι δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο, οι πολύ υψηλές επιδόσεις των 5-χρο-
νων και των 6-χρονων παιδιών στα συγκεκριµένα έργα ΘτΝ (“φαινόµενο οροφής”)
να είχαν κάποια επίδραση στις συσχετίσεις ΘτΝ - αποκλίνουσας σκέψης που βρέ-
θηκαν και στις δύο αυτές έρευνες (Suddendorf & Fletcher-Flinn, 1997, 1999). Επο-
µένως, είναι αναγκαίο να διερευνηθεί περαιτέρω η σχέση αποκλίνουσας σκέψης -
ΘτΝ στην προσχολική ηλικία.

Σχέση ΘτΝ - δηµιουργικής προσωπικότητας

Η σχέση της ΘτΝ µε τη δηµιουργική προσωπικότητα δεν έχει µελετηθεί σε καµία προ-
ηγούµενη έρευνα. Ωστόσο, ενδείξεις για την πιθανή σύνδεση των δύο µεταβλητών
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στην προσχολική ηλικία µπορούµε να αντλήσουµε από µία πρόσφατη έρευνα του Nam
(2016), η οποία έδειξε ότι η δηµιουργική προσωπικότητα παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών
συσχετιζόταν θετικά µε τη συναισθηµατική τους νοηµοσύνη. Η ΘτΝ αποτελεί, σύµ-
φωνα µε ορισµένους ερευνητές, µέρος του ευρύτερου συνόλου δεξιοτήτων που συν-
θέτουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη (Yip & Côté, 2013). Αυτό, ενδεχοµένως, εξη-
γεί και τις υψηλές συσχετίσεις που έχουν βρεθεί ανάµεσα στις δύο αυτές µεταβλη-
τές σε δείγµατα παιδιών και ενηλίκων (Barlow, Qualter, & Stylianou, 2010. Fergu-
son & Austin, 2010). Άρα, θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι τα ευρήµατα του Nam
(2016) εµµέσως δίνουν στήριξη στην άποψη ότι η ΘτΝ και η δηµιουργική προσωπι-
κότητα συσχετίζονται στην προσχολική ηλικία.

Σχετικά επίσης είναι τα αποτελέσµατα µιας άλλης έρευνας των Kaviani και Hata-
mi (2016), η οποία έδειξε ότι η δεκτικότητα µιας οµάδας ενηλίκων στην εµπειρία συ-
σχετιζόταν θετικά µε τις επιδόσεις τους σε µια συστοιχία έργων ΘτΝ. Η δεκτικότη-
τα στην εµπειρία βρίσκεται στον πυρήνα της δηµιουργικής προσωπικότητας και αφο-
ρά τη νοητική ευελιξία, τη νοητική περιέργεια και την προθυµία ενός ατόµου για πει-
ραµατισµό (Batey & Furnham, 2006. Kaufman et al., 2016). Εποµένως, τα ευρήµα-
τα και αυτής της έρευνας δίνουν στήριξη στο ενδεχόµενο ύπαρξης σχέσης ανάµεσα
στη δηµιουργική προσωπικότητα και στη ΘτΝ.

Στόχοι- Υποθέσεις της έρευνας

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση ανάµεσα στη ΘτΝ και σε
δύο δείκτες της δηµιουργικότητας των παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών: την αποκλίνουσα
σκέψη και τη δηµιουργική προσωπικότητα. Για τη µέτρηση των δεικτών αυτών της
δηµιουργικότητας χορηγήθηκαν η ∆οκιµασία Μέτρησης της Ευχέρειας Πολυδιάστατων
Ερεθισµάτων (Multidimensional Stimulus Fluency Measure - MSFM, Moran et al.,
1983) και η Κλίµακα Αξιολόγησης της ∆ηµιουργικότητας των Μαθητών από τους Εκ-
παιδευτικούς (Teachers’ Evaluation of Students’ Creativity - TESC, Runco, 1984). Η
µέτρηση της ΘτΝ έγινε µε µια συστοιχία τεσσάρων έργων ΘτΝ, τρία έργα που εξέ-
ταζαν δεξιότητες ΘτΝ α´ τάξης και ένα που µετρούσε δεξιότητες ΘτΝ β´ τάξης. Χο-
ρηγήθηκε επίσης µία δοκιµασία εκφραστικού λεξιλογίου προκειµένου να ελεγχθεί
η επίδραση της γλωσσικής ικανότητας στις επιδόσεις των παιδιών στη δοκιµασία της
αποκλίνουσας σκέψης και στα έργα ΘτΝ.

Με βάση τα ευρήµατα των ερευνών που παρουσιάστηκαν για τη σχέση ΘτΝ - δη-
µιουργικότητας (Kaviani & Hatami, 2016. Nam, 2016. Suddendorf & Fletcher-Flinn,
1997, 1999) και για την επίδραση της ηλικίας στην αποκλίνουσα σκέψη και στη δη-
µιουργική προσωπικότητα των παιδιών (Bijvoet-van den Berg & Hoicka, 2014. Chae,
2003. Lee, 2005), αναµένονταν τα ακόλουθα:
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1. Οι επιδόσεις των παιδιών στα έργα ΘτΝ και στη δοκιµασία αποκλίνουσας σκέ-
ψης θα συσχετίζονται θετικά.

2. Οι επιδόσεις των παιδιών στα έργα ΘτΝ και οι βαθµολογίες στην κλίµακα δη-
µιουργικής προσωπικότητας θα συσχετίζονται θετικά.

3. Η γλωσσική ικανότητα των παιδιών δεν θα έχει επίδραση στις παραπάνω σχέσεις.
4. Οι επιδόσεις των παιδιών στη δοκιµασία αποκλίνουσας σκέψης και οι βαθ-

µολογίες τους στην κλίµακα δηµιουργικής προσωπικότητας θα παρουσιάσουν
βελτίωση ανάµεσα στις ηλικίες των 4 και 6 ετών.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Συµµετέχοντες

Στην έρευνα πήραν µέρος 75 παιδιά, 34 αγόρια και 41 κορίτσια µε µέσο όρο ηλικίας
Μ = 57.39 µήνες (SD = 9.69 µήνες, εύρος = 42 – 77 µήνες). Τα παιδιά ταξινοµήθηκαν
σε τρεις οµάδες: 4-χρονα (n = 26, M.Ο. = 46.54 µήνες, Τ.Α. = .3.15 µήνες, εύρος = 42
– 51 µήνες, 11 αγόρια και 15 κορίτσια), 5-χρονα (n = 22, M .Ο.= 56.95 µήνες, Τ.Α. =
2.83 µήνες, εύρος = 53 – 62 µήνες, 10 αγόρια και 12 κορίτσια) και 6-χρονα (n = 27, M.Ο.
= 68.19 µήνες, Τ.Α. = 3.52, εύρος = 65 – 77 µήνες, 13 αγόρια 14 κορίτσια). Τα παιδιά
είχαν όλα ελληνική ιθαγένεια και προέρχονταν από οικογένειες µικρο-µεσαίου ή µε-
σαίου κοινωνικο-µορφωτικού επιπέδου. Τα παιδιά παρακολουθούσαν παιδικούς σταθ-
µούς, νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία σε δύο µεγάλα αστικά κέντρα. Στο δείγµα δε
συµπεριλήφθηκαν παιδιά που παρουσίαζαν, σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς τους, δυ-
σκολίες µάθησης ή/και άλλες διαταραχές της ανάπτυξης. Η συµµετοχή των παιδιών στην
έρευνα έγινε µετά από ενηµερωµένη συναίνεση των γονέων τους. Εκτός από τα παιδιά,
στην έρευνα συµµετείχαν επίσης 33 εκπαιδευτικοί (29 γυναίκες και 4 άνδρες).

