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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ε αξηηφηεηα ηεο λφεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Πνηνο θαληάδεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ δπζιεηηνπξγηθφ 

θαη κε κλεκνληθά ειιείκκαηα; Παξαηεξνχκε φκσο πνιιέο θνξέο ηα ειηθησκέλα 

άηνκα λα αληηκεησπίδνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα είηε εμαηηίαο θάπνηαο εθθπιηζηηθήο 

αζζέλεηαο είηε ιφγσ ηεο θπζηνινγηθήο γήξαλζεο (ζε κηθξφηεξν βαζκφ). Πνηεο είλαη 

νη ζπλέπεηεο ησλ γλσζηηθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ειιεηκκάησλ; Με πνηεο κεζφδνπο 

αμηνινγνχληαη ηα ειιείκκαηα απηά; Πην θάησ ζα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα απηά 

αιιά ζα δνζεί έκθαζε ζην θεθάιαην «ιεηηνπξγηθφηεηα» θαη ζηε ζεκαζία πνπ έρνπλ 

ηα εξγαιεία αμηνιφγεζήο ηεο ζηελ θιηληθή πξαθηηθή.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηα άηνκα κε αλνηαθέο δηαηαξαρέο λα αμηνινγνχληαη ηα 

γλσζηηθά ειιείκκαηα, αιιά ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξαιείπεηαη θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ επηπέδνπ, ην νπνίν επεξεάδεη ηελ επίηεπμε 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ κε απνηέιεζκα νη ειηθησκέλνη λα αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα δηαβίσζεο.   

Οη θιίκαθεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κπνξνχλ λα δψζνπλ δηαθσηηζηηθέο πιεξνθνξίεο νη 

νπνίεο, αλ αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηνπο θξνληηζηέο 

ησλ αηφκσλ κε άλνηα, κπνξνχλ λα έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απνθπγή ή κείσζε 

ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ.   
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ΓΝΧΣΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 

1.1. Οπίζονηαρ ηιρ γνυζηικέρ λειηοςπγίερ 

 Οη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο αθνξνχλ ζηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ 

εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ. ’ απηέο πεξηιακβάλνληαη ε κλήκε, ε πξνζνρή, ε 

γιψζζα, ε ζθέςε θαη ε αληίιεςε. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη απφ άηνκν 

ζε άηνκν θαη επεξεάδνληαη απφ ηνλ παξάγνληα ηεο ειηθίαο. Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ 

πσο κεγαιψλνληαο  παξαηεξείηαη έθπησζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Treitz, 

Heyder, & Daum, 2006).  

Μηαο θαη ε λφεζε απνηειεί ηε γέθπξα πνπ ζπλδέεη ηνλ εθηειεζηηθφ έιεγρν κε 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, θξίλεηαη απαξαίηεηε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο 

εθείλεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ φηαλ εληνπίδνληαη ζ’απηέο ειιείκκαηα. Δπεηδή φκσο ν 

ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο δελ είλαη ε αλάιπζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, δε 

ζεσξείηαη ζθφπηκε ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ παξά κφλν απηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηηο παξαπάλσ έλλνηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη αλαθνξά 

ζηνπο φξνπο κλήκε, πξνζνρή θαη γιψζζα. Ο εθηειεζηηθφο έιεγρνο, αλ θαη απνηειεί 

κέξνο ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ζεκαηηθή ηεο 

εξγαζίαο απηήο, ζα καο απαζρνιήζεη εθηελψο παξαθάησ.  

 

1.2. Μνήμη 

Η επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ραξαθηεξίδεη ηε κλήκε σο ην ζεκαληηθφηεξν 

ζηνηρείν ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κηαο θαη επζχλεηαη θαηά κεγάιν κέξνο γηα ηελ 

επηβίσζε καο, ηελ θαζεκεξηλή καο δξαζηεξηφηεηα αθφκα θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο καο. Ο Hering ην 1920, ζε κηα δηάιεμή ηνπ, ππνζηήξημε πσο φ,ηη 

έρνπκε ή φ,ηη είκαζηε ην νθείινπκε ζηε κλήκε καο θαη πσο, αλ δελ ππήξρε ε 
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ζπλδεηηθή θαη ελνπνηεηηθή δχλακε ηεο κλήκεο, ζα ήηαλ ζαλ λα είρακε δήζεη 

δεπηεξφιεπηα κφλν (Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, Bem, & Nolen – 

Hoeksema, 2003). Ση πεξηιακβάλεη φκσο ν φξνο κλήκε;  

Αξρηθά, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε κλήκε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο παξνκνηάδεηαη κε απηφλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. Οη επηκέξνπο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηε κλήκε είλαη ε 

θσδηθνπνίεζε, ε απνζήθεπζε θαη ε αλάθιεζε. Οη παξαπάλσ δηεξγαζίεο ιακβάλνπλ 

ρψξα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαη σο επί ην πιείζηνλ, ζρεδφλ 

ηαπηφρξνλα (Atkinson et al., 2003). 

Πίλαθαο 1 

Τα ζηάδια ηη μνήμηρ 

 

 

 

 

 

 

 

Γεπηεξεπφλησο, ε κλήκε δελ απνηειεί έλα εληαίν ζχζηεκα. Αληηζέησο, 

πεξηιακβάλεη επηκέξνπο εθθάλζεηο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Οη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο κλήκεο είλαη ε πξσηνγελήο/ βξαρχρξνλε 

θαη ε δεπηεξνγελήο /καθξφρξνλε κλήκε. Η βξαρχρξνλε κλήκε νξίδεηαη σο «ε άκεζε, 

πηζηή θαη ζπλεηδεηή απνηχπσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κφιηο απνθηήζεθαλ» 

(Ρνχζζνο, 2011). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ είδνπο κλήκεο είλαη ε πεξηνξηζκέλε 

ρσξεηηθφηεηα θαη ε ζχληνκε ζπγθξάηεζε ηεο πιεξνθνξίαο (Ρνχζζνο, 2011). Ο 

 

 

ΣΑΓΗΑ 

ΜΝΖΜΖ 

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ: 

Μεηαηξνπή 

εηζεξρφκελεο 

πιεξνθνξίαο θαη 

απνζήθεπζε ζηε 

κλήκε. 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ: 

 

πγθξάηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζηε 

κλήκε. 

ΑΝΑΚΛΗΗ: 

 

Αλάζπξζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 

κλήκε. 
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κέγηζηνο ρξφλνο δηαηήξεζεο κηαο πιεξνθνξίαο ζηε βξαρχρξνλε κλήκε είλαη πεξίπνπ 

30 δεπηεξφιεπηα (Craig & Baucum, 2007). 

Πεξί ην 1974, νη Baddeley θαη Hitch πξνζέζεζαλ ζηελ έλλνηα ηεο βξαρχρξνλεο, 

ηε κλήκε εξγαζίαο ή ελεξγφ κλήκε (working memory) θαη ηελ πεξηέγξαςαλ σο ηε 

κλήκε πνπ επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεχεη πξνζσξηλά ηηο πιεξνθνξίεο, ελψ 

παξάιιεια ηε ζπλέδεζαλ κε ηελ εθηέιεζε πνιχπινθσλ έξγσλ. Τπνζηήξημαλ φηη 

απηφ ην είδνο κλήκεο απνηειείηαη απφ: ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ, ην θσλνινγηθφ 

θχθισκα θαη ην νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην (Πίλαθαο 2) (Ρνχζζνο, 2011). 

χκθσλα κ’ έλα άξζξν (Baddeley, 1992), ε κλήκε εξγαζίαο βξίζθεηαη ζην 

ζηαπξνδξφκη κεηαμχ ηεο κλήκεο, ηεο πξνζνρήο θαη ηεο αληίιεςεο. 

 

Πίλαθαο 2:  

Η ενεπγόρ μνήμη και οι ςποδιαιπέζειρ ηηρ- μονηέλο ηυν Baddely& Hitch, (1974). 

 

ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΦΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΚΛΧΜΑ  ΟΠΣΙΚΟΥΧΡΙΚΟ ΚΤΚΛΧΜΑ 

 Κσδηθνπνίεζε λέσλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 Μεηάζεζε πξνζνρήο. 

 Δπηινγή ζηξαηεγηθψλ 

εθηέιεζεο έξγνπ. 

 Δλζσκάησζε 

πιεξνθνξηψλ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο. 

 

 Λήςε ιεθηηθψλ θαη 

αθνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 Παξαγσγή γιψζζαο. 

 Καηαλφεζε θεηκέλνπ. 

 πγθξάηεζε νπηηθψλ θαη 

ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ 

            ( εχξεζε πξννξηζκνχ). 
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ε αληηδηαζηνιή κε ηε βξαρχρξνλε κλήκε, ε καθξφρξνλε ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπγθξάηεζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(εθφζνλ απηέο έρνπλ ήδε ππνζηεί επεμεξγαζία απφ ηε βξαρχρξνλε κλήκε). Δπηπιένλ, 

κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη ζηε κφληκε θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ ε πξφζβαζε 

ζ’ απηέο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ πξνζπάζεηα. ’απηήλ ηελ θαηεγνξία 

πεξηιακβάλνληαη ε ζεκαζηνινγηθή, ε επεηζνδηαθή θαη ε δηαδηθαζηηθή κλήκε 

(Ρνχζζνο, 2011). 

Πεξηγξαθηθά, ε ζεκαζηνινγηθή κλήκε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνζήθεπζε 

ελλνηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε εκάο θαη εκπιέθεηαη ζε 

δηαδηθαζίεο αλάζπξζεο ησλ θηλεηηθψλ θαη ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Όζνλ αθνξά 

ηελ επεηζνδηαθή κλήκε, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθέο καο εκπεηξίεο θαη ζπλδέεηαη κε πεξηνρέο ηνπ ηππφθακπνπ. 

Μεηαβνιέο ζηελ επεηζνδηαθή κλήκε έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηηο επηθνπξηθέο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζα γίλεη αλαθνξά παξαθάησ (Ρνχζζνο, 

2011). Αμηνζεκείσην είλαη φκσο ην γεγνλφο, φηη φζν επηηαρχλνληαη νη αιιαγέο, ηφζν 

απμάλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά ειιείκκαηα (Farias, Cahn–Weiner, Harvey, Reed, 

Mungas, Kramer, & Chui, 2009). Όζν γηα ηελ δηαδηθαζηηθή κλήκε, ε νπνία απνηειεί 

ην ηειεπηαίν ππνζχζηεκα ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο, απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθκάζεζε δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξάο (Βνζληάδνπ, 2001).   

Κιείλνληαο δελ ζα κπνξνχζε λα κελ γίλεη αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο 

ηεο κλήκεο. Αλ θαη ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ νπθ’ νιίγεο θιίκαθεο ζηηο νπνίεο 

εκπεξηέρνληαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο κλήκεο, ζηελ παξνχζα εξγαζία δίλνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θιίκαθαο ηνπ Wechsler, θαζψο απνηειεί κηα απφ ηηο επξέσο 

δηαδεδνκέλεο θαη αμηφπηζηεο θιίκαθεο. Σν ελ ιφγσ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, 

πεξηιακβάλεη ππνθιίκαθεο, απφ ηηο νπνίεο, θάπνηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κειέηε 
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ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο, ελψ θάπνηεο άιιεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο καθξφρξνλεο 

κλήκεο.  

Πην αλαιπηηθά, νη ππνθιίκαθεο νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ δνθηκαζίεο εχξνπο 

κλήκεο ςεθίσλ, ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο 

(Wilde,Strauss, & Tulsky, 2004). Οη δνθηκαζίεο απηέο βαζίδνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ςεθίσλ (αξηζκψλ ή γξακκάησλ) πνπ κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ, κε ηε ζεηξά πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ επζεία δηαδηθαζία αλάθιεζεο - Digit 

Forward (DF) θαη αληίζηξνθα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία 

αλάθιεζεο - Digit Backward DB) (Banken, 1985). Έλα κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο ππνζηεξίδεη φηη ε επζεία δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

απιήο απνζήθεπζεο ηεο κλήκεο, ελψ ε αληίζηξνθε ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

εξγαζηαθή κλήκε κηαο θαη απαηηνχληαη ε αλαζηξνθή θαη ε ζπγθξάηεζε ησλ ςεθίσλ 

ζηε κλήκε (Wilde et al., 2004). Η θαιή απφδνζε ζε ηέηνηνπ είδνπο αμηνινγήζεηο 

επεξεάδεηαη απφ δηαδηθαζίεο φπσο ε επαλάιεςε θαη ε ελεξγνπνίεζε, νη νπνίεο 

δηαηεξνχλ ηελ πιεξνθνξία δηαζέζηκε γηα επεμεξγαζία (Eysenck, 2010). 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο, νη ππνθιίκαθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη  βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη ζηελ θαζπζηεξεκέλε 

αλάθιεζε θαη πεξηιακβάλνπλ δνθηκαζίεο φπσο ε αλάθιεζε ηζηνξηψλ θαη ιέμεσλ, ε 

ζχλζεζε αθεξεκέλσλ ζρεδίσλ θ.η.ι.  

 Αλάθιεζε ηζηνξηψλ: 

Πεξηιακβάλεη ηελ εθθψλεζε απνζπαζκάησλ απφ ηζηνξίεο ηηο νπνίεο, αθνχ 

αθνχζεη ν εμεηαδφκελνο, θαιείηαη λα αλαθαιέζεη, αλαθέξνληαο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Η αλάθιεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξψηε θάζε ακέζσο 

κεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ελψ ζηε ζπλέρεηα, κεζνιαβεί έλα ζπγθεθξηκέλν 



 9 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έπεηηα ν εμεηαδφκελνο θαιείηαη λα αλαθαιέζεη ην απφζπαζκα 

ηεο ηζηνξίαο ιεπηνκεξέζηεξα (Igor & Kenneth, 2009). 

 Αλάθιεζε ιέμεσλ: 

Η δηαδηθαζία απηή απαηηεί ηελ αλάθιεζε ελφο αξηζκνχ ιέμεσλ νη νπνίεο 

δίλνληαη ζηνλ εμεηαδφκελν. Μεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί γηα ηελ επφκελε 

αλάθιεζε παξεκβάιιεηαη κηα ζεηξά θαηλνχξησλ ιέμεσλ ηηο νπνίεο ν εμεηαδφκελνο ζα 

πξέπεη λα αγλνήζεη ζηελ επφκελε αλάθιεζε (Zahodne, Bowers, Price, Bauer, 

Nisenzon, Foote, & Okun, 2011). 

 Μλήκε πξνζψπσλ: 

Μηα δνθηκαζία κε καθξά παξάδνζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο κλήκεο είλαη ε κλήκε πξνζψπσλ. ην ηεζη απηφ ην άηνκν θαιείηαη λα 

αλαγλσξίζεη ηα πξφζσπα-ζηφρνο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη θαη λα αγλνήζεη ηα 

πξφζσπα- παξεκβνιείο. Η δηαδηθαζία μεθηλά κε ηελ πξνβνιή ηεο νκάδαο ησλ 

εηθφλσλ κε ηα πξφζσπα-ζηφρνο. Έπεηηα, θαηά ηελ αλαγλψξηζε, παξάιιεια κε ηα 

πξφζσπα-ζηφρνο εκθαλίδνληαη θαη εηθφλεο κε άιια πξφζσπα (παξεκβνιείο) ηηο 

νπνίεο ν εμεηαδφκελνο πξέπεη λα απνθαλζεί αλ αλήθνπλ ζηελ πξψηε νκάδα ή φρη 

(Seelye,Howieson,Wild, Moore& Kaye, 2009).  