ΕΕρργγααλλεείίαα

Εργαλεία µέτρησης της ΘτΝ
Η ΘτΝ εξετάστηκε µε µια συστοιχία τεσσάρων πειραµατικών έργων. Τα τρία αξιο-
λογούσαν δεξιότητες ΘτΝ α´ τάξης και ήταν προσαρµογές στα ελληνικά των έργων:
(1) “∆ιάκριση επιθυµιών εαυτού - άλλου” (Wellman & Liu, 2004), (2) “∆ιάκριση πε-
ποιθήσεων εαυτού - άλλου” (Wellman & Liu, 2004), (3) “Το κουτί µε το απροσδό-
κητο περιεχόµενο” (Perner, Leekam, & Wimmer, 1987). Το τέταρτο έργο αξιολογούσε
δεξιότητες ΘτΝ β´ τάξης και ήταν προσαρµογή του έργου: (4) “Το φορτηγό µε τα πα-
γωτά” (Perner & Wimmer, 1985).
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Έργο“∆ιάκριση επιθυµιών εαυτού - άλλου” (ΘτΝ1). Το έργο αυτό εξέτασε την
ικανότητα των παιδιών να διακρίνουν µια δική τους επιθυµία από την επιθυµία ενός
άλλου ατόµου. Τα υλικά του έργου ήταν τέσσερις εικόνες, εκ των οποίων οι δύο (13
Χ 15 cm) απεικόνιζαν ένα αγόρι και ένα κορίτσι και οι άλλες δύο (5 X 5 cm) ένα µπι-
σκότο και ένα καρότο αντιστοίχως. Η διαδικασία ξεκινούσε µε την παρουσίαση στο
παιδί της εικόνας που απεικόνιζε το αγόρι/κορίτσι1. Τα παιδιά ενηµερώνονταν ότι
το παιδί αυτό έπρεπε να επιλέξει ανάµεσα στα δύο φαγητά (το µπισκότο ή το καρότο),
εκείνο που ήθελε να φάει. Η ερευνήτρια ρωτούσε στη συνέχεια το παιδί, ποιο από
τα δύο φαγητά άρεσε στο ίδιο πιο πολύ και αφού το παιδί έδινε την απάντησή του
(π.χ., “µπισκότο”) του έλεγε ότι στο εικονιζόµενο αγόρι/κορίτσι άρεσε περισσότε-
ρο το άλλο φαγητό (π.χ., “καρότο”). Στη συνέχεια, ρωτούσε το παιδί δύο ερωτήσεις:
η πρώτη αφορούσε την κατανόηση της επιθυµίας του αγοριού/κοριτσιού στην εικό-
να (“Ποιο φαγητό θα διαλέξει το αγόρι (/κορίτσι) να φάει;”) και η δεύτερη έλεγχε
εάν το παιδί θυµόταν ποια ήταν η επιθυµία του εικονιζόµενου παιδιού. Όσα παιδιά
απαντούσαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του έργου βαθµολογούνταν µε 1 βαθµό.
Οι λανθασµένες απαντήσεις βαθµολογήθηκαν µε 0.

Έργο“∆ιάκριση πεποιθήσεων εαυτού - άλλου” (ΘτΝ2). Το έργο αυτό εξέταζε την
ικανότητα των παιδιών να διακρίνουν µια δική τους πεποίθηση από την πεποίθηση
ενός άλλου ατόµου. Τα υλικά του έργου ήταν τέσσερις εικόνες, εκ των οποίων οι δύο
(13 Χ 15 cm) απεικόνιζαν ένα αγόρι και ένα κορίτσι και οι άλλες δύο (5 Χ 5 cm) ένα
θάµνο και ένα σπίτι αντιστοίχως. Η ερευνήτρια έδειχνε αρχικά στο παιδί την εικό-
να του αγοριού (/κοριτσιού), το οποίο ήθελε να βρει τη γάτα του. Ακολούθως, το πλη-
ροφορούσε ότι τα δύο πιθανά µέρη όπου µπορούσε να κρύβεται η γάτα ήταν ο θά-
µνος ή το σπίτι. Αρχικά, το παιδί έπρεπε να πει πού το ίδιο πίστευε ότι µπορεί να κρύ-
βεται η γάτα και αφού αυτό έδινε την απάντησή του (π.χ.,“στο θάµνο”), η ερευνή-
τρια του/της έλεγε ότι το άλλο παιδί πιστεύει πως η γάτα κρύβεται στην αντίθετη θέση
(π.χ., “στο σπίτι”). Στη συνέχεια ακολουθούσε µία ερώτηση που εξέταζε την κατα-
νόηση της πεποίθησης του εικονιζόµενου παιδιού: “Πού θα ψάξει  το αγόρι (/κορί-
τσι) για τη γάτα;” και δεύτερη που ήλεγχε εάν το παιδί θυµόταν τι πίστευε το εικο-
νιζόµενο παιδί. Με 1 βαθµό βαθµολογήθηκαν τα παιδιά που έδωσαν σωστές απαν-
τήσεις σε όλες τις ερωτήσεις του έργου και µε 0 όλα τα υπόλοιπα.

Έργο “Το κουτί µε το απροσδόκητο περιεχόµενο” (ΘτΝ3). Το έργο αυτό εξετάζει
ταυτοχρόνως δύο δεξιότητες ΘτΝ α´ τάξης: την ικανότητα απόδοσης ψευδούς πε-
ποίθησης (ΨΠ) α´ τάξης στον ίδιο τον εαυτό και την ικανότητα απόδοσης ψευδούς
πεποίθησης α´ τάξης σε ένα άλλο άτοµο. Τα υλικά του έργου ήταν ένα κουτί από σο-
κολάτες Kinder στην επιφάνεια του οποίου εικονίζεται το περιεχόµενό του, δηλαδή

1. Το φύλο του παιδιού στην εικόνα ήταν πάντα το ίδιο µε το φύλο του παιδιού που εξεταζόταν.
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σοκολάτες. Η ερευνήτρια ζητούσε από το παιδί να πει τι πίστευε ότι υπάρχει µέσα
στο κουτί και αφού αυτό έδινε την απάντησή του (π.χ., “σοκολάτες”), άνοιγε το κου-
τί αποκαλύπτοντας το πραγµατικό περιεχόµενό του που δεν ήταν σοκολάτες αλλά ένα
µολύβι. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια έκλεινε ξανά το κουτί και ζητούσε από το παι-
δί να απαντήσει σε δύο ερωτήµατα, ένα για τη δική του αρχική ψευδή πεποίθηση (“Στην
αρχή όταν σου έδειξα το κουτί, τι είπες ότι υπάρχει µέσα;” - ερώτηση για ΨΠ εαυ-
τού) και δεύτερο για την πεποίθηση ενός άλλου παιδιού (“Σε λίγο θα έρθει ο/η […]
εδώ. Θα τον/την ρωτήσω: “Πες µου τι υπάρχει εδώ µέσα; Τι θα απαντήσει ο/η […]
ότι υπάρχει µέσα στο κουτί;” - ερώτηση για ΨΠ άλλου). Επιπλέον, διατυπώθηκαν στα
παιδιά και κάποιες ερωτήσεις ελέγχου. Όσα παιδιά απάντησαν σωστά στις ερωτή-
σεις ελέγχου και στην ερώτηση για την ψευδή πεποίθηση του εαυτού (“σοκολάτες”)
πήραν 1 βαθµό. Έναν επιπλέον 1 βαθµό πήραν τα παιδιά που απάντησαν σωστά στις
ερωτήσεις ελέγχου και στην ερώτηση για την ψευδή πεποίθηση του άλλου παιδιού
(“σοκολάτες”). Οι λανθασµένες απαντήσεις και οι απαντήσεις “δεν ξέρω” βαθµο-
λογήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις µε 0 βαθµούς.