 Αθεξεκέλα ζρήκαηα:  

Καηά ηε δηεμαγσγή απηνχ ηνπ ηεζη ν εμεηαδφκελνο έρεη κπξνζηά ηνπ 

αθεξεκέλα ζρήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ζηε ζσζηή ζεηξά γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ εηθφλα πνπ ηνπ δφζεθε ζηελ αξρή. 

Μέρξη ην ζεκείν απηφ παξνπζηάζηεθαλ νη δπν πην βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο 

κλήκεο, ε βξαρχρξνλε θαη ε καθξφρξνλε θαζψο επίζεο θαη θάπνηνη απφ ηνπο 

ηξφπνπο αμηνιφγεζήο ηνπο. Όκσο, πνηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

κλήκε; Απνδεηθλχεηαη πσο ζηε κλήκε εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 
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εγθεθάινπ νη νπνίεο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν κλήκεο, ελεξγνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν. Μέζα απφ ηελ κειέηε αζζελψλ κε εγθεθαιηθέο βιάβεο έγηλε εθηθηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ κλήκε νη νπνίεο είλαη: ν 

κεησπηαίνο ινβφο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν πξνκεησπηαίνο θινηφο, ν θξνηαθηθφο 

ινβφο, ν ηππφθακπνο θαη ε ακπγδαιή. Πιελ ηεο κλήκεο, κηα εμίζνπ ζεκαληηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία αδηακθηζβήηεηα ζπλδέεηαη θαη κε ηηο κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο, 

είλαη εθείλε ηεο πξνζνρήο. 

 

1.3. Πποζοσή 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξνζνρή απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ε επηιεθηηθή πηπρή ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Μαο 

επηηξέπεη δειαδή, λα επηθεληξσλφκαζηε ζε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο θαη λα αγλννχκε 

θάπνηεο άιιεο. Οη ιεηηνπξγίεο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδεηαη αθνξνχλ ηελ αλίρλεπζε ελφο 

εξεζίζκαηνο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε θάπνην εξέζηζκα θαη ηέινο ηελ παξακνλή ζε 

εγξήγνξζε ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ελφο λένπ εξεζίζκαηνο (Bly & Rumelhart,1999). 

Οη εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο αμηνινγνχληαη κε βάζε ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπο θαη 

δηνρεηεχνληαη ζε άιια ζπζηήκαηα γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, πξνο ηελ άκεζε 

επίιπζε ελφο ζηφρνπ/πξνβιήκαηνο (Birren, Sloane & Cohen, 1992). Γηα παξάδεηγκα, 

ε πξνζνρή είλαη απαξαίηεηε φηαλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα πεξάζεη ην δξφκν γηα λα 

κπνξέζεη λα αληηιεθζεί ην δηεξρφκελν ακάμη θαη λα αληηδξάζεη γξήγνξα.  

Η πξνζνρή δελ εδξάδεηαη ζε κηα κεκνλσκέλε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ, αιιά 

ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο πεξηνρέο. Έλα ζχζηεκα ηεο πξνζνρήο βξίζθεηαη ζηνπο 

κεησπηαίνπο ινβνχο ησλ δπν εκηζθαηξίσλ θαη ζηελ έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ 

(Ρνχζζνο, 2011).Σν ηκήκα απηφ είλαη ελεξγφ φηαλ πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηε ζεκαζία 

ησλ ιέμεσλ ή φηαλ πξέπεη λα αληηδξάζνπκε ζε θάπνην θαηλνχξην εξέζηζκα ή ηελ 
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πξαγκαηνπνίεζε ηαπηφρξνλσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ απαηηείηαη ε δηακνηξαζκέλε 

πξνζνρή (Lezak, Howieson, & Loring, 2004-a). Δπηπιένλ, ζρεηίδεηαη κε δηαδηθαζίεο 

φπσο ην ζρεδηαζκφ ή ηελ επηινγή κηαο ζηξαηεγηθήο επίιπζεο κεηαμχ πνιιψλ άιισλ 

(Ρνχζζνο, 2011). Παξάιιεια, έλα δεχηεξν ζχζηεκα βξίζθεηαη ζηνλ βξεγκαηηθφ 

ινβφ, ζην ζάιακν θαη ζ’ έλα ηκήκα ηνπ κεζεγθεθάινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο θηλήζεηο 

ησλ καηηψλ (Ρνχζζνο, 2011). 

 

1.4. Γλώζζα 

Η γιψζζα, ν θψδηθαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, απνηειεί κηα 

ζχλζεηε δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα. ε γεληθέο γξακκέο, ε γιψζζα είλαη έλα 

ζχζηεκα θσδηθψλ θαη θαλφλσλ πνπ πεξηιακβάλεη θάπνηα ζηαζεξά ζχκβνια, γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε λνεηηθή επεμεξγαζία (Emery, 1985). Τπ’ απηή 

ηελ έλλνηα, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο θσδηθνπνίεζεο θαη 

απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ζπκβφισλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο 

(Νηθνιφπνπινο, 2008).  

Παξφκνηα, ε γιψζζα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην ζχζηεκα γηα ηελ δηαβίβαζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ ηα κέζα γηα ηε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ε νκηιία, ε 

αλάγλσζε θαη ε γξαθή (Emery, 1985). Απνηειείηαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ηελ δεθηηθή (receptive) θαη ηελ εθθξαζηηθή (expressive), νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ αληίζηνηρα. Η πξψηε 

θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ ιφγνπ, δειαδή ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ (Cullum, 

Paulman, Koss, Chapman, & Lacritz, 2003). Απηφ ζεκαίλεη φηη ν αθξναηήο, 

αθνχγνληαο ήρνπο, ζηνπο νπνίνπο αλαγλσξίδεη θάπνην λφεκα, δεκηνπξγεί ιέμεηο. ηε 

ζπλέρεηα ζπλδέεη ιέμεηο κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα παξαρζεί κηα πξφηαζε κε νξζφ 
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πεξηερφκελν (Atkinson et al., 2003). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαηαλφεζε δελ αθνξά 

κφλν ηνλ πξνθνξηθφ αιιά θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν (Cullum et al., 2003). 

Η ηθαλφηεηά καο λα παξάγνπκε ιέμεηο, είηε πξνθνξηθά είηε γξαπηά, ζρεηίδεηαη 

κε ηελ δεχηεξε θαηεγνξία, απηή ηεο εθθξαζηηθήο γισζζηθήο ιεηηνπξγίαο (Cullum et 

al., 2003). Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία, κηα ζθέςε 

κεηαθξάδεηαη ζε κηα πξφηαζε θαη εθθξάδεηαη κε ήρνπο ζηνλ ζπλνκηιεηή καο 

(Atkinson et al., 2003). Διιείςεηο ζηελ εθθξαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα πξνβιήκαηα άξζξσζεο θαη επθξάδεηαο (Cullum et al., 2003). 

Όπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ν ιφγνο είλαη ην θχξην κέζν επηθνηλσλίαο ησλ 

αλζξψπσλ. Αλαπφθεπθηα, ε έθπησζε ησλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ πξνθαιεί 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία θαη έρεη άκεζν αληίθηππν ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, γηα ηε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ 

ηνπ, φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν κε απνηέιεζκα ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ηελ 

απφζπξζε απφ θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπξφζζεηα, ηα γισζζηθά ειιείκκαηα 

είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη θαηά ζπλέπεηα λα δπζρεξάλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηφζν ησλ ίδησλ ησλ "αζζελψλ" φζν θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο. 

Σέινο, δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί ε αλαθνξά ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γισζζηθέο ιεηηνπξγίεο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη 

ιφγνο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Wernicke, ε νπνία εληνπίδεηαη ζηνλ θξνηαθηθφ ινβφ θαη 

ηελ πεξηνρή ηνπ Broca, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ κεησπηαίν ινβφ. Βιάβε ζε θάπνηα απφ ηηο 

πεξηνρέο απηέο πξνθαιεί δηαθνξεηηθνχ είδνπο αθαζία (Atkinson et al.,2003). 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, κέρξη ην παξφλ ζεκείν, επηρεηξήζεθε κηα κηθξή αλαθνξά 

ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα. Ση γίλεηαη φκσο 
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φηαλ εληνπίδνληαη γλσζηηθά ειιείκκαηα θαη πψο απηά επεξεάδνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα; 

  

1.5. Γνυζηικά ελλείμμαηα 

Σα γλσζηηθά ειιείκκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ εγθεθαιηθέο βιάβεο, 

εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο (λφζνο Alzheimer) αθφκα θαη απφ ηε θπζηνινγηθή γήξαλζε 

θαη έρνπλ ηχρεη εθηελνχο κειέηεο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη γίλνληαη εχθνια 

αληηιεπηά ζηε ζπκπεξηθνξά (Duke & Kaszniak, 2000. Treitz et al., 2006).  

Έρεη βξεζεί φηη καθξνπξφζεζκεο αιιαγέο ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο 

ζηελ επεηζνδηαθή κλήκε, ζπλδένληαη ζηελά κε πξννδεπηηθά ειιείκκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα (Farias et al., 2009). Έλα απιφ παξάδεηγκα 

εκπινθήο ησλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, κπνξεί λα απνηππσζεί 

ζε κηα θαζεκεξηλή αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Γειαδή έλαο άλζξσπφο κε ειιείκκαηα 

ζηελ πξνζνρή, κπνξεί λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ 

καγεηξέκαηνο, ή λα κε κπνξεί λα αληηδξάζεη γξήγνξα φηαλ έλα δηεξρφκελν ακάμη ηνπ 

θφβεη ην δξφκν.  

Δθηφο απφ ηα θαζεκεξηλά ιεηηνπξγηθά ειιείκκαηα, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ησλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ είλαη φηη κπνξεί λα επεξεάζνπλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηα 

άηνκα αμηνινγνχλ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. χκθσλα κε ηνπο Farias, 

Mungas, & Jagust (2005) ηα άηνκα κε ήπηα γλσζηηθά ειιείκκαηα αλαθέξνπλ 

κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθή έθπησζε απ’ φηη πεξηγξάθνπλ γη’απηνχο ηα θνληηλά ηνπο 

πξφζσπα, αληίζεηα απ’ φζνπο έρνπλ άλνηα, νη νπνίνη αμηνινγνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

κε ιηγφηεξα ιεηηνπξγηθά ειιείκκαηα απ’απηά πνπ νη ζπγγελείο αλαθέξνπλ. Απηή ε 

αλαθξίβεηα πνπ εληνπίδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ αηφκσλ έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηε 

ιεθηηθή κλήκε (Farias et al., 2005). 
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1.6. Δκηελεζηικόρ έλεγσορ 

Ξεθηλψληαο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ν ζπζρεηηζκφο ησλ 

εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε αλψηεξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε δηαθνξνπνίεζή 

ηνπο απφ ηηο ππφινηπεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε γιψζζα (Σάληαξνο & 

Νηθνιάνπ, 2009). Παξάιιεια, ν εθηειεζηηθφο έιεγρνο απνηειεί ηε βάζε γηα πνιιέο 

άιιεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Lezak, Howieson, & 

Loring, 2004-b). Παξφηη νη ππφινηπεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ζρεηίδνληαη κε ην «ηη» 

κπνξεί λα θάλεη έλα άηνκν, νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν, 

δειαδή ην «πψο» ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπκπεξηθνξά απηφλνκα (Lezak et al., 

2004-a). 

Ο εθηειεζηηθφο έιεγρνο είλαη έλα ζχλζεην ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα πνπ 

πεξηιακβάλεη λνεηηθέο δηεξγαζίεο νη νπνίεο νξγαλψλνπλ απιέο ηδέεο θαη δξάζεηο ζε 

κηα ζχλζεηε, ζηνρεπκεχλε θαη απηφλνκε ζπκπεξηθνξά θαη πεξηιακβάλεη 4 ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία:  

 Βνχιεζε 

 ρεδηαζκφ  

 θφπηκε δξάζε 

 Απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε 

 

 Βνχιεζε: 

 Η βνχιεζε πεξηιακβάλεη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεκαηηζκφ 

ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ην άηνκν θαη είλαη κέξνο ηεο εκπξφζεηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Σα θίλεηξα, θαζψο επίζεο θαη ε απηφβνπιε εθθίλεζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο βνχιεζεο. 

Όηαλ επεξεάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο βνχιεζεο παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα, φπσο ε 
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αδπλακία εθθίλεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε έιιεηςε απηφβνπιεο αλάιεςεο 

επζπλψλ, ελέξγεηεο πνπ απαηηνχλ εθηίκεζε καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα, ηα άηνκα κε ειιείκκαηα ζηηο βνπιεηηθέο ηθαλφηεηεο λα ρξήδνπλ 

θαζνδήγεζεο. Σέινο, ε απάζεηα θαη ε ειιηπήο ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε απνηεινχλ 

αθφκα δπν ραξαθηεξηζηηθά ησλ βνπιεηηθψλ ειιεηκκάησλ (Lezak et al., 2004-b). 

 

 ρεδηαζκφο: 

Οη ηθαλφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ πινπνίεζε ελφο ζηφρνπ. Πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα επηηχρεη έλα θαιφ ζρεδηαζκφ 

πξέπεη λα κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ελλνηνινγηθά ηηο αιιαγέο απφ ηηο παξνχζεο 

πεξηζηάζεηο, θαη λα αμηνινγήζεη αληηθεηκεληθά ηνλ εαπηφ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. 

Η πξνζπκία ηνπ αηφκνπ λα αλαιχζεη ηηο ηδέεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο ζρεδίνπ δξάζεο ζα δψζεη ηελ θαηεχζπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ. Ο ζρεδηαζκφο 

ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ/ιχζεσλ, ηελ αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηε ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ. 

Η ιήςε απφθαζεο γηα δξάζε εκθαλίδεηαη αθνχ αμηνινγεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηηο πην πάλσ δηαδηθαζίεο (Lezak et al., 2004-b). Οη ιεηηνπξγίεο ηεο 

κλήκεο, ηεο πξνζνρήο θαη ν θαιφο έιεγρνο ησλ παξνξκήζεσλ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο θαινχ ζρεδηαζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε ελεξγφο κλήκε θαη ε 

πξνζνρή ζπκβάιινπλ θαηαιπηηθά ζηελ επίηεπμε ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ, κηαο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθέληξσζε ζ’ έλα ζηφρν. Σέινο, ε απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ είλαη κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο γήξαλζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζρεηίδεηαη θαη 

κε ηελ παξνπζία άλνηαο (Lewis & Miller, 2006). 
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 θφπηκε δξάζε: 

 Η ζθφπηκε δξάζε νξίδεηαη σο: «ε κεηάθξαζε κηαο πξφζεζεο ή ελφο ζρεδίνπ 

δξάζεο ζε παξαγσγηθή ελέξγεηα απηνεμππεξέηεζεο θαη απαηηεί απφ ην άηνκν πνπ 

ελεξγεί λα εθθηλήζεη, λα δηαηεξήζεη, λα ελαιιάμεη θαη λα δηαθφςεη αθνινπζίεο 

ζχλζεηεο ζπκπεξηθνξάο κε έλα ηαθηηθφ θαη ζχλζεην ηξφπν» (Lezak et al., 2004-b).Οη 

δπζθνιίεο ζην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ξχζκηζεο ή ην ζπληνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ. Σα άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ζηελ εθηέιεζε μερσξηζηψλ ελεξγεηψλ έρνπλ επίζεο ηελ 

ηάζε λα δπζθνιεχνληαη ζηελ εθηέιεζε επξχηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ (Lezak et al., 

2004-b). 

 Απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε/ επίδνζε 

 Η ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα παξαθνινπζεί, λα απηνδηνξζψλεη θαη λα ξπζκίδεη 

ηελ έληαζε, ην ξπζκφ θη άιιεο πνηνηηθέο πιεπξέο απνηειεί ην βαζηθφηεξν θξηηήξην 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίδνζε θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο κηαο δξάζεο. Η 

απνηπρεκέλε επίδνζε είλαη απνηέιεζκα ειιηπνχο απηνδηφξζσζεο θαη κεησκέλεο 

απηνπαξαθνινχζεζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ ηα 

ιάζε ηνπο φρη γηαηί είλαη αλίθαλνη αιιά επεηδή δελ ηα αληηιακβάλνληαη (Lezak et al., 

2004-b). 

πλνςίδνληαο, ν εθηειεζηηθφο έιεγρνο είλαη έλα ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα 

πνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξεο αιιεινζρεηηδφκελεο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο είλαη  

απαξαίηεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ πινπνίεζε κηαο δξάζεο, ε παξεκπφδηζε ηεο 

νπνίαο ζα πξνθαιέζεηο ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα (Lezak et al., 2004-b). Ο έιεγρνο 

ηνπ επηπέδνπ εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο θξίλεηαη απαξαίηεηνο φηαλ αμηνινγνχκε ηε 
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ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα, θπξίσο ησλ ειηθησκέλσλ, θαη ην βαζκφ ηεο απηνλνκίαο ηνπο 

(Lewis & Miller, 2006). 

1.7. Δκηελεζηικά ελλείμμαηα 

Σα εθηειεζηηθά ειιείκκαηα, εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη πξνθαινχληαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο, επεξεάδνπλ θαη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Πνηνη ζηνηρεία φκσο επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε εθηειεζηηθψλ ειιεηκκάησλ θαη 

πνηεο είλαη νη ζπλέπεηέο ηνπο;  

Η δηεπξπκέλε κειέηε θαη παξαηήξεζε ησλ εθηειεζηηθψλ ειιεηκκάησλ, θπξίσο 

ζε ειηθησκέλα άηνκα, καο δίλεη απαληήζεηο ζηα πην πάλσ εξσηήκαηα. πγθξηηηθά κε 

ηα γλσζηηθά, ηα εθηειεζηηθά ειιείκκαηα επεξεάδνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη άιια γίλνληαη εχθνια αληηιεπηά 

ελψ θάπνηα άιια φρη (Lezak et al., 2004-a). Σν ζίγνπξν είλαη πσο απνηεινχλ ηνλ πην 

αθξηβή πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο κειινληηθήο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο (Lewis & 

Miller, 2006). 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη, ειιείκκαηα ζηνλ εθηειεζηηθφ έιεγρν ζπλδένληαη κε 

αιιαγέο ζηηο επηθνπξηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο (IADL) γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη 

αλαθνξά πην θάησ. πγθεθξηκέλα, φζν απμάλνληαη ηα ειιείκκαηα ηνπ εθηειεζηηθνχ 

ειέγρνπ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε ιεηηνπξγηθή κείσζε, εηδηθά ησλ IADL (Farias 

et al., 2009). 

H κεγάιε επίδξαζε ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα απνδίδεηαη ζε 

ειιείκκαηα ηεο πξνζνρήο θαη ηεο κλήκεο εξγαζίαο, ηα νπνία επεξεάδνπλ θαη 

πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγίεο ζε πην εμεηδηθεπκέλεο θαη ζρεηηδφκελεο κε ηνλ 

εθηειεζηηθφ έιεγρν γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, φπσο ε αδπλακία ελαιιαγήο ζηξαηεγηθψλ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ (ζρεδηαζκφο) θαη ε έιιεηςε αλαζηνιήο (Lewis & Miller, 

2006). 
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Όζνλ αθνξά ζην θπζηνινγηθφ ππφβαζξν, νη εκπιεθφκελεο κε ηνλ εθηειεζηηθφ 

έιεγρν πεξηνρέο, είλαη απηέο ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν 

πξνκεησπηαίνο θινηφο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, δίλεηαη έκθαζε ζηελ πεξηνρή 

ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη ζηηο ζπλδέζεηο ηνπ κε παξαθείκελεο πεξηνρέο, θαζψο 

αλαγλσξίδεηαη ν θαζνξηζηηθφο  ηνπο ξφινο ζηνλ εθηειεζηηθφ έιεγρν, ρσξίο βέβαηα 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη πεξηνρέο απηέο έρνπλ θαη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα (Lezak et al., 

2004-b. Σάληαξνο & Νηθνιάνπ, 2009).Οη βιάβεο ζην επίπεδν ησλ κεησπηαίσλ ινβψλ 

επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο απηνξξχζκηζεο θαη ηεο νξγάλσζεο θαη πξνθαινχλ 

γισζζηθά πξνβιήκαηα. Παξαδείγκαηα φπσο, ε κεησκέλε επθξάδεηα, ε απινπνηεκέλε 

ζχληαμε θαη νη αηειείο πξνηάζεηο, απνηεινχλ κεξηθέο κφλν απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο 

βιάβεο ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο (Gerstorf, Siedlecki, Tucker- Drob, & Salthouse, 2008). 

Δπηπιένλ, πξνθχπηνπλ ειιείςεηο δηεθπεξαίσζεο ρσξηθψλ αλαιχζεσλ, πξνβιήκαηα 

ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ πεξηζηξνθή, κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε 

ζπκπεξηθνξψλ, φπσο αδπλακία ηνπνζέηεζεο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ δαθηχισλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο (Gerstorf et al., 2008). Άιιεο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα 

εθηειεζηηθά ειιείκκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο αλζξψπνπ είλαη ε κείσζε ηνπ 

απηνέιεγρνπ, ε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, ε επεξεζηζηφηεηα, ε παξνξκεηηθφηεηα, ε 

ακέιεηα θαη ε δπζθνιία ελαιιαγήο ηεο πξνζνρήο κεηαμχ πνιιψλ εξεζηζκάησλ. 

Παξαηεξείηαη επίζεο ε παξακέιεζε ηεο θξνληίδαο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο (Lezak et 

al., 2004-a). Απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα γίλνπλ εχθνια αληηιεπηά, ππάξρνπλ 

φκσο θαη αιιά πνπ δελ είλαη θαη ηφζν εκθαλή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εμαζζέληζε 

ηεο ηθαλφηεηαο έλαξμεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε απψιεηα θηλήηξσλ.  
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1.8. Κλίμακερ γνυζηικήρ ικανόηηηαρ 

Η επηζηεκνληθή κειέηε ησλ λεπξνςπρνινγηθψλ ειιεηκκάησλ πεξηιακβάλεη θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, ε νπνία εμεηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ζε 

ειηθησκέλα άηνκα. Πην θάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο 

ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζ’απηήλ ηε κειέηε.  

 χληνκε Δμέηαζε Ννεηηθήο Καηάζηαζεο – Mini Mental State 

Examination (MMSE):  

 Σν εξγαιείν απηφ απνηειεί κηα ζχληνκε θιίκαθα, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αλίρλεπζε ηεο γλσζηηθήο έθπησζεο ε νπνία πξνέξρεηαη απφ εθθπιηζηηθέο 

δηαηαξαρέο φπσο ε λφζνο Alzheimer. Σα ζθνξ ηεο θιίκαθαο θπκαίλνληαη απφ 0 κέρξη 

30, κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνιφγηα λα πξνζδηνξίδεη ηελ άξηζηε επίδνζε. Όιεο νη 

πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη εχθνια απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλα άηνκα θαη ε θιίκαθα 

(Harvey, Davidson, Powchik, Parrella,White, & Mohs, 1991). 

 Test Your Memory (TYM): 

Η θιίκαθα απηή πεξηιακβάλεη 10 θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ νη νπνίεο απαληψληαη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ εμεηαδφκελν θαη είλαη νη θάησζη:  

 πξνζαλαηνιηζκφο  

 αληηγξαθή πξνηάζεσλ 

 νπηζζνρσξεηηθή κλήκε 

 αξηζκεηηθνί ππνινγηζκνί 

 επθξάδεηα 

 νκνηφηεηεο 

 νλνκαηνινγία αληηθεηκέλσλ  

 νπηηθνρσξηθε ηθαλφηεηα 

 πξνρσξεηηθή κλήκε 

 ηθαλφηεηα ζπκπιήξσζεο 

ηνπ ηεζη 

Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο θιίκαθαο TYM θπκαίλεηαη απφ κεδέλ κέρξη πελήληα βαζκνχο 

(Brown, Pengas, Dawson, Brown, & Clatworthy, 2009). 
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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

2.1. Οπίζονηαρ ηη λειηοςπγικόηηηα 

Η ιεηηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δξα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ αλεμάξηεηα θαη λα θέξλεη εηο πέξαο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Η 

ηθαλφηεηεο απηέο επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα επηβηψλεη 

ζηελ θνηλσλία (Birren et al., 1992).  

Η ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα απνηειείηαη απφ δχν θαηεγνξίεο (βαζηθέο θαη 

επηθνπξηθέο δεμηφηεηεο), νη νπνίεο απαηηνχλ ηφζν ςπρνινγηθέο, φζν θαη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο. Η πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Activities of Daily Living- ADLs), πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 

απηφλνκε θαζεκεξηλή δηαβίσζε θαη ηε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ. Δδψ πεξηιακβάλνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο: ε ζξέςε, ην ληχζηκν, ε πεξηπνίεζε, ε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο, 

θαζψο θαη ηθαλφηεηεο κεηαθνξάο θαη κεηαθίλεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε κεηαθνξά 

απφ ην θξεβάηη ζε θάπνηα θαξέθια ή ην αλέβαζκα θαη ην θαηέβαζκα κηαο ζθάιαο 

(Birren et al., 1992). Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπλδένληαη κε ηθαλφηεηεο θηλεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη θαινχ ζπληνληζκνχ (Farias et al., 2009). Η εκθάληζε ειιεηκκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο δπζρεξαίλνπλ ηελ θαζεκεξηλή 

δηαβίσζε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλν, εηδηθά φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ειηθησκέλα άηνκα (Birren et al., 1992).  

Πξνρσξψληαο, ε δεχηεξε θαηεγνξία εκπεξηέρεη ηηο επηθνπξηθέο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Instrumental Activities of Daily living-IADLs) θαη ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ. ’ απηήλ εδψ ηελ θαηεγνξία ζπγθαηαιέγνληαη 

ηθαλφηεηεο φπσο: ε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ, ε θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνχ, ε ρξήζε 

ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, ηα ςψληα, ε δηαηήξεζε ηεο πγείαο, ε επηθνηλσλία(π.ρ 

ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ) (Birren et al., 1992). ε αληίζεζε κε ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ 
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ειιείκκαηα ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο, ηα άηνκα κε θησρέο επηθνπξηθέο δεμηφηεηεο, δελ 

δηαηξέρνπλ κεγάινπο θηλδχλνπο θαη κπνξνχλ λα δήζνπλ κφλνη ηνπο, ππφ ηελ 

επίβιεςε βέβαηα ησλ θξνληηζηψλ ηνπο (Birren et al., 1992). πγθξηηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο νη νπνίεο βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαιή 

θπζηθή θαηάζηαζε, νη επηθνπξηθέο δεμηφηεηεο ζρεηίδνληαη πην πνιχ κε γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ζηα άηνκα κε άλνηα επεξεάδνληαη ζρεηηθά λσξίο (Birren et al., 1992. 

Farias et al., 2009).  

Η ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα φκσο δελ αθνξά κφλν ηηο θαζεκεξηλέο, επηθνπξηθέο 

θαη κε, δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηθαλφηεηεο δηαηήξεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη ε απφδνζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη παξάγνληεο 

φπσο: ε θηιηά, ε εξγαζηαθή απφδνζε θαη ε πξνζθνξά βνήζεηαο ζηνλ πεξίγπξν, 

απνηεινχλ εμίζνπ κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ (Birren et al., 

1992).  

Παξάιιεια, ςπρηθέο δηεξγαζίεο, φπσο ε αληνρή θαη ε δχλακε, έρνπλ άκεζν 

αληίθηππν ζηε δηελέξγεηα θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ (Birren et al., 1992).  

Αλακθίβνια, ρσξίο ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα, κε φ,ηη απηή πεξηιακβάλεη, πνιχ 

ιίγα πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Όκσο ε 

επίηεπμε θαη ε νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ εμαξηάηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Παξαδνζηαθά, νη 

βηνινγηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ην αλ ην άηνκν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαθηλεζεί ( π.ρ. ιφγσ αξζξίηηδαο ), ελψ νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη 

ζην αλ ην άηνκν έρεη ηε δηάζεζε λα πξνζπαζήζεη λα κεηαθηλεζεί. Σέινο, νη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο άιινηε δηεπθνιχλνπλ θαη άιινηε δπζρεξαίλνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ειηθησκέλνο ν νπνίνο 
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αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κεηαθίλεζεο δελ ζα κπνξέζεη λα αλέβεη ηε ζθάια ηνπ 

λνζνθνκείνπ εάλ δελ ππάξρεη αλειθπζηήξαο (Birren et al., 1992).  

2.2. Κλίμακερ λειηοςπγικόηηηαρ 

Οη θιίκαθεο ιεηηνπξγηθφηεηαο απνηεινχλ κέξνο ηεο λεπξνςπρνινγηθήο 

αμηνιφγεζεο, θπξίσο αζζελψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί εγθεθαιηθή βιάβε εμαηηίαο 

θάπνηνπ ηξαχκαηνο ή θάπνηαο εθθπιηζηηθήο δηαηαξαρήο (λφζνο Alzheimer). 

Αλαπηχρζεθαλ πξηλ απφ πνιιέο δεθαεηίεο γηα ζθνπνχο θιηληθήο παξαηήξεζεο, ιφγσ 

ηεο αλάγθεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ επίπεδνπ ησλ αζζελψλ θαη θαη’ 

επέθηαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο, θαζψο θαη γηα εξεπλεηηθνχο 

ζθνπνχο (Birren et al., 1992). H αμηνιφγεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ θπζηθψλ παξαγφλησλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

(ADLs &IADLs) θαη ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ. Η απφθαζε γηα ην είδνο ηεο θιίκαθαο 

πνπ ζα ρνξεγεζεί εμαξηάηαη απφ ηηο εθάζηνηε αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη 

ν ελδηαθεξφκελνο (γηαηξφο, εξεπλεηήο). 

Η πην δηαδεδνκέλε θιίκαθα ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη απηή ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ (ADL) ηνπ Katz θαη ησλ επηθνπξηθψλ (IADL) ηνπ 

Lawton- Brody δξαζηεξηνηήησλ. ηηο θιίκαθεο απηέο, αμηνινγνχληαη δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο, ην καγείξεκα, ε ζίηηζε, ε ηθαλφηεηα απηνεμππεξέηεζεο, ε ηήξεζε θαλφλσλ 

πξνζσπηθήο πγηεηλήο, θαζψο θαη νη πξνζσπηθέο αγνξέο, ε ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ θαη 

ε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ. Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θιίκαθα απηή 

ζεσξνχληαη εχθνιεο λα απαληεζνχλ θαη θαινχληαη λα ηηο ζπκπιεξψζνπλ ζπλήζσο νη 

θξνληηζηέο ή νη γηαηξνί, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη θαη ηα ίδηα ηα άηνκα δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απαληήζνπλ (Birren et al., 1992). Χζηφζν, θαζψο ε βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεη δηαθνξέο ζηελ εθηίκεζε ηνπ επίπεδνπ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο φηαλ ε θιίκαθα 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο αζζελείο, ζπλήζσο πξνηηκάηαη ε θιίκαθα απηή λα 
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ζπκπιεξψλεηαη απφ θάπνηνλ νηθείν, ν νπνίνο γλσξίδεη θαιά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

αζζελνχο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη. Η πηνζέηεζε απηήο ηεο ηαθηηθήο, έρεη 

σο απνηέιεζκα λα απνθεχγνληαη αλαθξίβεηεο θαη ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα, θαζψο 

ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρεηφ γηα ηελ 

αλάπηπμε θιηληθήο παξέκβαζεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ ζεξαπείαο (Farias et al., 

2005). 

 

Πίλαθαο 3 

Η κλίμακα Katz (ADL)για ηην εκηίμηζη  ηηρ λειηοςπγικόηηηαρ 
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Πίλαθαο 4 

Η κλίμακα Lawton- Brody (IADL) για ηην εκηίμηζη ηηρ λειηοςπγικόηηηαρ 
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2.3. Οι κλίμακερ λειηοςπγικόηηηαρ ζηην κλινική ππακηική 

ηελ θιηληθή πξαθηηθή νη θιίκαθεο ιεηηνπξγηθφηεηαο απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

εξγαιείν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηίζησο γηα δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο. Η θιίκαθα 

κπνξεί λα παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε εηδηθφηεηεο φπσο ζηνπο 

θπζηνζεξαπεπηέο, ηνπο ςπρνιφγνπο, ηνπο λεπξνςπρνιφγνπο θαη ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ (αλ ην άηνκν λνζειεχεηαη). Δπίζεο ρξήζηκε είλαη θαη γηα ηνπο γηαηξνχο, 

νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ αηφκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα 

θαινχληαη αλά πάζα ζηηγκή λα αμηνινγήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο θαη 

ηεο παξέκβαζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνθαηάζηαζεο (Birren et al., 1992).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θιηληθνί, έρνληαο κηα πιήξε θαη αθξηβή εηθφλα ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζνπλ κηα 

νινθιεξσκέλε θαη θαηάιιειε παξέκβαζε θαη ζεξαπεία πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ, ρσξίο ειιείςεηο, θαη ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε, φπνπ θαη αλ απηφ είλαη εθηθηφ. 

Αλ γηα παξάδεηγκα, έλαο ειηθησκέλνο παξακέλεη ιεηηνπξγηθφο ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηφηε δελ θξίλεηαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κφληκε παξαθνινχζεζε ή  

κεηαθνξά ηνπ ζε θάπνηα ππνζηεξηθηηθή δνκή (Birren et al., 1992).  

Δπηπιένλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο απηνγλσζίαο ηνπ αζζελνχο. 

Λέγνληαο απηνγλσζία ελλννχκε ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία έλαο αζζελήο κπνξεί λα 

αληηιεθζεί θαη λα θαηαλνήζεη ηα ειιείκκαηά ηνπ, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα 

εθαξκφζεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εμνκαιχλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελ 

ιφγσ ειιεηκκάησλ. Η κέηξεζε ηεο απηνγλσζίαο γίλεηαη κέζσ θιηκάθσλ πνπ 

ζπγθξίλνπλ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ αζζελψλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο, κε απηέο ησλ 

θξνληηζηψλ ή ησλ γηαηξψλ. Η αζπκθσλία πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα πνπ δίλνπλ 

νη αζζελείο θαη νη «πιεξνθνξηνδφηεο» πεξηγξάθεη ηνλ βαζκφ απηνγλσζίαο ηνπ 
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αζζελνχο (Garmoe, Newman & Connell, 2005). Η έιιεηςε απηνγλσζίαο είλαη 

απνηέιεζκα εγθεθαιηθήο βιάβεο θαη είλαη πηζαλφ λα επηθέξεη ζπλέπεηεο ζηελ 

νξγάλσζε ελφο ζεξαπεπηηθνχ πιάλνπ, κε απνηέιεζκα ηε ιήςε ιαλζαζκέλσλ 

απνθάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

θαη’επέθηαζε ηε κεησκέλε πηζαλφηεηα γηα αλάθακςε (Garmoe, Newman & Connell, 

2005). Άμην αλαθνξάο είλαη φηη ζεκεηψλεηαη αληίινγνο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ γηα ηνλ 

ηξφπν κέηξεζεο ηεο απηνγλσζίαο, φζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο εληνπηζκνχ αζπκθσλίαο 

κεηαμχ ησλ δχν αμηνινγήζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Έλα κέξνο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ραξαθηεξίδεη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο κεηξήζεηο σο αμηφπηζηεο, φκσο 

παξά ην γεγνλφο φηη αληαλαθινχλ ην κέγεζνο ηεο απηνγλσζίαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζηεξνχληαη αθξηβείαο. Σέηνηνπ είδνπο απφςεηο βξίζθνληαη αθφκα ππφ ζπδήηεζε 

(Garmoe, Newman & Connell, 2005). 

Πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαπέξα, ε επίγλσζε ηνπ βαζκνχ ιεηηνπξγηθφηεηαο 

δελ σθειεί κφλν ηελ θιηληθή πξαθηηθή αιιά θαη ηνπο θξνληηζηέο. Όπσο καξηπξνχλ 

ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη θξνληηζηέο, έρνληαο ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηνπο 

αζζελείο βηψλνπλ έληνλν ζηξεο θαη άγρνο. Η αθξηβήο εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

αζζελνχο ζπκβάιιεη ζηελ ςπρνινγηθή απνθφξηηζε. πλεπάγεηαη φηη νη θξνληηζηέο 

ιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη θξνληίδαο πνπ ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξνπλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

απνθεχγεηαη κηα ελδερφκελε αλεπαξθήο ή ιαλζαζκέλε ελέξγεηα σο πξνο ηε θξνληίδα 

ησλ αζζελψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ νη θξνληηζηέο απαιιάζζνληαη απφ ην επηπξφζζεην 

θνξηίν ηνπ άγρνπο. Δπηπιένλ, ν θιηληθφο, δηαθξίλνληαο ην κέγεζνο ηεο επζχλεο πνπ 

επσκίδεηαη ν θξνληηζηήο, παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε ζηα άηνκα απηά 

(Birren et al., 1992). 
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Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ εκθαλίζηεθαλ λέεο κέζνδνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο ε ρξήζε εκεξνινγίσλ θαη νη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπρλφηεηα θαη ην ρξφλν πνπ ζπαηαιάηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Πέξαλ ηνχηνπ, επηθξαηεί κηα ηάζε εμάιεηςεο ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κέζσ 

πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο ή κε κεζφδνπο απηναλαθνξάο. Πιένλ έρνπλ εληαρζεί 

ζχγρξνλεο κέζνδνη  ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ θαη νη ζπλεληεχμεηο γίλνληαη κέζσ 

ηειεθψλνπ ή αθφκα θαη κέζσ δηαδηθηχνπ. 
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2.4. Αξιοπιζηία και εγκςπόηηηα κλιμάκυν λειηοςπγικόηηηαρ 

Η αμηνπηζηία νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ελφο ηεζη λα δίλεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα 

ζε δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο ρσξίο ζθάικαηα (Μέιινλ, 2010). ηελ πεξίπησζε ησλ 

θιηκάθσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θιηληθή πξαθηηθή γηα 

λα  παξαθνινπζείηαη ε βειηίσζε ή ε επηδείλσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

αζζελψλ, ε αμηνπηζηία ζα πξέπεη λα είλαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θιηκάθσλ 

απηψλ. Δηδηθφηεξα: 

 Αμηνπηζηία ηεο επαλαιεπηηθήο κέηξεζεο (test-retest reliability) ρξεηάδεηαη 

γηα λα εληνπίδνληαη κε αθξίβεηα νη αιιαγέο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο απνθαηάζηαζεο. 

 Αμηνπηζηία κεηαμχ βαζκνινγεηψλ (inter-rater reliability) έηζη ψζηε λα 

πξνθχπηνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αμηνιφγεζε 

γίλεηαη απφ θάπνηνλ ηξίην, εηδηθά φηαλ νη θιίκαθεο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θιηληθφ ηνκέα θαη κπνξεί λα ζπκπιεξσζνχλ γηα ην 

ίδην άηνκν απφ δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο (π.ρ. γηαηξνχο, λνζειεπηέο θ.η.ι) 

(Birren et al., 1992).  

Χο εγθπξφηεηα θαιείηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα ηεζη κπνξεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα λα κεηξήζεη απηφ γηα ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε (Κνπιάθνγινπ, 

2002). Παξφιν πνπ ππάξρνπλ αξθεηά είδε εγθπξφηεηαο, ε πξνζνρή καο εζηηάδεηαη 

ζηελ εγθπξφηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο. Γηα λα ππάξμεη εγθπξφηεηα 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο, ε θιίκαθα ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζ’έλα ζεσξεηηθφ 

πιαίζην φπνπ νη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο ζα θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηνπ πιαηζίνπ 

απηνχ.  
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Δθηφο απφ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα, νη θιίκαθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δψζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επαηζζεζία. Χο επαηζζεζία θαιείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο θιίκαθαο 

λα ηαμηλνκεί κε αθξίβεηα ηνπο εμεηαδφκελνπο πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα 

νπνία εμεηάδνληαη αιιά θαη ηα άηνκα ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

 Δξεπλεηηθή Τπφζεζε 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε εμαθξίβσζε ησλ ςπρνκεηξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. ε εζσηεξηθή ζπλάθεηα θαη ε επίδξαζε δεκνγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ) κίαο θιίκαθαο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ αθνξά ειηθησκέλα άηνκα  θαη 

είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ Διιεληθή θνπιηνχξα. Δπηπιένλ, ειέγρνληαη ζηνηρεία 

εγθπξφηεηαο ηεο θιίκαθαο (πξνβιεπηηθή εγθπξφηεηα).  
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

ςμμεηέσονηερ 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο ζπιιέρζεζαλ δεδνκέλα απφ ηελ Κιηληθή Άλνηαο 

ηνπ ΠΑΓΝΗ θαζψο θαη απφ Κέληξα Απαζρφιεζεο Ηιηθησκέλσλ (ΚΑΠΗ). Σν δείγκα 

απαξηίδεηαη απφ 375 ειηθησκέλα άηνκα απφ ηα νπνία 157 είλαη άλδξεο θαη 218 είλαη 

γπλαίθεο. Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ ειηθία θαη ηελ 

πξνυπφζεζε λα κελ ππάξρεη δηάγλσζε γηα νπνηαδήπνηε αλνηαθή δηαηαξαρή. Πην 

θάησ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο κε ιεπηνκέξεηεο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε έξεπλα (βι. πίλαθα 5 θαη 6). 

 

Πίλαθαο 5 

Τα δημογπαθικά ζηοισεία (ηλικία, εκπαίδεςζη) ηος δείγμαηορ 

 

N 

Άνδπερ 

(157) 

 Γςναίκερ 

(218) 

 

 Μ.Ο Σ.Α Μ.Ο Σ.Α 

Ηιηθία 74,90 7,529 73,84 9,025 

Δθπαίδεπζε 8,03 4,310 6,06 2,972 
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Πίλαθαο 6 

Γημογπαθικά ζηοισεία ζςμμεηεσόνηυν (ηόπορ διαμονήρ, οικογενειακή και 

επαγγελμαηική καηάζηαζη) 

 

Δπγαλεία 

Η θιίκαθα ε νπνία ρνξεγήζεθε ζην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη 

βαζηζκέλε ζηελ θιίκαθα επηθνπξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Lawton- Brody (1969), 

νλνκάδεηαη «The Greek Everyday Function Scale- GEFS) θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ειηθησκέλσλ αηφκσλ. Δίλαη ζχληνκε, 

θαηαλνεηή θαη πεξηιακβάλεη 12 εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σα εξσηήκαηα αθνξνχλ ηηο πην θάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

 Δξγαζηαθή Απφδνζε 

 Κνηλσληθή Γξαζηεξηφηεηα 

 Υξήζε Σειεθψλνπ 

 Αγνξέο / Φψληα 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΑΝΓΡΔΣ (157)  

 

ΓΥΝΑΙΚΔΣ (218) 

 

 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ(%) πρλφηεηα Πνζνζηφ(%) 

ΣΟΠΟ ΓΙΑΜΟΝΗ 

Αγξνηηθή πεξηνρή  

Ηκηαζηηθή 

Αζηηθή 

 

 35                         

 43                         

 79                         

 

22,3% 

27,4% 

50,3% 

 

57 

50 

111 

                 

26,1%                  

22,9%              

50,9% 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Άγακνο 

Έγγακνο 

Έγγακνο κε παηδηά 

Υσξηζκέλνο / ρήξνο 

 

2 

11 

109 

18 

 

1,3 

7,0 

69,4 

11,5 

 

3 

8 

103 

79 

 

1,4 

3,7 

47,2 

36,2 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Αγξφηεο / Δξγάηεο 

Δπηρεηξεκαηίαο 

Άλεξγνο  

Δθπαηδεπηηθφο  

Οηθηαθά  

Παξαταηξηθά  

ηξαηησηηθφο / ψκαηα Αζθαιείαο  

Δπηζηήκνλαο 

 

37 

9 

-                   

3 

1                        

- 

8  

7                     

 

 

23,6 

5,7 

- 

1,9 

,6 

- 

5,1 

4,5 

 

64 

6 

1 

1 

73 

1 

- 

- 

 

29,4 

2,8 

,5 

,5 

33,5 

,5 

- 

- 
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 Λήςε Σξνθήο 

 Πξνεηνηκαζία Φαγεηνχ 

 Έλδπζε /Πξνζσπηθή Τγηεηλή 

 Ννηθνθπξηφ 

 Πιχζηκν Ρνχρσλ 

 Υξήζε Μέζσλ Μαδηθήο 

Μεηαθνξάο 

 Ιαηξηθέο Δπηζθέςεηο 

 Δπζχλε Λήςεο Φάξκαθσλ 

 Γηαρείξηζε Οηθνλνκηθψλ 

 

Σηο πιείζηεο θνξέο ε θιίκαθα ζπκπιεξψζεθε απφ ηα ίδηα ηα άηνκα ππφ κνξθή 

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Οη απνθξίζεηο θπκάλζεθαλ απφ 0 έσο 4 θαη απφ 0 έσο 5. Οη 

επηινγέο απφθξηζεο πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ηνπ επηπέδνπ 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ νξζφηεξε 

αμηνιφγεζε θαη ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ πνπ ζα νθείινληαη ζηελ 

ειιηπή πεξηγξαθή.  

Η GEFS ιεηηνπξγεί σο δηρνηνκηθή θιίκαθα κε βαζκνινγίεο πνπ θπκαίλνληαη 

απφ 1.0 πνπ εξκελεχεηαη σο «πιήξε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα», δειαδή ην άηνκν έρεη 

πιήξε αλεμαξηεζία γηα ηελ δηεθπαηξέσζε θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, κέρξη 0.0 

πνπ ζεκαίλεη φηη έρεη νιηθή εμάξηεζε απφ ηξίηνπο.  