Έργο “Το φορτηγό µε τα παγωτά” (ΘτΝ4). Το έργο αυτό εξετάζει την ικανότη-
τα των παιδιών να κατανοούν την πεποίθηση που έχει ένα άτοµο για την ψευδή πε-
ποίθηση ενός άλλου ατόµου (ψευδής πεποίθηση β´ τάξης). Τα υλικά του έργου ήταν
επτά εικόνες και µια ιστορία. Η ιστορία αφορούσε δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα
κορίτσι (το Γιάννη και τη Μαίρη), τα οποία ήταν µαζί στο πάρκο και έπαιζαν. Το αγό-
ρι έφυγε κάποια στιγµή από το πάρκο και πήγε στο σπίτι του για να πάρει χρήµατα,
διότι ήθελε να αγοράσει παγωτό από το φορτηγό µε τα παγωτά που ήταν στο πάρ-
κο. Όση ώρα όµως το αγόρι έλειπε, το φορτηγό µετακινήθηκε από το πάρκο µε κα-
τεύθυνση προς το σχολείο. Περνώντας από το σπίτι του Γιάννη, ο οδηγός του φορ-
τηγού τον ενηµέρωσε για το νέο προορισµό του (σχολείο). Κατά την αφήγηση της ιστο-
ρίας διατυπώνονταν στα παιδιά ερωτήσεις που έλεγχαν την κατανόηση των δρώµε-
νων της ιστορίας και των πεποιθήσεων των ηρώων. Στο τέλος της ιστορίας διατυ-
πώνονταν στα παιδιά δύο ερωτήσεις που αφορούσαν την κατανόηση της ψευδούς πε-
ποίθησης β´ τάξης ενός από τους ήρωες (του κοριτσιού) και ήταν οι εξής: “Πού πι-
στεύει η Μαίρη ότι έχει πάει ο Γιάννης για να αγοράσει παγωτό;” (ερώτηση ψευδούς
πεποίθησης β´ τάξης) και “Γιατί;” (ερώτηση αιτιολόγησης). Όσα παιδιά απάντησαν
σωστά στις ερωτήσεις ελέγχου, στην ερώτηση για την ψευδή πεποίθηση της ηρωίδας
και επιπλέον αιτιολόγησαν σωστά την απάντησή τους βαθµολογήθηκαν µε 1 βαθµό.
Όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις βαθµολογήθηκαν µε 0 βαθµούς. Οι απαντήσεις που
έδωσαν τα παιδιά στην ερώτηση αιτιολόγησης βαθµολογήθηκαν από δύο ανεξάρτητους
κριτές σύµφωνα µε τα κριτήρια των κατασκευαστών του έργου (Perner & Wimmer,
1985). Το ποσοστό συµφωνίας των δύο κριτών ήταν 93%. Οι περιπτώσεις διαφωνίας
διευθετήθηκαν µετά από συζήτηση.
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Εργαλεία µέτρησης της δηµιουργικότητας
Η δηµιουργικότητα των παιδιών µετρήθηκε µε: (α) τη ∆οκιµασία Μέτρησης της Ευ-
χέρειας Πολυδιάστατων Ερεθισµάτων (Multidimensional Stimulus Fluency Meas-
ure - MSFM, Moran et al., 1983) και (β) την Κλίµακα Αξιολόγησης της ∆ηµιουργι-
κότητας των Μαθητών από τους Εκπαιδευτικούς (Teachers’ Evaluation of Students’
Creativity - TESC, Runco, 1984). 

∆οκιµασία Μέτρησης της Ευχέρειας Πολυδιάστατων Ερεθισµάτων (MSFM). Η
MSFM κατασκευάστηκε από τους Moran et al. (1983). Αποτελεί προσαρµογή δοκι-
µασιών των Wallach και Kogan (1965), Ward (1963) και Starkweather (1971). Χρη-
σιµοποιείται για τη µέτρηση της αποκλίνουσας σκέψης παιδιών ηλικίας 3 έως 6 ετών.
Οι Godwin και Moran (1990) αξιολόγησαν την αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας
µε το συντελεστή Cronbach’s α και βρήκαν ότι είναι ικανοποιητικός (α = .80). Άλ-
λες έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι οι µετρήσεις της MSFM είναι ανεξάρτητες από
τη νοηµοσύνη (Godwin & Moran, 1990. Moore & Sawyers, 1987), το φύλο (Tegano
& Moran, 1989) και είναι σχετικά σταθερές ανάµεσα στις ηλικίες των 4 και 7 ετών
(r = .54, p < .01) (Moore & Sawyers, 1987).   

H MSFM περιλαµβάνει τρεις επιµέρους δοκιµασίες: τα Παραδείγµατα, τις Χρή-
σεις και τα Μοτίβα. Κατά τη χορήγηση της πρώτης δοκιµασίας (“Παραδείγµατα”),
η ερευνήτρια ζητούσε από τα παιδιά να κατονοµάσουν πράγµατα που είναι στρογ-
γυλά /έχουν κόκκινο χρώµα (“Πες µου όλα τα πράγµατα που µπορείς να σκεφτείς,
τα οποία είναι στρογγυλά/κόκκινα”). Στη δεύτερη δοκιµασία (“Χρήσεις”), τα παι-
διά έβλεπαν ένα κουτί και ένα χαρτί, και η ερευνήτρια τους ζητούσε να πουν όλες
τις πιθανές χρήσεις αυτών των αντικειµένων (“Πες µου όλα τα πράγµατα που µπο-
ρείς να κάνεις µε αυτό κουτί/χαρτί”). Στην τρίτη δοκιµασία (“Μοτίβα”), η ερευνή-
τρια έδειχνε στα παιδιά δύο τρισδιάστατα έγχρωµα αντικείµενα από φελιζόλ και τα
ρωτούσε τι µπορούσε αυτά να είναι (“Πες µου όλα τα πράγµατα που µπορείς να σκε-
φτείς, ότι αυτό [...δείχνοντας το κάθε αντικείµενο] µπορεί να είναι”).

Οι απαντήσεις των παιδιών στις τρεις δοκιµασίες της MSFM αξιολογήθηκαν, σύµ-
φωνα µε τα οδηγίες των κατασκευαστών της (Moran et al., 1983), από δύο κριτές ως
προς την ευχέρεια και την πρωτοτυπία τους. Η ευχέρεια αντιπροσώπευε το συνολι-
κό αριθµό των “κατάλληλων” απαντήσεων που τα παιδιά έδωσαν στις έξι ερωτήσεις
της MSFM. Για παράδειγµα, ως κατάλληλες στην ερώτηση: “Πες µου όλα τα πράγ-
µατα που µπορείς να σκεφτείς, τα οποία είναι στρογγυλά” αξιολογήθηκαν οι απαν-
τήσεις που αναφέρονταν σε κυκλικά αντικείµενα (π.χ., “κουµπί”, “ρόδα”) ή σε αν-
τικείµενα που το σχήµα τους παρέπεµπε σε κύκλο (π.χ., “µπάλα”, “πορτοκάλι”). Η
πρωτοτυπία αντιστοιχούσε στο συνολικό αριθµό των πρωτότυπων απαντήσεων. Με
βάση τις οδηγίες των κατασκευστών της MSFM (Goodwin & Moran, 1990), πρωτό-
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τυπες χαρακτηρίστηκαν µόνον οι “κατάλληλες” απαντήσεις που είχαν δοθεί από πο-
σοστό µικρότερο ή ίσο του 5% των συµµετεχόντων. Η συµφωνία µεταξύ των δύο κρι-
τών κυµάνθηκε στις διαφορετικές ερωτήσεις από 91% έως 94%. Όλες οι περιπτώ-
σεις διαφωνίας διευθετήθηκαν µετά από συζήτηση των δύο κριτών.