Μεγάιε πξνζνρή δφζεθε θαη ζηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο, πνπ ήηαλ 

δηαθνξεηηθφο γηα θάζε θχιν. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έγηλε απηφο ν δηαρσξηζκφο ήηαλ 

γηα λα απνθιεηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλήζσο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

άλδξεο θαη απφ γπλαίθεο ζηελ ειιεληθή θνπιηνχξα. Γηα παξάδεηγκα, ζην εξψηεκα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πιχζηκν ησλ ξνχρσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ αλδξψλ, ε απφθξηζε 

ηηο πιείζηεο θνξέο, φηαλ ππάξρεη ζχδπγνο ζην ζπίηη, είλαη αξλεηηθή. Αλ δελ γηλφηαλ 

απηφο ν δηαρσξηζκφο, ζα επεξέαδε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα γηα ην επίπεδν 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο.  
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Γιαδικαζία 

Οη ζπλεληεχμεηο δηεμάγνληαλ ζην ρψξν ηεο θιηληθήο ή ζην ΚΑΠΗ κεηά απφ 

πξνθαζνξηζκέλν ξαληεβνχ, θπξίσο ηηο πξσηλέο ψξεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φκσο 

φπνπ ε ζπλάληεζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο ππήξμε αδχλαηε, 

πξαγκαηνπνηνχηαλ κέζσ ηειεθψλνπ ή κέζσ ειεθηξνληθήο ζπκπιήξσζεο. Βέβαηα 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάζηεθε απηφ, ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηλφηαλ 

κε κεγάιε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ. Η ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηνχηαλ ζ’ έλα 

απνκνλσκέλν δσκάηην κ’ έλα άηνκν θάζε θνξά, κε ηε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηεο 

ζπλέληεπμεο λα θπκαίλεηαη απφ 8 κέρξη 15 ιεπηά. 

Πξνηνχ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηεο θιίκαθαο, ν ζπλεληεπθηήο 

θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη καδί κε ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν έλα πξσηφθνιιν ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηα δεκνγξαθηθά ηνπ ζηνηρεία. 

Η δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηεο θιίκαθαο ζπλίζηαηαη ζηελ εθθψλεζε ησλ 

εξσηήζεσλ απφ ηνλ ζπλεληεπθηή θαη ζηελ επηινγή ηεο αθξηβέζηεξεο θαη πην 

αληηπξνζσπεπηηθήο απάληεζεο απφ ην πξφζσπν. Η θχξηα νδεγία δηαηππψλεηαη σο 

εμήο: «Πην θάησ ζα ζαο δνζνχλ θάπνηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ζαο. Δζείο θαιείζηε λα επηιέμεηε κε φζν ην δπλαηφ 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεχεη». ηελ πεξίπησζε πνπ 

ην άηνκν δελ κπνξεί λα αμηνινγήζεη κε ζηγνπξηά, ηφηε ηνπ δεηείηαη ε ιεπηνκεξήο 

πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο έηζη ψζηε ν ζπλεληεπθηήο λα αμηνινγήζεη κε φζν ην 

δπλαηφ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηνλ βαζκφ ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Η δηαηχπσζε ζ’ 

απηή ηελ πεξίπησζε είλαη: «Θα ήζεια λα κνπ πεξηγξάςεηε κε φζν πην πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο κπνξείηε ηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγεηαη ε Υ δξαζηεξηφηεηα γηα λα 

πεηχρνπκε κηα αθξηβή απάληεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλφηεηαο». 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Αλαιχζεθαλ θαη ζπζρεηίζζεθαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αηφκσλ πνπ 

αμηνινγήζεθαλ, κε ηελ ζπλνιηθή ηνπο βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα GEFS. Πην 

αλαιπηηθά εθηηκήζεθε ε πηζαλφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο 

ζηελ θιίκαθα GEFS, παξνπζία ησλ παξαθάησ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ:  

 θχιν 

 ειηθία 

 εθπαίδεπζε 

Ο ππνινγηζκφο γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε δπν ηξφπνπο: 

 Pearson Correlation, φπνπ εμεηάδεηαη ε ζρέζε δπν κεηαβιεηψλ ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε θάπνηνο άιινο παξάγνληαο ν νπνίνο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηε ζρέζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

 Partial Correlation, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο παξεκβνιήο κηαο ηξίηεο 

κεηαβιεηήο ζηε ζρέζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. 

Δπηπιένλ, εθηηκήζεθε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζρεηίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηεο θιίκαθαο GEFS, κε ηελ απφδνζε ζε δχν θιίκαθεο γεληθήο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο 

(TYM θαη MMSE)θαη αλ δηαθέξεη κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε βάζε ην πξφγξακκα S.P.S.S. v 

20. Γηα ηηο ζπζρεηίζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ηνπ Pearson ( r) θαζψο θαη 

δείθηεο κεξηθήο ζπλάθεηαο (π.ρ. ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο κε ειηθία ειέγρνληαο γηα ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν). Η εζσηεξηθή ζπλάθεηα ηεο θιίκαθαο GEFS εμεηάζζεθε κε ηνλ 

δείθηε Cronbach’s α (Alpha). 
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 Αμηνπηζηία – Δζσηεξηθή πλνρή 

Η  εζσηεξηθή ζπλνρή, ε νπνία ειέγρζεθε γηα θάζε θχιν μερσξηζηά, θαίλεηαη λα 

είλαη επαξθήο θαη γηα ηηο γπλαίθεο (a = ,85), αιιά θαη γηα ηνπο άλδξεο (a= ,76). Αμίδεη 

βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη ν έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ πεξηειάβαλε φιεο ηηο 

ππνθιίκαθεο ηεο GEFS. Σν γεγνλφο απηφ εληνχηνηο, δελ δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα 

ηελ αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο, κηαο θαη απηή βαζίδεηαη ζε κηα δηαδεδνκέλε θαη 

αμηφπηζηε θιίκαθα ιεηηνπξγηθφηεηαο απηή ησλ Lawton –Brody. Σν ελ ιφγσ εξγαιείν, 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη 

σο επί ην πιείζηνλ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ θαηαζθεπή πιεζψξαο άιισλ θιηκάθσλ. 

Πίλαθαο 7 

Η εκηίμηζη ηηρ εζυηεπικήρ ζςνάθειαρ ηηρ κλίμακαρ λειηοςπγικόηηηαρ με βάζη 

ηον δείκηη αξιοπιζηίαρ Cronbach’s α 

Φύλο Άνδπερ Γςναίκερ 

Cronbach’s α ,763 ,857 

 

 Δπηδξάζεηο δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ 

ηηο γπλαίθεο δελ βξέζεθε νπζηαζηηθή ζρέζε κεηαμχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη 

βαζκνινγίαο ζηελ θιίκαθα (r= ,09, p > ,187), ελψ, φπσο αλακελφηαλ ε (αξλεηηθή) 

ζρέζε βαζκνινγίαο κε ηελ ειηθία θπκάλζεθε ζε κέηξην επίπεδν ( r = -,51, p=,0001). 

Όζνλ αθνξά ηνπο άλδξεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ρακειή ζπλάθεηα ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κε ηε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα, πνπ φκσο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (r = ,28, p = ,0001). Η (αξλεηηθή) ζρέζε «ειηθίαο – βαζκνινγίαο ζηελ 

θιίκαθα» εθηείλεηαη θαη ζηνπο άλδξεο ζε ρακειφ επίπεδν (r = -,37, p = ,0001).  
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Πίλαθαο 8α 

Σςνηελεζηήρ ζςζσέηιζηρ μεηαξύ ηυν μεηαβληηών εκπαίδεςζη, ηλικία και κλίμακαρ 

λειηοςπγικόηηηαρ (GEFS)για ηιρ γςναίκερ 

 

 

Δκπαίδεςζη Ηλικία GEFS 

Δθπαίδεπζε 1 -,131 ,090 

Ηιηθία  -,131 1 -,518** 

GEFS ,090 -,518** 1 

Σημείυζη. *p<0.01 

**Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (2- tailed). 

 

Πίλαθαο 8β 

Σςνηελεζηήρ ζςζσέηιζηρ μεηαξύ ηυν μεηαβληηών εκπαίδεςζη, ηλικία και κλίμακαρ 

λειηοςπγικόηηηαρ (GEFS)για ηοςρ άνδπερ 

 

 

 

Δκπαίδεςζη Ηλικία GEFS 

Δθπαίδεπζε 1 -,301** ,286** 

Ηιηθία  -,301** 1 -,377** 

GEFS ,286** -,377** 1 

Σημείυζη. *p<0.05. **p<0.01 

*Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (2-tailed). 

**Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (2- tailed). 

 

Με δεδνκέλε ηε κέηξηα αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ειηθίαο 

θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηδηαίηεξα ζηνπο άλδξεο (r=-,-30, p=,0001),ζηηο 

γπλαίθεο(r=,-13, p=,05), ππνινγίζηεθαλ δείθηεο κεξηθήο ζπλάθεηαο κεηαμχ 
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βαζκνινγίαο ζηελ θιίκαθα θαη ειηθίαο /κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ειέγρνληαο γηα ηξίηε 

κεηαβιεηή.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφζεζε φηη ε ειηθία 

επεξεάδεη ηε ζρέζε «βαζκνινγίαο – κνξθσηηθνχ επηπέδνπ», δελ πξνθχπηεη θάπνηα 

αμηνπξφζεθηε ζρέζε ζηηο γπλαίθεο (r= ,02, p= , 02) θαη ζηνπο άλδξεο είλαη ακειεηέα 

(r=,19, p= 01).   

Αληίζηνηρα, ν δείθηεο κεξηθήο ζπλάθεηαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζηε ζρέζε «ειηθίαο θαη βαζκνινγίαο ζηελ θιίκαθα» θαηέδεημε 

κέηξηαο ηάμεο (αξλεηηθή) ζπζρέηηζε (r=,-51, p = ,0001) γηα ηηο γπλαίθεο,  ελψ ζηνπο 

άλδξεο ε ζρέζε απηή ήηαλ ρακειφηεξε (r= ,-31, p= ,0001).  

 

Πίλαθαο 9α 

Σςνηελεζηήρ μεπικήρ ζςζσέηιζηρ μεηαξύ ηυν μεηαβληηών ηηρ  εκπαίδεςζηρ και 

ηηρ κλίμακαρ λειηοςπγικόηηηαρ(GEFS) με μεηαβληηή ελέγσος ηην ηλικία ζηιρ γςναίκερ 

  Δκπαίδεςζη GEFS 

Ηιηθία Δθπαίδεπζε Γείθηεο 

ζπζρέηηζεο 

1,000 ,026 

GEFS Γείθηεο 

ζπζρέηηζεο 

,026 1,000 

 

Πίλαθαο 9β 

Σςνηελεζηήρ μεπικήρ ζςζσέηιζηρ μεηαξύ ηυν μεηαβληηών ηηρ εκπαίδεςζηρ και ηηρ 

κλίμακαρ λειηοςπγικόηηηαρ(GEFS) με μεηαβληηή ελέγσος ηην ηλικία ζηοςρ άνδπερ 

 

 

 Δκπαίδεςζη GEFS 

Ηιηθία Δθπαίδεπζε Γείθηεο 

ζπζρέηηζεο 

1,000 ,195 

GEFS Γείθηεο 

ζπζρέηηζεο 

,195 1,000 
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Πίλαθαο 10α 

Σςνηελεζηήρ μεπικήρ ζςζσέηιζηρ μεηαξύ ηυν μεηαβληηών ηηρ ηλικίαρ και ηηρ 

κλίμακαρ λειηοςπγικόηηηαρ(GEFS) με μεηαβληηή ελέγσος ηην εκπαίδεςζη ζηιρ γςναίκερ 

 

Πίλαθαο 10β 

Σςνηελεζηήρ μεπικήρ ζςζσέηιζηρ μεηαξύ ηυν μεηαβληηών ηηρ ηλικίαρ και ηηρ 

κλίμακαρ λειηοςπγικόηηηαρ(GEFS) με μεηαβληηή ελέγσος ηην εκπαίδεςζη ζηοςρ άνδπερ 

 

Πέξα απφ ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ηψξα, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηπιένλ αλαιχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ελδερφκελε 

επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο ειηθίαο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θιίκαθαο, γηα θάζε θχιν μερσξηζηά. χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ, φινη νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί δείθηεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επίδξαζε 

ηεο κφξθσζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ήηαλ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, πνιχ ρακεινχ 

επηπέδνπ, κε εχξνο απφ (r=,13) κέρξη (r=,21) ζηηο γπλαίθεο θαη (r=,16) κέρξη (r=,27) 

 

 

 

 Ηλικία GEFS 

Δθπαίδεπζε  Ηιηθία Γείθηεο 

ζπζρέηηζεο 

1,000 -,513 

GEFS Γείθηεο 

ζπζρέηηζεο 

-,513 1,000 

 

 

 

 Ηλικία GEFS 

Δθπαίδεπζε  Ηιηθία Γείθηεο 

ζπζρέηηζεο 

1,000 -,319 

GEFS Γείθηεο 

ζπζρέηηζεο 

-,319 1,000 
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ζηνπο άλδξεο. Αληηζέησο, ε ζρέζε «ειηθίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ» θπκάλζεθε απφ 

(αξλεηηθά) κεδεληθά π.ρ. (r=-,19), κέρξη κέηξηα π.ρ. (r=-,50) επίπεδα ζηηο γπλαίθεο. Οη 

κέηξηεο (αξλεηηθέο) ζρέζεηο εκθαλίζηεθαλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλδξψλ θαη 

θηλήζεθαλ απφ (r=,-23) έσο (r= - ,38). ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ειηθία ζε θάζε 

θχιν.  

Ο πίλαθαο 12 απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πνπ δηεμήρζεη γηα λα 

εληνπηζζεί εάλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ 

θιίκαθα, κε θιίκαθεο νη νπνίεο κειεηνχλ ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα ( TYM, MMSE,). 

χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ζηηο γπλαίθεο, εκθαλίδεηαη κέηξηα ζπζρέηηζε 

(r=,39, p= ,004), κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ θιίκαθα GEFS θαη ηεο θιίκαθαο 

TYM. Δπηπιένλ, φπσο δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα δελ ππάξρεη θάπνηα 

αμηφινγε ζρέζε (r=,11, p =,564) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ θιίκαθα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θιίκαθαο MMSE. ηελ πεξίπησζε ησλ αλδξψλ θαη νη δπν 

ζρέζεηο είλαη αμηνπξφζεθηεο (r=,70, p=,015 θαη r=,66, p= ,0001, αληίζηνηρα). 
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Πίλαθαο 11 

Σςνηελεζηήρ ζςζσέηιζηρ μεηαξύ ηυν μεηαβληηών ηηρ εκπαίδεςζηρ και ηηρ ηλικίαρ και 

ηυν ςποκλιμάκυν ηηρ κλίμακαρ λειηοςπγικόηηηαρ 

  Δκπαίδεςζη Ηλικία 

Δξγαζία Άλδξεο - - 

Γπλαίθεο - -,190** 

Κνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα Άλδξεο - -,352** 

Γπλαίθεο ,181** -,217** 

Υξήζε ηειεθψλνπ Άλδξεο ,264** -,355** 

Γπλαίθεο ,215** -,251** 

Αγνξέο / Φψληα Άλδξεο ,192* - 

Γπλαίθεο - -,441* 

Πξνεηνηκαζία θαγεηνχ Άλδξεο - - 

Γπλαίθεο - -,365** 

Έλδπζε/ πξνζσπηθή πγηεηλή Άλδξεο ,205* -,246** 

Γπλαίθεο  -,168* 

Ννηθνθπξηφ Άλδξεο  - 

Γπλαίθεο  -,421** 

Πιχζηκν ξνχρσλ Άλδξεο - - 

Γπλαίθεο -,163* -,369** 

Υξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο Άλδξεο ,162* -,389** 

Γπλαίθεο ,135* -,508** 

Ιαηξηθέο επηζθέςεηο Άλδξεο ,273** -,308** 

Γπλαίθεο ,165* -,435** 

Δπζχλε ιήςεο θαξκάθσλ Άλδξεο - -,231** 

Γπλαίθεο - -,280** 

Γηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ Άλδξεο - -,246** 

Γπλαίθεο 205** -,228** 

Σημείυζη. *p<0.05. **p<0.01 

*Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (2-tailed). 

**Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (2- tailed). 
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Πίλαθαο 12 

Σςνηελεζηήρ ζςζσέηιζηρ μεηαξύ ηηρ κλίμακαρ λειηοςπγικόηηηαρ(GEFS) και ηυν 

κλιμάκυν γνυζηικήρ ικανόηηηαρ TYM και MMSE 

 GEFS TYM MMSE 

GEFS Γείθηεο 

ζπζρέηηζεο 

Άλδξεο 1 ,666** ,707* 

Γπλαίθεο 1 ,395** ,110 

TYM Γείθηεο 

ζπζρέηηζεο 

Άλδξεο ,666* 1 ,888** 

Γπλαίθεο ,395** 1 ,507** 

MMSE Γείθηεο 

ζπζρέηηζεο 

Άλδξεο ,707* ,888* 1 

Γπλαίθεο ,110 ,507** 1 

Σημείυζη. *p<0.05. **p<0.01 

*Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.05 (2-tailed). 

**Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01 (2- tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γπάθημα 1. Πξφβιεςε ηεο ζρέζεο κεηαμχ θιίκαθαο ιεηηνπξγηθφηεηαο(FAS_Ratio)κε 

ηελ θιίκαθα γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο (TYMTOTAL) γηα ηηο γπλαίθεο. 
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Γπάθημα 2. Πξφβιεςε ηεο ζρέζεο κεηαμχ θιίκαθαο ιεηηνπξγηθφηεηαο(FAS_Ratio)κε 

ηελ θιίκαθα γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο (TYMTOTAL) γηα ηνπο άλδξεο. 

 

ΤΕΖΣΖΖ 

ηελ παξνχζα έξεπλα ν ζηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ζηνηρεησδψλ ςπρνκεηξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο θιίκαθαο ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ειηθησκέλνπο, 

πξνζαξκνζκέλεο ζηελ Διιεληθή θνπιηνχξα θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ ηεο 

εγθπξφηεηαο ηεο. Έηζη ινηπφλ, εμεηάζακε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζηελ 

θιίκαθα GEFS γηα θάζε θχιν μερσξηζηά κε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε 

ειηθία θαη ε εθπαίδεπζε. Έπεηηα αμηνινγήζεθε ε ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο θιίκαθαο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο κε άιιεο θιίκαθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ησλ MMSE θαη TYM.  

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ πνηθίια ζπκπεξάζκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε φηη αθνξά ηε κφξθσζε, ζηηο γπλαίθεο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη 
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ε απφδνζε ζηελ θιίκαθα ιεηηνπξγηθφηεηαο ελ αληηζέζεη κε ηνπο άλδξεο. Οη Keddie, 

Peek, Markides (2005) παξφιν αζρνιήζεθαλ κε ηνλ γεληθφηεξν πιεζπζκφ θαη φρη 

κεκνλσκέλα κε ην θχιν θαίλεηαη πσο θαηαιήγνπλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, ηα απνηειέζκαηα καξηπξνχλ φηη ππάξρεη ζπλάθεηα 

ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο, κε ηε ζρέζε απηή λα είλαη αληηζηξφθσο 

αλάινγε. Απηφ ζεκαίλεη, φηη θαη γηα ηα δπν θχια, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ηφζν ρακειφηεξα ζα είλαη ηα ζθνξ ηνπο ζηελ θιίκαθα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ππάξρεη ζρεηηθή 

ζπκθσλία ζην γεγνλφο φηη ε ειηθία επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ 

αξλεηηθά (Bowling & Grundy, 1997). Αλαπφθεπθηα, φζν ηα άηνκα κεγαιψλνπλ ε 

απφδνζή ηνπο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν κεηψλεηαη θαη ζηα δπν θχια, κε ηηο γπλαίθεο λα 

δέρνληαη ηηο κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο (Melzer, McWilliams, Brayne, Johnson, Bond, 

2000). Φαίλεηαη πσο νη απφςεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

ιεηηνπξγηθήο έθπησζεο δηράδνληαη. Δλψ θάπνηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη 

ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο, φηη δειαδή φζν 

απμάλεηαη ε ειηθία, παξαηεξείηαη θαη κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθή έθπησζε, θάπνηεο 

άιιεο ηζρπξίδνληαη φηη ε ζρέζε απηή είλαη αδχλακε (Holstein, Avlund, Due, 

Martinussen, & Keiding, 2006). 

 Έιεγρνο ηνπ δείθηε ζπζρέηηζεο έγηλε επίζεο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα 

κεκνλσκέλα, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

θαη ειηθίαο θαη αλ απηή δηαθέξεη αλάινγα κε ην θχιν. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 11 γηα ηα απνηειέζκαηα ζηηο γπλαίθεο θαη ηνπο 

άλδξεο αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ε κφξθσζε ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο 

γπλαίθεο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ, ησλ κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο αιιά θαη κε ηηο ηαηξηθέο επηζθέςεηο. Δπνκέλσο, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην 



 44 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ηφζν θαιχηεξα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη νη πην πάλσ 

δξαζηεξηφηεηεο. Η ειηθία ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, ηε 

ρξήζε ηειεθψλνπ, ηελ έλδπζε, ηε ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, ηηο ηαηξηθέο 

επηζθέςεηο, ηελ επζχλε ιήςεο θαξκάθσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζηα 

δπν θχια. Απηή ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ππνδειψλεη φηη φζν πην ειηθησκέλα είλαη ηα 

άηνκα, ηφζν δπζθνιφηεξε ζα είλαη ε δηεθπαηξέσζε ησλ πην πάλσ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

ζρέζε κε άιιεο. Οη γπλαίθεο, εθηφο απφ ηελ επηξξνή ηεο ειηθίαο ζηηο πην πάλσ 

δξαζηεξηφηεηεο, βξέζεθε φηη επεξεάδνληαη αξλεηηθά θαη ζε άιιεο ππνθιίκαθεο φπσο 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ, ζηηο αγνξέο, ζην λνηθνθπξηφ θαη ζην πιχζηκν ησλ 

ξνχρσλ. Καη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ε αχμεζε ηεο ειηθίαο δπζρεξαίλεη ηε δηεμαγσγή 

απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηνπο δείθηεο κεξηθήο ζπζρέηηζεο θαηέδεημαλ φηη παξφιν 

πνπ ε ειηθία επεξεάδεη ηε ζρέζε «κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο», κφλν ζηνπο άλδξεο, ε κφξθσζε επηδξά ζηε ζρέζε «ειηθίαο θαη 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο» θαη ζηα δπν θχια. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ππνζέηνπκε 

ινηπφλ φηη φζν πην ειηθησκέλα είλαη ηα άηνκα, απφ ηε κία ζα έρνπλ κεησκέλε 

απφδνζε ζηελ θιίκαθα θαη απφ ηελ άιιε ην πην πηζαλφ είλαη φηη ζα έρνπλ θαη 

ρακειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο.  

ηελ πξνζπάζεηα καο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνγλσζηηθήο εγθπξφηεηαο θξίζεθε 

ζθφπηκε ε δηελέξγεηα ζπζρεηηζηηθψλ αλαιχζεσλ κεηαμχ ηεο θιίκαθαο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δπν θιηκάθσλ νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα. 

ηα απνηειέζκαηα (ζεηηθή) ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο θιίκαθαο GEFS θαη MMSE είλαη 

αμηνπξφζεθηε κφλν ζηνπο άλδξεο. Αληηζέησο, ε θιίκαθα TYM ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά 

θαη κε ηα δπν θχια. πγθξηηηθά, ε ζρέζε ζηνπο άλδξεο είλαη αμηνπξφζεθηε ελψ ζηηο 

γπλαίθεο είλαη ρακειή. Η χπαξμε ζηελφηεξεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο θιίκαθαο 
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ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο γλσζηηθήο θιίκαθαο (TYM) θαη ζηα δπν θχια είλαη πηζαλφ 

λα βαζίδεηαη ζηελ κεγαιχηεξε επαηζζεζία ηεο θιίκαθα απηήο ζηελ εθηίκεζε 

γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ απ’ φηη ε θιίκαθα MMSE. Δπηπιένλ, ε χπαξμε ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απηψλ ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο 

ζεκαίλεη πσο ζε κηα λεπξνςπρνινγηθή αμηνιφγεζε ε θαιή απφδνζε ζηε κία θιίκαθα 

ζα ζρεηίδεηαη κε ηα πςειά ζθνξ ζηελ άιιε. Η ζρέζε ιεηηνπξγηθψλ θαη γλσζηηθψλ 

ειιεηκκάησλ επαιεζεχεηαη θαη ζηελ επξχηεξε βηβιηνγξαθία (Farias et al., 2009). 

Δίλαη μεθάζαξν φηη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα είλαη ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα (Farias et al., 2009. Royall, Palmer, Chiodo, 

& Polk, 2005). Δπηπιένλ, θαίλεηαη πσο ηα ήπηα γλσζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ειιείκκαηα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζαλ πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο, κηαο θαη ζπλδένληαη κε 

ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο λφζνπ Alzheimer (Duke & Kaszniak, 2000. Royall et al., 

2005. Boyle, Cohen, Paul, Moser, & Gordon, 2002).  

Οη πεξηνξηζκνί ζ’ απηή ηελ έξεπλα αθνξνχλ ζηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 

απηφ-αλαθνξάο. Απηφ ην κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζε πιήζνο άιισλ 

κειεηψλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία δεηνχλ απφ ηα ίδηα ηα άηνκα λα 

αμηνινγήζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα, είλαη επηξξεπή ζε ζθάικαηα, θαζψο 

πξνθαινχλ ζεκαληηθέο ζηξεβιψζεηο ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηε κε αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε θαη ηελ εμαγσγή 

ιαλζαζκέλσλ απνηειεζκάησλ.  

Άιινο έλαο πεξηνξηζκφο αθνξά ηε ρξήζε ζχληνκσλ, αληρλεπηηθψλ εξγαιείσλ 

(MMSE, TYM) πνπ ζθνπφ έρνπλ κφλν ηελ εθηίκεζε ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θη φρη ηελ ελδειερή λεπξνςπρνινγηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία 

δηαθξίλεηαη απφ ζεκαληηθά πςειφηεξε επαηζζεζία. Δπνκέλσο αλακέλεηαη φηη ε 
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ζρέζε κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ λνεηηθνχ δπλακηθνχ ππνεθηηκήζεθε ζηα 

ηξέρνληα επξήκαηα.   

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Η λεπξνςπρνινγηθή αμηνιφγεζε κέζα απφ ηε ρξήζε δηαθφξσλ θιηκάθσλ 

απνηειεί θχξηα θαη ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο (γηαηξνί, 

ςπρνιφγνη θ.η.ι.) γηα ηε δεκηνπξγία ζρεδίνπ παξέκβαζεο θαη ζεξαπείαο αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αλζξψπνπ (Collo & Feigin, 2006). Μέξνο ηεο 

λεπξνςπρνινγηθήο αμηνιφγεζεο απνηειεί θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ 

ιεηηνπξγηθφηεηαο / αληθαλφηεηαο. Οη θιίκαθεο νη νπνίεο δίλνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

πιεξνθνξίεο θαηαιακβάλνπλ πςειή ζέζε ζηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο γηα ηα ειηθησκέλα άηνκα κε αλνηαθέο δηαηαξαρέο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ζηα 

άηνκα κε αλνηαθέο δηαηαξαρέο ζπλππάξρνπλ ηφζν γλσζηηθά, φζν θαη ιεηηνπξγηθά 

ειιείκκαηα.   

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ θιηκάθσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο, φηαλ ρνξεγνχληαη ζε 

ειηθησκέλα άηνκα κε ηέηνηεο δηαηαξαρέο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ παξφληνο 

επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο ηνπο, πεξηνξίδνληαο παξάιιεια ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο, έρνληαο ππφςε ην επίπεδν 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο αηφκνπ, κπνξνχλ πνιχ πην εχθνια λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

νινθιεξσκέλν ζρέδην ζεξαπείαο θαη θξνληίδαο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ. Παξφιν 

πνπ ε ζεξαπεία δελ απνηειεί ξεαιηζηηθφ ζηφρν ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη 

κηθξέο αιιαγέο κπνξεί λα ζπληειέζνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Έηζη, 

γίλεηαη κηα ζηνρεπκέλε παξέκβαζε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ γηα ηελ 

επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. ε θαηνπηλφ ζηάδην νη θιίκαθεο απηέο κπνξνχλ 

λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ βειηίσζε ή ηε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 
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πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έηζη ψζηε αλ ρξεηαζηεί λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζην ζρέδην ηεο 

παξέκβαζεο (Das Nair, Moreton, & Lincoln, 2011).  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ γλσζηηθνί ηνκείο θαίλεηαη λα ζπληεινχλ ζηελ 

εκθάληζε ιεηηνπξγηθψλ ειιεηκκάησλ ζηα άηνκα κε άλνηα. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππάξρνπλ ζνβαξά γλσζηηθά ειιείκκαηα, νη θιίκαθεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ εκκέζσο ηνπ βαζκνχ γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

(Σζνιάθε, 1998). 

Η θαιή πνηφηεηα δσήο δελ αθνξά φκσο κφλν ηνπο αζζελείο, αιιά θαη απηνχο 

πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε θξνληίδα ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ 

ηε ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο γηα ηνπο αζζελείο, έρνπλ ζεκαληηθφ 

φθεινο θαη γηα ηα άηνκα ηα νπνία θξνληίδνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ηνπο 

ειηθησκέλνπο. Η ζπλερήο θξνληίδα ησλ αηφκσλ κε άλνηα πξνθαιεί ζηξεο ζηνπο 

θξνληηζηέο κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. Δίλαη ινηπφλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ηα άηνκα θξνληηζηέο λα γλσξίδνπλ επαθξηβψο ην επίπεδν ιεηηνπξγηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ επηβιέπνπλ γηα λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηελ 

απαηηνχκελε βνήζεηα. Ο ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ελφο αζζελνχο 

εμαιείθεη ην ζηξεο θαη ην άγρνο πνπ επσκίδεηαη ν θξνληηζηήο απφ ηελ έιιεηςε 

ελεκέξσζεο γηα ηνλ βαζκφ βνήζεηαο πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη.  

Υξεηάδεηαη φκσο λα ζίμνπκε θη έλα άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

θιίκαθαο θαη εδψ ηίζεηαη ην εξψηεκα «πνηνο ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο. Απφ ην ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο ζπκπεξαίλνπκε πσο είλαη πην ζεκαληηθφ θαη κεζνδνινγηθά νξζφηεξν 

ηα δεδνκέλα λα ζπιιέγνληαη απφ ηνπο θξνληηζηέο θαη φρη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα κε 

αλνηαθέο δηαηαξαρέο. Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ηα άηνκα απηά δελ αμηνινγνχλ κε ηξφπν 

αληηθεηκεληθφ ηηο δπλαηφηεηεο ή ηα ειιείκκαηα πνπ έρνπλ, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 
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απηνγλσζίαο ε νπνία νθείιεηαη ζε γλσζηηθά ειιείκκαηα. Λακβάλνληαο ππφςε ην πην 

πάλσ, πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ζηελ παξνχζα έξεπλα ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ 

απηναλαθνξάο απνηειεί έλα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο.  

πκπεξαζκαηηθά, νη θιίκαθεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαίλεηαη πσο κε ην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ, ηελ αχμεζε ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία αιιά θαη κε ην 

έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο επηζηήκεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ αηφκσλ 

απηψλ, θαηαθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξν έδαθνο ζηελ θιηληθή πξαθηηθή. Γελ ππάξρεη 

ακθηβνιία φηη κπνξνχλ λα καο δψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ, εηδηθφηεξα απηψλ κε άλνηα, παξά 

άιισλ αηφκσλ κε θπζηνινγηθή γήξαλζε. Δθηφο φκσο απ’ απηφ, ππάξρεη θαη ε άπνςε 

φηη νη θιίκαθεο απηέο κπνξνχλ ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δψζνπλ εμίζνπ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζθνπνχο πξφιεςεο ζε 

λεφηεξα άηνκα, ζηα νπνία εκθαλίδνληαη γλσζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ειιείκκαηα πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηε κεηέπεηηα αλάπηπμε άλνηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., & Nolen-Hoeksema, S. 

(2003). Διζαγυγή ζηην Χςσολογία ηος Hilgard. Σφκνο Α. Αζήλα: Παπαδήζεο. 

Baddeley, A.D. (1992). Working Memory. Science, 255, 556-559.  

Baddeley, A.D., & Hitch, G.J. (1974). Working memory. In Bower, G. (ed.), Recent 

Advances in Learning and Motivation. London: Academic Press, III, 47–90. 

Banken, J.A. (1985). Clinical utility of considering Digits Forward and Digits 

Backward as separate components of the Wechsler Adult Intelligence Scale – 

Revised. Journal of Clinical Psychology, 41, 686-691. 

Birren, J.E., Sloane, B.R., & Cohen, G.D. (1992). Handbook of Mental Health and 

Aging. Academic Press.  

Bly, B.M. & Rumelhart, D.E. (1999). Cognitive Science. Handbook of Perception 

and Cognition. Academic Press. 

Βνζληάδνπ, . (2001). Διζαγυγή ζηη Χςσολογία. Δθδφζεηο: Gutenberg. 

Bowling, A., & Grundy, E. (1997). Activities of Daily Living: Changes in Functional 

Ability in Three Samples of Elderly and Very Elderly People. Age and ageing, 

26, 107-114.  

Boyle, P.A., Cohen, R.A., Paul, R., Moser, D., & Gordon, N. ( 2002). Cognitive and 

Motor Impairments Predict Functional Declines on Patients with Vascular 

Dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry, 17, 164-169.  

Brown, J., Pengas, G., Dawson, K., Brown, L.A., & Clatworthy, P. (2009). Self 

Administered Cognitive Screening Test (TYM) for Detection of Alzheimer’s 

Disease: Cross Sectional Study. British Medical Journal, 338, b2030.  



 50 

Collo, S.B., & Feigin, V. (2006). The Impact of Neuropsychological Deficits on 

Functional Stroke Outcomes. Neuropsychology Review, 16, 53-64. 

Craig, G. J., & Baucum, D. (2007). Η ανάπηςξη ηος ανθπώπος. Σφκνο Α. Αζήλα: 

Παπαδήζεο.  

Cullum, C.M., Paulma, R.G., Koss, E., Chapman, S.B., & Lacritz, L. (2003). 

Evaluation of Cognitive Functions. ην Weiner, M.F. & Lipton, A.M.(Δπηκ.), 

The Dementias: Diagnosis, Treatment and Research, 285-320. Washington, Dc: 

American Psychiatric Publishing. 

Das Nair, R., Moreton, B.J., & Lincoln, N.B. (2011). Rasch Analysis of the 

Nottingham Extended Activities of Daily Living Scale. Journal of 

Rehabilitation Medicine, 10, 944-950.  

Duke, L.M., & Kaszniak, A.W.(2000). Executive Control Functions in Degenerative 

Dementias: A Comparative Review. Neuropsychology Review, 10, 2, 75-99.  

Emery, O.B. (1985). Language and Aging. Experimental Aging Research, 11, 1, 3-60.  

Eysenck, M.W. (2010). Βαζικέρ απσέρ Γνυζηικήρ Χςσολογίαρ. Αζήλα: Gutenberg. 

Farias, S.T., Cahn-Weiner, D.A., Harvey, D.J., Reed, B.R., Mungas, D., Kramer, J.H., 

&Chui, H. (2009). Longitudinal Changes in Memory and Executive Functioning 

are Associated with longitudinal change in instrumental activities of daily living 

in older Adults. The Clinical Neuropsychologist, 23, 3, 446-461. 

 Farias, S.T., Mungas, D.,& Jagust, W. (2005). Degree of Discrepancy between Self 

and Other-reported Everyday Functioning by Cognitive Status: Dementia, Mild 

cognitive Impairment, and Healthy elders. International Journal of Geriatric 

Psychiatry, 827-834. 

 Garmoe,W., Newman, A.C., & O’ Connell, M. (2005). Early Self- awareness 

Following Traumatic Brain Injury. Comparison of Brain Injury and Orthopedic 



 51 

Inpatients Using the Functional Self-Assessment Scale (FSAS). The Journal of 

Head Trauma Rehabilitation, 4, 348-358. 

Gerstorf, D., Siedlecki, K.L., Tucker-Drob, E.M., & Salthouse, T.A. (2008). 

Executive Dysfunctions Across Adulthood: Measurement Properties and 

Correlates of the DEX Self – Report Questionnaire. Aging, Neuropsychology, 

and Cognition, 15,4, 424-445.  

 Harvey, P.D., Davidson, M., Powchik, P., Parrella, M., White, L., & Mohs, R.C. 

(1991). Assessment of Dementia in Elderly Schizophrenics with Structured 

Rating Scales. Schizophrenia Research, 7, 85-90. 

 Holstein, B.E., Avlund, K., Due, P., Martinussen, T., & Keiding. N. (2006). The 

Measurement of Change in Functional Ability: Dealing with Attrition and the 

Foor / Ceilling Effect.  Archives of Gerontology and Geriatrics,  43, 337-350. 

 Igor, G., & Kenneth, M.A. (2009). Neuropsychological Assessment of 

Neuropsychiatric and Neuromedical Disorders. New York: Oxford University 

Press.  

Keddie, A.M., Peek, K.M., & Markides, K.S. (2005). Variation in the Associations of 

Education, Occupation, Income, and Assets with Functional Limitations in 

Older Mexican Americans. Annals of Epidemiology, 15, 8, 579-589.  

 Κνπιάθνγινπ, Κ. (2002). Χςσομεηπία και Χςσολογική Αξιολόγηζη. Αζήλα: 

Παπαδήζε. 

Lewis, M.S., & Miller, S.L. (2006). Executive Control Functioning and Functional 

Ability in Older Adults. The Clinical Neuropsychologist, 21, 2, 274-285.   

Lezak, M.D., Howieson, M.D., & Loring, D. (2004). Νεπξνςπρνινγηθή Δθηίκεζε. 

Παηξα: Gotsis. 

Μέιινλ, Ρ. (2010). Κλινική Χςσομεηπία. Αζήλα: Πεδίν. 



 52 

Melzer, D., McWilliams, B., Brayne, C., Johnson, T., & Bond, J. (2000). 

Socioeconomic Status and the Expectation of Disability in Old Age: Estimates 

for England. Journal of Epidemiology and Community Health, 54, 286-292. 

Νηθνιφπνπινο, Γ. (2008). Γισζζηθή Αλάπηπμε. ην Νηθνιφπνπινο, Γ.(Δπηκ.), 

Γλυζζική Ανάπηςξη και Γιαηαπασέρ, 13-19. Αζήλα: Σφπνο.  

Ρνχζζνο, Π.Λ.(2011). Γνυζηική Χςσολογία: Οη βαζηθέο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο. 

Αζήλα: Σφπνο.  

Royall, D.R., Palmer, R., Chiodo, L.K., & Polk, M.J. (2005). Executive control 

Mediates Memory’s Association with Change in Instrumental Activities of 

Daily Living: The Freedom House Study. Journal of the American Geriatrics 

Society, 1, 11-17. 

Seelye, A.M., Howieson, D.B., Wild, K.V., Moore, M.M., & Kaye, J.A. (2009). 

Wechsler Memory Scale- III Faces test performance in patients with mild 

cognitive impairment and mild Alzheimer’s disease. Journal of Clinical 

Experimental Neuropsychology.  

Σάληαξνο, ., & Νηθνιάνπ, Ο. (2009). Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο: Μηα Γηεξεπλεηηθή 

Δθαξκνγή ηεο Κιίκαθαο « Behavior Rating Inventory of Executive Function 

(BRIEF) ζε Μαζεηέο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.  Χςσολογία, 16, 3, 361-378.  

Treitz, F.H., Heyder, K., & Daum, I. ( 2006). Differential Course of Executive 

Control Changes During Normal Aging. Aging. Neuropsychology and 

Cognition, 14, 4, 370-393.  

Σζνιάθε, Μ.Κ. (1998). Θέμαηα Νεςποτςσολογίαρ και Νεςποτςσολογική Δκηίμηζη. 

Θεζζαινλίθε:άθθνπια. 

Wilde, N., Strauss, E., & Tulsky, D. (2004). Memory Span on Wechsler Scales. The 

Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 



 53 

Zahodne, L.B., Bowers, D., Price, C.C., Bauer, R.M., Nisenzon, A., Foote, K.D., & 

Okun, M.S. (2011). The Case for Testing Memory With Both Stories and Word 

Lists to DBS Surgery for Parkinson’s Disease. The Clinical Neuropsychologist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 
 

Όλνκα αζζελνχο _________________Όλνκα Φξνληηζηή_______________________ 

πγγέλεηα θξνληηζηή________________________________  

Ηκεξνκ. πλέληεπμεο_____________ 

 

πλζήθεο δηαβίσζεο: Μέλεη κφλνο/ε ηνπ ρσξίο νηθηαθή βνεζφ___, κφλν/ε ηνπ κε 

νηθηαθή βνεζφ___, κε ηνλ/ηελ ζχδπγν ___, κε θάπνην απφ ηα παηδηά ηνπ ___. Κάλεη 

ρξήζε ηεο ππεξεζίαο «Βνήζεηα ζην ζπίηη»____________ 

Υξεηάζηεθε λα κεηαθνκίζεη ζην ζπίηη ησλ παηδηψλ ηνπ ψζηε λα ηνπ παξέρεηαη 

θξνληίδα_____________ 

 

Ιαηξηθφ ηζηνξηθφ: Νφζνη απφ ηηο νπνίεο πάζρεη θαηά ηελ 

εμέηαζε_____________________________________ 

 

Ύπλνο: Γπζθνιεχεηαη λα απνθνηκεζεί ην βξάδπ (ζε ζρέζε κε παιηφηεξα)_____ 

Ξππλά πνιχ λσξίηεξα απφ φηη παιηφηεξα ην πξσί ______ 

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ θνηκάηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ (ΜΟ ελφο κήλα) είλαη 

πεξίπνπ ___________ 

Ξππλά ζπρλά ζηε δηάξθεηα ηνπ βξαδηλνχ χπλνπ θαη είλαη αλήζπρνο/δπζθνιεχεηαη λα 

απνθνηκεζεί_______ 

 

 Δπγαζία 

Δάλ δελ εξγάζηεθε πνηέ (αζρνιία νηθηαθά, ζηακάηεζε ηελ εξγαζία πξηλ απφ _____ 

έηε ζηελ ειηθία ησλ _______ εηψλ θαλνληθά) πξνρσξήζηε ζηελ Δξψηεζε 2. 

 

IV. πλερίδεη λα εξγάδεηαη θαλνληθά ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο 

III. πλερίδεη λα εξγάδεηαη ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο, κε ηηο ίδηεο επζχλεο θαη 

αξκνδηφηεηεο, αιιά φρη κε πιήξεο σξάξην 

II. Δξγάδεηαη ζε άιιε ζέζε, κε κεησκέλεο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο, ιφγσ δπζθνιίαο 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο γλσζηηθέο/θνηλσληθέο απαηηήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ζέζεο 



 55 

I.   Αλαγθάζηεθε λα αιιάμεη απαζρφιεζε ιφγσ δπζθνιίαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο (εκεηψζηε πφηε_________________) 

0.   Γελ κπνξεί λα εξγαζηεί 

 

εκεηψζηε αλ εθηεινχζε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ηελ νπνία δηέθνςε ιφγσ ζσκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ____________ 

 

 Κοινυνική δπαζηηπιόηηηα 

IV. Γηαηεξεί (θαη) κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ελεξγφ θνηλσληθή δσή (ζπλαληηέηαη θαη 

επηθνηλσλεί ηειεθσληθά, ζπρλά κε άιινπο γηα δηάθνξεο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο) 

III. Γηαηεξεί (θαη) κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θάπνηεο θνηλσληθέο επαθέο αιιά κε 

δπζθνιία (αζπλέπεηα, ζπρλέο θηινληθίεο θηι) 

II. Αληαπνθξίλεηαη ζε πξνηάζεηο γηα επαθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα άιισλ, 

ρσξίο δηθή ηνπ πξσηνβνπιία (π.ρ. δηαηεξεί ζπδήηεζε κέζσ ηειεθψλνπ φηαλ ηνλ 

θαινχλ, ζπλαληηέηαη κε άιινπο κφλν κεηά απφ έληνλε/ζπζηεκαηηθή παξαίλεζε) 

I.   Γηαηεξεί ζπζηεκαηηθή επαθή θαη αιιειεπίδξαζε κφλν κε ηα πξφζσπα πνπ δνπλ 

καδί ηνπ ζην ζπίηη ή πξφζσπα ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ ηνπ θχθινπ 

0.   Γελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ζπζηεκαηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε άιια άηνκα. 

 

Παξαηεξήζεηο (π.ρ., ήηαλ αλέθαζελ κνλαρηθφ άηνκν κε ειάρηζηνπο θίινπο θαη 

πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα) 

_____________________________________________________________________ 

εκεηψζηε αλ πξαγκαηνπνηεί επαθέο δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ην ζπίηη ή ηελ απιή 

ηνπ (πρ πεγαίλεη ζην θαθελείν, ΚΑΠΗ)_____________________________ 

εκεηψζηε αλ έρεη πνηέ ράζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ (ζην ρψξν) ζηε δηάξθεηα 

εμφδνπ απφ ην ζπίηη______ (λα ζπλππνινγηζηεί ζηηο εξσηήζεηο 4 θαη 10) 

 Υπήζη Σηλεθώνος 

IV. Κάλεη θιήζεηο κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπιία, ρσξίο βνήζεηα, ζε γλσζηνχο 

αξηζκνχο (γηα ζπδήηεζε/θνηλσληθή επαθή κε ζπγγελείο θαη θίινπο) ΚΑΙ αλαδεηά 

αξηζκνχο ηειεθψλνπ (ζε θαηάινγν ή αηδέληα) θάλνληαο θιήζεηο απηφλνκα γηα 

θαζεκεξηλά δεηήκαηα θαη αλάγθεο 
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III. Υεηξίδεηαη ην ηειέθσλν κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπιία ΜΟΝΟ φηαλ παξαζηεί 

αλάγθε, αλαδεηά αξηζκνχο ηειεθψλνπ (ζε θαηάινγν ή αηδέληα) θαη πιεθηξνινγεί 

ην ζσζηφ αξηζκφ 

II.   Παίξλεη ιίγνπο κφλν αξηζκνχο πνπ γλσξίδεη θαιά. 

I.   Απαληά ζην ηειέθσλν ΑΛΛΑ δελ θάλεη θιήζεηο (παίξλνληαο ν/ε ίδηνο/α ηνλ 

αξηζκφ). 