Κλίµακα Αξιολόγησης της ∆ηµιουργικότητας των Παιδιών από τους Εκπαι-
δευτικούς (TESC). Η Κλίµακα Αξιολόγησης της ∆ηµιουργικότητας των Μαθητών
από τους Εκπαιδευτικούς (Teachers’ Evaluation of Students’ Creativity - TESC, Run-
co, 1984, 1989) είναι ένα ετεροαναφορικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για τη µέτρηση
της δηµιουργικής προσωπικότητας των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς. Περι-
λαµβάνει 25 όρους (ή σύντοµες φράσεις στην ελληνική µετάφραση), που κατά την
κατασκευή του εργαλείου βρέθηκε ότι αναγνωρίζονται από τους εκπαιδευτικούς
ως ενδείξεις της δηµιουργικής προσωπικότητας των παιδιών (π.χ., ονειροπόλος/α,
έχει ζωηρή φαντασία, παρορµητικός/ή, εφευρετικός/ή, επινοητικός/ή). Οι εκπαι-
δευτικοί των παιδιών κλήθηκαν να δηλώσουν σε µια επταβάθµια κλίµακα (1 = κα-
θόλου έως 7 = πάρα πολύ) σε ποιο βαθµό ο κάθε όρος (/φράση) χαρακτήριζε το
µαθητή/τριά τους. Για τη βαθµολόγηση της κλίµακας, αθροίστηκαν, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή της TESC (Runco, 1984), οι βαθµολογίες που αφορούσαν
21 όρους (/φράσεις) ενώ δεν ελήφθησαν υπόψη οι βαθµολογίες που αφορούσαν τέσ-
σερις αρνητικά φορτισµένους όρους. 

Ο κατασκευαστής της (Runco,1984) βρήκε ότι η TESC έχει πολύ ικανοποιητική
αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s α = .96) και ότι οι µετρήσεις της συ-
σχετίζονται θετικά µε τις επιδόσεις των παιδιών σε µια δοκιµασία αποκλίνουσας σκέ-
ψης (και µε την ευχέρεια και µε την πρωτοτυπία) και αρνητικά µε τις µετρήσεις της
νοηµοσύνης τους. Μεταγενέστερες έρευνες έδειξαν, επίσης, υψηλές συσχετίσεις ανά-
µεσα στη συγκεκριµένη κλίµακα και σε µια αντίστοιχη για τη µέτρηση της δηµιουρ-
γικής προσωπικότητας των παιδιών από τους γονείς (Runco, Johnson, & Bear, 1993.
βλ. Plucker & Makel, 2010. Επίσης Runco & Johnson, 2002). Στην παρούσα έρευνα,
η εσωτερική συνοχή της ελληνικής εκδοχής της TESC ελέγχθηκε µε το συντελεστή
αξιοπιστίας Cronbach’s α και βρέθηκε ότι ήταν πολύ ικανοποιητική (α = .90).

∆οκιµασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
Η γλωσσική ικανότητα των παιδιών εξετάστηκε µε τη ∆οκιµασία Εκφραστικού Λε-
ξιλογίου (Word Finding Vocabulary Test, WFVT, Renfrew, 1995), η οποία έχει προ-
σαρµοστεί στα ελληνικά από τους Βογινδρούκα, Πρωτόπαπα, και Σιδερίδη (2009).
Η δοκιµασία αυτή, που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση του εκφραστικού λεξι-
λογίου παιδιών ηλικίας 4 έως 8 ετών, αποτελείται από 50 εικόνες στις οποίες εικο-
νίζονται αντικείµενα από την καθηµερινή ζωή (π.χ., φίδι, ποτιστήρι), έννοιες από παι-



210 Π. Μισαηλίδη & Ε. Τσιλώνη 

δικά παραµύθια, τηλεοπτικά προγράµµατα κ.ά. Κατά τη χορήγησή της, η ερευνήτρια
έδειχνε µία µία τις εικόνες της WFVT στα παιδιά, τα οποία έπρεπε να κατανοµά-
σουν αυτό που εικονιζόταν στην κάθε µία. Η χορήγηση σταµατούσε µετά από πέν-
τε συνεχόµενες λανθασµένες απαντήσεις. Οι σωστές απαντήσεις βαθµολογήθηκαν
µε 1 βαθµό και οι λανθασµένες µε 0.

∆ιαδικασία

Η εξέταση των παιδιών ήταν ατοµική και πραγµατοποιήθηκε σε δύο διαδοχικές συ-
ναντήσεις –µε απόσταση µιας εβδοµάδας περίπου η πρώτη από τη δεύτερη– σε έναν
ήσυχο χώρο στο σχολείο του παιδιού. Στην πρώτη συνάντηση χορηγήθηκαν η δοκι-
µασία εκφραστικού λεξιλογίου και µε τυχαία σειρά τρία έργα ΘτΝ. Στη δεύτερη συ-
νάντηση χορηγήθηκε η MSFM και το τέταρτο έργο ΘτΝ. Η σειρά χορήγησης των τεσ-
σάρων έργων ΘτΝ και της MSFM ήταν διαφορετική για το κάθε παιδί ώστε να ελεγχ-
θεί η επίδραση της σειράς παρουσίασης στις απαντήσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί των
παιδιών συµπλήρωσαν τις κλίµακες αξιολόγησης της δηµιουργικής προσωπικότητας
(TESC) των µαθητών τους σε διαφορετικές ηµέρες είτε στο σχολείο ή στο σπίτι τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επίδραση της ηλικίας στις επιδόσεις των παιδιών στα έργα ΘτΝ 

Οι απόλυτες συχνότητες και τα ποσοστά επιτυχίας των παιδιών σε κάθε ένα από τα
τέσσερα έργα ΘτΝ που χορηγήθηκαν παρουσιάζονται ταξινοµηµένα κατά ηλικιακή
οµάδα στον Πίνακα 1. Η επίδραση της ηλικιακής οµάδας εξετάστηκε µε µια σειρά
από µη παραµετρικές αναλύσεις διακύµανσης Kruskal-Wallis. Όπως δείχνει ο Πί-
νακας 1, οι διαφορές µεταξύ των τριών οµάδων ήταν σηµαντικές σε όλα τα έργα µε
εξαίρεση το έργο “∆ιάκριση πεποιθήσεων εαυτού - άλλου” όπου δε διαπιστώθηκαν
στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών ηλικιακών οµάδων. Πραγµα-
τοποιήθηκαν ακολούθως post hoc ανά ζεύγος συγκρίσεις των µέσων όρων µε το κρι-
τήριο Dunn, οι οποίες έδειξαν ότι τα 6-χρονα παιδιά είχαν σηµαντικά υψηλότερες
επιδόσεις (ps < .05 – .001) από ότι τα 5-χρονα (ps < .05 – .001) και τα 4-χρονα παι-
διά (ps < .05 � .001) στα συγκεκριµένα τρία έργα ΘτΝ (“∆ιάκριση επιθυµιών εαυ-
τού - άλλου”, “Το κουτί µε το απροσδόκητο περιεχόµενο”, “Το φορτηγό µε τα πα-
γωτά”). Αντιθέτως, και στα τρία αυτά έργα οι επιδόσεις των 4-χρονων και των 5-χρο-
νων δε διέφεραν σηµαντικά (όλα τα ps = ns).
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Ακολούθως, οι επιδόσεις των παιδιών στα τέσσερα έργα ΘτΝ αθροίστηκαν ώστε
να δηµιουργηθεί µία συνολική τιµή επίδοσης για το κάθε παιδί. O µέσος όρος βαθ-
µολογίας των παιδιών στις τρεις οµάδες ήταν M.Ο. = 2.66 (Τ.Α. = 1.26) και το εύ-
ρος κυµαινόταν από 0 έως 5. H επίδραση της ηλικιακής οµάδας στη συνολική τιµή
επίδοσης στα έργα ΘτΝ εξετάστηκε αρχικά µε µια ανάλυση διακύµανσης (ANOVA),
η οποία έδειξε ότι η διαφορά µεταξύ των τριών ηλικιακών οµάδων ήταν στατιστικώς
σηµαντική, F(2, 72) = 24.12, p < .001, ηp

2 = .401. Οι post hoc αναλύσεις µε το κρι-
τήριο Student-Newman Keuls (p < .05) έδειξαν ότι τα 6-χρονα (M.Ο. = 3.70, Τ.Α.
= 1.03) είχαν σηµαντικά υψηλότερη συνολική επίδοση στα έργα ΘτΝ από ότι τα 5-
χρονα (M.Ο. = 2.31, Τ.Α. = 1.08) και τα 4-χρονα παιδιά αντιστοίχως (M.Ο. = 1.88,
Τ.Α. = .86). Αντιθέτως, οι επιδόσεις των δύο µικρότερων ηλικιακών οµάδων δε διέ-
φεραν σηµαντικά µεταξύ τους (p = ns). 

Επίδραση της ηλικίας στις επιδόσεις των παιδιών στην MSFM

Οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και το εύρος της συνολικής επίδοσης των τριών
ηλικιακών οµάδων στη δοκιµασία αποκλίνουσας σκέψης MSFM παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2. Τα δεδοµένα αυτά αναλύθηκαν µε µία ανάλυση διακύµανσης (ANOVA)
µε ανεξάρτητη µεταβλητή την ηλικιακή οµάδα (4-χρονα, 5-χρονα, 6-χρονα) και εξαρ-
τηµένη τη συνολική επίδοση των παιδιών στην MSFM. Η ANOVA έδειξε ότι οι συ-
νολικές επιδόσεις των τριών οµάδων διέφεραν σηµαντικά, F(2, 72) = 8.47, p < .001,
ηp

2 = .190. Οι post hoc αναλύσεις µε το κριτήριο Student-Newman Keuls (p < .05)
έδειξαν ότι η συνολική βαθµολογία των 6-χρονων στην MSFM ήταν σηµαντικά υψη-
λότερη από εκείνη των 5-χρονων και των 4-χρονων, αλλά ότι οι δύο µικρότερες οµά-
δες δε διέφεραν σηµαντικά µεταξύ τους (p = ns). 

Για να ελεγχθεί η επίδραση της ηλικιακής οµάδας σε κάθε ένα από τα κριτήρια
της MSFM, πραγµατοποιήθηκε ακολούθως µία 3 (ηλικιακές οµάδες: 4-χρονα, 5-χρο-

Πίνακας 1. Απόλυτες συχνότητες και ποσοστά επιτυχίας στα τέσσερα έργα ΘτΝ 
και αποτελέσµατα σύγκρισης των επιδόσεων των τριών ηλικιακών οµάδων

Οµάδες 
4-χρονα 5-χρονα 6-χρονα Σύνολο 

Έργα ΘτΝ Ν f % f % f % f % H(2)
α´ τάξης ΘτΝ1 75 19 73.10 16 72.70 26 96.30 61 81.30 6.14*

ΘτΝ2 75 12 46.20 12 54.50 19 70.40 43 57.30 3.23
ΘτΝ3 – ΨΠ Εαυτού 75 9 34.60 12 54.50 21 77.80 42 56 9.90**
ΘτΝ3 - ΨΠ Άλλου 75 5 19.20 8 36.40 15 55.60 28 37.30 7.38*

β´ τάξης ΘτΝ4 75 2 7.70 3 13.60 19 70.40 24 32.40 28.35***
Σηµείωση: Οι συγκρίσεις έγιναν µε την Kruskal Wallis.  *p < .05,  **p < .01,  ***p < .001.
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να, 6-χρονα) Χ 2 (MSFM: ευχέρεια, πρωτοτυπία) πολυπαραγοντική ανάλυση δια-
κύµανσης (MANOVA). Η ανάλυση έδειξε σηµαντική την επίδραση της ηλικιακής οµά-
δας και στα δύο κριτήρια της MSFM που εξετάστηκαν, F(2, 72) = 9.81, p < .001, ηp

2

= .214 για την ευχέρεια, και F(2, 72) = 6.25, p < .005, ηp
2 = .148, για την πρωτοτυ-

πία αντιστοίχως. Οι post hoc αναλύσεις µε το κριτήριο Student-Newman Keuls (p <
.05) έδειξαν ότι τα 6-χρονα είχαν σηµαντικά υψηλότερες επιδόσεις από τις δύο µι-
κρότερες οµάδες και στα δύο κριτήρια της MSFM από ότι οι δύο άλλες οµάδες. Αν-
τιθέτως, µολονότι οι επιδόσεις των 5-χρονων ήταν υψηλότερες από εκείνες των 4-χρο-
νων και στα δύο κριτήρια της MSFM (ευχέρεια, πρωτοτυπία), οι διαφορές αυτές δεν
ήταν στατιστικώς σηµαντικές (ps = ns). 

Επίδραση της ηλικίας στις βαθµολογίες των παιδιών στην TESC

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και το εύρος βαθ-
µολογίας που έλαβαν τα παιδιά από τους εκπαιδευτικούς στην TESC2. Όπως προ-
κύπτει από την επισκόπηση των δεδοµένων του Πίνακα 2, και στις τρεις ηλικιακές
οµάδες υπήρχαν σηµαντικές ατοµικές διαφορές στη δηµιουργικότητα ως χαρακτη-
ριστικό της προσωπικότητας των παιδιών. Τα δεδοµένα αυτά αναλύθηκαν µε µια ανά-
λυση διακύµανσης (ANOVA), µε ανεξάρτητη µεταβλητή την ηλικιακή οµάδα (4-χρο-
να, 5-χρονα, 6-χρονα) και εξαρτηµένη τη συνολική βαθµολογία των παιδιών στην TESC.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ηλικιακή οµάδα είχε σηµαντική επίδραση στις βαθ-
µολογίες που έλαβαν τα παιδιά από τους εκπαιδευτικούς στην TESC, F(2, 64) = 9.85,

Πίνακας 2. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και εύρος επίδοσης των τριών ηλικιακών οµάδων (4-χρονα,
5-χρονα, 6-χρονα) στα δύο κριτήρια δηµιουργικότητας (ευχέρεια, πρωτοτυπία) της δοκιµασίας 

αποκλίνουσας σκέψης (MSFM) και στην κλίµακα αξιολόγησης της δηµιουργικής προσωπικότητας
των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς (TESC)

Οµάδες Σύνολο
MSFM 4-χρονα 5-χρονα 6-χρονα

Ν Μ.O. T.A. Εύρος Μ.O T.A. Εύρος Μ.O T.A. Εύρος Μ.O. T.A. Εύρος
Eυχέρεια 75 28.69 21.86 3-78 42.18 30.78 3-139 67.44 40.81 12-189 46.60 35.95 3-189
Πρωτοτυπία 75 14 12.93 0-43 20.36 16.65 0-71 32.81 26.25 3-102 22.64 21.04 0-102
TESC 67 81.38 17.37 49-120 89.90 17.78 56-121 103.80 15.61 77-128 90.74 19.15 49-128

2. Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι απουσιάζουν τα δεδοµένα που αφορούν τη δηµιουργική
προσωπικότητα 8 παιδιών του δείγµατος, διότι οι εκπαιδευτικοί τους δεν επέστρεψαν
συµπληρωµένα τα σχετικά ερωτηµατολόγια (TESC). Οι αναλύσεις που παρουσιάζονται σε αυτή
την ενότητα και στην ενότητα για τη σχέση µεταξύ των επιδόσεων των παιδιών στα έργα ΘτΝ,
στην MSFM και στην TESC πραγµατοποιήθηκαν µε το υπόλοιπο δείγµα (Ν = 67).



Θεωρία του νου, Aποκλίνουσα σκέψη και ∆ηµιουργική προσωπικότητα παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών 213

p < .001, ηp
2 = .236. Οι post hoc αναλύσεις µε το κριτήριο Student-Newman Keuls

(p < .05) έδειξαν ότι η οµάδα των 6-χρονων είχε σηµαντικά υψηλότερη βαθµολογία
από τις δύο άλλες οµάδες. Μολονότι τα 5-χρονα είχαν υψηλότερη βαθµολογία από
ότι τα 4-χρονα στην TESC, η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική (p = ns). 