0.   Γελ ρξεζηκνπνηεί ην ηειέθσλν θαζφινπ. 

 

Παξαηεξήζεηο: (πρ. Υξεζηκνπνηεί θηλεηφ 

επαξθψο?)________________________________________ 

 

 Αγοπέρ/ Φώνια 

IV. Φξνληίδεη γηα φιεο ηηο δηθέο ηνπ/ηεο αλάγθεο ζε ηξφθηκα____, ξνπρηζκφ____, 

θάξκαθα____, αιιά θαη γηα κέιε ηεο επξχηεξεο  νηθνγέλεηαο* (παηδηά/εγγφληα, αλ 

ππάξρνπλ) ρσξίο βνήζεηα. 

 

Αλ δελ κέλεη θνληά ζε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή αλ δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε 

ε ζπκβνιή ηνπ/ηεο ε επηινγή ΙΙΙ ιακβάλεη 4 βαζκνχο 

 

III.   Φξνληίδεη κφλν γηα φιεο ηηο δηθέο ηνπ/ηεο αλάγθεο ζε ςψληα ρσξίο βνήζεηα. 

II.    Πξαγκαηνπνηεί κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπιία θαη ρσξίο βνήζεηα, κηθξά κφλν 

ςψληα (ιίγα πξάγκαηα   θάζε θνξά). 

I.    Υξεηάδεηαη ζπλνδεία θάζε θνξά πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη θάηη. 

0.      Γελ κπνξεί λα πάεη θαζφινπ γηα ςψληα. 

 

εκεηψζηε: αλ δελ αζρνιήζεθε πνηέ ζπζηεκαηηθά κε ηα θαζεκεξηλά 

ςψληα__________________________ αλ ε θνληηλφηεξε αγνξά βξίζθεηαη καθξηά απφ 

ηελ νηθία θαν απαηηείηαη κεηαθνξηθφ κέζν_____ 

 

 Λήτη ηποθήρ 

IV. Σξψεη ζπζηεκαηηθά κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπιία 

III. Αλαδεηά ηξνθή θαη ηξψεη κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπιία θάπνηεο θνξέο, αιιά 

ζπρλά ρξεηάδεηαη ππελζχκηζε 
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II.  Υξεηάδεηαη πάληνηε ππελζχκηζε γηα λα γεπκαηίζεη 

I.   Υξεηάδεηαη πάληνηε ππελζχκηζε γηα λα γεπκαηίζεη θαη δπζθνιεχεηαη λα ρεηξηζηεί 

ην καραίξη θαη ην πηξνχλη 

0.  Πξέπεη νπσζδήπνηε θάπνηνο άιινο λα ηνλ ηαΐζεη, γηαηί δελ δεηάεη θαγεηφ θαη 

δπζθνιεχεηαη λα ρεηξηζηεί ην καραίξη θαη ην πηξνχλη 

 

Παξαηεξήζεηο: (πρ. Άηνκν κε  αλέθαζελ πνιχ θησρή φξεμε, ή δηαηαξαρή ιήςεο 

ηξνθήο)______________ 

 

 Πποεηοιμαζία Φαγηηού 

IV. Πξνεηνηκάδεη, καγεηξεχεη θαη ζεξβίξεη επαξθή γεχκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο, 

αιιά θαη γηα κέιε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο (παηδηά/εγγφληα, αλ ππάξρνπλ) ρσξίο 

βνήζεηα θαη κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπιία. 

 

Αλ δε κέλεη θνληά ζε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή αλ δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε 

ζπκβνιή ηνπ/ηεο ε επηινγή ΙΙΙ ιακβάλεη 4 βαζκνχο 

 

III. Πξνεηνηκάδεη, καγεηξεχεη θαη ζεξβίξεη επαξθή γεχκαηα κφλν γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ/ηεο ρσξίο βνήζεηα θαη κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπιία. 

II.  Πξνεηνηκάδεη επαξθή γεχκαηα κφλν φηαλ θάπνηνο ηνπ/ηεο ζπγθεληξψλεη ηα 

απαξαίηεηα πιηθά 

I.   Μπνξεί λα δεζηάλεη θαη λα ζεξβίξεη έηνηκα θαγεηά ή εηνηκάδεη γεχκαηα ηα νπνία 

φκσο δελ θαιχπηνπλ ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ/ηεο 

0.  Σα γεχκαηά ηνπ/ηεο πξέπεη νπσζδήπνηε λα πξνεηνηκάδνληαη θαη λα ζεξβίξνληαη 

απφ θάπνηνλ άιινλ. 

 

Παξαηεξήζεηο: (π.ρ., δελ αζρνιήζεθε πνηέ ζπζηεκαηηθά κε ην καγείξεκα) 

_________________ _________ εκεηψζηε αλ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεί έλα 

νξηζκέλν δηαηηνιφγην ιφγσ π.ρ. θάπνηαο πάζεζεο. 

 

 Ένδςζη 

ΙΙΙ. Φξνληίδεη απηφλνκα θαη κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπιία γηα ηελ θαζεκεξηλή 

επηινγή ησλ ελδπκάησλ ηνπ/ηεο ____ θαη επηκειείηαη επαξθψο ηελ ηνπαιέηα θαη 
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ηελ θαζαξηφηεηά ηνπ/ηεο ____ (πιχζηκν ρεξηψλ θαη πξνζψπνπ ην πξσί, θφκκσζε, 

βνχξηζηζκα δνληηψλ, κπάλην, ηνπαιέηα) 

II.  Δλδηαθέξεηαη θαη θξνληίδεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία* γηα ηελ θαζεκεξηλή 

επηινγή ησλ ελδπκάησλ ηνπ/ηεο ____θαη ηελ επηκέιεηα ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο 

____ηελ νπνία φκσο εθηειεί κε θάπνηα βνήζεηα 

I.  Μπνξεί λα θξνληίζεη γηα ηελ έλδπζε ____θαη αηνκηθή ηνπ πγηεηλή ____ θαη έρεη 

επίγλσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ελδπκάησλ γηα ηελ θάζε πεξίζηαζε (dress 

code) _____ αιιά κε ζπρλή ππελζχκηζε απφ ην άηνκν πνπ ηνλ/ηελ θξνληίδεη**. 

0.   Η επηινγή ησλ ελδπκάησλ θαη ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηνλ θξνληηζηή. 

 

Παξαηεξήζεηο: ην θελφ ζεκεηψζηε κε √ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηειεί. * Γελ 

απαηηεί ππελζχκηζε, ** Γελ απαηηεί βνήζεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 Νοικοκςπιό 

ΙV. Φξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ζπηηηνχ (εληειψο απηφλνκα ή κε 

πεξηζηαζηαθή βνήζεηα απφ νηθηαθή βνεζφ ή άιιν κέινο ηεο επξχηεξεο 

νηθνγέλεηαο). 

III.  Κάλεη «ειαθξηέο» θαζεκεξηλέο δνπιεηέο (π.ρ. πιχζηκν πηάησλ, ζηξψζηκν 

θξεβαηηνχ) αιιά δηαηεξεί (έζησ θαη κε βνήζεηα) ην ζπίηη αξθεηά θαζαξφ θαη 

ηαθηνπνηεκέλν. 

ΙI.  Κάλεη «ειαθξηέο» θαζεκεξηλέο δνπιεηέο αιιά δελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ην ζπίηη 

θαζαξφ θαη  ηαθηνπνηεκέλν ζε αλεθηφ επίπεδν, αθφκα θαη κε θάπνηα βνήζεηα. 

I.     Υξεηάδεηαη βνήζεηα ζε φιεο ηηο δνπιεηέο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

0.    Γελ ζπκκεηέρεη ζε θακηά απφ ηηο δνπιεηέο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 

Παξαηεξήζεηο: (π.ρ., δελ αζρνιήζεθε πνηέ ζπζηεκαηηθά κε ην λνηθνθπξηφ) 

_________________ ________ 

 

 Πλύζιμο Ρούσυν 

III. Φξνληίδεη απηφλνκα θαη κε δηθή ηνπ/ηεο πξσηνβνπιία γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη 

θαιή θαηάζηαζε ησλ ξνχρσλ ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο θαη ηνπ/ηεο ζπληξφθνπ ή άιισλ 
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κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (αλ ππάξρνπλ)   (ζεκεηψζηε αλ δηαζέηεη πιπληήξην___ θαη 

αλ κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ______) 

II. Φξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη θαιή θαηάζηαζε ησλ ξνχρσλ ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο 

θαη ηνπ/ηεο ζπληξφθνπ ή άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (αλ ππάξρνπλ) κε βνήζεηα 

ή ζπρλή ππελζχκηζε 

I.    Πιέλεη κφλν κηθξά ξνχρα (θάιηζεο, θαιηζφλ, θιπ.) 

0.    Όια ηα ξνχρα ηνπ/ηεο πιέλνληαη απφ άιινπο. 

 

Παξαηεξήζεηο: (π.ρ., δελ αζρνιήζεθε πνηέ ζπζηεκαηηθά κε ην πιχζηκν ξνχρσλ)___ 

__________________ 

 

 Υπήζη Μεηαθοπικών Μέζυν 

IV.  Πξνγξακκαηίδεη απηφλνκα δηαδξνκέο κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ή δηθφ ηνπ 

ΙΥ ΥΧΡΙ βνήζεηα  (ζεκεηψζηε αλ έρεη δίπισκα νδήγεζεο__________) 

III. Πξνγξακκαηίδεη ηελ κεηαθνξά ηνπ/ηεο κε ξαδηνηαμί ή ΙΥ ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ 

αιιά δελ ρξεζηκνπνηεί ΜΜΜ απηφλνκα 

II.  Υξεζηκνπνηεί ζπρλά Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ή ηαμί κφλν κε ηε ζπλνδεία ή 

βνήζεηα θάπνηνπ άιινπ. 

I.    Κάλεη ειάρηζηα ηαμίδηα κε ηαμί ή ΙΥ ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ κφλν φηαλ είλαη 

απνιχησο απαξαίηεην θαη ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηνλ άιιν. 

0.    Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλέλα κεηαθνξηθφ κέζν αθφκα θαη κε βνήζεηα. 

 

 Ηαηπικέρ Δπιζκέτειρ* 

ΙΙΙ. Κιείλεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ηα ξαληεβνχ θαη επηζθέπηεηαη ην γηαηξφ ρσξίο 

βνήζεηα. 

ΙΙ.  Υξεηάδεηαη ππελζχκηζε γηα ηα ξαληεβνχ ηνπ ζην γηαηξφ αιιά θάλεη ηηο επηζθέςεηο 

ρσξίο βνήζεηα. 

Ι.   Υξεηάδεηαη ππελζχκηζε γηα ηα ξαληεβνχ ηνπ ζην γηαηξφ θαη απαξαίηεηα ζπλνδεία 

ζηηο επηζθέςεηο ηνπ. 

0.  Αδπλαηεί λα ρεηξηζηεί νπνηνδήπνηε ζέκα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

 

*Αμηνινγείηαη αλ ν αζζελήο πάζρεη απφ ζσκαηηθά λνζήκαηα πνπ απαηηνχλ ηαθηηθή 

ηαηξηθή παξαθνινχζεζε. 
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 Δςθύνη Λήτηρ Φαπμάκυν        

  (ζεκεηψζηε πφζα ζθεπάζκαηα ιακβάλεη εκεξεζίσο_____) 

IV. Δίλαη ν ίδηνο/α ππεχζπλνο/ε γηα λα παίξλεη ηα θάξκαθά ηνπ/ηεο ηε ζσζηή ψξα θαη 

ζηηο ζσζηέο δφζεηο ΚΑΙ θαηαλνεί (γεληθά) ην ζθνπφ ιήςεο ηνπ θάζε θαξκάθνπ 

III. Δίλαη ν ίδηνο/α ππεχζπλνο/ε γηα λα παίξλεη ηα θάξκαθά ηνπ ηε ζσζηή ψξα θαη 

ζηηο ζσζηέο δφζεηο ΑΛΛΑ ζπρλά κπεξδεχεη ην ζθνπφ ιήςεο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

θαξκάθσλ 

II. Παίξλεη ηα θάξκαθά ηνπ/ηεο ζπζηεκαηηθά κφλν εάλ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί ζε 

μερσξηζηέο δφζεηο απφ θάπνηνλ άιιν (πρ ράπηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ην πξσί, 

ράπηα γηα κεηά ην θαγεηφ θηι) 

I.   Αθφκα θαη εάλ ηα θάξκαθά ηνπ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί ζε μερσξηζηέο δφζεηο απφ 

θάπνηνλ άιιν, ζπρλά μερλά λα ηα πάξεη 

0.   Λακβάλεη ηα θάξκαθά ηνπ κφλν φηαλ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ην πξφζσπν πνπ 

ηνλ/ηελ θξνληίδεη 

 

 Ηκανόηηηα Γιασείπιζηρ Οικονομικών 

IV. Γηαρεηξίδεηαη φια ηα νηθνλνκηθά ηνπ/ηεο ρσξίο βνήζεηα (εηζνδήκαηα, ζχληαμε, 

ελνίθην, ινγαξηαζκνί  ΓΔΗ/ΟΣΔ, ηξάπεδεο) θαη έρεη πιήξε έιεγρν ησλ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ ηνπ/ηεο. 

III.  Γηαηεξεί ηελ ηθαλφηεηα λα αλαινγηζηεί (ππνινγίζεη, πξνβιέςεη, ζρεδηάζεη, ιάβεη 

απνθάζεηο) γηα ζεκαληηθά  νηθνλνκηθά ηνπ δεηήκαηα (π.ρ., αγνξαπσιεζίεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) αιιά ρξεηάδεηαη βνήζεηα γηα λα  ηα δηαρεηξηζηεί/εθηειέζεη. 

Δθηειεί ζσζηά θαζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (πρ. πιεξσκή ινγαξηαζκψλ). 

II.  Γπζθνιεχεηαη αθφκα θαη λα αλαινγηζηεί (πξνβιέςεη, ζρεδηάζεη, ιάβεη 

απνθάζεηο—δελ δηαρεηξίδεηαη  απηφλνκα) γηα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά ηνπ 

δεηήκαηα (π.ρ., αγνξαπσιεζίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ), αιιά  εθηειεί ζσζηά 

θαζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. 

I.      Μπνξεί λα ρεηξηζηεί θαη ππνινγίζεη κηθξνπνζά ρξεκάησλ (θαηαλνεί ηε 

ρξεκαηηθή αμία πξντφλησλ θαη  ππεξεζηψλ), ΑΛΛΑ ρξεηάδεηαη βνήζεηα γηα 

θάπνηεο θαζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 

0.    Αδπλαηεί λα δηαρεηξηζηεί νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ ζέκα 

Παξαηεξήζεηο: (π.ρ., δελ αζρνιήζεθε πνηέ κε νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο/δηαρείξηζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) _____________________________________________ 