Συσχετίσεις µεταξύ των επιδόσεων στα έργα ΘτΝ και στις MSFM και TESC

Αρχικά πραγµατοποιήθηκε µια σειρά συσχετίσεων µε το δείκτη r του Pearson ανάµε-
σα στη συνολική επίδοση των παιδιών στα έργα ΘτΝ και: (α) στις επιδόσεις τους στην
MSFM (συνολική επίδοση και επίδοση στα επιµέρους κριτήριά της: ευχέρεια, πρω-
τοτυπία) και (β) στην TESC. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων αυτών παρουσιάζον-
ται στον Πίνακα 3. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, η συνολική επίδοση των παιδιών
στα έργα ΘτΝ συσχετιζόταν θετικά µε την συνολική βαθµολογία τους στην MSFM
(r = .33, p < .01) και µε τις βαθµολογίες τους στα επιµέρους κριτήριά της (ευχέρεια,
r = .36, p < .01 και πρωτοτυπία, r = .28,  p < .05 αντιστοίχως). Θετική σχέση βρέθη-
κε επίσης ανάµεσα στη συνολική επίδοση των παιδιών στα έργα ΘτΝ και στη βαθµο-
λογία τους στην TESC (r = .41, p < .001). Θετικές συσχετίσεις βρέθηκαν, τέλος, και
ανάµεσα στις επιµέρους διαστάσεις της MSFM (ευχέρεια, πρωτοτυπία) αλλά και ανά-
µεσα στις επιδόσεις των παιδιών στην MSFM και στην TESC (όλα τα ps = .01 έως .001). 

Για να διερευνηθεί περαιτέρω η σχέση ανάµεσα στην επίδοση των παιδιών στα έργα
ΘτΝ και στις βαθµολογίες τους στην MSFM και στην TESC, το δείγµα ταξινοµήθηκε
σε τρεις οµάδες, παιδιά µε χαµηλή, µεσαία και υψηλή επίδοση στα έργα ΘτΝ. Ο χω-
ρισµός των παιδιών στις τρεις οµάδες έγινε ως εξής: αφαιρέθηκε και προστέθηκε από/στο
µέσο όρο συνολικής επίδοσης στα έργα ΘτΝ µία τυπική απόκλιση, έτσι ώστε να εντο-
πιστεί το εύρος βαθµολογίας της οµάδας µε “µεσαία επίδοση” (n = 42, Μ .Ο.= 2.33,
Τ.Α. = .47). Όσα παιδιά είχαν βαθµολογία που ήταν χαµηλότερη από την κατώτατη

Πίνακας 3. Συσχετίσεις ανάµεσα στη συνολική επίδοση των παιδιών στα έργα ΘτΝ, 
στη δοκιµασία αποκλίνουσας σκέψης (ευχέρεια, πρωτοτυπία και σύνολο MSFM) και 

στην κλίµακα αξιολόγησης της δηµιουργικής προσωπικότητας των παιδιών 
από τους εκπαιδευτικούς (TESC)

1 2 3 4 5
ΘτΝ (Σύνολο) –
MSFM - Ευχέρεια .36** –
MSFM - Πρωτοτυπία .28* .97*** –
MSFM (Σύνολο) .33** .99*** .99*** –
TESC .41*** .32** .28* .31* –
*p < .05, **p < .01, ***p < .001.
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βαθµολογία της οµάδας µε “µεσαία επίδοση” (n = 13, Μ.Ο. = .92, Τ.Α. = .27) ταξι-
νοµήθηκαν στην οµάδα µε τη “χαµηλή επίδοση” και όσα είχαν υψηλότερη βαθµολο-
γία από την ανώτατη βαθµολογία της οµάδας µε µεσαία επίδοση συγκρότησαν την οµά-
δα µε “υψηλή επίδοση” στα έργα ΘτΝ (n = 20, Μ.Ο. = 4.42, Τ.Α. = .50). Αυτή η µε-
ταβλητή αποτέλεσε ακολούθως την ανεξάρτητη µεταβλητή σε δύο αναλύσεις συνδια-
κύµανσης (ANCOVA), όπου εξαρτηµένες µεταβλητές ήταν η συνολική επίδοση των
παιδιών στην MSFM και η βαθµολογία τους στην TESC αντιστοίχως. Συµµεταβλητή
στις αναλύσεις αυτές ήταν η επίδοση των παιδιών στη ∆οκιµασία Εκφραστικού Λεξι-
λογίου (WFVT). Οι αναλύσεις συνδιακύµανσης έδειξαν ότι η επίδραση του επιπέδου
επίδοσης (χαµηλή, µεσαία, υψηλή) στα έργα ΘτΝ ήταν σηµαντική τόσο στη συνολική
επίδοση των παιδιών στην MSFM, F(3, 61) = 3.30, p < .05, ηp

2 = .098 όσο και στη βαθ-
µολογία τους στην TESC, F(3, 61) = 4.59, p = .01, ηp

2 = .131. Αντιθέτως, η γλωσσική
ικανότητα δεν είχε σηµαντική επίδραση στις επιδόσεις τους, F(1, 71) = 1.50, p = ns
για την MSFM και F(1, 61) = .454, p = ns για την TESC, αντιστοίχως.  

Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε µία ακόµη ανάλυση συνδιακύµανσης (ANCOVA)
µε ανεξάρτητη µεταβλητή το επίπεδο επίδοσης των παιδιών στα έργα ΘτΝ (υψηλή,
µεσαία, χαµηλή) και εξαρτηµένες τις βαθµολογίες τους στους δύο δείκτες αποκλίνουσας
σκέψης της MSFM, την ευχέρεια και την πρωτοτυπία. Συµµεταβλητή ελέγχου και σε
αυτή την ανάλυση ήταν η επίδοση των παιδιών στη ∆οκιµασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
(WFVT). Τα αποτελέσµατα της νέας ανάλυσης συνδιακύµανσης έδειξαν ότι οι επι-
δόσεις των τριών οµάδων ΘτΝ (υψηλή, µεσαία, χαµηλή) διέφεραν σηµαντικά στην ευ-
χέρεια, F(2, 71) =  5.03, p < .005, ηp

2 = .131, όχι όµως και στην πρωτοτυπία, F(2, 71) =
2.30, p = ns. Αυτό σηµαίνει ότι η ΘτΝ δε συσχετίζεται και µε τους δύο δείκτες της απο-
κλίνουσας σκέψης αλλά µόνο µε την ευχέρεια. Η επίδραση της γλωσσικής ικανότη-
τας και σε αυτή την ανάλυση δεν βρέθηκε σηµαντική, F(1, 71) = .621, p = ns για την
ευχέρεια και F(1, 71) = .761, p = ns για την πρωτοτυπία αντιστοίχως. 

Γράφηµα 1. Μέσοι όροι επίδοσης στην MSFM και στην TESC ταξινοµηµένοι κατά οµάδα
επίδοσης στα έργα ΘτΝ (χαµηλή, µεσαία, υψηλή)
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα έρευνα εξέτασε τη σχέση ανάµεσα στη ΘτΝ και σε δύο δείκτες της δη-
µιουργικότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών, την αποκλίνουσα σκέψη και τη δηµι-
ουργική προσωπικότητα. Επιπλέον, η έρευνα εξέτασε την επίδραση της ηλικίας στην
ανάπτυξη των δύο αυτών δεικτών δηµιουργικότητας. Τα ευρήµατά µας µπορoύν να
συνοψισθούν στα ακόλουθα.

Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη σχέση ΘτΝ - αποκλίνουσας σκέψης, η έρευνά µας έδει-
ξε ότι οι δύο µεταβλητές συσχετίζονται θετικά: τα παιδιά που σηµείωσαν υψηλότε-
ρη συνολική βαθµολογία στην MSFM είχαν οµοίως καλύτερες επιδόσεις και στα έργα
ΘτΝ α´ και β´ τάξης στα οποία εξετάστηκαν. Επιπλέον, η ανάλυση συνδιακύµανσης
που πραγµατοποιήθηκε έδειξε ότι η σχέση αυτή παρέµεινε σηµαντική ακόµη και όταν
η επίδραση της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών τέθηκε υπό έλεγχο. Ωστόσο, όταν
οι δύο δείκτες της αποκλίνουσας σκέψης, η ευχέρεια και η πρωτοτυπία, εξετάστη-
καν χωριστά ο ένας από τον άλλο, σε µία νέα ανάλυση συνδιακύµανσης, διαπιστώ-
θηκε ότι µόνον η ευχέρεια, αλλά όχι η πρωτοτυπία, συσχετίζεται µε τη ΘτΝ. 

Μια πρώτη ερµηνεία αυτού του ευρήµατος είναι ότι η ΘτΝ ενδεχοµένως συσχε-
τίζεται µόνο µε την συνολική ποσότητα των πρωτότυπων απαντήσεων που ένα παι-
δί µπορεί να δώσει σε ένα έργο αποκλίνουσας σκέψης αλλά όχι µε την ποιότητά τους.
Από την άλλη πλευρά, η διαφορά αυτή στις συσχετίσεις ανάµεσα στη ΘτΝ και στους
δύο δείκτες της αποκλίνουσας σκέψης θα µπορούσε ίσως να ερµηνευτεί ως αποτέ-
λεσµα του τρόπου µε τον οποίο έγινε η αξιολόγηση της πρωτοτυπίας των απαντήσεων
που έδωσαν τα παιδιά στην παρούσα έρευνα. Υιοθετώντας τις οδηγίες των κατα-
σκευαστών της MSFM (Moran et al., 1983), πρωτότυπες αξιολογήθηκαν οι απαντή-
σεις που είχαν δοθεί από ποσοστό µικρότερο ή ίσο του 5% του δείγµατός µας. Ωστό-
σο, ορισµένοι ερευνητές διατυπώνουν επιφυλάξεις αναφορικά µε την εγκυρότητα αξιο-
λόγησης της πρωτοτυπίας µε µοναδικό κριτήριο τη στατιστική “σπανιότητα” της κάθε
απάντησης (π.χ., Runco, Okuda, & Thurston, 1987. Silvia et al., 2008).  Οι Silvia et
al. (2008), για παράδειγµα, αναφέρουν ότι αυτή η µέθοδος –δηλαδή η µέθοδος της
στατιστικής “σπανιότητας”– δεν ενδείκνυται ως µέσο για τον υπολογισµό της πρω-
τοτυπίας στις δοκιµασίες αποκλίνουσας σκέψης, διότι ο εντοπισµός των “σπάνιων”
απαντήσεων καθίσταται δύσκολος όσο αυξάνεται το µέγεθος του δείγµατος. Με άλλα
λόγια, η βαθµολόγηση της πρωτοτυπίας των απαντήσεων ενός συµµετέχοντα εξαρ-
τάται από την επίδοση και των άλλων συµµετεχόντων. 

Λαµβάνοντας υπόψη την πολύ υψηλή συσχέτιση που βρέθηκε στην παρούσα έρευ-
να ανάµεσα στις επιδόσεις των παιδιών στην ευχέρεια και στην πρωτοτυπία,  το ερώ-
τηµα που προκύπτει είναι, εάν τελικά είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν και οι δύο
δείκτες ως κριτήρια για την αξιολόγηση της αποκλίνουσας σκέψης των παιδιών. Παίρ-
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νοντας ως δεδοµένο ότι η βαθµολογία ενός παιδιού στο κριτήριο της πρωτοτυπίας εξαρ-
τάται ουσιαστικά από τις απαντήσεις που τα άλλα παιδιά έδωσαν αλλά και από το συ-
νολικό αριθµό των συµµετεχόντων στην έρευνα, ενώ οι βαθµολογίες της ευχέρειας όχι,
οι επιδόσεις των παιδιών στην ευχέρεια ίσως τελικά αποτελούν καταλληλότερο δεί-
κτη για την εκτίµηση της σχέσης ανάµεσα στην αποκλίνουσα σκέψη των παιδιών και
στη ΘτΝ τους. Άρα, τα ευρήµατά µας δίνουν στήριξη στην υπόθεση ότι η ΘτΝ και η
αποκλίνουσα σκέψη συσχετίζονται θετικά ανάµεσα στις ηλικίες των 4 και 6 ετών.

Τα ευρήµατά µας για τη σχέση ανάµεσα στον ένα δείκτη της αποκλίνουσας σκέ-
ψης, την ευχέρεια, και στη ΘτΝ είναι σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των Suddendorf
και Fletcher-Flinn (1997, 1999) οι οποίοι, χρησιµοποιώντας έργα ΘτΝ α´ τάξης µό-
νον, βρήκαν ότι η ΘτΝ και η αποκλίνουσα σκέψη συσχετίζονται θετικά στην προσχολική
ηλικία. Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει το συγκεκριµένο εύρηµα των προηγούµε-
νων ερευνών και το επεκτείνει δείχνοντας ότι η σχέση ευχέρειας - ΘτΝ στην προ-
σχολική ηλικία παραµένει θετική ακόµη και όταν τα παιδιά εξετάζονται σε έργα που
ελέγχουν ανώτερες –και σύστοιχες προς την ηλικία τους– δεξιότητες ΘτΝ. Αντιθέ-
τως, τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας δεν επιβεβαιώνουν το εύρηµα των Suddendorf
και Fletcher-Flinn (1997, 1999) ότι η ΘτΝ συσχετίζεται µε τον δεύτερο δείκτη της απο-
κλίνουσας σκέψης των µικρών παιδιών, την πρωτοτυπία. Ωστόσο, η διαφορά αυτή
θα µπορούσε να ερµηνευτεί εάν λάβει κανείς υπόψη τα διαφορετικά κριτήρια που
χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα και στις δύο προηγούµενες έρευνες για τον υπο-
λογισµό της πρωτοτυπίας. Ενώ στη δική µας έρευνα πρωτότυπες κρίθηκαν οι απαν-
τήσεις που είχαν δοθεί από από ποσοστό µικρότερο ή ίσο του 5% των συµµετεχόν-
των, στις δύο έρευνες των Suddendorf και Fletcher-Flinn (1997, 1999) πρωτότυπες
κρίθηκαν οι απαντήσεις που δόθηκαν από ένα παιδί µόνον. Εποµένως, η αξιολόγη-
ση της πρωτοτυπίας έγινε µε διαφορετικά κριτήρια και ως εκ τούτου τα ευρήµατα που
αφορούν την πρωτοτυπία στις έρευνες των Suddendorf και Fletcher-Flinn (1997, 1999)
και στη δική µας δεν είναι συγκρίσιµα. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, µελλοντικές
έρευνες είνα σηµαντικό να διερευνήσουν περαιτέρω τη σχέση ανάµεσα στην πρω-
τοτυπία ως δείκτη της αποκλίνουσας σκέψης των παιδιών προσχολικής ηλικίας και
στη ΘτΝ αξιοποιώντας εργαλεία για τη µέτρηση της πρωτοτυπίας των απαντήσεων
κάθε παιδιού, τα οποία δε θα εξαρτώνται από τις απαντήσεις που δίνουν τα υπόλοιπα
παιδιά που συµµετέχουν στην έρευνα.

∆εύτερον, σε ό,τι αφορά τη σχέση της ΘτΝ µε τη δηµιουργικότητα ως χαρακτη-
ριστικό προσωπικότητας, η έρευνά µας έδειξε ότι τα παιδιά που είχαν υψηλότερες
επιδόσεις στα έργα ΘτΝ είχαν, επίσης, µεγαλύτερες βαθµολογίες και στην κλίµακα
δηµιουργικής προσωπικότητας TESC. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνει τη δεύτερη υπό-
θεσή µας και επεκτείνει σε δείγµα παιδιών προσχολικής ηλικίας τα ευρήµατα της έρευ-
νας των Kaviani και Hatami (2016), η οποία έδειξε ότι υπάρχει θετική σχέση ανά-
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µεσα στη δεκτικότητα των ενηλίκων στην εµπειρία και στη ΘτΝ, η οποία –όπως εί-
παµε και στην Εισαγωγή– αναγνωρίζεται ως µία από τις βασικές διαστάσεις της δη-
µιουργικής προσωπικότητας (Oleynick et al., 2017). Επιπλέον, το συγκεκριµένο εύ-
ρηµά µας είναι σε συµφωνία και επεκτείνει προηγούµενες έρευνες µε ενήλικες, οι
οποίες έδειξαν ότι και άλλες γνωστικές ικανότητες, όπως ο εκτελεστικός έλεγχος, συ-
σχετίζονται µε γνωστικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου (DeYoung,
Peterson, & Higgins, 2005. Murdock, Bridgett, & Oddi, 2013). Όλα αυτά τα ευρήµατα
υποδηλώνουν την επιτακτική ανάγκη να διερευνηθεί περαιτέρω η σχέση ανάµεσα σε
διαστάσεις της δηµιουργικής προσωπικότητας και στη ΘτΝ τόσο στην προσχολική
όσο και σε µεγαλύτερες ηλικίες.

Τρίτον, η έρευνά µας έδειξε ότι οι επιδόσεις των παιδιών στη δοκιµασία της απο-
κλίνουσας σκέψης (MSFM) σηµείωσαν σηµαντική βελτίωση ανάµεσα στις ηλικίες των
4 και 6 ετών. Η βελτίωση αυτή επιβεβαιώνει την τελευταία µας υπόθεση και επεκτείνει
σε ελληνικό δείγµα προηγούµενα ευρήµατα που έδειξαν ότι η αποκλίνουσα σκέψη
αναπτύσσεται σηµαντικά κατά τη διάρκεια της προσχολικής περιόδου (βλ. Bijvoet-
van den Berg & Hoicka, 2014) και συνεχίζει να βελτιώνεται και µέχρι τη µέση παι-
δική ηλικία (McCrae, Arenberg, & Costa, 1987). Παρατηρώντας, µάλιστα, το εύρος
βαθµολογίας των παιδιών στις τρεις ηλικιακές οµάδες διαπιστώνουµε ότι ενώ οι βαθ-
µολογίες στους δύο δείκτες αποκλίνουσας σκέψης (ευχέρεια και πρωτοτυπία) πα-
ραµένουν σταθερές στο χαµηλότερο όριο του εύρους, το ανώτερο όριο αυξάνεται προ-
οδευτικά µε την ηλικία. Μία ερµηνεία αυτού του ευρήµατος είναι ότι ενδεχοµένως
τα παιδιά όλων των ηλικιακών οµάδων διαθέτουν κάποιες βασικές δεξιότητες απο-
κλίνουσας σκέψης, οι οποίες εµπλουτίζονται όσο αυξάνεται η ηλικία. Επιπλέον, οι
σηµαντικά υψηλότερες βαθµολογίες των µεγαλύτερων παιδιών του δείγµατός µας στην
TESC δίνουν στήριξη στην υπόθεση που διατυπώσαµε ότι η ηλικία είναι παράγον-
τας που επιδρά στην ανάπτυξη της δηµιουργικής προσωπικότητας. Τα ευρήµατά µας
σε συνδυασµό µε εκείνα της έρευνας του Lee (2005) δείχνουν ότι σηµαντικές βελ-
τιώσεις λαµβάνουν χώρα στη δηµιουργική προσωπικότητα των µικρών παιδιών.

Τέλος, είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί σε αυτό το σηµείο ότι στην παρούσα
έρευνα οι βαθµολογίες των παιδιών στη δοκιµασία αποκλίνουσας σκέψης και στην
κλίµακα αξιολόγησης της δηµιουργικής τους προσωπικότητας συσχετίστηκαν θετι-
κά. Το εύρηµα αυτό είναι σε συµφωνία µε την έρευνα του Lee (2005), που έδειξε ότι
υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στην αποκλίνουσα σκέψη και στη δηµιουργική προ-
σωπικότητα παιδιών ηλικίας 4 έως 5 ετών, και µε µία ακόµη έρευνα των Sánchez-Ruiz,
Hernández-Torrano, Pérez-González, Batey, και Petrides (2011) που βρήκε θετικές
συσχετίσεις ανάµεσα στις δύο συγκεκριµένες µεταβλητές σε δείγµα ενηλίκων. Σε συν-
δυασµό, τα ευρήµατά µας µε αυτά των Lee (2005) και Sánchez-Ruiz et al. (2011) δί-
νουν στήριξη στην άποψη ότι η δηµιουργικότητα είναι πολυδιάστατο φαινόµενο και
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οι επιµέρους διαστάσεις της –δηλαδή η αποκλίνουσα σκέψη και η δηµιουργική προ-
σωπικότητα– θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως µέρη ενός ενιαίου συνόλου (Batey
& Furnham, 2006. Sánchez-Ruiz, 2011). 

Συνοψίζοντας, η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ταυτόχρονης διε-
ρεύνησης των αναπτυξιακών συνδέσεων της ΘτΝ µε δύο δείκτες της δηµιουργικότητας
παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών, την αποκλίνουσα σκέψη και τη δηµιουργική προσωπικότητα.
Τα ευρήµατά µας δίνουν στήριξη στην άποψη ότι η ΘτΝ συσχετίζεται και µε τους δύο
αυτούς δείκτες της δηµιουργικότητας. Παρ’ όλα αυτά, τα ευρήµατά µας θα πρέπει να
ερµηνευθούν λαµβάνοντας υπόψη ορισµένους περιορισµούς. Πέρα από το ζήτηµα του
πώς µετρήθηκε η πρωτοτυπία στη δοκιµασία της αποκλίνουσας σκέψης, ένας άλλος ση-
µαντικός περιορισµός της έρευνάς µας έχει να κάνει µε το γεγονός ότι η συγκεκριµέ-
νη δοκιµασία µέτρησης της αποκλίνουσας σκέψης (MSFM) στηρίζεται στη λεκτική ικα-
νότητα των παιδιών. Μολονότι ελέγχθηκε η επίδραση του εκφραστικού λεξιλογίου στις
επιδόσεις του δείγµατος, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο να είχαν συναχθεί
διαφορετικά συµπεράσµατα εάν αντί της λεκτικής είχε χρησιµοποιηθεί µια µη λεκτική
δοκιµασία αποκλίνουσας σκέψης. Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα έχει υιοθετηθεί ένα
συγχρονικό σχέδιο έρευνας. Αυτό σηµαίνει ότι είναι αδύνατον να αξιολογηθεί η αιτιακή
κατεύθυνση της σχέσης ανάµεσα στη ΘτΝ και στους δύο δείκτες της δηµιουργικότητας,
την αποκλίνουσα σκέψη και τη δηµιουργική προσωπικότητα, των παιδιών ηλικίας 4 έως
6 ετών. Μελλοντικές έρευνες, χρησιµοποιώντας µη λεκτικές µεθόδους αξιολόγησης της
αποκλίνουσας σκέψης και υιοθετώντας ένα διαχρονικό σχεδιασµό, είναι απαραίτητες
προκειµένου να ελεγχθεί περαιτέρω η σχέση ΘτΝ µε τους συγκεκριµένους δείκτες της
δηµιουργικότητας στην προσχολική ηλικία.
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AAbbssttrraacctt..  The study examined the relationship between theory of mind (ToM) and two indices
of children’s creativity: divergent thinking and creative personality. Seventy-five children aged
4 to 6 years (Μ = 4.7 years) took part in the study. Children’s ToM was assessed using four
standard ToM tasks, three first-order and one second-order ToM task. Divergent thinking was
assessed with the Multidimensional Stimulus Fluency Measure (MSFM, Moran, Milgram,
Sawyers, & Fu, 1983) and creative personality was measured with the Teachers’ Evaluation of
Students’ Creativity (TESC, Runco, 1984). The results showed that ToM task performance
was significantly related to children’s fluency but not to originality scores in the MSFM.
Children with higher performance in the ToM tasks had higher scores in the creative
personality measure. Limitations of the study and future directions are explored. 

KKeeyy  wwoorrddss:: Creativity, Creative personality, Divergent thinking, Fluency, Originality, Theory
of mind

AAddddrreessss::  Plousia Misailidi, Department of Primary School Education, University of Ioannina,
45110 Ioannina, Greece. Tel.: +30-26510-05662. E-mail: pmisaili@uoi.gr


